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AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT.
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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!

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

•
•
•
•

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

Városháza avatás államalapításunk ünnepén
„A hazának nincsen háza” – kesergett
1846-ban Vörösmarty Mihály, a polgárosodás hôskorának egyik legnagyobb
költôje. Ugyanígy keseregtünk mi is néhány éve, amikor kiderült, a kolostor épületében nem maradhat a város önkormányzata és polgármesteri hivatala, hiszen az a Pannonhalmi Fôapátság tulajdonába került az egyházi kárpótlás
során. Hosszú út vezetett a nehezen meghozott döntésektôl kezdve az épület
felépüléséig. Pedig voltak, akik támogatták Fehér László ötletét, aki elhatározta,
hogy megszerzi a pénzt az építkezéshez:
kellett hozzá Kiss Péter, akinek közbenjárására a tervezettnél jóval korábban
megítélték a 640 millió forintos kárpótlási összeget. A felhasználásig ez a pénz
természetesen kamatozott, mintegy 200
millió forintot. A kamat a további pályázatok esetében az egyes intézmények
hiányának csökkentéséhez járult hozzá,
illetve egyes beruházásoknál pályázati
önerôként szolgált. És természetesen
kellett hozzá a város képviselô-testülete is, mégpedig az a többség, amely zöld
utat adott az építkezésnek. És kellettek
azok, akik mindig háttérben mozognak, a döntések meghozatalát segítik, illetve végrehajtják azokat.
Ezt a városházát avatták 2010. augusztus
20-án, az államalapítás ünnepén. Elsôként
Fehér László, Celldömölk Város polgármestere szólt a jelenlévôkhöz. Az államalapítást állította párhuzamba a városháza létrehozásával. Az egymás iránti bizalomról
beszélt, mint a fejlôdés zálogáról. Ma is sok
múlik azon, mennyire tud összefogni egy
közösség a közös cél érdekében. Ezután
Kovács Ferenc országgyûlési képviselô, Vas
Megye Közgyûlésének elnöke fejezte ki
örömét az új városháza kapcsán és adta át
ajándékát a város vezetôjének. Kiss Péter
országgyûlési képviselô jelképnek nevezte a városházát: a 30 éves város ezzel az
épülettel teljesedett ki, hiszen ahogy a hazának, úgy a hazában élô közösségeknek
is ház kell. Ez a ház most elkészült. A nemrégiben 30 éves évfordulóját ünneplô város önkormányzata és polgármesteri hivatala most méltó helyet kapott. És beszélt
arról is, hogy ugyan maga az épület 600
millió forintba került, de igazi értékét a közösség ereje adja. A jeles napon köszöntötte a jelenlévôket dr. Kaczmarsky János,
Szombathely Város jegyzôje is.
A szalag átvágását követôen Fehér Lászlótól a városháza kulcsát jelképesen Baranyai Attiláné dr., a város jegyzôje, Barna
László a mozgássérültek képviseletében valamint Nagy Zétény, a város idei elsô új-

szülöttje és családja vehette át. Baranyai
Attiláné dr. elmondta, céljuk, hogy elégedett ügyfelek távozzanak a hivatalból.
Barna László az akadálymentesítést köszönte meg a mozgássérültek nevében, Nagy
Zétény édesapja, Nagy Zoltán pedig azt kívánta a város lakóinak nevében, hogy
olyan döntések szülessenek az új városházán, amelyek élhetô és szép várost biztosítanak az itt élôk részére. Jelen voltak, és
átadták jókívánságaikat és ajándékaikat
Celldömölk Város testvérvárosainak polgármesterei is: Tarr András Erdôszentgyörgybôl, Wolfgang Dolesch Neudauból, Gianni
Ciani Pagnaccoból és Liugi Ralenti
Serramazzoniból. Ezután Nagy Péter plébános, Rác Dénes evangélikus és Németh
Tamás református lelkészek megszentelték illetve megáldották az épületet. Ezt követôen Nagy Gábor, a Soltis Színház vezetôje István király Intelmeit idézte, majd a
Liszt Ferenc Vegyeskar Erkel Ferenc: Éljen
a haza! címû mûvét adta elô Süle Ferenc
vezényletével. Ezt követôen Fehér László
Celldömölk Városért Érdemérmet adott
át pedagógusnap alkalmából Bejczi Károlynénak, a zeneiskola zongoratanárának, korrepetitorának, Szabóné Kiss Ildikónak, az
Alsósági Tagiskola vezetôjének, Sebestyén Lajosnénak, a Városi Általános Iskola tanítójának, dr. Bérdiné Stipkovits Ildikónak, a Berzsenyi Dániel Gimnázium
ének-zene szakos tanárának és Szabó Józsefnének, a Városi Általános Iskola iskolatitkárának. Ugyancsak Celldömölk Városért Érdemérmet kapott Semmelweiss-nap
alkalmából Berki Tiborné vezetô asszisztens, Varga Ferencné laboratóriumi asszisztens, Bárány Ágnes csecsemôgondozó,
dr. Nagy János háziorvos, és Berghoffer
András 98-szoros véradó. Állami ünnepünk,

augusztus 20. alkalmából Celldömölk Városért Kitüntetésben részesült Bertha Gyula
szakmai igazgatóhelyettes, Vinter József
gimnáziumigazgató, akinek kiváló pedagógiai tevékenysége elismeréseként dr. Réthelyi Miklós, a Nemzeti Erôforrás Minisztérium tárcavezetôje a Pedagógus Szolgálatért Érdemérmet is adományozott. Augusztus 20-a alkalmából Celldömölk
Városért Érdemérmet kapott még Hetényi
József helytörténész, Piri Zoltán nyugalmazott pedagógus és Burján Szabolcs köztisztviselô. Celldömölk Városért Emléklap elismerésben részesült Kiss Péter országgyûlési képviselô, a város díszpolgára, Baranyai Attiláné dr. jegyzô, Dummel Ottó
osztályvezetô, Kovácsné Söptei Valéria
asszisztens, Illés Ernô cégvezetô, KovácsDávid Ferenc gépkocsivezetô, Takács Imre nyugalmazott igazgató, dr. Hollósy István nyugalmazott mezôgazdász és Kis Jenôné, a Kemenesaljai Baráti Kör gazdasági ügyintézôje.
A Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Kemenesaljáért Díjban részesítette Ôszéné Barti Anikó pedagógust, Herczeg László helytörténészt,
Halász Vilmosné könyvtárost, dr. Schrott Olga, dr. Bérdi Gusztáv és dr. Mesterházy Zsuzsanna háziorvosokat, Tóth Ernôné védônôt (posztumusz), Király Éva szakápolót,
Kovács József rendôr alezredest és Linka
Antalnét, a Mozgássérültek Vas Megyei
Egyesülete celldömölki csoportjának egyik
meghatározó egyéniségét.
Nemzeti ünnepünk a Szózattal zárult, és a
jelenlévôk megtekinthették az új épületet.
Délután Jó tanuló jó sportoló elismeréseket osztottak ki az arra érdemesült diákoknak.
»LOSONCZ ANDREA
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Összefogással a helyhatósági választásokon
Tizenhat civil szervezet és párt biztosította támogatásáról Fehér László polgármesterjelöltet és a Cselekvô Összefogással
Celldömölkért Egyesület képviselôjelöltjeit. A jelöltek tettre készsége garancia
a város további fejlôdéséhez, emelték ki
a megjelentek.
A városban mûködô civil szervezetek és pártok csatlakoztak a Cselekvô Összefogással
Celldömölkért Egyesülethez, hogy az októberi önkormányzati választáson induló jelöltjeik mellett a civil összefogás jegyében kiálljanak, mondta el az augusztus 18-i sajtótájékoztatón Pálné Horváth Mária az egyesület képviseletében, miután köszöntötte a
támogató egyesületek vezetôit. Dr.
Marosfalvi Ferenc, a Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület alelnöke kiemelte: azért jelölték Fehér Lászlót a polgármesteri posztra, mert az elmúlt nyolc évben sokat tett a város fejlôdéséért. Megkezdett egy
munkát, ami befejezésre vár. Számos beruházás kivitelezése folyamatban van, az
egyesület tagjai azt szeretnék, ha polgármesterjelöltjük végigvinné elképzeléseit. Lengyel
László, az MSZP elnökhelyettese hangsúlyozta: Fehér László alkalmasságát igazolja az a
tény is, hogy egyedül neki van olyan programja, ami Celldömölk fejlesztését igazi alternatívaként mutatja a választóknak. Az elmúlt nyolc esztendôben lendületet vett a város, ne törjük meg ezt a lendületet, kérte a
választókat. Márton Tivadar a város egyik
legnagyobb, a helyi érdekeket képviselô társadalmi szervezete, az Együtt Celldömölk Városért Egyesület elnökeként kiemelte, hogy
a tetteket, a szakmaiságot tartják fontosnak,
támogatásuk ezért irányul Fehér László polgármesterjelöltre és a képviselôjelöltekre.
Hetényi László, a Keresztények Celldömöl-

kért Egyesület képviseletében szerint nem
lenne jó, ha a 2010-es
választás az ellenségeskedésrôl szólna.
Szóljon arról, hogy aki
választ, ne pártszimpátia alapján döntsön,
inkább arról, kit tart alkalmasnak, mondta,
majd hozzátette: mindig a keresztény értékrendet tartotta szem
elôtt, ennek szellemiségében dolgozott eddig is, ezután sem cselekszik másképp.
Holpert Jenôné, a Vas Megyei Mozgássérültek Egyesülete Celldömölki Csoportjának
vezetôje Fehér László szociális érzékenységét emelte ki. A polgármesterjelölt tagtársuk is, ezért jól tudja, milyen fontos a
középületek és terek akadálymentesítése,
valamint a megváltozott munkaképességûek
számára munkahelyteremtés, amelyek érdekében már eddig is sokat tett. Móger József, a Kemenesalja Ipartestület titkára örömét fejezte ki, hogy a jelöltek között nagy
múltú iparoscsalád sarjai is képviseltetik magukat. Szót kért dr. Zsiray Ferenc, a Kemenesaljai Baráti Kör Tapolcán élô elnöke, aki
rendszeres „hazajáróként” a megújult épületek megújult szellemiségét tartja fontosnak. Méltatta a polgármesterjelölt eredményeit, és reményét fejezte ki, hogy a polgármester mellé ôt segítô képviselôket választanak a Celldömölkön élôk. Fehér Tamás a
Sághegy-Kissomlyó Hegyközség, Árbócz
Györgyné a Vasutas Nyugdíjasok Országos
Szervezete, Balázs Béla a CVSE, Lacza Péter
a Polgárôr Egyesület, Bertalan Ferenc az MDF
képviseletében volt jelen. Mindannyian

SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS A VÁROSHÁZÁN
Idén augusztus 21-re esett az ökológiai túllövés napja. Ez azt jelenti, hogy nyolc
hónap alatt feléltük azt a rendelkezésre álló természeti erôforrást, amit a természet nyújtani képes egy évre vonatkozóan. Tavaly ez a nap még szeptember 25re esett. Ezt szemléletesen úgy értelmezhetnénk,
hogy ettôl kezdve az év hátralévô részében az emberiség a tevékenységeihez szükséges ökológiai erôforrásokat már a természeti tôke felélésébôl fedezi, és már
nem annak „kamataiból” él. Azért, hogy a természet
költségvetését valamelyest egyensúlyba hozzuk, mi is
tehetünk, például azzal, hogy szelektíven gyûjtjük a hulladékot. Ehhez járult hozzá a Celli Huke Kft. is, amikor
a polgármesteri hivatalnak szelektív hulladékgyûjtô kukákat adományozott. Az adományokat Vass Rita, a Celli
Huke Kft. ügyvezetôje adta át augusztus 18-án Fehér
László polgármesternek és Baranyai Attiláné dr.-nak,
a város jegyzôjének.
»LA
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kiemelték, hogy nem a pártpolitikai hovatartozást, hanem a jelöltek személyes kvalitásait tartják fontosnak, hiszen a tettre készségük garanciát jelent a város további fejlôdéséhez. Heim Géza, a Kemenesaljai Szôlô- és Kertbarátok Körének vezetôje
elmondta: az utóbbi idôben sokat fejlôdött
a város, és ne feledjük, megmaradt a kórház – mindez a jelenlegi városvezetésnek köszönhetô. A polgármesterjelölt Fehér László és a mögötte felsorakozó képviselôjelöltek a garancia arra, hogy ez továbbra is így
marad. A város mûködésére és fejlesztéseihez felvett hitelekrôl szólva Széchenyi Istvánt
idézve támasztotta alá, hogy a jövôbe mutató fejlesztésekhez mindig szükség volt hitelre. Hetényi József, a Magyar Éremgyûjtôk
Országos Egyesülete Celldömölki Csoportjának képviseletében elmondta: céljuk, hogy
a 2010-es önkormányzati választásokkal a
celldömölki lakosok nyerjenek, emiatt támogatják a Cselekvô Összefogást. Ezután Kovácsné Horváth Andrea, a Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány elnöke, majd Németh
Attila, a CVSE Labdarúgó Baráti Kör képviseletében kértek szót, a polgármesterjelölt
szakmai felkészültségén kívül elismertségérôl is szóltak. Támogatásukról biztosították
Fehér Lászlót és csapatát, a jelölteket, akik
az elôzô képviselô-testületekben már bizonyítottak, és az újakat, akik munkájukkal tovább segíthetik a városvezetôt.
A sajtótájékoztató végén Fehér László
polgármesterjelölt kért szót, megjegyezte: köszöni a szervezetek támogatását, de
hangsúlyozza, tapasztalatai azt igazolják,
egyedüli harcosként csak szélmalomharcot
vívhat. Fontos, hogy megfelelô csapatot is
válasszanak mellé, hogy azokat a fejlesztéseket és beruházásokat, amelyeket elindítottak, be tudják fejezni. Csak a csapatban végzett munka vezet ugyanis eredményre, ezért köszöni a civil szervezetek
támogatását a Cselekvô Összefogással
Celldömölkért Egyesület választásokon induló csapata nevében.
»LA
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Elismert
Újabb nyertes pályázat
polgárôrök
Minden polgárôr elvégzett munkája elismerést érdemel, mivel értünk dolgoznak,
a közbiztonság fenntartásáért és a város zavartalanságáért. A polgárôrök kitüntetésére és találkozójára minden évben megyei

2010. augusztus 13-án Sopronban írta alá
Celldömölk Város Önkormányzata részérôl
Fehér László polgármester és Baranyai Attiláné dr., a város jegyzôje azt a támogatási szerzôdést, melyet a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében ítélt meg az
Irányító Hatóság a Vörösmarty utcai tagóvoda épületének felújítása címén.
A pályázatban foglaltak szerint a jelenlegi
rossz energetikai és mûszaki állapotú épület helyett egy energiatakarékos és korszerû óvodát alakítanak ki. A 67 millió forintos

összköltségû beruházás magában foglalja az
intézmény tetejének szigetelését, víz- és
csatornahálózatának felújítását, az elektromos hálózat korszerûsítését valamint korszerû fa játszóeszközök beszerzését. Mivel
a nyílászárók is elhasználódtak az évek folyamán, a város önkormányzata ezek cseréjére is benyújtott egy pályázatot, melynek eredménye még várat magára. A már
nyertes pályázatban foglalt munkálatok
megkezdésére 2011 nyarán kerül sor.
»LA
a felújításra váró vörösmarty úti tagóvoda

péter ferenc polgárôrt is kitüntették

és országos szinten is sor kerül. Idén július
3-án Poroszló községében rendezték meg
az országos seregszemlét, amelyre a celldömölki járôrök 20 fôvel érkeztek. A jeles
eseményen Lacza Péter, a helyi Polgárôr
Egyesület elnöke a polgárôr mozgalomban
végzett tevékenységének elismeréseként
a Polgárôr Érdemkereszt Arany fokozatát
vehette át.
Július 24-én Rábapatyon került megrendezésre a Vas Megyei Polgárôrnap, amelyre
a megye polgárôreit toborozták össze. Celldömölkrôl 27 járôr látogatott el a rendezvényre, amelyen a csapatversenyek mellett kitüntetések átadására is sor került. Az
Országos Polgárôrszövetség a Polgárôr
Érdemkereszt Arany fokozatát adományozta a helyi egyesület egyik oszlopos
tagjának. A kitüntetést Péter Ferenc, a Celldömölki Polgárôr Egyesület alelnöke vehette át, aki szakmai tevékenységével és szolgálatával méltán érdemelte ki e szép
elismerést. A megyei találkozón a celldömölki járôrök csapatversenyben is
megmérettették magukat: légpuskalövészeten és ügyességi feladatokban bizonyították szellemi és fizikai felkészültségüket,
amely végül ötödik helyezést hozott számukra.
»VAJDA ZSUZSA

Kárpátaljai látogatás
Celldömölki delegáció járt augusztus közepén Kárpátalján. Mezôvári községet kereste fel Fehér László polgármester Heim Gézával, a Kemenesaljai Trianoni Társaság elnökével. A meghívó és vendéglátó Mezôvári polgármestere, Salamon Ernô volt.
A látogatás során találkoztak a helyi általános iskola igazgatójával is, akinek az Apáczai Kiadó könyv-és gyakorló füzet ajándékcsomagjait adták át. Fehér László meghívta a Ság hegyi Szüreti Napok rendezvényeire Mezôvári képviselôit. A celldömölki
küldöttség felkereste Munkács várát, Beregszásszal séta keretében ismerkedtek
meg, Mezôváriban pedig több helyi látnivalót tekintettek meg.
Az 1998-as novemberi árvíz komoly megpróbáltatásokat hozott a település lakosságának. A Palaj nevezetû falurészben a
2–2,5 méter magas vízben 310 ház omlott
össze. Ekkor 286 házat újjáépítettek.
2001 tavaszán ismét pusztított a Tisza – ekkor a víz magassága 90 cm-rel magasabb

volt, mint a korábbi katasztrófa során.
Palajon 34 házat tett tönkre. Ezek közül a
falu biztonságosabb részén mostanra ötöt
építettek újjá. A víz által lerombolt otthonok lakói az államtól kapott pénzen a település más részein, illetve a környezô falvakban vásároltak maguknak új házat. Az
anyaországból mindkét esetben jelentôs
segítség érkezett, és sok szép új ház tanúskodik az újrakezdésrôl.
»GYI
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HUKE hasznosítási napot tartottak
A nyár elején információs napra invitálta partnereit a HUKE cégcsoport. A rendezvény a Sárvári HUKE Kft. telephelyén valósult meg, ahol a résztvevôk megismerkedhettek a cégcsoporton belül kezelt
hulladékok hasznosítási folyamatával,
majd kötetlen beszélgetés mellett folytathatták a napot.
A HUKE hasznosítási nap címû rendezvényen a környezô községek polgármesterei,
jegyzôi is részt vettek, valamint jelen volt
dr. Borcsányi Andits Mónika, az ÁNTSZ Sárvári-Celldömölki Kistérségi Intézetének
igazgatója, és Lábdi Miklós, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôség igazgatója.
A köszöntô szavak után a megjelentek rövid filmbemutatókat láthattak a hulladék
anyagok újrahasznosításáról, feldolgozásáról. A prezentáció a következô kérdésekre adott részletes választ:
» Mi történik a hulladékudvarban?
– A hulladékudvar lehetôséget kínál a háztartásokban keletkezô újrahasznosítható, veszélyes, nem veszélyes anyagok elhelyezésére, ezáltal megakadályozva azok illegális helyen (pl. erdôkben, útszéleken) való tárolását. A különleges kezelést igénylô, ún.
veszélyes hulladékok számára az udvarokban speciális tároló helyiséget alakítottak ki.
A HUKE cégcsoport hat hulladékudvart üzemeltet a régióban, amelyek nemcsak az
adott város hulladékfogadására képesek, hanem kistérségi feladatok ellátására is. Celldömölkön hétfôtôl szombatig reggel 8 órától délután 17 óráig, vasárnap reggel 8 órától 12 óráig várja a lakosokat.
» Mit jelent a komposztálás?
– A második rövidfilm a komposztálás folyamatát mutatta be, amely lényegében
semmiben sem különbözik a természetben
lezajló humuszképzôdés folyamatától.
A hulladékgazdálkodásról szóló törvény
elôírja, hogy a lerakással ártalmatlanított
hulladékok biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmát 2014. július 1-jéig 35%ra kell csökkenteni. Az elôírásoknak megfelelôen a HUKE csoportban több területen
is elkezdôdött a szerves anyagok különgyûjtése. A biológiailag lebomló szerves hulladékok szelektálását már otthon el kell
kezdeni, ennek érdekében kerültek bevezetésre az ún. biokukák, amelyek a konyhai és egyéb szerves hulladékok, mint például az elszáradt növények, zöldség-gyümölcs maradványok, lehullott falevelek tárolására szolgálnak. A biokukákban, azaz
a barna színû tájékoztató matricával ellátott gyûjtôkben összegyûjtött szerves
anyagot a gyûjtôautó a komposztáló tér6

újrahasznosításra várnak a szelektíven válogatott hulladékhegyek

re szállítja, és ott bizonyos eljárások segítségével kerül újrahasznosításra.
» Hogyan készül a PET-darálék?
– A vetítés harmadik részében a PET-üzem
mûködésével ismerkedhettek meg a résztvevôk. A mûanyag és üveghulladékok
hasznosítása során a legfontosabb szempont, hogy minôségi másodnyersanyagot
állítsanak elô a feldolgozóipar számára. Sárváron 2008-ban kezdte meg mûködését az
európai színvonalú mosott és válogatott
PET-darálékot elôállító üzem, ahol kiváló
minôségû másodalapanyag gyártására
van lehetôség. A zárt technológiát alkalmazó üzemben a szelektív hulladékgyûjtésbôl származó, bálázott PET-hulladékból – a
kézi erôvel történô válogatást követôen –
a fémeket fémdetektorral, az egyéb mûanyagokat pedig úgynevezett infravörös kiválasztóval távolítják el. A darálást és
mosást követôen úsztatásos módszerrel a
maradék idegen anyagot is elkülönítik a
PET-tôl, háromféle színû – natúr, világoskék és vegyes – tiszta, jó minôségû
másodnyersanyagot elôállítva.
» Mi jellemzô az üveg hasznosítására?
– A bemutató utolsó felvonásában az
üveghasznosítás folyamata került ismertetésre. Érdekes adatnak bizonyul, hogy az
üveg visszagyûjtési aránya Magyarországon
4 kilogramm/fô/év, amely nagymértékben
elmarad a szomszédos országokétól, például Ausztriában ez az érték 25 kilogramm/fô/év értéket képvisel. Az üveghulladék hasznosítását nehezíti, hogy a begyûjtött üveghulladékot az üveggyárak
akkor tudják csak feldolgozni, ha azok
idegen anyagtól teljesen mentesek és
megfelelôen válogatottak. A kisfilm a za-

laegerszegi új üveg elôkezelô, hasznosító
üzem mûködését mutatta be, amely évente 18 ezer tonna üveghulladék feldolgozására képes.
A vetítést követôen Sárvár város alpolgármestere, Kondora István köszöntötte a
rendezvényen megjelenteket. Beszédében a HUKE cégcsoporttal való együttmûködés pozitívumai mellett az iskolai nevelés
fontosságára is rávilágított. Fontosnak tartja, hogy az oktatásban már az egészen kicsi gyerekeket is megtanítsák a szelektív hulladékgyûjtés hasznosságára, mivel a következô generáció lesz az, amely a hulladék és
szemét kérdésében másfajta szemléletet
tükrözhet. A legfontosabb cél az lenne, hogy
a hulladékból minél kevesebb szemét legyen, hiszen annak elhelyezése terheli a környezetünket. Az alpolgármestert követôen
a szót Rudolf Wiedner cégtulajdonos vette
át, aki prezentációval egybekötött elôadással nyújtott hasznos információkat a résztvevô partnereknek, betekintést engedett a
HUKE cégcsoport hasznosítási folyamatába,
mindennapi munkájába. A statisztikai adatok mellett a cégcsoport hasznosítási rendszere, a lakossági szelektívgyûjtés eredményei is részletezésre kerültek. Az elméleti
megalapozás után néhány fôs csapatokra
osztódva a HUKE cégcsoport sárvári telephelyét látogathatták meg a résztvevôk, közelrôl megismerhették a PET-üzem mûködését, a mûanyagdaráló berendezést, a mûanyag válogatás folyamatát, közel kerülhettek a többemeletes bálázott hulladékok
tömegéhez. A telephellyel való ismerkedést
követôen kötetlen beszélgetéssel egybekötött fogadással zárult a HUKE hasznosítási nap.
»VAJDA ZSUZSA
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»PORTRÉ

A napközitôl a tagiskola-vezetésig
» BESZÉLGETÉS SZABÓNÉ KISS ILDIKÓVAL, AZ ALSÓSÁGI TAGISKOLA VEZETÔJÉVEL
„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd,
hogy a munkásokkal fát gyûjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett elôször keltsd
fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.” Antoine de Saint-Exupéry
idézete jutott eszembe, amikor Szabóné Kiss
Ildikóval, az Alsósági Tagiskola vezetôjével
beszélgettem pedagógus-pályáról, befejezett és kezdôdô tanévrôl, munkákról.
» Miért választottad a pedagógus-pályát?
– Ha jól átgondolom, már kisgyermekként
vonzott a mesék, versek világa. Ahogy nôttem, egyre többször szerepeltem versmondó versenyeken, különbözô rendezvényeken.
Az anyanyelvünk iránti elkötelezettségem már
korán kibontakozott. Késôbb, a gimnáziumban az osztályfônököm és orosztanárom,
Léránt Kati néni szerettette meg velem az
orosz nyelvet, de Szabó Alajos, a magyartanárom is biztatott, így választottam ezt a két
szakot. 1979-ben érettségiztem a gimnáziumban, a sikeres felvételi után még ebben az
évben folytathattam tanulmányaimat a Berzsenyi Dániel Tanárképzô Fôiskolán.
» A fôiskola elvégzése után azonnal sikerült
elhelyezkedned?
– 1983-ban diplomáztam, és még ugyanez
év szeptemberében munkába is állhattam itt,
Alsóságon, napközis nevelôként. Harmadik
osztályosok napközise lettem, egy 39-es
létszámú osztályban. Gönye Ági és Pôcze Kati néni segítettek beilleszkedni. A második félévtôl, Varga Margit távozása után kaptam lehetôséget a tanításra is: két nyolcadik osztályt
tanítottam. Ezen a tavaszon lettem várandós
az idôsebbik fiammal, Gáborral. A tanévet vé-

gigtanítottam, de újat nem kezdtem. Az akkori iskolaigazgató, Talabér Géza bácsi felajánlotta a lehetôséget, hogy a következô tanévtôl teljes állásban taníthatok. Édesanyámnak
sokat köszönhetek, hiszen nélküle nem tudtam volna a 10 hónapos kisfiam mellôl eljárni tanítani. Mindkét szakomat tanítottam, az
oroszt egészen 1993-ig, amikor a második
gyermekemmel, Balázzsal lettem várandós.
» Hogy élted meg az orosztanítás megszûnését?
– Nehezen, hiszen a diplomám fele elveszett.
Két és fél évig maradtam otthon Balázzsal.
Amikor visszajöttem tanítani, már munkaközösség-vezetô lettem, Rosta Sanyi bácsi
nyugdíjba vonulása után lettem dr. Varga Gáborné Anikó mellett helyettes. Tôle megint
sokat tanultam. Három évvel ezelôtt pedig
a képviselô-testület az iskola-összevonás mellett döntött, így lettem tagintézmény-vezetô. Alaposan végigjártam az oktatás minden
lépcsôfokát.
» Iskolátok sok pluszfeladatot is felvállal…
– Igen. Azt tudni kell, hogy Alsóságon az iskola az egyetlen közösségi színtér. A legfiatalabbtól a legidôsebbig mindenki szívesen
jön hozzánk. Nem esik nehezünkre felvállalni a település kulturális rendezvényeinek
megszervezését, az idôsek karácsonyát, a
március 15-ét. Az Alsósági Tavaszi Napokat
az utóbbi években a mûvelôdési központ szervezi, mi csak a helyet adjuk. De jó a kihasználtsága a sportcsarnoknak is, úgy gondolom,
a város összlakossága szívesen használja.
» Az egyik pályázatotokba is beépítettétek
a település sajátosságait…
– Igen, valóban, amikor szóba került, hogy
mi is részt veszünk „A kompetencia alapú ne-

velés és oktatás elterjesztése Celldömölkön”
elnevezésû pályázaton, igyekeztünk beépíteni a helyi sajátosságokat: a Ság hegyet, a
sportcsarnokot.
» Az iskolafelújításra hogyan készültök?
– Nagyon várjuk, üres épülettel. Az elmúlt
három évben már csak a legszükségesebb
lépéseket tettük meg. Amikor tagintézmény-vezetô lettem, a szülôk jöttek, kifestették, kitakarították az osztályokat. Szeptembertôl az A épületben folytatódik a tanítás.
A tisztasági meszelés, a fûtés-helyreállítás
megtörtént, öt osztályt ott helyezünk el, három osztályt pedig a D épületben.
» Augusztus 20-án, pedagógusnap alkalmából Celldömölk Városért Érdemérmet kaptál.
Számítottál rá?
– Nem számítottam rá, váratlanul ért. Életem egy része a családom mellett valóban
az iskola. Nagyon jó kollektíva része vagyok,
nagyon jól együtt tudunk dolgozni. A gyerekek között érzem igazán jól magam, a szülôk is elfogadnak bennünket, pedagógusokat. Ahol az ember jól érzi magát, viszi a lendület. Ha ezt most a kívülállók is így látják,
akkor az nekem nagyon jó érzés.
»LOSONCZ ANDREA

Interaktív szülôklub – támogatás a szülôknek
A Népjóléti Szolgálat 2009 ôszén pályázatot nyújtott be a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlôségéért Közalapítvány „Szülôsegítô szolgáltatások támogatása” címmel
kiírt pályázatára. Az intézmény szülôklub
létrehozásához kapott anyagi segítséget.
A kedvezô elbírálást követôen januártól áprilisig hat részbôl álló programsorozat valósulhatott meg. A pályázati program 12 sajátos nevelési igényû gyermeket nevelô szülô bevonásával készült. A Szülôklub programjainak összeállításánál a legfôbb cél az
volt, hogy a szülôk, családok igényeit valósítsák meg: információkat szolgáltassanak,
kikapcsolódási lehetôséget biztosítsanak. En-

nek tükrében került sor kötetlen beszélgetésekre, ahol hasonló problémával küzdô
családok oszthatták meg tapasztalataikat.
Lehetôség nyílt elôadások meghallgatásá-

ra az integrált és szegregált óvodai nevelés, iskolai oktatás kérdéskörével kapcsolatosan, valamint különféle terápiás lehetôségekrôl is tájékozódhattak az érdeklôdôk. Az elhangzottakat minden esetben egy
fórum követett, ahol pro és kontra elmondták a szülôk a véleményüket, kérdéseket intézhettek az elôadókhoz. A legnagyobb érdeklôdést a tavaszváró kézmûves
foglalkozás váltotta ki, ahol számos tavaszi
és húsvéti dísztárgyat készíthettek a résztvevôk. A szervezôk örömmel fogadták,
hogy a rendezvényre nemcsak a szülôk, hanem nagyszülôk és felnôtt sérültet gondozó, ápoló családok is ellátogattak.
»VAJDA ZSUZSA
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Vigadalom Izsákfán
Tikkasztó hôség, bográcsgulyás, szabadtéri zene és jókedv. Röviden így lehetne összefoglalni a július 10-ei Izsákfai falunapot, amelyre immáron huszadik alkalommal gyûlt össze a falu és a környék népe. A népünnepély megnyitóján Farkas Zoltán, a részönkormányzat
vezetôje és Söptei Józsefné alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. A falunapi rendezvény a település életében közösségformáló erôként jelenik meg már évek óta, amelyen kicsik
és nagyok egyaránt találhatnak kedvükre való elfoglaltságot. Idén a legkisebbeket ugrálóvár,
arcfestés és aszfaltrajz-verseny várta. Míg a fiúk

a pályán rúgták a bôrt, addig a vállalkozó szellemûek erôpróbákon fitogtathatták erejüket,
hogy megtudják, ki a falu legerôsebb embere.
Hagyományokhoz híven idén is a falu legjobb
szakácsai-szakácsnôi fôztek gulyást a közösség
számára, akik az estebéd elkészültéig a KMKK
mûvészeti csoportjainak elôadását élvezhették.
A falunapon nagy sikert aratott a Kemenessömjéni Asszonykóros produkciója, akik táncra
perdítették a hölgyeket-asszonyokat. A délutáni zenés-szórakoztató programok után a mulatozás az F1 sörözô udvarán falubállal zárult.
»VAJDA ZSUZSA

Falunapi kiállításmegnyitó
A XVI. falunapot 2010. augusztus 14-én tartották Kemenesmihályfán. A rendezvény
egyik érdekessége a kézmûves kiállítás
volt, melyet Cseledi Jenô, a község polgármestere nyitott meg.
Ketten mutatták meg portékáikat: Berta
István kályhás és fazekas mester, valamint Ferencz Tibor üvegfestô. Berta István Vönöckön él, a maga által épített fatüzelésû kemencében égeti ki munkáit,

mázait is ô készíti el. Sajátossága, hogy
a mezôtúri kancsót országszerte egyedül
ô tudja egybekorongozva elkészíteni.
Munkásságának eredménye: különleges
fôzô-sütô edények, korsók, vázák, kályhacsempék.
Ferencz Tibor Kemenessömjénben települt le, munkája két részbôl tevôdik
össze: restaurálásokból valamint polgári megrendelésekbôl. Alkotásaival számos
kiállításon vett részt, így láthatták munkáit az érdeklôdök a kemenesmihályfai
falunapon is.
»KOVÁCS JÚLIA

Halászlé és egyéb finomságok
Július 3-án tizenötödik alkalommal került
megrendezésre Tokorcson a Megyei Halászléfôzô-verseny és Falunap. A jubileumi rendezvény zenés ébresztôvel vette kezdetét, amelyet a falu apraja-nagyja élvezhetett a kora reggeli órákban, miközben a halászléfôzô-versenyre érkezô csapatok elfoglalták a Faluház
melletti füves területet, hogy nekilássanak a
gasztronómiai elôkészületeknek. Idén 16 családi és baráti társaság gyûlt össze a környe-

zô településekrôl a fôzés örömére, amely nemcsak a versenyrôl, hanem a kikapcsolódásról
és a közösségi élményrôl is szólt. Bár az idei
évben a megszokottnál kevesebb csapat nevezett a versenyre - ami a recesszió hatását
is érezteti - de a jókedv továbbra is terítéken
maradt. Az elkészült halászleveket négy fôbôl
álló zsûri bírálta el, amelynek elnöke Kovács
Ferenc, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke volt.
A nap folyamán különbözô versenyek és kul-

turális-szórakoztató programok is színesítették
a falunapi rendezvényt, a halászlé mellett a
zene és a tánc is fôszerepet kapott.
»VAJDA ZSUZSA

Gulyáspartival, rockival és hastánccal
Az idei évben is megrendezésre került a hagyományos falunap Csöngén június 19-én,
szombaton. A falunapi programok minden
évben összekapcsolódnak Weöres Sándor
születésének évfordulójával, hiszen a településen található a Weöres Sándor – Károlyi Amy Emlékház – ami a falunapi színes
programok mellett kulturális élményt is
nyújt az idelátogatóknak. Délelôtt ünnepi
megemlékezéssel kezdôdött a nap az Emlékháznál a szombathelyi képzôs táborosok,
8

valamint a meghívott szereplôk közremûködésével. A gyerekeket délután különbözô játékok, vízi foci, ugrálóvár, kisvasút, hennázás
és arcfestés várta. Az idôsebb korosztályt nap
közben gulyásparti, a színpadon Rocky Dili
tánc- és revümûsor, a Pápai Musical Stúdió
elôadásában slágerparádé, valamint
hastáncmûsor szórakoztatta. A falunapi
programot idén is éjszakába nyúló zenés mulatság zárta.
»CSSZ
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» MÛVELÔDÉS

A Vulkán fürdô ötödik születésnapja
Celldömölk a napokban folyamatosan ünnepel. A minap avatta a város az új Városházát, s máris elérkezett az újabb ünnepi
pillanat. Mintha tegnap lett volna, amikor
2005-ben elkészült a Vulkán fürdô. Sok termálvíz – ma már gyógyvíz – szolgálta azóta
a látogatókat. Egy ötévesnek – emberi mértékkel - már komoly jogai vannak. Elvár-

hatja, hogy felköszöntsék, ezt ma a helybeli, és a sok más helyrôl érkezett vendégek méltóképpen meg is tették.
Elôzenekar, majd ifjú táncosok szórakoztatták a még erôs augusztusi naptól kissé bágyadt vendégsereget. Közben a fáradhatatlan gyerkôcök az ugrálóvár, a kisvasút
és a csúszdázás örömeit élvezték. A felnôttek egy népes csoportra figyeltek fel, és sokan a színpad köré gyûltek. Megérkezett
a KUD, avagy a Branko RadiÏevi szerb néptánccsoport. A balkáni zene hangzása, a kóló különlegességnek számít vidékünkön.
Az urak komolyak, majdnem komorak, a
hölgyek viszont gyönyörû ruháikban, erôs
sminkjükkel, bocskorukban, na, meg nem

» PROGRAMAJÁNLÓ
• 2010. augusztus 27. (péntek)
19.00 óra – Zenés terasz Nyárbúcsúztató rock buli. Fellépnek: a CryBaby és a Floorakkusztik Band koncertje. Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár elôtti tér.
• 2010. szeptember 7-ig látogatható az István Király és kora könyvekben és kiadványokban címû dokumentumkiállítás az intézmény galériáján.
• 2010. szeptember 10. (péntek)
18.00 óra – Kis vallástörténet –
szentkép- és kegyérem-kiállítás helyi gyûjtôk anyagából.
• 2010. szeptember 12. (vasárnap) 19.00 óra – Az Apostol együttes koncertje. Helyszín: a KMKK színházterme. Belépôjegy: 1.000 Ft/fô.

utolsó sorban gyönyörû mozgásukkal nagy
sikert arattak.
A születésnapi buli hivatalos részében
Fehér László polgármester visszatekintett
a kezdetekre, amely kezdet nem 2005 volt,
hanem jóval korábbi. Sok munka volt a beruházás elôkészítésével, de minden gond
megoldódott. Az elsô évben „csak” téli
üzemmódban mûködött a fürdô. 2006-ban
kerültek átadásra a kinti medencék, a
csúszdák, kiszolgáló létesítmények. A városvezetés és a fürdôt üzemeltetô Városgondnokság igazgatója, Bakó István is mindent megtesznek a fejlesztésekért. Napról
napra változik, alakul, szépül a kisvárosi fürdô. A hely, amely éppen családiasságával,

intimebb közegével különbözik a nagy fürdôhelyektôl. Közben, nem is észrevétlenül,
egy új sportág fejlôdik a Vulkán fürdô tanés versenymedencéjében. A korosztályos
versenyeken egyre több kemenesaljai
fiatal ér el komoly sikereket.
Befejezésként megérkezett a legkevesebb 500 adagosnak tûnô, négy részbôl kisütött és összeállított születésnapi torta. Komoly érdeklôdés kísérte a már megterített,
de még üres asztalt is. A fékezhetetlennek
tûnô tortakóstolási „verseny” képei magukért beszélnek. Ízlett a sok finom falat. Méltó, szép születésnap volt. Isten éltessen 5
éves Vulkán fürdô, jövôre, veled, ugyanitt!
»GYI

Káldos Albertné Bebesi Hedvig
Éva (1966–2010) emlékére
Celldömölkön született. Iskoláit szülôvárosában és
Szombathelyen végezte. Egy évet töltött a Celldömölki Járási Tanácsnál, majd 1985-tôl a városi Kresznerics
Ferenc Könyvtárban dolgozott, mint ügyviteli munkatárs, könyvtári adatrögzítô. Hivatása mellett családja
volt az élete. A könyvtári technológiaváltás egyik kulcsembere volt az intézményben. Munkáját lelkiismeretesen, felelôsséggel és megbízhatón látta el. Segítôkészsége, problémamegoldó képessége és nagy munkabírása példaként szolgált. Mindenkor és mindenki számíthatott rá, biztonságot és erôt sugárzott. Hittük, hogy
súlyos betegségét is sikerül legyôznie. Két évig tartó
küzdelem után 2010. augusztus 8-án hagyott itt bennünket és lett csillag az égen, szellô a réten és gyertyafény az éjben. Örökre
velünk maradsz, ôrizzük mosolyodat.
»MUNKATÁRSAID
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Eredményes tanév a gimnáziumban
A Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulói a
2009/2010-es tanévben a következô
versenyeredményeket érték el:
Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny Géczi Katalin 12. A, megyei
2. helyezés, országos döntôben 12. helyezés (Tóthné Bali Krisztina).
Szép magyar beszéd Marton Mercédesz 7. H,
területi 3. helyezés (Gulyásné Vass Veronika).
Móra Ferenc országos fogalmazási és
novellaelemzô verseny Tarczi Réka 11. H,
közönség különdíja az országos döntôben
(Gulyásné Vass Veronika).
József Attila megyei életrajz vetélkedô 7.
H csapata – Herbath Laura, Horváth Eszter,
Ipsics Áron, Oszkó Ádám, 2. helyezett
(Gulyásné Vass Veronika).
József Attila megyei szavalóverseny
Persinaru-Boros Ciprián 8. H, 2. helyezett
(Vargáné Balogh Katalin).
Lotz László szövegértési és helyesírási verseny Horváth Eszter 7. H, megyei 1. helyezett, országos 15. helyezett (Gulyásné
Vass Veronika).
Bobai Általános Iskola levelezôs mûveltségi vetélkedô 7. H csapata – Herbath Laura, Horváth Eszter, Ipsics Áron, Oszkó Ádám,
3. helyezett (Gulyásné Vass Veronika).
Horváth Boldizsár irodalmi pályázat
Leitner Veronika 11. H, 2. díj (Gulyásné Vass
Veronika).
Horváth Boldizsár irodalmi pályázat Déri Döniz Erzsébet 12. N, 3. díj (Gulyásné Vass
Veronika).
Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett körmendi megyei mûveltségi vetélkedô 11. H csapata – Leitner Veronika, Nagy
Adrienn, Mesterházi Adrienn, 3. helyezés
(Gulyásné Vass Veronika).
Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett megyei szavalóverseny Görög Máté 10. A, 1. helyezés (Tóthné Bali Krisztina).
Dukai Takách Judit szavalóverseny Görög
Máté 10,. A 1. helyezés (Tóthné Bali Krisztina).
Weöres Sándor megyei szavalóverseny
Persinaru-Boros Ciprián 8. H, 1. helyezés
(Vargáné Balogh Katalin).
Weöres Sándor megyei szavalóverseny
Döbrönte László 8. H, 2. helyezés (Vargáné Balogh Katalin).
Helikon Kulturális Fesztivál Jakus Melánia 10.
H, irodalmi különdíj (Tóthné Bali Krisztina).
Kalmár László matematika verseny Döbrönte László 8. H, megyei 3. helyezés (dr.
Gulyásné Tinger Tünde).
Gordiusz matematikai verseny Dobány Dóra 12. N, Nagy Vivien 12. N, Toldi Tamás
11. H, megyei 2. helyezés (Vinter József,
Hegyiné Németh Andrea).
Genius Logicus nemzetközi logikai vetélkedô Antók Csenge 8. H, országos 5. he10

lyezés (dr. Gulyásné Tinger Tünde).
III. Béla informatikai verseny Hencz Dóra Ramóna 13. N, Hencz Zsófia 12. N, Nagy
Tibor 11. H, 3. helyezés (Kunyikné Járó Marianna).
Junior Internet Országos Rajzverseny
Nagy Valentina 7. H, 3. helyezés (Horváth
Lászlóné).
Hevesy György kémiaverseny Döbrönte
László 8. H, megyei 3. helyezés (Fehérné
Gyömörey Katalin).
Európa 2010. nemzetközi képzômûvészeti pályázat Márkus Fruzsina 9. H, díjazott
(Horváth Lászlóné).
AGORA Gyermek Mûvészeti Fesztivál meseillusztrációs rajzpályázat Tanai Annamária 10. A, díjazott (Horváth Lászlóné).
Megyei Egészségnevelési Vetélkedô 11.
N csapata – Nagy Dorina, Nagy Zsófia, Németh Kitti, 1. helyezés (Salamonné Csótár
Adrienn).
Nyugat-Dunántúl, az erôt adó régió történelmi csapatverseny 11. N csapata –
Baráth Máté, Nagy Dorina, Németh Kitti,
regionális 11. helyezés (dr. Lennerné Patkó Ildikó).
Angol nyelvi és országismereti verseny
Kiss Boldizsár 9. A, országos 1. helyezés
(Ozorai Magdolna).
Angol nyelvi és országismereti verseny
Herbath Liliána 11. H, megyei 1. helyezés
(dr. Kassasné Varga Ildikó).
Hevesy György kémiaverseny Döbrönte
László 8. H, megyei 3. helyezés (Fehérné
Gyömörey Katalin).
Helikon Ünnepségek iskolai kiskórus
ezüst minôsítés (dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó).
Helikon Ünnepségek iskolai nagykórus
ezüst minôsítés (dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó).
Luca-napi regionális dunántúli népdaléneklési verseny Százszorszép 7–8. osztályos lányok – Ambrus Krisztina, Boznánszky
Anna, Herbath Laura, Horváth Eszter, Kiss
Fanni, Marton Mercédesz, Nagy Adrienn,
Nagy Valentina, Pethô Franciska, Somlai
Fanni, Antók Csenge, Fehér Adél, Gadácsi
Júlia, Szalóky Anna, Szajkovics Evelin, Tóth
Fruzsina, Varga Fruzsina, bronz minôsítés
(dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó).
Luca-napi regionális dunántúli népdaléneklési verseny Dunántúli betyárok – Sali
Dávid 7. H, Sipos László 8. H, Oszkó Dániel
9. A, ezüst minôsítés (dr. Bérdiné Stipkovits
Ildikó).
Tiszán innen Dunán túl népdaléneklési verseny Százszorszép együttes – Ambrus
Krisztina, Boznánszky Anna, Herbath Laura, Horváth Eszter, Kiss Fanni, Marton Mercédesz, Nagy Adrienn, Nagy Valentina,
Pethô Franciska, Somlai Fanni 7. H Antók

Csenge, Fehér Adél, Gadácsi Júlia, Szalóky
Anna, Szajkovics Evelin, Tóth Fruzsina, Varga Fruzsina 8. H, megyei kiemelt arany, országos arany (dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó).
Tiszán innen Dunán túl népdaléneklési
verseny Galagonya együttes – Bérdi Réka 11H, Bödecs Mónika 11. A, Mogyorósi
Bianca 10. H, Tompa Ildikó 12. N, megyei
kiemelt arany, országos arany (dr. Bérdiné
Stipkovits Ildikó).
Kiss Péter kosárlabdatorna fiúcsapat – Szabó Bence 11. A, Nagy Roland 12. A, Fülöp
András 12. N, Horváth Máté 9. A , Esztergályos Máté 12. N, Radó Richárd 11. A, Németh Gábor12. N, Virág Viktor 9. H, 3. helyezés (Salamonné Csótár Adrienn).
Labdarúgó Diákolimpia Horváth Ákos 10.
A. Varga Dávid 10. A, Mészárics Ábel 11.
H, Somlai Zoltán 10. H, Kmetyó Bálint 10.
H, Görög Máté 10. A, Mendel Ákos 9. H,
Szentgyörgyi Martin 9. A, Kozma Ádám 9.
H, Velencei Balázs 9. H, Murai Gábor 11. H,
Zseli Dániel 9. A, Horváth Bence 7. H, Somogyi Balázs 10. H, országos elôdöntô 2.
helyezés (Vargáné Kovács Marietta).
Tinódi Kupa atlétikai verseny 100 m futás
Somogyi Cintia 11. A, 1. helyezés (Salamonné Csótár Adrienn).
Tinódi Kupa atlétikai verseny 100 m futás Jakus Dorina 11. H, 3. helyezés (Salamonné Csótár Adrienn).
Tinódi Kupa atlétikai verseny 4X100-as
váltó Jakus Dorina 11. H, Somogyi Cintia 11.
A, Bebesi Dóra 11. H, Smidéliusz Mónika 10.
A, 3. helyezés (Salamonné Csótár Adrienn).
Úszás Diákolimpia Varga Alexandra 9. H,
Paluska Marcell 7. H, Vass István 9. H, 2.
helyezés; Herbath Laura 7. H, 3. helyezés;
4X50-es fiú gyorsváltó Paluska Marcell 7.
H, Oszkó Ádám 7. H, Balogh Albert 7. H és
Mórotz Levente 7. H, 3. helyezés.
Jó tanuló, jó sportoló iskolai cím nyertese Stubán Dalma 10. A.
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Mi a véleménye az új városházáról?

»kérdez: reiner anita

»fotó: gyuricza imre

Horváth
Róbert

Czupor
Béla

Az új városháza helyszínével
nem vagyok teljesen elégedett, szerintem eldugott helyen van, és kár a park fáiért
is, amiket ki kellett vágni.
Jobban el tudtam volna képzelni például az ABC helyén.
Amúgy kívülrôl nagyon tetszetôs az új épület, szükség is volt
már a régi helyett erre a modern, mai kor követelményeinek megfelelô létesítményre.
Belsô felépítését és megjelenését is szépnek, korszerûnek találom. Igaz, hogy az
irodák kisebbek lettek, de így
legalább diszkrétebben lehet
intézni az ügyeket.

Ott lakom az új városháza közelében, így nap, mint nap figyelemmel kísérhettem épülését. Külsôleg szép és esztétikus lett az épület, és ha
még a parkolóhelyek is elkészülnek majd, teljes lesz az
összhang. A kivágott fákat,
és a zöldövezet megszûnését
sajnálom ugyan, de az jó,
hogy lett helyette egy szép és
modern hivatalunk. Az épület
korszerûségét jelzi az is, hogy
ügyfélbarátabbak lettek az
irodák, és modernizálták az okmányiroda ügyfélhívó rendszerét a gördülékenyebb ügyintézés érdekében.

Szilva szedd magad
akció Vönöckön!

Nagy
Zoltán

Nagyon jónak találom, hogy az
új épületet már akadálymentesítettre tervezték, megkönnyítve a babakocsisok és
mozgáskorlátozottak bejutását.
Ebbe a létesítménybe lépve
teljesen más miliô fogadja az
embert, például a régi és az új
okmányirodát is összehasonlítva, óriási a különbség. Egy
modern, huszadik századi épület lett az új városháza, de én
jobban örültem volna, ha már
napkollektorokat, illetve hûtésre-fûtésre alkalmas hôszivattyús berendezést alkalmaznak benne, 21. századivá téve az épületet.

Szemenyeiné
Bánáti
Beatrix

Kívülrôl és belülrôl egyaránt
szépnek és korszerûnek találom az új városháza épületét.
Belépve is egy sokkal modernebb környezettel találkozik
az ember. A házasságkötô
terem bútorzata és az egész
épület sokkal inkább beleillik
a mai korba, mint az elôzô
többszáz éves épület. Az is
elôny az elôzôvel szemben,
hogy szabadtéri ünnepségek
rendezésére alkalmas díszteret is kialakítottak. Elég gyakran járok ügyeket intézni, így
annak is külön örülök, hogy az
okmányiroda ügyfélhívó rendszere megújult.

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ
Celldömölk, Sport u. 8. • 95/525-070 • www.vulkanfurdo.hu

EGYSZERÛEN MEG KELL NÉZNI… ILYEN MÉG NEM VOLT!

Minden nap reggel 8 órától,
délután 18 óráig.
Egészséges, ízletes gyümölcsöt
kínálunk kedves vásárlóinknak,
kedvezményes, 100 Ft/kg áron.
Kompótnak, lekvárnak egyaránt felhasználható!

Érdeklôdni a 06 70/338-5635 vagy
a 06 20/337-1864 telefonszámokon lehet.

AUGUSZTUSI PROGRAMOK:

Építési telkek eladók!

08.28., szombat: ÉJSZAKAI VÍZI MOZI

Celldömölkön a Kolozsvár utcában,
a benzinkúttal szemben!

GREASE – amerikai zenés film.

Eladási ár:
2.500 Ft/m2 tôl – 3.500 Ft/m2- ig.

Érdeklôdni:
06/70/317-7727- telefonszámon.

Nézhetô medencébôl és partról egyaránt.
A film megtekintése 12 éven aluliaknak
nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
Belépés 21.30 – 22.00 óráig, záróra 00.30-kor.

Belépôjegy az éjszakai rendezvényekre
egységesen 1.000 Ft.
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A celli úszók Marcaliban
Ismét nagyszerûen teljesítettek a CVVSE
úszói. Ezúttal Marcaliban hódították meg a vizet augusztus 3-án és 4-én. A XV. Országos B
Kategóriás Bajnokságon 31 érmet szereztek
a FUNRE versenyén. A kétnapos rendezvényen
22 egyesület küzdött egymással.
I. helyezések: Fekete Csongor (50 m hát, 100
m hát, 200 m gyors, 200 m vegyes); Iván Bernadett (50 m pillangó); Kovács Bálint (100 m
pillangó); Molnár Dániel (50 m hát).
II. helyezések: Fekete Csongor (50 m mell, 50
m gyors, 100 m mell); Kovács Bálint (50 m
gyors, 50 m pillangó, 100 m gyors, 200 m vegyes); Kovács Ádám (100 m pillangó) Kovács

Gerda (50 m pillangó); Molnár Dániel (50 m
hát); Molnár Tibor (100 m mell); Németh Réka (200 m vegyes); Somogyi Ábel (50 m
gyors).
III. helyezések: Fekete Csongor (50 m pillangó); Kovács Ádám (50 m mell, 100 m mell);
Iván Bernadett (100 m hát); Hérincs Fruzsina
(200 m vegyes); Kiss Gergô (100 m pillangó,
200 m gyors); Molnár Tibor (50 m hát); Németh Réka (50 m pillangó); Somogyi Ábel (50
m mell).
A versenyzôket felkészítették: Márkus Imre
edzô és Bertalanné Horváth Dóra úszásoktató.

Gratulálunk az eredményekhez!
A CVVSE edzései szeptembertôl újra indulnak.
Minden, amit a celli úszókról és szinkronúszókról tudni érdemes, az egyesület honlapján
megtalálható: www.cvvse.hu.
»LILO

NB II. Északnyugati Csoport nôi kézilabda 2010–2011.évi bajnokság alapszakaszának sorsolása:
Forduló Hazai csapat

Vendég csapat

Felnôtt mérkôzés ideje:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Szombathely FSE
CVSE- Swietelsky
Bábolna SE
Komáromi AC
CVSE-Swietelsky
SZESE GYÔR
CVSE-Swietelsky
MOGAAC
CVSE-Swietelsky
CVSE-Swietelsky
Gyôri AUDIO ETO III.
CVSE-Swietelsky
CVSE-Swietelsky
Alsóôrs SE
CVSE-Swietelsky
Sárvári Kinizsi
CVSE-Swietelsky
Dr. Lupo Büki TK

2010. szeptember 11.
2010. szeptember 19.
2010. október 02.
2010. október 09.
2010. október 16.
2010. október 23.
2010. szeptember 26.
2010. november 06.
2010. november 13.
2010. november 20.
2010. november 28.
2010. december 04.
2010. december 11.
2010. december 18.
2011. február 13.
2011. február 19.
2011. február 26.
2011. március 05.

CVSE-Swietelsky
Gyôri AUDIO ETÓ III.
CVSE-Swietelsky
CVSE-Swietelsky
Alsóôrs SE
CVSE-Swietelsky
Sárvári Kinizsi
CVSE-Swietelsky
Dr. Lupo Büki TK
Szombathely FSE
CVSE-Swietelsky
Bábolna SE
Komáromi AC
CVSE-Swietelsky
SZESE GYÔR
CVSE-Swietelsky
MOGAAC
CVSE-Swietelsky

Ifjúsági mérkôzés ideje:
16.00 óra
14.00 óra
16.00 óra
16.00 óra
16.00 óra
16.00 óra
11.00 óra
16.00 óra
18.00 óra
18.00 óra
16.00 óra
15.00 óra
16.00 óra
16.00 óra
11.00 óra
16.00 óra
16.30 óra
16.00 óra

2010. szeptember 11. 18.00 óra
–
2010. október 02.
18.00 óra
2010. október 09.
18.00 óra
2010. október 16.
14.00 óra
2010. október 23.
18.00 óra
2010. szeptember 26. 13.00 óra
2010. november 06. 18.00 óra
2010. november 13. 16.00 óra
2010. november 06. 16.00 óra
–
2010. december 04. 17.00 óra
2010. december 11. 18.00 óra
2010. december 18. 18.00 óra
2011. február 13.
12.45 óra
2011. február 19.
18.00 óra
2011. február 26.
14.30 óra
2011. március 05.
18.00 óra

NB II. Északnyugati Csoport férfi kézilabda 2010–2011.évi bajnokság alapszakaszának sorsolása:
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Forduló Hazai csapat

Vendég csapat

Felnôtt mérkôzés ideje:

Ifjúsági mérkôzés ideje:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Celldömölk VSE
Celldömölk VSE
Celldömölk VSE
Veszprém Egyetem
Celldömölk VSE
MKB Veszprém II.
Celldömölk VSE
ÁCS SE
Komáromi AC
PÁPA SE
Georgikon Keszthely
SZESE GYÔR
Celldömölk VSE
Tapolca SE
Celldömölk VSE
Szentgotthárd SE
Celldömölk VSE

2010. szeptember 11.
2010. szeptember 18.
2010. szeptember 26.
2010. október 03.
2010. október 10.
2010. október 16.
–
2010. október 30.
2010. november 07.
2010. november 13.
2010. november 20.
2010. november 27.
2010. december 05.
2010. december 11.
2011. február 13.
2011. február 20.
2011. február 26.

2010. szeptember 11.
2010. szeptember 18.
2010. szeptember 26.
2010. október 03.
2010. október 10.
2010. október 16.
–
2010. október 30.
2010. november 07.
2010. november 13.
2010. november 20.
2010. november 27.
2010. december 05.
2010. december 11.
2011. február 13.
2011. február 20.
2011. február 26.

PÁPA SE
Georgikon Keszthely
SZESE GYÔR
Celldömölk VSE
Tapolca SE
Celldömölk VSE
Szentgotthárd SE
Celldömölk VSE
Celldömölk VSE
Celldömölk VSE
Celldömölk VSE
Celldömölk VSE
Veszprém Egyetem
Celldömölk VSE
MKB Veszprém II.
Celldömölk VSE
ÁCS SE

16.00 óra
18.00 óra
17.00 óra
11.00 óra
18.00 óra
18.00 óra
17.00 óra
15.00 óra
17.00 óra
17.00 óra
17.00 óra
18.00 óra
17.00 óra
11.00 óra
11.00 óra
17.00 óra

18.00 óra
16.00 óra
15.00 óra
09.00 óra
16.00 óra
16.00 óra
15.00 óra
13.00 óra
15.00 óra
15.00 óra
15.00 óra
16.00 óra
15.00 óra
13.00 óra
13.00 óra
15.00 óra
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» SPORT

Pontatlan kezdés pontos folytatással
Celldömölki VSE–ZTE II. 0-2 (0-1)
Celldömölk, 350 nézô NB III-as labdarúgómérkôzés Bakony-csoport 1. forduló. 2010.
augusztus 14.
Vezette: Erdôs András (Aradi József, Krámli
András).
Celldömölk: Tóth J. – Szilágyi, GYÔRVÁRI, Kazári, Györkös – Csákvári (Gaál 60. p.),
Mayer, Süle (Enyingi 73. p.), Baranyai
(Ambrus 83. p.) Kocsis, Németh J. Edzô:
Csákvári Zsolt.
ZTE FC ZRT. II.: Pogacsics – Turcsik, Bogunovic,
Panikvar, Kocsis – Tróbert (Németh M. 74.
p.), Keszei (Simon 83. p.), Major, Ivancsics
– Sági (Kósik 79. p.), Krajcár. Edzô: Balázs
Zsolt.
Góllövôk: Bogunovic (38. p.), és Németh M.
(77. p.).
Balatonfüred–Celldömölki VSE 0-2 (0-1)
Balatonfüred, NB III-as labdarúgó-mérkôzés Bakony-csoport 2. forduló. 2010. augusztus 21.
Vezette: Vizi István (Szép II. Sándor, Földszin
Balázs).
Balatonfüred: Lantai T. – Banai, Szabó A.,
Petô (Gál 75. p.), Tóth – Babics, Bognár,
Boromissza, Molnár (Benedek 46. p.) –
Schneider, Marosvölgyi. Edzô: Lantai Balázs.
Celldömölk: Tóth J. – Szilágyi, Gyôrvári, Ka-

zári, Györkös – Csákvári (Ambrus 78. p.),
Mayer, Süle, Enyingi – Gaál (Németh J. 58.
p.), Kocsis (Velencei 90. p.). Edzô: Csákvári Zsolt.
Góllövôk: Gyôrvári (38. p.) és Németh J.
(74. p.).
Nos, ott folytatódott minden, ahol az elmúlt
idényben abbamaradt. Jött egy jó erôkbôl
álló, akár bajnokesélyesnek is nevezhetô
ellenfél, megerôsítve a zalaegerszegi NB
I-es keret kispadját koptató, vagy éppen
rendszeresen játszó játékossal, és az ember fiának mégis az a szájíze a meccs végeztével, hogy meg lehetett volna ez a
mérkôzés. Pontok, de legalább egy pont
benne volt ebben az összecsapásban.
Mégsem sikerült pontosan a start, mert a
labda megszerzését követô játék nem
volt célratörô, a helyzetek felismerése és
tudatos megjátszása, kihasználása kívánni valót hagyott maga után. A mérkôzést
egyébként a Zete kezdte jobban, a Cell inkább csak védekezett, majd kiegyenlítôdött
a játék, amikor Bogunovic lapos szabadrúgása, úgy harmincról utat talált Tóth Jenô
kezei között a hálóba. A szerencsés találatát követôen aztán a második félidôben
akár pechesnek is érezhette magát, amikor – szintén szabadrúgásból – lövése a fel-

sô kapufáról a gólvonal elé pattant és nem
mögé. A játék inkább a mezônyben zajlott
továbbra is, a kapuk ritkán kerültek veszélybe, aztán a levegôben lógó egyenlítés helyett a frissen beállt zalai csere egy, a védelmen átívelt labdát a hosszú oldalon bebólintott, eldöntve ezzel a csatát.
A folytatás – már idegenben – szebben sikerült, pedig a frissen felkerült Balatonfüred bemutatkozása és játékosállománya
nem igazán ezt vetítette elôre. A Veszprém
megyei bajnokság második helyezettjeként
feljutott együttes elsô meccsén Bükön
nyert két góllal, soraiban tudja az átigazolási idôszak után a Cellben is jól ismert Szabó Attilát és Babics Zsoltot, illetve a tavalyelôtti NB III-as gólkirály ex-veszprémi
Marosvölgyit. Nos, a papírformát most a
celliek borították fel és dicséretes módon
javították ki pontatlan startjukat.
A bajnokság elsô két fordulója egyébként
elég hektikusra sikeredett, úgy tûnik, nagyon kiegyenlített a mezôny, biztosra
senki sem mehet senki ellen. Ennek szellemében a következô hazai összecsapás
sem ígérkezik egyszerû feladatnak, három
esélyes meccsre a tavalyi ezüstérmes Lipót csapata látogat a Kolozsvár utcába augusztus 28-án, 17.00 órától.
»DOTTO

Az elôdökre emlékezvén
Akkor, amikor a magyar labdarúgás 9. hivatalos bajnokságát a legendás Schlosser Imre 18 góljával a Ferencváros nyerte akkor,
amikor a vidéki csapatok bajnokságát a Gyôri ETO nyerte a nyugati csoportból, ahol két
soproni és két pozsonyi csapat indult még
rajta kívül, nos, akkor, az akkori celldömölki vásártéren sokan gyülekeztek egy nyári
nap délutánján. 1910 nyarán járunk, pontosan július 31-én négy óra van, a sok érdeklôdô a Celldömölki Athlétikai Club fiataljainak bemutató atlétikai versenyére, majd
az azt követô elsô nyilvános labdarúgó-mérkôzés megtekintésére érkezett. Az összes
jegy elôvételben elkelt, az eseményre
több szponzor szép díjakat is felajánlott. Az

Új

I M P R E S S Z U M

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

atlétikai versenyt követôen a fiatalok két csapatra osztották egymást, és Celldömölkön
elôször indult hivatalos mérkôzésen útjára
a bôrgolyó. A történelmi mérkôzés résztvevôi megérdemlik, hogy Tarrósy Imre centenáriumi könyvébôl felidéztessenek: CAC
„A”: Weisz István – Steiner Jenô, Ihász Antal, Neuhauser Károly – Landler Jenô,
Neuhauser Andor – Weisz Béla, Landler Miklós, Horváth László, Landherr György, Blettler
István. CAC „B”: Mustos József – Schönberger
Marcell, Szalay Géza, Khon Imre – Géfin Lajos, Nagy Jenô – Khon Béla, Rosenberg Lajos, Landler Sándor, Stern Lajos, Balassa Dezsô. A mérkôzést nagy közönségsiker mellett az „A” csapat nyerte 1-0-ra. Még a nyá-

ron, augusztus 28-án sor került az elsô vidéki meccsre is, Jánosházán nyert a csapat
2-1-re, különösen Mustos, Schönberger,
Goldring és Landler Miklós jó játékával. 1911ben a két labdarúgó-mérkôzést követôen az
atlétikai klub nevet váltott és felvette a Celldömölki Football Club nevet. Elsô vidéki csapatként a Szombathelyi Diadal SC labdarúgóit fogadták július 16-án és nagyszerû, küzdelmes mérkôzésen, a fizikai fölényben játszó vendégek ellen Mustos József parádés
védéseivel gólnélküli döntetlent harcoltak
ki. Emlékezzünk az elôdökre, az elsôkre és
az ôket követô száz év játékosaira, boldog
születésnapot 100 éves celli foci!
»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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Az elsô igen
2010. augusztus 14-én tartották az új városházán az elsô
házasságkötést. Az ifjú párnak, Sebestyén Tímeának és
Hömöstrei Pálnak gratulálunk és hosszan tartó boldogságot kívánunk!

» FELHÍVÁS
Tanévnyitó szeptember 1-jén a Celldömölki Városi Általános Iskolában Celldömölkön 7.40-kor a Széchenyi u.
16.-ban, Alsóságon 8.10-kor az Alsósági Sportcsarnokban.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen értékesíteni kívánja a tulajdonában lévô alábbi ingatlanokat:
1./ Celldömölk, Mikes u. 18. sz. alatti társasház földszintjén lévô volt könyvtári helyiségek a társasház közös tulajdonában álló 88/1000-ed tulajdoni hányaddal együtt.
A három egybenyitott helyiség és vizesblokk területe
összesen 74 m2 nagyságú. Kikiáltási ára: 5.180.000 Ft.
2./ Celldömölk, Marx u. 10/A. sz. alatti komfort nélküli, szoba-konyhás önkormányzati bérlakás, a közös udvarból a
hozzá tartozó területrésszel együtt. Területe: 43 m2. Kikiáltási ára: 350.000 Ft. A licit idôpontja: 2010. szeptember 10.,
péntek 9 óra. Helyszíne: a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozóterme.
Licitlépcsô: 1. esetben: 100.000 Ft. 2. esetben: 10.000 Ft.
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés megkezdése elôtt készpénzben a kikiáltási ár 10%-ának megfelelô összeget árverési elôlegként a Polgármesteri Hivatal
pénztárába befizeti. Fizetési eszközként csak készpénz fogadható el.
Az elôleg a vevô által fizetendô vételárba beszámít, a többi résztvevô számára az árverés befejezése után visszafizetésre kerül.
Az ingatlanok tulajdonjogát a liciten résztvevôk közül az
szerzi meg, aki a legmagasabb összegû vételár egy összegben való megfizetésére tesz ajánlatot.
Az árverés nyertesének feladata és költsége az adás-vételi szerzôdés elkészíttetése legkésôbb a licit idôpontját
követô 15 napon belül.
A vételár kifizetése a szerzôdés megkötését követô 15 napon belül esedékes.
Az ingatlan megtekinthetô: telefonon történô elôzetes
egyeztetés alapján munkanapokon 8.00–16.00 óráig.

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölk-Alsóságon 80 m -es, összkomfortos kertes családiház
eladó. Tel.: 06 70/453-4447.
2

Celldömölk-Alsóságon 120 m2-es összkomfortos kertes
családiház eladó. Tel.: 06 70/453-4447.
Szeged, Petôfi sugárúton, az egyetemhez közel, 100 m2,
2 szoba, étkezô, 4–5 diáknak kiadó. Közös költség nincs. 20.000
Ft/fô + arányos rezsi + kaució. Tel.: 06 70/434-1854.
Gyôri egyetemisták figyelem! Albérlet kiadó: Gyôr, Cuha u. 19.
Tel.: 06 70/313-9170.

Az Új Kemenesaljában 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.
14

További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelôjénél, illetve a 95/525-813-as telefonon kapható.

HIRDETMÉNY
Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja
a tulajdonában lévô alábbi ingatlanait:
• Celldömölk, Zalka u. 56. I/3. szám alatti 75 m2 nagyságú, 2+2 félszobás társasházi öröklakás és 16 m2 nagyságú garázs a társasház tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt. A lakás eladási ára: 10.200.000 Ft. A garázs eladási ára: 1.368.000 Ft.
• Celldömölk, Temesvár u. 8. szám alatti, 1156 m2 nagyságú volt Mentôállomás ingatlana. Eladási ár: 11.600.000 Ft.
• Celldömölk, Vasvári Pál u. 6/a. szám alatti 19 m2 nagyságú garázs. Eladási ár: 1.539.000 Ft.
• Celldömölk Sági u. 111. fsz. 2. sz. alatti 59 m2 nagyságú,
egyéb épület megnevezésû, korábban a posta által használt épületrészt, a társasház tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt. Eladási ára: 5.900.000 Ft.
Az ingatlanok megtekinthetôek: telefonon történô elôzetes egyeztetés alapján munkanapokon 8.00–16.00 óráig.
További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelôjénél a 95/525-813-as telefonon kapható.
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MACI CUKI

A BAKÓ TREX KFT.

Celldömölk, Szomraky u. 2. • Tel.: 06 30/237-6097

Fagyikertünkbe saját készítésû fagyival
várjuk kedves vendégeinket
1 gombóc 100 Ft
Fagyikelyhek: Gyümölcsös
• Giovanni • St. Tropez

Celldömölki varrodájába
gyakorlattal rendelkezô szakmai
irányítót, és varrónôket, illetve

500 Ft

Gyerekeknek: Mickey Mouse
• Hóember
300 Ft
Jegeskávé
350 Ft
Krémes
100 Ft
1 kg sajtos, sós pogácsa 1.000 Ft
Figurás torták
3.000 Ft
Hagyományos 16 szeletes torták 1.800 Ft + díszítés.
Fagyizónk nyitva: naponta 10 órától 20 óráig

varrásra betanítható hölgyeket keres.
Helyiek elônyben!

Tel.: 0695/421-791
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Kedves Celldömölkiek!
A Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület
szeretettel hívja Önöket piknikre a ligetbe
2010. szeptember 4-én (szombaton), 14.00–24.00 óra között.

Tervezett program:
14.00 óra

15.00 óra
16.00 óra
16.00 óra

Civil fakanál – fôzôverseny szervezetek, baráti társaságok, közösségek csapatai nevezhetnek,
bármely, szabadtéren is elkészíthetô étellel
Játszóház kicsiknek és
nagyoknak
„Civil a pályán” – amatôr nôi és
férfi labdarúgó torna
„Ép testben ép lélek” – szûrôvizsgálatok, alternatív gyógyászati módok, természetgyógyá-

16.00 óra

18.00 óra

szati termékek bemutatója,
„teaház” és bio-ételek kóstolója
Weöres Sándor: Csalóka Péter –
mesejáték a Soltis Lajos Színház
elôadása
Sághegy-Kissomlyó borkóstoló,
„pálinkázó” és hozzá való
falatok
„Pogácsa és társai” címû
sütôverseny eredményhirdetése
Fôzôverseny eredményhirdetése

18.30 óra

19.00 óra
21.00 óra

22.00 óra
22.30 óra

A Cselekvô Összefogással
Celldömölkért Egyesület
polgármesterjelöltjének és
képviselôjelöltjeinek
bemutatkozása
„Ujjé a ligetben…” nosztalgiamûsor – Karcagi Péter és barátai
Vörösmarty: Csongor és Tünde –
színjáték a Soltis Lajos Színház
elôadása
Konga dobok koncertje
Utcabál

A fôzô- és sütôversenyre, valamint a labdarúgó tornára baráti társaságok jelentkezését várjuk.
Jelentkezni lehet: a fôzôversenyre a 70/339-2126-os, a labdarúgó tornára a 70/276-5547-es telefonszámon.

Nézzen be hozzánk – megéri!
Vásárolhat, utazhat, iskolakezdésre
Kis ba
készülhet, tartozásait rendezheti…
nagynk
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
lehetôs
égek!
Celldömölki, Ostffyasszonyfai és Vönöcki
Kirendeltségeinek kedvezményes hitelébôl.
(Maximális összeg: 2 millió Ft.)
1 napos ügyintézés.
Akciónk 2010. augusztus 2-tôl szeptember 30-ig tart.
500 ezer Ft-ig – 1 napos ügyintézés.
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

☎

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
THM: 17,80%
Vönöck,
Kossuth
L.
u.
69/b.
•
/Fax:
95/485-010
(2 millió Ft, 5 évre).

☎

☎

☎

