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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

Nem tudom
sajnálni
Éppen „Mekk Elek” barátomnál voltam, amikor jött a postás, és hozta a
nyugdíját. Huszonnyolcezer forintot.
Mit lehet ezzel kezdeni? – nézett rá.
Nem akartam vitát, így csak annyit
mondtam, hogy nem féltelek, úgyis
kiegészíted…
„Mekk mester” jó kezû kisiparos
volt, sok mindenhez értett, és precízen dolgozott. Tele is volt mindig
munkával, és amikor kérte a fizetséget, nem volt szívbajos. Ha akkoriban kicsivel többet bevallott volna a
bevételeibôl, most nem ennyi lenne
a nyugdíja. Nekünk, közalkalmazottaknak minden forintból levonják az
adót és a különbözô járulékokat.
Kétdiplomásként kapott nyugdíjamra esetleg én is panaszkodhatnék,
de nem teszem. Azt meghagyom
neki. De sajnálni nem tudom.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Születésnap
a fürdôben
Egyéves születésnapját ünnepli a Vulkán
fürdô szeptember 17-én. A vidám ünnepre
szervezett programok 15 órakor kezdôdnek az Energy Dabaston táncosainak rock
and roll és show-tánc mûsoraival. 16 órakor Joós Tamás ad zenés mûsort a gyerekeknek, 16.30 órakor a Kemenesalja Néptánccsoport lép fel. 17 órakor Latin Mixet –
szambát, rumbát és más táncokat – láthat
a közönség. Ezután Fehér László polgármester és Bakó István intézményigazgató
köszöntik a születésnapot ünneplô fürdôt
és a vendégeket. 17.30 órakor hastáncosok bemutatóját, 18 órakor nosztalgiazenét – operettet, táncdalt, magyar nótát –
láthat és hallhat a közönség, 20 órától
Afro-brazil swoh lesz. A rendezvény ideje
alatt a szombathelyi Kerasub Klub búvárbemutatót tart.
A fürdô születésnapi ajándékául a fürdô látogatói olcsóbban válthatnak jegyet. A felnôtt napijegy 500, illetve 400 forintba (az
elsô ár a vidékieké, a második a celldömölkieké), a gyerek napijegy 250, illetve 200
forintba, a nyugdíjas napijegy 300, illetve
250 forintba kerül. Emellett látogatójegyet
is válthatnak azok, akik csak a programokra kíváncsiak, de nem akarnak fürödni.

Új gyártósort avattak
A Wewalka Kft. második frisspékáru-gyártósorát adták át szeptember 7-én. A sütôipari vállalatnál ez
újabb foglalkoztatásbôvítést jelentett, most már 230 dolgozójuk van.
2005 májusában, másfél milliárd forintos beruházás eredményeként
kezdte meg mûködését Celldömölkön
a Wewalka Kft., a teljesen családi tulajdonban lévô osztrák sütôipari vállalt
helyi üzeme. Akkor hatvan dolgozót
foglalkoztattak, gyártásuk a sütemény
termékcsoportra koncentrálódott. Ez
év januárjában üzembe helyezték az
elsô frisspékáru-gyártósort, ezzel párhuzamosan a foglalkoztatottak létszáma elérte a 140-et. Csütörtökön
Trummer Thomas ügyvezetô igazgató,
Fehér László polgármester és Szabó
Lajos országgyûlési képviselô átadták
az üzem második frisspékáru-gyártósorát, aminek beindításával már 230an dolgoznak a Wewalka Kft.-nél.
A gyártósor üzembe helyezése elôtti
sajtótájékoztatón Fehér László hangsúlyozta, hogy a város életében fontos
szerepet játszik a sütôipari üzem mûködése, hiszen korábban a területre
szemétátrakó létesítését tervezték,
most pedig 230 embernek jelent
munkalehetôséget. Az önkormányzat
még az üzem építése elôtt az osztrák
tulajdonos kérésére módosította a településrendezési tervet, így segítve a
külföldi befektetôket. A képviselô-testület a közelmúltban arról döntött,
hogy a cég kedvezményt kap a
szennyvízcsatorna-hálózat bôvítéséhez, amire a megnövekedett ipari
szennyvíz miatt van szükség. Emellett
módosították a celldömölki szakképzô
iskola alapító okiratát is, így cukrászés pékképzést is folytathat az iskola. A
diákok a tizenegyedik évfolyamtól
kezdve választhatják a szakképzést,
ami után helyben lesz lehetôségük az
elhelyezkedésre. Ez a munkaerô-piaci
helyzetre is hatással lesz.
Szabó Lajos országgyûlés képviselô
örömét fejezte ki amiatt, hogy az elmúlt négy évben Celldömölkre érkezett 150 millió forintos munkahelyteremtô, illetve munkahelymegtartó
állami támogatásból 65 millió forintot a Wewalka Kft. kapott. Minden
munkahely egy-egy celldömölki családnak jelent biztos megélhetést. A

üzembe helyezték az új gyártósort, így 230-an
dolgoznak már a vállalatnál

képviselô további támogatást ígért.
Mint azt Trummer Thomas elmondta,
a cég már a következô bôvítést fontolgatja. A vállalat a jelenlegi üzemben elérte kapacitásának felsô határát, ezért újabb gyártócsarnok építését tervezik, ami után négyszáz dolgozónak adnak majd munkát, várhatóan 2008-tól. Emellett a jelenlegi
csarnokot is fejlesztik, a megnövekedett munkavállalói létszám miatt szociális blokkot alakítanak ki. Az ügyvezetô hangsúlyozta, hogy magyar
üzemként, magyar beszállítókkal és
ügyfelekkel fontos a jó kapcsolat,
ami a városvezetés segítô hozzáállásában is megmutatkozott.
A Wewalka cég jelenleg is keres kvalifikált és motivált munkaerôt a vállalat szinte minden részlegére (pék,
cukrász, betanított munkás, karbantartó munkakörben, a minôségbiztosítás és adminisztráció területén). A
vállalat a jelenlegi és jövôbeni munkavállalói számára is hosszú távú és
biztos munkahelyet kíván biztosítani.
A sajtótájékoztató után az üzemcsarnokban – a megfelelô higiéniai szabályokat
betartva – avatták fel hivatalosan is az új
gyártósort, ahol a korábbi munkaterületekhez hasonlóan három mûszakos
munkarendben dolgoznak. Az üzemben
újabb termékeket állíthatnak elô, amivel
bôvült az eddig is széles palettája cégnek. Friss, finom péksüteményeiket és
más, sütemény típusú édességeiket sokan ismerik és szeretik Celldömölkön és
országszerte, hiszen városunkban mintabolt is mûködik, illetve üzlethálózatok
egységeibe is szállítanak.
»TULOK GABRIELLA

» Egy hét múlva ismét Új Kemenesalja

Lapunk következô lapszámát, szeptember 22-én olvashatják. A megszokottnál egy héttel
elôbb jelenik meg lapunk aminek oka, hogy az október 1-jei önkormányzati választás
elôtti kampánycsendet újságunk is betartja. Elôrehozott lapszámunkban mutatkoznak be
az önkormányzati választáson induló polgármesterjelöltek, képviselôjelöltek, szervezetek.
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Bankban kamatozik Felújítás
a Sági úton
a 640 millió forint
Megérkezett a polgármesteri hivatal
épülete után járó 640 millió forintos
kártalanítási összeg az önkormányzat bankszámlájára. A pénzt csak
másfél év múlva kell felhasználni,
addig a város javára kamatozik.
Az augusztus 30-ai képviselô-testületi ülésen Fehér László polgármester vendégeket
köszöntött: Csepregi Andrást, az Oktatási
és a Kulturális Minisztérium egyházi kapcsolatok titkárságának vezetôjét, Németh
Józsefet, az OTP Bank nyugat-magyarországi régiós igazgatóját, valamint Szabó
Lajos országgyûlési képviselôt. A város vezetôje felelevenítette, hogy 1995-ben indították el a kártalanítási folyamatot az egykori egyházi ingatlannal, a polgármesteri
hivatal épületével kapcsolatban. Az országos törekvést, hogy az egyházi ingatlanokat eredeti tulajdonosaiknak adják vissza,
2002 után a kormány kezdeményezésére
sikerült felgyorsítani, így a 2011-es határidô helyett már most rendezôdnek a viszonyok. Tavaly novemberben folytak a tárgyalások, amelyeknek során Fehér Lászlónak sikerült azt is elérnie, hogy az elôször
tett 560 millió forintos ajánlat helyett egy
emelt összeget, 640 millió forintot kapjon
a város az államtól kártalanításként.
Ráadásul nem részletekben, öt év alatt,
hanem egy összegben. A pénzbôl, mint arról már beszámoltunk, a Gáyer téren épül
meg az új Városháza, a Pannonhalmi Bencés
Fôapátság pedig visszakapja az épületet.
Csepregi András – aki evangélikus lelkészként a közelmúltban kapta az egyházügyi
titkárság vezetésére Hiller István minisztertôl a megbízást – kiemelte: a celldömölki példa országos jelentôségû, a város, a
bencés rend is nyertese az ügynek. A 640
millió forintot az OTP egy összegben utalta
át a város számlájára, a bank a pénzt ké-

sôbb részletekben kapja meg az államtól.
A régióigazgató kiemelte, hogy ebben az
esetben nem a profit volt a lényeges, hanem a város számlavezetô bankjaként a
bizalom irántuk. Az utalásról szóló dokumentumot átadta város polgármesterének,
aki Szabó Lajosnak – aki a kormányzat részérôl koordinátora volt a folyamatnak –
szintén megköszönte a segítséget. Fehér
László hozzátette: négyéves munkája legnagyobb sikerének tartja, hogy a tárgyalásaik után a fôapátság, korábbi elképzeléseivel ellentétben, nem a pénzt, hanem az
épületet kérte vissza. Így az egyház a vallási turizmus érdekében fejlesztheti az
épületet, míg a város egy új épülettel gazdagodik. Hangsúlyozta, hogy az új Városháza építésére csak másfél év múlva kell
fizetnie a városnak, addig a 640 millió forint a város bankszámláján kamatozik. A
kamatokból keletkezô pénzt pályázatok
önrészeként szeretnék használni, illetve a
kórház folyamatos segítésére kívánják fordítani.
A testületi ülésen tárgyaltak késôbb a képviselôk arról, hogy az új Városháza építésére tervpályázatot írtak ki. A szakhatóságok egy részének véleményét már korábban beszerezte az önkormányzat, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal is elfogadhatónak tartja a helyszínt, már csak az Országos Építészeti Kamara nyilatkozatát várja
az önkormányzat. Az építészeti tervpályázat kiírására hét egyéni és egy tervezôpáros jelezte szándékát a részvételrôl.
Megalakult a bíráló bizottság is. A kamarai
jóváhagyás után készülhetnek a tervek az
új polgármesteri hivatal építésére. Az október közepi határidôre kell elkészülniük a
terveknek, amelyeket utána nyilvánosan is
bemutatnak.

Teljes út- és járdafelújítás, parkolóhelyek építése zajlik most a Sági úton. Díszkô burkolat és zöld
szigetek szépítik ezentúl a városon áthaladó utat.

»TULOK GABRIELLA

»T.G.

A városmag rehabilitációja tudatos
tevékenysége volt a jelenlegi városvezetésnek. A körforgalmú csomópont és a fôtér kialakítása után
elkezdôdött a mûvelôdési központ
rekonstrukciója. A Sági út másik részén önkormányzati és magánberuházásban megépült a Spar, út- és
parkolórendszer épült ott is. A két
beruházás között kimaradt útszakasz rendbetétele folyik most,
vagyis a Temesvár utca és a buszmegálló közötti út-, járdarészt újítják fel, tudtuk meg Fehér László
polgármestertôl.
A teljes útfelújításon kívül a tízemeletesek és a szalagházak elôtti
szakaszon új nyomvonalat alakítanak ki a járda számára, így az út
két oldalán mintegy negyven parkolóhelyet hoznak létre, köztük
zöld szigetekkel. A parkolóhelyek
aszfaltozottak lesznek, a járdák a
városközponthoz illô díszkô burkolatúak, a Szent Márton-ház elôtti
szakasz pedig aszfaltozott lesz. A
közel 28 millió forintba kerülô beruházáshoz csak a díszkô burkolatot vállalta a város teljes egészében finanszírozni, nagy részének,
25,5 millió forintnak a finanszírozása fele részben állami, fele részben
önkormányzati forrás. Az ez évi
munkavégzést csak jövôre kell a
városnak kifizetnie.

Búcsú vásárfiával
Mária-napjának hétvégéjén tartották
a celli búcsú rendezvényeit. Az egyházhoz kapcsolódó búcsújáráson kívül
világi programok is voltak Vulkán fürdô elôtti parkolóban rendezik. Szombaton az Energy Dabaston Mûvészeti
Alapiskola táncosainak bemutatóját
láthatta búcsú közönsége, majd Radányi Károly zenélt, nosztalgiapartit
tartottak. Estétôl hajnalig diszkóban
szórakozhattak a fiatalok. Vasárnap az
idôsebb korosztályra gondolva ren4

deztek nosztalgiamûsort, ahol népszerû elôadók operettekkel, magyar nótákkal és táncdalokkal szórakoztatták
a közönséget. A búcsúi bálban a Drazsé együttes zenélt. A bál két sztárvendége a megasztáros Szabó Eszter
és Kontor Tamás volt, akik nagy sikert
arattak. A programokhoz vidámpark
és kirakodóvásár is tartozott, ahol a kisebb-nagyobb gyermekek is jól érezhették magukat, és aki akart, az vásárfiával térhetett haza.

» T államalapításra
UDJON RÓLA
Az
emlékeztek
Az iskolákról
Celldömölknek fontos szerepe van a
kistérségben oktatási szempontból
is. Iskolavárossá szeretnénk tenni
Kemenesalja központját, ehhez a
törekvésünkhöz egyre több kistérségi település csatlakozik.
2002-ben az önkormányzati választásoknál meghirdettük, hogy Celldömölk iskolaváros lesz. Akkor sokan
megmosolyogtak minket, a kistérség
oktatási és nevelési intézményeinek
adatai azonban bennünket igazolnak.
A celldömölki kistérség 28 településén jelenleg 3865 óvodás és iskolás
van. Közülük 2396 celldömölki intézménybe jár, ez több mint fele a
kistérség óvodásainak és iskolásainak.
A 2396 gyerek közül 1746 celldömölki lakos, míg 650 a kistérség más településeinek óvodásai és iskolásai.
Negyven kisgyerek jár be a celldömölki Városi Óvodába és a Hajnalcsil-

lag Óvodába, ez lassan két óvodai
csoportot jelent. Fogadásuk az önkormányzatunkra is terhet ró, mégis
meghirdettük a programunkban,
hogy várjuk az óvodásokat, az általános iskolásokat, hiszen a bejáró óvodások valószínûleg itt lesznek iskolások is, így önálló általános iskolákat
tudunk fenntartani. Úgy gondolom, a
jövô dönti majd el, hogy a kis települések iskoláival mi lesz: négy, hat
vagy nyolc osztállyal mûködtetni
majd. Nyilvánvalóan megfelelô gyereklétszám kell ehhez. Mi mindenesetre nyitottak vagyunk, fogadjuk a
környezô települések gyerekekeit.
A kistérségben vezetô szerepet szánunk magunknak. Már most hat település – Celldömölkön kívül Kemeneskápolna, Kemmenesszentmárton, Mersevát, Mesteri, Nemeskocs – diákjai
járnak a celli iskolákba. Nyitottak vagyunk, így akár hét vagy nyolc tele-

pülésre is nôhet az intézményfenntartó társulást alkotó települések száma. A társulás magasabb normatívát
jelent egyúttal.
A három önkormányzati fenntartású
általános iskola önállóságának megtartásán kívül célul tûztük ki azt is,
hogy megtartjuk a középiskoláinkat
is. Jó néhány Vas megyei város ugyan
már megyei fenntartásba adta a középiskoláit, mi azonban nem szeretnénk, ha más városbeli iskolának lennének a tagintézményei. Az iskolák
önállósága áldozatot kíván a várostól,
hiszen a költségvetésüket minden
évben ki kell egészítenie az önkormányzatnak. Azonban a pedagógus
kollégák szempontjából is fontos,
hogy a közép- és általános iskoláink
önállóak maradjanak, a kistérségbôl
is fogadjanak diákokat, hiszen az nekik munkát, állást jelent.
FEHÉR LÁSZLÓ polgármester

Eltûnnek a raktárak a Ság hegy alól
Bontják a Ság hegy alatt lévô raktárakat, eltûnik egy katonai objektum, helyét tájba illô létesítmény
veheti át. A terület a városé, hogy
mi lesz rajta, az késôbb dôl el.
Elképzelhetô, hogy mire lapunk megjelenik, már múlt idôben lehet beszélni a bontásról. Ugyanis a hétvégén a korszerû tecnológiájú gépeknek köszönhetôen rövid idô alatt lettek egyenlôek a földdel a hajdani
raktárépületek, egyik a másik után. A
területet körbejárva lehettünk tanúi
annak, hogy a múlt, az eredetileg katonai célra készült épületek eltûnnek.
Átadják a helyüket valami szebbnek,
jobbnak, a Ság hegy környezetéhez
jobban illônek.
A Ság hegy lábánál lévô raktártelep
nyolchektárnyi területét pályázati
pénzbôl tudta megvásárolni és lebontani a város. A városi területek rehabilitációjára kiírt európai uniós pályázaton nyert tavaly nyáron Celldömölk, így vásárolta meg az államtól
az egykor ÁTI-nak, majd TIG-nek nevezett raktártelepet. A barnamezôs
beruházás teljes költségvetése 573
millió forint. Ebbôl 516 millió forintot
az Európa Terv keretében kapott az
önkormányzat, az 57 millió forintos
saját erôs részhez 34 millió forintot
kapott a város.
Ezen az európai uniós pályázaton
csak nem használt katonai objektu-

mok lebontására lehetett pénzt nyerni. Az állam ezt a raktártelepet mindenképpen eladta volna. Ha egy magánvállalkozó vette volna meg, valószínûleg raktárnak használták volna
az objektumot, és a természetvédelmi területen, a Ság hegy lábánál,
nem messze a Vulkán fürdôtôl megnövekedett volna a kamionforgalom.
A raktártelepet 20 millió forintért vásárolta meg az önkormányzat, tavaly
decemberben birtokba is vette a város. Idôlegesen használatba visszaadták a Tartalékgazdálkodási Kht-nak, a
megegyezés szerint idén tavaszig
kellett a korábbi tulajdonosnak kitárazni a gabonát. Most pedig a raktárak bontása zajlik, a munkálatokat a
Colas Kft. végzi. A bontási törmelék
egy részét újra felhasználják, más részét válogatva hulladéklerakóba viszik. A bontást végzô cég a munkálatok befejeztével a telep melletti utat
is rendbe teszi.

sorra bontották le a tartalékgazdálkodás egykori raktárépületeit

Hogy mi lesz a majdan üres, nyolcvanezer négyzetméter nagyságú területen, arról a közeljövôben megvalósíthatósági tanulmány készül. Az
elképzelések szerint idegenforgalmi
célokat szolgál majd.

» Iskolatej-akció
Az idei tanévben is részt vesz a város az iskolatej-programban. Mint eddig,
ezután is az általános iskolások kapnak naponta két és fél deciliter tejet,
amelynek nettó vételárát az önkormányzat visszaigényelheti. Az iskolák vezetôi év elején felmérték a diákok igényét. A tapasztalat sajnos azt mutatja, hogy a gyerekek egy része nem fogyasztja el a számukra ingyen biztosított tejet, emiatt sok a pazarlás.
5
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»

Kereskedelmi centrum a fürdônél
Kereskedelmi központ épülhet a
fürdô mellett, a Sági úton. Egy budapesti cég vásárol meg e célra a
várostól háromhektárnyi területet.
Balogh Tibor, a Millenia Zrt. ügyvezetô igazgatója tájékoztatta a képviselô-testületet az augusztus 30-ai ülésen a budapesti cég befektetôi ajánlatáról, amelyet a Vulkán fürdô elôtti,
Sági úti volt használtcikk-piac terüle-

tére tettek. A Millenia Zrt. az üzemeltetési piacon szerepel, több mint

húsz létesítmény – lakóparkok, irodaházak, logisztikai bázisok, kereskedelmi központok – fenntartásáért felel. (Balogh Tibor egyébként felesége
révén kötôdik Celldömölkhöz.)
A Vulkán fürdô elôtt lévô hathektárnyi területbôl egyelôre hármat szándékoznak megvásárolni, hogy azon
elsô ütemben egy kereskedelmi központot hozzanak létre. Második
ütemben terveik szerint egy szállodaés vendéglátóegység épülne. A fejlesztés harmadik ütemeként kemping építése valósulhatna meg a fürdô körül. A kereskedelmi központ három épületrészbôl állna. Az egyikben
hipermarket, bútoráruház, elektromos
cikkek áruháza, cipô-, könyváruház,
drogéria, gyorsétterem, virágos, ajándékárus, pékség, hírlapárus kapnának helyet. A másik épületrészben
bank-, takarékpénztár-fiókok, bankautomaták, irodák találhatnának helyet maguknak. Harmadik egységként terveznek egy rekreációt megcélzó épület, ahol elképzelhetô fittneszterem, bowlingpályák, sportbolt, étterem, mozi kialakítása. Az épületcsoport három oldalon zárt építmény lenne, amelynek közepén több

száz parkolóhelyet alakítanak ki, lesznek zöld felületek. A kereskedelmi
központot a helyi járatos autóbuszközlekedés is érinti majd.
Balogh Tibor hangsúlyozta, hogy a
megjelenô üzletek ugyan konkurenciát is jelentenek a városban mér
meglévô üzleteknek, ugyanakkor
megjelenése Celldömölk számára a
vásárlóerô vonzáskörzetének bôvítését is jelentené, így a mostani boltok
is profitálhatnak majd a más városokból, településekrôl érkezô vevôkör
megjelenésével. Ezen túl a kereskedelmi központ 100-200 új munkahely
megjelenését, illetve a városnak
adóbevételt is jelent. A bevásárló
központ és az irodaház építését egy
éven belül tervezik, a rekreációs központ ezután valósulhatna meg.
A képviselôk döntése szerint egyelôre háromhektárnyi területet értékesít
az önkormányzat a Millenia Zrt. számára bruttó 4 ezer 500 forintos áron.
A fennmaradó mintegy három hektár
nagyságú területre elôvásárlási jogot
biztosítanak a budapesti cég számára
ahhoz, hogy a fejlesztés második
ütemét is megvalósíthassák.
»TULOK G.

Vagyongyarapodás, adósságállomány
Az augusztus 30-ai képviselô-testületi ülésen számolt be Fehér László polgármester a 2002–2006-os önkormányzati ciklus eredményeirôl. A beszámolót elôzô lapszámunkban közöltük. A városvezetô szóbeli értéke-

Szüret
felvonulással
Szeptember 30-án tartják városunkban a Ság
Hegyi Szüret rendezvényeit. 14 és 22 óra között szüreti kirakodóvásár és borkóstoló lesz a
katolikus templom elôtti téren. 15 órakor indul a szüreti felvonulás a Hegyi utca – Sági út
– Dr. Géfin tér útvonalon. 17 órától a templom
elôtti szabadtéri színpadon helyi és vendég
mûvészeti csoportok lépnek fel, 19 és 22 óra
között a Betli Duó szórakoztatja a közönséget.
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lésekor érintette a város pénzügyi
helyzetét is, összehasonlítva a város
vagyongyarapodásának és adósságállományának mértékét.
Elmondta, hogy 2002-ben 2 milliárd
751 millió forint volt a város tárgyi
eszközökbôl álló vagyona. 2006-ban
ez már 10 milliárd 586 millió forint.
Tudni kell, hogy 2003-ban országosan, törvény alapján fel kellett mérni
az önkormányzatok vagyontárgyait,
és akkor az addig érték nélkül álló
elemeket – utakat, földeket, árkokat
stb. – is felértékelték. Celldömölkön
ez 4 milliárd 947 millió forintot jelent. Azonban ha a 10 és fél milliárd
forintból levonjuk ezt a vagyongyarapodást, akkor kiderül, hogy a különbözet 5 milliárd 640 millió forint.
Vagyis a 2002-es 2 milliárd 750 millió forintos vagyonból lett 2006-ra 5
milliárd 640 millió forintos vagyon,
azaz a város vagyona négy év alatt
kicsivel több, mint duplája lett.

A jelenlegi önkormányzat 247 millió
forintos adósságállománnyal vette át
a várost, az általuk felvett hitelek
2008-ig húzódóan terhelik az önkormányzatot. Csatornaépítésre, útépítésre, egyéb beruházásokhoz vettek
fel hiteleket. A jelenlegi önkormányzat 487 millió forintot vett fel beruházási hitelként, lakáshitelként, illetve a
fürdô építésének elsô ütemére. Ez
utóbbi 384 millió forint volt, ezzel
kapcsolatban a polgármester többször
hangsúlyozta: ha a korábbi városvezetés nem költ el jelentôs részt a gázközmûvagyon után járó pénzösszegbôl, hanem a tervek szerint mindet a
fürdôre lehetett volna fordítani, akkor
nem kellett volna ekkora hitelt felvenni rá. A 2002 elôtt és azóta felvett
541 millió forintot 2014-ig kell törleszteni. Látható tehát az is, hogy a hitelállomány nem növekedett akkorra
mértékben, mint amekkora mértékben a város vagyona gyarapodott.

»
Jobboldali fórum
a lakosságnak
Lakossági fórumra várta az érdeklôdôket szeptember 7-én este a Fidesz–
MPSZ celldömölki csoportja. Az est
vendége Kövér László, a párt országos választmányának elnöke volt.
Az este nyitányaként Kovács Ferenc
országgyûlési képviselô tartott egy
rövid tájékoztatót arról, hogy a
jobboldal hogyan látja az ország jelenlegi helyzetét. A választmányi elnök elôadása a médiabeli szerepléseinek felemlegetésével kezdôdött,
hiszen köztudomású, hogy Kövér
László nyilatkozatai némely esetekben botrányt okoztak. Késôbb arról
beszélt, hogy az országos politikának soha nem volt akkora szerepe a
helyi politikában, mint most, hiszen
soha olyan nagy jelentôsége nem
volt annak, hogy kit akar a város a
polgármesteri, illetve a képviselôi
székekben látni. Eddig birkaként,
baromként terelgették a népet a
vágóhíd felé, a kérdés az, hogy ezt
tûrik-e továbbra is. Október 1-jén
errôl fog szavazni a választópolgár.
A jobboldal véleménye szerint az
önkormányzati választás az utolsó
szalmaszál, amibe kapaszkodni lehet. A választmányi elnök szerint a
kormány hazugságokkal befogta az
emberek szemét és betömte a füleket. Véleménye szerint Kóka és Veres, a két briganti a felelôs a helyzetért, amiben vagyunk, és azt a szívességet sem tette meg a kormány,
hogy ôket lecserélje.
Az elôadó beszélt még a patikák jelenlegi helyzetérôl, a kórház privatizációról, és arról is, hogy a hátra lévô pár hétben beszélgessenek el a
jelenlévôk azokkal, akik tavasszal a
baloldalnak szavaztak bizalmat. El
kell érni azt, hogy a kormányban
csalódott MSZP-szavazók ne vonják
ki magukat a politikából, mindenképpen menjenek el szavazni, csak
most a jobboldal mellett voksoljanak. Az elôadás után a jelenlévôk
kérdéseket tehettek fel Kövér Lászlónak. Szó esett a konvergencia
programról, az egészségügy helyzetérôl, és arról is, hogy ebben a helyzetben mi lenne a helyes út.
»CSÁGOLY SZILVIA
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Fergeteges nyitó
Kampánynyitó rendezvényt tartott
az MSZP celldömölki szervezete szeptember 1-jén az alsósági sportcsarnokban. A képviselôjelöltek bemutatkozása után a színpadot a Fásy
Mulató szereplôi vették birtokba.
Az alsósági sportcsarnok elôtt légvár,
kisvonat, fagylalt fogadta délután a
többnyire kisgyerekekkel érkezô családokat. Amíg a csemeték aszfaltrajzversenyen mérték össze tudásukat,
addig a felnôttek jófajta sági bort
kóstolhattak. A legjobb rajzosok jutalomban is részesültek, egy-egy tábla
csokit vehettek át Fehér László polgármestertôl, aki a közelgô helyhatósági választásokon az MSZP és a Cselekvô Összefogással Celldömölkért
polgármesterjelöltje városunkban.
A szimpatizánsok körében, a sportcsarnokot zsúfolásig megtöltô közönség elôtt a párt egyéni körzetekben
induló és listás jelöltjei mutatkoztak
be. A képviselôjelöltek után Fehér
László lépett a színpadra. Elmondta:
tudja, hogy az alsóságiak mennyire
szeretik lakóhelyüket, ezért nagyon
fontosnak tartották, hogy kampány-

fehér lászló a kampánynyitón
fellépô fásy ádámmal

nyitó nagygyûlésüket Alsóságon tartsák. Ezután az elmúlt négy évben
végzett rendkívül sokrétû, nehéz, de
mégis látványos városfejlesztô munkáról beszélt. Végezetül kérte a jelenlévôket, hogy a közelgô választásokon szavazataikkal támogassák a
bemutatott képviselôjelölteket.
A politikusok után a Fásy Mulató csapata vette birtokba a színpadot és
több, mint két órán át szórakoztatta a
közönséget. A nagy sikerû mulató végén a szocialista párt helyi képviselôjelöltjei újra a színpadra léptek, és
énekelve búcsúztak a közönségtôl.
»-KY

Utcabállal kezdtek
Szeptember 2-án kampánynyitó utcabálra hívták a Fidesz jelöltjei és barátaik városunk szavazópolgárait. Makkos István, a Fidesz-MPSZ – KDNP –
Nemzeti Fórum – Vállalkozók Pártja
polgármesterjelöltje és a Fidesz képviselôjelöltjei várták az érdeklôdôket
délután 16 órától a Bartók Béla utca
elején, hogy egy pohár bor és egy tányér gulyás mellett beszélgessenek a
párt programjáról és a jövôbeli önkormányzat feladatairól. A gyerekeket
légvár, papírhajtogatás és testfestés
várta, az idôsebb korosztályt egy pohár frissítôre, illetve borkóstolóra invitálták a szervezôk. A rendezvény ideje alatt mindenki csatlakozhatott a Fidesz Jó reggelt, Magyarország! kiáltványához. Elôször Makkos István polgármesterjelölt ismertette a párt választási programját, majd bemutatta
a képviselôjelölteket, akik személyesen is elmondták választási céljaikat.
A polgármesterjelölt kiemelte, hogy
terveik között szerepel egy hazugság-

makkos istván polgármesterjelölt
a kampánynyitó résztvevôi között

mentes, nyílt közélet megteremtése,
ahol esélyegyenlôség, jó közérzet és
félelemmentes légkör uralkodik. Elismerte a város elmúlt négyéves fejlôdését, viszont nehezményezte a felhalmozódott adósság mértékét, ennek megállításának szükségességét
hangsúlyozta, és kiemelte az ésszerû,
finanszírozható fejlesztések, beruházások fontosságát.
»CSÁGOLY SZ.
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»

Program a foglalkoztatásért
A Kemenesaljai Foglalkoztatási Paktum egyik projektje keretében végeztek alapozó kutatást a kistérségben. A vállalkozók, a nôk, a fiatalok
és a megváltozott munkaképességûek körében folytatott felmérés
eredményérôl szeptember 8-án számoltak be.
A részmunkaidôs
foglalkoztatást
nem kedvelik
a munkáltatók

A Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása elnevezésû projektet a Kemenesaljai Foglalkoztatási
Paktum európai uniós pályázata keretében végzik, amelyre 50 millió forintot nyert a kistérség a Regionális
Operatív Programban. A jövô ôsz végéig megvalósuló projektben a helyi
vállalkozásokat, a 24–45 év közötti
nôket, a pályakezdô fiatalokat és a
megváltozott munkaképességûeket
segítik azzal, hogy a célcsoportok körében felmérik a foglalkoztatási helyzetet, helyzetelemzést végeznek, kidolgozzák a foglalkoztatási stratégiát.
A nyáron elvégezték az alapozó
kutatatást, amelynek eredményérôl
a projektet irányító csoport szeptember 8-ai ülésén a celldömölki polgármesteri hivatalban számolt be
Serman Lajosné, a Vas Megyei Munkaügyi Központ osztályvezetôje.
A négy célcsoportban 50–50 fôt, illetve vállalkozást választottak ki. A

megkérdezett vállalkozások közül 21
mikro-, 13 kis-, 11 közép-, 5 nagyvállalkozás volt. A feldolgozóipar, a kereskedelem, valamint az egészségügyi ellátás területén kiemelkedô a
nôi munkavállalók foglalkoztatása. A
tartósan betöltetlen állások is leginkább a feldolgozóiparban és a kereskedelemben jellemzôek, oka a szakképzettség, szaktudás hiánya, illetve
az, hogy a munkafeltételek, a munkabér nem vonzó. A megkérdezettek
közül három vállalkozás létszámleépítést, minden harmadik pedig
létszámbôvítést tervez ebben az évben. A foglalkoztatás nagyobb arányú bôvítését a közterhek magas
mértéke hátráltatja. A fogadókészség
a fiatal munkavállalók és a nôk körében is jó, de csak egy munkavállaló
jelezte, hogy megváltozott munkaképességû munkavállalót alkalmazna.
Ez utóbbinak oka, hogy speciális
munkakörülményeket kellene számukra biztosítani, illetve egyes munkakörökben valószínûleg nem bírnák
a munkaterhelést. Távmunkát a vállalkozók nem kívánnak bevezetni, az
értékelés szerint valószínûleg nincsenek tisztában e foglalkoztatási forma
elônyeivel. Mindössze 13 vállalkozás
tervezi, hogy részmunkaidôs foglalkoztatást vezetne be.

A felmérésben szereplô munkanélküli fiatalok döntô többsége szeretne
elhelyezkedni, a munkahelyet keresôk aránya 90 százalék. Többségük a
szakképzettségüknek megfelelô munkát vállalna, de szükség esetén a betanított munkát is elvállalják. Hajlandóak képzésben is részt venni, ha a
munkahely elnyerésében annak szerepe van. Az ötven, felmérésben szereplô nô közül 37 nô munkanélküli
volt. Közülük mindössze három nem
keres állást, ketten gyesen vannak,
egy pedig alkalmi munkákat vállal. A
munkát keresôk közül tízen csak részmunkaidôs állást, hétnek mindegy, a
többiek teljes munkaidôs állást vállalnának. Közülük ccsak egyharmaduk ragaszkodik ahhoz, hogy a szakképzettségüknek megfelelô munkakörben helyezkedjenek el. A vizsgálatban részt vevô megváltozott munkaképességûek több mint felének
nincsen szakképzettsége, közel hatvan százalékuk szeretne elhelyezkedni, és keresett is már munkát.
Leginkább könnyû fizikai munkát, bedolgozást, távmunkát vállalnának.
A projekt következô lépése, hogy az
alapozó kutatás értékelése után helyzetelemzést készítenek, majd lakossági fórumot tartanak.
»TULOK G.

Érvényes lista, regisztrált jelöltek
Sikeres kampánynyitójuk után tartottak sajtótájékoztatót az MSZP választáson induló jelöltjei szeptember 7-én. Az egyéni jelöltek programjaikról beszéltek.
A szocialista párt kampánynyitója után
hasonlóan sikeres záró nagygyûlésre várják majd Celldömölk lakosságát szeptember 28-án 17 órától a katolikus kegytemplom elôtti téren, rossz idô esetén a celldömölki sportcsarnokban, mondta el Fehér László polgármester, polgármesterjelölt a CVSE rendezvénytermében tartott
sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy a
párt valamennyi, a választáson induló jelöltjét regisztrálták, és érvényes a kompenzációs listájuk is, amelyen 1. helyen
Fehér László, a másodikon Lengyel László, a harmadikon Pálné Horváth Mária
szerepel.
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Az egyéni jelöltek vázolták a jövôre vonatkozó elképzeléseiket, melyekbôl
egyet-egyet kiemelünk. Benkôné Remport Lilla a terek, utcák, intézmények
felújítására fekteti a hangsúlyt. Somogyi
Gyula az infrastruktúra fejlesztését, a
környezetvédelmet, Fehér László az Ifjúság téri parkolórendszer átalakítását,
Gasztonyiné Fódi Zita az utcák rendbetételét tartja egyebek mellett fontosnak.
Csönge Ferenc a teljes közmûvesítést, a
romtemplom kulturális célú hasznosítását, Bakó István a csapadékvíz elvezetésének megoldását, az utak szilárd burkolattal történô ellátását helyezi elôtérbe.
Dr. Varga Gáborné az iskola udvarán játszótér építését, a fiataloknak minél több
lehetôséget a szabadidô eltöltésére tartja fontosnak. Hajdu Ibolya szintén a csapadékvíz-elvezetés problémájának megoldására, Zsámboki Zoltán a sági sportpá-

lya rendbetételét és a gondozatlan földterületek hasznosítására helyezi a hangsúlyt.
A kampány ideje alatt lakossági fórumokra várják a választókerületekben lakókat.
A sajtótájékoztatón jelen volt Szabó Lajos
országgyûlési képviselô, aki elmondta,
hogy négy év alatt virágzó város lett Celldömölkbôl. Reméli, hogy a párt jelöltjei
bizalmat kapnak, így tovább tevékenykedhetnek a városért. Szabó Lajos kifejtette, hogy a folyamatban van a Nemzeti
Fejlesztési Terv elôkészítése, október 2-án
dönt a parlament róla. A 2007 és 2013 közötti idôszakban 8 ezer milliárd forintot
fordítanak fejlesztésre, amelybôl városunk
is kiveheti a részét. Ehhez megfelelô elképzelésekkel rendelkezô, kormányzati
együttmûködésre képes vezetésre van
szükség Celldömölknek.
»T.G.

» H Á T T É R

Igazán jó az Országalma
A közelmúltban készült el a Soltis
Lajos Színház legújabb produkciója.
Az Országalmát kétszer is bemutatták kamaraszínházukban a társulat
tagjai.
„Itt egy nagy erdô volt azelôtt….” Ezzel a mondattal kezdôdik a darab
szövegkönyve, és ezzel is fejezôdik
be – mintegy keretet adva a történetnek. Az Országalma, avagy Mátyás
király és a cigánylány, Kárpáti Péter –
József Attila-díjas dramaturg és drámaíró – azonos címû darabja és eredeti cigány népmese nyomán készült. Csenki Sándor cigány népmesegyûjtô fedezte fel ezt a páratlan történetet, amelyben a fôszereplô nem
más, mint a legendás magyar uralkodó, Mátyás király. Szabó Attila, a
Soltis elôadás rendezôje már évek
óta figyelemmel kíséri a társulat
munkáját, együttmûködésük egy éve
kezdôdött. Mint elmondta, becsülendô, hogy az országban szinte egye-

dülállóként kis vidéki városban minôségi színházat tudnak csinálni, ahol jó
a képzés és a csapatszellem. Az Országalmát régóta szerette volna színpadra állítani. Választása azért esett
erre a mûre, mert tudta, hogy a több
generációt felvonultató darab fôbb
szerepei jól kioszthatók, de egyben
nehéz is mindenki számára izgalmas
színházi munkát adni. A legújabb darab színreviteléhez nem állt sok idô a
soltisosok rendelkezésére, mindössze
három hét volt a próbaidôszak, napi
12-14 óra munkával.
A történet dióhéjban arról szól, hogy
az álruhás Mátyás király hogyan keveredik el a csetlô-botló, mulatságos
cigányember, Csulánó faluszéli viskójába, és veszi feleségül lányát. A mû
egy régi illúziót jelenít meg, a magyarok és cigányok összetartozását.
Az Országalma cigánymesére épül,
és a vásári játékok humorát vegyíti. A
darabból természetesen nem hiányozhat a szerelem, a háború és a

verekedés sem, hiszen – mint azt
Szabó Attila megjegyezte – ezek nélkül nincs színház. A tipikus népmesei
elemek és szófordulatok sem maradhatnak ki a történetbôl, és az egyes
jelenetekhez illô zenei effektek teszik még hangulatosabbá a színházi
élményt.
Az új Soltis-darab zömmel a társulat
jövôbeli reménységeit, a tizenéves
korosztályt vonultatja fel, de mellettük régi, megszokott arcok is feltûnnek a különbözô szerepekben. „Nagyon érdekes karakterek, jól megfogalmazott emberi pillanatok vannak
benne, és annak örülök, hogy ez
nemcsak a szövegben és az én szándékomban, hanem a színészek munkájában is ilyen pontosan megfogalmazódott” – állapította meg a rendezô. Emellett Kárpáti Péter szerzô is
elismeréssel szólt a Soltis Színház
munkájáról. Véleménye szerint Celldömölkön született meg az elsô igazán jó dramaturgiájú elôadása az Országalmának. Jelenleg ez a darab
szerepel a színház repertoárjában az
elsô helyen.
»REINER ANITA

Rozália-napi borkóstoló
A hagyomány szerint Rozália napján –
szeptember 4-én – tartották meg a
borkóstolóval egybekötött növényvédelmi és szôlészeti fajtabemutatót a
Ság hegyi Krisztina csárdában. A rendezvényt Danka Imre hegyközségi elnök nyitotta meg, a megjelenteket Fehér László polgármester köszöntötte.
A Ság hegyen tizenkét éve folynak fajtakísérletek Fehér Tamás és családja
szôlôbirtokán. A Keszthelyen, dr. Bakonyi Károly által kinemesített új szôlôfajták közül tízet telepítettek meg a
vulkanikus hegy talaján. Fehér Tamás
a birtokon nemesített szôlôfajták borából kínálta a vendégeit, a bemutató
résztvevôit, közben értékelt is.
– A tíz keszthelyi nemesítésû szôlôbôl
hármat választottunk ki, amelyek
legalkalmasabbak a Ság hegyre, és
érdemes velük tovább foglalkozni a
Ság hegyi viszonyok között – mondta
a szôlész.
A három illatos fajta – a cserszegi fûszeres, a nektár és a Valentin – közül
a Valentin lett az, amelyik megmarad. A Valentin korán érô, szeptember közepén lehet szüretelni. Jó cukortermelô, bôtermô, és kellemes,

diszkrét illatanyaga van. Bár a cserszegi fûszeressel országos borversenyt is nyertek, a nektár pedig tavaly Vas megye legjobb fehér bora
lett, mégis a leváltásuk mellett döntöttek a Valentin javára. A rizling jellegû borok közül a pátria lett egyértelmûen a „gyôztes”. A fajtának nagy
elônye, hogy nem rothad, sokáig a
tôkén tartható, ki lehet várni, hogy
tisztességesen megérjen. Leszüretelve pedig különleges minôségi bort
lehet készíteni belôle. A borkóstolón
is osztatlan elismerést aratott a 2004.
november 9-én (!) szüretelt pátria
bora. Illatával, zamatával, testességével megnyerte a szakemberek tetszését. A harmadik fajta, amelyik
marad a Ságon, a Rozália lett. Kellemes, lágy, nôies bort ad a nemesítô
dr. Bakonyi Károly édesanyja nevét
viselô szôlôfajta.
Fehér Tamás az idei termésrôl is
szólt. A nyári jég miatt a termés
mennyisége nem a megszokott lesz,
de a minôséggel nem lesz gond. Mint
mondta, a gombabetegségek nem
okoztak különösebb problémát. Lisztharmatot nagyítóval sem látott. Az

fehér tamás vendégeinek bemutatja az idei szôlôtermést

augusztusi bôséges csapadék és meleg hatására a hónaljhajtások levelén
itt-ott minimális peronoszpórafertôzés lépett fel, de az már nem tud kárt
tenni a szôlôkben. A botritiszes rothadástól még van mit félni, hiszen sok
a sérült bogyójú fürt, elindulhat egy
ilyen jellegû fertôzés. Ha elhatalmasodna, akkor korai szürettel kellene
számolni. A bogyók cukortartalmát
reflektométerrel ellenôrizték a szakemberek, és nem várt magas cukorfokokat mértek. Három-négy hét száraz meleg jót tenne a szôlônek, és
akkor lehet szüretelni.
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Új utca épül Dugovics falujában

Sokat fejlôdött
a község,
középületeket
szépítettek

10

Nagysimonyi község elsô okleveles
említése 1237-bôl való. A hagyomány
szerint itt született Dugovics Titusz, a
hôs nándorfehérvári toronyôr. Vannak,
akik ezt vitatják, de az itt élt nemes
Dugovics család tagjai a vitéz leszármazottjainak vallották magukat. A
községi címer átadására 12 évvel
ezelôtt került sor, mely az elsô községi pecsét és a Dugovics család címerelemeinek felhasználásával készült.
A község polgármestere Szlama József, aki nagyon lelkes lokálpatrióta.
Minden, a község és a térség életével
kapcsolatos tárgyi és történelmi emléket felkutat, megôriz és feldolgoz,
jó példát mutatva a fiataloknak. Az
Ostffyasszonyfai Hadifogoly Temetôért végzett áldozatkész munkájáért
magas szintû állami dicséretben részesítették.
A rendszerváltás elsô pillanatától
részt vesz a közéletben. Több funkciót is betöltött, volt képviselô, alpolgármester, majd 1998-ban polgármesterré választották. A jó hangulatú, tevékeny négy évet folytatni tudta, hiszen szinte kampány nélkül sikerült a választásokat 2002-ben
megnyerni.
– Büszke vagyok arra, hogy polgármesterségem ideje alatt komoly fejlôdésen ment át a község – kezdi a
beszélgetést Szlama József. – Szinte
minden középületünket kicsinosítottuk, és átalakítottuk gázfûtésûre.
Kialakítottunk egy új orvosi rendelôt,
a sportöltözôt is teljesen felújítottuk.
Az óvodánkat 45 négyzetméteres
tornaszobával bôvítettük, valamint új
tetôvel és hôszigetelt ablakokkal láttuk el. Új polgármesteri hivatalt építettünk, melynek költsége 24 millió
forint volt. Folyamatban van a Szent
István utca építésének elsô üteme,
ahol 28 teljesen közmûvesített telek
kialakítását tervezzük. Az átadás után
szeretnénk, ha a lakóházak mellett
kisebb-nagyobb üzlethelyiségek is
kialakulnának, természetesen olyan
jellegûek, amelyek a község megszokott nyugalmát nem zavarnák. A lakosság kényelmének érdekében
kialakítottunk egy teljesen kiépített
buszfordulót. A volt tûzoltószertár és
orvosi rendelô tetôszerkezetét vis
maior keretbôl tudtuk helyreállítani.
2005-ben a hadifogoly tábor építésének 90. évfordulójára 11 millió forint-

szlama józsef polgármester

ból nagyon szép, kovácsoltvas jellegû, utcafronti kerítés készült el.
A községben Dugovics Titusz nevét viselô általános iskola mûködik, amelynek 2008-ig van mûködési engedélye.
A szakmai munka kiváló, viszont az iskola felszereltsége nem felel meg a
követelményeknek. Nagyon nagy beruházásra lenne szükség. Gazdaságossági szempontból tavaly szerkezeti
átalakításokra került sor, négyosztályos, nyolc évfolyamos rendet vezettek be. Nemrégiben új, korszerû konyha átadására került sor a község központjában 60 millió forintos beruházással, amely a két régebbi, különálló
konyhát váltotta ki. Közlekedésbiztonságból is nagyon jó beruházás volt, hiszen a gyermekeknek az országúton
kellett közlekedni, ha ebédelni mentek. Ez a veszély most megszûnt.
– Nyolc éve készülünk a csatornázásra. A falunak több millió forintjába
került a terveztetés. Elôször Mesteri
volt a gesztor település, de ezt a
feladatot egyéb ok miatt átadták
Nagysimonyinak. A beruházás egy
milliárd 800 millió forintba kerül. Teljesen felkészültünk, Sitke, Kemeneskápolna, Nagysimonyi, Mesteri és Vásárosmiske vezetôinek és lakosainak
összefogásával már közel járunk e
nagyszabású tervünk megvalósításához. Elég sok pénz hiányzik még, ehhez KIOP-pályázat segítségével szeretnénk hozzájutni. Sajnos a közeljövôben erre már nem lesz mód, hiszen
nem fogadnak ez évben már pályázatokat.

A polgármester elmondása alapján
nagy igény van az utak karbantartására. Augusztus folyamán sor került saját
kivitelezésben kátyúzásra. Két ajánlatot kértek be kátyúzás és felületkezelés címén, amelyre olyan magas árajánlatot kaptak, hogy inkább maguk
oldották meg a kért pénz töredékébôl
az utak javítását. A községben van egy
hat- és egy nyolcórás önkormányzati
alkalmazott, valamint négy közcélú
munkás, akiknek a munkájáért nagy
tisztelettel és köszönettel tartoznak.
Készül a község területrendezési terve
is, melyet december 31-éig kell bemutatni. Az ehhez szükséges összeg
már rendelkezésükre áll.
– Az elmúlt nyolc évben nemcsak kezelésbe, hanem tulajdonba is vettük a
temetôket az egyházak közös beleegyezésével és egyetértésével. Van
két katolikus, egy evangélikus és egy
hadifogoly-temetônk. Érdekességképpen talán elmondhatom, hogy a falu
1720-ban 67 zsidó vallású embert fogadott be, akiknek ma is élnek elszármazottaik. A zsidó temetôt éppen úgy
gondozzuk, és tiszteletben tartjuk,
mint az összes többit. Vannak természetesen jövôben megoldandó dolgok
is, ezek közé tartozik például a csapadékelvezetés problémája. A szemétszállítás megoldott. A szeméttelep rekultivációját a jövôben tervezzük. Közbiztonságunk jó, a község lakói békességben élnek egymással. Szociális kötelezettségeinket ellátjuk, évente körülbelül öt-hatmillió forinttal támogatjuk a rászorultakat. Sajnos az az élénk
kulturális élet, amely a két világháború között volt Nagysimonyiban, ma
már nem jellemzô a községre. Lakosságunk száma stagnál, annak ellenére, hogy elég nagy mozgás figyelhetô
meg. Azonban ahányan elvándorolnak
tôlünk, annyian nálunk hozzák létre új
otthonaikat. Így a lakosságszám már
évek óta ezer körül mozog. Szeretném
végezetül elmondani, hogy polgármesternek lenni egyfajta elhívatottság is. Csak odaadással és belsô késztetéssel lehet egy ilyen fontos munkát
ellátni. Elôfordult, hogy kritika érte a
munkánkat, de ez nem hátrébb, hanem inkább elôbbre vitt minket, hiszen mindezekbôl tanultunk, és még
nagyobb lelkesedéssel próbáltuk
megvalósítani terveinket.
»TAKÁCS M. TÜNDE

»
Megkérdeztük
» válaszoltak
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Mit vársz az idei tanévtôl?

»kérdez: vass veronika

»fotó: tulok gabriella

Enzsöl Beatrix

Molnár Katalin

A Berzsenyi Dániel Gimnáziumba járok, 10. N osztályos
tanuló vagyok. Ebben az évben
több olyan tantárgy került az
órarendbe, amit általánosban
már tanultunk, de a tavalyi
tanévben nem volt. Visszajött a
kémia, a földrajz és a történelem. Ezekre kíváncsi vagyok,
talán nem lesz gond. A társaság jó lett, összeszokott. Az iskolai programok közül az osztálykirándulást várom már,
mert tavaly is nagyon jól sikerült. A tanulásban a tavalyi
eredményemhez hasonló teljesítményt várok az idei tanévben is.

A Mûszaki Szakközépiskola és
Szakiskolában vagyok 11. évfolyamos. Az új tanévtôl azt
várom, hogy tudjak egy kicsit
javítani a teljesítményemen,
fôleg történelembôl szeretnék
jobb eredményt elérni. Remélem, az osztályunk elég összetartó lesz. Jött hozzánk néhány
új tanuló, remélem, velük is jóban leszek majd. Azt hallottam, hogy lesz majd úszásoktatás, azt nem nagyon várom.
Az idei évben új osztályfônököt
kaptunk, de ô már tanította az
osztályt elsôben, így nem ismeretlen a számunkra.

Programok
az SZDSZ-szel
Világosi Gábor, az SZDSZ parlamenti alelnöke lesz a vendége az
SZDSZ celldömölki csoportjának szeptember 20-án. A politikussal 17.15 órakor a Zöld Csésze étteremben találkozhat a lakosság, és megvitathatják a Ság hegy és Kemenesalja turisztikai
lehetôségeit.
Szeptember 23-án 10 órakor kezdôdik az egész napos, zenés
rendezvénye az SZDSZ helyi szervezetének a Zöld Csésze étterem elôtt. Vas megyei mûvészek – keramikus, festô, szobrász,
tiffany-üvegfestô – mutatkoznak be. A foglalkozásokon a gyerekeknek lesz arcfestés, tetoválás, és kipróbálhatják a keramikus mesterséget is.

Színházbusz az Operettbe
Színházbuszt indít a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár október 14-én (szombaton) a Budapesti Operettszínházba, Johann Strauss Dr. Bôregér címû elôadására. Indulás 15
órakor a Dr. Géfin téri (KMK elôtti) parkolóból. Részvételi díj
5.000 Ft. Jelentkezési határidô: szeptember 26. Bôvebb felvilágosítás a 95/424-096-os telefonszámon vagy a KMK irodájában, a Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola épületében
Lónainé Kondics Zsuzsanna elôadónál.

Szóka Dávid

A Gáyer Gyula Általános Iskolában vagyok 6. c osztályos tanuló. Izsákfáról járok be. Szeretnék ebben a tanévben is kitûnô eredményt elérni, úgy, mint
a tavalyi évben. Nem vártam
az évkezdést, de szeretném,
ha jól telne el a tanév. Van egy
új osztálytársam, jóban vagyok
vele. Ebben a tanévben újdonság lesz az, hogy német fakultációra fogok járni. Eddig még
nem tanultam németet, de
szeretném, ha jól menne. Harmadik osztályos koromig sportoltam, de most már nem teszem.

Baranyai Patrik

A Szent Benedek iskolában
vagyok 8. osztályos. Talán jól
tudok majd tanulni, mert a félévi eredmény már számít a
továbbtanulásban. Szeretnék
Gyôrbe menni, a Czuczor Gergely Gimnáziumba. Már a hatosztályosba is felvételiztem,
de mégsem mentem. Az iskolai mûsorokban jobb elôadást
várok. Az október 23-ai mûsort a mi osztályunk készíti.
Lett egy új tantárgyunk is, a
médiaismeret, ma volt az elsô
óra. Szeretek focizni, kosarazni, ha kevesebb lesz a tanulnivaló, akkor ezekkel töltöm az
idômet.

»POSTÁNKBÓL
» Mai tanmese
Újabb szélhámossággal találkozhattunk a környékünkön. B.
vállalkozó trükkje abból áll, hogy kedvezô árajánlatot tesz –
szóban – a megrendelônek, majd a munkavégzés során megjelenik a fia, aki közli, hogy a munkadíj az eredetileg jelzettel szemben duplája vagy (akár) háromszorosa lesz. Szívesen
választanak áldozatul idôs embereket, egyedülálló hölgyeket, akikkel aztán kellôen határozott fellépéssel aláíratják a
nagyobb összegrôl szóló számlákat. Szemrebbenés nélkül
verték így át a 80 éves P. nénit is, aki helyett – kisnyugdíjas
lévén – most a fia fizethet. De ugyanezt elkövették néhány
közeli falubeli megrendelôvel és más celliekkel szemben is.
Mi a megoldás? A szabad vállalkozások idején csak a fokozott
éberség segíthet, tájékozódjunk a vállalkozó korábbi megrendelôitôl, illetve írásos árajánlatot, szerzôdést érdemes készíteni. Ezen kívül a becsületes iparosok és megrendelôik érdekében tegyük közkinccsé efféle tapasztalatainkat.
»Egy pórul járt megrendelô

A Gyógyító Munka Kft. bôvíti a tevékenységét!
Vállaljuk szoknyák, nadrágok és blúzok méretre alakítását,
húzózárak cseréjét szoknyában, nadrágban és dzsekiben.
Celldömölk, Temesvár u. 16. (A VÁROSGONDNOKSÁG UDVARÁBAN)

Telefon: 06 20/499-8979
Szarka Árpádné
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Remek rajt az asztaliteniszezôknél
Megkezdték a menetelést a CVSE
asztalitenisz-csapatai is. Az extra ligában szereplô csapat a Klubcsapatok Szuperligájában és az ETTUkupában is részt vesz a magyar bajnokságon kívül, az NB II-es és NB IIIas csapatok ez utóbbiban állnak
helyt. Négy gyôzelem és egy vereség a mérlegük az elsô hét után.

a cvse-mávépcell-vörsas xtraligás játékosai
klampár tibor edzôvel

A CVSE-Mávépcell-Vörsas elsô csapata
három fronton küzd a nemzetközi és a
hazai mezônyben. A nemzetközi versenyek közül az ETTU-kupában erônyerôként nem kellett részt venniük
az elsô fordulóban, de a Klubcsapatok
Szuperligájában szeptember 5-én lejátszották elsô mérkôzésüket. A Közép-Európa elit csapatai számára 14
évvel ezelôtt létrehozott kupasorozatban 16 csapat szerepel, idén 4 cseh, 3
osztrák, 2 horvát, 2 szlovén 2 magyar
és 1 szlovák. Magyarországot a tavalyi
bajnokság kecskeméti aranyérmes és
celldömölki ezüstérmes csapatai képviselik. A CVSE-Mávépcell-Vörsas a D
csoportban szerepel a cseh SF SKK El
Nino Praha, a horvát STK Pula és a
szlovák SK HCH Cadca csapataival
együtt. Ôsszel játsszák le az oda-visszavágó mérkôzéseket, majd csoportonként az elsô két helyezett a bajnoki címért, a 3–4. helyezett a helyosztókért
játszik majd jövô tavasszal. A Klubcsapatok Szuperligájában és a magyar
bajnoki mérkôzéseken is három játékos játszik. A mérkôzések két asztalon
zajlanak, elôször egy páros mérkôzés,
majd az egyéni mérkôzések következnek. Hat gyôzelemig tart a mérkôzés,
6:0 esetén a hetedik mérkôzést is le12

játsszák, hogy minden játékos
legalább két egyéni mérkôzést játsszon. Így jelentôsen lerövidült a mérkôzések idôtartama, hiszen akár egy óra
alatt is eldôlhet annak sorsa. Obráz István és Klampár Tibor edzôk a Varga
Zoltán, Molnár Krisztián, Lindner Ádám
összetételû csapatot küldi az asztalhoz
a mérkôzéseken, Vimi Roland tartalék
lesz.
Celldömölki VSE-Mávépcell-Vörsas – SK
HCH Cadca 6:1
Celldömölk, szeptember 5., asztalitenisz Szuperliga mérkôzés.
Párosok: Lindner, Molnár – Horejsi,
Petras 3:2. (1:0). Elsô egyéni kör: Molnár
– Petras 3:1, Lindner – Poliacsek 3:0,
Varga – Horejsi 3:1. (4:0). Második egyéni kör: Lindner – Petras 3:0, Molnár –
Horejsi 0:3, Varga – Poliacsek 3.0. (6:1).
Gyôzött: Lindner Ádám 2, Varga Zoltán
2, Molnár Krisztián 1, a Lindner – Molnár páros.
Obráz István: Remekül rajtoltunk a Szuperligában. Fontos gyôzelmet arattunk, Lindner remekelt, Molnár vállfájása miatt nem volt labdabiztos.
SPAR SE Tatabánya – CVSE-MávépcellVörsas 0:7
Tatabánya, szeptember 9., extraligás
bajnoki mérkôzés.
Párosok: Molnár J., Béres – Lindner,
Molnár K. 0:3. (0:1). Elsô egyéni kör:
Molnár J. – Molnár K. 0:3, Sipos –
Lindner 0:3, Béres – Varga 0:3. (0:4).
Második egyéni kör: Molnár J. – Lindner
0:3, Béres – Molnár K. 2:3, Sipos –
Varga 0:3. (0:7).
Gyôzött: Lindner Ádám 2, Molnár
Krisztián 2, Varga Zoltán 2, a Lindner
– Molnár páros.
Obráz István: A papírformának megfelelô sima gyôzelmet hozta a csapat. A
Tatabánya újonc az extraligában, erre
az eredményre számítottunk.

Labdarúgás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szegedi AC – CVSE-Mávépcell-Vörsas 0:7
Szeged, szeptember 10., extraligás
bajnoki mérkôzés.
Párosok: Dudás, Lukács – Lindner, Molnár 1:3. (0:1). Elsô egyéni kör: Kriston –
Molnár 0:3, Lukács – Lindner 0:3, Dudás – Varga 2:3. (0:4). Második egyéni
kör: Kriston – Lindner 0:3, Dudás –
Molnár 2:3, Lukács – Varga 0:3. (0:7).
Gyôzött: Lindner Ádám 2. Molnár
Krisztián 2, Varga Zoltán 2, a Lindner
– Molnár páros.
Obráz István: Magabiztos gyôzelmet
arattunk. Az ellenfél csapatából csak
Dudás tudta felvenni velünk a játék
ritmusát.
Fejérvíz SK – CVSE-Mávépcell-Vörsas II. 5:13
Székesfehérvár, szeptember 9., NB IIes bajnoki mérkôzés.
Gyôzött: Vimi Roland 4, Ölbei Péter 4,
Máthé Gyula 2, Lukács Balázs 2, a
Vimi – Máthé páros.
Obráz István: Magabiztos, könnyû gyôzelmet arattunk a bajnokság elsô fordulójában.
Gyenesdiás SE – CVSE-Mávépcell-Vörsas 16:8
Gyenesdiás, szeptember 9., NB III-as
bajnoki mérkôzés.
Gyôzött: Tamás László 3, Balázs Gyula
2, Szabó Ferenc 1, Csupor Máté 1, a
Szabó – Csupor páros.
Obráz István: Erre a bajnokságra erôsített a Gyenesdiás együttese, szoros
mérkôzésen nem sokon múlott a
pontszerzés.
A CVSE asztalitenisz-csapatai közül az
extraligás csapat szeptember 15-én
(pénteken) 17 órától a PTE-PEAC csapatát fogadja az alsósági sportcsarnokban. Szeptember 16-án (szombaton) 11 órától az NB II-es csapat a Polgárdi, az NB III-as csapat a Zalakomár
együttesével játszik szintén itthon.
»TULOK G.

Megyei III. osztály, Sárvári-csoport

forduló: Csénye – Izsákfa 4:0, Boba – Alsóság 3:3
forduló: Alsóság – Szergény 2:3, Izsákfa – Boba 2:0
forduló, szeptember 17.: Hegyfalu – Alsóság, Izsákfa – Egyházashetye
forduló, szeptember 27.: Szergény – Izsákfa, Alsóság – Nemeskocs
forduló, október 1.: Csénye – Alsóság, Izsákfa – Ikervár
forduló, október 8.: Hegyfali – Izsákfa, Alsóság – Egyházashetye
forduló, október 15.: Ikervár – Alsóság, Izsákfa – Vát
forduló, október 22.: Nemeskocs – Izsákfa, Alsóság – Vát
forduló, október 29.: Izsákfa – Alsóság

»

S P O R T

A vesszôfutás tovább tart
Pannonhalma SE-Celldömölki VSE-Mávépcell 1-1 (0-1)
Pannonhalma, 200 nézô. Magyar Kupa-mérkôzés. Vezette: Solymosi
(Lémon, Nagy SZ.).
A megyei rangadót megelôzte Pannonhalmán egy sikertelen kupaszereplés, ahol a CVSE a döntetlennel
kiesett a kupából.
Celldömölki VSE-Mávépcell–Haladás FC 0-2
(0-1)
Celldömölk, 1200 nézô. NB II-es labdarúgó-mérkôzés. Vezette: Gergely
(Kis Z., Beidek).
CELLDÖMÖLK: SZÉP – Sallér, Lakatos,
GOMBOS, Hudák (NÉMETH J. 31. p.), –
Zsömlye, PALKOVICS, Tóbiás, Németh
A. – Szalay T. (Vánkos, 83. p.),
Fonnyadt. Edzô: Szentgyörgyi József.
HALADÁS: Sipos G. – Baráth, SUBICZ,
Balassa, Guzmics – Schimmer (Imre,
56. p.), KAJ (Sipos N., 78. p.), RAJOS,
DALLOS ( Kovács Zs. 88. p.) – ANDORKA, Hegyi. Edzô: Artner Tamás.
A szép számú Haladás szurkolók biztatása
mellett a vendégek rögtön támadólag léptek fel, s bizony csak Szép Tamás bravúrjai mentették meg a hazaiak kapuját a
gyors gól(ok)tól. A 38. percben azonban
egy ritkán látható kényszerítôzés után
már nem volt mentség, az Andorkától
visszakapott labdát Kaj mintaszerûen lôtte
12 méterrôl a jobb sarokba. (0-1). A második félidô is Haladás helyzettel kezdôdött, Andorka ígéretes helyzetben lôtt fölé. Ezt követôen lábra kaptak a hazaiak is,
és a csereként beállt Németh Józsefnek
köszönhetôen több veszélyes helyzet is
teremtôdött Sipos Gábor kapuja elôtt,
amit azonban vagy a kapus, vagy a védôk,
Subicz Gáborral az élen, hárítani tudtak. S
mint ilyenkor lenni szokott, a 70. percben
egy jobb oldalról belôtt Hegyi szabadrúgást követôen, Andorka az ötösrôl fejjel
csúsztatta a labdát a jobb alsó sarokba.
nb ii nyugati csoport
1. Haladás
5
2. Dunaújváros
5
3. Barcs
5
4. Pápa
5
5. Gyirmót
5
6. Siófok
5
7. Hévíz
5
8. Integrál DAC
5
9. Soroksár
5
10. Mosonmagyaróvár5
11. BKV Elôre
5
12. Felcsút
5
13. Balatonlelle
5
14. Kaposvölgye
5
15. Budaörs
5
16. Celldömölk
5

5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
–
–

–
–
–
2
1
2
1
1
1
–
2
1
1
–
2
–

–
1
1
–
1
1
2
2
2
3
2
3
3
4
3
5

13
20
10
6
8
9
5
12
5
8
9
5
4
4
6
1

-

3 15
7 12
3 12
2 11
5 10
8 8
4 7
12 7
5 7
12 6
13 5
8 4
11 4
9 3
13 2
10 0

(0-2). A gól után újra egy csapat, a Haladás volt csak a pályán.
Balatonlelle SE–Celldömölki VSE-Mávépcell 1-0 (1-0)
Balatonlle, 300 nézô. NB II-es labdarúgó-mérkôzés. Vezette: Ursprung Cs.
(Nagy I., Raff T.).
BALATONLLE: Kálmán – Balogh A.,
Graszl K., Kenéz, Himics – Vég, Buza
(Ágoston, 50. p.), Varsányi, Petronovics –Graszl N., Valla (Földes, 80. p.).
Edzô: Kolovics Zoltán.
CELLDÖMÖLK: Szép – Sallér (Somogyi,
23. p.), Lakatos, Balogh T. Gombos –
Zsömlye (Szalay, 56. p.), Palkovics,
Tóbiás, Németh A. – Németh J.,
Fonnyadt. Edzô: Szentgyörgyi József.
Az ôszi idény ötödik fordulójában a
Nyugati-csoportban még mindig pont nélküli csapat csak a CVSE volt. Így gyôzelmi
kényszerrel utaztak el a mérkôzésre, de
legalább is pontszerzést remélve a másik
sereghajtó otthonában. A szakvezetés jól
számított, csak a csapat góliszonyát nem
kalkulálta be. Ezt az iszonyatos gólínséget
elviselhetetlen vesszôfutásként éli hétrôl
hétre a csapat, a szurkolókról nem is szólva.
Mezônyben nem játszanak alávaló szerepet,

a gólhelyzeteket is kidolgozzák, de értékesíteni képtelenek. Így volt ez Lellén is. A mérkôzés 3. percében Zsömlye ezerszázalékos
helyzetbe került, akár a kapuba gyalogolhatott volna a labdával, de helyette közelrôl
kapu fölé küldte a labdát. A 8. percben pedig Balogh öngólja következett, ami aztán
végül is a Balaton-parti gárda elsô gyôzelmét jelentette. Szép Tamás ugyan kérte a
hazaadást, de ô a bal kapufánál volt, druszája viszont a jobb sarokba passzolt, elfelejtett
felnézni. (0-1). Nem lett volna ez a kis malôr tragikus és emlékezetes, ha a további
helyzeteket értékesíteni tudták volna a játékosok. Az elsô félidôben még Tóbiás és
Fonnyadt elôtt nyílt lehetôség a javításra, de
egyik jobban ügyetlenkedte el a kínálkozó
lehetôséget, mint a másik. Fonnyadtnak
még a második játékrészben is sikerült a kihagyhatatlant kihagynia, Az 57. percben
egyedül léphetett ki a lesre játszó védôk közül, akik még le is álltak, mert a partjelzô
lest húzott, de a csatárnak ugyancsak ezerszázalékos helyzetben újból megremegett a
lába. A 76. percben Balogh hozta barcsi formáját, közelrôl Németh J. alapvonalról belôtt labdáját úgy találta el, hogy az tragikomikumba illôen, még a játékteret sem
hagyta el. Ráadásul a 66. percben Németh
Attilát kiállították.
»TIM
Új

A 4. forduló mérkôzéseinek eredménye: Soroksár – Hévíz 1-0, Felcsút –
Gyirmót 1-2, Pápa – Siófok 1-1,
Kaposvölgye – Barcs 0-2, BKV Elôre – Balatonlelle 1-1, Mosonmagyaróvár – Budaörs 3-0, IntegrálDAC – Dunaújváros 4-3.
Az 5. forduló mérkôzéseinek eredménye: Budaörs – BKV Elôre 1-2, Haladás – Kaposvölgye 2-1, Barcs – Pápa 0-1, Siófok – Felcsút 1-0, Gyirmót – Soroksár 1-1, Hévíz –
Integrál-DAC 1-0, Dunaújváros –
Mosonmagyaróvár 6-1.
A 6. forduló mérkôzései: szeptember
16. 16.00 óra: Celldömölk – Budaörs. Pápa – Haladás, Felcsút –
Barcs, Gyirmót – Hévíz, Soroksár –
Siófok,
Mosonmagyaróvár
–
Integrál-DAC, BKV Elôre – Dunaújváros, Kaposvölgye – Balatonlelle.
A 7. forduló mérkôzései: szeptember
23. 16.00 óra: Dunaújváros – Celldömölk. Haladás – Felcsút, Budaörs – Kaposvölgye, Siófok – Gyirmót, Integrál-DAC – BKV Elôre, Hévíz – Mosonmagyaróvár, Barcs –
Soroksár, Balatonlelle – Pápa.
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Bursa Hungarica ösztöndíj
„A” típusú pályázati kiírás
Celldömölk Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve
a 2007. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsôoktatási hallgatók számára
a 2006/2007. tanév II. és a 2007/2008.
tanév I. félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat
területén állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû
felsôoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes
idejû (nappali tagozatos) felsôfokú
alapképzésben, mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, felsôfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa
támogatásban a rendvédelmi és katonai felsôoktatási intézmények hallgatói.
Az ösztöndíj idôtartama 10 hónap,
azaz két egymást követô tanulmányi
félév (2006/2007. tanév II., illetve a
2007/2008. tanév I. féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete:
2007. március.
Feltétele, hogy a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya a 2006/2007. tan-

Lomtalanítás

A Celli HUKE Kft. ezúton értesíteni a tisztelt lakosságot, az esedékes lomtalanítás idôpontjáról.
Celldömölk város (az izsákfai és az alsósági városrész kivételével): 2006. október 7. (szombat), Alsósági és izsákfai városrész: 2006. október 14. (szombat).
Kérjük, hogy a fenti napokon reggel 8 óráig a
lakásban keletkezett, felhalmozott és feleslegessé vált tárgyakat – lom, bútor, berendezési
tárgy, eszköz, készülék, tartozék, melyek a hagyományos gyûjtôedényes szállítás során méretüknél fogva a kukában nem helyezhetôk el
– szállítójármûvel megközelíthetô közterületre
helyezzék ki (személygépkocsi-gumiabroncsot, fémhulladékot a többi hulladéktól elkülönítve). Építési anyagféleség, törmelék, lapátos
áru (homok, mészhidrát, cement, egyéb) faágak, ömlesztett vegyes hulladék, nagyméretû gumiabroncsok (pl.: traktorgumi), veszélyes
hulladék kirakását kérjük mellôzni.
Bôvebb információ: 95/423050
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év II. félévében megfeleljen a pályázati
kiírásnak. Amennyiben nem felel, jogosultságát elveszíti.
A települési önkormányzat rendelkezhet a támogatás visszavonásáról,
ha a támogatásban részesített a települési önkormányzat illetékességi területérôl elköltözik
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a
szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétôl függetlenül történik.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetô pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje 2006.
november 2.
A pályázat kötelezô melléklete a felsôoktatási intézmény által kitöltött
eredeti Jogviszony-igazolás.
A pályázónak szociális rászorultsága
igazolására pályázata kötelezô mellékleteként az alábbi okiratokat kell
csatolnia:
• A pályázó és a vele egy háztartásban élôk egy fôre jutó jövedelmének havi forint összegét alátámasztó jövedelemigazolások.
• Vagyonnyilatkozat.
A települési önkormányzat saját maga
bírálja el a beérkezett pályázatokat.
A települési önkormányzat döntésérôl
és annak indokáról 2006. december
5-éig írásban értesíti a pályázókat.
„B” típusú pályázati kiírás
Celldömölk Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve
a 2007. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsôoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat
területén állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a.) a 2006/2007. tanévben utolsó
éves, érettségi elôtt álló középiskolások, vagy
b.) felsôfokú diplomával nem rendelkezô, felsôoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2007/2008. tanévtôl kezdôdôen
felsôoktatási intézmény keretében
államilag támogatott, teljes idejû

(nappali tagozatos) felsôfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsôfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2007-ben
elôször nyernek felvételt felsôoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a
2007/2008. tanévben ténylegesen
megkezdik.
Az ösztöndíj idôtartama 3 x 10 hónap, azaz
hat egymást követô tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a
2007/2008. tanév elsô féléve.
A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente
egyszer felülvizsgálja.
A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás
visszavonásáról abban az esetben, ha
a támogatásban részesített pályázó a
települési önkormányzat illetékességi területérôl elköltözik.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetô pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje 2006.
november 2.
A pályázónak kötelezô mellékletként
az alábbi okiratokat kell csatolnia:
• A pályázó és a vele egy háztartásban élôk egy fôre jutó jövedelmének havi forint összegét alátámasztó jövedelemigazolások
• Vagyonnyilatkozat.
A pályázó a felvételi értesítô másolatának megküldésével köteles írásban
2007. augusztus 31-éig az OM Alapkezelô Igazgatóság Felsôoktatási Pályázati Osztálya részére bejelenteni,
hogy a 2007/2008. tanévben melyik
felsôoktatási intézményben kezdi
meg tanulmányait. A pályázó köteles
írásban nyilatkozni arról, hogy a
2007-es felvételi évet megelôzôen
nyert-e felvételt felsôoktatási intézménybe. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az
ösztöndíjrendszer következô évi fordulójából kizárható.
A Bursa Hungarica felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bôvebb felvilágosítás kapható a www.bursa.hu
Internet-címen.

Vulkán fürdô
Celldömölk, Sport u. 8.
Tel.: 95/525-070
www.vulkanfurdo.hu
Nyitva tartás: hétfôtôl csütörtökig és vasárnap 9 órától 20 óráig,
pénteken és szombaton 9 órától 21 óráig.
Több, mint 100 ezer vendég látogatta a szeptemberben egy éves
fennállását ünneplô termálfürdôt, a Vulkán fürdôt!
Szeptemberben még megszokott kedvezményes árainkkal állunk
vendégeink rendelkezésére!
SZOLGÁLTATÁSOK:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Korcsoportos úszásoktatás
37 C˚-os termálmedence
Tanmedence
Gyerek csúszdamedence (szept. 30-ig)
Kisgyermek pancsoló (szept. 30-ig)
Szauna, kültéri jakuzzi
Kültéri élménymedence (szept. 30-ig)
25 méteres beltéri úszómedence
Kozmetika, fodrászat
Manikûr, pedikûr
Biogyógyászat, mágnesterápia
Masszázs, aerobik
Úszósapka- napozóágy-kölcsönzô
Büfé, konferenciaterem

Szeptember végétôl
vendégeink ingyenesen
használhatják új strandkéziés strandröplabda-pályáinkat!
A Wellness
Egészségpénztártagok
utalványait jegyvásárlásnál
beszámítjuk!

Hirdessen az Új
Kemenesaljában!
Hirdetési áraink
1/1 oldal
1/2 oldal
1/4 oldal

38.000 Ft
20.000 Ft
12.500 Ft

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

(A HIRDETÉSI DÍJAK TARTALMAZZÁK AZ ÁFÁT.)

Lapunk megbízott hirdetésszervezôje Nagy Antal

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

Szeptember 1-tôl üzemel új
szolgáltatásunk a Vulkán
kerékpárkölcsönzô!

Celldömölkön a Sági u. 43. sz.alatt épülô
15 lakást és 10 garázst tartalmazó
társasházban lakások és garázsok eladók.
Lakásárak: 8.932.925–13.367.200 Ft
Garázsárak: 1.832.495–2.565.492 Ft
Érdeklôdni: 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: 2,9 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

KÉPZÉSBEN IS VÁLASSZA A MINÔSÉGET!

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.

KISOSZ Kereskedôk és Vendéglátók Vas Megyei Érdekvédelmi Szervezete
Szeptemberben induló tanfolyamaink SÁRVÁRON és SZOMBATHELYEN:

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.

– 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

Városi Televízió Celldömölk Kht.
9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1. Tel.: 95/420-122
www.tv-cell.hu • tv-cell@cellkabel.hu

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

Celldömölkön 63 m2-es, 2 szobás, egyedi fûtésû 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.
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

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

