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CELLI-UDVARHÁZ BT.
I N G A T L A N

A J Á N L A T A :

Celld-ön 1754 m2-es, építési telek, közmû
hozzájárulásokkal eladó. I.ár: 2,5 M Ft

Celldömölkön 2 szintes igényes áll. cs.ház,
pincével, 2 garázzsal eladó. I.ár: 30 M Ft

Fürdôszoba Szaküzlet

Celld-ön 3 szoba+étkezôs családi ház, 2 garázzsal melléképülettel eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Mesteriben igényes állapotú parasztház, medencével, garázzsal eladó. I.ár: 15 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis cs. ház, garázzsal 820 m2 telken eladó. I.ár: 16,5 M Ft

Celldömölkön 4 szobás belvárosi családi ház
garázzsal, borospincével eladó. I.ár: 15,9 M Ft

Celldömölk, Kolozsvár u. 16. Tel./fax: 95/424-121
(A Mesteri felé vezetô úton, a Volán-kút mellett)
Nyitva: hétköznap 8.00–16.30, szombaton 8.00–12.00

Celldömölkön 6 szoba 2 nappalis cs.ház 612
m2 telken eladó. I.ár: 20 M Ft

Celldömölkön 5 szobás családi ház, aknás
garázzsal eladó. I.ár: 17,9 M Ft

Celldömölkön 2 szobás belvárosi lakás
eladó. I.ár: 6,2 M Ft

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház eladó. I.ár: 13 M Ft
Celld-ön 2 szobás lakás eladó. I.ár: 6,2 M Ft
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Celldömölkön 2 szoba+nappalis cs.ház 421 m2
telken eladó. I.ár.: 16 M Ft

Celld-ön 2 szobás lakás eladó. I.ár: 6,7 M Ft

Celldömölkön 2 szintes családi ház (4 szoba,
+nappali), közmûvekkel eladó. I.ár: 8,5 M Ft

Celldömölkön 5 sz.+étkezôs, cs.ház, 2 WC-vel
2 fürdôvel, garázzsal eladó. I.ár: 24 M Ft

Kiváló minôségû ragasztók 25 kg/zsák
Alap: 1.330 Ft, fagyálló: 1.690 Ft, flexibilis: 3.360 Ft

Jánosházán 3 szoba+nappalis cs.ház ikergarázzsal eladó. I. ár: 8,5 M Ft.

ÚJRA KAPHATÓ! • ÚJRA KAPHATÓ! • ÚJRA KAPHATÓ!

Szergényben 2 szobás családi ház 3842 m2
telken eladó. I.ár: 3,2 M Ft

Külsôváton 100 m2-es családi ház, központi
fûtéssel eladó. I.ár: 8,5 M Ft
Celld-ön igényes állapotú 2 generációs
családi ház, 2 garázzsal eladó. I.ár: 24 M Ft

Balatongyörökön vízparthoz közeli nyaraló
igényes, szép állapotban eladó. I.ár: 16 M Ft

Celldömölkön 2 sz., igényes áll. belvárosi
felújított lakás eladó. I.ár: 6,9 M Ft

Celldömölk-Izsákfán 2 szobás családi ház, melCelldömölkön 2 szoba+nappalis cs.ház,
pincével eladó. I.ár: 16 M Ft
léképületekkel eladó. I.ár: 5,5 M Ft
Egyéb: Sárváron 100 m2-es, 2 szoba+nappalis cs.ház, frekventált helyen eladó. I.ár.: 18 M Ft
Celldömölkön 4 szobás belvárosi cs.ház, garázzsal eladó. Ir.ár.: 16,9 M Ft.
Celldömölkön 1+2 fél szobás lakás eladó. Ir.ár.: 7 M Ft.
Celldömölkön 80 m2-es összközmûves családi ház, 800 m2 telken eladó. Ir.ár.: 8,2 M Ft.
Celldömölkön belvárosi, 6 szobás 2 generációs családi ház eladó. Ir.ár.: 26 M Ft.
Celldömölkön 4 szobás családi ház, garázzsal 1000 m2-es eladó. Ir.ár.: 16,5 M Ft.
Celldömölkön 1+2 fél szobás felújított lakás eladó. Ir.ár.: 6,8 M Ft.
Celldömölkön 2 szoba+hallos igényes állapotú lakás eladó. Ir.ár.: 7 M Ft.
Celldömölkön 110 m2-es, 4 szobás cs.ház, vendéglátóegységgel eladó. Ir.ár.: 14 M Ft.
Vönöckön 2 szobás összközmûves cs.ház eladó. Ir.ár.: 5,5 M Ft.
Info: 06-30/9938-439, 06-70/316-8752 Cím: Celldömölk, Rákóczi u. 10.
http://www.celli-udvarhaz.hu • E-mail: celli_udvarhaz_ingatlan@yahoo.com

Légáteresztô, vízzáró vakolat, IZONIL 2.990 Ft/zsák
12,5 mm-es gipszkarton 480 Ft/m2
6 cm-es térburkoló, szürke 2.400 Ft/m2
(AZ ÁR TARTALMAZZA A CELLDÖMÖLKRE ÉS KÖRNYÉKÉRE TÖRTÉNÔ KISZÁLLÍTÁS DÍJÁT IS!)

Megérkeztek új fürdôszobabútoraink:
Pl.: 50 cm-es bútor mosdóval, tükörrel, világítással 39.000 Ft
Kiváló minôségû íves zuhanykabin,
lábakon álló tálcával, szifonnal 67.500 Ft-tól
Megérkeztek új akryl kádjaink! Pl.: 170x75-ös 29.900 Ft
Munkavédelmi kínálatunkból:
színmarha kesztyû 220 Ft/db; védôsisak 1.500 Ft/db;
védôszemüveg 680 Ft/db; rezgéscsillapítós kesztyû 1.550 Ft/db
A FELMÉRÉSTÔL A KIVITELEZÉSIG MINDENT MEGOLDUNK!

CELLDÖMÖLK TERÜLETÉN INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS.

A kiemelt csatlakozási kedvezmények meghosszabbítva július 31-ig! – Csatlakozás: 0 Ft
– Szerelési díj: 0 Ft – Kábelmodem: 0 Ft – Új Diákkedvezmény beindítása, (20% kedvezmény!)
NE HAGYJA KI, FIZESSEN ELÔ MOST! Az akciós feltételek 2 éves szerzôdés esetén érvényesek!

»JEGYZET

A vasutasokat ünnepelték

Morgolódás

A vasminiszter, Baross Gábor emlékére szobrot avattak, a kiemelkedô
munkáért elismeréseket adtak át július 10-én, a Celldömölkön rendezett
regionális vasutasnapon.

Mi mindig morgolódunk valamiért.
Ha nem történik semmi a városban, azért, ha meg történik valami, akkor azért. (Pedig amikor
úgymond semmi sem történt, akkor készült el például a város
szennyvízcsatorna-rendszere.)
Morgolódunk, mert nincs strandunk. Amikor kijelölték a Ság hegy
alatt a helyét, akkor az volt a baj,
hogy messze van. Amikor áthelyezték Cell és Alsóság közé, akkor
meg az nem tetszett. Amikor épült
a Penny, azt mondták, minek ide
ekkora üzlet. Amikor pedig a SPAR
készült, akkor meg azt, minek
ennyi üzlet.
Amikor például a Cell Cup keretében több ország fiataljait hozták a
városba a sporteseményre, az volt
a probléma, hogy nem lehet éjszaka pihenni. Most, hogy más városba viszik a szervezôk, az, hogy
ettôl az élménytôl is megfosztanak bennünket.
Legutóbb a körforgalom kiépítése
miatt csaptak fel az indulatok: minek nekünk ez? Igaz, hogy a város
szûk utcáin egyre nehezebb a
közlekedés, a városközpontban
pedig három irányba – Jánosháza,
Szombathely, Pápa – ágazik el a
forgalom, azért mi azt mondjuk,
minek ez a nagy felfordulás,
átalakítás. Tovább is lehetne sorolni a morgolódások okait, de
nem teszem.
Nem az a baj, hogy morgolódunk,
csak az, hogy mindeközben jó
volna megtanulnunk egy kicsit
örülni is.

Az ország hat régiójában, hat helyszínen rendezték meg az idei vasutasnapot, a nyugat-dunántúli régió rendezvényének helyszínéül Celldömölköt választotta a MÁV vezetése. Az ünnep
tiszteletére kicsinosították a vasútállomást is, négymillió forint értékû felújítási munkálatokat végeztek az épületen.
A vasutasok szakmai ünnepe a vasútállomás elôtti téren kezdôdött, ahol a
megjelent MÁV- és állami vezetôket,
országgyûlési képviselôket, a megye és
a város vezetôit köszöntötték.
Az ünnepség elején avatták fel az egykori közlekedési miniszter, Baross Gábor szobrát, amelyet a város állíttatott.
A vasútállomással szemközt álló szobor Illés Erika celldömölki szobrászmûvész alkotása. Avatóbeszédében Söptei Józsefné alpolgármester emléket
állított Baross Gábornak, aki a korszerû
magyar közlekedés és kereskedelem
megalapítója volt, akinek nevéhez fûzôdik például a modern vasútvonalak
nagy részének államosítása. Mayer Ferenc, a MÁV Rt. Nyugat-dunántúli Területi Igazgatóságának igazgatója üdvözlô beszédében köszönetet mondott a
városnak, hogy együttmûködésüknek
köszönhetôen a hagyományos vasúti
csomóponton valósulhatott meg a rendezvény. Megemlékezett arról, hogy
1871-ben két – a SzékesfehérvárSzombathely és a Gyôr-Szombathely –
vasútvonal keresztezôdésében kialakult a celldömölki csomópont. Szólt arról is, hogy ma is fejlôdnie kell a vasútnak, cél az utasszállítás és az árufuvarozás korszerûsítése.

a városvezetés is megkoszorúzta a vasminiszter szobrát

Az ünnepség végén a város, a megye
és a vasút vezetôi megkoszorúzták az
újonnan állított szobrot, majd az ünneplô közönség a sporttelepre ment,
ahol elismeréseket adtak át. A kitüntetés-átadási ünnepségen a város
nevében Fehér László polgármester
köszöntötte a megjelenteket, hangsúlyozva, hogy a vasút jelenléte elôsegítette a város fejlôdését. Dr. Márkus Imre, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium miniszteri biztosa ünnepi beszédében szólt a vasútfejlesztési tervekrôl, a feladatokról. Köszönetet mondott a vasutasoknak a munkájukért, a közszolgálatért.
A vasutasnap alkalmából a MÁV vezetôi a elismeréseket adtak át a nyugat-dunántúli régió dolgozóinak
kiemelkedô munkájukért. Huszonnyolcan vettek át a vasút szolgálatáért ezüst és bronz fokozatú kitüntetéseket, vezérigazgatói dicséreteket
és üzletágvezetôi dicséreteket. A
vasutasnap estig tartó szórakoztató
rendezvényekkel folytatódott.
»TULOK G.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Nyári
szüneten
Lapunk nyári szünetet tart, egy
lapszám kimarad. Az Új Kemenesalja következô száma augusztus 13-án jelenik meg.
Az újság munkatársai nevében
kellemes nyári idôtöltést, jó pihenést kívánunk olvasóinknak.
vasútmodellekbôl láthattak kiállítást az érdeklôdôk
3

Elismerték a rendôrség munkáját
A KÁBELTÉVÉVEL IS FOGLALKOZTAK A KÉPVISELÔK
A városi rendôrkapitány beszámolóját hallgatták meg, és döntöttek az iskolákkal kapcsolatban is a június 30-ai ülésen a képviselô-testület tagjai.
Dr. Orbán Péter altábornagyot, Vas
megyei rendôrkapitányt és Kovács
József alezredest, Celldömölk rendôrkapitányát üdvözölte Fehér László
polgármester a képviselô-testület
legutóbbi ülésén. A celldömölki kapitány éves beszámolójában elmondta,
hogy a kapitányság illetékességi területén a közbiztonság jó, a bûncselekmények között kiemelten kezelték
a gépjármûbôl történô lopások felderítését. A rendszeres ellenôrzések hatására a prostitúció nem tudott gyökeret verni, jelen van azonban a kábítószer-fogyasztás és -terjesztés. Kiemelten foglalkoztak a közterületek
rendjének védelmével, romlott viszont a közlekedésbiztonsági helyzet,
amelyen azzal lehetne segíteni, ha
sebességmérôket tudnának alkal-

biztonságos a körforgalom

mazni. A képviselôk kérdéseire válaszolva elmondta, hogy a polgárôrséggel együtt mûködve fékezik meg az
éjszakai randalírozókat. Az épülô körforgalommal kapcsolatban kiemelte,
hogy a körforgalom javítja a közlekedés biztonságát, kevesebb baleset
történik a körforgalmakban, mint
más közlekedésforgalmi helyzetben.
Dr. Orbán Péter szólt a celldömölki
kapitányság épületének meglehetôsen rossz állapotáról, felújításra és
fejlesztésre is szükség van, azonban
egyelôre nincs meg rá a pénzügyi
forrás. A celldömölki rendôrkapitányság munkáját kiegyensúlyozottnak
ítélte meg. A képviselô-testület tagjai gratuláltak Kovács Zoltán rendôrkapitánynak a rendôrség munkájához, az éves beszámolót egyhangúlag elfogadták.
A folyó ügyek között foglalkozott a
testület az oktatási intézményekkel,
a nyugdíjasok foglalkoztatásával és a
túlórák számának csökkentésével. Az
önkormányzat célul tûzte ki, hogy állást biztosítanak a fiatal pedagógusoknak, ezért áttekintik a nyugdíjas
pedagógusok foglalkoztatását és a
túlórák számát. A testület tagjai úgy
döntöttek, hogy az oktatási intézményekben csak indokolt esetben foglalkoztathatnak már nyugállományba
vonult pedagógust az igazgatók, így
lehetôséget adnak a pályakezdôknek, a fiatal pedagógusoknak az elhelyezkedésre. Megfogalmazták azt
is, hogy az iskolákban csökkentsék a

túlórák számát. Ezért az intézményvezetôknek feladatul adták: úgy állítsák össze a tanrendet, hogy az minél
kevesebb túlórát tartalmazzon.
Szó volt az Alsóságon és Izsákfán
kiépítendô kábeltelevíziós hálózatról
is, amelynek kiépítéséhez az önkormányzat 4,7 millió forint pénzbeli és
2,8 millió forint munkaértékkel járul
hozzá. A tévéhálózatot légvezetékes
hálózatként építik ki a két városrész
belterületén, a városrészek között pedig optikai kábelt vezetnek. A 65 millió forint körüli beruházáshoz a beruházó Tarczi Csaba vállalkozása pályázaton is nyert támogatást, amelyet
azonban csak akkor vehetnek igénybe, ha az alsósági 811 lehetséges elôfizetô közül 730, az izsákfai 121 elôfizetô közül 109 veszi igénybe a rácsatlakozási lehetôséget. Azt, hogy kik
szeretnének rácsatlakozni a hálózatra,
a részönkormányzatok gyûjtik össze.
A hálózat kapcsán a város vezetôi kérték az építéssel foglalkozó vállalkozót
arra is, hogy a kistérségben is fogható legyen az önkormányzat által mûködtetett TV-Cell televízió.
A testület döntött arról is, hogy az
önkormányzat nyújtson be pályázatot az Esélyegyenlôségi Kormányhivatalhoz az önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévô középületek akadálymentesítésének támogatására. Mivel a pályázat elôírása tartalmazza, hogy az egyes önkormányzatok csak egy intézményre adhatják
be a kérelmüket, Celldömölk a a tüdôgondozó épületét szeretné akadálymentesíteni.
»T.G.

Fogyatékosokat segítenek
Támogatói szolgálatot szeretne létrehozni az önkormányzat a fogyatékosok segítésére. A feladatellátására pályázati segítséget is várnak.
A szociális törvény speciális alapellátási feladatként nevezi meg a támogatói szolgálatot, amelynek célja a
fogyatékosok segítése, például a közszolgáltatások elérésében, a közlekedésben. Az önkormányzatoknak még
három és fél évük van arra, hogy a
többi között ennek a feladatnak az
ellátásáról is gondoskodjanak. Az önkormányzat a szociális alapellátást
végzô Népjóléti Szolgálaton belül
szeretné megoldani a fogyatékosok
segítését, errôl döntöttek a legutóbbi
4

képviselô-testületi ülésen. Pályázatot
nyújtanak be a szakminisztériumba,
a támogatásból szeretnék beszerezni
azokat az eszközöket – egyebek mellett gépkocsit, mozgássérültek számára emelôberendezést, gyógyászati segédeszközöket –, amelyekre
szükség van. A szolgálat folyamatos
mûködését az állam normatív alapon
garantálja.
A testülettôl a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Központja
kérte elôzôleg a támogatást a szolgá-

lat létrehozásához, azonban a képviselôk úgy döntöttek, hogy nem a civil
szervezetet támogatják, hanem önállóan ad be a város pályázatot, hiszen
késôbb úgyis kötelezô lesz az önkormányzatnak a fogyatékkal élôk lakókörnyezetében történô ellátása.
Hangsúlyozták, hogy azért is fontos
most a pályázat benyújtása, hiszen a
kötelezôvé válásig így lehetôség van
az eszközbeszerzése. A pályázaton a
11 millió 250 ezer forintos összköltség 80 százalékát, 9 millió forintot
igénylik támogatásként, a többit saját forrásként biztosítják.
»T.G.

Évek óta szükségessé vált a katolikus
templom felújítása. Az 1940-es években készült, Borsa Antal keze munkáját dicsérô freskók állapota jelezte elsôként a hívek számára, hogy a tetôszerkezet javítása nem tûr halasztást.
A korábbi és a mostani beázások következtében például elôfordult, hogy
a fôhajó freskójának egy darabja éppen mise közben szakadt le, magával
hozva a mennyezet egy részét is.
A Mávépcell Kft. nem elôször dolgozik már a katolikus egyházközség
megbízásából. Mint Nagy Péter plébános elmondta, maradéktalanul
elégedettek a cég kivitelezési munkáival. Igényes minôségben és esztétikus megjelenéssel dolgozik a vállalat, közelségük pedig a jó és gyors
kommunikációt teszi lehetôvé.
A felújítás összköltségvetése 45–50
millió forintra tehetô. Ebbe a gerendák javítása, illetve újra cserélése

tartozik bele, valamint a palacsere. A
mostani tetôhéj kicserélése már biztos, hogy mi lesz helyette, az még
nem eldöntött tény. Ez a statikai számítások eredményétôl függ, e fontos
számadat fogja meghatározni milyen
új tetôborítást kap majd a templom.
A Kiss Péter kancelláriaminiszter által felajánlott 25 milliós támogatásnak a fele már megérkezett a plébániahivatalba, az összeg második felére a munkálatok befejezô szakaszában lehet számítani. A püspöki
iroda is megígérte, hogy jelentôs
anyagi támogatást nyújt maajd a renováláshoz. Nagy Péter atya számít
a hívek adományára is, hisz – mint
fogalmazott – az egyházközség hívei
sokszor bebizonyították már adakozó és segítségnyújtási szándékukat,
amelyet ezúton is szeretnék megköszönni.
»NÉMETH IBOLYA

fotó: katona bernadett

Felújítják a templomot

megújult a templom homlokzata is

Büntetik a tiltott szemetelést
A hulladék elhelyezése általában
nem okoz problémát. Sajnos vannak
azonban olyan emberek, akik figyelmen kívül hagyják a táblákat, és nem
a megfelelô helyre szórják a hulladékot. Nem a lakossági szemétszállítás
problémáira vagy a szelektív hulladékgyûjtésre szeretnénk felhívni a figyelmet, hanem két olyan helyre,
ahol nem megfelelô a hulladék elhelyezése. A Városgondnokság mûszaki
vezetôje, Ferencz Tibor érdeklôdésünkre elmondta, hogy az egyik
problémás rész a Ság hegy alsó gyûrûje, a Mesteri útnál, ahol a korábbi
két nagy konténer helyett most öt

kislerakó hely van. Sajnos azonban
néhányan a tárolók mellé rakják a
szemetet. Hiába foglalkoztatnak valakit, aki kétnaponta járja a területet,
és a hulladékot a megfelelô helyre
rakja, a szemét egyre több, már csak
nagyobb jármûvel lehet elszállítani.
A másik problémás terület a temetôk
környéke. Sajnos az ágakat, a virágokat és egyéb szemetet a konténer
mellé szórják néhányan.
Tudni kell azt, ha valaki a szemétlerakók mellé szórja a szemetet, és
bebizonyosodik, hogy nem megfelelôen használja a konténereket,
akár 100 ezer forintos büntetésre is

Egészségügy, oktatás
Július elején munkába állt Celldömölkön dr. Bene László gyermekorvos.
Dr. Bene László egyelôre két körzet
kiskorú betegeit látja el, közel 1800an tartoznak így hozzá. A gyerekorvos minden nap rendel délelôttönként, és kedd kivételével délutánonként is fogadja betegeit.
A tervek szerint átalakítják a Kemenesaljai Egyesített Kórház régi gazdasági épületét, és gyógyszertárat, valamint központi sterilizálót hoznak
létre benne. A két részleget a jogszabályi feltételeknek megfelelôen jövô
év május végéig ki kell alakítani,

hogy a munkálatokat be tudják fejezni, az átalakítást ez év szeptemberében el kellene kezdeni. Az átalakítás
költségeit a kórház állja.
Változnak a térítési díjak szeptembertôl az Ádám Jenô Zeneiskola és
Mûvészeti Alapiskolában. A zeneiskolában a 18 év alatti tanulók 5100 forintot, a 18 év feletti hallgatók 6100
forintot fizetnek évenként, az összegbôl 1200 forint hangszerhasználati
díj. A tanulmányi eredménytôl függôen kedvezményeket kapnak a diákok, jeles tanulónak 3500, illetve
4100 forintot, jó tanulónak 3700, il-

számíthat. Ferencz Tibor elmondta
azt is, hogy a szemét lerakását tiltó
táblák majdnem mindenhol beváltak. Alsóságon a motocross pályánál, Izsákfán a megszüntetett szeméttelepnél, Celldömölkön az idôsek otthona mellett, a romtemplomnál és az újtemetônél. Sajnos a
kihelyezésük óta már pótolni kellett
ôket, de az emberek többsége figyel a tiltásra. A Városgondnokság
vezetôi kérik a város lakóit, használják a szeméttelepet, hiszen oda
egy köbméterig ingyen kivihetik a
hulladékot.
»VASS VERA

letve 4500 forintot, közepes tanulónak 3900, illetve 4900 forintot kell fizetniük (az elsô adat a 18 év alatti, a
második a 18 év feletti tanulókra vonatkozik). A mûvészeti alapiskolában
az egy tanévre szóló térítési díj 1700
forint.
Kemenesszentmártonból öt iskolás
és négy óvodás járt eddig Celldömölkre. A falu önkormányzata most
arra kérte Celldömölk önkormányzatát, hogy a kemenesaljai kistérség
központjaként a városhoz csatlakozhasson a közoktatási feladatok ellátásában. Kemenesszentmártonnak Vönöck önkormányzatával van intézményfenntartó társulási megállapodása, amelybôl ki akar lépni, és Celldömölkhöz társulni.
5
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Száz év krónikája
Korhû hangulatot árasztó, színvonalas kiállítással nyílt és tûzijátékkal fejezôdött be a négy napon át tartó Celldömölki Képes Krónika 2004 és a Vulkán Futball Fesztivál. A rendezvények ideje alatt több mint ötven program
közül választhattak a celldömölkiek és a város vendégei.
Album 1904 címmel nyílt kiállítás a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központban július 8-án, a várostörténeti fesztivál elsô napján. A múlt század elejét idézô kiállítást Fehér László polgármester ajánlotta a közönség figyelmébe, kiemelve: a globalizálódó
világban fontos, hogy a város is
megôrizze és bemutassa a jellegzetességeit. A korabeli szalonokat, paraszti konyhákat, kocsmákat elevenítették meg a bútorokkal és kiegészítôkkel, az iparosság emlékei mellett
a fényképészet, a könyvkötészet és

korhû ruhákban a kiállítás megnyitóján

egy igazi drótszamár is helyet kapott
a kiállításon. A tárlatot több gyûjtô
anyagából állították össze, akiknek
köszönet jár azért, hogy a széles közönség elé tárták gyûjteményeik darabjait.
A kiállítással egy idôben már a város
terein is zajlottak a programok. A délelôtti piacnapon néptáncosok ropták
a táncot, árulták a portékát a piacon,
a Soltis Lajos Színház tagjai pedig vásári komédiákkal szórakoztatták a közönséget, és invitáltak a nézôket a
programokra. A fesztiválra kialakított
kézmûvesek utcájában csizmadia, kalapos, szikvízkészítô mesterséget
mutattak be, jelen voltak a borászok,
a méhészek, a kovácsoltvas-készítôk
és a fényképészek is, egy mûhelyben
pedig az órásmesterséggel is megismerkedhettek az érdeklôdôk. A városközpontba begördült az utcán járó
kisvasút is, amely a fesztivál ideje
alatt járta az utcákat, szállítva az utasokat.
A mindenféle közönségigényt kielégítô kulturális programok között nem
volt könnyû választani, hiszen színvonalas színházi elôadásokat, zenés
programokat kínáltak, és vetítésre is
várták a filmbarátokat. Nagy siker
volt az Oberon Színházi Mûhely

fúvósok tûzoltózenekara

elôadása, amelybôl mindenki megtudhatta, hogy „Miaszerelem”. A vendéglátó helyiségekben reneszánsz
muzsika, cigányzene szólt, kuplékat
és sanzonokat adott elô a szombathelyi Night and Day együttes, a Pápai
Musical Stúdió, a celldömölki fúvószenekar pedig sramlit játszott. A templomokban egyházi és világi dallamok
hangzottak, és nem mindennapi élmény volt hallgatni Kéri György játékát skótdudán, Németh Tamást pedig
tárogatón játszani.
Gasztronómiai kalandozásra is hívták
a városlakókat és a vendégeket, akik
a polgári és a nemesi konyha ízeit is
megkóstolhatták, az utcán pedig ökröt sütöttek a számukra. Meghirdet-

Testvérvárosi kapcsolat
A várostörténeti fesztivál ideje
alatt, július 10-én írták alá Celldömölk és az ausztriai Neudau városvezetôi a két település testvérvárosi szerzôdését a polgármesteri
hivatalban. Az alkalomból tartott
ünnepélyes képviselô-testületi
ülésen részt vettek az olaszországi
testvérváros, Pagnacco képviselôi
is, Serramazzoni és Erdôszentgyörgy pedig üdvözletét küldte a
jeles eseményre.
A megjelenteket Fehér László polgármester köszöntötte. Felelevenítette, hogy két évtizede kezdôdött
a két városvezetô a két város közötti kulturális kap6

csolat, és megköszönte azok tevékenységét, akik a kapcsolat elmélyülését segítették. Rajmund Pickl,
Neudau polgármestere hozzátette,
hogy a testvérvárosi kapcsolat igazi barátságokat is tartalmaz. A két
városvezetô ezután aláírta a testvérvárosi szerzôdést tartalmazó
okmányt.
Neudauból nem csak hivatalos küldöttség érkezett, Celldömölkön
járt a kisváros tánccsoportja is. Az
osztrák táncosok színvonalas mûsort adtak a szabadtéri színpadon,
és részt vettek a jelmezes felvonuláson is.

»
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Várostörténeti és sportfesztivál
ték a fesztivál cukrásza versenyt is,
amelyet a Krajcsovics cukrászda nyert
szemet gyönyörködtetô és finom süteményeivel.
A gyerekek számára óriásponyva-festô versenyt hirdettek. A három versenyzô csapat a száz évvel ezelôtti
Celldömölköt vetette vászonra a képzeletük alapján. A szabadtéri színpadokon bemutatkoztak a kemenesaljai
hagyományôrzô csoportok, a celldömölkieken kívül a bobai, az egyházashetyei, az ostffyasszonyfai néptáncosok és zenészek, a könnyedebb
vonalat pedig a mazsorettek bemu-

intézmények és magánszemélyek,
vállalkozások lehetôséget adtak arra,
hogy többet tudjunk meg városunkról, és remekül szórakozzunk. Méltó
módon ünnepelte a város a kettôs jubileumot.
(A Vulkán Futball Fesztiválról lapunk
16. oldalán olvashatnak, az eseményekre a következô lapszámunkban is
visszatérünk.)
»TULOK GABRIELLA

a jelmezesek egy csoportja

fotó: katona bernadett

neudaui táncosok is bemutatkoztak

tatkozása jelentette. Nagy várakozás
fogadta a szombat esti történelmi
karnevált. A jelmezes felvonuláson
az elmúlt száz évet idézték meg a korabeli polgári öltözékbe, néptáncos
ruhába öltözött felvonulók. A menetet szintén korabeli öltözékben vonuló lovasok, fogatosok, tûzoltók, kisiparosok színesítették, és a felvonulók
között voltak a város vezetôi, képviselô-testületének tagjai is.
A városból kitekintve a Ság hegyre is
kilátogathattak az érdeklôdôk, bejárhatták a borutakat, kóstolhatták a sági nedût, ismerkedhettek a hegy kultúrtörténeti és szôlészeti jellemzôivel. Az eseményeken kívül tárlatok is
fogadták a közönséget. A szombati
vasutasnaphoz kötôdôen két modellkiállítás is volt a városban. A vasútállomáson a tapolcai mozdonyvezetôk
mutatták be a vonatmodelleket, a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központban pedig a veszprémi vasútmodellezô klub terepasztala mellett gyönyörködtek a kicsinyített jármûvekben a
gyerekek, no és a felnôttek.
A várostörténeti fesztiválhoz kapcsolódtak a Vulkán Futball Fesztivál
programjai is, a sporttelepen is számos könnyedebb rendezvény fogadta a vendégeket. A két rendezvény fô
szervezôi, a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ Pálné Horváth Mária igazgató vezetésével és a CVSE Zsámboki
Zoltán ügyvezetô igazgató vezetésével, valamint a szervezésben és lebonyolításban részt vevô szervezetek,

felvonultak a celldömölki tûzoltók is

elfogyott a sült ökör
7
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Strandoltunk a környéken
Ha hosszabb nyaralásra nem is, de
egy-egy napos kikapcsolódásra, pihenésre biztosan mindenki gondol. Családdal, barátokkal jól esik néha a
strandolás, nem kell messzire mennünk, hogy egy kicsit megmártóz-

zunk vagy ússzunk. Mi is meglátogattuk Kemenesalja fürdôit, Borgátát és
Mesterit, hogy pontos képet kapjunk
a lehetôségekrôl.
Borgátán megújult környezettel várják a fürödni vágyó vendégeket. Minden medencébe beépítették a vízforgató berendezést, és a sportmedencét is teljesen felújították. A fürdô
május elsején nyitotta meg kapuit.
Felnôtteknek 650 forintba, gyerekeknek pedig 450 forintba kerül az egyszeri belépés, de emellett kedvezményes bérletek is vásárolhatók. A fürdô
mellett egy kemping is üzemel, amit
inkább külföldi, Ausztriából és Németországból érkezô vendégek látogatnak. A fürdô mûködtetôinek tervei
között szerepel új öltözôk építése és
a vizesblokkok felújítása.
Mesteriben a tavalyi évhez képest
változások nem történtek. A 190

Tábor Mesteriben
Örvendetes tény, hogy a Mesteriben
szervezôdô Evangélikus Ifjúsági és
Hittantábor egyre látogatottabb. Ebben az évben Somogyi Éva vállalta a
tábor megszervezését és vezetését.
Idén már 35 gyermek vett részt az
egyhetes programsorozaton, ahova –
annak ellenére, hogy Meszlenben és

Ôrimagyarósdon is szervezôdik megyei szintû tábor – még Szombathelyrôl is érkeztek. Ennek oka talán a biztos erkölcsi tanításon nyugvó következetes munka.
Ahogy eddig, úgy idén is megfogalmazódott a hittanos táborozások
8

négyzetméter vízfelületû medence a
2001-es évtôl vízforgató berendezéssel mûködik, és akkor kapott új burkolatot is. A nagyobb medencében
még naponta le kell ereszteni a vizet.
Jelentôs változtatásokat jövôre szeretnének végrehajtani, melyeknek
keretében a bejárat új helyre kerülne, pavilonokat állíttatnának fel, a
nagy medencébe beépíttetnék a vízforgató berendezést, valamint parkosítanának. Az egyszeri belépésért a
felnôtteknek 450 forintot, a gyerekeknek 290 forintot kell fizetni. Kedvezményes bérletek vásárlására itt is
van lehetôség.
Sajnos az idei év forgalma egyik fürdônél sem éri el a tavalyi szintet. A
fôszezon júniusban kezdôdött és augusztusig tart, de a fürdôk októberig
várják a strandolókat.
»SZIGETHY TEODÓRA

Polgári piknik

egyik alapvetô értelme: a gyermekek
megerôsödése a hívô keresztyén
életben és a közösségépítésben. Ennek a gondolatnak a jegyében kezdôdött minden nap áhítattal, szervezôdtek a kézmûves, színjátszó és énekmondó foglalkozások. Az egyhetes
együttlét meghatározó gondolatmenete a bibliai hegyek köré fonódott,
naponta más-más földrajzi helyszín
adta a beszélgetések és együtt gondolkodások alaptémáját. Természetesen nem maradt ki a gyermekek
programjából a kötetlen, de tartalmas szabadidôs tevékenység sem. A
fürdés, lovaglás, sétarepülôzés magától értetôdôen és meghatározó élményként tartozott a táborlakók életéhez.
A táborzáró istentiszteletet Zügn Tamás lelkész tartotta. Igehirdetésének
alapigéjét Máté evangéliumából választotta: „Én veletek vagyok minden
napon a világ végezetéig.” Mint a
gyermekekhez szóló értelmezésben
elmondta: ez egyfelôl figyelmeztetés, hiszen nem élhetünk úgy, hogy
ne szembesüljünk az Isten elôtti felelôsséggel. Másrészrôl pedig bátorítás,
hisz Jézus akkor is velünk van, amikor
mi megfeledkezünk róla.

Második alkalommal rendezték meg a Polgári
Piknik nevû összejövetelt a Ság hegyen. A résztvevôk száma idén megduplázódott, mintegy 70en jelentek meg június 26-án Kemenesalja szimbólumává vált helyen.
Bevezetô gondolatokkal Szentpály-Juhász Imre
várta az egybegyûlteket. A tiszteletes nyolchetes
skóciai tartózkodása során sokféle náció lelkészével találkozott, akik mind tudtak többé-kevésbé reális képet alkotni Magyarországról és
történelmérôl. A néha elferdített, máskor meghamisított tények döbbentették rá a Polgári
Egyesület elnökét arra, hogy milyen nehéz a
(történelmi és politikai) hazugságokkal szemben
az igazságot képviselni.
A bevezetôt kötetlen beszélgetés, majd szellemi
vetélkedô követte. Míg a felnôttek a dr. Lenner
Tibor által összeállított feladatsor megoldásával
voltak elfoglalva, addig a gyermekek ügyességi
vetélkedôn vettek részt. A jó hangulatú összejövetel népdalok éneklésével fejezôdött be. A másodízben megrendezett találkozót méltónak és sikeresnek ítélték a pikniket szervezôk.
– A lét, a túlélés a tét. Az egyesült Európában is
meg kell ôriznünk identitásunkat, nemzeti értékeinket, sajátosságainkat. Nemzeti szimbólumainkat és a mögötte levô tartalmat büszkén vállalni
kötelességünk, ahogy tették nemrégiben mindazon országok szurkolói, akik kijutottak a foci EBre. Lehet, hogy ebben a kérdésben rejlik a magyar
futball sikertelensége? – fogalmazott a tiszteletes.

»NÉMETH IBOLYA

»NÉMETH IBOLYA

»
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A gimnázium versenykrónikája
Ebben a tanévben az új versenyformák belépésével még több színvonalas
versenyen és vetélkedôn mérték össze tudásukat, kreativitásukat a középiskolások. A gimnázium diákjai az egyre nagyobb kihívást jelentô versenyeken
is helytálltak. A kiemelkedô eredményekbôl az összegzésben csak azoknak a
versenyzôknek (és felkészítô tanáraiknak) a nevét közöljük, akik megyei dobogós helyezettek lettek, vagy regionális, országos versenyen szerepeltek.
Lóczy Lajos országos földrajz verseny:
megyei 2., országos 13. helyezett –
Farsang Barbara 9.A (Árbócz Tamás).
Történelem OKTV: az országos elôdöntôbe jutott – Berta Rita 12.H (Dr.
Lenner Tibor).
Megyei angol nyelvi versenyen kategóriájában: 3. helyezett – Tarczi Gábor
9.A (Nagy Nikolett).
Nemzetközi számítástechnikai verseny:
alap kategória, egyéni: 1. helyezett –
Horváth Milán 12.H, 2. helyezett –
Németh Mátyás 12.H, 4. helyezett –
Mesterházi Sándor 10.H; csapat: 3.
helyezett (csapattagok a fenti helyezettek); emelt kategória, egyéni: 4.
helyezett – Bedy Gergô 11.H; csapat:
5. helyezett Bedy Gergô, Nagy Tamás
12. A, Sipôcz Sándor 11.A (Kunyikné
Járó Marianna, Vad Levente).
Weöres Sándor megyei szavalóverseny:
3. helyezett – Kurucz Tünde 9.H (Tóthné Bali Krisztina).
Bolyai megyei matematikaverseny: 1.
helyezett – Hegedüs Máté 10.H
(Karádiné Pup Ilona), 2. helyezett –
Farsang Barbara 9.A (Vad Levente).
Területi népdaléneklési verseny: arany
fokozat – Hajba András 9.H (dr.
Bérdiné Stipkovics Ildikó).
Eötvös Loránd megyei fizikaverseny: 2.
helyezett – Fülöp Balázs 12.H (Karádiné Pup Ilona, Vargáné Kránicz Anna).
Irinyi kémiaverseny megyei fordulója: 2.
Helyezett, az országos döntôben a
középmezônyben végzett – Farsang
Barbara 9.A (Vinter Józsefné).
Országos internet-keresési verseny: 1.
helyezett – Horváth Milán 12.H
(Kunyikné Járó Marianna), 2. helyezett – Németh Mátyás 12.H (Kunyikné
Járó Marianna).
Móra Ferenc novellaelemzô verseny:
megyei 3. helyezett és különdíjas –
Balogh Bernadett 11.B (Tóthné Bali
Kristina), megyei 3. helyezett – Cseke
Nóra 12.A (Joó Antalné).
Vasvári (dunántúli) népdaléneklési verseny: szólóban arany fokozat – Czimber Gábor 10.A, csapatban arany fokozat – Czimber Gábor 10.A, Hajba András 9.H (dr. Bérdiné Stipkovics Ildikó).

Országos levelezô feladatmegoldó
versenyek
Angol nyelv: 4. helyezett – Tarczi Gábor 9.A (Nagy Nikolett).
Történelem: 3. helyezett – Finta Zsanett
9.A (Mészáros Gábor), 20. helyezett –
Csák Beatrix 9.A (Méstáros Gábor).
Kémia: 1. helyezett – Farsang Barbara
9.A (Vinter Józsefné).
Biológia: 4. helyezett – Pethô Boglárka 9.A (Vinter Józsefné), 9. helyezett
– Csák Beatrix 9.A (Vinter Józsefné).
Földrajz: 9. helyezett – Treiber László
9.A (Árbócz Tamás).
Számítástechnika: 2. helyezett – Veres
Krisztina 9.A (Vad Levente), 4. helyezett – Kovács Katalin 9.A (Kunyikné
Járó Marianna).
Keszthelyi Helikon ünnepségek: arany
fokozat – Nagy Zsuzsanna 10.B színjátszás, Benkô Péter 12.H színjátszás,
Nyári Jenô 12.H színjátszás; ezüst fokozat – Ihász Ildikó 10.A kamarazene,
Szabó Krisztina 11.H kamarazene;
bronz fokozat – Finta Zsanett 9.A hangszerszóló, Czimber Gábor 10.A népdal.
Gencsapáti népzenei találkozó: arany
minôsítés – Vasi Betyárok együttes,
Czimber Gábor, Hajba András (dr.
Bérdiné Stipkovics Ildikó).
Kalandtúra országos szellemi és sport-

vetélkedô: csapat 4. helyezés – Horváth Milán 12.H, Kunyik Veronika
11.H, Maráczi Zsolt 11.H, Nagy Dániel
11.H, Szakos Balázs 12.H, Ujfalusi
András 12.H (Venczellák András).
Bevetés-próba országos honvédelmi
ügyességi csapatverseny: országos
döntôbe jutottak – Danka Imre 12.H,
Dummel Dániel 12.H, Kunyik Veronika 11.H, Rózsás Zsófia 12.H.
Sporteredmények
Kézilabda: fiú V. korcsoport – megyei
1. hely, országos elôdöntô 3. hely.
Atlétika: 4x100 m-es fiú váltó VI. korcsoport, megyei 1. hely – Dummel
Dániel 12.H, Fehér Bálint 9.B, Kóbor
Tamás 11.B, Szakos Balázs 12.H.
4x100 m-es leány váltó VI. korcsoport, megyei 3. hely – Horváth Anett
10.A, Kunyik Veronika 11.H, Sebestyén Barbara 10.A, Smidéliusz Mónika 10.B.
Jó tanuló, jó sportoló iskolai verseny:
1. helyezett – Kunyik Veronika 11.H.

Rockfesztivál a reptéren
Rockfesztivált rendeznek a szombathelyi reptéren augusztus 14-én. A koncert 13
órakor kezdôdik, fellép az Antiszolfézs, a Lord ’72-’82 Sipôcz Band, az Orfeus, a
Józanészek, a Supernem, 17 órakor lép színpadra a Beatrice, majd a Bikini, a Deák
Bill Blues Band, a Hooligans, a Last Minute, 21 órakor a Lord. 22 órakor a Képzelt
riport egy amerikai popfesztiválról címû musicalt mutatják be, a szereplôk között
lesz többek között Nagy Feró, Makrai Pál, Brunner Márta.
Jegyeket elôvételben 700 forintért a Vas Népe reklámirodáiban (Celldömölkön a
Kossuth u. 15. szám alatt mûködô irodában) és Szombathelyen az MSH jegyirodában
lehet. A helyszínen a jegy 1200 forintba kerül.

Helyesbítés
Elôzô lapszámunkban írtunk az Eötvös iskola diákjáról, Jakus Melániáról, akit az írásban tévedésbôl Melindának neveztünk. A hibáért elnézést kérünk.
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Települések a Kemenesalján
Kemenesalja Vas megye délkeleti részén húzódik 15–20 kilométer szélességben és 45–50 kilométer hosszúságban a Rába és a Marcal között. A
kistérség történetérôl szólnak a kastélyok, kúriák és templomok, irodalomtörténetérôl a költôk, írók emlékhelyei.
Kemenesalján a korábbi járásnak
Celldömölk volt a centruma, amely
most a kistérség hivatalos központjává is vált.
A kemenesaljai kistérséghez huszonnyolc település tartozik. A teljesség
igénye nélkül, egy-egy apró momentumot emelünk ki a huszonnyolc település mindegyikérôl.
Boba: 1271-ben említik elôször írott
források Boba néven, a kora Árpádkori falut köznemesek birtokolták. A
település az 1910-es évek végén
leégett.
Borgáta: 1964-ben olajkutatás közben
bukkantak 732 méter mélységben 47
Celsius fokos termálvízre, erre építették ki az 1970-es években a termálfürdôt.

Celldömölk: A monda szerint II. (Vak)
Béla király is járt a Ság hegyen, ugyanis egy várat szeretett volna építtetni,
de a tanácsadói lebeszélték róla.
Csönge: A falutól északra késô bronzkori urnamezôs kultúra telepnyomai
találhatók meg, az 1970-es években
egy csészemarkolatú bronz kardot találtak.
Duka: Neves szülöttje a községnek
Dukai Takách Judit költônô. 1976-ban
avattak emléktáblát a tiszteletére.
Egyházashetye: A községben született
Berzsenyi Dániel költô, a klasszikus
magyar ódaköltészet legnagyobb
alakja.
Jánosháza: A település elsô írásos nyoma a 15. századból való, nevét feltételezések szerint tulajdonosáról,
Joannesról kapta. A 19. században járási székhely is volt, de késôbb ez a
terület a kiscelli járásba olvadt be.
Karakó: A környék legôsibb települései közé tartozik. Mintegy két kilométerre tôle van egy földvár, a vár elsô
írásos emléke 1137-bôl való.
Keléd: Klasszicista stílusban épült kastélya körötti birtokon az 1860-as
években szeszgyár épült finomítóval.
Kemeneskápolna: A falutól északra található Dombi dûlôben,a dombháton
egy római kori villa maradványairól
tudnak a kutatók.
Kemenesmagasi: A mai település
1906-ban jött létre Nemesmagasi és
Pórmagasi egyesítésébôl. Nemesmagasi az 1754. évi statisztikai összeírás
alapján a Dunántúl „legnemesebb”
községei közé tartozott, ötvenkét nemest írtak össze benne.
Kemenesmihályfa: A település határában már a középkortól fogva jelentôs
szôlômûvelés folyt. A községben két
Vidos-kastély található.
Kemenespálfa: A mai község 1890ben alakult ki, amikor a szomszédos
Martonfát, amelyet a 19. század közepén pusztaként tartottak számon,
hozzácsatolták.
Kemenessömjén: A Berzsenyi-kastélyt
1905-ben szecessziós stílusban, a
Radó-kastélyt 1880 körül eklektikus
stílusban építették.
Kemenesszentmárton: Sokáig a környék jelentôs evangélikus vallási
központja volt. A toursi Szent Mártonról elnevezett római katolikus temploma középkori eredetû.
Kenyeri: Templomának fôoltárképét

és szentélyének falképeit 1779-ben
Dorfmeister István festette.A falu határában a Cziráky-uradalomnak téglaégetôje volt.
Kissomlyó: A helyi lakosok szôlôtermelését 1452-ben említették elôször, hegyközségének szabályait
1749-ben foglalták írásba.
Köcsk: Az Árpád-korban még egy település a 15. században szétvált Nagyköcskre és Kis- vagy Nemesköcskre,
1937-ben egyesítették, azóta a mai
nevét viseli.
Mersevát: A község elnevezése a névadó Merse családra utal, elsô írásos
említése 1252-bôl származik.
Mesteri: 1964-ben olajkutatás közben
termálvizet találtak az alsómesteri
rész határában, a hévízre alapozva
1968-tól fürdôt építettek ki.
Nagysimonyi: A településen tartja magát az a hiedelem, hogy Dugovics Titusz a falu szülötte, a közvélekedés
azonban történeti bizonyítékkal nem
támasztható alá.
Nemeskeresztúr: Elnevezése beszédes,
elárulja, hogy birtokosai helybeli köznemesek voltak. A település a 17. században majdnem teljesen elpusztult.
Nemeskocs: A Vasi Múzeumfalu kemenesaljai portájára innen telepítettek
át egy tömésfalú, kétosztatú pajtát.
Ostffyasszonyfa: A falu határában volt
az egykori hadifogolytábor. Hadifogolytemetôje ma kegyeleti parkként mûködik.
Pápoc: A település a középkorban jelentôs hetivásáros hely volt, így mezôvárosi rangra emelkedett. A forrásokban megemlékeznek kórházáról
és alulról fûtött közfürdôjérôl.
Szergény: A település a Marcal partján
fekszik, korábban hajórév is mûködött a túlparti Vinárra.
Tokorcs: A falu a 19. század végétôl
Újmihályfával alkot közös települést.
Újmihályfa népi neve Szatyorszeg,
mert olyan kicsi volt, hogy egy szatyorba is belefért volna.
Vönöck: A mára már elpusztult Farkaskúriában élô nôvérénél többször is
megfordult Kisfaludy Károly író, költô.
A kistérségrôl jellemzôirôl, településeirôl további adatokat olvashatnak a
B.K.L. Kiadó gondozásában megjelent
Ság hegy, Kemeneshát, Kemenesalja
kötetbôl, amely a celldömölki tourinform irodában is megvásárolható.

Jubileumot ünnepelt az iskola
Fennállásának tízéves jubileumát ünnepli idén a jánosházi Szent Imre Általános Iskola. A keresztény szellemû, önkormányzati fenntartású iskola 1991-ben kezdte meg mûködését
1991-ben, a szombathelyi egyházmegyében elsôként. Az iskola létrehozását Pavlics István plébános kezdeményezte, és a település önkormányzatának vezetôi, a képviselôtestület, a szülôk is támogatták. Az
induló iskola 1–7. osztályig vette át
azokat a gyerekeket, akiknek a szülei
szerették volna, ha gyermekük keresztény szellemben nevelkedik. Támogatta és azóta is támogatja ôket e
jánosházi egyházközség, az iskola és
az egyházközség jó kapcsolata azóta
is jellemzô a mindennapokban.
A Szent Imre Általános Iskola nyár
elején megtartott jubileumi ünnepségén dr. Konkoly István megyés püspök, az iskola fenntartója köszöntôjében arról szólt, hogy egyre mélyül az
iskola igaz keresztény szellemisége.
A katolikus iskolákra jellemzô követelmények mellett a jánosházi iskolában több sajátos kezdeményezés is
tapasztalható. Lelkipásztoruk intenzív
vallási nevelést folytat, szívvel-lélekkel azonosul a nevelôk és a tanulók
örömeivel és gondjaival, minden alkalmat megragad, hogy a nevelôket
és a diákokat gazdag papi lelkiségének kincseibôl részesítse. A nevelôk
és a diákok viszont örömmel kapcsolódnak be a plébánia lelki életének
eseményeibe.
Molnár Terézia, az iskola igazgatója is
Pavlics István kanonok, plébános önfeláldozó tevékenységét, az egyház-

község segítô gondoskodását emelte
ki, és azt, hogy az együttmûködés során a nevelôtestületnek is jelentôs
szerepe van az egyházközség életében. Segítenek a családközösségi
rendezvények, a karitász programjainak szervezésében, a nevelôtestület
tagjai is részt vesznek a Pavlics István
által – több mint negyven éve – vezetett énekkar munkájában.
Az igazgatónô a múltat felelevenítve
elmondta, hogy a keresztény szellemû önkormányzati intézmény 1991.
július 1-jén kezdte meg mûködését
katolikus általános iskolaként. Az elsô
tanév szeptember 4-ei évnyitója éppen 43 évvel azután volt, hogy 1950.
szeptember 4-én államosították az
addig mûködô egyházi iskolát. 1993ban ballagtak el az elsô végzôs diákok, a nyáron pedig az iskola felvette
Szent Imre nevét. Hat évig a Jánosházi Római Katolikus Egyházközség volt
a fenntartó, 1999 tavaszán a jogot
átadták a szombathelyi egyházmegyének. A kezdeti nehézségek folyamatosan oldódtak fel, ahogy a körülményeiben is fejlôdött az intézmény.
Az évek során tornacsarnokot építettek, számítástechnikai szaktantermet, könyvtárat alakítottak ki. A külsô körülmények alakulása mellett nagyon fontos az oktató-nevelô munka
folyamatos fejlesztése, a nevelôk fáradhatatlan munkája. A diákoknak
egyre több lehetôséget kínál az iskola. Ma már két idegen nyelv – német
és angol – közül választhatnak a tanulók, törekednek arra is, hogy több
szakkör közül választhassanak a gyerekek, így érdeklôdésüknek megfele-

Mûvészeti napok
Egyházashetyén
Tizenkettedik alkalommal rendezi
meg a Múzsa Egyesület a Hetyei
Nemzetközi Mûvészeti Napokat július
16-a és 24-e között. A mûvelôdési
házban, a Berzsenyi-emlékházban és
a Sellyei-portán zajlanak a mûvészeti
tábor foglalkozásai, amelyeken népi
mesterségekkel, zenével, tánccal foglalkozhatnak a tábor lakói. A nagyközönségnek szóló programok között jú-

lius 17-én 15 órától nemzetközi kórustalálkozót rendeznek a mûvelôdési
házban. Július 19-én 18.30 órakor Dukán, július 21-én 18.30 órakor Jánosházán a zeneiskolában, július 22-én
18-30 órakor Bobán a szánkódombon
lépnek fel a zenei együttesek.
Július 23-án 17 órától kiállítással és
koncerttel zárják a mûvészeti napokat a hetyei mûvelôdési házban.

lôen alakíthatják a szabadidejüket.
Az iskola eredményei elismerésre
méltók, az állami iskolák és az egyházi iskolák versenyein is rendszeresen megméretik magukat a diákok,
kiváló eredményeket produkálva. Az
intézményben tavaly két elsô osztály
indulhatott, jelezve a nagymértékû
érdeklôdést. A 225 diákot befogadni
képes katolikus iskolában idén 208an tanultak, huszonegy pedagógus
foglalkozik a gyerekekkel.
A jubileumi rendezvény ünnepélyességét emelte, hogy az alkalommal

avatták fel a sportcsarnok mellett
épített lelátót, amelyet dr. Konkoly
István adott át. A munkából kivette a
részét az iskola, a szülôk és a fenntartó is, de a motorja az építkezésnek
Pavlics István plébános volt. Ahogy
Molnár Terézia mondja róla: „Mi csak
a mát látjuk, ô a holnapot is.” Bölcs
meglátásaival, tapasztalataival segítik az iskolát, lelkesedése átragad
másokra is.

Falunapi vigasság
Szinte minden településen falunapot tartanak nyaranta. Tokorcson hagyomány, hogy
halászléfôzô versennyel kapcsolják össze a
vigasságot. Idén huszonnégy kondér alatt
gyújtottak tüzet, s fôzték az ízletes ételt a
hobbiszakácsok. A versenyzôk halászleveit
zsûri minôsítette, de hogy a nagy számú közönség közül senki se maradjon éhes, az önkormányzat is fôzetett négy nagy üstben halászlét és két kondérban vadpörköltet. A falunapon tréfás versenyeken mérkôztek az utcák lakóiból összeállt csapatok, a gyerekek
pedig légvárban múlathatták az idôt.
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Faluházat avattak Kemenespálfán
Közösségi házzal gyarapodott Kemenespálfa. A július elején felavatott épületben az orvosi rendelô is
helyet kapott.
A falu közepén szemet gyönyörködtetô épület fogadja a település lakóit
és a falun átutazókat. A július 3-án
átadott faluház Kemenespálfa életé-

ben jelentôs beruházás nyomán készülhetett el. Az avatási ünnepségen
megjelenteket, többek között Markó
Péter megyei közgyûlési elnököt,
Tömböly Tamást, a Vas Megyei Közigazgatási Hivatal vezetôjét, Szabó
Lajos és Horváthné Stukics Erzsébet
országgyûlési képviselôket, a környezô települések polgármestereit Szalai
Józsefné polgármester köszöntötte. A
falu vezetôje az ünneplô közönségnek azt kívánta, hogy – bár a község
nem turistaparadicsom – a falun, a
forgalmas úton áthaladók közül minél többen tekintsenek rá a faluházra, amelyre joggal lehetnek büszkék.
Többszöri pályázat után két évvel
ezelôtt járt sikerrel a falu, és nyert
pályázaton támogatást a faluház építésére. A 43 millió forintos költségbôl
a megyei területfejlesztési tanácstól
26 millió forintot, a Belügyminisztériumtól hárommillió forintot kaptak,
mintegy félmillió forinttal magánszemélyek támogatták az építkezést, a

többi pénzt pedig a falu saját forrásként – hitel nélkül – biztosította. Természetbeni támogatást – a teakonyha bútorzatát – is kaptak. A kivitelezést egy sümegi vállalkozás végezte,
mint a polgármester asszony mondta, kiváló együttmûködés alakult ki
közöttük. Az épületben kapott helyet
a faluház stílusához hasonlóan kialakított orvosi rendelô is, a tervek szerint a felsô szintet késôbb a falusi turizmusra teszik alkalmassá.
Az ünnepségen kemenespálfai gyerekek, rockysok, valamint a szomszédos Boba színjátszó csoportja és dalosköre adott mûsort. Az épületet
Tömböly Tamás avatta fel, beszédében hangsúlyozva: akkor tölti be szerepét a faluház, ha a helyiek szívesen
járnak oda, megtöltik megfelelô tartalommal, programokkal. A házat felszentelték az egyházak képviselôi is,
majd a település képviselô-testülete
nevében Kemenespálfa Községért
elismerést adtak át.

Társulás a kistérségért Repülôtér
KÖZÖS FELADATOK AZ OKTATÁSBAN IS
A kistérség mind a huszonnyolc települése egyetértett abban, hogy létrehozzák a többcélú társulást. Közösen szeretnék megoldani a területfejlesztést és egyes egészségügyi, oktatási feladatokat.
Támogatást igényelhetnek az államtól a kistérségek, ha többcélú társulást hoznak létre a kistérségi feladatok ellátására, a támogatásra pályázatot kellett benyújtani. Kemenesalján a kistérség mind a huszonnyolc
településének vezetôi aláírták a
megállapodást, igaz, nem a legmagasabb összegû támogatásra pályázhatnak, tudtuk meg Fehér László polgármestertôl.
A kistérség településeinek vezetôi
többször tartottak ülést, elôször úgy
gondolták, hogy a legmagasabb kategóriában pályáz a kistérség, akkor
80–120 millió forintos összegre lehetett volna pályázni. Ehhez az önkormányzatoknak fel kellett volna
vállalniuk, hogy intézményi társulásokat hoznak létre az oktatás területén, de több önkormányzat ragaszkodott ahhoz, hogy önállóan
tartsa fenn az iskoláját. A folyamatos egyeztetéseknek köszönhetôen
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a települések vezetôi végül úgy
döntöttek, hogy mindegyik település részt vesz a területfejlesztési
feladatellátásban, de az oktatási
feladatellátást, közös intézmények
fenntartását nyolc önkormányzat –
Boba, Csönge, Kemenesmagasi, Kenyeri, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Szergény és Vönöck – nem támogatta.
Így a középkategóriás pályázatra
nyújthatja be a kistérség a kérelmet, amelyen 50 millió forintot lehet nyerni.
Baranyai Attiláné dr., Celldömölk
jegyzôje elmondta, hogy a területfejlesztésen kívül az oktatásban is látnak el közös szakszolgálati feladatokat, mint például a logopédiai vagy a
fejlesztôpedagógiai ellátásban. Az
egészségügy terén a sürgôsségi és
orvosi ügyelet, valamint a celldömölki gondozóház – tízrôl huszonnégy férôhelyes – bôvítése is a települések
közös céljai között szerepel.

Tokorcson
Két éve dübörögtek fel elôször a
tokorcsi repülôtéren a repülôgépek, akkor egy repülônapon ismerkedhetett a közönség a repüléssel. Egy év óta új vezetôvel mûködik a repülôsklub, Szihay György
repülôs keze alatt folyamatosan
fejlôdött a repülôtér. Ma már
nemcsak a hazai repülôsök, hanem a külföldi pilóták is szívesen
választják a szépen gondozott repülôteret leszállásra. Nemcsak a
klubtagok szállhatnak repülôre, az
érdeklôdôket is szívesen látják.
A repülôtéren lehet repülôgépet
bérelni, taxirepülést kérni. Sokan
indulnak sétarepülésre motoros és
vitorlázó repülôgépekkel, vagy éppen a sárkányrepülést próbálják
ki. A vállalkozó kedvûeknek egyhetes táborokban arra is van lehetôségük, hogy motoros és vitorlázó gépeken repülôs kiképzést kapjanak, a vendégek kocsikázhatnak,
felfedezhetik a környéket, és lovagolhatnak is.

Szennyvízcsatorna négy településnek
Közel másfél milliárd forintos beruházásból építik meg négy kemenesaljai
település szennyvízcsatorna-hálózatát. A költségek nagy részét állami
támogatásból fedezik a falvak.
Hat évvel ezelôtt fogtak össze Kenyeri, Csönge, Ostffasszonyfa és Pápoc
önkormányzatai, hogy együtt oldják
meg a szennyvízelvezetés gondját.
Tanulmánytervet készítettek, és
azóta minden évben beadták címzett
állami támogatásra a pályázatukat.
Tavaly sikeres lett a pályázat, amelyen 690 millió forintot nyertek. Sikeresen pályáztak a vízügyi alaphoz is,
onnan 173 millió forintot kaptak, tudtuk meg Tuba Ferenc polgármestertôl, a gesztor önkormányzat, Kenyeri
polgármesterétôl. Az összberuházáshoz – amely 1 milliárd 142 millió forint – hiányzó összeget a Cserhát
Víziközmû Társulat hitelként folyósítja a településeknek. A lakosok lakástakarék formájában vehetik igénybe
a hitelt – nyolcvan hónapon át havi
1200 forint törlesztôrészlettel –, kézfizetô kezeseik az önkormányzatok

lesznek. A négy településen mintegy
1500 csatornarákötést fognak elvégezni.
Gecse József, Ostffyasszonyfa polgármestere elmondta, hogy a lakossági
hozzájárulásokon – telkenként 96
ezer forint – kívül az önkormányzatok
is hozzáteszik a maguk részét, telkenként 129 ezer forintot, amelyet
alapítványi befizetésekbôl és a lakástakarék állami támogatásából állnak.
Baranyai Ernô, Csönge polgármestere hozzátette: a szennyvízcsatornahálózat kiépítése után a befizetett és
nyert összegekbôl helyreállítják az
utakat is.
A szennyvízcsatorna-hálózat kialakítása, a csatornaépítés és a kenyeri
szennyvíztisztító építése júliusban
kezdôdött. Pap Zoltán, Pápoc polgármestere az alkalmazott OMS-technológiáról elmondta, hogy az eleven

iszapos biológiai szennyvíztisztítás a
legmodernebbek közé tartozik.
A tervek szerint jövô nyárra a fôvállalkozó tatai székhelyû OMS Hungaria
befejezi a szennyvízcsatorna-hálózat
építését. A közmûfejlesztéssel mind
a négy település teljes infrastruktúrája kiépül, amivel nô a falvak élhetôsége is.

Takarítás a Kissomlyón Csillagok fala,
hegybíró és Végh Rezsô, a felügyelôbizottság elnöke is támogatta. A kezdeményezôk között voltak Horváthné
Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc országgyûlési képviselôk is.
A jánosházi önkormányzat és az egyházashetyei Berzsenyi szövetkezet
traktorjaival mintegy hat vontató
szemetet szedtek össze a résztvevôk,
a konténerbe a sok szemét, lom között mosógépek, gáztûzhelyek, tévék, üvegek is kerültek.
A szemétszedésen kívül is tartalmas
program várta a megjelenteket.
Ambrus Lajos, az Egyházashetyén
otthonra lelt író-szerkesztô a Királykônél IV. Béla országépítô nagyságáról és a Királykô legendájáról tartott
elôadást. A babgulyás illta és a kissomlyói bor zamata több vendéget is
vonzott, így megtisztelte a társaságot
Alexa Károly irodalomtörténész is.
A megjelentek örömmel fogadták a
hírt, hogy a jövôre megalakuló Kissomlyói Szôlôhegyért Egyesület kiadja a Legszebb pince, a Legjobb bor
elismerést, ugyanakkor a Hegy szégyene oklevelet is a legelhagyatottabb portának.

fôzôverseny
Szent Márton Baráti Kör Egyesület néven alakult civil szervezet Kemenesszentmártonban
a múlt évben. Az egyesület célul tûzte ki
egyebek mellett azt, hogy segíti az önkormányzatot a falu fejlesztéséért való törekvéseiben, hiszen civil szervezetként sok olyan
lehetôséget tudnak megragadni, amellyel támogathatják a falut. A település polgármesterével, Varga Mariannával együtt több kezdeményezésük volt eddig is. Ilyen volt például, amikor az európai uniós csatlakozás
emlékére a falu közepén elültettek egy platánfát, a fa alatti gödörbe elhelyezték a Kemenesszentmártonban lakók névsorát.
A közeljövôben arra készülnek, hogy a fa
mellett lévô kis betonterületet barátságosabbá tegyék. Ezért a július 24-ei hagyományôrzô napjukon elkészítik a „csillagok falát”,
azaz a betonba a falu apraja-nagyja „beletenyerel”, elhelyezi a kéznyomatát. A programok között 13 órától fôzôversenyt, 15 órától
veterán motorosok bemutatóját is rendeznek. Az ételkóstolás után a Dinamit együttes
zenéjére buli kezdôdik a kultúrházban.
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a mellékletet összeállította: tulok gabriella

A legkisebb tanúhegyünk, a Kissomlyó környezetének rendbetételére
hívták a kissomlyóiakat a felhívással:
„Ne vigyük a balkáni szemetünket
Európába!” A hegytakarítási akciót
Tóth Ferenc polgármester és Jurkovits
Tamás önkormányzati képviselô, a
hegyközség nevében Somogyi Lajos

V E G Y E S

»

Kevesebb a parlagfû,
több a szúnyog
Talán nem kiabáljuk el, de úgy néz ki, itt a
nyár! Nem olyan meleg, mint az elôzô évben, inkább csapadékosabb, párásabb. Sajnos ez az idôszak kedvez a szúnyogoknak.
Biztosan önök is bosszankodtak már azon,
mennyi idén nyáron a szúnyog. A Városgondnokság igazgatójától, Bakó Istvántól
és Ferencz Tibor mûszaki vezetôtôl megtudtuk, hogy Celldömölkön eddig nem volt
kérdés a szúnyogirtás. Eddig ebben a témakörben nem érkezett panasz, nem foglalkozott ezzel a város. Az elmúlt egy hónapban azonban többen keresték a polgármesteri hivatalt telefonon, és panaszkodtak a szúnyogokra, illetve érdeklôdtek az
irtásuk felôl. A képviselô-testület legutóbbi
ülésén elhangzott kijelentés szerint a városnak a szúnyogirtásra elkülönített pénze
nincsen, a tartalékok sem ilyen irányúak. A
Városgondnokság azt a feladatot kapta,
hogy tekintsék át a költségvetést, nézzék
meg, van-e pénz a szúnyogirtásra. Bakó
István érdeklôdésünkre elmondta, hogy a
félévi zárások most vannak folyamatban, a

Hirdetmény

gazdasági egység áttekinti a költségvetést,
és utána tudnak majd egyeztetni az önkormányzattal a lehetséges megoldásról.
Celldömölkön egyébként a liget zöld részei, valamint a Téglagyári-tó és környéke
a legveszélyeztetettebb területek. Egyelôre utána kell annak is nézni, mivel lehet
permetezni a szúnyogokat, mivel célszerû
végezni az irtást, hiszen Celldömölkön még
sohasem végeztek ilyen munkálatokat. Addig is bízzunk a meleg idôben, az nem kedvez annyira a szúnyogoknak.
Bakó Istvánnal és Ferencz Tiborral egy másik, sokakat érintô kérdésrôl, a parlagfû irtásáról is beszélgettünk. Celldömölkön két
évvel ezelôtt háromszor, tavaly kétszer végeztek parlagfûirtást. Az idei évben szintén
három alkalommal távolítják el majd az utcákról a parlagfüvet a Városgondnokság
munkásai. Június 22-én kezdôdtek a kézi és
gépi munkálatok, melyeket még kétszer
megismételnek majd ezen a nyáron. A
munkások ütemterv alapján dolgoznak.
Problémát okoz azonban az, hogy idén kevesebb emberrel tudják végezni az irtást,
mivel mindössze hat közcélú és öt közhasznú munkást kaptak a munkaügyi központtól. A munkákat két motoros fûkaszával és
egy nagygéppel végzik, de szükség lenne
még további eszközökre is. A vezetôk elmondása szerint idén az elôzô évekhez képest kevesebb a parlagfû. Ehhez hozzájárul
az is, hogy ahol rendszeresen irtják, ott
nem nô újra ki. Példaértékû lehet sokak
számára a Mikes-lakótelepen lakók hozzáállása is, akik minden évben parlagfûirtási akciót szerveznek. A Városgondnokság vezetôi köszönik a lakosság közremûködését, melyre a továbbiakban is számítanak.
»VASS VERA

idén is nô a parlagfû

Az allergia ellen
Az ÁNTSZ Celldömölki Intézete felhívja a
város és városkörnyék lakosságának figyelmét, hogy közeleg a parlagfû virágzásának
ideje, mely nagyon sokak életét keseríti
meg. A növény irtásakor tanácsos a talajszinten a gyökérnyaki részt elvágva sarabolni. A kapálásra nem alkalmas területen
az idôsebb, még el nem fásodott szárú növényeket kaszáljuk. Népszerû módszer a
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parlagfû kézi gyomlálása is. Nem tanácsos
azonban iskolásokkal, kis gyermekekkel
végeztetni fôként a virágzás megindulása
idején, mert a nagy tömegû pollennel való
érintkezés kiválthatja az eddig esetleg rejtett túlérzékenységet.
Fogjunk össze, ne engedjünk a gyomok
térhódításának!
»ÁNTSZ Celldömölki Intézete

Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait.
Celldömölk, Sági u. 10. I. em. 6. sz. alatti
79 m2 alapterületû, 2 szobás társasházi
öröklakás az alapító okiratban foglaltaknak
megfelelôen a társasház közös tulajdonában álló épületrésszel és 79/395-öd eszmei tulajdoni hányaddal együtt. Eladási
ár: 9.900.000 Ft.
Celldömölk, Vasvári P. u. 2. II. em. 5. sz.
alatti 65 m2 alapterületû, 2 és fél szobás
társasházi öröklakás az alapító okiratban
foglaltaknak megfelelôen a társasház közös tulajdonában álló épületrésszel és
168/1000-ed eszmei tulajdoni hányaddal
együtt. Eladási ár: 8.700.000 Ft.
Celldömölk, Sági u. 12. sz. alatti 24 m2
alapterületû üzlethelyiség. Eladási ár: 5
millió Ft + áfa.
Celldömölk Sághegyi Tájvédelmi Körzetben lévô – 3996/1. hrsz-ú 528 m2 nagyságú, „szôlô” megnevezésû és – 3996/2.
hrsz-ú 872 m2 nagyságú „szôlô, kert, gazdasági épület” megnevezésû ingatlanai
(volt gimnáziumi pince és területe). Eladási ár: bruttó 6.000.000 Ft.
További felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyonkezelôjénél, illetve a 95/525813-as telefonon kapható.

Pályázat
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselôtestületének Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága
pályázatot hirdet a tulajdonában lévô Celldömölk, Hollósy tér 7. III. em. 10. sz. alatti
költségelven megállapított lakbérû lakásra.
A lakás jellemzôi: 1 szobás, összkomfortos, egyedi gázfûtéses, tetôtéri beépítésû.
Területe: 23 m2. Bérleti díja: 11.086 Ft/hó.
A lakás megtekinthetô: 2004. 07. 20. de.
9-10 óra, 2004. 07. 21. du. 14–15 óra.
A pályázat benyújtásának határideje:
2004. július 23. 13 óra. Több pályázó esetén versenytárgyalásra kerül sor 2004. 07.
26-án 9 órakor a polgármesteri hivatal
emeleti tanácskozó termében. A bérleti jogot az nyeri el, aki több havi bérleti díj
elôre történô megfizetését tudja vállalni.
Szerzôdéskötés: a versenytárgyalást követô 15 napon belül történik.
A vállalásnak megfelelô idôtartamra járó
bérleti díjat a bérleti szerzôdés megkötésével egy idôben kell megfizetni.
További információ a polgármesteri hivatal
vagyonkezelôjénél, illetve a 95/525-813as telefonon kapható.

»
Megkérdeztük
» válaszoltak

OLVASÓI OLDAL

Tetszett a fesztivál?

»kérdez: szigethy teodóra

»fotó: katona bernadett

Szilágyi Andor

Tarczi Gyôzôné

A fesztivál nagyon jó volt. Ahhoz képest, hogy a város elôször rendez ilyet, nagyon jól
sikerült ez a négy nap, színvonalas programokon tudtunk
részt venni. A családommal
szinte minden eseményre kilátogattunk, amire csak idônk
engedte. Az volt a baj, hogy
nagyon kevés celldömölki
embert láttunk napközben, inkább csak vendégeket. A rendezvény sportos része is nagyon érdekelt, szeretek focit
nézni, fôleg, ha jó az idô. Ha
hagyomány lenne a rendezvénybôl, az nagyon tetszene,
jó lenne a városunknak.

Úgy hallottam, a fesztivál jól
sikerült, és jó dolgokon lehetett részt venni. Sajnos a kulturális programokra nem tudtam elmenni, csak pár pillanatot láttam a színpadi elôadásokból, mikor a belvárosban
jártam. Néhány futballmecscset követtem figyelemmel,
mert az unokám is játszott. A
gyerekek mesélték, hogy jól
érezték magukat a rendezvényeken, ôk több mindenre ellátogattak. Egyébként a család
nagyon szereti a sportot, így
inkább a rendezvény sportos
részét figyeltük. Remélem, jövôre is lesz ilyen.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
Augusztusi központi orvosi ügyelet (Csontváry Patika, Telefon: 95/423-742

1. vasárnap
Dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
2. hétfô
Dr. Gáyer Tatjána
Tompa Kálmánné
3. kedd
Dr. Szabó Ildikó
Karádi Ferencné
4. szerda
Dr. Tôzsér Mária
Horváth Katalin
5. csütörtök
Dr. Pánykó Magdolna
Tompa Kálmánné
6. péntek
Dr. Kiss Imre
Karádi Ferencné
7. szombat
Dr. Nagy Ildikó
Horváth Katalin
8. vasárnap
Dr. Pánykó Magdolna
Tompa Kálmánné
9. hétfô
Dr. Gájer Tatjána
Karádi Ferencné
10. kedd
Dr. Schrott Olga
Horváth Katalin
11. szerda
Dr. Nagy Ildikó
Vida Leventéné
12. csütörtök
Dr. Pánykó Magdolna
Karádi Ferencné
13. péntek
Dr. Bérdi Gusztáv
Horváth Katalin
14. szombat
Dr. Pánykó Magdolna
Vida Leventéné
15. vasárnap
Dr. Kovács Zoltán
Karádi Ferencné
16. hétfô
Dr. Szabó Ildikó
Horváth Katalin
17. kedd
Dr. Szente Tamás
Vida Leventéné
18. szerda
Dr. Kovács Larisza
Karádi Ferencné
19. csütörtök
Dr. Nagy János
Horváth Katalin
20. péntek
Dr. Szente Tamás
Tompa Kálmánné
21. szombat
Dr. Mesterházy Gábor
Karádi Ferencné
22. vasárnap
Dr. Mesterházy Zsuzsanna Horváth Katalin
23. hétfô
Dr. Mesterházy Gábor
Tompa Kálmánné
24. kedd
Dr. Nagy János
Karádi Ferencné
25. szerda
Dr. Kovács Zoltán
Horváth Katalin
26. csütörtök
Dr. Pánykó Magdolna
Vida Leventéné
27. péntek
Dr. Schrott Olga
Karádi Ferencné
28. szombat
Dr. Kassas M. Khaled
Horváth Katalin
29. vasárnap
Dr. Bérdi Gusztáv
Vida Leventéné
30. hétfô
Dr. Kassas M. Khaled
Karádi Ferencné
31. kedd
Dr. Mesterházy Zsuzsanna Horváth Katalin
Az ügyeleti rendben fenntartják a változtatás jogát.

Startzbüchler
Ildikó

Nagyon jól sikerült a fesztivál,
sok érdekességet láttam, amibôl tanulni is lehetett. Szerencsére az idôjárás is kedvezett
ennek a pár napnak. A focimeccseket és a kulturális mûsorokat is szívesen néztem.
Csütörtök kivételével mindig
részt vettem valamilyen programon a barátaimmal. Az volt
a rossz, hogy többször párhuzamosan is futottak programok, így nem tudtunk mindent megnézni, amit szerettünk volna. Amiket láttam, az
mind nagyon tetszett. Jó lenne, ha jövôre is ellátogathatnánk hasonló mûsorokra.

Horváth Szabina

Pápáról érkeztem, egy kedves
barátom hívott meg a rendezvényre, és nagyon tetszett a
fesztivál. Fontos, hogy ôrizzük
a hagyományokat és ünnepeljük az évfordulókat. Megnéztünk pár délutáni programot,
ezek inkább a középkorosztályt vonzották, de érdeklôdéssel figyeltük a kirakodókat,
a régi mesterségeket. Szakértelem nélkül nehéz ezekhez
hozzászólni. Az este már a fiataloknak szólt. Tetszett a rendezvény, Celldömölk komoly
programmal várta a vendégeket. A városnak szüksége van
ilyen mûsorra.

Tanulmányi támogatás
A Kemenesaljai Baráti Kör társadalmi egyesület pályázatot ír ki
ösztöndíjra.
A támogatás célja: olyan, valamely felsôfokú oktatási
intézménybe felvett, kiemelkedô képességû diákok anyagi
támogatása, akik családjuk szociális helyzete miatt tanulmányaikat nem tudnák megkezdeni, illetve folytatni. A tanulmányi támogatást egy tanévre két személy nyerheti el,
tanévenként tíz hónapon át havi 10–10 ezer forint összegben.
A támogatás odaítélésérôl – a pályázatok alapján – a
Kemenesaljai Baráti Kör ösztöndíjbizottsága dönt.
Pályázati feltételek: a pályázó Kemenesaljához való kötôdése
(vagy Celldömölkön érettségizett, vagy Kemenesalján dolgozott). Azok számára, akik még nem kezdték meg felsôfokú
tanulmányaikat, de felvételt nyertek valamelyik felsôfokú
intézménybe, jeles tanulmányi átlag a középiskola utolsó két
osztályát tekintve. Azok számára, akik már valamelyik felsôfokú
oktatási intézmény hallgatói, az utolsó két félév jeles tanulmányi átlaga. Hozzájárulás ahhoz, hogy a bizottság az anyagi
helyzettel kapcsolatban környezettanulmányt végezzen.
A pályázatnak tartalmaznia kell: Egy saját kézzel írt önéletrajzot, amely kitér a család anyagi helyzetére és a pályázónak a
választott hivatásával kapcsolatos terveire. A pályázati kiírás
pontjaiban szereplô okmányok másolatát. (bizonyítvány, szülôi
kereseti igazolvány).
A pályázat beküldési határideje 2004. augusztus 20-a. Cím:
Kemenesaljai Baráti Kör, 9501 Celldömölk, Pf. 49.
A pályázatok augusztus 31-ig kerülnek elbírálásra. A döntésrôl
a pályázó legkésôbb szeptember 15-ig értesítést kap.
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S P O R T

»

I. Vulkán Futball Fesztivál
Városunk kettôs jubileuma alkalmából rendezték meg elsô alkalommal a
CVSE sporttelepen a Vulkán Futball
Fesztivált. Július 9–10–11-én négy ifjúsági és egy felnôtt kategóriában
rúgták a labdát a részt vevô csapatok
különbözô méretû pályákon a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség és a
Magyar Labdarúgó Szövetség szabályai alapján. A rendezvény fôvédnöke
dr. Varga Zoltán, Vas megye sportigazgatója volt, támogatói pedig a
Magyar Labdarúgó Szövetség és Celldömölk Város Önkormányzata. A
fesztiválon 30 csapat összesen 98
mérkôzést játszott, melyeken 384 gól
esett. Az „A” kategóriában az 1993.

kilencvennyolc mérkôzést játszottak a csapatok

„A” kategória, a Kemenesi Tej Kupáért
végeredménye:
I. Lurkó FC Szombathely
II. CVSE-Cell-Modul (elsô csapat)
III. Ajka
IV. 2000 Celldömölk UFC
V. CVSE-Cell-Modul (második csapat)
„B” kategória, a Pepsi Cola Kupáért
végeredménye:
I. Vasi Futball Club
II. CVSE-Cell-Modul
III. FC Valga
IV. Ajka
„C” kategória, a MÁVÉPCELL KFT Kupáért
végeredménye:
I. Marcali-Tóth Trans
II. Sümeg
III. FC Kehtna
IV. CVSE-Cell-Modul
V. Ostffyasszonyfa
„D” kategória, az IPR Kupáért végeredménye:
I. CVSE-Cell-Modul
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január 1-je után születettek, a „B”
kategóriában az 1991. január 1-je
után születettek, a „C” kategóriában
az 1989. január 1-je, míg a „D” kategóriában az 1987. január 1-je után
született játékosok mérkôztek a végsô gyôzelemért. A rendezvény már
elsô alkalommal nemzetközi rangra
emelkedett. Érkeztek focisták Észtországból és Szlovákiából is.
A kategóriák elsô helyezettjei kupát,
a Puma Sportszergyártó KFT. által készített komplett labdarúgó-felszerelést és emlékérmet, a második, harmadik helyezett csapatok Puma labdát és emlékérmet vehettek át az
ünnepélyes díjkiosztón. A fô támogatóknak köszönhetôen valamennyi ifjúsági kategóriát a fôszponzor támogatásával, nevével hirdettek meg, az
„E” kategóriát felnôtt csapatok részvételével rendezték meg Borsodi Sör
Kupa néven.
A benevezett csapatok pénteken délelôtt a csoportmérkôzésekkel kezdték
meg szereplésüket valamennyi ifjúsági kategóriában. Szombaton már a
felnôttek is pályára léptek. Vasárnap
délelôttôl élesedett a küzdelem, a
helyosztókra pedig délután került sor.
A kilátogató nézôket a mérkôzéseken
túl minden nap kísérô rendezvények

szórakoztatták. Csütörtökön, a megnyitó elôtt a CVSE Öregfiúk – Parlamenti Válogatott remek hangulatú
összecsapáson igazságos döntetlen
született. A vasárnapi döntôk után a
bátor vállalkozók büntetôrúgó versenyen vehettek részt 18 év alatti és 18
év feletti kategóriákban. Ezzel egy
idôben a celli óvodás focisták játszottak bemutatkozó mérkôzést.
A sportrendezvények mellett kulturális programok is várták a nézôket a
sporttelepen felállított sátorban. Az
ünnepélyes megnyitót követôen helyi
mûvészeti csoportok köszöntötték a
fesztivál résztvevôit. Pénteken nosztalgia-party és nosztalgiabál, szombaton este pedig a jelmezes felvonulás
után világzene-party várta a sporttelepre kilátogatókat. Szombaton, a
vasutasnapon karate bemutató, néptánc, versenytánc mûsor, Kovács Kati,
MC Hawer & Teknô és az Animal
Cannibals szórakoztatta a közönséget.
Minden este utcabálon rophatták a
táncot az érdeklôdôk. Zenélt a Némó,
a Galaxy, az Elektron Show Band és a
Drazsé. A fesztivál zárónapján, az ünnepélyes eredményhirdetést követôen a Groovehause élô koncertje és
tûzijáték búcsúztatta az I. Vulkán Futball Fesztivált.

II. Marcali-Tóth Trans
III. FC Valga
IV. Kemenesalja
V. Alsóság

A „B” kategóriában:
Gólkirály: Márkus Gábor (Vasi Futball
Club, 21 gól)
Legtechnikásabb játékos: Rácz Ferenc
(Vasi Futball Club)
Legjobb kapus: Sissask Raunno (FC Valga)
A „C” kategóriában:
Gólkirály: Szántó Dávid (Marcali-Tóth
Trans, 9 gól)
Legtechnikásabb játékos: Kiss Márton
(Marcali Tóth Trans)
Legjobb kapus: Gôcze Gergô (CVSECell-Modul)
A „D” kategóriában:
Gólkirály: Pungor Dávid (Marcali-Tóth
Trans, 6 gól)
Legtechnikásabb játékos: Kazári
Barnabás (CVSE-Cell-Modul)
Legjobb kapus: Asso Toming (FC Valga)
A rendezvény szervezôi ezúton is
köszönetüket fejezik ki a fesztivál
támogatóinak, a rendezvény lebonyolításában segédkezôknek, a város
lakóinak és természetesen a csapatok tagjainak, vezetôinek, edzôiknek.

„E” kategória, a Borsodi Sör Kupa
végeredménye:
I. Kemenesi Tej Külsôvat
II. Gingi Team
III. Kemenesmagasi
IV. Selejt FC
V. Szivacsok
VI. Boros Team
VII. Topolovec-Csiliznyárad
VIII. Balogh Team
A fesztiválon az ifjúsági kategóriákban odaítélték a gólkirály, a legtechnikásabb játékos és a legjobb kapus
különdíjakat is.
Az „A” kategóriában:
Gólkirály: Dancsecs Dániel (Lurkó FC,
13 gól)
Legtechnikásabb játékos: Devecseri
Mátyás (Lurkó FC)
Legjobb kapus: Boka Benjamin (Ajka)

»VASS VERA

» SK PU OL TR ÚT R A

Mérlegen a férfi kézilabdacsapat
A HETEDIK HELYEN ZÁRTA A BAJNOKSÁGOT A CVSE-CELLI FESTÉK
A férfi kézilabdacsapat Mátés István irányítása alatt a 2003/2004-es
bajnokságban érte el eddigi leggyengébb helyezését, a tabella hetedik
helyén végeztek. A csapat teljesítményének értékelésére kértük az edzôt.
» Az elôzô bajnokságban nyújtott
remek teljesítmény után várható volt
a bátrabb célkitûzés. Ezt sajnos nem
sikerült megvalósítani. Mi volt a
probléma már az ôszi mérkôzéseken?
– Úgy látszik, erre a csapatra jellemzô a hullámzó teljesítmény. Egyik évben jól szerepelünk, majd jön egy
gyengébb év. A célkitûzés a dobogó
volt. A megszerzett 7. helyezésnél jóval többet tud a gárda. A bajnokságnak ugyanazzal a kerettel vágtunk
neki, mint az egy évvel ezelôttinek.
Az elsô két ôszi mérkôzésen gyôztünk, de utána jött a nagy pofon a
Gyôrújbaráttól. Az elsô 5 fordulóban
kétszer kaptunk ki hazai pályán, a
fiúk elveszítették az önbizalmunkat.
Az ôszi szezon végén még két pontot
elhullattunk, így nagy hátrányba kerültünk. Sajnos hiányzások és sérülé-

sek is hátráltattak minket. Csitkovics
4 mérkôzésen hiányzott, Lendvai és
Koronczai sérült volt, és Dénes kapusra sem számíthattam.
» Tavasszal tovább szaporodtak a
problémák, pontlevonás is sújtotta a
csapatot.
– Igen, jogosulatlan szereplésért elvették tôlünk a Kisbér ellen megszerzett két pontot, és további két mérkôzésrôl 1-1 pontot. Az idegenbeli
rangadókon sem sikerült a bravúr,
így végül a 7. helyet szereztük meg.
Tavasszal Dénes már 6 mérkôzésen
pályára lépett. Az ifjúsági csapatból
felkerült hozzánk Erôss Péter, aki védekezésben stabil emberré vált.
Csizmazia befejezte a játékot, Nagy
Zsoltra pedig csak 2 mérkôzésen számíthattam.
» Kit lehet játéka alapján kiemelni a
csapatból?

– Az egész éves teljesítményünk hullámzó volt. Tartósan senkinek sem
volt jó periódusa. Hiányoztak azok a
plusz dolgok, amiket korábban néhány játékos produkált. Nem volt
olyan
mérkôzésünk,
amelyen
legalább három ember jól játszott
volna. Egy dolognak azonban nagyon
örülök: a bajnok Tatát idegenben és
hazai pályán is meg tudtuk verni. A
csapat házi gólkirálya Pozsonyi Mihály lett 123 góllal. Pozsonyi, Bakonyi és Ludvig szerepelt valamennyi
mérkôzésen. Ezúton is köszönöm a
játékosok munkáját és a szurkolók támogatását.
» Lesz változás a csapat összetételében a bajnokság kezdetére?
– Szeretném, ha sikerülne játékost,
játékosokat igazolni, de egyelôre neveket nem mondanék. A csapat tagjainak többsége már igent mondott.
Egy héttel elôbb kezdôdik majd a bajnokság, így a felkészülésünket ehhez
kell majd alakítani. Elôre láthatóan augusztus 10-én kezdjük az edzéseket.
»VASS VERA

Új

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente
felelôs kiadó:

Fehér László polgármester
felelôs szerkesztô:

Tulok Gabriella
a szerkesztôség:

25. jubileumi focitorna
Magyarországon egyedülálló labdarúgó rendezvényként, július 31-én és
augusztus 1-jén a CVSE ligeti sporttelepén rendezik meg, immár huszonötödik alkalommal, a hagyományos
Négy Város Labdarúgótornát. A rendezô celldömölki önkormányzat és sportegyesület a jelentôs évfordulóhoz
méltó körülményeket kíván biztosítani

a Barcs, Körmend és Lenti városok vezetôinek és labdarúgócsapatainak fogadására. A sporttelepre kilátogató
nézôk ingyenesen tekinthetik meg a
mérkôzéseket, valamint azt a kiállítást, amely az elmúlt tornák eseményeit eleveníti fel. A kiállítás a stúdióteremben nyílik, bejárat a lelátó liget
»T.I.
felôli feljáróján keresztül.

Balhási Istvánné, Káldos Gyula, Molnár Gábor,
Németh Ibolya, Pálné Horváth Mária,
Rozmán László, Szabó László, Szigethy Teodóra,
Tarrósy Imre, Vass Veronika,
Völgyi László (nívódíjas),
Horváth Lajos (örökös tag)
hirdetésszervezô:

Nagy Antal (20/921-6324)
szerkesztôség:

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

Horváth Attila
nyomda:

Sába Druck Sárvár

ISSN 0865-1175
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Ingatlanok árverése Celldömölkön
Celldömölkön az önkormányzat tulajdonát képezô alábbi ingatlanok kerülnek árverésre.
utca, házszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

LAKÓTELKEK
kikiáltási ár
terület (m2)

hrsz

Radnóti u.
Radnóti u.
Radnóti u.
Radnóti u.
Radnóti u.
Táncsics u.
Táncsics u.
Táncsics u.
Táncsics u.
Táncsics u.
Táncsics u.
Táncsics u.
Táncsics u.
Hegyi u.

255/1
255/2
256/1
256/2
257/1
2909/5
2909/7
2909/8
2909/9
2909/10
2909/11
2909/12
2909/13
2274/6

1062
1058
1026
968
848
700
852
824
998
1000
1001
1000
866
814

2.124.000 Ft+25% ÁFA
2.116.000 Ft+25% ÁFA
2.052.000 Ft+25% ÁFA
1.936.000 Ft+25% ÁFA
1.696.000 Ft+25% ÁFA
840.000 Ft+25% ÁFA
1.022.400 Ft+25% ÁFA
988.800 Ft+25% ÁFA
1.197.600 Ft+25% ÁFA
1.200.000 Ft+25% ÁFA
1.201.200 Ft+25% ÁFA
1.200.000 Ft+25% ÁFA
1.039.200 Ft+25% ÁFA
1.221.000 Ft+25% ÁFA

beépítési mód
fsz.+tetôtér,oldalhatáros beépítés
fsz.+tetôtér,oldalhatáros beépítés
fsz.+tetôtér,oldalhatáros beépítés
fsz.+tetôtér,oldalhatáros beépítés
fsz.+tetôtér,oldalhatáros beépítés
fsz.+tetôtér,oldalhatáros beépítés
fsz.+tetôtér,oldalhatáros beépítés
fsz.+tetôtér,oldalhatáros beépítés
fsz.+tetôtér,oldalhatáros beépítés
fsz.+tetôtér,oldalhatáros beépítés
fsz.+tetôtér,oldalhatáros beépítés
fsz.+tetôtér,oldalhatáros beépítés
fsz.+tetôtér,oldalhatáros beépítés
fsz.+tetôtér,oldalhatáros beépítés

200.000 Ft letéti díj lefizetése szükséges a licitálást megelôzôen.
1.

Kôtörô u. 2.

EGYÉB INGATLAN
volt óvoda
1098 m2

2077

8.200.000 Ft (ÁFA-val)

800.000 Ft letéti díj lefizetése szükséges a licitálást megelôzôen.
Az árverés idôpontja: 2004. július 26. 9.00 óra. Helye: Celldömölk Város Polgármesteri Hivatalának emeleti tanácskozója. A licit elnyerését követôen 15 napon belül szerzôdést kell kötni. Bôvebb információ a vagyonkezelônél 95/525-813 (egyéb ingatlan) és
a mûszaki osztályon 95/525-810 (lakótelkekkel kapcsolatban) kapható.
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Keresztrejtvény

Elôzô rejtvényünk megfejtése három olyan személy neve volt,
akik közremûködtek Kisczell és Nemesdömölk egyesítésében:
Ostffy Lajos, Kis Ferenc, Plenits Ferenc. Nyerteseink két-két
könyvet kapnak ajándékul, a könyveket a polgármesteri hivatalban, Molnár Gábor szakreferensnél lehet átvenni. Nyerteseink: Borsodi Sándor, Sági u. 14. II/9. és Lukács Tiborné, Vasvári Pál u. 8. Gratulálunk!
Vízszintes: l. Településünk elsô sportegylete. 12. Parasztember
13. Nôi és virágnév is 14. Szén 15. EPS 16. … Novak, filmszínésznô 17. Tanonc 19. Germánium 20. … Tibor, kenus 22. Páratlan tapló! 23. Páros gyerek! 25. Kezdôdô panasz! 26. Tetejére 28. Kutrica 29. Liter 30. Talponálló 33.Szilícium, kén, ittrium
35. Kisebbségi 39. LTÁ 40. … Péter színész 41. Ritka férfinév 43.
… csiga 44. Jön-megy 46. Iljusin jele 47. Szerena vége! 48.
Ügyefogyott 50. Kelvin 51. Foszfor 52. Kezdôdik a zene! 53.
Maugli kígyója 54. Eme 55. Oxigén 56. Duplán nagyapa!
Függôleges: 1. Kálium 2. … Pál, újságíró 3. … perec 4. Króm 5.
Zorró jele 6. Peron felesége volt 7. Peru fôvárosa 8. Paripa 9.
Ilonka 10. Német filozófus 11. Origó 15. A vízsz.1. folytatása
16. Adnak nekem. 18. Jézus tanítványa 20. Tempus 21. Papírra vet 27. Földet forgat 30. Erômû-város 31. Kis Viktória 32.
Lám 34. Protokoll szerinti 36. Edzô 37. Már nem érdekli 38. István király fia 42. Az áramerôsség jele 45. … Delon, fonetikusan
47. Ebben az évben alakult a sportegylet 48. Táncmulatság 49.
Hím juh 51. La …, Bolívia fôvárosa 53. Kérdôszó 56. Vidám köszönés 57. A többes szám jele 58. Energia 59. Celsius 60. Zett.
Beküldendô a vízszintes 1, a függôleges 15. és 47.
Beküldési határidô: július 26.

Cell-Vas Kft.

Akció a Kolumbusz Kft.
bemutatótermében!
TÉRKÖVEK, JÁRDALAPOK JÚLIUS 31-IG AKCIÓBAN:
❏ SZÜRKE HULLÁMKÔ MÁR 2.390 Ft/m2-TÔL
❏ KERTÉPÍTÔ-DISZÍTÔ ELEMEK GYÁRI ÁRON
POROTHERM 38NF 345 Ft/db
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA JÚNIUS 30-IG

A310 Ft/db
V
T
Í
L
L
Á
Z
KISEUROTHERM
38NF
325 Ft/db
MÁTRATHERM 38NF

Új!!! KÉZI ÉS GÉPI MÛKÖDTETÉSÛ NÉMET, HÔSZIGETELT
SZEKCIONÁLT ÉS BILLENÔ GARÁZSKAPUK BEVEZETÔ ÁRON,
AKÁR BESZERELÉSSEL IS!

TETÔCSEREPEK MÁR
2
1.650 Ft/m -TÔL HÁZHOZ SZÁLLÍTVA!

FOLYAMATOS

AKCIÓK!

CSAK MOST! VELUX TETÔABLAKOK 5 DB RENDELÉSE ESETÉN +10% ENGEDMÉNY!
HÔSZIGETELÉSI AKCIÓ ÉS VAKOLATRENDSZER INGYEN HÔSZIGETELÉSSEL!
TÖBB RAKLAPOS MEGRENDELÉS ESETÉN TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK!
KÖLTSÉGTERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI AJÁNLATOK!
Érdeklôdni lehet személyesen a Kolumbusz kft.
bemutatótermében a Nemesdömölki u. 20-ban
(a Cellvíz épületében), vagy telefonon
az 521-098-as, vagy a 30/97-90-885-ös telefonszámon!
AZ ÁRAK TARTALMAZZÁK A 25%-OS ÁFÁT ÉS A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK!

VAS-MÛSZAKI BOLT

9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 5. (Kultúrház mögött)
Tel.: 06-95/420-015 • Cell-vas-kft.internettudakozo.hu

Barkácsgép akció!
Kettôs köszörû 400W
Körfûrész 1300W
Ütvefúró 650W
Akkus fúró
Elektromos láncfûrész
Benzinmotoros kapa
Motoros fûkasza
Magasnyomású mosó

8.900 Ft
11.200 Ft
3.800 Ft
7.200 Ft
16.500 Ft
48.000 Ft
29.990 Ft
14.990 Ft

(2 év garancia)
(2 év garancia)
(2 év garancia)
(2 akkumulátorral)
(4LE Honda)

Samsung mikrohullámú sütô 13.990 Ft

Gáztûzhely akció!
MORA 45.500 Ft (4 égô, üveg ajtó)
VESTA 51.000 Ft (4 égô, üveg ajtó, üveg tetô)
VESTA 43.800 Ft (3 égô)
T5 FÉG 41.500 Ft (4 égô, üveg ajtó)
Elöltöltôs mosógép B kat. 43.990 Ft
Szivattyúk

8.990–60.500 Ft

Tömlôk, csatlakozók, kiegészítôk minden méretben.
A termékek folyamatos beszerzése miatt az árváltozás jogát fenntartjuk!

Várjuk kedves Vásárlóinkat! Nyitva: H–P: 8–17; Szo: 8–12

Képeslapok a jubileumra
Két képeslapot adtak ki a város jubileumai alkalmából. Az
üdvözlô lapokat korabeli képeslapok és fényképek alapján
szerkesztették meg, az egyiken az 1920-as évekbeli Celldö-

mölk szerepel, a másik az 1945 elôtti várost ábrázolja. A
képeslapokat a tourinform irodában és a postán lehet megvásárolni.

Trenkwalder Multiman Kft. celldömölk környéki partnercégei megbízásából keres:
Betanított munkásokat • Varró szakmunkásokat • Minôségellenôrt • CNC gépkezelôt • CO hegesztôket
Nyilvántartási sz: 8222-2/2001

A regisztráció és a közvetítés ingyenes!

Trenkwalder-Multiman Kft. Telefon: 06 94/508 563, 06 20/34 43 790
Trenkwalder Multiman Kft. celldömölk környéki partnercégei megbízásából keres:

Pénzügyi szakember (vezetô)
Felsôfokú pénzügyi vagy közgazdász végzettség, több éves szakmai tapasztalat,
nagyon jó angol nyelvismeret, elôny: jó német nyelvtudás

Vevôszolgálati munkatárs
Min. középfokú végzettség, kitünô német nyelvtudás, B kat. Jogosítvány, elôny: angol nyelvtudás

CAD technikus
Min. középfokú végzettség, AutoCAD vagy más tervezô program ismerete

HR vezetô
Felsôfokú szakirányú végzettség, több éves szakmai tapasztalat, nagyon jó angol nyelvtudás
Nyilvántartási sz: 8222-2/2001

Várjuk jeletkezését! Közvetítés díjtalan! Trenkwalder-Multiman Kft. 9700 Szombathely, Thököly út 40.
Tel.: 06 94/508 563, 30/237 4520 E-mail: szombathely1@trenkwalder.com

