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Celldömölk Város Önkormányzatának képvise-
lôtestülete november 8–án tartotta soros ülését.
Elsôként két külsôs bizottsági tag elmaradt es-
kütételének pótlására, valamint a városrészi ta-
nácskozásokon megválasztott, nem képviselô
részönkormányzati tagok eskütételére került
sor. Az izsákfai részönkormányzat két fôvel egé-
szült ki, így Horváth Tamás és Lónainé Kondics
Zsuzsanna vesz részt a városrész munkájában,
Alsóságon pedig Kovácsné Söptei Valériával és
Döme Lászlóval vált teljessé a testület. A képvi-
selôk egyhangúlag elfogadták az alsósági rész-
önkormányzat vezetôjeként Horváth Melindát,
az izsákfai élére pedig Farkas Zoltánt. Ezután a
város rendezési terve került sorra. A Schômer
Településrendezési és Építészeti Kft. által készí-
tett Településszerkezeti és Szabályozási Tervét
mutatta be Nádai Brigitta. A fô napirendi pontok
közt szerepelt a celldömölki kistérség munkaerô
piaci helyzete. Soós Ferenc celldömölki kiren-
deltségvezetô távollétében Rodler Tamás, a Vas
Megyei Munkaügyi Központ osztályvezetôje tá-
jékoztatta a képviselôket. Jelezte, hogy térsé-
günkben megállt a munkanélküliség növekedé-
se és e mutató a megyei átlagnál  kedvezôbben
alakult: a tavalyi  7%-hoz képest most 6,2%-on
áll. A folyó ügyek közt tárgyaltak a bölcsôde
felújítására és bôvítésére beadandó pályázatról,
melynek értelmében a 138 millió forintos beru-
házásból közel kilenc milliós önrészt kell vállal-
ni a városnak. A tervek szerint az épület korsze-
rûsítése, a személyi feltételek javítása, az esz-
köztárak és szolgáltatások bôvülése, valamint a
csoportok számának háromról négyre növeke-
dése valósulhat meg. Tájékoztatás hangzott el a
város folyamatban levô beruházásairól és a je-
lenleg folyó útépítési munkálatokról, valamint a
Vulkánfürdô bôvítése és belépôjegy árainak mó-
dosítása is szóba került. A jövô évi városi
nagyrendezvények többsége a szokott rendben
zajlik majd. A változások a búcsút és a szüreti na-
pokat érintik, amelyek egy idôpontban kerülnek
megrendezésre, valamint Kemenesaljai Expó
csak akkor lesz, ha egy vállalkozó fantáziát lát
benne. Az ülésen a pénzügyi terv módosítása, és
a képviselôi tiszteletdíjak is elfogadásra kerültek.
A testület tudomásul vette a Városi Televízió
Celldömölk Kht. igazgatójának, Sipos Tibornak a
2006. évi mûködésrôl szóló beszámolóját, vala-
mint jóváhagyták az Új Kemenesalja új fôszer-
kesztôje, Németh Tibor átmeneti idôszakra szóló
kinevezését.

»R.A.  

Testületi ülés

Pontosítás:
Elôzô számunkban közöltük az önkormányzati bizottságok tagjainak névsorát. Az Ügyrendi és
Jogi Bizottság külsô tagjaként Pôcze Istvánné szerepelt. A képviselôtestületi ülést követôen  be-
jelentette, hogy nem kíván a bizottság munkájában részt venni, helyére Cseledi Jenô került.

Most induló so-
rozatunkban az
önkormányzat
szakbizottsá-
gainak elnö-
keit mutatjuk
be. Elsôként
Dr. Baráth Ka-
talint, a Pénzü-
gyi és Gazdasá-

gi Bizottság elnökét kérdeztük.
» Kaphatnánk egy rövid életrajzot?
– Lokálpatriótának tartom magam, hi-
szen  Celldömölkön születtem, 17 éve
Alsóságon élek. A Berzsenyi Gimná-
ziumban érettségiztem, majd pénzü-
gyi és számviteli fôiskolát végeztem.
Munka mellett Pécsen a tudomány-
egyetem Jogi karán szereztem a jogi
végzettséget. Öt esztendeje dolgozom
egy autószalon gazdasági vezetôje-
ként. A közélettel aktívan öt évvel
ezelôtt kezdtem el foglalkozni, amikor
részt vettem a Magyar Polgári Együtt-
mûködés Egyesület Kemenesaljai Cso-
portjának megalapításában.
» Képviselôi ars poeticaként mit tart
a legfontosabbnak?
– A saját magunk, illetve a környeze-
tünk iránti felelôsségvállalást, hogy a
képviselôi hivatás ne pusztán megél-
hetést jelentsen, hanem tényleg a
választók érdekeinek képviseletét.
» Milyennek ítéli a város pillanatnyi
helyzetét, és ezen belül saját szakte-
rületének állapotát?
– A kormányzati megszorító intézke-
dések mind a háztartásokban, mind
az önkormányzatok mûködésében
éreztetik hatásukat. Pontos helyzet-
képet még nem tudok adni a költség-
vetésrôl, mert az állapotfelmérés
még tart. Látható, hogy sok más – ha-
sonló nagyságrendû várossal együtt –
Celldömölk is súlyos gondokkal,
mintegy 600 millió forint feletti adós-
sággal küzd. Az uniós csatlakozás
után sok pályázat jelent meg, mely-
hez az önrész nem állt rendelkezésre,
ezeket hitelbôl kellett megoldani, és
ennek az eredményét láthatjuk most.
A helyzetet nehezíti, hogy tervezett
bevételek egy része nem valósult
meg. Az elôre költekezést jól példáz-
za, hogy a 2007-es, útépítésre szánt
pénzbôl már 45 millió forintot elköl-

töttünk. Hogy látható legyen, mi ez
az összeg, az idei teljes keret volt 30
millió forint…
Komoly problémát jelent a jelentôs
méretû és alulfinanszírozott intéz-
ményrendszer fenntartása, mely
megint leginkább a kisvárosokat sújt-
ja, így tervezett 170 millió forint felet-
ti hiány várhatóan nem lesz tartható.
» Mik a legfontosabb teendôk?
– Az elôzô ciklusból több megoldan-
dó kérdést örököltünk, melyekben
gyorsan kell döntenünk. Az egész-
ségügyi kormányzat szándéka tisztán
látszik, hogy a celldömölki kórházat
ápolási intézménnyé kívánja alakíta-
ni. Minden lehetôséget és esélyt meg
kell ragadnunk, hogy a kórházunkat
megôrizzük.
Szintén komoly kihívás a Vulkán-für-
dô üzemeltetése, hisz az ideihez ha-
sonló százmilliós nagyságrendû hiány
jövôre finanszírozhatatlan lesz. Nagy
feladat lesz a 2007-es költségvetés
tervezése. Ennek során szeretnék
együttmûködni egyrészt a Polgár-
mesteri Hivatal dolgozóival, másrészt
az intézmények vezetôivel, mert csak
közös gondolkodással tudjuk átvé-
szelni a következô szûkös esztendô-
ket. Változtatni kell a szemléletmó-
don, hisz az elmúlt idôszakot az ötlet-
szerû fejlesztések, a népszerûséget
keresô intézkedések jellemezték.
Ehelyett fel kell mérni a városban
legégetôbb, legfontosabb kérdése-
ket, problémákat és ki kell dolgozni
egy olyan átfogó fejlesztési koncep-
ciót, melynek birtokában az elkövet-
kezendô hat év forrásait jól ki tudjuk
használni.
Az elmúlt években nagy hiányosság
volt, hogy a város saját bevételeit
nem sikerült növelni. Olyan beruhá-
zásokra van szükség, melyek hosszú
távon mindenképpen mûködôképes-
sé és pénzügyileg stabillá tudják ten-
ni az önkormányzatot. A másik, amin
változtatni szeretnék, a képviselôi,
önkormányzati munka nyíltsága. A
testületi ülések ne a formális döntés-
hozatalról szóljanak, hanem szakmai
kérdésekrôl, a lakosság tájékoztatá-
sáról.
» Köszönöm a beszélgetést!

»erel

Elnökportrék
P É N Z Ü G Y I  É S  G A Z D A S Á G I  B I Z O T T S Á G

Soha nem látott egységben született döntés
az ülés elején. Farkas Zoltán részönkormány-
zat-vezetôvé választásának megerôsítésekor
a 16 jelenlévô képviselôtôl 19 igen szavazat
született a gépi voksolás szerint. A meghök-
kentô eredményen a számítógépes rendszer
is annyira meglepôdött, hogy „lefagyása”
miatt a továbbiakban kézi szavazással szület-
tek meg a döntések.
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K Ö Z É L E T «

November 7-én Alsóságon a sport-
csarnokban tartottak falugyûlést,
ahol a megjelentek szavazhattak ar-
ról, kiket szeretnének a részönkor-
mányzatban képviselôként látni. 
Fehér László polgármester beszámolt
arról, hogy az önkormányzati válasz-
tásokon bizalmat kapott 3 képviselô
mellé 2 újabb tagot kell választaniuk
az itt élôknek. A képviselô-testület
alakuló ülésén döntött, hogy csök-
kenti a részönkormányzati tagok szá-
mát, s így Alsóságon a korábbi 9 he-
lyett 5 fôs részönkormányzat állhat
fel – szögezte le a városvezetô. 
A szavazás menetérôl Baranyai Atti-
láné dr. jegyzô tájékoztatta az ér-
deklôdôket. Ennek megfelelôen a je-
löltállítás után titkos szavazással
döntöttek az Alsóságon élôk a rész-
önkormányzati tagokról. Jelöltként
Hanzsér Elemérné, Boznánszky Lász-
ló, Oszkó Imre, Kovácsné Söptei Va-
léria, Döme László, Szabó Istvánné,
Csabafi Károly, Tóth Lászlóné és Er-
délyi Antal neve hangzott el. Közü-
lük Szabó Istvánné nem fogadta el a
jelölést, Erdélyi Antal pedig miután

nem jelent meg a gyûlésen, s mivel
véleményét nem tudták kikérni,
ezért neve nem került fel a szavazó-
lapra. 
A voksolás idôtartama alatt a helyi
buszközlekedést mûködtetô Balogh
Zsolt állt a ságiak elé, hogy meghall-
gassa véleményüket a nemrég bekö-
vetkezett menetrendváltozásról. A
vállalkozóra egy órán keresztül szó
szerint panaszáradat zúdult. Többen
kifogásolták, hogy a buszok nem iga-
zodnak a vonatmenetrendhez, emi-
att sokszor fél órát is kell a hidegben
várniuk. Ráadásul akad, mikor a busz
a kiírt idôpontnál elôbb elmegy és ez
kellemetlen helyzetbe hozza az uta-
sokat. A ságiak nem értik, miért kel-
lett a már bevált volános menetren-
det így megváltoztatni. „Ez a menet-
rend nem a lakosság érdekeit szol-
gálja” – jelentették ki a felháborodott
utazók, akik közül néhányan a sofô-
rök hozzáállásával is elégedetlenek
voltak. 
Balogh Zsolt válaszában hangsúlyoz-
ta, hogy nem lehet mindenkinek
kedvére tenni, és a menetrend elké-

szítésénél igyekeztek kompromisszu-
mot kötni. Figyelték a munkahelyek
kezdési idôpontját, az iskolások uta-
zási szokásait, sôt figyelembe vették
az ellenkezô irányba induló busz-, és
a vonatközlekedést is. Az elmúlt egy
évben az utazóközönség elmaradt a
buszokról, emiatt szüntettek meg já-
ratot. A változáshoz hozzájárult, hogy
most a busz kitérôt tesz a Vulkán für-
dô felé, és közlekedik Izsákfára is. A
vállalkozó leszögezte, fizikai képte-
lenség a járatok sûrítése, hiszen a
busz közlekedési ideje a vasútállo-
mástól Izsákfáig és vissza egy óra.
Ennek ellenére próbálnak majd ki-
sebb módosításokkal javítani a hely-
zeten.
Gönye Péter, a szavazatszámláló bi-
zottság vezetôje ismertette a gyûlés
végén a voksolás eredményét: 87 ér-
vényes szavazólapot találtak az urná-
ban. Kovácsné Söptei Valéria és Dö-
me László egyaránt 42–42 voksot ka-
pott, így ôk kerültek a sági részönkor-
mányzatba, amelynek elnöke Hor-
váth Melinda lett. 

»T. Á. 

Alsósági menetrend: buszok és képviselôk

Újraalakuló ülését tartotta a Celldö-
mölki Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása, október 30-án.
A helyhatósági választások után
megváltozott a szervezet összetéte-
le, ugyanis a régi polgármesterek
mellett új vezetôk is munkálkodnak
az önkormányzatokban. A huszon-
nyolc település közül hétben történt
polgármesterváltás.

A társulás ülésén minden település
képviseltette magát. Elsôként Fehér
László elnök a társulás elmúlt négy
éves munkáját taglalta és ismertette
a pályázati eredményeket. Ezután a
mandátumok lejárta miatt újra kel-
lett elnököt, alelnököket és elnöksé-
gi tagokat választani. Az elnöki
posztra Fehér László celldömölki vá-
rosvezetô mellett Kovács Károly, Ke-
menesmagasi polgármesterének ne-
ve merült fel. A titkos szavazás során

a szükséges kétharmados  minôsített
többséggel, 19 : 9 arányban a jelen-
legi elnöknek, Fehér Lászlónak sza-
vaztak továbbra is bizalmat. Általá-
nos alelnöknek Keresztes Istvánt, Já-
nosháza polgármesterét választották
meg, az elnökhelyettesi posztot pe-
dig Piri Balázs szergényi és Baranyai
Ernô csöngei polgármesterek töltik
be. A bizottságok összetételérôl és
elnökségérôl nyílt szavazással dön-
töttek az újraalakuló ülésen. A pénz-
ügyi bizottságot Varga Józsefné köcs-
ki, az oktatásit Riczinger János vö-
nöcki polgármester vezeti, az újon-
nan alakult területfejlesztési bizott-
ság élén pedig László Ervin nemes-
kocsi vezetô tevékenykedik. A kilenc
fôs elnökség tagja lett a felsorolta-
kon kívül Szép József Nemeskeresz-
túr és Tuba Ferenc Kenyeri elsô em-
bere. 

»REINER A.

Fontos pozícióban Celldömölk polgármestere
Fehér László polgármestert nemcsak a Cell-
dömölki Többcélú Kistérségi Társulás válasz-
totta vezetôjévé, hanem a 9 Vas megyei tár-
sulásnak is elnöke lett és e minôségében hi-
vatalból delegálást kapott a Nyugat-Dunán-
túli Regionális Fejlesztési Tanácsba. A rangos
grémiumban a megyei területfejlesztési ta-
nácsok elnökein (3 fô) kívül minden minisz-
ter személyes képviselôje (11 fô),  a megyei
jogú városok polgármesterei (5 fô), a  me-
gyei többcélú kistérségi társulások, illetve
kistérségi fejlesztési tanácsok képviselôje (3
fô), valamint a Nyugat-Dunántúli Regionális
Idegenforgalmi Tanács elnöke vesz részt.

A részönkormányzat képviselô-testü-
leti tagjai fogadóórákat az alábbi
rend szerint tartanak az a részönkor-
mányzati hivatali helyiségben (Béke
u. 8.): Horváth Melinda páratlan hé-
ten, pénteken 15-tôl 16 óráig. Baráth
Katalin páros héten, pénteken 15-tôl
16 óráig. Gönye Péter minden hétfôn
15-tôl 16 óráig.

Újraszervezôdött 
a kistérségi társulás

Alsósági képviselôk
fogadóórái
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» K R Ó N I K A

Nemes Vazul, egykori celldömölki plé-
bános tiszteletére avattak emléktáblát
2006. október 29-én, egy nappal szü-
letésének századik évfordulója elôtt.
Szent Benedek Rendjének papját
1941-ben bízták meg a celldömölki
plébánia vezetésével. Idekerülése
után nem sokkal megszervezte a
kegytemplom belsô renoválását. A
mennyezeti freskók, az oldalhajók stá-
ciós képei, valamint a lábazat már-
ványlapjai ma is díszítik a templomot.
Az 1945-ben Celldömölköt ért bomba-
támadás a kegyhelyet sem kímélte.
Két nagyméretû bomba vágódott a
tornyok tövébe és erôsen megrongál-
ta a mûemléket. A késôbbiekben a hí-
vek áldozatkészsége révén a plébá-
nosnak sikerült eltüntetni a szomorú
nyomokat, és 1948-ban külsôleg is
megújulva fogadta idelátogató híveit a
Mária zarándokhely. Az ô idôszaka
alatt került sor a negyvenes évek utol-

só nagy búcsújára, amikor brutális
összecsapás történt a hívôk tömege és
a karhatalmi erôk között. Ezt követôen
meghurcolták, vallatták az Andrássy
út 60-ban, majd eltávolították a cell-
dömölki plébánia élérôl. Vas megye
határszéli falvaiban (Ivánc, Csempesz-
kopács) folytatta egyházi szolgálatát
nyugdíjazásáig. 1956-ban a forrada-
lom idején a hívek visszahozták Cell-
dömölkre, de a forradalom bukása
után ismét távoznia kellett.
A születésének centenáriuma alkalmá-
ból rendezett ünnepi megemlékezés a
kegytemplom tárházában kezdôdött,
ahol az atya életébôl fennmaradt ké-
pekbôl és írásokból nyílt dokumentum-
kiállítás. Nagy Péter plébános köszön-
tötte Várszegi Asztrik pannonhalmi fô-
apátot, Nemes Vazul jelenlevô hozzá-
tartozóit és a megjelenteket. Szólt arról,
hogy a bencés szerzetesek több mint
nyolcszáz éven keresztül szolgáltak
Celldömölkön. Megemlékezett az utol-
só dömölki apátról, Jándi Bernardinról,
aki 1910-tôl mûködött itt, és  földi ma-
radványai Nemes Vazul hamvaival
együtt 1994-ben kerültek városunkba.
Kiemelte, hogy a szép ünnep méltó al-
kalom köszönetet mondani Istennek a
két atyáért, s hogy Nemes Vazul bencés
üzenete ma is mindenki számára meg-
szívlelendô:  „Imádkozzál és dolgozzál!”
Az ünnepi szentmise után a két atya sír-
jának megkoszorúzására került sor a
kegytemplomban. Az általuk kialakított
kripta a Szent Benedek oltár fülkéjében
található. A bencés kolostor falára elhe-
lyezett emléktáblát a város önkor-
mányzata állíttatta Nemes Vazul hozzá-
tartozóinak kezdeményezésére. Az
avatóünnepségen Fehér László polgár-
mester mondott köszöntôt, aki hangsú-
lyozta, Magyarország Mária országa és
Celldömölk Mária városa. Emlékeztetett
az 1945-ös bombázásra és a helyreállí-
tásra, majd szólt a templom jelenlegi
rekonstrukciós munkálatairól is. Az em-
léktáblát Várszegi Asztrik fôapát szen-
telte meg a Mester és tanítványa vi-
szonyra emlékeztetve a híveket és vá-
roslakókat. Az áldást követôen a Ne-
mes család képviselôi, a város önkor-
mányzata és a Celldömölki Egyházköz-
ség képviselôi koszorúzták meg a fris-
sen felavatott emléktáblát.

» R. A.

Emlékünnepség Nemes Vazul 
születésének centenáriumán

Az elsô sítáborral kezdôdött. A Szent Benedek
Katolikus Iskola néhány nevelôje, diákja és a
hozzájuk csatlakozó síelni vágyók 2004-ben az
ausztriai Lachtalban töltöttek néhány napot,
hogy kipróbálják ezt a hazánkban is egyre ked-
veltebb téli sportot. A próba oly jól sikerült,
hogy az iskola pedagógusai közül jónéhányan
lelkesen tértek haza, és elhatározták: lesz foly-
tatás. Évrôl évre újabb helyszínek, egyre népe-
sebb csapat, s a Szent Benedek Iskola síelés
iránti vonzalmának városszerte híre ment. Ez
az elôzménye a Benedek Síklub megalakulásá-
nak, amely ez év augusztusától hivatalosan be-
jegyzett közhasznú egyesület. Célja, hogy mi-
nél szélesebb körben megszerettesse a sport-
ágat, valamint utak szervezésével, felszerelé-
sek kölcsönzési lehetôségével segítse azokat,
akik hódolni kívánnak e téli sportnak. A gyere-
kek a síelések alkalmával szakképzett síokta-
tásban részesülnek.
Az elsô közgyûlés és tagfelvétel 2006. no-
vember 20-án, hétfôn, 18 órakor lesz a Szent
Benedek Iskolában. Várnak mindenkit, aki
klubtagságával szeretné támogatni a sport-
ágat, valamint részesedni kíván a tagsággal
járó elônyökbôl. A taggyûlésen az egyesület
vezetôi részletesen beszámolnak a mûködési
szabályokról, terveikrôl és minden felmerülô
kérdésre választ adnak.

Egyesület a celli
síelôkért

A Kiscelli Templom Alapítvány megköszöni mindazok tá-
mogatását, akik 2005-ben személyi jövedelmadójuk
1%-át felajánlották az alapítvány javára. Az összeget,
394687 Ft-ot a római katolikus templom tetôszerkezet
felújítására fordította. Tisztelt támogatóinkra a követke-
zô évben is számítunk. Adószámunk: 19246114–1–18.  
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Nem fogadta kegyeibe az idôjárás
november 3-án az Ostffyasszonyfai
Hadifogoly-temetôben szép számban
megjelent emlékezôket, hiszen szál-
lingózó hó és hideg volt. 
Az alkalomhoz igazán illett háborús
mártírköltônk, Gyóni Géza „A márciu-
si akarat” címû verse, melyet Giczi
Janka gimnáziumi tanuló élménysze-
rû elôadásban hallhattak az egybe-
gyûltek.  A vers után Dr. Andor Ferenc,
a Vas megyei Temetkezési Vállalat
igazgatója röviden méltatta az egy-
kori foglyok emberi tartását, utalva
arra, hogy az ember lelke, az egyén,
és annak honvágya soha nem válhat
puszta statisztikai adattá. Emlékezni,
visszaemlékezni mindig kell, s erre
épülhet a remélt szebb jövô. 
A Himnusz hangjai után Nagy Nóra
tolmácsolásában következett Ady
Endre jelképpé magasztosult verse,
az „Imádság háború után”. Ezt köve-
tôen Dr. Veres András megyéspüspök
mutatott be szentmisét, aki mindezt
a hívô emberek részrôl a legtöbbnek
nevezte, amit még megtehetünk.

Szentbeszédét a „hôs” szó értelme-
zésével kezdte, mely a Magyar Nyelv
Értelmezô Szótára szerint valamely
erény hôsiesebb gyakorlását tûzi ki
kritériumként.  Hôsnek nem szüle-
tünk, hanem azzá válunk, ki önmagá-
tól, ki a körülményektôl késztetve.
Gyermekkorukban sokan akarnak hô-
sök lenni, de a felnôttek közül már
sokkal kevesebben vállalják fel ezt az
áldozatot. A temetôben nyugvó hôsi
halottak érdemeit méltatva szólt ar-
ról, hogy az ott nyugvó katonák érté-
ket láttak maguk elôtt, és hazájukért,
népükért váltak hôssé. Elidôzött a Ha-
za és a Hazaszeretet gondolatánál is,
kiemelve, hogy a Haza, az valóban
Hazát jelentsen, késztessen minden-
kit a népért való áldozatvállalásra,
mert ez egyre fontosabb lesz a mai
világban, mikor sokan még a Him-
nuszt sem éneklik egy rendezvény
kezdetén. A szentmise után ökume-
nikus igeliturgia következett, melyen
az evangélikus és református egyház
lelkészei, esperesei emlékeztek az
elhunytakra. A zsoltárok, a bibliai idé-

A Kresznerics Ferenc Könyvtárban,
Káldos Gyula irányításával mûködô
Celldömölki Honismereti Munkakö-
zösség éves programtervének fon-
tos része a kemenesaljai emlékhe-
lyek meglátogatása. 2006. novem-
ber 9-én elôször az ostffyasszonyfai,
Magyarországon az egyetlen kegye-
leti emlékhelyként megôrzött és
gondozott elsô világháborús hadifo-

golytemetôt keresték fel. Ezután a
nemrégiben teljesen felújított, a
XXI. századi muzeológia színvonalá-
nak megfelelô csöngei Weöres Sán-

Hó és emlékezés

zetek mind a történelem vihara által
áldozattá lett katonákra emlékeztet-
tek, akik a zavaros idôkben is
megôrizték emberi tartásukat és mu-
tattak ma is megszívlelhetô példát a
megpróbáltatások közepette. A meg-
emlékezés koszorúzással ért véget,
mivel az extrém idôjárás már nem
tette lehetôvé a Múltunk útjain Bará-
ti Kör mûsorának bemutatását.

» erel

Honismereti Munkaközösség kirándulása
dor-emlékházat tekintették meg a
csoport tagjai, akik sok ismerettel és
személyes élménnyel gazdagodva
tértek haza a kirándulásról.
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A kormány 55/1997. számú rende-
lete november 3-át a Magyar Tudo-
mány Napjává nyilvánította annak
emlékére, hogy 1825-ben e napon
Széchenyi István felajánlotta birto-
kainak egy éves jövedelmét a Tudós
Társaság megalapítására. A kor-
mány ezzel kívánta segíteni a
tudósközpontú értékrend kialakítá-
sát és elismerni a tudomány érde-
kében végzett tevékenységet. A po-
litika érzékelte a programok számá-
nak látványos növekedését és a
2003. évi XCIII. törvénybe foglalta a
szervezôk szándékát, azóta a noven-
beri rendezvénysorozat elnevezése:
„A magyar tudomány ünnepe”.

Berzsenyi Dániel (Egyházashetye, 1776.
05. 07. – Nikla, 1836.02.24.) költô; MTA
rendes tagja (1830. 11. 17.)
A „magyar Horatius”-t nem azért tisztel-
jük, mert akadémikus volt, de ô megtisz-
teltetésnek tekintette megválasztását.
Nem szerette Pestet, de az ülésekre ellá-
togatott és „Poétikai harmonistika”cím-
mel székfoglalóul szánt tanulmányt is ké-
szített.  

Döbrentey Gábor (Nagyszôllôs, 1785. 12.
01. – Buda, 1851. 03. 28.) író, szerkesztô,
mûfordító; MTA rendes tagja (1830. 11. 17.) 
Kora ifjúságát töltötte Kemenesalján, ahol
édesapja, Döbrentey Lajos bobai evangéli-
kus lelkész volt. Részt vett a Magyar Tudós
Társaság  alapszabályait kidolgozó küldött-
ségben és az Akadémia fôtitkára (titokno-
ka) volt 1831-tôl 1835-ig.

Edvi Illés Pál (Réti, 1793. 06. 29. – Pest,
1871. 06. 22.) író, költô, ev. lelkész; MTA
levelezô tagja (1835. 09. 14.)
1831 ôszén lett nemesdömölki lelkész és
az Akadémia 1833-as, elemi tanítói kézi-
könyv megírására kiírt pályázatán elsô dí-
jat nyert. Könyvét felekezetre való tekintet
nélkül használhatták és az Akadémia négy
ízben is kiadta. A mûvel megváltotta he-
lyét a tudós testületben. 

Gyôrffy Béla (Kemenesmagasi, 1928. 01.
14. – Martonvásár, 2002.05.08.) agrármér-
nök; MTA levelezô (1987. 05. 08.), rendes
tagja (1993. 05. 10.)
Alapfokú tanulmányait szülôfalujában vé-
gezte és 25 évesen lett kandidátus. Kuta-
tásainak középpontjában a kukoricater-
mesztés technológiája állt és 1953-tól ha-
láláig a martonvásári MTA Mezôgazdasági

Kutatóintézetben dolgozott. Presztízsére
jellemzô, hogy 1990 és 1995 között az
MTA elnökségi tagja és az MTA Felügyelô
Bizottságának elnöke volt.

Györke József (Celldömölk, 1906. 12. 21. –
Bp., 1946. 09. 11.) nyelvész, könyvtáros;
MTA levelezô tagja (1945. 05. 30.)
Élete elsô évtizedét töltötte Kemenesalja
fôvárosában Georgovits néven. Finnugor
nyelvészként közölt tanulmányokat, majd
az általános nyelvtudomány területén
összegezte eredményeit „Tô, képzô, rag”
címû munkájában. 1945 júniusától az Or-
szágos Széchényi Könyvtár fôigazgatója-
ként dokumentumok százezreinek meg-
mentése és a használók rendelkezésére
bocsátásának megszervezése fûzôdik a ne-
véhez.  

Hollósy Jusztinián (Nagyszombat, 1819.
12. 26. – Kiscell, 1900. 01. 24.) bencés
szerzetes, csillagász; MTA levelezô tagja
(1863. 01. 13.)
A természettudományba való elmélyedés
eredményeként megírta „Népszerû csilla-
gászat” címû mûvét, amelyet az Akadémia
díjjal jutalmazott, s íróját tagjai sorába is
választotta. 1874-ben lett a dömölki apát-
ság elsô embere. Tudományos munkája
mellett idejének nagyobb hányadában la-
kóhelyének fejlesztésével foglalkozott.
1893-ban, aranymiséjének évében Kiscell
díszpolgárává választották.

Horváth Zsigmond (Kisköcsk, 1782. 01.
20. – Kôvágóörs, 1845. 10. 17.) író, ev. lel-
kész; MTA levelezô tagja (1838. 11. 15.) 
Nemesi szülôk gyermekeként született  és
a soproni líceum elvégzése után németor-
szági egyetemeken képezte magát. 1806-
tól 18 éven át csöngei lelkészként szolgált.
1824-ben Kôvágóôrsre kerülve olyan vidé-
ken élt, amely gazdag nyelvkinccsel bírt,
ezért bekapcsolódott a Magyar Tájszótár
munkálataiba s hamarosan egyik legaktí-
vabb résztvevôje lett a vállalkozásnak. Te-
vékenységének elismeréseként  az Akadé-
mia tagjai sorába választotta.

Kis János (Rábaszentandrás, 1770. 09. 22.
– Sopron, 1846. 02. 19.) író, mûfordító,
evangélikus püspök; MTA rendes tagja
(1830. 11. 17.)
1802-tôl 1808-ig nemesdömölki lelkész,
Berzsenyi Dániel irodalmi „felfedezôje”.
Sopronba költözése után 1812-tôl a dunán-
túli egyházkerület szuperintendense s
egyúttal elsô jobbágy származású püspöke

egyházának. Tagja volt annak a
26 tagú bizottságnak, amely
kidolgozta az Akadémia
alapszabályait és rendtar-
tását.

Kresznerics Ferenc
(Ivánc, 1766. 02. 24. –
Alsóság, 1832. 01. 18.)
kat. plébános, nyelvész;
MTA tiszteletbeli tagja
(1831. 02. 16.)
1793-tól a szombathelyi Ki-
rályi Bölcseleti Lyceum pro-
fesszora, 1808-ban nála tett vizsgát
a „legnagyobb magyar”, Széchenyi István.
1812-tôl alsósági plébános és itt teljese-
dett ki nyelvészeti gyûjtô- és rendszerezô
munkája: megjelent fô mûve, a Magyar
Szótár gyökér-renddel és deákozattal. Az
alsópapság körébôl elsôként lett a Magyar
Tudós Társaság tagja. 

Tôke László (Vönöck, 1933. 05. 03.) ve-
gyészmérnök; MTA levelezô (1993. 05.
10.), rendes tagja (1998. 05. 04.)
Kimagasló eredményeket ért el a gyógy-
szerek és a növényvédôszerek szintézisét
felölelô kutatási területen. Mûszaki alkotói
munkásságát tudományos közlemények
sora és több mint félszáz szabadalmazott
találmány társszerzôsége, magas szintû
iparjogvédelmi tudatosság és szakértelem
fémjelzi. 

Zádor György (Duka, 1799. 07. 03. – Buda,
1866. 08. 17.) író, jogász; MTA levelezô
(1831. 02. 17),  rendes tagja (1832. 09. 01.)
Elévülhetetlen érdeme, hogy lektorálta és
segítette Kresznerics Ferenc szótárának
kiadását. Irodalmi tekintélyére jellemzô,
hogy Vörösmarty betegeskedése idején  ô
szerkesztette a Tudományos Gyûjteményt.
Sokrétû és magas színvonalú irodalmi
munkásságáért lett akadémiai tag. 1861-
tôl a legmagasabb bírói fórum, a királyi
Curia bírája volt.

Legfiatalabb korában, 31 évesen Zádor lett
akadémikus, míg legidôsebbként, 64 esz-
tendôsen Kresznerics nyerte el a címet. Ér-
demes kiemelni, hogy helyben élve Edvi
Illés és Kresznerics részesült a magas elis-
merésben. A 11 tagú kemenesaljai tudós-
válogatottból heten is 1830 és 1838 között
érdemelték ki a megtiszteltetést és jelen-
leg egy kemenesaljai kötôdésû személy
(Tôke László) található a testületben. 

»NÉMETH TIBOR

Kemenesaljai Akadémikusok Társasága

» T U D O M Á N Y  
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2006. szeptember 12-én hirdetett
meghívásos, titkos tervpályázatot
Celldömölk Város Önkormányzata az
új Városháza építészeti terveinek el-
készítésére. A tervpályázaton való in-
dulásra – egyeztetve az Építész Ka-
marával és a Mûemlékvédelmi Ható-
sággal – nyolc építész került felkérés-
re. A képviselôtestület a tervpályáza-
ti kiírásban meghatározta az építési
helyszínt és a tervezési programot.
Az építési helyszín több mint félév
alatt dôlt el, több alternatíva meg-
vizsgálása után a Gayer tér tekinteté-
ben alakult ki konszenzus. A terület
önmaga is nehéz feladatot adott a
tervezôknek, hiszen ez a rész a mû-
emléki védettségû városközpont ke-
leti határoló térfala. Meg kellett olda-
nia a tervezôknek az új épületnek a
mûemlék Katolikus Templommal és
Kálváriával való összhangját, figye-
lemmel kellett lenniük a tér növény-
állományának lehetô legnagyobb
mértékû megtartására, valamint a

gyalogos és gépjármû megközelítés
városi vérkeringésbe való integrálá-
sára. Nehézséget jelentett továbbá
az épület nagyságrendje, a mintegy
2.000 m2 bruttó alapterületet a lehe-
tô leggazdaságosabban kellett elhe-
lyezni, ugyanakkor az épületnek
mind belsôleg, mind külsôleg repre-
zentálnia kellett közfunkcióját, köz-
méltóságát.
A feladat kvalifikáltságának megfelelô
volt a tervezôk és a szakmai zsûri
összetétele. A felkért tervezôk közül
pályázatot nyújtott be Bajkai Gábor,
Katona István, Lenzsér Péter, Portschy
Tamás, Sólyom Miklós, Szabó Tamás
János és U. Nagy Gábor által vezetett
tervezô csoport. Közülük többen bírnak
jelentôs építészeti nívó díjakkal és Ybl-
díjjal, oktatnak a Mûegyetemen és
más felsôoktatási intézményben. A
tervpályázati folyamatot jogszabály
szabályozta, ennek megfelelôen a zsû-
riben szavazati joggal öt fô rendelke-
zett és legalább négynek a tervezôktôl

megkövetelt végzettségûnek kellett
lennie. Ôket szakmai szervezetek dele-
gálták, így a Magyar Építész Kamarát
Kalmár László, a Vas Megyei Építész
Kamarát Czeiner Gábor, a Mûemlékvé-
delmi Hivatalt Kosdi Attila, a várost
Schômer András (a rendezési terv ké-
szítôje) építészmérnökök képviselték
Fehér László polgármester mellett.
A pályamûveket a titkosság szabá-
lyainak megtartása mellett október
24-ig lehetett benyújtani, a tervek a
bontás során kapott sorszámmal sze-
repeltek minden keletkezô értékelési
dokumentumon.
A zsûri a bírálatot október 30-án és
31-én éjszakába nyúlóan folytatta le,
eredményhirdetésre november 8-án
került sor. A zsûri döntése ekkor ke-
rült ismertetésre a megjelent pályá-
zókkal a záródokumentum átadásá-
val és szóbeli kiegészítéssel. A továb-
biakban ezekbôl idézve ismertetjük
meg a díjazott pályamûvekkel Tisz-
telt Olvasóinkat.

Milyen legyen az új Városháza?
» T E R V P Á L Y Á Z A T  U T Á N

II. hely U. Nagy Gábor terv

É S Z A K I  H O M L O K Z A T

K E L E T I  H O M L O K Z A T



9

A Bíráló Bizottság a tervpályázati el-
járást eredményesnek minôsítette. Ez
azt jelenti, hogy összességében meg-
felelô válaszok érkeztek a tervezôk
részérôl a megoldandó összetett
feladatra. Ugyanakkor nem adott ki
elsô díjat, mert nem született olyan
megoldás, ami minden szempontból
teljeskörûen megoldott volna min-
den felmerült kérdést. Második hely-
re a zsûri U. Nagy Gábor szentgott-
hárdi tervezô munkáját rangsorolta. 
A bírálat szerint „az épület telepítése
átgondolt, az épület egy nyugodt,
hosszú tömegben kerül elhelyezésre
a park hátsó részében, a templom
tengelyében lévô elôreugró épület-
rész a teret két részre osztja, értel-
mezi. A déli oldalon kialakított dísztér
jól megközelíthetô, és mind a temp-
lom, mind a dr. Szomraky utca felôl
rangos városházi elôteret képez. Az
északi oldalon kialakított park csatla-
kozhat a megmaradó közparkhoz,
amely szintén jó megoldás. A dr.

Szomraky út melletti parkoló jól kap-
csolódik a fôtérhez és onnan az épü-
let bejárata méltó módon közelíthetô
meg. A bejárat a déli oldalon kialakí-
tott dísztérrôl nyílik, a barokk fôtérre
egy széles kapuzattal válaszol,
kiemelve a tér egyik gyalogos tenge-
lyét. Megôrzi a terv a park nagyobb
részét, ezzel a terület zöldterület jel-
legét.
A tömegformálása kiegyensúlyozott,
tiszta, logikus, a tömeg követi az
alaprajz, a funkció rendjét, közleke-
dôi tágasak, világosak, kedvezô az
irodák keleti tájolása. A városházi
belsô funkcionális rend példamu-
tatóan logikus és egyszerû.
A terv építészeti formarendje, meg-
jelenése sajátos, eltávolodik a kör-
nyezet változatos építészeti stílusai-
tól, zárt, elvont, anyaghasználatában
érzékeny. A keleti oldalon kialakított,
dolgozói parkoló sor és annak pince-
szintre történô rámpája nem jó
megoldás, amelyen az általános

leírásban javasolt program módosí-
tással lehet változtatni, illetve el le-
het elkerülni.” 
A második díj mellett rangsorolás nél-
kül két harmadik díjat adott ki a Bírá-
ló Bizottság. Az egyiket Sólyom Miklós
szombathelyi, a másikat Szabó Tamás
János budapesti tervezô jegyzi. Mind-
ketten letették már névjegyüket Cell-
dömölkön, Sólyom Miklós munkája
például a Csontváry Patikát is magába
foglaló társasház a Dózsa-Széchenyi
utcák sarkán, Szabó Tamás János kezét
dicséri társtervezôként a Korona-sarok
beépítése. Részlet Sólyom Miklós ter-
vének bírálatából: „a tervezôk az épü-
letet egy modern, mozgalmas szobor-
ként kívánják elhelyezni a tér középsô
kijelölt részén, és a terv minden rész-
letét alárendelik e gondolatnak. Igen
színvonalas és hatásos szobrot készí-
tenek. A telepítés és épület kialakítá-
sa lehetôséget adna a dr. Szomraky u.
felôli igényes megközelítésre, de ez-
zel a tervezô nem élt és a bejáratot

III. hely Sólyom Miklós terv

» V Á R O S H Á Z A



10

V Á R O S H Á Z A »

csak nyugat felôl adta meg nagyvona-
lú elôtetô alatt keskeny bejárattal. A
keleti oldalon lévô parkoló a lakóhá-
zak miatt sem kedvezô, és azért is
kedvezôtlen, mert onnan hátsó bejá-
raton lehet bejutni a Városháza épüle-
tébe. A belsô közlekedô és aula nagy-
vonalú, igényes elrendezésre törek-
szik, de – feltehetôen a terület túllé-
pés elkerülése miatt – a folyosói zó-
nákba irodát telepít amely által a köz-
lekedô belsô közép folyosóvá degra-
dálódik és az átjáró irodákkal (titkár-
ság, adminisztráció) kedvezôtlen
funkcionális elrendezésûvé válik.
Egyetlen pályamû, amely a fenti
kompromisszumok mellett kedvezô
kétszintes városházát javasol. 
Az épület tömegformálása hatásos.
Az oldott, lágy vonalak alkalmazása
elônyös a megmaradó park termé-
szeti környezetében.
Az épület alaprajza egyszerû és dina-
mikus. Sajnos az alaprajz alárendelé-
se a tömegformának néhány elgon-
dolkodtató megoldást eredménye-

zett: a bejárat kialakítása, az alaprajz
funkcionális tagolása, a funkcionális
egységek elhelyezése.
Az épület építészeti formavilága
egyensúlyban van a tervezett tömeg-
formálással. Anyaghasználata, hom-
lokzat-alakítása kiegyensúlyozott, nagy-
vonalú, modern.”
Részlet Szabó Tamás János tervének
bírálatából: „az épület telepítése elfo-
gadható, a bejárat a barokk tér gyalo-
gos tengelyében van, a nagyterem és
az elôre ugró épületszárny között.
Az épület tömegformálása lendületes
és nagyvonalú, de ezzel egyúttal ön-
törvényûvé és a környezetétôl ide-
genné válik.
Építészeti formavilága egyéni, sajá-
tos, ezzel elkülönül környezetétôl. Az
illeszkedési szándéka éppen az egyé-
ni formavilágával nem érvényesül,
különösen zavaró a Celldömölkre
nem jellemzô tégla architektúrája.
Az épület alaprajzi kialakítása egy
kissé erôletett, kapcsolatai helyen-
ként vitathatóak.

Az épület építészeti világa sajátos.
Nem a környezet, a település építé-
szeti formanyelvéhez fordul, az elfo-
gadott nemzetközi építészeti stílu-
sokból veszi szókincsét.
A hivatali szárny zárófödémének, il-
letve párkányzatának egyirányú lej-
tése – túl a csapadékgyûjtési funkción
– vitatható, ha „lecsengés”, úgy nem
elég intenzív. Üzemeltetés: megújuló
energiaforrások nagymérvû alkalma-
zása, pozitívumként értékelendô, a
nagy felületû terasz képzése nem nö-
veli a gazdaságosságot. Az okmány-
iroda és a polgármesteri iroda elren-
dezése kedvezôtlen.”
A tervpályázat lezárultával a folytatás
ismét önkormányzati döntéseket igé-
nyel. A képviselôtestület november
8-ai ülésén úgy döntött, hogy a kö-
zeljövôben egy rendkívüli ülésen mé-
lyebben meg kíván ismerkedni a ter-
vekkel és a Városháza telepítési lehe-
tôségeivel, majd azt követôen dönt a
további lépések megtételérôl. 

»DUMMEL OTTÓ

III. hely Szabó Tamás János terv
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„Az emberben ott az isteni. Minden emberben. A postásfiúban, a fia-
tal nôben, az utolsó keringôt lejtô Csákányi Lászlóban. Ezért. Ezért
nem múlik belôlem a vágy a találkozások után. Mert segítenek. Az
életemben, a könyveimben is ôk segítenek” – vallja Schäffer Erzsé-
bet. „Gyertyagyújtás elôtt – Tanuljunk meg vágyakozni” címmel a
Nôk Lapja népszerû, közismert munkatársával találkozhatnak az ér-
deklôdôk 2006. november 27-én (hétfôn) 17.30-kor a Kresznerics
Ferenc Könyvtárban, a Vasvirág Szálló épületében.

2006. november 30-ig ismét lehetô-
ség nyílt a gépjármûtulajdonosok
számára, hogy a biztosítók ajánlatait
áttekintve döntsenek a 2007. évi fe-
lelôsségbiztosítási szerzôdésükrôl. A
kiterjedt (jelenleg 10 bizosítói rész-
vénytársaságot és 3 biztosítási
egyesületet felölelô)  biztosítói pia-
cot, a különféle feltételek és ked-
vezmények dzsungelét mind nehe-
zebb áttekinteni. E helyzetre reagál-
va néhány éve megjelentek az erre
az idôszakra specializálódó összeha-
sonlító szolgáltatások, amelyek le-
hetôséget nyújtanak a biztosítás
testreszabására és optimalizálására
és a jelentôs online kedvezmények
igénybevételére. Közülük talán a

legismertebb a Netrisk.hu és a
Biztositas.hu, de számos más portál
is rendelkezésre áll a váltáson gon-
dolkodók számára.
A Kresznerics Ferenc Könyvtár mun-
katársai évek óta sokaknak segítenek
az internetes rendszer használatában.
Aki szeretne élni ezzel a korszerû
módszerrel, a Vasvirág Szállóban (Sá-
gi u. 56.) mûködô bibliotékában
beiratkozási és Internet-használati díj
nélkül kipróbálhatja a szolgáltatást.
Az alapvetô dokumentumok (forgal-
mi engedély, biztosítási kötvény, Bo-
nus /Malus fokozat) helyszíni rendel-
kezésre bocsátása mellett célszerû az
intézmény 95/521-016-os telefon-
számán elôzetesen bejelentkezni.
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A 2006/2007-es színházi évadban pódium darabokból álló színházbérletet
ajánl az érdeklôdôk figyelmébe a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár.
A három elôadást tartalmazó bérlet a következô elôadásokat foglalja magába:
• 2006. december Willy Russel: Én, Shirley c. monodráma 

Ecsedi Erzsébet színmûvész elôadásában     
• 2007. január Az Orfeum világa címmel – népszerû operettek, 

sanzonok, kuplék, az Operett Színház mûvészeinek elôadásában
• 2007. március Te és Én (A születéstôl az elmúlásig) 

Détár Enikô és Rékasi Károly önálló estje
Az elôadásokra bérletek Lónainé Kondics Zsuzsanna elôadónál válthatók
6500 Ft-os áron  a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár irodájá-
ban (Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola, Celldömölk), vagy megrendel-
hetôk a 06/95 424-096-os telefonon.
Amennyiben az ajánlat felkeltette érdeklôdését, a bérletet november 30-
ig szíveskedjék megváltani!

Az Alma együttes lemezbemutató koncertjére kerül sor a Gáyer Gyula Ál-
talános Iskola tornatermében 2006. november 17-én (pénteken) 14 óra-
kor. A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár szervezésében zajló
rendezvényre a belépôjegy ára: 600 Ft.

KMK Ajánló

Találkozás
Schäffer Erzsébettel

Nem kötelezô, de érdemes kipróbálni!
» K Ö T E L E Z Ô  G É P J Á R M Û - F E L E L Ô S S É G B I Z T O S Í T Á S  A Z  I N T E R N E T E N

A Gáyer Gyula Általános Iskola és Diák-
sport Tevékenységének Elôsegítéséért
Alapítvány ezúton mond köszönetet
minden olyan támogatójának, aki adója
1%-át felajánlotta. A felajánlott 218
ezer Ft-ot a versenyeztetésre, úszások-
tatásra és a Gáyer Kézilabda Kupára for-
dítjuk. Kérjük további támogatásukat.

Vegyes tûzifa eladó
(akác, fenyô, hárs, juhar, nyár, vad-
gesztenye) a Városgondnokság te-
lephelyén (Temesvár u. 16.).
Az 1500 Ft/q (+ ÁFA) ár magában
foglalja a felkuglizás és a celli ki-
szállítás költségét is.
Érdeklôdni Csizmazia Szabolcs mû-
szaki vezetônél 7–15 óra között az
525-863 telefonszámon. 

Október végén rendezték meg a Sa-
varia Közlekedési Szakképzô iskola és
Kollégium rendezésében Szombathe-
lyen a megyei „Savaria Közlekedés-
biztonsági Verseny”-t 8. osztályos ta-
nulók részére. Valamennyi Vas me-
gyei általános iskolát 3 fôs csapat
képviselt, akik kerékpáros ügyesség-
bôl, kerékpárszerelésbôl, valamint
KRESZ ismeretekbôl mérték össze tu-
dásukat. A versenyen a 25 csapat kö-
zül a Gáyer Gyula Általános Iskola
együttese nyerte el az I. helyet és a
vele járó vándorserleget. A csapat
tagjai (képünkön): Kajdi Adrián, Jáno-
sa Péter, Ferencz Marcell. Az egyéni
viadalon Ferencz Marcell bizonyult a
legjobbnak, aki a díszes oklevél mel-
lé egy értékes kerékpárt is kapott.  

Kerekes
sikerek
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Celldömölk: Születés: Kiniczky István és Csite Nóra
Valéria fia: Árpád, Gaszak Gábor Gert és Horváth
Gyöngyi Klaudia fia: Alexander Gábor, Finta Róbert
és Szarka Andrea fia: Kristóf Róbert, Kosztolánczi
Attila és Szakács Melinda leánya: Lola Panna,
Hollósy István Zoltán és Harasztovics Andrea fia:
Bálint, Kolompár Antal és Ebergényi Andrea leánya:
Vanessza, Keszte László és Deé Ildikó leánya: Réka,
Benkô Jenô és Minka Zsanna Gennagyjevna leánya:
Loretta, Pausits Gábor és Sipos Csilla fia: Bertalan,
Szerdahelyi Árpád István és Kovács Alexandra fia:
Árpád Balázs. • Kemenessömjén: Születés: Árvai
Zsolt és Marsai Henrietta Ágnes fia: Zsolt, Fülöp
Róbert és Szakáli Terézia fia: Domonkos • Mersevát:
Születés: Dénes Szilárd és Takács Annamária leánya:
Annamária, Kovács László és Horváth Klaudia
leánya: Cintia • Vönöck: Születés: Varga Zsolt és
Szalai Krisztina leánya: Natália Virág • Kenyeri:
Születés:  Czenki András és Molnár Éva fia: Erik,
Novák István és Pörneczi Katalin leánya: Miléna
Ilona • Csönge: Születés: Csôre Lajos és Horváth
Piroska leánya: Fanni • Jánosháza: Születés:
Bukovics Balázs és Szarka Bernadett Ágota leánya:
Dóra Bernadett

Cím Alapterület Szobaszám Kikiáltási ár

Celldömölk belterületén:
Sági u. 1/B. II/2. 49 m2 1+fél 6.860.000 Ft

dr. Géfin tér 13. I/6. 90 m2 2+fél 13.050.000 Ft

Alsósági városrészen:
Sági u. 111. I/5. 65 m2 1+ fél 5.700.000 Ft

Árverési hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata
nyilvános árverésen értékesíteni kí-
vánja a tulajdonában lévô alábbi  tár-
sasházi öröklakásokat, az alapító

okiratban foglaltaknak megfelelôen a
társasház közös tulajdonában álló
épületrészekkel és eszmei tulajdoni
hányaddal együtt. 

Licitlépcsô:  100.000 Ft
A licit idôpontja: 2006. november 28.
kedd  9 óra 15 perc
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal emele-
ti tanácskozóterme

Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árve-
rés megkezdése elôtt készpénzben a ki-
kiáltási ár 10%-ának megfelelô összeget
árverési elôlegként a Polgármesteri Hiva-
tal pénztárába befizeti. Fizetési eszközként
csak készpénz fogadható el. Az elôleg a
vevô által fizetendô vételárba beszámít, a
többi résztvevô számára az árverés befeje-
zése után visszafizetésre kerül.

Az ingatlanok tulajdonjogát a liciten részt-
vevôk közül az szerzi meg, aki a legmaga-
sabb összegû vételár egy összegben való
megfizetésére tesz ajánlatot. Az árverés
nyertesének feladata és költsége az adás-
vételi szerzôdés elkészíttetése legkésôbb a
licit idôpontját követô 15 napon belül. A vé-
telár kifizetése a szerzôdés megkötését kö-
vetô 15 napon belül esedékes.
Az ingatlan megtekinthetô:  telefonon tör-
ténô elôzetes egyeztetés alapján munka-
napokon 8–16 óráig. További felvilágosí-
tás a Polgármesteri Hivatal vagyonkeze-
lôjénél, illetve a 95/525-813-as telefo-
non kapható.  

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselôtestüle-
tének Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága pályázatot
hirdet a tulajdonában lévô Celldömölk, Sági u. 22. II.
emelet 11. szám alatti költségelven megállapított lak-
bérû lakás bérbeadására.
A lakás jellemzôi: egyedi gázfûtéses, összkomfor-
tos, 1+fél szobás. Területe: 46,34 m2. 
Bérleti díja:  27.711 Ft/hó
A bérleti díjat az önkormányzat a piaci értékrend-
hez igazítva, rendeletében évente emelheti.
A bérbeadás idôtartama: határozott idôre, legfel-
jebb 20 évre szóló bérleti szerzôdés köthetô a la-
kásra.
A lakás megtekinthetô: 2006. 11. 22., de. 9–10
óráig; 2006. 11. 23., du. 14–15 óráig
Pályázat benyújtásának határideje: 2006. 11. 27. 16 óra   

A pályázatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani.
A pályázatnak tartalmaznia kell a  pályázó nevét, címét,
illetve azon nyilatkozatát, hogy hány havi bérleti díjat
tud megfizetni elôre, a bérleti szerzôdés aláírásával
egyidejûleg.
A beérkezett pályázatok felbontására 2006. 11. 28-
án 9 órakor kerül sor a Polgármesteri Hivatal eme-
leti tanácskozó termében. A bérleti jogot az nyeri el,
aki több havi bérleti díj elôre történô megfizetését tud-
ja vállalni.
Szerzôdéskötés és bérbeadás várható idôpontja:   2006.
december 1.
További információ a Polgármesteri Hivatal vagyonke-
zelôjénél, illetve a 95/525-813-as telefonon kapható. 

Pályázati hirdetmény

Anyakönyvi hírek
Érdekes színfoltja volt a Schômer
Kft. bemutatójának, hogy a számí-
tógépes prezentációt a cég részérôl
Payr Anna segítette, aki kemenes-
szentmártoni kötôdésû athéni
olimpikon vitorlázó és biztosan na-
vigált e szakmai terepen is. Terve-
zôi kvalitásait bizonyítja, hogy az
Építész Kamara Táj- és Kertépítész
Tagozata 2005. évi öt diplomadíja-
sának egyike volt Magyarországon.

A Településszerkezeti és Szabá-
lyozási Terv a számos melléklet
(pl. kulturális örökség országos és
helyi védettségû értékei) nélkül
is vaskos, 84 oldalas dokumen-
tum. Nem valószínû, hogy a celli
olvasói toplisták élén fogjuk talál-
ni, pedig ez a Helyi Építési Sza-
bályzat településünk minden
négyzetméterének meghatározza
a funkcióját.

»N.T.

Képviselô-testületi
„apróságok”
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nb ii  nyugati csoport

1. Felcsút 14 9 2 3 25-15 29 
2. Barcs 14 9 1 4 21-15 28 
3. Siófok 14 8 3 3 26-12 27
4. Haladás* 14 10 2 2 35-11 24
5. Dunaújváros 14 8 0 6 30-21 24 
6. Pápa 14 6 5 3 18-11 23 
7. Gyirmót 14 9 2 3 28-16 20 
8. Integrál DAC 14 4 7 3 27-20 19 
9. Kaposvölgye 14 5 3 6 16-24 18 
10. MOTIM 14 5 2 7 22-32 17
11. BKV Elôre 14 4 5 5 17-26 17
12. Soroksár 14 3 4 7 12-16 13
13. Hévíz 14 3 2 9 11-19 11
14. Balatonlelle 14 2 4 8 14-30 10
15. Budaôrs 14 1 5 8 13-34 8
16. Celldömölk 14 1 3 10 8-21 6
*Haladástól 8 pont levonva

Megkérdeztük
» válaszoltak Lenne-e Ön özvegy Stockenbauer Benôné?

testnevelô, labdarúgó edzô
Nem lennék Stockenbauer
Benôné, mert ezzel a magyar
focival nemzetközi szinten
semmire nem jutnánk. Lehet-
ne eredmény, ha az emberek
szakmailag adnának magukra
és nem csak azt néznék: men-
nyi pénzt lehet vele keresni.
Most mindenki – játékosok,
vezetôk, edzôk – csak ezt né-
zi. A legnagyobb hiba: az
utánpótlás-nevelés során az
elmúlt 18 évben – azóta fog-
lalkozom vele – egy tapodtat
sem javult a helyzet, sôt az
elmúlt évben még romlott is. 

tanuló, Labdarúgó Diákolimpia
országos ezüstérmes
Nem biztos, hogy lennék
Stockenbauer Benôné. Ha még-
is elvállalnám a kapitányi
teendôket,  akkor mindenkép-
pen fiatalítanék. Az U19-es if-
jú reménységekbôl raknék be
néhány játékost a csapatba, a
hátvédsort mindenképpen át-
rendezném, kapust is cserél-
nék. Név szerint is megemlí-
tem Németh Krisztiánt, Filkor
Attilát és Huszti Szabolcsot,
mert ôk azok a fiatal tehetsé-
gek, akik sokat lendíthetnek a
magyar labdarúgás helyzetén.

MÁV alkalmazott, az Alsósági SE
kapusa
Nagyon nem lennék szövetsé-
gi kapitány, vagyis Stocken-
bauer Benôné. Nehéz lenne
összeszedni olyan játékos ke-
retet, akik valóban komoly
szintet megütnek. Sokan ját-
szanak külföldön, de igazi szín-
vonalat jelentô játékot csak
két-három játékos  tud produ-
kálni. A spanyol vagy az angol
ligában akadnak ilyen virtuóz
focisták. Vannak fiatal tehetsé-
geink, de ôket még nem válo-
gatták be. Elôbb vagy utóbb
biztosan erre is sor kerül.

raktáros, labdarúgó játékvezetô
Én lennék özvegy Stockenba-
uer Benôné, azaz szövetségi
kapitány, bár sok mindennel
jár. Elôször az MLSZ vezetésén
változtatnék, utána a focisták
hozzáállásán. Olyan embere-
ket vennék magam mellé,
akikrôl tudnám,  hogy szeretik
a labdarúgást és nem csak
pénzért csinálják. A játékosok
közül is egy-két embert lecse-
rélnék, azokat, akik már nem
a játék szeretete miatt játsza-
nak, és olyanokat hoznék,
akik szeretnek és tudnak is
játszani.

»fotó: rozmán lászló»kérdez: rozmán lászló

Kazári 
József 

Boznánszky
Gábor 

Rajczi 
Balázs

Balhási 
Nóra 

Mielôtt azt hinné a Tisztelt Olvasó, hogy jelen sorok írója teljesen
meghibbant, némi magyarázat szükségeltetik. A körkérdés témájá-
nak tárgyalásakor felvetôdött Sárközy Tamás közgazdász professzor

szellemes megjegyzése: „Máltától akkor is ki tudunk kapni, ha öz-
vegy Stockenbauer Benôné ül a kispadon.” A téma azért is aktuális,
mert november 25-e a Magyar Labdarúgás Napja.

Újabb két, elkerülhetô vereség
CVSE-Mávépcell – Lombard FC Pápa 0-1 (0-1).
Celldömölk, 250 nézô. Vezette: Kiss
Norbert (Deutsch Sz., Szalai Zs.)
CELLDÖMÖLK: Szép- Gombos, Balogh,
HUDÁK, Németh A.- LAKATOS,
PALKOVICS, Zsömlye (Vánkos 63.), So-
mogyi- Németh J. (Kóbor 82.),
Fonnyadt Edzô: Szentgyörgyi József
PÁPA: Szûcs- LIPTÁK, Buzás, Varga,
FARKAS- Eduardo (Geri 70.), Gyôri
(Szálkai 90.), LÁSZKA, Roni, SZABÓ-

Homma (Kozarek 92.) Vezetôedzô:
Zoran Kuntics
A novemberi télben a havas talaj, és
a sûrû hóesés nem tette lehetôvé,
hogy a csapatok élvezetes mérkôzést
játszanak. A 40. percben Szabó Zoltán
emelte be a büntetôterületre, ahol
Edu érkezett, és senkitôl sem zavar-
tatva, Szép kapujának bal oldalába fe-
jelt. (0-1) A szünetre így vendég veze-
téssel vonulhattak az öltözôbe a csa-
patok. A második játékrészben sem
okoztak nagy izgalmakat a játékosok.
Szûcs Lajosnak nem akadt dolga, Szép
Tamásnak ellenben többször is háríta-
nia kellett. A rendes játékidô utolsó
percében a celli tizenhatosan belülre
került a labda, több játékos lába mel-
lett elhaladva, Hommánál kötött ki,
aki a celli hálóôr mellett, a hosszú sa-
rokba lôtte a játékszert. Azonban nem
örülhettek sokáig a vendégek, hisz a
játékvezetô asszisztense lesen találta
Hommát, így a gól érvénytelen. Ma-
radt tehát az egy gólos vendégsiker. 

Felcsút SE – CVSE Mávépcell 1-0 (0-0). 
Felcsút, 150 nézô. Vezette: Sápi Csa-
ba (Beidek A., Kiss Z.)
FELCSÚT: Kozma- Szalai, Szirtesi, TRAM-
PLER, Fodor– RIBI (Móri 78.), Gálos
(Facko 45.), DOMJÁN– Hevesi-Tóth
(Cupik 62.), Farkas, FÖLDES Vezetô-
edzô: Komjáti András
CELLDÖMÖLK: Szép- Gombos, BALOGH,
LAKATOS, NÉMETH A- Zsömlye, Tóbiás,
Palkovics, HUDÁK- FONNYADT, Németh
J. Vezetôedzô: Szentgyörgyi József
A pár éve még rangadónak számító
találkozó sima hazai gyôzelmet ígért,
ennek ellenére az elsô félidôben a
celliek bal szárnyán a Hudák Tamás-
Németh Attila-Fonnyadt Balázs trió
sok borsot tört a hazaiak orra alá. A
65. perctôl a hazaiak akarata érvé-
nyesült. A 88. percben egy eladott
labdából Farkas János beadásából
Földes 6 méterrôl a hálóba vágta a
labdát. (1-0) Így született meg a
mérkôzést eldöntô, egyetlen gól. Ösz-
szességében elmondható, hogy a ki-
hagyott celli helyzetek megbosszul-
ták magukat, s a meccs képe alapján
a döntetlen igazságosabb lett volna.

‹Csuka›
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Celldömölk város központjában 93 m2-es, kétszobás, össz-
komfortos családi ház sürgôsen eladó. Az épület két lakás-
egységig bôvíthetô. Ir. ár: 12 M Ft. Tel.: 30/407-5238 (dél-
után), 30/407-5228.

Celldömölk zöldövezetében (Szalóky S. utca) 64 m2-es, 2
szobás + erkélyes, egyedi fûtésû, téglaépítésû 2. emeleti la-
kás eladó. Tel.: 30/300-8923.

Celldömölk város központjában 23 m2-es üzlethelyiség
kiadó. Tel.: 95/421-160; 20/370-5767.

Extra Liga asztalitenisz mérkôzés, Békés – 2006.
november 4.
Békési TE – CVSE-Mávépcell-Vörsas  0 : 7
Baranyi-Bohács – Varga-Molnár 0:3 (-9, -4, -15)
Biztosan hozta a párost a celli duó (0:1)  
Elsô kör: Bohács – Lindner 0:3 (-9, -5, -9), Baranyi
– Molnár 2:3 (-11, -9, 4, 10, -8), Sebestyén –
Varga 1:3 (-6, 9, -6, -3) (0:4) Lindner félgôzzel
nyert, Molnár nagy küzdelemben tudott gyôzni,
Varga a játszmavesztés ellenére simán nyert.
Második kör: Bohács – Molnár 2:3 (8, 10, -2, -10,
-10), Sebestyén – Lindner 1:3 (-7, 6, -4, -4),
Baranyi – Varga 0:3 (-2, -3, -2) (0:7)
Molnár 0:2-rôl szoros csatában fordított,
Lindnernek nem okozott gondot a gyôzelem,
Varga pedig a gyors befejezés érdekében le-
gázolta Baranyit. Az elôzetes esélylatolgatá-
soknak megfelelôen viharos gyôzelemmel tá-
vozott viharsarki villámlátogatásáról a celli
gárda.

NB II-es mérkôzés, Celldömölk – 2006. novem-
ber 4.
CVSE-Mávépcell-Vörsas II. – Dorogi Egyetértés II.  12 : 6
Gyôzött: Vimi Roland 4, Ölbei Péter 3, Teket Atti-
la 3, Vimi-Teket, Ölbei-Orbán párosok.
A várakozások szerint alakult a mérkôzés, ame-
lyen könnyedén gyûjtötte be a gyôzelemmel já-
ró bajnoki pontokat a hazai együttes.

NB III-as mérkôzés, Celldömölk – 2006. novem-
ber 4.
CVSE-Mávépcell-Vörsas III. – Kanizsa Sörgyár SE  8 : 10
Gyôzött: Fehér László 2, Tamás László 2, Máthé
Gyula 2, Lukács Balázs 1, Máthé-Lukács páros.
Az esélyesebb, bajnoki címre pályázó nagykani-
zsai sörösök ellen komoly esélyt szalasztott el a
pontszerzésre a remekül küzdô celli csapat, hi-
szen Tamás döntô játszmában 8:5-re vezetett
Zborai ellen, mégis veszített. 

Villámlátogatás 
a Viharsarokban

Az NB II-es kézilabda-bajnokság
utóbbi fordulóiban ismét csak egy
pontot szereztek a celliek, ezúttal a
férfiak révén. Mátés István csapata
hazai pályán játszott döntetlent a
Gyôri Széchenyi Egyetem gárdájá-
val, Kisbéren viszont vereséget
szenvedett. A nôk az egyik forduló-
ban nem játszottak, majd a Bük
nyert Celldömölkön. 

Celldömölki VSE – SZESE Gyôr
29:29 (14:17)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 200
nézô, NB II-es férfi bajnoki kézilabda-
mérkôzés. Vezette: Bóna, Miskei.
CVSE: Dénes – TÓTH R. (6), Egyed (5),
Koronczai, Lendvai (6), Bakonyi (5),
Berghoffer (1). Csere: Kozma –
Ludvig, Tóth A. (5), Jakab, Hegedûs
(1), Horváth G. Edzô: Mátés István.
A mérkôzés elsô percétôl kezdve a
gyôriek irányították a játékot és ha-
mar több gólos elônyre tettek szert.
A celliek lendület nélkül játszottak.
A fordulást követôen sem változott
a helyzet. A Gyôr vezetett, a CVSE
igyekezett felzárkózni. Az utolsó
percekben a hazaiak ráeszméltek,
hogy akár veszthetnek is, így rákap-
csoltak és az utolsó percben a gyôz-
tes találatot is megszerezhették
volna.
Ifjúsági mérkôzésen is döntetlen szü-
letett, 27:27 lett a végeredmény. 

Kisbér – Celldömölki VSE
20:16 (11:8)
Kisbér, 200 nézô, NB II-es férfi bajno-
ki kézilabda-mérkôzés. Vezette: Bé-
kés, Hofbauer.

CVSE: DÉNES – Hegedûs, Jakab (1),
Ludvig, Tóth A. (1), EGYED (8), Sali
(3). Csere: Mészárics – Bakonyi (2),
Berghoffer (1). Edzô: Mátés István. 
A 20. percig celli vezetés állt az ered-
ményjelzô táblán (7:8). Ezt követôen
16 perces CVSE gólcsend következté-
ben a hazaiak 13:8-ra fordítottak,
majd elônyük 3-4 gólosra állandósult
a második játékrészben. Egy ízben
két gólra felzárkózott a celli csapat,
de újabb két hazai találat követke-
zett. A CVSE fegyelmezetten védeke-
zett, de támadásaiba gyakran hiba
csúszott. 
Ifjúsági mérkôzésen 33:20 arányban
nyert a CVSE.

Celldömölki VSE – Büki TK 27:36 (12:19)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 100
nézô, NB II-es nôi bajnoki kézilabda-
mérkôzés. Vezette: Salamon,
Szakatics.
CVSE: Balogh – Farkas (8), Fûzfa (1),
Hende (6), Kovács, Szomorkovits A.
(2), Szomorkovits L. (9). Csere: Bödör
– Salamonné (1), Foglszinger. Edzô:
Salamonné Csótár Adrienn. 
Az elsô tíz percben még Balogh állt a
celli kapuban, de kényszerû cseréjét
követôen egy mezônyjátékos, Bödör
próbálta tôle telhetôen megvédeni a
CVSE hálóját a büki találatoktól. A ka-
pusát elvesztô celli gárda idegessége
miatt több technikai hibát is vétett. A
krónikához tartozik még, hogy a ven-
dégek 13 hétméterest lôhettek a
mérkôzésen. 
Az ifiknél megosztoztak a pontokon a
felek (25:25).

»V.V.

Csak egy pont

A „VulkánSport” Egyesület téli, a Városi Sport-
csarnokban megrendezésre kerülô labdarúgó te-
remtornáival kapcsolatosan versenykiírást és in-
formációt kérni az alábbi telefonszámokon és
elérhetôségeken lehet: 
Molnár János: 70/330-8925 és Barna István: 70/
330-5891; Telefax: 06/95/420-610;
E-mail: vulcansport@cellkabel.hu; 
Honlap: www.vulcanfestival.hu/vulcan/vse
Az elsô teremtornára (december 3.) már lehet
nevezni a fenti elérhetôségeken. 

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

Info: 06-30/9938-439, 06-70/316-8752 Cím: Celldömölk, Rákóczi u. 10. 
http://www.celli-udvarhaz.hu •  E-mail: celli_udvarhaz_ingatlan@yahoo.com

Celld-ön 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

Kemenesmagasiban 2 szobás családi ház
eladó. Ir.ár: 7,3 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.

Külsôvat-Bánhalmapusztán 1+1/2 szobás,
családi ház eladó.

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. • Egeralján 4 szoba + nappalis 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.



Több partnercégünk részére keresünk:
Betanított munkásokat 2 és 3 mûszakba

amit kínálunk:  

❑ Hosszú távú munkalehetôség 
❑ Határozatlan idejû munkaszerzôdés 
❑ Kulturált munkakörülmények  
❑ Piacképes kereseti lehetôség                     
❑ Ingyenes céges buszjáratok

ajkai és pápai útvonalról is!                                

További info: 
Jankovicsné Margit

Tel.: 95/420-076, 20/379-6892
9500 Celldömölk, Építôk útja 1.

(Nyilvántartási sz.: 8222-2/2001)

trenkwalder 
MULTIMAN 

www.trenkwalder-multiman.hu

A munka jövôje

Trenkwalder Multiman Kft. celldömölki irodája
új helyen várja régi és új ügyfeleit

a Celldömölk, Építôk útja 1. szám alatt. 
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Válasszon a Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet Celldömölk I., 
Celldömölk II., Ostffyasszonyfai és 

Vönöcki Kirendeltségének
akciós személyi kölcsönei közül!

– Joker (kezes nélkül)
– Standard (akár 2 millió Ft-ig)
– „Hagyományos” 1 millió Ft-ig

(pl. 300 ezer Ft kölcsön 
havi 7.500 Ft* részletre).

Répcelak, Petôfi S. u. 50.
Tel.: 95/588-666, 588-667

Egy ajándék 
Önnek is jár!

*THM: 19,27 %

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!


