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TANKOLJON MINDIG
OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton
95-ös, E 85-ös benzin és diesel üzemanyagok
valamint autógáz LPG egész évben
kedvezményes áron!

•
•
•
•

SHOP szolgáltatások
Online telefontöltési lehetôség
Autópálya-matrica eladás
Bankkártyás fizetési lehetôség

2010-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
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» KÖZÉLET

Március 15-i megyei ünnepség városunkban
2010. március 15-én Vas Megye Önkormányzata, Celldömölk Város Önkormányzata és az Ezer Éves Vas Megye Emlékbizottsága együtt emlékezett meg az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc 162. évfordulójáról Celldömölkön. A megemlékezés
a temetôben kezdôdött, ahol Vas Megye Közgyûlése, Celldömölk Város Önkormányzata, az MSzP, a Fidesz-MPSz helyi tagozatainak, az Együtt Celldömölk Városért Egyesület, a Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület tagjai megkoszorúzták
Virághalmi Ferenc és Széll József sírját. Ezután koszorúzás kezdôdött a Celldömölki
Polgármesteri Hivatal 48-as emlékfalánál, ahol Vas Megye Közgyûlésének nevében
koszorút helyezett el Kovács Ferenc, a közgyûlés elnöke, Marton Ferenc, a közgyûlés alelnöke és dr. Kun László megyei fôjegyzô. Celldömölk Város Önkormányzata
nevében Fehér László polgármester, Söptei Józsefné alpolgármester és Baranyai
Attiláné dr., a város jegyzôje. Koszorút helyezett el továbbá dr. Feiszt György, Szombathely Megyei Jogú Város tanácsnoka, dr. Séfer Sándor, a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szombathelyi Kirendeltségének vezetôje, dr. Halmosi
Zsolt, Vas megyei rendôr-fôkapitány, valamint a megye városainak polgármesterei, a politikai pártok és civil szervezetek megyei és helyi képviselôi.
A koszorúzás után a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár épületében folytatódott az ünnepség a Magyar Éremgyûjtôk Egyesülete Celldömölki csoportjának
48-as témájú gyûjteményes kiállításának
megnyitójával, melyrôl részletesebben
lapunk 9. oldalán olvashatnak. Ezután ünnepi ülés vette kezdetét. A Himnusz elhangzása után Fehér László, Celldömölk Város polgármestere köszöntötte az egybegyûlteket: beszédében hangsúlyozta 1848
reformtörekvéseit. Kossuth Lajost idézte:
„A haza népének mindnyájan tagjai vagyunk…” Felidézte a koszorúk és kokárdák
jelképiségét, mely a közös múltra, a közös
jelenre és a közös jövôre emlékeztet.
1848. csillagként fénylik elôttünk, hiszen
ekkor sikerült az önkényuralom alól felszabadulni. Március 15. a forradalom, az ifjúság, a bátorság fogalmaival forrt egybe.
Vas megye himnuszának elhangzása után
Kovács Ferenc, a térség országgyûlési
képviselôje, Vas Megye Közgyûlésének elnöke mondta el ünnepi beszédét: 1848.
március 15-ét a magyarság megvilágosodásának pillanataként aposztrofálta. Az államalkotó nemzetté válást hamvába holt
remények, évszázadok szenvedései elôzték meg, majd idézte Petôfit: „Kitöröltek
a nagy nemzetek sorából, Élni nem tudunk
és halni nem merünk.” Majd múltunk
nagy alakjairól beszélt, közöttük gróf Batthyány Lajosról, akiket a hatalom nem tudott megfélemlíteni.
Az ünnepi beszéd elhangzása után az
Ezer Éves Vas Megye Emlékszalagok átadása következett a celldömölki kistérség települései polgármestereinek, ezt követte
a Vas Megyei Közgyûlés által alapított díjak és elismerések átadása. Városunkból a
Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért
Oktatási Tagozata díjat vehette át Pajor Katalin, a Celldömölki Városi Általános Iskola pedagógusa, Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata kitün-

tetést vehetett át Süle Ferenc, a celldömölki zeneiskola nyugdíjas igazgatója, karnagy,
Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért
Egészségügyi Tagozatának díját kapta
dr. Kovács Antal, a Kemenesaljai Egyesített Kórház szülészet-nôgyógyászati részlegének vezetô fôorvosa és dr. Tôzsér Mária gyermekgyógyász. A Vas Megyei Közgyûlés Elnökének Emlékplakettje elismerésben részesült a kultúra területén végzett
szolgálatáért Ipsics Péter, a Kemenesaljai
Néptánccsoport mûvészeti vezetôje.
A kistérség területérôl a Vas Megyei Közgyûlés Elnökének Emlékplakettje elismerésben részesült a közigazgatásban végzett
szolgálatáért Lukács Gyuláné kemenesmihályfai nyugalmazott pénzügyi és számviteli csoportvezetô.
Az ünnepi mûsor a Szózattal zárult.
»LOSONCZ ANDREA

az önkormányzat nevében fehér lászló,
söptei józsefné és baranyai attiláné dr. koszorúzott

kovács ferenc, vas megye közgyûlésének elnöke
mondott ünnepi beszédet

ÚJRA HETENTE HÍRADÓ A VÁROSI TÉVÉBEN
Március 15-e a Magyar Sajtó Napja is. 1848-ban ugyanis elôdeink ekkor szálltak
síkra a sajtó szabadságáért: ekkor nyomtatták ki az elsô szabad magyar sajtó
termékeit: a 12 pontot és a Nemzeti dalt. A Magyar Sajtó Napja alkalmából
kérdeztük Lónainé Kondics Zsuzsannát, a tévé egyik ügyvezetô igazgatóját, mi
újság a városi televízió, a TV-Cell háza táján, milyen újításokkal várják
képernyô elé a nézôket?
– Nem is annyira újításról beszélnék, inkább próbálunk visszaállni a normál
kerékvágásba: ismételten visszatérünk a hetente jelentkezô híradóra, ami azt jelenti,
hogy minden vasárnap délelôtt 10 órakor jelentkezünk új adással, amit este hat
órakor ismétlünk. A további ismétléseket hétfô délelôtt tíz és este hat, illetve
keddenként este hat órakor nézhetik meg nézôink. A sportközvetítések
természetesen folytatódnak, hiszen beindult a tavaszi szezon. Igyekszünk a hazai
és a vidéki mérkôzéseket egyaránt közvetíteni. Stúdióbeszélgetéseket egyelôre
– anyagi és technikai lehetôségek híján nem tervezünk. A honlap frissítése
folyamatban van, a képújságot megújítottuk, reméljük, most jobban olvasható,
jobban látható. További ötleteket, véleményeket várunk nézôinktôl a
tvcell@freemail.hu e-mail címre.
»LA
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Búcsú Varga László igazgatótól (1949–2010)
Négy éve búcsúztunk szûk körben Tôled iskoládban, a Celldömölki Mûszaki
Szakközép- és Szakiskolában, hosszú,
boldog nyugdíjas éveket kívánva. Fájdalmas, hogy ilyen hamar és hirtelen
következik most a végsô búcsú családtól – feleségedtôl, Katitól, gyermekeidtôl, Gábortól és Beától. Búcsúzik Tôled szeretett szülôvárosod, Celldömölk,
iskolád, annak nevelôi, diáksága. Búcsúznak kollégák, barátok.
A rövidre szabott, de tartalmas életút, amely mögötted áll, rengeteg
szállal kötôdik városunkhoz. A szülôi
ház, ami a szeretetet és biztonságot
adta. A celldömölki iskolák a biztos tudást adták, megszerettették Veled a
mi, minden korban fontos és értékes
hivatásunkat. A tanári munka lett
életed kihívása.
A pécsi fôiskolai évek alatt nemcsak a
matematika és fizika tudomány és annak oktatása, de a szerelem is Rád talált. 1973-ban, a fôiskolai évek után az
akkori celldömölki 405. sz. ipari és
szakmunkásképzô intézet fizika-matematika tanára lettél. 1974. június 22.
biztosan az egyik legszebb nap lehetett életedben. Ekkor esküdtél örök hûséget feleségednek, aki késôbb szeretô családdal ajándékozott meg, és
aki hitéhez híven az utolsó pillanatig
fogta kezed.

1974 fontos pillanata iskolád történetének is, amely az önállóságot hozta.
Az önállóság, amely a szakmai kibon-

takozást és az oly sokszor fontosnak
emlegetett szakmunkásképzés megszilárdítását jelentette. Kiemelkedô szakmai munkád és munkatársaid elismerése eredményeként az 1984/85-ös
tanévtôl egészen 2007-ig, nyugdíjazásodig irányítottad iskolánk tevékenységét. A korszak, amelyet neved fémje-

Kampányol a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Celldömölkön is
Az elmúlt hónapokban a megerôsödött
Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi
aktivistái szólították meg a járókelôket
március 11-én, csütörtökön, a celldömölki piactér elôtt. Programfüzetük ajánlása mellett személyesen is elbeszélgettek
az arra járókkal.
György Tamás, a Vas megyei 4-es számú
választókörzet Jobbikos képviselôje elmondta, hogy nagyon fontosnak tartják a
magyar mezôgazdaság talpra állítását,
hiszen ez alapvetô ahhoz, hogy a magyar
feldolgozóipar is újra megtalálja a helyét
a magyar gazdaságban, és a külföldi piacokon is elfoglalja az ôt megilletô helyét.
E mellett a Jobbik szerint lényeges pont a
keleti piacok visszahódítása és az államadósság rendezése. Ezek szerint az állam4

adósság újratárgyalása hosszú távon
megoldást nyújthat erre a problémára.
A Jobbik szerint 50-60 ország példája mutatja szerte a világban, hogy okos és
megfontolt tárgyalások útján legalább az
átütemezést, jobb esetben egy bizonyos
rész elengedését is el lehetne érni. A Jobbik szerint kezdeményezni kell minél
elôbb ezzel kapcsolatban a tárgyalásokat,
hiszen e nélkül Magyarország nem fog
eredményt elérni e téren. Az elmúlt húsz
évben ez a Jobbik szerint tabu téma volt,
ôk ezen sürgôsen változtatni szeretnének.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom úgy
érzi, hogy az elmúlt húsz év történései
miatt egyre többen foglalkoznak hazánkban a politikával. Az emberek kiábrándultak és radikális változásokat sürgetnek.
»HP

lez, adta Celldömölknek az elsô szakközépiskolai osztályt, amely a képzés, az
oktatás egy magasabb szintjét képviseli. Részese és irányítója voltál annak a
folyamatnak, amelynek eredményeként
1989-ben egy korszerû iskolaépület
és egy máig irigylésre méltó tornacsarnok épülhetett a 10 éves városi jubileumát ünneplô Celldömölkön. Az igazi érték persze megfoghatatlan. Mindaz,
amit átadtál a diákságnak, tanártársaknak, nem múlik, nem múlhat el nyomtalanul. Nemcsak a tablókon, az iskola történetét bemutató Galériában, de
a celldömölki nemzedékek emlékeiben
is élni fogsz. Most, amikor még egyszer
összegyûltünk, hogy elbúcsúzzunk Tôled, szeretnénk megköszönni, szeretném megköszönni jóságod, tudásod,
szereteted és türelmed családod,
munkatársaid és a diákság nevében.
Szerencsés voltam, többször tudtunk beszélgetni sportról, a családról az élet
dolgairól, felhôtlenül. Köszönöm a bizalmat, amivel kitüntettél. Sajnálom,
hogy nem lehetsz már Velünk, s nem
lehetsz részese iskolád és családod
gyarapodásának és fejlôdésének.
Kedves Laci! Tisztelt Igazgató úr! Isten
Veled, nyugodj békében!
»SIPOS TIBOR
(ELHANGZOTT 2010. MÁRCIUS 20-ÁN,
VARGA LÁSZLÓ TEMETÉSÉN)

1848-RA EMLÉKEZTEK
A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN IS
Ünnepi istentisztelet és mûsor keretében emlékezett meg március 15-én
a református templomban és gyülekezeti házban az 1848-as forradalom
és szabadságharc eseményeirôl a
Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület kemenesaljai csoportja és a
Fidelitas helyi szervezete. Dr. Fonyó
Roberta, az egyesület helyi csoportjának elnöke mondott ünnepi beszédet, melyben hangsúlyozta: a múlt
üzen a mának. Igaz ez 1848-ra, a forradalom és szabadságharc, 1990-re,
a rendszerváltozás idôszakára és
mára vonatkoztatva egyaránt. Az
ünnepi beszéd elhangzása után a fiatalok zenés-irodalmi mûsora következett.
»LA
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Az új épület új városmagot teremt
Az egyházi ingatlanok eredeti tulajdonosoknak történô visszaadásához kapcsolódóan épülhet Celldömölkön egy új, a kor
követelményeinek megfelelô városháza.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma? Celldömölk Város Önkormányzata részére 640 millió forint kártalanítási összeget állapított meg. Kiss Péter miniszter segítségének köszönhetôen az állam és az
egyház megállapodása szerinti kártalanítási folyamatot 2011-rôl 2005-re sikerült
elôre hozni. Így a város 2006 januárjában
megkapta a kártalanítási összeget. A kártalanításként kapott 640 millió forintból
610 millió Ft-ot lekötött az önkormányzat,
kamatait, mely szintén nem kis összeg (három év alatt 180 millió forint), fel tudták
használni a város mindenkori költségvetésében a fürdô és a kórház mûködéséhez,
illetve pályázati önrészhez.
A városháza kivitelezése közbeszerzési eljárásának eredményét 2009. augusztus 31-én
hirdette ki az ajánlatkérô Celldömölk Város
Önkormányzata. Három kivitelezô pályázott, legjobb árajánlatot a celldömölki
Swietelsky Vasúttechnika Kft. tette.
A kivitelezônek a munkálatok megkezdéséhez október 1-jén adta át az önkormányzat
a területet. A kivitelezés befejezési munkálatainak határidejét eredetileg 2010. május
31-ét jelölték meg.
2010. március 19-én városunkban járt Kiss
Péter társadalompolitikai miniszter, aki megtekintette az épülôfélben lévô városházát. Ôt
kérdeztük, milyennek találja az épületet.

– Tetszik, bár igazán akkor lesz látványos, ha
elkészül, és birtokba lehet venni. A tervek szerint ugyanis augusztusban itt mûködik már a
polgármesteri hivatal. Nagyon jónak találom
a helyet, ahová építik, új városmag is keletkezik az épület által. Megújult a katolikus
kegytemplom, és ha a sétányt is sikerül
megújítani az új városházáig, kiszélesedik
Celldömölk belvárosa. Remélem, a pannonhalmi bencés szerzetesek sem hagyják veszendôbe a klastrom épületét, lehet, hogy úgy lesz
ez, ahogy a fôapát úr 2006-ban mondta nekem,
hogy többes funkcióra szeretnék használni.
» Funkcionalitása szempontjából milyennek
találja?
– Ügyes az az elgondolás, hogy legyen az
épületben egy olyan közösségi tér, ami a hivatal mûködésétôl függetlenül is használható akár házasságkötésekre, akár más rendezvényekre. Ez jó, mert a városházának valóban a város házának kell lennie, nemcsak hivatalnak. Praktikus megoldás, hogy a
bejáratnál jobbra található az okmányiroda,
ami a lakosságnak kell, egyszerûen elérhetô, balra pedig a nagyterem, ahol különbözô rendezvényeket lehet szervezni. A háttér
irodák, a tulajdonképpeni hivatal pedig valóban a háttérben, az emeleten kapott helyet.
Úgy vélem, a város megérdemli, hogy végre végleges helyen és modern környezetben
mûködhessen a polgármesteri hivatala.
» Mennyire elégedett a városháza jelenlegi készültségi fokával? – kérdeztük Fehér
László polgármestert.
– Tavaly, mikor a közbeszerzési eljárás során
eredményt hirdettünk, nem tudtunk azonnal

kiss péter, szabó lajos és fehér lászló varga veronika
vezetésével tekintették meg az épülô városházát

szerzôdést kötni a nyertes pályázóval, mert
volt jogorvoslati kérelem, ami néhány hét csúszást eredményezett. A tél is hosszúra nyúlt,
megakadtak a munkák. A munka befejezését illetôen néhány hetes késésrôl lehet szó.
Jelenleg egyidejûleg széles körben zajlanak
az építési tevékenységek: az ácsszerkezet- és
tetôkészítés, a homlokzati kôburkoláson át a
válaszfalazás és gépészeti szerelésekig. Miután elkészül az épület, parkosítani szeretnénk.
Remélem, júliusban a hivatal át tud költözni.
Az augusztus 20-i ünnepséget már mindenképpen itt szeretnénk tartani.
Hosszú volt az idô, míg eddig is eljutottunk,
számos akadály nehezítette a kezdést, de
most már a befejezéshez közeledik ez a nagy
vállalás. Újra igazolva látom magam, nem
hiába küzdöttem, hiszen sikerült legyôzni a
lehetetlennek látszó akadályokat is.
»LOSONCZ ANDREA

FIDESZ-MPSz: sajtótájékoztató és lakossági fórum
Lezárult a választási idôszak elsô szakasza március 19-én. Ebbôl az alkalomból tartott sajtótájékoztatót Kovács Ferenc, a FIDESZ–MPSz országgyûlési képviselôje és Horváth Melinda, a FIDESZ
celldömölki csoportjának vezetôje.
Majd a témával kapcsolatban tartott lakossági fórumot Kovács Ferenc mellett
Bayer Zsolt újságíró az Apáczai Kiadó
dísztermében.
A sajtótájékoztatón Kovács Ferenc kiemelte, hogy a FIDESZ–MPSz és szövetségesei
eldöntötték, hogy a lehetô legköltségkímélôbb kampányt folytatják. Elsôsorban a helyi aktivistákra számítanak.
A nyolc éve elkezdôdött, és azóta is folyamatosan romló gazdasági állapotot
meg kell állítani és Magyarországot újra
növekedési pályára kell állítani. Itt az idô,

hogy azok, akik többször súlyosabb bûncselekményt követnek el, hosszabb ideig
legyenek kivonva a társadalomból. Erre a
FIDESZ már elôkészítette a megfelelô
törvénytervezetet. Itt az idô, hogy nagy
mértékben csökkenjen a munkanélküliség.
Itt az idô, hogy újra visszaállítsák azt az
értékrendet, amely nélkül nem tud normálisan mûködni egy ország. Ennek az
alapja ugyanis a normálisan mûködô
családok hálózata. A családok értékrendjét és a családokat támogató rendszert
vissza kell állítani az ôt megilletô helyre.
Horváth Melinda, a FIDESZ celldömölki
csoportjának vezetôje elmondta, hogy a
választókerületben még soha nem gyûjtöttek ennyi ajánlószelvényt, mint most,
több mint 12 és fél ezret. A sajtótájékoztató után Kovács Ferenc és Bayer Zsolt
újságíró várta lakossági fórumra az érdek-

lôdôket az Apáczai Kiadó dísztermében.
Bayer a tôle megszokott színes stílusban
értékelte és bírálta a FIDESZ-szel konkurens pártok kampányát és nyilatkozatait.
Kiemelte, hogy a FIDESZ-nek sikerült a kétmillió ajánlószelvényt összeszednie, van
körülbelül hárommillió szimpatizánsa, a
nagy küzdelem a részükrôl a kétharmados többségért folyik. Nagy kérdés, hogy
ki lesz a második: a Jobbik vagy az
MSZP. Az újságíró a jelenlegi kampányt
az eddigiekhez képest eléggé visszafogottnak látja. Biztos benne, hogy a következô három hét erôsebb lesz, a FIDESZ
gyakorlatilag most kezd el kampányolni:
Orbán Viktor most indul országjárásra.
Bayer Zsolt a választáson a FIDESZ-t illetôen 60, az MSZP és a Jobbik részérôl pedig 20–20% körüli eredményre számít.
»HP
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„…mindegyik edényt szeretem”
»BESZÉLGETÉS BERTA ISTVÁN ÉS BERTÁNÉ SIPOS ÁGNES FAZEKASOKKAL
Riportalanyaimat már nem kell bemutatni az olvasóknak, hiszen korábban már jelent
meg róluk írás az Új Kemenesaljában. A népmûvészeket bemutató sorozatunkból azonban
ôk is kihagyhatatlanná váltak, hisz elkötelezettségük, gyökereik, értékrendjük ismeretében
teljesen közéjük tartoznak. Egy szeles, ámbár napos február közepi délelôttön Vönöckön
beszélgettünk.
» Hadd kérdezzem, csak az ismétlés kedvéért, hogy idetelepülôként miért éppen Vönöcköt választották?
Ágnes: – Amikor én még nem voltam fazekas, és elég jól kerestem, egy hétvégi házat
vásároltam itt. Ez volt az elsô ház, amit megnéztem, és meg is vettem. Nem is néztem
körül, hisz itt élt a rokonságom, ide jártunk,
Vönöckre, igaz, elég ritkán. Valamiért nekem
akkor ez a ház megtetszett és 1997 óta megvan. Ócsáról költöztünk el, István mûhelyébôl, ahol nagyon felemelték a bérleti díjat,
és úgy gondoltuk, hogy nekünk ez jó lesz, eljövünk a csendes vidékre.
» Bejött ez a váltás, István?
– Tulajdonképpen igen, bár nem azt mondom, hogy fenékig tejföl, hiszen nem könnyû
megélni ebbôl a szakmából. Egyébként
nem volt választási lehetôségünk, bepakoltunk az öreg buszba, és lejöttünk egyik pillanatról a másikra.
Ágnes: – December 18-án jöttünk, akkor itt
még nem volt se kemence, se semmi. Hat
nap alatt kész volt a kemence és karácsonyra a mézeskalácsot már abban sütöttem.
» Ha a fazekas mesterséget nézzük, akkor
mi a fô profiljuk? Mennyire diktál a piac, és
mennyire van mód arra, hogy kijöjjön a saját alkotói kedv, kreativitás, fantázia?
István: – Mi makacsok vagyunk. Nem az üzletre figyelünk, hanem arra, hogy egyrészt
minôségi áru legyen, ami kikerül a kezünkbôl, meg van egy olyan fantazmagóriánk,
hogy a régi díszítményeket, formákat átvinni egy modern technológiával elkészített cse-
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répedénybe, ami a mai háztartásban is
megállja a helyét. Például egy bögre, amit
minden nap használunk, egy régi magyar
motívummal, a magyar közösséget is segíti. Az a kötelességünk, hogy ilyen edényeket készítsünk. Ez olyan, mint a magyar nyelv,
akkor él, ha használják. A népmûvészeti motívumok is akkor élnek, ha bekerülnek a helyi háztartásba és ma is használják ôket. Így
lehet magát a szakmát is megmenteni. A formanyelvem tudatosan lett formálva, Mezôtúron tanultam a fazekasságot. Ott nagyon
nagy hangsúlyt fektetnek a díszítményre és
a díszítésre, és ez teljesen egyedi, az összes
többi tájegységtôl eltérô a formavilág is. Én
akkoriban még nagyon nem szerettem díszíteni, mindig csak tiszta formákat szerettem volna készíteni. Aztán, ahogy az ember
idôsödik, rájön, hogy úgy kerek, és úgy gömbölyû és harmonikus az edény, ha díszítve
is van. Végül is, ahogy az ember körül alakul az ország, úgy az ember is alakul, idomul
egy kicsit az országhoz.
» Ágnes, az Ön életében választóvonal a fazekasság elôtti és a mostani lét. Hogy is volt ez?
– Én elég késôn kezdtem. Dolgoztam bankban,
voltam üzletkötô, és még egy csomó minden
mást csináltam. Árultam zöldséget, takarítottam, tolmácsoltam. Aztán 28 éves koromban
jött egy szórólap egy iskoláról, ahol fazekasságot tanítanak. Eldöntöttem, hogy otthagyom a
jól fizetô állást és elmegyek fazekasnak.
» Egy ilyen markáns, határozott egyéniség
mellett, mint István, érvényesül-e az Ön
egyéni stílusa, elképzelése, vagy arról van
még szó, hogy a nagyobb tapasztalatot, az
ismereteket Ön mintegy „házon belül” ki tudja használni a munkái során, és még azt próbálja a saját egyéniségén átszûrni?
– Nagyon sok volt a tanulási idôszak, és amíg
az elején voltam, addig nem is lehetett egyéni stílusom. Próbáltam jól látni, jól megtanulni korongozni, és az összes többi dolgot, amit
lehet. Mostanra már azt mondhatom, hogy
valami kezd kialakulni, amit már stílusnak nevezhetünk.
» Van kedvenc motívuma, kedvenc tárgya?
– Az én kedvenc edényem a népi fazekasságból a mezôtúri kancsó. Az a legszebb forma, sokkal több, mint bármelyik másik.
Ahogy kezdtem bekapcsolódni a fazekasságba, úgy kezdett egyre jobban tetszeni a mezôtúri díszítés, a forma. A másik kedvencem,

ami nem hagyományos, az a kanna. Kis kanna, nagy kanna, teás, kávés, mindegyiket szeretem. Talán azért, mert rengeteg lehetôség
van benne. Rengeteg féle formázási eljárással lehet megcsinálni, semmiféle kötöttség
nincs, azt csinálok, amit akarok, csak funkcionálisan rendben legyen.
» István, kedvenc forma, tárgy?
– Nincs kimondottan kedvencem. Olyan
van, amire nagyon büszke vagyok, mert rajtam kívül nagyon kevesen tudják megcsinálni. Egyébként mindegyik edényt szeretem,
mikor csinálom, mindegyiket más miatt. Ez
olyan dolog, mint amikor valakinek sok
gyereke van, mindegyiket szereti, csak az
egyiket ezért, a másikat azért.
» Nem árulta el mégsem, hogy mi az a
tárgy, amire büszke.
– A mezôtúri korsó. Az országban olyan, aki
aktívan korongozik, talán már csak én vagyok, aki meg tudja csinálni.
– Ez így van, mert járunk fazekas-versenyekre, vásárokra, de sehol senki nem mutat
olyan korsókat, amilyeneket István tud készíteni. Ráadásul egy részbôl, ami megint egy
nagy bravúr, mert a többiek két vagy három
részbôl készítik – erôsítette meg Ágnes.
Istvánnal és Ágnessel még hosszan beszélgettünk. Istvánnal a díjairól is, melyek közül a Kecelen kapott, meghívásos versenyen
elnyert elsô díjat említi, meg második, harmadik díjakat, amit szerinte csak úgy „kapott”, mert azokat „adják”, mert ki kell adni ôket. Szót ejtettünk az ellehetetlenült fazekas-képzésérôl, s arról, mennyire fontosak a táborok, bemutatók, vásárok, ahol a
fiatalokkal meg lehet ismertetni, szerettetni az igazi értékeket.
»KÉP ÉS SZÖVEG: ROZMÁN LÁSZLÓ
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» PORTRÉ

„Mindent Izsákfáért tettem”
»BESZÉLGETÉS FARKAS ZOLTÁNNAL, IZSÁKFA RÉSZÖNKORMÁNYZATÁNAK VEZETÔJÉVEL
2010. március 12-én a Parlamentben vehette át a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét Farkas Zoltán izsákfai
részönkormányzat-vezetô, Celldömölk
Város Képviselô-testületének korelnöke. A magas rangú kitüntetést eddigi tevékenységéért kapta. Beszélgetésünk
elején arra kértük, kanyarodjon vissza a
kezdetekhez:
– 1939-ben születtem Izsákfán, szüleimnek egyedüli gyermekeként. A gyerekkoromat, amelyre nagyon szívesen emlékszem vissza, hiszen változatos, izgalmakkal teli volt, a Kodó partján töltöttem. Sokan voltunk akkor itt gyerekek, sokat
játszottunk. Általános iskolai tanulmányaimat Izsákfán végeztem, a nyolcadik
osztály kivételével, azt már Alsóságon
fejeztem be. Édesapám 10 hektáros földön
gazdálkodott, az általános iskola befejezése után neki segítettem a gazdálkodásban.
1959-ben bevonultam katonának, leszerelésem után a celldömölki gimnáziumban
végeztem egy évet, majd átiratkoztam a
szombathelyi mezôgazdasági technikumba. Idôközben a Sághegyalja Termelôszövetkezetbe kerültem, technikusi vizsgát tettem, agronómusi beosztást kaptam.
1964-ben megnôsültem, a feleségem is
izsákfai, Kulmann Ilona, a celldömölki
gimnáziumban érettségizett, utána könyvelôi vizsgát tett, szintén a tsz-ben helyezkedett el, fôkönyvelô-helyettesként. Három
lányunk született. Mindhárman Szombathelyen élnek. Hét unokám van, hat fiú és
egy kislány.
» Zoli bácsi, eddigi tevékenységéért
kapta a díjat, mint említette, élete
nagy részét itt töltötte, Izsákfán. Ha jól
tudom, 1977-ben kezdte meg közéleti
szereplését…
– Az az igazság, hogy a Népfrontos tevékenységet már 1965-ben kezdtem, ugyanis
Limpár József javaslatára kineveztek tanácstagnak. Arra büszke vagyok, hogy soha
nem voltam egyetlen pártnak sem tagja,
mindig függetlenként politizáltam. Egész
életemben igyekeztem a városért, de fôként Izsákfáért tenni a legtöbbet, ezt tartottam szem elôtt, ezért nem léptem be
egy pártba sem.
Az elsô jelentôsebb lépés, ami szülôfalum
fejlôdését szolgálta, hogy 1979-ben Limpár
József segítségével megalakítottuk Izsákfán a vízi közmûtársulatot, így tudtuk idehozni a vezetékes vízrendszert. A településen szinte minden háztartás bevezettette a vizet. Ez fôként egészségügyi szempontból számított nagy elôrelépésnek.

Szintén higiéniai célokat szolgált, hogy
1981-ben – tanácsi segítséggel – ravatalozót tudtunk építeni, ezzel megszûnt a háztól való temetés.
– A faluban sokáig nem, illetve csak hiányosan volt járda – ez is csak a fôutcán.
A 80-as években sikerült elérni, hogy a fôutca mindkét oldala teljes hosszában járdát kapjon. Ezután épült járda a Hegyalja
utca mindkét oldalán, illetve úttest a
Kodó utcában. AZ 1990-es évek elején
felújítottuk a faluházat: vizes blokkot kapott, bôvítettük, létrehoztunk itt egy nagyobb közösségi termet, orvosi rendelôt
építettünk hozzá, illetve a részönkormányzat irodáját is itt helyeztük el. A 90-es
évekre tehetô a vezetékes telefonrendszer
kiépítése. Ennek köszönhetôen – már
napjainkban – sokan igényelték az internetcsatlakozást is – ezt egyértelmûen a városhoz csatlakozás elônyének tartom. Büszke vagyok arra is, hogy emléket állítottunk
a II. világháborús hôsöknek a templom falán, az utódok így méltó módon emlékezhetnek meg hozzátartozóikról. A 90-es
évek végén ide tudtuk hozni a vezetékes
gázt is, melynek bevezetéséhez a lakosság 70%-a csatlakozott. 1993-ban el-

kezdtük a futball-csapatot feléleszteni – a
csapat ma is megvan,
szép eredményekkel
öregbítik Izsákfa hírnevét. 2009-ben el
tudtuk készíteni az öltözôt, a régit is felújítottuk, így mindkét
mérkôzô csapatnak
van öltözôje. A mûvelôdés szempontjából
fontosnak tartom,
hogy a rendszerváltozás után fiókkönyvtár nyílt Izsákfán, a
városi könyvtárból
rendszeresen cserélik
a könyveket. Egy héten egyszer pedig
asszonytornát tartanak itt. Nyugdíjasoknak teaesteket rendezünk, húsz éve minden évben megrendezzük a falunapot.
2008-ban egy 15 millió forintos felújítást
hajtottunk végre a
templomon, már csak
a belsô festést kell
befejeznünk. A szennyvíz tárolását egyelôre ülepítôvel oldjuk meg, a csapadékvízelvezetés jelenti a nagyobb gondot. Remélem, hamarosan erre is találunk megoldást. Tavaly félig elkészült a temetôi
járda, remélem, idén ezt is be tudjuk fejezni, és a buszmegállót szeretnénk még
rendbe tenni.
Én idén valószínûleg befejezem politikai pályafutásomat, de azt ajánlom minden választónak, hogy a szívére hallgasson, hiszen
ha így tesznek, nem tévednek. Az utókornak egyet ajánlok: igyekezzenek mindig
egymás kezét fogni. A megválasztott vezetôt, a polgármestert tisztelni kell, és igyekezni kell vele együttmûködni. Úgy vélem,
a jelenlegi polgármester emberségbôl,
hazaszeretetbôl jelesre vizsgázott.
» Zoli bácsi, hogyan érintette, amikor
megtudta, hogy díjat kap?
– Elôször is nagyon meghatódtam: eszembe jutott az elmúlt 32 esztendô: ez egy fél
emberöltô. Átgondoltam, ez alatt az idô
alatt mi minden történt a településen. És
természetesen nagyon örültem neki, hiszen
ez a kitüntetés egy életút megbecsülését
is jelenti.
»LOSONCZ ANDREA
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30 éves a Soltis Színház
Idén ünnepli fennállásának harmincéves
évfordulóját, az egykor Sitkei Színkörként
indult, ma már Soltis Lajos Színházként városunkban mûködô társulat. A jubileum
kapcsán múltról, jelenrôl, jövôrôl kérdeztük Nagy Gábor társulatvezetôt, és B. Péter Pál mûvészeti vezetôt.
» Ugorjunk vissza az idôben három évtizedet! Hogy is kezdôdött?
N. G.: – 1980 februárjában néhány sitkei fiatalnak támadt az ötlete, hogy folytatni kellene az ötvenes-hatvanas évek hagyományát, amikor is az igazi, régi vágású pedagógusok vezetésével népszínmûveket állítottak színpadra a diákok. Az ötlet mellé

pillanatkép az álomevôk címû elôadásból

rendelkezésre állt a személyzet is, hiszen
számos olyan ember akadt Sitkén, aki tudott
hegedülni, citerázni, cimbalmozni, így zenés
darab színrevitelére is lehetôség nyílt. Fûtetlen teremben próbáltunk, színpad nélkül,
mégis lelkesen. 1980 nyarán a sárvári mûvelôdési központban kaptunk helyet a próbákra, ekkor készült el az elsô produkciónk,
a Ludas Matyi, de ez még nem került közönség elé. Az elsô bemutatónk Labiche: Ilyen
a világ címû darabja volt, 1980 szilveszterén. A Sitkei Színkör elsô, zsûri elé került produkciója 1982-ben született. Ekkor már némi sárvári és gércei kitérô után újra Sitkén
volt a székhelyünk. Hosszú idôn keresztül
(1985-ig) úgy mûködtünk, mint egy átlagos
falusi csoport, létrehoztunk egy darabot, kétszer-háromszor eljátszottuk, és újabba fogtunk. 1986 volt az az év, amikor az addigi
tapasztalatok, élmények alapján tudatára ébredtünk, hogy nem lehet tovább idôtöltésként felfogni a színjátszást. Ettôl kezdve hatékonyabban, szervezettebben, nagyobb
elôadásszámmal és immár két – gyermekés felnôtt – tagozattal folytattuk tovább. Szintén ’86-ban határoztunk úgy, hogy egyesületi formában szeretnénk mûködni, ez
8

1990-tôl meg is valósult. 1997-ben találkoztam Soltis Lajossal, akivel sajnos csak négy
évig, a tragikus baleset bekövetkeztéig
dolgozhattunk együtt. A Sitkei Színkör ebben a néhány évben vált országosan ismert
és szakmailag elismert társulattá. Színházunk
2001-ben felvette Soltis Lajos nevét, majd
ezt követôen elhagyta Sitkét, Celldömölkre
költözött, a Kemenesaljai Mûvelôdési Központba, mely máig a székhelye. 2004-ben
az önkormányzattól megkaptuk a volt városi mozi használaton kívüli épületét. További egy esztendôbe került, amíg minisztériumi gyorssegélybôl és önerôbôl elvégeztük
a legsürgetôbb felújítási munkákat, továbbá megfelelô tereket alakítottunk ki.
» Mire kötelez benneteket az eltelt harminc
év, illetve Soltis Lajos szellemisége?
N. G.: – Évrôl évre igyekeztünk egyre
jobb és minôségibb produkciókat létrehozni, nagyobb lett az elvárás saját magunkkal szemben is. Színházunkban ma is alapvetô követelmény mindenkitôl a rend, fegyelem, felkészültség, koncentráltság, felelôsség, és az igény a fejlôdésre. Lajos volt
az elsô, aki kimondta; a színház elsô számú kötelessége, hogy neveljen; csak a második a szórakoztatás. Ehhez az elvhez mindig is tartottuk magunkat, emellett természetesen gondolatokat is szeretnénk ébreszteni elôadásaink révén az emberek
szívében, lelkében.
B. P. P.: – Van egyrészt a harminc év, ami
arról szól, hogy egy közösség elkezd egy értelmes célért komolyan együttdolgozni, és
ez a cél a színház, a közösségi színház eszménye, annak mûködôképessége. Ennek bizonyítéka a mi harmincéves múltunk, hiszen
azt kevesen mondhatják el magukról, hogy
amatôrként újra és újra megújulva ilyen
hosszú idôn keresztül tudnak értéket teremteni. Lajos emlékezete pedig egyfajta minôségi mérce, egy nagyon magasra felrakott
léc. Ezt a mértéket próbáljuk mi megugrani, és most érezzük azt, hogy a közelében
vagyunk, és talán nemsokára sikerül.
» Ha számot kellene adnod, hogyan értékelnéd az eltelt évtizedeket?
N. G: – A negatívumokra visszagondolva, ha
sorscsapásszerûen élem meg ôket, már
biztos, hogy többször abbahagytam volna a
színházat. De a saját tapasztalatból lehet legtöbbet tanulni, így mindig az vitt elôbbre.
Szakmailag végiggondolva, Soltis Lajos érkezésével egy minôségi változás állt be, és
egy színvonalas alternatív színházzá válhattunk. Sitkén ugyan sok tehetséges és értékes embert veszítettünk el nem megfelelô
körülményeink miatt, de szerencsére az évek
folyamán mindig megvolt az a mag, aki
ugyanazt az értékrendet képviselte, amit én.
Végtelenül eredményes harminc évet tud-

hatunk magunk mögött. Minden elôadásunkkal értéket hoztunk létre a közösség javára, és ez a továbbiakban sem lesz másként.
Ezután is politikai elkötelezettség nélkül, a
magyar színházmûvészetnek és a magyar
közönségnek fogunk játszani és dolgozni.
» A múltidézés után a jelenbe érve, nem
kerülhetjük meg két, közelmúltbeli elismeréseteket sem.
B. P. P.: – A harminc éves évfordulónkat
többen is értékelték, nagyon sok támogatást és együttérzést kaptunk a munkánkat
figyelemmel kísérô szervezetektôl. Ennek
elsô jele január végén a dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület által adományozott Vas megye Közösségi Kultúrájáért elismerés volt.
Ezt a díjat a megye mûvelôdésszervezôinek
egyfajta szakmai grémiuma ítéli oda azoknak, akik szerintük a legtöbbet tették a kultúráért. Ez nem feltétlenül egy évre szól, hanem mondhatjuk, hogy ez egy életmûdíj,
ha csoport esetében beszélhetünk életmûdíjról. A másik eredmény, amit magunkénak tudhatunk, a balassagyarmati XXXII. Madách Imre Irodalmi és Színjátszó Napokon
elért sikerünk, amelyet A végzetes szerelem játéka címû elôadásunkkal értünk el.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium A legjobb elôadásért járó fôdíját nyertük el, valamint meghívást kaptunk a Horváth István
Nemzetközi Színjátszó Fesztiválra, Kazincbarcikára, a nem hivatásos színjátszók
kétévente megrendezésre kerülô legrangosabb seregszemléjére. Mindezek mellett
produkciónkat a Magyar Szín-Játékos Szövetség által felkért szakemberek Országos
Arany fokozatra minôsítették.
» Milyen rendezvényeket tartogat a jubileumi év?
B. P. P.: – Az évet egy könyvbemutatóval
kezdtük, és idén is megrendeztük hagyományos színészbálunkat. Február közepén pedig
nagysikerû, emlékidézôs, beszélgetôs családi délutánt tartottunk a társulat régi tagjai,
munkatársai és családtagjaik részvételével,
ahol a vendégek a színházról készülô dokumentumfilmbe is betekintést nyerhettek. Természetesen ebben az évben is folyamatosan
dolgozunk, így újabb mese és felnôtt elôadásaink egyaránt lesznek. A közeljövôben lesz
egy Soltis Lajos emlékkonferencia és kiállítás,
májusban megrendezzük az immár VI.
Ezerlátó Mesefesztivált. Szintén májusban a
Magyar Szín-Játékos Szövetség Celldömölkön
tartja közgyûlését, júniusban a Csongor és Tünde címû elôadásunk szabadtéri bemutatóját
láthatja közönségünk, júliusban szabadtéri kavalkádra várunk mindenkit a Tanyaszínház
celldömölki vendégjátékával. Egyéb programjainkról honlapunkon tájékozódhatnak az
érdeklôdôk.
»REINER ANITA
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» MÛVELÔDÉS

Vörösmarty gondolati költészete

» PROGRAMAJÁNLÓ
• március 26. (péntek), 19. 00 óra –
Angyali töredék címmel Hindi Fatima
mûsora. Belépôjegy: 1.300 Ft, 1.000
Ft, 600 Ft. Helyszín: KMKK színházterme.
• március 27. (szombat), 19. 00 óra –
Huszka-Bakonyi-Martos: BOB HERCEG
– nagyoperett – bérletes elôadás. Belépôjegy: 3.200 Ft, 2.700 Ft, 2.200 Ft.
Helyszín: KMKK színházterme.
• március 26-ig látogatható az Emlékezzünk... 1848–49 címû kiállítás.
Helyszín: a KMKK elôcsarnoka.
• április 2. (péntek), 10.00–13.00
óra – Húsvéti játszóház (fôtt és kifújt
tojásokat hozni kell). Helyszín: a
KMKK galériája.
• 2010. április 3. (szombat) 19.00–
04.00 óra – Locsolóbál Alsóságon –
az Alsósági Szülôi Munkaközösség
szervezésében az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület támogatásával.
Helyszíne: Alsósági Tagiskola.
• április 8. (csütörtök), 18.00 óra – Tamással Chilében – Szomju Tamás
vetítéses útibeszámolója. Helyszín: a
KMKK galériája.
• április 10-ig látogatható Nagy István
mûvésztanár 48-as honvédportrék címû kiállítása. Helyszín: a KMKK galériája.

NÔNAPI MEGLEPETÉS
TIHANYI TÓTH CSABÁVAL
A Tihanyi Vándorszínpad mûvészei
lepték meg nônap alkalmából a hölgyeket Te légy az álmom címû operett-musical összeállításukkal a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtárban, március 7-én.
A zenés mûsor elején Tihanyi Tóth
Csaba, a vándorszínpad alapítója
köszöntötte a nem csupán nôkbôl álló közönség hölgytagjait. Ezután
kezdetét vette a kedvelt operett- és
musicalslágereket felelevenítô válogatás, melyben Kálmán Imre Csárdáskirálynôjének és Marica grófnôjének
örökzöld slágerein kívül Zerkovitz Béla szerzeményei és népszerû filmslágerek is felcsendültek Tihanyi Tóth
Csaba, Bognár Rita és Bognár Balázs
elôadásában.
»RA

Fürj György versmondó már több alkalommal
volt a mûvelôdési központ vendége, a közelmúltban mutatta be Radnóti Miklós, illetve Kölcsey
Ferenc költészetét. Március 17-i harmadik irodalmi kalandozásának témáját Vörösmarty Mihály gondolati költészete adta.
A magyar romantika egyik legnagyobb alakját,
a költô, író Vörösmartyt egyszerre foglalkoztatták a nemzeti és az egyetemes emberi létezés
problémái. Az egyén, a nemzet és az emberiség sorsát kereste, az elsô olyan filozófusköltônk
volt, aki rendszerben gondolkodott. Tiszta gondolkodású ember, aki nem más népek kirekesztésében, hanem az összefogásban és saját nemzetünk felvirágoztatásában látta a jövôt – mutatott rá jelen világunk jobbá tételének lehetôségére is az elôadó.
A Szózat elhangzása után a Vörösmartyt híressé tevô Zalán futásáról beszélt Fürj György, majd
a Merengôhöz címû vers kancsalul festett
egével vont párhuzamot a napjainkban is jelen levô hamis világgal. A társadalom értékei
és az egyén belsô értékei közti különbségre rávilágító Emberek címû versben szintén ma is
érvényes gondolatokat fogalmazott meg Vörösmarty 164 évvel ezelôtt. Az ember és az emberi hibák sohasem változnak, így a történelem is folyamatos körforgásban van. Amint ezt
a versben visszatérô sor is kifejezi: „Nincsen remény!” A költô utolsó, befejezetlen versében,

az elôadómûvész a háttérben vörösmarty mihállyal

A vén cigányban éri el az emberi értelem felbomlását, és jut el ezzel együtt a megoldáshoz,
ami egyben sokatmondó reménységet is jelent:
„Lesz még egyszer ünnep a világon”. Bízzunk
hát ebben ma is!
»REINER A.

Új érem készül Trianon emlékére
Az idei nemzeti ünnepre önálló kiállítással készültek a
Magyar Éremgyûjtôk
Egyesülete Celldömölki
Csoportjának tagjai,
melynek megnyitójára a március 15-i ünnepi megemlékezés
keretében került sor a
mûvelôdési központ
elôcsarnokában.
A tárlatot az egyesület helyi elnöke, dr. Hollósy István ajánlotta
a megjelentek figyelmébe, aki a
csoport megalakulását, tevékenységét is bemutatta.
A 25–30 tagból álló csoport ezúttal a szabadságharccal kapcsolatos relikviákat állította ki.
A kiállítás dokumentumokon, 1848-as eredeti újságon, érmeken
túl számos, a szabadságharc kemenesaljai hôseivel kapcsolatos tárgyi em-

léket, portrét is tartalmaz. Ezeken kívül szerették volna a
Horváth Elek által hazamenekített 1848-as zászlót is
bemutatni, az azonban
éppen restaurálás alatt
áll. A celli éremgyûjtôk
ôsszel már tizedik alkalommal rendezik meg a
„Ki mit gyûjt?” országos
cserenapot, és az idén
még egy nagy kiállításra is
készülnek. Trianon kilencvenéves évfordulója alkalmából egy
emléktárlatot terveznek, melyhez
kapcsolódóan egy negyven milliméteres Trianon emlékérem kiadására is sor kerül,
színezüst, illetve bronz
kivitelben. Az érmek
megvásárolhatók 7500
illetve 1500 forintos
áron. Bôvebb információ
dr. Hollósy Istvántól kérhetô a 06 20/2389793-os telefonszámon.
»RA
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Matematikai versenyek eredményei
A Celldömölki Városi Általános Iskola tanulói több matematikai versenyen is sikeresen szerepeltek a 2009/2010-es
tanévben. Bár még messze van az év vége, az általános iskola diákjai így is szép
eredményeket tudhatnak magukénak
az eltelt idôszakban.
Ôsszel Szombathelyen a Bolyai Matematika Csapatversenyen a nyolcadik osztályosok 4 fôs csapata megyei elsô helyezettként végzett. A csoportot Kiss Réka, Németh Angelika, Somogyi Anna és Szabó
Gabriella erôsítette. Elmondásuk alapján a
verseny komoly csapatmunkát és együttmûködést igényelt, ennek segítségével tudták a tudáspróbát sikeresen venni. A megpróbáltatások januárban a Varga Tamás
Matematikaversenyen folytatódtak, ahol a
nyolcadik osztályos Szabó Gabriella megyei
harmadik helyezettként szerepelt. Az ôszi
és a januári verseny elôkészületeibe a diákok komoly munkát fektettek, amelyben
Pálné Horváth Katalin matematikatanár segítette ôket.

Februárban az ország egyik legnépszerûbb
versenyén, a Zrínyi Matematikaverseny
megyei döntôjén vállalták a nebulók a
megmérettetést. A feladatokat a tanulók évfolyamonként kapták kézhez, és ennek
függvényében kellett a feladatsort megoldaniuk. A matematikai erôpróbán megyei
szinten Balhási Zalán ötödik osztályos diák
elsô helyen végzett, akit dr. Pörneczi Károlyné készített fel a versenyre. Zalán elmondta, hogy a feladatsor 25 kérdést tartalmazott, amelynek megoldására 75 perc állt rendelkezésére. Eredményes szereplésével to-

BEÍRATÁS 1. ÉVFOLYAMRA
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2010. február 23-i ülésén a 6/2010. (II.23.) sz. határozatában az alábbiak szerint döntött az elsô évfolyamosok 2010/2011. tanévre történô beíratásáról. Beíratás helye celldömölki telephelyre, kenyeri tagintézménybe: a Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat székhelyintézmény (Celldömölk, Árpád u. 34.) titkársága. Beíratás helye alsósági tagintézménybe: a
Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alsósági tagintézménye (Celldömölk, Sági u. 167.). Beíratás ideje: 2010. március 30. (kedd)
8.00 órától 16.00 óráig. 2010. március 31. (szerda) 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 megemelhetô a választott összeggel.
A SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLT. ISKOLA 2010/2011-es tanévben induló 1. évfolyamára
Beíratás helye: Szent Benedek Katolikus Általános Iskola
9500 Celldömölk, József Attila u. 1. Beíratás ideje: 2010. március 30. (kedd) 8.00
– 17.00 óráig. 2010. március 31. (szerda) 8.00–12.00 óráig. Beíratáshoz
szükséges: beíratandó gyermek lakcímkártyája, születési anyakönyvi kivonata,
óvodai szakvéleménye, TAJ száma, diákigazolvány igényléshez 2 db igazolványkép,
diákigazolvány igényléshez 550 Ft, tankönyv- és étkezési kedvezmény
jogosultságát igazoló okirat másolata. Egyéb információ a (95) 525-200-as
telefonszámon kérhetô.

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölkön, a Vasvári P. u. 8/C szám alatt, 19 m2-es garázs eladó. Telefon: 06
30/3772-973.

Fûnyírógépek, üzemképes, jó állapotban, reális áron eladók! Érdeklôdni: 06 30/6430005 telefonszámon.
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vábbjutott az áprilisban megrendezésre
kerülô országos versenyre, ahol újból számot
adhat matematikai tudásáról. A nyolcadik
osztályosok közül Szabó Gabriella a megyei
döntô második helyezettje lett, akinek felkészítésben Pálné Horváth Katalin mûködött
közre. A nyolcadik osztályosoknak 30 feladatot kellett megoldaniuk, amelyre 90 percet
kaptak. Az egyéni eredmények összesítése
alapján a nyolcadik évfolyamos tanulók
csapata, Szabó Gabriella, Stangl Péter és Németh Nikoletta megyei második helyezést
értek el. Ôket a versenyre Pálné Horváth Katalin, Zsámboki Zoltánné és Bódisné Burján
Ibolya matematikatanárok készítették fel.
A versenyzôk véleménye szerint a feladatok megoldásához logikai gondolkodásra volt
szükség, a szöveges feladványok fokozatosan nehezedtek a tesztlap vége felé, így még
több odafigyelésre volt szükség a matematikai példák megfejtéséhez. A sikeres teljesítmények mögött folyamatos készülés és
rendszeres gyakorlás áll, ami a verseny eredményében tükrözôdik.
»VAJDA ZSUZSA

NÉMET NYELVI
VERSENY ÉS FOCIKUPA
CELLDÖMÖLKÖN
Az egyházmegyei versenyek sorában 2010.
február 26-án a celldömölki Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola adott otthont a
német nyelvi versenynek és a 3–4.
osztályosok focikupájának. A színvonalas
versenyen az egyházmegye hat iskolája
mind képviseltette magát. Az idegen nyelvi
verseny 4–7. osztályig kétfôs csapatokban
zajlott, míg a nyolcadikosok egyénileg
mérettették meg magukat. A németeseknek
írásbeli feladatlapot kellett kitölteniük, a
nyolcadikosok számára azonban még szóbeli
forduló is volt.
A celldömölki versenyzôk – mivel ôk voltak
a házigazdák – versenyen kívül indultak, de
nagyon szépen szerepeltek.
A focikupa végeredménye:
1. Szent Imre Kat. Ált. Iskola, Jánosháza
2. Szent Benedek Kat. Ált. Iskola, Celldömölk
3. Mindszenty Kat. Ált. Iskola, Zalaegerszeg
Az egyházmegyei versenyek célja nem
csupán a versenyzés, hanem a találkozás
más egyházi intézmények tanulóival és
nevelôivel.
»HETÉNYI RITA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Megkezdte már a tavaszi munkákat?

»kérdez: reiner anita

»fotó: gyuricza imre

Bolla
Endre

A metszést már elkezdtem, a
veteményezésre még nem került sor. A hosszú és kemény tél
miatt fagyos a föld, a jobb idôt
várjuk a kerti munkákhoz. Körülbelül két-három hetes csúszás van a korábbi évekhez képest, hiszen metszeni februárban szoktunk, ültetni pedig
március elején. Az a gond ezzel, hogy összesûrûsödnek a
munkák, és mindent egyszerre kell majd csinálni, nincs fokozatosság. Egyébként van egy
olyan mondás, hogy amit az
idôjárás elront, azt helyre is
hozza. Talán bízhatunk ebben
idén is.

Búzás
Dénes

A gyomok égetését már elvégeztem. A gyümölcsfákon még
nincsenek rügyek, így a metszést és a lemosó permetezést
nem lehetett megcsinálni. Próbametszést már végeztem a
díszfák esetében, de még nem
indult be a vegetációjuk és
nem volt gyökérnyomás. Nyolcszáz négyszögöles telkem van,
és fóliasátorban is nevelek növényeket, így munka akad bôven. Még fel is kell szántani, és
természetesen a szerves trágyázást sem hagyom ki. A hideg miatt nem nagyon lehetett
dolgozni, a veteményezés is
hátra van még.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Celldömölk Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdô udvarán lévô nyári elárusítóhelyek 2010.
május 15-tôl szeptember 15-ig terjedô idôszakban történô üzemeltetésére.
Elárusító helyek: 2 db 23 m2 alapterületû épület a hozzátartozó térburkolattal, elsôsorban pizzéria, lacipecsenye, lángos, palacsinta, hamburger árusítása céljából, csak üveges és dobozos italok árusítása
mellett. Havi bérleti díj: minimum 100.000 Ft + ÁFA. 3 db, egyenként 5 m2-es terület (2 db térburkolt, 1 db kavics alapú) elsôsorban
fagylalt, hot dog, vattacukor, pattogatott kukorica árusítása,
hennafestés céljára. A területeken kérésre áramellátás biztosítható, ennek díja a fürdô üzemeltetôjével kötendô megállapodás alapján kerül fizetésre. Havi bérleti díj: minimum 2.200 Ft+ÁFA/m2.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelôjénél átvehetô pályázati adatlap kitöltésével lehet, melyet lezárt borítékban kell benyújtani ugyanitt 2010. 04. 21., szerda 10 óráig. Ekkor kerül sor a
beérkezett pályázatok felbontására a pályázók személyes jelenlétében. A zárt borítékok felbontását követôen – több azonos összegû pályázat beérkezése esetén – licitet tartunk.
A bérleti szerzôdés megkötésekor a leendô bérlô köteles egy havi bérleti díjnak megfelelô összeget kaució címén befizetni. Nem
vehet részt a pályázati eljárásban az a vállalkozó, akinek az önkormányzat, illetve intézményei felé tartozása áll fenn. A pályázaton nyertes vállalkozó a fenti idôintervallumon kívül is végezheti a tevékenységét május 1–15. és szeptember 15–30. terjedô idôszakban. Ebben az esetben a napi bérleti díj: épület esetén: 3.000 Ft+ÁFA, terület esetén: 80 Ft+ÁFA/m2. További
információ a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelôjénél, illetve a
95/525-813-es telefonon kapható.

Hollósy
István

A szántást jobb ôsszel elvégezni, így az már akkor megtörtént, nem hagytam tavaszra.
Hideg és hosszú volt ez a tél,
elég rendesen hátráltatta is a
kertészkedôket a tavaszi munkák megkezdésében. Most már
talán bízhatunk a tartós jó idô
beköszöntében. A gyümölcsfák
és a szôlô metszését hamarosan megkezdem, amit majd a
lemosó permetezés követ.
Majdnem hétszáz négyszögöles telkem van a hegyen,
szôlôvel, szántóval, és kaszálóval, így munkából nincs
hiány, talán a pár hetes csúszást is sikerül behozni.

Hollósy
Istvánné

Két-három hetes eltolódást
biztos, hogy eredményezett a
kerti munkákban az elmúlt tél
idôjárása. Más éveken ilyenkor
már el szoktam vetni a borsót,
sárgarépát, zöldséget, hagymát. Most meg ott tartunk,
hogy még csak ezután vesszük
meg a vetômagokat. Tartós
volt a hideg, semmit nem lehetett kezdeni a kertben, talán
már megérkezik és marad is a
jó idô. Nagy kiterjedésû kertünk
van, sok vele a munka is.
A szántást már ôsszel elvégeztük, a metszés, lemosó permetezés, veteményezés még várat magára.

HÚSVÉTI LOCSOLÓBÁL ALSÓSÁGON
Az Alsósági Tagiskolában 2010. április 3-án,
19 órai kezdettel húsvéti batyus bált rendez
az Alsósági Szülôi Munkaközösség az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület támogatásával.
A jó hangulatról Papp Zoltán gondoskodik.
Belépôdíj: 500 Ft.
Jegyek az iskola titkárságán válthatók, illetve
a helyszínen is megvásárolhatók.
A bál bevételét az alsósági tagiskola
tanulóinak tavaszi kirándulására fordítják.

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE
Celldömölk Város Önkormányzatának a Celldömölk Város
Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése címû az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program keretén belül polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú pályázati felhívás keretében valósult meg. A szervezetfejlesztés keretében került sor a felmérésekre, problémafeltárásra, intézmény- és szolgáltatás-standardok felállítására,
humánerôforrás-optimalizálására, mûködési folyamattérkép
összeállítására, szervezetfejlesztési tanácsadásra, képzésekre, és szoftver beszerzésre.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás
összege: 11.360.000 Ft.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósult meg.
»BURJÁN SZABOLCS
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Újabb sima 7-0-ás gyôzelem
Celldömölki VSE-Mávépcell-Wewalka–Békési TE 7:0. – Celldömölk, asztalitenisz extraliga mérkôzés, vezette: Rosta, Segyevi.
Páros: Lindner, Fazekas–Baranyi, Sebestyén
3:0 (7, 6, 10). A celli kettôs klasszisokkal
jobb volt ellenfelénél (1:0). Egyéni, 1. kör:
Pagonyi–dr. Csenki 3:0 (5, 5, 8). Pagonyi

számára még edzôpartnernek is gyenge
volt a békésiek beugró játékosa (2:0).
Fazekas-Sebestyén 3:0 (4, 6, 5). Fazekas
pár perc alatt átgázolt Sebestyénen (3:0).
Lindner–Baranyi 3:1 (4, -9, 3, 8). Lindner
nem játszott csúcsformában, és a kissé
enervált játéknak köszönhetôen veszített
egy szettet (4:0). 2. kör: Pagonyi–Sebestyén

lindner ádám és fazekas péter régóta erôsségei a celli csapatnak

3:0 (8, 5, 12). Hiába ígérkezett ez a legszorosabb meccsnek, Pagonyi esélyt sem
hagyott ellenfelének (5:0). Lindner–dr.
Csenki 3:0 (5, 4, 6). Lindner ezen az
összecsapáson sem „szakadt meg”, de tudása így is sima gyôzelmet hozott (6:0). Fazekas–Baranyi 3:0 (6, 5, 6). A celli játékos
lemosta a fiatal békésit (7:0).
Gyôzött: Lindner 2, Fazekas 2, Pagonyi 2 és
a Lindner–Fazekas páros.
A celldömölki csapat a várakozásoknak
megfelelôen, nem egész egy óra alatt hozta a kötelezôt. A két együttes között szinte osztálykülönbség volt.
NB II. – Komlói Bányász – CVSE-MÁVÉPCELLWewalka II. 15:3
Ölbei 2, Orbán–Lukács páros. A jobb játékerôt képviselô Komló simán gyôzött.
NB III. – Zalakomár SE–CVSE-MÁVÉPCELLWewalka IV. 12:6
Máthé Gyula 3, Szabó Ferenc 1, Teket Attila 1, Máthé–Szabó páros.
A celliek 6:6-ig jól játszottak, utána nyert
állásból veszítettek mérkôzéseket, így az
esélyesebb Komár magabiztosan nyert.
»CSUKA LÁSZLÓ

Nem sikerült a tavaszi rajt
Gyôri ETO KC III.–Celldömölki VSEMávépcell 37:25 (15:13). – Gyôr, 150 nézô, NB II-es nôi kézilabda-mérkôzés, vezette: Ôri, Szalai.
Celldömölk: Mendel – Tóth 7, Szomorkovits
L. 3, Szomorkovits A. 6, Fûzfa, Kazári 2, Farkas 1. Csere: Balogh, Horváth, Varga,
Gôcze 6, Németh. Edzô: Salamonné Csótár
Adrienn.
A hazai csapat kispadján Róth Kálmán személye igazi doppingként hatott, és a bizonyítási vágytól fûtött gyôriek óriási iramot
diktáltak. A Celldömölk próbálta tartani a
lépést, de a rutin nem sokáig volt elég, és
a heti nyolc edzés a Gyôr javára billentette a mérleg nyelvét. Hiába küzdött elszántan a Cell, a jobb erôben lévô ETO legyôzhetetlennek bizonyult.
Celldömölki VSE-Mávépcell–SárvárfürdôKinizsi 22:25 (14:9). – Celldömölk, 100 nézô, NB II-es nôi kézilabda-mérkôzés, vezette: Bódis, Jüngling.
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FONTOS GYÔZELEM
IDEGENBEN

Az elsô félidôben remek védekezést és
támadójátékot produkált a celldömölki
csapat, ennek köszönhetôen gyorsan biztos elônyhöz jutott. Kis szerencsével ez az
elôny nagyobb arányú is lehetett volna, de
a szünetre így is ötgólos hazai vezetéssel
vonulhattak a felek. A második játékrész
elején már hattal is mentek a lányok, de
a folytatásban kissé elfáradtak. A védekezés szétesett, támadásban pedig rengeteg
helyzet kimaradt. A sárváriak, kihasználva
a celliek gyengélkedését megfordították a
találkozót, és nem várt gyôzelmet arattak.
Ifi: 20:29 (10:15). Ld.: Dobány 11, illetve
Varga D. és Molnár 8-8.

Répcelak – Celldömölki VSE-Mávépcell
15:19 – Férfi kézilabda megyei bajnoki
mérkôzés.
A kissé hûvös, szeles idôben, szabadtéri betonos pályán játszotta soros bajnokiját férfi csapatunk. Ilyen körülmények között fontos szempont volt a sérülések elkerülése,
ezért támadásban csak óvatosabb játék alakulhatott ki. A celliek remek játékot produkáltak, kiemelkedô védekezéssel és
kapusteljesítménnyel. Az óvatos támadásszervezés ellenére a Celldömölk gyôzelme egy percig sem forgott veszélyben.
Ezzel a gyôzelemmel továbbra is vezeti a
bajnokságot a CVSE, gólaránya pedig immár
plusz 109 gól, ami igazán figyelemre méltó. A bajnokság alapszakaszából még három mérkôzés van hátra, ebbôl egyet itthon, kettôt pedig idegenben játszanak a
fiúk. Ezután alakul ki a rájátszás mezônye,
ahol az 1–4. helyezettek a felsôházban, a
második négyes az alsóházban folytatja a
küzdelmeket oda-visszavágós körmérkôzések során. A Celldömölk célja továbbra is az,
hogy bajnokként jussanak az NB II-be.

»CSUKA LÁSZLÓ

»CSUKA LÁSZLÓ

Celldömölk: Mendel – Szilvágyi 7, Fûzfa,
Tóth, Szomorkovits A. 4, Szomorkovits L. 3,
Kazári 3. Csere: Farkas 1, Balogh, Gôcze, Németh 4, Horváth. Edzô: Salamonné Csótár
Adrienn.
Sárvár: TAKÁCS – Kertész, PINTÉR 9, SOÓS,
Fehér, BOGÁTH 11, Varga E. 1. Csere: Varga V., Bôsze 1, Pupp, Horváth 1, Pártli,
VARGA D. 2, Molnár. Edzô: Vilics Tamás.
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Pontszerzôs meccsek javuló játékkal

Soproni VSE – Celldömölki VSE 0-0 (0-0)
Sopron, 250 nézô NB III-as labdarúgómérkôzés Bakony-csoport, 16. forduló 2010.
március 20.
Vezette: Keszthelyi Tamás (Kocs Felicián,
Fülöp Zoltán).
Sopron: Kiss – Németh D., Smiljanic’, Wéninger,
Jablonkai – Dallos, Lazic’, Szántó, Legoza
(Böcskör Zs. 46. p.), – Török (Böcskör Gy. 46.
p.), Varga Z. (Hujber G. 52. p.). Edzô: Végh
Tibor.
Celldömölk: Tóth J. – Ambrus, BORSOS,
Gyôrvári, Györkös, Csákvári, Szilágyi, Babics,
Baranyai (Sebestyén R. 59. p.) – NÉMETH J.
(Gaál 91. p.), KOCSIS. Edzô: Csákvári Zsolt.
Alighanem a bajnokság nagy kérdései,
úgymond a kiesô és a bajnok személye
eldôlt egyrészt a zöld gyepen, másrészt az
MLSZ székházában. Történt ugyanis, hogy a
bajnokság közepén a szövetség megváltoztatta mind az NB II-es, mind az NB III-as
bajnokság kiírását. Mégsem lesz egycsoportos
a másodosztály, így a csoportonként tervezett
5-6 kiesô helyett kettô lesz, illetve a
harmadosztály mind a hat bajnoka egy
osztállyal feljebb folytathatja. Mindezek azt
eredményezik, hogy a 14 csapatos Bakonycsoportban mindössze egy kiesô lesz a szezon
végén, arra meg ugye igencsak megvannak
az esélyes csapatok, leginkább a Bük
együttese, aki még mindig csak 2 pontot
gyûjtött, mivel 3 vereséggel kezdte a tavaszt
is. Az egyiket éppen a Cell mérte rájuk, kellô
távolságra kerülve így pontszámban a

Új

I M P R E S S Z U M

»Kemenesalja

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

fotó: dummel domonkos

Celldömölki VSE – Büki TK 3-1 (1-0)
Celldömölk, 250 nézô NB III-as labdarúgómérkôzés Bakony-csoport, 15. forduló 2010.
március 13.
Vezette: Ábrahám Tibor (Horváth Zoltán,
Kajtár József).
Celldömölk: Tóth J. – Ambrus, GYÔRVÁRI,
BORSOS, Györkös – Baranyai, Szilágyi, Babics,
Csákvári (Gaál 76. p.) – Németh J. (Sebestyén
R. 84. p.), KOCSIS. Edzô: Csákvári Zsolt.
Bük: Sásdi – Németh V., Jagodics, Horváth Á.
(Nyírô 77. p.), Pados – Németh G., Balikó,
Szabó B. (Szabó P. 65. p.), Németh N. (Kocsis
Cs. 83. p.) – Varga, Vörös. Edzô: Takács Gábor.
Góllövôk: Györkös (20. p.), Csákvári (69. p.)
és Kocsis T. (90. p.), illetve Varga (84. p).

csákvári zsolt gólba tartó lövése

sereghajtótól. A meccs egyébként érdekesen
alakult, mert a labdabirtoklási arány
bizonyosan a Büknél volt a nagyobb, ennek
ellenére szinte semmi gólveszélyt nem
jelentettek a celli kapura. Már az elsô
félidôben eldôlhetett volna a mérkôzés, ha
higgadtabban kezeljük a gólhelyzeteket, de
szokás szerint nem úgy kezeltük. Aztán
Györkös Gábor – nem elôször – jó 45 méterrôl
talált a kapuba egy szabadrúgást követôen,
élesen középre lôtt labdáját mindenki
elengedte középen, a kapus legnagyobb
meglepetésére. A második félidôben már a
labdabirtoklási arány is kiegyenlítettebb lett,
a gólkülönbség pedig tovább nôtt, amikor
Csákvári Zsolt a leshatárról indulva biztos lábbal
lôtte be a csapat második találatát. A vége
akár izgalmas is lehetett volna, de nem lett
az, a bükiek szépítô találatára Kocsis Tamás
válaszolt egy jól eltalált lövéssel. A két csapat
közti pontkülönbség egy esetleges celli
vereség esetén akár kínosan kicsi is lehetett
volna, így viszont megnyugtatóan nagy lett
(már 12 pont), ami azt jelenti, hogy ettôl
kezdve nem a kiesés rémétôl fenyegetve kell
játszania a csapatnak. Azaz bátran, felszabadultan játszhat, úgy, ahogy a következô
meccsen, a Sopron ellen is tette. Nem egy
pontot szerzett az együttes, hanem kettôt

vesztett, azaz a döntetlen a Sopron számára
hízelgô eredmény. A Cell kihagyott egy
jóindulatúan befújt büntetôt, valamint rúgott
három kapufát, emellett a mezônyben is
felülkerekedett a több NB I-es múlttal
rendelkezô játékossal felálló soproniak felett.
Így, hogy visszatérjünk a bajnokság nagy
kérdéseire, a Sopron elszalasztotta azt a
lehetôségét, hogy a szintén döntetlent játszó
Veszprémhez közelebb kerüljön két ponttal.
Így maradt a 8 pontos távolság, ami azt sejteti,
hogy egyre biztosabb, hogy a királynék
városába kerül a bajnoki cím. A Sopronnak
meg marad az NB I-es minôségû környezet,
no nemcsak a várost tekintve, hanem a
stadiont is, hiszen a csapat már nem a
Lôvérekben lévô pályáján, hanem a megszûnt
Sopron FC stadionjában játszik. Lehet, hogy a
közelmúltat idézô piros-fehér környezet
zavarja még a tradicionálisan lila-fehérben
játszó soproni vasutasokat.
A Cell következô meccse is tradicionálisan
felfokozott hangulatú meccs lesz, hiszen a
szombathelyi Haladás lesz a vendég, még ha
annak második csapata is csak. A mérkôzésre
március 27-én kerül sor 16.00-kor, a pénztárak
korán nyitnak, nem maradhat le senki.
Hajrá CVSE!
»DOTTO

felelôs kiadó: Bakó István • felelôs szerkesztô: Györéné Losoncz Andrea • szerkesztôség: Csuka László,

Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Rozmán László, Takács Mária, 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.
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VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ

Celldömölk, Sport u. 8. • 95/525-070 • www.vulkanfurdo.hu

II. NAGY CELLDÖMÖLKI FÜRDÔNAP!

Március 29-én (hétfôn) gyógyvizes medence használattal.

HA ÖN FÔÁLLÁSÚ
MUNKAHELYET KERES,
SZERETNÉ, HA MUNKÁJÁT
ANYAGILAG IS MEGBECSÜLNÉK,
SZERETNE IGÉNYES MUNKAHELYEN
DOLGOZNI ÉS SZERETI
A KIHÍVÁSOKAT,
AKKOR JELENTKEZZEN AZ ALÁBBI
TELEFONSZÁMON:
+36 30/824-3260

KEZDÔ FIZETÉS: 110 000 FT + BÓNUSZ
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NAPI BELÉPÔK VIDÉKI LAKOSOKNAK:

Nyugdíjas és gyermek: 300 Ft, felnôtt: 600 Ft
Napi belépôk igazoltan celldömölki lakosoknak:
Nyugdíjas és gyermek: 200 Ft, felnôtt: 400 Ft
Április 7-én (szerdán) az egészség világnapján
sókamra, sódézsa, aromakabin
és napi finn szauna fél áron!
16 órától vendégeinknek ingyenes állapotfelmérés!
Április 6–30. hétfôi, keddi, szerdai és pénteki napokon
18 órától a gyógyvizes medence alap belépôvel látogatható!
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Triomax fiókrendszerek a Harntól!
Csillapított,teljesen kihúzható önbehúzó fiók,
50 kg-os teherbírással. (Triomax S 500 mm-es 7.290)
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Forint alapon – biztos alapon!
Húsvéti személyi kölcsön akció
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölki, Ostffyasszonyfai és Vönöcki
Kirendeltségénél
Maximális hitelösszeg 2 millió Ft.
Kamata: évi 15%*.
Akciónk 2010. február 22-tôl április 2-ig tart.

Nézzen be hozzánk – megéri!
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
9653 Répcelak, Petôfi S. u. 50.

☎: 95/588-666, 588-667

Fax: 95/588-668
E-mail: repcelaktaksz@globonet.hu
Honlap: www.repcelaktksz.hu

☎

*THM: 17,54%

☎

Celldömölk I., Kossuth L. u. 18. • /Fax: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1. • /Fax: 95/420-507
Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60. •
/Fax: 95/394-005
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. • /Fax: 95/485-010

Nyitás: 2010. 03. 26., 8.00
Idén is várjuk a kikapcsolódásra vágyó horgászokat. Folyamatos
intenzív telepítés biztosítja a kellemes idôtöltést 1,3 hektáron
110 mázsa ponty, ebbôl 20 mázsa nagytestû 10 kg-tól 23 kg-ig.
Kínálatunk: Napijegyes horgászat, büfé, filagóriák, stégek, gyerekeknek fedett homokozó, játszótér, horgászoknak felszerelésük bepakolásához 20 db kiskocsit biztosítunk. Valamint a tó
területén 4 db angol wc található.
Rövid házirend: Napijegy 1.200 Ft, amely 1 fô 2 bottal való horgászatát engedélyezi. Gyerek napijegy 500 Ft, egy bottal horgászhat. A napijegy nem átruházható, a kísérô nem horgászhat a napijegyes botjával. Haltartóba rakni a halat kizárólag
akkor szabad, ha szeretné megvásárolni!

2010-ben is ENERGO TEAM KUPA!
Az országos nôi döntô augusztusban
nálunk kerül megrendezésre!
Bôvebb információ:
Karvas Gábor: 06 30/378-60-62,
Karvas–Horváth Zseraldin: 06 30/620-82-73.
A tó közvetlenül Pápa felôl, Sárvár irányába, Borsosgyôr
után jobbra, a fôútvonal mellett található.
A tóról és a nyitva tartásról bôvebben
a honlapunkon olvashat:

www.strandito.hu

☎

☎

