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CELLI-UDVARHÁZ BT. 
I N G A T L A N  A J Á N L A T A :  

Egyéb: Tokorcson 2 szobás cs. ház állattartásra alkalmasan, gépekkel eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft.
Celldömölkön 2 szobás, belvárosi, földszintes lakás eladó. Ir.ár: 8,3 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 2+2 szoba+nappalis családi ház eladó. Ir.ár. 16,9 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

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 ga-
rázzsal melléképülettel eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Celldömölkön 3 szobás cs. ház garázzsal,
510 m2 telken eladó. Ir. ár: 12,8 M Ft

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

Celld-ön 1+2x1/2 szobás, teljesen felújí-
tott belvárosi lakás eladó. Ir.ár: 7,2 M Ft.

Celldömölkön 2+1/2 szobás, kifogástalan áll.
lakás eladó. Ir.ár: 12,9 M Ft.

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

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

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

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

Celldömölkön 3 szoba+nappalis, 3,5 éve
épült cs. ház eladó. Ir.ár: 16,5 M Ft.

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

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

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház, frekventált helyen
eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Celldömölkön 3 szobás cs. ház 960 m2 telek-
kel eladó. Ir.ár: 15 M Ft.

Celldömölkön 3 sz.+nappalis, cs.ház, 1100 m2

telken eladó. I.ár: 13 M Ft

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

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

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

Celldömölkön 3 szoba+nappalis családiház
2 garázzsal eladó. Ir.ár: 15 M Ft

Celldömölk, Kolozsvári úti üzemanyagkút
(Volán-kút, a Mesteri felé vezetô úton.)

Nyitva: H–V 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó 

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!
9988--aass  bbeennzziinn

Megújult környezetben, a megszokott 
kedvezményekkel várjuk Önöket továbbra is

• 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
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» J E G Y Z E T

Szemünk világa
Néhai tanító bácsim lecsavarta az
elemlámpájáról a lencsét, és meg-
gyújtott vele egy papírdarabot a
nap sugaraival. Ez a kísérlet jutott
eszembe, amikor a közelmúltban
arról olvastam valahol, hogy a fele-
lôtlen napozás milyen károkat
okozhat a látásunkban.
Amikor napozni indulunk (ha meg-
tehetjük), bekenjük magunkat X-
faktoros krémekkel, azután gye-
rünk, élvezzük a napsütést. Ám
amikor kifekszünk a napra, arra
nem is gondolunk, hogy a napfény
nemcsak a bôrünket roncsolhatja,
hanem a látás egyik legfontosabb
központját, a retinát is. Az UV-suga-
rak a szemünk sárgafoltjára
fókuszálódnak, és hasonló jelenség
játszódhat le, mint a bevezetôben
írt kísérletnél. Különösen két ko-
rosztály, a gyermekek és az idô-
sebb felnôttek a veszélyeztetettek.
A káros hatás ellen elsôsorban óva-
tossággal és UV-sugarakat szûrô
napszemüveggel védekezhetünk.
Nem árt erre is gondolnunk, ami-
kor nyaralunk. Még itt a nyár, még
napozhatunk eleget, de vigyázzunk
nagyon a szemünk világára is.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Pecsétnyomók, plakettek, érmek
ôrzik a település történetét, a nu-
mizmatikai emlékeket a július végi
országos vándorgyûlés alkalmából
gyûjtötték össze.

Közel kétszáz éves, 1820-ból való az
alsósági római katolikus plébánián
mai is megtalálható pecsétnyomó,
amelyen Szent Miklós püspök, balján
pedig egy kádban három nôalak lát-
ható. A városhoz kapcsolódó legújabb
numizmatikai emlék pedig az az em-
lékérem, amelyet a Celldömölkön ren-
dezett 35. vándorgyûlésre adott ki a
Magyar Éremgyûjtôk Egyesülete
(MÉE). Az emlékérmet Veres Gábor
Vas megyei szobrászmûvész tervezte,
a Ság hegyi Trianoni emlékmûvel, il-
letve Csucs Ferenc éremmûvész port-
réjával. Rajtuk kívül számos más em-
lék van a celldömölki éremgyûjtô cso-
port tagjainak birtokában. Ilyen pél-
dául a Kis-Czelli Polgári Olvasókör pe-
csétje 1892-bôl, vagy az I. Ferenc Jó-
zsef portréjával készült bronzérem,
amelyet az uralkodó 1895-ös kis-celli
látogatásának emlékére adtak ki.
Bronzból öntötték ki a város elsô cí-
merét MCCLII. Celldömölk Város MCM-
LXXIX felirattal (A római számok az
1252-bôl származó elsô ismert okle-
vélre, és 1979-re, a várossá válás idô-
pontjára utalnak.) A gyûjteményben
kemenesaljai települések iskoláinak,
civil szervezeteinek, kulturális esemé-
nyeinek érmei, plakettjei, jelvényei és
kitûzôi éppúgy megtalálhatóak, mint
a sporteredményeket elismerô érmek.
A közel százdarabos gyûjtemény da-
rabjai Hetényi József, dr. Hollósy Ist-
ván gyûjteményében, Schiffer Ferenc,
Erdélyi Antal, Bors Géza (Jánosháza),
Szelestey László (Boba) tulajdonában,
id. Fehér László hagyatékában, illetve
az alsósági Római Katolikus Plébánia,
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
tulajdonában vannak.
Az országos vándorgyûlést július 23–
24-én rendezte meg a MÉE Celldö-
mölki Csoportja a mûszaki szakközép-
iskolában. A rendezvény megnyitó-
ján dr. Hollósy István, a celldömölki
csoport elnöke üdvözölte az ország
számos településérôl és a határon
túlról érkezô éremgyûjtôket. Fehér
László polgármester köszöntötte a
résztvevôket, bemutatta nekik a vá-
rost, és méltatta a celldömölki érem-
gyûjtôk tevékenységét. Dr. Torbágyi
Melinda, a Magyar Numizmatikai Tár-
sulat elnöke a negyedik századból
való, közel 11 ezer darabos tokorcsi
éremleletrôl tartott elôadást. Átadták

a Széchenyi Ferenc-jutalomérmeket
és az Unger Emil-díjakat. A celldö-
mölki csoport vezetôsége is elismer-
te tagjainak, illetve a tevékenységü-
ket segítôknek a munkáját.
Az országos vándorgyûlésre számos
érdekességet hoztak magukkal az
egyesület tagjai. A közel ezerkétszáz
résztvevô az érmeken kívül kitünte-
téseket, képeslapokat, térképeket,
sôt még második világháború elôtti,
palackozott szeszes italokat is kínál-
tak cserére, eladásra. Zömében ha-
gyományos érmeket és plaketteket
láthattak a látogatók, de különleges-
ségek is felkeltették a figyelmüket.
Ilyenek voltak például a vietnami
pénzérmék, amelyeket valódi fizetô-
eszközül használtak valamikor, és hi-
hetetlen formájukkal és méretükkel
hívták fel a figyelmet: kézitükör,
konyhai bárd alakú, akár nyaklánc
medáljának is beillô, féltenyérnyi
nagyságú érmek is voltak az egyik
gyûjteményben. Voltak kínai halotti
pénzek is, amelyeket a valódi papír-
pénz mintájára nyomattak, és a hit
szerint a halott mellé téve az viszi
magával a túlvilágra.
A résztvevôk aukción licitálhattak
magyar és külföldi pénzekre, érmek-
re, katonai és egyéb kitüntetésekre,
jelvényekre. A posta alkalmi bélyeg-
zéssel színesítette a programot. A
programok között szerepelt egyebek
mellett a várossal való ismerkedés,
látogatás a Ság hegyre. A vándorgyû-
léssel egy idôben az OTP helyi fiókjá-
ban kiállítás nyílt Hetényi József gyûj-
teményébôl, amely az elmúlt száz év
pénzeit mutatta be.

»TULOK G.

Országos vándorgyûlés

Az államalapítás és az új kenyér
ünnepén városi és kistérségi ün-
nepséget rendez Celldömölk ön-
kormányzata és a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ. 
Az ünnepség 10.45 órakor kezdô-
dik a polgármesteri hivatal és a
katolikus templom közötti téren,
köszöntôt mond Fehér László pol-
gármester. Az új kenyeret a törté-
nelmi egyházak képviselôi áldják
meg, és ünnepi mûsort is megte-
kinthet a közönség. Az ünnepsé-
gen adják át a városi és kistérségi
kitüntetéseket.
18 órakor a Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központ elôtti téren a város
vezetôje a Jó tanuló, jó sportoló
elismeréseket adja át a celldömöl-
ki iskolák kiváló eredményt elért
tanulóinak. Az esti ünnepség után
Tiéd a tér! címmel ifjúsági program
kezdôdik. Helyi amatôr zenekarok
mellett fellép a Gin Tonic.

érdekes érmeket hoztak magukkal a gyûjtôk

Augusztus 20.
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Egy hét múlva, augusztus 19-én ad-
ják át a Vulkán fürdôt. A létesítmény
ebben az évben kedvezményes jegy-
árakkal várja a látogatókat. A részle-
tekrôl Fehér László polgármester és
az üzemeltetést végzô intézmény
vezetôjét, Bakó Istvánt kérdeztük.

A képviselô-testület augusztus 1-jei
zárt ülésén döntött a Vulkán fürdôt
érintô kérdésekrôl. Fehér László pol-
gármester újságunknak elmondta,
hogy a fürdô avatását és átadását au-
gusztus 19-ére tervezik, és 20-án,
esetleg néhány napos csúszással nyit-
ják meg a közönség elôtt. A felhôsza-
kadásos idôjárás hátráltatta a kinti
munkálatokat, a fúrt termál kutak

összekötését a medencékkel, illetve a
gépházzal. A kivitelezô tájékoztatása
szerint augusztus 19-re elkészülnek, és
a medencék vízzel való feltöltése, va-
lamint a vízjogi és ÁNTSZ engedélyek
beszerzése után üzemelhet a fürdô.
A városvezetô arról is tájékoztatást
adott, hogy megvolt a közbeszerzési
felhívása a fürdôhöz bemenô út és a
parkoló kialakításához, a kivitelezési
jogot a Mávépcell Kft. nyerte el. Az út
és a parkoló építéséhez 60 millió fo-
rintos támogatást nyert az önkor-
mányzat a Nyugat-dunántúli Regioná-
lis Fejlesztési Tanácstól. További 6,5
millió forintot nyertek a Vas Megyei
Területfejlesztési Tanácstól a gyalogos
és kerékpárút építésére, a dísztér
kialakítására pedig további pályázato-
kat adnak be. A filmforgatásért kapott
összeget, a húszmillió forintot is erre a
beruházásra használják fel. Fehér
László elmondta, hogy – bár szeptem-
berre kellene befejezni az utak és a
parkoló építését –, a kivitelezôkkel tör-
tént egyeztetés szerint korábban át
lehet adni.
Bakó István elmondta, hogy nyitáskor
négy medence lesz készen: a 25 mé-
teres, nyolcsávos úszómedence, a
tanmedence, a meleg vizes medence,
illetve a zárt udvarban lévô jacuzzi
medence. Elkészül két szauna és mel-
lette hideg vizes merülô medence. A
kiszolgáló helyiségek mûködtetését li-
citre hirdetik meg. A fürdô nyitásakor

az induláshoz szükséges minimális lét-
számot – ami nem éri el a húszat –
foglalkoztatnak. Két mûszaknyi em-
bert vesznek fel, de nem mûszakban
dolgoznak. A fürdô berendezéseinek,
bútorzatának vásárlásához felhasznál-
ják az idei városi bál bevételét. A kö-
rülbelül egymillió forintból a belsô te-
rekbe mûanyag bútorzatot, speciális
pihenôágyakat, székeket vásárolnak.
Fehér László polgármester beszámolt a
képviselô-testület döntésérôl a nyitva
tartást és a belépôjegyeket illetôen. A
termálfürdô a hét minden napján reg-
gel kilenc és este nyolc óra között tart
nyitva. December 31-ig csökkentett
árú belépôjegyekkel fogadja a látoga-
tókat. A kedvezmény nemcsak a város
lakóira, hanem minden fürdôhasználó-
ra vonatkozik. A felnôttek 700, a gyer-
mekek – 14 éves korig – 350, a nyug-
díjasok 400 forintért válthatnak belé-
pôjegyet. A szaunába és a jakuzziba
450 forint a belépôjegy. A látogatók
úgynevezett úszójegyet válthatnak zá-
rás elôtt két órával. Ezek árai a felnôt-
tek számára 500, a gyermekek és a
nyugdíjasok számára 300 forint. Az
uszodába az iskolásoknak 2200 forint-
ba kerül a tízszer két órás úszótanfo-
lyamra szóló bérlet. Havi bérletet is le-
het vásárolni. Ez a felnôtteknek 15
ezer, a felnôtt helyi lakosoknak 11 ezer
forint, gyermekeknek 7500, gyermek
helyi lakosoknak 5500 forint.

»TULOK G.

a zárt udvarban jacuzzi medence várja a fürdôzôket

Egy hét múlva fürdôátadás
N Y I T Á S K O R  N É G Y  M E D E N C E  É S  K É T  S Z A U N A  Ü Z E M E L

Rendkívüli testületi ülést tartottak a
város képviselôi augusztus 1-jén. A
testület egyebek mellett a Vulkán
fürdô üzemeltetésével foglalkozott.

A képviselô-testület júliusban dön-
tött arról, hogy a Városgondnokság
üzemelteti a Vulkán fürdôt. A rendkí-
vüli ülésen arról kellett dönteniük a
képviselôknek, hogy az intézmény
alapfeladatként lássa el az üzemel-
tetést, vagy vállalkozási tevékeny-
ségként végezze. A testület a pénz-
ügyileg szerencsésebb elsô megol-
dást választotta, vagyis alapfeladat-
ként látja el az üzemeltetést a Város-
gondnokság.
A képviselôk korábban már többször
foglalkoztak a civil szervezetek támo-
gatásával. A hárommillió forintos ke-
retösszeg elosztásáról szintén ezen

az ülésen döntöttek. E szerint hét
sportszervezet, tíz kulturális egyesü-
let, alapítvány és mûvészeti csoport,
valamint 12 egyéb egyesület és tár-
sadalmi szervezet jut önkormányzati
támogatáshoz.
A képviselôk döntöttek a Kemenesal-
jai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
igazgatói álláshelyére szóló pályázat
kiírásáról, és elfogadták a pénzügyi
terv módosítását. A pályázati ered-
mények között beszámoltak a Vulkán
fürdôhöz vezetô gyalogos és kerék-
párút építéséhez nyert támogatásról.
Az önkormányzat 6,5 millió forintot
nyert erre a célra a Vas Megyei Terü-
letfejlesztési Tanácstól. A beruházás-
hoz 4,7 millió saját forrást kell bizto-
sítani. A tanácshoz a testület további
pályázatot nyújt be a fürdô elôtti
dísztér kialakításához. Pályázatot

nyújtanak be a Vas Megyei Terület-
fejlesztési Tanácshoz az Ifjúság téri
játszótér átalakításához. A 6,5 millió
forintos összköltségû pályázathoz
négymillió forintot kell önrészként
vállalni. Söptei Józsefné alpolgármes-
ter arról tájékoztatta a jelenlévôket,
amennyiben sikeres lesz a pályázat,
az önrészhez egymillió forinttal járul
hozzá a Celldömölki Gyerekekért és
Ifjúságért Alapítvány.
Az ülésen Benkôné Remport Lilla fel-
vetette, hogy rendezetlen a helyzet
az önkormányzati lakások vízdíjtar-
tozásainál, amiért a közös képviselô-
ket teszik felelôssé. Baranyai Attilá-
né dr. jegyzô válaszában elmondta,
hogy a probléma megoldására víz-
órát szerelnek fel az önkormányzati
lakásokba.

»T.G.

Soron kívüli ülést tartottak
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Félmillárd forint uniós támogatással
kezdôdik a város új beruházása. A
Ság hegy alatti tartalékgazdálkodá-
si raktártelep helyére egy turisztikai
központot álmodtak.

Sikerrel szerepelt Celldömölk a városi
területek rehabilitációjára kiírt euró-
pai uniós pályázaton. A város terüle-
tén fekvô, az állam tulajdonában lévô
raktártelep megvásárlására és az
épületek lebontására nyert több mint
félmilliárd forintos támogatást.
– A Ság hegy alatt fekvô egykori ÁTI
– majd TIG-telepet –, az állami tarta-
lékképzés raktárait szeretnénk le-
bontani, hogy a több mint nyolchek-
táros területen egy turisztikai köz-
pontot alakítsunk ki. A Regionális
Fejlesztés Operatív Programban bar-
namezôs beruházásban pályáztunk a
celldömölki raktártelep rehabilitáció-
jára, amelynek teljes költségvetése
573 millió forint. Ebbôl 516 millió fo-
rintot kaptunk az Európa Terv kereté-
ben uniós finanszírozásként, és a sa-
ját erôs részhez, az 57 millió forint-
hoz is kaptunk 34 millió forint
belügyminisztériumi kiegészítô for-
rást – tudtuk meg Fehér László pol-
gármestertôl.
A városvezetô hozzátette: a terület
megvásárlása és az épületek lebon-
tása után második ütemben egy ide-
genforgalmi szempontból jelentôs
centrumot, skanzent szeretnének

kialakítani a területen, amihez továb-
bi pályázatokat nyújtanak be.
A támogatásról szóló szerzôdést jú-
lius 14-én írta alá Csanádi Ágnes, az
államot képviselô VÁTI Kht. vezér-
igazgatója, Fehér László és Baranyai
Attiláné dr. jegyzô. Az ünnepélyes
szerzôdéskötésen jelen volt Markó
Péter megyei közgyûlési elnök, Sza-
bó Lajos és Kovács Ferenc országgyû-
lési képviselôk is.
Szabó Lajos elmondta: helyesen gon-
dolkodott a városvezetés, amikor
beadta a pályázatot, hiszen az állam
ezt a pénzt csak a nem használt kato-
nai objektumok lebontására adja. A
város gazdagodik egy jelentôs nagy-
ságú és kiváló helyen fekvô terület-
tel, az állam pedig a befolyó pénzbôl
más, arra alkalmasabb helyen építtet
raktárakat a tárolásra. A képviselô
hozzátette: az állam ezeket a raktára-
kat mindenképpen el akarta adni. Ha
egy magánvállalkozó vette volna
meg, és esetleg raktárként használta
volna az immár több éve üzemszüne-
ten lévô objektumot, akkor a termé-
szetvédelmi terület, a Ság hegy lábá-
nál dübörögtek volna a kamionok. A
hamarosan nyíló Vulkán fürdô köze-
lében azonban az értékes terület ki-
váló hely lesz a város idegenforgalmi
centrumának.
Az elsô ütemben, a most elnyert tá-
mogatásból megvásárolja a város a
területet és lebontatja az épületeket,

elôkészítteti a területet a késôbbi be-
ruházáshoz. A második ütemben sze-
retnék kialakítani a Magyar Skanzent,
a magyarországi régiók tájházait, ha-
gyományait, az ott élôk szokásait be-
mutató centrumot. A természetvédel-
mi terület lábánál olyan parkot sze-
retnének kialakítani, ahol a régiókat
bemutató épületeken kívül rendez-
vényterem, étkezde, csárda, szabad-
téri színpad, lovarda, állatsimogató,
játszótér is lenne. Az egész éves nyit-
va tartás alatt az állandó kiállításokon
és programokon kívül szórakoztató,
hagyományôrzô rendezvények, színi
elôadások, koncertek várnák a tervek
szerint a vendégeket.

»TULOK GABRIELLA

Raktártelepbôl turisztikai centrum

baranyai attiláné dr., fehér lászló és 

csanádi ágnes látták el kézjegyükkel a szerzôdést

Kész a gyógyszertár,
épülhet a sterilizáló
Elkészült a Kemenesaljai Egyesített
Kórház gyógyszertára, amelyet az in-
tézmény volt gazdasági hivatalának
épületében alakítottak ki. A kórház
mûködéséhez – az elôírások szerint –
szakmai minimum feltétel, hogy
megfelelô színvonalú gyógyszertár
és központi sterilizáló legyen benne,
tudtuk meg dr. Mazur Sándortól, a
kórház fôigazgatójától. A celldömölki
kórház teljesítette a mûködéshez
szükséges minden más feltételt, már
csak ennek a két részlegnek a meglé-
te hiányzik ahhoz, hogy a december
végéig szóló ideiglenes mûködési en-
gedély helyett végleges mûködési
engedélyt kapjon.
Az új gyógyszertár, amelyet augusz-
tus 1-jén adtak át, megfelel a szigorú

elôírásoknak. Egyesített kórház lévén
nemcsak a celldömölki, hanem az
intaházi intézmény gyógyszerellátá-
sáról is innen gondoskodnak. Nagy-
sága megfelel a beteglétszámnak,
172 beteg ellátását segíti elô a
gyógyszertár.
A gyógyszertáron kívül korszerû köz-
ponti sterilizálót is ki kell alakítani. A
létrehozásának költségeihez az ön-
kormányzat pályázatot nyújtott be,
ami sikeres lett. Így létrehozásához
42 és fél millió forintot kap az önkor-
mányzat, illetve általa a kórház. Meg-
létükkel a Kemenesaljai Egyesített
Kórház minden elôírt mûködési felté-
telt teljesít, ami fontos állomása a
kórház fejlesztésének, a kor szelle-
mének megfelelô modernizálásának.

Világbajnoki tizedik helyezett lett Kovácsné
Horváth Andrea a gyors- és gépírók Bécs-
ben megrendezett viadalán. A Mávépcell
Kft. mûszaki ügyintézôje sokadik megmé-
rettetésén, köztük második világbajnoksá-
gán szerepelt. A július végi versenyre a
negyvenöt tagú magyar válogatott tagja-
ként utazott, 35 ország négyszáz versenyzô-
je között mérette meg magát. Gyorsírásból
hétperces diktátumot kellett teljesíteni, gép-
írásból harminc perces másolás volt a fela-
dat. A korábbi évekhez képest idén jóval
nehezebb szakszöveget kellett feldolgoz-
niuk a versenyzôknek. Andrea gyorsírásból
15., gépírásból 44., jegyzôkönyvvezetésbôl
20. helyezést ért el. A gyorsírás és a gépírás
eredményei alapján összetettben megsze-
rezte a tizedik helyezést. A celldömölki ver-
senyzô így legjobb magyarként szerepelt a
gyors- és gépírók világbajnokságán, ahova
munkahelye támogatásával jutott el.

Siker a vb-n
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Izsákfán címert avattak augusztus
16-án a 15. falunap egyik fô esemé-
nyeként. Egy címer a falu múltját és
jelenét is jelképezi. Bár Celldömölk
címere Izsákfáé is, de ez az ereklye
még abból az idôbôl származik, ami-
kor a falu még önálló volt. A jelen
azáltal lesz teljes, ha mindenki isme-
ri a múltat. Ezt szeretné elérni Farkas
Zoltán Izsákfa részönkormányzatának

vezetôje, s ezért kutatómunkát foly-
tat. Eredményeként már a szombat-
helyi levéltárból sikerült a falu elsô
pecsétjének másolatára szert tennie.
A címeren egy gólya és egy kardokat
tartó oroszlán látható jelképként. Dr.
Tungli Gyula a falu szülöttje bocsátot-
ta  Izsákfa rendelkezésére a címer ki-
csinyített mását, és Hetényi László
fényképész mester nagyobbította
meg. Az esperes úr által is megszen-
telt jelképet a hivatalban helyezik el.
A falunap a szórakoztató programok-
kal várta a kilátogatókat. Egész nap
lehetett hintózni, és lezajlott a falu –
telep futballmérkôzés, amelyet 6:7-
re a telep nyert meg. Az esti mûsort
Farkas Zoltán és Fehér László, Celldö-
mölk város polgármestere nyitotta
meg, majd a Berzsenyi Lénárd ÁMK
tanulóinak, valamint a celldömölki
néptánccsoport mûsorát tekinthette
meg a közönség. Az elmaradhatatlan
gulyásleves és pogácsa után a táncol-
ni vágyók Radányi Károly zenéjére,
rophatták hajnali két óráig a kultúr-
házban.

»HORVÁTH HENRIETTA

farkas zoltán részönkormányzati vezetô a címerrel

Aranylakodalmukat ülték Kocsi Ká-
roly és felesége, Erzsébet asszony. A
köszöntôre megérkezett Gyurcsány

Ferenc kormányfô üdvözlete is. A
Mesteriben élô házaspárt a celldö-
mölki polgármesteri hivatalban kö-
szöntötte ez alkalomból Szabó Lajos
országgyûlési képviselô és Fehér
László, Celldömölk polgármestere,
aki felolvasta a miniszterelnök kézzel
írt jókívánságait is. Az idôs házaspárt
az ünnepségre elkísérték lányaik, Ju-
dit és Ági. A 78 éves Karcsi bácsi és a
74 éves Erzsi néni ötven éve, július
16-án házasodtak össze. Együtt dol-
goztak a Dolgozó Ifjak Szövetségé-
ben, és ma is szívesen emlékeznek
vissza a falujukban szervezett ren-
dezvényekre. Mint mondták, bár fia-
talabb korukban a sok munka miatt
kevesebb idô jutott egymásra, szép
volt fiatalon és most, idôsen is egy-
más mellett. A köszöntôn Karcsi bácsi
a múltról anekdotázott, Erzsi néni pe-
dig elénekelte neki: Ahogy én szeret-
lek, nem szeret úgy senki.

Sikeresen pályázott ismét a város és
több kemenesaljai település önkor-
mányzata a Nyugat-dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Tanács pályázatán. A
Terület- és Régiófejlesztési Célelô-
irányzat Decentralizált Területfejlesz-
tési Programok regionális keretének
felhasználására május végéig lehe-
tett benyújtani a pályázatokat, az
eredményt az augusztus 3-i, Gyôrben
tartott ülésen hirdették ki. Fehér
László polgármester, a Celldömölki
Kistérségi Társulás elnöke elmondta,
hogy a város önkormányzata a Ke-
menesaljai Egyesített Kórház közpon-
ti sterilizálójának kialakításához nyert
42 és fél millió forintot. Kemenes-
sömjén önkormányzata 40 millió fo-
rintos támogatást kap a szennyvíz-
csatorna-rendszer építéséhez, Ostffy-
asszonyfa önkormányzata a mûvelô-
dési ház rekonstrukciójához nyert
11,2 millió forintot, a Szent Miklós
Alapítvány pedig az alsósági katoli-
kus templom felújításához nyert 14,8
millió forint támogatást.

Savária Rockfesztivált rendeznek au-
gusztus 19–20-án a szombathelyi re-
pülôtéren.
Pénteken 15.30 órakor kezdôdik a
program, amelyen fellép a Zorall,
Rómeó Vérzik, Dirty Dance, Kala-
pács, Halor, Wisdom, Moby Dick, Sex
Action, Gitárpuncs, Másnap, Long
Road, Nyugati Régió, Infinity. Szom-
baton 14 órakor kezdôdik a koncert,
amelyen óránkénti váltásban lép-
nek fel a zenekarok: Sipôcz Band,
Last Minute, Pokolgép, Beatrice,
Ossián, Deák Bill Gyula, Kiss Forever,
Karthago, 22 órakor a Rutkai Éva
Színház elôadásában a Hairt láthatja
a közönség, majd a Kormorán Me-
mory Band lép fel. A jegyek ára elô-
vételben (naponként) 1000 forint.
Jegyeket a Vas Népe ügyfélszolgála-
ti irodájában (Kossuth u. 15.) lehet
vásárolni.

Falunap címerrel

Aranylakodalmat 
ünnepeltek Mesteriben

Sikeres 
régiós 
pályázatok

Rockfesztivál
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Összefogtak a települések
Négy település szennyvízcsatorna-
rendszerét és szennyvíztisztítóját
avatta fel július 21-én Kiss Péter kan-
celláriaminiszter. A beruházás Ostffy-
asszonyfa, Csönge, Kenyeri és Pápoc
összefogásában valósult meg, az
együttmûködésrôl Tuba Ferenc, a
gesztor önkormányzat, Kenyeri pol-
gármestere szólt elismeréssel kö-
szöntôjében. Megköszönte Szabó La-
jos szocialista országgyûlési képvise-
lô munkáját, aki segítette ôket a pá-
lyázatuk sikerességében.
Kiss Péter avatóbeszédében örömét
fejezte ki amiatt, hogy a négy falu
nem hátrált meg a nehézségek elôtt:
az önkormányzatok erôfeszítéseket
tettek a falujuk érdekében, a lakóik
pedig áldozatokat vállaltak. A minisz-
ter beszélt arról is, hogy országosan
jelenleg a lakások 59 százaléka csat-
lakozik a szennyvízcsatorna-hálózat-

hoz, a kormány célja, hogy ez az
arány 2015-re 87 százalékra nôjön.
2002 óta 111 milliárd forintot fordí-
tott a központi költségvetés szen-
nyvízberuházásra. Idén az Európai
Unió támogatásával összesen 342
milliárd forint áll rendelkezésre szen-
nyvízberuházásra, ebbôl a központi
költségvetés 105 milliárd forintot áll.
Az ünnepi köszöntôk után átvágták a
nemzeti színû szalagot, és jelenlévôk
megtekintették a szennyvíztisztítót,
amely a próbaüzem után július 1-jé-
tôl üzemel. A szennyvízhálózatra és a
tisztítóra korábban négyszer pályáz-
tak a települések, ötödszörre, 2003-
ban kaptak 695 millió forint címzett
támogatást. Ehhez nyertek még 178
millió forint vízügyi céltámogatást, az
egymilliárd 150 millió forintos beru-
házáshoz szükséges többi részt az
önkormányzatok és a falvak lakói te-

remtették elô. Jelenleg 99 százalékos
a csatornahálózatra való rákötöttség.
A beruházást az OMS Hungaria, alvál-
lalkozóként a CellVíz Kft. végezte,
utóbbi üzemelteti a biológiai tisztítót.

Új sportpályákkal gazdagodott Boba
a július 30-i falunapon. Az önkor-
mányzat a falu szélén alakítja ki az új
sportcentrumot. Kovács Ferenc or-
szággyûlési képviselô és Szabó Fe-
renc polgármester egy aszfaltos kézi-
labdapályát, egy teniszpályát és egy
kétsávos, százméteres futópályát
adott át a település lakóinak, a pá-
lyák mellett építettek egy játszóteret
is a gyerekeknek. Mindehhez a Nem-
zeti Sporthivataltól nyertek ötmillió
forintot, a 6,4 millió forintos beruhá-
zás további része társadalmi munká-

ból, a falu összefogásában valósult
meg. A gyerekek egy fából épült,
kedves, vidám játszóteret kaptak,
amit saját anyagból ügyes kezû bobai
felnôttek készítettek a kicsiknek. A
polgármester elmondta, hogy ôsszel
szeretnék parkosítani a területet, a
fák ültetése után még szebb, kikap-
csolódásra alkalmas lesz a terület.
A falunap résztvevôi több sportágban
is megmérkôztek. Rendeztek utcák
kispályás labdarúgó bajnokságát, ké-
zilabdában a hagyományok szerint a
Parlament SE csapatát hívták ki egy

Összkomfortossá vált Tokorcs, miután
július 2-án, a falunapon átadták a
szennyvíztisztítót és csatornahálózatot.
Dömölki Lajos polgármester az átadási
ünnepségen visszaemlékezett arra,
hogy 1990-ben 100 ezer forint hitellel
kezdtek hozzá a falu fejlesztéséhez,
azóta egyebek mellett megépült a fa-
luház, új lakótelkeket alakítottak ki,
van kábeltévé-hálózatuk. A szennyvíz-
tisztító és csatornahálózat építésének
94 millió forintos költségeire 60 millió
forint támogatást nyertek SAPARD pá-

lyázaton, a maradék pénzt a falu hitel-
bôl vállalta magára. Az új létesítményt
Markó Péter megyei közgyûlési elnök
avatta fel. Kiemelte: jó lenne megôriz-
ni a megye aprófalvas településszer-
kezetét, ez azonban csak úgy lehet, ha
fejlesztik a falvakat. Tokorcson nem-
csak komfortosabbak lettek az ingatla-
nok, hanem a forgalmi értékük is nôtt,
és a falu a vállalkozások megtelepedé-
sére is alkalmas.
A szennyvíztisztítót Apró István, a
szolnoki Ózon Kft. ügyvezetô igazga-

tója, a létesítmény fôtervezôje mu-
tatta be. A modern technológiájú
UNIR biológiai szennyvíztisztítónak
naponta 35 köbméter névleges tisztí-
tókapacitása van, teljes szagszûrést
végez, az európai uniós minôsítésû
gépekkel teljes mechanikai folya-
matra képes. 
Az automatikus üzemelésû tisztítót
az üzemeltetô CellVíz Kft. telephelyé-
rôl figyelik, irányítják, csak a legszük-
ségesebb esetekben szükséges az
emberi jelenlét.

Fealavatták a pályát

Átadták a szennyvíztisztítót

mérkôzésre. Nívós sportbemutatót
tartottak a szombathelyi sportiskola
tornászai is. A pályák mellett az ön-
kormányzat kerti sátrakat állított fel,
gulyást szolgáltak fel, a gyerekek arc-
festést is frizurakészítést is választ-
hattak, helyiek vezetésével ismerked-
hettek a kézmûvesség rejtelmeivel.
Délután a házigazda Bobai Daloskö-
rön kívül fellépett az Ostffyasszonyfai
Citerazenekar és Népdalkör, és bemu-
tatkozott sanzonokkal a Kemenesma-
gasiból érkezô melódiaegyüttes is.
Bár a hôlégballonos utazásokat a sze-
les idôjárás kissé megzavarta, az esti
utcabálon, a Syrius együttes zenéjére
mindenki kiválóan szórakozhatott.

»T.G.

négy település közös szennyvíztisztítóját adták át
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Idôutazáson vehettek részt a város-
történeti fesztivál nézôi: helyi és
meghívott elôadók mutatkoztak be,
a település történetét, értékeit mu-
tatták be a rendezvénysorozaton.

Nehéz kiválasztani egy település tör-
ténetébôl azt, hogy mit mutassanak
be egy négynapos rendezvénysoroza-
ton. Celldömölk egyebek mellett aktív
sportéletérôl híres, így a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ által szervezett
Celldömölki Képes Krónika egyik kiállí-

tása a város sportéletérôl szólt.
Tarrósy Imre helytörténész összegyûj-
tötte a relikviákat a 105 éve alakult el-
sô sportegyesületektôl kezdve nap-
jainkig, amikor a város eddigi legna-
gyobb sikerét a celldömölki asztalite-
niszezôk extraligás bajnoki bronzér-
mes csapata érte el. A fotókról, jegy-

zôkönyvekbôl, egyéb dokumentu-
mokból felidézhetô az 1900-ban ala-
kult Kis-Czelli Korcsolyás Egylet, illetve
a mai sportegyesület elôdjeinek törté-
nete. Az 1904-ben Fábján Zsigmond
okleveles vívómester által indított ví-
vótanfolyam felhívása éppúgy ott volt
a tárlókban, mint a Gáyer Gyula által
szerkesztett, 1895-bôl való sportújság.
A kiállítás másik része a természetjáró
szakágat mutatta be Vida Levente
gyûjtése alapján, akinek családja az
Országos Kéktúra útvonalait járta be.
A város történetérôl szólva nem lehet
kihagyni a vasutat, hiszen csomó-
pontként vasutas városnak titulálják
Celldömölköt. A vasutasság ezúttal
modellkiállításon jelent meg, a Me-
gyei Mûvelôdési és Ifjúsági Központ
modellezôklubjának kivételes darab-
jait nézhették meg a gyerekek és az
örök gyerekek, hiszen a felnôttek is
csodálattal adóztak a terepasztal lát-
nivalói elôtt.
Idôben és térben is utazhattak a kul-
turális programok nézôi. A nyitóna-
pon elôadott zenés történelmi játék-
ban a város múltjának eseményeit
jelenítették meg a Mária-szobrot a
településre hozó Koptik Odó apáttól
kezdve a századfordulóig szövegben,
zenében és táncban. A Kis-Czelli Ké-
pes Krónika – anno címû játékot Ha-
rangozó Miklós írta, Pálné Horváth
Mária és Ipsics Péter állította szín-
padra, néptáncosok és diákok vitték
színre. A várostól egészen Franciaor-
szágig utazhattak képzeletben a fran-
cia vásári komédiák nézôi. A Pityóka
Kft. elnevezésû színtársulat pikáns
bohózatokat és akrobatamutatványo-

kat mutatott be a karneváli felvonu-
lásra gyülekezô közönségnek.
A zene iránt érdeklôdôk a templomok-
ban hallhattak kiváló koncerteket,
ahol a vendégként fellépô, tárogatón
csodálatos dallamokat játszó Németh
Tamáson kívül celldömölki ifjú muzsi-
kusok mutatkoztak be: Holpert Enikô
és Szabó Kata orgonán, Németh Viola
zongorán, Németh Andrea csellón
megszólaltatott muzsikáját hallgathat-
ta a templomi közönség.
S hogy ne csak a szellemi élvezetek-
ben legyen része az érdeklôdôknek, a
fôzô és sütôversenyt is hirdettek a
szervezôk. A ligeti fôzôversenyen tíz
kondérban fôttek a levesek és pörköl-
tek. A Celli fakanál díjat Vajda László
és társasága nyerte el aratólevesük-
kel. A „sütészeti” versenyre szemet
gyönyörködtetô és ínycsiklandó édes-
ségek érkeztek. Süteményeikkel a
Fesztivál cukrászdája díjat a Krajcso-
vics cukrászda, a Fesztivál cukrásza
díjat a köcski Bolla Lászlóné érdemel-
te ki. Az ételek mellôl a nemes nedû
sem hiányozhatott. A Fesztivál bora
Danka Imre pincéjébôl való.
A fesztivál talán legjobban várt és leg-
színesebb eseménye a karneváli felvo-
nulás volt, amelyet lovas huszárok ve-
zettek, és a Sitkei Kastélyfogadó posta-
kocsija is díszítette azt. A menetben a
város vezetôin, Fehér László polgár-
mesteren és Söptei Józsefné alpolgár-
mesteren kívül ott voltak országgyûlé-
si képviselôink, Horváthné Stukics
Erszébet és Kovács Ferenc, századfor-
dulós ruhákba, jelmezekbe öltözött
celldömölkiek, néptáncosok, maz-
sorettek és fúvósok vonultak.        

»T.G.

színes menet vonult végig a városon

tarrósy imre és vida levente a sportkiállítás rendezôi  

akrobatikus mutatvány a pityóka kft. társulattól

Idôutazás a városi fesztiválon
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Minden ember szeret enni. Bár ez a ki-
jelentés egy kicsit merész lehet, azért
azt kijelenthetjük, hogy nemcsak az
életben maradásért étkezünk, hanem
örömet is nyújt. Az egyes népek, nép-
rétegek ételeinek a jellegzetességét a
különbségek sokasága adja, például a
hozzávalók, az elkészítési módok. Ma-
gyar jellegzetességekkel, ínyencfala-
tokkal várták a Rezgônyárfa Vendéglô-
be a látogatókat a fesztivál ideje alatt,
telt ház volt mindkét nap. Az érdeklô-
dést és a hangulatot Lisztes József és

zenekara igazi cigányzenével fokozta.
Ennek is köszönhetôen több osztrák
vendég ellátogatott az étterembe. Csü-
törtökön a népi konyha fogásai voltak
terítéken: tüdôvagdalék, tojás- és bab-
leves, cicege (tócsi), különféle párolt
vadakból készült ételek, hozzájuk kö-
retként dödölle vagy kukoricaprósza. A
péntek a polgári konyháé volt. A kíná-
latban többek között Újházi tyúkhúsle-
ves, paprikás krumpli, túrós, meggyes,
almás és tökös-mákos rétes szerepelt.
Akik a felsorolt ételektôl kedvet kapná-

Színház, vándorkomédiások
A várostörténeti fesztivál színházi
elôadásait a Soltis Lajos Alternatív
Színház repertoárjából válogatta.
„Thália – XXI. századi – szekerezô
papjai” akarva-akaratlanul Kis-Czell,
majd Czelldömölk színházi életének
történeti áttekintését mutatták be.
Játszottak vásári komédiákat (rende-
zô: Ecsedi Erzsébet és Nagy Gábor) a
piactéren, ahogy a hajdanán echós
szekéren Kis Czell vásároshelyre ér-
kezô csepûrágók és komédiások. Az
ifjú színészeket nem érdekelte a sza-
kadó esô, és önfeledt játékkal szivár-
ványt csaltak az égre. Korábban Kis-
Czell mezôvárosban a Dunántúli Szín-
játszó Társaság – a reformkor vándor-
színészei – több elôadást is tartottak.
A szabad ég alatt játszó komédiások
vendéglôk és kocsmák udvarán arat-
tak osztatlan sikert. Nem történt ez
másképpen, mikor is a Soltis színház

Éttermi ajánló

társulata lépett fel a Molnár Kertben.
A Többsincs királyfi mesejáték (rende-
zô: Somogyi István) mindenkinek szó-
ló igaz történet. Olyan erkölcsi értéke-
ket és tiszta gondolatokat közvetít,
melyre csak a népmese képes, a
legôsibb és egyben legmodernebb
mûfaj. A mesejátékban a színész és
közönsége egyenrangú szereplôk – a
játék öröme közös. Ennek a színházi
varázsnak voltak részesei azok, akik
ellátogattak a ligetbe.
A századforduló, majd a „boldog bé-
keidôk” (XIX. század vége XX. század
elsô évtizedei) korában már „kôszín-
házi” körülmények között, a Korona
és a Griff szállók báltermeiben léptek
fel a vendégtársulatok és a helyi egy-
letek színjátszó csoportjai. A legsike-
resebb teltházas elôadások az operet-
tek és népszínmûvek voltak. Úgy 100
év múltán a Soltis színház zenés bo-

hózatot (Nóti Károly mûve alapján ír-
ta és rendezte: Ecsedi Erzsébet, a ze-
néket Hajdú Sándor jegyzi) mutatott
be a kamaraszínházban. A színészi
megoldások eleganciája, a friss poé-
nok és a fülbemászó dallamok garan-
tálták a sikert. A celldömölki közön-
ség vastapssal jutalmazta az elôadást. 
1831-ben Kisfaludy Sándor indítvá-
nyozására négy vármegye képviselôi
gyûléseztek Kis-Czellben. A honatyák
a Balatonfüredi Nemzeti Színház (elsô
magyar színház) építésének gondola-
tát fogalmazták meg. Ez a jelentôs
színháztörténeti esemény, mely váro-
sunkban történt, ösztönözhet ben-
nünket, celldömölkieket arra, hogy
elôdeinkhez méltóan legyünk mi is
színházalapítók: önálló társulatunk
már van, tegyünk meg mindent azért,
hogy színházépületünk is legyen!

»P. HORVÁTH MÁRIA

nak valami hasonló finomság elkészíté-
séhez, azoknak Kovács Csabáné, a
Rezgônyárfa Vendéglô vezetôje a kö-
vetkezô receptet ajánlja.
Szezámmagos kukoricaropogós 
erdei gyümölcsökkel:
Hozzávalók 4 személyre: 20 dkg ku-
koricadara, 55 dkg szeder, áfonya, ri-
bizli, málna, 4 dl tej, 5 dkg vaj, 1 csi-
pet szerecsendió, 2 tojás. A bundá-
záshoz: 2 tojás, 10 dkg zsemlemor-
zsa, 5 dkg szezámmag, 5 dkg liszt. A
sütéshez: 2,5 dl olaj.
Elôkészítés: a kukoricadarát átszitáljuk,
a gyümölcsöket hagyjuk felengedni.
Elkészítés: A tejet a vajjal feltesszük
fôni, sózzuk, szerecsendióval ízesít-
jük. Amikor felforrt, habverôvel ke-
vergetve hozzáadjuk a darát. Fedô
alatt néhány percig duzzasztjuk. A
tûzrôl levéve egyesével keverjük be-
le a tojásokat, majd ismét folyamatos
keverés mellett felforraljuk. Tepsibe
öntjük, és két cm vastagságúra elte-
rítjük, kisimítjuk, kihûtjük. A bundá-
záshoz a tojást felverjük. Másik
edényben elkeverjük a zsemlemor-
zsát a szezámmaggal. A lisztet egy
harmadik tányérba tesszük. Holdakat
formázunk (ha van, akkor tésztaki-
szúróval) a masszából, és lisztbe, to-
jásba, szezámmaggal kevert zsemle-
morzsába hempergetjük. Bô olajban
megsütjük, lecsepegtetjük, és a gyü-
mölcsökkel együtt tálaljuk.

»HORVÁTH HENRIETTA

A legsikeresebb 
teltházas elôadások 
az operettek 
és népszínmûvek 
voltak
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A Nemzeti Kulturális Alapprogram és a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
által kiírt pályázatra sikeresen pályázott
2004-ben a Kresznerics Ferenc Könyvtár
gyermekkönyvtára a Kalandozás az ismere-
tek birodalmában elnevezésû könyvtárhasz-
nálati játszóházzal. Emih-Virág Eszter gyer-
mekkönyvtáros a pályázatban célként jelöl-
te meg azt, hogy a játszóház a könyvtár-
használati tudásra épül, játékos formában
vezeti be a gyerekeket az ismeretek biro-
dalmába, élményszerû, szórakozást sugalló
légkörben, önálló tájékozódási technikák
átadásával közösségi formába történik. A
pályázat kiemelte azt a tényt, hogy a
könyvtárhasználati tudás eszköztudás, és
mint ilyen, egyik feltétele az önálló tanulás-
nak, információszerzésnek, önmûvelésnek.
A pályázat pozitív elbírálása után kezdetét
vehette a kalandozás Emih-Virág Eszter ve-
zetésével. A 10–14 éves korosztály novem-
bertôl minden hónap egy-egy szombat
délelôtt gyûlt össze a gyermekkönyvtár-
ban. Már elsô alkalommal kialakultak az
öt-hat fôs csoportok. A gyerekek kalandoz-
tak az ünnepkörök, a természettudomá-
nyok, a magyar történelem, a hitvilág, az

emberi kapcsolatok érdekes rendszerében,
és megismerkedhettek a források színes
palettájával. Az alkalmakra feladatlapok
készültek, melyeket csoportosan dolgoztak
fel a résztvevôk, és az eredményrôl szóvi-
vô számolt be. A tizedik, záró alkalommal,
jutalomkirándulásként a Szombathelyi Eu-
rópai Dokumentációs Központ és Integrá-
ciós Szakkönyvtárba tett látogatást a kis
csapat. A látogatás után a Megyei Könyv-
tár, majd Kôszeg és Ják volt a további úti-
rány a celldömölki gyerekeknek.
A Kalandozás az ismeretek birodalmában
program már javában zajlott a gyermek-
könyvtárban, amikor a Berzsenyi Dániel
Könyvtár és Vas megye városi könyvtárai
Vas megyei információs olimpia elneve-
zéssel vetélkedôsorozatot hirdettek a me-
gye városaiban és azok vonzáskörzetének
kistelepülésein élô 10-14 éves gyerekek-
nek. A kalandozó celldömölki gyerekek
szívesen próbára tették magukat. Az olim-
pia elsô három fordulója helyben zajlott, a
negyedik, záróforduló pedig Szombathe-
lyen, a Berzsenyi Dániel Könyvtárban volt.
Kezdetben Celldömölkön 15 csapat ver-
senyzett, majd a lemorzsolódások után

Könyvtári kalandozás, olimpia

Rendezôket és színjátszókat képzô nemzetközi
tábort szervezett július 2–10-e között a Soltis
Lajos Színház. A táborban neves szakemberek
vettek részt a munkában: Ecsedi Erzsébet ren-
dezô, Kelemen Márta beszédtanár, Herczeg
Tamás rendezô és egyetemi hallgató, Katona
Imre rendezô, Michael Mehlmann színmûvész,
Tóth Loon színmûvész és Solténszky Tibor ren-
dezô-dramaturg. A világot jelentô deszkákon a
színész játékával tolmácsolja a darabot, a ren-
dezônek pedig kihívást jelent, hogy színpadra
alkalmazva megelevenítse a történetet. A
táborban lehetôség nyílt arra, hogy a
résztvevôk minél több tudásra és tapasztalatra
tegyenek szert. A tábor tagjai megtapasztalták,
hogy az emberi érzelmek skálája rendkívül
széles, a színésznek ezeket kell mozdulataival,
arckifejezésével, az egész testével kifejeznie. A
mozdulatsorok mellett ugyancsak fontos
szerepe van a beszédnek is. A mûvész a
mondatokkal tölti meg a színpadot, kiejtésév-
el, hangsúlyozással határozza meg a helyzet
karakterét.

»NAGY ANDREA

Ismét folyik a rendelés az immár
felújított, akadálymentesített tüdô-
gondozó intézetben. A közel három
és fél millió forintos önkormányzati
beruházással – amelyhez pályázati
támogatást is nyertek – elkészült
épületben a mozgássérültek köny-
nyebben közlekednek. Az akadály-
mentesítés mellett speciális mellék-
helyiséget alakítottak ki a számukra.
A felújítás során jóval tágasabb és vi-
lágosabb lett a váróhelyiség, vala-

mint a légzésfunkciós labor, ami a
dolgozóknak kellemesebb munkakö-
rülményeket, a betegeknek pedig
kellemesebb körülményeket nyújt,
emelte ki dr. Várkonyi János intézet-
vezetô fôorvos. Augusztus 1-tôl fo-
gadják ismét a betegeket. Hétfôn,
kedden és pénteken 9–12 óráig, csü-
törtökön (elôjegyzés alapján) 9–15
óráig a tüdôszûrésen kívül rendelnek
is, szerdán 8–14 óráig tüdôszûrést
tartanak.

Színjátszók
tábora

Akadálymentesített intézet

nyolc csapat játszotta végig a három for-
dulót. A három forduló eredményei alap-
ján három csapat (Információbrókerek,
„Szabadítsátok ki Ildit!”, Eötvös Lajhárok)
bejutott a negyedik fordulóba, ahol szintén
játékos feladatok vártak a csapatok tagjai-
ra. Az információs olimpia celldömölki
gyôzelmet hozott, a „Szabadítsátok ki Il-
dit!” fantázianevû csapat, Kosztolánczi Il-
dikó, Márkus Zsófia, Kazári András összeté-
telben megnyerték a versenyt. Az Informá-
cióbrókerek (Huszár Melinda, Csonka Jó-
zsef, Prépost Alexandra, Emih Csilla) ne-
gyedik helyezést ért el, az Eötvös Lajhárok
(Szabó Tamás, Mózer Dávid, Nagy Örs, Fa-
lusi András, Németh Andrea) pedig ötödik
helyen végeztek. A verseny elsô három
helyezett csapata jutalomkiránduláson ve-
hetett részt Budapesten, ahol meglátogat-
ták az Országos Széchenyi Könyvtárat, a
Csodák Palotáját és a Tropicariumot.
Emih-Virág Eszter szerint a siker dicséri az
iskolákban dolgozó könyvtáros tanárok
munkáját is, és reméli, ôsztôl folytatódhat
a kalandozás, a foglalkozássorozat a gyer-
mekkönyvtárban.

»VASS VERA
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Megkérdeztük
» válaszoltak Többet költ a nyáron?

Véleményem szerint nem le-
het spórolni nyáron. Hiába ke-
vesebb a rezsi, mint télen,
azáltal, hogy nincs szükség a
fûtésre, de általában a lakás-
felújítások erre az évszakra te-
vôdnek. Mi az idén az ablak-
és redônycserére vállalkoz-
tunk, ami nem is olcsó mulat-
ság, valamint sok idôt vesz
igénybe. Azért  pár napot nya-
ralásra is szánunk, bár ez sem
kerül kevés pénzbe sem itt-
hon, sem külföldön. Fiunk Hor-
vátországba utazott, mi mara-
dunk az országhatáron belül.
Balatonfüreden szeretnénk ki-
pihenni a fáradalmainkat.

Több a költség nyáron. Egy át-
lagember télen spórolja meg a
nyaralás árát. Eddig minden
évben voltunk nyaralni, de
most nem megyünk, mivel
egy nagyobb vállalkozásba
kezdtem. Jövôre viszont sze-
retnénk pótolni, úti célunkat
Magyarországon belül választ-
juk majd ki, hisz az ország gyö-
nyörû és azt az elvet vallom,
hogy elôször ismerd meg ha-
zádat, utána a külföldet. Fôleg
a kislányom miatt szeretném
ezt megvalósítani. A táborok
tekintetében, úgy gondolom
visszaszorultak a lehetôségek
a korábbi idôkhöz képest.   

Nyáron az ember többet költ,
alapozom ezt a kijelentése-
met többek között arra, hogy
több zöldséget, gyümölcsöt
veszünk, mind fogyasztásra,
mind eltevésre. Idén 150 üveg
befôttet tettem el. A nyár a ki-
rándulás, a strandolás ideje,
ami szintén pénzbe kerül. Kis-
lányom egy hetet töltött Ábra-
hámhegyen, mellesleg most
lett tízéves, amit nagyobb ke-
retek között ünnepeltünk meg.
Növô félben van, így az iskola-
kezdésre, ami amúgy is költ-
séges, a táska, írószerek, köny-
vek mellett szükség lesz a ru-
határa cseréjére is.

Iskolaidôben nincs sok szabad-
idô, de nyáron be lehet pótol-
ni az elmaradt bulikat. Heten-
te többször megyek a bará-
tokkal diszkóba, falunapra
vagy búcsúba, ez több kiadást
jelent. A divat gyorsan válto-
zik, és én próbálom követni,
így nyáron szükség van új, di-
vatos ruhadarabok beszerzé-
sére, mely szintén drága mu-
latság. Sokba kerül egy nyara-
lás is. Mi a családdal Olaszor-
szágban voltunk, de még a
Balatonon is szeretnénk eltöl-
teni pár napot. Augusztus vé-
gén pedig el kell kezdeni a
bevásárlást az iskolára.

»fotó: tulok gabriella»kérdez: horváth henrietta

Mészáros 
Tiborné

Németh Attila Horváthné 
Apró Erzsébet

Balázs Hajnalka

Szerény érdeklôdés, tartalmas beszá-
molók, röviden így lehet jellemezni a
Ság hegy – Kissomlyó Hegyközség jú-
lius 8-án tartott éves közgyûlését,
ahol öt napirendi pontot tárgyaltak a
megjelentek. 
Danka Imre elnök ismertette a 2004-
ben végzett munkát, melyet a szûkös
pénzügyi források ellenére eredmé-
nyesnek ítélt. A Kissomlyó hegyi utak
javításához 300 ezer forint, a Ság he-
gyi villamoshálózat fejlesztéséhez
700 ezer forint támogatást adott a
hegyközség. Utóbbinál a gazdák
összefogása anyagi áldozatvállalása
és a szervezôk több éves, önzetlen
munkája (a celli oldalon Danka Imre,
Kiss Vilmos és most már a kápolnai
oldalon Németh Gyula hathatós szer-
vezô munkájával) lehetôvé tette az
elektromos fôvezeték kiépítését.
(Sajnos a kápolnai önkormányzat úgy
tesz, mintha nem is létezne.) A hegy-
község a hasznos kezdeményezése-
ket a jövôben is segíteni szeretné, de
elôbb tartalékot kell képezni, hogy
legyen mibôl adni.

A közgyûlésen elhangzott, hogy némi
javulás mutatkozik a járulékfizetés-
ben, de még sok a kintlévôség, a tar-
tozásokat közadók módjára kívánják
behajtani. Az elhanyagolt területek
száma – a felszólítások és büntetések
hatására – csökkent, de korántsem
kielégítô a helyzet. Danka Imre hang-
súlyozta, hogy kormányrendelet mó-
dosításokat ír elô a hegyközségi rend-
tartásokban, amihez alkalmazkodni
kell. A módosítást a közgyûlés meg-
szavazta. A változás érinti a szüreti
származási igazolások kiadási rendjét,
a must- és a borjavítások nyilvántartá-
sát, adatszolgáltatási kötelezettsége-
ket, kivágási – telepítési eljárásokat. A
változással a kivágás és a telepítés
rendje bonyolultabbá vált, mivel a ké-
relmeket továbbra is a hegybíróhoz
kell beadni, de az engedélyt az MVH
adja meg. Engedély nélküli kivágás
szabálysértési eljárást von maga után.
Somogyi Lajos hegybíró részletesen
beszámolt a múlt évi gazdálkodásról,
és ismertette a 2005. évi költségve-
tést, a közgyûlés mindkét elôterjesz-

tést elfogadta. A
h e g y b í r ó
megerôsítette,
hogy 2006-ban a
já ru lék f i ze tés
változatlan ma-
rad. Benkôné dr.
Bagoly Teréz ar-
ról adott tájékoz-
tatást, hogy miu-
tán a hegyköz-
ség, mint köztes-
tület gazdálko-
dási tevékenysé-
get nem végez-
het, ezért közhasznú civil szervezetet
kellene létrehozni. Célja a Ság hegy
és a Kissomlyó infrastruktúrájának to-
vábbi kiépítése. A civil szervezet na-
gyobb eséllyel pályázhat európai
uniós támogatásra, ezért mielôbb
létre kellene hozni. A közgyûlésen
megjelenô gazdák szóltak az elsza-
porodó vadkárokról, a nem mûvelt
szôlôkrôl és a szeméttárolók környé-
kén tapasztalt helyzetrôl.

»KÁLDOS GYULA

A hegyközség közgyûlése
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Hat korcsoportban (négy ifjúsági, egy
felnôtt és egy öregfiúk) összesen 42
csapat rúgta a labdát július 22-23-24-
én, Celldömölkön, a CVSE sporttelepén
megrendezett II. Vulkán Futball Feszti-
válon. A rendezvény fôvédnöke dr.
Varga Zoltán, a Vas Megyei Sportigaz-
gatóság igazgatója volt, védnöke pe-
dig Fehér László, Celldömölk polgár-
mestere. A torna ideje alatt számos
sport- és kulturális program szórakoz-
tatta a kilátogató közönséget. Július
20-án, a fesztivál nyitónapján edzô-

mérkôzésen pályára lépett a CVSE-
Cellmodul NB II-es labdarúgócsapata a
Gyôri ETO ellen, csütörtökön pedig két
50 év feletti játékosokból álló csapat
mérkôzött meg egymással. Pénteken,
a II. Vulkán Futball Fesztivál ünnepé-
lyes megnyitóján Fehér László polgár-
mester és Szabó Lajos országgyûlési
képviselô köszöntötte a csapatokat, a
város lakóit, majd fergeteges Bikini
koncert szórakoztatta a közönséget.
Szombaton este Celldömölkre látoga-
tott a Nyilasi Tibor vezette Sport1 vá-
logatott, amely a nemrég felavatott
mûfüves pályán a celldömölki edzôk
csapatával játszott villanyfényes, ba-
rátságos mérkôzést. A zárónapon bün-
tetôrúgó versenyt rendeztek két kate-

góriában, 18 éven aluliaknak és 18
éven felülieknek.
A korcsoportok gyôztesei sportfelsze-
relést, Vulkán Futball Fesztivál 2005
serleget, érmet és oklevelet vehettek
át a vasárnap esti ünnepélyes ered-
ményhirdetésen, ahol a díjakat a ka-
tegóriák névadó szponzorainak képvi-
selôi adták át. Különdíjban részesült
minden korcsoport gólkirálya, legtech-
nikásabb játékosa és legjobb kapusa
is. A díjkiosztón vehették át jutalmu-
kat Fehér László polgármestertôl és
Zsámboki Zoltán ügyvezetô igazgató-
tól az elsô ízben megrendezett, két
fordulóban lebonyolított 2005 Kistér-
ségi Mûfüves Labdarúgó Torna részt-
vevôi is. A vándorserleget a kupa
gyôztese, a Jánosháza csapata vihette
haza. Az eredményhirdetést követôen
Söptei Józsefné alpolgármester kö-
szönt el a résztvevô csapatoktól, majd
a Desperado együttes koncertje után
tombolasorsolás és tûzijáték zárta a II.
Vulkán Futball Fesztivált.

A II. Vulkán Futball Fesztivál 
végeredménye
„A” kategória (1994. január 1. után
születettek), a Kemenesi Tej Kupáért:
I. Marcali Foci Suli 
II. Celldömölk I.
III. Kék Sünik, Körmend
IV. Celldömölk II.
Gólkirály: Kovács Adrián, Celldömölk
I. 9 góllal.
Legtechnikásabb játékos: Mógor
Krisztián, Celldömölk I.
Legjobb kapus: Szentgyörgyi Martin,
Celldömölk II.
„B” kategória (1992. január 1. után
születettek), a Mávépcell Kupáért: 
I. Celldömölk I.
II. Göd
III. RAFC
IV. Celldömölk II.
Gólkirály: Boznánszky Gábor, Celldö-
mölk I. 15 góllal.
Legtechnikásabb játékos: Nagy Bá-
lint, Celldömölk I.
Legjobb kapus: Gyulai Gergô, RAFC.
„C” kategória (1990. január 1. után
születettek), a Legea Kupáért:
I. Szent István Szakközépiskola, Budapest
II. Ostffyasszonyfa
III. Kék Sünik, Körmend
IV. CVSE
Gólkirály: Barkóczy Márk, Szent István
Szakközépiskola, Budapest, 12 góllal.

Legtechnikásabb játékos: Pesa Sán-
dor, Szent István Szakközépiskola,
Budapest.
Legjobb kapus: Pócza András,
Ostffyasszonyfa.
„D” kategória (1988. január 1. után
születettek), az IPR Kupáért:
I. Marcali
II. CVSE
III. Vönöck
Gólkirály: Rosta Gábor, Vönöck 9 góllal.
Legtechnikásabb játékos: Bozsó Gá-
bor, Marcali.
Legjobb kapus: Buzás Dániel, CVSE.
„F” kategória (felnôtt), a Borsodi Sör
Kupáért:
I. Fiatalok
II. Nádasd-Ôrség Takarékszövetkezet
III. Sömjénvíz
Gólkirály: Szakállas Gábor, NNC Frog’s
11 góllal.
Legtechnikásabb játékos: Pécz Ká-
roly, Sömjénvíz.
Legjobb kapus: Kazári Attila, Fiatalok.
„H” kategória (öregfiúk), a Cellmodul
Kupáért:
I. Csütörtök
II. Gödör SE Szergény
III. Hubertus Szalafô
Gólkirály: Gôcze Imre, Csütörtök 9
góllal.
Legtechnikásabb játékos: Németh
Zsolt, Csütörtök.
Legjobb kapus: Szalai Ferenc, Gödör
SE Szergény.
A fesztivál szervezôi ezúton is köszönik
minden csapatnak a részvételt és vala-
mennyi támogatónak a segítséget.

»VASS VERA

A Vulkán Futball Fesztivál rendezôi augusz-
tus 12-én, pénteken, az Eötvös iskola ud-
varán Musicyardot rendeznek, melyen a
következô bandák lépnek fel: 17 óra Easy
Rider, 18 óra Hamuzakis, 19 óra Kistehén
Tánczenekar, 22 óra Hooligans (elôzene-
kar: Sun City), 24 óra Drazsé. Jegyek elô-
vételben 1300 forintos áron, a helyszínen
1700 forintos áron vásárolhatók.
(Jegyárusító helyek Celldömölkön:
Elektroshop, Szalay Szaki Vas-Mûszaki
Bolt, Club Szendvics, Alsósági Csárda).
Kapunyitás: 16 órakor. Esô esetén a ren-
dezvény helyszíne a Mûszaki Szakközép-
iskola sportcsarnoka lesz.

II. Vulkán Futball Fesztivál

söptei józsefné adta át a díjakat

a bikini együttes is fellépett a fesztiválon

Zeneudvar
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A Celldömölki VSE a 2005–2006-os
labdarúgó idényben a megszûnt NB
I/B bajnoki osztály helyett életre hí-
vott NB II. Nyugati-csoportjában in-
dult el. A másodosztályú labdarúgó-
csapat új névszponzora a Mávépcell
Kft. lett. Ennek megfelelôen a csapat:
Celldömölki VSE–Mávépcell néven
szerepel a jövôben.

BKV Elôre – CVSE-Mávépcell 0:1 (0:0)
Budapest, augusztus 7., 200 nézô, NB
II-es bajnoki labdarúgó-mérkôzés,
vezette: Arany (Tatai, Iványi).
BKV-Elôre: SZEROVAY – Varga, Gálosi,
KASZA, Nemecsek – Busa (Béres 73.
p.) Galántai, KOVÁCS, Mohácsik (Vass
59. p.) – Sándor (Hajdu 59. p), Sidó.
Edzô: Krecska János.
CVSE-Mávépcell: TÓTH – VAJDA, Gyôrvá-
ri, CSÁKVÁRI, HUDÁK (Zsömlye 65. p.)
– Németh J. (Hegyi 62. p.), Palkovics,
Bodor, Németh A. – CSEKE, Vér (So-
mogyi 88. p.). Edzô: Sebestyén Attila.
A CVSE-Mávépcell gárdájától a nyári
szünetben Manganelli Attila, Subicz
Gábor, Beke Gábor, Pungor István,
Pungor Norbert és Tarczi Pál távozott.
Érkezett Cseke László, Balogh Tamás
és Zsömlye György, valamint vissza-
tért a CVSE-hez Pápáról Szép Tamás
kapus és Kóbor Tamás, aki kölcsön-
ben volt Vönöckön. Az ifjúsági csapat-
ból Kazári Barnabás és Kaisinger And-
rás csatlakozott a kerethez. 
A felkészülés során a celli csapatnak
akadtak jobb és gyengébb mérkôzé-
sei is. Sebestyén Attila vezetôedzô
szerint a bajnoki rajtra összeállt a
csapat, sikerült azt a munkát elvé-
gezniük, amit elterveztek, szeretné-
nek az NB II. Nyugati-csoportjában
stabil középcsapattá válni. Fô céljuk
az, hogy a hazai mérkôzéseket
megnyerjék, idegenbôl pedig lehe-
tôség szerint pontokat csípjenek el.
Ez utóbbi tervet rögtön az elsô for-
dulóban sikerült is maximálisan tel-
jesíteni, hiszen gyôzött a csapat ide-
genben.
A bajnoki nyitányon a BKV-Elôre Sport
utcai otthonában két eltiltottját, (az
elôzô bajnokságból hozták magukkal
az eltiltást) Szabó Leventét és Balogh
Tamást nélkülözte a CVSE, a betegség
miatt két hetet kihagyó Hegyi László
pedig csak a kispadon foglalt helyet.
A mérkôzés elsô játékrészében a
vendégek dolgoztak ki több helyze-
tet, de átütô erô egyik gárda játéká-
ban sem volt, így fôleg mezônyjáté-
kot láthattak a kilátogató nézôk. A
félidô legnagyobb helyzete a 38.
percben Cseke elôtt adódott. Németh
József lövését hárította Szerovay, a
kipattanó labda Cseke elé került,
emelését védte a BKV hálóôre. A szü-

net után hamar vezetést szerzett a
celli csapat. A 49. percben Vérrel
szemben szabálytalankodtak a BKV
védôi 19 méterre a kaputól. Hudák
állt a labda mögé, szabadrúgására
mozdulni sem tudott Szerovay kapus.
(0:1). A gól után még mezônyfölény-
ben játszott a CVSE, de a második fél-
idô közepén inkább a hazai csapat
dolgozott ki helyzeteket, ekkor több-
ször Tóth kapus állította meg a BKV
játékosait. A 61. percben egy levágó-

Új névszponzor

dó lövés centikkel kerülte el a CVSE
kapuját, rá egy percre a léc fölé kel-
lett tolnia a labdát Tóthnak, a 77.
percben pedig Galántai lövését védte
bravúrral a celli kapus. 
A mérkôzésen a fegyelmezetten
játszó celldömölki csapat nehezen
ugyan, de megérdemelten gyûjtöt-
te be a bajnoki pontokat a mérkô-
zés végére jobban elfáradó BKV-
Elôre ellen.

»VASS VERA

Idegenbeli siker a nyitányon

Az NB II-es labdarúgó-bajnokság elsô
fordulójának (augusztus 6–7.) további
eredményei: Integrál DAC-Ajka 0:3,
Bodajk-Siófok– Gyirmót 1:5, Szom-
bathelyi Haladás-Budakalász 3:2,
Felcsút-Kaposvölgye 2:1, Barcs-
Paks 0:1, Mosonmagyaróvár-Bala-
tonlelle 1:2. A Dunaújváros-Hévíz
mérkôzés elmaradt, miután a ven-
dégcsapat busza kigyulladt, így
nem jutottak el a mérkôzés színhe-
lyére. Az összecsapást késôbbi idô-
pontban pótolják.

A 2. forduló mérkôzései: augusztus
13. 16 óra Ajka-Felcsút, 17.30 óra
CVSE-Mávépcell-Mosonmagyaró-
vár, Paks-Integrál DAC, Kapos-
völgye-Szombathelyi Haladás,
Budakalász-BKV-Elôre, Balatonlel-
le–Bodajk-Siófok, Gyirmót-Dunaúj-
város, Hévíz-Barcs.

A 3. forduló mérkôzései: augusztus
20. 17.30 óra Bodajk-Siófok–CVSE-
Mávépcell, Integrál DAC-Barcs, Hé-
víz-Gyirmót, 19 óra Szombathelyi
Haladás-Ajka, 19.30 óra Felcsút-
Paks; augusztus 21. 17.30 óra Du-
naújváros-Balatonlelle, Mosonma-
gyaróvár-Budakalász, BKV-Elôre-
Kaposvölgye.

A 4. forduló mérkôzései: augusztus
27. 17.30 óra CVSE-Mávépcell-
Dunaújváros, Integrál DAC-Hévíz,
Paks-Szombathelyi Haladás, Buda-
kalász–Bodajk-Siófok; augusztus
28. 16 óra Ajka-BKV-Elôre, 17.30
óra Barcs-Felcsút, Kaposvölgye-
Mosonmagyaróvár, Balatonlelle-
Gyirmót.

H U D Á K  G Ó L J Á V A L  N Y E R T  A  C E L L D Ö M Ö L K I  C S A P A T
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Vízszintes: 1. A válasz elsô része 12. Borzalmas 13. Néma várak! 14.
Eme 15. Ma, régiesen 16. Mûveletlen terület 18. Lejegyez 19. Alsó-
sági Sportegyesület 20. Régi 21. Földöntúliak 23. –ra, -… 24. Kén 25.
Semmikor 28. Hármok 29. Zala határai! 31. Nem megy még el 33.
Vonatkozó névmás 34. Idôs emberke 36. Jé! 37. Juhok szállása 39.
Kötôszó 40. Harci eszköz 42. -…, -be 43. Tini tehén 45. Dönt 46.
Warora határai 47. … könyve 48. Szolmizációs hang 49. Összejöve-
tel 51. In das, röviden 52. Csendben házal! 54. Római katolikus 55.
Lassít 59. Idôszámításunk elôtt
Függôleges: 1. Hidrogén 2. Egyfajta mûszerész 3. Ilyen kút is van 4.
… Sumac 5. Latin „é” 6. Motormárka 7. Kezdôdik az ének! 8. Stefi
… teniszezô nô 9. Hiba 10. Retek héja! 11. Gramm 15. A válasz má-
sodik része 17. Gurulni kezd! 18. Literátorok 20. Vágy 22. Elsötétül
26. Omlani kezd! 27. Arrafele! 28. Hangkazetta márka 30. Pénzbeli
támogatás 32. Alaszka egynemûi! 38. OÜÓ 41. Kálium 42. Cicamaca
44. Egy féle iskola 46. Forró, németül 47. A harmadik és a negyedik
szolmizációs hang 49. Foszfor 50. Tempusz 53. Csendben les! 56. Ét-
kezni kezd! 57. Névelô 58. Gravitáció

Elôzô rejtvényünk helyes megfejtése: Ezt inkább hazavisszük, és
megsütjük a mamát. Nyerteseink könyveket kapnak ajándékba,
amelyeket a polgármesteri hivatalban, Molnár Gábor szakreferens-
nél vehetnek át. Nyerteseink: Borsodi Rozália, Celldömölk, Sági u.
149. és Kerekes András, Szekszárd, Cserhát u. 2/D. Gratulálunk!

Fehér csoki
– Anyu! Miért találták ki a fehér csokit?
(Válasz a vízszintes 1. és a függôleges 15. számú sorban.)

Keresztrejtvény

Beküldendô: a vízszintes 1., a függôleges 15.
Beküldési határidô: augusztus 26.

a rejtvényt szerkesztette: völgyi lászló

➦

➦

Lentiben rendezték július 30–31-én a felkészülési Négy Város Labdarú-
gótornát. Immár harmadszor egymásután a Barcsi SC neve került fel a
vándorserlegre. Ez viszont azt jelentette, hogy a Celldömölk város által
felajánlott vándorserleg gyorsan elkelt, és végleg a barcsiak vitrénjébe
került. A második helyen a Celldömölk végzett, s ôt követte sorrendbe
a Lenti és Körmend.
A mérkôzések eredményei:
Celldömölk–Körmend 3-1
Celldömölk: Tóth – Vajda, Balogh, Csákvári, Hudák – Zsömlye, Németh Z.,
Bodor, Vér – Cseke, Szabó L. Cserék: Somogyi, Gyôrvári, Németh A., Né-
meth J., Palkovics, Szép (kapus). Góllövô: Szabó L. (2), Németh Z., ill. Bíró.
Barcs–Lenti 0-0.
Celldömölk–Lenti 2-0
Celldömölk: Szép – Vajda, Balogh, Gyôrvári, Németh A. – Németh J.,
Palkovics, Bodor, Vér – Szabó L., Németh Z. Cserék: Cseke, Csákvári,
Hudák, Somogyi, Zsömlye, Tóth (kapus). Góllövô: Vajda, Németh J.
Barcs–Körmend 3-0. Góllövô: Kresz (2), Weit.
Barcs –Celldömölk 2-0
Celldömölk: Szép – Vajda, Gyôrvári, Csákvári, Hudák – Németh J.,
Palkovics, Bodor, Németh A. – Zsömlye, Cseke. Cserék: Szabó L., Somo-
gyi, Vér, Balogh, Németh Z., Tóth (kapus). Góllövô: Kresz, Horváth P.
A torna gólkirálya három lôtt góllal Kresz Levente (Barcsi SC), legjobb já-
tékosa Cseke László (CVSE), legjobb kapusa Halász László (Lenti TE) lett.
A labdarúgótorna mérkôzéseinek színvonalára a nagy hôség rányomta
bélyegét, a célját viszont elérte: az edzôk lemérhették csapatuk és
egyes játékosuk edzettségi állapotát, s remélhetôleg segítette ôket csa-
patuk soron következô feladatára való felkészítésében.

»TIM

A labdarúgó Magyar Kupa országos selejtezô elsô fordulójában,
július 27-én a Veszprém megyei I. osztályban szereplô Taliándö-
rögd otthonába látogatott el a Celldömölki VSE-Mávépcell NB II-
es labdarúgócsapata. A néhány száz lakosú, szép fekvésû völgy-
község labdarúgói az elmúlt évi megyei bajnokságban a hatodik
helyezést szerezték meg. A kupamérkôzésen is igazolták jó he-
lyezésüket. Csapatuk a mérkôzés 60. percéig állta a CVSE táma-
dásait, s csak az utolsó tíz percben adta meg végleg magát a volt
ajkai és tapolcai játékosokkal megerôsített hazai együttes.

Dörögd-Medence SE–Celldömölki VSE-Mávépcell 1-4 (1-1)
Taliándörögd, 200 nézô, Magyar Kupa labdarúgó-mérkôzés,
vezette: Gergely.
Dörögd-Medence: Bogár (Sörös) – Kovács (Kocsis P.), Kocsor,
Mohos (Szalai R.), Szalai P. – Szabó Z., Gyüre, Kocsis R., Falusi –
Vors, Murai. Edzô: Kovács Attila.
Celldömölk: Szép – Vajda, Gyôrvári, Csákvári, Hudák – Zsömlye,
Palkovics (Németh Z.), Bodor (Kazári), Németh A. (Szabó L.) –
Cseke, Németh J. Edzô: Sebestyén Attila.
Góllövôk: Falusi (5. perc), ill. Németh J. (15. perc), Cseke (60.
perc), Szabó L. (80. perc), Zsömlye (88. perc).
A Magyar Kupa következô fordulójára, melyen 64 csapat mér-
kôzik meg a továbbjutásért, szeptember 11-én kerül sor, míg a
32 csapatos fordulóra szeptember 21-én.

»TIM

Négy város tornája A legjobb 64 
csapat között



A Rába Gimnázium Celldömölki Tagintézménye
(a Berzsenyi Dániel Gimnázium épületében, 

Celldömölk, Nagy Sándor tér 13.)
felvételt hirdet a 2005/2006-os tanévre.

A képzés esti tagozaton folyik heti két alkalommal.

Jelentkezni lehet a 9., 10., 11. évfolyamra.
Amennyiben diákigazolványt igényel, 
kérjük, hozzon magával fényképet!

Hozza magával a legmagasabb iskolai 
végzettségét tanúsító bizonyítványát, valamint 
annak fénymásolatát, mert az osztályba sorolás 

az alapján történik.

Az iskola-fenntartási díj egy tanévre 11.000 Ft.

Beiratkozás: 
augusztus 24-én, 25-én, 26-án 13-16 óráig.

Érdeklôdni a 06 95/ 420-049-es és 
a 06 30/685-4856-os telefonszámokon lehet.

1 éves a Molnár Kert
Ünnepeljen velünk 

szeptember 16–17–18-án!
figyelje további hirdetésünket!

Érettségizzen esti
tagozaton

Celldömölkön!

A közelmúltban, július 21–25-e között
megrendezett celldömölki várostörténeti
és labdarúgó fesztivál változatos, sok ér-
deklôdôt vonzó programsorozata méltán
váltotta ki a helyben lakók és az ide láto-
gatók döntô többségének elismerését. Anélkül, hogy
szándékom lenne a rendezvények sikerét a legkisebb
mértékben is csorbítani, úgy érzem, nem lehet említés
nélkül hagyni – különösen július 23–24–25-én éjfél és haj-
nali 3 óra között – a sportpályán elhelyezett hangosító
berendezésnek, a sorozatos robbanások érzetét keltô dü-
börgés, emberi hangokat utánozó üvöltés, az emberi fül
számára a fájdalomküszöböt meghaladó erôsségû rez-
géshullámok kibocsátásával mindenekelôtt a humán kör-
nyezetre gyakorolt káros hatásait. Még a házôrzésben se-
gítô négylábúak is különösen viselkedtek az említett na-
pokon és órákban. Kórusban ugattak és vonyítottak, majd
a nagy zaj megszûnte után ôk is a tôlük megszokott mó-
don reagáltak a normális éjszakai élet hangjaira.
Meggyôzôdésem, hogy a környék lakóinak véleményét is
tolmácsolom, amikor arra kérem a tisztelt szervezôket,
rendôröket, hogy a jövôben gondoljanak a „környezet-
nek” az emberiesség kategóriájába tartozó elvárásaira is.

»Erdei Károly, ny. tanár – Koptik Odó u. 35.

»  P O S T Á N K B Ó LOlvass velünk!
A Neumann-ház felhívással fordul minden korosztályhoz.
Kérik, hogy a pályázók kedvenc olvasmányélményükrôl
(regény, elbeszélés, novella, verseskötet stb.) röviden
számoljanak be, és mellékeljenek hozzá egy saját készí-
tésû illusztrációt, ami lehet rajz (bármilyen technikával)
vagy egy kreatív alkotásról készített fotó.
Az ismertetô szöveg ne legyen hosszabb egy A/4-es ol-
dalnál, de lehet akár néhány mondatnyi is. Természete-
sen a rajznak és/vagy alkotásnak kötôdni kell az olvas-
mányélményhez.
Az ajánlókat a készülô Olvass velünk! weboldalon:
www.olvassvelunk.hu lehet majd megtekinteni.
Beküldendô: egy-két rajz vagy digitális fotó, valamint az
ajánló szövege és az ismertetett könyv/mû adatai (szer-
zô, cím, kiadási adatok, külföldi szerzô esetén a fordító
neve).
Beküldési határidô: 2005. szeptember 30.

Egy olvasó több ajánlót is beküldhet a mail@neumann-
haz.hu, illetve postán a Neumann Kht., 1014 Budapest,
Színház u. 1-3. címre, Urbin Luca nevére.

Helyesbítés
Újságunk 13. lapszámában a Tücsök Bábcsoportról szóló írá-
sunkban az egyik diák neve helytelen írásmóddal jelent meg:
Tétry Mariannt írtunk Téttry Marianna helyett. Az érintettektôl
és olvasóinktól az elírás miatt elnézést kérünk. (A Szerk.)         



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

Megjelentek az idei évi egyéni-, 
repülôs és belföldi 
nyaraló programfüzetek.

PROGRAMJAINK CELLDÖMÖLKI FELSZÁLLLÁSSAL, FÉLPANZIÓVAL ÉRTENDÔEK.

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

A ciklámen Tourist idei körutas ajánlataiból:

ÚÚJJRRAA  EELLKKEEZZDDÔÔDDÖÖTTTT  AA  VVAALLUUTTAAVVÁÁLLTTÁÁSS  AA  CCIIKKLLÁÁMMEENN  TTOOUURRIISSTT  UUTTAAZZÁÁSSII  IIRROODDÁÁBBAANN

NET-CELL Kft.
Celldömölk, Kossuth L. u. 18. 

Tel.: 95/424-472, 06 20/938-9000

RÉPCELAK

… vagy bármit vásárolhat
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet

Celldömölk I., Celldömölk II., 
Ostffyasszonyfai és Vönöcki 

Kirendeltségének
személyi kölcsönébôl.

Egy nyaralás Önnek is jár!

Maximális hitel: 1 millió Ft.
Maximális futamidô: 5 év.

AZ AKCIÓ AUGUSZTUS VÉGÉIG TART!
Példák:

Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet

K Ö Z L E M É N Y
Tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleinket, 

hogy a MOL Rt.

2005. augusztus 17-én 5 órától 24 óráig

CELLDÖMÖLK, NEMESKOCS, BOBA, PÁPOC, 
NAGYSIMONYI, SITKE, TOKORCS, KEMENESSÖMJÉN, 

KEMENESMAGASI, KEMENESMIHÁLYFA, 
KEMENESSZENTMÁRTON, VÖNÖCK, MERSEVÁT, 

OSTFFYASSZONYFA, CSÖNGE, KENYERI, 
CELLDÖMÖLK-IZSÁKFA

településeket érintôen az üzemeltetésében 
lévô földgázszállító rendszeren gázszolgáltatási 

szünettel járó karbantartási munkát végez.

Kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet
megelôzése és a zavartalan visszakapcsolás 

érdekében a fenti idôszakban a gázmérô 
elôtti fôcsapot zárva tartani és a 

gázvételezést szüneteltetni szíveskedjenek.

A MOL Rt. és az ÉGÁZ Rt. munkatársai mindent 
megtesznek annak érdekében, 

hogy a zavartalan gázellátást mielôbb helyreállítsák.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG


