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Internet szolgáltatás!
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0 Ft-os havidíj
bármely díjcsomagra!
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keresse internetes
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a www.cellkabel.hu
címen, illetve
Ügyfélszolgálatunkat
a Kossuth L. u. 16.
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Telefon:

06 95/423-423

NEM ELÉG, HOGY AZ AUTÓJA JÓL MEGY…
JÁRJON JÓL ÖN IS!
A Kolozsvár úti üzemanyagkúton a mindenkori árnál olcsóbban tankolhat
95-ös, 98-as és diesel üzemanyagot! FIGYELJE AKCIÓNKAT!

Celldömölk, Kolozsvár utcában,
a Mesteri felé vezetô úton.
Nyitva: minden nap 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó

»JEGYZET

Madárdal
Ha a tavaszi vagy a nyári idôszakban
reggel korán ébredek, néha olyan
érzésem támad, hogy nem a város
központjában, hanem valahol az erdô közepén egy erdészházban vagyok. Oly gyönyörû madárkoncertet
hallok, hogy néha nem csak az ablakot, az ajtót is kitárom, hogy jobban
élvezhessem. Sok madár hangját
felismerem, néhányét, mint például
a sárgarigóét kimondottan hiányolom az utóbbi idôben. Néha sajnálom, hogy nem vagyok ornitológus,
mert akkor még többet tudnék a
dalnokokról, s tudnám, hogy melyik
éppen miért énekel. Aztán gyorsan
lebeszélem magam, jobb ez így… A
madárkoncert így talán még jobban
feldob, s egy idôre meghatározza
aznapi hangulatomat. Gondolom,
nem csak én vagyok ezzel így.
Amíg észrevesszük, és élvezni tudjuk a madarak énekét, addig nincs
nagyobb baj körülöttünk. S ha véletlenül megszólal a kakukk is, szóljon
olyan sokat, hogy ne gyôzzük megszámolni.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Filmrendezô-vendég
Szirtes András lesz a vendége a Soltis
Lajos Színház színész- és rendezôképzô táborának július 11-én 21 órakor az
alsósági iskolában. A világhírû filmrendezô bemutatja azokat a némafilmeket, melyeket a film megszületésének
100. évfordulóján forgatott egy a
Lumiére-fívérek által használt filmfelvevôvel, a nagy elôdökkel azonos és
hasonló helyszíneken elkészítve azokat. A rendezô a filmeket élôszóval
kommentálja, és gramofonzenével kíséri. Az elôadás nyilvános és ingyenes.
Helyfoglalás érkezési sorrendben, a
hely befogadóképességének erejéig.

Testületi ülés
Soros ülését tartja június 28-án a
celldömölki képviselô-testület. A
napirendi pontok között folytatják
beszámolóikat az önkormányzati
szakbizottságok. Az oktatási és a
pénzügyi bizottságok elmúlt négyéves tevékenységével ismertetik
meg a bizottsági elnökök a testületet és a város lakóit.

Fürdôavató a szabadban
Átadták a Vulkán fürdô két új
szabadtéri medencéjét június
9-én. Délelôtt a megyei sportnap keretében avatták a medencéket, délután pedig a
nagyközönség számára ünnepélyesen is átadták azokat.
Ünnepélyes és színes, szórakoztató programok váltották
egymást a Vulkán fürdô második ütemében elkészült
medencék átadási ceremóniájához kapcsolódva. Délelôtt Fehér László, Celldömölk polgármestere, Markó
Péter, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke és dr. Varga Zoltán
megyei sportigazgató avatták fel a fürdô új létesítményeit, a két szabadtéri me- fehér lászló, markó péter és dr. varga zoltán
dencét a Vas Megyei Sport- (balról jobbra) avatták fel a létesítményt délelôtt
nap keretében. A zsúfolásig
megtelt rendezvénysátorban Fehér ményt, miután dr. Pulay Gyula, a MiLászló arról szólt, hogy tavaly augusz- niszterelnöki Hivatal közigazgatási áltusban adták át hivatalosan, majd lamtitkára és Fehér László hivatalosan
szeptemberben a nagyközönség elôtt is átadták az új medencéket. Az ünis megnyitották a Vulkán fürdôt. Ak- nepségen elsôként a városvezetô kökor azt ígérték, hogy egy év múlva szöntötte a jelenlévôket, majd az álújabb medencékkel gyarapítják a für- lamtitkár üdvözölte az új beruházást.
dôt. A Vulkán fürdô építésére fordí- Dr. Pulay Gyula kiemelte: az összefotott eddigi 2,2 milliárd forintból 337 gás szép példája és az akaraté, hogy
millió forintot költenek a második Celldömölk vállalta a fürdôk közötti
ütemben épült létesítményekre. Az versenyt a létesítmény építésével. Az
560 négyzetméteres élménymeden- ünnepségen az Energy Dabaston latce és a 120 négyzetméteres kisgyer- intáncokkal szórakoztatta a közönsémekmedence építésén kívül fúrtak get, majd a beltéri úszómedencében
egy 1250 méter mélységû termálku- a Gyôri Vízisport Egyesület szinkrontat. Az összeghez 100 millió forintot a úszói tartottak bemutatót.
Gazdasági és Közlekedési Miniszté- A háromnapos rendezvényrôl nem
riumtól nyertek 2003 szeptemberé- hiányozhattak a szórakoztató prograben, majd késôbb a Nyugat-dunántú- mok sem. Pénteken este a Fásy Mulali Regionális Tanácstól 50, a Vas Me- tó sztárjai léptek fel nagy sikerrel a
gyei Területfejlesztési Tanácstól 18 celldömölki közönség elôtt. Szombamillió forint pályázati támogatást ton elôször helyi mûvészeti csoportok
kaptak. Az udvar egy részét gyepszô- adtak mûsort, vasárnap pedig családi
nyeggel látták el, más részét füvesí- délutánt szerveztek a város lakóinak.
tették, öltözôkabinokat helyeztek el Mindkettô nagy közönséget vonzott,
az udvaron, és megépítik a fürdô a jó idôben sokan választották kikapelôtti díszparkot is. A városvezetô azt csolódásul a programokat. A családi
kívánta, hogy minél többen látogas- délutánon ráadásul a gyerekek más
sanak el az így ötszázról mintegy játékok mellett ingyen játszhattak az
ezerfôs befogadóképességû Vulkán ugálóvárban, ami így kimondottan
fürdôbe. Az ünnepi beszéd után a kö- nagy sikernek örvendett. Esténként
zönség átvonult a medencékhez, utcabálokban szórakozhatott a közönahol Fehér László, Markó Péter és dr. ség: pénteken a Fény Trió, szombaton
Varga Zoltán fanfár hangjaira vágták a Juice együttes lépett fel, ekkor a
át a nemzeti színû szalagot. Az ünne- Kozmix jelent meg sztárvendégként,
pi aktus befejezéseként a jelen lévô vasárnap pedig Radányi Károly énevendégek labdákat dobtak a vízben kelt elôbb a gyerekeknek, majd a fellévô gyerekeknek, majd a sportnapra nôtteknek. A celldömölkieken kívül
érkezô diákok és pedagógusaik is nagyon sokan érkeztek a környezô tekörbejárták az új medencéket. Este a lepülésekrôl is a kiválóan sikerült rennagyközönség is bejárhatta a létesít- dezvényre.
»TULOK G.
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Fürdôzés a Vulkánban
Kivételesen gyönyörû környezetben
pihenhetnek a Vulkán fürdô látogatói: az udvari medencékbôl a Ság
hegyre látni. A két héttel ezelôtti
átadás után már nagyon sokan fürdôztek az új medencékben, most
már minden generáció megtalálja a
kikapcsolódási lehetôséget.
Szûk egy éve hat medencével kezdte
meg mûködését a Vulkán fürdô.. Egy
hatsávos, 25 méteres úszómedence,
egy tanmedence, egy termálvizes,
ülôpados medence, egy szintén
termálvizes jakuzzi medence, egy
szabadtéri gyerek csúszdamedence,
valamint szauna és merülômedence
készült el az építkezés elsô ütemében. A fürdô építésének második ütezsúfolásig telt a fürdô a múlt hét végén

mében készült el két szabadtéri medence, egy a kisgyermekek számára
és egy élményelemekkel ellátott medence. Az 560 négyzetméteres, 1,3
méter átlagmélységû élménymedencében 27–29 Celsius-fokos víz van,
termálvizes hôcserével. A medencében a két látványszökôkúton kívül örvény, buzgárok, hát-, nyak- és vállmasszázs kényeztetik a fürdôzôket. A
kisgyermekmedencét bébikortól hatéves korig használhatják a gyerekek,
a hároméves kornál kisebbek szülôi
felügyelettel, és úszómester is segíti
a kicsiket. A 120 négyzetméteres
medence 20–60 centiméter mély, 30
Celsius-fokos.
– A Vulkán fürdô második ütemének
átadásával eljutottunk odáig, hogy
minden generáció – a bébiktôl az idôs
korúakig – megtalálja a lehetôséget a
kikapcsolódásra – emeli ki Fehér
László polgármester. – Tervasztalon
van egy szabadtéri, felnôtteknek szóló csúszdamedence, egy 25 méteres
kinti sportuszoda, valamint egy kültéri, termálvizes, ülôpados medence
is. Úgy gondolom azonban, hogy
most elsôsorban nem a további medencék építésével kell foglalkoznia
az önkormányzatnak. Természetesen
továbbra is figyeljük a pályázatokat,
és ha nagyon jó kiírási feltétellel, kevesebb önrésszel jelennek meg, akkor pályázunk. A városnak most arra
kell koncentrálni, hogy a fürdô körüli
területek hasznosítására befektetô-

Költözés elôtt
Június végéig át kell adni a mûvelôdési házat építkezési területként, ez azt jelenti, hogya benne mûködô
mindkét intézményegységnek el kell költöznie az épületbôl – tudtuk meg Pálné Horváth Máriától, az összevont intézmény igazgatójától. A mûvelôdési központ a
szakközépiskola épületébe, a könyvtár a Vasvirág Szállóba költözik, a részben szintén az épületben mûködô
Soltis Lajos Színház pedig a kamaraszínházukban tevékenykedik tovább.
A könyvtár június 26-án zár be, és várhatóan július 24én nyitja meg kapuit a Vasvirág Szálló földszintjén. Változatlan nyitva tartással mûködnek majd tovább, a teljes könyvtári állomány és a szolgáltatások is a könyvtárhasználók rendelkezésére állnak. A mûvelôdési központ
júliusban is tart ügyeleti napokat, hiszen az intézményben lévô tanfolyamok a nyáron tovább folytatódnak. A
csoportok többnyire szintén szünetet tartanak, az
Energy Dabaston táncosai azonban ebben az idôszakban
is próbálnak.
A több mint három évtizedes épülettôl június 24-én, a
Szent Iván-napi programhoz kapcsolódva búcsúznak el.
A rendezvényre várják mindazokat – akár fellépôként is –,
akik ez idô alatt kötôdtek az intézményhez.
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ket találjunk, a jelöltekkel folyamatban vannak a tárgyalások. Nekik különbözô elképzeléseik vannak bevásárló és szórakoztató egységek, étterem, kemping, szálló, motel kialakítására. Szeretnénk olyan befektetôt
találni, aki szállodát épít a fürdô mellé, illetve a fürdôben lévô gyógyászati részt üzemeltetné a saját és a betérô vendégeknek is.
A nyári idôszakban az udvaron elhelyezett öltözôkabinokat is használhatják a fürdô látogatói, aki nem
akar, nem kell öltözôszekrényt bérelnie, így a belépôjegy is olcsóbb. A
felnôttek 650, a nyugdíjasok 450, a
gyerekek 300 forintért válthatnak jegyet egész napra a nyáron. A nyári
bejárat idén még nem készült el. Remélhetôleg jövôre már használható
lesz, addig azonban a fôbejáraton közelíthetik meg a kinti medencéket is
a vendégek. Pályázaton nyert a város
pénzt egy strandkézilabda- és röplabdapálya kialakítására, aminek elkészülte után tovább bôvül a szórakozási lehetôség.
A fürdô szolgáltató egységeiben büfé, fodrászat, kozmetika, masszázs
mûködik. Amennyiben a harmadik
ütemben megépítik majd az újabb,
tervezett medencéket, akkor 2500
négyzetméternyi vízfelület nyújt kikapcsolódást minden korosztály számára. A termálvíz magas nátriumhidrogén-karbonát tartalmának köszönhetôen elsôsorban mozgásszervi
panaszok gyógyítására alkalmas. A
termálvizet gyógyvízzé szeretnék minôsíttetni.
»TULOK GABRIELLA

Kisebbségi választás
Az ôszi helyhatósági választásokon a kisebbségi önkormányzati választást akkor tûzi ki a helyi választási bizottság, ha a településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplô kisebbségi választópolgárok száma a kitûzésének napján eléri a harminc
fôt. A települési kisebbségi önkormányzati választáson csak az szavazhat, aki a törvényben megnevezett 13 – bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén,
ukrán – kisebbséghez tartozónak vallja magát. A kisebbségi választói névjegyzékbe való felvételt június 1-je és július 15-e között kell kérniük a választópolgároknak a település jegyzôjétôl. A kérelemnyomtatványt bedobhatják a polgármesteri hivatalban elhelyezett gyûjtôládába, illetve postán is eljuttathatják a jegyzôhöz. A választópolgár csak egy kisebbség választói jegyzékére kérheti a felvételét. Jelöltet csak olyan társadalmi szervezet állíthat,
amelynek alapszabályában rögzített célja az adott
kisebbség képviselete, független jelöltekre nincsen
törvényi lehetôség.

» TUDJON RÓLA
Gyakran megállítanak az utcán, hogy
mondjam el, mi a helyzet a Népjóléti Szolgálat bôvítésével és az óvodai
összevonással kapcsolatban. Most az
újságolvasóknak is elmondom, mit
válaszolok ilyenkor, milyen változások kellettek ahhoz, hogy a gyerekekrôl és az idôsekrôl is megfelelô
módon gondoskodjunk.
Korábban, egészen a múlt év elejéig
Alsóságon mûködött a Népjóléti Szolgálat keretében a Gondozóház. Az intézmény tizenkét fôre kapott mûködési engedélyt, de korszerûtlen, régi
épülete volt, így mindig csak egy-egy
évre adott engedélyt a Vas Megyei
Közigazgatási Hivatal. Az ellátásra való igény azonban jóval nagyobb volt,
volt olyan év, hogy akár ötven helyre
is szükség lett volna. Ezzel párhuzamosan – mint az országban általában
– a demográfiai változások miatt egyre kevesebb gyerek jár iskolába és
óvodába. A celldömölki városrészen
három önkormányzati fenntartású
óvoda mûködött, de nem voltak kihasználtak. A Vörösmarty utcai hatcsoportos óvodában csak négy csoport, a Szalóky utcai négycsoportos
óvodában három, a szintén négycsoportos Koptik utcai óvodában is csak
három csoport volt. Így négy üres
óvodai csoportszoba maradt. Ezért
úgy döntöttünk, hogy a mûködési
költségek csökkentése miatt egy irányítás alá vontuk össze az óvodákat,
tagóvodákat hoztunk létre, amivel
azonban a nevelési tevékenység nem
károsodott. A Szalóky utcai óvodát
szüntettük meg, és a tíz csoportot két
épületben, a Vörösmarty utcában és a
ligeti óvodában helyeztük el. (Már a
korábbi képviselô-testület is foglalkozott az egyik óvoda megszüntetésé-

Az óvodáról

vel, hiszen 2001–2002-ben arról volt
szó, hogy a ligeti óvodát megvásárolja az evangélikus egyház, majd azt
átépítik. Szerintem az újságolvasók
pontosan emlékeznek arra, milyen viharokat kavart ez akkor.) Alsóságon a
Sági úton egy háromcsoportos, a bányatelepen egy egycsoportos óvoda
mûködött, ez utóbbit is a Sági úti óvodába hoztuk be, de a csoportok száma
nem változott.
A Szalóky utcai óvodát ezek után
megkapta a Népjóléti Szolgálat,
amelynek az épületében korábban a
szakmunkásképzô kollégiuma, majd
a varrodája mûködött. A kollégium
megszûnt, a varrodát pedig máshova
helyeztük át, így egy épületcsoportban hoztuk létre a Népjóléti Szolgálat
centrumát. A volt óvoda épületében
alakítottuk ki a Gondozóházat, ami
így már huszonnégy férôhellyel mûködik. Kistérségi ellátást biztosítunk,
a férôhelyek száma még mindig nem
elég, ezért késôbb szeretnénk tovább
bôvíteni. Az óvoda konyháját melegítôkonyhává alakítottuk át, és a távlati elképzelések között szerepel, hogy
pályázati források segítségével korszerû, HACCP rendszerûvé fejlesztjük.
Jelenleg még a volt Eötvös iskolai
konyhában fôznek a Népjóléti Szolgálatnak, de akkor az is bekerülne az
épületkomplexumba.
Volt arról is szó, hogy a ligeti óvodát
kellene átalakítani az idôsek ellátására, de az épület egyrészt nem alkalmas erre, másrészt akkor megint
csak széttagolt rendszer alakult volna
ki. Beadtunk egy pályázatot, mintegy
60 millió forintos költségvetéssel
épült volna egy óvodai csoport, egy
tornaszoba, egy orvosi szoba és egy
ellátó helyiség a ligeti óvodában. Sajnos ez a pályázat nem lett sikeres, de

megyei pályázaton, csökkentett tartalommal, 24 millió forintot nyertünk, amibôl egy óvodai csoportot és
egy orvosi szobát építünk a ligeti
óvodához. Ezzel tízrôl tizenegyre nô
az óvodai csoportok száma a celldömölki városrészen, a négy sági csoporttal együtt, illetve az evangélikus
egyház által mûködtetett óvoda két
csoportjával együtt 17 a csoportok
száma. Az önkormányzati óvodákban
is egy csoportot, és az egyházi óvodában is egy csoportot tesz ki a környezô településekrôl bejáró gyerekek
száma. Celldömölk iskolaváros akar
lenni, az itt óvodába, majd iskolába
járó gyerekeket szívesen fogadjuk.
Ugyanakkor az állami normatíva szerint a kiegészítéseket a környezô falvak nem fizetik meg nekünk, arra hivatkozva, hogy ôk is tartanak fenn
óvodát.
Az átalakításokra fordított pénzrôl
tudni kell, hogy az Idôsek Klubja
kialakítására tízmillió forintot pályázaton nyert az önkormányzat, további
tízmilliót önrészként tett hozzá a város. A Gondozóház kialakítására húszmillió forintot kistérségi pályázatból
finanszíroztak. A ligeti óvodát korábban több mint tízmillió forintos vállalkozói felajánlással újították fel, most
pedig 24 millió forintos pályázati támogatással és hatmillió forint önrésszel valósul meg az építkezés.
Összesen hetvenmillió forintos fejlesztés gyarapította a város vagyonát.
Remélem, hogy egyre több gyerek
születik majd Celldömölkön, és akkor,
ha szükség lesz rá, tovább kell bôvítenie a városnak az óvodákat, növelni a
csoportok számát. Akkor az lesz a
megoldandó feladat, hiszen mindig az
adott körülményekhez kell igazodni.
»FEHÉR LÁSZLÓ polgármester

Kitört a vakáció

bizonyítványosztás elôtt a kisdiákok

Befejezôdött az idei tanév, a diákok az évzárókon megkapták a bizonyítványokat. Az általános iskolások és az alsóbb osztályfokon járó
középiskolások már a nyaralásnak szentelhetik
az idejüket. Az érettségizô, szakvizsgázó középiskolásokra azonban még megmérettetések várnak, és a felsôoktatásban tanulók is
vizsgáznak.
Az iskolai idôszak lezárásával szeptember elsejéig a megérdemelt pihenésé az idô a diákok számára, ehhez kívánunk lapunk nevében
is nekik szórakoztató kikapcsolódást, jó idôtöltést a nyárra, és feltöltôdést a következô
tanévre.
5
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Ünnepelt a Baráti Kör
A celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium elsô érettségizô diákjai 1950ben hagyták el az alma matert. 1980ban, a harmincéves érettségi találkozójukon dr. Tungli Gyula javaslatot
tett arra, hogy hozzák létre az Öregdiákok Baráti Körét. Az egyesület
meg is alakult, majd kiterjesztve tevékenységi körét, 1986-tól kezdve
Kemenesaljai Baráti Kör néven mûa kemenesaljai baráti kör tagjai az ünnepi közgyûlésen

ködik. Létrejöttének célja volt a gimnáziumi hagyományok, emlékek
ápolása, valamint annak a szellemiségnek a megôrzése és továbbadása,

amit az intézménytôl kaptak útravalóul az egykori diákok. A tagok évente kétszer tartanak közgyûlést. Az
idei év elsô, tavaszi ülésén fennállásuk huszadik évfordulóját is ünnepelték. A június 3-án tartott ünnepségen
Szabó Lajos és Kovács Ferenc országgyûlési képviselôk is részt vettek. A
város nevében Fehér László polgármester köszöntötte a Kemenesaljai
Baráti Kör tagságát, kérte, jöjjenek
minél gyakrabban haza, és ha tehetik, segítsék a várost. A jubileum alkalmából elismerô oklevelet adott át
a körnek.
A húszéves jubileum a köszöntôk elhangzása után az elhunyt tagtársakra
emlékezéssel folytatódott. Ezután dr.
Zsiray Ferenc elnök mutatta be a kör
szervezeti felépítését és mûködését,
valamint visszatekintett az elmúlt két
évtizedre.
Dr. Zsiray Ferenc után, dr. Kósa András, a baráti kör tiszteletbeli elnöke
szólt. Örömét fejezte ki, hogy a szervezet sokat fejlôdött, rengeteg értékes dologgal gazdagodott az elmúlt
évek során. Kiss Jenôné, az egyesület
gazdasági, pénzügyi helyzetét ismertette, majd két újonnan belépett tagtársat köszöntöttek, a celldömölki kötôdésû Kaleta Jánosnét és férjét.

Tanulmányi támogatás
A Kemenesaljai Baráti Kör társadalmi
egyesület pályázatot ír ki ösztöndíjra.
A támogatás célja: olyan, valamely
felsôfokú oktatási intézménybe felvett, kiemelkedô képességû diákok
anyagi támogatása, akik családjuk
szociális helyzete miatt tanulmányaikat nem tudnák megkezdeni, illetve
folytatni. A tanulmányi támogatást
egy tanévre két személy nyerheti el,
tanévenként tíz hónapon át havi 1010 ezer forint összegben. A támogatás odaítélésérôl – a pályázatok alapján – a Kemenesaljai Baráti Kör ösztöndíjbizottsága dönt.
Pályázati feltételek: a pályázó
Kemenesaljához való kötôdése (vagy
Celldömölkön érettségizett, vagy
Kemenesalján dolgozott). Azok számára, akik még nem kezdték meg felsôfokú tanulmányaikat, de felvételt
nyertek valamelyik felsôfokú intéz6

ménybe, jeles tanulmányi átlag a középiskola utolsó két osztályát tekintve.
Azok számára, akik már valamelyik
felsôfokú oktatási intézmény hallgatói,
az utolsó két félév jeles tanulmányi átlaga. Hozzájárulás ahhoz, hogy a bizottság az anyagi helyzettel kapcsolatban környezettanulmányt végezzen.
A pályázatnak tartalmaznia kell: Egy
saját kézzel írt önéletrajzot, amely kitér a család anyagi helyzetére és a
pályázónak a választott hivatásával
kapcsolatos terveire. A pályázati
kiírás pontjaiban szereplô okmányok
másolatát. (bizonyítvány, szülôi kereseti igazolvány).
A pályázat beküldési határideje 2006.
augusztus 20-a. Cím: Kemenesaljai Baráti Kör, 9501 Celldömölk, Pf. 49. A pályázatok augusztus 31-ig kerülnek elbírálásra. A döntésrôl a pályázó legkésôbb szeptember 15-ig értesítést kap.

A Kemenesaljai Baráti Kör tevékenységéhez tartozik a két gimnáziumi tanár, Jónás Márton és Szente Imre nevével fémjelzett pályázat kiírása,
amelyet minden évben meghirdetnek. Idén 29 színvonalas pályamunka
érkezett a képzômûvészet és az irodalom területérôl. Évente írnak ki pályázatot a tanulmányi támogatás elnyerésére is. Ezek eredményeit is ismertették a közgyûlésen. Ezek kihirdetése és a díjak átadása után a húszéves jubileumra készült kiállítás
megnyitójára került sor, amely az elmúlt évek legszebb és legérdekesebb eseményeit hivatott felidézni a
dokumentumok és képek bemutatásával. A tárlatot Balogh Józsefné nyitotta meg, aki a kör jelenleg külföldön élô tagjainak üdvözletét is továbbította. A Baráti Kör tagjai elmondásuk szerint nem visszajárók, hanem hazajárók, akik kemenesaljai
kötôdésüket büszkén vállalják, és Vas
megyét, Celldömölköt tekintik szûkebb hazájuknak. A gimnáziumi évek
során kialakult összetartó erô, a tanárok által beléjük plántált tudás és
szellemiség a mai napig áthatja mindennapjaikat. Az alapvetô elvek,
amelyeket a tagok vallanak, örökérvényûek, és hûen tükrözôdnek minden közgyûlésükön. Nem volt ez
másképp a jubileumi ünnepséggel
egybekötött összejövetelen sem.
»REINER ANITA

Pályázati eredmények
Irodalom: 1. Kurucz Tünde, Berzsenyi Dániel Gimnázium; 2. Végh Rudolf, gimnázium; 3. Szabó Péter,
gimnázium. Különdíj: Mihók Nóra,
gimnázium; Biczó Zsófia, gimnázium; Szilágyi Andrea, gimnázium;
Rozsi Margit, gimnázium.
Népmûvészet: 1. Horváth Zoltán,
Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola; 2. Gadácsi Eszter,
gimnázium; 3. Gadácsi Katalin, gimnázium.
Képzômûvészet: 1. Kazári Dóra,
gimnázium; 2. Orbán Péter, Ádám
Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola; 3. Giordan Andrea, gimnázium. Különdíj: Cseke Zsófia, zeneiskola; Bolla András, zeneiskola
Egyéb, különdíj: Pesti Ádám, gimnázium; Kovács Eszter, szakközépiskola.
Tanulmányi díj: Király Eszter, gimnázium; Sárközi Tibor, szakközépiskola.

»
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Egykor volt világbajnokság
Tóth II. József, a legendás Aranycsapat merseváti származású tagja és
Hegyi Iván sportújságíró volt a vendége a KMKK Kresznerics könyvtárának és a Berzsenyi Asztaltársaságnak.
Tóth II. József, a most 78 éves
„Bozsi”, aki ifjú korában a Mersevát
és Külsôvat csapatában is kergette a
labdát, 12 alkalommal szerepelt az
„Aranycsapat” néven közismert magyar labdarúgó-válogatottban. Gólt
lôtt például az angolok elleni 7:1-es
és az 1954-es vb-n, a nyugat-német
válogatottnak is a 8:3-ra végzôdött
találkozón. Klubhû játékos volt. A
Csepel színeiben 296 mérkôzésen
játszott, és 76 gólt szerzett.
Visszaemlékezésében, a beszélgetés
során is érzôdött, mennyire sajnálja,
hogy elvesztettük az 1954-es vb döntôjét, amelyen ô nem léphetett pályára, mert a brazilok ellen megsérült. (Következményeit ma is viseli –
V.L.) Neheztel azért, mert a 2:3- ra el-

vesztett mérkôzésrôl készített összefoglalókban semmi nem látható a
magyarok által lôtt kapufákból, és az
sem, hogyan lökték el Grosicsot a
harmadik német gól elôtt. Nem kis
nosztalgiával említi meg, hogy az akkori magyar válogatott 51 mérkôzésen nem szenvedett vereséget, s
döntetlent is alig játszott.
A mai magyar labdarúgásról úgy vélekedett: gyengeségének elsôsorban
az az oka, hogy a pénz körül forog
minden, Külföldrôl nagyon sok játékost vásárolnak, így a tehetséges fiataloknak nincs lehetôségük bekerülni
a csapatokba és bizonyítani.
Hegyi Iván, a Népszabadság Ezüst
Toll-díjas sportújságírója, aki az elmúlt évben az „Év sportújságírója”
lett – több sporttémájú könyv szerzôje és társszerzôje – a Labdarúgó VBkönyv címû, második kiadást megélt
mûvét mutatta be a résztvevôknek.
Többek közt elmondta: sajnálatos,

Fidesz-jelölt

Ford-szalon nyílt

Még néhány hónap van hátra az önkormányzati választásokig, a pártok
már most országszerte sorra nevezik
meg polgármesterjelöltjeiket. Celldömölkön felröppent a hír, hogy Kiniczky
István, a Fidesz helyi alelnöke lesz a
párt polgármesterjelöltje. Megkérdeztük errôl Kiniczky Istvánt, aki elmondta: neve lehetôségként merült fel, de
a Fidesz jelenleg elfogadott jelöltje
Makkos István. Errôl a helyi szervezet
döntött, a javaslat a megyei, illetve az
országos szervezet elé kerül.
A felvetést, hogy információink szerint a Fideszen belül villongások vannak a helyi polgári kör részérôl,
Kiniczky István nem erôsítette meg.
Mint mondta, minden demokratikusan mûködô pártban vannak véleménykülönbségek, de ezek tisztázása a párt belügye.
Információink szerint a helyi szervezet belsô ellentéteinek tisztázására –
például arra, hogy a polgári kör tagjai
le akarták váltani a párt helyi elnökét,
Horváth Melindát – a területi szervezet részérôl érkezett segítség. Kiniczky
István a területi bizottsági jelenléttel
kapcsolatban csak annyit mondott:
„Tényleg volt itt valaki, de ez nem kirívóbb, mint más pártoknál.”
»TULOK G.

tóth ii. józsef (balról) és hegyi iván a könyvbemutatón

hogy a magyar válogatott húsz éve
nem tud kijutni a vb-döntôkre, jóllehet a döntôkön szereplô csapatok
száma idôközben a duplájára növekedett. Szerényen hozzátette: örül
annak, hogy legalább annyit tehetett
a labdarúgásért, hogy megírta a világbajnokságok történetét.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

fotó völgyi lászló

Ford márkakereskedés nyílt városunkban. Teljes körû szolgáltatással,
egyebek mellett új és használt autók eladásával, szervizzel állnak az
ügyfelek rendelkezésére.
A több lábon állás miatt, és hogy nagyobb
ügyfélkört tudjanak kiszolgálni, döntöttek
a Ford-szalon nyitása mellett – mondja
Molnár Sándor ügyvezetô igazgató, aki
vállalkozásában már régebb óta mûködteti a Reanult-szalont. Kerestek még egy
partnert, egy márkát, a Ford pedig éppen
hálózatot akart bôvíteni, így mindkét fél
megelégedésére foghattak hozzá a celldömölki telephely kialakításához. A Ford Molnár az ingatlannal együtt nettó 180 millió
forintos beruházás lett, melynek a szalonon és a mûhelyen kívül része a parkoló
és az út kialakítása is.
Az ügyvezetô elmondta, hogy teljes körû
szolgáltatást végeznek. Új és használt autókat értékesítenek, segítenek a hitelügyintézésben, szerzôdésük van a biztosítótársaságokkal. Garanciális szervizt, javítást,
eredetvizsgálatot is végeznek. A szervizmunkákhoz új mûhelyt alakítottak ki
komplett diagnosztikai sorral, teljes új berendezéssel, de nem kellett külön karosszériamûhelyt és fényezô mûhelyt létrehozni.

a ford-szalonban új autók forgalmazásával is foglalkoznak

Munkahelyteremtô beruházásként tizenöt
dolgozót készültek felvenni, egyelôre tizenkét új munkatársuk van. Reményeik szerint
az ügyfelek számának gyarapodásával
szükség lesz arra, hogy autószerelôket és
villamossági szerelôket vegyenek még fel.
Molnár Sándor szerint jól választottak a
Forddal, hiszen egyre több autó van ebbôl a
típusból az utakon, és a környéken legközelebb ötven kilométerre van Ford-szalon. Ha
a vásárló nem elkötelezett egy márka iránt,
azt választja, ami helyben van, és nem mindegy, hogy ötven vagy száz kilométert autózik-e szervizre. A Ford felfelé megy az
eladási statisztikán, jók az autói, kiváló az
ár-érték aránya, nagy a kínálat, akár személyautóból, akár kishaszon-gépjármûbôl,
van választási lehetôsége az ügyfeleknek.
»TULOK G.
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Beszámol a bizottság 1.
Az ôszi önkormányzati választások
közeledtével az elmúlt ciklus eseményeirôl kérdezzük a bizottságok
elnökeit. Elsôként Somogyi Gyulával, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi bizottság elnökével beszélgettünk.
– A bizottság hét tagból áll, négy tagja a
képviselô-testületbôl került ki, illetve három külsôs tagunk is van. Németh Dénes,
Szalai József, Döme László és jómagam a
lakosságot képviseljük a bizottságban,
Kiniczky István, Kaisinger Sándor és Bakó
László, mint szakértôk vannak jelen – kezdte a bizottság elnöke. – Bár a bizottságban
különbözô politikai érdekû emberek dolgoznak, sikerült azt megvalósítanunk,
hogy a bizottságon belül a különbözô politikai érdekek nem érvényesülnek, egyfajta
politika létezik a tagok számára, a várospolitika. Legfeljebb a megközelítési utak
különbözhetnek, de a célnak azonosnak
kell lennie. A városfejlesztés és a környezetvédelem áll a feladatok között az elsô
helyen, a városüzemeltetés tulajdonképpen pénzügyi kérdés, de ebbôl is kivesszük
a részünket. A bizottságunk célja, hogy a
képviselô-testület munkáját megfelelôen
elôkészítsük. Ebben a ciklusban nagy
hangsúlyt kapott a közbeszerzési bizottsági tevékenység, hiszen a pénzügyi bizottsághoz hasonlóan, a városfejlesztési bizottság tagjai is részt vesznek a közbeszerzési bizottságban.
» Mit tart az elmúlt ciklus sikereinek,
és mi az, amit nem sikerült megvalósítani?
– Egyértelmûen tevékeny négy év van a
hátunk mögött. Mindenképpen sikernek
könyvelem el a városi nagyberuházásokat.
Természetesen 12 ezer ember kedvére
nem lehet tenni, vannak ellenszólamok is,
de szerencsére nagyon kis számban. Bár

somogy gyula

amit érdekesnek tartok, hogy a kis szám
ellenére is hangosabb a hangjuk, mint a
pozitív véleményeknek. A lakosság is láthatja, hogy egyértelmûen pozitív változásokon esett át a város, bár be kell vallanom, hogy ez nem csak a mi érdemünk,
hiszen vannak olyan beruházások, amik
ciklusokon átívelnek, az egyik bizottság
elôkészíti, majd a következô megvalósítja.
Van ezek között a beruházások között
olyan, aminek a gyökere messzire nyúlik
vissza, és remélem, lesz olyan beruházás,
amit mi elkezdünk, és a következôknek
kell folytatni. Botor dolognak tartom azt,
hogy a jó dolgoknak csak azért ne legyen
folytatása, mert esetleg azt a másik politikai oldal kezdte el. Amit én viszont mindig
szóvá teszek, az az, hogy ezek a városi
nagyberuházások annyira leapasztották a
forrás oldalt, hogy a meglévô infrastruktúránkat nem tudtuk tovább fejleszteni. Gondolok itt a már sokat emlegetett úthálózatra, hiszen nemcsak az alsósági városrészen, hanem Celldömölkön is vannak rossz
állapotban lévô közutak.

Ötvenedik évforduló
Ötvenedik házassági évfordulójukat ünnepelte Bene Viktor és Somogyi Edit május
20-án. A nyolcvanéves Viktor bácsi korábban tanácsi tisztviselôként dolgozott, a férfénél öt évvel fiatalabb Edit néni pedig a
nagysimonyi általános iskola pedagógusa
volt. A celldömölki házaspárt Fehér László
polgármester is felköszöntötte. A fényképen a városvezetôvel és unokáik társaságában láthatóak az ünnepeltek, akiknek
újságunk nevében is gratulálunk.
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» Hogyan zajlanak általában a bizottsági ülések?
– Minden döntés-elôkészítô munkát helyszíni szemle elôz meg. Ez egy elég jól bevált gyakorlat, mivel én úgy gondolom,
hogy legjobban úgy ismerhetjük meg a
problémát, témát, ha megnézzük, hogy
mirôl van szó. Ilyenkor bejárjuk a napirendi pontokban szereplô helyszíneket, és az
asztalnál csak eldöntjük, hogy mi a teendô. Elôfordul az is, hogy két-három óra
múltán kerülünk csak vissza a tárgyalóasztalhoz.
» Mit gondol, a következô bizottságnak mik lesznek a legfôbb teendôi?
– Mint ahogy a négyéves beszámolómban
is javasoltam, a következô bizottság különös gondot fordítson arra, hogy idôben különítsen el forrásokat az infrastruktúra karbantartására, hiszen nagyon furcsa az,
hogy építkezünk, szépítkezünk, közben
meg olyan rossz utakon járunk, hogy a kocsinak tengelye, a gyalogosnak a lába törik. Mellé kell állni a közintézmények
felújításának, hiszen régóta ígérgetjük a
rekonstrukciókat. Ezekre sajnos ebben a
ciklusban nem került pénz, pedig ezek is
szükségesek lettek volna. Maradtak még
feladatok, most fogadjuk majd el a településrendezési tervet, itt van a városháza és
a mûvelôdési központ kérdése is. Ezen kívül dédelgetett álmunk az elkerülô út
megépítése is, hogy az átmenô forgalom
elkerülhesse a várost. Én azt mondom,
hogy nem csak négy évre, hanem egy évtizedre elôre látható munkák vannak, és
erre bizony a pénzt ki kell csikarni.
» Van-e folyamatban olyan ügy,
amit még ez a bizottságnak meg tud
valósítani?
– Igen, a bizottság is elfogadta a polgármester úr javaslatát, hogy tegyünk végre
pontot a Jókai utca ügyének végére, hiszen
ez már az elmúlt ciklusból, vagy talán az
azt megelôzô idôkbôl nyúlt át. Én teljesen
megértem Döme László képviselô kollégámat, hogy ez idáig rengeteget talpalt érte,
de semmi nem történt. Persze itt nemcsak
a Jókai utcáról van itt szó, hanem most
már a róla nyíló négy utcáról is. De nem
csak az alsósági városrészen, hanem Celldömölkön a Zrínyi utcáról, a Vágány utcáról, és még sorolhatnám tovább. Rengeteg
lenne a tennivaló, de ezekre a nagyberuházásokra is szükség volt, kellett a körforgalom, a ravatalozó, de sajnos mindenre
nem jutott pénz. Ennek ellenére én feltétlen pozitívnak értékelem az elmúlt négy
évet, és kívánom azt a következô testületnek és a bizottságoknak, hogy a következô ciklus is legalább ilyen termékeny és jó
legyen!
»CSÁGOLY SZILVIA

» K HU ÁL TT TÚ É R R A

Ürgeivás a Szakály-pincében
A Vasi Honismereti és Helytörténeti
Közlemények címû folyóirat egyik
száma került a kezembe a minap,
amelyben örömmel fedeztem fel
Káldos Gyula kollégánk egyik munkáját. A közel 30 oldalas dolgozat néhai
Szakály Dezsô alsósági igazgató-tanítóról szól. Érdeklôdve olvastam, részint, mert Dezsô bácsit személyesen
ismertem, másrészt késôbb magam is
az alsósági iskolában tanítottam 38
évig. A dolgozat A szülôföld, A soproni és csurgói évek, A dolgos évek, Új
környezetben, A költô, A hagyományápoló, A szôlész-borász címekkel foglalja össze az életét. Úgy gondoltam,
egyet s mást közreadok a tanulmányból olvasóinknak is a szerzô egyetértésével, amelyben elsôsorban Dezsô
bácsi Ság hegyi pincéjének kuriózumnak számító szokásairól, „szertartásairól” szóló részekre koncentrálok.
Szakály Dezsô a Somogy megyei Iharosberényben született. A tanítói képesítést Sopronban szerezte, és Balatonakaliban kezdte a pályáját 1924ben. Egy év múlva került az alsósági
evangélikus iskolába, melynek 1948tól 1955-ig az igazgatója volt. A városrészben az utókor szigorú, de igazságos tanítóként ismeri, aki nagy súlyt
fektetett a hazafias nevelésre. Munkálkodásával új színt és lendületet hozott a falu és a gyülekezet életébe.
Dezsô bácsi vendégszeretete messzi
földön híres volt, de pincéjébe nem
volt könnyû bejutni, a belépéshez
„jogot” kellett szerezni. A hagyo-

mányt az elôzô szôlôtulajdonostól,
Szabó Péter kiscelli szolgabírótól vette át a szôlô megvásárlásakor, 1937ben, amit idôvel továbbfejlesztett. A
szokást máshol nem gyakorolták,
csak a Ság hegyen, és kizárólag ebben a bizonyos pincében. A szertartás
lényege, hogy amikor új vendég érkezett a pincéhez, a tulajdonos
megállította az ajtóban. Ha be akart
térni, és el akarta nyerni a tulajdonos
barátságát, ki kellett innia az „ürgét”,
s beírhatta a nevét a pince falán lévô
szívbe, méghozzá, ha egybôl kiitta,
akkor pirossal. Az ürge korábban 4
deciliteres volt, Dezsô bácsi idejében
5, illetve 7 deciliteresre módosult.
Pontos ûrtartalmát nem árulta el. Azt
mondta, a barátságot nem deciliterben mérik.
Akkoriban az a mondás járta: „Az
erôs ember egyre issza ki az ürgét, a
gyenge kettôre, a vasutas háromra,
aki négyre, annak a vasutas sem köszön vissza.”
Dezsô bácsi pincéjében nemcsak a
magamfajta egyszerû emberek fordultak meg, hanem sok híresség is.
Ilyen volt többek közt idôsebb
Latabár Kálmán is. Nála baj volt az ürgeivással, mert a koros mûvész betegségei miatt nem fogyaszthatott
alkoholt. Helyette Koós János hörpintette ki az ürgéjét, miután az övét
már „becsókolta”. Így aztán Latabár
Kálmán is beírhatta a nevét a pince
falán lévô szívbe. A hagyomány szerint ô volt az egyetlen kivétel, aki ezt

ily módon is megtehette. Egyébként,
aki egyszer már kiitta az ürgét, „jogosnak” számított, és bármikor beléphetett a pincébe, és élvezte a gazda vendégszeretetét.
Az ürge kiivása persze általában nem
maradt következmények nélkül,
mert a jó minôségû sági bor megtette a hatását. Hogy kinél miként, arról
is anekdotázik írásában a szerzô.
Káldos Gyula munkatársunk így fejezi
be Szakály Dezsôrôl szóló írását:
„Évek óta nem hagy nyugodni a gondolat: mi történik Szakály Dezsô kiváló szôlôjével, vendégváró szívpincéjével. 2003 nyarán az új tulajdonostól
sikerült megkapni az üres pince kulcsát. Körülnéztem a pincében és környékén – szomorú látvány fogadott.
A híres szôlô az enyészeté, a kôbôl
épült pince vakolata kívül és belül
omlik. Szerencsére a falba vésett szívek állapota még jónak mondható, a
nevek olvashatók a gipszlapon. Dezsô bácsi egyik alkalommal 100-200
híresség nevét említette a sok száz,
talán ezernél is több név közül – politikusok, írók, kutatók és ismerôsök
férnek meg egymás mellett jó barátságban Ausztráliától Kanadáig. Olyan
különlegesség ez, amit védeni kellene, mindenképpen meg kellene védeni az enyészettôl. Gyakran hallunk
a borturizmussal kapcsolatos tervekrôl. A Ság hegy fellendítésére az egykori Szakály-pincénél jobb ajánlólevelet el nem tudok képzelni.”
»VÖLGYI LÁSZLÓ

A komolyzene kedvelôinek örömére Ifjúsági és Régizene Találkozót tartott az Ádám
Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola
május 19-én. A rendezvényen a helyi iskola mellett a pápai Bartók Béla Zeneiskola,
a Jánosházi Zeneiskola, a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola, a zalaegerszegi Páloczi Horváth Ádám Zeneiskola és a Rudnai
Gyula Középiskola tanulói vettek részt. A
program délelôtt kezdôdött, ahol a részvevôk mûsoraikkal bemutatkoztak egymásnak és a meghívott tanároknak: Prehoffer
Gábor furulyamûvész, a Szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium tanárának, Tomcsányi Judit zenepedagógus,
zeneterapeutának és Handler Ákos a helyi

intézmény régizene-tanárának, aki az
Ómuzsika Együttes vezetôje is. Értékelésükben kiemelték a színvonalat, amelyet
városunk és a pápai iskola növendékei
erôsítettek a legjobban. A hangulatot a
délután öt órakor kezdôdô hangverseny
koronázta meg igazán, ahol Prehoffer Gábor és növendékei szórakoztatták az egybegyûlteket. A furulyairodalom korszakait
megjelenítô mûsorukban többek között
felcsendült középkori hangszeres tánczene, de a repertoárból Johann Sebastian
Bach mûve sem hiányzott. Ezt követôen
Tomcsányi Judit közremûködésével nemcsak hallgatni lehetet a szebbnél szebb
muzsikákat, hanem táncolni is lehetett rá-

fotó völgyi lászló

Régizene táncházzal

a zeneiskola ómuzsika együttese

juk a reneszánsz táncház keretein belül. Itt
a fiatalok és az idôsebbek együtt sajátíthatták el a barokknak és a reneszánsznak
megfelelô tánclépéseket.
»HORVÁTH HENRIETTA
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Falu a patak két partján
Köcsk község területe már a honfoglaláskor is lakott volt. A török idôkben
sok szenvedést megért kis település
mai formáját 1638-ban kapta, ugyanis a Csikászó-patak bal partján Kisköcsk, jobb partján pedig Nagyköcsk
alakult ki. Külön közigazgatási egységet képeztek egészen 1937-ig. Ekkor
a két rész egyesült. Jelenleg Egyházashetyével és Borgátával alkot körjegyzôséget, de ez az állapot a közeljövôben feltehetôleg változni fog.
Varga Józsefné 2002-ben lett a község polgármestere a lakosság felkérésére. Elôtte Egyházashetyén dolgozott, mint pénzügyes, szakmai tudását a kistérségi társulás pénzügyi bizottságának elnökeként is kamatoztatja. A polgármester asszony elmondta, hogy kevés gyermek él a
községben, 15 közülük a közös fenntartású hetyei általános iskolában tanul, négyen Celldömölkre járnak, és
van öt óvodás is. A 70 év felettiek
száma magas, 66 fô. Munkalehetôséget helyben a Hetyei Berzsenyi Kft.,
valamint celldömölki és sárvári cégek
biztosítanak lakosai számára.
– Kis település lévén nagyon magasba törô terveink nem lehettek, amit
elterveztünk, azt azonban sikerült
megvalósítanunk. Címzett támogatást nyertünk a szennyvízhálózat
kialakítására, úgy gondolom, talán ez
volt a vállalkozásaink között a legna-

varga józsefné polgármester

gyobb súllyal bíró. Részt vállalunk a
hulladékgazdálkodásban, környezetvédelmi tervünk is elkészült. A ravatalozón is sikerült fejlesztéseket véghezvinnünk, vásároltunk egy halotthûtô-berendezést, melynek elôfeltétele volt, hogy a villamos áramot bevezessük.
Az utak javítása folyamatos feladatot
jelent számunkra. Különösen nagy
nehézséget okoz községünkbôl a
borgátai fürdôhöz vezetô út karbantartása, melynek kritikus pontja a
Kódó patakon átvezetô fahíd. 2005-

Megyei kitüntetett
Vas Megye Önkormányzata
Szolgálatáért
oktatási tagozat kitüntetést
kapott Nagy
Sándorné, az
Ostffyasszonyfai Petôfi Sándor ÁMK igazgatója. Nagy
Sándorné már kisgyermek korától
pedagógus szeretett volna lenni, így
nem véletlen, hogy az érettségi után
képesítés nélkül tanítani kezdett,
majd elvégezte a fôiskolát, s végül is
kezdettôl egy munkahelyen dolgozik.
Tizenkét évig Csöngén élt, 1983-ban
költöztek Celldömölkre.
10

Tizenegy éve tölti be Ostffyasszonyfán a Petôfi Sándor ÁMK igazgatói
tisztét, az általános iskola, az óvoda
és a mûvelôdési ház tartozik a vezetése alá. Pedagógusi ars poeticája,
hogy mindenki tehetséges valamiben. A pedagógusnak fontos feladata
ezt a tehetséget megtalálni és fejleszteni a tanítványokban. Iskolájában a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra egyaránt nagy gondot
fordítanak. Tanítványaik rendszeresen részt vesznek tanulmányi versenyeken, irodalmi szemléken, képzômûvészeti pályázatokon, és szép
eredményekkel térnek haza.
Nagy hagyományápoló rendezvényeik is messzire elviszik a település,
az iskola hírnevét. Az iskola fontos

ben járdafelújításra kaptunk pénzt a
Vas Megyei Területfejlesztési Tanácstól. Idén sajnos sikertelenül pályáztunk az orvosi rendelô akadálymentesítésére.
Két könyvtár, két mûvelôdési ház,
két orvosi rendelô van Köcskön, így a
lakosok saját résztelepüléseiken juthatnak hozzá ezekhez a szolgáltatásokhoz. Csatlakoztunk a kistérségi mozgókönyvtári ellátáshoz is. A polgármesteri hivatal épületében helytörténeti múzeumot alakítottunk ki. A településnek önkéntes tûzoltó egyesülete is van, tagjai nemrég a Csöngén
megtartott tûzoltó versenyen húsz
csapatból az elôkelô harmadik helyezést szerezték meg. A faluban mûködik az önkormányzat által fenntartott
polgárôrség, melyet a külföldi lakosok is támogatnak. A faluban mobilposta is jár, melynek szolgáltatásaival a lakosság elégedett.
Minden évben megünnepeljük az
anyatejes világnapot, ekkor a gyerekeket kis ajándékokkal lepjük meg.
Októberben tartjuk az idôsek napját,
nekik zenés délutánnal, ajándékcsomaggal kedveskedünk. Három éve
már, hogy július végén megrendezzük a gyermeknappal egybekötött
falunapot, amelyen ebéddel és színes programokkal várjuk a falu lakosságát.
»TAKÁCS M. TÜNDE

feladata Petôfi Sándor és Weöres
Sándor emlékének ôrzése és ápolása. Ezt a célt szolgálja az idén immár
15. alkalommal megrendezett versmondó verseny is. A település határában található hadifogoly-temetôben rendszeres résztvevôi a megemlékezéseknek. A Pannónia Ringen
minden október 6-án futó és kerékpáros versenyt rendeznek különbözô
sportági bemutatókkal közel kétezer
résztvevôvel. A rendezvények megszervezése, összehangolása, irányítása az igazgató feladata, és a felelôsség is az övé.
„A kitüntetést, amit kaptam, nemcsak a fenntartónak köszönhetem,
hanem annak a közösségnek, akikkel együtt dolgozhattam, és a rám
bízott feladatokat legjobb tudásom
szerint végezhettem”, mondja az
igazgatónô.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

»
Megkérdeztük
» válaszoltak
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Elég-e zöld terület?

»kérdez: vass veronika

»fotó: völgyi lászló

Gosztonyi Géza

Jákói Istvánné

Véleményem szerint van elég
zöld terület Celldömölkön. Kevés város mondhatja el magáról, hogy a városközpontban annyi zöld rész van, mint
itt, ahogy körülnézek. A ligetben is van, bár elvettek belôle egy részt, de szerintem
még így is elég. Felmerült,
hogy az új városközpont
megépítése esetleg zöld területet veszélyeztetne, az viszont úgy gondolom, nem
lenne jó. Én Alsóságon lakom,
ott talán csak a sportcsarnok
környéke mondható zöld közterületek, a többi zöld rész a
házakhoz tartozik.

Szerintem, van elég zöld terület itt Celldömölkön. A fôtér
nekem nagyon tetszik. Szép,
rendezett, elég sok virág van
és zöld rész. A ligetben is van
zöld terület. Amikor rendezték a városközpontot, és vágták ki az öreg fákat, annak
nem örültem, de pótolták. Ha
jövök be Ostffyasszonyfáról
Celldömölkre, úgy látom,
hogy már majdnem olyan
szép, virágos a város, mint a
szomszédos város, Sárvár. Régebben ez nem így volt. Sokkal nagyobb volt a két város
között a különbség. Szerencsére most már nincs.

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

1. szombat Dr. Pánykó Magdolna, Dr. Kiss Imre
Horváth Katalin
2. vasárnap Dr. Pánykó Magdolna, Dr. Kiss Imre
Vida Leventéné
3. hétfô
Dr. Kovács Larisza
Karádi Ferencné
4. kedd
Dr. Kovács Zoltán
Horváth Katalin
5. szerda
Dr. Márton Katalin
Tompa Kálmánné
6. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna
Karádi Ferencné
7. péntek
Dr. Mesterházy Gábor
Horváth Katalin
8. szombat Dr. Pánykó Magdolna, Dr. Mesterházy Zsuzsanna Tompa Kálmánné
9. vasárnap Dr. Pánykó Magdolna, Dr. Mesterházy Zsuzsanna Karádi Ferencné
10. hétfô
Dr. Nagy Ildikó
Horváth Katalin
11. kedd
Dr. Palatka János
Vida Leventéné
12. szerda
Dr. Schrott Olga
Karádi Ferencné
13. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
14. péntek
Dr. Tôzsér Mária
Vida Leventéné
15. szombat Dr. Bérdi Gusztáv, Dr. Gájer Tatjána
Karádi Ferencné
16. vasárnap Dr. Bérdi Gusztáv, Dr. Gájer Tatjána
Horváth Katalin
17. hétfô
Dr. Schrott Olga
Tompa Kálmánné
18. kedd
Dr. Kiss Imre
Karádi Ferencné
19. szerda
Dr. Kovács Larisza
Horváth Katalin
20. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna
Tompa Kálmánné
21. péntek
Dr. Kovács Zoltán
Karádi Ferencné
22. szombat Dr. Dr. Márton Katalin, Dr. Mesterházy Gábor Horváth Katalin
23. vasárnap Dr. Márton Katalin, Dr. Mesterházy Gábor
Tompa Kálmánné
24. hétfô
Dr. Mesterházy Zsuzsanna
Karádi Ferencné
25. kedd
Dr. Nagy Ildikó
Horváth Katalin
26. szerda
Dr. Palatka János
Vida Leventéné
27. csütörtök Dr. Nagy János
Karádi Ferencné
28. péntek
Dr. Kassas M. Khaled
Horváth Katalin
29. szombat Dr. Szente Tamás, Dr. Tôzsér Mária
Vida Leventéné
30. vasárnap Dr. Szente Tamás, Dr. Tôzsér Mária
Karádi Ferencné
31. hétfô
Dr. Bérdi Gusztáv
Horváth Katalin
(Szombaton és vasárnap 8–20 óráig, illetve 20–8 óráig felváltva adnak ügyeletet az orvosok.)

az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Maár Tímea

Szerintem, itt a városközpontban, ha még valamit építenének, már zsúfolt lenne. Nem
szabad ide építeni semmit,
mert akkor nem lesz elég a
zöld terület. Ha így maradna,
akkor van elég zöld rész. A fôtér parkosítása szép, de a
Gáyer parkot is nyitottabbá
kellene tenni, hogy igazi park
jellege legyen. Sokan haragszanak a ligetért, de azt a
hiányt is lehetne pótolni. A
mûfüves pálya pedig öröm.
Úgy gondolom, a fôtéren a
parkot nem úgy használják ki,
ahogy kellene, szinte csak a
nyugdíjasok használják.

Németh Béláné

A város fôtere nekem most
nagyon tetszik. Véleményem
szerint itt van elég zöld rész.
Ha egy kicsit megyünk kifelé
a városközpontból, ott már sajnos nem elég. Én családi házban lakom, szerencsére nekem van ott zöld rész. A liget
nagyon beszûkült. Ott a környéken vannak olyan lakók,
akiknek szükségük lenne a
zöld területre. A lakásokban
lakó gyerekek nem ismerik,
nem tudják, hogy milyen jó a
zöldben lenni. Nem tudnak
zöldbe menni. Ha felnônek, sajnos, valószínûleg nem is fogják hiányolni.

Lamantin Jazz
A Lamantin Jazz Fesztivált és Improvizációs Tábort az Improvizatív
Zenemûhely Egyesület szervezi június 25-e és július 1-je között.
Koncertek
Június 26. 19.00 Irokéz Galéria (Thököly u. 36.) – Transzfúzió Csoport
Június 27. 20.00 Lamantin Klub: Premier Padlás, Uránia udvar – A tábor tanári karának koncertje
Június 28. – LAMANTIN BLUES
18.00–23.00 Lamantin Jazz Sátor, Gayer park – Ripoff Raskolnikov Blues Band
(Ausztria–Magyaro.), Little G. Weevil Trio, Larry Garner & Band (USA)
Június 29. – VISEGRÁDI NAP
18.00–23.00 Lamantin Jazz Sátor, Gayer park – Bratislava Hot Serenaders (Szlovákia), Jirí Stivín & Co Jazz System (Csehország), SBB (Jozef Skrzek, Anthimos
Apostolis, Paul Vertico) (USA–Lengyelország)
Június 30. 18.00–23.00 Lamantin Jazz Sátor, Gayer park – Elsa Valle y sus Hermanos
Szakcsi–Vukán Duo, Gadó–Dukay–Quitzke Trio (Franciaország–Magyaro.)
Július 1. 13.00–16.00 Lamantin Jazz Sátor, Gayer park – A Lamantin Improvizációs
Tábor zárókoncertje
18.00–23.00 Lamantin Jazz Sátor, Gayer park – Sárközi Lajos Quartet, Grencsó Bio
Kollektív, Paul De Castro Afro-Latin Ensemble (USA–Románia)
A koncertek után minden este jam-session a Lamantin Klubban (Uránia udvar
6.). A belépés díjtalan.
Társprogramok
Lamantin Improvizációs Tábor – Helyszín: Bartók Béla Zeneiskola
Jazz az utcán – Utcazene meglepetés zenekarokkal., június 24–27. 17.00–19.00,
helyszínek: Cinema Café, Café Móló, Belsô Uránia udvar
Az Irokéz Galéria bemutatja – INSTANT, Fiatal Képzômûvészek Stúdió Egyesület
kiállítása a fesztivál ideje alatt folyamatosan látogatható.
Czika László fotóriporter kiállítása az eddigi fesztiválokon készült képeibôl a
Lamantin Jazz Sátorban
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»

Hírek az iskolákból
Diákolimpiai
országos bajnoki
címet
mondhat magáénak Zseli
Dániel, a Gáyer
Gyula Általános
Iskola
diákja. A diákolimpia országos döntôjét a tatai edzôtáborban rendezték,
ahol Szabó Lóránt testnevelô tanítványa atlétika sportágban egyéni
összetett elsô helyezett lett a második korcsoportosok hárompróba küzdelmeiben. Dani a kislabdahajítás, távolugrás és hatvanméteres síkfutás
versenyszámok összesítése után tetemes, 13 pontos elônnyel lett aranyérmes. Ötéves kora óta focizik, nyolcéves kora óta atletizál, de rendszeresen úszik és kézilabdázik is. A jó testi
adottságokkal rendelkezô sportoló a
testnevelés órákon kívül hetente két
alkalommal edzett a versenyekre.

a tücsök bábcsoport országos harmadik helyezett lett

Budapesten az FTC csarnokban rendezték meg az Adidas Gyermekbajnokság országos döntôjét szivacskézilabdából. Az Eötvös DSE – Apáczai
Kiadó csapata kis döntôt játszott, és a
nagy egyesületek társaságában a negyedik helyezést érte el. A csapatot a
bronzérem elérésében az egyik játékos súlyos bordasérülése hátráltatta.
Álló sor balról jobbra: Nagy Valentina.
Szalai Bernadett, Somogyi Henrietta,
Antók Fruzsina, Nagy Adrienn, Süle
Nándor edzô; Guggolnak: Somlai Fanni, Boznánszky Anna, Kovács Stella,
Kiss Edina. Vraskó Kata.
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Több tucat országos eredménnyel dicsekedhet a
Gáyer Gyula
Általános Iskola a közlekedésismereti versenyeken. Idén is
több megmérettetésen ott voltak az intézmény
diákjai Kondics Balázs felkészítésével, így részt vettek az országos, Hajdúszoboszlón rendezett kerékpáros
tudásszint-mérésen is. A versenyen
Ferencz Marcell hetedik osztályos tanuló képviselte iskoláját, és kategóriájában második helyezést ért el. Az
egyéni díjon kívül iskolája megkapta
A közlekedésre nevelés kiváló iskolája címet. Marcell korábban már megyei és országos versenyek sorát
nyerte meg, sôt az elôzô tanévben
Prágában, az európai mezônyben is
megmérette magát.

Kurucz Tünde,
a Berzsenyi
Dániel Gimnázium 11. H
osztályos tanulója a Felvételi Információs Szolgálat szervezésében megrendezett Felvi
Kvíz Oktatástörténeti Vetélkedô országos megmérettetésén második
helyezést ért el. A végsô vetélkedést
egy hosszú folyamat elôzte meg. A
gimnázium diákjai több héten keresztül teszteket oldottak meg és küldtek
vissza az interneten keresztül. A legtöbb tesztet beküldô iskolák képviselôi mérhették össze tudásukat Budapesten egy televíziós felvétel keretében. 3500 indulóból hat versenyzô,
köztük Tünde, vetélkedett egymással
a háromfordulós döntôben. Miután a
gimnázium bizonyult a legjobb iskolának, ezért egy osztálynyi gyerek
elutazott Budapestre és szurkolhatott
a versenyzôknek a stúdióban. A döntôben Tünde remek versenyzéssel
szerezte meg a második helyezést.

Évek óta rendszeres résztvevôje a
Gyermekbábosok Országos Fesztiváljának a celldömölki Gáyer Gyula
Általános Iskola Tücsök Bábcsoportja. Idén tizenharmadik alkalommal
rendezték meg a találkozót Egerben, ahonnan – korábbi elsô, két
második és két harmadik helyezésük, több különdíj után ismét – harmadik díjjal jöhettek haza a „tücs-

kök”. A csoport vezetôje Nagy Márta, aki minden alkalommal valamilyen új technikával rukkol ki a bábelôadásoknál. A csodatarisznya produkcióval harmadik helyezést értek
el: Beleznai Kinga, Deé Erzsébet,
Huszár Melinda, Jánosa Katica, Jánosa Péter, Karádi Martin, Lukács
György, Márczis Dominika, Németh
Kitti, Téttry Marianna.

Kistérségi német versenyt rendezett a Gáyer Gyula Általános iskola, amelyen
a Szent Benedek Általános Iskola diákjai kiválóan szerepeltek. A hatodik osztályosok kategóriájában a Görög Máté, Hajmássi Fanni és Thönen Svenja
összetételû csapat végzett az elsô helyen. A gyerekeket Gaszak Gábor készítette fel a versenyre.

az eötvös dse –
apáczai kiadó
országos
negyedik helyzett
csapata

»

S P O R T

Sportolt a megye
Városunkban tartották a XIII. Vas
Megyei Sportnapot június 9-én. A
jeles eseményt a Vulkán fürdô szabadtéri medencéinek avatásához
kötötték. A helyi és a vendég közönség nívós sportversenyeken, bemutatókon vehetett részt.
Tizenharmadik alkalommal rendezte
meg a Vas Megyei Sportigazgatóság
a megyei sportnapot június második
hétvégéjén. Pénteken délelôtt a Vulkán fürdô parkolójában felállított rendezvénysátorban köszöntötték a megye sportolóit és a sportot szeretô közönséget. A megnyitó ünnepségen a
házigazdák nevében Fehér László
polgármester üdvözölte a megjelenteket, majd Markó Péter, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke nyitotta meg a
rendezvényt. Markó Péter kiemelte,
hogy a sportnapot minden évben egy
sportlétesítmény átadásához kötik.
Celldömölkön ez már a második alkalom, hiszen tíz éve az alsósági sportcsarnok avatásakor is Kemenesalja
központja adott helyet a megyei
sportnapnak. A közgyûlés elnöke
szólt arról is: törekszenek arra, hogy
a világversenyeken részt vevô sportolók és a helyi kiválóságok is bemutatkozhassanak az ilyen alkalmakkor.
Pénteken a celldömölki közönség Lakos Nikolettát, a Haladás VSE sakknagymesternôjét láthatta, sôt, aki
akart, szimultánt is játszhatott vele.
Harmincan ültek le a sakktábla mellé
a sportolónôvel szemben, aki azonban nem talált legyôzôre. A celldömölki és a megye iskoláiból érkezô
gyerekek is kitettek magukért. A délelôtti futóversenyen több mint hétszázan indultak több kategóriában,
nagy sikere volt a kerékpáros ügyes-

Kupa iskolásoknak
15. alkalommal rendezték meg az Eötvös
Labdarúgó Kupát. Június 6-án hat település
20 csapata mérkôzött meg egymással négy
korcsoportban a CVSE sporttelepén. Az I.
korcsoportban a gyôzelmet az Eötvös szerezte meg a Kemenesmagasi és a sárvári
Gárdonyi elôtt. A II. korcsoportban a sárvári Nádasdy diadalmaskodott, megelôzve a
szintén sárvári Gárdonyi és a Gáyer csapatát. A III. korcsoportban az Eötvös II. gyôzött, a második helyen Kemenesmagasi, a

rajt elôtt a futók egyik csoportja

lakos nikoletta szimultánt játszott
a vállalkozó sakkozókkal

ségi versenynek is. Az UFC 2000 labdarúgópályán a Bozsik-program
utánpótlás tornája zajlott. Délután a
CVSE sporttelepén nagypályás mérkôzést játszott Vas megye U18-as
csapata Neckar-Odenwald labdarúgóival, a mûfüves pályán pedig a
celldömölki öregfiúk csaptak össze a
Vas megyei Sportigazgatóság csapatával.
Dr. Varga Zoltán megyei sportigazgató szerint beigazolódott az elôzetes várakozás, és Celldömölkön az
eddigi legnívósabb sportnapot rendezték, ez a résztvevôk létszámában, a programgazdagságban és a
vendéglátásban, szervezésben is
megmutatkozott.
Szombaton is sportbemutatók sorozata várta a rendezvényre kilátogatókat.
Bár az esôs idôjárás miatt nem tudták
megtartani a streetball-versenyt és a
harmadikon az Eötvös I. végzett. A IV. korcsoportban a Gáyer lett a gyôztes az Eötvös
és a Berzsenyi elôtt. Mind a négy korcsoportban külön díjazták a legeredményesebb, a legtechnikásabb és a legjobb hazai
játékost, valamint a legjobb kapust.
A jánosházi Batthyány Lajos Általános iskola
május végén rendezte meg a hagyománnyá
vált kispályás labdarúgótornát, a Batthyánykupát.. A rendezvényen hat iskola – a jánosházi Batthyány és Szent Imre iskolák, a bobai, a hosszúperesztegi, az alsósági és az
egyházashetyei iskolák – diákjai három korcsoportban mérkôztek egymással.

görkorcsolya-bemutatót, az alsósági
sportcsarnokban a kosárlabdázás hívei
gyülekeztek, a fürdônél pedig íjász-és
lövészbemutatókat láthattak az érdeklôdôk. Ez a nap sem maradhatott
világnagyság sportoló bemutatkozása
nélkül: Dancsó Zoltán kick-box világbajnokkal, sok gyerek példaképével
találkozhatott a közönség.
»TULOK G.

Új

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
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szerkesztôség:

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

Horváth Attila
nyomda:

Sába Druck Sárvár
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Kölyökrejtvény gyerekeknek
Kedves Gyerekek!
Újságunk 8. lapszámában rejtvényeket adtunk nektek fel.
A megfejtéseket beküldôk közül Hartai Viktóriát (Celldömölk, Marx Károly u. 9.), Horváth Hajnalkát (Celldömölk,
Zalka Máté u. 17.) és Csiszár Annát (Szombathely, Thököly u. 38.) jutalmazzuk könyvekkel. Az ajándékkönyveket

az Apáczai Kiadó ajánlotta fel számukra. A könyveket postán juttatjuk el a nyerteseknek.
Következô két rejtvényünkhöz is jó szórakozást kívánunk.
Levélcím: Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Mindkét rejtvény megfejtését várjuk. Beküldési határidô: július 21.

Fejtsd meg a rejtvényt, és a megjelölt betûket írd a bekarikázott számok
sorrendjébe! Az így kapott szót kell beküldeni.
1

Vízszintes: 1. Erôszakos ember
8. Varjú teszi 10. -…, -re 11.
Tekert 12. Ikva partjai! 13. Üz- 8
leti 15. Hibáztatlak 18. Az ég
színe 19. Irat 21. Terményt tar- 11
tunk benne 23. Felsô végtag
5
12

3
2

7

5
4

3 5

A piramis lapjaiba számokat kell írni úgy, hogy
minden egyes szám az alatta elhelyezkedô bal és
jobb oldali szám összege legyen. Megoldásként a
piramis csúcsára kerülô számot kell beküldeni.

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölk zöld övezetében, a Mikes K. utcában 63 m2-es, egyedi fûtésû, 2 szobás, erkélyes, téglaépítésû lakás jó állapotban eladó.
Irányár: 9,8 M Ft. Érd.: 06 70/338-9880.
Kemenesmihályfán, a falu központjában régi
típusú parasztház, 1600 m2-es, gondozott kerttel eladó (víz, gázcsonk van, szennyvíz bekötésre elôjegyeztetve). Irányár: 2,8 M Ft. Érd: 06
70/338-9880.
A Korona-sarok épülete alatt pincegarázs
kiadó. Érd.: 06 30/348-5122.
Celldömölkön, új építésû társasházban, 1.
emeleten 2 szobás, erkélyes, 45,5 m2-es lakás
nyári költözéssel hosszú távra albérletbe
kiadó. Érd.: 06 70/330-5325.
Gércén 2 szobás családi ház eladó. Érd.: 06
30/565-6513, 06 94/325-840.
Jó állapotban lévô, karbantartott boroshordók,
szôlôprés, szüretelôkád sürgôsen eladók. Érd.:
06 70/338-3659, 06 70/319-1661.
Szép környezetû, udvarú családi háznál külön
bejáratú, 1 szobás albérlet berendezetten 1–2
fô részére kiadó. Érd.: 06 70/331-2280.
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Függôleges: 1. Cselekvés 2.
Pépes étel 3. Bagdad lakói 4. 15
16
Irásbeli figyelmeztetô 5. Nitrogén 6. Szaglószerv 7. Becézett
Katalin 9. Francia 14. A vizek 18
3
városa 16. Vágóeszköz 17. Há21
zikó 18. KZ 20. Középeurópai
Kupa 22. Dehogy! 24. A sugár
jele
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»ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VÖLGYI LÁSZLÓ

Hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen értékesíteni kívánja a tulajdonában lévô Celldömölk, Dr. Géfin
tér 13. I/6. sz. alatti, 90 m2 nagyságú,
2+fél szobás társasházi öröklakást az alapító okiratban foglaltaknak megfelelôen a
társasház közös tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal
együtt.
Az ingatlan kikiáltási ára: 13.050.000 Ft. Licitlépcsô mértéke: 100.000 Ft. A licit idôpontja: 2006. július 7. péntek, 10 óra. A licit helye: Celldömölk Város Polgármesteri
Hivatalának emeleti tanácskozóterme.
Az ingatlan megtekinthetô: telefonon történô elôzetes egyeztetés alapján munkanapokon 8–16 óráig.
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés megkezdése elôtt készpénzben

1.300.000 Ft-ot letéti díjként a polgármesteri hivatal pénztárába befizet. A letéti díj
a vevô által fizetendô vételárba beszámít,
a többi résztvevô számára az árverés befejezése után visszafizetésre kerül.
Az ingatlan tulajdonjogát a liciten résztvevôk közül az szerzi meg, aki a legmagasabb
összegû vételár egy összegben való megfizetésére tesz ajánlatot. Az ajánlattevô az
árverésen köteles bemutatni személyi igazolványát, illetve egyéni vállalkozói igazolványát, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot.
Az árverés nyertesének feladata és költsége
az adásvételi szerzôdés elkészíttetése legkésôbb a licit idôpontját követô 15 napon
belül. A vételár kifizetése a szerzôdés megkötését követô 15 napon belül esedékes, ellenkezô esetben a befizetett letéti díjat elveszíti, és a licit eredménytelennek minôsül.
További felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyonkezelôjénél, illetve a 95/525813-as telefonon kapható.

Celldömölk, Sági u. 43. sz. alatt – Sági u. 45. sz. alatt folyó
lakásépítés folytatásaként – eladási célból öröklakásokat építünk
2007. szeptemberi átadással. Lakásokra elôjegyzést felveszünk.
Bekerülési költség 1. emelet 224.000 Ft/m2, 2. emelet 219.000 Ft/m2,
3. emelet 214.000 Ft/m2. Érdeklôdni lehet: 95/422-493, 70/317-4194.

CELLI-UDVARHÁZ BT.
I N G A T L A N

A J Á N L A T A :

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

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

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

Kemenessömjénben 3 szoba+nappalis, új
építésû cs. ház eladó. Ir.ár.: 14,9 M Ft

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

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

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

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

Celldömölkön 2 szobás felújított lakás
eladó. Ir.ár: 7,2 M Ft.

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

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

Nagysimonyiban, a régi napközis konyha és
étterem épülete eladó. Ir.ár: 7 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 családiház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 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.

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

Celld-ön 2 szoba+nappalis cs. ház eladó.
Ir.ár: 9,5 M Ft

Nagysimonyiban 3 szobás családi ház eladó:
Ir.ár: 6,9 M Ft.

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

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

Celldömölkön 63 m2-es, 2 szobás, egyedi fûtésû erkélyes téglalakás eladó. Ir.ár: 9,8 M Ft.

Egyéb: Vönöckön 2 szobás családi ház eladó. Ir.ár: 3,5 M Ft. • Jánosházán 3 szobás családi 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.
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

Molnár & Molnár Kft.
9500 Celldömölk, Tó u. 2. Tel./Fax: 95/422-302
A Vulkán fürdô megnyitotta új,

szabadtéri medencéit
Többet kevesebbért
Kemenesalja legnagyobb
és legmodernebb termálfürdôjében
Az úszó-, a termál-, a tanmedence, a szabadtéri jakuzzi és a
finn szaunák mellett már 450 forintos nyári egésznapos belépôáraktól vehetôk igénybe kibôvült szolgáltatásaink:

▲ a szabadtéri GYERMEK CSÚSZDAMEDENCE
▲ az 560 m2-es szabadtéri ÉLMÉNYMEDENCE
▲ valamint a szabadtéri KISGYERMEK PANCSOLÓ.
Családdal érkezôknek további kedvezmények!
Kövesse végig a fotball V.B. mérkôzéseit
a szabdtéri jakuzzi medencébôl!!!
Napozóágy-, szaunalepedôés úszósapka-kölcsönzés.

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

Vulkán fürdô Celldömölk, Sport u. 8.
Tel.: 95/525-070 ▲ www.vulkanfurdo.hu

