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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 felújított lakás
eladó. Ir.ár: 7,2 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

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

Celldömölkön 3 szobás családi ház eladó.
Ir.ár: 17 M Ft.

Kemeneskápolnán részben felújított, 2
szobás családi ház eladó. Ir.ár: 2,9 M Ft.

Kemenessömjénben 3 szoba+nappalis, új
építésû cs. ház eladó. Ir.ár.: 14,9 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 63 m2-es, 2 szobás, egyedi fû-
tésû erkélyes téglalakás eladó. Ir.ár: 9,8 M Ft.

Egyéb: Kemenespálfán családi ház eladó. Ir.ár: 2 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 3 szobás családi ház garázzsal eladó. Ir.ár: 13 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. •
Kemenesmagasiban 2 szobás családi ház eladó. ir.ár: 5,5 M Ft.
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Sem gyalogosan, sem jármûvel
nem egyszerû közlekedni néha a
városközpontban és környékén an-
nak ellenére, hogy a körforgalom
megépítése némileg könnyített a
helyzeten. Fôként a reggeli órák-
ban, délután öt körül és csütörtö-
könként, a piaci napokon válik idôn-
ként szinte kritikussá a helyzet. Min-
denkinek alaposan oda kell figyel-
nie ilyenkor, hogy ne alakuljon ki
balesetveszélyes helyzet. Sok a ren-
des, figyelmes autós, akik megáll-
nak a zebra elôtt, hogy a gyalogo-
sok is kapjanak néha szabad utat.
Sajnos nem mindenki ilyen.
Ismerôsöm szinte remegve mesélte
a minap, hogy csaknem elütötték a
Spar közelében. Amikor lelépett a
zebrára, szabad volt az úttest, ám
amikor a felezôvonalhoz ért, olyan
sebességgel húzott el elôtte egy au-
tó, hogy még a szelét is érezte. Azt
mondja, ha kissé jobban szaporázza
a lépteit, biztos „kivasalták” volna.
Sajnos nem ô lett volna az elsô.
Útjaink szûk áteresztôképessége
miatt fokokozott óvatossággal
kell(ene) közlekedni mindenkinek.
Talán jó volna, ha a kritikus idô-
szakban több rendôr lenne az utcá-
kon, hiszen pusztán a rendôri jelen-
lét is fegyelmezi a közlekedôket.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Átadták a felújított, Ifjúság téri ját-
szóteret. Az augusztus 4-ei avatás
után a gyerekek örömmel vették
birtokukba a szép és korszerû játék-
parkot.

Nemcsak szép, hanem biztonságos
játszóteret adtak át a gyerekek szá-
mára az Ifjúság téri lakótelep köz-
pontjában. Az új játszóteret hétmillió
forintból alakították ki. Az összeg na-
gyobbik része a választókörzet egyé-
ni képviselôje, Fehér László tisztelet-
díjának, illetve polgármesteri jutal-
mának felajánlásából származik, de
tiszteletdíja egy részét erre a célra
ajánlotta fel Söptei Józsefné alpolgár-
mester is, illetve alapítványi támoga-
tás, önkormányzati és pályázati pénz
is hozzájárult.
A péntek kora esti avatáson a lufikkal
díszített környezetben gyerekek és
szüleik, nagyszüleik sokasága várta
izgatottan, hogy hivatalosan is bir-
tokba vehessék az új játszóteret. Ba-
kó István, a felújítást végzô Város-
gondnokság igazgatójának köszöntô-
je és Fehér László avató beszéde után
a polgármester, az intézményigazga-
tó, Söptei Józsefné alpolgármester és
Baranyai Attiláné dr. jegyzô vágták
át a nemzeti színû szalagot.
Mivel a játszótér már az elôtte való
héten elkészült, többen kipróbálták
már. Az avatás után pedig a hintá-
kon, csúszdákon, a mászóváron, má-
szókákon, a rugós kis állatokon egy-
mást váltották a kicsik. A Finnország-
ból érkezett játékokat megújított kör-

nyezetben helyezték el a Városgond-
nokság munkatársai: a terület egy ré-
szét térkövezték, virágosítottak, és új
padok kerültek ki. Az új, fából ké-
szült, ütésgátló aljzattal ellátott já-
tékelemek mellett, közkívánatra,
visszakerült a kismozdony is, ami
szinte jelképévé vált az ifjúság téri
játszótérnek.
Az avatáson Radányi Károly zeneis-
kolai tanár szórakoztatta a kicsiket
mûsorával. A gyerekek, akik a játé-
kos totó kitöltésében is jeleskedtek,
ingyen kaptak fagyit, és ez alkalom-
mal azért sem kellett fizetni, hogy a
kisvonatot és az ugrálóvárat kipróbál-
ják. A gyerekek és szüleik, nagyszü-
leik egyöntetû véleménye volt, hogy
ezentúl még szívesebben látogatják
a megszépült játszóteret.

»TULOK G.

Játszóteret avattak» J E G Y Z E T

Csak óvatosan!

az átadás után nagyon sok kisgyerek kipróbálta az új játszóteret

Az államalapítás és az új kenyér ünnepe
tiszteletére megemlékezés lesz augusztus
20-án 10.45 órától Celldömölk Város Polgár-
mesteri Hivatalának fôbejárata elôtti téren.
A városi önkormányzat, a kistérségi társulás
és a mûvelôdési központ által szervezett
ünnepségen Fehér László, Celldömölk pol-
gármestere mond ünnepi köszöntôt. Az
ökumenikus igehirdetés és a kenyérszente-
lés után az ünnepi mûsorban közremûködik
Joós Tamás énekmondó és Nagy Krisztina
népdalénekes. Celldömölk Város Önkor-
mányzata és a Celldömölki Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Társulása nevében
kitüntetéseket ad át Fehér László, a társulás
elnöke. 17 órakor a kimagasló tanulmányi
és sporteredményeket elért diákok vehet-
nek át jutalmakat. 
(A programokat rossz idô esetén a polgár-
mesteri hivatal dísztermében rendezik
meg.)

Ünnepség
augusztus 20-án

Az Új Kemenesalja az október 1-jei
önkormányzati választás elôtt ingye-
nes bemutatkozási lehetôséget kínál
a jelölteket állító szervezeteknek, il-
letve a független jelölteknek. Az
egyenlô esély elvét szem elôtt tartva
ezek az ingyenes politikai hirdetések
ugyanabban a lapszámban, 2006.
szeptember 22-én jelennek meg.
A bemutatkozásra a pártok, illetve
szervezetek által jelölt polgármesterje-
lölteknek egy teljes újságoldalt, a füg-
getlen polgármesterjelölteknek fél új-
ságoldalt bocsátunk a rendelkezésük-
re. Ezen kívül azok a pártok és szerve-
zetek, amelyek legalább nyolc válasz-
tókörzetben állítanak képviselôjelölte-
ket, szintén egy teljes újságoldalt, azok
a pártok és szervezetek, amelyek
ennél kevesebb választókörzetben állí-

tanak képviselôjelölteket, fél újságol-
dalt kapnak a jelöltek bemutatására. A
független képviselôjelöltek egynyol-
cad újságoldalt kapnak.
Kérem, hogy azok, akik az ingyenes
hirdetési lehetôséget igénybe kíván-
ják venni, szeptember 8-áig jelezzék
a 06 20/436-1646-os telefonszámon.
Kérem, hogy a közölni kívánt szöve-
geket és képanyagokat szeptember
12-éig juttassák el hozzám. A késôbb
leadott anyagokkal az újságban nem
tudunk foglalkozni. Az anyagok átvé-
telérôl és egyéb kérdésekrôl szintén
az elôbb leírt telefonszámon egyez-
tetek. Az ingyenes bemutatkozási le-
hetôségen kívül  fizetett politikai hir-
detéseknek is helyet adunk a szabad
lapterjedelemtôl függôen.

»TULOK GABRIELLA felelôs szerkesztô

Politikai hirdetés
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Cselekvô összefogást hirdetett meg
a városért Fehér László polgármes-
ter. Az új egyesületet és támogatói-
kat augusztus 2-án sajtótájékozta-
tón mutatták be.

Cselekvô Összefogás Celldömölkért
néven hirdetett programot Fehér
László. A polgármester által alapított
egyesülethez közel harmincan, ma-
gánszemélyek, illetve tíz szervezet
csatlakozott. A támogatók között
olyan magánszemélyek vannak, akik
a város közéletében többféle szakte-
rületen tevékenykedtek, és elismerik

azt a munkát, amit Fehér László pol-
gármesterként végzett a városért. Az
egyesület elnöke Fehér László, alel-
nöke Baloghné Danka Adél, titkára
Lengyel László, az elnökség tagjai: dr.
Marosfalvi Ferenc, Pálné Horváth Má-
ria, Szemenyei László és Velekey Jó-
zsef.
Az egyesület alapelve, hogy pártpoli-
tikai csatározásoktól mentesen te-
remtsék meg Celldömölk folyamatos
fejlôdésének feltételeit. Mint a támo-
gató nyilatkozatban is leírták, hisznek
abban, hogy az ideológiai nézetkü-
lönbségeket félretéve, együtt csele-
kedve megôrizhetô a város verseny-
képessége. A cselekvô összefogás je-
gyében tíz szervezet, egyesület és
párt csatlakozott hozzájuk, és fejez-
ték ki szándékukat, hogy Fehér Lász-
lót támogatják polgármesterjelölt-
ként a választáson. A nyilatkozatot a
Cselekvô Összefogás Celldömölkért
Egyesületen kívül az Együtt Celldö-
mölk Városért Egyesület, a Független
Kisgazda Nemzeti Egységpárt és a
Szabad Demokraták Szövetségének
helyi szervezetei, a Ság hegy-
Kissomlyó Hegyközség, a Soltis Lajos
Színház, a Kemenesaljai Ipartestület,
a CVSE, a CVSE Baráti Köre, a Dukai
Takách Judit Játékszín Alapítvány és a
Mozgássérültek Kemenesaljai Cso-

Cselekvô összefogás a városért
portja képviseletében megjelentek
írták alá. A szervezetek képviselôi el-
mondták, hogy az elmúlt négy évben
látványos, a város érdekeit szolgáló
fejlesztések történtek. Hisznek ab-
ban, hogyha Fehér László folytatja a
megkezdett munkát, az további
eredményeket hoz Celldömölknek. A
megjelentek között Nagy Gábor a
Soltis színház képviseletében kritiká-
ját is megfogalmazta, miszerint a
színház többet érdemelne, mint amit
Celldömölktôl kapott eddig. Ugyanak-
kor véleménye szerint a kisközösség
érdekei fölé kell helyezni a nagyobb
közösség, jelen esetben a város érde-
két, márpedig a város fejlôdéséhez a
jelenlegi polgármester személye a
garancia. Danka Imre a hegyközség
nevében a lokálpatriotizmust emelte
ki. Móger József a Kemenesaljai Ipar-
testület részérôl volt jelen, de koráb-
ban nyolc évig a képviselô-testület-
nek is tagja volt. Ô elmondta, hogy a
mostani négy év túlhaladja bárme-
lyik addigi ciklust a város fejlôdése
tekintetében.
Az újonnan alakult egyesület széles
társadalmi rétegeket kíván megszólí-
tani, ezért várja a további támogató-
kat, szervezeteket és magánszemé-
lyeket.

»TULOK G.

egy asztalnál a támogató szervezetek képviselôi

Hónapokkal korábban szakadt le elôször
a celli és az alsósági városrészek között,
a tó mellett lévô kerékpárút, melyet a
közút terhelése és a csapadékvíz-elveze-
tés hiányossága is okozta. A város és a
megyei közútkezelô társaság közösen
egyszer már nekiálltak megjavítani, ak-
kor kisebb kárelhárítást végeztek. A mun-
kálatokat azonban megszakították, mert
az út újra megmozdult, így komolyabb ja-
vításra volt szükség. Az akkori költségek
nem terhelték az önkormányzatot, de lát-
ható volt, hogy az újabb javítás a terve-
zettnél többe kerül majd. A javításra két
tervet készíttettek. Az egyik a tó melletti
egész útszakasz partmegerôsítését, új ke-
rékpárutat, a vízelvezetést tartalmazta,
ez 25–30 millió forintba került volna. A
könnyítettebb változat a középsô, het-
venméteres szakaszra vonatkozott. An-
nak a szakasznak a partmegerôsítése ka-
vicsszórással, a kerékpárút újraépítése,
korlátok rendbetétele és a vízelvezetés
megoldása.
A Magyar Közút Kht. Vas Megyei Terüle-
ti Igazgatóságának kiírására a kivitele-

zési munkálatokra a szombathelyi Me-
liorációs és Rekultivációs Kft. adta a leg-
jobb ajánlatot. Így bruttó 13 és fél mil-
lió forintba kerülnek a munkálatok. A
város önkormányzata pályázatot adott
be a Vas Megyei Területfejlesztési Ta-
nácshoz, a vis maior keretbôl a megyei
grémium 7 millió 603 ezer forinttal tá-
mogatja a beruházást. A hiányzó össze-
get az önkormányzat és a Magyar Közút
Kht. vasi igazgatósága állta, a sikeres
tárgyalások eredményeképpen a város-
nak mindössze 1,2 millió forintot kellett
vállalnia, 4,8 millió forinttal a kht. járult
hozzá. A kerékpárút javítását augusz-
tusban kezdik, szeptember 15-ig kell el-
készülni vele.
Elkészült a Ság hegyi Sikló út felújítása
is. A tavalyi filmforgatáskor tovább
rongálódott a korábban sem jó állapo-
tú út. A díszletbontás után jogi viták
voltak a helyreállításról, végül három
és fél millió forintot kapott a város az
útra. Kijavították, megszüntették a ká-
tyúkat, gödröket, majd új aszfaltborí-
tást kapott az út.

Utak, javítások

Soron kívüli testületi ülést tartottak au-
gusztus 10-én. Baranyai Attiláné dr.
jegyzô tájékoztatása szerint az október
1-jére kitûzött önkormányzati választás-
hoz augusztus 11-éig kellett megválasz-
tani a Helyi Választási Bizottság tagjait.
A javasolt személyek dr. Smidéliusz Sán-
dor, Kovács Károlyné dr. és Vinter József,
a bizottság póttagjaként Nagyné Hor-
váth Mária volt, a javaslatot a képviselô-
testület egyhangúlag elfogadta. Döntöt-
tek az elsô és az ötödik választókörzetek
szavazatszámláló bizottságainak új pót-
tagjainak személyérôl is. Mivel október
1-jére településünkön kitûzték a cigány
kisebbségi önkormányzati választást is,
így a törvény értelmében kisebbségi
szavazatszámláló bizottságot is létre
kellett hozni.

Bizottságot
választottak
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Az utóbbi idôben ismét kaptam két
nyílt levelet: az elsôt névtelenül cí-
mezték nekem, a másikat az elôzô
polgármester írta. Nem kell nagy fan-
tázia ahhoz, hogy kitaláljam, a két le-
vél írója közel van egymáshoz, hiszen
négy éve tart a folyamat, hogy alkal-
manként elôször névtelenül, majd
aláírással kapok reagálásokat, levele-
ket. Úgy gondolom, egy-két dologra
reagálnom kell.
Vannak, akik az önkormányzati vá-
lasztás elôtt arra építik a kampányu-
kat, hogy az alpolgármester úgy-
mond „vezér” szerepét élezik ki ve-
lem szemben, így volt ez a névtelen
levélben is. Söptei Józsefnéhez 15
éves sporttámogatási kapcsolatrend-
szer fûz, így 2002-ben, amikor pol-
gármesterjelölt lettem, ismerve agili-
tásomat, kitartásomat, Limpár József-
fel együtt mellém állt. A városveze-
tés – jó esetben – közös munka, raj-
tuk kívül másoknak is köszönhetem a
segítséget. A tanácsokat meghallgat-
va döntöttem mindig, vezetem a vá-
rost legjobb tudásom szerint.
Antók Zoltán úrral 1994-tôl van kap-
csolatunk. Ôt a sportegyesület ügyve-
zetôjeként hoztam be a sportéletbe
szponzornak. Nyolc évet dolgoztunk
együtt: elôbb én a sportegyesület
ügyvezetôjeként, ô a labdarúgó-szak-
osztály vezetôjeként, majd miután a
a profi osztályban gazdasági társasá-
got kellett létrehozni, ô a futball kft.
tulajdonosaként kért meg arra, hogy
legyek a kft. ügyvezetôje. Késôbb
kért arra, hogy fôállásban intézzem a
kft. dolgait, illetve mikor Pápára tá-
vozott, hogy tartsak vele, de én akkor
is arra hivatkoztam, amit most is
szem elôtt tartok, hogy a celldömölki
sportért, a városért szeretnék tenni.
Így munkatársa, beosztottja voltam,
megfizette a munkámat. Én is támo-
gattam a liget átépítését, a stadion-
rekonstrukciót, amelynek a mostani
épülete helyett egy új stadion épült
volna lelátóval, öltözôvel, vizes blok-
kal, étteremmel. Antók úr ötmillió fo-
rintért elkészíttette a terveket a több
száz millió forintos komlexumhoz,
azonban a felépítését nem tudta vé-
gigvinni, félbemaradt az átalakítás. A
Testnevelési Egyetemen Nádori pro-
fesszor szaktanárom mindig arra ta-
nított a szponzorokkal kapcsolatban,
hogy aki ad, annak meg kell köszön-
ni, aki nem ad, azt is tudomásul kell
venni. A gazdasági helyzet alakulása
miatt Antók Zoltán tovább ment Pá-
pára, én ezt is tudomásul vettem. Az
útjaink különváltak, de szerintem

most is korrekt kapcsolat van közöt-
tünk, bár a politika közénk állt.
Makkos István a nyílt levelében
hosszasan taglalta a CellVíz körüli
helyzetet. Szükségesnek tartom
megjegyezni, hogy miután a cég
felügyelô bizottsága tájékoztatta a
képviselô-testületet, a 17 képviselô
egyöntetû véleménye az volt, hogy
rendôrségi feljelentést kell tenni. A
17 képviselô között egy sem volt, aki
tartózkodott volna, politikai pártállás-
tól függetlenül, mindenki úgy gon-
dolta, hogy tiszta víz kell a pohárba.
Most is úgy gondolom, mint a
CellVízrôl szóló írásomban, hogy a
CellVíz Kft. közfeladatot lát el, így aki
korábban munkáltatója volt, nem
szerencsés, ha késôbb olyan munkát
végez ott, ami az egyénnek jó, de a
köznek nem jó. A levélben az is ben-
ne volt, hogy tíz évig jól mûködött a
CellVíz. Ezt köszönöm szépen, hiszen
a cég megalakulásához képest hat év
után volt a polgármesterváltás, így az
elmúlt négy évben mégis csak jól
mûködött. Sajnos a cég vezetésének
hibájából az utolsó rövid egy év hoz-
ta magával a mélyrepülést, ami miatt
most gondok vannak.
El kell azt is mondanom, hogy polgár-
mesterként törekedtem arra, hogy jó
kapcsolatot alakítsak ki mindenkivel.
1998-ban is indultam polgármester-
jelöltnek, de a számomra sikertelen
választás után együtt dolgoztam
Makkos István polgármesterrel a vá-
rosért. Fordított esetben ezt nem
kaptam meg 2002 után. Ennek talán
feloldásaként, a város kettôs jubileu-
ma alkalmából, 2004 januárjában
polgármesteri hatáskörben adtam át
Makkos Istvánnak 12 éves polgár-
mesteri munkájaként elismerô okle-
velet. Akkor mindenki azt mondta,
hogy ez szép gesztus, és talán béké-
sebb lesz a hangnem. Lehet látni,
hogy a hangnem, a volt polgármes-
ter viszonya milyen volt az én, de
ami fontosabb, a város irányában.
Két éve azt mondta egy képviselô-
testületi ülésen, hogy hagyják ôt bé-
kén, különösebben nem akar ettôl a
várostól semmit. Most úgy látszik,
mégis akar, ami nemes dolog, bár az
elmúlt négy évben is megtehette
volna. Celldömölköt képviselve került
be a megyei közgyûlésbe, funkciójá-
ból adódóan támogathatta volna a
várost.
Ha hivatalosan nem is, de az elmúlt
néhány évben dolgoztunk együtt
Makkos Istvánnal. Alakított egy kht.-
t, három kemenesaljai kistelepülés-

sel, Kemeneskápolnával, Tokorccsal
és Kemenessömjénnel együtt. Írtak
pályázatokat a falvak érdekében,
amit azután a környezô települések
polgármesterei nekem, mint a
kistérség elnökének hoztak, hogy
képviseljem ôket. Hiszen a kistérség
elnökeként a 28 kemenesaljai tele-
pülést a megyei területfejlesztési ta-
nácsban, illetve a kilenc Vas megyei
kistérség, vagyis az összes vasi tele-
pülés érdekét a regionális tanácsban
én képviseltem. Így ha ôk megírták a
pályázatokat, lobbiztam az érdekük-
ben. Egy esetben volt közös mun-
kánk, amikor Makkos István  Kiniczky
Istvánnal közösen megírták a refor-
mátus templom felújítására a pályá-
zatot, a regionális tanácsnál pedig
elértem, hogy támogassák. Bízom
abban, hogy eljön az az idô is, amikor
Makkos István Celldömölk érdekében
írja a pályázatokat, én pedig polgár-
mesterként a hónom alá fogom is-
mét az aktákat, lobbizok, majd a vé-
gén együtt bejelentjük, hogy nyert a
város.
Alakítottam magánszemélyként egy
egyesületet, a Cselekvô Összefogás
Celldömölkért programomhoz elôször
közel harminc személy, illetve szer-
vezetek is csatlakoztak. Olyanok csat-
lakoztak, akik a város közéletében
több területen tevékenykedtek és te-
vékenykednek, akik látják azt, hogy a
város jó úton halad, és ezért támo-
gatnak. Engem minden ideköt, itt
vannak a gyökereim, ideköt a múlt, a
jelen és a jövô. Számomra az az elsô,
hogy a város minden téren fejlôdjön,
gyarapodjon, jól érezzék magukat itt
az emberek. Várom azokat, akik
együtt akarnak és tudnak velem dol-
gozni.

»FEHÉR LÁSZLÓ polgármester

Nyílt levél az olvasóknak

» Tárlat a fürdôben
Török Enikô különbözô technikákkal készült
képeibôl nyílt kiállítás augusztus 15-én a Vul-
kán fürdô konferenciatermében. A tárlat há-
rom hétig látogatható.

» Országalma
A Soltis Lajos Színház társulata augusztus 20-
án 20 órakor mutatja be Országalma címû új
produkcióját a kamaraszínházban (volt mozi
épülete). A belépôdíj önkéntes, a bevételt
színiiskolájuk fenntartására fordítják. Az elôa-
dást augusztus 25-én 20 órakor megismétlik.
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Önálló polgármesterjelöltet indít az
önkormányzati választáson a Magyar
Demokrata Fórum celldömölki cso-
portja Varga Marianna személyében.
A legtöbb választókörzetben már is-
mert a képviselôjelöltek neve is.

Augusztus 7-én a Sághegy Fogadó-
ban sajtótájékoztatón mutatkozott be

a Magyar Demokrata Fórum a celldö-
mölki helyhatósági választáson indu-
ló csapata. Gróf István, a párt megyei
elnöke elôször arról szólt, hogy miért
is indítanak önálló polgármesterjelöl-
tet, mikor nyolc éven át a polgári
összefogás keretében szerepeltek, és
támogatták a jobboldal közös jelölt-
jét. Mint mondta, egyrészt az MDF
mind az európai uniós, mind az idei
tavaszi országgyûlési választáson jól
szerepelt, s parlamenti párt lett. Így a
megyei választmányuk úgy határo-
zott, hogy ahol lehet, önállóan mére-
tik meg magukat. Gróf István el-
mondta azt is, hogy országgyûlési
képviselôjelöltként feleannyi szava-
zatot kapott Celldömölkön, mint a vá-
lasztókerület többi településén (en-
nek oka, hogy a helyi csoport jelentôs
része a Nemzeti Fórum Egyesületbe
ment át), azonban itt is szükség van
az ország nagyságrendben harmadik
pártjára önállóan. Hozzátette: négy
évvel ezelôtt mindössze három jobb-
oldali képviselô jutott be a testület-

be, ennél többre képes a jobboldal.
Varga Marianna elmondta, hogy bár
Kemenesszentmártonban él – jelen-
leg ott polgármester –, munkája ré-
vén naponta itt van Celldömölkön, is-
meri a várost, a lehetôségeket. A
munkahelyteremtésben, a turizmus-
ban és a városfejlesztésben szeretne
elsôdlegesen eredményeket elérni.
Újságírói kérdésre Gróf István kifejtet-
te: vannak városok, ahol ragyogóan
mûködik a jobboldali összefogás, Cell-
dömölkön egyelôre nem voltak meg-
keresések. Az egyes választókörzetben
Söptei János Zoltán MÁV diszpécser, a
kettesben Keresztes Ferenc kereskedô,
a hármasban Varga Marianna indul. A
négyes körzetben egyelôre tárgyalá-
sokat folytatnak egy lehetséges jelölt-
tel. Az ötös körzetben Erdei Károly
nyugdíjas, a hatosban Németh Jenô
jegykezelô, a hetesben Zsolnay István
vállalkozó, a nyolcasban Dancs Viola
felszolgáló lesz a jelöltjük. A kilences
és a tízes körzetbe – a sajtótájékoztató
idején még – keresték a jelölteket.

Önállóan indítanak jelölteket

varga marianna polgármesterjelölt 

gróf istván megyei elnök társaságában

Makkos Istvánt mint polgármester-
jelöltet már korábban megnevezte
a Fidesz helyi szervezete. Augusztus
10-én az egyéni képviselôjelölteket
mutatták be az Apáczai Kiadóban
tartott sajtótájékoztatón.

Olyan csapatot alakítottunk ki, ame-
lyik fel tudja venni az ellenfelekkel a
harcot, mondta Makkos István pol-

gármesterjelölt a Fidesz képviselôje-
löltjeinek bemutatásakor. Hozzátette:
a jobboldali értékek az utóbbi idôben
nem mindig jelentek meg a város
életében, közérzetében és a képvise-
lôk munkájában sem. Makkos István
szerint az, hogy a tavaszi országgyû-
lési választáson helyben a jobboldal
szerzett több szavazatot, talán inspi-
rálja még az embereket. Bízik abban,
hogy a kormány intézkedései el-
lenérzéseket váltanak ki a celldömöl-
ki szavazókból, és ez „a jobboldal
malmára hajtja a vizet”. Programjá-
ból kiemelte, hogy biztosítani kell a
kórház létét, a városrészeket arányo-
san kell fejleszteni, és az óvodai-isko-
lai ellátást a gyermekek érdekében
megtartani.
Újságírói kérdésre, miszerint Makkos
István korábban azt mondta, hogy
nem akar ettôl a várostól semmit,
most mégis polgármesterjelöltként
indul, azt válaszolta: Celldömölkkel
nemcsak akkor foglalkozott, amikor
rákényszerítették, belép újra a
közéletbe, mert vannak ötletei. Mak-
kos István hangsúlyozta, hogy a vá-

Új arcok képviselôjelöltként
rosnak, a közéletnek, a civil szerveze-
teknek meg kell frissülniük. A civil
szervezetekkel kapcsolatban azt sé-
relmezte, hogy a Fehér László által
indított Cselekvô Összefogás Celldö-
mölkért programban részt vesznek. A
megújulás egyik lépcsôfoka az, hogy
jelöltjeik között – mint mondta – fia-
talok, romlatlanok szerepelnek.
Az egyes választókörzetben Kiniczky
István vállalkozót, a kettesben Végh
Szilárd vállalkozót, a hármasban dr.
Kovács Antal fôorvost, a négyesben
Lukács Erzsébet könyvtárost indítják.
Az ötös körzetben a Fidesz és a KDNP
közös jelöltje lesz Makkos István. A
hatosban dr. Fonyó Roberta, a Sárvá-
ri Média Kht. igazgatója, a hetesben
dr. Baráth Katalin közgazdász, a nyol-
casban Horváth Melinda, a Tourinform
Iroda (jelenleg gyesen lévô) vezetô-
je, a Fidesz helyi elnöke, a kilences-
ben Gönye Péter mezôgazdász (je-
lenleg az alsósági iskolában dolgozik)
indul. A kilences körzetben Pócza
Bernadettet indítják, aki korábban a
KDNP jelöltje volt, de egyeztetés után
a Fidesz indítja.

a fidesz–mpsz polgármesterjelöltje és képviselôjelöltjei
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Fehér László továbbra is a Magyar
Szocialista Párt polgármesterjelöltje
az októberi helyhatósági választá-
son. Ôt és a tíz választókörzeti kép-
viselôjelöltet július 21-én sajtótájé-
koztatón nevezték meg.

Fehér László polgármester, a szocia-
lista párt polgármesterjelöltje a prog-
ramismertetéskor egyebek mellett a
Nemzeti Fejlesztési Tervben is sze-
replô három kiemelt pontot nevezett
meg. Elsôként a Vulkán fürdô gyó-
gyászati célú továbbfejlesztését, bô-
vítését, körülötte hotelek, éttermek
építését. Az új Városháza megépítése
után – a polgármesteri hivatalnak ed-
dig helyet adó – bencés rendház za-
rándokturizmus célú fejlesztését,
mindezt a Pannonhalmi Bencés Fô-
apátsággal kialakított jó kapcsolatra
alapozva. Valamint a Gáyer iskola tel-
jes rekonstrukcióját, ami hozzásegíti
a várost ahhoz, hogy a kistérség köz-
pontjaként iskolaváros legyen. A há-
rom program két-három milliárd fo-
rintos fejlesztést indíthat el. Fehér
László hangsúlyozta: örül, hogy nem

következett be kormányváltás, és ah-
hoz, hogy a tervben megfogalmazot-
tak késôbb is teljesüljenek, a város
érdekében áll, hogy az önkormányzat
továbbra is jó kormányzati kapcsolat-
tal rendelkezzen. A polgármester fel-
sorolt néhányat a rengeteg fejlesz-
tésbôl, ami az elmúlt négy évben
Celldömölkön megvalósult, így a für-
dô, a ravatalozó, a mûfüves pálya
építését, a Gondozóház kialakítását,
és más felújításokat, amelyekhez
nagy részben sikeres pályázatok út-
ján jutott a város. A következô ciklus-
ra a játszóterek, évente egy-egy föld-
út átépítését jelölte meg mások mel-
lett.
Az egyes körzetben Benkôné
Remport Lilla bölcsôdevezetô, a ket-
tes körzetben Somogyi Gyula moz-
donyfelvigyázó a jelöltjük. A hármas-
ban Fehér László, a négyesben
Gasztonyiné Fódi Zita óvodavezetô-
helyettes, az ötösben Csönge Ferenc
kereskedô indul. A hatos körzetben
Bakó Istvánt, a Városgondnokság és a
Vulkán fürdô igazgatóját, a hetesben
dr. Varga Gábornét, az alsósági iskola

igazgatóját, a nyolcasban Hajdu Ibo-
lya laboránst, a kilencesben Zsámbo-
ki Zoltánt, a CVSE ügyvezetô elnökét
jelölik. A tízes körzetben független-
ként, a párt támogatásával Farkas
Zoltán, az izsákfai részönkormányzat
vezetôje indul a választáson. A jelöl-
tek közül Benkôné Remport Lilla, So-
mogyi Gyula, Hajdu Ibolya és Farkas
Zoltán ebben a ciklusban is a képvise-
lô-testület tagjai.

Régi-új polgármesterjelölt

a magyar szocialista párt jelöltjei

Közösen dolgozni, együtt gondol-
kozni, hangsúlyozták az Együtt Cell-
dömölk Városért Egyesület jelöltbe-
mutató sajtótájékoztatóján, augusz-
tus 9-én. Az egyesület polgármes-
tert nem, egyéni jelölteket viszont
minden körzetben indít.

Fehér László jelenlegi polgármestert
támogatja az Együtt Celldömölk Váro-
sért Egyesület, amelynek képviseleté-
ben Márton Tivadar elnök a polgár-
mester által indított Cselekvô Összefo-
gás Celldömölkért programot aláírta.
Így önálló polgármesterjelöltjük nem
lesz a helyhatósági választáson. Az
egyéni körzetekben induló képviselô-
jelölteket dr. Kiss Annamária mutatta
be az Aranykerék vendéglôben tartott
sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület
évek óta jelen van a város vezetésé-
ben, illetve aktív tevékenységével –
jótékony célú vásárok, mûsoros dél-
után az idôs emberek javára, egész-
ségnevelési napok – a város életében.

Hangsúlyozta, hogy Celldömölk lakos-
ságának mindössze egy százaléka tar-
tozik valamely párthoz, míg 99 száza-
léka párton kívüli, civil személy. Az
egyesület tagjainak véleménye sze-
rint a civileknek nagyobb súllyal kell
beleszólniuk a város irányításába, po-
litikai indíttatástól mentesen kell dön-
teni a városról. Mint mondta, reális cé-
lokat tûznek ki maguk elé a település
fejlesztése, a gyors, rugalmas ügyinté-
zés, az átgondolt gazdálkodás érdeké-
ben. Megfogalmazta szlogenjüket, mi-
szerint: Lehetnénk többen is, tehet-
nénk többet is!
Az egyes körzetben Gaszak Viktor Gerd
vállalkozó, a kettesben Németh Dénes,
a K&H Biztosító Zrt. Vas megyei igazga-
tója indul. A hármas körzetben Söptei
Józsefné vállalkozó, jelenleg alpolgár-
mester, a négyesben Csizmaziáné Hu-
bert Mária, a Népjóléti Szolgálat igaz-
gatója, az ötösben Véghné Gyürüssy
Katalin, a Városi Óvoda vezetôje, a ha-
tos körzetben Szalai József MÁV nyug-
díjas az egyesület jelöltje. A hetes kör-

zetben függetlenként, az egyesület tá-
mogatásával indul Kovácsné Söptei Va-
léria. A nyolcas körzetben Géczy Zol-
tánné nyugdíjas laborasszisztenst, a ki-
lencesben Danka Imrét, a Sághegyalja
Zrt. agrármérnökét, a tízesben Márton
Tivadar vállalkozót indítja az egyesület.
A jelöltek közül Németh Dénes, Söptei
Józsefné, Véghné Gyürüssy Katalin,
Szalai József a jelenlegi képviselô-tes-
tületnek is a tagjai.

Együtt gondolkozni, együtt tenni

az együtt celldömölk városért egyesület képviselôjelöltjei

»A TUDÓSÍTÁSOKAT ÍRTA: TULOK GABRIELLA
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A bizottsági beszámolók sorának záró
fejezeteként Limpár Józseffel beszél-
gettünk a Pénzügyi, Gazdasági Bi-
zottság elmúlt négyéves munkájáról.

Az önkormányzat Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzata tételesen felsorol-
ja azokat a feladatokat, amelyek
megvalósításáért a pénzügyi bizott-
ság a felelôs. Többek között ezen
feladatok közé tartozik az önkor-
mányzat és intézményeinek éves
költségvetési beszámolóinak és a
költségvetésrôl szóló önkormányzati
rendelet módosításáról készített ren-
delettervezet véleményezése, figye-
lemmel kíséri a költségvetési bevéte-
lek alakulását, különös tekintettel a
saját bevételekre, a vagyonváltozás
alakulására, felülvizsgálja és vélemé-
nyezi a költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolót. Javaslatot tesz az
intézményi ellenôrzések megtartásá-
ra, az átmenetileg szabad pénzeszkö-
zök felhasználására, a lakás- és nem
lakáscélú önkormányzati ingatlanok
hasznosítására, ezen ingatlanok bér-
leti díjának mértékére vagy az érté-
kesítési ár megállapítására. Ezen kí-
vül közremûködik a városfejlesztési
koncepció kialakításában, valamint
részt vesz az önkormányzati dönté-
sek végrehajtásának ellenôrzésében.
» Hogyan alakult az önkormányzat
pénzügyi helyzete az elmúlt négy
évben?
– Celldömölk Város Önkormányzata a
beszámolási idôszakban – az ország
legtöbb önkormányzatához hason-
lóan – költségvetési nehézségekkel
küzdött. Az önkormányzatnak a pén-
zügyi egyensúly megôrzésére és az
indokolatlan eladósodás megelôzé-
sére kellett odafigyelnie, melyet
minden évben a pénzügyi terv tár-
gyalása során kiemelten kezelt a bi-
zottság és a könyvvizsgáló egyaránt.
Az önkormányzat bevételeinek ala-
kulása határozza meg a lehetôsége-
ket, hogy milyen kötelezô kiadási nö-
vekményekkel lehet számolni, mi-
lyen és mekkora mértékû többlet-
feladatokat vállalhat az önkormány-
zat. A város fejlôdéséhez elengedhe-
tetlenül szükséges a pályázatok
beadása, illetve a belsô tartalékok
feltárása. A 2003. évi pénzügyi kon-
cepció készítésekor már látható volt,
hogy az önkormányzat nagyon nehéz

idôszak elôtt áll. A Vulkán fürdô beru-
házás miatt fel kellett mérni a meg-
levô ingatlanvagyon értékesítési le-
hetôségeit, és ezáltal forrást kellett
teremteni a felhalmozási kiadások
mérlegének hiányára. Az elsô féléves
beszámoló során megfogalmaztuk,
hogy a második féléves költségveté-
si folyamatok finanszírozhatósága ér-
dekében a mûködési hiányokat csök-
kenteni kell, a még el nem kezdett
beruházásokat akkor lehet elkezdeni,
ha erre a lakáseladásokból keletkezô
bevételek fedezetet nyújtanak, illet-
ve hatékonyabbá kell tenni a ház-
hely- és lakáseladásokat, a kintlévô-
ségek, hátralékok behajtását. A 2004.
évi koncepció összeállítása során az
fogalmazódott meg, hogy olyan költ-
ségvetést kell készíteni, amivel a
2004. évi mûködési feladatokat zök-
kenômentesen végig lehet vinni. Új
beruházások csak akkor indulhattak,
ha annak fedezete rendelkezésre állt.
Elsô olvasatban a pénzügyi terv 130
millió forint hiánnyal indult, melyet
sikerült 95 millió forintra leszorítani.
A 2005. évi koncepció készítésekor
hasonló nagyságrendû hiány mutat-
kozott, mint az elôzô évben, ezért az
elsô olvasatkor megfogalmazásra ke-
rült, hogy a mûködési mérleg hiányát
100 millió forint alá kell szorítani. Azt
is megállapította a bizottság, hogy az
intézmények nincsenek túltervezve,
az a keret, amivel gazdálkodniuk kel-
lett nagyon szûkös volt. A 2005. évi
pénzügyi terv elsô féléves teljesítése
a bevételek-kiadások tekintetében

elmaradt az idôarányostól, mivel a
fürdô kiadásai a második félévet ter-
helték. A legnagyobb probléma az
volt, hogy a fürdô körüli területek
eladása nem realizálódott. A 2006.
évi koncepciót több fordulóban tár-
gyalta a bizottság. A cél az volt, hogy
a 180 milliós hiányt 100 millió forint
alá csökkentsük. Nehezítette az ön-
kormányzat helyzetét az, hogy ebben
az évben háromszázalékos tartalékot
kellett képezni. Azt elmondhatjuk,
hogy évente visszatérô problémát je-
lentett az intézmények felújítása,
karbantartása, ehhez azonban a leg-
fontosabb elem, a pénz mindig
hiányzott.
» Milyen beruházások valósultak
meg az elmúlt ciklusban?
– Rengeteg beruházás és felújítás lett
megvalósítva az elmúlt négy évben.
Több lépcsôben elkészült a városköz-
pont rekonstrukciója, elkezdôdött a
mûvelôdési központ felújítása, a
Szalóky Sándor utcában átadásra ke-
rült az Idôsek Klubja, illetve a Gondo-
zóház. Alsóságon és Izsákfán kiépült a
kábeltévé-hálózat, a barnamezôs te-
rületek rehabilitációja keretében Cell-
dömölk Város Önkormányzata vissza
nem térítendô támogatásban része-
sült a Tartalékgazdálkodási Igazgató-
ság helyi telephelyének megvásárlá-
sához, a terület rehabilitációjához.
Ezen kívül útépítések, a kórház re-
konstrukciójának folytatása, a Vulkán
fürdô és az új ravatalozó, valamint a
mentôállomás és új lakások építése,
és még sorolhatnánk tovább.
» Ezeken kívül mivel foglalkozott még
a bizottság az elmúlt négy évben?
– Foglalkoztunk még az önkormány-
zat tulajdonát képezô belterületi la-
kótelkek eladási árának felülvizsgála-
tával, terület- és ingatlanvásárlási
kérelmekkel, pályázati eredmények-
kel, pályázati lehetôségekkel, külön-
bözô támogatási kérelmekkel, közte-
rület-használati ügyekkel, a pénzügyi
terv módosításaival.
» Röviden hogyan lehetne összegez-
ni az elmúlt idôszakot?
– Összegezve megállapíthatjuk, hogy
a bizottság felelôsségteljes munkát
végzett, melyet hozott döntéseink
mennyisége és tartalmi súlya is alátá-
masztott. Az elért fejlesztések mellett
a bizottságnak többször is határozot-
tan nemet kellett mondania a pénzü-
gyi stabilitás érdekében még akkor is,
ha emiatt csak kevés saját erôt igény-
lô pályázatokról kellett lemondani.

»CSÁGOLY SZILVIA

Beszámol a bizottság 5.

limpár józsef
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Hivatalosan június 12-e óta áll ügyfelei
rendelkezésére a Raiffeisen Bank váro-
sunkban. A celldömölki fiókot július 27-
én avatták fel ünnepélyesen. A hazai
bankpiac domináns szereplôjének számí-
tó Raiffeisen Bank 1992-ben kezdte fiók-
hálózatának kiépítését, lakossági szol-
gáltatásaival 1999 óta van jelen a ma-
gyar bankszférában. Országosan a 101.,
Vas megyében a harmadik Raiffeisen
bankfiók nyílott meg a celldömölkivel. A
Koptik Odó u. 1. szám alatt található új
egység hét fôvel kezdte meg mûködé-
sét, mely létszám az üzleti igény növe-
kedésével bôvül majd.
Celldömölk esetében két éve vetôdött
fel a gondolat egy olyan típusú bank lét-
rehozására, amely széleskörû pénzügyi
szolgáltatást tud kínálni lakossági és vál-
lalati ügyfelei számára – mondta el Sza-
bó Ferenc a bank vezérigazgató-helyet-
tese. Mint azt avatóbeszédében megje-
gyezte, a Raiffeisen Bank Ausztria legna-
gyobb bankja, az ország minden falvá-
ban jelen van. A nemzetközi Raiffeisen
logó az oromdísz, amely két egymást ke-
resztezô, stilizált lófejet ábrázol, és
amelynek eredete több száz évre vezet-
hetô vissza az európai néphagyomá-
nyokban. A biztonság szimbóluma, amely
mindmáig sok falusi házon megtalálható
Közép-Európában.    
Az új fiók teljes körû szolgáltatásokkal áll
a lakossági, vállalati és önkormányzati
ügyfelek rendelkezésére, akik a nyitva-
tartási idôn túl, napi 24 órában önkiszol-
gáló terminál és automata segítségével
intézhetik pénzügyeiket. A június 12-ei
nyitás óta nagy érdeklôdés övezi a ban-
kot, pozitívak a tapasztalatok – tudtuk
meg Tóth Ferenctôl, a celldömölki fiók
vezetôjétôl. 
A Raiffeisen Bank nem pusztán a pénz-
ügyek területén tevékenykedik, hanem
szerepet vállal a város és környezete
társadalmi, kulturális és sportéletének
támogatásában is. A július 27-ei avató-
ünnepségen a Celldömölki Mûszaki
Szakközépiskola és Szakiskola számára
nyújtott át Fehér László polgármester-
nek 500 000 forint szakképzési támoga-
tást Szabó Ferenc vezérigazgató-helyet-
tes, a képzés tárgyi feltételeinek javítá-
sára.

»REINER ANITA

Bankfiókot
nyitottak

» H Á T T É R

Makkos úr a Tájoló júliusi számában a
közélet durva hangneme miatt pa-
naszkodott, miközben mondataiból
sugárzott a gyûlölet. Személyeskedô
megnyilatkozásaival foglalkozni nem
kívánok, minôsítik azok a szerzôt és
annak mentális állapotát önmaguk-
ban is. Fontosabbnak tartom, hogy
emlékeztessek a helyi közélet eldur-
vulásának folyamatára és annak ki-
váltó okaira.
2003-ban a képviselô-testület úgy
döntött, saját tulajdonú televíziót
akar mûködtetni városunkban, ezért
nem hosszabbította meg Mogyoróssy
Gyula egyéni vállalkozó lejáró szerzô-
dését. Mogyoróssy úr tárgyalásokat
követôen sem csatlakozott az új tv-
stábhoz, hiszen nem kívánta „a tor-
tát” megfelezni, hát még 20–30 sze-
letre vágni...
A történet innentôl bizonyára már is-
merôs. Mogyoróssy úr privát tv-jén ha-
marosan elindult az úgynevezett vé-
leményvonal, ami minô véletlen, szin-
te csak a hivatalban lévô polgármes-
tert és a képviselô-testület tagjait
gyalázó, alpári hangvételû sms-eket kö-
zöl, amelyekért a tv felelôsséget nem
vállal, „csak” közzéteszi azokat. Azt,
hogy az sms-eket ki és milyen céllal
írta/írja, csak találgatni lehet, de azt,
hogy mely személyeknek szerez
nagy örömet, annak beazonosítása
nem túl bonyolult feladat. A véle-
ményvonal, egy kaptafára készülô
üzeneteivel (talán csak egy újabb vé-
letlen) a polgármester úr családi gyá-
sza idején, amikor rövid idôn belül
édesapját, édesanyját elvesztette,
volt a legaktívabb.
Makkos Úr, Ön akkor, miért nem ha-
tárolódott el az otromba hangnemtôl
és az aljas motívumoktól? Nem felté-
telezem, hogy bármi köze lett volna
a televízióban megjelenô üzenetek-
hez, de akkoriban miért nem aggó-
dott a közbeszéd eldurvulása miatt?
A Tájoló stílusa – talán szándékosan –
megosztotta a város közvéleményét. Én
becsülöm az Ágnest, hiszen szorgal-
masan megszerkeszt egy 16 oldalas
újságot csak azért, hogy két-három ol-
dalon megpróbálja lejáratni lakóhe-
lyét és annak választott vezetését.
Makkos Úr, Ön e tényt, mint egykori
városvezetô, soha nem találta sérel-
mesnek? A Vas Megyei Közgyûlés ta-
nácsnokaként sem érezte fontosnak,

milyen hírét keltik a városnak, ame-
lyet képvisel? Nem gondolja, hogy a
lap hangvétele jelentôs mértékben
hozzájárult ahhoz, hogy a lakosság
elviselhetetlennek tartja a politikai
acsarkodást? Biztosan nem, hiszen
ezen újság Önrôl csupa jót ír, s a töb-
bi talán csak hab a tortán.
Az együttmûködést talán majd díjaz-
nia is kellene? Nem feltételezhetjük
sem Mogyoróssy úrról, sem Tömböly
kisasszonyról, hogy csak kedvtelésbôl
mûködtetik éveken át az igencsak
pénzigényes médiumokat. Mi a cél-
juk, s hogy mi a személyes motivá-
ciójuk? Ennek kitalálásához sem szük-
ségeltetik különösebb képzelôerô.
Makkos Úr, Önnek van igazán lehetô-
sége a sárdobálás, a mocskolódás
leállítására, de nem tette, s ma sem
teszi. Egyszerûbb áthárítani a felelôs-
séget a másik félre? Úgy véli, ez a
gyûlöletkeltés szolgálja legjobban az
egyéni érdekeit, s azt mondhatja,
„bezzeg az én idômben béke volt”? 
A jó vezetô stílusával, gondolkodás-
módjával hat a közvetlen környezetére
is, de az Ön esetében ez sajnos fordítva
történt. Három esztendeje a legkü-
lönbözôbb eszközökkel intéznek mi-
nôsíthetô és nehezen minôsíthetô
támadásokat az Ön barátai a képvi-
selô-testület és a város vezetése el-
len. Két és fél éven át válasz nélkül
hagytunk szinte mindent, bíztunk
abban, talán majd megunják, de té-
vedtünk. A fokozódó nemtelen tá-
madásokra, s az alaptalan állítások-
ra azonban reagálnunk kellett, s mi-
vel Makkos úr az elôzô írásaim tartal-
mával érdemben vitatkozni nem tudott,
így erejébôl irányomba pusztán csak ag-
resszív személyeskedô kirohanásokra
futotta. S azt, hogy a Tájolóban az el-
lenem intézett legdurvább támadást
most, az én családom gyásza idejére
idôzítették, jóhiszemûen ismét csak
véletlennek tekintem, és bocsánat-
kérést nem várok.
A továbbiakban azonban a fullajtár és
kegyenc jelzôk Ön által történô hasz-
nálatát, figyelemmel a fentebb leír-
takra, csak saját környezetének és
Antók úrhoz fûzôdô viszonyának ala-
pos tanulmányozása után javaslom, s
kérem – legalább a szavak szintjén –
adja meg ellenfeleinek a minden em-
bert megilletô minimális tiszteletet.

»LENGYEL LÁSZLÓ politológus

Mondom a magamét…
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tó, hiszen tavaly 42 ezer 100 könyv-
tárhasználót regisztráltak, és 36 800
volt a kölcsönzött dokumentumok
száma a gyermek és a felnôtt rész-
legben együttesen. A térítésmentes
könyvtárközi kölcsönzést igénybe ve-
vôkön kívül nô a távhasználók száma
is. Ez azt jelenti, hogy telefonon, e-
mailen is érkeznek segítséget kérô
kérdések az olvasóktól, és a honlap-
jukat, internetes katalógusukat is so-
kan felkeresik. A szolgáltatások körét
most házi kölcsönzéssel bôvítik. Ez
azt jelenti, hogy azok a jelenlegi vagy
leendô olvasók, akik nem tudnak el-
menni a könyvtárba, telefonon, pos-
tai vagy elektronikus levélben kérhe-
tik el a számukra szükséges könyvet,
vagy kérhetnek ajánlatot egy adott
témában, a könyvtár dolgozói pedig
eljuttatják hozzájuk.

»T.G.

Július vége óta új helyen mûködik a
könyvtár. A Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár épületének re-
konstrukciója miatt egy évre a Vasvi-
rág Szállóba költözött a Kresznerics
Ferenc Könyvtár. Az intézmény kis
ünnepség keretében nyitotta meg
kapuit a könyvtárhasználók elôtt, az
elsô olvasót Németh Tibor, a könyv-
tár vezetôje köszöntötte.
A látogatói létszám az új, városszéli
helyen is eléri a korábbi napi átlagot.
A nyár, a meleg és a szabadságok
miatt nagy rohamra nem számítot-
tak, éppen ezért – és a költözés miatt
– a kölcsönzött dokumentumok köl-
csönzési idejét is meghosszabbították
augusztus végéig. 
Németh Tibor hangsúlyozta, hogy a
könyvtár látogatottsága a szolgálta-
tások sokrétûségének köszönhetôen
napjainkban is – amikor egy országos

felmérés szerint a rendszeres köny-
vet olvasók száma 41 százalékról 27
százalékra csökkent – jónak mondha-

németh tibor, a könyvtár vezetôje 

az elsô olvasóval

Új szolgáltatás: házi kölcsönzés

Augusztus elseje hosszú évek óta az anya-
tejes világnap, az anyák és a babák ünne-
pe. A celldömölki védônôk rendezésében
közel negyven anyuka és kisgyermek vett
részt a polgármesteri hivatalban megrende-
zett ünnepségen. Elsôként a védônôk kép-
viseletében Hanzsér Elemérné köszöntötte
a meghívottakat, és szólt pár szót az anya-
tejes táplálás fontosságáról, majd Fehér
László, városunk polgármestere vette át a
szót. A városvezetô az anyáknak egy szál
virágot, a gyermekeknek apró ajándékot
adott át. Napjainkban az Egészségügyi Vi-
lágszervezet, a Magyarországi Védônôk
Egyesülete egyre nagyobb hangsúlyt fektet
a csecsemôk kizárólagos anyatejes táplálá-

sára, mely lehetôség szerint hat hónapos
korig, de lehetôség szerint minél tovább ja-
vasolt. Az anyatej a legtökéletesebb táplá-
lékforrás a baba számára, hiszen megfelelô
mennyiségben tartalmazza az optimális nö-
vekedéshez szükséges valamennyi termé-
szetes összetevôt, valamint a csecsemô fej-
lôdéséhez szükséges enzimeket, ásványi
anyagokat és hormonokat. A csecsemôk
immunrendszere még éretlen, a szoptatás
alatti védelmet az anyatej biztosítja szá-
mukra. Meghitt, kiegyensúlyozott közelsé-
get alakít ki az anya és gyermeke között,
amely elôsegíti a kicsi személyiségfejlôdé-
sét, fizikai gyarapodását.

»CSÁGOLY SZILVIA

Augusztus utolsó hétvégéjén, 25-26-án rendezik meg a 20. Sitkei Rockfesztivált. Pén-
teken fellép a Last Minute, a Kárpátia, a Beatrice, az Ossian, a Halor és a Zorall. Szom-
baton a jubileum jegyében szervezôdik a program, színpadra lép négy olyan zenekar,
mely 20 éve, az elsô fesztiválon is ott volt: a Deák Bill Blues Band, a Kormorán, a Ko-
rál Balázs Fecóval, valamint a Lord. Rajtuk kívül még a B.A.D., a Wisdom és az Edda
zenél. 
Megjelent Kozma Gábor és Benkô Sándor Sitke mindhalálig címû 150 oldalas, exklu-
zív kötete, amely a fesztivál 20 évének történetét mutatja be. A könyv megvásárol-
ható a fesztiválon. További információk a könyvvel és a fesztivállal kapcsolatban a
www.sitke.lordinfo.hu oldalon találhatóak.

KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtára
9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 1. Pf.

162. Telefon: 521-016
Honlap: www.cellbibl.hu 

E-mail: cellbibl@deimos.bdtf.hu

Kedves Érdeklôdôk!
Lehetôségünk van arra, hogy a következô év-
tôl az Önök igényei szerint bôvítsük folyóirat-
állományunkat a Celldömölki Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Társulása jóvoltából. 
Kérjük, véleményét juttassa el hozzánk szemé-
lyesen, postai úton, telefonon vagy e-mail-
ben. A 2006-ban elôfizetett folyóiratok listája
honlapunkon a Folyóirataink menüpontban
megtekinthetô. 
Milyen napilapokat olvasna szívesen könyvtá-
runkban a jelenleg is hozzáférhetôeken (Blikk,
Magyar Nemzet, Nemzeti Sport, Népszabad-
ság, Vas Népe) kívül?
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________

Milyen egyéb folyóiratokat olvasna szívesen
könyvtárunkban?
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________

Segítségét elôre is köszönjük! 

A Kresznerics könyvtár munkatársai

Anyatejes világnap

Rockfesztivál Sitkén

✁
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Hivatalosan is lezárták az elôzô sze-
zont, és köszöntötték az újonnan
igazolt játékosokat, az új edzôt,
Klampár Tibort az asztaliteniszezôk
augusztus 11-ei ünnepségén a pol-
gármesteri hivatal dísztermében.

A 2005/2006-os asztalitenisz-baj-
nokság legmagasabb osztályában, az
extraligában második, az NB I/A-ban
második, az NB III-ban elsô és a me-
gyei bajnokságban elsô helyezett já-
tékosokat és edzôiket ünnepelték au-
gusztus második hetében. Az ünnep-
ségen jelen voltak országgyûlési kép-
viselôink, Kovács Ferenc és Szabó La-
jos, dr. Varga Zoltán megyei sport-
igazgató, Tihanyi Tibor a megyei asz-
talitenisz szövetség elnöke, Marton
Ferenc sporttanácsnok, Fehér László
polgármester, Söptei Józsefné alpol-
gármester és Zsámboki Zoltán, a CVSE
ügyvezetô elnöke.
Elôször a tragikus körülmények kö-
zött elhunyt asztaliteniszezôre, Mercz
Gáborra emlékeztek, és bejelentet-
ték, hogy tiszteletére évente meg-
rendezik városunkban a róla elneve-
zett elsô osztályú ranglistaversenyt.
Az elsô Mercz-emlékversenyt szep-
tember 22–23-án tartják. Ezután Fe-
hér László polgármesteri elismerô ok-
leveleket adott át az extraligás csa-
pat tagjainak –  ifj. Kovács Jánosnak,
aki Németországban folytatja a játé-

kot, illetve Vimi Rolandnak, aki a cell-
dömölki csapat tagja marad – és
Obráz István edzônek. (Az ünnepsé-
gen Szabó Krisztián, aki Ausztriába
igazolt, nem volt jelen.) Dr. Varga
Zoltán, Tihanyi Tibor és Zsámboki Zol-
tán az NB I/A-s, az NB III-as és a me-
gyei bajnok csapatok tagjainak adták
át az érmeket. Az extraligás csapat
lett az idén Vas megye legjobb csa-
pata, így az ezzel járó kupát is átve-
hették. Az eredményeknek köszön-
hetô, hogy Celldömölköt felterjesz-
tették a Nemzet Sportvárosa címre.
Ez alkalommal mutatták be a követ-
kezô szezon extraligás csapatának új
tagjait is: Lindner Ádámot, Varga Zol-
tánt és Molnár Krisztiánt, mellettük
Vimi Roland a csapat tagja. A három
új játékos serdülô és ifjúsági Európa-
bajnokságokon szerepeltek kiválóan,
országos csapatbajnokságokon elsô
helyezettek, többszörös válogatottak.
A kiváló celldömölki csapatnak célja a
bajnoki cím megszerzése az extrali-
gában. A bajnoki küzdelmeken túl az
ETTU-kupában és a Klubcsapatok Szu-
perkupájában is mérkôznek. A csapat
mellett dolgozik továbbra is Obráz
István, akit Ölbei Péter és Kun Tibor
segít edzôként. Erôsítésnek érkezett
a kétszeres világbajnok, háromszoros
Európa-bajnok és olimpiai negyedik
helyezett, örökös bajnok Klampár Ti-
bor, aki fôleg a kiemelt csapat-

meccseken, kupafordulókon, Szuper
Kupa, ETTU-kupa mérkôzésein áll ren-
delkezésre.
Bejelentették egyúttal azt is, hogy a
Vas Megyei Sportigazgatóság egymil-
lió forinttal támogatja a celldömölki
asztalitenisz-szakosztályt. A sport-
egyesület reklámszerzôdést kötött a
Vörsas Kft.-vel is. Az extraligás csapat
így a CVSE-Mávépcell-Vörsas néven, a
tartalék csapat CVSE-Mávépcell-Wink
néven indul a bajnokságban, és a
celldömölki csapatok indulnak az NB
II-ben, NB III-ban és a megyei baj-
nokságban is.

»T.G.

Világbajnok a csapat edzôje

az extraligás csapat a két edzôvel, klampár tiborral 

(balról) és obráz istvánnal (jobbról)

Rádió Cell! – hallatszik beköszönés-
ként az éterben augusztus 12-e óta
17 órakor. Egyéves elôkészítô munka
után indult el az elsô celldömölki rá-
dió. Az Országos Rádió és Televízió
Testület tavaly ôszi pályázatán siker-
rel szerepelt a rádiót indító Kerekes
Gábor. Kisközösségi rádióként a vá-
rostól egy-két kilométeres körzetben
sugároznak a 98.8-as frekvencián, de
Gábor meglátásai szerint – bár gyen-
gébb minôségben, mint Celldömöl-
kön, de – a közeli településeken,
Izsákfán, Merseváton, Nagysimonyi-
ban is hallható lesz.
Naponta háromórás adással jelent-
keznek 17 és 20 óra között. Terveik
szerint élô mûsorokkal szórakoztatják
a hallgatókat. A magazin jellegû mû-

sorok a város életérôl szólnak majd, a
helyi közélet mellett persze lesz kí-
vánságmûsor, teret kapnak olyan té-
mák, mint például a szôlô- és kert-
mûvelés, helyi specalitásként bemu-
tatkozhatnak a Ság hegyi borosgaz-
dák, lesz babamagazin, és számos
más érdekesség.
A Rádió Cell stúdiója a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskolában van.
Gábor az iskolában már öt éve irá-
nyítja az iskolarádiót, segíti a gyere-
kek rádiós tevékenységét. Éppen
ezért kézenfekvôvolt, hogy az iskola-
rádió melletti helyiséget bérelje ki a
Rádió Cell stúdiójának, az iskola ezzel
segíti a rádiót. A rádió munkatársi
gárdája egyelôre három-négy fôbôl
áll, közöttük van olyan, aki már rá-

diózott, és természetesen van kezdô
is. A mûszaki feltételekben, mégha
kis rádióról is van szó, meg kell felel-
ni a követelményeknek. Ez így is van,
hiszen jó technikai felszereléssel vág-
nak neki a munkának. Gábor egyéb-
ként egyéni vállalkozóként vezeti a
médiumot, amely nem nyereség-
orientált kisközösségi rádióként mû-
ködik.
Az elképzeléseik között szerepel,
hogy a napi háromórás adást idô-
vel 15 órássá növeljék, és a távo-
labbi terv akár az egész napos rá-
diózás is lehet. Addig azonban es-
ténként öt órakor  hallgatók keres-
sék a 98.8-as frekvencián a Rádió
Cellt. Mert ahogy a szlogenjük szól:
Ezt hallani kell!

Új frekvencián a Rádió Cell
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Szponzori szerzôdést írtak alá augusztus 1-
jén a városi sportegyesületnél. A Celldö-
mölki VSE két csapatának, a labdarúgóknak
és az asztaliteniszezôknek névadó fôszpon-
zora a Mávépcell Kft. Augusztus elsô napján
a Városházán egy évre szóló reklámszerzô-
dést írt alá Varga Miklós Simon, a Mávép-
cell Kft. ügyvezetô igazgatója, Zsámboki
Zoltán a CVSE ügyvezetô elnöke és Fehér
László polgármester, a klub társadalmi el-
nöke. A labdarúgócsapat 7 millió 560 ezer
forint, az asztalitenisz-csapat pedig 5 millió
40 ezer forint támogatást kap a helyi cég-
tôl a 2006/2007-es bajnoki idényben. Ezen
kívül három sportoló foglalkoztatásával, a
csapatok utaztatásával segítik a sportegye-
sületet, így közel 20 millió forintos támo-
gatást nyújtanak a klubnak. 
A Mávépcell Kft. 12 éve szponzora az asz-
taliteniszezôknek, míg a labdarúgókat
2002 óta szponzorálják.

A nyári felkészítô szakasz július 19-én ha-
zai pályán a Jánosháza elleni edzômérkô-
zéssel folytatódott. A Palkovics Pétert,
Szalai Tamást, Németh Józsefet még min-
dig nélkülözô csapat, a büki mérkôzés után
újabb sérültekkel, Gyôrvári Gáborral és

Hudák Tamással egészült ki. A Jánosháza
ellen kezdô Szép – Sallér, Balogh, Lakatos,
Kovács – Zsömlye, Gombos, Tóbiás, Né-
meth A. – Vánkos, Fonnyadt együttes,
Fonnyadt (2), Németh A. (2) és Vánkos
góljaival 5:1 arányban nyert. A mérkôzést
követôen Vánkos Balázs a Kemenesaljától
átigazolt a CVSE labdarúgócsapatába. Ezt
követôen a szombatra tervezett Lombard
Pápa edzômérkôzést a pápaiak vissza-

mondták a pápai csapat külföldi szereplé-
se miatt. Július 22-én, szerdán a CVSE –
Sárvár FC találkozóra került sor. A mérkô-
zést 4:1 arányban nyerték a celliek. 
A hét végén Körmenden rendezték a ha-
gyományos négy város labdarúgótornát.
Sorrendben a 27. alkalommal kiírt tornát a
várakozásnak megfelelôen a Barcs nyerte
meg, s ezzel végleg elnyerte a Celldömölk
város által felajánlott vándorserleget. A
legközelebbi tornán 2007-ben, Lentiben új
vándorserlegért játszanak a csapatok, me-
lyet Barcs város ajánl fel. Eredmények:
Barcs – Körmend 4:0, CVSE – Lenti 4:0,
Barcs – CVSE 3:0, Körmend – Lenti 3:0, CVSE
– Körmend 5:2, Barcs – Lenti 9:1. Végered-
mény: 1. Barcs SC, 2. CVSE-Mávépcell, 3.
Körmend FC, 4. Lenti TE. A torna legjobb já-
tékosa címet Fonnyadt Balázs (CVSE) érde-
melte ki. Legjobb kapus: Banicz Barnabás
(Barcs), gólkirály: Koller Krisztián (Barcs).
A CVSE részérôl július 31-én a hatodik és
hetedik új játékosoknak is benyújtották a
Ligához az átigazolási kérelmét. Ôk pedig
a brazil Japa, a Haladás volt középpályása,
és Szalai Tamás Sopronból. Japa, a 25 esz-
tendôs irányító középpályás, a 2002-es
ôszi szezont követôen a Lombard FC Hala-
dás csapatától tért vissza hazájában, ahol
legutóbb az állami bajnokságban szereplô
RS Gremio csapatában játszott.
Augusztus 2-án Ajkán játszottak a CVSE
labdarúgói, ahol 1:0 arányban gyôztek Né-

meth József góljával. A csapat az alábbi
összeállításban lépett pályára: Szép –
Gombos, Balogh, Lakatos, Hudák (Somo-
gyi) – Zsömlye, Palkovics, Tóbiás, Fonnyadt
– Németh J. (Vánkos), Szalai T. (Sallér). A
közelgô szezonkezdésre, Gyôrvári kivéte-
lével, lassan a sérültek is rendelkezésére
állnak a csapat összeállításakor
Szentgyörgyi József edzônek. A Magyar
Kupa országos selejtezô 1. fordulójában
még az NB II-es csapatokat nem sorsolták.
Ezért augusztus elsô hét végéjére ellenfél
után kellett nézni. Több variáció után a sü-
megi NB III-as csapatra esett a választás.
Augusztus 5-én Sümegen a Szép (Tóth) –
Gombos (Sallér), Balogh, Lakatos, Hudák
(Kovács) – Zsömlye (Kóbor), Palkovics
(Márkus), Tóbiás, Fonnyadt – Németh J.
(Vánkos), Szalai T. (Boda) összeállításban
játszott együttes, Fonnyadt (2), Németh J.,
Palkovics, Zsömlye, Vánkos góljaival 6:1
arányban nyert. Ezzel a mérkôzéssel befe-
jezôdtek a rajt elôtti felkészítô mérkôzé-
sek, és kialakult a CVSE játékoskerete,
amelynek tagjai: Szép Tamás, Tóth András,
Szalai Krisztián, Sallér Márk, Kazári Barna-
bás, Balogh Tamás, Lakatos Attila, Hudák
Tamás, Gombos Richárd, Gyôrvári Gábor,
Zsömlye György, Palkovics Péter, Tóbiás
Zoltán, Fonnyadt Balázs, Német Attila, So-
mogyi András, Németh József, Vánkos Ba-
lázs, Boda Péter és Japa.

»TIM

varga miklós simon, fehér lászló és zsámboki zoltán írták alá a szponzori szerzôdést

Reklámszerzôdést írtak alá

szép tamás egyik remek védése

Labdarúgás: bajnoki rajt elôtt
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Gyirmót SE—Celldömölki VSE-Mávépcell
3-0 (2-0). Gyôr-Gyirmót, 400 nézô. NB
II-es bajnoki labdarúgó-mérkôzés.
Vezette: Pánczél (Széchenyi,
Viszukai).
GYIRMÓT: Sánta – FÖLDES, RADICS,
Pék, Tóth A. – László (Németh,
57.perc), POLYÁK (Tóth P., 87. perc),
HORVÁTH, Károlyi – WEITNER, Oross
(Tóth N., 73. perc). Vezetôedzô:
Hannich Péter.
CELLDÖMÖLK: Szép – Sallér, Balogh, La-
katos, HUDÁK – ZSÖMLYE, PALKOVICS,
GOMBOS, TÓBIÁS – Németh J. (Ván-
kos, 71. perc), Szalay T. Vezetôedzô:
Szentgyörgyi József.
Meg-megeredô esôben villanyfényes
mérkôzésre került sor Gyirmóton. Az
esôs idô ellenére kilátogató nézôk
egy jó iramú, sportszerû mérkôzést
láthattak, amelyen a mezônyben a
vendégek, míg a kapu elôtt a hazaiak
jeleskedtek. Az elsô hazai támadást
követôen, már a 6. percben megsze-
rezte a vezetést a hazai csapat.
Weitner jobbról küldte be a 11-es
pont környékére a labdát, amire Szép
kapus hangos szóval igényt tartott,
de rossz ütemben érkezett a labdára.
Az ellenfél csatára, Oross megelôzte,
és fejjel a labdát a bal alsó sarokba
küldte. (1:0). A 13. percben egy újabb
kontra után az elôre rúgott labdával
Oross lépett ki, de Szép most jól jött
ki kapujából, és 20 méterre a kaputól
látványosan elôrevetôdve fejelte el a
csatár elôl a labdát. A 22. percben
Zsömlye kapott egy remek indítást,
de kecsegtetô helyzetben nem indult
kapura, Szalayhoz passzolt, akinek
azonban gyatrára sikerült lövése nem
okozott gondot Sánta kapusnak. Há-
rom perc eltelte után egyenlítési le-
hetôség maradt ki. Gombos ugratta ki
Szalayt, aki túljutva a kapuson kisod-

ródott jobbra, de még kapura tudta
lôni a labdát, amit Tóth A. becsúszva,
a gólvonalról piszkált ki szögletre. Az-
tán egy váratlan ellentámadás után,
mint a villám, úgy cikázott át Horváth
a 33. percben a vendégvédôk között,
majd az ötösnél az ôt követô
Orosshoz gurított, akinek közeli lövé-
sét Szép bravúrral ütötte ki, de a lab-
da Weitner elé pattant, aki nagy erô-
vel a földön fekvô kapus fölött a bal
felsôbe bombázott. (2:0). A második
játékrészben is a CVSE kezdett job-
ban, de a csapat támadójátékában
nem volt kellô átütôerô, pedig húsz
percig a hazaiak nem is látták a celli
kaput. A 65. percben a játékvezetô
elnézett egy kezezést a gyirmóti ka-
punál. A gólvonal elôtt Pék kézzel
ütötte el a labdát, Pánczél tovább en-
gedte a játékot, és a felszabadító rú-
gásból a fellazult vendégcsapat vé-
delmét lefutva, Weitner a labdát a ki-
futó Szép Tamás mellett a jobb alsóba
passzolta. (3:0). A hazai csapat végig
kontrára játszott, s mint az eredmény
bizonyítja, sikeresen. A három gól el-
lenére sem adta fel a küzdelmet a
celli csapat, de nem sikerült az ered-
ményen változtatni. A 87. percben
még a csereként pályára lépô Vánkos

Balázs elôtt is nyílt lehetôség, de kö-
zeli lövése a bal kapufa tövénél
hagyta el a játékteret. A jó iramú nyi-
tó mérkôzés után jól állapította meg
Szentgyörgyi József vezetôedzô, hogy
a CVSE csak helyzetekig jutott, vi-
szont a hazaiak gólokat rúgtak.

Vereséggel kezdôdött a bajnokság

Harmadik alkalommal rendezték meg a Vulkán
Futball Fesztivált. A labdarúgótornán több ko-
rosztályban mérkôztek meg egymással a csapa-
tok a CVSE pályáin. A rendezvénysorozatról és a
kupa eredményérôl következô lapszámunkban
számolunk be.

Vulkán fesztivál

nb ii  nyugati csoport

1. Dunaújváros 1 1 – – 4 - 0 3
2. Haladás 1 1 – – 4 - 1 3
3. Gyirmót 1 1 – – 3 - 0 3
4. Barcs 1 1 – – 3 - 1 3
5. Soroksár 1 1 – – 2 - 0 3
6. BKV Elôre 1 – 1 – 4 - 4 1
7. Siófok 1 – 1 – 4 - 4 1
8. Felcsút 1 – 1 – 1 - 1 1
9. Pápa 1 – 1 – 1 - 1 1
10. Budaörs 1 – 1 – 0 - 0 1
11. Hévíz 1 – 1 – 0 - 0 1
12. Mosonmagyaróvár 1 – – 1 1 - 3 0
13. Kaposvölgye 1 – – 1 0 - 2 0
14. Integrál DAC 1 – – 1 1 - 4 0
15. Celldömölk 1 – – 1 0 - 3 0
16. Balatonlelle 1 – – 1 0 - 4 0

Az 1. forduló további eredményei: Sió-
fok–BKV-Elôre 4-4, Soroksár–Kapos-
völgye 2-0, Haladás–Integrál-DAC
4-1, Felcsút–Pápa 1-1, Budaörs–Hé-
víz 0-0, Balatonlelle–Dunaújváros
0-4, Barcs–Mosonmagyaróvár 3-1.

A 2. forduló mérkôzései: augusztus
19. 17:30 órakor, Celldömölk–Sió-
fok. Mosonmagyaróvár–Haladás,
Dunaújváros–Budaörs, Hévíz–Fel-
csút, Pápa–Soroksár, augusztus 20.
Kaposvölgye–Gyirmót, BKV-Elôre–-
Barcs, Integrál-DAC–Balatonlelle.

A 3. forduló mérkôzései: augusztus
25. Haladás–BKV-Elôre, Gyir-
mót–Pápa, augusztus 26. Sió-
fok–Kaposvölgye, Soroksár–Felcsút,
Hévíz–Dunaújváros, augusztus 27.
17:30 órakor Barcs–Celldömölk. Bu-
daörs–Integrál-DAC, Balatonlel-
le–Mosonmagyaróvár.

Magyar Kupa országos selejtezômér-
kôzés: augusztus 30. 17:30. Pan-
nonhalma SE–Celldömölk.
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Kertészeket keresünk!
A Városgondnokság (Celldömölk, Temesvár u. 16.) határozatlan idôre
közalkalmazotti jogviszonyba egy dísznövénytermesztésben, valamint 
egy kisgépek kezelésében, vezetésében járatos kertész álláshelyeket 

hirdet. Bérezés a közalkalmazotti törvény bértáblája szerint.
További felvilágosítás a 06 70/334-8337-es telefonszámon kérhetô.

KÉPZÉSBEN IS VÁLASSZA A MINÔSÉGET!
KISOSZ Kereskedôk és Vendéglátók Vas Megyei 
Érdekvédelmi Szervezete
Szeptemberben induló tanfolyamaink 
SÁRVÁRON és SZOMBATHELYEN:

– KERESKEDÔ VÁLLALKOZÓ
– VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓ

Közegészségügyi, élelmiszer-higiéniai, minôségügyi, környezetvédelmi
tanfolyam (közétkeztetôk, vendéglátósok, kereskedôk részére)

Sárvári információ: 06 30/288-1344, 06 30/575-7394

Szombathelyi információ: KISOSZ Iroda, Szombathely, 
Jászai Mari u. 6/A, tel/fax: 94/318-360, 94/345-900

AL-0715 • Nysz: 18-0172-05
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25. Dehogy! 26. Libahang 28. Nagy síkság 29. Nem érdek-
lem 30. Tüzet szüntet 31. Mogorva 33. Tárgyrag 34. Lon-
don határai! 35. Hiba 36. … Vegas 38. … Ono 40. Égéster-
mék 42. Tanult belôle 44. Névelô 45. Üdvözlégy 46. Méter
47. Káté! 48. Odalenn 50. Liter 53. Beismer.

Függôleges: 1. Hidrogén 2. Igevégzôdés 3. Álarcot 4. Sakkfi-
gura is 5. Arrafele! 6. Egyik „ûrlény” köszönése 7. Névelô
8. Gagyogni kezd! 10. Nem csak ezt! 11. Szomszédos me-
gyénk 14. A válasz második része 16. OYÉ 19. Gyûrôdés
23. Kis Boriska 24. Szappan márka 27. Csalfa 28. Erdei állat
31. A tegnap holnapja 32. Kerti növény 35. Üzleti 37. Maró
anyag 39. Kukucs, röviden 40. Szavalni kezd! 41. Muszáj
44. Török név 48. AS 49. NV 51. Gramm 52. Szén.

Elôzô rejtvényünk helyes megfejtése: Csak az a probléma, hogy min-
denhonnan hazatalál. Nyerteseink könyveket kapnak ajándékba, ame-
lyeket a polgármesteri hivatalban, Horváthné Varga Margit szakrefe-
renstôl vehetnek át. Nyerteseink: Hartai Viktória, Celldömölk, Marx u.
9. és Zsömle Krisztián, Celldömölk, Sági u. 42. Gratulálunk!

Elefántvadász
– Papa! Miért nem találod el az elefántot, hiszen olyan nagy?
(Válasz a vízszintes 1. és a függôleges 14. sorban.)

Keresztrejtvény

Beküldendô: vízszintes 1., függôleges 14.
Beküldési határidô: szeptember 1.

a rejtvényt szerkesztette: völgyi lászló

➦

➦

ÉRETTSÉGIZZEN ESTI 
TAGOZATON CELLDÖMÖLKÖN!

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

Celldömölk, Nagy Sándor tér 13.)
felvételt hirdet a 2006/2007-es tanévre.

A képzés esti tagozaton folyik heti két 
alkalommal.

Jelentkezni lehet a 9., 10., 12. évfolyamra.

Amennyiben diákigazolványt igényel, kérjük, 
hozzon magával fényképet!

Hozza magával legmagasabb iskolai 
végzettségét tanúsító bizonyítványát, 

valamint annak fénymásolatát, mert az 
osztályba sorolás ennek alapján történik.

A  K É P Z É S  I N G Y E N E S !

Beiratkozás: 
2006. augusztus 28-án, 29-én 14– 7 óráig.

Érdeklôdni 
a következô telefonszámokon lehet:

06 95/420-049, 06 30/685-4856.

» Közlemény
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Celldömölki Csoportja közle-
ményben tudatja, hogy civil szervezetként nem támogatják
egyik polgármesterjelöltet sem, és semmilyen módon nem
vesznek részt a választási kampányban.
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… vagy bármit vásárolhat
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet 

Celldömölk I., Celldömölk II., Ostffyasszonyfai
és Vönöcki Kirendeltségének

személyi kölcsönébôl.

Akciónk 2006. augusztus 31-ig tart.

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

Példa:
Hitel összege Havi részlet Futamidô THM

500.000 Ft 11.800 Ft 60 hó 16,58%

Celldömölk I., Kossuth L. u. 18. Celldömölk II., Hegyi u. 1. 
Telefon: 95/420-035 Telefon: 95/420-507

Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60. Vönöck, Kossuth L. u. 69/B. 
Telefon: 95/394-005 Telefon: 95/485-010

Kis bank – nagy
lehetôségek!

Egy nyaralás
Önnek is jár!

Nyitva tartás: hétfôtôl csütörtökig és vasárnap 
9 órától 20 óráig, pénteken és szombaton 

9 órától 21 óráig.

VVuullkkáánn  ffüürrddôô
CCeellllddöömmööllkk,,  SSppoorrtt  uu..  88..

TTeell..::  9955//552255--007700
wwwwww..vvuullkkaannffuurrddoo..hhuu

100 ezredik elégedett vendégét köszöntötte az augusztusban egy-
éves celldömölki Vulkán fürdô. A termálvizes fürdôcentrum 4 beltéri
és 4 kültéri medencéje biztosít teljeskörû kikapcsolódási és spor-
tolási lehetôséget minden korosztály számára!
Családdal érkezôknek kedvezményes belépôárainkból további 20%
engedményt biztosítunk. (pl. 2 felnôtt és 2 gyerek egész napra 1.520 Ft)

S Z O L G Á L T A T Á S O K :

✓ Korcsoportos úszásoktatás
✓ 37 C˚-os termálmedence
✓ Tanmedence
✓ Gyerek csúszdamedence
✓ Kisgyermek pancsoló
✓ Szauna, kültéri jakuzzi
✓ Kültéri élménymedence
✓ 25 méteres beltéri úszómedence
✓ Kozmetika, fodrászat
✓ Manikûr, pedikûr
✓ Biogyógyászat, mágnesterápia
✓ Masszázs, aerobik
✓ Úszósapka- napozóágy-kölcsönzô
✓ Büfé, konferenciaterem

Hirdessen az Új
Kemenesaljában!

Hirdetési áraink

(A HIRDETÉSI DÍJAK TARTALMAZZÁK AZ ÁFÁT.)

Lapunk megbízott hirdetésszervezôje Nagy Antal

Tel.: 95/525-825, 06 70/338-9880

1/1 oldal 38.000 Ft
1/2 oldal 20.000 Ft
1/4 oldal 12.500 Ft

1/8 oldal 10.000 Ft
1/12 oldal 6.500 Ft
Apróhirdetés 500 Ft



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 

Kft.

Tel.: 20/379-6892 Celldömölk, Építôk u. 8.
(Nyilvántartási sz.: 8222-2/2001)

celldömölki munkavégzésre keres: 

Betanított munkatársakat 

2 és 3 mûszakos munkarendbe,
nôies feladatok ellátására!

Elvárás:

• Nagyon jó látás, kézügyesség, monotonitástûrés.
Amit kíválunk:

• Hosszú távra, határozatlan idejû munkaszerzôdés,
• Kulturált munkakörülmények,
• Piacképes kereseti lehetôség!
Jelentkezôket várjuk:

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

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


