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Celld-ön Celldömölkön, frekventált helyen
lévô családi ház eladó. Ir.ár: 18 M Ft.

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

Celldömölkön 3–4 generációs, 380 m2-es
cs. ház eladó. Ir. ár: 50 M Ft

Bögötén 2 szobás családi ház gáz+vegyes tü-
zelésû központi fûtéssel eladó. I.ár: 8,2 M Ft

Celldömölkön 2 szobás lakás garázzsal
eladó. Ir.ár: 8,9 M Ft.

Nagysimonyiban 2 szobás családi ház eladó:
Ir.ár: 4 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.

Kemeneskápolnán részben felújított, 2
szobás családi ház eladó. Ir.ár: 3,1 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

Nagysimonyiban, a régi napközis konyha és
étterem épülete eladó. Ir.ár: 7 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 szoba+nappalis cs. ház eladó.
Ir.ár: 9,5 M Ft

Sárváron 2x918m2-es, zártkerti telek eladó.
Ir.ár: 2,9 M Ft.

Celldömölkön 3 szobás családiház 700 m2

telken eladó. Ir.ár: 10,9 M Ft

Egyéb: Vönöckön 2 szobás családi ház eladó. Ir.ár: 3,5 M Ft. • Jánosházán 3 szobás csalá-
di ház eladó. Ir. ár: 4,5 M Ft. • Köcskön 2 szobás, felújított családi ház eladó. Ir. ár: 6,9 M
Ft. • Borgátán építési telek eladó. Ir.ár: 1.9 M Ft. • Marcalgergelyiben 3 szobás családi ház
eladó. Ir ár: 14,5 M Ft. • Celldömölkön 4 szobás családi ház, garázzsal 1000 m2-es eladó.
Ir.ár.: 16,5 M Ft. • Jánosházán 2 szobás cs. ház szép állapotban, gondozott kertben eladó.
Ir. ár: 7,5 M Ft. • Nagysimonyiban 3 szobás, teljesen felújított cs. ház parkosított udvarral,
dupla garázzsal eladó. Ir.ár: 18,5 M Ft. • Kemeneskápolnán 3 szobás családi ház eladó. I.
ár: 6,5 M Ft. • Celldömölkön 3 szobás családi ház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 10,9 M Ft.

4 éves a Cellkábel
Internet szolgáltatás!

Különleges 
kedvezmények!

Augusztus 1-jéig, 
0 Ft-os havidíj 

bármely díjcsomagra!

Részletes tudnivalókért 
keresse internetes

portálunkat 
a www.cellkabel.hu 

címen, illetve 
Ügyfélszolgálatunkat 

a Kossuth L. u. 16.
sz. alatt. 

Telefon: 

06 95/423-423



3

Ülök a tévé elôtt, filmet nézek.
Végre egy alkotás, amiben a pozi-
tív érzelmek dominálnak, nem
gyilkolnak, nem lövöldöznek. Már
jól beleélem magam az esemé-
nyek hangulatába, amikor hopp,
megszakad a film, reklámok követ-
keznek. Bizonyára átéltek már ha-
sonlót Önök is. Van, aki végig tudja
nézni. Én nem. Leveszem a hangot,
kimegyek a konyhába meginni egy
üdítôt, vagy jobb híján egyéb dol-
gaimat intézem. Egy biztos, jól ki-
zökkentettek abból a hangulatból,
amibe a film vitt. Röviden azt
mondhatnám, hogy ez bizony illú-
ziórombolás. 
Na, és milyenek ezek a reklámok?
Szuper vagy kevésbe szuper höl-
gyek zengnek himnuszokat a szó-
ban forgó áruról, vagy macsó fér-
fiak harsognak öblösített hangon
dicsôítô jelzôket az általuk talán
nem is ismert portékákról.
Mindegy, hogy mit, csak jöjjenek,
vegyék, vigyék! Aztán meg vannak
olyan reklámok, amirôl fogalmam
sincs, hogy mirôl szólnak. Az ötle-
tes, szellemes reklám ritka, mint a
fehér holló. Pedig a megrendelô
nagy összeget fizet érte, de neki
biztos így is megéri. Na és az igé-
nyesség?!
Jaj! Most veszem észre, hogy
megint morgolódom, a filmet meg
elfelejtem. Lehet, hogy valóban
öregszem? Talán mégsem egészen
ez az oka.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Nyolcadik alkalommal rendezték
meg a Kemeensaljai Expót. A láto-
gatókat sokszínû programok várták,
ami jelentôsen hozzájárult a ren-
dezvény sikeréhez.

Ismét visszakerült a városközpontba
a Kemenesaljai Expo. Az április 28-a
és május 1-e között nyitva tartó kiál-
lítást és vásárt, valamint a hozzá és a
majálishoz kapcsoló programokat a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár szervezte. A péntek délutá-
ni megnyitón Fehér László polgár-
mester köszöntötte a megjelenteket,
majd dr. Sucman Tamás, a Miniszter-
elnöki Hivatal politikai államtitkára
nyitotta meg a kiállítást és vásárt,
hangsúlyozva, hogy szükség van a
gazdaság szereplôinek és a közön-
ségnek az ilyen formában való talál-
kozásra. A megnyitó ünnepségen ad-
ták át a vásári díjakat. A leghûsége-
sebb kiállítónak járó díjat Dénes Lász-
ló magánvállalkozó, képkereskedô ve-
hette át, a leghangulatosabb stand-
nak járó díjat a Fantázia Díszállat
Szaküzlet és Kerti-tó Centrum kapta.
Fehér László kiemelte, hogy koráb-
ban a kiállítók körében csökkent az
érdeklôdés az expó iránt, amelyet az
utóbbi években vállalkozók szervez-
tek. A város törekvése, hogy a vállal-
kozók számára kedvezôbb lehetôsé-
gekkel visszacsalogassák a kiállító-
kat. Pálné Horváth Mária, a mûvelô-
dési központ igazgatója elmondta,
hogy bár a gazdasági szférából az
idén még kevesebb kiállító vett részt
az expón, ugyanakkor bemutatkoztak
a kistérség képzô- és népmûvészeti
alkotói.
A négynapos expó kísérôrendezvé-
nyei minden korosztály számára fel-
hôtlen szórakozást nyújtottak. Zsúfolt
volt az intézmény a „megasztáros”
Torres Dani és az Irigy Hónaljmirigy
koncertjein, a helyi iskolák bemutat-
kozó mûsorán, sokakat vonzott a gö-
rög est, a kemenesaljai népmûvésze-
ti csoportok elôadása és a Kemenesi
dáridó is. A kiállítók közül többen is
úgy vélekedtek, hogy a színes prog-
ramok jótékony hatással voltak az
expó látogatottságára is, hiszen akik
szórakozni mentek, azok a vásárt is
megtekintették. Remélhetôleg – lát-
va az érdeklôdést – jövôre a helyi
gazdasági élet szereplôi közül többen
is kedvet kapnak, hogy kiállítóként is
részt vegyenek az expón.
A Kemenesaljai Expóhoz hagyomá-
nyosan kötôdik a Ság hegy – Kissom-
lyó Hegyközség borversenyének ered-

ményhirdetése és a borlovagavatás.
Szombaton délelôtt Danka Imre
hegyközségi elnök értékelte a meg-
jelent szôlôs gazdák, borászok elôtt a

versenyt. A beadott több mint 60
bormintából 6 arany, 17 ezüst, 32
bronz, 7 pedig okleveles minôsítést
kapott. A hegyközség ajándékser-
legén kívül a Ság hegyhez és a Kis-
somlyóhoz tartozó önkormányzatok,
a vásár és vállalkozások díjait adták
át. A hagyományokhoz híven borlo-
vagokat is avattak, a ceremóniát a
Somlói Borút Egyesület tagjai bonyo-
lították le. Kiss Vilmos és Kovács Ist-
ván Ság hegyi gazdákat avatták bor-
lovaggá. A két leendô lovagnak elô-
ször fröccsöt kellett készíteniük, mi-
vel a fröccs a hosszú élet titka.
Ezután fogadalmat tettek, miszerint
a Ság hegyi bor elkötelezett hívei és
fogyasztói lesznek. A két gazdát
ezután hivatalosan is borlovaggá
ütötték.

»TULOK G.

Vonzó volt az expó» J E G Y Z E T

Fogyatékossággal élô emberek szá-
mára szerveznek országos kulturális
fesztivált június 3-án városunkban.
A rendezvénynek a Gáyer Gyula Ál-
talános Iskola ad otthont. A délelôtt
9 órakor a tornateremben kezdôdô
programon dr. Dalos János, a Moz-
gássérültek Vas Megyei Egyesületé-
nek elnöke mond ünnepi köszöntôt.
A fesztivált Fehér László, Celldömölk
polgármestere nyitja meg, majd
Kovács Ferenc és Szabó Lajos or-
szággyûlési képviselôk köszöntik a
résztvevôket. A fesztiválon délelôtt
és délután mutatkoznak be a részt-
vevôk, a rendezvényre várják a cell-
dömölki közönséget.

Országos fesztivál

Reklámok, óh! 

dr. suchman tamás a vásári díjas standnál

a somlói borút egyesület újonnan felavatott borlovagjai

fotó: völgyi lászló
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Osztrák befektetôk is érdeklôdnek a
Vulkán fürdô körül lévô területek
iránt. Képviselôik Celldömölkön jár-
tak, látogatásuk, fogadásuk módja
kisebb vihart kavart. Az esetrôl az
országgyûlési képviselô sajtótájé-
koztatót tartott, és a képviselô-tes-
tület ülésén is tárgyaltak róla.

A Vulkán fürdô körül lévô területekhez és
a fürdô üzemeltetéséhez folyamatosan
keresi a befektetôket Celldömölk városve-
zetése. Különbözô módokon, például
interneten, folyamatosan hirdetik a lehe-
tôséget. Ennek hatására és a kapcsolato-
kat felhasználva több tucat érdeklôdô járt
már városunkban. Elôzô lapszámunkban
éppen arról számolhattunk be, hogy egy
spanyol befektetôi csoporttal is tárgyalá-
sokat folytat a városvezetés.

Képviselôi sajtótájékoztató
Április 25-én, kedden egy osztrák befekte-
tôi csoport képviselôi jártak Celldömölkön.
Az eseményrôl másnap Kovács Ferenc fi-
deszes országgyûlési képviselô Kiniczky
István, a Fidesz helyi csoportjának tagjá-
val sajtótájékoztatót tartott. Kovács Ferenc
elmondta, hogy ôneki is célja befektetôk
felkutatásával segíteni a várost. Horváth
Melinda helyi Fidesz-elnök szervezésében
kedden 14 órára beszélték meg a polgár-
mesteri hivatalban a találkozót az érdek-
lôdôk és Söptei Józsefné alpolgármester
között. A találkozó a képviselô elmondása
szerint azonban nem jött létre, ugyanis
hiába várták az alpolgármestert. Kovács
Ferenc azt is elmondta, hogy a megbe-

szélt 14 órás találkozó elôtt vitték ki
Kiniczky István és Horváth Melinda társa-
ságában a fürdôhöz a befektetôi csoport
képviselôit. A képviselô a sajtótájékozta-
tón sérelmezte azt is, hogy az önkormány-
zat nem tudott megfelelô, több nyelvû, a
fürdôt bemutató prezentációs anyagot
átadni az érdeklôdô befektetôknek.

Nem maradt el a találkozó
A sajtótájékoztató után Söptei Józsefné al-
polgármestert is felkerestük. Az alpolgár-
mester asszony elmondta, hogy Fehér Lász-
ló polgármester néhány napos szabadsá-
gon volt, ô azonban találkozott az osztrák
befektetôk megbízottjaival. Minderrôl a
képviselô-testület május 3-i ülésén is be-
számolt. Elmondta, hogy Kovács Ferenc,
majd Horváth Melinda is azt jelezte neki,
hogy 14 órára szervezik a polgármesteri hi-
vatalban a találkozót. Az alpolgármester 14
órakor telefonon érdeklôdött, azt a választ
kapta, hogy még nem értek a hivatalba a
vendégek. 14.15 órakor értesítették telefo-
non arról, hogy megérkeztek a befektetôk
képviselôi,  s mintegy öt perc múlva a hi-
vatalba ért, ahol a lépcsôházban találkozott
a kifelé induló vendégekkel. Az osztrák és
magyar vendég az alpolgármesterrel
együtt kimentek a fürdôhöz, megnézték az
eladásra kínált önkormányzati területeket,
valamint a magánkézben lévô területeket
is. Hiszen az önkormányzat azt is felvállal-
ta, hogy segít értékesíteni a magántulaj-
donban lévô földeket is. A találkozó után
az alpolgármester telefonon felhívta Ko-
vács Ferencet, tájékoztatta arról, hogy ta-
lálkozott a vendégekkel, és azt is megkér-
dezte: miért volt szükség arra, hogy a meg-
beszélésük elôtt máshova – rögtön ki a für-
dôbe – vitték ôket. Az országgyûlési képvi-
selô elnézést kért, és azt mondta, a szerve-
zésben volt a hiba. Az alpolgármester sze-
rint az a probléma, hogy mindezek után
tartotta meg Kovács Ferenc a sajtótájékoz-
tatót arról, hogy a városvezetés nem fo-
gadta a befektetôi csoport képviselôit.

Hármas befektetôi csoport
Csütörtökön Söptei Józsefné Szombathe-
lyen ismét találkozott az osztrák befekte-
tôi csoport magyarországi megbízottjával,
Nyári Lászlóval, aki a Burgenlandi Felnôtt-
képzési Intézet ügyvezetô igazgatója. Ez
alkalommal további prezentációs anyago-
kat vitt magával a kérésnek megfelelôen
már nem papíralapú, hanem digitális adat-
hordozón. Nemcsak a jelenlegi fürdôrôl
szóló német nyelvû anyagokat, hanem a
másik fürdôterületet is bemutató angol
nyelvû összefoglaló anyagot. Mindezeket
egy elektronikus levél mellett az osztrák

Politikai csatározás lett belôle
képviselônek, Manfréd Ehrenhofer úrnak is
eljuttatták. (Mint megtudtuk, minden ér-
deklôdônek szóbeli tájékoztatást ad a vá-
rosvezetés elôször, és a különbözô érdek-
lôdéseknek megfelelôen e-mailben juttat-
ják el az idegen nyelvû anyagokat.) Nyári
László a hármas befektetôi körrôl sokat
nem árulhatott el, annyit azonban meg-
tudtunk, hogy Európa egyik legnagyobb
befektetô csoportjáról van szó. Nemcsak a
szállodaiparban, idegenforgalomban érde-
keltek, hanem szél- és napenergia haszno-
sítása iránt is érdeklôdnek. Legutóbb pél-
dául Dubaiban nyitottak vállalkozói irodát.
Nyári László elmondta, hogy a befektetôk
4-6 hét alatt döntenek a beruházásról.

Kiderült: korábbi a kapcsolat
Nyári László ekkor mondta el Söptei József-
nének, hogy jóval korábbi a kapcsolata a
városvezetéssel, hiszen korábban a fel-
nôttképzés miatt Fehér László polgármes-
terrel már folytattak tárgyalásokat. A fel-
nôttképzésrôl alá is írtak egy együttmûkö-
dési szerzôdést, és Fehér László a fürdôt is
bemutatta, átadott neki egy magyar nyel-
vû dokumentumot a fürdôrôl. A polgár-
mester akkor azt kérte Nyári Lászlótól,
hogy széles körû kapcsolatait kihasználva,
ismerve az ausztriai vállalkozói köröket,
segítsen Celldömölknek a Vulkán fürdôhöz
befektetôket felkutatni.

Fidesz kontra MSZP?
A képviselô-testületi ülésen Fehér László
polgármester elmondta, hogy felhívta tele-
fonon Nyári Lászlót, és érdeklôdött arról, a
korábban megbeszéltek alapján, miért nem
ôt kereste rögtön a befektetôi ajánlattal.
Nyári László elmondta a polgármesternek,
hogy kereste telefonon, de mivel nem érte
el, felhívta Esztergályosné Hauser Annát. A
felnôttképzésrôl folytatott tárgyalásokban
a celldömölki szakképzô iskola részérôl
ugyanis Esztergályosné Hauser Anna szak-
oktató, igazgatóhelyettes, vett részt. A
szakoktató Fehér Lászlónak a képviselô-
testületi ülés elôtt azt mondta: nem akarta,
hogy ezt a sikert is a szocialista városveze-
tés érje el, ezért kereste inkább a Fidesz
helyi, majd országgyûlési képviselôjét.
Nyári László szintén a testületi ülés elôtt le-
velet írt Fehér Lászlónak, melyben kifejtet-
te, hogy ôk nem akartak politikai csatáro-
zást létrehívni, természetesen a hivatalos,
választott városvezetéssel tárgyalnak a le-
hetséges befektetésrôl. Fehér László a tes-
tületi ülésen döbbenetesnek nevezte az
esetet.
Kommentárt nem fûzünk hozzá, a tények
beszélnek.

»TULOK GABRIELLA

a fürdô körüli viták ellenére sokan látogatják az intézményt

V I H A R T  K A V A R Ó  T A L Á L K O Z Ó ,  D O K U M E N T U M O K ,  M A G Y A R Á Z A T O K

fotó: arhív
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Tisztelettel köszöntöm az újság ol-
vasóit. Nagyon sokat gondolkodtam
azon, hogy tollat ragadjak. Eddig
mindig úgy gondoltam, hogy a vá-
rosért dolgozni kell, sokat tenni,
hogy Celldömölk gyarapodjon, és
ezt a város lakói is értékelik. Az or-
szággyûlési kampány során azon-
ban azt láttam, hogy vannak, akik el
akarnak vitatni a városvezetéstôl
olyan dolgokat, amelyeket mi tet-
tünk. Ezek tisztázására fordulok az
újságon keresztül Önökhöz.

A Vulkán fürdô építésével, annak fi-
nanszírozásával kapcsolatban jelen-
tek meg másoktól tisztázatlan nyilat-
kozatok. 1994 óta vagyok önkor-
mányzati képviselô, így nyomon tud-
tam követni a történéseket. 1990 és
1994 között, amikor az elsô képvise-
lô-testület megalakult, a városveze-
tés egy önálló termál projekt megva-
lósítását tervezte. Varga Csaba alpol-
gármester és Makkos István polgár-
mester állt ennek az élére. Ezek a
tervek 11 évig, 1990-tôl 2001-ig el is
tartottak. Ez idô alatt több cégtôl –
ilyen volt a Mikon és a Cellican – tíz-
milliós nagyságrendekben készültek
tanulmánytervek, amelyek aztán a
szekrénybe kerültek, de a tervbôl
nem lett semmi. Elôször – mivel a
celldömölkieknek az volt az óhajuk,
hogy Celldömölk és Ság összeépül-
jön, és ez a fürdô ottani építésével
megvalósulni látszott – az akkori kép-
viselô-testület úgy gondolta, hogy a
két városrész között legyen a fürdô.
Képviselôként azt a tájékoztatást
kaptam, hogy Varga Csabával, akinek
ott voltak földterületei, nem lehet
megegyezni, más helyszín után kell
nézni. Ezért döntött úgy az akkori vá-
rosvezetés, hogy a fürdô helyszínét a
Mesteri felé vezetô út melletti terü-
letre teszik át. A Széchenyi-tervben
ezután kapott az önkormányzat egy
ígéretet 560 millió forintról a Vulkán
fürdô megvalósítására. Ehhez az ön-
kormányzatnak 560 millió forintot kel-
lett hozzátenni. Mindenki tudja, hogy
500 millió forint kártalanítást kapott a
város a gázközmûvagyon után. Az ak-
kori testület tagjaként azt az elképze-
lést támogattam, hogy ezt a pénzt ne
költsük el útépítésekre vagy épületek
felújítására, hanem olyan beruházást
valósítsunk meg belôle, ami a várost
hosszú távon, idegenforgalmi szem-
pontból vihetné elôre. 
2002-ben, amikor polgármester let-
tem, azzal kellett szembesülni, hogy
nem volt aláírt támogatási szerzôdés,

csak egy ígérvény papíron az 560
millió forinthoz. A gázközmûvagyon-
ból a választások elôtt az akkori vá-
rosvezetés elköltött 200 millió forin-
tot, így 300 millió forint gázközmûva-
gyona maradt a városnak. Ezt felelôt-
lenségnek tartom, hiszen nem pályá-
zati önrészként használták fel. Az
eredeti helyszínen fúrtak két termál
kutat – egyiket a szomszéd Batthyá-
ny-birtokra – , az önkormányzat terü-
leteket vásárolt és terveket készítte-
tett, mindezt 80 millió forintért.
Most, hogy megépült a Vulkán fürdô,
látható, hogy a közmûvek építése
mintegy 60 millió forintba került (és
ehhez nyertünk 30 millió forint állami
támogatást). Nem kell nagy gondo-
laterô senkinek ahhoz, hogy bele-
gondoljon: ha a Sági úttól a fürdôig
60 millió forintba került a közmû
kiépítése, akkor az eredeti helyszínre
a – CellVíz és a romtemplom vonalá-
tól ki a Ság hegy alá – a távolság kö-
rülbelül ennek 5–6-szorosa, ezért oda
a közmûvek kivitele 200–250 millió
forintba került volna.
Én azt szeretném kérni, hogy gondol-
jon bele a város lakossága: 11 éves
kitartó munkával – amit díjazok is, és
meg is köszönök Makkos úrnak, bár
egy kicsit lassan haladt vele – az 560
millió forintos ígérvény érkezett meg
a városhoz, de semmilyen aláírt tá-
mogatási szerzôdés nem volt. Ne-
künk sikerült megegyezni Varga Csa-
bával, így a földeket megvásárolva
helyszínt tudtunk módosítani. Mi
másfél-két év alatt több mint 300
millió forint támogatást szereztünk
még a fürdônek az építéséhez. Én
úgy gondolom, hogyha nem lett vol-
na váltás a város vezetésében, és
nem lett volna kormánypárti vezeté-
se a városnak, az elôzô polgármester
nem tudott volna 300 millió forintot
szerezni. Nem lett volna 200-250
millió forint arra sem, hogy az erede-
ti helyszínre kivigyék a közmûveket.
Lehet, hogy sikertelen közbeszerzés
lett volna, és az államnak vissza kel-
lett volna adni az 560 millió forintot,
vagy pedig egy elkezdett építkezés
nem fejezôdött volna be. A fürdôépí-
téshez ráadásul az önkormányzatnak
fel kellett venni 374 millió forintos
hitelt. Megjegyzem, ha nem költ el
az elôzô városvezetés a gázközmûva-
gyonból 200 millió forintot, akkor
csak 174 millió forintot kellett volna
felvenni. Így a város évek óta hiánnyal
küzdô költségvetését racionális dön-
tésekkel olyan helyzetbe kellett hoz-
ni, hogy egy bank azt mondhassa: a

város takarékosan tud mûködni, és
vissza tudja fizetni a hitelt.
Nézzük konkrétan a fürdô körüli szá-
mokat is, mert mindenki azzal foglal-
kozik. A Vulkán fürdô avatásakor el-
mondtam, hogy a téli és a nyári
üzemmódban mûködô objektum,
2006 nyarára elkészülve, együtt ke-
rül közel 2,2 milliárd forintba. Az ön-
kormányzat a beruházásoknál össze-
sen 392 millió forint áfaösszeget igé-
nyelt vissza. A fürdô elsô ütemének
építése 2001-ben 1 milliárd 120 mil-
lió forintra – nettó összegben – lett
tervezve. Ez az összeg csak az épület
megépítésérôl és az elsô ütemrôl
szólt. A Vulkán fürdôhöz bemenô út
és a parkoló 87 millió forintba került,
amihez 60 millió támogatást szerez-
tem. A gyalogos és kerékpárút 12
millió forintba került, amihez közel
10 millió forintot kaptunk. A fürdô
elôtti dísztér 18 millió forintba kerül
majd, ehhez 15 millió forintos támo-
gatást nyertünk. A bevezetô út közvi-
lágítása 24 millió forintba került, ezt
száz százalékban vállalta az önkor-
mányzat. A fürdô közmûvei 62 millió
forintba kerültek, ehhez 30 millió fo-
rintos támogatást szereztem. 35 mil-
lió forintba kerültek a tervezési költ-
ségek, a termál kutaknak a fúrása 70
millió forintba, más járulékos költsé-
gek 27 millió forintba. Ehhez jön hoz-
zá a Vulkán fürdô második üteme, az
udvari medencék, illetve az új kút. Ez
összesen bruttó 336 millió forint,
amibôl 150 millió forintos támoga-
tást sikerült szerezni. Támogatási
összeg még a 374 millió forintos hitel
után kapott 37,4 millió forint, amit a
bankok megversenyeztetése miatt
úgynevezett európai hitel támoga-
tásban kaptunk. Ha mindezt összead-
juk, akkor kiderül, hogy 302 millió fo-
rintot szerzett a város vezetése közel
másfél év alatt, elôtte meg 11 éves
áldozatos munka hozott 560 millió
forintról egy ígérvényt.
Ezek után bátran állíthatom: ha az
eredeti helyszínen kezdi meg az elô-
zô városvezetés a fürdô építését, és
ha a helyén maradt volna a városve-
zetés, nem tudott volna az elôzô pol-
gármester – a közmûvek kivitelére,
valamint a szerzett 300 millió forinttal
együtt  – másfél-két év alatt 500–600
millió forintot szerezni a fürdôberuhá-
zásra. Úgy gondolom, a városnak
mindenesetre az a jó, ha az egymást
váltó vezetések egymás munkájára
tudnak építeni, és ciklusokon átívelô
fejlesztéseket tudnak megvalósítani.

»FEHÉR LÁSZLÓ polgármester
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Választási plakátok, pályázati eredmények,
az óvodai nevelési év elôkészítése volt napi-
renden egyebek mellett a képviselô-testület
május 3-i ülésén. A hagyományos rend sze-
rint a két ülés között történtek beszámolójá-
val és képviselôi hozzászólásokkal kezdôdött
a testületi ülés. Fehér László polgármester
egyebek mellett az utóbbi idôszak sikeres pá-
lyázati nyereményeirôl számolt be. A Gáyer
Gyula Általános Iskola ebédlôjének 8 millió
forintos homlokzati felújításához 4 és fél mil-
lió forintot nyert a város. A Csokonai utca, Kis-
dobos utca, a Május 1. utca és Gyár utcák asz-
faltozásához 14 millió forintot kapott Celldö-
mölk. Ez egy 31 millió forintos beruházás, az
önrészt az út-híd szakfeladat keretébôl állja a
város. A felújítási munkálatok során több
mint hétezer négyzetméternyi területet asz-
faltszônyeggel borítanak, és szintre emelnek
harminc közmûaknát. Ezen kívül még egy pá-
lyázatot is benyújtott a Nyugat-regionális Fej-
lesztési Tanácshoz az önkormányzat. A Faze-
kas Mihály utca építéséhez kért támogatást,
ez azonban nem volt sikeres. Az óvodai cso-
portbôvítéshez 24 millió forintot, a mentôál-
lomás építéséhez 30 millió forintot nyert a
város. Fehér László elmondta azt is, hogy az
önkormányzat 15 millió forintért eladta a Hu-
nyadi utcai volt szakemberlakást és orvosi
rendelôt, a pénzt a mentôállomás építésének
önrészeként használják fel.
Somogyi Gyula képviselô arról számolt be,
hogy városi küldöttség járt Erdôszentgyör-

gyön. Két meghívást tolmácsoltak Celldö-
mölk nevében: a Vulkán Kupára, illetve ba-
latonrendesi táborozásra várnak egy-egy
csapat fiatalt. Hajdu Ibolya képviselô a vá-
lasztási plakátok szabálytalan kihelyezését
említette, sérelmezve, hogy még az új kan-
delábereken is ott virítanak a narancssárga
plakátok. Horváth Melinda, helyi Fidesz-el-
nök úgy reagált, hogy a plakátokat lesze-
dik, és nem marad nyomuk. Baranyai Atti-
láné dr. jegyzô szerint a helyhatósági vá-
lasztásokig meg kell oldani a plakátolás
rendjét. Benkôné Remport Lilla egyéb hoz-
zászólásai mellett megszólította Tömböly
Ágnest, a Kemenesi Tájoló kiadóját és fô-
szerkesztôjét, és megkérdezte tôle, miért
csak rosszat ír a városról. Az újságíró ezt cá-
folta, szerinte jó is megjelenik Celldömölk-
rôl az ô írásaiban. Hozzátette ugyanakkor,
hogy az olvasókat a negatív dolgok érdek-
lik, és neki el kell adnia a lapot. Viszont-
válaszként elhangzott, hogy a Kemenesi Tá-
jolót ingyenesen dobják be a postaládákba.
Fô napirendi pontként a városfejlesztési, vá-
rosüzemeltetési és környezetvédelmi bizott-
ság elmúlt négyéves tevékenységérôl szóló
beszámolót tárgyalta a testület. Somogyi
Gyula bizottsági elnök szóbeli kiegészítés-
ként arra hívta fel a figyelmet, hogy a kör-
nyezetvédelmi munkában, így például az il-
legális szemétlerakás megszüntetésében
sok kívánni valót hagy maga után a város
helyzete. Ehhez leginkább a lakosság odafi-

Játszótérrôl, utakról volt szó az ülésen
gyelésére lenne szükség. (Az önkormányza-
ti bizottságok munkájával késôbb foglalko-
zunk az Új Kemenesaljában – a Szerk.)
A folyó ügyek között tárgyalták a képvi-
selôk az Ifjúság téri játszótér felújításának
tervét. Az önkormányzat a 2 millió 310
ezer forintot nyert pályázaton e célra. A 7
millió forintos felújításhoz hozzájárul Fe-
hér László, aki a választókörzet egyéni
képviselôjeként megválasztása után le-
mondott képviselôi tiszteletdíjáról, azt,
valamint az elmúlt évi munkáját elismerô
jutalmat, közel 500 ezer forintot is a ját-
szótér felújítására adományozta. 1 millió
forinttal a Celldömölki Gyermekekért és
Ifjúságért alapítvány is hozzájárul a felújí-
táshoz, melynek során lengô- és mérleg-
hintákat, játszóvárat, csúszdát, mászó- és
forgó játékokat helyeznek ki az Ifjúság
térre. A következô óvodai nevelési év
elôkészítésével kapcsolatban Véghné
Gyürüssy Katalin képviselô, óvodavezetô
jelezte, hogy bonyodalmat okoz majd az
évkezdésben az óvodai bôvítés, a cso-
portszoba építése. Amennyiben a nyári
szünet alatt nem oldható meg az építke-
zés, a gyerekek mellett nem lehet épít-
kezni. Kérte a testületet, hogy oldják meg
a problémát. Szó volt a zeneiskolai téríté-
si díjak, az intézményi étkezési díjak, va-
lamint az önkormányzati lakások és bér-
lemények bérleti díjainak változásairól is.

»T.G.

a cellvíz kft. telephelye a város szélén

Felszámolási eljárást kezdeményez-
tek a CellVíz Kft. ellen. A vízmûvet
üzemeltetô cég a vállalkozói tevé-
kenységével veszteséget okozott,
az ügyben az önkormányzat rendôr-
ségi feljelentést is tett.

Veszteségesen gazdálkodott a CellVíz Kft.
az elmúlt évben. Ennek oka a kisebb rész-
ben tulajdonos OMS-Hungária Kft. szerint
az volt, hogy az önkormányzat alacsonyan
tartotta a víz- és csatornadíjakat. A többsé-
gi tulajdonos önkormányzat szerint viszont
az egyéb vállalkozói tevékenységek okoz-
ták a kárt. A múlt év óta tartó tulajdonosi
vitáról és annak következményeirôl a szer-
dai képviselô-testületi ülésen Baranyai At-
tiláné dr. jegyzô adott tájékoztatást. Az
OMS-Hungária korábban felajánlotta az ön-
kormányzatnak, hogy 35 millió forintért
eladja számára az üzleti részét, de az ön-
kormányzat nem élt ezzel. Egyebek között

azért sem, mert az üzletrész ennél jóval
kevesebbet ért. Az újabb, immár alacso-
nyabb ajánlatra is nemet mondott a város.
Közben egy cég nem fizetés miatt felszá-
molási eljárást kezdeményezett a CellVíz
Kft. ellen. A hitelezôk is kifizetetlen szám-
lák miatt keresték az önkormányzatot, ám
a kintlévôség kezelhetetlen, a cég pedig
nem fizetôképes. Baranyai Attiláné dr. ki-
fejtette: a szolgáltatás ellátására vonatko-
zó szerzôdést a CellVíz Kft.-vel felbontják,
május közepétôl pedig egy százszázalékos
önkormányzati tulajdonú céget indítanak
el a víz- és csatornaszolgáltatás üzemelte-
tésére.
A testületi ülésen elhangzott: felügyelô bi-
zottsági és a könyvvizsgálói eljárások hiva-
tottak tisztázni, hogy ki tartozik felelôsség-
gel. Az önkormányzat április elején hûtlen
kezelés miatt rendôrségi feljelentést is tett
a cég elôzô ügyvezetése ellen. Közben,
márciustól ugyanis új ügyvezetôje lett a

Veszteség, kifizetetlen számlák

májusban megszûnô kft.-nek. A város
jegyzôje kérdésre azt is elmondta, hogy az
új cég megalakulásakor leolvassák a víz-
órákat. A víz- és csatornadíjakkal kapcso-
latban hangsúlyozta: bár a korábbi cégve-
zetés a veszteséget a díjemeléssel akarta
pótolni, az önkormányzat arra törekszik,
hogy a díjak ne legyenek jelentôsen ma-
gasabbak az inflációs változásnál.

»TULOK G.
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Harmadik alkalommal nyerte el a
választók bizalmát Vas megye 4.
számú választókerületében Kovács
Ferenc. A fideszes országgyûlési
képviselô ezúttal már az elsô fordu-
lóban megszerezte a szavazatok
döntô többségét Sárvár – Celldömölk
térségében. Vele beszélgettünk.

» Képviselô úr! Milyen érzés har-
madszor is elnyerni a választók bizal-
mát a parlamenti képviseletre?
– Rendkívül nagy megtiszteltetésnek
érzem, hogy immár harmadik alka-
lommal egyéni képviselôje lehetek
ennek a térségnek, így Celldömölk
városának is az Országházban. Az elsô
fordulós sikert részint annak tulajdo-
nítom, hogy személyes támogatóim
mellett az ifjúságot is sikerült meg-
nyernem a támogatásomra. Talán az
is közrejátszhatott az elsô fordulós si-
kerben, hogy ezúttal kevesebb egyé-
ni képviselô pályázott, mint például
négy évvel ezelôtt. Mindemellett a
választók megtapasztalhatták már,
hogy tisztességgel képviselem a rám
bízott térség érdekeit, és úgy gondo-
lom, hogy semmi olyan nincs a sze-
mélyemben, amivel rossz érzést vál-
tottam volna ki az itt élô emberekbôl.
» Hogyan értékeli azt, hogy Celldö-
mölk valamennyi egyéni szavazó-
körzetében Ön nyert?
– Elôször is nagy-nagy köszönettel
tarozom mindazoknak, aki rám adták
a voksukat. Politikai munkám során
mindig igyekeztem szolgálni válasz-
tókerületem érdekeit. Arra törek-
szem, hogy amit a celldömölkiek el
akarnak érni, ahhoz lehetôség szerint
megszerezzem a támogatást, mert
ez a dolgom. A tény pedig, hogy az
itt élô emberektôl ekkora megtiszte-
lô bizalmat kaptam, arra kötelez,
hogy – ha lehet – még nagyobb oda-
figyeléssel legyek azon  problémák
iránt, amelyek a várost, a helyi lakos-
ságot érintik, és még markánsabban
képviseljem az itt élôket.
» Ellenzékbôl mennyire lehet haté-
konyan képviselni a terület érdekeit?
– Politikai pályafutásom során mindig
arra törekedtem, hogy emberi módon
tudjak mindenkivel kommunikálni,
függetlenül attól, hogy ellenzéki vagy
kormánypárti. Szerintem ez sokkal

elôbbre visz, mint a konfrontációk ke-
resése. Mondanék példákat arra,
hogy ellenzékbôl is lehet eredmé-
nyesnek lenni. A törvényhozásban a
közelmúltban átment egy általam
kezdeményezett törvény – konkrétan
a kistermelôi áruértékesítés törvénye
–, ami két hónapja jelent meg a köz-
lönyben. Igaz, közel négy évet harcol-
tam érte, de végül is ellenzékbôl sike-
res tudtam lenni. Vagy itt van például
a mentôállomás ügye. Amikor meg-
tudtam, hogy a kormány ad 10 millió
forintot, azonnal elkezdtem lobbizni a
Regionális Tanácsnál, és ki tudtam
harcolni plusz 30 millió forintot. Tehát
nem feltétlenül a kormánypártiság
vagy ellenzékiség határozza meg,
hogy egy képviselô adott esetben
mennyit tud segíteni. Egy képviselô-
nek – függetlenül, hogy melyik oldal-
hoz tartozik – mindenkor az a felada-
ta, hogy szolgálja azok érdekeit, akik
erre felhatalmazták. A Vulkán fürdô
építésével kapcsolatban – aminek
megépítését még az elôzô kormány
idején országos szinten megkérdôje-
lezték – én akkor azt mondtam, hogy
ez a celldömölkiek régi álma, hadd
valósuljon meg! Most meg az a
feladatom, hogy abban segítsek,
hogy úgy mûködjön, hogy ne legyen
plusz teher a város számára. Úgy ér-
zem tehát, hogy ellenzéki oldalról is
tudom hatásosan képviselni a sárvári
és celldömölki terület érdekeit.
» Milyen kapcsolatot tervez a cell-
dömölki városvezetéssel?
– Személy szerint azért szurkolok, hogy
konzervatív vezetése legyen Celldö-
mölknek, ám a város életét nem ez fog-
ja eldönteni, hanem az, hogy milyen rö-
vid-, közép- és hosszú távú terveket,
programokat állítanak össze. Bármilyen
színû lesz a város vezetése, nekem,
mint országgyûlési képviselônek ezek
megvalósítását kell segítenem. Az el-
múlt idôszakban is ezt tettem.
» Milyen fejlesztések, programok tá-
mogatását, megvalósítását tartja a
legfontosabbnak a következô idô-
szakban?
– Egyik tikos vágyam, hogy Celldö-
mölkön visszaadjuk a vasút régi rang-
ját. Már csak azért is fontos lenne,
hogy a városban és környékén vasúti
képzettséggel rendelkezôk ismét el

tudjanak helyezkedni a szakmájuk-
ban. Vannak elképzeléseim ezzel
kapcsolatban, de errôl még korai len-
ne beszélni. A másik fontos feladat
szintén olyan munkahelyek létreho-
zásával kapcsolatos, amelyek stabil
megélhetést biztosíthatnak az itt
élôknek. Elsôsorban a Vulkán fürdô és
környékének fejlesztésére gondolok,
mert az idegenforgalomban, a turiz-
musban lévô szakmák, szolgáltatások
nagyon sok ember munkáját igény-
lik, és stabil, hosszú távú megélhe-
tést jelentenek. Ezért kulcskérdésnek
tartom, hogy milyen befektetôk je-
lennek meg a Vulkán fürdô környé-
kén, és milyen színvonalú szolgálta-
tást hoznak. A prioritások közé soro-
lom annak biztosítást, hogy a kórház
továbbra is közpénzen mûködhessen,
ne kelljen privatizálni. Ez végül is
négy intézmény – a celldömölki, sár-
vári, intaházai és simasági – munká-
jának összehangolását jelenti. A vá-
roskörnyéki kis falvak esetében az
egyik legsürgetôbb feladatnak tar-
tom az infrastruktúra fejlesztését,
legfôképpen a szennyvízelvezetés és
-tisztítás problémájának megoldását.
És lenne még egy fontos feladat, a
Sárvárt Pápával összekötô, Celldö-
mölköt is elkerülô út megépítése,
amely mentesítené Celldömölköt a ka-
mionforgalomtól. Véleményem sze-
rint ennek is van realitása.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

A térséget képviseli
ISMÉT ELLENZÉKI  SZEREPBEN A F IDESZES HONATYA 

» Közlemény
A Magyar Demokrata Fórum celldömölki szervezetének
tagjai – 90 százalékban – még az országgyûlési válasz-
tások elôtt kiléptek a pártból, mert nem tudták elfo-
gadni annak politikáját. Mindnyájan csatlakoztak a
Lezsák Sándor vezette Nemzeti Fórumhoz, és megala-
kították annak helyi csoportját.

»A tagok nevében: Pôcze Istvánné

kovács ferenc országgyûlési képviselô

»  H Á T T É R
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Több tízezer köbméteres bôvítést
szeretne megvalósítani celldömölki
telephelyén az Opál Rt. Kérésüket
az önkormányzathoz is eljuttatták, a
város azonban nem támogatja az
olajtározó bôvítését. Sôt, a már épü-
lô ötezer köbméteres tartály ellen is
bírósági felülvizsgálatot kér.

Bár tavaly decemberben még úgy
nyilatkozott Kostyál Ferenc, az Opál
Tartálypark Rt. vezérigazgatója, hogy
csupán egy ötezer köbméteres tar-
tályt építenek bioalapú benzin tárolá-
sára, ez év februárjában írásban
olyan kéréssel fordult az önkormány-
zathoz, hogy támogassák a 40–60
ezer köbméteres fejlesztési igényü-
ket. A képviselô-testület többször,
legutóbb a május 3-i zárt ülésen fog-
lalkozott a kérdéssel. Az Opál Rt. egy
tíz évre szóló megállapodást kívánt
kötni az önkormányzattal, melyben

kötelezettséget vállalna, hogy a ke-
menesmihályfai önkormányzatnak
törvény szerint járó iparûzési adó fe-
lének megfelelô összeget a celldö-
mölki önkormányzat által megjelölt
alapítványba évente befizeti. Ez
évente 8 és fél millió forintot, vagyis
tíz évre számolva 85 millió forintot
jelentene. Cserébe azt kérték, hogy a
tervezett fejlesztések megvalósításá-
ban az önkormányzat segítô maga-
tartást tanúsítson.
A szerdai megbeszélésen az írásbeli
ajánlathoz képest már csak 30 ezer
köbméteres bôvítésrôl beszélt Kostyál
Ferenc. Elmondta, hogy az Opál Rt. a
Szénhidrogén-készletezô Szövetség
megbízásából tette az ajánlatot, hiszen
a szövetség a százszázalékos tulajdo-
nos. Mint mondta, a turbinatüzelô ola-
jokat 90 napra szintén készletezni kell,
amíg el nem készülnek Magyarorszá-
gon a föld alatti gáztárolók. Ha nincs
áram, vagy elzárják a gázcsapokat, il-
letve olyan hideg van, hogy a gáz nem
tudja fedezni az erômûvek energiaigé-
nyét, akkor ezeket a tartalékokat hasz-
nálják. Egyelôre csak szó van a bôví-
tésrôl, a tervet elôször tanulmányozni
kell tizenhat hatósággal, esetleg a cell-
dömölki önkormányzattal. Amennyi-
ben a szövetségnek gazdaságos, és itt
szükség van rá, akkor valósul meg a
bôvítés, de konkrét mûszaki tervek
még nincsenek. Kostyál Ferenc azt is
elmondta, hogy kritikus, de konstruktív
kapcsolatot szeretne a részvénytársa-
ság és az önkormányzat között. 
Fehér László polgármester a zárt ülés
után arról tájékoztatta lapunkat, hogy

a képviselô-testület megtárgyalta az
ajánlatot, de azt elutasítja. A testület
nem szeretné ugyanis, hogy a most
közel 120 ezer köbméteres kapacitás
akár ötven százalékkal bôvülhessen,
és így 200 ezer köbméter közelében
lenne a tárolókapacitás. A városveze-
tô szerint napjainkban, amikor ka-
tasztrófák és terrortámadások soroza-
ta jellemzi a világot, nem mindegy,
hogy mekkora készlet van a város
mellett veszélyes anyagokból, egy
esetleges katasztrófa idején mekkora
hatósugarú lenne a baj.
A tervezett bôvítés mellett folya-
matban van már az olajtároló terüle-
tén egy ötezer köbméteres és egy
25 köbméteres veszélyes folyadék-
és olvadéktároló tartály építése. A
bôvítést engedélyezô határozat el-
len az önkormányzat fellebbezést
nyújtott be, amelyet másodfokon
elutasítottak. Kostyál Ferenc el-
mondta, hogy április 6-a óta érvény-
ben van az építési engedély, az épí-
tése folyik, és még ebben az évben
befejezôdik. Fehér László ezzel kap-
csolatban kifejtette, hogy a képvise-
lô-testület a zárt ülésen úgy döntött,
hogy az ötezer és a 25 köbméteres
veszélyes folyadék- és olvadéktároló
tartály létesítésére kiadott határozat
bírósági felülvizsgálatát kéri. Emel-
lett a képviselôk vállalták, hogy
aláírásgyûjtést kezdeményeznek a
választókörzetükben. Megkérdezik a
lakosság véleményét arról, hogy a
Celldömölk melletti tartályrendszer
tovább bôvüljön vagy sem.

»TULOK G.

Bírósági felülvizsgálatot kérnek

újabb tartályokat szeretnének építeni a telephelyen

Szabó Lajos is a Parlament tagja lett, így
van kormánypárti országgyûlési képvi-
selôje választókerületünknek. A Magyar
Szocialista Párt országos listájáról az Or-
szággyûlésbe jutott Szilvásy György és
Gráf József lemondott mandátumáról,
helyettük Szabó Lajos és a soproni
Kránitz László lesz az MSZP-frakció tagja.
Nyakó István, az MSZP szóvivôje kijelen-
tette: a koalíciós tárgyalások végén ki-
derül, hogy Szilvásy György milyen posz-
tot tölt majd be, míg Gráf József földmû-
velésügyi miniszterrôl már a kampány
idôszakában úgy nyilatkozott Gyurcsány
Ferenc kormányfô, mint az egyik legjob-

ban teljesítô kormánytagról. Nyakó Ist-
ván, az MSZP szóvivôje hangsúlyozta: a
költségvetési bizottság alelnökeként
már sokat bizonyított Szabó Lajos, ezért
fontos, hogy a frakció tagja legyen.
Szabó Lajos az elmúlt négy év során na-
gyon sokat dolgozott választókerületün-
kért, rengeteget lobbizott a települése-
kért. Kiváltképp sokat tett Celldömölkért,
az utóbbi négy évben megvalósult fej-
lesztésekben sokat segített a városveze-
tésnek. A következô idôszakban is
együtt dolgozva további sikereket érhet-
nek el.

»T.G.

Ismét a Parlamentben» Vendégszínház
A Soltis Lajos Színház által szervezett harma-
dik vendégelôadást május 28-án (vasárnap) 18
órai kezdettel tartják a Kamaraszínházban. A
szolnoki HÍD Színház, Csehov: Leánykérés cí-
mû vígjátékát láthatják az érdeklôdôk. A tisz-
teletjeggyel rendelkezôk figyelmét külön fel-
hívjuk az elôadás idôpontjára!

» Tavaszi napok, hangverseny
Idén május 26–27–28-án rendezik az Alsósá-
gi Tavaszi Napokat. Ezzel együtt, szombaton
16 órakor tartják a Kráterhangversenyt. A
rendezvénysorozat programjairól bôvebben
következô lapszámunkban írunk.



» K U L T Ú R A

9

»  H Á T T É R

Az idei évben ünnepli fennállásának
40. évfordulóját a Liszt Ferenc Ve-
gyeskar. Április 28-án régi és jelen-
legi kórustagok daloltak együtt az
Apáczai Kiadó dísztermében, ahol
elismeréseket is átadtak a jubileum
alkalmából. 

Méltóképpen ünnepelte a Liszt Fe-
renc Vegyeskar fennállásának 40. év-
fordulóját. Szombat délután közel
százharmincan gyûltek össze, hogy
meghallgassák az ünnepi koncertet.
A régi és jelenlegi kórustagokon kívül
meghívott vendégként jelen volt
Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács
Ferenc országgyûlési képviselôk, Fe-
hér László, városunk polgármestere
és Esztergályos Jenô, az Apáczai
Kiadó ügyvezetô igazgatója.
A kórus 1966-ban alakult Celldömölki
Kisipari Szövetkezetek Kórusa néven,
majd három évvel késôbb harminc
pedagógussal bôvült a vegyeskar.
Süle Ferenc karnagy ekkor választott
új nevet a kórusnak, s vették fel a
Liszt Ferenc nevét. Az alapító tagok
közül már senki nem tagja a kórus-
nak, de vannak jó páran, akik már év-
tizedek óta énekelnek együtt. Süle
Ferenc karnagy a megalakulás óta,
tehát immáron 40 éve dirigálja a
vegyeskart. A kórus az elmúlt évek-
ben számos kül- és belföldi felkérés-
nek tett eleget, számtalan elismerést
és díjat gyûjtött be. Spanyolország-
ban, Görögországban, Németország-
ban, Belgiumban, Ausztriában és
Olaszországban is jártak, és sok hazai
kórustalálkozón is öregbítették váro-

sunk és a kórus jó hírnevét. Május
utolsó hétvégéjén a Liszt Ferenc
Vegyeskar Aggtelekre látogat, ahol a
csodálatos akusztikájú Baradla-bar-
langban számos más kórussal együtt
ad koncertet.
Városunkban az énekkar minden év-
ben megrendezi a Bárdos Fesztivált,
melyen hazai és külföldi vendégkóru-
sokkal együtt hódolnak a zene szere-
tetének. Idén ennek a fesztiválnak a
keretében ünnepelte a vegyeskar a
40 éves jubileumot. Az ünnepségen
Fehér László polgármester emlékla-
pokkal és elismerô oklevelekkel ju-
talmazta azokat a kórustagokat, akik
már több évtizede énekelnek a ve-
gyeskarban. Celldömölk város önkor-
mányzatának képviselô-testülete Cell-
dömölk városért érdemérmet ado-
mányozott a Liszt Ferenc Vegyeskar-
nak, megalakulásának 40. évforduló-
ja alkalmából, a város kulturális és
mûvészeti életében több évtizede
betöltött szerepéért. Celldömölk vá-
ros önkormányzatának képviselô-tes-
tülete emléklappal köszöntötte azo-
kat, akik több mint 30 éve tagjai a
kórusnak. Lukács Józsefné 37 éve,
Bartha Istvánné és Molnár Gábor 36
éve, Bartha István 33 éve énekel a
vegyeskarban. Fehér László polgár-
mesteri elismerô oklevélben részesí-
tette mindazokat, akik több mint 20
éve tagjai a vegyeskarnak. Jáger Ti-
bor 29 éves, Némethné Tóth Izabella
26 éves, Bejcziné Németh Tünde 23
éves, Bejczi Károly 21 éves és Palotai
Tímea 20 éves énekkari tagságának
elismeréséül részesült a kitüntetés-

ben. A jelenlegi kórustagok ajándék-
kal köszöntötték Süle Ferenc karna-
gyot, majd reményüket fejezték ki,
hogy a továbbra is hasonló lelkese-
déssel vezeti a kórsut. A nap prog-
ramja finom vacsorával, majd jó han-
gulatú bállal ért véget. Vasárnap a
Bárdos Fesztivál szokásos rendezvé-
nyeivel folytatódott a program. Dél-
elôtt a katolikus kegytemplomban
tartott szentmisén együtt és külön-
külön is énekelt a négy kórus. A házi-
gazda Celldömölki Liszt Ferenc ve-
gyeskar mellett a budapesti Bárdos
Lajos Vegyeskar, a Körmendi Városi
Vegyeskar és a szombathelyi Ifjú Ze-
nebarátok Köre közösen énekelte
Bárdos Lajos Missa Tertia és Aeterne
Rex címû mûveit, majd délután lehe-
tôség nyílt a kórusok önálló bemutat-
kozására. Az Apáczai Kiadó díszter-
mében megtartott koncerten váloga-
tást hallhatott a zeneszeretô közön-
ség a kórusok repertoárjából, az ope-
rától a népdalon keresztül egészen a
mai modern zeneszerzôkig.

»CSÁGOLY SZILVIA

a negyvenéves liszt ferenc vegyeskar

Jubilál a városi kórus
fotó: völgyi lászló

Az ötvenezredik vendéget köszöntöt-
ték a Vulkán fürdôben április 27-én. A
húsz alkalomra szóló bérletet –
jakuzzi és szauna használatával – egy
ajándékcsomag kíséretében Fehér
László polgármester és Bakó István
fürdôigazgató adta át az alsósági
Stangl Sándornak és családjának. A
háromgyerekes család rendszeres lá-
togatója az intézménynek, hetente
kétszer úsznak a nagymedencében,
majd a meleg vizes medencében pi-
henik ki magukat. Mint mondták, na-
gyon várják már, hogy a nyári üzem-

módban is mûködô medencék
megépüljenek, és azokat is használ-
hassák.
Mintegy hét és fél hónap alatt jártak
ennyien az ôsszel nyílt fürdôben. A
szabadtéri medencék megépítésével
és nyár eleji üzembe helyezésével
tovább bôvül a szolgáltatások köre,
ami újabb látogatókat vonz majd. Az
épületen kívül már most is van a
gyermekek számára egy csúszdame-
dence, ami május elejétôl várja a für-
deni vágyókat.

»T.G.

Az ötvenezredik vendég



Kemenessömjén elsô írásos említése 1280-
ból származik. Eredete a Simeon név ma-
gyar változatából, Semjénhez köthetô. Sok
nemesi és köznemesi család rendelkezett
itt birtokkal, köztük Berzsenyi Dániel is itt
élt 1798-tól 1803-ig. Egykori lakóháza he-
lyén emléktábla látható, a község fôutcájá-
ban pedig szobrot állítottak tiszteletére.
1939–1946 és 1982–1992-ig a szomszédos
Kemenesmihályfával egyesítve a Sömjén-
mihályfa nevet viselte, de a lakosság
mindkétszer a különválás mellett döntött.
A község jelenérôl, jövôjérôl, elképzelések-
rôl és tervekrôl beszélt lapunknak Zseli Ró-
bert, Kemenessömjén polgármestere.
– 1998 óta vagyok polgármester, tehát
második ciklusomat töltöm a község élén.
Az akkori képviselô-testület kért fel, hogy
mérettessem meg magam a polgármester-
választáson. Felkérésemhez hozzájárult az
a gondolat is, hogy mint vállalkozó saját
magam rendelkezem az idômmel, tehát a
község ügyeinek intézése szempontjából
könnyebben mobilizálható lennék, mint
egy kötött munkahelyen dolgozó ember. A
lakosság is mellém állt és támogatott
megválasztásomkor. Ennek köszönhetôen
2002-ben újra megválasztottak. Gyakorla-
tilag a képviselô-testület összetétele sem
változott. Így együtt, egyetértésben és na-
gyon jó légkörben tudjuk megvalósítani el-
képzeléseinket és kitûzött céljainkat a kez-
detektôl napjainkig.
Az 1998-as választásokon 26 évesen az or-
szág egyik legfiatalabb polgármestere let-
tem. Nagy tenni akarással vetettük bele
magunkat a munkába. Egy kis falu életé-
ben nagy horderejû változásokat nem le-
hetett várni, hiszen az anyagi helyzetünk
nem minden esetben volt megfelelô, de a
nehéz körülményekhez képest egészen
nagy dolgokra voltunk képesek ebben a
nyolc évben. Önerôbôl korszerûsítettük a

közvilágítást, újraaszfaltoztattuk a mellék-
utcákat kis pályázati segítséggel, valamint
sikerült kosárlabdapályát építenünk, ezt
teljesen pályázat útján.
– A legnagyobb horderejû lépése volt az
önkormányzatnak, hogy levált a kemenes-
mihályfai körjegyzôségrôl, és önálló hiva-
talt alapított  2002-ben, saját jegyzôvel és
apparátussal, ez három és fél fô foglalkoz-
tatását jelenti. Folyamatosan alkalmazunk
a közhasznú program keretében munkáso-
kat, két-három emberrôl van szó. Kialakí-
tottuk a községben az internet-hoz-
záférést, a kábeltévé is mûködik a telepü-
lésen a celldömölki rendszerhez kapcso-
lódva, önálló képújsággal. E mellett folya-
matosan szépítettük a falut. 2004-ben ön-
állóan elindítottuk a csatornaprogramot, az
ehhez szükséges 176 millió forintos bruttó
beruházási költséghez három pályázaton
110 millió forintot nyerünk. Így önálló há-
lózatot és tisztítóberendezést épített ön-
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kormányzatunk, amelynek átadása most
várható júniusban. Szeretnénk, ha Keme-
nesmihályfa is csatlakozna hozzánk, mert
így az üzemeltetési költségek megoszlaná-
nak. Szeretném kiemelni, hogy 2002-ben
létrehoztuk a Kemenesaljai Kistelepülések-
ért Kht. közhasznú társulatot, amely nagy-
ban segíti munkánkat pályázatok felkuta-
tásával és megírásával. A többcélú kistér-
ségi társulásban községünk aktív szerepet
vállal. Rendezési tervünk is elkészült. Cé-
lunk többek között mindenféle vállalkozá-
sok meghonosítása kis településünkön.
Reméljük, hogy ez a kezdeményezésünk is
a falu hasznára válhat majd. Visszaigényel-
tük a Radó-kastélyt a magyar államtól, be-
fektetôk bevonásával az önkormányzat
szeretné magántôke bevonásával ezt hasz-
nosítani. Úgy néz ki, hogy a Berzsenyi-kas-
télynak is megoldódik a sorsa, az Ökocen-
trum Rt. felújítja az épületet. Gyógyszállót
szeretne mellé létesíteni, bérbevételét és
üzemeltetését is megoldaná.
– Most márciusban új polgármesteri hiva-
talba költözött az önkormányzat, egy volt
egyházi ingatlan visszakerült az egyház-
hoz, ezért állami kárpótlásban részesül-
tünk, ebbôl pedig új könyvtárat és új hiva-
talt tudtunk kialakítani egy már meglévô
épület felújításával. Rövid távú elképzelé-
seink között szerepel a kultúrház felújítá-
sa, emiatt folyamatosan figyeljük a pályá-
zati lehetôségeket is. Szeretnénk visszaad-
ni a ház jellegét, és azt átalakítva teljes
egészében az ifjúság rendelkezésére bo-
csátani. Új postahivatala lesz a település-
nek. Nem szerettük volna, hogy mobilpos-
ta mûködjön nálunk, ezért az eddigi e-
Magyarország-pont létesítményünk ad he-
lyet az új postának, amelyet május 15-én
adunk majd át.
– Jelenleg 650 lakosunk van, ez az adat
stagnáló képet mutat. Ez a jelenlegi viszo-
nyok között kiemelkedô jelentôségû, hi-
szen nem csökken a község népessége.
Ebben mi úgy segítünk, hogy közmûvesí-
tett telkeket alakítunk ki, amibe szeret-
nénk vállalkozókat  is bevonni. Sok fiatal
él a faluban. Kemenesmihályfával van in-
tézményfenntartó társulásunk, gyerme-
keink az ottani iskolában tanulnak. Ezzel
terheink sajnos nagymértékben nônek, hi-
szen a község üzemeltetésének majdnem
a felét az iskola viszi el. Elôbb vagy utóbb
ezt a terhet már nem tudjuk tovább visel-
ni, félô hogy racionalizáló lépésekre lesz
szükség.
A helyi bortermelésrôl a 18. századtól van-
nak írásos emlékeink. Elég nagy hagyomá-
nyai vannak a szôlôtermesztésnek és a bor-
készítésnek a Kemenesháton, ezt minden
évben szüreti felvonulással ünnepeljük.

»TAKÁCS M. TÜNDE

zseli róbert polgármester

Élet költözik a kastélyokba

Gyermekrajzpályázatot hirdet a Gáyer Gyula Általános Iskola a névadója tiszteletére
szervezett rendezvénysorozat keretében. A hagyományos Gáyer-hetet június 12–15.
között tartják, annak elsô napján értékelik a rajzversenyt. A Mondd, szereted az ála-
tokat? címet viselô pályázatra két kategóriában – 1–4. és 5–8. osztályosok – várják a pá-
lyamunkákat, amelyek a/4-es méretben, bármely technikával készülhetnek. Az alko-
tásokat paszpartúrával kell ellátni, a hátlapon pedig fel kell tüntetni a pályázó nevét,
osztályát, iskoláját és annak címét. Intézményenként maximum tíz pályamûvet lehet
beküldeni. Beküldési határidô: május 31. Postacím: Gáyer Gyula Általános Iskola, 9500
Celldömölk, Pf. 17. Az alkotásokból álló kiállítás megnyitóját és a díjak átadását június
12-én tartják.

Rajzpályázat gyerekeknek
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Megkérdeztük
» válaszoltak Ünnepli Ön a férfiakat?

Családunkban mindig is elsô
helyen állt a gyermek, ez na-
gyon sokszor lemondásokkal
járt és jár. Fiam is épp oly jó
apuka lett, mint a férjem, ép-
pen ezért viszonzásul megér-
demlik a mindennapi törô-
dést. Fiam és családja messze
laknak tôlünk, természetesen,
ha hazatérnek, mindig a ked-
venc ételeit fôzöm, és finom
süteménnyel várom. Én fôleg
a hagyományos családi ünne-
pekkor köszöntöm ôket, de az
Ivó-napot is jópofának tar-
tom. Jó érzés, hogy rokonsá-
gunk férfi tagjaira is mindig
lehet számítani.

Minálunk szûkebb családi kör-
ben ünnepeljük csak meg fér-
fiainkat, édesapámat, páro-
mat. Ivó-napot kimondottan
nem tartunk, de névnapokkor
vagy születésnapokkor általá-
ban pezsgôt kapnak tôlem, a
hagyományos családi ünne-
pekkor pedig különbözô aján-
dékokkal kedveskedem nekik.
Kislányom, Hanna is besegít
ilyenkor az ajándékozásba.
Úgy gondolom, hogy ha van
nônap, akkor férfinapot is illik
tartani. Véleményem szerint a
férfiak megérdemlik, hogy
legalább ilyenkor megemlé-
kezzünk róluk.

Én személyesen nem ünnep-
lem az Ivó-napot, de a mun-
kahelyemen mindig megem-
lékezünk a férfikollégákról is.
Ha van nônap, akkor a férfiak-
ról sem szabad megfeledkez-
ni. Nemrég mentem férjhez,
számunkra minden nap ün-
nepnap van. Úgy gondolom,
hogy társammal kölcsönösen
figyelmesek vagyunk egy-
máshoz, nemcsak a jeles na-
pokon, hanem a hétköznapo-
kon is. Az élet rendje az, hogy
a férfi nincs meg nô nélkül, s
a nô sincs meg férfi nélkül. Ez
egy olyan alapigazság, amely
nem fog soha megváltozni.

Olyan munkahelyen dolgo-
zom, ahol nincsenek férfiak,
így nem tudjuk ünnepelni
ôket. Az Ivó-nap szerintem
még nem olyan elterjedt ná-
lunk, nem is hallottam róla,
hogy ismerôsi vagy rokoni
körben valaki is megtartaná.
Véleményem szerint azok a
férfiak, akik megérdemlik,
minden nap megkapják tár-
suktól, családjuktól, barátaik-
tól, munkatársaiktól és sze-
retteiktôl a megfelelô figyel-
mességet. Szûk családi kör-
ben természetesen a névna-
pokat és a születésnapokat
mindig megtartjuk.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: takács m. tünde

Pityinger
Józsefné

Barabás 
Tünde

Mesterházi-
Horváth 
Krisztina

Benkô 
Krisztina

Húsvét elôtt kiránduláson vettem
részt, Ausztriában voltunk, majd utá-
na átmentünk Szlovákiába. Rend,
tisztaság és pedantéria jellemzô
Ausztriára, míg a szlovák részen mint-
ha csak haza érkeztünk volna: parkok-
ban, utcán, út mentén szemétkupa-
cok szanaszét. Nem tudom, hogy az
osztrákok milyen módszerrel érték el
azt a színvonalat, de tanulhatnánk tô-
lük. Ami a tanulást illeti, hát nálunk is
a példa nevel: Anyuka vitte keresztül
a bölcsôde átjáró útján az óvodába
gyermekét, menet közben selejtezett
a táskájában. A feleslegessé vált el-
használt papír zsebkendôit gondosan
az élô sövény közepébe nyomta, gon-
dolván arra, nehogy a szél hordja-vi-
gye, meg aztán az udvart takarító böl-
csôdei alkalmazottaknak is legyen
feladatuk a gondozási-nevelési mun-
kán kívül kiszedni a tüskés sövénybôl
a szemeteket. Az a kisgyermek, aki-
nek a szemében a szülô a követendô
minta, mit tanul?! Az válik természe-
tessé számára, hogy ahol éri, ott dob-
ja el a szemetet. Adva van a „kultúra”
átörökítése.

Gyanítom, azok, akik a Szenthárom-
ság parkot alkalmasint feldúlják, a
parkolókat teleszórják üdítôs és sörös
dobozokkal, cigarettacsikkekkel, az
intézmények udvaraiba beszórnak
mindenféle dolgokat, a fûre állnak
kocsijukkal, így megspórolnak ma-
guknak öt méter gyaloglást – hason-
ló családi neveltetésébôl származhat-
nak. Hátrányos helyzetüket már csak
az egészen fiatalon bekövetkezô hal-
láskárosodás fogja súlyosbítani az au-
tóikban (amit valószínû nem a saját
keresményükbôl vásároltak – kivétel
erôsíti a szabályt) dübörgô zene
miatt. A városgondnokság munkásai
takarítás után még le sem vonulnak a
tereprôl, már kezdhetnék elôröl a
munkát, egy óra sem telik bele, ha-
sonló a park, az utca, mint a munka
megkezdése elôtt volt.
Ha már a környezetünk rendjével és
a kirándulás említésével kezdtem,
akkor visszatérnék rá. Amikor haza-
érkeztünk Cellbe, a társaság fele a
mûvelôdési ház elôtt szállt le, egye-
nesen a rózsabokrok közé. A sofôr a
busszal nem ment be a parkolóba,
mondván, nem fér el a kocsik között,
de az sem jutott eszébe, hogy eset-
leg a Szentháromság tér sarkán álljon

meg.  Amikor
szóvá tettem
ezt neki, sér-
tôdötten kö-
zölte velem,
hogy ez eddig
rajtam kívül
senkinek nem
volt probléma.
Mindenki elvárja a város tisztaságát,
rendezettségét ez rendjén is van. Ér-
demben mit tesz érte a polgár, hogy
a takarítás után rendben is marad-
jon, és a virágok ne legyenek kita-
posva?! Továbbmegyek: miért ter-
mészetes az, hogy a lakosságnak
még csak vigyázni sem kell a tiszta-
ságra, nemhogy tenni érte?! Jó len-
ne valami szankciót bevezetni a
helyzet javítása érdekében, mert ez
nemcsak a város feladata, hanem az
egyes embereké is. Amíg azonban
nem belsô késztetésbôl fakad a he-
lyes viselkedés, addig a büntetés
lenne a megfelelô célra vezetô esz-
köz. Javaslom a pénzbüntetést, illet-
ve az azt kiváltandó közmunka (ut-
caseprés) bevezetését a renitensek
számára.

»Benkôné Remport Lilla

» P O S T Á N K B Ó L
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Tapolca Toplan– CVSE-Maba-Hungária
25:29(13:14)
Tapolca, 300 nézô, NB II-es nôi bajno-
ki kézilabda-mérkôzés. Vezette: Ar-
nold, Temesi.
CVSE: MENDEL – SZOMORKOVITS A (4),
SZOMORKOVITS L. (11), FARKAS (2),
HENDE (3), GEIGER SZ. (9), GEIGER CS.
Csere: Balogh, Somogyi – Balázs, Fûz-
fa, Gôcze, Kovács. Edzô: Salamonné
Csótár Adrienn.
A celliek jól kezdték a mérkôzést a ta-
bella 4. helyén álló Tapolca ellen. Min-
den csapatrészben felülmúlták ellenfe-
lüket. A második félidô közepén már
négygólos elônyre tettek szert. A szezon
legjobb játékával bravúros és megérde-
melt gyôzelmet aratott a CVSE Tapolcán. 

Ifjúsági mérkôzésen 28:19 arányú ha-
zai gyôzelem született.

Kézilabda
Az elmaradt 16. forduló mérkôzéseinek eredményei:
Budakalász–Haladás 0-1, Ajka–Integrál-DAC 2-1, Hé-
víz–Dunaújváros 1-1, Gyirmót–Siófok 1-0, Balatonlel-
le–Mosonmagyaróvár 1-1, Kaposvölgye– Felcsút 2-1,
Paks–Barcs 1-0.
A 25. forduló mérkôzéseinek eredményei: Mosonma-
gyaróvár-Haladás 3-1, Siófok-Felcsút 1-2, Hévíz-BKV-
Elôre 1-1, Dunaújváros-Integrál-DAC 1-4, Gyirmót-Barcs
2-0, Balatonlelle-Paks 1-0, Budakalász-Kaposvölgye 1-1.
A 26. forduló mérkôzéseinek eredményei: Integrál-
DAC-Gyirmót 0-0, Barcs-Balatonlelle 2-0, Haladás-Siófok
3-1,  Felcsút-Dunaújváros 3-1, BKV-Elôre-Mosonmagyar-
óvár 1-1, Kaposvölgye-Hévíz 2-2, Ajka-Budakalász 1-1.
A 27. forduló mérkôzései: május 13. 17,30 óra: Celldö-
mölk-Barcs. Siófok-BKV-Elôre, Gyirmót-Felcsút, Hévíz-
Mosonmagyaróvár, Dunaújváros-Haladás, Balatonlelle-
Integrál-DAC, Budakalász-Paks, Kaposvölgye-Ajka.
A 28. forduló mérkôzései: május 21. 18.00 óra:
Integrál-DAC-Celldömölk. Ajka-Hévíz, Paks-Kaposvölgye,
Mosonmagyaróvár-Siófok, BKV-Elôre-Dunaújváros, Barcs-
Budakalász, Felcsút-Balatonlelle, Haladás-Gyirmót.

Az alapszakasz végeztével a CVSE-
Mávépcell extraligás asztalitenisz
gárdájának a Ceglédi VSE-vel kellett
megmérkôznie a négy közé jutá-
sért. A csapatot két fontos dolog is
motiválta: a tavaly megszerzett
bronzérem, valamint az, hogy 2005-
ben elnyerték a Vas megye legjobb
csapata címet. A mérkôzések elôtt
Obráz István, a csapat edzôje jogo-
san volt optimista, hiszen a fiúk si-
mán hozták mindkét mérkôzést.

CVSE-Mávépcell – Ceglédi VSE 10:4
Celldömölk, május 5., extraligás férfi
asztalitenisz-rájátszás a négy közé ju-
tásért.
Párosok: Mercz, Szabó – Iván, Móricz
3:1, Vimi, Kovács – Molnár, Pengô
3:0. (2:0). Egyéni: 1. kör: Mercz – Iván
3:0, Kovács – Móricz 0:3, Szabó – Pen-
gô 3:0, Vimi – Molnár 1:3. (4:2). 2. kör:
Mercz – Móricz 3:0, Kovács – Pengô
3:0, Szabó – Molnár 1:3, Vimi – Iván
3:2. (7:3). 3. kör: Mercz – Pengô 3:0,
Kovács – Molnár 2:3, Szabó – Iván 3:1,
Vimi – Móricz 3:1. (10:4).
A két páros megnyerése önbizalmat
adott az egyébként is elszánt hazai
csapatnak. Ezek után könnyedén nyer-
ték a nehéznek ígérkezô találkozót.
Gyôztek: Mercz Gábor 3, Szabó Krisztián
2, Vimi Roland 2, Kovács János 1, a
Mercz – Szabó és a Vimi – Kovács páros.

Négy között az extraligás csapat

Labdarúgás

Ceglédi VSE – CVSE.Mávépcell 4:9
Cegléd, május 7., extraligás férfi
asztalitenisz-rájátszás a négy közé
jutásért.
Párosok: Molnár, Pengô – Mercz,
Szabó 3:2, Iván, Móricz – Vimi, Ko-
vács 1:3. (1:1). Egyéni: 1. kör: Mol-
nár – Szabó 3:1, Pengô – Vimi 2:3,
Móricz – Kovács 3:2, Iván – Mercz
0:3. (3:3). 2. kör: Molnár –Vimi 3:2,
Pengô – Kovács 0:3, Móricz – Mercz
0:3, Iván – Szabó 1:3. (4:6). 3. kör:
Molnár – Kovács 2:3, Pengô –

a döntô mérkôzéseken mercz gábor (balról) és szabó krisztián is hozta a formáját

Mercz 0:3, Móricz – Szabó 0:3.
(4:9).
A Cegléd az elején nagyon megnehe-
zítette a celliek dolgát, minden pon-
tért meg kellett szenvedni. Utána
azonban magabiztosan hozták a mér-
kôzést, és bejutottak a négy közé,
ahol a BVSC otthonában játszanak a
döntôbe jutásért.
Gyôztek: Mercz Gábor 3, Szabó Krisz-
tián 2, Kovács János 2, Vimi Roland 1
és a Vimi – Kovács páros.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Szentgotthárdi KK – CVSE-Maba-Hungária
27:30 (13:15)
Szentgotthárd, 100 nézô, NB II-es fér-
fi bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezet-
te: Blaskó, Dobovai.
CVSE: Dénes – Kormos (2), TÓTH (4),
Ludvig (1), LENDVAI (7), Koronczai
(1), GUBIÁN (8). Csere: KOZMA – Ba-
konyi (5), Sali (2), Jakab, Berghoffer,
Mecséri. Edzô: Mátés István. 
A mindkét csapat szempontjából na-
gyon fontos megyei rangadót a ha-
zaiak kezdték jobban, de fordítani tu-
dott a CVSE, és már a pihenôre elôn-
nyel vonulhatott. A második játék-
részben állva hagyta a Gotthárdot a
Cell, és teljesen megérdemelt,
hosszú évek óta várt gyôzelmet ara-
tott Szentgotthárdon.

Ifjúsági mérkôzésen 30:29 arányban
gyôzött a celli csapat.

»V.V.
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Celldömölki VSE-Mávépcell–BKV Elôre 2-0
(1-0)
Celldömölk 300 nézô. NB II-es labda-
rúgó-mérkôzés. Vezette: Kovács G.
(Pánczél, Viszokai).
Celldömölk: SZÉP – Szalai, Kazári,
BALOGH, HUDÁK – Vajda, SZABÓ, HEGYI,
Németh A. (Somogyi, 74.) – Cseke (Kó-
bor, 91.), Németh J. (Zsömlye, 81.)
Edzô: Szentgyörgyi József.
BKV Elôre: SZEROVAY – Kiss (Varga,
88.), Sidó, NEMECSEK, Novák – Busa,
Galántai, KOVÁCS, Mohácsik (Csépe,
szünetben) – Sándor (Kasza, 69.), Bé-
res. Edzô: Krecska János.
Hogy a papírforma érvényesült-e,
vagy a szerencse pártolt el a csapat-
tól, azt döntse el mindenki a szíve
szerint. Mindenesetre az Elôre mecs-
csen Szép Tamásék nagy akarása még
meghozta a nagyon óhajtott gyôzel-
met. Már a 10. percben Kazári szöglet
utáni fejesét az Elôre kapusa bravúrral
ütötte a lécfölé. A gyenge iramú fél-
idô 29. percében aztán megszületett
a vezetés. Hegyi balról belôtt szögle-
tébôl Szabó Levente 7 méterrôl fejel-
te a labdát a bal sarokba. (1-0). A ven-
dégek a 45, percben Béres révén ve-
szélyeztettek elôször, de Szép kapus a
helyén volt. A második játékrészben
rákapcsoltak Hegyiék, s már az 52.
percben be is állították a végered-
ményt. Szöglet után röviden szabadí-
tottak fel a vendégek, Hudák szerzett
labdát, mellyel Hegyit játszotta meg a
bal oldalon, aki bevezette a 16-oson
belülre és élesen lôtt laposan a kapu
elé. A labdáról ugyan Németh J. lema-
radt, de érkezett Cseke, és közelrôl a
hálóba belsôzött. (2-0). Öt perccel ké-
sôbb Cseke duplázhatott volna Vajda
remek labdájából, de a kifutó kapus
fölött kapu fölé emelt. A vendégek a
80. percben kerültek nagy gólhelyzet-

Elpártolt a szerencse?

nb ii  nyugati csoport állása

1. Paks 25 21 - 4 50 - 17 63
2. Felcsút 25 16 3 6 58 - 33 51
3. Gyirmót 25 12 10 3 43 - 20 46
4. Integrál-DAC 25 13 4 8 46 - 32 43
5. Haladás 25 11 6 8 32 - 25 39
6. Siófok BFC 25 10 5 10 28 - 32 35
7. Budakalász 25 8 9 8 32 - 30 33
8. Hévíz 25 7 12 6 28 - 24 33
9. Barcs 25 10 2 13 33 - 43 32
10. Celldömölk 25 8 7 10 26 - 29 31
11. Balatonlelle 25 7 8 10 25 - 33 29
12. Dunaújváros 25 5 8 12 29 - 48 23
13. BKV Elôre 25 5 8 12 22 - 36 23
14. Mosonmagyaróvár 25 5 7 13 27 - 40 22
15. Ajka 25 4 10 11 22 - 42 22
16. Kaposvölgye 25 4 9 12 31 - 48 21

be, de Béres 12 méterrôl leadott lö-
vését, a léc alól, Szép Tamás bravúrral
nyomta a kapu fölé.

Celldömölki VSE-Mávépcell–FC Ajka 1-1
(0-0)
Celldömölk, 400 nézô. NB II-es labda-
rúgó-mérkôzés. Vezette: Tatai (Golubics,
Makkosné).
Celldömölk: SZÉP – Szalai, Kazári,
BALOGH T., HUDÁK – VAJDA – Zsömlye
(Somogyi, 61.), Szabó, Hegyi, Cseke –
Németh J. Edzô: Szentgyörgyi József.
Ajka: VARGA – Zsidó, Pálfi, Zugor,
Stieber – Pákai, BALOG Cs., CSÖRNYEI,
KALCSÓ (Heck, 73.) – Galgóczi, Finta.
Edzô: Mihalecz István.
Jó iramú, változatos mérkôzésen a já-
tékvezetô is közremûködött az ered-
mény alakításában. Már a 3. percben
megszerezte a CVSE Németh József ré-
vén a vezetô gólt, de Tatai játékvezetô
érvénytelenítette kezezés miatt. Min-
denki más viszont azt látta, hogy Pálfi
vágta a labdát Némethbe, amely le-
hetséges, hogy kezet is ért, de errôl a
csatár nem tehetett. A 16. percben
Galgóczi léphetet ki az elcsúszott Ba-
logh mellett, de gyatrán Szép kezébe
emelt. A 23. percben Hudák 25 méte-
res szabadrúgása után a labda a jobb
kapufa belsô felérôl vágódott ki. A 27.
percben Csörnyei szögletbôl belôtt lab-
dát fejelt a bal sarokra, melyet Vajda a
gólvonalról bólintott ki. A 32. percben
Cseke-Németh J. kényszerítô játéka
után óriási ziccerbôl Németh 6 méter-
rôl a kapusba lôtt. Az 56. percben Balog
Cs. a földbe döngölte Németh Józsefet
a 16-oson belül. A 11-est Hegyi lôtte a
bal sarokba. (1-0). Egy perccel késôbb
Pákai lövését védte lábbal a hazaiak
kapusa, Szép Tamás. A 62, percben Ba-
log Cs. jobbról beívelt szöglete után Ka-
zári fejjel elvétette a labdát, amely a
mögötte álló Cseke lábáról a kapuba
pattant. Öngól (1-1). Egy perccel ké-
sôbb Hudák követte Balog Csaba pél-
dáját, Kalcsót lökte fel. A megítélt 11-
est Pálfi a jobb sarokra irányította, szép
Tamás azonban remek vetôdéssel szo-
rította magához a labdát. A 70. perc-
ben Németh J. két védôn jutott keresz-
tül, majd 13 méterrôl a kifutó kapus-
ban lôtte ismét a labdát. A 74. percben
a játékvezetô ismét a hazaiakat sújtot-
ta. A 16-oson belül Németh Józsefet te-
rítették le hátulról, de Tatai a második
11-est már sokallta, továbbot intett.

Paksi SE–Celldömölki VSE-Mávépcell 5-1
(2-1)
Paks, 700 nézô. NB II-es labdarúgó-
mérkôzés. Vezette: Deák (Kovács P.,
Takács).
Paks: Kovács – Ambrus, SALAMON,
Benedeczki (Fehér, 32.), Csehi –
TAMÁSI, Mészáros (Heffler, 53.), –
KISS, BUZÁS, BÁLÓ – Nógrádi (Szaba-
di, 71.). Edzô: Lengyel Ferenc.
Celldömölk: Szép – Szalai (Kóbor, 74.),
Lakatos, BALOGH, Somogyi – Vajda –
Vér, SZABÓ (Bodor, 85.), Hegyi, Cseke
– Németh J. Edzô: Szentgyörgyi József.
Hét veretlen mérkôzést követôen az
erôsen tartalékos CVSE nagy gólará-
nyú vereséget szenvedet a listaveze-
tô otthonában. A hazaiak azonban
csak Szabó Levente sérülése után, a
mérkôzés utolsó négy percében lôtt
két góljukkal érték el magabiztos
gyôzelmüket. A sok sérült hiányzását
a fiatal celli csapat nagyon megérez-
te, bár 75 percig jól állták a hazai ro-
hamokat. A 77. percben Lakatost két
sárga lap után a játékvezetô kiállítot-
ta. Góllövôk: Kiss a 25., Buzás a 44. és
89., Báló a 75. és 86.  illetve Hegyi
(11-esbôl) a 43. percben.

»TIM
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Vízszintes: 1. A megfejtés elsô része 12. Kínzó fejfájás 13. Tár-
gyat felvesz 14. Élettered 15. Elôkelôbb 16. Régies hasonlító
szó 17. Karate minôsítô 19. Románia autójele 20. Gôgicsélni
kezd 21. Közeli rokon 22. Nôi ruhadarab 24. Neutron 25. …
Montand 27. Szintén 28. YC 29. Fagyos 31. Papírra vet 32.
Szappan-márka 33. Lásd: vízsz.16. 34. Duplán egyfajta cukor-
ka 36. Nem is ezzel! 38. Kérdôszócska 39. Nôi név 41. Szén,
nitrogén 42. -ból, -bôl, németül 44. Gróf 45. Néma kakukk!
47. Olasz gépkocsijel 48. Dabas határai! 49. Vízparti (rigó)
névelôvel 51. Országos Egészségügyi Pénztár 54. Csorbítatlan.
Függôleges: 1. Nitrogén 2. Egyfajta egyszerû-géppel 3. Mifé-
le, régiesen 4. Csendes kegy! 5. Vektorok összege 6. Ady
szerelme 7. LN 8. Eme 9. Ideg, latinul 10. Becézett Emília
11. Téli hónap, rövidítve 14. A megfejtés második része 18.
Nemzeti Bank 21. Vasutas Sportegyesület 23. Olasz pénz
volt 26. Elégtelen az iskolában 28. … Sumac 30. Kézjegy 32.
Névelô 35. Petézik a hal 37. Kiskabát 40. Rádiusz 43. Világ-
hatalom 45. Pöttöm 46. -ka, -… 49. AN 50. Római 501! 52.
Kiejtett betû 53. Gramm.

Elôzô rejtvényünk helyes megfejtése: A héját is meg kell enni, mert a
héjában van a vitamin. Nyerteseink könyveket kapnak ajándékba, ame-
lyeket a polgármesteri hivatalban, Horváthné Varga Margit szakreferens-
nél vehetnek át. Nyerteseink: Ôriné Németh Renáta, Celldömölk, Tán-
csics M. u. 7. és ifj. Kerekes Gábor, Celldömölk, Ifjúság tér 2. Gratulálunk!

Aggódó vô
Az orvos az anyós vejének: - A mama egészséges. Szív, gyomor,
máj, vese, minden rendben.
A vô válasza a vízszintes 1. és a függôleges 14. sorban.

Keresztrejtvény

Beküldendô: vízszintes 1., függôleges 14.
Beküldési határidô: május 26.

a rejtvényt szerkesztette: völgyi lászló

➦

➦

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselô-testületének
pénzügyi, gazdasági bizottsága pályázatot hirdet a tulajdo-
nában lévô Celldömölk, Sági u. 22. II. emelet 7. szám alatti
költségelven megállapított lakbérû lakás bérbeadására.
A lakás jellemzôi: egyedi gázfûtéses, összkomfortos, 1+fél
szobás.
Területe: 45,21 m2.
Bérleti díja: 27.036 Ft/hó.
A bérleti díjat az önkormányzat a piaci értékrendhez igazít-
va, rendeletében évente emelheti. 
A bérbeadás idôtartama: határozott idôre, legfeljebb 20 év-
re szóló bérleti szerzôdés köthetô a lakásra.
A lakás megtekinthetô: 2006. május 16-án 9-10 óráig, má-
jus 17-én 14-15 óráig.
Pályázat benyújtásának határideje: 2006. május 19. 12 óra.
A pályázatot írásban lezárt borítékban kell benyújtani. A pá-
lyázatnak tartalmaznia kell a pályázó azon nyilatkozatát,
hogy hány havi bérleti díjat tud megfizetni elôre, a bérleti
szerzôdés aláírásával egyidejûleg.
Több pályázó esetén versenytárgyalásra kerül sor 2006. má-
jus 22-én 9 órakor a Celldömölk Város Polgármesteri Hivata-
lának emeleti tanácskozó termében.
A bérleti jogot az nyeri el, aki több havi bérleti díj elôre történô
megfizetését tudja vállalni.
Szerzôdéskötés és bérbeadás várható idôpontja: 2006. június 1.
További információ a polgármesteri hivatal vagyonkezelôjé-
nél, illetve a 95/525-813-as telefonon kapható.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fôiskola az egyetlen magyar
tannyelvû felsôoktatási intézmény Ukrajnában. Az intézményt a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövetség, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszö-
vetség és a Kárpátaljai Református Egyház hozta létre 1994-ben, majd
1996-ban integrálták az ukrán oktatási rendszerbe. A fôiskola – bár Uk-
rajnában elismert, és az államival egyenértékû oklevelet ad ki – ukrán
állami költségvetési támogatásban nem részesül. A mûködését az ala-
pítók, fôleg magyarországi alapítványokon keresztül, pályázati úton
biztosítják. A fôiskola jelenleg bérleményben mûködik. 2002-ben Be-
regszász közgyûlésének határozata alapján a fôiskolának ajándékozták
a fôtéren álló volt Törvényszék épületét, amelynek az állapota nagyon
leromlott.
A fôiskola szeretné, ha az épület felújítása a magyar összefogás jelképé-
vé válna, és demonstrálná a pártpolitika feletti összmagyar érdekek
meglétét a Kárpát-medencében. Az épület renoválásába szeretnének be-
vonni és felkérni magyarországi városokat. Azokról a városokról, ame-
lyek támogatást nyújtanak, egy-egy termet neveznek el. Az elmúlt két
évben már több város segített. Az épület egy négyzetméterének felújí-
tása becslések szerint 36 ezer 200 forintba kerülne, az épület 5100 négy-
zetméter területû.
A fôiskola céljait segíti a nyíregyházi bejegyzésû Kárpátaljai Magyar Fôis-
koláért Alapítvány, amely közhasznú alapítványként vállalja a támogatá-
sok eljuttatását. A Kárpátaljai Magyar Fôiskoláért Alapítvány bankszámla-
száma: OTP Bank Nyíregyházi Fiókja 11744003-20387349
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fôiskola elérhetôségei – Levelezé-
si cím: 4933 Beregsurány Pf. 9.; Tel/Fax: 00-380-31-41-23462, 00-380-31-
41-42968; E-mail: foiskola@kmf.uz.ua; honlap: www.kmf.uz.ua

Pályázati hirdetmény Támogatást kérnek



VELÜNK EDDIG IS NYERT, HA GÉPKOCSIJÁT NÁLUNK TANKOLTA…

Tankoljon nálunk a 2006-os évben is…
…hiszen nálunk a mindenkori árnál sokkal kedvezményesebben

tankolhat 95-ös, 98-as és diesel üzemanyagot!

Celldömölk, Kolozsvár utcában, 
a Mesteri felé vezetô úton. 

Nyitva: minden nap 6.00–21.00
Balogh Zsolt vállalkozó 

Kovács Magyar András-féle

TÁLTOS MASSZÁZS (CHIROPRAKTIKA)
• Auratisztítás • Csakrák beindítása
• Energia adása • Energiazavarok feltárása
• Nyaki dúc, lumbágó, isiász, ízületi beállások 

és meszesedések megszüntetése
• Csontritkulás megszüntetése
• Lakások, családi házak radiesztéziai bemérése 

(káros földsugárzások, Hartmann-zóna, vízér)
v á r o m  a  g y ó g y u l n i  v á g y ó  e m b e r e k e t !

Bejelentkezés:
2006. május 1-tôl  a 06 30/9811-325-ös telefonszámon.

Vasi kastélyokról
Vas megye kastélyai, kúriái és tulajdonosaik 

családfái címmel tart elôadást 
Katafai-Németh József helytörténész 

május 18-án (csütörtökön) 17.30 órakor 
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban. 

A rendezvény házigazdái 
a Kresznerics Ferenc Könyvtár, 

a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság 
és a Honismereti Munkaközösség.

PUCCOS CUCCOS
Holland, német, többségében 

új ruházati termékek.      

Most még olcsóbban!  

Blúzok már: 800 Ft-tól kaphatók.

Celldömölk, Széchenyi u. 11.
Nyitva tartás: 9–12 és 14–17
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Multinacionális partnercégünk  
megbízásából  Szombathelyre keresünk 

OPERÁTOR munkatársakat.
Munkarend: 3 mûszak 

Elvárások: 
• min. 8 általános iskolai végzettség
• betöltött 18. életév
• büntetlen elôélet
• kiváló kézügyesség 
• teszt sikeres teljesítése

A munkába járást külön buszjárattal biztosítjuk!
További információ: hétfôtôl–péntekig 08.30–16.00 között 
a  94/506-918-as telefonszámon.

Adecco Kft. Szombathely, Fô tér 24.



Városunk két középiskolájában ballagtak május 6-án a végzôs
diákok. A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban kilencvenkét tanuló-
nak szólalt meg utoljára az iskola csengôje. A Celldömölki Mû-
szaki Szakközépiskola és Szakiskola nyolcvanhárom végzôse
vett búcsút az intézménytôl. A ballagókat diáktársaik, tanáraik
búcsúztatták, családjaik, barátaik, szeretteik köszöntötték ôket
virággal, kedves szavakkal, gratuláltak nekik a jeles napon.
A végzôsökre a ballagás után megmérettetések sorozata vár,

hiszen szóbeli és írásbeli érettségi, szakmunkásvizsgákat tesz-
nek, illetve a felsôoktatási intézményekbe belépôként szolgá-
ló felvételiknek is eleget tesznek.
Az Új Kemenesalja, valamint a lap olvasói nevében kívánunk
valamennyi végzôs diáknak sok sikert a vizsgákhoz és további
életükhöz. Káldi János gondolataival biztatjuk ôket: „Ôrizd ál-
maidat, / mert azokkal jutsz elôre, / írd ôket az ég levelére, /
vésd az iszonyú kôbe, / de meg ne add magad!”

Elbúcsúztak az iskoláktól


