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CELLI-UDVARHÁZ BT. 
I N G A T L A N  A J Á N L A T A :  

Egyéb: Bobán 3 szobás családi ház 920 m2 telken eladó. Ir. ár: 4,9 M Ft.
Jánosházán 3 szobás családi ház eladó. Ir. ár: 4,5 M Ft.

Köcskön 2 szobás, felújított családi ház eladó. Ir. ár: 6,9 M Ft.
Borgátán építési telek eladó. Ir.ár: 1.9 M Ft.

Marcalgergelyiben 3 szobás családi ház eladó. Ir ár: 14,5 M Ft.
Celldömölkön 4 szobás családi ház, garázzsal 1000 m2-es eladó. Ir.ár.: 16,5 M Ft.

Jánosházán 2 szobás cs. ház szép állapotban, gondozott kertben eladó. Ir. ár: 7,5 M Ft.
Kemenesmagasiban 3 szoba+nappalis cs. ház eladó. Ir. ár.: 9,9 M Ft.

Kemeneskápolnán 3 szobás családi ház eladó. I. ár: 6,5 M Ft.
Celldömölkön 2+2 szoba+nappalis családi ház eladó. Ir.ár. 16,9 m Ft.

Info: 06-30/9938-439, 06-70/316-8752 Cím: Celldömölk, Rákóczi u. 10. 
http://www.celli-udvarhaz.hu •  E-mail: celli_udvarhaz_ingatlan@yahoo.com

Celld-ön 100 m2-es cs. ház garázzsal 495
m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft

Celld-ön 3 szoba+étkezôs családi ház, 2 ga-
rázzsal melléképülettel eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Celldömölkön 3 szobás cs. ház garázzsal,
510 m2 telken eladó. Ir. ár: 12 M Ft

Celldömölkön 2 szobás felújított lakás eladó.
I.ár: 8 M Ft

Celld-ön 1+2x1/2 szobás, teljesen felújí-
tott belvárosi lakás eladó. Ir.ár: 7,2 M Ft.

Celldömölkön 2+1/2 szobás, kifogástalan áll.
lakás eladó. Ir.ár: 12,9 M Ft.

Celldömölkön 3 sz+nappalis, 3 éve épült cs.
ház 1091 m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft

Celldömölkön belvárosi, 3 szobás családi-
ház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis cs. ház garázs-
zsal, frekventált helyen eladó. Ir.ár: 16,5 M Ft

Celldömölkön 1+2x1/2 szobás, teljesen fel-
újított sorház lakás eladó. Ir.ár.: 10,5 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis, 3,5 éve
épült cs. ház eladó. Ir.ár: 16,5 M Ft.

Celldömölkön 80 m2-es cs. ház garázzsal
600 m2 telken eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft
Celldömölkön 3 szobás, földszinti lakás
eladó. Ir.ár.: 10,5 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+étkezôs cs. ház
garázzsal eladó. Ir.ár: 12,5 M Ft.

Celldömölkön 5 szobás családi ház, aknás
garázzsal eladó. I.ár: 17,9 M Ft

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház, frekventált helyen
eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Celldömölkön 3 szobás cs. ház 960 m2 telek-
kel eladó. Ir.ár: 15 M Ft.

Celldömölkön 3 sz.+nappalis, cs.ház, 1100 m2

telken eladó. I.ár: 13 M Ft

Celldömölkön 3 szoba, nappali+étkezô cs.
ház garázzsal eladó. Ir.ár: 17 M Ft.

Celld-ön 2 szintes, 5 szobás cs. ház garáz-
zsal eladó. Ir.ár: 18 M Ft

Celldömölkön 27 m2-es belvárosi üzlethelyi-
ség eladó. Ir.ár.: 5,5 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis családiház
2 garázzsal eladó. Ir.ár: 15 M Ft

Celldömölk, Kolozsvári úti üzemanyagkút
(Volán-kút, a Mesteri felé vezetô úton.)

Nyitva: H–V 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó 

VELÜNK EDDIG IS NYERT, HA
GÉPKOCSIJÁT NÁLUNK TANKOLTA…

Tankoljon nálunk 
a 2005-ös évben is…

…hiszen nálunk a mindenkori
árnál 10 Ft-tal olcsóbb 

a 95-ös és diesel üzemanyag!
9988--aass  bbeennzziinn

Megújult környezetben, a megszokott 
kedvezményekkel várjuk Önöket továbbra is

• Diák igazolvánnyal rendelkezô új ügyfeleink a Bôvített + csomag árától kezdôdôen az árából 20% kedvezményt kapnak!
• Cellkábel „hûség” ajánlat: Amennyiben vállalja, hogy meglévô elôfizetését legalább 2007. június 30-ig megtartja, akkor 1 hónap havidíját elengedjük és
a fenti akciós havidíjakkal veheti igénybe internet-szolgáltatásunkat! Amennyiben nincs hûségnyilatkozata érvényben, illetve 2005. június 30. elôtt jár le!
Celldömölk Kossuth L. u. 16. Tel.: 95/423-423
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» J E G Y Z E T

Valamit 
valamiért
Amikor egy kicsit felújítjuk, akár
csak kifestjük a lakásunkat, utána
egy kicsit mi is megújulunk, szíve-
sebben lépünk be az ajtón. Ám
amikor a munkálatok folynak, azt
mindig megszenvedjük, hiszen
rendetlenség van, meg a takarítás
sem kis munka. De erre mondják,
hogy valamit valamiért.
Amikor városunkban a víz, szenny-
víz- és gázvezeték épült, vala-
mennyien megszenvedtük egy ki-
csit, hisz mindannyiszor feltúrták a
várost. De utána kulturáltabb és
komfortosabb körülmények között,
kényelmesebben élhettünk. Vala-
mit valamiért.
Amikor a város két nagy rendezvé-
nye, a Celldömölki Képes Krónika
és a Vulkán Futball Fesztivál ese-
ményei zajlottak, a késô estébe,
néha éjszakába nyúló programok
miatt többen morgolódtak, mert
zavarta a nyugalmukat. Ám akik
részt vettek a programokon, jól
érezték magukat, s a máshonnét
érkezôk magukkal vitték a város
nevét. Az említett eseményeket
évente egyszer rendezik, s talán a
vele járó kellemetlenségeket kön-
nyebb elviselni, ha tudjuk, hogy a
programok a város hírnevét öregbí-
tik. Végül is: valamit valamiért.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Ünnepélyesen felavatták a Vulkán
fürdôt, amelynek elsô ütemben el-
készült medencéit a próbaüzem
után néhány hét múlva a látogatók
is birtokukba vehetik.

A Ság hegy alatt épült termálfürdô
feszített víztükrû uszodája mellett
gyülekezett pénteken az ünneplô kö-
zönség, közöttük Kiss Péter, a Minisz-
terelnöki Hivatalt vezetô miniszter,
Szabó Lajos, Kovács Ferenc, Horváth-
né Stukics Erzsébet országgyûlési
képviselôk, Markó Péter, a Vas Me-
gyei Közgyûlés elnöke, dr. Tömböly
Tamás, a Vas Megyei Közigazgatási
Hivatal vezetôje, Ónodi István, a kivi-
telezô Mávépcell Kft. ügyvezetô igaz-
gatója, a kistérség településeinek
polgármesterei, a város és intézmé-
nyeinek vezetôi, képviselôi.
A megjelenteket Fehér László pol-
gármester köszöntötte. A városveze-
tô szólt arról, hogy harminc éve,
1975-ben zárt be Celldömölk strand-
ja, uszodája, azóta óhaja a város la-
kóinak, hogy fürdôt építsenek. Há-
rom éve a Széchenyi-terv keretében
560 millió forint támogatást nyert a
város, amelyet azóta további pályá-
zati nyereményekkel, saját forrás-
ból, hitelbôl megnégyszereztek. Így
2,2 milliárd forintból épül fel a Vul-
kán fürdô. Elsô ütemben elkészült
egy 25 méteres, hatsávos uszoda,
egy tanmedence, egy meleg vizes
medence, egy gyermekmedence,
egy jacuzzi medence és a szauna-
blokk. Jövô nyárig további három
medencét adnak még át. Fehér Lász-
ló köszönetet mondott mindenkinek,
aki a beruházást elôsegítette. Remé-
nyét fejezte ki, hogy a város és a
kistérség, a közeli városok lakói szí-
vesen járnak majd Celldömölkre úsz-
ni, kikapcsolódni.
A Vulkán fürdôt Celldömölk szülöttje,
Kiss Péter kancelláriaminiszter avatta
fel. – Jó idôben, jó helyen épült fel ez
a gyönyörû létesítmény. Celldömölk
is azon települések közé tartozik,
amelyek meglévô kincsre, a gyógy-
vízre alapozzák a fejlôdést – mondta.
– A fejlôdés nem politikai ciklusoktól
függ, a beruházásokat az emberek-
nek, az itt élôknek végzik.
A miniszter kiemelte a város vezetôi-
nek kezdeményezôkészségét, hogy a
fejlesztések nyomán Kemenesalja
központjaként idegenforgalmi cél-
pont legyen a város. Szabó Lajos or-
szággyûlési képviselô köszöntôjében
hangsúlyozta: Celldömölk azért fejlô-
dik, mert az ötleteket meg is valósít-

ják. Napjainkra meghatározó köz-
ponttá vált a város a kistérségben és
a megyében is.
A történelmi egyházak képviselôinek
– Nagy Péter plébános, Németh Ta-
más lelkész és Vetô István esperes –
áldása és az ünnepélyes szalagátvá-
gás után a csillámló vizû medencék
mellett az Energy Dabas Ton táncosai
léptek fel. Majd a kivitelezô
Mávépcell Kft. nevében Ónodi István
ügyvezetô igazgató adta át a fürdôt

az üzemeltetô Városgondnokság igaz-
gatójának, Bakó Istvánnak. A próba-
üzem után szeptemberben a látoga-
tók elôtt is megnyílik a fürdô, amelyet
idén kedvezményes árú jegyekkel és
bérletekkel lehet igénybe venni.

»TULOK GABRIELLA

Felavatták a Vulkán fürdôt

Ciprusra utazik a CVSE-Mávépcell extrali-
gás asztalitenisz-csapata. Szeptember 3-
4-én egy ciprusi és egy görög együttes-
sel játszik körmérkôzéses formában a
celldömölki gárda az európai élvonalbe-
li csapatok kupáján, az ETTU Kupáért. A
múlt évi bajnokságban bronzérmes he-
lyezésükkel Vas megye legjobb sport-
eredményét, valamint Celldömölk eddi-
gi legnagyobb sportsikerét érték el
Obráz István játékosai. Így vehetnek
részt a tornán, ahol az elsô helyezett
csapat a fôtáblára jut. A celli csapatban
asztal mellé lép majd Mercz Gábor, Vimi
Roland, valamint a Németh János helyé-
re érkezett Szabó Krisztián. A tartalék já-
tékos Ölbei Péter lesz. A CVSE-Mávépcell
a bajnokságban elôször hazai pályán ját-
szik majd szeptember 10-én a BVSC-vel.

Az európai élvonalban

kiss péter, fehér lászló és szabó lajos avatták fel a fürdôt

táncosok az uszoda partján
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Harmincéves álma teljesült a celldö-
mölkieknek azzal, hogy ismét van sa-
ját fürdôje a városnak. Mint ahogy
Fehér László polgármester a Vulkán
fürdô ünnepélyes avatásán elmond-
ta: miután 1975-ben megszûnt a vá-
rosi strand, az akkori városvezetés
úgy döntött, más, környékbeli tele-
püléseket – Mesteri, Borgáta – segíti
a fürdôik fenntartásában. A rendszer-
váltás után azonban már az elsô kép-
viselô-testület zászlójára tûzte, hogy
strandot, uszodát épít. Az útkeresés
12 évig tartott, és 2002 tavaszán a
Gazdasági Minisztériumtól a Széche-
nyi-terv keretében 560 millió forint
vissza nem térítendô támogatást ka-
pott a város, amelyhez 560 millió fo-
rint saját erôs részt kellett vállalni.
2002 ôszén már az új városvezetés lá-
tott hozzá a tervek megvalósításához.
A képviselô-testület módosította a
helyszínt, mivel az elsô helyszínen a

számítások sze-
rint 2,5 milliárd
forintba került
volna a beruhá-
zás – elsôsorban
a külsô infra-
struktúra kiépíté-
se miatt. A hely-
színmódosítást
indokolta az is,
hogy így a cell-
dömölki és az al-
sósági városré-
szek összeépül-
hetnek, fejlesz-
tések valósulhat-
nak meg a terü-
leten. Ráadásul a
fürdô megközelí-
tése is könnyebb az új helyszínen,
gyalogosan, kerékpárral gyorsan ki le-
het jutni, és a helyi járatos autóbusz-
nak is lesz megállója a fürdônél.

A városvezetés minden lehetôséget
megragadott, hogy pályázatokon to-
vábbi támogatásokhoz jusson, és hite-
leket is igénybe kellett venni az épít-
kezéshez. Fehér László újságunknak
felvázolta a Vulkán fürdô építésének
finanszírozási kérdéseit. A fürdô építé-
sének elsô üteméhez tehát 560 millió
forintot nyert a város, ehhez 324 mil-
lió forintot tettek hozzá saját erôként
a gázközmûvagyon után járó állam-
kötvényekbôl, illetve 374 millió forint
hitelt vett fel az önkormányzat. Az el-
sô ütemû építkezéshez – a közmûvek-
hez, parkolóhoz, úthoz, gyalogos és
kerékpárúthoz – 2003 óta további kö-
zel 100 millió forintot nyert pályázato-
kon az önkormányzat, az összegekhez
saját erôs részt is biztosítani kell. A 2,2
milliárd forintos beruházásban 350
millió forint áfát igényelhet vissza a
város. A Vulkán fürdô építésének má-
sodik üteméhez a 2003-ban a Gazda-
sági és Közelekedési Minisztériumtól
100 millió forintot, idén júniusban a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejleszté-
si Tanácstól 32 millió forint támoga-
tást nyert a város. A városvezetô
kiemelte, hogy további pályázatokkal
szeretnék a fürdôre fordítandó pénz-
összeget csökkenteni.
A Vulkán fürdô termál – 1250 méter
mélyrôl feljövô, 49 fokos – vize nát-
rium-hidrogén-karbonátos jellegû,
igen lágy, vasas, fluoridos, jelentôs
jódtartalmú, ami gyógyászati célokra,
például mozgásszervi betegségek
gyógyítására kiválóan hasznosítható.
Úszó- és tanmedencéje miatt a spor-
tolni vágyók kedvelt célpontja lehet.
Most már csak a város lakóin múlik,
hogy az oly régóta várt, oly sokszor
hangoztatott kívánság beteljesülése
után használják a fürdôt, sportoljanak
és szórakozzanak.

»T.G.

a zárt udvarban jacuzzi medence van

A fürdôépítésrôl számokban

Sokan várták, hogy megépüljön a celldömölki fürdô. Sokan örülnek is neki. A Vulkán
fürdô avatása után elhangzott véleményekbôl idézünk egy csokorral.

Kovács Ferenc, országgyûlési képviselô
Celldömölknek egy nagyon szép, régi álma valósult meg. Úgy hiszem, nagy elôrelépést
tesz a város a jövôben abba az irányba, hogy a település az infrastruktúrája, szerkeze-
te átalakuljon, és ki tudja használni azt a lehetôséget, amit a fürdô és a Ság hegy je-
lent. A gyógyfürdô, a vízi élménypark, a borturisztika, a búcsújáróhely miatt a város
egyre érdekesebb lesz a turizmus számára. Remélem, a fürdô sok munkahelyet is je-
lent, és egy olyan helyet, ahol pihenhetnek, sportolhatnak az emberek. Tiszta szívem-
bôl örülök annak, hogy megvalósult a Vulkán fürdô.

Horváthné Stukics Erzsébet, országgyûlési képviselô
Nagy fordulatot jelent egy ilyen fürdônek a kialakítása, hiszen a környéken nem volt
arra lehetôség, hogy az úszást gyakorolják az emberek. Bízom abban, hogy Celldömölk
térségében a gyógytestnevelésben is haszna lesz a fürdônek. Köztudott, hogy az isko-
lások között nagyon sok a gerincferdüléses gyerek, aminek az egyetlen igazi gyógy-
módja az úszás. A fürdô üzemeltetésében is segíthet az a tény, hogy a gyógyítás a tár-
sadalombiztosítás által támogatott. Késôbb megvalósítható a hidroterápia, itt lehetne a
mozgásszervi betegek rehabilitációját végezni.

Baloghné Danka Adél, iskolaigazgató
Nagyon örülök, hogy ez a fürdô megnyílott, hiszen a testnevelés tantervben szerepel a
harmadik osztályosok úszásoktatása. Eddig mindig pályázatok útján nyert pénzen jár-
tak Szombathelyre, Pápára a gyerekek úszni tanulni, és most helyben, kevesebb pénz-
bôl meg tudjuk oldani azt. Nagyon szeretném, ha az általános iskolából úgy kerülnének
ki a gyerekek, hogy legalább alap szinten tisztában legyenek az úszással. Mint celldö-
mölki városlakó is örülök a fürdônek, tetszik az épület a meleg színeivel, a természe-
tes anyagával. Én is ki fogok jönni a családommal.

Szabó Lóránt, a városi diáksport bizottság elnöke
Nagyon kellett már Kemenesaljának a fürdô. Örülök annak, hogy az iskolások úszások-
tatását végre meg tudjuk oldani, és az úszósportot népszerûsítjük. A 25 méteres úszó-
medence akár rövidtávú versenyre is alkalmas, illetve az oktatómedence a térség
összes iskolájának úszásoktatási problémáját megoldja. Ehhez csak a tantervet kell mó-
dosítani, hiszen eddig plusz programként, délutáni szabad idôs tevékenységként szere-
pelt az úszásoktatás, amit más városokban oldottunk meg. Szülôként is örülök a fürdô-
nek, hiszen a gyerekek helyben könnyebben kijárnak az uszodába.
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Augusztus 20-án, az államalapítás
ünnepén városi ünnepséget rendez-
tek. Ez alkalomból adták át a Celldö-
mölk Városért Érdemérmeket, és el-
sô alkalommal kistérségi elismeré-
seket is átvehettek a kitüntetettek.

A Himnusz hangjai után Fehér László,
Celldömölk polgármestere köszöntöt-
te a városi megemlékezés résztve-
vôit délelôtt a polgármesteri hivatal
épületénél.
„Az állam megteremtésének és meg-
szilárdításának összetett feladatát
Szent István kiváló politikai érzékkel
valósította meg, és beillesztette Ma-
gyarországot az európai nemzetek
közösségébe, amikor elfogadta a
földrész közös társadalmi normáit és
a keresztény hagyományait – mond-
ta a szónok. – Szent István életútja
azt üzeni egy évezred távlatából,
hogy ezek az alapok a jelenben is ér-
vényesek és szükségesek, hogy az
eredményes magyar jövôt tudjuk
szolgálni. E gondolatiság napjainkban
sem veszített aktualitásából, nemzeti
sorskérdésekben egységesnek kell
lennünk. Erôs, mûvelt, tekintélyes
Magyarországra van szükségünk…
Városunk és kistérségünk kicsiny, de
fontos alkotóeleme ennek a mecha-
nizmusnak, ezért nekünk itt, a Keme-
nesalján kell minden erônkkel és tu-
dásunkkal arra törekednünk, hogy az
itt élôk számára közösen hozzuk meg
a legjobb döntéseket. Közösen kell
keresnünk a fejlesztési lehetôsége-
ket, nyitottnak kell lennünk új megol-
dásokra, gyorsan kell reagálnunk a
kihívásokra. Csak így alakíthatunk ki
olyan társadalmi, kulturális és gazda-
sági környezetet, ahol az emberek
szeretnek élni, és tervezni tudják jö-
vôjüket is.”
Az ünnepi szónoklat után ökumeni-
kus igehirdetés következett, az új ke-
nyeret Nagy Péter plébános, Németh
Tamás lelkész és Sághy András lel-
kész szentelték meg. Az ünnepi mû-
sorban Benkô Péter Pál, a Soltis Lajos
Színház tagja verssel, valamint Ta-
másovics Rita és Kovács Imre, a
szombathelyi Üstökös Színpad mûvé-
szei rockoperákból való dallamokkal
szerepeltek.
Az ünnepségen kistérségi és városi
elismeréseket adtak át. A Celldömöl-
ki Kistérség Önkormányzatainak Több-
célú Társulása nevében Fehér László
elnök és Baranyai Ernô alelnök adott
át kitüntetéseket. Celldömölk Város
Önkormányzata nevében Fehér Lász-
ló, Söptei Józsefné alpolgármester,

Pôcze Istvánné, a Kulturális, Oktatási
és Mûvelôdési Bizottság alelnöke és
dr. Kiss Annamária, az Egészségügyi
és Szociális Bizottság elnöke adta át
az elismeréseket.
Este a kimagasló tanulmányi és
sporteredményeket elért diákokat ju-
talmazták. Az elmúlt tanév sikerei
után közel kétszázötven általános,
középiskolai diák, a zeneiskola és
mûvészeti alapiskola növendékei
kaptak elismeréseket megyei és or-
szágos versenyeken szerzett ered-
ményeik után.

»TULOK G.

Az államalapítás ünnepén

somlai sándor kitüntetést vett át 

Az ünneplô közönség soraiban a kitüntetettek

Augusztus 20-a alkalmából Celldömölk Városért Érdemérmet kapott Somlai Sándor,
a kézilabda sportágban folytatott tevékenységéért, Illés Erika szobrászmûvész,
Tarrósy Imre, az Új Kemenesalja munkatársa, a városi sportéletben folytatott tevé-
kenységéért, Lacza Péter, a városi polgárôrség vezetôje és Kovácsné Horváth And-
rea a város társadalmi életében végzett tevékenységéért.
Pedagógus napi kitüntetésben részesült, Celldömölk Városért Érdemérmet kapott
Dörnyei László, az Eötvös Loránd Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa, Nagy
Márta, a Gáyer Gyula Általános Iskola pedagógusa, Varga Józsefné, a Celldömölki
Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola pedagógusa, Véghné Gyürüssy Katalin, a
Városi Óvoda óvodavezetôje és Tóth Imréné, a Berzsenyi Lénárd Általános Iskola
konyhai dolgozója.
Semmelweis-napi kitüntetésben részesült, Celldömölk Városért Érdemérmet kapott
Vajda Károlyné, a Népjóléti Szolgálat ápoló-gondozója, Tóth Istvánné, a Keme-
nesaljai Egyesített Kórház ideg- és elmeápolója, Csiszár Józsefné, a Kemenesaljai
Egyesített Kórház osztályvezetô ápolónôje, Sebestyén Csongorné, a Kemenesaljai
Egyesített Kórház labor-asszisztense és Tarczi Lívia, a Kemenesaljai Egyesített Kór-
ház osztályvezetô ápolónôje.
A Celldömölki Kistérségi Társulás elismerésében részesült Boznánszky Ferenc, já-
nosházi vállalkozó, Horváth Lajos, Csönge volt sportköri elnöke, Kozák János, Keme-
nesmihályfa nyugalmazott polgármestere, Major Albert, lovarda és lovas iskola ve-
zetôje, Molnár Lajos, nyugalmazott celldömölki rendôrkapitány, Németh Gyula fa-
faragó mester, Sebestyén Zoltán, Kemenesmagasi iskolaigazgatója, egyesületi el-
nök, Szalai Józsefné, Kemenespálfa polgármestere, Szemes József, bobai pedagó-
gus, Vinter József, a celldömölki gimnázium igazgatója.
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Régi hiányosságot pótol a város ve-
zetése azzal, hogy megépítteti a
celldömölki városrészen a ravatalo-
zót. Az épület októberre készül el.

A celldömölkiek régi óhajának tesz
eleget, és választási ígéretét teljesíti

a városvezetés a temetôben épülô
ravatalozóval. Tervek már a korábbi
években is készültek, de a pénzt
2004-ben szerezte meg hozzá az ön-
kormányzat. A Vas Megyei Területfej-
lesztési Tanács pályázatán 44,3 millió
forintot nyert el támogatásként a vá-
ros, amelyhez 30,9 millió forintot sa-
ját forrásként tesz hozzá az önkor-
mányzat, tudtuk meg Fehér László
polgármestertôl.
Az önkormányzat korábban jelentôs
nagyságú területet vásárolt meg a te-
metô mellett, amelynek egy részén
kialakították az új köztemetôt, ami
késôbb tovább bôvíthetô. Az épülô ra-
vatalozó helyének kiválasztását befo-
lyásolta, hogy központban legyen, vi-
szonylag rövid csatlakozást kelljen
végezni a közmûvekkel, és építészeti-
leg is impozáns lehessen a megvaló-
sítása. Dummel Ottó, a polgármesteri
hivatal mûszaki osztályának vezetôje
elmondta: a temetô mellett korábban

Épül a ravatalozó

Segítséget kérnek egy beteg kisfiú
számára. A család kérését egy alapít-
vány továbbította lapunknak.
Bognár Roland júliusban volt négy-
éves. A kisfiú koraszülöttként jött a vi-
lágra, 1180 grammos súllyal, és már
koraszülöttként sok egészségügyi
problémával kellett megbirkóznia,
negyven napig gép segítette lélegez-
ni. Tüdôgyulladás, agyérpattanás,
gombásfertôzés, nyitott Botall-
vezeték a szívben súlyosbították az
állapotát. Még csak hat hónapos volt,
amikor végrehajtották az elsô agymû-
tétet, mert az agyvize nem folyt le a
gerincvelôbe, és az endoszkópos mû-
tét sem hozta meg a várt eredményt.
Egy sérvmûtét után újabb agymûtét
következett, amelynek során sönt
beültetésével vezették le az agyvizet
a hashártya mellé. Az elmúlt években
még több mûtétet kellett elvégezni a
kisgyermeken, akinél maradandó
egészségügyi károsodások is fellép-
tek: epilepszia alakult ki nála, meg-
romlott a látása, nehezen fordul ol-
dalra, csak szondával tudják etetni, és
nem lehet ültetni sem. Bognárné
Pôcze Lilla, Roland édesanyja el-
mondta, hogy rendszeresen járnak

kontrollra Szombathelyre és Buda-
pestre, hetente kétszer viszi a kisfiát
gyógytornászhoz, hogy javítson sú-
lyosan fogyatékos gyermeke állapo-
tán. A kisfiú születése után a tanító-
képzô fôiskolát hagyta abba, és elvé-
gezte a gyógypedagógiai asszisztensi
képzést, hogy a tudását kamatoztatva
segíthessen kisfia állapotán. Férje
most külföldön dolgozik, Roland napi
ellátásában sokat segít a családja.
Segíteni szeretne a Szívvel-Lélekkel
Segítsünk Alapítvány is, amely tartós
támogatási szerzôdést kötött a csa-
láddal. Olvasóink segítségét kérik: tá-
mogassák a családot, hogy
Rolandnak olyan életkörülményeket
biztosíthassanak, amelyek javítják az
életminôségét. Az eddigi támogatá-
sok nyomán a család már kapott
egyebek között speciális babakocsit,
kompresszoros matracot, és havonta
rendszeres támogatást nyújtanak Ro-
land speciális élelmiszer-ellátásához
és gyógykezeléséhez is. A kisfiúnak
szüksége lenne még masszírozó gép-
re, dönthetô háttámlás etetôszékre,
eldobható betegalátétre (amibôl
ugyan kapnak a közgyógyellátásban,
de sajnos nem eleget), és más eszkö-

zökre is ahhoz, hogy fejlôdhessen. A
segítséget a szülôk köszönik.
Szívvel-Lélekkel Segítsünk Alapít-
vány, székhely: 1085, Budapest, So-
mogyi B. u. 16.; levélcím: 1535 Buda-
pest, Pf. 705; telefon: 06/1/487-
0124. Adószám: 18179901-0-42;
bankszámlaszám: 10918001-
00000015-93190015.

átmenô utat ki kellett váltani, így el-
kerülô utat építettek amiatt, hogy a
temetônek belsô életét az áthaladó
jármûvek ne zavarják. A költségek 30
százalékát az útépítésre fordították,
az utat már forgalomba helyezték. A
költségek további 10–15 százalékából
a közmûveket építették meg, a vasút-
vonal alatt vitték át az elektromos ká-
belt. (Az új megoldással a pityervári
városrész elektromos ellátása is biz-
tonságosabbá vált.) Az összköltség
ötven százalékából alakítják ki a rava-
talozó épületét, a parkolókat, telepí-
tenek növényzetet. Az építkezéssel
októberre készülnek el.
A ravatalozót – a közbeszerzési pá-
lyázat elnyerése után – a Mávépcell
Kft. építi, az épület terveit Kiniczky
István építész, tervezô készítette. Az
épületben kialakítanak egy 20-25 fô
befogadására alkalmas zárt ravatalo-
zó teret, amihez egy nyitott fogadó-
tér csatlakozik. A két rész egybenyit-
ható, és a fogadótér felett is lesz te-
tô, így a fedett rész száz fô befogadá-
sára lesz alkalmas.

»T.G.

Segítség egy kisfiúnak

Tizenkilencedik alkalommal ren-
deznek rockfesztivált a sitkei ká-
polnáért augusztus 27-én 14 órá-
tól. Az ez évi fellépôk között szere-
pel az Infinity, a BAD, a Józan-
észek, a Kárpátia, a Sipôcz Band
(Lord '72-'82), a spanyol Carbonas,
a Tankcsapda, visszatérôként az
Ossian, állandó fellépõként pedig
Balázs Fecó, a Kormorán és a Lord.
Idén elôször jelentkezik a fesztivál
információs oldalakkal az inter-
neten. Részletes hírek, informá-
ciók, program, képek, fórum a
www.sitke.lordinfo.hu oldalon ér-
hetôk el.

Koncert a Kápolnáért
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Hitel panelházak felújítására
A Panel plusz hitelt vehetik igénybe
a panellakásokban élô lakóközössé-
gek a lakások energiatakarékos
felújítására. A programról Szabó La-
jos országgyûlési képviselô adott tá-
jékoztatást. 

– A Panel pluszt a 100 lépés program
keretében augusztus elején indította
a kormány annak érdekében, hogy
azok a lakóközösségek, önkormány-
zatok is részt vehessenek a panel-
felújítási programban, melyek nem
rendelkeznek kellô önerôvel – tudtuk
meg Szabó Lajostól. – Az állami támo-
gatás a felújítási költség egyharma-
dát, lakásonként 400 ezer forintot je-
lent, amennyiben az önkormányzat
és a lakóközösség is ugyanennyivel –
400–400 ezer forinttal – járul hozzá a
korszerûsítéshez. Nagyon sok eset-
ben azonban vagy a családi megta-
karítások híján a lakóközösség nem
tudja biztosítani a ráesô lakásonkénti
400 ezer forintot, vagy az önkormány-
zatnak nincs forrása az egyharmados
hozzájáruláshoz. Így kihasználatlan
marad a lehetôség, s bár szükséges
lenne a felújítás, a lakóközösség
mégsem pályázhat az állami támo-
gatásra. Rajtuk segít a Panel plusz el-
nevezésû hitelprogram, amely hosz-
szú lejáratú, kedvezô kamatozású hi-

telt biztosít a lakóközösségek önré-
szének vagy az önkormányzat támo-
gatásának pótlására.
1960 és 1990 között körülbelül 800
ezer lakást építettek országszerte
ipari technológiával. Felújításukra
2001–2004-ben 4,6 milliárdot költöt-
tek a kormányok, ebbôl az összegbôl
36 ezer lakás hôszigetelését, korsze-
rûsítését oldották meg. Idén a kor-
mány döntése nyomán az állam, az
önkormányzatok és a lakók 8–8 mil-

liárdot fordíthatnak a panelházak hô-
szigetelésére, ablakcseréjére, fûtési,
gépészeti rendszerének korszerûsíté-
sére. A társasházak és lakásszövetke-
zetek az önkormányzatnál jelentkez-
hetnek, a pályázatokat az önkor-
mányzat összesíti és nyújtja be, illet-
ve folytatja az ügyintézést. Pályázni
december végéig lehet.
Szabó Lajos a hitelrôl elmondta: a Pa-
nel plusz hitelt a lakóközösségek és az
önkormányzatok 15 éves futamidôre,
és az állam támogatása révén 5–6
százalék közötti kamat mellett vehetik
igénybe. Egy átlagos felújítási költség
mellett a fizetendô kamat 400 ezer fo-
rint hitelfelvétel mellett havi 1800 fo-
rint lesz, az alapösszeget pedig csak a
hároméves türelmi idôt követôen, 12
év alatt kell törleszteni. A 3800 forin-
tos alaptörlesztés már a korszerûsítés
révén elért energia megtakarításból
fedezhetô. Annak érdekében, hogy az
alacsony jövedelmûek számára a hitel
törlesztése ne jelentsen leküzdhetet-
len akadályt, az állam a szociálisan rá-
szorulók kamatterhét 2006-tól átvál-
lalja. A kamattámogatást kérvényezni
kell, alapfeltétele, hogy a lakásban
élôk egy fôre jutó havi jövedelme
nem haladhatja meg a nyugdíjmini-
mum 150 százalékát.

»TULOK G.

szabó lajos

A Ság hegyen ôsszel filmet forgat-
nak, errôl lapunkban már többször ír-
tunk. A filmforgatás mellett pró és
kontra jelentek meg vélemények a
sajtóban, a helyi televíziókban. Tisz-
teletben tartom minden vélemény-
mondó jó szándékú reakcióit, nem is
a nézeteikkel, hanem a Ság hegyi
filmforgatások történetével szeret-
nék foglalkozni. Harminc év alatt a
mostani már a negyedik filmforgatás,
amely – ahogy az a városi televízió
által is közvetített képviselô-testületi
ülésen elhangzott – idegenforgalmi
tényezô.
Jövôre, 2006-ban lesz negyven éve,
hogy rangos rendezvényeivel elkez-
dôdtek a Kemenesaljai Napok. Záró
programjáról, a Kráterhangversenyrôl
többször beszámolt a korabeli televí-
ziós híradó, a szereplôk mellett be-

mutatták a krátert is. Ekkor figyelhet-
tek fel a Ság hegyre, mint filmforga-
tásra alkalmas helyre. Az elsô forga-
tás az 1970-es évek közepén volt, ak-
kor már tájvédelmi körzetként tartot-
ták nyilván a Ság hegyet. A film kö-
zépkori témát dolgozott fel, a ma-
gyar színészeken kívül nemzetközi
szereplôgárdát is felvonultatott. Em-
lékeim szerint a hegy észak-nyugati
részén várfalat építettek díszletként.
A következô itt forgatott film Lázár
Ervin Szegény Dzsoni és Ármika me-
séje alapján készült 1983-ban Kacsa-
kaland címmel. Mint a mesékben ál-
talában, a filmben is a szép királylány
és Dzsoni egymásba szerettek, de a
gonosz boszorka boldogságuk útjába
állt, de a végén minden jóra fordult.
A filmben szerepelt Törôcsik Mari,
Bujtor István, Balázsovits Lajos,

Bánhidi László, és sta-
tisztaként a kráterben
rúgta a rongylabdát Or-
bán Viktor is.
1993-ban ismét közép-
kori témájú filmet for-
gattak Nagy Károly
frank uralkodóról. Errôl
már lapunk, az Új Keme-
nesalja is beszámolt. A
francia – olasz – magyart
koprodukciós filmben
szereplô statiszták nyi-
latkoztak élményeikrôl.
A statiszták akkori napi
gázsija 1400 forint volt.
A negyedik filmforgatás elôkészítése
napjaink eseménye, a celldömölkiek
ismét nyomon követhetik egy film-
készítés eseményeit.

»KÁLDOS GYULA

A negyedik film készül a hegyen
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Ötvenéves érettségi találkozójukra
gyûltek össze augusztus 6-án a gim-
názium egykori diákjai. Az 1955-ben
végzett évfolyam két osztályának
tagjai a Rezgô Nyárfa Vendéglôben
adtak randevút egymásnak.
Ötven évvel ezelôtt – az akkor még
Gábor Áron nevét viselô gimnázium-
ban – tizennyolcan tettek érettségi
vizsgát az A osztályban: Ágoston
Mária, Albert Gusztáv, Balogh Imre,
Csuka József, Fülöp László Károly,
Garam Béla, Ilyés Erzsébet, Kertész
Piroska Terézia, Kirchknopf Klára Má-
ria Kamilla, Kiss Pál, Kolláth Mária,
Megyeri Miklós, Mikó Vilma, Petô Pi-
roska, Somorjai István, Sonnevend
Mária, Tarafás Jolán, Tima Lajos. Osz-
tályfônökük Maróti Józsefné, Mária
néni volt.

A B-ben harmincan érettségiztek: An-
tal József, Arany Jolán, Bagics Lajos,
Barcza Béla, Beliczky Géza, Borbély
Katalin, Farkas Gizella, Finta Irén, Gál
Valéria, Horváth Imre, Imre Piroska,
Jankó Ilona, Kálmán Árpád, Kiss Má-
ria, László Olga, Markos István, Mar-
kos József, Mészáros Ida, Molnár Je-
nô, Móritz Mária, Németh Margit, Né-
meth Sándor, Pacsay Imre, Pintér
László, Poós Ilona, Pusztai Erzsébet,
Szabó Árpád, Szabó Katalin, Szabó
Péter, Szeli Ilona. Osztályfônökként
Tima Lászlónak ôk voltak az elsô ta-
nítványai.
Mivel akkoriban még nem volt meg a
jelenlegi gimnáziumi épület, a József
Attila utcában tanultak több helyen:
az egykori szakmunkásképzô (jelen-
leg katolikus általános iskola), a haj-
dani Katolikusház (a mai zeneiskola),
a mezôgazdasági iskola (napjainkban
a Gáyer iskola eltérô tantervû tagoza-
ta mûködik benne) és egy mostani
lakóház (a Vasutasköré volt egykor)
épületében mûködött a gimnázium.
Az érettségi találkozón örömmel üd-
vözölték egymást a hajdani gimna-
zisták, volt, akik nem látták egymást
ötven éve. Az évfolyam szétszóródott
– talán jobban is a szokásosnál, élnek
osztálytársak Amerikában, Berlinben,
Párizsban, egyikük Sydneybôl érke-
zett az összejövetelre –, nyolcan él-
nek Celldömölkön. Lett belôlük töb-
bek közt könyvelô, tanár, iskolaigaz-
gató, fôkertész, mérnök, minisztériu-

Ötvenéves találkozó

Vége a nyárnak, s ez a tény egyet je-
lent, azzal, hogy ismét várják a tanu-
lókat az oktatási intézmények. Meg-
kérdeztük az általános iskolák igaz-
gatóit, hogyan kezdôdik az új tanév,
vannak-e változások.
A Gáyer Gyula Általános Iskolában 19
csoport indul, tudtuk meg Baloghné
Danka Adéltól. A hetedik évfolyamon
összevonták a korábbi három osztályt,
így két hetedikes osztály lesz, mivel
11 tanuló a hatosztályos gimnázium-
ban folytatja tanulmányait. Egy ének
szakos pedagógus elhagyta az intéz-
ményt, ôt óraadóval pótolják. Egy ma-
tematika-fizika és egy nyelvszakos
pedagógus tér vissza. A közlekedési

ismeretek elsajátíttatásában egy új
oktatóprogramot vehetnek igénybe a
gyerekeken kívül a diákok szülei is.
Rozmán László elmondta, hogy az
Eötvös Loránd Általános Iskolában
350 fôvel indul az oktatás. A tantestü-
leten belül kisebb mozgások vannak,
de százszázalékos a szakos ellátás.
Továbbra is nagy hangsúly lesz a mat-
info tantárgy oktatásán és az eddig is
eredményes testnevelés tagozaton.
165 fôt várnak a Szent Benedek Álta-
lános Iskolába szeptembertôl, emelte
ki Czupor Attila. A pedagógusok terén
változások nem történtek. A szakköri
kínálat most is bôséges. Informatikai
illetve nyelvi csoportbontás várható.

Tanév elôtti körkép

mi osztályvezetô, plébános és püs-
pök, professzorok oktatják ma is az
egyetemeken a jelen nemzedékeit.
Összegyûltek az érettségijük 10., 20.,
30., 45. évfordulóján, és most, az öt-
venediket ünnepelni. Úgy döntöttek,
nem várnak a kerek évfordulókra,
ezentúl évente találkoznak. Találkoz-
nak felidézni a gimnáziumi órák, ta-
náraik, társaik emlékét, jókedvûen
anekdotázni, az emlékidézés mellett
megbeszélni a mindennapokat.

»TULOK G.

Bôvítették a mûvészeti szaktanter-
met felszereltségében, ezzel is na-
gyobb lehetôséget biztosítva rajz ok-
tatására, valamint az énekkar mûkö-
désére. Továbbra is lesz társastánc,
néptánc. A tavaly elkezdett családi
életre nevelés is folytatódik.
Dr. Varga Gáborné a Berzsenyi Lé-
nárd ÁMK-ról elmondta, hogy meg-
szûnik a mûvelôdési központ feladat-
kör, s az általános iskolai szerepkör
marad meg, az oktatást, a nevelést
erôsítve. Az iskolában egy csoporttal
kevesebb indul, egy egész épületet
kiürítenek, így kevesebb a hely tech-
nikaoktatásra, de ez megoldható
probléma. A könyvtár kisebb városré-
szi szerepet tölt be. A változások elle-
nére nyugodt körülmények között
kezdôdhet az iskola.

»HORVÁTH HENRIETTA
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Költônôre emlékeztek
Dukai Takách Juditra, a 210 éve szü-
letett költônôre emlékeztek augusz-
tus 6-án Dukán. A falu jeles szülöttje
emlékének adózva rendezett ünnep-
séget az önkormányzat és az Össze-
fogás Dukáért Egyesület. A polgár-
mesteri hivatal elôtt gyerekek adtak
ünnepi mûsort, amelyben a költônô
életrajza mellett jó néhány versével
is megismerkedhetett a hallgatóság.
Az 1795-ben született Dukai Takách
Judit nem csak kortársa volt Keme-
nesalja igazán jeles költôjének, Ber-
zsenyi Dánielnek. Költészetére is ha-
tott Berzsenyi, akivel unokanôvére
férje lévén rokoni kapcsolatban is áll-
tak. Judit jómódú birtokos család sar-
jaként a soproni líceumban tanult,
majd hazatért Dukára, és ott élte a
vidéki nemes kisasszonyok életét. El-
sô versei kéziratban terjedtek, han-

gulatuk és tartalmuk leginkább a
népdalokéra emlékeztetett, késôbbi
költeményei már klasszikus mértékû
ódák és elégiák voltak. 1815-ben je-
lent meg az elsô verse nyomtatás-
ban. Költészetét elismerve Festetics
György meghívására többször részt
vehetett a keszthelyi Helikon ünnep-
ségen.
Az önkormányzat hivatalánál lévô
emlékmûvet Németh Mariann pol-
gármester koszorúzta meg, majd az
ünneplô közönség – köztük Horváthné
Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc or-
szággyûlési képviselôk – a falu szélén
fekvô sírbolthoz ment. Dukai Takách
Judit sírjánál Cserági István kissomlyói
lelkész emlékezett a költônôre és
imádkozott érte. A lelkész hangsú-
lyozta, hogy az életrajzok többnyire
rosszul közlik Dukai Takách Judit szü-

letésének napját, és augusztus 9-re
teszik, de az anyakönyvezés szerint
szeptember 4-én született. A sírbolt-
nál olvasták fel a ma Sopronban élô
leszármazott, szintén Dukai Takách Ju-
dit üdvözlô levelét. Az ünnepségen
részt vett az Ausztriában élô Dukai
Takách Mária, akinek ükapja a költô-
nô édesapjának testvére volt.

Újabb Árpád-kori sírokat tártak fel
Mesteriben, a régésztechnikus-kép-
zés tanásatásán. A hallgatók ötödik
éve kutatják a múltat Ilon Gábor ré-
gész, a Savaria Múzeum igazgatóhe-
lyettese vezetésével. 2001 óta 360
sírt, az idei kéthetes tanásatás alatt
közel nyolcvan sírt tártak fel, melyek-
nek nyolcvan százaléka Árpád-kori, a
többi késô-középkori, tudtuk meg
Ilon Gábortól. Az Árpád-kori ékszerek
között ezüst-, bronzgyûrûket, hajkari-
kákat találtak, gyöngyöket, amelyek

fejdíszek ékszerei lehettek. Az érmek
Szent László érméi lehettek. A leletek
alapján arra következtetésre jutottak,
hogy a temetô a 11. század második
felében indult, és a 17-18. századig
temetkeztek oda, amikor a falu el-
pusztult. A templomot még nem ta-
lálták meg, egy késôi temetôkápolna
nyomaira bukkantak. Találtak egy
furcsa, zsugorított pózban lévô em-
beri csontvázat. Ilon Gábor szerint a
rendellenes temetkezés, a furcsa ko-
ponya és a fogazat akár egy boszor-

kányra is utalhat. A temetôtôl keletre
a római kori villának is találtak új
épületrészeit, római edényeket. Terra
sigillata, vagyis vörös mázas, dombo-
rú díszítésekkel ellátott égetett
edényt mázas ôrlôedényt, amelyek
segítik a keltezést.
Jövôre még Intaházán ásatnak, hiszen
az Árpád-kori temetô északnyugati
részén húsz-harminc sírt még fel kell
tárni, azután viszont befejezik az ása-
tásokat, mert a mai temetô területén
nem lehet kutatásokat folytatni.

Merseváton a falunapon, augusz-
tus 20-án adták át a gyerekeknek
az új, fa játékokból álló játszóteret,
amelyet egyhektárnyi területen
alakított ki az önkormányzat. Az
ôsgyepes felületû tér egy szinttel
lejjebb van az út szintjénél, így a
szülôknek nem kell aggódniuk,
hogy a gyermekeik a labdát ker-
getve könnyen kifutnának az autók
elé. Mászóvár, hinták, libikóka, ru-
gós dínójáték, homokozó kínál le-
hetôséget a gyerekeknek a játék-
ra, és felállítottak két kispályás ka-
put is a focizni szeretô nebulókra

gondolva. Az európai uniós szab-
vány szerint a mászóvár és a hin-
ták alatt ütéscsillapító homok van,
így a kicsik akkor sem sérülnek
meg, ha a játék hevében lebukfen-
ceznének azokról. A játszótér to-
vább bôvíthetô, az anyagi lehetô-
ségek szerint szeretnének évente
újabb eszközöket vásárolni. A gye-
rekek Csillag Albert polgármester
segítségével facsemetéket is ültet-
tek, ügyességi versenyeken verse-
nyeztek, számháborúban, kézmû-
ves foglalkozásokon, légvárban
szórakozhattak.

A falunapon a legfiatalabb nemze-
déken kívül az idôsebb korosztá-
lyokra is gondoltak. Az augusztus
20-i ünnepi mûsoron kívül szórakoz-
tató programok is voltak. Fellépett a
népszerû Roni, a helyi népdalkör,
bemutatkoztak a celldömölki nép-
táncosok. Vacsorára gulyással vár-
ták a résztvevôket, majd bálban
mulathattak kifulladásig. Érdemes
volt részt venni a tombolán, hiszen
hûtôszekrény, gáztûzhely és egyéb
nyeremények várták a szerencsése-
ket. Az eget pedig a tûzijáték fényei
borították be.

Árpád-kori leletek a temetôben

Játszóteret avattak Merseváton
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Nyáron szünidejüket töltötték a ki-
sebb-nagyobb gyerekek, akiknek a
celldömölki intézmények kínáltak
programokat. A Kemenesaljai Mûve-
lôdési Központ gyermek és ifjúsági
programsorozata a Nyárköszöntô el-
nevezésû rendezvénnyel indult. A
mûvelôdési ház szervezte meg a nép-
tánc tagozatosakkal együtt Tokorcson
a csoport szaktáborát a szünidô elsô
hetében, ahol a Szent Iván-napi tûz-
gyújtás programjára tanultak meg új
táncokat jó hangulatban. Mindemel-
lett június végéig próbáltak a kultúr-
házban hasonlóan, mint a rockysok,
illetve a showtáncosok. A KMK öttusa-
és lovas táborokat is meghirdetett. Az
öttusa elnevezés öt különbözô próbát
takart: gyalogtúrázást, kerékpározást,
csónakázást, úszást és lovaglást. Aki
ezen részt vett, nem unatkozott, és
kondícióra is szert tehetett. Ez persze
a lovas tábor résztvevôire is igaz. Ôk a
Sándor-majorban „csaphattak a lovak
közé”. Júniusban és júliusban kézmû-
ves foglalkozások, filmvetítés és
gyermekkuckó várta az érdeklôdôket.
A Kresznerics Ferenc Könyvtár a nyá-
ron csökkentett nyitva tartással mû-
ködik, délelôtt 10 órától délután 5
óráig várja a könyvtárhasználókat. E
csökkentés miatt próbáltak kárpótlást
adni – gondolván fôként a kisebb ko-
rosztályra –, és keddenként filmvetí-
tést, csütörtökönként pedig játszóhá-
zat tartottak szünidei matiné elneve-
zéssel. Ezek a programok a szülôk és
a gyermekek számára is hasznosak,
hisz a gyerekek jól érzik magukat, a
szülôk pedig biztonságban és jó he-
lyen tudhatják szemük fényeit. A
keddi filmvetítések során a kívánsá-
gok szerint megnézhették a Hófehér-
két, az Oroszlánkirályt, a Vukkot, a
Két Lottet, a Harry Pottert, a Dr.
Dolittle-t. A csütörtöki kézmûves fog-
lalkozásokon lehetett ragasztani, szí-
nezni, képeket összerakni, hajtogat-
ni. Elengedhetetlen kellékei voltak
szinte minden napnak a társasjáté-
kok, a Szerencsekerék, a Betûkirakás,
valamint egy újdonság, Az élet játéka
nevû társas, ami az egyik kedvenc
társas lett a gyerekek körében.

»HORVÁTH HENRIETTA

Idén Salgótarjánban rendezték meg a
3. korcsoportos Labdarúgó Diákolim-
pia Országos Döntôjét, melyen Vas
megyét az Eötvös Loránd Általános
Iskola csapata képviselte. Az elmúlt
évek során 3., illetve 2. helyezést
elért együttes nagy reményekkel
utazott a 20 csapatos döntôre. A cso-
portmérkôzéseken a Debrecen elleni
mérkôzést kivéve a várakozásnak
megfelelôen teljesített a csapat, és
magabiztos teljesítménnyel jutott az

egyenes kieséses rendszerbe. Az eöt-
vösös fiúk óriási küzdelemben elôbb
a Gyôr, majd a Szeged csapatát fek-
tették két vállra, egyaránt 2:1 arányú
gyôzelmet aratva, és kerültek be a
torna döntôjébe. A döntôben hatal-
mas, kiegyenlített küzdelmet vívtak a
Nyíregyházi Focisuli jól felkészült és
fizikálisan is a csúcson lévô labdarú-
góival, melynek eredményeképp 0:0
arányú döntetlennel zárult a rendes
játékrész. A kilencméteres büntetôk
elvégzésekor megismétlôdött a tava-
lyi dráma, és egy elhibázott büntetô
miatt – csakúgy, mint tavaly – ezüst-
éremmel tért haza a csapat.
Kazári József edzô a tornát értékelve
elmondta, hogy a siker zálogát az
egész évben elvégzett óriási mennyi-
ségû edzésmunkában, illetve a csa-
pategységben látja. Felértékeli a telje-
sítményt az a tény, hogy az Eötvös is-
kola viszonylag kis létszámú intéz-
ményként évek óta több sportágban is
ott tud lenni az országos élvonalban. A
kétszeres ezüstérmes csapat jövôre
már egy korcsoporttal feljebb verse-
nyezve, nagypályán próbálja meg hôn
áhított célját, az aranyérmet elérni.

Július közepén egy hetet töltöttünk az
Oberwarttól 20 kilométerre fekvô
Buchschachen nevezetû falucskában.
Hamar összekovácsolódott a csapa-
tunk, pedig több helyrôl érkeztünk:
Vönöckrôl, Kemenessömjénbôl, To-
korcsról, Szergénybôl és a celldömölki
Szent Benedek Katolikus Általános Is-
kolából.  A tábor helyszínére érkezve
a hegyek, a levegô tisztasága, mind-
mind magával ragadott minket.  A tá-
borban programban sem volt hiány.
Elmentünk teniszezni, focizni és ping-
pongozni a közeli sportcentrumba.
Voltunk a wolfaui élményfürdôben,

ahol strandröplabdáztunk, és jót fü-
rödtünk. Meglátogattunk egy igazi ka-
nadai rezervátumból érkezett indiánt,
aki bevezetett minket az indiánvilág
titkaiba. Osztrák vendéglátóink meg-
hívtak minket egy szabadtéri grillva-
csorára a Lafnitz folyó partjára. Utolsó
este pedig bulit rendeztünk, és elbú-
csúztunk a helybeliektôl. Nagyon jól
éreztük magunkat, eseményekkel
gazdagon tértünk vissza Magyaror-
szágra. Köszönjük a szervezôknek!

»Ipsics Annamária
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 

8. osztály

Celldömölk Város Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy a Horváth Elek ut-
ca, a Nagyvárad utca, a Radnóti utca közlekedési irányával megegyezô jobb oldalán
„megállni tilos” táblákat helyezett ki. A „megállni tilos” táblák hatályának ideje a
használtcikkpiac üzemelési, nyitva tartási idejével megegyezô: csütörtök 5–13 óráig
tart. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy ebben az idôpontban a használtcikkpiac parko-
lójában (8–13 óráig díjmentesen) a szabályos parkoláshoz szükséges területen és ne
az ingatlanok elôtti bejáratoknál parkoljanak.
Kérjük, hogy figyelmesen közlekedjenek a közlekedési balesetek elkerülése érdekében.

Nyári
idôtöltés

Ezüst a diákolimpián

Tábor Ausztriában

Ér
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Megkérdeztük
» válaszoltak Mit jelent Önnek az ünnep?

Nagy meghatottsággal vettem
részt az augusztus 20-ai ünnep-
ségen. Úgy gondolom, intéz-
ményvezetôként, celldömölki
polgárként kötelességem is
megjelenni a megemlékezése-
ken. Az idei ünnepélyen a leg-
nagyobb élményem a zeneszá-
mok közül az egyik volt, na-
gyon szíven ütött, eddig még
nem hallottam. Nagyon fontos-
nak érzem a mondandóját. A
mai világban szükségük volna
az embereknek az igaz boldog-
ságra, az összefogásra, egymás
segítésére, mert akkor megy
elôre a világ, ha segítôtársak,
barátok leszünk.

Nagyon szép emlék lesz szá-
momra 2005. augusztus 20-a.
Az édesanyám a mai napon ki-
tüntetést vehetett át munkája
elismeréséül, ezért a követke-
zô években ezért is fontos lesz
ez az ünnep, szívesen emlék-
szem rá majd vissza. Az iskolai
ünnepségeken részt szoktam
venni, fontosnak tartom, hogy
a fiatalként ezt tegyem, hiszen
mi visszük majd tovább a tör-
ténelem eseményeire való
emlékezést. Augusztus 20-a az
államalapítás és az új kenyér
ünnepe miatt egyaránt fontos
a számomra, a legkedvesebb
állami ünnepem.

Számomra nagyon fontos au-
gusztus 20-a, már gyermek-
ként is az volt. Nagygeresden,
a nagymamámnál nyaraltam,
ott úgy hívták, István király
ünnepe, ez egyben búcsúnap
is volt. A szüleim akkor jöttek
értem, együtt mentünk Ge-
resdrôl gyalog a vasútállo-
másra. István király személye,
az államalapítás a családom
életében is fontos. Én is ezen
a szép napon kaptam kitünte-
tést, és idén a férjemet is na-
gyon szép szavakkal méltat-
ták. Az együvé tartozás fon-
tos, azt sugallja, tartsunk ösz-
sze, szeressük egymást.

Augusztus 20-a az államalapí-
tás, Szent István királyunk ün-
nepe, minden magyarnak fon-
tos, természetesen nekem is.
Nehéz megmondani, hogy
melyik állami ünnepünk fonto-
sabb, március 15-e vagy éppen
augusztus 20-a. Mindenkinek
másért fontosak ezek az ünne-
pi alkalmak. Ha tehetem, részt
szoktam venni az ünnepsége-
ken. Az iskolai megemlékezé-
sek mellett a városi ünnepé-
lyeken is. Mint fiatal, úgy ér-
zem, követnünk kell az elôdö-
ket. Majd ha eljön az ideje, biz-
tosan én is kiviszem az ünnep-
ségekre a gyermekeimet.

»fotó: tulok gabriella»kérdez: vass vera

Nagy Sándorné Vajda Viktória Dörnyei Lászlóné Hajba Balázs

A VAS MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG
9700 SZOMBATHELY, MARKUSOVSZKY U. 6.
(OKÉV nyilvántartási szám: 01-0140-03)

ÁLLAMILAG ELISMERT, AZ OKJ-BEN SZEREPLÔ

• SPORTOKTATÓ (33-8962-01)
• SPORTSZERVEZÔ – MENEDZSER (52-8962-02)

TANFOLYAMOKAT SZERVEZ 
MINDEN SPORTÁGBAN
2005 SZEPTEMBERÉTÔL

JELENTKEZNI, ÉRDEKLÔDNI 
A SZERVEZÔ INTÉZETNÉL (94/513-211) 

ÉS TIHANYI TIBORNÁL (30/902-7878) LEHET, 
VAGY TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

E-MAIL-BEN KÉRHETÔ 
(vasmsportig@axelero.hu).

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
Szeptemberi központi orvosi ügyelet (Csontváry Patika, Telefon: 95/423-742

1. hétfô Dr. Nagy Ildikó Karádi Ferencné
1. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
2. péntek Dr. Kovács Zoltán Tompa Kálmánné
3. szombat Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
4. vasárnap Dr. Kiss Imre Horváth Katalin
5. hétfô Dr. Gájer Tatjána Vida Leventéné
6. kedd Dr. Palatka János Karádi Ferencné
7. szerda Dr. Nagy János Horváth Katalin
8. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné
9. péntek Dr. Bérdi Gusztáv Karádi Ferencné
10. szombat Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
11. vasárnap Dr. Márton Katalin Vida Leventéné
12. hétfô Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
13. kedd Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
14. szerda Dr. Szabó Ildikó Tompa Kálmánné
15. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
16. péntek Dr. Schrott Olga Horváth Katalin
17. szombat Dr. Pánykó Magdolna Tompa Kálmánn
18. vasárnap Dr. Mesterházy Zsuzsanna Karádi Ferencné
19. hétfô Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin
20. kedd Dr. Palatka János Vida Leventéné
21. szerda Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
22. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
23. péntek Dr. Mesterházy Gábor Vida Leventéné
24. szombat Dr. Nagy János Karádi Ferencné
25. vasárnap Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin
26. hétfô Dr. Kiss Imre Tompa Kálmánné
27. kedd Dr. Schrott Olga Karádi Ferencné
28. szerda Dr. Mesterházy Gábor Horváth Katalin
29. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Tompa Kálmánné
30. péntek Dr. Kovács Larisza Karádi Ferencné
Az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Testületi ülés
Augusztus 31-én 14 órakor tartja a város képviselô-testü-
lete soros ülését. A képviselôk egyebek mellett beszámo-
lót hallhatnak a Kemenesaljai Egyesített Kórház tevé-
kenységérôl, valamint az idei pénzügyi terv elsô féléves
teljesítésérôl.

Apróhirdetés
Bobán 6 építési telek egybekerítve; Borgátán két nyara-
lótelek 40 m2-es épülettel, kis faházzal, villannyal, beke-
rítve, a strandtól 300 m-re; 7 db boroshordó, szôlôprés,
daráló eladó. Érd.: 06 30/9616-581.
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Húsz éve kezdett el hobbiból kosárlabdázni egy baráti társaság Celldömölkön. Idén szeptember
10-én nosztalgia ünnepet rendeznek az alsósági sportcsarnokban, ahova meghívják a kosárlab-
dázó baráti társaságokat.
8 órától 13 óráig a fiatalok, 23 órától 16 óráig három nôi csapat és négy férfi csapat játszik mér-
kôzéseket. Délelôtt igény szerint zsákoló és hárompontos dobó versenyt is rendeznek.
Jelentkezni Gaál Péternél (tel.: 06 20/424-6130) és Zámbó Ferencnél (tel.: 06 20/6395-2336) le-
het augusztus 31-ig. A rendezvényre a kosárlabdát szeretô közönséget is várják.

Tatán, az edzôtábor területén rendez-
ték meg július 30-31-én a magyar
senior és veterán atlétikai országos
bajnokságot, melyen megmérette
magát Márczi Gyôzô is. A kétnapos
versenyen a 40 év feletti sportolók
vettek részt, a korcsoportok beosztása
ötévenként volt. Márczi Gyôzô koráb-
ban rúdugró és tízpróbázó volt, mivel
azonban tízpróbát ezen a versenyen
nem rendeztek, ezért fôleg a rúdug-
rásra koncentrált. A fô számán kívül a
celldömölki sportoló elindult a tízpró-
ba versenyszámaiban is. A szlovén,
osztrák és cseh versenyzôket is felvo-
nultató magyar országos bajnokság
rúdugró versenyét megnyerte, emel-
lett diadalmaskodott távolugrásban és
200 méteren is. Gerelyhajításban és
100 méteren 2. helyezést szerzett,
súlylökésben és diszkoszvetésben pe-
dig a dobogó harmadik fokára állha-
tott fel. A celldömölki sportoló csak
Budapesten tud készülni a versenyek-
re. A Budapesti Honvéd segíti a felké-
szülésben, ott van a legjobb rúdugró
hely Magyarországon, hiszen ott
fedettpályán lehet ugrani. Márczi Gyô-
zô eddigi legjobb, versenyen ugrott
eredménye 3 méter 80 centiméter

volt. A magyar bajnokság után szep-
temberben Olaszországban lesz egy
verseny, ahol szeretne elindulni, de ez
csak akkor valósul meg, ha a Budapes-
ti Honvéd versenyzôivel ki tud majd
utazni. Január és február a fedettpá-
lyás szezon kezdete, 2006 márciusá-
ban pedig Bécsben rendezik a
fedettpályás atlétikai Európa-bajnok-
ságot, ahol szintén el szeretne indulni.

»VASS VERA

Nemzetközi nôi kispályás labdarúgó-
tornán vett részt július 30-án az Alsó-
sági Tigrisek csapata. Az alsóságiak
amatôr kategóriában indultak, ahol öt
csapattal vívtak színvonalas összecsa-
pásokat. Szép Tamás csapata határo-
zottan és elszántan játszott, kitûnô já-
tékukkal megnyerték a tornát, elhoz-
ták a vándorserleget, amit egy évig
tarthatnak meg. A csapatból került ki
a torna legjobb kapusa, Nagy Katalin,

és a gólkirály, Zsömlye Viktória. Az Al-
sósági Tigrisek 15 gólt rúgtak, és
mindössze hármat kaptak. Az Ercs NLC
csapatát 3:0, az Amazon SE Apc gár-
dáját 4:0 arányban gyôzték le. A Hé-
halom SE ellen 3:0, a Dorogháza ellen
pedig 5:2 arányban diadalmaskodtak.
A HD Bau együttesétôl 1:0-ás veresé-
get szenvedtek. A csapat ezúton is
köszöni a szponzorok segítségét.

»VASS VERA

Háromszoros bajnok

Kosárlabda-ünnep

Elsô helyezés, két különdíj

A CVSE-MABA HUNGÁRIA NB II-es fér-
fi kézilabdacsapat 2005/2006. évi
ôszi sorsolása

A mérkôzés napja /felnôtt/
ifjúsági  mérkôzô csapatok

Szeptember 11. (vasárnap)
18.00 16.00 Mór – CVSE
Szeptember 18. (vasárnap)
18.00 16.00 CVSE– Gyôrújbarát
Szeptember 24. (szombat)
16.30 18.30 Ajka – CVSE
Október 1. (szombat)
18.00 16.00 Kisbér – CVSE
Október 8. (szombat)
18.00   – CVSE – Veszprém
Október 16. (vasárnap) 18.00
16.00 Tapolca – CVSE
Október 22. (szombat)
18.00 16.00 CVSE – Várpalota
Október 29. (szombat)
17.00 15.00 Szombathely – CVSE
November 6. (vasárnap)
17.00 15.00 CVSE – Szentgotthárd
November 12. (szombat)
18.00 16.00 Komárom – CVSE
November 19. (szombat)
18.00 16.00 CVSE – Ács

A CVSE-MABA HUNGÁRIA NB II-es nôi
kézilabdacsapat 2005/2006. évi ôszi
sorsolása

A mérkôzés napja/felnôtt/ 
ifjúsági mérkôzô csapatok

Szeptember 10. (szombat)
17.00 – CVSE – Gyôri ETO KC III.
Szeptember 17. (szombat)
16.00 14.00 Gyôrújbarát – CVSE
Szeptember 25. (vasárnap)
15.00 17.00 Ajka – CVSE
Október 1. (szombat)
17.00 15.00 CVSE – Vasvár SE
Október 9. (vasárnap)
18.00 16.00 Alsóörs – CVSE
Október 15. (szombat)
18.00 16.00 CVSE – Büki TK
Október 23. (vasárnap)
12.00 14.00 Széchenyi SE Gyôr– CVSE
Október 29. (szombat)
18.00 16.00 CVSE – Körmendi DMTE
November 5. (szombat)
18.00 16.00 CVSE – Tapolca Toplan
November 12. (szombat)
18.00 16.00 CVSE – Mogac
November 19. (szombat)
17.30 15.30 VKLSE Gyôr – CVSE

Kézilabda

márczi gyôzô
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CVSE-Mávépcell – Mosonmagyaróvári TE
0:1 (0:1)
Celldömölk, augusztus 13., 800 nézô,
NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkôzés.
Vezette: Szilasi (Lémon, Nagy).
CVSE-Mávépcell: Tóth – Vajda, Gyôrvári,
Csákvári, Németh A. – Németh J.,
Palkovics (Zsömlye 78. p.), Bodor,
Hegyi – Cseke, Vér. Edzô: Sebestyén
Attila.
Mosonmagyaróvár: ANTAL – Gordian,
Szabó G., Pint (Burkus 40. p.), Pálla –
Méry, Schmatovics, Papp (Varga I. 64.
p.), NAGY T. – SZAKÁLL, Schafranek
(Világi 86. p.). Edzô: Tiba Zoltán.
A CVSE játékosai az elsô játékrészben
elképzelés nélkül és pontatlanul ját-
szottak. Sok említésre méltó helyze-
tet nem dolgoztak ki. A vendégek
sem alkottak maradandót, egészen a
20. percig. Ekkor egyszerre rajtolt 
a labdára Tóth kapus és Schafranek. 
A labdát a hálóôr érte el elôbb, a
MOTIM játékosa pedig nagyot esett.
A vitatható esetnél Szilasi játékveze-
tô büntetôt ítélt, amit a „sértett” a
bal alsó sarokba lôtt. (0:1). A szünet
után magára talált a CVSE, egészen
más felfogásban játszottak a celldö-
mölkiek. Sorra dolgozták ki a helyze-
teket, de ezeket rendre ki is hagyták.
A legnagyobb lehetôség Hegyi elôtt
adódott az egyenlítésre, a 69. perc-
ben a jobb kapufát találta el. A kinyí-
ló celli védelem mellett a vendégek-
nek is volt alkalmuk a gólszerzésre,
de ôk is hibáztak. A hálóba a hátralé-
vô idôben már egyik csapat sem ta-
lált be, így a MOTIM vitte haza a há-
rom bajnoki pontot a rossz felfogás-
ban játszó CVSE otthonából.

1. Gyirmót 3 3 0 0 7 – 1 9
2. Haladás 3 3 0 0 7 – 2 9
3. Paks 3 3 0 0 6 – 3 9
4. Felcsút 3 2 0 1 9 – 5 6
5. Motim 3 2 0 1 4 – 3 6
6. Siófok 3 2 0 1 5 – 5 6
7. B.lelle 3 1 1 1 3 – 4 4
8. Integrál 3 1 0 2 7 – 7 3
9. B.kalász 3 1 0 2 6 – 6 3
10. CVSE 3 1 0 2 1 – 3 3
11. Ajka 3 1 0 2 4 – 7 3
12. D.újváros 2 0 1 1 1 – 2 1
13. Hévíz 2 0 1 1 1 – 2 1
14. BKV Elôre 3 0 1 2 3 – 6 1
15. K.völgye 3 0 1 2 3 – 6 1
16. Barcs 3 0 1 2 3 – 8 1

Bodajk FC Siófok – CVSE-Mávépcell 2:0 (1:0)
Siófok, augusztus 20., 300 nézô, NB
II-es bajnoki labdarúgó-mérkôzés.
Vezette: Oláh (Raff, Schuszter).
Bodajk FC Siófok: Kovács – Miklósvári,
Simkó (Forgács 62. p.), Pleván (Nagy
A. 71. p.), SALACZ – HOMONYIK, Tusori,
Telegdi, Csépe (Köntös 68. p.) –
GAJDA, Hegyesi. Edzô: Hartyáni Gábor.
CVSE-Mávépcell: Szép – Kazári (Vajda 65.
p.), Gyôrvári, CSÁKVÁRI, Németh A. – Né-
meth J. (Bodor a szünetben), Palkovics,
Cseke, Somogyi – Szabó L. (Vér 60. p.),
Hegyi. Edzô: Sebestyén Attila.
A két sérültjét (Hudák és Balogh) to-
vábbra is nélkülözô CVSE kezdôcsapa-
tában ezen az összecsapáson helyet

kapott két fiatal játékos, Kazári és So-
mogyi, valamint az eltiltását letöltô
Szabó is. A mérkôzés elsô játékrészé-
ben a vendégek dolgoztak ki helyze-
teket, de a befejezéseknél hibáztak a
celli focisták. Szinte helyzet nélkül
szerzett vezetést a Siófok a Celldö-
mölköt is megjárt Gajda révén, aki a
védelmi hibát kihasználva 14 méter-
rôl lôtt Szép mellett a felsô sarokba.
(1:0). A fordulást követôen hamar nö-
velte elônyét Hartyáni Gábor csapata.
Az 52. percben egy szabadrúgást kö-
vetôen a továbbfejelt labdát Gajda
lôtte 15 méterrôl a celli kapuba. (2:0).
A kétgólos elôny birtokában nyugod-
tan játszhatott a Siófok. A celliek
igyekeztek ugyan, de ezen a mérkô-
zésen csupán a 16-osig jutottak el a
támadások, ott elbizonytalanodtak
Sebestyén Attila játékosai. A króniká-
hoz hozzátartozik, hogy a csereként
beállt Vér megsérült, miután már
mindhárom cseréjét kihasználta a
CVSE, 10 emberrel fejezte be az
összecsapást. Vér a fejét ért rúgás
után kórházba került, ahol megfigye-
lésre bent tartották.         

»VASS VERA

Két mérkôzés – két vereség

A 2. forduló további eredményei: Ajka-
Felcsút 1:5, Paks-Integrál DAC 2:1,
Kaposvölgye-Szombathelyi Haladás
0:2, Budakalász-BKV-Elôre 3:1, Bala-
tonlelle–Bodajk-Siófok 0:2, Gyirmót-
Dunaújváros 1:0, Hévíz-Barcs 1:1.

A 3. forduló további eredményei: Integ-
rál DAC-Barcs 6:2, Hévíz-Gyirmót 0:1,
Szombathelyi Haladás-Ajka 2:0, Fel-
csút-Paks 2:3, Dunaújváros-Balaton-
lelle 1:1, Mosonmagyaróvár-Budaka-
lász 2:1, BKV-Elôre-Kaposvölgye 2:2.

A 4. forduló mérkôzései: augusztus
27. 17.30 óra: CVSE-Mávépcell-Du-
naújváros, Integrál DAC-Hévíz, Paks-
Szombathelyi Haladás, Budaka-
lász–Bodajk-Siófok; augusztus 28.
Ajka-BKV Elôre, Barcs-Felcsút,
Kaposvölgye-Mosonmagyaróvár,
Balatonlelle-Gyirmót.

Az 5. forduló mérkôzései: szeptember
4. 16.30 óra: Gyirmót – CVSE-Mávép-
cell, Dunaújváros-Budakalász, Bo-
dajk-Siófok – Kaposvölgye, Moson-
magyaróvár-Ajka, BKV Elôre-Paks,
Hévíz-Balatonlelle, Szombathelyi Ha-
ladás-Barcs, Felcsút-Integrál DAC.

A 6. forduló mérkôzései: szeptember
17. 16 óra: CVSE-Mávépcell-Balaton-
lelle, Integrál DAC-Szombathelyi Ha-
ladás, Paks-Mosonmagyaróvár, Bu-
dakalász-Gyirmót, Felcsút-Hévíz; szep-
tember 18. Barcs-BKV Elôre, Ajka –
Bodajk-Siófok, Kaposvölgye-Duna-
újváros.

nb ii. nyugati-csoport
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Közérdekû közlemény
Az ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki Városi Intézete tájékoztatja a
lakosságot, hogy a celldömölki ügyfélszolgálati irodájának
ügyfélfogadási ideje 2005. szeptember 1-tôl az alábbiakra
változik.
Hétfô 8.30–12 óra, Kedd 13–16 óra, Szerda 13–16 óra,
Csütörtök 8.30–12 óra

A Mesteri Termál Kft. önkéntes jelentkezôket vár 
szeptemberben 10 napos fürdôkúrára 

a Mesteri Termálfürdô vizének 
gyógyvízzé történô minôsítéséhez.

A kúra alatt a fürdô látogatása ingyenes.

Celldömölkrôl ingyenes busz hozza-viszi a fürdôzôket.

J E L E N T K E Z É S I  F E L T É T E L :
• csípô, illetve térdízületi panaszok, fájdalmak 

(csípô és térdízületi arthrosis),
• megjelenés az elôírt három orvosi vizsgálaton,
• egymást követô tíz napon fürdés 

a Mesteri Termálfürdô medencéjében.

B E J E L E N T K E Z É S :
Dr. Galambos György 

FIZIOTERÁPIÁS SZAKORVOSNÁL

Telefon: 06 20/937-6749
Celldömölk, Mikes u. 14.

Információ: Sárvár, Batthyány u. 6. Tel.: 06 30/288-1344, 30/575-7394

KISOSZ TANFOLYAMOK 
SÁRVÁRON
OKÉV nyilvántartási szám: 01-0152-03
Akkreditációs lajstromszám: 0715 

KERESKEDÔ – BOLTVEZETÔ (kereskedô vállalkozó)
VENDÉGLÁTÓ – ÜZLETVEZETÔ (vendéglátó vállalkozó)

SZEPTEMBER 5-ei kezdéssel
A TANFOLYAM DÍJA: 79.000 Ft

• 30% a személyi jövedelemadóból leírható,
• tartalmazza a könyvek árát és a vizsgadíjat is,
• munkanélküliek részsére elbírálás alapján támogatás.

F E L H Í V Á S

2000-ben alapították a Mozaik – Ma-
giszter Nyelviskolát, ahol angol, né-
met és olasz nyelvbôl szerveznek tan-
folyamokat. A 2004-es tanévben elô-
ször egy jutalom tanulmányutat sor-
soltak ki a nyelviskola hallgatói között.
– Három szinten – kezdô, középhala-
dó és középfokú – tanfolyamainkon
tanulhatnak nálunk nyelveket a hall-
gatók – tudtuk meg Sipos Csillától, a
nyelviskola vezetôjétôl. – A Gáyer
Gyula Általános Iskolában laborató-
riumi körülmények között foglalko-
zunk a tanfolyamaink résztvevôivel.
Jól képzett, diplomás, több éves gya-
korlattal rendelkezô nyelvtanárok
foglalkoznak velük.
A Mozaik – Magiszter Nyelviskolában
kéttípusú nyelvtanfolyamra lehet je-
lentkezni. Egész éven át tartó képzé-
sük során heti két  négy órában ta-
nulnak a csoportban szeptembertôl
áprilisig. Nyári intenzív képzésük egy
hónapos tanfolyamot jelent.
Sipos Csilla kiemelte, hogy ettôl az
évtôl kezdve egy újabb típusú kép-
zéssel gyarapodik az iskola kínálata.
A középiskolás diákokat emelt szintû
érettségire készítik fel, ezzel is segít-
ve ôket az egyetemi és fôiskolai fel-
vételikre.

A Mozaik – Magiszter nyelviskola
hallgatója Herbath Csaba, aki az ápri-
lisi sorsoláson – amelyen a nyelvisko-
la összes hallgatója részt vett – meg-
nyerte a jutalom tanulmányutat. Csa-
ládjával így egy hatnapos körúton ve-
hetett részt.
– Tirolban, bajor városokban tettünk
utazást. Jártunk egyebek mellett az
Ausztria legszebb falujává választott
Alpachban, kirándultunk a Bajor-Al-

pokba, megnéztük az ottani gyönyörû
kastélyokat. Az Európa-hídon és a
Brenner-hágón át elmentünk az
Olaszországhoz tartozó Dél-Tirolba, és
kirándultunk a bajor fôvárosba, Mün-
chenbe is. Feledhetetlen utazás volt
ez számomra és a családom számára
is, hiszen a nyelviskolában egy fôre
nyertem az utazást, de feleségem és
két kislányom is együtt utazott velem
– mondta a szerncsés nyertes.
Csaba német középhaladó tanfo-
lyamra járt a Mozaik – Magiszter
Nyelviskolába. Ausztriába jár dolgoz-
ni, s mint mondja, ugyan nem lét-
szükséglet a nyelvtudás, de jól jön,
hogy tud németül beszélni. Vélemé-
nye szerint fontos, hogy mi, magya-
rok is tudjunk más nyelveken beszél-
ni, hiszen így biztosabban mozgunk
Európában. Korábban tanult más
nyelviskolában is. A Mozaik – Magisz-
ter Nyelviskola módszerében haté-
konynak tartja, hogy beszédorientált
képzés folyik, vagyis szituációkra
építve tanulják meg az adott nyelvet.
A nyelviskola különleges szolgáltatá-
saként a 2005-ös tanévben ismét ki-
sorsol egy külföldi jutalom tanul-
mányutat tanfolyamai mellé.

(x)

Tanuljon és utazzon velünk!



Ahogy megyünk fel a Gáyer Gyula Álta-
lános Iskola elsô emeletére, a lépcsô
mellett a falakon egymás után felirato-
zott falitablók képekkel és virágokkal.
Az arra járó idegen óhatatlanul rápil-
lant valamennyire, hiszen azokon tanu-
lók fényképei, eredmények, esemé-
nyek sokasága mutatja, ebben az isko-
lában nagy értéke van a balesetmen-
tes közlekedésre való nevelésnek.
Öröm a szülônek, dicsôség a tanulónak,
az iskolának egyaránt. Mire felérünk,
már tudjuk, ki az a Ferencz Marcell, Kiss
Valentina, Horváth Dávid, Szabó And-
rea és még sokan mások, valamint azt,
hogy az iskola a „közlekedésre nevelés
kiváló iskolája”.
» Hogyan született ez a több tucat or-
szágos eredmény? – kérdezem
Kondics Balázs tanártól, az eredmé-
nyek kovácsától.
– A NAT megjelenésével nagyszerû le-
hetôség nyílott sajátos nevelési terüle-
tek kidolgozására. Így került be az isko-
la oktató-nevelô munkájába a közleke-
désismeret. A mindenkire kiterjedt ok-
tatás azt is eredményezte, hogy egyre
jobb eredményeket értünk el a közle-
kedésismereti versenyeken. Ennek ha-
tására néhány éve már tudatosan fog-
lalkozunk versenyeken való megmé-
rettetéssel, és az eredmények sem
maradtak el. Ennek dokumentálását
láthatta felfelé jövet a lépcsô mellett.
» Milyen volt az elôzô tanévi mérlegük?
– Szabó Andrea 8. osztályos tanuló ré-
vén egy országos 2. és egy 3. helyezés,
továbbá tíz megyei elsô helyezést sze-
reztünk. Ferencz Marcell 6. osztályos
tanuló pedig a 25 EU-s országot magá-
ba foglaló Európa-versenyen az 5. he-
lyezett lett.
» Nagyon népszerû a segédmotor-ke-
rékpár is az iskolában. Mi ennek a
múltja?

– Szintén a NAT-hoz kapcsolódóan a
kerékpáros közlekedési ismeretek foly-
tatását biztosítja a 14 éves korosztály-
nak. Természetesen ehhez már az isko-
lai keret nem lett volna elegendô, hisz
a jármûvezetési oktatást a jármûve-
zetô-képzôiskolák szervezhetik. Ezért
ahhoz, hogy ezt mûvelhessük, szükség
volt egy oktató cég megkeresésére,
amely a jogi procedúrákat intézi. Így
jutottunk el a TOPIDO Kft.-hez, amely
ugyan szombathelyi illetékességû, de
igen jó kapcsolatba kerültünk velük.
Készségesen segítettek mindenben,
megteremtették az oktatás tárgyi fel-
tételeit, számos kedvezményt biztosí-
tottak tanulóinknak, nem utolsó sorban
megteremtették a helyben történô
vizsgáztatás lehetôségét. Ennél többet,
azt hiszem, nem is kívánhatunk.
» Miért pont egy celldömölki iskolát
támogatnak? – kérdezem Dóka Zoltánt,
a TOPIDO Kft. ügyvezetô igazgatóját.
– A válasz megértéséhez kissé korább-
ról kell kezdeni a történetet. A rend-
szerváltás a jármûvezetô-képzésben is
jelentôs változásokat hozott. Lehetôség
nyílt újabb iskolák megnyitására. Ma-
gam és néhány kollégám eljöttünk a
régi munkahelyünkrôl, és megalapítot-
tuk a TOPIDO Kft.-t, azzal a nem titkolt
szándékkal, hogy a minôségi munkán
túl olyan ismeretrendszert sajátíttas-
sunk el tanulóinkkal, amelynek birtoká-
ban nemcsak a vizsgán való megfelelés
a cél, hanem az is, hogy azt a gyakor-
latban legtudatosabban tudják alkal-
mazni. A legfogékonyabb korosztály er-
re a fiatalság. Ezért támogatunk közle-
kedésismereti versenyeket, rendezvé-
nyeket megyeszerte, hogy kapcsolato-
kat alakítsunk ki általános és középisko-
lákkal, aminek olyan gyümölcsözô
eredményei lehetnek, mint a celldö-
mölki Gáyer Gyula Általános Iskolában.

Tehát visszatérve a
kérdésére: az említett
iskola csak egy a kap-
csolatrendszerünkben,
annak ellenére, hogy
távol van Szombat-
helytôl, az itt folyó köz-
lekedési nevelés támo-
gatásra méltó.
» Mivel támogatják
az iskolát?
– Szakmai képzési
programmal, megfele-
lô tárgyi feltételekkel
az elméleti és gyakor-
lati oktatáshoz, iskolai

programok szponzorálásával, KRESZ ok-
tatóprogramok telepítésével, nem
utolsó sorban bizonyos kedvezmények
biztosításával. Legújabb elképzelésünk
szerint a szülôi munkaközösséggel is
szeretnénk kialakítani gyümölcsözô
együttmûködést.
» Miért tartja fontosnak az iskola ne-
velési-oktatási programjába beépült
közlekedési ismereteket? – kérdezem
Baloghné Danka Adéltól, a Gáyer Gyu-
la Általános Iskola igazgatójától.
– Magam is jármûvezetô vagyok. Nap
mint nap közlekedem, ismerem az
utak világát. Úgy gondolom, hogy nap-
jaink korszerû oktatása nem nélkülöz-
heti az alapos közlekedési ismereteket.
Egyéves igazgatásom alatt megismer-

tem az is-
kolában fo-
lyó közle-
kedési ne-
velést, és
minden tör-
vényes le-
hetôséget
megraga-
dok ezért,
hogy ez a
nevelési te-
rület min-
denkire ki-
terjedô le-
gyen. Na-

gyon örülök annak, hogy a TOPIDO Kft.
révén a nyár folyamán beüzemelésre
került iskolánkban olyan oktatóprog-
ram, amely a tanuló ifjúságon túl a szü-
lôknek is lehetôséget, könnyebbséget
jelenthet a jármûvezetôi vizsgára való
felkészülésre. Teszem ezt azért is, mert
igazgatói pályázatom mottója a család
és az iskola családias kapcsolata volt.
Ennek érdekében az elmúlt tanév alatt
már számos lépést tettem azért, hogy
a szülô is magáénak érezze az iskolát,
ismerje meg az ott folyó munkát, sze-
mélyesen is kapcsolódjon be az iskola
rendezvényeibe. Programjaink sikerét
a jövôben azzal is szeretném növelni,
hogy szeptembertôl az iskolánkba járó
tanulók szüleinek, testvéreinek – igény
szerint – lehetôséget biztosítsunk arra,
hogy felkészüljenek a különbözô jár-
mûvezetôi vizsgájukra.

(x)

A balesetmentes közlekedésért a Gáyerban



2005. 08. 25–31.  
Észak-Erdélyen át Székelyföldre
68.900/fô

2005. 09. 27–29.
Salzburg–Salzkammergut
52.900/fô

2005. 09. 15–18.
Prága–Karlovy Vary
47.900/fô

2005. 10. 13–16.
Salzburg–Chiemsee
65.900/fô

2005. 10. 21–22. 
Bécs–Klosterneuburg
29.900/fô

2005. 09. 06–12.
Körutazás Erdélyben
62.900/fô

Megjelentek az idei évi egyéni-, 
repülôs és belföldi 
nyaraló programfüzetek.

PROGRAMJAINK CELLDÖMÖLKI FELSZÁLLLÁSSAL, FÉLPANZIÓVAL ÉRTENDÔEK.

Ciklámen Tourist Celldömölk
Széchenyi u. 2. • Tel./fax: 95/424-616 • 06 30/630-4596

A ciklámen Tourist idei körutas ajánlataiból:

ÚÚJJRRAA  EELLKKEEZZDDÔÔDDÖÖTTTT  AA  VVAALLUUTTAAVVÁÁLLTTÁÁSS  AA  CCIIKKLLÁÁMMEENN  TTOOUURRIISSTT  UUTTAAZZÁÁSSII  IIRROODDÁÁBBAANN
NET-CELL Kft.

Celldömölk, Kossuth L. u. 18. 
Tel.: 95/424-472, 06 20/938-9000

1 éves a Molnár Kert
Ünnepeljen velünk 

szeptember 16–17–18-án!
figyelje további hirdetésünket!

MOZAIK – MAGISZTER
NYELVISKOLA

A J Á N L A T A  2 0 0 5  Ô S Z É R E

100, illetve 120 órás nyelvtanfolyamok
angol, német, olasz nyelvbôl

alapfokú, középhaladó és középfokú szinteken
extra: ANGOL HALADÓ

ÚJ!!! EMELT SZINTÛ ÉRETTSÉGIRE
készítô tanfolyamok DIÁKKEDVEZMÉNNYEL!

FÔDÍJ!!! EGY KÜLFÖLDI UTAZÁS
az adott nyelvterületre

a tanfolyamot sikeresen 
elvégzô hallgatók között sorsoljuk!

JELENTKEZÉS:
2005. szeptember 10-ig folyamatosan

telefonon Sipos Csillánál.

Telefon:
06 30/4621-656


