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2009-ben is szeretettel állunk minden gépjármûtulajdonos rendelkezésére,
gépjármûveik kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!

Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai.
Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

• SHOP szolgáltatások

• Online telefontöltési lehetôség

• Autópálya-matrica eladás

• Bankkártyás fizetési lehetôség

TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös,

E 85-ös benzin
és diesel üzemanyagok valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron!

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 

Rezgônyárfa
É T T E R E M

Celldömölk, Kossuth L. u. • Tel.: 06 95/420-200

Napi menüink információját a RádióCellben,
a heti, étjegyes étrendet (450 Ft/menü)

napi elosztásban a Tv-Cell képújságjában kísérhetik 
figyelemmel kedves megrendelôink!

A telefonon megrendelt ebéd kiszállítása ingyenes!

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGTISZTELTEK BENNÜNKET MEGRENDELÉSEIKKEL!
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A Himnusz költôje 1833-ban vetette papír-
ra ezeket a sorokat. Azt a napot már nem
érhette meg, amikor az általa megfogal-
mazott cél egy nemzet lelkébôl szakadt fel
elemi erôvel, katartikusan.
1848. március 15-én a tizenkét pontban
már egy egységessé vált magyar nemzet
nevében fogalmazták meg a márciusi if-
jak a szabadság vágyát, a közös nemzeti
célokat és a haza függetlenné válásának
követeléseit. A '48-as függetlenségi esz-

me, a nemzeti szuverenitás ideája viszo-
nyítási alappá vált: tisztasága, érdeknélkü-
lisége, a nemzet egészének képviselete te-
szik ma is aktuálissá és hitelessé. Így lett
március 15-e a magyar szabadság szüle-
tésnapja, s lett a polgári Magyarország szü-
letésnapja is. Ez a nap nyitott utat a pol-
gári társadalom, a modern nemzetállam
létrejöttének: megteremtette a jogállami-
ságot és a törvény elôtti egyenlôséget – lét-
rehívta a modern értelemben vett alkot-

1848. március 15.
mányos jogállam alapjait és kereteit. Idéz-
zük fel annak az örökbecsû esôs márciusi
napnak a pillanatait!
A Pilvax-kávéházban készülôdô márciusi if-
jakat, a Landerer-nyomdába igyekvô lel-
kes küldöttséget, a múzeum terén gyüle-
kezô tízezres tömeget, a Táncsics Mihályt
kiszabadító lázas sokaságot… A Nemzeti
Színház esti Bánk bán elôadásának közön-
ségét és szereplôit – amint mellükön ko-
kárdával, állva éneklik a Szózatot és a
Marseillaise-t.
És idézzünk magunk elé arcokat: Jókaiét,
ahogy felolvassa a 12 pontot – Petôfiét,
ahogy ezrektôl visszhangozva szavalja:
„Esküszünk..”
Emlékezzünk az elsô felelôs magyar kor-
mányra, annak példa értékû tetteire, az áp-
rilisi törvényekre, a szabadság és nemzeti
szuverenitás megteremtésére! S emlékez-
zünk a névtelenek sokaságára is, akiknek
– amikor kellett, amikor szükség volt rá – he-
lyén volt az eszük, és helyén volt a szívük.
Ôk – így, együtt – adtak nekünk példát, egy
örök magyar eszményt, amelyért nekünk
is meg kell küzdenünk. S minden nemze-
déknek meg kell harcolnia a polgári Ma-
gyarországért. 
„Ez volt március 15-ike. Eredményei olya-
nok, melyek e napot örökre emlékezetes-
sé teszik a magyar történetben. Események
folytatásának ez közönséges volna, kétség-
kívül, de tekintve annak, a mi volt, kezdet-
nek, nagyszerû, dicsô. Nehezebb a gyer-
mekeknek az elsô lépést megtennie, mint
mérföldeket gyalogolni a meglett ember-
nek.” – írja Petôfi naplójában.
Az eltelt több mint 160 év bizonyította a
magyarság számára, hogy a szabadság
nem egy ihletett pillanattal kiérdemelt,
örök ajándék. S hogy „meglett emberként”
sem könnyû haladni az 1848-ban kijelölt
úton. Dicsôséges pillanatok mellett tragi-
kus bukások, megingások, tétova léptek is
jelzik az elmúlt másfél század történelmi
útját. A „nemzeti fény” – a minden ellen-
tétet elsöprô egységes akarat a nemzet
felemelkedéséért – olykor fellobban, más-
kor meg hamu alatti parázsként szunnyad.
Ilyenkor van a legnagyobb szükségünk an-
nak az „elsô lépésnek” az emlékére!
Ünnepeink – így történelmi ünnepeink is
– sohasem telnek egyformán, mindig más
és más élményt adnak az ünnepeltnek s
az ünneplônek egyaránt. 1848 márciusá-
nak ünnepe is ilyen. A megemlékezések
áhítatos csendjében megszokott méltóság-
gal kopognak a jól ismert szavak: Petôfi,
Jókai, Vasvári, Táncsics neve, a 12 pont kö-
vetelései, a Nemzeti dal refrénje… 
De idôrôl idôre megszólít egy-egy verssor,
gondolat – mindig az, amit a legfontosabb-
nak, legaktuálisabbnak érzünk.
2009 márciusában talán éppen Kölcsey sza-
vai: „Nemzeti fény a cél…”

»HORVÁTH SAROLTA

„Szállj versenyre magyar, s fog kelni körüled az élet.
Küzdeni s gyôzni tanulj. Kell küzdeni és gyôzni a hazádért. 
Nemzeti fény a cél. Hogy elérd, forrj egybe, magyar nép.”

Kölcsey Ferenc 

1848–2009
MÁRCIUS 15.

Celldömölk Város Önkormányzata és a Kemenesaljai

Mûvelôdési Központ és Könyvtár tisztelettel meghívja Önt,

családját és barátait

az 1848–49-es Forradalom és Szabadságharc
tiszteletére szervezett városi ünnepségre

2009. március 13. (péntek) 15.00 óra

Az utódok emlékezete címû kiállítás 

megnyitója a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár galériáján

A kiállítást megnyitja: Kiss Gáspár történelemtanár 

A tárlat válogatás helyi gyûjtôk anyagából.

2009. március 15. (vasárnap) 16.00 óra

Ünnepi mûsor a ’48–49-es szabadságharcosok dombormûve elôtti téren

Beszédet mond: Fehér László, Celldömölk Város Polgármestere

A mûsorban közremûködnek:  

az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

fúvószenekara, a Kemenesalja Néptánccsoport, 

a Soltis Lajos Színház tagjai

és a 11-es Hagyományôrzô Huszárbandérium

Koszorúzás az 1848–49-es hôsök sírjánál a katolikus temetôben.
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Naponta sokkolnak bennünket a hírek a
megszûnô, vagy dolgozói létszámukat
leépítô munkahelyekrôl, a gazdasági vál-
ság hatásairól. A legelkeserítôbb az, hogy
egyelôre nem látni a folyamat végét, a
„fényt az alagút végén”. Mint az már szin-
te várható volt, a Cellcomp Kft.-t is elérte
a gazdasági recesszió, a múlt hét folyamán
mintegy 150 dolgozót küldött el a város
legnagyobb foglalkoztatója. Egészen pon-
tosan ennyi fô leépítését jelezte a Munka-
ügyi Központ felé – tudtuk meg Soós Fe-
renctôl, a Vas Megyei Munkaügyi Központ
Celldömölki Kirendeltségének vezetôjétôl.
A Cellcomp Kft. történetét akár igazi siker-

történetként is aposztrofálhatnánk.
Az 1990-ben – az egykori Celltex megújí-
tásával – alapított vállalkozás az ezredfor-
dulóra igazi nagyvállalattá nôtte ki magát,
közel 2000 embernek adott munkát két te-
lephelyen, Celldömölkön és Tapolcán. Saj-
nos, ebben az évben történt az is, hogy a
kft. létszámleépítésre kényszerült, egy
év alatt közel 800 dolgozójától kellett meg-
válnia. A mélypont után azonban újra
fejlôdött, erôsödött a vállalat, új munka-
helyeket teremtettek, tovább bôvült a
termékpaletta, építkezések, fejlesztések
kezdôdtek. Ebbe a helyzetbe szólt bele a
világméretû gazdasági recesszió. Míg az el-

múlt években folyamatosan láthattuk a fel-
hívásokat, melyek munkaerô-felvételt hir-
dettek, idén ismét kénytelen volt létszá-
mot csökkenteni a cég. Ennek kapcsán
olyan esetrôl is hallottunk, amikor egy csa-
ládot többszörösen is sújtott a leépítés, dél-
elôtt a feleség, délután a munkát felvevô
férj kapta meg a felmondását. A Cellcomp
Kft. jövôre lesz 20 éves … Csak bízni tudunk
abban, hogy sok celldömölki és környék-
beli dolgozó fújhatja el a vállalkozás kép-
zeletbeli születésnapi tortáján a 20 szál
gyertyát, azt a kívánságot megfogalmaz-
va, hogy ez még sokáig így maradjon!

»CSÁGOLY SZILVIA

Folytatódó létszámleépítések – terítéken a Cellcomp

2009. február 26-án ülésezett Celldö-
mölk Város Képviselô-testülete. Az ülés
egyik kardinális pontja az 1. számú folyó
ügy volt, melyben a lakossági hulladékszál-
lítási közszolgáltatási díjemelési javasla-
tot tárgyalták meg a képviselôk. Az elô-
terjesztésben összesen ötféle díjemelési
variáció szerepel, a 25%-tól (mely a bizott-

ságok javaslata alapján született) az
52%-os emelésig. Az emelést a ZALA
ISPA-programhoz való kapcsolódás, az
ISPA-kötelezettségekbôl eredô ártalmat-
lanítási díjnövekedés, vagyonhasználati díj-
fizetés, új átrakó üzemeltetési költsé-
gek, valamint a saját begyûjtésre, szállí-
tásra történô átállás jelentôs költségnöve-
kedései indokolják. Az ülésen a képviselôk
többsége kifejtette, hogy még a 25%-os
díjemelést is indokolatlanul magasnak
tartja. Végül Hetényi László képviselôi in-
dítványát fogadták el 15 igen, 2 nem
arányban, mely szerint a hulladékszállítá-
si díjat 12,5%-kal emeljék meg. E szerint

a 2009. évben a lakossági hulladékszállí-
tási díj a következôképpen alakul: 
120 l ürítés/háztartás/hét 213 Ft + áfa
240 l ürítés/háztartás/hét 387 Ft + áfa
Gyûjtôedény feletti mennyiség: 80 l hul-
ladékzsák/db 219 Ft + áfa
Szociális segélyként hulladékszállítási tá-
mogatás nyújtható annak az egyedül élô,

65. életévét betöltött, hulladékszállítási díj-
hátralékkal nem rendelkezô személynek,
aki az elsô negyedéves díj befizetését iga-
zolja és nyilatkozza, hogy a megjelölt élet-
kort betöltötte, illetve hogy az ingatlanát
egyedül lakja. Jövedelme nem haladhat-
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át. 
Másik fontos és hosszú, heves vitát kivál-
tott téma a város költségvetése volt.
Kiniczky István a költségvetés hosszas tag-
lalása után aggodalmának adott hangot,
hogy attól tart, ez a költségvetés a csôd
felé vezeti a várost. Ezt a kórház jelenle-
gi helyzetével is magyarázta, hiszen az in-

tézmény adósságállománya magasba szö-
kött olyannyira, hogy önkormányzati biz-
tost lenne indokolt alkalmazni az állapot
kezelésére (az összeg 200 millió forint kö-
rüli). Fehér László polgármester rávilágí-
tott a képviselô következetlen magatar-
tására, miszerint bizottsági ülésen maga-
sabb anyagi támogatást javasolt a kórház
számára, mint amit végül megszavaztak,
most pedig azon aggódik, hogy tönkre-
megy az önkormányzat. 
Futó István könyvvizsgáló a B variáció el-
fogadását javasolta, ez a kórházra fordí-
tott 20 millió forinttal kevesebb, mint az
A változat. 
Ugyanezen az ülésen döntött a Képvise-
lô-testület a lakáshoz jutás helyi támoga-
tása feltételeinek megváltoztatásáról,
mely szerint a testület egymillió forint ka-
matmentes kölcsönt nyújt új lakás építé-
séhez vagy új lakás vásárlásához azzal,
hogy az összegbôl a meglévô gyermeken-
ként 200 ezer forint a vissza nem téríten-
dô támogatás, illetve a kölcsön visszatör-
lesztési futamideje alatt született gyerme-
kenként 200 ezer forintot a még fennál-
ló kölcsön összegébôl vissza nem térítendô
támogatásként vonnak le. Használt lakás
vásárlása esetén az összegek felezôdnek:
500 ezer forint kamatmentes kölcsön tá-
mogatást nyújt az önkormányzat azzal,
hogy ebbôl az összegbôl meglévô gyerme-
kenként 100 ezer forint vissza nem térí-
tendô támogatás, illetve a kölcsön vissza-
törlesztési futamideje alatt született gyer-
mekenként 100 ezer forintot a még fenn-
álló kölcsön összegébôl vissza nem
térítendô támogatásként levonnak.
A visszafizetési idô új lakás építése illet-
ve vásárlása esetén 10, használt lakás vá-
sárlása esetén 5 év. 

»LOSONCZ ANDREA

Módosították a hulladékszállítási díjat

döntés elôtt a képviselôk
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A tavalyi évben Celldömölk Város Önkor-
mányzata több két körös döntési mecha-
nizmusú uniós pályázat elsô fordulóján ju-
tott túl sikeresen. Ennek hozadéka, hogy
összességében milliárdos nagyságrendû
beruházások végrehajtására kapott ígér-
vényt, amennyiben teljesíti a második
körös döntéshez szükséges feltételeket.
Elmondhatjuk, hogy a kiírt pályázatok
mindegyikén az ún. nagyprojektekkel si-
keresen szerepelt. 

» Hol tartanak most ezek a beruházá-
sok? – kérdeztük Dummel Ottót, a pol-
gármesteri hivatal mûszaki osztályának
vezetôjét.
– Öt projektrôl beszélhetünk a nagyberu-
házásokat illetôen: négy európai uniós pá-
lyázatról és külön kell kezelnünk a város-
házát – ami egy korábbi állami kárpótlás-
ból valósulhat meg. Az utóbbival kezde-
ném: összesen 610 millió forint áll
rendelkezésre a városháza építésére. Az
épület engedélyes tervdokumentációja
elkészült. Jelenleg az építési engedélye-
zési eljárás és a szükséges telekmegosz-
tás van folyamatban. Legjobb esetben egy,
a kivitelezôt kiválasztó közbeszerzési el-
járás után július elsô napjaiban lehet a
munkákat megkezdeni. Télre tetô alá ke-
rülhet, akkor a belsô munkákat lehet vé-
gezni, így nagy eséllyel 2010 május-júniu-
sára elkészülhet.
» Melyik a további négy nagyberuházás?
– Négy uniós projektünk van, egyik ilyen
az iskola-felújítási pályázat. 2008 január-
jában nyújtottuk be elôször ezt a projek-
tet, amelyet elôszörre nem, de másodjá-
ra a támogatási keret növelésével és a
Nyugat-dunántúli Regionális Tanács támo-
gatásának birtokában érdemesnek ítéltek
a támogatásra. Ekkor a bírálóbizottság
619 millió forintos összes elszámolható
költség mellett, 500 millió forint támoga-
tás megítélésével támogatta ezt a projek-
tet. Az elsô fordulón vagyunk túl, most, a
második fordulóhoz be kell nyújtanunk több
más szakmai és pénzügyi melléklettel
együtt az engedélyes tervdokumentációt
és a jogerôs építési engedélyt. Ezt 2009.
június 16-ig kell megtennünk, jelenleg
mind a celli, mind a sági iskola terveit egy
szombathelyi tervezô cég készíti.
– Következô nagyberuházás a Vulkán
Park-projekt. Ezt a pályázatot szintén tavaly
év elején nyújtottuk be, és 510 millió fo-
rintos összberuházás mellett 433 millió fo-
rintos támogatást kaptunk. A jogerôs épí-
tési engedélyt is magában foglaló II. for-

dulós pályázati anyagot legkésôbb 2009.
július 27-ig kell majd benyújtanunk. Erre
zajlik egy nyílt tervpályázat, amit 47 ter-
vezô cég váltott ki, a napokban érkeztek
be a tervek, a bíráló bizottságnak 44 terv
közül kell kiválasztania a legjobb megol-
dást. Az eredményhirdetés után a nyertes
cég nekiállhat az engedélyes tervek elké-
szítésének. 
– A városközpont-rehabilitációs pályázatot
tavaly júniusban nyújtottuk be. Ez egy 757
millió forintos összköltségû pályázat, 540
millió forintos támogatással. Ez a legössze-
tettebb projektünk, hiszen az önkormány-
zaton kívül a partnercégeknek is be kell
nyújtani az összes létesítmény építési en-
gedélyét. A II. fordulós pályázathoz szük-
séges dokumentumok teljes körû benyúj-
tásának tervezett határideje 2009. szep-
tember 30. Mind közül talán a legelôreha-
ladottabb állapotban a Pannon Pipics Kft.
projektrésze van, a többiek, így mi is a
szükséges tervek és egyéb dokumentumok
beszerzésén dolgozunk.
– Ötödik nagyprojektünk pedig a kórház.
Dióhéjban: a járóbeteg-szakellátást szeret-
nénk bevinni a kórház területére, egy épü-
lettömbben elhelyezve a nôi és férfi bel-
gyógyászati részleggel és a már felújított
sebészeti és szülészeti osztállyal. Így egy
olyan korszerû infrastrukturális háttér ala-
kulna ki, ami nemcsak magasabb színvo-
nalú, de gazdaságosabb gyógyító munkát
tenne lehetôvé. Ennek a pályázatnak az
elôkészítése zajlik, 2008 szeptemberé-

ben kellett volna a pályázati menetrend
szerint megjelennie, csak egy a bökkenô,
hogy még a mai napig sem jelent meg, és
ez bizonytalanná teszi a továbbiakat, hiszen
nem tudjuk, mi lesz a pályázati kiírás pon-
tos tartalma.
» Mikorra készülnek el ezek a felújítások?
– Az elsôdleges feladat, hogy a második
körös pályázatokra idôben és jó pályáza-
ti anyaggal odaérjünk a megadott határ-
idôkre, illetve a támogatási szerzôdések
megkötése után legyen elegendô saját
erôforrása a városnak. Mondani sem kell,
sem az ÁFA emelés, sem a forint árfo-
lyamesése nem segíti ezt a folyamatot,
mert a jelenlegi szabályozás szerint az
uniós támogatási összeg fix, ami „szaba-
don” nôhet, az a pályázó saját erô válla-
lása. Mindezek figyelembe vételével be-
szélhetünk csak a tervezett befejezések-
rôl, ami szerint az önkormányzat három
projekt, a városháza, az iskola-felújítás és
a városközpont-rehabilitáció befejezését
2010 ôszére tûzte ki célul. A városháza
nagy valószínûséggel meg tud valósulni,
az iskola-felújításnál nagy kérdés, hogy a
kivitelezési tervek készítését és a munkák
közbeszerzését mennyire tudjuk felgyor-
sítani: amennyiben augusztusra lesz támo-
gatási szerzôdésünk, októberben el tud-
juk kezdeni a felújítást. A másik kardiná-
lis kérdés, hogy az önkormányzat hogyan
tudja kiszervezni az oktatást majd az
egyes épületszárnyakból, hisz a gyerekek-
nek és a pedagógusoknak biztonságos kö-
rülmények között kell maradniuk minden
egyes pillanatban.
A városközpont-rehabilitációs projekt fôbb
elemeit 2010 ôszére szeretnénk befejez-
ni, 2009 ôsze elôtt azonban nem tudjuk
beadni második körre. Ez azt jelenti, hogy
október-novemberben készül el a támo-
gatási szerzôdés, tavasz elôtt így nemigen
tudjuk megkezdeni az építkezést. Felbon-
tani egyszerre minden teret nem lehet,
mert közlekedésképtelenné válik a város,
elképzelhetô, hogy az egész városközpont-
rehabilitációs projekt így 2011-ben feje-
zôdik csak be. 
A Vulkán Park-projekttel kapcsolatban el-
mondhatom, hogy szeptemberre várha-
tó támogatási szerzôdés, 2010 tavaszán
tudjuk elindítani a kivitelezést. 2011 tu-
ristaszezon kezdetére szeretnénk befejez-
ni, akkor már tudná fogadni a projekt
egyik jelentôs célcsoportját, a tanulmá-
nyi kirándulásra városunkba érkezô isko-
lai osztályokat. 

»LOSONCZ ANDREA

Sikeres nagyberuházások
F O L Y N A K  A Z  E L Ô K É S Z Ü L E T E K  A Z  Ú J A B B  É P Í T K E Z É S E K  M E G K E Z D É S É R E

Dummel Ottó
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Családias hangulat, minôségi ételkínálat
A Temesvár utca felôl talán észre sem ve-
szik a nagy változást, ami csaknem egy
év munkáját tükrözi. A népszerû Holsten
Pizzéria és Sörözô – HBH, ahogy a celldö-
mölkiek ismerik – 2009 februárjától a fej-
lesztéseknek köszönhetôen panzióként
üzemel. A kezdetekrôl, a változásokról, a
mindennapokról beszélgettem Kurucz
Iván tulajdonossal.

» Lassan tíz esztendeje üzemel irányításod-
dal a HBH. Milyen változásoknak köszön-
hetô, hogy egy kedves sörözô panzióvá
nôtte ki magát?
– Családi vállalkozásban bérleményként
kezdtük üzemeltetni feleségemmel együtt,
lassan már valóban tíz esztendeje a sörözôt,
ami akkor egy pici konyhával sikeresen mû-
ködött. A három év alatt nem bérlemény-
ként, hanem szívügyként kezeltük. Mindig
valamit építettünk, szépítettünk rajta. Ter-
mészetesen legfontosabb az volt, hogy az
emberek bizalmát elnyerjük. A tulajdonos is
látta, hogy igazi gazdái vagyunk a helynek,
ezért felajánlotta megvételre. Láttunk ben-
ne fantáziát, belevágtunk. Az évek során
felújítottuk a teljes vendégteret vizes blok-
kokkal együtt, majd hozzáépítéssel bôvítet-
tük egy komplett melegkonyhai résszel, ter-
mészetesen megtartva a pizzázó részt is. 

» A melegkonyhának köszönhetôen sok-
kal szélesebb lett a kínálat. Mivel álltok a
vendégek rendelkezésére?
– Természetesen a pizza még mindig a fô
kínálatunk, de mellette már három eszten-
deje házias, minôségi a la carte ételkíná-
lattal, napi menüajánlattal állunk vendé-
geink rendelkezésére. Ezen kívül vállaljuk
cégek, vállalkozások, családok rendezvé-
nyeinek lebonyolítását kitelepüléses rend-

szerrel, de harminc fôig
ebédeknek, vacsoráknak
is helyet tudunk adni.
Örömünkre szolgál, hogy
vannak állandó megren-
delôink. Ez azt jelenti,
hogy az adott cég rendez-
vényeit rendszeresen mi
bonyolítjuk le. A választék
az évek során folyamato-
san bôvült, hiszen kezdet-
ben a pizza mellett már
salátákat is kínáltunk, ma
édességek és kávéspe-
cialitások is megtalálhatók
az étlapunkon. Az ajánla-
tot úgy állítjuk össze, hogy
mindenki találjon rajta ízlésének megfele-
lôt. Ezen kívül házhoz is szállítunk. Tavasz-
tól ôszig a nem zsúfolt terasz is várja a ven-
dégeket. Ebben az idôszakban grill parti-
kat is rendezünk. Pizza éjfélig, a meleg-
konyhai szolgáltatások 22 óráig vehetôk
igénybe. 
» A folyamatos bôvítés a személyzet lét-
számán is látszik. Hányan dolgoznak most
a HBH-ban?
– A kezdeti háromfôs létszám tízre duzzadt.
A családomnak és a munkatársaimnak is kö-
szönhetô, hogy vendégeinket mindig friss,

minôségi ételekkel tudjuk udvariasan kiszol-
gálni. Emellett igyekeztünk megtartani a csa-
ládias hangulatot. A fejlôdési utat a meleg-
konyhánál megszakítottuk, pedig az igazi
nagy beruházás a 2008-as évben történt. 
– 2007-ben fogalmazódott meg egy na-
gyobb beruházás gondolata, így a 2007-es
esztendô végétôl, a tervezéstôl 2009 feb-
ruárjáig tartott ez a folyamat. Az egész épü-
let tetejére szintet húztunk, így a vendég-

lôt panzióvá alakítottuk. Mivel a celldömöl-
kiek tudatában a Holsten Pizzéria és Sörö-
zô név rögzült, így azt megtartottuk az ét-
teremre, míg a panzió a Deja vu Panzió ne-
vet viseli. Az építkezés során nagy figyel-
met fordítottunk arra, hogy a sörözô
megôrizze a házikó jelleget, a panzió pe-
dig hasonló stílust kövessen, harmonizál-
jon egymással a két épületrész. Ezúton kö-
szönöm meg vendégeink építkezés idején
tanúsított türelmét és megértését. 
» Ha a panzió rész folyosóján végignézek,
kellemes színek, virágok, harmonizáló bú-
torok, családias légkör fogad.  Milyen szol-
gáltatásokat kínáltok a szállóvendégeknek?
– Öt jól felszerelt szoba szolgálja a vendé-
gek kényelmét. Két szoba pótágyazható.
Minden szobához tartozik fürdôszoba, te-
levízió, minibár és biztosítunk korlátlan
internet-hozzáférést is. Szobáinkat regge-
li fogyasztással kínáljuk, de hosszabb tar-
tózkodás esetén lehetôség van fél-, illetve
teljes panziós ellátásra is. A szállóvendégek
részére parkolási lehetôséget is biztosítunk,
valamint elfogadunk üdülési csekket is.
» Elsôsorban milyen réteget céloztok
meg a panzió üzemeltetésével?
– Fôleg azokra a vendégekre számítunk,
akik a kicsi, családias, barátságos helyet
kedvelik. A Celldömölkön megforduló üz-
letemberekre, azokra, akik eddig más vá-
rosokba jártak át hasonló szolgáltatásokért.
Reményeink szerint a fürdôre látogató
hazai és külföldi vendégek is felkeresnek
majd bennünket. 
Az új dolgoktól mindig sokat vár az ember.
Így vagyunk a panzióval. Azt azonban remé-
lem, hogy az elmúlt tíz év alatt, amióta fe-
leségemmel üzemeltetjük a Holsten Pizzé-
ria és Sörözôt mindenki elégedetten távozott
tôlünk. Természetesen továbbra is várjuk há-
zias, minôségi ételkínálatunkkal, udvarias ki-
szolgálással a hozzánk érkezôket! 

»V.V.

kurucz iván, az étterem és panzió tulajdonosa

a deja vu panzió egyik szobája
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Idén elôször a város 30 éves jubileumán
osztották ki az önkormányzat által alapí-
tott új elismerést, a Kresznerics Ferenc-
díjat, az oktatás, a kultúra, az egyházi élet
és a civil szféra területén hosszabb ide-
je kiemelkedô helyi kötôdésû magánsze-
mélyek díjazására. Ezt a díjat idén ketten
vehették át: Németh Lajos, akirôl elôzô
lapszámunkban írtunk és Nádasdy Lajos. 

Nádasdy Lajos 1913-ban született. Refor-
mátus lelkész, helytörténeti kutató. 1937-tôl
a pápai református gyülekezet segédlelké-
sze, 1938–41 között pedig Celldömölkön töl-
tötte be ugyanezt a tisztséget. Ezután volt
még püspöki segédlelkész, helyettes lel-
kész, lelkészkedett Nagyvázsonyban, Zán-
kán, Nemesvámoson, Sárváron; 1995-ig a
Dunántúli Református Egyházkerület Tudo-
mányos Gyûjteményei munkatársa volt
Pápán. Lajos bácsi számtalan közéleti sze-

repet is vállalt: volt egyházmegyei ta-
nácsbíró, kiskörei elnök, sajtó- és ökume-
nikus elôadó, egyházmegyei könyvtáros-le-
véltáros, tanügyi és gyûjteményi elôadó.

Társadalmi szerepvállalása is sokrétû: tag-
ja a budapesti Veres Péter Társaságnak, a
makói Erdei Ferenc Társaságnak, a budapes-
ti székhelyû Levéltárosok Egyesületének, a
Pápai Jókai Körnek, a pápai Mándi Márton
István Alapítványnak, tagja volt a celldömöl-
ki Hazafias Népfront Városi Bizottságá-
nak, a szombathelyi székhelyû Vas Megyei
Honismereti Bizottságnak, a Pápai Öregdiá-
kok Szövetségének, az Új Kemenesalja
szerkesztôbizottságának, a Pápai Keresztény
Egyesületének, a Vas Megyei Honismere-
ti Szövetségnek. A Nemzeti Parasztpárt cell-
dömölki helyi, járási és Vas megyei titká-
ra volt, országos nagyválasztmányi tag, ta-
nácstag Zánkán, a Nemzeti Bizottság elnö-
ke Celldömölkön. Kutatási területe is
szerteágazó: foglalkozott egyháztörténet-
tel, helytörténettel, iskolatörténettel illet-
ve irodalomtörténeti kutatásokkal.

»LA

A legutóbbi települési önkormányzati kép-
viselôk megválasztásával egy idôben
megalakult Celldömölk Város Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzata is. Bakonyi Lász-
lót, az önkormányzat elnökét kérdeztük az
eltelt több mint két év munkájáról,
eredményeirôl és a jövôbeni tervekrôl.
– Megalakulásunkkor több célt is kitûztünk
magunk elé, melyeket több-kevesebb siker-
rel tudtunk megvalósítani. Az egyik fô tö-
rekvésünk a roma lakosság érdekeinek
képviselete volt. A hozzánk fordulók ügyei-
ben mindig próbáltunk a lehetôségeinkhez
mérten eljárni. Sajnálatos azonban, hogy
semmilyen lehetôségünk nincs anyagilag se-
gíteni a rászorultakon, mert ennek nincse-
nek meg a jogi és törvényi lehetôségei. Lak-
hatási és szociális ügyekben csak közben jár-
ni tudunk, közvetlenül segíteni nem.
Fô támogatónk Celldömölk Város Önkor-
mányzata. Az idén harmadik alkalommal
szeretnénk megrendezni a kisebbségi na-
pokat. Ez a rendezvényünk már az elôzô két
alkalommal is bizonyította, hogy jó hangu-
latban, kulturáltan, békés keretek között
tudnak együtt szórakozni városunk roma
és nem roma származású lakosai.
Önkormányzatunk megalakulásával szin-
te egy idôben létrehoztuk a CVCKÖ labda-

rúgócsapatát is. A nem csak cigány szár-
mazású fiatalokból álló csapat már több
megmérettetésen részt vett és szép ered-
ményeket ért el. Nagyon jó kapcsolatot ala-
kítottunk ki a VulkánSport Egyesülettel.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a
legutóbbi megyei kisebbségi közgyûlésen
felkértek egy megyei cigány kisebbségi lab-
darúgócsapat létrehozására. 
Próbálunk különbözô pályázati le-
hetôségeket megragadni. Eddig két alka-
lommal nyertünk támogatást a Vas Megyei
Közgyûlés Kisebbségi Bizottságától, mely
támogatásokat kulturális rendezvények
szervezésére fordítottuk. 2007 októberé-
ben Cigány meseillusztrációs versenyt
rendeztünk a kistérség összes általános is-
kolás gyermeke részére. A közel félszáz
beérkezett pályamû nagyon meglepett
bennünket, mert nem gondoltuk, hogy ek-
kora lesz az érdeklôdés a gyermekek és a
pedagógusok részérôl. Az idén gasztronó-
miai napot szeretnénk tartani, remélem si-
kerül majd ehhez is támogatást szereznünk.
Szeretnék köszönetet mondani mindenki-
nek, aki valamilyen módon az eltelt idô-
szakban segítette a munkánkat. Képviselô-
társaimmal ebben az évben is szándékunk-
ban áll a tiszteletdíjunkról lemondani an-

nak érdekében, hogy az eltervezett prog-
ramjainkat minél színvonalasabban tudjuk
majd megvalósítani. Gondolkodunk egy
alapítvány létrehozásán, mely hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetû gyerme-
keket és fiatalokat segítene tanulmányaik
minél sikeresebb elvégzésében.

»TMT

A kisebbségi önkormányzat munkájáról

Kresznerics-díj a kulturális és
oktatási tevékenység elismeréseként II.
» N Á D A S D Y  L A J O S
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A régi idôkben farsangfarka utolsó elôtti
napján asszonyfarsangot rendeztek maguk-
nak a szebbik nem képviselôi. Ekkor az év
egyetlen napján a nôk kedvükre ihattak,
zeneszó mellett nótázhattak, férfimódra
mulathattak. Ezen rendezvényekre termé-

szetesen férfiszemély nem tehette be lá-
bát. Ezt a régi hagyományt felelevenítve
rendez már nyolcadik éve farsangfarki
asszonypartit a mûvelôdési központ. 
A farsangbúcsúztató eszem-iszom kezdetén
Pálné Horváth Mária intézményvezetô kö-
szöntötte a megjelent hölgyeket, majd
kezdetét vette a férfimentes dínom-dánom. 
A farsangfarki asszonyparti egy vidám, vá-
sári komédiát is tartogatott a megjelentek
számára, a Soltis Lajos Színház tagjainak
elôadásában Az ellopott kakas történetét
tekinthették meg a jelenlévôk. A jókedvû,
falatozós, beszélgetôs összejövetelen a ze-
neszó sem maradhatott ki a felhôtlen
szórakozás kellékei közül, a táncra perdü-
léshez szükséges talpalávalót a Koktél
Duó szolgáltatta.   

»REINER ANITA

Asszonyfarsang a mûvelôdési
központban

FIATAL INFORMATIKUSOK
SIKERE SZENTGOTTHÁRDON
Kilencedik alkalommal rendezték
meg Szentgotthárdon a III. Béla Me-
gyei Informatika Versenyt, amelyen
a Berzsenyi Dániel Gimnázium három-
fôs csapata diadalmaskodott, és el-
hozta az elsô helyezésért járó kupát. 
A teszt jellegû feladatlap kitöltésé-
bôl álló tavaly novemberi elsô fordu-
lóból a legtöbb pontot elérô hat csa-
pat került a február 19-én megren-
dezett döntôbe. Itt a csapatoknak Az
informatika fejlôdése a XXI. szá-
zadban címû témában kellett prezen-
tációt készíteni. A feladat megoldá-
sára négy óra állt rendelkezésre, a
szakmai zsûri elôtti összefoglaló be-
mutatásra pedig tíz perc. A versen-
gésbôl a Kunyikné Járó Marianna ál-
tal felkészített Varga Balázs, Hencz
Dóra, Nagy Tibor alkotta celli csapat
került ki gyôztesként. A csapatver-
seny mellett egyéni végeredményt
is hirdettek, amelyen a csapat egyik
képviselôje, Nagy Tibor 9. helyezést
ért el a 65 induló között.

»REINER A.

» G I M N A Z I S T Á K  T O L L Á B Ó L

Mûsor a reneszánsz jegyében
Tavaly év végén, a reneszánsz év zárása-
ként a celldömölki Berzsenyi Dániel Gim-
názium ünnepi mûsor keretében emléke-
zett meg arról, hogy 2008 a reneszánsz éve
volt. Az iskola falait már reggel óta a ta-
nulók által készített munkák borították –
festmények, épületek és ruhatervek –
mind-mind a korszakot idézve. A kiállítás
megnyitására kulturális mûsor keretében
került sor a nagyszünetben. Az énekkar
megzenésített Balassi-verse után több
szavalat hangzott el a kor költôinek mûvei-

bôl. Az iskolában tanuló ifjú muzsikusok
korhû ruhákban reneszánsz kamaramûve-
ket adtak elô. Az ünnepség fénypontja két
Mátyás királyról szóló mese jelmezes
elôadása volt, ami nagy sikert aratott a diá-
kok körében. A mûsor végül egy reneszánsz
tánccal zárult. A hetekig tartó elôkészület-
ben részt vevô diákok úgy nyilatkoztak,
hogy nagyon élvezték a közös munkát. Re-
ményeink szerint máskor is hasonló szép
élményben lehet majd részünk. 

»11. A. OSZTÁLY

Nônapra

„Szép szavak, szép harmóniák körében”
érezhettük magunkat március 8-án, nôna-
pon a Holsten Pizzéria és Sörözôben tartott
Virágom, virágom címet viselô Balogh Jó-
zsef – irodalmi esten. A „lelkek találkozá-
sa” volt az egy óra, fôhajtás a hölgyek elôtt
a közösen énekelt népdalokkal, a megze-
nésített Balogh József-versekkel. Felcsendül-
tek az örökzöld Lord-dalok, és igazán jó volt
nônek, anyának lenni, a költô-tanár szavait
hallgatva, mert ô nem „csenddel üzent
nékünk”, hanem „arany és kék szavakkal”.

»V.V.

balogh józsef költô-tanár
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A báli szezont Celldömölk Város Önkor-
mányzatának bálja zárta, február utolsó
napján. A nyolcadik alkalommal megrende-
zett jótékonysági célt szolgáló városi bál kez-
detén Pálné Horváth Mária önkormányzati
képviselô köszöntötte az egybegyûlteket,
majd szórakoztató mûsor vette kezdetét.
Az Energy Dabaston Sporttánc Egyesület és
a Savaria Sporttánc Egyesület táncosainak be-
mutatója után Berentei Péter táncdalénekes
dalolt könnyûzenei slágereket. Fehér Lász-
ló polgármester a pohárköszöntôt megelô-
zôen elmondta, a városi bál bevételét min-
den évben valamilyen nemes célra fordítják.
Az elôzô évek fürdô, kórház, bölcsôde és
mentôállomás támogatása után idén a Ke-
menesalja Kórházáért Alapítvány részére utal-
ják a bevételt. A bál nyitányaként a Keme-
nesalja Néptánccsoport tagjai palotást tán-

coltak. Az est folyamán még az Al Dahabi
hastánccsoport bemutatója és tombolasor-
solás színesítette a programot. A hajnalig tar-
tó mulatsághoz a zenét Radányi Károly
szolgáltatta.
Lapzárta után kaptuk a hírt: a bál bevétele
450 ezer forint, ezt az összeget kapja meg
a kórház alapítványa. Köszönet a felajánlá-
sokért a Celli Sághegyalja Zrt.-nek, a Celli Fes-
ték Kft.-nek valamint mindenkinek, aki hoz-
zájárult a bál bevételének növeléséhez.
A bál szervezéséért és lebonyolításáért kö-
szönet illeti a Celldömölki Városi Általános
Iskola, a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár, a Népjóléti Szolgálat, a Pol-
gármesteri Hivatal, a Polgárôrség, a
Rezgônyárfa vendéglô és a Városgondnok-
ság dolgozóit.

»RA

Jótékonysági bál a kórházért

Nônapi mûsor Korda Györggyel
Zenés nônapi mûsorra várta a hölgyeket a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár március 7-én este. Az ismert há-
zaspár Korda György és Balázs Klári szóra-
koztatta egyórás összeállításával a nem
csupán nôkbôl álló teltházas közönséget. 
A repertoár természetesen tartalmazott
régi slágereket, újdonságokat, közönség
kedvenceket egyaránt. Nônap elôestéje lé-
vén pedig a hölgyek köszöntésére szolgá-
ló szerelmes dalok sem maradhattak ki.
Egyebek mellett pályafutásának elmúlt öt-
ven évébôl legszebbnek ítélt dalát is elôad-
ta Korda György. Ezenkívül komolyzeneibôl
könnyûzeneivé átdolgozott énekszámot és
a mûvészházaspár ars poeticáját tükrözô Ba-
rátok, amíg élünk címû slágert is hallhatták
a közönség soraiban ülôk. Az est végén pe-
dig Korda György a következô szavakkal in-

tett búcsút a publikum hölgytagjainak:
„Maradjanak ilyen szépek, fiatalok, és to-
vábbra is szeressenek bennünket úgy,
ahogy mi szeretjük Önöket!” 

»RA

» PROGRAMAJÁNLÓ

2009. március 13., 15.00 óra
Az utódok emlékezete címû kiállítás
megnyitója – az 1848–49-es Forradalom és
a Szabadságharc hôsei, nevezetes színhe-
lyei, eseményei érméken, képeslapokon
és emléktárgyaikon. A kiállítás válogatás
helyi gyûjtôk anyagából.

Március 13., 18.00 óra
Közönségtalálkozó a Magyar sajtó napján
Hegyi Nóra (RTL Klub) szerkesztô-riporter-
rel és Ölbei Lívia (Vas Népe) újságíróval.

2009. március 15., 16.00 óra 
Városi ünnepség az 1848–49-es Forrada-
lom és Szabadságharc tiszteletére. Közre-
mûködnek: a Kemenesalja Néptánccsoport,
a Soltis Lajos Színház, az Ádám Jenô Ze-
neiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény fúvószenekara és a 11-es Hagyo-
mányôrzô Huszárbandérium.

Március 17., 15.00–17.00 óra
A szombathelyi civil iroda (CISZOK) tájé-
koztatója civil szervezeteknek.

Március 19., 18.00 óra
Civil Fórum és találkozó a kistérségi
Közkincs Kerekasztal résztvevôivel.

2009. március 22., 19.00 óra
Színházbérletes elôadás: Osztrigás Mici –
zenés komédia 3 felvonásban. A Turay Ida
Színház és a Soproni Petôfi Színház közös
bemutatója. Belépôjegy: 3200, 2700,
2200 Ft.

2009. március 26., 10.00 és 14.00 óra
Mátyás Király álruhái – zenés táncos já-
ték a Maros Táncszínház elôadásában.
Belépôjegy: 600 Ft. Az elôadásra a meg-
váltott Theatrum ifjúsági színházbérletek
érvényesek.

Á P R I L I S I  E L Ô Z E T E S

2009. április 4., 19.00 óra
Ray Cooney: A miniszter félrelép – bohó-
zat 2 részben a Kalocsai Színház mûvészei-
nek elôadásában. A megváltott bérletek
és páholybérletek érvényesek az elôadás-
ra. Belépôjegy: 3200, 2700, 2200 Ft.

2009. április 7., 10.00 óra
MI-KÉP(P) – Kistérségi Ifjúsági Fórum a he-
lyi fiatalok, az ifjúsági szervezetek és a
döntéshozók részvételével.

2009. április.11., 10.00 óra
Húsvéti játszóház – tojásfestés, húsvéti de-
korációk készítése.
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Celldömölkön hosszú évtizedeken keresz-
tül három iskolában tanították a gyerme-
keket a pedagógusok. Mára sokat változott
a helyzet, két éve az önkormányzati fenn-
tartású iskolák összevonására került sor.
Ezután sem szabad azonban elfeledkezni
a nagy hagyományú, kiváló pedagógusok-
kal és eredményekkel büszkélkedô isko-
lákról.

Gáyer Gyula
Általános Iskola 

Az iskola elôdje a Gyömörey György Magyar
Királyi Állami Polgári Fiúiskola volt. 1927-ben
épült fel a négy tantermes római katolikus
elemi fiúiskola, mely 1940-tôl nyolcosztályos
népiskolává bôvült. 1948 nyarán államosí-
tották az iskolát, ezután az evangélikus is-
kolával és a Polgári Fiúiskolával egyesülve,
mint Állami Általános Iskola mûködött. Az
1960-ban történt koedukáció során 1. Sz. Ál-
talános Iskolaként mûködik 1983-ig, amikor
ünnepélyes keretek között felvette a celldö-
mölki születésû természettudós, Gáyer Gyu-
la nevét. Az 1926. október 24-én felavatott
Polgári Fiúiskola épületében ma is folyik ok-
tatás: az 1., 2. évfolyam diákjai tanulnak az
öreg falak között. 
Az 1979-ben épült Árpád utcai épületben a
felsô tagozatosok már modern szaktanter-
mekben tanulhattak. Celldömölk két általá-
nos iskolája egy nyitott összekötô folyosó-
val rendelkezett, amely az újonnan épült is-
kolaépületet a 2. Sz. Általános Iskola, Árpád
utcai épületével kötötte össze. Ezt az átjá-
rót hamarosan lezárták, így az újonnan épült
iskolaépület az 1. Sz. Általános Iskoláé lett.
A 80-as évek elején igény merült fel 1-2 el-
térô tantervû osztály létrehozására. Ké-
sôbb folyamatos bôvüléssel, külön épület-
ben 1-8. évfolyamos kisegítô tagozata lett
az iskolának. Képzett pedagógusok oktatták
gyermekfelügyelô segítségével az ide érke-
zô gyerekeket. A sajátos nevelési igényû
tanulókat a 2008/2009-es tanévtôl a töb-
bi gyermekkel együtt integráltan, de tovább-
ra is szakember segítségével oktatják az is-
kolában. 1992-ig Baranyai Sándor igazgat-
ta az iskolát. 1993. szept. 1-tôl 2004-ig Ba-
kó István vezette az intézményt, majd
2004. szeptember 1-tôl Baloghné Danka Adél
került az iskola élére. 
2007. augusztus 1. óta összevonva mûkö-
dik a Gáyer Gyula, az Eötvös Loránd és az al-
sósági Berzsenyi Lénárd Általános Iskola.
2008. szept. 1-tôl az intézmény neve: Cell-
dömölki Városi Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat. 

Eötvös Loránd
Általános Iskola

Az 1904–1905-ös tanévben az iskola neve
Római Katolikus Elemi Leányiskola és Nôzár-
da. 1917 szeptemberében megnyílt a Római
Katolikus Polgári Leányiskola elsô osztálya
61 tanulóval. Az államosítás 1948 nyarán tör-
tént, az iskola új neve: Állami Általános
Leányiskola lett.
1960-ban bevezették a koedukációt, ettôl
kezdve fiúk is tanulói lehettek az intézmény-
nek. Ettôl kezdve az iskola neve 2. Sz. Álta-
lános Iskola lett. 1968-ig Horváth Lajos lett
az igazgató, majd 1968. szept. 1-jétôl Dr. Osz-
kó Zoltán vette át az iskola irányítását. 1972.
május 24-én – az 1891. évi világhírû Ság he-
gyi kísérlete nyomán – az iskola felvette Eöt-
vös Loránd nevét. Az 1970-es évek elejére
halaszthatatlanná vált a felújítás, amelyet
1975–76-ban meg is kezdtek. Ezzel együtt
elkészült egy tornaterem is. A felújítás
miatt tanítás folyt a volt MHSZ-ben, a Lázár-
házban, a nagyközségi tanács volt épületé-
nek földszinti termeiben több mint egy év-
tizedig. Ez a szétszórtság nagy nehézséget
jelentett tanulónak, szülônek, pedagógus-
nak egyaránt. A régi zárdakertbôl udvar lett,
amelynek északi végében 1981-ben aszfal-
tos kézilabdapálya épült. 1987-ben az új
szakmunkásképzô felépítésével az iskola
megkapta a József Attila utca 1. sz. alatti (ad-
dig az ipari iskola által használt) épületet.
Megszûntek a városban szétszórt szükség-
tantermek, és központi helyen, a régi épü-
lettôl alig 100 méterre kerültek elhelyezés-
re az osztályok.1958-tól 1997-ig volt felnôtt-
oktatás az iskolában, majd a helyi önkor-
mányzat visszaadta ezt a feladatot a
megyének. Az intézményben 1982. óta
emelt szintû testnevelés oktatás folyt,
amely a helyi sportegyesülettel való szoro-
sabb együttmûködést is jelentette. 1992. okt.
1.–2007. aug. 1. között Rozmán László ve-
zetésével mûködött az intézmény.
Az egyre csökkenô gyermeklétszám és a
fenntartási költségek csökkentése érdeké-
ben 2007. augusztus 1-én, régóta érlelôdô
döntést hozott az önkormányzat a három is-
kola összevonásával.

Berzsenyi Lénárd
Általános Iskola Alsóság

Írásos emlékek szerint 1873-ban már bizto-
san volt Ságon elemi iskola. 1924-ben Dr.
Kiss Lajos katolikus plébános pedagógus la-
kásokat építtetett. 1948 júniusáig külön volt
az evangélikus és a katolikus elemi iskola.
1948 ôszétôl lett állami általános iskola.

1983-ban szeptember 16-án az iskola felvet-
te Berzsenyi Lénárd, az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc huszárezredese ne-
vét. Elôtte 3. Számú Általános Iskola volt. Az
iskola homlokzatán lévô Berzsenyi Lénárd
dombormûvet minden évben megkoszorúz-
zák. 1991-ben épült az iskola D épülete, kor-
szerû konyhával. 1996-ban tornacsarnokkal
gazdagodott az iskola. Ebben az évben
csatolták az intézményhez a Városrészi
Könyvtárat. 2000. július 1-én az intézmény
feladatköre kibôvült, Berzsenyi Lénárd Álta-
lános Mûvelôdési Központként közmûvelô-
dési feladatokat is ellátott 2005. augusztus
1-ig, majd ettôl az idôponttól 2007. augusz-
tus 1-ig újra Berzsenyi Lénárd Általános Is-
kolaként mûködött tovább.
2002-ben a Somogyi Béla utcában mûködô
Városrészi Könyvtárat az iskola átalakított B
épületében helyezték el. 2005-ben az A
épületet teljesen lezárták, tanítás csak a C és
D épületben folyt. Az iskolai könyvtár a B épü-
letbe került, de csoportbontás miatt tanter-
menként is szolgált 2008. május közepéig.
2008. január 1-tôl a Városrészi Könyvtár a Ke-
menesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
Fiókkönyvtára lett. 2008. május közepétôl a
B épület 2. sz. helyiségében a Részönkormány-
zati Iroda kezdte meg mûködését. A Béke ut-
cai épületbôl költöztek ide. 2007. augusztus
1-tôl az iskola tagiskolaként mûködik tovább. 

Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola

1994 ôszén beindult a Szent Benedek Ka-
tolikus Általános Iskola elsô osztálya a
Koptik Odó Utcai Óvoda egyik termében. Az
induló elsô osztály tanítónôjének Thalabérné
Pócza Líviát választották, aki 1997-ig egy-
ben az iskola megbízott igazgatónôje is volt.
Az 1997–98-as tanévtôl az iskola igazgató-
ja Czupor Attila lett. Az 1999–2000-es tan-
évben váratlanul, de gyors ütemben bein-
dult az építkezés. Az elsô szakaszban a Po-
litechnika épület tetôterét alakították ki; egy
osztályterem és a számítástechnika terem
költözött ide. A következô tanévben meg-
történt a két épületrész összekapcsolása és
az iskola aulájának kialakítása. Az építkezés
utolsó szakasza a 2001/2002-es tanév
elejére lezárult, így mire teljes lett az isko-
la az osztályok számát tekintve, arra a felújí-
tási és újjáépítési munkák is befejezôdtek. 

(A cikk elkészítésében közremûködtek:
Hartmanné Fekete Ildikó, Koronczai Zoltán-
né és Somogyi Dezsôné.)

»TAKÁCS M. TÜNDE

Mozaikkockák általános iskoláink
történetébôl
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BEÍRATÁS 1. ÉVFOLYAMRA
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa 2009. február 19-i ülésén a 32/2009. (II.19.) sz.
határozatában az alábbiak szerint döntött az elsô évfolyamosok
beíratásáról.
Beíratás helye: a Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat székhely intézmény (Celldömölk, Árpád
u. 34.) titkársága.
Beíratás ideje: 2009. március 19. (csütörtök) 8.00 órától 17.00 óráig,
2009. március 20. (péntek) 8.00 órától 12.00 óráig.
Beíratáshoz szükséges:
– lakcímkártya,
– születési anyakönyvi kivonat,
– óvodai szakvélemény,
– a gyermek taj-száma,
– meghatalmazás, ha nem szülô, vagy gondviselô irat be,
– diákigazolványhoz 1 db igazolványkép és 550 Ft,
tanuló- balesetbiztosítás az ingyenes biztosításon túl megemel-
hetô a választott összeggel.
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Építkezik-e mostanában?Megkérdeztük
» válaszoltak

Tavalyelôtt bôvítettük, illetve
újítottuk fel családi házunkat.
Sok évig gyûjtögettük rá a
pénzt, de az önerô még így
sem volt elég. Szocpol támoga-
tással és kölcsönnel kellett
kiegészíteni. A jelenlegi viszo-
nyok között még nehezebb a
helyzet, most nem mernék be-
levágni hasonlóba. Nagyon
megváltoztak a körülmények,
már nem tudnánk bevállalni a
pár évvel ezelôtti dolgokat. A
munkahelyi bizonytalanság
miatt a kölcsönök lefizetése is
bizonytalan kimenetelû, a fia-
talok sem boldogulhatnak se-
gítség nélkül.

Két éve vásároltam Csöglén
egy családi házat. A felújításá-
ra önerô híján jelzálogkölcsönt
vettem fel. Három gyerme-
kem van, a mai gazdasági hely-
zetben biztos, hogy nem vág-
nék bele több millió forintos hi-
teltörlesztésbe. Csak olyan
összegû kölcsönt vállalnék,
amelynek átlátható a kimene-
tele. Persze az olyan alapvetô
dolgot, mint például a fürdôszo-
ba, most is megcsináltatnám.
Jelenleg nem tervezek építke-
zést. Egyébként optimista va-
gyok, és bízom benne, hogy
elôbb-utóbb jobb lesz a gazda-
sági helyzet.

Két éve szigeteltettünk, ablako-
kat cseréltettünk, így mostaná-
ban nem tervezünk építkezési
beruházást. Jelenlegi házunkat
csaknem negyven éve építet-
tük. Az akkori és a mostani vi-
szonyok összehasonlíthatatla-
nok. Akkor még sokkal
könnyebben mentek az ilyen
dolgok, némi OTP-kölcsönre
volt csak szükség. A mai világ-
ban viszont nagyon meg kell
gondolni a hiteleket, hiszen
rendkívüli mértékben felmen-
tek a kamatok. Csak az tudja
bevállalni a mostani magas
törlesztô részleteket, akinek
megfelelô háttere van.  

Hét-nyolc évvel ezelôtt bôvítet-
tük Egyházashetyén vásárolt
házunkat. Akkor még lehetett
6%-os OTP-kölcsönt felvenni.
Ezt kiegészítve önerôvel és
szocpol támogatással valósítot-
tuk meg a házhoz hozzáépü-
lést. A mai helyzetben biztos,
hogy nem mernék belevágni
nagymértékû építkezésbe, fô-
leg hitelekkel, hiszen a pén-
zünk semmit nem ér. A mosta-
ni állapotokban a fiatalokat is
sajnálom, akik beleölik a nagy
pénzt a tanulásba, de munka-
nélküliek lesznek, így építke-
zésre, lakásvásárlásra esélyük
sem lesz.  

»fotó: major tamás»kérdez: reiner anita

Fülöp
Attila

Porkoláb
Ildikó

Bertalan
Sándorné

Kiss
Imre

ÓVODAI BEÍRATÁS
A Celldömölk és Környéke Intézményfenntartó Társulás a
Városi Óvodába történô beiratkozást a következôk sze-

rint határozta meg:
A beíratás helye: a Városi Óvoda székhely-intézménye: 

Celldömölk, Koptik O. u. 10.
A beíratás idôpontja:

2009. március 24. (kedd) 8 órától 16 óráig,
2009. március 25. (szerda) 8 órától 16 óráig.

Kérünk minden szülôt, a beíratásra gyermeke lakcímiga-
zolványát szíveskedjen magával hozni.

„Köszönöm, édes anyanyelvem,
Te gyönyörû, egyetlenegy,
Hogy nekem adtad hangjaid zenéjét,
S megengedted, hogy szívem dobogását
Magyarul muzsikáljam” 

(Sajó Sándor)

FELHÍVÁS WEÖRES SÁNDOR
VERSMONDÓ VERSENYRE

Ostffyasszonyfa és Csönge közös iskolája az önkormányzatok
támogatásával a 2008/2009-es tanévben is meghirdeti hagyományos
Weöres Sándor versmondó versenyét, melynek mottója: „Mi ezt a
nyelvet szeretni tartozánk” (Kazinczy Ferenc).
A verseny idôpontja: 2009. május 29. (péntek) 14 óra
A verseny helyszíne: Mûvelôdési Ház, Ostffyasszonyfa
A résztvevôk köre: 6–14 éves tanulók
A versmondó verseny 4 korcsoportban kerül megrendezésre.
I. korcsoport 1–2. osztályosok • II. korcsoport 3–4. osztályosok
III. korcsoport 5–6. osztályosok • IV. korcsoport 7–8. osztályosok

Valamennyi versenyzô készüljön egy Petôfi Sándor vagy Weöres Sándor
verssel, valamint egy szabadon választott költeménnyel.
A Kazinczy Ferenc évforduló kapcsán a zsûri minden korcsoportban
különdíjban részesíti a legszebben beszélô versenyzôt. 
A versmondó versenyre a jelentkezési határidô 2009. május 4.
Bôvebb felvilágosítás kérhetô:

Petôfi Sándor ÁMK Általános Iskolája
Smidéliusz Sándorné igazgató
9512 Ostffyasszonyfa , Március 15. tér 3.
Telefon, fax: 06 95 394 008
e-mail: petofiamk@freemail.sulinet.hu
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Celldömölki VSE-Mávépcell Vörsas-SVS
Niederösterreich 5:5. – Celldömölk, aszta-
litenisz Szuperliga-mérkôzés, visszavágó. 
Párosok: Lindner, Molnár-Chen, Habesohn 1:3
(9, -5, -11, -12). Akárcsak az elsô találkozón,
ezúttal is 3:1-re nyertek az osztrákok. Az ele-
jén még jól kezdtek Lindnerék, a vége viszont
a vendégeké lett (0:1). Egyéni, 1. kör:
Podpinka-Chen 0:3 (-8, -7, -8). Chen viszony-
lag könnyen nyert (0:2). Lindner-Pichler 3:2
(-11, 9, 7, -10, 10). Lindner nagyon megszen-
vedett a gyôzelemért. Az ötödik szettben 10-
3-ról, csak 12-10-re tudott nyerni (1:2).
Molnár-Habesohn 2:3 (-7, -7, 14, 9, -6). Úgy
tûnt, hogy Molnár 0-2-rôl fel tud állni, de a
döntô szettben jobb volt az osztrák (1:3). 2.
kör: Lindner-Chen 3:2 (-9, 8, 7, -6, 8). Az est
legnagyobb és leglátványosabb meccse
volt, melynek végén Lindner visszavágott a
kinti vereségért (2:3). Podpinka-Habesohn
3:1 (4, -6, 9, 5). Podpinka ezúttal jó játék-
kal, megérdemelten nyert (3:3). Molnár-
Pichler 3:2 (-9, 7, -7, 10, 8). Szoros meccsen
kiizzadta a gyôzelmet Molnár (4:3). 3. kör:
Lindner-Habesohn 0:3 (-7, -7, -9). A kissé fá-
radt Lindnernek megint nem feküdt az el-
lenfél stílusa (4:4). Molnár-Chen 0:3 (-7, -7,
-7). A kínai gyôzelme egy pillanatig sem for-
gott veszélyben (4:5). Podpinka-Pichler 3:2
(5, 7, -8, -5, 8). Podpinka megérdemelt gyô-
zelmével alakult ki a döntetlen (5:5).

A továbbjutás kér-
dése már Wolkers-
dorfban eldôlt, hisz
az osztrákok hazai
pályán 6–3-ra nyer-
tek. A visszavágó
tétje a tisztes helyt-
állás volt, amit a
Celldömölk mara-
déktalanul teljesí-
tett. A Szuperliga
döntôjébe 11–8-as
összesítéssel jutott
a Niederösterreich
együttese, míg a
CVSE-Mávépcell-
Vörsas a bronzére-
mért küzdhet a
szlovák SKST Bra-
tislava ellen. A bronzcsata elsô felvonására
március 10-én Celldömölkön kerül sor, míg
a visszavágót március 24-én rendezik Po-
zsonyban. – Gyôzött: Lindner 2, Podpinka 2,
Molnár, illetve Chen 2, Habesohn 2, és a
Chen-Habesohn páros.

NB II.
Nagymányoki SE – CVSE-MÁVÉPCELL-Vörsas
II. 8:10.
Ölbei Péter 4, Kun Tibor 4, Lukács Balázs 1,
Ölbei-Kun páros.

Kinizsi Bank Tapolca VSE-Celldömölki VSE-
Mávépcell 29:18 (14:10). – Tapolca, 100 né-
zô, vezette: Akáczos, Nagyvizeli.
Celldömölk: Mendel – Farkas 5, Matetits 6, Geiger
Cs., Szomorkovits A. 5, Kazári, Fûzfa. Csere: Ba-
logh (kapus) Geiger Sz. 2, Németh, Dobány,
Nagy. Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
A tavaszi szezon nyitányán rangadót vívott
NB II-es nôi kézilabda csapatunk. A tabella
második helyén álló Tapolca otthonában elô-
ször kiegyenlített játék folyt, a csapatok fel-
váltva lôtték góljaikat. Az elsô húsz perc után
azonban fölénybe kerültek a hazaiak, és egy-
re jobban elhúztak a celliektôl. A négygólos
félidei elônyt nem csak tartani tudták, ha-
nem növelték is azt a tapolcaiak. A Celldö-
mölk teljesítményén látszott, hogy két
meghatározó játékosuk, Szilvágyi Réka és
Szomorkovits Lilla is hiányzik. A végére tizen-
egy gólos elônyre tettek szert a hazaiak, és
ezzel kiütéses gyôzelmet arattak. – Ifi: 33:20
(13:10). Ld.: Németh 7, Dobány 6.

Celldömölki VSE-Mávépcell-Alsóörs 27:25
(16:10). – Ikervár, 50 nézô, vezette: Szalai,
Szalainé.
Celldömölk: Balogh – Fûzfa 1, Kazári 2,
Matetits 4, GEIGER CS. 3, SZOMORKOVITS A.
6, SZILVÁGYI 9. Csere: Foglszinger, Geiger Sz.
2, Farkas, Nagy, Németh, Dobány. Edzô: Sa-
lamonné Csótár Adrienn.
Az elsô húsz perc ezen a találkozón is
egyenlô erôk küzdelmét hozta, de a folyta-
tás már jobban sikerült. Míg a találkozó el-
sô felében fôként a támadások befejezésé-
vel volt a hiba, addig a késôbbiekben pont
a jó helyzetkihasználás vitte elôre a celldö-
mölki lányokat. A második félidô elején még
próbálta tartani a lépést az Alsóörs, de a ha-
zaiak jobban akarták a gyôzelmet. A talál-
kozó végére csak két gólt sikerült megôriz-
ni az elônybôl, de a gyôzelmet abszolút
megérdemelték a celliek. – Ifi: 19:24 (9:12).
Ld.: Németh 7, Dobány 7.

»CSUKA LÁSZLÓ

Súlyos, 11 pontos 
vereség a nyitányon

HÉRINCS-KUPA ÖTÖDSZÖR
Ötödik alkalommal rendezi meg a Hérincs Zsolt Ko-
sárlabda Emléktornát, a Kemenesaljai Kistérség
Egészséges Életmódért Alapítvány. A már hagyo-
mánnyá vált rendezvény elsô játéknapjára március
21-én kerül sor az Alsósági Sportcsarnokban. A 16
csapatos férfi mezônyben elôször a négy darab
négytagú csoport selejtezôit bonyolítják, majd a
kvartettek elsô két helyezettje továbbjut az április
4-i helyosztókra, melyeknek szintén Alsóság ad
otthont. A torna mezônye meglehetôsen sokszínû,
hisz a Celldömölki indulókon kívül érkeznek csapa-
tok Szombathelyrôl, Sárvárról, Hegyfaluból, Ajká-
ról, Pápáról ás Mosonmagyaróvárról is. Az emlék-
torna elsô helyezettje egy évre hazaviheti a ván-
dorserleget, a dobogósok pedig oklevelet, érme-
ket és kisebb ajándékokat kapnak. Az Alapítvány
április 25-én a nôi csapatok részére is megrendezi
a tornát, melyre elôre láthatóan 8 gárdát hívnak
meg. A hölgyek díjazása a fiúkéval megegyezô.
A Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért
Alapítvány az idei évre tervezi még a hagyomá-
nyossá vált Szüreti Kupa megrendezését, valamint
ôsztôl egy városi kosárlabda-bajnokság beindítását
is. Az Alapítvány közhasznú tevékenységének se-
gítéséhez kéri mindazokat a sportbarátokat, akik
szívesen támogatnák városunk kosárlabda sportját,
hogy adójuk 1%-át ajánlják fel a Kemenesaljai
Kistérség Egészséges Életmódért Alapítvány szá-
mára. Adószám: 18897030-1-18.

»CSUKA LÁSZLÓ

A listavezetô celliek a vártnál nehezebben
gyûjtötték be a két pontot.

NB III.
CVSE-MÁVÉPCELL-Vörsas III. – CVSE-MÁVÉP-
CELL-Vörsas IV. 11:7
Fehér László 4, Tamás László 4, Szabó
Ferenc 2, Fehér-Tamás páros, illetve Máthé
Gyula 2, Talián Csaba 2, Csupor Máté 1, Teket
Attila 1, Talián-Csupor páros. A helyi rangadón
a rutinosabb csapat gyôzött.

»CSUKA LÁSZLÓ

A bronzért küzdhetnek

az izgalmas játékban jól helytálltak a celliek
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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, 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.

Celldömölki VSE- Veszprém 0–4 (0–1)

Celldömölk, 300 nézô NB III-as labdarúgó-
mérkôzés Bakony-csoport 16. forduló,
2009. március 07.
Vezette: Bálintfi István (Horváth Zoltán,
Németh László).
Celldömölk: Tóth András – Szalai K., Sallér,
Gyôrvári, Györkös – Hanzl (Pajak 76. p.), Laka-
tos (Szalay T. 46. p), Babics, Kalcsó (Présing
72. p.) – Horváth Á., Németh J. Edzô: Balhási
István.
Veszprém: Varga – GRÓSZ, Pálfi, Fehér,
Bognár – Garai – Tálos (Weibel 65. p.), SOÓS,
FINTA, TATAI (Czvetkó 89. p.) – MAROSVÖLGYI.
Edzô: Orbán Tamás.
Góllövôk: Marosvölgyi 3 (25. p.,63. p. és 91.
p.), Tatai (88. p.).
25. perc: Grósz fut el a jobb oldalon, beíve-
lését a hosszú oldalon teljesen egyedül ha-
gyott Marosvölgyi fejeli be a kapuba (0–1).
63. perc: Tatai beadását a kivetôdô Tóth And-
rás pont Marosvölgyi elé üti, aki öt méter-
rôl a kapuba emel (0–2).
88. perc: A még mindig teljes lendülettel ját-
szó vendégcsapatban Tatai kerül üres helyzet-
be, lövését Tóth bravúrral menti, de a kipat-
tanó labda ismét hozzá kerül és másodszor-
ra is nyugodt körülmények között lôhet (0-3).
91. perc: A megváltó sípszóra váró celliek kö-
zött Marosvölgyihez kerül a labda, Gyôrvá-

rival ütközik, majd átlépve az elesô védôn
a kapuba lô (0–4).
Ennél rosszabb szezonkezdést nehezen lehe-
tett volna elképzelni. Elmaradt a tavasz, – vi-
haros szél tombolt az egész meccs alatt – és
elmaradt a Cell jó játéka is. Más sebesség-
gel, más futásteljesítménnyel játszott az el-
lenfél, az általában legtöbbet futó celli játé-
kosok (Babics Zsolt, Horváth Ádám) is csak
jó, ha a felét futották a veszprémi középpá-
lyás sor teljesítményének. Ennek ellenére a
gólok elkerülhetôek lettek volna, a KO pedig
az utolsó percekben következett be. Még azt
sem tudjuk mondani, hogy ilyen még nem
fordult elô a Kolozsvár utcai sporttelepen,
mert az akkor még alakulgató Antók-csapat
1999 ôszén pontosan ugyanilyen arányban
kapott ki a Veszprémtôl, ahol Marosvölgyi és
Finta már akkor is szóhoz jutott, sôt az elsô
felnôtt bajnokiján szereplô Finta góllal ter-
helte Szép Tamás kapuját. Két okból idézem
vissza az akkori eseményeket, az egyik,
hogy végül is az a csapat felállt a padlóról
és kiharcolta az NB I/B-be kerülést, a má-
sik pedig az, hogy a súlyos pofon után bô
egy hónappal 1500 nézô elôtt 2–1-re le-
gyôzték a Sárvár csapatát. Nos, most nincs
egy hónap, csak két hét, és a következô ha-
zai meccsen a Sárvár ellen is le lehet utá-
nozni a dicsô elôdöket.

»DOTTO

A VulkánSport Egyesület kezdeményezésé-
re 2006 januárjában rendezték meg elôször
öt városi labdarúgócsapat közremûködésé-
vel – Celldömölk, Pápa, Ajka, Vasvár, Tapol-
ca – a Bajnokok Tornáját. Meghívást minden
évben a felsorolt városok terembajnoksá-

gain vagy teremkupáin (Celldömölköt min-
dig a Szilveszter Kupa gyôztese képviseli)
gyôztes csapatok kapnak. Az éppen soros vá-
ros plusz egy csapatot indíthat, így össze-
sen hat csapat részvételével zajlanak a mér-
kôzések. Barna István, az egyesület képvi-
selôje elmondta, hogy idén február 28-án
Pápa látta vendégül a résztvevôket. A csa-
patokat két hármas csoportba sorsolták, a
körmérkôzések után alakult ki a sorrend,
majd ezt követte a rájátszás. A celli csapat
elsô mérkôzését Vasvárral játszotta, az
eredmény 1–1 lett. Ezután Tapolca csapatát
verte 5–0-ra, így csoportgyôztesként játsz-
hattak a másik csoport gyôztesével. A dön-
tôben – jó játékkal, de rossz helyzetkihasz-
nálással – 3–0-ra kikaptak Pápa csapatától.
Így a torna második helyezettjei lettek.
A gólkirály címét celldömölki játékos, Né-
meth József kapta, aki a torna során öt gól-
lal örvendeztette meg csapatát és a nézô-
ket. A jó hangulatú torna következô állomá-
sa 2010-ben Ajka, majd ezt követôen
2011-ben újra Celldömölk lesz.

»TMT

A startvonalon ragadt a Cell Bajnokok
Tornája

É V É R T É K E L É S  A  H O R G Á S Z O K N Á L
A celldömölki Lokomotív Horgászegyesület március elsején tartotta éves taggyû-
lését. Csiszár István elnök értékelésében elmondta, hogy a már ôsszel jelentke-
zô gazdasági problémák ellenére jól sikerült a 2008-as év az egyesület életében.
Nem csökkent a taglétszám, e mellett sem a vízterületben, sem a halasításban
nem történt negatív változás. A halállomány jól telelt. Mivel az állóvizeken vi-
szonylag rövid ideig volt jég, halpusztulás nem történt. Az ôszi telepítésekbôl 30-
40 százalékos állomány bent van a tavakban.
A taggyûlésen elôször a tavalyi év zárszámadása hangzott el, majd ezután kö-

vetkezett az idei esztendô költségvetése. Ezen témák mellett szó esett termé-
szetesen a haltelepítésrôl, illetve a vízterületek védelmérôl is. Mivel a 2010-es
év a horgászoknál is a választások éve lesz, ezen a gyûlésen összeállították a je-
lölô bizottságot. A 2009-es év programjai is terítékre kerültek. Várhatóan május
másodikán rendezik meg az egyesület horgászversenyét. Az idén elôször gyer-
mekversenyre is sor kerül a gyermeknapon. E mellett az egyesület a megyei szö-
vetség versenyein is részt kíván venni. Nem marad el a balatoni horgásztábor
sem, két turnusban mind az ifjúsági, mind a gyermek pecásoknak lehetôséget
ad a balatoni halfogásra a celldömölki Lokomotív Horgászegyesület.

»HP
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Celldömölk központjában (a szôlôs házban) 23 m2-es üzlethelyi-
ség kiadó! Érdeklôdni: 06 70/333-0083-as telefonszámon.

Celldömölk központjában 1+ 2 félszobás harmadik emeleti 57 m2-
es lakás eladó. Tel.: 06 20/962-4202.

Celldömölk központjában 1+ félszobás második emeleti egyedi fû-
tésû 44 m2-es lakóterületû lakás eladó vagy albérletbe kiadó. Tel.:
06 20/330-8484.

H I R D E T M É N Y
Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen ér-
tékesíteni kívánja a tulajdonában lévô Celldömölk, Zalka u.
56. I/3. sz. alatti 75 m2 nagyságú, 2+2 félszobás társashá-
zi öröklakást és 16 m2 nagyságú garázst a társasház tulaj-
donában álló épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányad-
dal együtt. A lakás kikiáltási ára: 12.000.000 Ft.
A garázs kikiáltási ára: 1.520.000 Ft. Egyúttal értékesíte-
ni kívánja a tulajdonát képezô Celldömölk, Temesvár u. 8.
szám alatti, 1156 m2 nagyságú volt Mentôállomás ingat-
lanát. Kikiáltási ár: 14.500.000 Ft. Celldömölk, Vasvári Pál
u. 6/a. szám alatti 19 m2 nagyságú garázst. Kikiáltási ár:
1.710.000 Ft. Licitlépcsô mértéke: 100.000 Ft. Licit idôpont-
ja: 2009. március 27., péntek 9 óra. Licit helye: a Polgár-
mesteri Hivatal Celldömölk emeleti tanácskozóterme. Az in-
gatlan megtekinthetô:  telefonon történô elôzetes egyez-
tetés alapján munkanapokon 8–16 óráig. Az ingatlanra csak
az licitálhat, aki az árverés megkezdése elôtt készpénzben
a kikiáltási ár 10%-ának megfelelô összeget árverési elô-
legként a polgármesteri hivatal pénztárába befizet.
Az elôleg a vevô által fizetendô vételárba beszámít, a töb-
bi résztvevô számára az árverés befejezése után visszafi-
zetésre kerül. Az ingatlan tulajdonjogát a liciten résztvevôk
közül az szerzi meg, aki a legmagasabb összegû vételár egy
összegben való megfizetésére tesz ajánlatot. 
Az ajánlattevô az árverésen köteles bemutatni személyi iga-
zolványát, illetve egyéni vállalkozói igazolványát, gazda-
sági társaság esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cég-
kivonatot. Az árverés nyertesének feladata és költsége az
adás-vételi szerzôdés elkészíttetése legkésôbb a licit idô-
pontját követô 15 napon belül. A vételár kifizetése a szer-
zôdés megkötését követô 15 napon belül esedékes.
További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal vagyonkeze-
lôjénél a 95/525-813-as telefonon kapható.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselô-testülete
2009. évben pályázatot hirdet a városban mûködô civil szer-
vezetek/civil szervezôdések számára pénzügyi támogatás
elnyerésére.
Pályázni a szakmai tevékenység támogatására, illetve e te-
vékenység folytatásához szükséges eszközök beszerzésé-
re lehet.
Pályázatot nyújthatnak be azok a Celldömölkön tevékenyke-
dô, 2008. december 31-ig a cégbíróság által bejegyzett tár-
sadalmi szervezetek, akik a város lakosságának kulturális, sport
és egyéb szabadidôs programok iránti igényének kielégíté-
séhez, életminôségének javításához járulnak hozzá.
A pályázatokat kizárólag PÁLYÁZATI ADATLAP-on lehet be-
nyújtani, mely beszerezhetô a polgármesteri hivatal titkár-
ságán. Az adatlaphoz mellékelni kell 3 hónapnál nem ré-
gebbi cégbírósági kivonatot is.
A pályázatok beadásának határideje: 2009. március 31.
Pályázatot kizárólag csak azok a szervezetek nyújthatnak be,
akik eleget tettek elôzô évi elszámolási kötelezettségüknek.
A 2009. évi támogatásról 2010. január 31-ig szakmai beszá-
molóval és hitelesített számlamásolatokkal el kell számolni.

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÔTESTÜLETE

Az Új Kemenesaljában, a Rádiócellben és a TV-Cellben hirdetni,
reklámozni szeretne?

NAGY ANTALT KERESSE!
Telefon: 06 70/338-9880

E-mail: nagy.antal@cellkabel.hu • Celldömölk, Mikes K. u. 14.

F E L H Í V Á S !

VALAMENNYI SZARVASMARHA-
TARTÓ RÉSZÉRE

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 12/2008.
(II.14.) FVM rendelete értelmében minden évben el kell vé-
gezni a szarvasmarha-állományok brucellózis mentesség el-
lenôrzô vizsgálatát.
2009. évben ezt a vizsgálatot a celldömölki hatósági kerü-
letben március 03. – április 30. között kell elvégezni!
Valamennyi 24 hónaposnál idôsebb szarvasmarha vérvizs-
gálata kötelezô!
Kérem, hogy a fenti idôpontban a vizsgálatot a területileg
illetékes jogosult állatorvossal végeztesse el.
Javasolt ezzel egyidejûleg a szarvasmarhák kötelezô tbc és
leukózis vizsgálatának elvégzése.
A vizsgálatra alkalmas helyrôl, segédszemélyzetrôl az ál-
lattartó köteles gondoskodni.
A vizsgálatok költségeire a 148/2007. (XII.8.) FVM rende-
lete alapján igénybe vehetô állami támogatás, feltételeirôl
tájékoztatást az illetékes állatorvos ad.
Amennyiben a támogatást nem veszi igénybe, a vizsgálat
összes költsége az állattartót terheli.

DR. TÓTH ZOLTÁN – HATÓSÁGI FÔÁLLATORVOS

GYÉMÁNTLAKODALOM
Reiner Aladár és Bánhalmi Julian-
na hat évtizeddel ezelôtt, 1949.
február 12-én kötöttek házassá-
got Celldömölkön. Gyémántlako-
dalmukat két gyermekük és
családjaik körében ünnepelték.

UK_05  09/3/10  12:14 PM  Page 14



Forint alapon
– biztos alapon!

Forint személyi kölcsön
(devizahitel kiváltására is)

2 millió Ft-ig
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölki, Ostffyasszonyfai és Vönöcki

kirendeltségeinél. 
Pl. 300.000 Ft akár 6.500 Ft havi részlettel.

Kis bank – nagy lehetôségek!
THM: 17,54%.

Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Répcelak, Petôfi S. u. 50.

Tel.: 95/588-666, 588-667 • Fax: 95/588-668
E-mail: repcelaktaksz@globonet.hu

Internet: www.repcelaktksz.hu

Nézzen be hozzánk – megéri!
Az akció 2009. március 2-án indul.

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

Hirdessen az Új
Kemenesaljában!

1/1 old  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.895 Ft 
1/2 old  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.100 Ft 
1/4 old  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.965 Ft 
1/8 old  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.025 Ft 
1/12 old  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.245 Ft

( A  H I R D E T É S I  D Í J A K  T A R T A L M A Z Z Á K  A Z  Á F Á T . )

Lapunk megbízott hirdetésszervezôje 
Nagy Antal

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

Hirdetési áraink
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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

A farsangi bálokra az öltönyeinket,
férfi ingeket, öltöny nadrágokat,
zakókat kedvezménnyel árusítjuk
kedves vásárlóink részére!

KEDVES BALLAGÓ DIÁKOK!
Mi már most gondolunk rátok:
kínálunk üzletünkben öltönyöket, 
ingeket, nyakkendôket és kiegészítôket.
Osztályrendelés esetén 
15–20% engedményt adunk.
Vastag szövet öltönyök széles szín-
és méretválasztékban.

H É T F Ô N  I S  N Y Í T V A T A R T U N K !

MEGNYITOTTUNK!

FRISS BAROMFI HÚSBOLT 
a Platán presszó (Füstös) melletti üzletben.

Celldömölkön, a Szentháromság téren.

Tiszta, igényesen kialakított szép 
környezetben vásárolhatja meg a mindennapi

fôzéshez szükséges bartomfi termékeket.

Rugalmas nyitva tartással, 
udvarias kiszolgálással állunk az Önök rendelkezésére.

Megbízhatóan friss

csirke | pulyka | kacsa | liba
termékeinkkel várjuk kedves vevôinket!
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