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Bronzérmes
sikercsapat

VELÜNK EDDIG IS NYERT, HA
GÉPKOCSIJÁT NÁLUNK TANKOLTA…

Tankoljon nálunk
a 2005-ös évben is…
…hiszen nálunk a mindenkori
árnál 10 Ft-tal olcsóbb
a 95-ös és diesel üzemanyag!
98-as benzin

CELLI-UDVARHÁZ BT.
I N G A T L A N
Celld-ön 100 m2-es cs. ház garázzsal 495
m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft
Celld-ön 3 szoba+étkezôs családi ház, 2 garázzsal melléképülettel eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Celldömölk, Kolozsvári úti üzemanyagkút
(Volán-kút, a Mesteri felé vezetô úton.)
Nyitva: H–V 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó

Celldömölkön 80 m2-es cs. ház garázzsal
600 m2 telken eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft
Celldömölkön 3 szobás, földszinti lakás
eladó. Ir.ár.: 10,5 M Ft

Celldömölkön 3 szobás cs. ház garázzsal,
510 m2 telken eladó. Ir. ár: 13,5 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+étkezôs cs. ház
garázzsal eladó. Ir.ár: 12,5 M Ft.

Celldömölkön 2 szobás felújított lakás eladó.
I.ár: 8 M Ft

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

Celld-ön 1+2x1/2 szobás, teljesen felújított belvárosi lakás eladó. Ir.ár: 7,2 M Ft.
Celldömölkön 2+1/2 szobás, kifogástalan áll.
lakás eladó. Ir.ár: 12,9 M Ft.

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház, frekventált helyen
eladó. I.ár: 15,5 M Ft
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Celldömölkön 3 szobás cs. ház 960 m telekkel eladó. Ir.ár: 15 M Ft.

Celldömölkön 3 sz+nappalis, 3 éve épült cs.
ház 1091 m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft

Celldömölkön 3 sz.+nappalis, cs.ház, 1100 m2
telken eladó. I.ár: 13 M Ft

Celldömölkön belvárosi, 3 szobás családiház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 M Ft

Megújult környezetben, a megszokott
kedvezményekkel várjuk Önöket továbbra is

A J Á N L A T A :

Celldömölkön 3 szoba, nappali+étkezô cs.
ház garázzsal eladó. Ir.ár: 17 M Ft.

Celldömölkön 3 szoba+nappalis cs. ház garázszsal, frekventált helyen eladó. Ir.ár: 16,5 M Ft

Celld-ön 2 szintes, 5 szobás cs. ház garázzsal eladó. Ir.ár: 18 M Ft

Celldömölkön 1+2x1/2 szobás, teljesen felújított sorház lakás eladó. Ir.ár.: 10,5 M Ft

Celldömölkön 27 m2-es belvárosi üzlethelyiség eladó vagy kiadó. Ir.ár.: 5 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis családiház
Celldömölkön 3 szoba+nappalis, 3,5 éve
2 garázzsal eladó. Ir.ár: 15 M Ft
épült cs. ház eladó. Ir.ár: 16,5 M Ft.
Egyéb: Tokorcson 2 szobás cs. ház állattartásra alkalmasan, gépekkel eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft.
Tokorcson 1 szoba+nappalis ház, garázzsal igényes állapotban eladó. Ir. ár: 6,8 M Ft.
Celldömölkön 2 szoba+nappalis, teljesen felújított sorházi ház eladó. 10,5 M Ft.
Borgátán építési telek eladó. Ir.ár: 1.9 M Ft.
Celldömölkön 3 szobás cs. ház dupla garázzsal, 2800 m2-es telken eladó. Ir.ár: 17 M Ft.
Celldömölkön 4 szobás családi ház, garázzsal 1000 m2-es eladó. Ir.ár.: 16,5 M Ft.
Tokorcson 2 szobás, felújított családi ház eladó. Ir.ár.. 8,9 M Ft.
Kemenesmagasiban 3 szoba+nappalis cs. ház eladó. Ir. ár.: 9,9 M Ft.
Nemeskocsban 3 szobás cs. ház 1440 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 M Ft.
Celldömölkön 90 m2-es cs. ház garázzsal, melléképülettel eladó. Ir.ár: 8 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

• Diák igazolvánnyal rendelkezô új ügyfeleink a Bôvített + csomag árától kezdôdôen az árából 20% kedvezményt kapnak!
• Cellkábel „hûség” ajánlat: Amennyiben vállalja, hogy meglévô elôfizetését legalább 2007. június 30-ig megtartja, akkor 1 hónap havidíját elengedjük és
a fenti akciós havidíjakkal veheti igénybe internet-szolgáltatásunkat! Amennyiben nincs hûségnyilatkozata érvényben, illetve 2005. június 30. elôtt jár le!
Celldömölk Kossuth L. u. 16. Tel.: 95/423-423

»JEGYZET

Diákmunka
A diákok közül sokan vállalnak
munkát hosszabb-rövidebb idôre a
nyári szünidôben. Csak helyeselni
lehet a fiatalok törekvését, hogy
bizonyos céljaik eléréséhez nem a
szüleiktôl várják az anyagi fedezetet, hanem maguk igyekeznek elôteremteni azt.
Nincsenek pontos ismereteim arról,
hogy városunkban és környékén
milyen munkalehetôségek vannak
a diákoknak, de minden esetben
körültekintônek és megfontoltnak
kell lenni. Több olyan esetrôl lehet
hallani, hogy – fôként, ha valakit feketén foglalkoztatnak – a munkáltató nem fizeti ki a diákoknak járó
bért. A még tapasztalatlan fiatal elhelyezkedésénél fontos lehet a szülôi közremûködés, így nagyobb a
valószínûsége a késôbbi kellemetlenségek elkerülésének.
Mindezzel együtt az a véleményem, hogy engedjük csak dolgozni tenni vágyó gyermekeinket, de
nézzük meg alaposan, hogy hol helyezkednek el, és milyen munkát
vállalnak, hogy a végén közös legyen az örömünk.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Könyvtári nyitva tartás
Nyáron változik a Kresznerics
Ferenc Könyvtár nyitva tartási
rendje. Június 27-e és augusztus
27-e között a felnôtt részleg és
a gyermekkönyvtár hétfôtôl
péntekig, 10-17 óráig lesz nyitva. Szombatonként a könyvtár
zárva tart.

Jazz fesztivál
A hétvégén még tart a Lamantin
Jazz Fesztivál Szombathelyen.
Július 1-jén (pénteken) 18 és 23
óra között a Fô téri sátorban fellép a Szalóky Classic Jazz Band,
az Equinox Jazzgroup és a Billy
Cogham Spectrum Band (USA).
Július 2-án 14 órakor a Fô téren
az Improvizációs Tábor záró koncertjét hallhatja a közönség. 18
és 23 óra között a Bartók Teremben a Bojki Testvérek, az Ozon
SM Trio (Franciaország) és Chico
Freeman (USA) játszik jazzt.

Szent Iván ünnepe
A Szent Iván-éj az év legrövidebb éjszakája az északi féltekén. Ilyenkor
mindenki együtt ünnepel kint a szabadban. Hatalmas tüzeket raknak Európa számos táján. A máglyáknak varázserôt tulajdonítanak: megtisztítanak és megvédenek a boszorkányoktól, a varázslóktól, a betegségektôl.
Az emberek ilyenkor összegyûlnek,
körülállják, körültáncolják, átugorják
a tüzet. Az izzó parazsat, majd a kihûlt hamut szétszórják a földön, hogy
ezzel megóvják a termést. Ezen az éjjelen a víz is természetfölötti erôt
kap. Régen szokás volt összegyûjteni
a Szent Iván-éj hajnalán összegyûjtött harmatot, és meghempergôzni a
nedves fûben.
Szent Iván-napját ünnepelték a városközpontban június 25-én. A rendezvény mottója a „fûben, fában, tûz
lángjában, orvosság van szív bajára”
volt. Ennek jegyében mutatkozott be

tüzes táncok a néptáncosoktól

„tüzes táncokkal” a zeneiskola néptánc tagozatos csoportja, állt színpadra a Soltis színház a Csongor és Tündével. A Fény Trió nosztalgiazenével
szórakoztatta a közönséget, és látványautók találkozója is volt.

Filmforgatás a hegyen
Az amerikai 20th Century Fox filmstúdió Eragon címmel játékfilmet
forgat a Ság hegyen. Egyelôre az
elôkészítô munkálatok tartanak, a
filmforgatás októberben kezdôdik.
Egy fiú, Eragon kalandokkal átszôtt, meseszerû utazása lesz a fantáziafilm története,
ami a Ság hegyi kráterben felépített középkori falu díszletei között ér véget. A
kráter bejárata a történet szerint egy vízesés mögött lesz, ám a vízesést nem a hegyen, hanem Budapesten építik fel. A díszletépítés elôkészítése már elkezdôdött,
miután a filmesek a páratlan szépségû Ság
hegyet szemelték ki a film egyik helyszínéül. Információink szerint a rendezô és a
látványtervezô is úgy találta, hogy a Ság
hegyi kôbánya a legszebb mindazok közül,
amelyeket Közép-Európában láttak.
Mivel a Ság hegy nemcsak a város, hanem
az állam tulajdona is – kezelôje az Ôrségi
Nemzeti Park –, így nemcsak az önkormányzat, hanem a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium, valamint az Ôrségi
Nemzeti Park engedélyeit is be kellett szereznie a filmtársaságnak. A forgatás anyagi haszonnal is jár, hiszen a város és az Ôrségi Nemzeti Park is több millió forintot
kap, illetve megépítenek egy utat, amit
késôbb is lehet majd használni (a forgalom
elôl sorompóval zárják le). Mivel a Ság
hegy tájvédelmi terület, a forgatás elôkészítését, a díszletépítést végig figyelemmel kíséri az Ôrségi Nemzeti Park egy
munkatársa. Az engedélye nélkül nem

vághatnak ki bokrokat és fákat, így nem
sérülhetnek a védett növények és állatok.
Június végétôl kezdôdik a díszletépítés elôkészítése, majd megvalósítása, amivel október elejéig kell elkészülni. A 250 fôs stáb
ekkor érkezik a helyszínre, ôket a parkolóban felállított sátrakban helyezik majd el. A
forgatás október 25-ig tart, azután csak egy
kisebb létszámú stáb marad, amelynek tagjai még két hétig, a jelenetek befejezéséig
tartózkodnak a hegyen. A teljes forgatás így
november közepén ér véget, és december
elejéig a helyreállítással is végeznek. A forgatáshoz 350 celldömölki és környékbeli
statisztát várnak. Az elôkészítés és a forgatás ideje alatt arra is lesz lehetôség, hogy a
városban lakók és a turisták biztonságos területrôl megtekinthessék az eseményeket.
***
Talán senki nem lepôdött meg azon, hogy
ezt az eseményt is megzavarták olyanok,
akik nem szeretnék, hogy a városnak jó híre legyen. Pedig egy film, amit a világ számos országában forgalmaznak majd, viszi a
hírét a gyönyörû Ság hegynek és a városnak. Talán lesznek, akik eljönnek, hogy eredetiben is megnézzék. A film forgatása közben mód lesz arra is, hogy a színészet kulisszatitkaiba is betekintsenek a celldömölkiek. No és a statiszták is viszontláthatják
majd magukat a mozivásznon. Mindemellett a Ság hegyen nem lesz rombolás, sôt, a
filmforgatás remek alkalom arra, hogy
rendbe tegyék az elhanyagolt részeket, és
a megépített út egy kellemes sétány lesz a
kirándulóknak.
»TULOK GABRIELLA
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Új mentôautó az állomáson
A legkorszerûbbként nyilván tartott, kiemelt mentôautót kapott a megye
legrégebbi mentôállomása. Júliustól egyelôre nappali mûszakban szolgálnak az új autón.
Tizenhárom kiemelt mentôautót kapott az Országos Mentôszolgálattól az
ország tizenhárom mentôállomása,
gulyás gábor mentôápoló az új mentôautóban

egyet – Vas megyében egyedüliként
– a celldömölki. Az új, korszerû mentôautó felszerelése az esetkocsiéhoz
hasonló, így, mivel Celldömölkön nincsen esetkocsi, a kistérség sürgôs
eseteinek ellátásában részt tudnak
venni. A mentôállomás dolgozói közül egyelôre négyen – két mentôápoló és két gépkocsivezetô – végezték el azt a tanfolyamot, amely
arra jogosít, hogy az új autón végezzenek szolgálatot. Szeptembertôl további öt páros készül a tanfolyamra,
azután a nyolcórás helyett 24 órás
szolgálat ellátását tudják vállalni. Gulyás Gábor mentôápoló – éppen a
hét végén lesz, hogy harminc éve
dolgozik elsô munkahelyén – mutatta
be az új autót. A felszerelés között
van egyebek mellett gyerek gerincágy, lapát hordágy, ami a medence-

Bôvült a helyi járat
Új szolgáltató látja el a helyi járatú
autóbusz-közlekedést. Július elejétôl
a vonalak és a járatok száma is bôvül.
A Vasi Volán helyett vállalkozó szállítja autóbuszon a helyi járatok utasait július 1-jétôl, miután az önkormányzat által kiírt pályázatot Balogh
Zsolt nyerte el. A Balogh Zsolt eltöbb vonalon járnak a buszok

mondta, hogy bôvült a vonalak és a
járatok száma: eddig is létezett az
egyes vonal a vasútállomás és a Ság
hegy között, mostantól pedig a kettes vonalon, a vasútállomás és Izsákfa között is járnak a helyi járatú buszok. (A helyközi járatok továbbra is
érintik Izsákfát.) A megállóhelyek
száma is gyarapszik majd, egyelôre
épül a Vulkán fürdônél az új megálló,
ahol a fürdô nyitását követôen áll
majd meg a busz. Saját menetjegyeket és bérleteket nyomtatnak, amelyeket az autóbuszokon, a vállalkozás Építôk útjai székhelyén, a Kolozsvári utcai Volán-kútnál és Németh
István zöldségboltjában is meg lehet
vásárolni. Az árak változatlanok, az
állam által meghatározottak. A 65 év
felettiek személyigazolvánnyal utazhatnak. Balogh Zsolt hangsúlyozta,
hogy július 5-ig a régi bérleteket is
használhatják az utasok, és elfogadják a korábbi igazolványokat is, de
saját igazolványuk is lesz.
»T.G.

Színész-tábor
Nyolcadik alkalommal rendezi Meg a
Soltis Lajos Színház a rendezôket és
színjátszókat képzô nemzetközi táborát. Az idei rendezvény július 2-10-e
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között lesz a Kemenesaljai Mûvelési
Központban és a Gáyer Gyula Általános Iskolában.
A táborzárót július 9-én este tartják,
ahol a tábor lakói több mûsorszámmal is bemutatkoznak a közönség
elôtt.

és gerincsérült betegeknél nagy segítség, vércukormérô, végtagrögzítô
sín. Nem a szakmai felszerelés része,
de van az autóban egy aranyos maci
is a beteg gyerekeknek.
Az új jármûvel gazdagodó celldömölki mentôállomás egyébként a megye
elsô ilyen intézménye volt. Már az
Országos Mentôszolgálat 1948-as
megalakulása elôtt, 1930-ban, a megyében elsôként hozták létre a Vármegyék és Városok Országos Mentôegyesületének fiókját. Akkor még a
Kolozsvár utcai tûzoltószertárban állomásoztak, majd 1953-ban költöztek át a jelenleg is használatos, Temesvár utcai telephelyre. A több
mint fél évszázados épület is
megérett a felújításra, vagy még inkább arra, hogy a mentôszolgálat új
helyre költözhessen. A tervek között
szerepel, hogy a kórház területén
alakítják ki majd az új mentôállomást, de egyelôre nincsen rá pénz.
»TULOK G.

Akadálymentes
tüdôgondozó
Akadálymenetesítik a tüdôgondozó
épületét. Júliusban ezért a rendelés
szünetel. A felújítás után a mozgássérültek számára is könnyebb lesz
megközelíteni a tüdôgondozó intézetének épületét. Bakó István, a Városgondnokság igazgatója elmondta,
hogy a bejáratnál rámpát készítenek
a rokkantkocsiknak, az épültben felszedték a küszöböket. A mellékhelyiségek között egyet a mozgássérültek
számára építettek, amelyben speciális korlátok, billenthetô kézmosók,
segélyhívók állnak a használók rendelkezésére. Átépítették az öltözôket, új helyen alakították ki a légzésfunkciós labort, így a váróterem is tágasabb lett. Az átalakítás során hátra
van még a tüdôvizsgálatnál használatos öltözôkapu-rendszer újraépítése,
a belsô terek lapozása és festése, valamint az udvari járda betonozása. A
közel három és fél milliós önkormányzati beruházással július végéig
kell elkészülni.
Dr. Várkonyi Jánostól, a tüdôgondozó
intézet fôorvosától megtudtuk, hogy
az építkezés miatt július 1-jétôl a szünetel a rendelés, és augusztus 1-jétôl
fogadják ismét a betegeket. A sürgôs
esetekkel a betegek a szombathelyi
pulmonológiai osztályt kereshetik fel.

Új Kemenesalja – 400. alkalommal
A hírközlés szerepét és fontosságát
több száz éve felismerték. Tudták,
hogy a hír értékteremtô tényezô. Ez
az alapigazság határozza meg ma is
az írott, az elektronikus sajtót. Az
sem kevésbé fontos, hogy a lapok mit
tudtak megörökíteni, nyomon követik-e a helyi eseményeket.
Az Új Kemenesalja elsô megjelenése
még számozatlanul, a város tízéves
jubileumára kiadott alkalmi lapként
történt 1989 januárjában. Az újságot
a Vas Népe munkatársai készítették,
és a mainál nagyobb formátumban
Pápán nyomtatták. A szerkesztôk a
folytatásban reménykedtek. Ót hónap
múltán már helyi közremûködôkkel,
idôszaki sajtótermékként jutott el az
olvasókhoz az Új Kemenesalja. Bizonyára nem járok messze az igazságtól
azzal a véleményemmel, ha egy régi
dokumentum – lehet az újság, mint
most – a kezünkbe kerül, azt olvasva
elgondolkodunk: lám, lám, ezek a régiek mi mindent tettek. Így voltam
ezzel én is ezen cikk megírása közben, miután rám esett a szerkesztôség választása, hogy a jubileumi lapszámban újságunkról írjak.
Az Új Kemenesalja XVII. évfolyamának
400. száma jut most Önökhöz. Milyen
furcsa az élet. Egy felgyorsult társadalmi átalakulásban 17 év parányi történelem, mert valóban az, de mennyi
izgalmas valóságot tár elénk. A kérdés
az, hogy e változásból mit tud felmutatni, mit ôriz meg a helyi sajtó.
Az Új Kemenesalja 1–2. lapszáma
összevontan, 1989 májusában jelent
meg, a 3. szám júliusban látott napvilágot. Mirôl írtunk? Ostffyasszonyfára
látogatott a szlovén miniszterelnök,
aki elismeréssel szólt a gazdálkodásban tapasztalható reform szellemérôl.
Terjedelmes helyet kapott az írás
Koptik Odóról, aki 250 évvel korábban
jött Dömölkre, és lerakta a mai város
alapjait. Koptik nem magyarnak született, de magyar földön alkotott maradandót. A cikkben sokan hiányolták
szobrát a fôtérrôl. A Kemenesaljai Napok rendezvénysorozatában minden
év hozott új látnivalót. 1989-ben a
földtani tanösvényt, amely azóta is 16
megállóhelyen mutatja be a védett
területet fa- és fémtáblák segítségével. Köszöntötték a vasutasokat, kocsijavító üzemet avattak. Tovább fejlôdik
a MÁV helyi csomópontja, ígérte az
igazgató. Vasúttörténeti emlékpark létesült. A 40. évfordulóra bemutatták a
mozdonyvezetôk felújított zászlaját.
Napirenden volt a Szombathely – Gyôr
és a Celldömölk – Székesfehérvár vas-

útvonal villamosítása, a terv kapcsolódott a tervezett Bécs – Budapest közös
világkiállításhoz. Hét dízelmozdonyvezetô Budapesten tanulta a villanymozdonnyal kapcsolatos elméleti és
gyakorlati ismereteket. Celldömölkön
is megjelent a kábeltelevízió, 252 lakásba jutottak el a helyi hírek. Képes
riport tájékoztatott a Kermodulról,
ahol 1989 márciusától állami irányítás
helyett küldöttgyûlés vezette az üzemet, 450 helyi és környékbeli dolgozójuk által elôállított termékeiket az
NDK-ba és Szovjetunióba szállították.
Szintén képes riport tájékoztatott a
Glovita kesztyûgyár életében végrehajtott korszerûsítési folyamatról. 400
aktív dolgozójuk volt, gyesen, illetve
gyeden 80-85-en voltak. Munkaerôgondunk nincs, de piackutatással többet kell foglalkozni, nyilatkozta az
igazgató. 1989. március 31-én 19 taggal megalakult az MDF helyi csoportja.
Az alakuló ülésen részt vettek a városi tanács vezetôi is. Nyílt levelében az
összefogásban reménykedik az MDF.
Mi lesz veled CVMSE? Az NB III-as szereplés gondjait elemzik a vezetôk és a
játékosok, mert benn akarnak maradni az NB III-ban. Szó volt az érettségi
körüli bonyodalmakról is. A biológiából felvételizôknek hibás feladatlappal
is meg kellett küzdeniük, ennek ellenére becsülettel helyt álltak. A felvételi eredmények alapján készült rangsorban a 159 gimnázium közül a celldömölki 45. lett.
1995 októberében jelent meg a 100.
szám. Dömölkön folytatódott az
evangélikus templom felújítása. Tanácskoztak a kemenesaljai községek
polgármesterei. Gáyer-plakettet kapott Kemenesalja rajongója, Dala József, aki munkálkodásáról nyilatkozott. A képviselô-testület a fogászati
ellátásról, a fûtéstámogatásról, a
Marx téri ravatalozó sorsáról tárgyalt.
1999 decemberében jött ki az újság
200. száma, melybôl megtudhattuk,
hogy a következôkben hetente jelenik
meg az Új Kemenesalja. Izsákfán imaházat avatott Szebik Imre püspök. Írtunk arról, hogy elbontják az állomáson a vasúti felüljárót, a bontást élénk
vita elôzte meg. Részletes írás foglalkozott a Székesfehérvár – Celldömölk
közötti vonalszakasz villamosításával,
ami a 2000. év nagy eseménye lett.
2002 februárjában jelent meg a 300.
lapszám. Fónagy János közlekedési
és vízügyi miniszter ünnepélyesen
felavatta a Celldömölk és Alsóság között elkészült szennyvíz- és csapadékvíz-csatornát. A sport rovatból

az új kemenesalja elsô és 400. lapszámának címlapjai

megtudhattuk, hogy az NB I/B Nyugati csoportjában három mérkôzéssel
az alapszakasz vége elôtt az Antók FC
vezette a tabellát.
A jelen eseményeirôl, a korszerûsített és szépen felújított fôtérrôl, a
fürdô megnyitásáról, és reméljük,
hogy sok egyéb fejlesztésrôl írhatunk
a formájában is megújult lapban. Reméljük, az 500. számban ezekrôl is
beszámolhat az Új Kemenesalja.
»KÁLDOS GYULA
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Fórum a Száz lépésrôl
Versenyképes, sikeres Magyarországot ígért Kóka János gazdasági miniszter a
kormány Száz lépés programjáról tartott június 15-ei fórumon.

pénzt, a kormány ezért azon is dolgozik, hogy magát is rendbe rakja. Az
intézkedések egy része arra irányul,
hogyan lehet célszerûbben, hatékonyabban, igazságosabban felhasználni a pénzeket. Az intézkedések másik
része a kiadások csökkentésére vonatkozik, az államháztartás reformjára, amely következtében kevesebb
háttérintézmény, akár kisebb parlament, kevesebb miniszter lehet. Elmondta: 2007 és 2013 között 15 ezer
milliárd forint jön Magyarországra az
Európai Unióból, és a pénz mögé oda
kell tenni a struktúrát.
Hallgatói kérdések a nyugdíjasok, a
vasút, a vállalkozások, a kereskedelem helyzetére irányultak. Kóka János
egyebek között elmondta: az adórendszer átdolgozásakor lejjebb viszik a 25 százalékos áfát, és lépéseket tesznek a textilipar védelmére is
a kínai piaccal szemben.
»T.G.

a kormányprogramról a gazdasági miniszter tartott fórumot

Megtorpant a rendszerváltás, a 90-es
évek lendülete, az utóbbi nyolc évben nem foglalkoztak a kormányok
azokkal a kérdésekkel, amelyek a
Száz lépés programjának megoldandó kérdései, hangoztatta Kóka János
miniszter a mûvelôdési központban
tartott telt házas fórumon.
– Nyolc hónapja lépett hatalomra a
Gyurcsány-kormány, akkor számba
vettük, mit kell elsôsorban megoldani. Láttuk, hogy hiába hozunk tôkét,
hitelt, hiába gyorsítjuk fel az európai
uniós pénzek áramlását, hiába költöttünk nyolcezer milliárd forintot a szo-

ciális és az egészségügyi szférában,
nincs igazi eredménye. Láttuk, hogy
másra, más programra van szükség.
Rendet kell tenni a káoszban, nem
nagy reformra, hanem sok apró jogszabály megváltoztatására van szükség például az egészségügy, a szociális szféra, a munkavállalás területén.
Korábban veszélyesnek látták a politikusok az ilyen lépéseket, a választási ciklusok közötti túlélésre játszottak.
A Gyurcsány-kormány a nehezebb
utat választotta – mondta Kóka János.
A miniszter szólt arról, hogy az állam
túlburjánzó rendszer, felemészti a

Állampolgársági eskü

Ketten tettek állampolgársági esküt
június 22-én Celldömölk Város Polgármesteri Hivatalában. Hegedûs Anna és Ivácson Baráth Ferenc Fehér
László polgármester elôtt, Brennerné
Gorza Mária jelenlétében lettek magyar állampolgárok eskütételük után.
A marosvásárhelyi Hegedûs Annának
Celldömölk három éve állandó lakhelye, a nyugdíjas asszony évente három-négy hónapot Marosvásárhelyen
tölt. Ivácson Baráth Ferenc szintén
Marosvásárhelyrôl jött városunkba
családjával együtt, az egyik celldömölki gyógyszertárban dolgozik. Mint
mondták, hosszú út végére értek,
mindig magyarok voltak, és most a
magyar haza teljes jogú állampolgárai lettek.

ketten tettek állampolgársági esküt
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Egy éremgyûjtô
emlékére
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és az intézményben mûködô éremgyûjtôk köre kiállítás megrendezésével emlékezett id. Fehér László gyûjtôre. A kiállítást Hetényi József helytörténész rendezte és nyitotta meg,
beszédében méltatta id. Fehér László
példamutató életútját és a celldömölki körben végzett áldozatos munkáját.
A helytörténész szólt arról, hogy Laci
bácsi gyûjteményének jelentôs hányada emlékérmekbôl áll, ezekbôl is a
legértékesebb és legkülönlegesebb
darabok kaptak helyet a kiállításon.
Minden egyes tárlónak külön címe
van, mely utalás az elhelyezett érmek
tematikájára: Celldömölk és Kemenesalja emlékei, a magyar történelem
arcképcsarnoka és jelentôs eseményei, az éremgyûjtôk vándorkiállításainak dokumentumai érmekben elmesélve. Az emlékérmek nemes
anyagból megformált jelek, melyekkel az alkotók üzennek a korban utánuk jövôknek. Akik pedig értik a jeleket, ôk összegyûjtik, és gondoskodnak
arról, hogy az üzenetek célba érjenek.
Id. Fehér László éremgyûjteményébôl
rendezett kiállítás megtekinthetô a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központban 2005. július 12-ig.
»P. HORVÁTH MÁRIA

»
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Tôkevonzásban jó az ország
Kóka János gazdasági miniszter a
Száz lépés program népszerûsítésére érkezett Celldömölkre. A minisztert a gazdaság helyzetérôl, az
ország versenyképességérôl kérdeztük.
– A gazdaság lehet az egyetlen olyan
húzóerô, amely Magyarországon beruházásokat vonz, munkahelyeket
teremt, regionális felzárkóztatást
eredményez, és pénzt teremt ahhoz,
hogy az állam ellássa a feladatait.
Ezért próbáljuk a versenyképességet
a gazdaságpolitikánk középpontjába
helyezni. Magyarországot elsôsorban
a tudás, a képességek és az elhelyezkedés, a logisztikai lehetôségek különböztetik meg a környezô országoktól – kezdte a miniszter. – Nem
vagyunk már a legolcsóbban termelô
ország, nem is akarunk az lenni, viszont vannak világhírû egyetemeink,
kutatási központjaink, tudásunk informatikában, biotechnológiában,
fejlett az autóiparunk, kiválóak a turisztikai célpontjaink. Ezek lehetnek
azok a pontok, amelyek az ország fejlôdését elsôsorban meghatározhatják. Ezenkívül az összes olyan háttéripar, támogatóipar, ami egy-egy
nagy beruházás mellé jön. Hiszen
egy nagy cég megjelenése nem csak
közvetlenül teremt sok száz, sok ezer
munkahelyet, de beszállítói hálózatot
is vonz, további kis- és középvállalkozások tucatjainak teremt növekedési
lehetôséget.
» Mit kell fejleszteni ahhoz, hogy a
külföldi befektetôi tôke továbbra is
jöjjön az országba, hogy stabil tôke
alakuljon ki?
– Tôkevonzásban a legjobbak vagyunk a kelet-közép-európai országok közül. Tavaly egyetlen évben 3,4
milliárd euró áramlott be az országba, az utóbbi tizenöt évben beáramló
tôkebefektetés elérte az ötvenmilliárd eurót. Ez a legjobb szám, tehát
megnyertük a versenyt a kelet-közép-európai országok közül. Mégsem
állhatunk le, hiszen iszonyú a verseny. Ezért építünk autópályákat,
ezért fejlesztjük az infrastruktúrát,
ezért próbálunk mindent megtenni
annak érdekében, hogy a tudásgazdaság létesítményei fejlôdhessenek.
Versenyképesség és infrastruktúra,
ezek tehát a legfontosabb tenniva-

lók. Plusz az, hogy az államnak saját
magát és a hozzátartozó nagy rendszereket – az egészségügyet, az oktatást, a szociális rendszert, a foglalkoztatáspolitikát – is rendbe kell tennie,
hiszen egy jobban mûködô államigazgatás nélkül nincsen versenyképes ország.
» Milyenek az ország gazdasági mutatói mostanában?
– Magyarországon a gazdaság jó állapotban van. Tavaly az utóbbi tíz év
második legjobb külföldi tôkebefektetési eredményét produkáltuk ezzel
a 3,4 milliárd euróval. Az utóbbi 25
évben nem volt még ilyen alacsony
az infláció, 3,5 százalék körüli. A gazdasági növekedésünk továbbra is körülbelül két százalékkal haladja meg
az Európai Unióét, csak hát az unió
növekedése rendkívüli mértékben lelassult a dekonjunktúra miatt. A külkereskedelmi mérlegünk javul, kétszer annyival nôtt tavaly az exportunk, mint az importunk. Ez azt jelenti, hogy sikeres a beruházás- és az
exportvezérelt gazdaságpolitika. A
tôzsdéink szárnyalnak, a forintunk
erôs, sôt talán túl erôs is. Összességében tehát minden adott ahhoz, hogy
azt mondjuk, a gazdaság egészséges.
Mégsem elégedettek az emberek, a
vállalkozók. Ez csak azért lehet, mert
azok a rendszerek, amelyek a gazdaság mögött vannak, lehetôségeket
szívnak el a gazdaságtól.
» Mennyire fegyelmezi az unió a
magyar gazdaságot?
– Hibás az a képzet, amikor az Európai Uniót egy tôlünk független hatóságként írják le. Az Európai Unió mi
vagyunk. Egy olyan – országokból álló – kereskedelmi és politikai közös
tér, ahol érdemi befolyásunk lehet.
Nyilvánvalóan közös szabályok vannak, ami a költségvetés-politikánkat,
a pénzügy-politikánkat, a bérpolitikánkat meg kell hogy határozza. Ezek
a keretek Magyarország számára
hasznosak, viszont ezek között a keretek között azért kell és lehet egyéninek lenni. Megtalálni azt a lehetôséget, hogy ne csak felzárkózzunk
infrastruktúrában, életszínvonalban,
gazdasági fejlettségben, hanem nagyon sokban le is hagyjuk a fejlett
Nyugat-Európát, hiszen ôk, ha lehet,
akkor nálunk lassabbak, nálunk még
bürokratikusabbak.

kóka jános

» Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a
2017és 2019 közötti idôre ígéri, hogy
utolérjük az Európai Unió átlagos jövedelmi szintjét. Más számítások
szerint ez 2030 és 2038 között valósul meg. Ön hogyan vélekedik errôl?
– Ez attól függ, hogyan tudunk növekedni. Magyarországon reális cél továbbra is az uniót magasan meghaladó, azt két százalékkal felülmúló növekedés, ezzel viszont nem lehetünk
elégedettek Mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy ezekkel
az ágazatokkal, amelyeket említettem, olyan mértékben húzzuk meg
Magyarországot, hogy sokkal gyorsabban teremtsünk pénzeket a felzárkózásra. Hiszen sehonnan máshonnan nem lesz forrás a bérek felzárkóztatásához, az infrastruktúra felzárkóztatásához, csak a növekedésen
keresztül.
»TULOK GABRIELLA

Hegyközségi felhívás
A Ság hegy – Kissomlyó hegyközség július 8án 17 órakor közgyûlést tart a Sághegyalja
Rt. ebédlôjében. A közgyûlésen beszámolók
és költségvetési javaslatok hangzanak el, szó
lesz a rendtartás módosításáról is. A közgyûlést megelôzô tájékoztató fórum július 7-én
17 órakor lesz a borgátai kultúrházban. A fórumra és a közgyûlésre minden hegyközségi
tagot vár a hegyközség választmánya.
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Sütôipari gépbemutató

új termékeket mutattak be a külföldi piac képviselôinek

Termékbemutatót tartottak a múlt
héten a Celba Sütôipari és Gépgyártó
Kft.-ben. A grazi székhelyû König
Maschine leányvállalataként mûködô
celldömölki üzemben hazai és 24 ország képviselôit látták vendégül a házi kiállításon. Takács Imre Tibor igazgató elmondta, hogy az anyavállalat
és a Celba az új technológiájú termékeit mutatta be a gépkereskedôknek.
Így láthatták a Celba által fejlesztett
zsemlevonalat és kenyérvonalat, a
német licenc kemencét, illetve a
König Maschine új technológiájú gépét, amellyel a hosszabb ideig eltart-

ható, nagyobb víztartalmú, lágyabb
tésztájú péktermékeket lehet feldolgozni. A sütôipari gépek között voltak,
amelyek 12 ezer süteményt termelnek óránként, ezeket a nagy péküzemek rendelik, de bemutattak kisebb
pékségekbe való gépeket is. Nemcsak a magyar, hanem a külföldi látogatók is elégedettek voltak, elismeréssel szóltak a Celba Kft. gyártási körülményeirôl és termékeirôl.
Az üzemben a hat évvel ezelôtti 70
fôs dolgozói létszám az évek alatt folyamatosan emelkedett, jelenleg
113-an dolgoznak a Celba Kft.-ben. A
dolgozóknak a háromnapos program
utolsó aktusaként rendeztek egy nyári partit.
»TULOK G.

Vérzés, elsôsegélynyújtás
Sorozatunkban az elsôsegélynyújtás
legalapvetôbb ismereteivel foglalkozunk. Olyan esetekkel, amelyek
családban, munkahelyen, kiránduláson vagy összejöveteleken bármikor elôfordulhatnak. A legfontosabb
tudnivalók összeállításában Karádi
Mihály, az Országos Mentôszolgálat
sárvári állomásának vezetôje volt
segítségünkre.
Azok a sérülések, amelyek ereken ejtenek sebzést, vérzéssel járnak. Ezen
a helyen most csak a látható vérzésekkel, és azok elsôdleges ellátásával
foglalkozunk. A látható vérzések ellátása viszonylag nem nehéz feladat,
de gyors elhatározásra és cselekvésre van szükség.
Hajszáleres vérzés – Felületes bôrsebek (horzsolások) tipikus vérzése.
Vékonyan szivárgó vérzés látható. A
véralvadás következtében általában
magától megszûnik. A fertôzés elkerülése végett sterilkötéssel el kell látni.
Vénás vagy visszeres vérzés – Felismerhetôsége: viszonylag bô vérzés, a
vér színe sötétpiros. A vérzés intenzitása a megsérült ér nagyságától
függ. Ellátása fontos, mert bô vérzés
esetén viszonylag gyorsan halálhoz
vezethet. Teendôk: a sebre tegyünk
egy steril gézlapot, arra egy gézgombócot (tampont), és nyomókötéssel
rögzítsük a sebre.
Artériás vagy ütôeres vérzés – Felismerhetôsége: A szív ritmusának
megfelelô ütemben spriccelô, élénkpiros vér távozik a sérült éren át. Ha
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nem kap ellátást, nagyon gyorsan
igen sok vért veszíthet a sérült, aminek szintén végzetes következménye
lehet. Teendôk: Ebben az esetben
nem kötözéssel kezdünk, hanem
megkeressük a megfelelô nyomáspontot (lásd az ábrát), és leszorítjuk.
Ha ez sikerül, megszûnik a vérzés. A
sérült érbe tampont helyezünk, és
nyomókötéssel látjuk el. Artériás vér-

zésnél az átvérzett kötést nem bontjuk le, hanem újabb nyomópárnát
felhelyezve ismét átkötjük a felületet. Mivel az
artériás vérzésnél rövid
idô alatt sok vért veszíthet a sérült, szükség esetén feladhatjuk a sterilitást, és akár ujjunkkal
belenyúlva, akár más
módon (közúton pl. egy
kavics segítségével) állítsuk meg a vér kilövellését.
Leggyakoribb a végtagi
artériás vérzés, a legveszélyesebb a nyaki ütôeres vérzés. A látvány
minden esetben ijesztô,
hiszen akár másfél méterre is kilövellhet a vér
az érbôl. Fontos, hogy
ne veszítsük el a lélekjelenlétünket, mert csak
úgy tudunk segíteni a
bajbajutotton. A vénás
és artériás sérülések
esetében mindig szükség van szakellátásra is. A mentôk
hálózati és mobiltelefonról is elérhetôk a 104-es telefonszámon. Az értesítésnél mindig pontosan mondjuk
el, hogy milyen sérülés történt.
Rendkívül fontos a helyszín pontos
meghatározása, fôként, ha az esemény erdôben, vagy más nehezebben megközelíthetô helyen van.
»V.L.

» AK HU E LL YT , ÚA H
R OAL É L Ü N K

Különdíjas a Tücsök Bábcsoport
Sokadik sikerét érte el a Gáyer Gyula Általános Iskola Tücsök Bábcsoportja. A király meztelen címû darabjukkal különdíjat kaptak az Egri
Gyermekbábosok 12. Országos Találkozóján.
A bábjáték sokunknak a kesztyûs bábokat, a marionettet vagy más, hagyományos technikát jelenti. A Tücsök Bábcsoport azonban újabb és
újabb technikával lepi meg közönségét, ami nem csak a gyerekeket jelenti, hiszen a felnôttek is érdeklôdéssel nézik bemutatóikat. Nagy
Márta, a csoport vezetôje korábban
megkapta a Nemzetközi Bábmûvész
Szövetség diplomáját folyamatosan
kísérletezô, színvonalas munkájáért –
ezt a diplomát a profi bábosok között
osztják – és többször díjazták rendezôi tevékenységét is. 25 éve foglalkozik a bábozással, ez idô alatt több
mint száz darabot rendezett.
A kísérletezés nem csak Nagy Márta
számára kihívás, csoportjai is örömmel tanultak és mutattak be új tech-

nikákat, és az országos megmérettetések zsûrijei is szinte elvárják, hogy
újdonsággal lepje meg ôket. Így a közönség láthatott már a Tücsök Bábcsoporttól több uw-technikával készült darabot, esernyôs színpadi játékokat, ötvözték az árnyjátékot, tanultak nonverbális darabokat, idén pedig vállfákra akasztható ruhákkal játszottak.
A 2-8. osztályos gyerekekbôl álló csoport sokat szerepel a környezô települések rendezvényein, óvodások
százai látták már mesejátékaikat. A
kicsiknek többnyire feldolgozott állatmeséket visznek, hiszen azokkal
sok mindent el lehet mondani, könynyû leszûrni a tanulságot. A király
meztelen címû darabjuk, amellyel az
egri fesztiválon fellépô 17 csoport közül megkapták a Magyar Mûvelôdési
Intézet különdíját, egy improvizatív
játék: a gyerekek rongyokat találnak
a színpadon, és azokat használva építik fel a történetet. Darabjaikban
mindig fontos szerep jut a zenének,
most különösen a ritmusnak. Sokat

Városi képes krónika
Idén is sokszínû programokat láthatnak a celldömölkiek és a városba látogatók a a várostörténeti
fesztivál, a Celldömölki Képes
Krónika ideje alatt, július 21-24-e
között.
Július 21-én 18 órakor sporttörténeti
kiállítás nyílik a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ galériáján, vasútmodell-kiállítás az elôcsarnokban. 19
órakor Kis-Czelli Képes Krónika – anno
címmel zenés történelmi játékot mutatnak be a színházteremben. Július
23-án 17 órakor karneváltoborzó mûsor, 19 órakor jelmezes felvonulás
kezdôdik.
A színházi elôadások során július 21én 9 órától a Soltis Lajos Színház vásári komédiákat ad elô a piactéren,
július 22-én 17 órától a Többsincs királyfi címû mesejátékot, 23 órakor az
Ó, Moliere címû bohózatot láthatja a
közönség a Syrius étteremben.
A zenés programok között július 22én 18 órától a ligeti Molnár-kertben
Orosz Zoltán (harmonika) és Ursu Gá-

bor (gitár) ad szerenádot. 20 órakor a
sportpályán a Pápai Musical Stúdió
lép színpadra. A templomi koncertek
során július 23-án 11 órakor a katolikus templomban Holpert Enikô és
Szabó Katalin orgonán, az evangélikus templomban Németh Viola zongorán, Németh Andrea csellón, a református templomban Németh Tamás tárogatón zenél.
A gasztronómiai kalandozások között
a Rezgônyárfa étteremben július 21én 12 órától a népi konyha ízeivel, július 22-én 12 órától a polgári konyha
ízeivel ismerkedhetnek meg az odalátogatók. Július 23-án 9 órától baráti
társaságok részére fôzôversenyt rendeznek a Molnár-kertben.
A fesztivál kísérô programjai között
lesz kirakodó vásár, régi mesterségek
bemutatója, sétakocsikázás a városban, bortúrák a Ság hegyen, panoráma-repülés a tokorcsi reptérrôl, lovaglás a Sándor-majorban, alkalmi
postabélyegzés, verseny a „Fesztivál
Cukrásza” és a „Fesztivál Bora” címek
elnyeréséért.

segítenek nekik Némethné Bodnár
Zsuzsa és Radányi Károly zenetanárok, legutóbbi darabjuk zenéjét
Radányi Károly szerezte, a szövegkönyvet Horváth Jánosné írta.
A fényképen az egri fesztiválon fellépô csoport (névsorban): Deé Erzsébet, Huszár Melinda, Jánosa Péter,
Kiss András, Lukács György, Nagy
Evelin, Németh Kitty, Péter Fruzsina,
Tétry Mariann a csoport vezetôjével,
Nagy Mártával.

Futballfesztivál
A tavalyi kedvezô fogadtatáson után ebben az esztendôben is megrendezik a
Vulkán Futball Fesztivált. Július 20-25-e
között öt pályán, négy ifjúsági korcsoport
(1994, 1992, 1990, 1988. január 1-je után
születettek) mellett egyetemi, fôiskolás
kispályás, felnôtt férfi, öregfiúk és nôi
kispályás labdarúgó tornán is összemérhetik tudásukat a benevezett csapatok.
A II. Vulkán Futball Fesztivál ünnepélyes
megnyitója július 22-én, pénteken lesz a
CVSE sporttelepén. A megnyitón 21 órától
fellép a Bikini együttes. Július 23-án,
szombaton este 20 órától a Fergeteg-partyn Balázs Pali, az R-port és Kiki szórakoztatja a kilátogatókat. 24-én, vasárnap 20
órától veszi kezdetét az ünnepélyes díjkiosztó, tombolasorsolás, majd 21 órától
fellép a Desperado együttes.
A fesztivál programját tartalmazó, a szponzorok támogatásának köszönhetôen ötezer
példányban elkészülô ingyenes mûsorfüzetet július 17-étôl vehetik kézbe a város lakói.
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»

Országos ötödikek

A verseny eredményhirdetésén

Ötödik helyen végzett a Gáyer Gyula
Általános Iskola gyógypedagógiai tagozatának csapata a sajátos nevelési
igényû tanulók XXX. Országos Komplex Tanulmányi Versenyének döntôjében, amelyet június 16-18-a között
rendeztek Nyírbátorban. Kalamár Erzsébet, Kalamár Csaba, 7. osztályos,
valamint Németh Anita és Gál Attila
6. osztályos tanulók a hat tantárgyból
– történelem, magyar irodalom, földrajz, természetismeret, egészségtan
és technika – álló versenyen adtak
számot tudásukból és rátermettségükbôl, és szerezték meg a 24 csapat
között az elôkelô ötödik helyezést. A

Árverési hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen kívánja értékesíteni
a tulajdonában lévô alábbi társasházi öröklakásokat, az alapító okiratban
foglaltaknak megfelelôen a társasház közös tulajdonában álló
épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt.
Cím
Celldömölk belterületén
Sági u. 12/B.IV/7.
Sági u. 10. I/6.
Alsósági városrészen
Sági u. 111. fsz.3
Sági u. 111. I/5.

Alapterület

Szobaszám

Kikiáltási ár

51 m2
79 m2

1+2 fél
2 szobás

6.940.000 Ft
8.878.000 Ft

58 m2
65 m2

2 sz. + loggia
1+fél

5.496.000 Ft
5.700.000 Ft

Egyéb ingatlanok
Celldömölk, Sági u. 111. emeleti tároló helyiség 169 m2, 1.502.000 Ft+áfa
Ság hegy gimnáziumi pince 4.200.000 Ft+áfa
Az árverés idôpontja: 2005. július 12. 10 óra.
Helyszíne: Celldömölk Város Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme.
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés megkezdése elôtt 600.000 Ft
letéti díjat a polgármesteri hivatal pénztárába befizeti. Fizetési eszközként
csak készpénz fogadható el. A letéti díj a vevô által fizetendô vételárba
beszámít, a többi résztvevô számára az árverés befejezése után viszszafizetésre kerül. Az ingatlan tulajdonjogát a liciten résztvevôk közül az szerzi
meg, aki a legmagasabb összegû vételár egy összegben való megfizetésére
tesz ajánlatot.
Az ingatlan megtekinthetô: telefonon történô elôzetes egyeztetés alapján
munkanapokon 8-16 óráig.
Az árverés nyertesének feladata és költsége az adás-vételi szerzôdés elkészíttetése legkésôbb a licit idôpontját követô 30 napon belül. A vételár kifizetése
a szerzôdés megkötését követô 15 napon belül esedékes.
További felvilágosítást a polgármesteri hivatal vagyonkezelôjénél, illetve a
95/525-813-as telefonon kapható.
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maximálisan elérhetô 200 pontból
152 pontot gyûjtöttek, és mindössze
kilenc ponttal maradtak le az elsô helyezettôl.
A három nap tartalmas programokat
tartogatott a résztvevôk, amelyeket a
helyi Éltes Mátyás Általános Iskola
pedagógusai szerveztek. Megismerték Nyírbátor nevezetességeit, nagyszabású kerti partin ismerkedtek egymással, fogadáson vettek részt a város polgármesteri hivatalában, és
kulturális programokkal is kedveskedtek nekik. A versennyel egy idôben szatmári kirándulást szerveztek a
kísérô pedagógusoknak. A verseny
színvonalas nyitó és záró ünnepsége
a „papok rétje” melletti vízi színpadon zajlott, a rendezvény az egész
várost megmozgatta.

Vas akarattal
a sportban
Sikeresen szerepeltek a celldömölki mozgássérült sportolók a szombathelyi Vasakarat SC színeiben a XVI. Nemzetközi Savaria
Kupán, A mozgássérült sportolók sportversenyét június 17-19-én rendezték Vépen és
Szombathelyen. A hét celldömölki sportoló
atlétikában, asztaliteniszben, tekében mérették meg magukat a nyolc nemzet és tíz
hazai egyesület sportolói között, és akaratukhoz mérten hozták az eredményeket.
Atlétika
Férfi B kategória – súlylökés: 3. helyezett
Rákóczi László; gerelyhajítás: 5. helyezett
Rákóczi László; diszkoszvetés 3. helyezett
Rákóczi László.
Férfi C kategória – súlylökés: 4. helyezett
Erdélyi Miklós; diszkoszvetés: 5. helyezett
Erdélyi Miklós; futás, 100 m: 4. helyezett
Erdélyi Miklós; távolugrás: 4. helyezett Erdélyi Miklós.
Nôi A kategória – súlylökés, gerelyhajítás,
diszkoszvetés (mindhárom sportágban): 3.
helyezett Holpert Jenôné.
Nôi B kategória – súlylökés: 3. helyezett Linka
Antalné; futás, 100 m: 2. helyezett Linka Antalné; távolugrás: 1. helyezett Linka Antalné.
Asztalitenisz Férfi álló – 9-es kategória: 5.
helyezett Karádi András.
Teke Nôi csapatverseny (a négytagú csapatból ketten celldömölkiek) – 2. helyezett
Holpert Jenôné, Linka Antalné. A legjobb
nôi dobó Linka Antalné, 181 fa.
Férfi csapatverseny – (a négytagú csapatból ketten celldömölkiek) – 5. helyezett
Benkô Károly, Karádi András.
Az összesített pontverseny végeredménye:
1. Vasakarat SC 124 ponttal.

» O L V A S Ó I
Megkérdeztük
» válaszoltak

O L D A L

Mit vár a nyártól?

»kérdez: vass vera

»fotó: tulok gabriella

Szerdahelyiné
Kovács
Alexandra

Elsôsorban természetesen jó
idôt várok ettôl a nyártól. Nagyon szeretnénk sokat pihenni, nyaralni, kirándulni a családdal. Azt szeretném, hogy a
párommal együtt mindketten
ráérjünk, lehetôleg egy idôben, hogy a kislányunkkal
együtt tudjunk sok idôt eltölteni. A munkahelyen jó pontokat kellene szerezni, hogy
nyugodtan, gond nélkül teljen
el a nyár. Családi házunk van a
Ság hegyen, azon is van még
munka. Terveink szerint azzal
is fogunk foglalatoskodni ezen
a nyáron a pihenés és a nyaralás mellett.

Treiberné
Vajda Tünde

Igazából munka lesz ezen a
nyáron, fôleg a férjemnek,
mert én most gyesen vagyok.
Az nagyon jó lenne, ha a hétvégéken el tudnánk menni kirándulni, fürödni, kikapcsolódni. Olyan helyekre tudunk eljutni, ahova a kétéves gyerekkel is be lehet menni, és közel
is van, többek között Sárvár. A
nagyobbik gyermekünkre egy
kis olvasás, tanulás is vár a
nyáron. A gyes mellett nagyon sok mindent nem tudunk tenni, pedig van dolog a
házzal is. Több pihenést, szabadidôt várok, amit a családdal lehet tölteni.

Rákócziné
Cseke Hajnalka

A tavalyi lakásfelújítás után
most fôleg pihenést várok ettôl a nyártól. Három év után
augusztus elsejétôl megyek
vissza dolgozni korábbi munkahelyemre, bár belenyúlik a
nyárba, azért azt is nagyon
várom már. A lakásvásárlás
után így talán egy kicsit
könnyebben leszünk. A kislányom óvodába megy, neki is
új dolgot hoz ez a nyár, nagyon kíváncsi már az óvodára,
július lesz majd a szoktatási
idôszak. Júliusban nyaralni is
megyünk, az lesz az idei nyár
csúcspontja, mindhárman nagyon várjuk.

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 2005. 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.

Jordanits
Krisztián

Ezen a nyáron szeretnénk sokat pihenni a családdal, többet utazni. Kisebb kirándulásokat tervezünk a gyerekekkel. A munkahelyen kívül otthon is van mindig munka.
Szeretnénk egy kicsit jobb fizetést, mert az hozzájárulna
ahhoz is, hogy többet tudnánk
pihenni, nyaralni. A nyár végén a nagyobbik gyermekünkre egy kis tanulás is vár.
Jó tanuló, de át kell nézni az
iskolakezdés elôtt az anyagot.
A kisebbik gyermekünknek,
mivel ô még csak középsôs az
óvodában, még csak a pihenésrôl szól a nyár.

» APRÓHIRDETÉS
Zastawa G+L 55 1985-ös, lejárt mûszakival, mûszakilag alkalmas állapotban, egyben eladó. Irányár: 30.000 Ft. Blaupunk
CD-s rádió eladó 12.000 Ft-ért.. Érd.: 06 70/5522-772.
80 m2-es, felújított családi ház eladó. Érd.: 06 30/681-3036.
Celldömölk belvárosában 20 m2-es üzlethelyiség kiadó. Érd.:
06 30/440-5894.
Celldömölkön a Ság hegy közelében100 m2-es, 3 szobás,
nappalis, központi fûtéses családi ház eladó. Érd.: 06
70/535-0560.
Sajtoskálon, Bükfürdôtôl 7 kilométerre 1245 m2-es ingatlan
(telek) 120 m2-es házalappal együtt eladó. Irányár: 5,2 M Ft.
Érd.: 06 30/298-7763, 95/345-288 du. 17-20 óra.
Kedvezô áron eladó Suzuki Swift 1000-es. Paraméterek: gyártási éve 1997 dec., 3 ajtós, mûszaki vizsga lejárata 2007. február 7., jó állapotú, garázsban tartott. Irányár: 620.000 Ft (téli gumival). Érd.: 06 30/620-6858, 95/345-288 du. 17-20 óra.
Faszínû kiságy, bébikomp, kenguru és fehér bundazsák
10.000 Ft-ért eladó. Érd.: 06 30/508-5746.
Celldömölk belvárosában 25 m2-es üzlethelyiség kiadó, külön víz, gáz, telefon. Érd.: 06 30/264-9863.
Borgáta-fürdo˝n, kies helyen 910 m2-es nyaraló ikertelek
kedvezo˝ áron sürgo˝sen eladó. Érd.: 06 30/9376-130.
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Bronzérmes sikercsapat
Idén Vas megye legjobb sporteredményét és Celldömölk eddigi legnagyobb sikerét érte el bronzérmes
helyezésével a CVSE-Mávépcell extraligás asztalitenisz-csapata. Az NB
II-es gárda ezüstérmes lett, az NB
III-as csapat a negyedik helyen végzett. A sportolókat június 17-én köszöntötték a Városházán.
Dr. Varga Zoltán megyei sportigazgató, Marton Ferenc, a megyei közgyûlés sporttanácsnoka, Tihanyi Tibor, a
megyei asztalitenisz-szövetség elnöke és Kovács Ferenc országgyûlési és
megyei önkormányzati képviselô kö-

a fotón balról jobbra: hátsó sor – vimi roland,
zsámboki zoltán, faragó bálint, ölbei péter, elsô sor –
obráz istván, mercz gábor, németh jános, teket attila.

szöntötték a város asztaliteniszsportjának sikerkovácsait, a sportolókat,
az edzôt és a vezetôket. A felszólalók
hangsúlyozták: Celldömölkön szeretik
a sportot, több sportágban sikeresek,
sportbarát önkormányzata és szponzorai vannak a városnak.
Átadták a bronzérmeket a CVSEMávépcell extraligás csapat tagjainak, Mercz Gábornak, Németh Jánosnak, Vimi Rolandnak, Faragó Bálintnak, illetve a csapatban még játszó
Ölbei Péternek és Teket Attilának, valamint az edzônek, Obráz Istvánnak.
Átadták az ezüstérmeket az NB II-es
csapat tagjaink, Ölbei Péternek, Teket
Attilának, Csonka Zoltánnak, Máthé
Gyulának, Tamás Lászlónak, Faragó
Bálintnak és Fehér Lászlónak, valamint Obráz Istvánnak.
A város nevében Fehér László polgármester elismerô oklevéllel jutalmazta Obráz Istvánt. A szponzor cég nevében Söptei Józsefné és Ónodi Ist12

ván jutalmazták a sportolókat. Kovács
Ferenc Vas Megye Közgyûlésének
serlegét adta át Zsámboki Zoltánnak,
a CVSE ügyvezetô elnökének.
Az ünnepség után Obráz István értékelte a 2004-2005-ös asztaliteniszbajnokságot. Az edzô a jövô évi várakozásokról és változásokról is beszélt.
A legmagasabb osztályban, az extraligában a profikból, válogatott játékosokból álló BVSC és Kecskemét csapatai után a harmadik helyezést szerezte meg a Mercz Gábor, Németh János, Vimi Roland és Faragó Bálint
összeállítású csapat. (A nevek sorrendje a teljesítményi sorrendet is
tükrözik.) Az NB II-ben a Komlói Bányász, a CVSE-Mávépcell II. és a Pécsi
TÜKE lett az elsô három helyezett. A
csapatban Ölbei Péter, Teket Attila,
Csonka Zoltán, Máthé Gyula, Fehér
László, Tamás László és Balázs Gyula
játszott. Az NB III-ban a SZAK II., a
Sabaria ASE és a PROBIO Balatonfüredi FC után a CVSE-Mávépcell III. a negyedik helyen végzett. A csapatban
Tamás László, Fehér László, Máthé
Gyula, Balázs Gyula, Szabó Ferenc és
Lukács Balázs játszott.
– Meglepett bennünket ez a siker,
nem számítottunk rá – kezdte Obráz
István. – A fordulatot a Békés elleni
találkozók hozták, amikor itthon
meglepetésre simán nyertünk, és a
visszavágót is hoztuk, mindkét találkozón 10:5-re gyôztünk. A Harkány
elleni mérkôzésen 6:6-ig fej-fej mellett haladtunk, akkor fordítottunk,
és10:6-ra legyôztük a rutinos – évek
óta az extraligában játszó – ellenfelet. Ennek a mérkôzésnek az volt a
tétje, hogy amelyik csapat nyer, az
megy a felsô ágra. Ezután jött a SZAK
elleni mérkôzés, ahol nekünk nem
volt veszíteni valónk: egy mérkôzésen dôlt el, hogy ki kerül a legjobb
négy közé. A mi játékosaink felszabadultan és jól játszottak, a szombathelyiek pedig mindenképpen nyerni
akartak, de görcsösen játszottak.
Gyôztünk, így mi kerültünk a legjobb
négy közé. A BVSC ellen nem volt
esélyünk, bár volt egy szoros mérkôzésünk, 10:0-ra kikaptunk. A Péccsel
az elsô mérkôzést itthon játszottuk.
Négy óra 15 percig tartott a találkozó, pedig két mérkôzés bent maradt.
Nem emlékszem ilyen hosszú talál-

kozóra, még akkor sem, ha mind a 18
mérkôzést lejátszottuk. Ôk is nagyon
akartak, nagyon feszült volt a légkör,
de úgy érzem, itt is megérdemelten
nyertünk 10:6-ra. A visszavágón a
10:7-es vereség is elég lett volna a
harmadik helyhez, de a végeredmény – még úgy is, hogy Faragó nem
játszhatott, hiszen itthon felejtette a
játékengedélyét – 9:9 lett. Csak dicsérni tudom a csapatot, hiszen minden mérkôzésen nagy akarással és
lelkesen küzdöttek a játékosok.
Obráz István elmondta, hogy a bajnokság elején – amikor Mercz még
nem volt a csapat tagja, hiszen csak
az ötödik fordulótól játszatták – az
volt a cél, hogy a kisesét elkerüljék.
Ekkor Vimire és Némethre nagy teher
hárult, tudták, csak akkor nyerhet a
csapat, ha ôk minden mérkôzésüket
megnyerik. Játszatták Csonka Zoltánt,
Teket Attilát, Ölbei Pétert, egyszer
Németh Tamás is játszott, és bár ôk is
jól játszanak, nekik ez az osztály nagyon erôs. Az NB II-ben az volt a cél,
hogy a középmezônyben végezzenek, vagy egy kicsit elôbb. Szépen
menetelt, jól játszott a csapat. Egy kihagyása volt csak, a Gyôr ellen, de
szerencsére nem került veszélybe a
második hely. Az NB II-es csapat augusztusban osztályozót játszhat, és
feljuthat az NB I/B-be. Az NB III-ban
a középmezônybe várták a csapatot,
a végén még három pont kellett volna, hogy bronzérmesek legyenek. A
megyeiben és a megyei ifiben is negyedikek lettek, a serdülô csapat –
Orbán Renátó, Csupor Máté, Talián
Csaba – pedig megyebajnok lett.
A változásokról az edzô elmondta: Németh János már régebben elhatározta,
hogy elmegy a csapatból, Németországban fog játszani. Helyette már van
egy játékosuk, Szabó Krisztián, aki viszont most jön haza Németországból.
A többi játékos maradt a csapatnál. Az
extraligában minden évben más a versenykiírás. Jövôre az ôszi szezonban
mindenki játszik mindenkivel. A tavaszi szezonban az elsô két helyezett
már nem vesz részt, majd az elsô négy
csapat kerül fel a fôtáblára, ahol sorsolás után játszanak a további helyezésekért. A következô szezonban naponta edzenek majd, ami az utánpótlásnevelés szempontjából nagyon fontos.
»TULOK GABRIELLA
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Újra a második vonalban a CVSE
Öt évvel ezelôtt annak örülhettek a
labdarúgás hívei Celldömölkön,
hogy a 45 ponttal megszerzett negyedik helyezés jogot adott a továbblépésre. „Nem kis dolgot hajtottunk végre” – örvendezett Pintér
Attila edzô a kvalifikációs bajnokság
után, amikor a csapat történetében
elôször jutott a magyar labdarúgás
második vonalába. Most Sebestyén
Attila edzô értékelt a 48 ponttal
elért ötödik helyezés után: „Nagy
bravúrnak tartom, hogy az elmúlt
nyáron újjászervezett csapattal egy
nagyon erôs és színvonalas bajnokságban dobogó közelben tudtunk
végezni.” Bizony, ma is nagy tettet
hajtott végre a csapat.
Egy olyan bajnokságon vagyunk túl, melyre jellemzô volt, hogy a csapatok zöme
szinte azonos képességû játékosállománnyal rendelkezett – kezdte értékelését
Sebestyén Attila, majd folytatta. – Visszagondolva a rajtra, ilyen jó helyezéshez kevés volt a remény, hiszen egy teljesen új
csapatot kellett rövid idô alatt felépíteni. A
rajtra még nem alakult ki tiszta kép sem a
csapatunkról, sem az ellenfelekrôl. Ezért a
helyezés elvárásában határozatlanok voltunk, konkrét célt nem tudtunk megfogalmazni. Öt-hat forduló eltelte után viszont
úgy ítéltük meg, hogy reális cél az elsô hat
helyezett közé bekerülni.
A csapat kialakításánál figyelembe vettük
azt az elvárást, hogy minél több celldömölki és környékérôl való játékos kerüljön
a keretbe. Ez a törekvésünk sikerrel járt, a
20 fôs játékos keretben 14-en voltak ilyenek, és többségük játéka nem is okozott
csalódást. A csapat ôszi idényben nyújtott
teljesítményére jellemzô volt, hogy az elsô tíz fordulóig minden ment, mint a karikacsapás, jól szerepeltünk, legtöbbször ott
voltunk az élbolyban, de végül kilencedikek lettünk. Ennek okát abban láttam,
hogy a játékosok többsége nem megfelelô kondícióval és állóképességgel érkezett.
Ezért tûztük ki a téli felkészülésünk során
mindezen hiányosságokon való javítást.
Természetesen néhány poszton erôsíteni is
akartunk, s így került hozzánk Hudák Tamás, Németh Attila és Vér Mihály.
A téli felkészülés alkalmával, a már említett hiányosságok kijavításán kívül, a
4–4–2-es felállásunk mellett fontosnak tartottam még egy felállási forma begyakorlását. Az edzések során mindkettôt sikerült
is megvalósítani, de a mostoha idôjárás

nem tette lehetôvé, hogy az új felállási
formációt a mérkôzéseken kellôen begyakoroljuk, a pályák talaja erre nem voltak
alkalmas. Ismert, hogy a tavaszi idény rajtja is két fordulóval késôbb kezdôdött. A
nem valami fényesre sikerült rajtunkat is
ennek tulajdonítom. Igaz, ekkor is éreztem, hogy elôbb-utóbb ki fog jönni a csapat teljesítményében a befektetett munka.
Érdekes viszont, hogy a fordulópontot a
Komló elleni vereség hozta meg. A játékosok is ekkor döbbentek rá, hogy nem elégséges csak taktikailag felkészülni, hanem a
taktikai elképzeléseket tartalmilag is meg
kell valósítani. Ehhez pedig minden mérkôzésre sportszerûen kell készülni, és a
körülményekhez igazodva mindenkinek a
maximum teljesítményt kell nyújtani.
Mondanom sem kell, hogy a további mérkôzéseken a játékosok szemléletváltozása
meghozta a sikereket. Ehhez persze az is
kellett, hogy mindig a legjobb összeállításban tudtunk pályára lépni. Szerencsére elkerültek bennünket a sérülések és a sárga
lapos figyelmeztetések miatti kényszerszünetek. Az ezt követô eredmények pedig, úgy gondolom, magukról beszélnek.
A kapuban két fiatal, jó képességû kapus
közül ôsszel Tarczi Pál, tavasszal Tóth András kapott több lehetôséget, mellyel jól sáfárkodtak, mindketten bizonyították rátermettségüket. A védelem Hudák Tamás érkezésével stabilizálódott. A Vajda (Gyôrvári), Subicz, Csákvári, Hudák négyes, egy-két
kivételtôl eltekintve, nagyszerûen szûrték
meg az ellenfél támadásait. A középpályán
óriási szerepet vállalt a középen játszó
Palkovics és Bodor. Kiemelkedôn jeleskedtek a labdaszerzésekben és az ellenfelek
támadásvezetésének megállításában. A
jobb oldalon Manganelli, fôleg a tavasz folyamán, kiegyenlített, jó teljesítményt
nyújtott, míg bal oldalt Beke és Németh A.
jutott többször lehetôséghez. Kettôjük közül tavasszal Németh Attila volt az, aki harcosságával és hozzáállásával tûnt ki. Elöl a
Hegyi László és Szabó Levente kettôsnek
több olyan feladat jutott, amikor egyéni
teljesítményükkel döntöttek el mérkôzések
sorsát. A cserejátékosok közül fontos gólokat lôtt Németh József és Vér Mihály.
A csapat jó szereplésének fontos feltétele
volt, hogy az egyesület vezetôsége, a
szponzorok és az önkormányzat megteremtették a szükséges anyagiakat, biztosította a kulturált körülményeket, melyet
köszönünk. Jó játékkal igyekszünk meghálálni, akárcsak a Baráti Kör és szurkolóink
támogatását, mérkôzéseken való buzdítá-

a cvse-cellmodul csapata

sukat. A jövôrôl csak annyit, hogy szeretnénk egyben tartani a csapatot. Ugyan
egy-két játékos elhagy bennünket, de a
meghatározó mag, amely a bajnokságban
az élen járt, továbbra is erôsíti a csapatot.
Várhatóan egy-két volt régi és új játékossal is erôsödni tudunk, s a második vonalban is eredményeinkkel öregbíteni tudjuk
Celldömölk hírnevét – fejezte be Sebestyén Attila értékelését.
»TARRÓSY IMRE

Új
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Országos Eötvös-sikerek
Az Adidas Gyermek Kézilabda-bajnokság
országos döntôjét az 1993-94-es születésû fiúknak május 21-22-én Siklóson
rendezték meg. Az Eötvös Loránd Általános Iskola csapata, Süle Nándor
edzô irányításával az 5. helyezést érte el. Az edzô szerint tudásuk alapján
és egy kis szerencsével a 3-4. helyért
is játszhattak volna, az lett volna a
reális eredmény. A csoportmérkôzések során Siklós ellen gyôztek,
Abonnyal döntetlent értek el, Tisza-

vasváritól pedig vereséget szenvedtek a fiúk. Az 5. helyért lejátszott
mérkôzésen Tata ellen diadalmaskodtak az Eötvösös gyerekek. A torna
válogatottjába beválasztották a celli
csapatból Somlai Zoltánt.
Az országos 5. helyezett csapat – álló
sor: Süle Nándor edzô, Kovács Adrián,
Németh Bálint, Esztergályos Máté,
Boznánszky Gábor, Várnai Levente,
Somlai Zoltán, Horváth Dominik.
Guggolnak: Virágh Viktor, Sallai Szilveszter, Halmosi Ádám, Pesti Tamás,
Velencei Balázs, Talabér Krisztián.
A június 16-19. között Debrecenben lezajlott kézilabda diákolimpia országos
döntôjében az 1992-93-as születésû
eötvösös lányok önmagukat felülmúlva három gyôzelemmel (Tapolca,
Budapest, Túrkeve ellen) és három
vereséggel (Siklós, Nádudvar, Békéscsaba ellen) a hatodik helyezést érték el, Gôcze Evelint pedig beválasztották a torna válogatottjába. Erre
azért nagyon büszke Süle Nándor
edzô, és azért kiemelkedô ez az
eredmény, mert egy éve kezdett el
14

komolyabban foglalkozni a lányokkal, egyre kisebb merítési lehetôséggel. Süle Nándor ezen korosztály régiós válogatottjának is az edzôje. Az
Eötvösbôl négy fô (Gôcze Evelin, Somogyi Alexandra, Tarczy Enikô, Nagy
Bettina) a szombathelyi sportiskolából öt fô, a gyôri sportiskolákból hat
fô játékos alkotja a keretet. Belôlük
kerül ki majd a Magyar Serdülô Válogatott.
Az országos 6. helyezett csapat – álló
sor: Somogyi Alexandra, Németh Ré-

Szinger Jennifer, Steiner Borbála,
Antók Fruzsina, Magyar Lilla.

ka, Gôcze Evelin, Tarczy
Nándor edzô. Középsô
Marietta, Nagy Bettina,
koletta, Németh Kitti.

Az országos sikereket elért csapatok fô
támogatója az Apáczai Kiadó, amelynek ezúton is köszönik a támogatást.

Enikô, Süle
sor: Varga
Prépost NiAlsó sor:

Az Eötvös Loránd Általános Iskola 199596-os születésû fiú szivacskézilabdásai a
június 11-én Székesfehérváron rendezett országos döntôben 8. helyezést értek el.
Álló sor: Süle Nándor edzô, Szabó
Rajmund, Borbács Máté, Kolompár
Roland, Varga Benjamin. Alsó sor:
Bolla Tamás, Czinder Kristóf, Heim
Martin, Virágh Martin.

»VASS VERONIKA

Autóbusz-menetrend
1 Vasútállomás – Ság hegy
Km
0,0
0,7
1,7
2,2
2,7
3,1
3,8
4,1
4,5
5,0

Megállóhelyek
Vasútállomás
Szt. Márton Patika
Vasvirág Hotel
Fürdô
Alsóság, posta
Templom tér
Temetô
Bányatelep
Hegyalja
Ság hegy, forduló

M.idô (perc)
0
3
5
6
8
9
11
12
13
14

Vasútállomástól indul
Óra
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1 Ság hegy – Vasútállomás
Km
0,0
0,5
0,9
1,2
1,9
2,3
2,8
3,3
4,3
5,0

Megállóhelyek
Ság hegy, forduló
Hegyalja
Bányatelep
Temetô
Templom tér
Alsóság, posta
Fürdô
Vasvirág Hotel
Szt. Márton Patika
Vasútállomás

M.idô (perc)
0
1
2
3
5
6
7
9
11
14

Jelmagyarázat:
munkanap (hétfôtôl péntekig)
szabadnap (szombat)
+ munkaszüneti nap (vasár- és ünnepnap)
Az aláhúzott járatok Izsákfa érintésével közlekednek.
A *-gal jelölt járatok Izsákfáig – Ság hegy, forduló érintése nélkül – közlekednek.
Menetidô 10 perc.
A -tel jelölt megálló építés alatt áll.

Megállóhelyek
Vasútállomás
Szt. Márton Patika
Vasvirág Hotel
Fürdô
Alsóság, posta
Alsóság, iskola
Izsákfa, aut. vt.
Izsákfa, Bokodi u.

M.idô (perc)
0
2
4
5
6
7
10
12

Óra
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Megállóhelyek
Izsákfa, Bokodi u.
Izsákfa, aut. vt.
Alsóság, iskola
Alsóság, posta
Fürdô
Vasvirág Hotel
Szt. Márton patika
Vasútállomás

M.idô (perc)
0
1
6
7
8
9
11
12

+

40
10
25
05, 35
55
50
30
35
05*
25
05, 45
15, 45
25
15
20
00
10
-

15, 55
30
00, 40
20, 50
10
05, 45
50
15*
40
20
00, 30
00, 40
30
35
15
25
35

15
35
40
20, 50
10
05, 45
50
15*
40
00, 30
40
30
35
15
25
-

+

55
35
40
20, 50
10
05, 45
50
15*
40
20
00, 30
00, 40
30
35
15
25
-

Vasútállomástól indul
Óra
5
6
9
11
13
15
18

Mindennap
15, 50
10, 45
15
30
05, 50
00
15

Jelmagyarázat: Az aláhúzott járatok diákjáratok.
A -tel jelzett megálló építés alatt áll.

2 Izsákfa – Celldömölk
Km
0,0
0.9
3,2
3,9
4,4
4,9
5,9
6,6

00
10
25
05, 35
55
50
30
35
05*
25
45
15
25
15
20
00
10
-

Ság hegy, fordulótól indul

2 Celldömölk – Izsákfa
Km
0,0
0,7
1,7
2,2
2,7
3,4
5,7
6,6

00, 40
15, 45, 10
25
05, 35
55
50
30
35
05*
25
05, 45
15, 45
25
15
20
00
10
20

Izsákfáról indul
Óra
5
6
7
9
11
13
14
15
18
21

Mindennap
25*
00*
03
25
45
15
08*
10
25
25

Jelmagyarázat: A *-gal jelzett járatok Izsákfa Bokodi u.-tól indulnak, a többi járat Izsákfa, aut. vt.-tôl. A
ló építés alatt áll.

-tel jelzett megál-

AERO Étterem
Tokorcs
Ha szeretne kellemesen eltölteni néhány órát a természetben, kerthelyiségben elfogyasztani egy finom ebédet vagy
vacsorát, azt megteheti Tokorcson, az AERO Étteremben.
A most már folyamatosan mûködô konyhánkban, elôzetes
helyfoglalás nélkül, házias és tokorcsi specialitásokkal állunk az Önök rendelkezésére!
Aki a sportok iránt érez némi vonzalmat, azt is megteheti
fallabda- (squash) és tekepályáinkon. Billiárd, pétanqus
(pétánk), sárkány- sétarepülési lehetôség is színesíti a szabadidô eltöltését.
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Nyitva: 10–22 óráig.
Érdeklôdni: 95/436-110, 06 20/967-2911
www.aerosag.hu

PUCCOS
Ruházati termékek
NYÁRI VÁSÁRA
július 1-tôl 20-ig

– 30%

Celldömölk, Széchenyi u. 11.
Nyitva tartás: 8–17

Angol nyelvû beszélgetés –
Nyelvtanulás kezdôknek
a kemenesaljai mûvelôdési központban
A tanfolyam idôtartama:
heti 3x3 óra 6 hétig + 1 alkalommal 4 óra.
A tanfolyam idôpontja: megbeszélés alapján.
Kezdés: július elejétôl.
A tanfolyam díja: 40.000 Ft/fô.
A jelentkezôk számától függôen csoportbontás
is lehetséges.
Oktató: Withers Gabriella.
Referenciák:
felsôfokú angol nyelvvizsga, 13 éves,
angol nyelvterületen szerzett tapasztalat.

Megjelentek az idei évi egyéni-,
repülôs és belföldi
nyaraló programfüzetek.
A ciklámen Tourist idei körutas ajánlataiból:
2005. 07. 07–13. és 08. 25–31.

Észak-Erdélyen át Székelyföldre
68.900/fô
2005. 04. 15–17. és 09. 27–29.

Salzburg–Salzkammergut
52.900/fô
2005. 04. 21–24. 06. 23–26. 08. 18–21. 09. 15–18.

Prága–Karlovy Vary
47.900/fô
2005. 10. 13–16.

Salzburg–Chiemsee
65.900/fô
2005. 07. 21–24.

Krakko–Czestochowa
52.900/fô
2005. 05. 27–29.

Bécs
43.900/fô
2005. 07. 15–16. és 10.21–22.

Bécs–Klosterneuburg
29.900/fô
2005. 05. 19–25. 08.04–10. 09. 06–12.

Körutazás Erdélyben 62.900/fô
PROGRAMJAINK CELLDÖMÖLKI FELSZÁLLLÁSSAL, FÉLPANZIÓVAL ÉRTENDÔEK.
ÚJRA ELKEZDÔDÖTT A VALUTAVÁLTÁS A CIKLÁMEN TOURIST UTAZÁSI IRODÁBAN

Ciklámen Tourist Celldömölk
Széchenyi u. 2. • Tel./fax: 95/424-616 • 06 30/630-4596

NET-CELL Kft.
Celldömölk, Kossuth L. u. 18.
Tel.: 95/424-472, 06 20/938-9000

