
Új

»
XX. ÉVFOLYAM 21. SZÁM (480) 2008. NOVEMBER 7.

A Z  Ú J S Á G  C E L L D Ö M Ö L K Ö N  I N G Y E N E S ,  A  V I D É K I  E L Ô F I Z E T Ô K N E K  H A V O N T A  1 7 0  F O R I N T .

C E L L D Ö M Ö L K  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A

Itt felejtett 
nyári sóhaj

» 1956-os 
megemlékezések 3.

» A vendéglátásról 6.

» Kezdôdik
a színházi évad 9.

» Változások
a vízisport
egyesületnél 12.



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 



3

Ú j  K e m e n e s a l j a   »   2 0 0 8 .  1 1 .  0 7 . »  K Ö Z É L E T

3

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett városi megemléke-
zésre az Illés Erika szobrászmûvész által ké-
szített 56-os dombormûnél került sor. 
A Celldömölk Város Önkormányzata és a Ke-
menesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
által szervezett emlékezô rendezvényen 
Fehér László polgármester mondott ünnepi
beszédet: „Az 1956-os magyarországi forra-
dalom az egyetemes história szempontjából
is kiemelkedôen jelentôs. A magyar forrada-
lom Európa összes jobb- és baloldali diktatú-
rájában egyaránt életben tartotta az ellen-
zéki mozgalmakat. Ezek törtek felszínre ké-
sôbb, évek múlva Európa több országában.
Az 1956-os forradalom vetette el a magvát,
hogy 1989-ben megszülethetett a harmadik
Magyar Köztársaság. Napjainkban belpoliti-
kai feszültségek hatják át az országot. Nem
lehet kérdéses azonban, hogy a forradalom
emléke közös nemzeti ügy kell, hogy le-
gyen. Sok történés még nem feldolgozott a
20. században: ilyen az elsô és második vi-
lágháború, Trianon, a Horthy-rendszer, és
ilyen 1956. Mindezek ellenére nem téved-
hetünk abban, hogy eszményeiket követni
kell: a szabadság, az egyenlôség, az emberi
méltóság, a nemzeti identitás, az európai-
ság, a demokrácia eszményeit. 1956-ban a
szabadságért vérüket is adták az emberek.

Ma nem kell harcolni. Ma csak óvni kell a
szabadságot, óvni a demokráciánkat.”
Az ünnepi beszéd elhangzása után a Soltis
Lajos Színház társulatának két tagja, Hor-
váth Viktória és Ziembiczki Dóra mûködtek
közre versekkel. Ezt követôen a jelen levô
hivatalos szervek, pártok: Vas Megye Köz-
gyûlése, Celldömölk Város Önkormányza-
ta, az MSZP, a FIDESZ–MPSZ, a KDNP, az
SZDSZ, az MDF helyi szervezete, az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület, a Magyar
Polgári Együttmûködés Egyesület Keme-
nesaljai Csoportja, és a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom képviselôi helyezték el
az emlékezés koszorúit a dombormûnél. 
A megemlékezés befejezéseként az emlé-
kezôk a katolikus temetôbe vonultak, ahol
Koloszár Zoltán 56-os áldozat és Máté La-
jos egykori vasutas munkástanácsi elnök
sírjánál helyezték el az emlékezés és tisz-
telet koszorúit.

• • •
Az 56-os Szövetség Celldömölki Tagozata,
az Alsósági Életfa Egyesület, és a Keme-
nesaljai Trianon Társaság szervezésében a
vasútállomás mozdonyparkjában található
56-os emlékmûnél is rendeztek megemlé-
kezést az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére. A rendezvény kezde-
tén Heim Géza, a Kemenesaljai Trianon
Társaság elnöke köszöntötte a megjelente-
ket, majd Rozmán Kristóf tolmácsolásában
Jobbágy Károly: A rádió mellett címû verse
hangzott el. Balogh József költô, tanár sza-
valata után Bezzeg István énekelt, majd a
Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdal-
kör mûködött közre magyar népdalokkal. 
A megemlékezés szónoka Lechner Ferenc,
az 56-os Szövetség vas megyei elnöke volt,
aki beszédében a forradalomhoz vezetô
szellemi utat, és annak lélektanát vázolta
fel. „Forradalom csak egy van egy évszá-
zadban, és az 56-os forradalom egy olyan
archimédeszi fix pont, amelyhez minden

kornak vissza kell nyúlni, és amelynek van
üzenete a ma embere számára is. 1956-
ban egy intelligens, becsületes, erkölcsös
nemzet lázadt fel, és 56 eszmeisége, szel-
lemisége az egész nemzet jobbítását szol-
gálta.” Az ünnepi beszéd után Márai Sán-
dor: Mennybôl az angyal címû költeménye
hangzott el Rozmán László elôadásában. Az
ünnepség végén az 56-os Szövetség, a Ke-
menesaljai Trianon Társaság, az Alsósági
Életfa Egyesület és a Vasutasok Szakszerve-
zete Gépészeti Csoportjának képviselôi he-
lyezték el a megemlékezés koszorúit, majd
a katolikus temetôben Koloszár Zoltán és
Máté Lajos sírjánál is koszorúztak. 

»REINER ANITA

1956-os megemlékezések

A KEGYELET VIRÁGAI

Október 31-én városunk elöljárói
megkoszorúzták dr. Gosztonyi János
miniszteri biztos sírját. Dr. Gömbös Fe-
renc országgyûlési képviselô sírjára a
kegyelet virágait helyezte el Kovács
Ferenc, Vas Megye Közgyûlésének el-
nöke; Fehér László, Celldömölk Város
polgármestere, Söptei Józsefné alpol-
gármester valamint Horváth Melinda
alsósági részönkormányzat-vezetô.
Ezt követôen mécsesgyújtással emlé-

keztek mindazok elôtt a halottak
elôtt, akik Celldömölkrôl származtak,
de nem hazai földben nyugszanak. 

ISKOLAFELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT

Október 22-én Körmenden ülésezett a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács. A tanács a júniusi ülésén döntött
a Közoktatási infrastruktúra és szolgálta-
tások fejlesztése címû pályázati konst-
rukció 2007–2008. évi forráskeretének
3,15 milliárd forinttal történô megeme-
lésérôl. Ez új lehetôséget jelentett váro-
sunknak is a korábban elutasított iskola-
felújítási-pályázat beadására. Az októ-
beri ülésen a Fejlesztési Tanács a meg-
emelt forráskeretbôl támogatta Celldö-
mölk közoktatási fejlesztési pályázatát,
mely 613 millió 269 ezer forint összkölt-
séggel bír, a támogatás a benyújtható
összeg maximuma, 500 millió forint. Az
irányító hatósági döntés várhatóan no-
vember végén lesz.

»LA
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Pályázati lehetôségek, új városi díj
Október 30-án ülésezett Celldömölk Város
Képviselô-testülete. Fehér László polgár-
mester az elsô napirendi pontban ismertet-
te a két ülés között történteket, majd rátért
a lejárt határidejû határozatok végrehajtá-
sának részletezésére. Ezután Hetényi Endre
bemutatta Celldömölk Város 2008–2013-as
sportkoncepcióját, majd a képviselôk rátér-
tek a folyó ügyek tárgyalására.

Egyik legnagyobb vitát kiváltó téma a vá-
ros intézményi konyháinak racionalizálása
volt. Jelenleg 8 intézményi konyha mûkö-
dik a városban, a képviselôk többsége sze-
rint 2009. január 1-jétôl lehetne legfájda-
lommentesebben végrehajtani a racionali-
zálást, hiszen a konyhai dolgozók egy ré-
sze elérte a nyugdíjkorhatárt illetve áthe-
lyezéssel megoldható a további foglalkoz-
tatásuk. Végül 9 igen, 7 nem 0 tartózkodás
arányban a képviselôk a következôket fo-
gadták el: a Városi Óvoda Koptik úti illetve
Vörösmarty úti tagóvodája fôzôkonyhájá-
nak megszûntetését illetve melegítô
konyhaként történô használatát. Az óvo-
dás korú gyermekek étkeztetését ezentúl
a Városi Általános Iskola Alsósági Tagisko-
lájának konyhája látja el. A Kemenesaljai
Egyesített Kórház intaházai telephelyén a
fôzôkonyha átalakul melegítôkonyhává. 
Ezután Klaffl Zoltán lakossági hozzászólá-
sa következett, aki az I. világháborús
emlékmû megtisztításáról, rendbetételé-
rôl kérdezte a képviselôket. Fehér László

polgármester elmondta, hogy erre a cél-
ra 1,5 millió forintot terveztek még az év
elején, és igyekeznek mihamarabb elvé-
gezni a munkálatokat. 
Szándéknyilatkozatot fogadtak el a kép-
viselôk a speciális étkeztetést igénylô
gyermekek, tanulók étkezési gondjának
megoldására. 
Celldömölk Város Önkormányzata Kresz-
nerics Ferenc Díjat alapított az ismert
nyelvész munkásságának, életmûve em-
lékének megôrzése céljából. Ezt a díjat a
könyvtárügy, a könyvterjesztés, a nyel-
vészet, a magyar kultúra és külföldi
megismertetése, az oktatás, az egyházi
élet és a tudomány területén maradan-
dót alkotók részére hozták létre, átadá-
sára a Magyar Kultúra Napjához kapcso-
lódó ünnepségen kerül sor. 
Éles és heves vitát váltott ki a pályázati le-
hetôségek témaköre. Makkos István kép-
viselô szerint a már nyertesnek mondható
Kemenes Vulkán Park-projekt – megvaló-
sítása esetén – sokat lendíthetne Celldö-
mölkön turisztikai fejlôdésén. Fehér László
polgármester szerint viszont a tervezett
belépôk irreálisan magasra szabott díjai
miatt hosszú távon nem fenntartható.
Kiniczky István képviselôi javaslata szerint
térjenek vissza erre a témára a késôbbiek-
ben, de a határidô szûkössége miatt ezt a
javaslatát a késôbbiekben visszavonta.
Söptei Józsefné alpolgármester-asszony
elmondta, az ô korábbi javaslata volt,

Október 20-án Fehér László polgármester lakossági fórumot tartott a 3. sz. vá-
lasztókerület lakóinak. A fórumon bemutatta a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által júliusban kedvezôen elbírált celldömölki pályázatokat,
különös tekintettel a Hámán Kató és a Temesvár utcák útfelújításaira. A fejlesz-
tési tanácshoz regionális szinten 198 pályázat érkezett be, melynek támogatá-
si igénye több mint egymilliárd forint volt. A települési önkormányzati szilárd
burkolatú belterületi közutak felújítására TEÚT pályázaton a Hámán Kató és Te-
mesvár utcák felújítására valamint csapadékvíz-elvezetésére 10 milliót nyert a
város. A munkálatok tervezett összköltsége 22 millió 526 ezer forint. Elhang-
zott továbbá, hogy a ligeti járda és kerékpárút felújítására 6 millió forint pályá-
zati pénz áll rendelkezésre. A beruházás tervezett összköltsége 11 millió 197
ezer forint, és hogy az izsákfai sportöltözô bôvítésére kb. 5,5 millió forintot
nyert, ennek tervezett összköltsége 7 millió 835 ezer forint.
Ezután Nagy Kálmán, a Kemenesvíz Kft. ügyvezetôje számolt be a munkálatok
jelenlegi állásáról a lakosság megértését és türelmét kérve. Elmondta, hogy a
munkálatoknak május 9-ig be kell fejezôdniük, ezért most igyekeznek addig
dolgozni, amíg az idôjárás engedi.
Fehér László polgármester beszélt a városközpont-rehabilitációs projektrôl,
mely mintegy 758 millió forint összköltségû, ebbôl az önkormányzat által igé-
nyelt támogatás majdnem 505 millió forint. 

»LOSONCZ ANDREA

LAKOSSÁGI FÓRUM A 3. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET LAKÓINAK

Németh Lajos egykori gimnáziumi ta-
nár, igazgatóhelyettes portréját ez év
elején rajzoltuk meg lapunkban. 
A gazdag életpálya újabb elismerés
mérföldkövéhez érkezett. A soproni
Berzsenyi Dániel Gimnázium (Líceum)
és Kollégium fennállásának 450. évfor-
dulója alkalmából 3 diák kapott magas
elismerést. A „Hûségedért a Líceum-
hoz” emlékplakettet – Kutas László
szobrászmûvész alkotását – és okleve-
let ünnepélyes keretek között adták át
Németh Lajosnak és két társának.
Winkler Balázs, a Diákszövetség elnöke
és Tölli Balázs, a Líceum igazgatója
méltatta a kitüntetettek érdemeit. Né-
meth tanár úr szerénységére mi sem
jellemzôbb, hogy erre a rövid híradás-
ra is úgy kellett rábeszélni. Az emlékek
felidézésekor azonnal szeretett taná-
rairól kezdett mesélni, felemlegetve
Sík Sándort, akivel az egyetemen talál-
kozott, de ugyanolyan szeretettel mu-
tatta egykori osztályfônökének irodal-
mi témájú alkotásait is. A plakett átvé-
telekor Németh tanár úr virágot helye-
zett el háborúban hôsi halált halt osz-
tálytársai emléktáblájánál. 
A kitüntetéshez az egykori tanítvá-
nyok és tisztelôk nevében szeretet-
tel gratulálunk!

»RL

„HÛSÉGEDÉRT A LÍCEUMHOZ”

hogy a pályázati lehetôségeket megvizs-
gálva állítsanak fel fontossági sorrendet,
ezt akkor a képviselôk nem szavazták
meg. Ha ez akkor megtörténik, most nincs
kapkodás. Lengyel László szerint a Vulkán
Park-projekt önként vállalt és ráfizetéses
projekt. Szerinte is elôször a kötelezô
feladatellátást kell kielégíteni, éppen
ezért fontosabbnak tartja a Regionális Fej-
lesztési Tanács által már jóváhagyott isko-
lafelújítási projektet, a városközpont reha-
bilitációs pályázatot, melynek szintén ko-
moly esélye van a támogatásra, és a még
ezután kiírandó betegellátást szolgáló pá-
lyázatot. Mint minden pályázatnál, a felso-
roltaknál is szükség van önerôre, és ez bi-
zony nem kis összeg. 
Döntés született még a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola tanulói úszás-
oktatásának támogatására, miszerint az
önkormányzat az iskola tanulói részére
tanulónként évente hat alkalommal biz-
tosít támogatást a Vulkán Gyógy- és Él-
ményfürdôben.             »LOSONCZ ANDREA
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Nagyszabású könyvadománnyal lepte
meg a Nemzetközi Gyermekmentô Szol-
gálat Magyar Egyesület kistérségünk ál-
talános és középiskoláit. A kistérségi
munkaszervezetet az egyesület pápai
aktivistái, dr. Kalmár Antal és dr. Kalmár
Antalné keresték meg, miszerint egy ha-
zai kiadó nemrég forgalomba került új
könyveibôl több tízezer maradt meg, s
ezeket a szolgálatnak ajándékozták. Az
elnökség hamar döntött: hátrányos hely-
zetû kistérségben élô tanulóknak ado-
mányozzák a könyveket. Dr. Kalmár An-
tal és dr. Kalmár Antalné a Celldömölki

és a Téti Kistérségeket választotta ki. A
könyvek átvételének megszervezése a
kistérségi munkaszervezet segítségével
szinte órák alatt megtörtént. A szép új
könyvek fôleg az általános és középisko-
la kötelezô olvasmányai szerint lettek
csoportosítva. Így a hét általános iskola
tanulói iskolánként közel 200, a két kö-
zépiskoláéi pedig 400-400 könyvnek
örülhettek. A kistérségi munkaszervezet
levélben köszönte meg az egyesület
adományát és a Kalmár házaspár lelkes
és áldozatkész munkáját.

»TAKÁCS MÁRIA

Könyvadomány a kistérség iskoláinak

Szakmai nap intézményvezetôk, óvónôk és dajkák részére

Az Országos Polgárôr Szövetség Elnök-
sége október 23-a alkalmából a polgár-
ôr mozgalomban végzett tevékenysége
elismeréseként a Celldömölk Polgárôr
Egyesületet az „Év Polgárôr Egyesülete”
kitüntetésben részesítette. Lacza Péter
elnök elmondta: 18 év lelkes, becsüle-
tes s nem kevésszer áldozatos munkája
elismeréseként érte ôket a megtisztel-
tetés. A neves kitüntetés átvétele után
sem tétlenkedik a tagság. A szokásos,
már tôlük megszokott védelmi, biztosí-
tási és járôrözési feladatok mellett fo-
lyamatos a kistérségi egyesületek

megalakulásának a segítése is. A cell-
dömölki polgárôrök száma jelentôsen
nem nôtt, viszont nem is csökkent. Je-
lenleg két új tag vár a felvételre. Mes-
teri község szeretne egy csoportot Cell-
dömölk alcsoportjaként létrehozni, a
tárgyalások ez ügyben még folynak.
Meghívást kaptak november 15-ére a
Dabason megtartandó „Egy iskola egy
polgárôr szervezet” címû országos érte-
kezletre. Az egyesület a 2008-as évet a
karácsonyi rendezvények, vásárok biz-
tosításával fogja zárni.

»TAKÁCS MÁRIA

AZ ÉV POLGÁRÔR EGYESÜLETE

A magyar oktatásügy szinte napról napra
változik, az új törvények és jogszabályok
bevezetése sokszor elôkészítetlen s ezzel
bizonytalanságot okoz, alkalmazásuk nem
minden esetben szakszerû.
Ilyen új elem az oktatási intézményekben a
teljesítményértékelés. Errôl a témáról szer-
vezett szakmai napot 2008. október 28-án a
Vasvirág Hotelben Somogyi Dezsôné, a Vá-
rosi Óvoda általános helyettese és az Alsósá-
gi Tagóvoda vezetôje. Elôadónak Antal Judit
óvodai szaktanácsadót és szakértôt (Barbori
Bt., Gyôr) kérte fel. Az egész napos program
keretében elôbb elméleti, majd gyakorlati
szinten kaptak segítséget az óvodavezetôk.
Dolgozóik mindennapi munkájának értéke-
lése nem kis feladat elé állítja majd ôket. A
résztvevôk számára szakkönyvvásárlási le-
hetôség is adódott a nap folyamán. A jól si-
került szakmai nap megszervezését Söptei
Józsefné, a Kistérségi Munkaszervezet, Cell-
dömölk Város Polgármesteri Hivatala és a
Városi Általános Iskola támogatta.

»TMT

bertáné dörnyei judit igazgatónô (jánosháza) 

és dr. kalmár antalné a könyvosztásnál

antal judit elôadását hallgatják az óvónôk
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„Lehullott a rezgônyárfa ezüst színû le-
vele …” – szól a régi nóta. Ám a helyiek-
nek és a környéken élôknek errôl a fáról
nem a nóta, hanem az ismert étterem
jut az eszébe. Kovács Csabáné Zitával, az
étterem mindennapjairól beszélgettünk.

» Mikor és hogyan került az étterem a
család tulajdonába?
– 1987. szeptember 10-én nyitotta meg
az étterem a kapuit családi vállalkozás-
ban. Az elsô idôkben bérleményként üze-
meltettük, de 1990-ben, a privatizáció
idején jött az ötlet, hogy megvásároljuk
és így üzemeltessük tovább. Az akkori for-
májában nem tudtuk tökéletesen a ven-
dégek szolgálatába állítani, így folyama-
tosan építettük, korszerûsítettük, hogy
megfeleljen mind a vendégeink igényei-
nek, mind a hatósági elôírásoknak. Az ak-
kori épületet kibôvítettük, az egész sön-
tés, az elôkészítô, a raktárak és a szociális
helységek is mind akkor épültek, 1992–
93-ban készültünk el. Természetesen
azóta is van mit tenni, folyamatosan épít-
jük, szépítjük az épületet kívül-belül.
» Hányan dolgoznak az étteremben
azon, hogy mindig friss étel kerüljön a
vendégek tányérjára?
– Az étteremben három felszolgáló, a
konyhán négy szakács és két kézilány dol-
gozik, valamint én is, mint „mindenes”,
hiszen akkor és ott ugrom be segíteni,
ahol és amikor szükség van rám. 
» Milyen ételeket találhatunk az étlapon?
– A naponta frissülô étlapunkon elsôsor-
ban a házias, magyaros ételek vannak túl-
nyomó többségben, de úgy gondolom,
hogy a kínálatunkban az igazi ínyencek

vagy az egészséges táplálkozás hívei is
megtalálják az ízlésüknek megfelelôt. 
A sült malackaraj vagy a sertéspörkölt
mellett rántott rákolló és békacomb is szí-
nesíti az étlapot, de belsôségeket, hal-,
szárnyas- és vadételeket is kínálunk. Az
étlapon minden nap megtalálhatóak a le-
vesek, fôzelékek, tésztaételek, készételek
és frissensültek, de a vendégek választá-
sát megkönnyítendô, minden nap két
menüvel várjuk az étkezôket.
» Az étteremben való fogyasztás mellett
többféle étkeztetési formában is sikerül
helytállni. Melyek ezek?
– Megpróbálunk folyamatosan alkalmaz-
kodni a vendégek, a megrendelôk igé-
nyeihez. Az egyházi óvodában és iskolá-
ban mi biztosítjuk az étkeztetést, de a

környezô falvak idôseinek, például To-
korcsra, Kemenessömjénbe, Kemenesmi-
hályfára, Kiscsôszre vagy Kemenesszent-
mártonba hordjuk ki az ételt. Celldömöl-
kön is vannak olyan idôsek, akiknek ház-
hoz visszük az ebédet, de nagyobb meg-
rendeléseket is teljesítünk különbözô hi-
vatalokba, irodáknak. A Vasvirág Hotelbe
naponta két alkalommal megyünk étkez-
tetni az ott lakó vendégeket, de az étter-
men kívül megrendezésre kerülô bármi-
lyen rendezvény étkeztetését is vállaljuk. 
» Milyen rendezvényeknek ad otthont az
étterem?
– Az étterem maximális befogadóképes-
sége 150 fô, lakodalmakat, ballagásokat,
bálokat szoktunk lebonyolítani, de kisebb
üzleti ebédeknek vagy vacsoráknak is ott-
hont adunk. A söntés rész folyamatosan
üzemel, mivel az étterem egyben italbolt
is, ide napközben bárki betérhet egy ká-
véra, italra vagy üdítôre. 
» A jövôre nézve milyen változások vár-
hatóak az étterem életében?
– Van egy félbehagyott munkánk, a te-
rasz rész még befejezésre vár, ezt min-
denképpen szeretnénk minél hamarabb
megcsinálni, és természetesen a folya-
matos karbantartási, felújítási munkálato-
kat végezzük el. Tennivaló mindig akad,
valami mindig leamortizálódik. Az ételek
és a kiszolgálás terén nem tervezünk kü-
lönösebb változtatásokat, egy-egy újdon-
ságot azért mindig becsempészünk az ét-
lapra, de továbbra is maradunk a házias,
magyaros ételeknél. Természetesen to-
vábbra is szolid árakkal és udvarias kiszol-
gálással várjuk kedves vendégeinket!

»CSÁGOLY SZILVIA

Celldömölkön elsô alkalommal került le-
bonyolításra az Esküvô kalauz 2009 címû
rendezvény az Event Marketing szervezé-
sében a KMKK galériáján, október 11-én.
Az életük nagy napja elôtt álló ifjú párok-
nak több, esküvôben már jártas, tapasz-
talt vállalkozó nyújtott segítséget, adott
gyakorlati tanácsokat, mint pl. fodrász,
kozmetikus, esküvôi ruhakölcsönzôs, vi-
rágkötô, fotós, videós, étterem- és szállo-
datulajdonos, cukrász, wellness életmód-
tanácsadó, dekorációs kellékeket forgal-
mazó képviseltette magát. Ezeken kívül
még egy limuzin-kölcsönzô cég is rendel-
kezésre állt, tehát sokrétû volt a kínálat.

Minden megjelent vállalkozó kiemelte,
hogy a megrendelôk egyéni elképzeléseit
megvalósítva szeretnének hozzájárulni
szolgáltatásaikkal a nagy nap örökké em-
lékezetessé tételéhez. Major Tamás, a
program szervezôje elmondta, hogy a
rendezvény elérte célját, hiszen arra volt
hivatott, hogy a házasulandók sokrétû fel-
világosítást kapjanak arról, hogy mire szá-
míthatnak ráfordítandó idô, költség és
egyebek tekintetében életük nagy napjá-
nak megszervezésében. Úttörô jellegû
volt a rendezvény, hiszen a környéken
még nem volt hasonló. Esküvô-kiállítás
ugyan volt, de az más. A pozitív visszajel-
zések okán lesz folytatás, várhatóan ja-
nuárban, kibôvítve a kínálatot, egész na-
pos esküvô-kiállításra kerül majd sor.

»REINER ANITA

Minden, ami esküvô

»  A  R E Z G Ô N Y Á R F A  V E N D É G L Ô

Házias, magyaros, friss és finom ételek
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Földrajzi távolság szerint hozzánk legkö-
zelebb esô testvérvárosunk az ausztriai
Neudau. A hivatalos szerzôdést 2004 nya-
rán kötötték meg településeink polgár-
mesterei, de kapcsolatunk gyökerei közel
két évtizedre nyúlnak vissza a volt sági is-
kola vezetésének és tanulóinak köszön-
hetôen. Neudau jelenlegi polgármestere
dr. Wolfgang Dolesch 2006 áprilisa óta
vezeti a piacváros életét. Dr. Wolfgang
Dolesch 38 éves, nôs, két kislány édesap-
ja, foglalkozása tanár. Kedvenc idôtöltése
az olvasás, futás és természetjárás. Fiatal
korától aktívan részt vett a Szociálde-
mokrata Párt munkájában egészen 10
évvel ezelôttig, mikor is – fôleg családi és
munkahelyi okok miatt – inkább Neudau
életének szervezésében vállalt fôbb sze-
repet. Polgármesteri megbízatása elôtt
1995 márciusától mint képviselô vett
részt a közügyek intézésében egészen
2005-ig, amikor alpolgármesterré vá-
lasztották.

» Polgármester úr, kérem mutassa be
Neudaut olvasóinknak!
– Köszöntöm celldömölki barátainkat!
Neudau a maga 1400 lakosával Celldö-
mölktôl közel két órára található, Stájer-
ország keleti részén. Társadalmi, képzési,
szociális és kulturális központja a közel
5500 lelket számláló kistérségnek (kilenc
település). Neudau közel 2500 éve lakott
terület. Az illíreket a rómaiak követték,
majd a 6. század végére elôbb az alpesi
szlávok, majd a 9. évszázadtól a néme-
tek betelepülése kezdôdött meg. A ma-
gyarok hódításaival az arányok teljesen
megváltoztak. A 12. században a telje-
sen kiüresedett területet ismét német
telepesek kezdték el benépesíteni, s ott-
honaik védelmére erôdítményt építet-
tek. A magyar, török, kuruc és hajdú ka-
tonák támadásai és harcai 1418 és 1711
között többször is gondoskodtak a mos-
tani Neudau környékének többszöri
megsemmisítésérôl. A sok rossz után a
18. század végén megkezdôdött a tele-
pülés iparosodása, 1789-ben alapították
a Borckensteini textilgyárat, amely a mai
napig a környék legnagyobb ipari létesít-
ménye. A munkalehetôség növekedése
a népességszám emelkedését is magá-
val hozta, a kereskedelem és ipar hama-
rosan a virágkorát élte. A pozitív fellen-
dülésnek a II. Világháború kitörése vetett
véget. A háború után azonnal megindult
a továbbfejlôdés, s ennek eredménye-
képpen Neudau 1959-ben piacvárosi
rangra emelkedett. Ma településünk ipa-
ri, szociális, kulturális, valamint az utó-

gondozás (idôsek, fogyatékosok) terüle-
tén nagyon jól kiépített rendszerben
mûködik.
» Milyen fejlesztési elképzelések meg-
valósítására törekszik Neudau képvise-
lô-testülete?
– Neudau és kistérsége egy igazán am-
biciózus fejlesztési programot szeretne
megvalósítani. Miután számos szociális,
képzési valamint kulturális intézményün-
ket felújítottuk és modernizáltuk, fôleg

szociális téren szeretnénk további újítá-
sokat és fejlesztéseket véghezvinni. Né-
hány héttel ezelôtt tettük le az új futball-
stadion alapjait, amely elkészülte után
minden hazai és nemzetközi elvárásnak
meg fog felelni. Két éve fáradozunk a tu-
rizmus felerôsítésén, ennek eredménye-
képpen ezekben a napokban fog eldôlni
egy szálloda megépítése. Ezenkívül sze-
retnénk, ha több üzem és gyár teleped-
ne meg nálunk, lehetôleg az arra kivá-
lasztott területen egy helyen. Úgy remél-
jük, hogy ezeket a terveinket is siker ko-
ronázza majd a közeljövôben.
» A turisztikai vonzerô egyik alapköve a
rendezvénykínálat. Önök milyen progra-
mokkal várják év közben a vendégeket?
– Az éves eseménynaptárunk nagyon
változatos. A szokásos világi és egyházi

Testvérvárosaink II. – Neudau
rendezvények mellett (pl. különbözô
társadalmi szervezetek és pártok báljai,
húsvéti ünnepségek, elsôáldozás és bér-
málás, karácsonyi rendezvények) szín-
házi, kabaré-elôadások és koncertek,
táncos esték színesítik a kulturális palet-
tát. A nyár folyamán sportéletünk is
mozgalmasabb lesz, sport- illetve te-
niszegyesületünk tartja meg szokásos
tornáit. Minden júniusban a fogyatékos
emberek megsegítésére (amely önkor-

mányzatunk egyik fô törekvése) rende-
zünk jótékonysági bált. Szeptemberben
gyermekeknek és a családoknak szerve-
zünk kirándulásokat, decemberben kon-
certekkel és adventi vásárral várjuk a
hozzánk látogatókat és a helyi érdek-
lôdôket.
» Befejezésül, kérem, értékelje a tele-
püléseink közötti kapcsolatot!
– Nagyon örülök Celldömölk és Neudau
régóta tartó barátságának. Celldömölk-
nek nagyon jó híre van településünkön, s
mindannyian büszkék vagyunk rá, hogy
ilyen nagyszerû barátaink vannak. Képvi-
selôtársaimmal együtt reméljük, hogy
baráti kapcsolatunkat fôleg kulturális, is-
kolai, de társadalmi és gazdasági téren is
el tudjuk mélyíteni.

»TAKÁCS MÁRIA

w. dolesch (középen) franz voves tartományfônökkel a felújított általános iskola megnyitóján
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Egy tárlat keretében mutatkozott be két
festômûvész: Török Enikô és Kovács Imre a
mûvelôdési központ galériáján, október
22-én. A kiállítás-megnyitón közremûköd-

tek az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény diákjai és taná-
ruk, valamint az Energy Dabaston Sporttánc
Egyesület táncosai. A két szombathelyi al-
kotót Pálné Horváth Mária, a KMKK igaz-
gatója mutatta be a közönségnek és
ajánlotta mûveiket a megjelentek figyel-
mébe. Megnyitó beszédében kiemelte,
hogy a két mûvész egyénisége, stílusa és
technikája ugyan más, de itt és most egy
kiállításon találkoznak, és közös nyelven
szólnak esztétikumról, a környezet, a ter-
mészet szépségeirôl, emberek, állatok,
növények sokféle arcáról, harmóniájáról
vagy éppen ellentmondásáról. 
Török Enikô már gyerekkorában szeretett
festeni, a késôbbiekben a festészet mel-
lett üvegfestéssel és restaurálással is

Egy férfi és egy nô kiállítása foglalkozott és foglalkozik a mai napig.
Technikailag az akvarell mellett horgony-
zott le, mûvészetét a könnyed elegancia,
a tünékeny szépség megragadása, a lágy
tónusok jellemzik. Kiállított munkái kö-
zött csendéleteket, állatok, virágok, ter-
mészeti képek ábrázolását láthatjuk.
Kovács Imre négy évvel ezelôtt vonult
nyugdíjba egy könnyûipari cég vezetôje-
ként. Már aktív korában azon gondolko-
dott, milyen értelmes, szabadidôs tevé-
kenységgel tölti majd nyugdíjas napjait.
Így talált rá a festészet. Egyszerû formák
alkalmazása, hatásos színvilág, karakteres
formavilág jellemzik mûvészetét. Az olaj-
festészettel foglalkozik, jelenleg is tagja a
szombathelyi festôkörnek. Alkotásai kö-
zött portrék, ôszi-téli tájak, csendéletek,
életképek, a természet csodáinak ábrázo-
lásai lelhetôk fel. A két festô tárlata no-
vember 18-ig tekinthetô meg a mûvelô-
dési központ galériáján. 

»REINER ANITA

Könyves Vasárnap
Könyves Vasárnapot rendeztek október 12-
én a KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtárá-
ban. Ennek szellemében ingyenesen lehe-
tett beiratkozni, ez év december 31-ig szó-
ló tagsággal, valamint „A megbocsátás 180
perce” akció keretében következmények
nélkül vihették vissza az olvasók a hosz-
szabb ideje maguknál felejtett könyveket.

Ugyanezen a napon az Országos Tini Könyv-
tári Napokhoz csatlakozva a gyermek-
könyvtár várta érdekes programokkal a
diákokat. Édes kis titkaink címmel kerek-
asztal beszélgetéssel kezdôdött a délután,
melynek során a hagyományos naplóírás-
sal és a ma oly divatos internetes napló
vezetésével kapcsolatban érvelhettek, vi-

lános Iskola hetedikesét: Szabó Gabriellát,
és a mindössze 4. osztályos (a legfiata-
labbként induló) Keresztes Mírát. 
A rendezvény lebonyolításában Emih Virág
Eszter gyermekkönyvtáros segítségére volt
Hartmanné Fekete Ildikó, a Városi Általá-
nos Iskola könyvtárosa és a gyakorlatát a
celldömölki könyvtárban töltô szombathe-
lyi fôiskolás Potor Krisztina.

»RA

A Soltis Lajos Színház társulata a közel-
múltban újabb mesejátékot vitt színre.
Csukás István Gyalogcsillag címû mesé-
jének premierjét október 17-én tartot-
ták a kamaraszínházban. Az Ecsedi Er-
zsébet által rendezett darabban a tár-
gyak (létra, gereblye, hordó) emberi
tulajdonságokkal vannak felruházva,
és sok kaland után a mesejáték végére
a legnagyszerûbb emberi értékeket is
felfedezik. „ Nagyon szeretetre méltó,
aranyos történet, amely mint minden
jól megírt mese, azt az üzenetet hor-
dozza, hogy a boldogság bennünk van,
és magunkban kell megtalálni”-

összegzett a rendezô. A darab nemcsak
gyereknek, de felnôttnek is tanulságot
hordozó lehet, hiszen a próbák kiállása
után mindenki elnyeri méltó jutalmát,
és birtokolhatja a számunkra is oly fon-
tos, örök értéket közvetítô egyetemes
emberi kincseket. A dinnyekirály szájá-
ból elhangzó mondatokkal: „Olyanok
vagytok, mint a gyalogcsillagok!... Ha
nem látsz az égen, keresd a földön! Itt
is nagyon sok csillag gyalogol! A barát-
ság csillaga! A hûség csillaga! A szere-
tet csillaga! Kiálltátok a próbát: a barát-
ság, a hûség és a szeretet próbáját!”
–akár vége is lehetne a történetnek, de

hátra vannak még a zenei betétek és a
végsô tanulság, miszerint: „Nem lehet
szegény az, akinek barátai vannak!”. És
itt a vége, fuss el véle!

»REINER A.

tázhattak, formálhattak véleményt a részt-
vevôk. A program mûveltségi vetélkedôvel
folytatódott, majd a nap talán legérdeke-
sebb epizódja következett, melynek ered-
ményeként megválasztották Az Év Tini Ol-
vasóját. A jelentkezôket három próbatétel
várta: elsôként egy elôre megnevezett ol-
vasmányból feltett kérdésekre kellett frap-
páns válaszokat adni, aztán egy rögtönzött
könyvajánlás keretében kellett a hallgató-
ság érdeklôdését felkelteni a mû iránt, és
végül el kellett nyerni a közönség szimpá-
tiáját. Utóbbiból derült ki, hogy kit tartanak
a leghitelesebb, legrátermettebb elôadó-
nak, vagyis kit szavaznak meg Az Év Tini
Olvasójának. A szavazás úgy hozta, hogy
két gyôztest is választottak, a Városi Álta-

CSUKÁS ISTVÁN MESEJÁTÉKA A SOLTISOSOKNÁL

szabó gabriella és keresztes míra az év tini olvasói
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• 2008. november 13., 10.00 – Az
Ifjúsági hangversenybérlet elsô
elôadása.  Zene képzelet – Vár-
nagy Andrea és Farkas Zsolt
négykezes zongoramûveket ad
elô versekkel. Helyszín: a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár színházterme.

• 2008. november 13., 17.30 –
Hahner Péter történész, tanszék-
vezetô egyetemi docens elôadá-
sa a az USA elnökválasztásairól
George Washingtontól napjain-
kig. Helyszín: a Kemenesaljai Mû-
velôdési Központ és Könyvtár
Kresznerics Ferenc Könyvtárában
.• 2008. november 21., 10.00 és
14.00 – Csajkovszkij: A hattyúk
tava –  zenés-táncos mesejáték a
Nektár gyermekszínház elôadá-
sában.

• 2008. november 21., 18.00 – Pa-
pírvarázslat – kiállítás Nagy Jó-
zsefné szalvétagyûjteményébôl. 

• 2008. november 22., 19.00 – 
A 2008/2009-es színházi évad
nyitóelôadása. Molnár Ferenc: 
A doktor úr vígjáték két részben a
Körúti Színház mûvészeinek elô-
adásában. Jegyár: I. hely: 3.200 Ft,
II. hely: 2.700 Ft, Nyugdíjas, diák:
2.200 Ft.

A Dukai Takách Judit Játékszín
Alapítvány által meghirdetett
színházi páholyok ára: 24.000 Ft
(arany), 22.000 Ft (ezüst), 20.000
Ft (bronz).

A Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pont és Könyvtár Teátrum ifjúsági
színházbérletet hirdet a 2008/
2009-es évadra.

• 2008. november 26., 14.00 –
Vörösmarty Mihály: Csongor és
Tünde. A budapesti Nevesincs
Színház elôadásában.

• 2009. január – A Tarisznyás
együttes koncertje

• 2009. március – Mátyás király
álruhái – zenés táncos játék a
Maros Táncszínház (Marosvásár-
hely) elôadásában. Információ
kérhetô Tóth Andrea mûvelôdés-
szervezônél a 95/779-302-es te-
lefonszámon.  

» PROGRAMAJÁNLÓ

Hamarosan kezdetét veszi a Kemenesal-
jai Mûvelôdési Központ és Könyvtár fel-
nôtt színházbérlet-sorozatának 2008–
2009-es évada. Az új évad kínálatáról
Pálné Horváth Mária intézményvezetôt
kérdeztük:
– A hagyományokhoz híven most is
négy elôadást kínálunk a színházbarát
közönségnek. Ismét azt tûztük ki célul,
hogy igényesen szórakoztassunk. Ezért
könnyedebb, zenés, vidám darabokat és
kicsit fajsúlyosabbakat egyaránt válasz-
tottunk a repertoárba. 
Az évadot Molnár Ferenc: A doktor úr cí-
mû vígjátékával indítjuk, november 22-
én. Ezt a darabot a Körúti Színház mutat-
ja be, Koltai Róbert fôszereplésével. A to-
vábbi három elôadásra 2009-ben kerül
sor. A jövô évet A miniszter félrelép címû
közismert bohózattal kezdjük, a nálunk
elsô alkalommal fellépô Kalocsai Színház
mûvészeinek elôadásában. Majd a Turay
Ida Színház és a Soproni Petôfi Színház

közös produkciója, az Osztrigás Mici címû
zenés komédiával folytatódik az évad. A
színházbérlet-sorozat utolsó elôadása-
ként a Veszprémi Petôfi Színház örökzöld
vígjátékát, az Indul a bakterházat tekint-
heti meg a közönség. 
A színházlátogatók november 10-ig vált-
hatják meg bérleteiket 10.000, 9.300,
valamint 8.500 forintos árakon. A Dukai
Takách Judit Játékszín Alapítvány idén is
hirdetett páholyokat: az arany-, ezüst- és
bronzpáholyok 24, 22, illetve 20 ezer fo-
rintos árakon vásárolhatók meg. A pá-
holytulajdonosok számára a helyi elô-
adásokon túl az igényeknek és érdeklô-
désnek megfelelôen vidéki színházláto-
gatásokat is szervez az alapítvány, vala-
mint az évad elsô és utolsó elôadása
után páholy-partin vehetnek részt. 
Szeretettel várjuk a régi és új színházba-
rátokat, töltsük együtt, kellemesen a
színházi évadot!

»REINER ANITA

Az ôszi szünet gyerek-elhelyezési gond-
jainak enyhítésére és az unalmas napok
megelôzésére Ôszi játszó-tér címmel
gazdag programot kínáltak a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és Könyv-
tár munkatársai október 28. és 31. kö-
zött a szünidejüket töltô gyerekek szá-
mára. A Lónainé Kondics Zsuzsanna és
Emih- Virág Eszter szervezôk által veze-
tett programok során mindennap reg-
geltôl délutánig többféle elfoglaltság
közül választhattak a lurkók. Így többek

között arcfestés, fafaragás, üvegfestés,
számítógépes játékok várták ôket. A hét
egyik legérdekesebb programjának a
töklámpás készítése mutatkozott, ezen
kívül jelmezkészítés, papírdíszek készí-
tése, bábok megalkotása szerepelt az
ügyességi foglalkozások között. Az egy-
hetes programsorozatba még egy kirán-
dulás is belefért, melynek során a
Veszprémi Állatkertben tettek látoga-
tást a gyerekek.

»R. ANITA

Kezdôdik a színházi évad

Egész héten játszóház

A Celldömölki Családokért Alapítvány ezúton szeretné megköszönni az adózók-
nak, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át részükre felajánlották. A 2007. év-
ben kapott összeget, 212.871 Ft-ot, gyermekek és idôs emberek közösségi ren-
dezvényeire (táborozás, ünnepek) fordítják. Adószám: 18889095-1-18
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Tizenkettedik alkalommal gyûltek össze a
Pannónia-Ringen Vas megye általános is-
kolásai, hogy a Megyei Diáksportnapon
mozgással emlékezzenek az aradi vérta-
núkra. A rendezvényen több mint 20 iskola
közel 2000 tanulója vett részt, akiket Dr.
Varga Zoltán, a Vas Megyei Sportigazgató-
ság igazgatója köszöntött és egyben mél-
tatta az emléknap jelentôségét. Horváthné
Stukics Erzsébet, Vas Megye Önkormányza-
tának tanácsnoka is megemlékezett a vér-
tanúkról és egyben sportszerû, jó verseny-
zést kívánt a résztvevôknek. Az ostffy-
asszonyfai Petôfi Sándor ÁMK Általános Is-
kolája Smidéliusz Sándorné igazgatónô irá-
nyításával a megszokott kitûnô színvonalon
vezényelte le a rendezvényt és adott mara-
dandó szép emléket a résztvevôknek. A
versenyek mellet számos szórakoztató
program is várta az érdeklôdôket. A jó ha-
gyományokat követve a celldömölki Városi
Rendôrkapitányság munkatársai játékos
vetélkedôvel hívták fel a figyelmet a szabá-
lyos közlekedés fontosságára. Kistérsé-
günkbôl az alábbi tanulók értek el dobogós
helyezéseket. 1-2. osztály kerékpár: mind-
három dobogós helyet az ostffyasszonyfai

iskola tanulói gyûjtötték be Módos Renátó,
Koszogovics Kevin és Kurucz Ádám révén. A
7–8. osztályosok között Márczi Balázs, a
celldömölki Városi Általános Iskola tanulója
lett az elsô, a leányok között Zubor Adrienn,
a jánosházi Szent Imre Általános Iskola ta-
nulója harmadik lett. Futásban az 1–2. osz-
tályosok között Hajba Andrea (Kemenes-
magasi) harmadik helyezése érdemel em-

lítést. Szintén a kemenesmagasi iskola ta-
nulója Benkovich Gergô, aki a 7–8. osztá-
lyos kategóriában lett második. Itt a leá-
nyok közül Czirák Melissa (Szent Imre Álta-
lános Iskola, Jánosháza) teljesítménye ért
elsô helyet. A legtöbb tanulót mozgósító is-
kolának járó serleget a jánosházi Szent Im-
re iskola kapta.

»RO-LÓ

„Falu végén van a házunk /a bozótból ki
se látszik,/ de az angyal, ha leröppen, kü-
szöbünkön vacsorázik” – Weöres Sándor
játékos, halhatatlan soraival lehetne jelle-
mezni azt az alkotótábort, mely a Keme-
nesaljai Regionális Ifjúsági Szövetség
(KERISZ) és a Petôfi Irodalmi Múzeum
szervezésében valósult meg Csöngén az
egykori evangélikus parókiából kialakított
Ökumenikus házban. Dr. Mesterházyné
Jánosa Magdolnától, a tábor és a KERISZ
vezetôjétôl megtudhattuk, hogy az idei
táborozók már a nyolcadik csoport a sor-
ban, és remélik, hogy minél többen fede-
zik fel Weöres Sándor faluján keresztül
szûkebb pátriánk, a Kemenesalja szépsé-
geit. Az alkotótábor gazdag programjából
nehéz kiemelni bármit is, hiszen a bodza-
síp faragásától a múzeumlátogatásig sok
mindenben része volt a táborlakóknak.
Szóltak a megzenésített versek, Lôcsei
Tóth Péter Weöres Sándor-kutató – aki
lassan „tiszteletbeli csöngeinek” tekint-
hetô csakúgy, mint Fûzfa Balázs és Boká-
nyi Péter irodalomtörténészek – irodalmi
igényességgel nyitott fel kulisszatitkokat
a költô életébôl. Volt drámajáték és kéz-
nyomat festés, s a költôi hajlamú ember-

palántáktól megszülettek az elsô versek
is. Az alkotótáborban a rumi gyógypeda-
gógiai intézet is képviseltette magát ta-
nulóival. Ennek köszönhetôen mindenki
leckét kaphatott toleranciából, jelesre
vizsgázhatott jószívûségbôl, és megtanul-
hatta, hogy a világ mindannyiunkkal –
egészségesekkel és segítségre szorulók-
kal – együtt kerek. A táborzárás a jövô évi
folytatás reményében zajlott. Az egyik tá-
borlakó a ház naplójában így jellemezte a
tábort és Csöngét: „Remek hely, remek
emberekkel!”
A csöngei táboroknál sokkal régebbi múlt-
ra tekint vissza a Magyarországi Evangéli-
kus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) kemenes-
mihályfai táborhelye, mely az egykori pa-
rókiának adott új funkciót. 1990 óta fo-
gadja a táborozókat az épület, s tavaly 30
millió forintos ráfordításnak köszönhetôen
2007-ben teljesen megújult és megtör-
tént akadálymentesítése is. A tábor szer-
vezését központilag végzik, az idei turnu-
sokról Kovács Imre evangélikus lelkész
adott felvilágosítást. Idén nyáron négy
csoportot fogadtak, csoportonként 35–40
fôvel. Általában az a jellemzô, hogy össze-
szokott társaság érkezik egy-egy ismerôs

Sportnap az emlékezés jegyében

Táborlakók a Kemenesalján
vezetô turnusába. Jönnek új táborozók, de
sajnos olyan is van, hogy valakitôl el kell
búcsúzni, mint Ferenc Lacitól, aki Vitray
Tamás egykori mûsorából kézzel és szájjal
festett mûalkotásai révén vált ismertté. A
mozgáskorlátozottak táborai mellett volt
már képzômûvészek által vezetett tábor
is Kemenesmihályfán. Ide azonban csak
olyanok jöhettek, akik legalább a kezüket
vagy a lábukat tudják használni. Mivel a
mozgássérült táborozók között sokan tel-
jesen mozgásképtelenek, ezért a táborok-
ra általában a Szentírás köré szervezôdô
tematikus foglalkozások a jellemzôk. A
megbeszélésekben majd mindenki részt
vehet. Választható jelleggel vannak kéz-
mûves foglalkozások is. A legtöbb tábor
kirándulásokat szervez, inkább rövidebb
távra, de jártak már a Fertô-tónál, sôt a
tavon is – igaz, csak hajóval. A celli, koráb-
ban a mesteri fürdôzés is a kedvelt prog-
ramok közé tartozik. A kiránduló csopor-
tok mellett idén ôszre egy csoport jelent-
kezett be, de szeretettel várják jövôre is a
táborozókat a most már minden igényt
kielégítô táborhelyen – zárta beszámoló-
ját Kovács Imre lelkész.

»RL
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Hogyan érinti a pénzügyi válság?Megkérdeztük
» válaszoltak

Valutaalapú autóhitelem van,
másfajta szerencsére nincs.
Meglátásom szerint nem sok-
kal emelkedett a havi törlesztô
részletem, körülbelül kétezer
forinttal. Bízom benne, hogy
további növekedésre már nem
kell számítanom. Ezen kívül kü-
lönösebben nem érint a gazda-
sági válság, egyelôre a családi
vállalkozásunkban sem veszem
még észre. Vendéglátóhelyün-
kön nem tapasztalom, hogy
esetleg laposabb lenne az em-
berek pénztárcája, aztán majd
idôvel ez is biztosan észreve-
hetô lesz, mint minden más te-
rületen.

Kétféle hitelünk van, amiket
ingatlanra vettünk fel. Forint-
és svájci frank alapúak. Körül-
belül négy-ötezer forinttal
emelkedtek a törlesztô részle-
tek. Hallani, hogy sokan meg-
bánták a svájci frank alapú hi-
tel felvételét, de a forintalapú
akkor még magasabb volt.
Várható volt, hogy bekövetke-
zik ez a válság, hiszen nagyon
könnyen lehetett kölcsönök-
höz jutni. Minden embert
rosszul érint, viszont a ban-
koknak kell ez a megszorítás.
A 13. havi fizetés megvonása
is kellemetlenül érinti a csalá-
di kasszát.

Semmilyen hitelem nincs,
ezért ilyen téren nem érint a
gazdasági válság. Megtakarítá-
saim viszont vannak, ugyanis
lakásra gyûjtök. Ezeket némi-
leg veszélyben is érzem, mert
ha esetleg csôdbe mennek a
pénzintézetek, akkor veszíthe-
tek. Nem tartom biztosítéknak
a Nemzetközi Valutaalap segé-
lyét sem, mert gyenge ország
vagyunk. Közalkalmazottként
fájlalom, hogy a 13. havi bér
kifizetése is elmarad. Ezt még
talán kibírjuk valahogy, de
hogy fizetésemelésben sem
reménykedhetünk, az már va-
lamivel elkeserítôbb.

Valutaalapú gépkocsi-hiteleink
vannak. Nagyon sokat emel-
kedtek a törlesztô részleteink,
átlagosan 25–30%-kal, már
meg is kaptuk az új csekkeket.
Nem is sok van már hátra a
kölcsönbôl, így még bosszan-
tóbb, hogy pont a vége felé jött
ez a kellemetlenül érintô gaz-
dasági válság. Sajnos semmit
nem ér a pénzünk. A vállalko-
zásunkban még nem érzékel-
hetô a fogyasztói réteg meg-
szorításából eredô pénztelen-
ség, de majd egy-két hónap
múlva biztosan észrevehetô
lesz. Ajkai üzletünkben már
most is tapasztalható.

»fotó: major tamás»kérdez: reiner anita

Novák
Adrienn

Varga
Csaba

Nagy
Dezsô

Beleznay
Lajos

ÔSZKÖSZÖNTÔ TALÁLKOZÓ
A Bobai Daloskör 2001-ben hagyományteremtô szándékkal
hívta életre az Ôszköszöntô Dalos Találkozót, melyre október
23-án nyolcadik alkalommal érkeztek új és visszatérô ven-
dégek, daloskörök, mûvészeti csoportok, elôadók. A találko-
zót Pajor András, a Vas Megyei Önkormányzat frakcióveze-
tôje nyitotta meg, a fellépôket és a falu lakóit Szabó Ferenc,
Boba község polgármestere köszöntötte. A délután folya-
mán remek hangulatú mûsorral szórakoztatta a közönséget
a Balatonedericsi Magnificat Kórus, Kóka Rozália mesemon-
dó, a Káldi Asszonykórus, a Kemenesalja Néptáncegyüttes,
az Egyházashetyei Daloskör és SOZZ kvartett, a Hosszúpe-
resztegi Nôi Kar, az Ostffyasszonyfai Citerazenekar és Nép-
dalkör, Porkoláb Roland versmondó, valamint a házigazda
Bobai Daloskör. Az elôadók megemlékeztek az 52 évvel
ezelôtti eseményekrôl, a dalok azokért szóltak, akik életüket
adták a hazáért, menekülni kényszerültek, vagy börtönben
raboskodtak. A VIII. Ôszköszöntô Dalos Találkozó végén a fel-
lépôk közös dallal ajándékozták meg egymást.

»VASS VERONIKA

»  K Ö Z L E M É N Y

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2008. november 12-
én Celldömölk és környéke háziorvosainak rendelése
továbbképzés miatt elmarad. SÜRGÔS és INDOKOLT
esetben reggel 8 órától Központi Ügyelet vehetô igény-
be a Vörösmarty út 2/c alatt. Telefon: 06 95/423-742
illetve 06 95/779-400. Megértésüket köszönjük!

Az iskola-összevonás elôtt Eötvös Loránd Általános Iskolaként
mûködô intézmény egykor a Celldömölki Római Katolikus Egy-
házközség fennhatósága alá tartozott. A Római Katolikus Polgári
Leányiskola életében az 1947–48-as tanév volt az utolsó, amikor
még egyházi irányítás alatt mûködött. Az utolsó polgári évfolyam
1948 nyarán hagyta el az intézményt, ezután államosították.
1948 júniusában 49 ifjú diák ballagott ki az iskola falai közül, akik
hat évtized elteltével, 2008 szeptember 6-án tartották hatvan-
éves találkozójukat. A nem mindennapi eseményre 13 egykor if-
jú, ma már kissé megfáradt, deres hajú öregdiák érkezett az or-
szág különbözô pontjairól. Az osztálytalálkozók szokásos forgató-
könyvét követve alakult a program: névsorolvasás, megemléke-
zés az elhunyt tanárokról és osztálytársakról, múltidézés, beszél-
getés, anekdotázás. A jó hangulatban eltöltött együttlét után az
elválás nem a szokásos „öt vagy tíz év múlva találkozunk” szavai-
val történt, hanem közös megállapodás szerint két év múlva szer-
veznek újabb találkozót az egykori zárdaiskolások.

»REINER ANITA

60 ÉVE HAGYTÁK EL AZ ISKOLA FALAIT
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Változások a vízisport egyesületnél
Újabb változások történtek a Celldömöl-
ki Vulkán Vízisport Egyesület edzésrend-
jében. Mint arról korábban beszámol-
tunk, októbertôl új vezetôedzô – Erdôs
Zoltán – került az egyesülethez. Az

edzésrendben egyelôre nagy változáso-
kat nem tervez a fiatal edzô, viszont
szükség volt néhány módosításra. Már
október közepétôl kettévált a Béka-cso-
port. Egyik fele maradt Béka, míg a ki-

sebbek Ficánka-csoportként dolgoznak
tovább Erdôsiné Szabó Judittal. Novem-
ber elejétôl a Béka-csoport a mély-
vízben folytatja munkáját Bertalanné
Horváth Dóra vezetésével 17.00 órától,
míg a Ficánka-csoport 16.30-tól Bazsika
Ildikóval a kisvízben úszik továbbra is. A
Cápa-csoport edzése háromnegyed hat-
kor kezdôdik majd Bertalanné Horváth
Dórával. Az október közepétôl mûködô,
a vezetôedzô irányította versenyelôké-
szítô-csoport edzése változatlanul 6 óra-
kor, míg a Márkus Imre vezette Delfin-
csoporté fél hétkor kezdôdik. További in-
formáció az edzésrendrôl és a csoport-
beosztásról az egyesület hirdetôtábláján
olvasható.

***
Ismét lesz Mikulásnapi Úszóverseny a
Vulkán Gyógy- és Élményfürdôn decem-
ber 5-én délután 4 órától. A tavalyi siker-
re való tekintettel a szervezôk ismét vár-
ják az úszást kedvelôket. Idén nem csak
az általános iskolások, hanem az óvodá-
sok, sôt a felnôttek is „ringbe”, bocsánat
vízbe szállhatnak majd a gyôzelemért.
További információ a Vulkán Gyógy- és
Élményfürdôn kapható.

»LILO

Körmendi DMTE-Celldömölki VSE-Mávépcell
37:38 (18:21). Körmend, 50 nézô, vezette:
Blaskó, Dobovai.
Körmend: Seiler – Szôke 4, TÓTH 13/7,
Horváth 4, Dévai K. 1, Kiskós 1, Balogh A.
4. Csere: Dévai A., Németh, Szoták 7,
Vincze, Galamb K. 3.
Edzô: Belényes Jánosné.
Celldömölk: Mendel – KAZÁRI 6, SZOMOR-
KOVITS L. 13/1, Szomorkovits A. 6, Fûzfa
1, Szilvágyi 8/6, GEIGER CS. 1. Csere: Ba-
logh, Farkas 1, Dobány, Mesterházy, Né-
meth 2, Nagy.
Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.

A találkozó elsô tíz percében a Celldö-
mölk uralta a játékot. Mindkét csapat
szinte csak a támadással foglalkozott,
védekezésben egyik gárda sem jeleske-
dett. A 12. percben háromgólos elôny
birtokában volt a celli csapat (5:8), s ezt
az elônyt a szünetig tartani is tudták a
lányok. Fordulás után a hazaiak meg-
kezdték a felzárkózást, és a 36. percben
sikerült egyenlíteniük (23:23), majd for-
dítaniuk. A celli játékosok elég sokat
szabálytalankodtak, és ennek meg is lett
az eredménye, a játékvezetôi páros sor-
ra állította ki ôket. Volt olyan idôszak,

amikor mindössze két vendég mezôny-
játékos volt a pályán, és ezt ki is hasz-
nálta a Körmend. A vége elôtt nem sok-
kal még úgy tûnt, hogy a sok emberhát-
ránynak köszönhetôen elúszik a meccs,
ám a hajrában rákapcsolt a celli csapat,
és az 58. percben újra elônybe kerültek,
melyben nagy szerepe volt Szomorko-
vits Lillának. A végén egygólos vendég-
gyôzelem született, és megérdemelten
hozta el a két pontot Salamonné Csótár
Adrienn együttese. – Ifi: 37:20 (17:7).
Ld.: Szoták 9/2, Galamb E., Horváth B. 5-
5, illetve Dobány 6.

Várpalotai Bányász SK-Celldömölki VSE-
Mávépcell 46:21 (22:13). Várpalota, 150
nézô, NB II-es férfi kézilabda-mérkôzés.
Vezette: Nagy, Tóth.
CVSE: Csönge – László, Rozmán 7, Takács
2, Derzsényi 3, Kazári 4, Berghoffer 5.
Csere: Németh Z., Németh B. Edzô: Fan-
csali Ferenc.

A bajnokesélyes otthonában lépett pá-
lyára a még pont nélkül álló Celldö-
mölk. Az elsô percekben úgy tûnt, sike-
rül megszorítani a várpalotai együttest,
hisz jó tíz percig fej-fej mellett haladtak
a csapatok. (12. perc: 8:7). A félidô
folytatása azonban a hazaiaknak sike-
rült jobban, és a szünetre már kilencgó-

Fordulatos meccsen nyertek a lányok

Újabb súlyos vereség los különbséggel vonulhattak a csapa-
tok. Fordulás után hamar eldôlt a
meccs, a hazaiak könnyedén szórták a
gólokat, a rövid kispaddal rendelkezô
celliek teljesen elfáradtak. Újítani már
nem tudott a Fancsali-legénység, és a
végére 25 gólos vereségbe szaladtak
bele a fiúk. – Ifi: 23:20 (7:5).
Jók: László 7, Németh B., Németh Z 4-4.

»CSUKA LÁSZLÓ

a celldömölki vulkán vízisport egyesület egyik csoportja
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»  V E G Y E S

Celldömölki VSE – Mosonmagyaróvár 
2-1 (1-1).
Celldömölk, 300 nézô NB III-as labdarú-
gó-mérkôzés Bakony-csoport 12. forduló.
2008. október 25.
Vezette: Vizi István (Aczél Zsolt, Vincze
Gábor).
Celldömölk: Horváth Máté – Kazári B.
(Hanzl M. 66. p.), SZABÓ A., Gyôrvári,
Györkös – Szalai K., Babics, HORVÁTH Á.,
Szilágyi (Pungor N. 75. p.) – SZALAY T.,
Németh J. Edzô: Balhási István.
Mosonmagyaróvár: Antal – Szabados G.,
Gardó, Tóth, Kormos – Balás (Szabados
M. 80. p.), Hannich, WINTER, Kohajda –
Schmatovich (Makk 62. p.), SZABÓ. Edzô:
Hannich Péter.
Góllövôk: Gyôrvári (43. p.), Németh J. (85.
p.), illetve Szabados G. (40. p.).

Szombathelyi Haladás II. – Celldömölki
VSE 1-0 (0-0).
Szombathely, 200 nézô NB III-as labdarú-
gó-mérkôzés Bakony-csoport 13. forduló
2008. november 2.
Haladás II.: Gôcze Gergô – Tar (Berning),
Bezdi, Lengyel, Farkas – Simon Ádám
(Szakály), Maikel, Iszlai, Csutak (Gyurján)
– Simon Attila, Burkus.
Celldömölk: Horváth M. – Sallér (Kocsis T.),
Gyôrvári, Szabó A., Györkös – Szalai K.,
Babics, Horváth Á., Szilágyi (Pungor) –
Szalay T. (Présing), Németh J. 
Góllövô: Maikel (65. p.).
Jók: Lengyel, Simon Á., Maikel, Iszlai, Si-
mon A., illetve Horváth Máté, Gyôrvári,
Horváth Ádám.
A cím nem is annyira a Szombathelyen
elszenvedett egygólos vereségnek a ho-
zadéka, mert ki lehet kapni a megyei ri-
válistól, hanem inkább annak szól, hogy
egy kisebb (reméljük csak kisebb) gödör-
be került néhány játékos teljesítménye.
Természetes, hogy egy ilyen hosszú so-
rozatban vannak és lesznek hullámzó
teljesítmények, nem gond, ha van, aki
átveszi ilyenkor tôlük és egy darabig vi-
szi a stafétabotot. Ehhez kell a változat-
lan bizalom egymás iránt, beleértve a
közönség és a csapat viszonylatát is.
Nem igazán ment a játék a Mosonma-
gyaróvár ellen az elsô félidôben, annak

közepétôl egyre inkább a vendégek ve-
szélyeztettek, igaz, nem kidolgozott tá-
madásokkal, hanem inkább pontrúgá-
sokkal. Az egyik ilyen szituációban a
jobb hátvéd Szabados Gábor egy beívelt
szabadrúgást a hosszú oldalon fejelt be
a hazai kapuba (0-1). Lélektanilag na-
gyon jókor, még a szünet elôtt egyenlí-
tett a Cell, furcsa gól volt, de az is gól.
Szabadrúgást végeztünk el a középpá-
lyáról, a keményen belôtt labdába a
vendégkapus olyan szerencsétlenül
nyúlt bele kifutva kapujából, hogy az a
kezérôl felfelé és saját kapuja felé pör-
gött. A menteni igyekvô védôk gyûrûjé-
ben, megelôzve ôket Gyôrvári Gábor fe-
jérôl (hátáról) pattant be az egyenlítô
találat (1-1). A második félidô játékban
már hozta az elvártakat, elsôsorban
Szalay Tamás révén, aki sorra helyzetbe
hozta társait, de ôk nem éltek a lehetô-
ségekkel. Ki-ki vérmérséklete szerint
reagálta le a történteket, szerencsére
Németh József úgy, hogy csak azért is
rúgok ma egy gólt és ez össze is jött ne-
ki az utolsó percekben. Egy beívelt lab-
dára többen ugrottak, az egyik mosoni
védô nagyot kiáltva terült el a földön, de
mire leért, a kipattant labdát csatárunk a
kapuba helyezte. Kisebb tumultus és
reklamációk ellenére végül is ez lett a
gyôztes találat (2-1). 
Szombathelyen a zöld-fehérek között a
celli különítménybôl (Szép Tamás, Nagy
Bálint, Skriba Máté, Gôcze Gergô) csak

Kemenesalja
Új

»

CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

megjelenik kéthetente

I M P R E S S Z U M
felelôs kiadó: Bakó István • felelôs szerkesztô: Györéné Losoncz Andrea • szerkesztôség: Csuka László,
Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula, 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.

Csak semmi pánik legutóbbi lépett pályára, kapuját jól ôriz-
te, mert gólt nem kapott. A mérkôzés
egyetlen gólját megint egy, a hosszú ol-
dalra átívelt és befejelt labdából kaptuk,
ami bosszantó, mert nem ez az elsô,
amit hasonló körülmények között ka-
punk. A gólt egyébként a sok magyar fia-
tal tehetség között egy brazil fiatalember
szerezte, akinek mûvészneve a Maikel,
anyakönyvezve a dallamos Barbosa De
Araujo Michael Thiago néven lett még
1984-ben. Ô ezzel messze a legidôsebb
játékos csapatában, a cserékkel együtt
pályára lépô 14 Haladás-játékosból ha-
tan voltak 1992-es és négyen 1990-es
születésûek (amúgy egy külföldi próba-
játék miatt hiányzó, de rendszeresen ját-
szó Nagy és Skriba is 1992-es évjárat).
Az ôszi szezon utolsó két meccse követ-
kezik, hazai pályán november 9-én va-
sárnap 13.00-kor a rapszodikusan sze-
replô Répcelak ellen ôrizhetjük meg ha-
zai veretlenségünket, majd a zárófordu-
lóban Csornán vendégeskedünk. A Rép-
celak idegenben hét meccsbôl 7 pontot
gyûjtött eddig, hét-hét gólt kapott Sop-
ronban és Hévízen, ötöt Lipóton, büszke
lehet ugyanakkor legutóbbi meccsére,
mert éppen Csornán négy góllal nyert. A
Csorna hazai pályán hét meccsbôl nyolc
pontot gyûjtött, 4-1-re verte például a
Haladást, de legutóbb, ahogy említettük
négy góllal kikaptak a Répcelaktól. Lehet
tippelgetni, vajon melyik csapat milyen
arcát mutatja majd az aktuális napon. Ha
már tippelgetnek, tegyék ezt a helyszí-
nen, szurkoljunk együtt a celli sikerekért.
Hajrá CVSE!

»DOTTO

F E L H Í V Á S
Az Állami Számvevôszék megkezdte a települési szilárd hulladékgazdálkodásra
nyújtott támogatások hasznosulásának ellenôrzését. Ennek érdekében inter-
netes lakossági elégedettségmérést indított a települési hulladékkezelési köz-
szolgáltatásokhoz kapcsolódóan. A vélemény-nyilvánítás önkéntes és név
nélküli. Az internetes kérdôív hozzáférési címe: www.asz.hu/ASZ/hulladek.nsf.
Az uniós, valamint hazai forrásokból a szilárd hulladékgazdálkodásra fordított
támogatások, valamint a támogatásokkal elérni kívánt célok és hatások meg-
ítéléséhez szükséges, hogy a lakosság minél nagyobb számban adjon véle-
ményt a feladatellátásról. A fent közöltekre tekintettel kérem a város lakossá-
gát, segítse az Állami Számvevôszék munkáját a kérdôív kitöltésével. 

»TISZTELETTEL: BARANYAI ATTILÁNÉ DR. – JEGYZÔ
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Celldömölk központjában 1 + 2 félszobás, harmadik emeleti, 57 m2 lakó-
területû lakás sürgôsen eladó. Tel.: 06 20/962-4202.

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

Celldömölkön a Csontváry patika felett, elsô emeleti lakás eladó vagy
kiadó. Érdeklôdni: 06 20/9246-337 telefonszámon.

Celldömölkön a város központjában, zöldövezetben (Gayer téren) 2.
emeleti 3 szobás, egyedi, konvektoros fûtésû lakás, felújított állapot-
ban eladó. Irányár: 9,5 millió Ft. Tel.: 06 70/319-1536.

» APRÓHIRDETÉS

Fantasztikus 3 napos akció, november 8–10-ig, 
szombattól hétfôig. Keresse akciós termékeinket és vásároljon:

– felnôtt ruhából 3 db-ot 990 Ft-ért
– gyerek ruhából 3 db-ot 490 Ft-ért

(3 db ruha vásárlása felett, 
minden további felnôtt ruha 330 Ft, gyerek ruha 165 Ft.)

TISZTELT VÁSÁRLÓINK.
Áruházunk november 11-én kedden 
részleges árucsere miatt zárva tart.

Nyitás a téli árukészlettel: 
november 12-én szerdán 9 órakor.

ÖNT IS VÁRJUK!

Robi-Tex
HASZNÁLTRUHA ÁRUHÁZ
Sárvár, Rákóczi u. 75. a Rába-hídnál, 600 m2-en

Nyitva tartás: 
hétfô–szombat: 9–18, vasárnap: 13–19

H I R D E T M É N Y
Celldömölk Város polgármestere értesíti a város lakosságát,
hogy az Opál Tartálypark Zrt., 9511 Kemenesmihályfa 1901.
hrszú telephelyére a nyilvános biztonsági jelentése és az arra
alapuló külsô védelmi tervének koncepciója – a Vas Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság közremûködésével – elkészült. 
A két dokumentum 2008. november 5-tôl 2008. november 26-
ig a polgármesteri hivatal portáján megtekinthetô az alábbi
idôpontokban: hétfô–csütörtök: 8–16 óráig, péntek: 8–11 óráig.
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni vé-
dekezésrôl szóló 18/2006. (I.26.) számú kormányrendelet 17.§
(4) bekezdése alapján a dokumentumokhoz a lakosság észre-
vételt tehet. Észrevételeiket a dokumentumok mellett elhelye-
zett arra a célra kialakított füzetben a megtekintés helyszínén
2008. november 26-án 16 óráig tehetik meg.

8500 PÁPA
FÔ TÉR 12.
BEJEGYZÉSI SZÁM: R02068/2000.

Advent Grazban
Idôpont: november 29. • Utazás: légkondicionált luxus autóbusszal
Útvonal: Pápa–Celldömölk–Sárvár–Rábafüzes–Graz
Indulás: reggel 5 órakor Pápa Fô térrôl. Celldömölkön felszállás
5.30-kor, a Polgármesteri Hivatal elôtt. Folyamatos utazás rövid 
pihenôkkel. Érkezés Grazba a délelôtti órákban.
Program: Városnézés az adventi óvárosban: Fôtér és a Rathaus, Herrengasse,
varázslatos belsô udvarok, Landhaustól a Färberplatzon át, Mehlplatz,
Sporgasse, a vár dupla csigalépcsôvel, a dóm és a mauzóleum. A fény a grazi
karácsonyi forgatag szíve. Óriási adventi kalendáriumot vetítenek ki a Rathaus
homlokzatára és az egész fôtér csodálatos színekben pompázik majd. Fantasz-
tikus adventi világítás ragyogja be a várost, mely különleges hangulattal ru-
házza fel Graz történelmi homlokzatait. A rendezvények csúcspontja pedig –
mint minden évben – az óriási jégjászol a Landhaushof udvarán. Az óvároson
keresztül végig az adventi kiállítók sorát találhatjuk, akiknek portékái között
mindenki megtalálhatja a számára legkedvesebbet. A Vaskapu ideális adventi
találkozási pont, hiszen itt mindenki lepihenhet egy kis eszmecserére vagy
megihat egy forró italt, hogy felmelegedjen. A Färberplatzon vagy a Ferences
negyedben kézmûvesvásár várja a vendégeket, mely egy kis, régimódi falucs-
ka hangulatát kelti a nyüzsgô város közepén.

Hazaindulás: 17.00 órakor. • Részvételi díj: 6.600 Ft/fô
Jelentkezni: 06 70/338-9880-es telefonszámon.

K Ö Z L E M É N Y

Köszönjük, hogy 2007. évi személyi jövedelemadója 1%-ával a Du-
kai Takách Judit Játékszín Alapítványt támogatta.  A 25.997 Ft össze-
gû felajánlást a gyermekek és fiatalok részére meghirdetett vers-
mondó verseny lebonyolításához használjuk fel. Kérjük, hogy a 2008.
évi személyi jövedelemadójának 1%-át – amennyiben céljainkat tá-
mogatásra méltónak találják – a Dukai Takách Judit Játékszín Alapít-
ványnak felajánlani szíveskedjenek. Dukai Takách Judit Játékszín Ala-
pítvány Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. Adószám: 18883855-2-18

K Ö Z L E M É N Y

Köszönjük, hogy 2007. évi személyi jövedelemadója 1%-ával a Ke-
menesaljai Néptáncért Alapítványt támogatta. A 154.131 Ft összegû
felajánlást a Kemenesalja Néptánccsoport viselettárának bôvítésé-
hez használjuk fel. Kérjük, hogy a 2008. évi személyi jövedelemadó-
jának 1%-át – amennyiben céljainkat támogatásra méltónak találják
– a Kemenesaljai Néptáncért Alapítványnak felajánlani szíveskedje-
nek. Kemenesaljai Néptáncért Alapítvány Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Adószám: 18885606-1-18

T Á V H Ô D Í J  M Ó D O S Í T Á S

Celldömölk Város Képviselô-testülete elfogadott rendelete
alapján 2008. november 1-jei hatállyal a lakossági díjtételek
a következôképpen módosultak: Hôdíj: 3796 Ft/GJ. Melegvíz
hôdíj: 815 Ft/m3. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.



A friss sütemények mestere

Térjen be hozzánk!

Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút

Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó

• SHOP szolgáltatások

• Online telefontöltési lehetôség

• Autópálya-matrica eladás

• Bankkártyás fizetési lehetôség

GAZDAHITEL – GAZDAKÁRTYA

a Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezetnél.

THM: 13.45%–15.08%*

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

Fax: 95/588-688 E-mail: repcelaktaksz@globonet.hu

Kirendeltségek:

Bô, Széchenyi u. 25. Tel.: 94/586-026
Celldömölk I., Kossuth L. u. 18. Tel.: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1. Tel.: 95/420-507
Hegyfalu, Kossuth L. u. 107. Tel.: 95/340-020
Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60. Tel.: 95/394-005
Rábapaty, Alsópatyi u. 59. Tel.: 95/360-078
Sopron, Újtelek u. 1–5. Tel.: 99/333-099
Uraiújfalu, Petôfi S. u. 23. Tel.: 95/345-189
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. Tel.: 95/485-010

*1 és 10 millió forint között 13,45%–15,08%, 
11 és 15 millió forint között 13,55%–13,65%. 
A THM meghatározása az aktuális feltételek, 
illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével
történt, a feltételek, és a folyósítás napjának 
változása esetén mértéke módosulhat. 
A 13,55% és a 13,68%, amennyiben tartalmazza
az értékbecslés költségét (20 ezer forinttal számolva). 
A THM értéke nem tartalmazza az esetleges köz-
okiratba foglalás díját, nem tükrözi a hitel kamat-
kockázatát, minden ügylet esetén egyedileg kerül
meghatározására.

• Gyors hitelbírálat
• Alacsony garanciadíj
• Rugalmas, sokoldalú felhasználás
• 1–15 millió forint összegig

A Celldömölk Kossuth u. 16. sz. (Kontyos
udvar) alatt épülô 11 lakást, 1 irodát és
5 üzletet tartalmazó társasházban 2009.
októberi átadással lakások eladók.

Lakások:

34,36 m2–67,02 m2

Lakásárak:

8.416.685 Ft–16.990.731 Ft

Érdeklôdni:
95/422-493, 70/317-4194

A WEWALKA KFT. Pékáru mintaboltja
újabb akciókkal várja Önöket:

Leveles tészta (réteslap) 2 db
100 Ft

Pizza tészta paradicsomszósszal
250 Ft

Karton akciónk továbbra is tart!
730 Ft/karton

Akciónk a készlet erejéig tart!

Továbbra is várjuk régi és új vásárlóinkat!

WEWALKA KFT.

TANKOLJON MINDIG
OLCSÓBBAN!

A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös,

E 85-ös benzin
és diesel üzemanyagok 

valamint autógáz LPG egész évben 
kedvezményes áron!



TOTYA BUSZ
Tel.: 06/70/379-7627, 06/70/317-8108

KÜLFÖLDI, BELFÖLDI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 3 CSILLAGOS

LÉGKONDICIONÁLT LUXUS AUTÓBUSSZAL (49+1 fô)

www.totyabusz.hu

A BUSZON: BÜFÉ, VIDEÓ, DVD, TOALETT HASZNÁLATI LEHETÔSÉGEK.

A luxus körülmények között a több száz 
vagy több ezer km-es utazás sem fárasztó!

Ha igazán kényelmesen és luxus körülmények közt

szeretnének utazni, keressék a TOTYA BUSZT!

VÁLLALJUK:

BARÁTI TÁRSASÁGOK
ISKOLÁK

SPORTEGYESÜLETEK
MAGÁNSZEMÉLYEK

VÁLLALATOK
UTAZTATÁSÁT

Várjuk kedves vásárlóinkat!

PATYOLAT SZALON
átadás-átvétel hétfôi és csütörtöki 
szállítással, egyhetes átfutással 
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
renata33@citromail.hu

F É R F I  D I V A T

Válogasson kedvére
ôszi kínálatunkból:
• 2 és 3 részes öltönyök
• szövetnadrágok, zakók kordból és

vastag szövetbôl
• hosszú ujjú Pelle Doro Taboo ingek

• vastag zoknik, nyakkendôk és csokor-
nyakkendôk

Nagy választékban hétköznapi és
ünnepi alkalomra egyaránt!


