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TANKOLJON MINDIG
OLCSÓBBAN!

A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 
95-ös, 98-as és diesel üzemanyagok 
valamint autógáz LPG egész évben

kedvezményes áron!

Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Celldömölk, Volán kút, 

a Mesteri felé vezetô úton. 
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó

Celldömölkön a Sági u. 43. sz. alatti 
15 lakást, 7 garázst és 1 irodát tartalmazó

társasházban garázsok még eladók:

14,35 m2–16,62 m2

1.832.495–2.122.375 Ft.

Érdeklôdni:
95/422-493, 70/317-4194

Jó megoldás
vállalkozóknak:

a Széchenyi
kártya

• Átmeneti likviditási problémái 
vannak? 

• Igényeljen Széchenyi kártyát!

• 25 millió forintos hitelkeret akár 
az elsô évtôl is!

• Már több mint 95.000 vállalkozás
vette igénybe ezt a hitelt.

Információ, igénylés benyújtása: 
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Széchenyi Kártya Kamarai Pont
9500 Celldömölk, Bartók B. u.1/A.
Bojtor Ildikó – Telefon: 30/608-9635

ARTERIOGRÁFIA
magyar találmány az érelmeszesedés 

korai felismerésére

A VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSE JAVASOLT.
– 40 év feletti férfiaknál,
– 45 év feletti nôknél,
– magas vérnyomás, cukorbetegség, 

emelkedett koleszterin miatt kezelteknél,
– és a fenti betegségek családi halmozódása esetén.

Korai felismeréssel, hatékony kezeléssel 
megelôzhetô a szívinfarktus és a stroke!

A vizsgálatot végzi: Dr. Galambos György szakorvos
A vizsgálat helyszíne: 

CELLRUBIN Rendelô, Celldömölk, Mikes u.14.
A vizsgálat ideje: Bejelentkezés alapján

Bejelentkezés: 20/9376-749 
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Gyorsan eltelt a nyár. Gyerekek, szülôk
és pedagógusok újra készülnek, hogy új
évet kezdjenek meg az óvodákban
vagy az iskolákban. Horváthné Varga
Margit oktatási szakreferenst kérdeztük
a 2008/2009-es nevelési és tanév
feladatairól.

» Ön szerint milyen lesz a 2008/2009-
es tanév?
– Ez a tanév olyan lesz, mint a többi, de
mégis egy kicsit más. A tanulóknak nap
mint nap teljesíteni kell a követelmé-
nyeket, szorgalmasan tanulni a jó ér-
demjegyekért. A szülôknek segíteni kell
ôket, érdekükben együttmûködve az is-
kolával. A pedagógusoknak pedig ma-
gas szintû szakmai tudással, személyes
példamutatással, nagy türelemmel kell
nevelni-oktatni tanítványaikat. A tanítá-
si órákon a frontális osztálymunka he-
lyett az egyéni képességek fejlesztésé-
nek kell elôtérbe helyezôdni. Azon alap-
kompetenciák elsajátítását kell elérni,
amelynek birtokában gyermekeink ké-
pesek lesznek a mai kor követelményei-
nek megfelelô, magas szintû tudás elsa-
játítására, felkészülnek az élethosszig
tartó tanulásra. A közoktatási intézmé-
nyeknek pedig a jogszabályok által
meghatározott törvényes mûködésre
kell törekedni. Arra, hogy tudatos, terv-
szerû tevékenységgel az országos kom-
petenciamérésen minél jobb eredményt
érjenek el. Arra, hogy tanulóik számára
egyenlô esélyeket biztosítsanak, s te-
gyenek meg mindent az esélykülönbsé-
gek csökkentése érdekében.
» Hogyan kezdik intézményeink a tan-
évet?
– Városunkban lezajlott – legalábbis
egyelôre úgy tûnik – a nevelési-oktatási
intézmények racionalizálása. Óvodánk-
ban már kialakult a három feladatellátá-
si hely tevékenységének összehangolá-
sa, együttesen dolgoznak a 3–6 éves kor-
osztály érdekében. A tavalyi tanév nehéz
volt, mert meg kellett szervezni az újon-
nan alapított városi általános iskolát. Az
intézmény vezetése lelkes, következetes
szervezômunkával megteremtette a
most már stabilnak tûnô mûködés alap-
jait, a nevelôtestületek pedig igyekeztek
igazodni az új helyzethez. Az általános
iskolában – úgy, mint az országban min-
denütt – 5. évfolyamon indul a nem
szakrendszerû oktatás, az eltérô tantervû
tagozat utolsó osztályának megszûnésé-
vel valamennyi sajátos nevelési igényû
tanuló nevelése-oktatása integráltan, a
többi gyermekkel együtt történik. Három
vidéki tagintézményünk is beilleszkedett

az iskola szerkezetébe és vérkeringésé-
be. Úgy gondolom, ez a forma – ami el-
sôdlegesen a városkörnyéki kistelepülé-
sek érdekeit szolgálja – mindaddig élet-
képes lesz, amíg oda megfelelô számban
gyermekeket íratnak be. Gimnáziumunk-
ban az idei évben a 4 és 6 osztályos ta-
gozat osztályai indulnak. Elsôdleges cél
az érettségire történô eredményes felké-
szítés, a pályaorientáció és minél jobb
továbbtanulási arány elérése. Mûszaki
Szakközépiskolánk most már a Vasi TISZK
tagjaként kezdi meg a tanévet. Remél-
jük, ez az együttmûködés elônyökkel fog
járni az intézmény számára. Az Ádám Je-
nô Zeneiskola mint kiválóra minôsített
mûvészetoktatási intézmény várja a ze-
ne iránt érdeklôdô, azt tanulni akaró és
szeretô gyermekeket.
» Az elmondottakból úgy tûnik, hogy
most már nyugodt tanév elé nézünk?
– Ez a nyugalom csak látszólagos. A köz-
oktatás – országosan is – a megújulás, az
átalakulás idôszakát éli. Folyamatosak a
jogszabályváltozások, ami azt jelenti,
hogy a közoktatás intézményeinek nap-
rakészen ismerni kell a rájuk vonatkozó
rendelkezéseket, s meg kell tanulniuk
ezek alkalmazását. Csak példaként emlí-
tem: ilyen a pályakövetési rendszer, a
pedagógusok teljesítményértékelése, a
szakképzô intézményekben a moduláris
képzés. Nehéz helyzetben vannak kistér-
ségünk települései is. Mindaddig, amíg
férôhely kapacitása engedi, Celldömölk
igyekszik segíteni gondjaikon, hogy az
óvodáztatás és iskoláztatási problémáik
megoldódjanak. Egy-egy megoldás mind-
addig elfogadható, amíg az nem jár plusz

anyagi terhekkel. Celldömölk nincs abban
a helyzetben, hogy átvállalja más önkor-
mányzatok pénzügyi gondjait. Ugyanez
a helyzet az általános iskola esetében
is. Jelenleg is van nálunk egy iskola-
csatlakozási kérelem, melynek meg-
vizsgálására és a döntés meghozatalá-
ra az elkövetkezô hónapokban kerül sor.
» Most, a tanév indulása elôtt mit vár el
Ön az óvodai, iskolai élet résztvevôitôl?
– A szülôktôl azt, hogy legyenek partne-
rei a pedagógusoknak, hiszen ôk is azt
akarják, hogy tanítványaikból tisztessé-
ges, becsületes, dolgozni tudó és szeretô
felnôttek legyenek. A pedagógus kollé-
gáktól azt kérem, hogy igazodva a kor
elvárásaihoz, tegyenek meg mindent
óvodájuk, iskolájuk, a rájuk bízott gyer-
mekek érdekében. Munkájuk nem kön-
nyû, sôt egyre nehezebb. Nô azon gyer-
mekek száma, akik több odafigyelést, tö-
rôdést, több segítséget igényelnek. Hogy
milyen lesz Celldömölkön az óvodai, is-
kolai élet, rajtunk múlik.

TAKÁCS M. TÜNDE

TANÉVNY ITÓK

• Celldömölki Városi 
Általános Iskola
2008. szeptember 1., reggel 8.00
Alsós épület udvara

• Nagysimonyi Tagiskola
2008. augusztus 31., 14.00 
Iskola udvara

• Kemenesmihályfa Tagiskola
2008. augusztus 31., 15.00 – Iskola

• Kenyeri Tagiskola
2008. augusztus 31., 16.00
Iskola 

• Sági Tagiskola
2008. augusztus 31., 17.30
Sportcsarnok

• Celldömölki Mûszaki
Szakközépiskola és Szakiskola
2008. szeptember 1., reggel 8.00
Iskola

• Berzsenyi Dániel Gimnáziu
2008. szeptember 1., 
reggel 07.50 – Iskola

• Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
2008. szeptember 5., 17.00
Zeneiskola

• Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola
2008. augusztus 30., 17.00
Iskola

„De nehéz az iskolatáska…”

2008. ÚK 16  08/9/30  8:59 PM  Page 3



Ú j  K e m e n e s a l j a   »   2 0 0 8 .  0 8 .  2 9 .K Ö Z É L E T  «  

4

Szép számmal gyûltek össze az ünneplôk
augusztus 20-án délelôtt, a polgármeste-
ri hivatal elôtti téren. A Himnusz
elhangzása után Faludi Ferenc: Szent Ist-
ván királyhoz címû versét hallgathatta
meg a közönség, majd Fehér László, Cell-
dömölk Város polgármestere mondott
ünnepi köszöntôt, melyben hangsúlyoz-
ta: ezen a napon nemcsak a múltat ün-
nepeljük, de magasztos ünnepe ez a je-
lenben lévô értékeinknek is. Szent István
megalapította a magyar államot. A ke-
reszténység felvételével szakított a
múlttal, és megtalálta a magyar állam
helyét Európában. Hasonlóan történelmi
teljesítmény az ország uniós csatlakozá-
sa. Ezután a szónok a helyi célok, tervek
megvalósításáról beszélt. Ünnepi beszé-
dében elôre is tekintett: „Egy ország
mindannyiszor újjászületik, valahányszor
a tervek valóra válnak.”
Ezután a történelmi egyházak képviselôi
megszentelték és megáldották az új ke-
nyeret. 
„Mert mindaz, aki hallgatja szavaimat és
szerintük cselekszik, ahhoz az okos ember-
hez hasonlít, aki a házát sziklára építette.
Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a
szél és nekizúdult a háznak, de az nem
dôlt össze, mert sziklára épült.” – hirdette
az igét Nagy Péter plébános, aki Szent Ist-
ván országát, hitét hasonlította a Jézus
példabeszédebeli okos emberhez. Rácz
Dénes evangélikus lelkész az együtt indu-
lás és haladás lehetôségének keresését
hangsúlyozta a különbözô gondolkodású
emberek között. Németh Tamás reformá-

tus lelkész kiemelte: az ember maga vá-
lasztja meg a sorsát: akkor is, ha ragaszko-
dik régi habitusához, és akkor is, ha felül
tud emelkedni ezeken. Angelius Silezius
gondolatával zárta áldását: „Ember, amit
szeretsz, azzá lesz változásod, Istenné, ha
hiszed, s földdé, ha azt imádod.” 
Ezután Varga Diána Szent Istvánról szóló
népdalokat énekelt, majd a kitüntetések
átadása következett.
Állami kitüntetést vehetett át Holpert Je-
nôné és Véghné Gyûrûssy Katalin. (Errôl
bôvebben lapunk 5. oldalán olvashatnak.)
A pedagógusnap alkalmából kitüntetést
adott át Fehér László Lukács Józsefné ta-

nítónak, a Szent Benedek katolikus Álta-
lános Iskola pedagógusának; Lampért
Gyöngyi Ildikó gyógypedagógusnak, a
Városi Általános Iskola dolgozójának;
Raffay Katalinnak, az Alsósági Tagiskola
pedagógusának; Vargáné Kránitz Anná-
nak, aki a Berzsenyi Dániel Gimnázium-
ban dolgozott 1972-tôl nyugdíjba vonu-
lásáig és Bárdossy Lászlónénak, a Vörös-
marty úti tagóvoda dajkájának. A
Semmelweis-nap alkalmából kitüntetést
vehetett át Varga Lászlóné ápolónô, Né-
meth Ernôné csecsemô-, gyermekápoló-
és gondozónô, Varga Istvánné szak-
asszisztens, Vaspöri Mária élelmezésve-
zetô és dr. Papp Tihamér fôorvos. 
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara kitüntetését vehette át Berki
Tiborné.
Augusztus 20-i Városért Elismerést ka-
pott Bakó István, a Városgondnokság
igazgatója, a Vulkán Gyógy- és Élmény-
fürdô vezetôje; Horváthné Varga Margit
oktatási, közmûvelôdési és sport szakre-
ferens; dr. Smidéliusz Sándor ügyvéd;
Varga Imre nyugalmazott nehézipari
mérnök, aki alapítványt mûködtet a cell-
dömölki tehetséges fiatalok támogatásá-
ra és mûvészeti fejlôdésük szponzorálá-
sára valamint Sebestyén Attila Celldö-
mölk labdarúgásáért végzett munkája
elismeréseként.
Kemenesaljáért díjat vehetett át Mol-
nár Istvánné vönöcki óvodavezetô;
Bertha Istvánné nemeskeresztúri szár-
mazású pedagógus; Csirkovics Dezsôné
Dukáról, aki Dukai Takách Judit emlékét
ápolja; Nagy Zoltán bobai sportaktivis-
ta; Kiss Ida, a kemenesmihályfai hely-
történeti kiállítás megteremtôje; Varga
Lászlóné pedagógus; Vécsei István, a
celldömölki rendôrkapitányság nyugal-
mazott kapitányhelyettese és bûnügyi
osztályának vezetôje; dr. Koltai Jenô es-
peres-plébános, Kresznerics Ferenc em-
lékének ápolója és Katzer Attiláné köcs-
ki pedagógus.
Gyémántdiplomát kapott Majnovics Má-
ria, a Celldömölki Mûszaki Szakközépis-
kola és Szakiskola nyugalmazott igazga-
tója és Keresztes Sándor, az Eötvös Lo-
ránd Általános Iskola volt igazgatóhe-
lyettese.
Arany díszoklevélben részesült Ferenczi
Istvánné és Vida Lajosné, a Gáyer Gyula
Általános Iskola két nyugalmazott peda-
gógusa.
Az ünnepi mûsor a Szózattal zárult.

LOSONCZ ANDREA

„Dicsô István, nagy királyunk…”
»  Ü N N E P  A  H A G Y O M Á N Y  É S  A  M E G Ú J U L Á S  J E G Y É B E N

2008. ÚK 16  08/9/30  8:59 PM  Page 4



5

Ú j  K e m e n e s a l j a   »   2 0 0 8 .  0 8 .  2 9 . »  K Ö Z É L E T

5

Véghné Gyûrûssy Katalinnak a peda-
góguspályán eltöltött több évtizedes
eredményes tevékenysége alapján
nyugdíjba vonulása alkalmából
Hiller István oktatási és kulturális
miniszter Pedagógus Szolgálati Em-
lékérmet adományozott.

Véghné Gyûrûssy Katalin a celldö-
mölki Városi Óvoda volt vezetôje
1970-ben kezdte meg pedagógiai
pályáját, mint képesítés nélküli ne-
velô. 1974-ben a Soproni Óvónô-
képzô Intézetben szerzett felsôfokú
óvónôi oklevelet. 1982-ben úszó
segédedzôi tanfolyamot végzett.
Több alkalommal kapott megbízást
az óvónôképzésben részvevôk külsô
szakmai gyakorlatának vezetésére.
Rendszeresen részt vett továbbkép-
zéseken, 1996. június 1-jétôl óvo-
davezetô-helyettesi megbízást, majd
ugyanezen év december 30-tól
óvodavezetôi megbízást kapott.
1999–2001. évben elvégezte a Pé-
csi Tudományegyetem Közoktatás-
vezetô szakirányú továbbképzést.
A városban végrehajtott óvodainteg-
ráció után a Városi Óvoda vezetôje-
ként végezte munkáját. Irányításá-
val a 15 csoportos, 3 telephelyen
mûködô 61 fôt foglalkoztató intéz-
mény a gyermekek és szülôk meg-
elégedésére biztosította a jogszabá-
lyokban feladatául kijelölt közokta-
tási szolgáltatást.

3 8  É V  
A  P E D A G Ó G U S -
P Á L Y Á N

Augusztus 20. alkalmából vehette át
Kórózs Lajos szociális és munkaügyi mi-
nisztériumi államtitkártól a Magyar Köz-
társasági Ezüst Érdemkereszt (polgári ta-
gozat) kitüntetést Holpert Jenôné, a Moz-
gássérültek Celldömölki Csoportjának ve-
zetôje, a mozgáskorlátozottak és fogya-
tékkal élôk segítése területén kifejtett
kiemelkedô tevékenysége elismeréséül. 
Holpert Jenôné, Bella néni 1938-ban szü-
letett Szombathelyen, iparos családból
származik, általános iskoláit is a megye-
székhelyen végezte, majd hároméves ta-
nítóképzôbe járt. Már fiatalon is foglalko-
zott a fogyatékossággal élôkkel, hiszen
elsô munkahelye a rumi kastélyban volt,
ahol az értelmi fogyatékosok mellett volt
képesítés nélküli nevelô. 1958-ban Ke-
menessömjénbe, a gyermekotthonba
került óvónôként, majd 1962-ben Buda-
pestre, az Orion gyárba szintén óvónô-
ként. 1963-ban ment férjhez, házasságá-
ból két gyermeke született, majd egy ál-
lami gondozott kislányt magához vett, és
nevelt egészen a házasságkötéséig.
1989-ben egy csípôprotézis-mûtét kö-
vetkeztében találtak egymásra a Vas
Megyei Mozgássérültek Egyesületével,
ahol indítványozták, hogy alakítsa
meg az egyesület celldömölki csoport-

ját. Erre 1990 márciusában került sor.
Azóta ebben a szervezetben tevékeny-
kedik, a helyi csoport élén. A Vasaka-
rat FC-ben is élénk tevékenységet fejt
ki. Büszke arra, hogy idén immár 5. al-
kalommal rendezték meg kulturális
fesztiváljukat, amelyen a Dunántúlról
18 tagszervezet mintegy 190 résztve-
vôvel szerepelt. 

LOSONCZ ANDREA

A Vas Megyei Polgárôr Szövetség Ifjúsági Ta-
gozata 2008. augusztus 16-án a Celldömölki
Városi Általános Iskola udvarán rendezte meg
a IV. Ifjúsági Polgárôrnapot és -versenyt. A
résztvevô csapatokat Fehér László polgár-
mester üdvözölte és nyitotta meg a rendez-
vényt. Ezt követôen Krug Gusztáv megyei el-
nök valamint Kiss Viktória, az ifjúsági tagozat
elnöke is köszöntötte a megjelenteket. A
megnyitón jelen volt Fódi Károly, a Vas Me-
gyei Közgyûlés tagja is. 
A nap folyamán volt összetett polgárôr jár-
ôrcsapatverseny, melynek gyôztese Kör-
mend csapata lett. Második helyen Táplán-
szentkereszt, harmadikon pedig Celldömölk
végzett. Az ebéd utáni kosárlabda-bajnok-
ságon Körmend szerezte meg az elsô helyet
Celldömölk elôtt. A generációs futballmér-
kôzést az ifjúsági tagozat játékosai nyerték
meg. A versenyek után számtalan, a nézôk
és érdeklôdôk számára érdekes bemutató
következett. Volt rendôrségi, íjász- vala-
mint a Kántor és Csupati Kutyaiskola bemu-

tatója és a Cromwell Ifjúsági Színtársulat
elôadása.
Krug Gusztáv, a Vas Megyei Polgárôr Szövet-
ség elnöke elmondta:
– A tavalyi, Celldömölkön megrendezett Me-
gyei Polgárôrnap sikerén felbuzdulva döntöt-
tünk úgy az ifjúsági tagozat elnökével, hogy
az idén is eljövünk Önökhöz. Városukban az
utóbbi években megerôsödött a polgárôrség
munkája. Külön öröm számunkra, hogy több
fiatal is úgy érezte, csatlakoznia kell hoz-
zánk. Szeretném megköszönni Lacza Péter el-
nöknek és minden polgárôr tagunknak az ál-
dozatkész és lelkes munkát, valamint Fehér
László polgármester úrnak a mindenkori tá-
mogatást. Ebben az évben a Celldömölki Pol-
gárôr Egyesületet javaslom (reményem sze-
rint az elnökség egyetértésével) az „Év Pol-
gárôr Egyesülete” címre, bízom benne, hogy
e cím elnyerése méltó honoráriuma lesz a
celldömölki polgárôrök lassan két évtizedes
kitartó munkájának.”

TAKÁCS M. TÜNDE

Az odaadó munka elismerése

IV. Ifjúsági Polgárôrnap
és -verseny városunkban
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A jó bornak nem kell cégér… vagy
mégis? Többek között errôl is beszél-
gettem Dénes Tiborral, városunk legif-
jabb hegybirtokosával. 

– Mi az, amit tudnunk kell rólad, mint
magánemberrôl?
– 39 éves okleveles villamos üzemmér-
nök vagyok, 15 évet dolgoztam fôállás-
ban a szakmámban, közelebbrôl a táv-
közlésben. Feleségemmel és kislányom-
mal jelenleg Gyôrött élünk. Régi munká-
mat és életemet feladva döntöttem úgy,
hogy kialakítok egy nyugalmasabb hát-
teret magamnak. Elhatároztam, hogy eb-
ben a világban jól átgondolt célokkal és
szívós munkával ugyan, de feltétlenül
jobban fogom magam érezni, és telje-
sebb életet fogok élni. Családi vállalko-
zást alapítottunk és ennek keretein belül
végezzük a szôlômûvelést és borkészí-
tést, néhány munkára idénymunkásokat
alkalmazunk.
– Mikor és hogyan kezdôdött a borá-
szathoz fûzôdô viszonyod?
– Mindig is szerettem a bort – szívesen
válogattam a palackok között és fo-
gyasztottam –, csak nem tartottam fon-
tosnak és soha nem is szántam idôt ar-
ra, hogy átgondoljam a borról alkotott
képet. Még Budapesten dolgoztam, ami-
kor egy verôfényes ôszi napon villám-
csapásszerûen belém hasított a gondo-
lat: saját bort kellene készíteni és
megismertetni a borfogyasztókkal a Ság
hegyit. Akkor még nem igazán tudtam,
hogy mennyire fontos szerep jut a szôlô-
nek, a termôhelyi értékek, adottságok
és mûvelési kultúra hagyományainak
feltárásának, megôrzésének és nem
utolsó sorban fejlesztésének. 
– Honnan jött az ötlet a hegybirtok ala-
pítására?
– A hegybirtok gondolata egyik pillanat-
ról a másikra pattant ki a fejembôl: az
önálló borkészítésben akarom próbára
tenni magam! Három év távlatából
visszatekintve ma már egyértelmûen
sorsszerûnek tartom ezt a döntésemet.
2005-ben vásároltam meg az elsô szôlô-
területeket és ma is úgy gondolom, he-
lyes volt elindulni az ötlet megvalósítá-
sával. Sokat tanulhattam és tapasztalhat-
tam egy új szakmából, életstílusról és
nem utolsó sorban önismertbôl. Miért a
Ság hegy? Ez igencsak természetes, ma-
gától értetôdô volt. Ide vonzottak vissza
a családi gyökerek, a gyerekkor szép em-
lékei sok-sok megélt szüretrôl és egy

idilli kép, amiben arról ábrándozom,
hogy az egykor méltán híres „sághegyi”
bor hírnevének visszaszerzésében má-
sokkal vállvetve részt vállalok.
– Milyen borok készülnek a hegybirto-
kon?
– Azzal kezdeném, hogy kizárólag palac-
kos bort értékesítünk, nem adunk el fo-
lyóbort. A választék alapvetôen két ter-
mékvonalra oszlik. Az egyik a frissessé-
get, gyümölcsöket szépen megmutató
reduktív technológiával készülô borok. Ez
Premier néven kerül forgalomba minden
évben Szt. Márton napján, egy Cserszegi
fûszeres, Irsai Olivér, ezerfürtû és olasz-
rizling cuvée, régi szóhasználattal vegyes
bor. Van még egy friss borunk, egy rosé,
amely a hegy keleti oldalán található ré-
gi családi parcellának a termésébôl való,
fajtára nézve kékfrankos és zweigelt. 
A másik termékvonal a hagyományos
hordós erjesztésû és érlelésû tételeket
jelenti. Ebben a termékcsoportban jelen-
leg három borunk kapható: chardonnay,
olaszrizling és a már említett Vörös Ka-
kas névre keresztelt cuvée, kizárólag a jó
évjáratokban, mint amilyen a 2006. évi
szüret volt. A felsoroltakat a jelenleg ter-
mô 0,8 ha szôlôbôl készítjük, az éves
mennyiség 3-4000 palack. Boraink zöm-
mel Budapesten és Gyôrött, borszaküzle-
tekben kaphatóak és néhány jobb étte-
rem itallapjáról rendelhetôk. Egy keres-

kedelmi láncot is kiszolgálunk, leg-
közelebb Szombathelyen kaphatók
üzletben a borok. A Ság hegyen a
pincénk minden komoly érdeklôdô
elôtt nyitva áll egy borkóstolóra
vagy vásárlásra, kisebb csoportokat
is tudunk fogadni kb. 20 fôig. 
A borkóstolók alatt Kemenesalja ill.
a Ság hegy helytörténetébôl is pró-
bálunk átadni az érdeklôdôknek. 
– Milyen eredményeket sikerült
elérni a boraiddal?
– A borpiaci marketing szempontjá-
ból fontosak a borversenyeken elért
eredmények, legyen az régiós,
vagy EU-s megmérettetés. A legú-
jabb és eddig legnagyobb elisme-
rést a Ság hegyi Olaszrizling 2006
évjáratú borunk érdemelte ki: a
nemzetközi bírálóbizottság a 2008.
évi IX. Pannon Bormustrán a száraz
fehérborok kategóriájában csúcsbor
minôsítést szerzett, emellett aktuá-
lisan a meghívásos rendszerû TOP
100 magyar bor kiválasztását célzó

országos borversenyen fog szerepelni.
– Milyen változások várhatóak a jövô-
ben a hegybirtok területén?
– A jelenlegi termelésünk bôvítéséhez
már megvannak a területeink, összesen
2,2 ha-t telepítettünk újra az adottságok-
nak leginkább megfelelô fajtákkal, úgy-
mint furmint, rajnai rizling, szürkebarát
és természetesen olaszrizling. Így a Dé-
nes Hegybirtok területe 3 ha-ra rúg,
amelyrôl a termôre fordulást követôen
már 20–25.000 palack bort fogunk szûrni
alacsony tôketerhelés mellett, amely a
minôség egyik záloga. A nagyobb terü-
letrôl beérkezô nagyobb mennyiségû
szôlôhöz új feldolgozó és pincetechnoló-
gia kialakítását tervezzük, jelenleg zajlik
a szôlômûvelés gépesítése. A gépparkot
igény szerint bôvítjük tovább, de a kézi
munkák, pl. zöldmunka jobb minôségû
elvégzésére is nagyobb hangsúlyt fekte-
tünk a jövôben.
– Milyen termés várható az idén?
– 2008-ban eddig is igen szélsôséges-
nek mutatkozott az idôjárás, amely
nagyban befolyásolta a termést. Gondos
szôlômûvelés mellett idén is születhet-
nek jó borok – mert a végeredmény szá-
mít. Várhatóan magasabb lesz az átlagos
terméshozam, a minôség bírálatával
azonban meg kell várnunk Szt. Márton
napját, az újbor ünnepét!

CSÁGOLY SZILVIA

A jó bornak is kell a cégér!?
» D É N E S  T I B O R ,  A  L E G F I A T A L A B B  S Á G  H E G Y I  B I R T O K O S

minôségi bor minôségi csomagolásban
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2003 óta augusztus 29-ét a Magyar Fo-
tográfia Napja-ként tartjuk számon.
Magyarországon ugyanis ezen a napon
készült elôször nyilvános rendezvényen
fénykép, mintegy 170 évvel ezelôtt,
1840-ben. Ennek apropóján beszélget-
tünk Hetényi Lászlóval, a fotózás szaka-
vatott celldömölki mesterével, aki több
évtizedes munkássága alatt sokunkat
örökített meg az utókor számára.

» Hogyan került kapcsolatba a fényké-
pezéssel?
– 1961-ben érettségiztem, harmadikos
gimnazista koromban ismerkedtem
meg a fotózás szépségével. Egyik osz-
tálytársamnak volt fényképezôgépe
meg laborja, és rácsodálkoztam, ahogy
a semmibôl képet varázsoltunk. Ekkor
vált egyértelmûvé a pályaválasztásom.
A Vasi Fényszövhöz kerültem tanulónak,
majd Celldömölkre visszatérve mûte-
remvezetô lettem, a rendszerváltás
után pedig saját mûhelyt nyitottam. 
» A technika változását hogyan követ-
te nyomon? 
– A mai digitális világhoz viszonyítva
nehezebb dolgunk volt akkoriban. Én a
manuális fényképezés reneszánszát is

A 2007-2008-as tanév nehéz feladat elé
állította a Celldömölki Városi Általános
Iskola vezetôit és pedagógusait, hiszen
a tagiskolák csatlakozása, valamint az
intézményfenntartói társulás tagjainak
bôvülése miatt átszervezéseket kellett
végrehajtaniuk. Úgy tûnik azonban,
hogy ha nem is könnyûszerrel, de vet-
ték az akadályokat. Baloghné Danka
Adél – akkor még megbízott igazgató –
vezetésével kialakítottak egy egységes,
jól mûködô iskolát, ahol a gyermekek
minél magasabb szintû oktatása és ne-
velése volt a mindennapi munka meg-
határozó irányelve. Baloghné Danka
Adélt, a Celldömölk és Környéke Közok-
tatási Intézményfenntartó Társulás
2008. július 14-én megválasztotta kine-
vezett igazgatóvá. Az igazgatónôt mun-
kájáról, az iskolával és gyermekekkel
kapcsolatos hitvallásáról, valamint jövô-
beli terveirôl kérdeztük:
-Legfontosabbnak azt tartom, hogy az
új pedagógiai program alapján olyan
mûhelylégkört tudjunk kialakítani, ahol
minden dolgozónak érdemes jól dolgoz-
nia. Olyan intézményt szeretnénk, aho-

vá a szülôk jogaik és kötelességeik vilá-
gos ismeretében bizalommal hozzák
gyermekeiket. Ahol a gyermekek jól
szervezett, tudatosan tervezett és fo-
lyamatosan végzett pedagógiai oktató-
nevelô munka hatására – egyénre sza-
bott feladatok által – a szülôkkel való
együttnevelés eredményeként a lehetô
legjobb eredményeket tudják produkál-

ni. A szociális és állampolgári kulcskom-
petenciák fejlesztésével csökkenteni kí-
vánjuk a tanulók között meglévô szociá-
lis hátrányokat és elôsegítjük az egyen-
lô bánásmód elvének érvényesülését a
továbbtanulásnál. Iskolánkban a fô
hangsúly az „amit tanítunk” helyett az
„akit tanítunk és ahogy tanítunk” kapja
a fô hangsúlyt. Ehhez elengedhetetlen
feltétel a gyermeki személyiség alapos
és tudatos megismerése. Célunk az,
hogy a pedagógusok attól érezzék jól
magukat, hogy adott volt számukra kel-
lô idô, energia, alkotó munkahelyi lég-
kör és a szükséges valamennyi feltétel
ahhoz, hogy felkészülten és feladatra
koncentráltan induljanak a tanórákra,
ahol hatékony munkát tudnak végezni.
Baloghné Danka Adél hangsúlyozta
még, hogy tovább szeretnék erôsíteni a
tagiskolákkal a kapcsolatot közös prog-
ramok szervezésével és napi informá-
ciócserével. Az iskola vezetése meg fog
keresni minden olyan pályázati lehetô-
séget, amellyel az iskolában folyó mun-
kát hatékonyabbá lehet tenni.

TAKÁCS M. TÜNDE

A fotózás celldömölki mestere

Évkezdés a városi általános iskolában

megéltem, és nagy sikerélmény volt a
színes fotótechnika kezdete is, a fekete-
fehér képek után a valóság színeit hûen
visszaadni. A fotózás egyfajta mûvésze-
ti ág, hiszen a valóságalkotásban egy
képnek ezerféle arca van. Vallom, hogy
rossz fotómodell nincs, csak rossz fotós.
» Mit jelentett az Ön számára a fotó-
zás?
– Legfontosabb volt maradandó dolgokat
teremteni, és emberközelbe kerülni. Bol-
dog vagyok, hogy munkám során ezeket
sikerült is megvalósítani. Sok szépet al-
kothattam, és sok embernek örökíthet-
tem meg élete legszebb pillanatait, él-
ményeit. Jó érzés, hogy családok emlékei
generációkon átivelve tekinthetôk vissza
a munkámban. Rengeteg tablót, portrét,
számtalan esküvôi és gyermekfotót ké-
szítettem. Nagyon szerettem a portrékat,
mindig az ember karakterisztikus ábrázo-
lására törekedtem. Az igazolványképek
esetében is igyekeztem, hogy az erede-
tit, a valóságot adjam vissza fotóimon, és
azok az alany egyéniségét is hûen tük-
rözzék. Ha újrakezdhetném, egész biztos,
hogy ugyanezzel foglalkoznék.
» Úgy tudom, jelenleg sem szakadt el a
fotózástól.

– Jelenleg nyugdíjasként dolgozom fél
mûszakban. A régi kuncsaftok most is
megtalálnak. Igazolványképeket, gyer-
mekfotókat még mindig készítek, és
egypár esküvôt is vállalok. 

REINER ANITA

munka közben
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I S T V Á N  K I R Á L Y  E M L É K E Z E T E
Augusztus 15. és szeptember 2. között tekinthetô meg a „Szent István király
emlékezete” címû kiállítás a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
elôcsarnokában. A dokumentumokat, jelvényeket, emlékpénzeket, érmeket
bemutató négy tárló helyi gyûjtôk anyagait tartalmazza.

Augusztus 20-án a délelôtti emelkedett
hangulatú ünnepséget a Vulkán Gyógy-
és Élményfürdôben megtartott könnye-
debb hangvételû mûsor követte. Ekkor
került sor a fürdô születésnapjának
megünneplésére is. Immár három éve
annak, hogy a Vulkán Gyógy- és Élmény-
fürdô megnyitotta kapuit a vendégek
elôtt. A harmadik születésnap megün-
neplésére családi délutánt szerveztek,

melynek keretében szórakoztató és kul-
turális programokkal várták a város la-
kosságát. Délután négy órakor az ötve-
nes-hatvanas évek rock and roll dalaival
vette kezdetét a programsorozat, a Boka
és a J.A.M. közremûködésével. Ôket kö-
vette Erox Martini mûsora, aki olasz és
magyar slágerekkel szórakoztatta a kö-
zönséget. Este hat órakor Bakó István, a
fürdôt üzemeltetô Városgondnokság

SIKERES SZEREPLÉS

NÉMETORSZÁGBAN

A Kemenesalja Néptánccsoport is-
mét külhonban öregbítette váro-
sunk hírnevét. Ezúttal egy magyar
napokkal egybekötött Nemzetközi
Fazekas Találkozón vettek részt a
németországi Annabergben július
31. és augusztus 4. között. A cell-
dömölki delegáció 37 táncossal
kelt útra, és három nap alatt nem
kevesebb, mint tizenöt fellépést
produkált. 
– Nem volt egyszerû, ugyanis szín-
padon csak egyszer táncoltunk,
azonkívül a legkülönfélébb helyszí-
nek: macskaköves út, járda, domb-
oldal tettek próbára minket. Az
egyórás repertoár az áprilisi, 35
éves jubileumunkra összeállított
mûsorból került ki, és az arra
összejött három komoly tánccso-
port szerepelt Németországban is.
Úgy próbáltuk összeállítani a prog-
ramot, hogy változatos legyen, és
minél több viseletet be tudjunk
mutatni. Úgy érzem, ez sikerült is,
hiszen mindvégig népes közönsé-
günk volt – mondta el Ipsics Péter,
a néptánccsoport vezetôje. 
Idén elsô alkalommal voltak jelen
néptáncosaink a rendezvényen, de
már garantált a következô is. Mû-
soruk osztatlan sikert aratott a né-
met szervezôk és közönség köré-
ben, így már levelet is kaptak,
mely szerint visszavárják ôket.

»RA

igazgatója mondott köszöntôt, majd Fe-
hér László polgármester mondta el szü-
letésnapi jókívánságait. A „Jó tanuló, jó
sportoló” díjak átadására is ekkor került
sor, melynek során Fehér László és Esz-
tergályos Jenô, az Apáczai Kiadó ügyve-
zetôje elismeréseket és ajándékkönyve-
ket adott át a kimagasló tanulmányi, il-
letve sporteredményeket elért diákok-
nak valamint felkészítô tanáraiknak. Ko-
vács Ferenc országgyûlési képviselô, a
megyei közgyûlés elnöke gyümölccsel
kedveskedett az ünneplôknek. A szüle-
tésnapi torta elfogyasztása után újra a
zenéé lett a színpad. Elôször Kovácsovics
Fruzsina, a Csillag születik címû televí-
ziós mûsor döntôse lépett fel, majd a
Tornádó együttes „söpört végig” a fürdô
területén pop és rock zeneszámaival.

REINER ANITA

Hároméves a fürdô

tortával ünnepelt népes közönség
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Augusztus 22-én piknikre hívta a celldö-
mölkieket a Cselekvô Összefogással Cell-
dömölkért Egyesület. Az estig tartó ren-
dezvényen számos program várta a gye-
rekeket és a felnôtteket. 15 órakor fôzô-
verseny „startolt” a ligetben nyolc csapat
részvételével, eközben megkezdôdtek a
programok a CVSE sporttelepén is. A gye-
rekeket ingyenes mini vidámpark várta
kisvasúttal és légvárral, a felnôttek Ság
hegyi borkóstolón vehettek részt és a fo-
cimérkôzések résztvevôinek szurkolhat-
tak. A négy csapat részvételével – Parla-
ment SE, CVSE öregfiúk, Haladás öregfiúk
illetve a Ferencváros öregfiúk – lezajlott
barátságos mérkôzések szünetében bün-
tetôrúgó-versenyt hirdettek a szervezôk.
A focimérkôzések alatt egészségügyi sá-
tor várta az érdeklôdôket, Dr. Marosfalvy
Ferenc nyugalmazott fôorvos vezetésé-
vel. Lehetôség volt vérnyomás és vércu-

korszint-mérésre, ingyenes látásvizsgá-
latra, egészségügyi tanácsadásra. A dél-
után folyamán a Soltis Színház szórakoz-
tatta a kicsiket és nagyokat Csizmás Kan-
dúr címû elôadásával, majd a helyi tehet-
ségek léptek színpadra. Joós Viktória,
Gosztola Dorina és Szalai Tamás egy egy-
órás musical- és operett-összeállítással
kedveskedett a nézôknek. A nap fény-
pontjaként a világhírû táncegyüttes, az
Irish Dance Experience szórakoztatta a
szépszámú közönséget, mûsoruk szüne-
tében Fehér László polgármester, a Cse-
lekvô Összefogással Celldömölkért Egye-
sület elnöke köszöntötte az egybegyûlte-
ket, majd átadta a focitorna illetve a fô-
zôverseny díjait. Az ír táncegyüttes pro-
dukciója után a helyben méltán népszerû
duó, A két zsivány fergeteges hangulatú
bulijával zárult a ligeti piknik. 

CSÁGOLY SZILVIA

• 2008. szeptember 5–23.
„Mire a levelek lehullanak….” cím-
mel múltidézô kiállítás az I. Világ-
háborút magába foglaló korszakról,
annak történeti eseményeirôl és
hangulatairól.

• 2008. szeptember 12., 18.00 óra
Csendül a nóta – gálamûsor a KMKK
színháztermében 
Közremûködnek: Tóth Éva, Leblanc
Gyôzô, Kalmár Magda, Gránát Zsu-
zsa, Szentendrei Klára, Bokor János,
Dömsödi Farkas Bálint, Fényes
György, Berki László és cigányzene-
kara 

• 2008. szeptember 13–14.
„Celli Búcsú 2008” – egyházi zarán-
doklat és ünnep valamint szórakoz-
tató kulturális rendezvény Celldö-
mölk városközpontjában

• 2008. szeptember 18., 18.00 óra 
Civil fórum – elôadás és tájékozta-
tás a civil szervezeteket érintô ak-
tuális kérdésekrôl, pályázatokról 

• 2008. szeptember 20. 
Megemlékezés a Trianoni kereszt-
nél
Hegyszín: Ság hegy (Celldömölk)

• 2008. szeptember 21. 
Éremgyûjtôk Országos Cserenapja
Helyszín: Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár

• 2008. szeptember 26–27.
Ság hegyi Szüret 2008
Hegyszín : Ság hegy, Alsóság, Cell-
dömölk városközpontja
A szôlô és bor ünnepének népszo-
kásai és hagyományai elevened-
nek meg néptáncosok és zenészek
valamint kézmûvesek tolmácsolá-
sában. A hagyományos szüreti
programok mellett reneszánsz piac
és ivóház várja a vendégeket. 
A rendezvény résztvevôi lesznek
Celldömölk testvérvárosainak dele-
gációi és mûvészeti csoportjai is. 

• 2008. szeptember 26–október 5. 
Bibliatörténeti kiállítás 
Helyszín: Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár

» PROGRAMAJÁNLÓ Piknik a ligetben

vérnyomást és vércukrot mértek az egészségsátorban

catherine gallagher és tánccsoportja nagy sikert aratott
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Halmozottan hátrányos helyzetû gyer-
mekeket fogadott augusztus elején a
Vulkán fürdô és a Vasvirág Szálló. A gye-
rekek egy meghívásos pályázatnak kö-
szönhetôen jöhettek a Zala megyei ne-
mesapáti és alsónemesapáti Csertán
Sándor Általános Iskola és Óvodából.

Fehér Attila projektvezetô elmondta, a
pályázati feltételek között szerepelt,
hogy a részt vevô gyerekek 30%-ának
halmozottan hátrányos helyzetûnek kel-
lett lennie. A többiek jutalomból jöhettek
táborozni Celldömölkre. Feltételként sze-
repelt továbbá, hogy táborozás esetén
legalább egy hetet kell eltölteni, és leg-
kevesebb 3 millió forintos költségvetést
kellett készíteniük. Biztosítaniuk kellett
naponta legalább egy fejlesztô foglalko-
zást, egy kulturális és egy sportfoglalko-
zást. A fejlesztô foglalkozásokat két cso-
portban sikerült megoldaniuk, hiszen al-
sósok, felsôsök egyaránt részt vehettek a
táborozáson.
Szabó Katalin, az intézmény igazgatója
elmondta, hogy igyekeztek a pályáza-
tot úgy összeállítani, hogy a gyerekek-
nek változatos programban legyen ré-
szük: szerveztek történelmi játszóhá-

zat, ahol lovagrendeket kellett alakíta-
niuk, ezekhez a jelmezeket elkészíteni,
kiállni a hétpróbát, megnézték a Lúdas
Matyi színházi elôadást, a Tücsök báb-
csoport bábelôadásait, kirándulni vol-
tak a zalaszántói sztupánál, a sümegi
várban, a pápai Kékfestô múzeumban,
a Ság hegyen. Készítettek a gyerekek
rongybabát, bôrbôl karkötôt. A napi
sportfoglalkozás pedig a Vulkán Gyógy-
és Élményfürdôn valósult meg, hiszen
a napi egy óra úszásoktatás is a prog-
ram része volt. 
Gyerekek, felnôttek egyaránt kelleme-
sen és hasznosan töltötték el az egy he-
tet, és maximálisan elégedettek voltak
az ellátással. 
Ne feledjük, hogy városunknak minél
többen viszik hírét, annál több hasznot
hoz. Nemcsak anyagilag, erkölcsileg is!

LA

Zalai gyerekek városunkban

A Népjóléti Szolgálat Családsegítô és
Gyermekjóléti Csoport családgondozói
2001 óta évente szerveznek tábort
olyan gyermekek és fiatalok számára,
akik hátrányos és halmozottan hátrá-
nyos helyzetû családokban élnek, így
biztosítva számukra a nyaralás önfeledt
örömét, a gondtalan kikapcsolódást. Az
idei tábor augusztus 5–9. között a Zán-
kai Gyermek és Ifjúsági Központban ke-
rült megrendezésre. Az idén 18 kistér-

ségben és 7 Celldömölkön élô hátrá-
nyos helyzetû gyermek nyaralt a Szol-
gálat szervezésében, ketten közülük át-
meneti elhelyezésben vannak. A tábor
célja: a résztvevôk szocializációjának,
kreativitásának, közösségtudatának,
egészségkultúrájának fejlesztése, kul-
turális ismereteinek bôvítése, környe-
zetvédelem, természet-szeretet hang-
súlyozása volt. Az üdülés a Celldömölki
Családokért Alapítvány, a Népjóléti

xxxxxx

Gézengúz tábor Zánkán
Szolgálat, valamint Egyházashetye Köz-
ség Önkormányzata felajánlásának kö-
szönhetôen valósult meg. Emellett pá-
lyázatot nyújtottak be a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium által kiírt „Ifjú-
sági tematikus táborozási program” pá-
lyázati felhívására is. A kísérôk a csa-
ládsegítô és gyermekjóléti csoport
munkatársai voltak: Horváth Anita,
Udvardy Szilvia, Körmendi Katalin, Hor-
váth Márta, Kutasi Alexandra, Végh Má-
ria, Pungorné Nagy Ildikó. A zánkai nya-
ralás alatt számos kellemes élménnyel
gazdagodtak a táborozó gyermekek. A
kísérôk mindent megtettek azért, hogy
szívesen emlékezzenek vissza az együtt
töltött derûs napokra. Volt többek kö-
zött kagylógyûjtés, csapatépítô foglal-
kozás, mozilátogatás, különbözô szelle-
mi, sportvetélkedô és fürdés. Kirándul-
tak a Káli-medencében, a Balaton-felvi-
déki Nemzeti Park területén. 
A Szolgálat ezúton mond köszönetet
azoknak, akik lehetôvé tették, hogy ha-
gyományos táboruk idén is megrende-
zésre kerülhetett. Köszönet a Népjóléti
Szolgálatnak, a Celldömölki Családokért
Alapítványnak, Egyházashetye Község
Önkormányzatának, a Wewalka Kft.-nek,
a CELLNET Kft.-nek, a Papirusz-Cell Kft.-
nek, a Renovo 82 Kft.-nek, a KISCELLI Pa-
tikának, és Kocsis Orsolya vállalkozónak
az anyagi és dologi támogatásért.

TAKÁCS M. TÜNDE
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Mennyibe kerül a tanévkezdés?Megkérdeztük
» válaszoltak

Nem vagyok érintett a tanév-
kezdésben, de így is van véle-
ményem. Butaságnak tartom,
hogy minden évben megvásá-
roltatják az újabb és újabb mé-
regdrága tankönyvcsomago-
kat. Nem hiszem, hogy annyit
változna évrôl évre a könyvek
tartalma, hogy ne lehetne
átadni ôket az alsóbb évfolya-
moknak. Egy tankönyv élettar-
tamának sem egy évnek kelle-
ne lenni. Ugyanis most az van,
hogy egy évig használják, utá-
na kidobásra kerülnek. Ez sze-
rintem nemcsak anyagilag, ha-
nem környezetvédelmi szem-
pontból is hátrányos lehet. 

A gimnázium negyedik évfo-
lyamába megy a gyermekem.
Nekik már májusban ki kellett
fizetni a következô tanév köny-
veit. Úgy emlékszem, körülbe-
lül 18 ezer forintba kerültek.
Nem annyira vészes, én többre
számítottam. Az unokám álta-
lános iskolás, úgy látom, min-
den évben többe kerül a tan-
könyvcsomagja. A füzetek, tan-
eszközök vásárlásába besegí-
tettem, sajnos mindenért sokat
kell fizetni. A mi idônkben még
voltak a használt könyvek,
most már nem biztos, hogy jó
lenne, hiszen mindig változtat-
ják a tartalmat.

A fiam most megy nyolcadik-
ba, még nem tudom, mennyi-
be kerül a tanévkezdés. Ha
mindent beleszámolunk, akkor
szerintem tornacipôvel, füze-
tekkel, taneszközökkel együtt
biztos bent lesz húszezer forint-
ban. A lányom OKJ-s képzésre
megy, az 130 ezer forint lesz. 
A használt könyv régen még
rendjén volt, mert akkor nem
változtatták minden évben a
tananyagot. Most már nem
lenne érdemes, mert csak a
kínlódás lenne vele. Az egyik
gyereknek régi kiadású, a má-
siknak új lenne az iskolában, ez
gondot okozna.  

Harmadikos lesz a gyerme-
kem, és úgy számolok, hogy
negyvenezer forintba biztos
belekerül a tanévkezdés. Úgy
gondolom, hogy az emberek-
nek tudatosan kellene vásá-
rolni ilyenkor is, és olyan do-
logra nem költeni, amit ha-
marosan ki kell dobni. Én is
így teszek, és a gyerekemet is
erre nevelem. Erdélybôl szár-
mazom, ott generációk nôttek
fel egy tankönyvön, egy da-
rab tíz évig is szolgált. Sôt a
füzetborítókat sem dobtuk ki,
azt is a másikét használtuk
fel. Ma is lehetne ezeket a jó
dolgokat alkalmazni.

»fotó: major tamás»kérdez: reiner anita

Braunmüller
Lajos

Dömötörné
Németh Judit

Horváth
Lajosné

Ivácson-Barát
Ilona

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
2008.  SZEPTEMBER KÖZPONTI  ORVOSI  ÜGYELET

01. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Pajor Erika
02. kedd Dr. Palatka János Kovács Zoltánné
03. szerda Dr. Kovács Larisza Horváth Katalin
04. csütörtök Dr. Kovács Zoltán Pajor Erika
05. péntek Dr. Kassas M. Khaled Kovács Zoltánné
06. szombat Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné
07. vasárnap Dr. Gájer Tatjána Pajor Erika
08. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Kovács Zoltánné
09. kedd Dr. Palatka János Horváth Katalin
10. szerda Dr. Gájer Tatjána Pajor Erika
11. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
12. péntek Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
13. szombat Dr. Pánykó Magdolna Pajor Erika
14. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Kovács Zoltánné
15. hétfô Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin
16. kedd Dr. Kovács Zoltán Pajor Erika
17. szerda Dr. Nagy Ildikó Kovács Zoltánné
18. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
19. péntek Dr. Nagy Ildikó Pajor Erika
20. szombat Dr. Márton Katalin Vida Leventéné
21. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
22. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Pajor Erika
23. kedd Dr. Mesterházy Gábor Kovács Zoltánné
24. szerda Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
25. csütörtök Dr. Gájer Tatjána Pajor Erika
26. péntek Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
27. szombat Dr. Pánykó Magdolna Pajor Erika
28. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
29. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
30. kedd Dr. Gájer Tatjána Kovács Zoltánné
Az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

KIHELYEZETT ÜGYFÉLFOGADÁS

A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal (Szombathely, Széll K.
u. 54. tel.: 94/512-620) rendszeres jelleggel minden hónap
elsô csütörtökén kihelyezett ügyfélfogadást tart Celldö-
mölkön. 

Az ügyfélfogadás helye: Celldömölk, Dózsa György u. 18.
Az ügyfélfogadás ideje: 2008. szeptember 9., csütörtök
10.00–12.00.

Jogi segítségnyújtó szolgálat: jogi problémák megoldásában
tájékoztatás és felvilágosítás, a szociálisan rászorulók ré-
szére ügyvéd közremûködésének biztosítása. 

SEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
CELLDÖMÖLK, KOSSUTH U. 5. 1. em.

Kismûtétek: szemölcsök, zsírdaganatok, kásadaganatok,
ciszták, ganglionok, anyajegyek, mûtéti hegek
eltávolítása, körömrendellenességek ellátása

• Aranyér-mûtét HELYI ÉRZÉSTELENÍTÉSSEL
• Érszûkület mérése, kezelése
• Ínhüvelygyulladás vizsgálata, kezelése
• Visszerek, fekélyek MODERN KEZELÉSE
• Emlôvizsgálat, szûrés
• Mûtét elôtti felvilágosítás
• Mûtét utáni utókezelés

Új!  Új!  Új!  Új!  Új!  Új!  Új!  Új!  Új!

Dr. Nwankpa Emmanuel
sebész adjunktus

Rendelési idô: 

Kedd, csütörtök  15.30–18.30 óráig
Bejelentkezés: 06/70/451-4645

VÁROM RÉGI ÉS 
ÚJ BETEGEIMET!
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Egy közösséget nagyban minôsíti az,
miként gondoskodik az elesettekrôl,
idôsekrôl. Szerintem legalább ilyen fon-
tos, mennyire tartja számon tehetsé-
geit, kíséri figyelemmel pályafutásukat.
Ezért is nagy öröm, hogy június utolsó
napján egyszerre két válogatott sporto-
lóval ülhettem le beszélgetni, akik
mindketten Celldömölkrôl indultak, sze-
retettel emlékeznek a pályakezdésre,
és azokra, akik segítették ôket. A be-
szélgetésnek különösen kedves, emberi
színezetet adott, hogy volt tanítványok-
kal beszélgethettem, akik ráadásul test-
vérek. Grebenár Péter kosárlabdázó
felejthetetlen körmendi évek után a
Pécs együttesét választotta, és éppen
idén nyáron lett újra válogatott. Öccse,
Gábor, kézilabdázó, az Eötvös iskolából
egybôl a DUNAFERR együtteséhez ke-
rült, szintén válogatott.

– Mit emelnétek ki pályakezdésetek
idôszakából?
Péter: Az Eötvös iskolában kezdôdött,
ahol Kazári tanár úr irányításával fociz-
tam. Ez jó alapot adott, majd amikor kö-
zépiskolába kerültem, kezdtem komo-
lyabban foglalkozni a kosárlabdával. Itt
indultunk diákolimpián, és Sárváron az
ottani egyesület elnöke látott meg, és
ennek folytatásaként kezdtem átjárni
Sárvárra. Ezután következett Körmend,
Patonay Imre volt a nevelôedzôm, junior
bajnokságot nyertünk, sok kiemelkedô
játékossal, akik most is az élvonalban,
netán külföldön játszanak. 
Gábor: Én talán harmadikos lehettem,
mikor elkezdtem sporttal foglalkozni,
elôször tömegsport jelleggel Süle Nán-
dor irányításával. A csapathoz ekkor
csatlakozott Császár Gábor, és elkezd-
tünk kupákra járni, ahol aztán jó kézilab-
dacsapattá, közösséggé formálódtunk.
Sorra nyertük a tornákat, szinte nem tu-
dok olyan helyet mondani az országban,
ahol nem fordultunk meg. Nagyon jó
volt, mert elkezdtük tanulni a kézilab-
dát, és mindenhonnan érmekkel tértünk
haza. Kaposváron 1997-ben megnyertük
a diákolimpia országos döntôjét, bár elô-
zô évben Kecskeméten harmadikak let-
tünk. A múltkoriban nézegettem ezeket
a gyerekkori érmeimet. Hihetetlen jó ér-
zés volt, és harminc-negyven van belô-
lük. Késôbb a Csaszi (Császár Gábor) és a
Horváth Csabi nyomdokain Kazári Attilá-
val együtt Dunaújvárosba kerültünk.
Mellette az elôbb említettek közül meg
kell említenem a tehetséges egykori
csapattársakat, Németh Tamást, Fekete
Lászlót, de folytathatnám a sort, hiszen

az egykori tornákon sokan kerültünk be
az all star csapatokba. Nyolcadik után
szívesen láttak volna Körmenden is, me-
hettem volna Veszprémbe, és mégis a
DUNAFERR mellett döntöttem, mert úgy
éreztem, hogy ott nem játékosnak ke-
zelnek csak, hanem úgy tekintenek rám,
mint a fiukra. 
» Péter! Én úgy tudom, hogy Patonay
Imre, „Putesz” ugyanolyan atyai módon
figyelt rátok, ahogy Imre Vilmos az
öcsédre! 
Péter: Így van. Ô is pedagógus, az iskolai
dolgaink után mindig érdeklôdött. Ke-
mény volt, ami néhány embernek kellett
is. Velünk azért nem volt gondja, de min-
denrôl tudott.
– Elérkeztünk Körmendre, illetve Du-
naújvárosba. Újabb két kulcsfontosságú
edzô, Patonay Imre és Imre Vilmos. Mi-
lyen élmények, emberek, netán kudar-
cok voltak, amik elôre vittek titeket a
pályátokon? 
Gábor: Kazári Attilával együtt kerültünk el
idegen közegbe, és nagyon számíthat-
tunk egymásra. Honvágyam volt, furcsa
volt a rengeteg meccs. Csaszi és Csoki
(Horváth Csaba) azért sokat segített, hogy
megszokjuk ezt a légkört. Az elsô évben a
serdülô bajnokságot megnyertük, ferge-
teges élmény volt az akkor Veszprémet
legyôzve a dobogó tetején állni. Megha-
tározó emberként Imre Vilit tudom emlí-
teni, aki figyelt ránk, kordában tartott
minket, szóval nem hagyott elkanászodni!
Ekkor persze még a felnôtt csapatnak
nem kerültünk a közelébe, maximum a
Csaszi pár meccs erejéig. Istenként néz-
tünk rájuk, öröm volt minden mérkôzés. 

Péter: Viszonylag hamar befogadtak a
csapatba, és elég fiatalon elkerültünk a
felnôtt válogatottságig, Németh Istivel,
Fodor Gerivel és Trummer Rudival. Aztán
egy sérülés miatt számomra ez már nem
adatott meg, most azonban (beszélgeté-
sünk június 30-án zajlott) úgy néz ki,
hogy valószínûleg ismét válogatott lehe-
tek. Gátoltak a sérülések, rendbe jött a
térdem, aztán jött a vállproblémám. Vol-
tak szép körmendi évek, fiatalon lettem
kupagyôztes, meghatározó élmény volt.
Az is felejthetetlen, hogy egyik évben
egy ponttal elvesztett bajnoki döntô után
sikerült bajnoki aranyat is nyernem. 
A Körmend nemzetközi kupákban is
megmérette magát, magyar csapat
azóta sem produkált olyan szereplést. 
A körmendi évek után következett Pécs,
amely nehéz váltás volt számomra, de
egy más szemléletet tanultam meg.
» A beszélgetés következô részében telje-
sen felsültem, mint kérdezô. A „Hogy érzi-
tek magatokat a bôrötökben most?” kér-
désre szinte egyszerre mondják, hogy na-
gyon jól, hisz itthon vagyunk és együtt.
Ezek után felhagytam az interjúszerû kér-
dezéssel, beszélgettünk a jövôrôl, és lehe-
tôségekrôl, melyek mindkettejük számára
szép folytatást ígérnek. A legszebbet és
legfontosabbat is tôlük hallottam, szinte
zárszóként. Edzôik mellett kimondhatatlan
szeretettel és hálával beszélnek szüleikrôl,
Grebenár Istvánról és Grebenárné Gaál
Zsuzsannáról, mert tudják, hogy az ô áldo-
zatos, és az ô boldogulásuknak mindent
alárendelô szülôi szeretetük nélkül nem
jutottak volna ilyen magasra!

ROZMÁN LÁSZLÓ

ritka pillanat: mindkét grebenár-fiú otthonukban

Celldömölkrôl a válogatottságig
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»  S P O R T

Kemenesalja
Új

»

CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

megjelenik kéthetente

felelôs kiadó:

Bakó István

felelôs szerkesztô:

Györéné Losoncz Andrea
szerkesztôség:

Farkas Gábor, Káldos Gyula, 
Kustos Lászlóné, Major Tamás (fotó),

Reiner Anita, Rozmán László, Takács Mária, 
Vass Veronika, Völgyi László (nívódíjas), 

Horváth Lajos (örökös tag)

hirdetésszervezô:

Nagy Antal (06 70/338-9880)
szerkesztôség:

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/525-810

E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu;
ujkemenesalja@gmail.com

lapterv:

Horváth Attila

nyomda:

Antók Nyomda Celldömölk

ISSN 0865-1175
lapzárta: minden páratlan hét péntek

elôfizetés vidékre:

egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft.

Celldömölk-Badacsonytomaj 3-1 (0-0)
NB III. Bakony csoport labdarúgó mérkô-
zés 2. forduló 2008. augusztus 16.
Celldömölk, 400 nézô. Játékvezetôk: Kul-
csár Katalin (Kajtár József, Horváth Zol-
tán).
Celldömölk: Tóth A. – Szalai K., SZABÓ A.,
Kazári B. (60. p. Fehér K.), Györkös –
Pungor (46. p. Szalay T.), Babics, Gyôrvá-
ri, HORVÁTH Á., Kocsis – Németh J. (90. p.
Hanzl Máté).
Edzô: Balhási István.
Badacsonytomaj: Csepregi – Marton (61. p.
Kiss J.), Hegedûs, Németh R., Molnár Zs.
– Orbán, Rózsás, Kóródi, Szôcze – Kiss M.
(80. p. Csala), KORPOS.
Edzô: Lévai Albert.
Góllövôk: Horváth Á. (48. p.), Kocsis (79.
p.) Németh J. (88. p.), illetve Korpos (70.
p.) 
Kiállítás: Németh R. (86. p.)

Várbalog – Celldömölk 0:7
Magyar Kupa-mérkôzés, Országos tábla
II. kör 2008. augusztus 20.
Két kötelezô gyôzelmet hozott meggyô-
zô játékkal a CVSE, egyet a bajnoki, egyet
a kupaküzdelmek során. Idôrendben ha-
ladva a bajnokság elsô hazai mérkôzésén

az a Badacsonytomaj volt az ellenfél, aki
Veszprém megyei másodikként került fel
az NB III-ba, de az elôzetes fogadkozá-
saik szerint nem átszálló jeggyel. Ennek
megfelelô lelkesedéssel kezdték a meccset
és ki is húzták az elsô félidôt kapott gól
nélkül. Persze ehhez kellett az is, hogy a
celliek a jónál is jobb helyzetet próbáltak
kialakítani, a középpályán pedig olyan
sûrûn voltak, hogy már egymást akadá-
lyozták a támadásépítésben. Fontos volt,
hogy mielôtt vérszemet kapnának a ven-
dégek, gólt érjünk el, ezt a feladatot Hor-
váth Ádám oldotta meg, aki egy kifejelt
labdát szerzett meg jó 20 m-re a ven-
dégkaputól, egy passz-imitációval na-
gyon becsapta a rátámadó szélsô védôt,
majd a kirontó belsô védô mellett elcsa-
varta a labdát a kapu bal sarkába (1-0). A
lendület megmaradt a gólt követôen, Fe-
hér Károly beálltával egész szép indítá-
sokat is láthattunk, amikor is a futball
törvénye szerint a sok kihagyott helyze-
tet góllal „hálálta meg” a vendégek agi-
lis csatára, Korpos (1-1). Egyre jobban fo-
gyott a levegô a vendégeknél, a kérdés
csak az volt, hogy elég lesz-e a 90 perc
annak a bebizonyítására, hogy a Celldö-
mölk a jobb csapat, vagy nem. Nos, elég

Kellemes színfoltja volt a Cselekvô Össze-
fogással Celldömölkért Egyesület családi
napján szervezett öregfiúk labdarúgótor-
na a ligeti sportpályán. A négy együttes
sportszerû, idônként barátias meccset ví-
vott egymással, rögtön az elôdöntôket
megrendezve a Ferencváros öregfiúk csa-
pata a Parlament képviselôin jutott túl, a
vasi rangadót pedig a Haladás nyerte a
celli öregfiúk ellen. A harmadik helyért így

a Celldömölk játszhatott és kihasználva a
nagy pálya adta nagyobb mozgáslehetô-
séget, kiváló erônlétének köszönhetôen
térdre kényszerítette a törvényhozók csa-
patát. A döntôben a még csak öregedô já-
tékosokból álló Haladás a Fradit is legyôz-
te, a nézôk pedig a gólok mellett öröm-
mel látták a pályán Nyilasi Tibit, Bognár
Zolit vagy éppen Balhási Pistát.

DOTTO

Családi nap focisztárokkal

A kötelezôk behúzva!
lett (nem mindig van, lesz így), mert Né-
meth átadásával Babics lépett meg a
jobb oldalon, keményen belôtt labdáját
pedig Kocsis Tamás 2 m-rôl bepörgette a
hálóba (2-1). Az i-re a pontot Németh Jó-
zsi tette fel, aki egy elôreívelt labdánál
megelôzte a túl kényelmesen kifutó ven-
dégportást és átfejelte a labdát felette
(3-1).
A Magyar Kupa országos táblájának II.
körébe már bekapcsolódtak az NB II-es
csapatok is, de Fortuna kedvezett a sor-
solásnál a Cellnek, mert a Vépet 11-es
párbajban búcsúztató Várbalogot kaptuk
ellenfélnek (az országos tábla elsô köré-
ben a Devecsert vertük ki kettô nullára).
A Gyôr-Moson-Sopron megyei bajnokság
III. osztályában a mosonmagyaróvári
körzetben vitézkedô kiscsapatnak nem
kegyelmezett együttesünk, kiütéses ve-
reséggel vetettek véget sikertörténetük-
nek. A III. kör sorsolására lapzártánkat
követôen kerül sor, izgalmassá teszi az,
hogy már az NB I-es csapatok is bekap-
csolódnak, a következô játéknap szep-
tember 3-a. No de az már egy másik tör-
ténet lesz. Hajrá CVSE!

DOTTO
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H I R D E T M É N Y E K  «  

»ANYAKÖNYVI HÍREK

Celldömölk: Házasságkötés: Farkas Adrián és Vizi Georgina
Tamara, Horváth Zsolt Mihály és Havasy Virág Júlia,
Kovács Attila és Szigethi Szende, Németh Balázs Lajos és
Szabados Andrea,  Hajós Szabolcs és Hencz Gyöngyi, Móri
Attila és  Hartmann Nóra.
Születés: Kocsis Péter és Gyenes Mónika leánya: Zsófia,
Bódai Balázs és Ferenczi Katalin leánya: Barbara, Szatmári
Roland István és Balhási Nóra leánya: Lilien Nóra, Káldi
Zoltán és Zsámboki Dóra leánya: Borbála, Kôfalvi Csaba és
Sztojka Ildikó leánya: Ildikó Karola.
Halálozás: Sebestyén Lajos, Völgyi Mária, Rosta Sándorné
sz. Kázár Elvira, Erdélyi Lászlóné sz. Nagy Mária, Nagy
Lajos, Szilvágyi Ferencné sz. Bognár Ilona, Fülöp Józsefné
sz. Takács Irén, Benkô József István, Hetényi Józsefné sz.
Lovász Magdolna.
Pápoc: Születés: Nagy Balázs és Németh Lívia Erzsébet
leánya: Regina.
Kemenessömjén: Születés: Lampért Krisztián és Czöndör
Annamária leánya: Júlia.
Tokorcs: Születés: Csôre Szilárd és Szarka  Edina leánya:
Nóra.
Jánosháza: Születés: Németh Tibor és Trombitás Rita fia:
Bence, Varga Zsolt és Gôgös Melinda fia: Bence.
Halálozás: Tóth Jánosné sz. Szedenics Irma.
Boba: Születés: Molnár Zoltán és Géczi Éva fia: Hunor.
Nemeskocs: Halálozás: Nagy Irma.
Köcsk: Házasságkötés: Nagy Szabolcs és Kálmán Éva.
Halálozás: Takács Istvánné sz. Csarmasz Teréz, Horváth
Lászlóné sz. Garas Anna Sára.
Szergény: Halálozás: Németh Antalné sz. Draskovics Mária.
Csönge: Halálozás: Kovács Jenô.
Ostffyasszonyfa: Halálozás: Kovács Rozália, Dobos János,
Huszár Istvánné sz. Tar Margit.
Karakó: Halálozás: Németh István.
Egyházashetye: Halálozás: Farkas Ferencné sz. Farkas Mária.
Nagysimonyi: Halálozás: Busznyák Kálmán.

H I R D E T M É N Y
Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja a tu-
lajdonában lévô Celldömölk Sági u. 111. fsz. 2. sz.  alatti 59 m2

nagyságú, egyéb épület megnevezésû, korábban a posta ál-
tal használt épületrészt, a társasház tulajdonában álló
épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt. 
Az ingatlan kikiáltási ára: 7.375.000 Ft.
Az ingatlan megtekinthetô: telefonon történô elôzetes
egyeztetés alapján munkanapokon 8–16 óráig.
További felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyonke-
zelôjénél, illetve a 95/ 525-813-as telefonon kapható.

P Á L Y Á Z A T I  H I R D E T M É N Y
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselôtestületének
Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága pályázatot hirdet az önkor-
mányzat tulajdonában lévô alábbi költségelven megállapí-
tott lakbérû lakás bérbeadására:
Celldömölk, Sági u. 22. I. emelet 5.
A lakás jellemzôi: egyedi gázfûtéses, összkomfortos, 1 +  fél szo-
bás. Területe: 46,34 m2 • Bérleti díja: 32.438 Ft/hó
A bérleti díjat az önkormányzat a piaci értékrendhez igazít-
va, rendeletében évente emelheti. A bérbeadás idôtartama:
határozott idôre, legfeljebb 20 évre szóló bérleti szerzôdés
köthetô a lakásra. A lakás megtekinthetô:  telefonon törté-
nô elôzetes egyeztetés alapján hétfô-csötörtök 8–16, péntek
8–12 óráig. Pályázat benyújtásának határideje:  2008.  09.
10., 16 óra. 
A pályázatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani. A pályá-
zatnak tartalmaznia kell a  pályázó nevét, címét, illetve azon nyi-
latkozatát, hogy hány havi bérleti díjat tud megfizetni elôre, a
bérleti szerzôdés aláírásával egyidejûleg.
A beérkezett pályázatok felbontására 2008. 09. 11-én 10 óra-
kor kerül sor a polgármesteri hivatal emeleti tanácskozó ter-
mében.
A bérleti jogot az nyeri el, aki több havi bérleti díj elôre történô
megfizetését tudja vállalni.
A bérleti szerzôdés megkötésekor a leendô bérlô köteles 2 havi
lakbérnek megfelelô összeget óvadék címén befizetni. 
Szerzôdéskötés és bérbeadás várható idôpontja: 2008. szep-
tember 15.
További információ a polgármesteri hivatal vagyonkezelôjé-
nél, illetve a 95/525-824-es telefonon kapható. 

Celldömölk központjában 1 + 1/2 szobás, második emeleti, egyedi fûtésû
44 m2 lakóterületû lakás eladó. Tel.: 06 20/330-8484

Celldömölkön 3 szobás 90 négyzetméteres családi ház garázssal, mellék-
épületekkel eladó. Érd: 06 20/535-1324

Mersevát központjában, a Dózsa u. 39. sz. alatt kétszobás, 80 m2-es,
egyedi fûtésû önkormányzati bérlakás, továbbá a Gondozási Központ
tetôterében két szoba (a földszinten zuhanyzó, WC használatával)
kiadó. Érdeklôdni kedden és pénteken 8–11 óráig személyesen Merse-
váton, a polgármesteri hivatalban vagy telefonon a 95/487-096-os
vagy a 95/ 525-816-os számokon lehet.

» APRÓHIRDETÉS

Celldömölkön az Önkormányzat tulajdonát képezô, alábbi in-
gatlanok kerülnek árverésre: 240.000 Ft (ÁFA-val) foglaló lefi-
zetése szükséges a licitálást megelôzôen.
Az árverés idôpontja: 2008. szeptember 3. (szerda), 9.00 óra.
Helye: Celldömölk Város Polgármesteri Hivatal emeleti tanács-
kozója.
A licit elnyerését követôen 15 napon belül szerzôdést kell kötni
Lakóház elhelyezésére szolgáló ingatlanok:
Akácfa utcában: 1 db 665m2 ingatlan 3.600.000 Ft (ÁFA-val).
Beépítési mód: földszint + tetôtér, szabadonálló beépítés
Táncsics utcában: 1440 Ft/m2 (ÁFA-val) 5 db ingatlan 824 m2-tôl
1001 m2-ig
Beépítési mód: földszint + tetôtér, oldalhatáros beépítés.
Beépítési határidô: Akácfa u. 4 év, Táncsics u.-ban 2 év.
Elidegenítési és terhelési tilalom a beépítési kötelezettség tel-
jesítéséig, valamint visszavásárlási jog a beépítési kötelezett-
ség nem teljesítése esetén.
A közmûvek kiépítése, a rákötés és hálózatfejlesztés költségei
a vevôt terhelik.
Az Akácfa utcában lévô 1 db ingatlan elektromos áram ellátá-
sát földkábellel kell megoldani.
Közlekedési célú építmények elhelyezésére (pl.: garázstömb)
szolgáló ingatlanok:
Kodály Z. u. keleti végén: 3840 Ft m2 (ÁFA-val) 2 db ingatlan
1201 m2 és 1694 m2.
Bôvebb információ a polgármesteri hivatal Mûszaki Osztályán
kapható, telefon: 95/525-810. 

Ingatlanok árverése
Celldömölkön
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Nézzen be
hozzánk – megéri!

Vásárolhat, utazhat, 
iskolakezdésre készülhet… 

pl. havi 6.000 Ft-ért*.
A kedvezményes hitel felsô

határa: 2 millió Ft.
Akciónk 2008. szeptember 15-ig tart.

Kis bank – nagy lehetôségek!
*300 ezer Ft 84 hónapra •  THM: 15,05 %.

Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Répcelak, Petôfi S. u. 50. • Tel.: 95/588-666, 588-667

Celldömölk I., Kossuth L. u. 18.
Tel./fax: 95/420-035

Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60.
Tel./Fax: 95/394-005

Celldömölk II., Hegyi u. 1.
Tel./fax: 95/420-507

Vönöck, Kossuth L. u. 69/b.
Tel./Fax: 95/485-010
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Várjuk kedves vásárlóinkat!

PATYOLAT-SZALON Celldömölkön 
Átadás–átvétel vállalása a Gentlemen's 
FÉRFI DIVATÁRU BOLTBAN

Vállalunk:
• Darabáras mosást
• Gépi mosást szalonban
• Fertôtlenítô mosást orvosi rendelôk részére
• Vegytisztítást lakosság és közület részére

Celldömölk, Koptik Odó u 1.
Tel.: 06 30/9692-003, 06 30/6503-513
Nyitva: 8–12-ig, 13–17-ig, szombaton 7–11-ig

F É R F I  D I V A T Divatsarok
Esküvôre, évnyitóra férfi alkalmi 
ruházat 48–64 méretig 
a sötéttôl a világosig minden 
korosztály számára!

Üzletünkben kaphatók 48–62-es
méretig kiváló minôségû öltönyök,
zakók, nadrágok, valamint nyak-
kendôk, ingek, kiegészítôk.
Szövetnadrágok, PelleD'oro ingek,
nyakkendôk 20% kedvezménnyel!
(Az akció aug. 1-tôl aug. 31 -ig tart!)

Patyolat átadás-átvétel az üzletben.

Tini és gyermekruha üzlet
Celldömölk, Dr. Géfin tér 7. 

(A piactér mögötti üzletsoron) 

Nyitva: H–P.: 9-17 • Ebédszünet: 12–13 • Sz.: 8–12

Üzletünkben kaphatók, magyar készítôktôl:
• Lányka, fiú felsôruházat, blúzok, pólók, aljak, nadrágok,

egész ruhák, melegítôk stb. 110–176-os méretben.
• Évnyitóra, alkalomra ünnepi aljak, kardigánok, ingek,

nadrágok, mellények, kiegészítôk. 
• Tornaórára fehér póló, tornanadrág kedvezô áron.
• Siesta szandál, papucs és félcipô 18–35-ös méretig
• termékeket illetve Fruit of the loom pólókat is

kínálunk. 

AKCIÓINK:

–15%-os kedvezménnyel kínáljuk a nyári ruházatot 
–25%-os engedményt adunk SIESTA szandál ill. félcipô
készletünk nagy részére. (Akcióink a készlet erejéig érvényesek.)

SODEXHO PASS ajándék és iskolakezdési támogatás utal-
ványt elfogadunk.

V Á R J U K  K E D V E S  V Á S Á R L Ó I N K A T !
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