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Felhívás

2012. évi sárga kukás gyûjtési napok

A Celli HUKE KFT. ezúton értesíti a
tisztelt lakosságot, hogy a csoma-
golási hulladékok szelektív gyûjté-
sét a nyári hónapokban júniustól
szeptemberig havonta kétszer a
következõ KEDDI napokon végzi:

június 5. augusztus 28.
június 26. szeptember 11.
július 17. szeptember 25.
július 31. október 9.
augusztus14. november 6.

december 4.

Kérjük, a gyûjtõzsákokat és a gyûjtõedé-
nyeket a fenti napokon reggel 6.00 órá-
ig szíveskedjenek a ház elé kihelyezni!

CELLI HUKE KFT.

A Kemenesvíz
Víziközmű Kft.

ügyfélszolgálati irodát nyított
Celldömölk 

Dr. Géfin Lajos tér 10. sz. alatt,
a Közösségi Ház épületében.

Az ügyfélszolgálatunk telefonszáma:

06 95/777-010
Várjuk kedves ügyfeleinket!

Ügyfélfogadási idő:

hétfő 8.00–15.30
csütörtök 8.00–15.30
péntek 8.00–15.30
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183 tanítási nap után június 16-án és
17-én lezárult a 2011/2012-es tanév a
helyi általános iskolás diákok számára.
A tanévzáró ünnepséggel közel tíz hétig
tartó vakáció vette kezdetét.
„A 2011/2012-es tanévet ezennel lezá-
rom” – az alábbi szavak minden kisdiák
örömére hangzottak el a tanévzáró ün-
nepségeken. Június 16-án utoljára szó-
lalt meg a sokat hallott iskolai csengõ a
Városi Általános Iskola Al só sá gi Tag -
iskolájától búcsút vevõ nyol ca di ko sok
számára is. Az alsósági tornacsarnokban
felsorakozott végzõsöktõl elsõként Fehér
László polgármester vett búcsút, majd
Szabóné Kiss Ildikó kö szöntötte az elkö-
szönõ ifjakat. A tagintézményvezetõ út-
ravalóul ezekkel a szavakkal töltötte
meg tanítványai képzeletbeli tarisznyá-
ját: „El ne felejtsétek a varázsszót: türe-
lem. Le gyen türelmetek a tanuláshoz,
munkához és legfõképpen embertársai-
tokhoz. Egy jó szó mindennél többet ér.”
Az elköszönõ tanulóktól a hetedik osztá-
lyosok nevében Árvai Tímea idézte fel a
közös emlékeket, majd a nyolcadikosok
sorából Vincze Réka lépett ki elbúcsúzni
az alma mater falaitól. Az esemény ün-
nepi fényét tovább emelte, hogy Völgyi
László tanár urat aranydiplomája átadá-
sának alkalmából köszönthették az in-
tézményben. Az emlékezés ünnepélyes
pillanatait egy nemrég történt haláleset
árnyékolta be, a jelenlévõk egy perces
néma felállással emlékeztek az iskola
egykori tanítójára, Horváth Mi hály néra.
A megemlékezés után az elismerések
átadása következett, mely  nek során
könyvjutalomban részesültek az osztá-
lyok legeredményesebb tanulói, a kö-
zösségi munkában élenjáró diákok. 

Június 16-án a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskolában is lezárták az osz-
tálynaplókat, ezzel a 2011/2012-es
tanévet. A tanévzáró ünnepség kezde-
tén Mód Marcell nyolcadik osztályos ta-
nuló a Búcsúzás Kemenesaljától címû
verssel lépett diáktársai, pedagógusai
és szülei elé. A ballagóktól Sebestyén
Fanni búcsúzott el az iskolában maradó
társai nevében, majd Jagodich Mira

nyolcadikos tanuló lépett ki a mikrofon-
hoz, elköszönni végzõs társai nevében
az általános iskolás évektõl. Az iskola
igazgatója, Czupor Attila ünnepi beszé-
dében elõször a ballagókhoz szólt, biz-
tatva õket, hogy legyenek derûsek és
soha ne adják alább azt a mércét, amit
az iskola eléjük állított. Az ünnepség
folytatásában a Szent Bene dek Ka to -
likus Általános Iskola Fejlesz té séért és
Tanulóiért Alapítvány díjainak átadásá-
ra került sor. Példamutató keresztény
magatartásáért és közösségi munkájá-
ért Jagodich Mira az elismerés elsõ fo-
kozatát, míg Mód Marcell a második fo-
kozatát vehette át. A nyolcadikosoktól
való búcsúzást követõen az iskola évzá-
ró mûsora következett. Sarlós Napsugár
harmadik osztályos tanuló az áhított va-

kációról szavalt, majd Kirner Antal Zol -
tán atya szólt a diákokhoz. A tanévzáró
ünnepség végén a különbözõ tanulmá-
nyi versenyeken kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtó diákok és jó tanulmányi
eredményt elérõ tanulók jutalomköny-
veket vehettek át
A Városi Általános Iskola tanévzáró és
ballagási ünnepélyére június 17-én ke-
rült sor a mûvelõdési központ elõtti té-
ren. Az évzáró rendezvény bevezetõje-
ként az 5. A osztályosok mutatták be
tánckoreográfiájukat a „Valahol Euró pá -
ban” musical Vándorlás címû betétdalá-
ra, majd Fehér László polgármester kö-
szöntötte a pedagógusokat, diákokat és
hozzátartozóikat. Beszédében kiemelte
a városi iskola elmúlt tanévének szép
szakmai sikereit, kiváló eredményeit. Az

idei tanév végeztével vehette át arany-
diplomáját Takács Lászlóné Erzsi néni
nyugalmazott pedagógus, akit a város-
vezetõ és Danka Adél igazgató köszön-
tött a jeles esemény alkalmából. Az in-
tézményvezetõ ezután értékelte a most
lezárult 2011/2012-es tanévet. Mint el-
mondta, 963 gyermeket oktattak, ne-
veltek negyven osztályban. 89 tanuló
kitûnõ, 69 pedig jeles bizonyítványnak
örülhetett. A nevelõ testületi dicséret-
ben részesült tanulók felsorolása után a
különbözõ megyei, országos tanulmá-
nyi, illetve sportversenyeken elõkelõ
helyezést elért diákok vehették át
könyvjutalmukat. Az iskola énekkara
Deák Bill Gyula: „Tiéd minden dal” címû
számát adta elõ, az elsõ osztályosok pe-
dig útravaló ajándékkal köszöntötték a

búcsúzó nyolcadikosokat. A hetedik év-
folyamosok verssel búcsúztatták a bal-
lagókat, akikhez ezután Danka Adél
igazgató intézett beszédet. „A ballagás
fontos mérföldkõ az életben, de nem
búcsúzni kell, csak elköszönni” – hang-
súlyozta az intézményvezetõ, és az ál-
landó tanulás szükségességére hívta fel
a továbbtanulás elõtt álló ballagók fi-
gyelmét. A nyolcadik évfolyam nevé-
ben Nagy Klaudia 8. C és Hegyi Viktória
8. B osztályosok búcsúztak az iskolától,
tanáraiktól és diáktársaiktól. Az ünnep-
ség utolsó mozzanataként a hagyomá-
nyoknak megfelelõen a nyolcadikosok a
levegõbe engedték a tervek és álmok
majdani megvalósulását jelképezõ lég-
gömböket.

»VZS – RA

Itt a vakáció!



Híven a több száz éves zarándokhagyo-
mányhoz, újraéled városunkban a gya-
logos zarándoklat is az Észak Spanyol -
országi El Caminóhoz hasonlóan. Több
éves elõkészítõ munka után a MÁRIA
ÚT kijelölésre került, egészen CSÍKSOM -
LYÓTÓL MÁRIAZELLIG. 
A nyugat-dunántúli szakasz ünnepélyes
avatása és az útszentelés augusztus15-
én és 19-én lesz. Az útvonal, hûen a
hagyományokhoz, erdõn-mezõn, réte-
ken-szántókon, falvakon és városokon
keresztül vezet. Sok önkéntes segítõ,
önkormányzat és helyi szervezet támo-
gatta a zarándokút megvalósulását. A
ténylegesen megerõltetõ fizikai mun-
kát – az útkijelölést, a zarándokok tájé-
kozódását könnyítõ jelek felfestését
szintén nagy részben önkéntesek vé-
gezték, a Mária Út Közhasznú Egyesület
tagjainak irányítása és aktív részvétele
mellett. 
A Mária Út jelzése mostantól számunk-
ra, celldömölkiek számára is többet je-
lent egyszerû útjelzésnél. Hiszen Kirner
Antal Zoltán plébános hathatós irányí-
tásával és felajánlásával megnyílt a ko-
lostor épülete a zarándokok elõtt.
Elõzetes bejelentkezés után a megfá-
radt zarándokok kulturált, ingyenes
szálláshelyet találnak az ódon falak kö-
zött. Ugyanitt kialakításra kerül egy kis
„zarándok-sziget” is, ahol az úton lévõk
térképhez, információs anyagokhoz jut-
hatnak, és lepecsételhetik zarándok-
igazolványukat. Fontos tehát, hogy a la-
kosság, az utca embere mostantól ter-
mészetes látványként élje meg, ha háti-
zsákos, meg fáradt emberekkel találko-
zik. Le gyünk kedvesek, segítõ készek. Ha
segítséget, információt kér tõ lünk, le-
gyen pár percünk megállni és tájékoz-
tatni. Lehet, hogy csak pár szelet kenye -
ret, ásványvizet szeretne, lehet, hogy
szállást keres, de az is lehet, hogy a
hosszú, magányos gyaloglás után egy-
szerûen csak megpihenne, és beszélget-
ne néhány szót valakivel. Ne tegyünk
mást, mint amit mi fogadnánk szívesen
egy idegen városban, esetleg egy ide-
gen országban. Valahol, valamikor lesz
majd valaki, aki bennünket is útbaigazít.
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Zarándokút
Szûz Mária tiszteletéreÚjabb lépés a turizmus felé

Rendkívüli ülést tartott június 18-án Cell dö -
mölk Város Képviselõ-testülete. Az ülés ösz-
szehívását egy pályázat beadásáról történõ
döntés indokolta. A Magyar Labdarúgó Szö -
vet ség országos pályaépítési program kere-
tében ugyan is az önkormányzat pályázatot
nyújtott be egy nagyméretû (105x68 méte-
res) mûfüves labdarúgó-pálya építésére. A
beruházás tervezett költsége 150 millió fo-
rint, ennek 30%-át kell önerõként biztosíta-
ni. Fehér László polgármester tájékoztatott,
hogy az önkormányzat hat éve árul egy, a
für dõ höz közeli mintegy 13 ezer m2-nyi te-
rületet, most a fürdõre beruházó cég gel
együtt a terület hasznosítására nyílhat le-
hetõség, hiszen az önrészt, mintegy 46 mil-

lió forintot a Jufa Un garn Kft. átvállalja.
Rudolf Wiedner, a Jufa Ungarn Kft. ügy -
vezetõje elmond ta ugyanis, hogy a pályázat
megvalósulása esetén növelni tudnák szál-
lóvendégeik számát, mert ezáltal megnyíl-
na az út az edzõtáborozási lehe tõ sé gek
elõtt is. A pálya üzemeltetésével kapcsola-
tosan még nem született döntés, de az ülé-
sen elhangzott, hogy mivel a létesítmény
sokoldalúan kihasználható lesz, alkalmas
lesz felkészülésre, de edzõmérkõzések tar-
tására is, az árképzést úgy fogják alakítani,
hogy önfenntartó legyen. Zárt ülésen tár-
gyaltak a képviselõk a Vulkán fürdõ fejlesz-
tései rõl illetve annak bérbeadásáról. 

»LOSONCZ ANDREA

A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiak-
ban MLSZ) pályázati felhívást tett közzé kü-
lönbözõ méretû mûfüves pályák építésére
70%-os támogatási intenzitással. A város-
vezetés úgy döntött, hogy a közepes, a
40x20 méteres pálya építését célozza meg.
A bekerülési költségekrõl, az épülõ mûfü-
ves pálya kihasználásáról kérdeztük Fehér
László polgármestert.
– A kivitelezési munkálatokat egy budapes-
ti cég nyerte, õk adták a legkedvezõbb ár-
ajánlatot, 27 millió forintot. Ez azt jelenti,
hogy az önrész összesen 8,1 millió forint.
Sebestyén Attila utánpótlás szak ágvezetõ
és Balázs Béla, a CVSE ügyvezetõje és jó-
magam szponzori támogatásokból ösz-

szegyûjtöttünk több, mint 4 millió forintot.
Így az önkormányzatnak már csak 4 millió
forint önrészt kell vállalnia.
»Mi indokolja a beruházást?
– Az az elvem, hogy minden lehetõséget
meg kell ragadni az építkezésre – ehhez a
beruházáshoz a fenti vállalással most
13–14%-os önrésznél többre nincs szükség,
hiszen ezzel is a város épül, szépül, növek-
szik a lehetõségek száma. Az iskolai test-
nevelés helyzetén is tudunk javítani ezáltal,
hiszen a tornaterem maximális kihasznált-
sága mellett is gyakran kényszerülnek a
testnevelõk kültéri testnevelés órák meg-
tartására: többször tartják kinn a ligetben
az órákat, most, a pályák számának növe-
lésével a tanulók is több esélyt kapnak. De
nemcsak õk járnak jól, hanem az új pályát
használhatják majd a sportegyesület után-
pótlás csapatai edzésre, felkészülésre, va-
lamint baráti társaságok sportolási igényei
is kielégülést nyerhetnek.
»Mikorra készül el az új létesítmény?
– A munkaterület átadása június közepén
volt, július közepére várható a befejezés.
Az átadást augusztusban tervezzük. »LA

Épül az új mûfüves focipálya

Június 26-án hivatalosan is megtörtént
a szerzõdéskötés Celldömölk Város Ön-
kormányzata és a JUFA Ungarn Kft. kö-
zött, mely a Vulkán Gyógy- és Élmény-
fürdõn 2,7 milliárd forintos összberuhá-
zást jelent: a 150 ágyas négycsillagos
szálloda, az eredetileg 74 beállóhelyre
tervezett szintén négycsillagos kem-
ping, valamint a meglévõ létesítmény
pihenõ és élményelemekkel történõ
bõvítését. A szerzõdést az önkormány-
zat részérõl Fehér László polgármester
és Farkas Gábor jegyzõ, a JUFA Ungarn
Kft. részérõl Rudolf Wiedner, a cég
ügyvezetõje írták alá a Vulkán fürdõ

konferenciatermében. A szerzõdéskö-
tés következtében megkezdõdhetett
az építkezés a fürdõ területén.

»LA

Megkezdõdtek a munkálatok



A Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképzõ Iskola a 2011/2012-es tan-
évben meghirdette „Az év tanára” cí-
met, melyet az iskola tagintézményei-
ben a diákok szavazatai alapján osztot-
tak ki. Az elismeréseket a tanévzáró
ünnepélyen vehették át az oktatók,
ahol kiderült, hogy a gimnáziumban
Mészáros Gábor történelem-, etika- és
társadalomismeret szakos tanár érde-
melte ki a diákok bizalmát, míg az in-
tézmény szakképzõ részében Somogyi
Ákos földrajz szakos tanár és géplaka-
tos szakoktató kapta a legtöbb voksot
a tanulók részérõl.

»Szakmai útjáról elsõként Mészáros
Gábor tanár urat kérdeztük: miért vá-
lasztotta hivatásának a pedagóguspá-
lyát?

– Kezdetben más irányú terveim vol-
tak, csak késõbb döntöttem el, hogy a
tanári pályán indulok el. Az egyetemi
évek alatt rendszeresen korrepetáltam
Budapesten, ami pozitív érzéseket kel-
tett bennem. Mivel pedagóguscsalád-
ból származom, így szüleim révén be-
leláthattam a tanári szakmába, de a
választáshoz a gimnáziumi évek is hoz-
zásegítettek, ahol a közösségi élmé-
nyek mellett matematikatanárom is
nagy hatással volt rám. 
»Miért éppen a történelem szakra
esett a választás?
– A közéleti kérdések már gyerekko-
romban is foglalkoztattak, különösen
érdekelt, hogy miért olyan a világ,
Európa és Magyarország, amilyen.
Ezekre a kérdésekre pedig a történe-
lem segítségével kaphatunk választ,
ugyanakkor az etika és társadalomis-
meret is segíti a mögöttes tartalmak
alapos megismerését. 
»Milyen célt tûz ki maga elé a tanítás
során?
– Az oktatás során fontosnak tartom,
hogy tanítványaim a középiskolai évek
ideje alatt általános mûveltségre te-
gyenek szert. Emellett célom, hogy a

tanulókat eredményesen készítsem fel
az emelt szintû érettségire, amely gaz-
dasági, jogi, államigazgatási, illetve
rek reáció szakokon szükséges a to-
vábbtanuláshoz. Úgy gondolom, peda-
gógusként a nevelésre is nagy hang-
súlyt kell fektetni, a diákokat igyek-
szem a munkára és az egymás iránti
tiszteletre szoktatni. Fontosnak tartom,
hogy elsajátítsák az alapvetõ emberi
viselkedési normákat, hiszen pedagó-
gusként a szülõk nevelõmunkáját is se-
gítjük ezzel.
»Milyen oktatási módszerrel dolgozik?
– Úgy gondolom, a pedagógiában a
legfontosabb  a  következetesség.
Igyek szem nem részrehajló lenni, tan -
óráimat a jelen korhoz mérten aktuali-
zálom, amit sok felkészülési munka
elõz meg. Ehhez hozzátartozik az is,
hogy komolyan veszem a munkámat,
és ezt talán a diákok is megérzik.
»Mennyire érte meglepetésként Az év
tanára cím?
– Váratlanul ért az elismerés, különö-
sen az lepett meg, hogy milyen nagy
arányban szavaztak bizalmat nekem a
diákok. Nagyon fontos szerintem, hogy
visszajelzést kapjunk a munkánkról, hi-
szen az oktatásba és nevelésbe fekte-
tett erõfeszítéseink eredménye nem
annyira szembetûnõ, mint például egy
mérnöké, aki a megépített hídban lát-
ja munkája sikerét. Éppen emiatt min-
dig jólesik egy kis biztatás, fõleg ha az
a diákság részérõl érkezik.

•••
A szakképzõ tagiskola diákjai az idei
tanévben Somogyi Ákos földrajztanár
és géplakatos szakoktatónak ítélték
oda „Az év tanára” címet. A pedagó-
gust oktatói munkájáról kérdeztük:
– Két éve dolgozom a szakközépiskolá-
ban, jelenleg földrajzot tanítok, illetve
a géplakatos szakma elméleti oktatá-
sában veszek részt. Nagy kihívást je-
lentett számomra az intézményben pe-
dagógus színben feltûnni, de úgy ér-
zem, hogy a gyerekek elfogadtak, és
az év tanára címmel további bizalmat
szavaztak nekem.
»Milyen motiváló tényezõk befolyásol-
ták a tanári pálya választásában?
– Mindig szerettem gyerekekkel foglal-
kozni, középiskolás korom óta aktív
alakítója és résztvevõje voltam a fiatal
közösségeknek. Szabadidõmet gyakran
töltöttem a természetben, korábban is
nagy figyelmet fordítottam a környezet
megóvására. Elsõsorban innen indult a
földrajz iránti érdeklõdésem, amit az
általános és középiskolai földrajztaná-
raim is megerõsítettek.

»A tanórákon milyen módszerekkel kö-
ti le a diákok figyelmét?
– Ezt nagymértékben meghatározza,
hogy szakközépiskolásokat vagy szak-
képzõsöket, közismereti vagy szakmai
tárgyat tanítok az adott órán. A felké-
szülés mindkét esetben alapvetõ fon-
tosságú, az óráimat igyekszem érdekes-
sé tenni a szemléltetés legkülönfélébb
eszközeivel. A közismereti tárgyak okta-
tásánál elsõsorban arra törekszem, hogy
a tanmenetet megtartva, aktualitások-
kal egészítsem ki a tananyagot. A szak-
mai tárgyaknál pedig figyelembe ve-
szem a géplakatos szakma újdonságait,
és ehhez igazítom az elméleti oktatást.

– Milyen tanárként ismerhették meg a
diákok?
– Úgy gondolom, hogy a jó tanár-diák
kapcsolat a kölcsönös tisztelet meg-
adásán alapszik. Igyekszem közvetlen
kapcsolatot kialakítani a diákokkal, de
természetesen a tanórákon elvárom a
fegyelmet. Az oktatói–nevelõi munka
megköveteli a határozott magatartást,
mindezek mellett talán a legfontosabb,
hogy megtaláljuk a közös hangot tanít-
ványainkkal.
– A pedagógusok egyik nagy feladata
az oktatási és nevelési feladatok ellá-
tása. Milyen módon néz szembe ezek-
kel a kihívásokkal?
– Oktatói munkám során elsõsorban ar-
ra törekszem, hogy a diákok általános
mûveltségében érjek el fejlõdést. Fon -
tosnak tartom, hogy a szakképzõs tanu-
lóknak olyan szakmai alapot nyújtsak,
mellyel a munka világába is ki tudnak
lépni. Földrajz szakosként igyekszem a
gyerekeket a környezettudatos maga-
tartásra is nevelni, mely napjainkban
még nagyobb hangsúlyt kap.
– Az év tanára cím birtokosaként, nyil -
ván a jövõben is helyt kell állni a pe-
dagógus szakmában...
– Természetesen az elvárásoknak a jö -
võ ben is igyekszem megfelelni. Szak -
mai lag mindenképpen szeretnék to-
vábbfejlõdni, ugyanakkor a tanítási stí-
lusomon és módszereimen a késõbbi-
ekben sem szeretnék változtatni, hi-
szen a diákok így fogadtak el.

»VAJDA ZSUZSA
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Megválasztották az év tanárait
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Az már a kilencvenes évek elején lát-
szódott, hogy a tanácsi és az egypárti
rendszer átalakulásával az egyes tele-
pülések jövõjének sorsa sokkal na-
gyobb mértékben került vissza az ott
élõk kezébe, mint az a tervirányításos
idõszakban volt. Versenyfutás kezdõ -
dött a települések között az igencsak
szûk központi területfejlesztési forráso-
kért és a befektetõkért. Mindemellett
mindenkinek saját magát is be kellett
dimenzionálnia az új hierarchiába, egy-
egy téves szerepvállalás, vagy túlérté-
kelés hosszú évtizedekre kiható nega-
tív szerepre kárhoztatott egy-egy tele-
pülést. Ezek tükrében dõlt el az akkori
döntéshozók fejében, hogy Celldö möl -
köt, mint turisztikai terméket meg kell
teremteni, mert az újraelosztási folya-
matokban a szolgáltatási, ezen belül az
idegenforgalommal foglalkozó szektor
szerepe óhatatlanul elõre fog törni.
Ezért tudatosan felépítve három célte-
rület került fejlesztésre. Az egyik pillér
alapja az a kiváló minõségû termálvíz,
ami szó szerint a talpunk alatt van. Az
erre épített termálturizmus adhatja a
hátteret, amire rá lehet építeni a másik
két pillért. Ismert, hogy az ezredfordu-
lóra sikerült bekerülnie a városnak ab-

ba a nehezen megnyíló világba, amit
termálturizmusnak hívunk. A szûk álla-
mi forrásokból sikerült a piacaikat féltõ
más települések ellenkezése ellenére
kihasítani egy szeletet. Az Európai
Unióhoz való közeledés idõszakában
több elõcsatlakozási forrás, majd a
csatlakozást követõen már költségve-
tési forrás adott lehetõséget a tovább-
lépésre, a másik két pillér felépítésére.
A második pillér a város meseszerû tör-
ténelmi múltjára alapoz, azon belül ki-
emelten a vallástörténetre, a zarán-
dokturizmusra. Ehhez kellett minden
forrást ebbe az irányba terelni, kezdve
a kegytemplomhoz, mint építészeti ér-
ték felújításához való forráskoordiná-
lástól, folytatva a városközpont rehabi-
litációs forrásokkal és ide számítva
még az új Városháza építését is, hiszen
ennek egyik kevéssé tudatosult hoza-
déka az, hogy felszabadult a város
egyik legjelentõsebb építészeti, histó-
riai értéke, a volt klastrom épület, és
ennek jól eltalált leendõ hasznosítása
az egyik legpozitívabb idegenforgalmi
potencia lehet. E bevezetõvel eljutot-
tunk az idõrendi sorrendnek is megfe-
lelõen a harmadik pillérhez, a Ság
hegyhez, a Vulkán park központi épü-

letéhez, a hegy idegenforgalmi hasz-
nosításához. A hegynek volt egy, már a
hetvenes évektõl erõsítgetett geoló-
giai, természetvédelmi értékvonulata a
maga zártságával, egyszerûségével és
érintõ leges tudományos beütésével, il-
letve volt és van a hegynek egy olyan,
a mindennapokban is használt része,
ami a bor elõállítás, vendéglátás ke-
véssé kihasznált lehetõségét jelenti.
Önmagukban a látnivalók nem voltak
elégségesek ahhoz, hogy hosszabb
idõszakra is megkössék a vendégeket,
ráadásul teljesen idõjárásfüggõ volt a
látogathatóság. Erre a bizonytalan lét-
számra nem tudtak a hegyi gazdák
vendéglátást alapozni, kellett tehát va-
lami, ami stabilan idehoz évi több tíze-
zer potenciális vendéget. Ezért került
felkarolásra Harangi Szabolcs geológus
professzor azon ötlete már 2007-ben,
hogy a bányászat okán tudományos
szintû felszíni tanulmányozásra is al-
kalmas Ság hegy legyen egy vulkano-
lógiai bemutató létesítmény központja.
A Ság hegy apropója okot ad arra,
hogy ezzel a rendkívül izgalmas, misz-
tikus világgal olyan tudományos szin-
ten foglalkozzunk, ami ugyanakkor az
ilyen irányú igényessége mellett, egy
látványos, szórakoztató, országos, sõt
remélhetõleg nemzetközi jelentõségû
idegenforgalmi célponttá teszi a he-
gyet. Egy több, mint 400 millió forintos
EU-s támogatás adott lehetõséget a
konkrét megvalósításra 2009–10-ben
benyújtva a pályázatot és aláírva a tá-
mogatási szerzõdést. A megvalósítás
már a kezdet kezdetén országos vissz-
hangot váltott ki, az épület terveinek
elkészítésére nyílt, országos építészeti
tervpályázat került kiírásra, amire alig-
hanem hosszú ideig megdönthetetlen
módon 45 pályázat érkezett. Az ekkora 

Vulkán park, a harmadik pillér
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érdeklõdést nem a tervpályázat díjazá-
sa, vagy a késõbbi nyerteseket illetõ
tervezõi szerzõdések nagyságrendje
váltotta ki, hanem a téma misztikuma,
az építészettel való kapcsolhatóságának
izgalma. A nagyon sok innovatív gon-
dolatú pályázat közül a bíráló bizottság
Földes László Ybl-díjas építész és fiatal
csapata tervét választotta ki, természe-
tesen akkor még nem ismerve a ter-
vezõk személyét. A nyertes tervezõi
gondolat az volt, hogy miként a magma
egy alulról felfelé haladó moz gással ér
a felszínre, úgy a látogató is egy alulról
felfelé haladó kiállításon ismerje meg a
történetet. A kiállításról nem elvonva a
figyelmet a régi kõbánya ipari épületei -
nek egyszerûségét, anyaghasználatát,
színvilágát akar ták visszahozni, amiben
ráadásul olyan belsõ térképzést hasz-
náltak, ami minden lépcsõfordulóban,
minden lépéskor egy izgalmas új térél-
ményt ad. Hol nem látunk tovább, csak
az adott szint falait, hol felettünk van
három, hol alattunk van három nyitott
szint. A már említett anyaghasználat a
nyers beton felületek és egy még Ma -
gyarországon még nem sok helyen
használt speciális acéllemez, a CORTEN
lemez, amin egy vékony patinaréteget
képez természetes módon a rozsda.
Ehhez az izgalmas térhez és mondani-

valóhoz kell egy ezeknek a színvonalát
elérõ kiállítási terv, melyet egy megis-
mételt pályáztatás után, a több nem-
zetközi kiállítást is készítõ Narmer Kft.,
Vasáros Zsolt készített el. Munkáját a
speciális vulkanológiai tudással Kará -
tson Dávid professzor, illetve speciális
mûvészettörténeti tudással Sz. Szilágyi
Gábor mûvészettörténész segítette, a
Földes Építész Iroda mellett. A kiállítás
igyekszik minden várható látogatói kor-
osztály és érdeklõdési mélységû láto-
gató igényeit kielégíteni. Lesznek kéz-
zel fogható játékos, indítható kísérletek,
lesznek tudományos igényû tablók, ve-
tített elõadások, a kor számítástechnikai
vívmányainak varázslatos segítségével.
Az épület természetesen akadálymen-
tesített, rendelkezésre állnak majd vi-
zesblokkok, pihenõ helyek, így a láto-
gatóknak remélhetõleg marad ereje ah-
hoz, hogy megtekintsék a szintén e
projekt keretein belül, a partner Õrségi
Nem zeti Park kiviteleztetésében meg-
újult múzeumot és geológiai tanös-
vényt. Az épület technikailag is zöld
gondolkodású, hûtésére és fûtésére ta-
lajhõ kollektorok kerültek alkalmazásra.
Jelenleg a kiállítás közbeszerzési pályá-
zata indul, az épület tervezett nyitása a
2013-as turisztikai szezon kezdete, azaz
jövõ április.

»DUMMEL OTTÓ



8

Új Kemenesalja  »  2012. 06. 29.M Û V E L Ô D É S   «

Végéhez ért a mûvelõdési
központ közel egyéves projektje
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár kiemelt alaptevékenységei
köré tartozik a fiatalok iskolán kívüli
oktatása, nevelése, a szabadidõ hasz-
nos és tartalmas eltöltésének biztosítá-
sa. Ezt a célt valósította meg az intéz-
mény TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0214
azonosítószámú projekt programja is,
mely A Kemenesaljai Mûvelõdési Köz -
pont és Könyvtár szabadidõs tevékeny-
ségeket megvalósító programja a tér-
ség egyes nevelési-oktatási intézmé-
nyeiben címû pályázat keretében zaj-
lott. A közel egyéves projekt 2012. jú-
nius 30-ával zárul le, az elmúlt idõ -
szakot Pálné Horváth Mária, a KMKK
igazgatója és projektmenedzser foglal-
ta össze lapunknak.

»Mi volt a projekt célja?
– Az elmúlt egy évben intézményünk
annak érdekében mûködött együtt a
projektben résztvevõ partnerintézmé-
nyekkel – Celldömölki Városi Általános
Iskola, Városi Óvoda, Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola, Ádám Jenõ
Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény és a szombathelyi Aranyhíd

Nevelési–Oktatási Integrációs Központ
– hogy a térség gyermekei és fiataljai
személyiségüket kiteljesítve töltsék
sza badidejüket, sajátítsanak el olyan
ismereteket, melyek által eredménye-
sebbek lehetnek a tanulásban és sike-
reket érhetnek el az iskolán kívül is.
Mindezeket szem elõtt tartva vágtunk
bele a projektbe azzal a céllal, hogy a
szabadidõs tevékenységi formákat a
lehetõ legszélesebb körben ismertes-
sük meg a fiatal generáció tagjaival.
»Milyen foglalkozások valósultak meg
a projekt folyamán?

– A projekt tavaly július elsejével vette
kezdetét, a közel egy év alatt mindvé-
gig a mûvészetekkel való nevelést
mint komplex alkotói folyamatot he-
lyeztük elõtérbe. Az Európai Unió tá-
mogatásával 58 tematikus program
zaj lott közel 100 alkalommal. Ennek
ke retében több közösségkovácsoló és
kikapcsolódást elõsegítõ foglalkozást is
sikerült partnereink bevonásával meg-
valósítani. A szabadidõs tevékenységek

sorát heti és havi szakkörök, napközis
foglalkozások, tehetséggondozó prog-
ramok, témanapok, témahetek vala-
mint különbözõ versenyek és vetél-
kedõk is bõvítették. A pályázatnak kö-
szönhetõen olyan közösségépítõ fog-
lalkozásokat is útjára tudtunk indítani,
melyek korábban nem zajlottak az in-
tézményben, de remélhetõleg a jö võ -
ben is fenntarthatóak lesznek. Ezen kí-
vül partnerintézményeinknek is segít-

séget tudtunk nyújtani oly módon,
hogy a pályázati forrás felhasználásá-
val az intézmények által korábban is
megvalósított programokat – pl. szak-
köröket, táborokat, elõadássorozatokat
– lehetõség szerint támogattuk.
»Milyen részvétel mellett zajlottak a
programok?
– A szabadidõs tevékenységek közel
1500 gyermek részvételével zajlottak.
A projekt megvalósításában 75 szak-
ember vett részt: óvodapedagógus, pe-
dagógus, mûvelõdésszervezõ, gyógy-
pedagógus, terapeuta, zenemûvész,
képzõmûvész valamint nép mûvész be-
vonásával. A június 30-ával záruló prog-
ramsorozatunkkal a gyermekek és fia-
talok szabadidejének értelmes és tar-
talmas eltöltését tûztük ki célul, mind-
ezt az esélyegyenlõség, a közösségépí-
tés valamint a szolidaritás jegyében.

VAJDA ZSUZSA

Haverok, buli, nyár!
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár Tiéd a színpad! címmel 2012. augusztus 10-én és 11-én 17.00
és 20.00 óra között lehetõséget biztosít helyi és környékbeli fiatal vagy magukat annak tartó rock-, buli-, al-
ternatív illetve egyéb irányzathoz tartozó zenekarok bemutatkozására. Jelentkezési határidõ: augusztus 3.
Jelentkezni Györéné Lo soncz Andreánál, az ujkemenesalja@celldomolk.hu e-mail címen, vagy a 95/779-301
illetve a 302-es telefonszámon lehet. Haverok, buli, nyár, ott a helyed! 



Szép hagyománya városunknak, hogy min-
den évben ünnepélyes keretek között ju-
talmazzák a Jó tanuló, jó sportoló diákokat.
Az idei évben június 23-án vehették át a
megérdemelt díjakat a tanulók és felké-
szítõ pedagógusaik. A Kemenesaljai Mûve -
lõ dési Központ és Könyvtár elõtti téren
szép számmal jelentek meg diákok ezen a
délutánon, hiszen közel 200 tanuló része-
sült díjazásban.

A rendezvényen elsõként Fehér László pol-
gármester köszönte meg azt a teljesít-
ményt, amellyel a tanulók jó hírét vitték vá-
rosunknak, példát mutatva ezzel társaiknak
is. Esztergályos Jenõ, az Apáczai Kiadó Kft.
ügyvezetõ igazgatója is köszöntötte a meg-
jelenteket, aki elmondta, hogy az elért
eredményekhez nem elég a szorgalom, a
tehetség kibontakoztatásához a szülõk és
pedagógusok munkája is elengedhetetlen.
Az ünnepi gondolatok után az elismerések
átadása következett, melynek keretében
olyan celldömölki jó tanuló és jó sportoló
tanulók vehettek át jutalomkönyvet, okle-

velet illetve serleget, akik a 2011/2012-es
tanévben kiemelkedõ teljesítményt mutat-
tak a különbözõ tanulmányi illetve sport-
versenyeken. Városunk négy oktatási intéz-
ményébõl díjazták az élenjáró diákokat, így
a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzõ
Iskola, a Celldömölki Vá rosi Általános Iskola,
a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola
valamint az Ádám Jenõ Zeneiskola Alapfokú
Mûvé szetoktatási Intézmény növendékei il-
letve felkészítõ tanáraik részesültek elisme-
résben. Összességében az intézményekbõl
egyénileg 49 tanuló és 31 csapat vehette át
a Jó tanuló, jó sportoló díjakat. Egyénileg
Celldömölk Kiváló Tanulója valamint a
Celldö mölk Kiváló Sportolója díjak kerültek
kiosztásra, míg a csapatok a Cell dö mölk
Kiváló Tanulói Csapata illetve Cell dö mölk
Kiváló Sportcsapata elismeréseket vehettek
át. A díjkiosztást követõen a mû ve lõdési
központ szervezésében városunk fiatal te-
hetségei léptek színpadra, majd az esti
órákban a Children of Distance együttes kö-
tötte le a téren megjelentek figyelmét.

»VZS
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Jó tanuló, jó sportoló díjakat adtak át

• július 7. (szombat) – Izsákfai falunap
Helyszín: az Izsákfai faluház parkja
• 10.00–12.00 11-es rúgó bajnokság • 15.00–
17.00 Falunapi buli-foci • 15.00–20.00 Sza -
badtéri játékok gyerekeknek • 16.00–16.20 A
Rocky Dilly ARRC Egyesület mûsora • 16.20–
16.30 A KMKK mazsorett csoportjának bemu-
tatója • 16.30–16.45 Vásári komédiák a Soltis
Szín ház elõadásában • 16.45–17.00 Az Energy
Dance Sporttánc Egyesület mûsora • 17.00–
17.15 Köszöntõk • 17.15–17.45 Geiger Niko -
let ta énekes mûsora • 18.00–20.30 Falunapi
„ajándékkosár”. Fel lép nek: Dömötör Balázs,
Mickey Roll, Sum mer  love • 18.00–19.00 Gu -
lyás kóstoló • 21.00–02.00 Zene: A Zsi ga duó
(Rossz idõ esetén a programok a faluházban
kerülnek megrendezésre.)

• augusztus 4. (szombat) 19.00 óra. Zenés
te rasz – Fellép: a Flame együttes. Helyszín:
KMKK terasz.

• augusztus 10–11. péntek délelõtt 10.00
órától szombat este 20.00 óráig – Mozi ma-
raton – 34 órás filmvetítés. Helyszín: KMKK
Art Mozi. 

• Cell-Rock – rockfesztivál  helyi és meghí-
vott fellépõk közremûködésével. Helyszín:
KMKK elõtti szabadtéri színpad.
• augusztus 10. (péntek) 17.00–20.00 óra 
Tiéd a színpad! – helyi amatõr rockzenekarok
bemutatkozása 
20.00 óra – a Rocktenors zenekar koncertje.
• augusztus 11. (szombat) 17.00–20.00 óra
– Tiéd a színpad! – helyi amatõr rockzeneka-
rok bemutatkozása. 
20.00 óra – Talán Attila koncertje.

• augusztus 20. (hétfõ) 17.00 óra Az állam-
alapítás ünnepe – városi ünnepség és díjáta-
dás. Helyszín: a KMKK elõtti tér.
19.00 40 évesek vagyunk – születésnapi par-
ti a Ke me nesaljai Mûve lõdési Központ és
Könyv tár évfordulóján.
• 19.00 Zenés terasz – a komolyzene kedve -
lõi nek • 20.00–24.00 Házibuli a MADARAK ze  -
ne karral • 21.00 Tûzijáték.

» PROGRAMAJÁNLÓ

Alsóságon a Hegyi utcában napfényes, 3 szobás, gázkonvektoros, cserépkályhás családi ház
azonnal beköltözhetõen eladó. Gondozott kerttel, kúttal, pincével, melléképületekkel. Telek
1054 m2. Buszmegálló, bevásárlási lehetõség, orvosi rendelõ 100-150 m-re.
Telefon: 06 70/334-6982.

Csöngén 2 szobás régi típusú für dõ szo bás családi ház 1800 m2 telken gazdasági épülettel
eladó. Irányár 2.000.000 Ft. Ugyan itt 2 éves Zanussi 4 gázrózsás gáztûzhely, irányár: 30.000
Ft. Zanussi 120 l-es hûtõszekrény 3 éves, újszerû állapotban eladó, irányár: 30.000 Ft.
Telefon: 06/20/537-5394.

Celldömölkön, a Gábor Áron utcában egyszobás, földszinti, bútorozott, gázfûtéses lakás
kiadó. Telefon: 06 30/261-6481.

» APRÓHIRDETÉS

Sárga, piros, kék… önmagukban talán nem
mondanak túl sokat ezek a színek, egy kö-
zös pont azonban mégis összeköti õket.
Méghozzá az a dokumentumfilm, melyet
Boros Ferenc és Rozmán László készített
Ferkovics József festõmûvész életérõl. Az
alkotás a Göcsej Filmszemlén az eredeti
feldolgozásért és szerepválasztásért külön-
díjat érdemelt ki, a filmet Celldö möl kön jú-
nius 22-én láthatta a nagyközönség a
KMKK Art Mozijában. A portré Ferkovics
József eddigi életútját mutatja be, a festõ-
grafikus roma származását büszkén vállal-
va mesél sorsáról, életkörülményeirõl. A
mûvész állami gondozottként nõtt fel, a
vájártanonc munkán keresztül saját akara-
tának és erejének köszönhetõen jutott el a
Kép zõ mû vészeti Fõiskoláig. 

Minderrõl õszintén vall a róla készített do-
kumentumfilmben, mellyel otthonába en-
gedte a kamerákat, így a kíváncsi tekinte-
teket. Ferkovics József élettörténete példa-
ként áll a fiatal tehetségek elõtt azzal az
üzenettel, hogy roma származásúként is
van esély a sikerre, az önmegvalósításra,
hiszen a tehetség mindenkiben ott lakozik.
A filmvetítés után a nézõk közelebbrõl is
megismerkedhettek a film alkotóival és a
mûvésszel. A beszélgetés során kiderült,
hogy az alkotók közel egy évig forgattak a
festõ házában, a közös munka pedig barát-
sággá nõtte ki magát. Boros Ferenc és
Rozmán László független filmesként is ma-
radandót alkotottak, és ki tudja, talán egy-
szer útjaik egy következõ dokumentumfilm
történetét is megalapozzák… »VZS

„Sárga, piros, kék…” – Ferkovics József útjai

Értesítés

Értesítjük olvasóinkat, hogy la-
punk következõ száma 2012.
augusztus 31-én jelenik meg.
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Az elõzõ évek hagyományait megtart-
va, a 2011/2012-es tanév is bõvelke-
dett versenylehetõségekben az általá-
nos iskolás diákok számára. A Cell dö -
mölki Városi Általános Iskola tanulói
egyénileg és csapatban is kimagasló
eredményeket értek el országos és
megyei szinten egyaránt. Lássuk az is-
kola érempalettáját:
Végh Vanda 5. a osztályos tanuló, a
Bendegúz irodalmi, szövegértési verse-
nyen országos szinten az elsõ helye-
zést szerezte meg, felkészítõje Küllei
Katalin volt. A Forgószél levelezõs hon-
és népismereti versenyen is bezsebel-
te az országos elsõ helyezést. A meg-
mérettetés a különbözõ népszokáso-
kat, a régi paraszti életvitelt ölelte fel,
ezeknek a feltárása alapos háttérmun-
kát követelt meg. A felkészülésben
Horváth Györgyi tanárnõ volt a ver  -
senyzõ segítségére. 
Természettudományos tárgyakból is
országos sikereket értek el a megmé-
rettetést vállaló diákok. A Hermann
Ottó Természetismereti Versenyen a
hetedik évfolyamosok közül Keresztes
Míra és Balhási Zalán országos máso-
dikként, ugyanezen a versenyen Fe ke -
te Csongor (6. évf.) és Dummel Dam -
ján (7. évf.) harmadikként végzett. Fel -
készítõjük Kondics Erika tanárnõ volt.
Novák Fanni 6. osztályos tanuló negye-
dik helyezést szerzett. Õt a felkészülés-
ben Kazári Józsefné segítette. 
Több vetélkedõre megyei szinten is ne-
héz volt bejutni, hiszen olyan elõdöntõ
elõzte meg a versenyeket, ahol több
száz diák közül választódnak ki a leg-
jobbak. Így az eredményhirdetés után
az elsõ tíz között lenni kitüntetésnek
számít.
A Bod Péter Könyv- és Könyvtár hasz -
nálati Versenyen Keresztes Míra (7. c)
megyei második lett, míg Gulyás Anett
(7. d) megyei szinten a harmadik he-
lyezést érte el. Mindkét versenyzõvel
Hartmanné Fekete Ildikó foglalkozott.
A városi iskola által szervezett megyei
fizika versenyen is helyi siker született,
amelyrõl korábban már beszámoltunk.
Idén a Hevesy György kémia verseny
megyei fordulójába is bejutottak a 7.
évfolyamosok, ahol az ötödik és hete-
dik helyet sikerült megszerezni. Balhási
Zalánt és Dummel Damjánt Dr. Pör ne -
czi Károlyné készítette fel a versenyre.
Természetesen a mûvészeti ágak kép-
viselõi sem maradhatnak le a tabellá-
ról. Baráth Kata 7. d osztályos tanuló
kiemelkedõ teljesítményével az Orszá -

gos Népdaléneklési Versenyen arany
fokozatot érdemelt ki, a Megyei Mû -
dal éneklési Versenyen kiemelt arany
fokozattal jutalmazták, az elismerések
sorát pedig az Apáczai Népdaléneklési
Verseny is gazdagította, ahol szintén
arany minõsítést szerzett. A Megyei
Mûdaléneklési Versenyen arany foko-
zatot érdemelt ki Boros Boglárka (7. a)
tanuló is. A népdalénekeseket Hegedûs
Erzsébet készítette fel a megmérette-
tésre.
Szavalóversenyeken is remekeltek az
ifjú géniuszok. Novák Fanni Mónika ha-
todik osztályos tanuló a Kazinczy Szép -
kiejtési Versenyen, a bobai Köl té szet
Napi Szavalóversenyen valamint a Du -
kai Takách Judit Szavaló ver se nyen is el-
hozta a területi verseny elsõ helyezett-
jének járó díjat. Felké szí tõje Ko vács né
Hegyi Edit tanárnõ volt. 
A mûvészetek egy másik ágát testesíti
meg a képzõmûvészet. Huszár Anikó (7.
c) a Dési Huber István Rajz Tanul má nyi
Versenyen lett megyei harmadik A ver-
senyen elért eredmény Skriba Zsoltné
felkészítõ tanár munkáját is dicséri. 
A tanulók angol és német nyelvi verse-
nyeken is megmutatták tudásukat.
Az országos angol nyelvi verseny me-
gyei negyedik helyezettje Dummel
Damján lett, akit Bindics Tünde tanárnõ
készített fel. A helyi szervezésû kistér-
ségi német verseny 6. c osztályos elsõ
helyezett csapatát Berghoffer Adél ké-
szítette fel. 
A versenyszellem építése már az alsó
tagozatos diákok körében megkezdõ -
dik.  Mi  sem  bizonyítja  ezt  jobban,
mint hogy a Logika Ügyességi Kitartás
(LÜK) versenyen Tüzes Borbála (2. a)
és Takács Réka (3. a) regionális szinten
értek el kimagasló eredményeket Fel -
ké szítõik: Ferenczyné Horváth Anita és
Dankáné Harkai Zsuzsa.
A sikersorozat matematikából folytató-

dott: a tehetségfejlesztõ munka ered-
ményeképpen a tanév elején elért
eredmények tovább gazdagodtak, bõ -
vül tek matematikából is a Városi Álta-
lános Iskolában. Balhási Zalán, Bali
Benjamin, Dummel Damján és Bakonyi
Bertalan eredményérõl beszámoltunk,
valamint Berta Zoltán, Bali Benjamin és
Huszár Anikó sikeres szereplésérõl is.
Kiemelkedõ teljesítményt nyújtott to-
vábbá  az 5. a és a 7. c osztályosok csa-
pata. Az elõbbi csapatot Remport Do -
nát, Lónai Kristóf, Tarczi Zsolt és Né -
meth Bálint erõsítette, míg az utóbbit
Bali Benjamin, Berghoffer Bálint, Berta
Anikó és Huszár Anikó alkotta. 
Díjesõ a sportolóknál is:
A Kötélugró Diákversenyen megyei el-
ismerések születtek: Szabó Kristóf (6.
d) elsõ helyen végzett, Huszár Gréta
(7. b) második, Deutsch Máté (5. c) és
Deutsch Nóra (2. c) harmadik, Kiss Vi -
rág (5. b) negyedik lett a helyezettek
sorában. A diákokat Gálné Nagy Erika
készítette fel a versenyre. A megyei
Diákolimpia Úszóversenyen megyei
szinten 100 m gyorsúszásban aranyér-
mes lett Kovács Bálint. A lányok közül
100 m hátúszásban a dobogó elsõ fo-
kára léphetett fel Németh Réka vala-
mint Paluska Laura. A 100 m mellú-
szásban elsõ helyen jeleskedett Kovács
Ádám, Vass Péter és Hegyi Viktória.
Országos szinten Kovács Ádám 100 m
fiú mellúszásban a tizedik helyen vég-
zett. A diákolimpiára Izápy Gergely ké-
szítette fel az úszókat. A Kézilabda
Diákolimpián a III. korcsoportos fiúk
megyei versenyen és az országos elõ -
dön tõn is elsõk lettek, a fiúkat Süle
Nándor készítette fel. A Labdarúgás
Diák olimpián megyei harmadik helyen
végzett az I. korcsoportos fiúcsapat, a
fiúk Kazári József felkészítõ munkája
alatt edzõdtek. 

»VAJDA ZSUZSA

Kimagasló eredmények a Városi Általános Iskolában
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Iván
Zoltán

Kiss
Krisztián

Dukai
István

Somogyi 
Ákos

Meg kér dez tük
» vá la szol tak Követi a nyári sporteseményeket?

»KÉR DEZ: REINER ANITA »FOTÓ: VAJDA ZSUZSA

Nyomon követem az
Európa-bajnokság esemé-
nyeit, a németeknek szurko-
lok, így elsõsorban akkor né-
zem meg a meccseket, ami-
kor õk játszanak. Tizenhat
éve pedig folyamatosan fel
is jegyzem az EB-k és VB-k
eredményeit, ez természe-
tesen ezúttal sem maradhat
el. Egyébként is kedvelem a
labdarúgást, és rendszeres
meccsnézõ vagyok. Az olim-
pia nem nagyon érdekel,
legfeljebb a kézi- és vízilab-
dát nézem majd meg. Saj -
nos már nem olyan érdekfe-
szítõek a közvetítések, sze-
rintem régebben jobban le-
hetett élvezni õket. 

Szeretem a futballt, és ha
idõm engedi, természetesen
megnézem az Európa-baj-
nokság közvetítéseit. Eddig
nagy meglepetés nem ért a
meccseket tekintve, legfel-
jebb az, hogy Svédország ki-
esett. Német párti vagyok,
nekik drukkolok. Az olimpia
annyira nem érdekel, szerin-
tem korábban még érdeme-
sebb volt nézni. Úgy gondo-
lom, hogy legfeljebb a ví-
zisportok közvetítéseit fo-
gom megnézni, a vízilabdát
és a kajak-kenut, továbbá a
kézilabdát. Valószínû, hogy a
kalapács- és diszkoszvetést
is megnézem a vasi érde-
keltség miatt.

Idõmtõl függõen követem a
mérkõzéseket, eddig négy-
öt meccset nem láttam, a
többit igen. Csalódás volt a
hollandok kiesése, az ola-
szok bejutása pedig megle-
pett. A spanyolok és néme-
tek kimagaslóan játszanak. A
spanyoloknak szurkolok, sze-
rintem õk játsszák a legjobb
futballt, és bízom a gyõzel-
mükben. Az olimpiát általá-
ban akkor nézem, ha hazai-
ak szerepelnek. Egyébként a
férfi kézilabda és a kajak-ke-
nu érdekel, eddig a magya-
rok utóbbiban szerezték a
legtöbb érmet. E két sportról
szóló közvetítést biztos nézni
fogom.

Szeretem a sportokat, elsõ -
sorban a focit és a kosárlab-
dát, így természetesen nyo-
mon követem az Európa-
bajnokságot is. A bíróbot-
rány meglepett, a kedvenc
csa patom, Hollandia kiesése
pedig csalódást okozott. Raj -
tuk kívül a portugál csapattal
szimpatizálok  még,  tehát
ne  kik drukkolok. Az olimpiai
sportágak közül az atlétika a
kedvencem, a kalapácsve-
tést  kedvelem  leginkább.
Ka jak-kenuban és vízilabdá-
ban hatalmas eredményeket
szoktak elérni a magyarok,
így ezeknek a közvetítéseit
biztos, hogy megnézem
majd.

Negyvenöt éves találkozó

Az általános iskola befejezése után 45 évvel ismét talál-
koztak az alsósági általános iskola 1967-ben végzett 8. b
osztályos tanulói. A harmincnyolc végzõs közül 15-en jöt-
tek össze az alkalomra. Nagy szeretettel köszöntötték a
friss aranydiplomás osztályfõnököt, Völgyi Lászlót, aki öt
éven irányította, nevelte friss diplomásként a tanulókat.
A volt osztálytársak közül sajnos heten már nem élnek.
Róluk, illetve az elhunyt tanárokról is megemlékeztek.
Volt, aki az Egyesült Államokból érkezett a jeles ese-
ményre. Olyan osztálytárs is eljött, akivel a többiek a bal-
lagás óta nem találkoztak. A társaság nagy része „fiatal
nyugdíjas”. Szinte mindenki besegít az unokák nevelésé-
be, a család életének könnyebbé tételébe. Az életutak
felelevenítése után az anekdotázás és a meghitt beszél-
getés volt jellemzõ. Megígérték egymásnak, hogy öt év
múlva újra találkoznak. 

Tanulmányi támogatás
A Kemenesaljai Baráti Kör társadalmi egyesület pályáza-
tot ír ki ösztöndíjra. 
A támogatás célja: olyan, valamely felsõfokú oktatási in-
tézménybe felvett, kiemelkedõ képességû diákok anyagi
támogatása, akik családjuk szociális helyzete miatt tanul-
mányaikat nem tudnák megkezdeni, illetve folytatni. A
tanulmányi támogatást egy tanévre két személy nyerhe-
ti el, tanévenként tíz hónapon át havi 10-10 ezer forint
összegben. A támogatás odaítélésérõl – a pályázatok alap-
ján – a Kemenesaljai Baráti Kör ösztöndíjbizottsága dönt.
Pályázati feltételek: a pályázó Kemenesaljához való kö tõ -
dése (vagy Celldömölkön érettségizett, vagy Keme nes al -
ján dolgozott). Azok számára, akik még nem kezdték meg
felsõfokú tanulmányaikat, de felvételt nyertek valamelyik
felsõfokú intézménybe, jeles tanulmányi átlag a középis-
kola utolsó két osztályát tekintve. Azok számára, akik már
valamelyik felsõfokú oktatási intézmény hallgatói, az utol-
só két félév jeles tanulmányi átlaga.
A pályázatnak tartalmaznia kell: egy saját kézzel írt öné-
letrajzot, amely kitér a család anyagi helyzetére és a pá-
lyázónak a választott hivatásával kapcsolatos terveire,
valamint a szükséges bizonyítványok és szülõi kereset-
igazolások másolatát. A pályázat beküldési határideje
2012. augusztus 18. (Cím: Kemenesaljai Baráti Kör, 9500
Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.) 
A pályázatok augusztus 31-ig kerülnek elbírálásra. A
döntésrõl a pályázó legkésõbb szeptember 15-ig értesí-
tést kap.
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Celldömölki VSE – Király SZE 2-3 (0-1)
Celldömölk, 300 nézõ, Vas megyei lab-
darúgó-bajnokság, 30. forduló. 2012.
június 17.
Vezette: Kovács Gergely (Szvorda Me -
lin da, Török Katalin).
Celldömölk: Szíjártó (Tóth A. 46. p.) –
Mayer, Megyesi (Gyõri 46. p.), Györkös,
Sebestyén R. (Németh II. J. 77. p.) –
Ambrus R. – Mészáros, Enyingi, Döb rön -
te (Hegyi 78. p.), Velencei T.  – Vánkos.
Edzõ: Kelemen Kornél. 
Király SZE: Nagy G. – Kovács R., Kiss B.
(Soós 74. p.), Szép, Bolfán (Prukner 61.
p.) – Sásdi, Németh B., Tóth M., Hor -
váth P. (Harkai 46. p.) – Hajmási, Kiss K.
Edzõ: Horváth Levente.
Góllövõk: Gyõri Gergely (70. p.), Mayer
Szabolcs (86. p.), illetve Bolfán Péter
(37. p.), Kiss Kornél (62. p.) és Hajmási

Milán (88. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Király SZE U19
4-2. G.: Hideg Ádám (2), Böcskör Nagy
Barnabás, Lõrincz Gábor,  illetve Simon,
Sásdi. 
Kétgólos hátrányból fordított a bajnok
CVSE, a bajnoki aranyérmeket a felnõtt
összecsapás elõtt vehették át a fiata-
lok.
Bajnok lett Balhási István csapata, az
U16 (miután megnyerte az észak-dél
csoportok elsõ két-két helyezettjeinek
tornáját), bajnok lett Velencei Tibor
csapata, az U19 és bajnok lett Kelemen
Kornél csapata is, a felnõtt csapat.
Ugyan árnyék vetült rögtön az ünnep-
re, hiszen az utolsó bajnokira össze -
gyûlt – a szokottnál lelkesebb nézõ kö -
zön séget – egy hazai vereséggel bú-
csúztatta el az elsõ csapat a szezontól,

nem kétséges az egész éves teljesít-
ményt nézve, az aranyérmek a legille-
tékesebb kezekbe, nyakakba kerültek.
A szombathelyi vendégek jól zárták a
szezont, az utolsó elõtti fordulóban a
végül második helyezett Büköt verték
3-2-re, most pedig a már bajnokként
pályára lépõ Cellt emlékeztették arra,
hogy az akarat sok különbséget ki tud
egyenlíteni. Elsõ góljuk jó nagy potya
volt, egy beívelt szöglet átszállt a men-
teni igyekvõ védõ feje felett, meglep-
ve úgy kapusunkat, hogy annak tes-
térõl a kapuba pattant a labda. Az egy
csatárral kezdõ hazaiak támadásaiban
nem volt átütõerõ, sõt a szórványos
vendégkontrák veszélyesebbek is vol-
tak, egy ilyen kiugratásból született a
második góljuk. Az utolsó 20 perc szá-
munkra kezdõdött jól, Gyõri szerzett
harcosan egy labdát a középvonalnál,
majd szólóját góllal fejezte be.
Feléledtek a remények a szép zárásra,
fõleg akkor, amikor néhány perc múlva
Mayer egy kipattanó labdát bebombá-
zott a vendég hálóba. Nem volt ekkor
ember a stadionban, aki arra fogadott
volna, hogy a vendégek még egyszer
képesek lesznek megtréfálni minket,
pedig megtették, egy újabb gyors
kontrát befejezve egy kicsit, de csak
igen kicsit beárnyékolva így a hármas
sípszót követõ ünneplést. Az aranyér-
meket és a bajnoki trófeát Gerencsér
Tibor, az MLSZ Vas Megyei Igazgató -
ságának versenybizottsági elnöke és
Fehér László polgármester adta át,
mely esemény után jogosan durrogtak
a pezsgõk, zengett a „We are the
Champion” örökzöld Queen-sláger.  

»DOTTO

Megyei szinten teljes a siker 

GYÖRKÖS GÁBOR CSAPATKAPITÁNY A BAJNOKI KUPÁVAL HÁTTÉR-
BEN KELEMEN KORNÉL A VEZETÕEDZÕ

2011/12-es szezon felnõtt végeredménye 2011/12-es szezon U19 végeredménye

H CSAPAT M GY D V LG KG GK P meg.

1. CELLDÖMÖLKI VSE 30 20 5 5 68 29 39 65

2. BÜKI TK 30 18 5 7 77 46 31 57 (-2)

3. RÁBAPATYI KSK 30 16 7 7 57 35 22 55

4. JÁNOSHÁZA KSK 30 16 6 8 61 42 19 54

5. SZENTGOTTHÁRD VSE 30 14 5 11 50 39 11 47

6. URAIÚJFALU SE 30 13 8 9 53 39 14 47

7. KÕSZEGI SK 30 11 14 5 38 35 3 47

8. RUM KSC 30 11 10 9 48 48 0 43

9. KIRÁLY SZE 30 11 6 13 40 37 3 39

10. VÉP VSE 30 9 9 12 38 42 -4 36

11. KEMENESMAGASI SE 30 9 9 12 36 44 -8 36

12. NÁDASD KSE 30 10 5 15 52 53 -1 35

13. TANAKAJDI TC 30 9 6 15 37 55 -18 31 (-2)

14. RÁBATÓTFALUI SE 30 8 5 17 35 73 -38 29

15. PECÖL KMSE 30 7 4 19 40 88 -48 25

16. KEMENESALJA FC 30 1 9 20 34 59 -25 12

H CSAPAT M GY D V LG KG GK P m.

1. CELLDÖMÖLKI VSE 30 27 0 3 154 30 124 81

2. SZENTGOTTHÁRD VSE 30 25 2 3 117 30 87 77

3. RÁBAPATYI KSK 30 22 1 7 108 35 73 67

4. KEMENESMAGASI SE 30 19 4 7 114 52 62 61

5. BÜKI TK 30 19 3 8 110 47 63 60

6. JÁNOSHÁZA KSK 30 17 1 12 81 57 24 52

7. KÔSZEGI SK 30 15 2 13 91 79 12 47

8. RÁBATÓTFALUI SE 30 15 0 15 78 77 1 45

9. VÉP VSE 30 13 4 13 81 80 1 43

10. NÁDASD KSE 30 14 1 15 104 69 35 36 (-7)

11. KEMENESALJA FC 30 11 2 17 59 85 -26 31 (-4)

12. KIRÁLY SZE. 30 8 5 17 48 57 -9 29

13. URAIÚJFALU SE 30 9 1 20 54 92 -38 28

14. TANAKAJDI TC 30 7 3 20 44 140 -96 24

15. RUM KSC 30 2 3 25 52 163 -111 9

16. PECÖL KMSE 30 1 0 29 29 231 -202 2 (-1)

GYÕZELMI MÁMORBAN A CVSE FELNÕTT FOCI CSAPATA
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I M P  R E S   S Z U M

KEMKO  Celldömölk  Szembeszél (Szom  -
bat hely) 43-34 (13-9, 12-6, 7-11, 11-8)
Celldömölk, Szombathely városi-város-
környéki kosárlabda bajnokság ráját-
szása, 21. forduló.
A két gyõzelemig tartó párharc állása:
1-1.
Vezette: Pál Balázs, Németh Gábor.
KEMKO Celldömölk: Németh 4, Gaál P.
3, GAÁL T. 17, Szóka 4, Lang 6.
Csere: Csói 9/3.
Játékos-edzõ: Csói Gábor.
A gyõzelmi kényszer ellenére nyugod-
tan kezdett a hazai gárda. Könnyen ta-
lálták meg az üres dobóhelyzeteket,
amiket jó arányban értékesítettek. A jó
dobószázalék végigkísérte az egész
mér kõzést, az ellenfél csapatát csak a
hórihorgas centerük tartotta játékban.
Az utolsó negyedben rövid ideig egy
kosárnyira zárkózott a vendégcsapat,
de a gyõzelem nem forgott veszély-
ben. Következhet a mindent eldöntõ
utolsó mérkõzés.
Csói Gábor: Szerencsére nem csak tõ -

lünk hiányzott több játékos, hanem az
ellenfél is rövid kispaddal érkezett. A
mai meccs a dobószázalék és a center-
játék párharca volt, amibõl mi jöttünk
ki gyõztesen. A palánk alatt gyakran
két Góliát kellett Dávid legyõzésére,
ami miatt az irányítójuk teret kapott és
pont erõsen játszhatott. Ha a visszavá-
gón egy az egyben jobban védekezünk
ellene, meglesz a gyõzelem. 
Szembeszél (Szombathely)–KEMKO
Cell  dömölk 66-76 (8-17, 13-27, 17-7,
22-25)
Szombathely városi-városkörnyéki ko-
sárlabda bajnokság rájátszása, 22. for-
duló.
A két gyõztes mérkõzésig tartó párharc
állása 1-2. Továbbjutott a KEMKO
Celldömölk.
KEMKO Celldömölk: Lang 3/3, Gaál P.
8, Orbán 12, Esztergályos 6, Szóka 11.
Csere: VIRÁG 12/6, Gaál T. 9/3, Né -
meth 4, Csói 11/3.
Az ellenfél az utóbbi idõben több prob-
lémával küszködött. Az utolsó találko-

zóra sem tudtak teljes létszámban ki-
állni, így a mérkõzést hivatalosan már
a feldobáskor megnyerte a celldömölki
gárda. Ez mit sem von le az érde-
mekbõl, mert a nem hivatalos mérkõ -
zésen jó játékkal gyõzedelmeskedett a
KEMKO. Ezzel az együttes a tavalyihoz
hasonlóan, a 11. helyezést szerezte
meg a 18 csapatos bajnokságban.
Csói Gábor: Az utolsó meccsbõl edzõ -
mérkõzés lett, de örülök a gyõzelem-
nek. Csak azt sajnálom, hogy a szezon
végére találtuk meg a jobbik dobófor-
mánkat. A létszámproblémák tükrében
elégedett vagyok az elért 11. helyezés-
sel, egész kerettel elõrébb végezhet-
tünk volna. A két súlyosabb sérültünk
közül Esztergályos Máté visszatért, és
Rozmán Kristóf is jól halad a felépülés-
ben. Nagy kérdés, hogy a jövõben
mennyire sikerül együtt tartani a csapa-
tot. Remélhetõleg jövõre is el tudunk in-
dulni a bajnokságban, ezzel utat mutat-
va az egyre lelkesebb utánpótlásnak.
Köszönjük a szurkolóinknak az egész
éves biztatást és az asztalszemélyzet
profizmusát. A záró bankettünkön szíve-
sen látjuk bármelyikõjüket. »LANGHY

A kosárszezon vége

Kisebb meglepetésre, de a nyertes csa-
pat névsorát böngészve nem váratlan
módon az idei kiírást a GeraZoli fantá-
zianevû együttes nyerte veretlenül. Az
utolsó fordulóban a korábban három
éven keresztül bajnok Áramütötteket is
legyõzték nagy küzdelemben, akik így
a harmadik helyen végeztek csak.
Kiegyensúlyozott, jó teljesítményével a
Merse Amigo szerezte meg az ezüstér-
met, akik ezzel a legjobb eredményü-
ket érték el az utóbbi idõben. A gólki-
rályi címet Nagy Szabolcs (DC Ördögei)
érdemelte ki 17 találattal (csapata 26
góljából!), második helyen Marsai Mi -
lán (Merse Amigo) 9, míg a harmadik
helyen 8-8 góllal Manganelli Attila és
Tóth Ferenc (mindketten GeraZoli) és
Varga Adrián (Benkõ Fürdõ szo ba sza -
lon) végzett. A gyõztes csapat névsora:
Baranyai Zsolt, Barna István, Bors
Barnabás, Csákvári Zsolt, Dobány Gá -

bor, Kelemen Kornél, Kunos Szabolcs,
Manganelli Attila, Mórocz Ádám, Orosz
Norbert, Sebestyén Martin, Szép Ta -
más, Tóth Ferenc, Varga István és Zseli
Róbert.

»DOTTO

Befejezõdött az V. Kispályás Bajnokság
Hé, itt a Vulkán 
Futball Fesztivál!
A kilencedik alkalommal megrendezendõ
fesztivál június 29-e és július 1-e között ke-
rül megrendezésre a szokott helyszíneken,
azaz a CVSE füves és mûfüves pályáin.
Kialakult a torna forgatókönyve a három
meghirdetett férfi kategória (profi, amatõr
és Old Boys), valamint a nõi kategória is
megrendezésre kerül. A programot pénte-
ken este 18.00-tól a már szokásos „50 év
feletti ifjak” különtornája nyitja meg a
CVSE-Kemenesitej, az Alsóság és a Rép ce -
lak csapatai részvételével. A szombat dél -
elõtt 9.00-tól az Old Boys (40 év felettiek)
csapatoké, míg délután 13.00-tól a legné-
pesebb mezõny, az amatõr együttesek
mér hetik össze tudásukat, adhatnak szá-
mot az EB-n látottakból. Vasárnap délelõtt
9.00-tól a szebbik nemé a lehetõség a
mûfüvesen való csillogásra, délután pedig
13.30-tól indul a profik villogása. A feszti-
válhoz jó szurkolást és jó szórakozást kí-
vánnak a rendezõ egyesületek, a Vulkán -
Fesztivál Egyesület és a VulkánSport Egye -
sü let. »dotto

H Csapat neve J GY D V Gólarány P

1. GeraZoli 7 7 0 0 46 : 15 21

2. Merse Amigo 7 5 1 1 30 : 16 16

3. Áramütöttek 7 5 0 2 31 : 13 15

4.
Benkõ 
Fürdõszobaszalon

7 3 0 4 22 : 31 9

5. Szivacsok 7 2 2 3 21 : 21 8

6. DC Ördögei 7 1 3 3 26 : 40 6

7. Ügyetlenek 7 1 1 5 11 : 31 4

8. Szalai Szaki 7 0 1 6 16 : 36 1
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EU-támogatásból megkezdte a fenntartható életmódot
ösztönző kampányát a Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola.
A pályázat keretében az intézmény a fenntartható életmód
és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták ösztönzésére 5
rendezvényt rendez. A bruttó 3.572.800,- Ft összköltségű,
95%-os intenzitású támogatás célja, hogy a diákok mélyre-
hatóbban megismerjék az õket körülvevő világ működését
és problémáit, és a környezetkultúra alapvető feltételeivel
tisztában legyenek. A projekt 2011. március 1. és 2012. jú-
nius 30. között valósul meg.
A szóban forgó, KEOP-6.1.0/A/11-2011-0116 azonosítószá-
mú projekt 5. rendezvénye 2012. június 13-án került meg-
rendezésre összesen 51 felső tagozatos diák bevonásával,
ahol alapvetően a fenntartható fejlõdés alapelveivel ismer-
kedtek meg a résztvevők.
A főtémához fűződően a gyermekek megnézték a Kelle -
metlen igazság c. filmet, majd meghívott előadók tartottak
a tárgyban előadást és csoportfoglalkozásokat egyaránt. Az
előadás a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés
fontosságát mutatta be az ifjú hallgatóságnak. A gyerekek az
új ismeretek mellett hasznos tanácsokat és tippeket is kap-

tak arra vonatkozólag, hogy mit tehetnek a környezetükért.
Az előadást követően a csoportfoglalkozásokon nem csu-
pán ismereteiket bővíthették a tanulók, hanem az első ren-
dezvényhez hasonlóan egy „ökológiai lábnyom”-tesztet is
kitöltöttek, amely megmutatta, hogy a gyerekek és család-
jaik mennyire folytatnak környezettudatos életvitelt. A fog-
lalkozások során kitöltésre kerültek még a vetített rajz-
filmmel kapcsolatos feladatlapok, és egy játékos totózásra
is sor került.
A rendezvény ezúttal a Gazdálkodj Okosan! c. ötletpályá-
zattal zárult, melynek témája, hogy a  gyerekek hogyan tud-
nák a saját és családjuk életmódját fenntarthatóvá és taka-
rékosabbá tenni. A vetélkedõ során díjak kerültek kiosz-
tásra.

A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 
a fenntarhatóság jegyében

Péntek? Fülledt nyári éjszaka?
Gyere a Vulkán fürdõbe, bulizz vízparton!

Szabadtéri vízimozi
július 6-án, pénteken 
21.30 órától (esõnap: július 7.)
Egek ura amerikai romantikus dráma.
Fõszerepben: George Clooney. A film nézhetõ
medencébõl és partról egyaránt.
Éjszakai fürdõzés 21.00–00.30

Vízparti éjszakai strandparti
Július 13-án retro disco és karaoke,
pénteken Disco Barcza Péterrel 21.15–00.30; 
Karaoke Bálint Mukival 22.45–23.15;
Éjszakai fürdõzés 21.00–01.00. 

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÕ
Celldömölk, Sport u. 8. � 06 95/525-070

www.vulkanfurdo.hu

Belépõjegy tavalyi áron (egységesen) 1000 Ft/fõ.
A programváltozás jogát a fürdõüzemeltetõ fenntartja.



Fa-Gyula Faáru BoltFa-Gyula Faáru Bolt
Celldömölk, Sági u. 47.

Tel. 95 423-177

LAMINÁLT PARKETTÁK
FA-GYULÁTÓL!FA-GYULÁTÓL!

• AAZZ ELEGÁNSELEGÁNS:: 6 mm-es dió 
1790 Ft/m2+ajándék alátétfólia+ajándék szegõléc

• A A GAZDASÁGOSGAZDASÁGOS:: 6 mm-es bükk 
1790 Ft/m2+ajándék alátétfólia+ajándék szegõléc

•• A A LEGÚJABBLEGÚJABB DEKORUNKDEKORUNK:: 7 mm-es körte
erezett felülettel 
2085 Ft/m2+ajándék alátétfólia+ajándék szegõléc

• A A RUSZTIKUSRUSZTIKUS:: 7 mm-es tölgy erezett felülettel
1985 Ft/m2

Celldömölk területén díjtalan
házhoz szállítás.

Szentföldi zarándoklat
Körutazás Izraelben

2012. november 15–22. (8 nap/6 éj)
7 teljes nap

Lelki vezetõ: Szakos Csaba és Kovácsné Tóth Márta
evangélikus lelkészek.
Az elõzõ évek tapasztalatai alapján ez az idõpont nagyon
kellemes és nem túl zsúfolt, ezért nagyon ajánljuk!

Részvételi díj: 224.900 Ft/fõ
Elõfoglalási kedvezményes díj: 216.900 Ft/fõ 2012. július
23-ig történõ elõlegfizetés esetén.
Családi kedvezményes díj: 216.900 Ft/fõ minimum 4 fõ
(családtagok) együttes jelentkezése esetén Iseum törzsu-
tas kedvezmény: 3.000 Ft/fõ. A kedvezmények nem kom-
binálhatóak!

Jelentkezés:
Szakos Csaba 06 20/824-4372, csaba.szakos@lutheran.hu,
8555 Bakonytamási, Széchenyi u.3. 
Kovácsné Tóth Márta 06 20/824-6013, marta. toth@ lut-
heran.hu 9516 Vönöck, József A. u.10. 
Iseum Tours Utazási Iroda 06 94/505-555, sales@ise -
um.com 9700 Szombathely, Thököly u.32.



Nyisson lakossági
számlát

a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezetnél
• Junior számlacsomag 26 éves korig 

ingyenes bankkártyával,
• 1–12 havi lekötések kedvezô kamattal,
• folyószámla hitelkeret,
• SMS szolgáltatás,
• Internetbank.

Kis bank – nagy lehetõségek!
Répcelak, Petõfi S. u. 50. Telefon: 95/588-666, 588-667 Fax: 95/588-668 

E-mail: titkarsag@repcelaktksz.hu • www.repcelaktksz.hu

Celldömölk I.,Kossuth L. u.18. Telefon/Fax: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1.Telefon/Fax: 95/420-507

Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. Telefon/Fax: 95/485-010
Ostffyasszonyfa,Kossuth L. u. 60.Telefon/Fax: 95/394-005


