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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

Kesztyûs
kézzel
Miközben az egyik kedvenc üzle-
tem felé sétáltam egy kiló kenyé-
rért, a közeli parkban egy asszony-
ság egy szép testû kutyát simoga-
tott, kedveskedett neki. Akkor a
kutyára lettem figyelmes, ám ké-
sôbb az asszonyságra.
Az említett üzletben szabad polcról
árulják a kenyeret és a péksüte-
ményt. Éppen kinéztem magam-
nak egy szép példányt, amikor az
említett asszony elém vágott, né-
hány kenyeret végigtapogatott,
csak úgy szabad kézzel – közöttük
az általam kiválasztott mosolygó-
sat –, aztán egyet kiválasztva to-
vábbviharzott.  Természetesen má-
sik kenyeret választottam.
A pénztárnál, sorban állás közben
azon tûnôdtem, hogy vajon hányan
veszik észre és használják váloga-
tás közben a kenyerek, más pék-
áruk és egyebek mellé odakészí-
tett kis nylonzacskót, amit ilyen
esetben kesztyûként illene hasz-
nálni. Még csak pénzbe sem kerül,
csupán elemi higiénés igény kér-
dése.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Óvodából iskolába kerültek a kicsik,
az általános és középiskolákban is
megkezdôdött a tanév. A diákoknak
idén 181 napot kell iskolába járniuk.
A szeptember 1-jei elsô tanítási nap
után október 28-án mennek a gyere-
kek utoljára iskolába az ôszi szünet
elôtt, majd november 7-én folytató-
dik a tanév. A téli szünet december
22-én kezdôdik, és január 2-ig tart.
Az elsô félév vége január 20-a, a szü-
lôket január 27-ig értesítik az iskolák
diákok elsô féléves eredményérôl. A
tavaszi szünet április 13-a és 18-a kö-
zött tart, míg a nyári szünet elôtti
utolsó tanítási nap június 15-e lesz.
A tanév során több fontos dátumot
kell fejben tartaniuk a végzôs, to-
vábbtanulni szándékozó, vizsgára ké-
szülô diákoknak. Október 21-e az ôszi
emelt és középszintû írásbeli érettsé-
gi vizsgák kezdônapja (azok számára,
akik tavasszal nem tettek sikeres
érettségi vizsgát), november 16-18-
án lehet emelt szintû szóbeli, 23-30-
án középszintû szóbeli vizsgát tenni.
Február 10-e a téli emelt és közép-
szintû írásbeli érettségi vizsgák kez-
dônapja, március 16-22-én emelt
szintû szóbeli, 27-31-én középszintû
szóbeli vizsgát lehet tenni. A végzô-
sök számára május 5-én kezdôdnek
az emelt és középszintû írásbeli
érettségi vizsgák, június 8-14-én
emelt szintû szóbeli érettségi vizsgát,
19-30-án középszintû szóbeli érettsé-
gi vizsgát tesznek a diákok.

Az általános iskolák nyolcadikosai
számára október 31-én hozzák nyil-
vánosságra a középfokú iskolák a fel-
vételi eljárásuk rendjét. December 9-
ig lehet jelentkezni a központi felvé-
telit hirdetô intézményekbe. A hat és
nyolc évfolyamos gimnáziumokban a
központi írásbeli felvételi vizsga ja-
nuár 27-én lesz, a négy évfolyamos
középiskolákban január 28-án lesz a
központi írásbeli felvételi vizsga, pót-
felvételi vizsgát február 2-án tarta-
nak. Az általános középiskolai felvé-
teli vizsgák február 20-a és március
10-e között lesznek.

Elkezdôdött a tanév

Egy hét múlva élvezhetik a látogatók
a Vulkán fürdô vizét. Szeptember 16-
án szórakoztató programokkal adják
át a fürdôt a közönség számára, ame-
lyet 17-étôl lehet használni. 
A pénteki Fürdô-köszöntô programso-
rozat 15 órakor kezdôdik a Tarisznyá-
sok együttes koncertjével. 16 órakor a
Tücsök Bábcsoport lép fel, 16.30 óra-
kor celldömölki és kemenesaljai mû-
vészeti együttesek mûsorát láthatja a
közönség, 17.30 órakor modern tán-
cok bemutatója kezdôdik. 18 órakor a
Pápai Musical Stúdió lép színpadra, 19
órakor az Energy Dabas Ton tart tár-
sastánc-bemutatót. 19.30 órától az
Sramli King’s szórakoztatja a közönsé-
get. 20 óratól 23 óráig utcabál lesz, 21
órakor a „megasztáros” Szabó Lesly
énekel. 
Szombaton 9 órakor nyit a fürdô, hét
medencében fürödhetnek és úszhat-
nak a fürdôzni vágyók. A Vulkán fürdô
hétfôtôl vasárnapig, 9 órától 20 óráig
tart nyitva.

Megnyitják a fürdôt

Egyházi és világi rendezvények lesz-
nek a hétvégén, szeptember 10–11-
én a celli búcsú alkalmából.

A Kis-Máriacelli Nagy Búcsú egyházi
programjai a katolikus templomban
szombaton 16 órakor a diákok búcsúi
szentmiséjével, körmenettel kezdô-
dik. 17.30 órakor fogadják a búcsúso-
kat, 18.30 órakor ünnepi szentmise,
gyertyás körmenet lesz, a misét
imádkozza és ünnepi szentbeszédet
mond dr. Horváth Loránd premontrei
fôapát. 20 órától Maczkó Mária éne-
kel Mária-énekeket, 21 órától ifjúsági
szentóra, 22 órától a herényiek
szentórája, 23 órától a perenyeiek
szentórája, 24 órától szentmise lesz.
Vasárnap 1 és 4 óra között rózsafü-
zér, 4 órától keresztút lesz, 6 órakor
és 7 órakor szentmisét, 8 órakor ifjú-
sági szentmisét tartanak. 10 órakor

kezdôdik a búcsúi nagymise, ünnepi
körmenet, a misét imádkozza és ün-
nepi szentbeszédet mond Ján Orosch,
nagyszombati segédpüspök. 12 óra-
kor szentmisét, 14.30 órakor a búcsú-
sok búcsúztatását tartják.
A búcsúhoz kapcsolóan a mûvelôdési
központ világi programokat rendez.
Szombaton és vasárnap 10 és 22 óra
között vidámpark lesz a mûvelôdési
központ elôtti téren. Vasárnap 8 órá-
tól 22 óráig búcsúi kirakodóvásárt
tartanak a piactéren és a Szerencse-
játék Rt. elôtti parkolóban. A mûvelô-
dési központ elôtti téren búcsúi mû-
sor kezdôdik 18 órakor, magyar nótát
és operettet ad elô Talabér Erzsébet,
Szóka Júlia, Hollay Bertalan, Agárdi
László és Albert Dezsô. 20 órától ut-
cabál lesz, melynek 21 órától sztár-
vendége Galambos Dorina, a Mega-
sztár mûsor szereplôje.

Mária-napi búcsú
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Soros ülését tartotta a képviselô-
testület augusztus 31-én a polgár-
mesteri hivatalban. A képviselôk
elfogadták a pénzügyi terv elsô fé-
léves teljesítésérôl szóló beszámo-
lót, és foglalkoztak a kórház mûkö-
désével is.

Ünnepélyes aktussal kezdôdött a
képviselô-testület legutóbbi ülése. Az
augusztus 20-ai önkormányzati ki-
tüntetést, Celldömölk Városért Ér-
demérmet adott át Fehér László pol-
gármester Tarrósy Imrének és Né-
meth Gyulának, akik egyéb elfoglalt-
ságaik miatt nem tudtak részt venni
az ünnepségen.
A városvezetô ezután a két ülés kö-
zött történtekrôl tartott beszámolót,
egyebek mellett megemlítve, hogy a
város civil szervezetei összesen hat-
millió forintot nyertek a Nemzeti Civil
Alap pályázatain. Szólt arról, hogy la-

kossági kéréseket teljesítve elhelyez-
tek egy forgalmi tükröt a Széchenyi
út és a Batthyány utca keresztezôdé-
sénél. Kiemelte, hogy nyolcmillió fo-
rintot szabadítottak fel az utak
kátyúzására. Az útjavítással kapcso-
latban többen is hozzászóltak ezután.
Döme László, az alsósági részönkor-
mányzat vezetôje elmondta, hogy a
Jókai utca javítása nem tûr halasztást,
ennek érdekében százhatvan aláírást
összegyûjtöttek. Egy lakó is elmondta
véleményét, mely szerint a gödrök
miatt nem lehet kijönni az utcából, és
az autók és sérülnek. Fehér László vá-
laszában kiemelte, hogy félretették a
pénzt az útjavításra, de szeretnének
pályázati pénzt nyerni, hiszen az ön-
kormányzat nem tud százszázalékos
költséget felvállalni. Abból a pénzbôl
– ami amiatt maradna a város bü-
dzséjében, mert nagyrészt pályázati

támogatásból építenék meg az utat –
más feladatokat lehet ellátni, illetve
a pénz más pályázatok önrészeként
szolgálhatna. Képviselôk hozzászólá-
saikban az elszaporodott patkányok-
ra, a csapadékvíz-elvezetés javítására
hívták fel a figyelmet. Dummel Ottó,
a mûszaki osztály vezetôje arról szá-
molt be, hogy a sok esô miatt egy
szakaszon leszakadt a tó melletti jár-
da, kerékpárút, aminek javítására a
megyei területfejlesztési tanácshoz
nyújtanak be kérelmet a vis major
keret terhére.
Fô napirendi pontként tárgyalták a
pénzügyi terv elsô féléves teljesíté-
sérôl szóló beszámolót. Elhangzott,
hogy a pénzügyi terv fôösszegét a
képviselô-testület 4 milliárd 950 mil-
lió forintban állapította meg, az elô-
irányzat év közben 112 millió forint-
tal nôtt. Mesterházyné Kovács Lilla
pénzügyi osztályvezetô elmondta,
hogy a mûködési hiányt 112 millió
forintban jelölték meg a pénzügyi
terv készítésekor, ami a féléves álla-
pot szerint elôreláthatólag 103 millió
forint lesz az év végén. ÖNHIKI elô-
legként 49 millió forintot kapott a vá-
ros, és ötmillió forintot nyert a mûkö-
désképtelen önkormányzatok támo-
gatása pályázaton is. A felhalmozási
mérlegnél az elsô félévben a bevétel
meghaladta a kiadást, ez az év végé-
re valószínûleg kiegyenlítôdik.
Limpár József, a pénzügyi bizottság
vezetôje hangsúlyozta: az elsô félé-
vet pénzügyileg különösebb megráz-
kódtatás nélkül vitték végre, de fi-
gyelni kell arra, hogy a tervben meg-
jelölt vagyonértékesítésnek – a fürdô
körüli területek és a kontyos-ház ud-
varának eladása – a bevételek telje-
sülése miatt eleget tegyenek. A kép-

viselôk elfogadták, hogy a mûködési
hiány további csökkentéséhez adja-
nak be pályázatot a második ütem-
ben is állami támogatásra, és az in-
tézmények a második félévben is ta-
karékosan gazdálkodjanak. Döntöttek
arról is, hogy a folyószámlahitel-ke-
retet 100 millió forintról 150 millió
forintra emelik, amelyet valószínûleg
nem kell kihasználni, de biztosíték-
ként jó, ha van.
A következôkben dr. Mazur Sándor, a
Kemenesaljai Egyesített Kórhát fô-
igazgató-fôorvosa számolt be az in-
tézmény mûködésérôl a képviselôk-
nek. A vetített képes elôadáson a
174 ágyas kórház teljesítményadatai-
ról, dolgozói létszámukról, a mûkö-
désüket befolyásoló tényezôkrôl volt
szó. A fôigazgató kiemelte: finanszí-
rozásukat meghatározza, hogy bázis-
évként országosan a 2003-as eszten-
dôt vették figyelembe, ami a celldö-
mölki kórház esetében gyenge köze-
pes teljesítményû év volt, emiatt
küszködnek nehézségekkel. Szólt ar-
ról is, hogy a mûködési engedélyük
megújításához szükséges kórházi
gyógyszertár elkészült, a központi
sterilizáló építéséhez pedig pályáza-
ton nyert pénzt az önkormányzat szá-
mukra. (A kórházról szóló beszámoló-
val következô lapszámunkban bô-
vebben foglalkozunk.) A folyó ügyek
között fogadta el a testület, hogy
idén is részt vesz a város az iskolatej-
programban, illetve százezer forinttal
támogatta a Beteg és Gyógyíthatat-
lan Beteg Gyermekekért Misszió
Egyesületet, hogy a civil szervezet
ultrahangos készüléket vásárolhas-
son a celldömölki kórház szülészete
számára.

»TULOK G.

Utakról, költségvetésrôl tárgyaltak

az esôzések miatt leszakadt a kerékpárút egy része

Árak és méretek
Szeptember közepétôl várják a sportolni és kikapcsolódni vágyókat a Vul-
kán fürdôben. Egyelôre hét medencét használhatnak a fürdôzôk: a 400
négyzetméteres beltéri úszómedencét, a 130 négyzetméteres tanmeden-
cét, a 160 négyzetméteres ülôpados medencét, az 55 négyzetméteres
jacuzzi medencét, a 20 négyzetméteres gyógymedencét, a szaunához tar-
tozó tíz négyzetméteres merülômedencét, a gyerekek pedig a 123 négy-
zetméteres csúszdamedencében fürödhetnek.
A Vulkán fürdôbe 700 forintos napijeggyel lehet bemenni, a gyermekek
350 forintért, a nyugdíjasok 400 forintért válthatnak jegyet. A havi bérlet
ára 15 ezer forint, a celldömölkieknek 11 ezer forint; a gyermekeknek 7
ezer 500 forint, a celldömölki gyermekeknek 5 ezer 500 forint. A 18 és 20
óra között váltható úszójegy 500 forintba kerül, ugyanekkor a gyermekek-
nek és a nyugdíjasoknak 300 forintot kell fizetni.
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Borkóstolással egybekötött Rozália-
napi fajtabemutatót tartottak a Ság
hegyen, ahol Fehér Tamás szôlôs-
gazda immár több mint egy évtize-
de foglalkozik a kísérleti fajtákkal.

1993-ban nagy jégverés volt a Ság
hegyen, Fehér Tamás akkor határozta
el, hogy családjával felújítja a szôlô-
birtokot. Egy év múlva a szôlô na-
gyobb részét hagyományos olaszriz-
linggel, egy kisebb, 400 négyzetmé-
teres területet pedig Keszthelyen ki-
nemesített új szôlôfajtákkal telepítet-
ték be. A nyolc új telepítésû fajta kö-
zött a pátria, a korona a magyar riz-
ling mellett a Rozália is megjelent a
Ság hegyen. Ez utóbbi fajtához –
amely a nemesítô, dr. Bakonyi Károly
édesanyja nevét kapta – kapcsoló-
dóan rendezik meg ilyenkor, szep-
tember elején a Ság hegyen a nö-
vényvédelmi és fajtabemutatót. A va-
sárnap délelôtti összejövetelt Danka
Imre, a Ság hegy – Kissomlyó Hegy-
község elnöke nyitotta meg, hangsú-
lyozva: a Ság hegyi rendezvény orszá-
gos hírûvé nôtte ki magát. Kiemelte,
hogy Fehér Tamás birtokán a tudomá-
nyos munka és a gyakorlati tevékeny-
ség párhozamosan folytatódik, a gaz-
da feljegyzéseivel a többi szôlôsgaz-
dának adja át a tapasztalatokat.
A rendezvényen bemutatót tartottak
növényvédelemmel foglalkozó cégek
is, ajánlva termékeiket a Ság hegyi
és kissomlyói gazdáknak. Az elôadók

hangsúlyozták, hogy a szôlô két fô
betegsége a lisztharmat és a pero-
noszpóra, öt évbôl négyszer a liszt-
harmat, egyszer a peronoszpóra
megjelenése dönti el, milyen lesz a
termés. Idén is a lisztharmat okozhat
jelentôsebb problémát a szôlészek-
nek, és sajnos megjelent a szürkepe-
nész is.
Az elôadások után a keszthelyi ne-
mesítésû szôlôfajták borainak nyilvá-
nos bírálata következett, amelyben
részt vett Kulka Gábor, az Országos
Borminôsítô Intézet fôfelügyelôje, dr.
Bakonyi Károly szôlônemesítô és
Pampretits György borkereskedô is.
Öt tavalyi évjáratú bort kóstolhattak
meg Fehér Tamás borai közül a jelen-
lévôk: a hagyományos olasz rizlinget,
a Rozália, vinitor és corvinus borokból
készült cuveét, a Rozália ikertestvé-
reként emlegetett pátriát, illetve két
illatos fajtát, a Valentint és a nektárt.
A nemes nedûket értékelôk szerint a
szép, tiszta színû, gyönyörû ízeket és
illatokat mutató borok a mindenre
odafigyelô és minden igényt kielégí-
tô kezelésre utalnak. Az érett illatú
olasz rizling a magyar ember lelküle-
téhez nôtt, az elegáns ízharmóniájú
pátria pedig a száraz és az édes bo-
rok kedvelôinek is megfelel. Bakonyi
Károly szerint csak akkor szabad
cuveét készíteni, ha az összekevert
fajta jobb az eredeti boroknál. Fehér
Tamásé kiállta a próbát, Pampretits
György jelzése szerint, ha kereskedôi

mennyiségben kapható lesz, bizo-
nyára keresett lesz. 
A borkóstoló után az érdeklôdôk
megtekinthették a Fehér-birtokot,
melynek gazdája szerint ellentmon-
dásos esztendô volt az idei. Július vé-
géig, augusztus elejéig szép egészsé-
gesek voltak a szôlôk, akkor robbant
be a peronoszpóra, majd a sok au-
gusztusi esô következtében a botri-
tiszes rothadás is megjelent. A ter-
més minôségét most még nagyon
nehéz megjósolni.
Ha a hátralévô három-négy hétben
száraz, napos idô lesz, akkor még kö-
zepes minôségû lehet a termés, de
ha esôs idôre fordul, akkor gyenge
minôségû lesz az idei szôlôtermés.

»TULOK G.

Rozália-napi borkóstolás

dr. bakonyi károly (középen) bírálta fehér tamás borait

A Ság hegy kráterében még a díszle-
teket építik az Eragon címû filmhez,
egy másik helyszínen, Pilisborosje-
nôn pedig már forgatják is a filmet. A
21 éves Christopher Paolini két éve
írta a film alapjául szolgáló könyvet,

amibôl Amerikában milliós példány-
számú bestseller lett. A 20th Century
Fox augusztusban kezdte Magyaror-
szágon forgatni a fantasyt, melynek
fôszereplôje az eddig ismeretlen, fia-
tal – 17 éves – angol színész, Ed

Speleers. Ô játssza
Eragont, a Sárkánylo-
vagok elitalakulatának
tagját, akinek nemcsak
varázsereje és zafír szí-
nû sárkánya van, ha-
nem az egész biroda-
lom sorsa is az ô kezé-
ben van. 
Az októberben kezdô-
dô celldömölki forgatá-
son itt lesz az Oscar-dí-
jas Jeremy Irons, vala-
mint az Oscar-jelölt
John Malkovich is. Bár
magyar szereplôként

egyedül Bánfalvy Ágnes kap szere-
pet a filmben, a statiszták között cell-
dömölkiek is viszontláthatják magu-
kat a mozivásznon. A Stefen
Fangmeier – akit a mozi kedvelôk a
Jurassic Park vizuális effectjei révén
ismerhetnek – által rendezett filmet a
tervek szerint jövô év július 16-án
mutatják be. »T.G.

Az Eragon díszlete
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A Nemzeti Kulturális Örökség minisz-
tere által adományozható mûvészeti
és egyéb szakmai díjak között szere-
pel a Szinnyei József-díj, mely ugyan-
olyan rangos elismerés, mint például
a Jászai Mari-díj vagy a József Attila-
díj. Mint minden évben, idén is az ál-

lamalapítás ünnepén, augusztus 20-
án adták át több más kitüntetéssel
együtt a Szinnyei József-díjakat az
Iparmûvészeti Múzeumban. Az idei
esztendôben celldömölki kitüntetet-
tet is ünnepeltek e jeles napon. Dr.
Bellérné Horváth Cecília, a Kresz-
nerics Ferenc Könyvtár igazgatónôje
Bozóki András kulturális minisztertôl
vehette át a példaértékû fejlesztése-
kért ezt a könyvtáros szakmai elis-
merést, oklevelet és emlékplakettet.
Dr. Bellérné Horváth Cecíliát kollégái
javasolták a díjra. Véleményükkel
egyetértett a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének Vas Megyei Szerveze-
te és a megyei könyvtár igazgatója,
akik továbbították a Vas Megyei Köz-
gyûléshez a felterjesztést. Az ô javas-
latukat egy kuratórium véleményez-
te, akik elismerték a díj jogosságát,
és augusztus elején értesítették errôl
az igazgatónôt is. Dr. Bellérné Hor-
váth Cecília nagy megtiszteltetésnek
érzi azt, hogy egy olyan emberrôl el-
nevezett díjat vehetett át, akinek

munkássága minden könyvtáros elôtt
példaértékû. Szinnyei József Magyar
írók élete és mûvei címet viselô lexi-
konja megkerülhetetlen munka a
könyvtáros szakmában. Ez a díj nem
a tudományos kutatómunka, hanem
a fejlesztések, a gyakorlati, innovatív
tevékenység elismerése.
A Kresznerics Ferenc Könyvtár nevét
ismerik, szolgáltatásait, dolgozóinak
szakmai munkáját, publikációit elis-
merik országszerte. Az ország legki-
sebb városi könyvtáraként nem vé-
letlenül kapták meg 2001-ben az Év
könyvtára kitüntetô címet, mely a
legrangosabb kollektív szakmai ki-
tüntetés. Dr. Bellérné Horváth Cecília
hangsúlyozta, hogy a kollektív elis-
merés után ez a Szinnyei József-díj
sem csak az ô elismerése, hanem
nagyszerû kollégáié is. Fontosnak
tartja, hogy minden munkatársa a sa-
ját érdeklôdési körének megfelelôen
motivált legyen. A munkatársai fogé-
konyak az új dolgokra, ezáltal pályá-
zati lehetôségek nyílnak elôttük, fo-
lyamatosan képezik magukat, saját
maguk hoznak létre adatbázisokat,
melyekkel az olvasóközönség igé-
nyeit is ki tudják elégíteni. A celldö-
mölki könyvtárban korszerû, integrált
könyvtári szoftverrel dolgoznak, szé-
les érdeklôdésû olvasóközönséget
szeretnének kiszolgálni. Ki kell emel-
ni a könyvtárközi kölcsönzést, mely-
ben az élvonalhoz tartozik az intéz-
mény, ami egyben egy kistérségi
komplex információs centrum.
Dr. Bellérné Horváth Cecília szívesen
emlékezik vissza arra az esztendôre,
amikor átvette a könyvtár igazgatá-
sát. Akkor sokan, köztük Takács Mik-
lós, a megyei könyvtár akkori igaz-
gatója is érdeklôdéssel fogadta azt a
merész ötletet, hogy számítógépet
alkalmazna a celli könyvtárban.
Most 14 év elteltével Takács Miklós
gratuláló levelében nagyon találóan
fogalmazza meg azt, hogy minek is
köszönhetô ez az elismerés: „érez-
tem a munkához fûzôdô viszonyá-
ban azt a hitet és azt a kamaszos el-
tökéltséget, hogy meg fogja mutat-
ni ezeknek a Vas megyeieknek, ho-
gyan lehet egy kisvárosban okos és
kitartó munkával, önálló kezdemé-
nyezésekkel a helyi könyvtári kultú-
rát gazdagítani.”

»VASS VERONIKA

Miniszteri kitüntetés

A nagykôrösi Kossuth Lajos Általános Is-
kolában tartotta III. Országos Bázisiskolai
Találkozóját az ország második legna-
gyobb kiadója, az idei esztendôben tizen-
öt esztendôs fennállását ünneplô Apáczai
Kiadó. Az augusztus 27-én megrendezett
programot 26-án délután egy avatás
elôzte meg, ekkor avatta fel Esztergályos
Jenô ügyvezetô igazgató és Deák Gábor,
a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgató-
ja az iskola bejáratánál látható Apáczai-
dombormûvet. Azért választotta a ren-
dezvény helyszínéül a nagykôrösi iskolát
a kiadó vezetése, mert személyes kötô-
dés alakult ki az évek során az iskola és
az Apáczai Kiadó vezetôsége, tankönyv-
szerzôi között.
Ezen a napon a tankönyvkiadó Nagykô-
rösre vonta az egész pedagógus társada-
lom figyelmét, hiszen Jókai Anna, dr.
Ranschburg Jenô, Pokorni Zoltán és Esz-
tergályos Jenô is a legidôszerûbb peda-
gógiai kérdésekrôl tartott elôadást. Friss
Péter, az Oktatási Minisztérium fôosz-
tályvezetôje pedig a 2005/2006-os tan-
év fô feladatairól szólt, amely mintegy
elôzetes évnyitóként szolgált a részt ve-
vô iskolaigazgatók és pedagógiai szak-
emberek számára. A bázisiskolai rendez-
vényen 203 iskolából 389 pedagógus,
valamint 61 szaktanácsadó, 37 szerzô és
16 határon túli vendég mellett a város
és az Apáczai Kiadó meghívott vendégei,
dolgozói vettek részt. A megjelenteket
az elôadások után gálamûsor szórakoz-
tatta, melyen fellépett többek között
Illényi Katica és Maksa Zoltán is.
Az Apáczai Könyvkiadó és Könyvterjesztô
Kft. nevét a napokban sokat emlegetik
különbözô fórumokon egy jelentôs díj
kapcsán. A Vállalkozók Országos Szövet-
sége elnökségének döntése alapján az
idei esztendôben megyei szintrôl indul a
jelöltállítás a Demján Sándor által létre-
hozott Prima Primissima-díjra. Az elisme-
rést tudomány, oktatás, valamint kultúra
és mûvészetek kategóriákban ítélik oda.
Minden kategóriában öt jelölt szerepel,
melyek közül a szavazás után a gyôzte-
sek az országos listára kerülnek, és
pénzdíjban részesülnek. Az Apáczai
Kiadó a magyar kultúra és mûvelôdés
kategóriában várja a szavazatokat, me-
lyeket több helyen szeptember 12-éig
lehet leadni.

»VASS VERA

Bázisiskolai
találkozó

dr. bellérné horváth cecília
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A Szkíták Kairóban

Városunk színtársulata, a Soltis Lajos
Színház a közeljövôben nemzetközi
szinten hódíthatja meg a világot je-
lentô deszkákat. A csoport meghívást
kapott Kairóba, a kísérletezô színhá-
zak nemzetközi fesztiváljára. A szer-
vezôk minden évben közzétesznek
egy felhívást a rendezvényre szerte a
világon. A jelentkezôk közül a bekül-
dött képanyag, videó- vagy DVD-
felvétel alapján választanak. A válo-
gatás után derül ki, melyik produkció
érdemes a kairói fesztiválra.
A Soltis színház Weöres Sándor Szkí-
ták címı drámatöredékébôl készített
feldolgozásukkal nyerték el a zsûri
tetszését. Nagy Gábor, a társulat ve-
zetôje elmondta, ez a legjobb és
legszínvonalasabb produkciójuk. Ke-

vés benne a beszéd, de a nonverbá-
lis elemek olyan erôsen és magas
színvonalon élnek benne, hogy min-
denki megértheti a darabot. Már
több díjat nyert vele az együttes, az
igazi dicsôség azonban ez a meghí-
vás. A Soltis az elsô vidéki magyar
színház, amely játékával bemutat-
kozási lehetôséget kap a 45 ország
produkciói között. Eddig csak buda-
pesti profi és alternatív színházak
képviselték Magyarországot ezen a
rendezvényen. Az örömbe üröm is
vegyül, az utazás anyagi fedezetét
tekintve. A csapatnak körülbelül 1,3
millió forintra lenne szüksége a
kiutazáshoz, amihez támogatókat
keresnek. A legkisebb összegû tá-
mogatás is nagy érték számukra, hi-

szen sok kicsi sokra megy, mondta
el Nagy Gábor. Szeptember 18-án
indulnak Egyiptomba a színház tag-
jai, elôtte még szeptember 10-én és
17-én a celldömölki közönség is lát-
hatja a fesztiválon bemutatásra ke-
rülô darabjukat.

»REINER ANITA

E G Y I P T O M B A  U T A Z I K  A  S O L T I S  L A J O S  
S Z Í N H Á Z  T Á R S U L A T A

Helyi lakosként és a polgármesteri hivatal
dolgozójaként a lehetô legtöbb médiumból
igyekszem tájékozódni kisvárosunk életé-
rôl. Így mindig érdeklôdéssel forgatom a
Kemenesi Tájoló aktuális számát. Újra és
újra meglepôdöm, hogy a fenti újságban
azzal találkozunk: a környékbeli települé-
seken nagy mértékû fejlesztések valósul-
nak meg, pezsgô a kulturális élet, csak
Celldömölkön mûködik minden rosszul.
Én bizton állítom: a celldömölkiek – pártál-
lástól függetlenül – azt mondják, hogy vá-
rosunkban valami megmozdult, gyorsan
fejlôdik a település. Munkámból adódóan
nap mint nap találkozom Vas megye
közéleti szereplôivel, akik hangot adnak
tetszésüknek, hogy hosszú, álmos évtize-
dek után fejlôdésnek indult Celldömölk.
Megcsodálják a megszépült fôteret, a kör-
forgalmat, a katolikus kegytemplomot, a
mûfüves pályát, figyelemmel követik a
rengeteg folyamatban lévô beruházást, az
épülô ravatalozót, a mûvelôdési ház re-
konstrukcióját, a Ság hegy alatti raktártelep
turisztikai központtá alakítását, a város leg-
nagyobb beruházását, a fürdôépítést.
A Vulkán fürdô városunkban mindenkit ér-
deklô téma. A Kemenesi Tájoló is szinte
minden lapszámában szó volt az építkezés
körülményeirôl. Legutóbb a fôszerkesztô
asszony publicisztikájában sajátos szem-
szögbôl írt a fürdô ünnepélyes avatásáról.

Személyesen érintettnek érzem magam,
hiszen munkatársaimmal közösen állítottuk
össze a protokoll-listát. A rendezvény za-
vartalan lebonyolítása érdekében a meg-
nyitóra kétszázötven fôre korlátozódott a
vendégek száma. (Hasonló avatások eseté-
ben teljesen természetes, hogy a protokol-
láris átadás után rendezik meg a nagykö-
zönség számára a megnyitót.) Az ese-
ményre értelemszerûen a sajtó – országos,
megyei és helyi – képviselôit is vártuk. Ter-
mészetesen a Kossuth Rádió szombathelyi
stúdiója is kapott meghívást. Ezen meghí-
vóval rendelkezhetett (mint az cikkébôl ki-
tûnik, rendelkezett is) a fôszerkesztô ass-
zony. Személyesen tanúsíthatom, hogy
polgármester úr a rendezvény megkezdése
elôtt nyújtotta át a meghívottak listáját a
biztonsági személyzetnek. Tette ezt annak
érdekében, hogy a program a lehetô leg-
zökkenômentesebben zajlódjék. Bizton ál-
líthatom, hogy a polgármester úr nem
adott utasítást sem a rendezvényt megelô-
zôen, sem a rendezvény ideje alatt, hogy
bárkit is nemkívánatos személynek tekint-
senek. Amennyiben bármely vendégünk
felmutatta a meghívóját, semmi akadálya
nem volt annak, hogy az avatáson részt ve-
hessen. Nem tudom, mire alapozza azon
állítását a fôszerkesztô asszony, hogy a
polgármester úr kifejezett óhaja lett volna:
ne engedjék be. Ha akart volna, a meghí-

A fürdônyitás margójára
vóját felmutatva ô is részt vehetett volna
az ünnepségen. A biztonsági ôrök – akiket
nem az önkormányzat foglalkoztatott –
nem feltétlenül ismerték volna személye-
sen a Kemenesi Tájoló újságíróját, hacsak
nem emlékeztek volna arra, hogy néhány
nappal az avatás elôtt illetéktelenül beha-
tolt a munkaterületre, amit többszöri fel-
szólítás ellenére – a balesetveszélyre tekin-
tettel – sem volt hajlandó elhagyni.
Fiatal emberként mindig elcsodálkozom,
hogy a korosztályomhoz tartozó hölgy mi-
lyen vehemenciával alkot értékítéletet ná-
la idôsebb, tapasztaltabb emberekrôl, olya-
nokról, akik már letettek valamit az asztal-
ra. Véleményem szerint a mi generációnk-
nak elôször dolgoznia, bizonyítnia kell a sa-
ját munkaterületén, s majd azt követôen
tehetjük meg, hogy másokat kritikával il-
lethessünk. Több évtizede dolgoznak azon
a város mindenkori vezetôi, közéleti sze-
replôi, hogy Celldömölk belépjen a fürdô-
városok sorába. Szerintem sok embert sért
meg írásaiban a fôszerkesztô asszony, hogy
maró gúnnyal, lekicsinylôen, pesszimiz-
mussal kíséri figyelemmel a város életében
kiemelkedô fejlesztést. A lokálpatrióta új-
ságírás biztosan nem ezt diktálja.
Mindazonáltal próbáljunk meg közösen
örülni annak, hogy 2005. szeptember 17-
án megnyílik a Vulkán fürdô a nagyközön-
ség számára. A fürdônyitón a látogatók kö-
zött a fôszerkesztô asszonyt is várjuk, re-
mélve, hogy meggyôzôdik arról: elkészült
a Vulkán fürdô.

»LENGYEL LÁSZLÓ politikai fôtanácsadó
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Hetven éve vette át tanítói diplo-
máját az idén kilencvenéves Nemes
Antal, akinek rubindiplomát adtak
át Kemeneskápolnán.

A Berzsenyi Dániel Fôiskola által ado-
mányozott díszoklevelet Fehér Lász-
ló, a celldömölki kistérségi társulás
elnöke és Molnár Gábor, a celldömöl-
ki polgármesteri hivatal fôtanácsosa,
oktatási és mûvelôdési szakreferens
adta át szeptember 1-jén a Keme-
neskápolnán élô Nemes Antalnak.
Antal bácsi 1935-ben szerzett diplo-
mát a pápai tanítóképzôben. A népis-
kolai tanítói oklevél birtokában a
Veszprém megyei Karakószörcsökön
kezdett tanítani, majd a Szabolcs me-
gyébe vezetett az útja, tanyai tanító
lett. Vôlegényként a háborús évek-
ben nem akarta feleségét az Alföldre

vinni, így elôbb Alsó-Iszkázon, majd
1947-tôl Nyôgéren vállalt kántortaní-
tói állást. Míg korábban csak néhány
évet töltött egy-egy helyen, Chernel-
házadamonyán két és fél évtizedet
tanított összevont osztályokban. 25
év után, 1975-ben onnan ment nyug-
díjba, és költözött feleségével annak
szüleinek kemeneskápolnai házába.
A szikár, jó kedélyû, szívesen mesélô
Antal bácsi szerencsére jó egészség-
nek örvend, így a nyarait itthon tölti,
telente költözik a lányához.
– Nem esem kétségbe, mert az a csa-
ládnak sem lenne jó – mondja, amikor
arról szól, felesége két éve halt meg.
Ellátja magát, segítenek a falubeli ro-
konok is, az ebédet az egyházashe-
tyei konyháról hozzák. – Itt a szôlô,
azt is gondozni kell, bár bort nem csi-
nálok belôle, inkább eladom feldolgo-
zásra. Meg söprögetek a ház körül, az
apám is szívesen söprögetett. Sokat
rádiózom, olvasgatok, a szemem is jó
még, bár mostanában már gyengül.
Antal bácsi azt mondja, abban az idô-
ben pedagógusként lehetett legko-
rábban álláshoz jutni. Nyolcan voltak
testvérek, így nem gondolt arra,
hogy egyetemre menjen, tanítóként
korán pénzt kereshetett. Közel ezer
tanítvánnyal foglalkozott pedagógus
évei alatt. Ahogy öröm volt tanítani,
örömöt okozott az is, hogy átvehette
a rubindiplomát.

»TULOK G.

A mûvelôdési központ várja a régi tagokat
és az új jelentkezôket az intézmény szak-
köreibe, csoportjaiba.
A fafaragó szakkört Német Gyula vezeti, a
csoport csütörtökönként 15 órától tartja a
foglalkozásokat. A díszítômûvész szakkör
felnôtt csoportja csütörtökönként 17 órá-
tól, a gyerek csoport péntekenként 16
órától foglalkozik a népi mesterségekkel
Kovács Henrietta népi játszóházvezetô és

kismesterség-oktató irányításával. A szak-
körben lehetôség lesz a kipróbálni a
gyöngyfûzést, a gyöngyszövést, a szövést,
a horgolást, a hímzést és az üvegfestést.
A mazsorettcsoport Ipsics Péter vezetésé-
vel tanulja a táncokat, szombatonként 14
órától.
A szakkörökre Nagyné Tóth Andrea szerve-
zônél lehet jelentkezni a mûvelôdési köz-
pontban.

Az idei tanévben 380-nál több tanuló
lépte át a Berzsenyi Dániel Gimná-
zium küszöbét, ahol most is indult
hatosztályos képzés 33 tanulóval,
nulladik évfolyam 24 diákkal, illetve
hagyományos négy osztály, ahol 34-
en tanulnak. Az utóbbi külön emelt
szintû angol és német oktatással. To-
vábbra is biztosítja az intézmény az
intenzív nyelvi elôkészítést és fakul-
tációk bô választékát. A tantestület-
ben változások kémia, irodalom és
könyvtár szakon történtek, tudtuk
meg Vinter József igazgatótól. A nyár
folyamán karbantartási, felújítási
munkálatok folytak a gimnázium
épületében. Többek között sor került
a tornaterem és az elôtermi falak bo-
rítására, meszelésre, parketták csi-
szolására, új sötétítô függönyök fel-
szerelésére.
A Mûszaki Szakközépiskolába és Sza-
kiskolába több mint 350 diák jár
szeptember1-tôl. A szakközépiskolá-
ban hat, a szakiskolában öt, a tech-
nikusi képzésen három, a kétéves
képzésen – faipari technikus és ru-
haipari technikus – két osztály indul.
Az idei évben is folyik majd az egy-
éves szoftverüzemeltetô és a két-
éves számítástechnikai programozó
oktatása az érettségizetteknek. Így
továbbra is öt terület különíthetô el:
gépészet, ruhaipar, faipar, építôipar
és informatika. Antók Zoltán nyom-
daipari vállalkozó kérésére az érett-
ségivel rendelkezôk számára nyom-
daipari gépmester képzése is indul
10 fôs tervezett létszámmal, az ô
munkahelyük már elôre láthatóan
biztosított. Varga László igazgató el-
mondta, hogy ruhaipari szakoktató,
gyakorlati oktatásvezetô és a szak-
mai igazgatóhelyettes pedagógusok
hagyták el az iskolát, pótlásukat a
tantestületbôl oldották meg. Az in-
tézmény négy állást hirdetett meg
egyetemi vagy fôiskolai végzettség-
gel rendelkezôk számára informati-
kus, építôipari, mûszaki és ruhaipari
szakoktatók számára. Az órabeosztá-
sok, szakmai csoportok, osztálykere-
tek kialakítása a lehetôségeknek
megfelelôen történt.

»HORVÁTH HENRIETTA

Középiskolai
tanévkezdés

Rubindiplomás pedagógus
HETVEN ÉVE NÉPTANÍTÓKÉNT KEZDTE A PÁLYÁJÁT

Szilágyi Mária keramikus mûvész hagyatékát ápolva rendszeresen rendeznek
kiállításokat. Most ismét tárlat nyílt a mûveibôl válogatva, a kiállítást szep-
tember 27-ig lehet látogatni a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
galériáján.

Szakköri jelentkezés

Tárlat a Szilágyi-hagyatékból
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Megkérdeztük
» válaszoltak Mit vársz a tanévtôl?

A Berzsenyi Dániel Gimná-
ziumban 10. osztályos tanuló
leszek. Ebben a tanévben a
biológia lesz új tantárgy, még
nem tudom milyen lesz, tar-
tok tôle. Az általános iskolá-
ban volt, amikor tetszett, volt,
amikor nem. A többi tantárgy
közül a kémiától tartok, mert
nem tartozik a kedvenceim
közé. Azt várom az iskolakez-
désben, hogy a barátaimmal
lehetek, és kíváncsian várom
az új tanulókat, a gólyákat. A
suli mellett néptáncolok, re-
mélem, lesz rá idôm, és
szerepjátékozom is, most a
hadijátékkal foglalkozunk.

A Gáyer Gyula Általános Isko-
lában leszek ebben a tanév-
ben harmadik osztályos. A
tantárgyak közül a testneve-
lést, a magyart és a matema-
tikát szeretem. Az iskolakez-
dést nem nagyon várom, na-
gyon jó volt a szünet, még
tarthatna. Azért a barátaim-
mal jó lesz találkozni, és
együtt lenni velük az iskolá-
ban. Ebben a tanévben új osz-
tályfônökünk is lesz, már tu-
dom, hogy kicsoda, rá is kíván-
csi vagyok. A szabadidômben,
a suli után rockyra járok, na-
gyon szeretem csinálni, heten-
te kétszer megyek edzésre.

A Gáyer Gyula Általános Isko-
lába járok, 5.c osztályos le-
szek. Ebben az évben új tan-
tárgyam lesz a földrajz, a ter-
mészetismeret és a történe-
lem is. A történelem érdekes
lesz, várom már. A suliból
leginkább a barátokat várom,
meg a sportot, így a testneve-
lés órákat. Persze azért a ta-
nárokra is kíváncsi vagyok, új
osztályfônököm is lesz. A suli
után, a szabadidômben bicik-
lizni szeretek, és majd vízilab-
dázni szeretnék. Pápára jár-
tam eddig, de remélem, most
itt is lesz majd lehetôségem
erre az uszodában.

Az Eötvös Loránd Általános Is-
kolában leszek ebben a tan-
évben 7. osztályos. Sok új
tantárgyam lesz. Biológia,
földrajz, kémia, fizika. Ezek
közül talán a biológiát várom
a legjobban, kíváncsi vagyok,
milyen lesz. Szeretem az álla-
tokat, a természetet, ezért is
érdekel, milyen lesz ez a tan-
tárgy. A többi tantárgy közül a
matematikát szeretem még.
Az iskolát nem nagyon vá-
rom, még egy kis szünetet el-
viselnék. Szabadidômben szí-
vesen úsznék, ezért lesz majd
jó, ha a suli után eljárhatok a
fürdôbe úszni.

»fotó: tulok gabriella»kérdez: vass vera

Pál András Szentgyörgyi
Lilla

Günther Moritz Nagy Zsófia

Celldömölk
Házasság: Kókai Gábor és Foglszinger Csil-
la, Cseszkó Sándor József és Szabó Melinda,
Horváth Krisztián és Mendel Katalin, Varga
László Károly és Mesterházy Klára, Huszár
Tamás és Rába Aranka, Dani Boldizsár és
Csik Zsuzsanna, Réti Gábor és Zsömlye Ve-
ronika, Kovács Richárd Tamás és Németh
Ágnes, Árvai Gábor és Tóth-Toki Rozália,
Molnár Roland és Móri Anita.
Születés: Mándli Róbert és Cseledi Berna-
dett Éva leánya Gréta Valentina, Verasztó Ti-
bor és Gerencsér Tímea Rozália leánya An-
na, Busznyák Norbert és Szabó Hajnalka leá-
nyai Anna és Dorka (ikrek), Budai Attila
András és Molnár Edita leánya Petra, Seper
Tamás és Tóth Annamária fia Hunor, Bakk
Tibor István és Horváth Tímea leánya
Bianka, Fonyó László és Nagy Krisztina Er-
zsébet leánya Virág Anna, Molnár Gábor és
Horváth Zsanett leánya Kinga, Huszár Balázs

és Káldi Babett fia Marcell Miron, Horváth
Lajos és Kovács Alexa leánya Zita, Bognár
László és Németh Aranka leánya Ivett Anna,
Hajdu Csaba Zoltán és Szóka Tímea leánya
Hanna, Toldi Gábor és Szalay Erzsébet Valé-
ria leánya Dorina, Mester József és Kovács
Ildikó Marianna fia Balázs, Szôczi Károly és
Bakonyi Marianna leánya Kitti Marianna,
Hajba Szilárd Zsolt és Gemzsi Anikó fia Mar-
tin, Nagy Roland és Gombás Zsuzsanna leá-
nya Ramóna Adélia, Majerhoffer László és
Tóth Elvira leánya Noémi, Bajner Péter és
Hajba Georgina leánya Panna.

Mersevát
Születés: Homlok István és Orbán Katalin
leánya Kata.

Kemenessömjén
Születés: Kapitány Róbert és Major Móni-
ka leánya Valentina.

Kemenesmihályfa
Születés: Takács Attila és Jankovics Mar-
git leánya Dóra.

Jánosháza
Születés: Horváth Zoltán Antal és Vass
Mária fia Levente, Orosz Krisztián és
Szmatona Andrea fia Krisztián.

Boba
Születés: Porkoláb Péter és László Melin-
da leánya Bianka, Döbrönte László és
Balogh Tünde fia Dániel.

Kissomlyó
Születés: Hustikker Balázs és Cserági
Emôke Mária leánya Blanka.

Vönöck
Születés: Vass László Krisztián és Tóth
Mónika Mária fia Patrik.

» Anyakönyvi hírek

Hirdessen az Új Kemenesaljában!
Lapunk megbízott hirdetésszervezôje Nagy Antal • Tel.: 95/525-825, 06 20/921-6324
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A CVSE-MABA Hungária NB II-es nôi
és férfi kézilabdacsapatai augusz-
tusban kezdték meg a felkészülést a
2005/2006-os bajnokság ôszi sze-
zonjára. Mindkét csapatnál történ-
tek változások a nyári szünet alatt.
A változásokról, a felkészülésrôl és
a bajnoki tervekrôl kérdeztük az
edzôket. 

Az NB II. Északnyugati-csoportjában
szereplô nôi együttes irányítását Mol-
nár Jánostól Salamonné Csótár Ad-
rienn vette át, egyben ô látja el az if-
júsági csapat edzôi teendôit is. A fel-
készülés augusztus második felétôl
folyik heti két edzésen. Az ifjúsági és
a felnôtt csapat együtt készül, majd
szeptember elejétôl válik szét a két
együttes. A felnôttek heti kétszer, az
ifisták heti egy alkalommal edzenek.
Ha lehetôség lesz rá, akkor Salamon-
né Csótár Adrienn szeretne még egy
alkalommal edzést tartani a fiatalok-
nak. A felkészülésben nagyobb hang-
súlyt fektetnek a védekezés gyakor-
lására, mert ott gyengült inkább a
csapat. A fiatal játékosokat természe-
tesen a támadásokba is be kell építe-

ni. A felkészülés során edzômérkô-
zést játszanak a celliek a másik cso-
portba került Sárvár gárdájával. A
nyáron a strandkézilabda küzdelmei-
be is bekapcsolódtak, ahol sikeresen
szerepeltek, és tapasztalatot szerez-
tek. A keretben annyi változás tör-
tént, hogy Kertész Csilla visszaigazolt
Sárvárra, Juhász Irén pedig ebben a
bajnokságban már nem tart a csapat-
tal. Geiger Csilla vállalja a játékot. A
felnôtt gárdához öt ifjúsági korú játé-
kos került fel, ez rányomja majd a
bélyegét a csapat játékára is. Az isko-
lákban folyó oktató-nevelô munka
gyümölcse most érik be, ez megmu-
tatkozik az ifjúsági csapat létszámán
is, mely jelenleg 20 fô. A CVSE-MABA
Hungária nôi együttesének célja a
biztos bentmaradás. Az elsô bajnoki
mérkôzést szeptember 10-én, 17
órától hazai pályán a Gyôri ETO KC III.
ellen játssza a CVSE.
A férfi csapat Mátés István edzô irá-
nyításával augusztus 9-én kezdte
meg a felkészülést, amely nem ki-
mondottan alapozó munka, inkább
vegyes felkészülés. Szeptember 4-
én, Szombathelyen, egy felkészülési

A celldömölki nôi és férfi kézilabdacsapatoknak augusztus
elsejétôl új fôszponzoruk van, a MABA Hungária szemé-
lyében – tudtuk meg Pozsonyi Mihály szakosztályvezetô-
tôl, aki a férfi együttes után június elsejétôl a nôk sza-
kosztályvezetôi feladatait is ellátja. A csapatok a
2005/2006-os bajnokságban már az új támogató nevét
viselik, így CVSE-MABA Hungária néven lépnek pályára. A
támogatás mindkét együttes részére hét számjegyû lesz,
ez biztosítja a nyugodt anyagi hátteret a kézilabda-sza-
kosztálynak. Természetesen a fôszponzor mellett a koráb-
bi évekhez hasonlóan több szponzor is segíti a csapato-
kat, valamint az önkormányzat is biztosít 2,1 millió forin-
tot mindkét csapat számára. Ezen kívül a nagylelkû támo-
gatóknak köszönhetôen az ifjúsági csapatok is segítséget
kapnak. A férfi ifjúsági csapat egy garnitúra szerelést kap
a Kovács-Kovács Mûszaki Kereskedésnek és a Jánosházi
Sütôipari Kft.-nek köszönhetôen. A szakosztály felnôtt
csapatai is új, a névadó szponzor nevével ellátott szerelé-
seket vehetnek át az új szezonra. Pozsonyi Mihály
kiemelte: nagyon örül neki, hogy Salamonné Csótár Ad-
rienn vette át a nôi ifjúsági és felnôtt csapat irányítását,
mert így össze tudja fogni a diáksportot és az egyesületi
munkát. A nyugodt szakmai és anyagi háttérrel lehetôség
van arra, hogy a 2005/2006-os bajnokságban a férfi
együttesnél a dobogós helyezést, a nôknél pedig a biztos
bentmaradást tûzzék ki célul. »VASS VERA

Rajtra készülô kézisek kézilabdatornán vesz részt a csapat,
ahol Vas megyei együttesek ellen
lép majd pályára. A felkészülés során
a tervek szerint a Pápa csapatával is
megmérkôzik majd a CVSE-MABA
Hungária. A csapatot érintô változás,
hogy Erôss Péter tavaly kettôs igazo-
lással játszott, ebben a bajnokság-
ban már Pápán fog szerepelni. Csit-
kovics Gábor és Tóth Attila játéka
még kérdéses. Az ifjúsági együttes-
bôl felkerült a felnôttekhez Berg-
hoffer Sándor, aki tavaly az ifjúsági
bajnokság gólkirálya volt. A felkészü-
lés során heti kétszer vesznek részt
edzésen a csapat tagjai. Sajnos mun-
kahelyi elfoglaltságok miatt várha-
tóan nem mindig a legerôsebb csa-
pattal tud pályára lépni a férfi csa-
pat, ez befolyásolja majd az eredmé-
nyességet is. Ha a legjobb csapattal
tudnak szerepelni, akkor a dobogó a
cél ebben a bajnokságban. A 2005/
2006-os bajnokságban is az Észak-
nyugati-csoportban szerepel a CVSE-
MABA Hungária férfi csapata. A cso-
portból a tavalyi bajnok Ács nem
ment magasabb osztályba, rajta kí-
vül csak egy helyen van változása
csoportban. A CVSE az elsô forduló-
ban szeptember 11-én, 18 órától
Móron lép pályára.

»VASS VERA

Új fôszponzor, új név
Továbbjutott az asztalitenisz ETTU-kupában a CVSE-
Mávépcell csapata. A celldömölki pingpongozók Cipruson
vettek részt a rangos európai torna csoportküzdelmein
szeptember3-4-én. A 4. csoportban a görög Olimpiakosz és
a ciprusi Aglantjias elleni csatából is gyôztesen kerültek ki.
Obráz István, a csapat edzôje elmondta, hogy szombaton
hajnalban érkeztek Ciprusra, csak hajnali öt órakor tudtak
lefeküdni aludni, így mindössze két-három órás alvás
után álltak asztalhoz a játékosai. A jó játékosokból álló
görög bajnokcsapattal játszottak elôször a CVSE-
Mávépcell játékosai: Mercz Gábor, az újonnan igazolt Sza-
bó Krisztián és Vimi Roland. A találkozó sorsát az ötödik
mérkôzés döntötte el. A következô mérkôzést a hazai és
a görög csapatok játszották, a papírformának megfele-
lôen a görögök nyertek. Vasárnap délelôtt a ciprusi együt-
tessel játszottak ismét a celldömölki pingpongozók, ekkor
a tartalék játékos Ölbei Péter is asztalhoz állt.
Eredmények: CVSE-Mávépcell – Olimpiakosz 3-2. Olimpia-
kosz – Aglantjias 3-0, CVSE-Mávépcell – Aglantjias 3-1.
A csoport végeredménye: 1. CVSE-Mávépcell, 2. Olimpia-
kosz, 3. Aglantjias.
A csoportokból az elsô két helyezett jutott a 2. selejtezô
fordulóba, ahol már a legjobb 16 közé jutás lesz a tét. A
mérkôzéseket október 14-15-én játsszák Obráz István játé-
kosai, az ellenfeleket két hét múlva sorsolják ki számukra.

»T.G.

Továbbjutottak
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CVSE-Mávépcell—Dunaújvárosi FC 3-0 (1-0)
Celldömölk, augusztus 27., 800 nézô,
NB II-es labdarúgó-mérkôzés, vezet-
te: Gergely (Szalai, Deutsch).
Celldömölk: SZÉP – VAJDA, Kazári,
CSÁKVÁRI, GYÔRVÁRI – Cseke
(NÉMETH A. 15. p.), SZABÓ (Bodor 80.
p.), PALKOVICS, Zsömlye – Hegyi (So-
mogyi 85. p.), NÉMETH J. Edzô: Sebes-
tyén Attila.
Dunaújváros: TÓTH – Kovács (Kuti 51.
p.), Rátkai, VASKÓ, Pénzes – SZAUTER
(Szepessy 43. p.), Szekér, ZABUNDU,
Nagy – Micskó (Facskó 57. p.),
Belényesi. Edzô: Szepessy László.
Premiermérkôzést játszott a két csa-
pat. Jó iramú, színvonalas mérkôzé-
sen született meg a CVSE elsô hazai
gyôzelme az átszervezett bajnokság-
ban. Az elsô esemény Szekér brutális
belépôje volt, aminek következtében
a 15. percben Csekét le kellett cserél-
ni. Helyére Németh A. lépett pályára,
aki helyet cserélt Zsömlyével. A fél-
idô 30. percében, az ellenfél 16-osá-
nak baloldalán, egy elôre ívelt labdá-
ra Zsömlye és Hegyi is startolt, végül
Zsömlye vitte el Vaskó mellett a lab-
dát, majd az alapvonal közelébôl lôt-
te középre. A beadásra Tóth kapus ki-
mozdult, Pénzes pedig úgy ért a lab-
dához, hogy lábáról az a kapuba pat-
tant. (1-0). A gól után élénkebb lett a
játék, de kevés gólhelyzet volt. Celli
rohamokkal indult a játék, s ennek
következtében a 49. percben a he-
lyiek el is dönthették volna a mérkô-
zést. Szöglet után Hegyi labdája 8
méterre a kaputól üresen találta
Csákvárit, akinek közeli lövését óriási
gólhelyzetben a kivetôdô kapus tisz-
tázta. A 67. percben a remekül játszó
Németh Attila a saját térfelén szerelt,
majd középre Németh Józsefhez ját-
szott, aki egy remekbeszabott labdá-
val ugratta ki a bal oldalon a balfutót.

1. Gyirmót 5 4 1 - 9 - 1 13
2. Felcsút 5 4 - 1 16 - 7 12
3. Paks 5 4 - 1 9 - 4 12
4. Haladás 5 4 - 1 8 - 5 12
5. Siófok BFC 5 3 - 2 6 - 7 9
6. Budakalász 5 2 1 2 9 - 7 7
7. Celldömölk 5 2 1 2 4 - 3 7
8. Mosonmagyaróvár 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Integrál-DAC 5 2 - 3 12 - 13 6
10. BKV Elôre 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Ajka 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Balatonlelle 5 1 2 2 3 - 6 5
13. Kaposvölgye 5 1 1 3 6 - 9 4
14. Hévíz 4 - 2 2 2 - 5 2
15. Dunaújváros 4 - 2 2 2 - 6 2
16. Barcs 5 - 1 4 3 - 11 1

Aki élt a lehetôséggel, lefutva az
egész dunaújvárosi védelmet vezette
Tóth kapusra a labdát, és 12 méterrôl
a kifutó kapus mellett a rövidbe lôtt.
(2-0). A 79. percben egy jobbról elôre
lôtt labdát Hegyi csúsztatott fejjel
Németh Attilához, aki elviharzott a
balszélen, élesen a fû felett lôtte a
kapuelôtérbe a labdát, melyre Né-
meth József érkezett, és az ötösrôl a
kapu közepébe bombázott. (3-0).

Gyirmót SE–CVSE-Mávépcell 0-0
Gyôr-Gyirmót, szeptember 4., 600
nézô, NB II-es labdarúgó-mérkôzés,
vezette: Világi (Szalai, Tóth II.).
Gyirmót: Sánta – Tóth A. (László 86.
p.), Pék, RADICS, Szabó – Hegyi M.,
Török, POLYÁK, Károlyi (Németh 58.
p.) – Füsi (TÓTH N. 50. p.), KORSÓS.
Edzô: Hannich Péter.
Celldömölk: SZÉP – Vajda, KAZÁRI,
CSÁKVÁRI, GYÔRVÁRI – Zsömlye (So-
mogyi 82. p.), SZABÓ L., Palkovics, Né-
meth A. (Bodor 71. p.) – Németh J. (Vér
71. p.), Hegyi L. Edzô: Sebestyén Attila.
A tabella élén álló veretlen Gyirmót
otthonából megérdemelt döntetlen-
nel tért haza a CVSE. Az eredmény a
celli fiúk fegyelmezett, taktikus játé-
kát dicséri. Jó negyedóráig kóstolgat-
ták egymás játékát a csapatok, majd
a 18. percben Károlyi beadásánál
Korsós hibázott. Ezt követôen a hazai
csapat támadott többet, de Korsós a

25. percben ismét a kaputól 7 méter-
re elhibázta Polyák beadását. A 30.
percben viszont már Szép Tamás
minden tudására szükség volt, hogy
Polyák 25 méteres lapos balsarkos
lövést szögletre mentse. A 37. perc-
ben Németh J. célozta meg a kaput,
de lövése a jobb kapufa mellett su-
hant el. A 47. percben Gyôrvári lépett
meg a balszélen, Németh J. elé gurí-
tott, de a csatárt megelôzte Török, és
az ötösrôl a kapus kezébe passzolt.
Két percre rá viszont Szép egymás
után kétszer bravúrral mentett. Elô-
ször Török lövését nyomta szögletre,
majd szöglet után Korsós éles fejesét
tornázta ismét az alapvonalon kívül-
re. Az 55. percben Zsömlye beadását
távolról fejelte Szabó kapura, de a
labda a bal felsô mellett elsuhant. Az
utolsó félórában nagy küzdelem folyt
a gyôztes találatért, de az egyik csa-
patnak sem sikerült. A 90. percben
Török saját 16-osánál fekve kézzel
ütötte el Szabó lábáról a labdát, já-
tékvezetô nem jelzett, s a támadás-
ból Tóth N. lapos balsarkos lövését
Szép remekül tenyerelte szögletre.

Pontrablás az éllovastól

A 4. forduló eredményei: Paks–Hala-
dás 3-0, Integrál-DAC–Hévíz 3-1,
Budakalász–Siófok 2-0, Barcs–Fel-
csút 0-2, Balatonlelle-Gyirmót 0-2,
Kaposvölgye–Mosonmagyaróvár 3-
2, Ajka-BKV Elôre 0-0.
Az 5. forduló eredményei: Dunaújvá-
ros–Budakalász 1-1, Siófok–Kapos-
völgye 1-0, Hévíz–Balatonlelle 1-1,
Mosonmagyaróvár–Ajka 0-0, BKV-
Elôre–Paks 1-0, Haladás–Barcs 1-0,
Felcsút–Integrál-DAC 5-2.
Magyar Kupa: szeptember 11., Bala-
tonboglár (NB III)–CVSE-Mávépcell.
A 6. forduló mérkôzései: szeptember
17., CVSE-MÁVÉPCELL–Balatonlelle
16 óra., Felcsút–Hévíz, Integrál-
DAC–Haladás, Paks–Mosonmagyar-
óvár, Budakalász–Gyirmót, szeptem-
ber 18., Barcs–BKV-Elôre, Ajka–Sió-
fok, Kaposvölgye–Dunaújváros.

nb ii. nyugati-csoport állása
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1

11

14

19

22

27

32

36

40

44

49

A

2

12

15

28

50

3

20

23

35

37

45

4

16

31

33

5

29

46

46

6

24

38

41

7

32

34

8

17

25

30

41

42

55

53

9

13

21

39

47

51

10 11

31

48

K

26

18

33

35

43

52

Vízszintes: 1. A folytatás elsô része 12. Mirigyek termelik 13. Pl.
nagy súly emelése okozhatja 14. Éjfélig 16. Ügetés 18. Három, oro-
szul 19. Megtisztítja 21. Gally, ék.hibával 22. Gramm 23. Földet for-
gat 24. Hibás bottal! 26. Ittrium 27. Tehát? 29. Papírra vet 30. Ázni
kezd! 31. Agyô 32. Ô, németül 33. Bajnokok ligája 34. Bogot köt 36.
Füzet is van ilyen 39. Esküvô 40. Csodálkozik 41. Gépkocsi gyertya-
márka 43. A beszéd része 44. Gauss 45. Némán alél 46. Énekel 48.
Hangtalan tan! 49. Romániai magasugrónô, világcsúcstartó volt (…
Balázs) 51. Mosószermárka 53. Nôi név
Függôleges: 1. Méter 2. Enni kezd! 3. Nyugat 4. Színvonalas 5. Pa-
pírra vetés 6. Rágunk vele 7. Tanít 8. Gramm 9. Cseh autók jele 10.
Andalog 11. Abba az irányba 14. A folytatás második része 15. Rang-
jel 17. Névelô 20. Eltérô 21. Forma 25. Vuk zsákmánya 28. Hegy-
csúcs 29. Illetve 31. Ôrt áll 33. Bandukol 34. … Zsuzsa, színésznô 35.
Eltérô 37. Zérus 38. Csökkent a folyó szintje 42. Paci 46. DNÁ 47. Ka-
cat 50. Omlani kezd! 52. Móló szélei 53. Áramerôsség

Elôzô rejtvényünk helyes megfejtése. Hogy a néger gyerek is össze-
maszatolhassa magát. Nyerteseink könyveket kapnak ajándékba,
amelyeket a polgármesteri hivatalban, Molnár Gábor szakreferens-
nél vehetnek át. Nyerteseink: Mayer Józsefné, Celldömölk,
Batthyáni u. 15. és Király Lászlóné, Sárbogárd, Mikes u. 5.

Sebészeten
A professzor oktatja a fiatal orvost:
– Csak semmi aggodalom kolléga! Legyen határozott!
(Folytatás a vízszintes 1. és a függôleges 14. számú sorban.)

Keresztrejtvény

Beküldendô: a vízszintes 1., a függôleges 14.
Beküldési határidô: szeptember 23.

a rejtvényt szerkesztette: völgyi lászló

➦

➦

Szeptember 10. 10.00 óra Extraliga Celldömölk CVSE-MÁVÉPCELL — BVSC  
Szeptember 10. 10.00 óra NB I. B Celldömölk CVSE-MÁVÉPCELL II. — Sopron AK  
Szeptember 10. 10.00 óra NB III. Celldömölk CVSE-MÁVÉPCELL III. — Kanizsai Sörgyár SE
Szeptember 24. 16.00 óra NB I. B Budapest Pénzügyôr SE II. — CVSE-MÁVÉPCELL II.  
Szeptember 25. 10.00 óra Extraliga Szombathely Szombathelyi AK — CVSE-MÁVÉPCELL  
Október 2. 11.00 óra NB III. Hévíz Hévíz AK II. — CVSE-MÁVÉPCELL III.  
Október 22. 10.00 óra Extraliga Celldömölk CVSE-MÁVÉPCELL Szeged AK  
Október 22. 10.00 óra NB I. B Celldömölk CVSE-MÁVÉPCELL II. — Dorog AK  
Október 22. 10.00 óra NB III. Celldömölk CVSE-MÁVÉPCELL III. — Vonyarcvashegy SE  
Október 28. 17.00 óra Extraliga Cegléd Cegléd VSE — CVSE-MÁVÉPCELL  
Október 29. 11.00 óra NB I. B Székesfehérvár Honvéd Szondi SE — CVSE-MÁVÉPCELL II.  
Október 29. 11.00 óra NB III. Zalakomár Zalakomár SE — CVSE-MÁVÉPCELL III. 
November 5. 10.00 óra Extraliga Celldömölk CVSE-MÁVÉPCELL — Kecskemét AK  
November 5. 10.00 óra NB I. B Celldömölk CVSE-MÁVÉPCELL II. — Hévíz AK  
November 5. 10.00 óra NB III. celldömölk CVSE-MÁVÉPCELL III. – Gyenesdiás SE
November 6. 11.00 óra Extraliga Harkány CVSE-MÁVÉPCELL — Harkány SE  
November 12. 11.00 óra NB I. B Dunaújváros Linde SE — CVSE-MÁVÉPCELL II.  
November 19. 10.00 óra Extraliga Celldömölk CVSE-MÁVÉPCELL — Pécsi EAC  
November 19. 10.00 óra NB I. B Celldömölk CVSE-MÁVÉPCELL II. — Pécsi EAC II.  
November 19. 10.00 óra NB III. Celldömölk CVSE-MÁVÉPCELL III. — Zalakaros SE
December 3. 11.00 óra Extraliga Békés Békés AK — CVSE-MÁVÉPCELL  
December 3. 11.00 óra NB I. B Budapest Malév SC — CVSE-MÁVÉPCELL II.
December 10. 10.00 óra Extraliga Celldömölk CVSE-MÁVÉPCELL — Zsámbék SE  
December 10. 10.00 óra NB I. B Celldömölk CVSE-MÁVÉPCELL II. — Komlói Bányász SK  

Asztalitenisz 2005 ôszi idény sorsolása
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Celldömölk Város Önkormányzata az
Oktatási Minisztériummal együtt-
mûködve a 2006. évre kiírja a Bursa
Hungarica Felsôoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsô-
oktatási hallgatók számára.
A pályázatra azok az önkormányzat
területén állandó lakóhellyel rendel-
kezô hátrányos szociális helyzetû fel-
sôoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik állami felsôoktatási intézmé-
nyekben, továbbá nem állami felsô-
oktatási intézményekben az Oktatási
Minisztérium és az intézmények kö-
zötti megállapodás alapján az állami-
lag finanszírozott elsô alapképzés-
ben, elsô kiegészítô alapképzésben,
elsô szakirányú továbbképzésben,
valamint elsô akkreditált iskolai rend-
szerû felsôfokú szakképzésben az ál-
taluk felvett szak képesítési követel-
ményében meghatározott képzési
idôn belül nappali tagozaton folytat-
ják tanulmányaikat.
A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet ér-
telmében nem részesülhetnek Bursa
támogatásban a rendvédelmi és ka-
tonai felsôoktatási intézmények
hallgatói.
Figyelem!
• A középiskolai akkreditált iskola-

rendszerû felsôfokú szakképzésben
részt vevô tanulók nem jogosultak
a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

• PhD képzésben résztvevôk nem fe-
lelnek meg a pályázati kiírás felté-
teleinek.

• Külföldi intézménnyel hallgatói
jogviszonyban állók nem jogosul-
tak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

• Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2005
szeptemberében tanulmányaik
utolsó évét megkezdô hallgatók is.

• Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat-
nak be azok a hallgatók is, akiknek a
hallgatói jogviszonya a felsôoktatási
intézményben a pályázás idôpontjá-
ban szünetel. Az ösztöndíj folyósítá-
sának feltétele, hogy a 2005/2006.
tanév II. félévére már beiratkozzon
a felsôoktatási intézménybe.

• Amennyiben a pályázni kívánó
hallgatónak több felsôoktatási in-
tézményben hallgatói jogviszonya
van, pályázatában feltétlenül csak
azt az intézményt/kart/szakot je-
lölje meg, ahol államilag finanszí-

rozott nappali tagozatos képzésben
vesz részt. Ez ugyanis az ösztöndíj
folyósításának alapfeltétele.

Az ösztöndíj idôtartama 10 hónap,
azaz két egymást követô tanulmányi
félév (2005/2006. tanév második, il-
letve a 2006/2007. tanév elsô féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete:
2006. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy
a támogatott pályázó hallgatói jogvi-
szonya a 2005/2006. tanév második
félévében megfeleljen a pályázati
kiírásnak. Amennyiben a támogatott
pályázó hallgatói jogviszony nem fe-
lel meg a pályázati kiírásnak, a támo-
gatott az ösztöndíjra való jogosultsá-
gát elveszíti.
Az ösztöndíjat minden pályázati for-
dulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapok-
ban kerül folyósításra, amelyekben a
pályázó beiratkozott, államilag finan-
szírozott hallgatója a felsôoktatási in-
tézménynek. 
A települési önkormányzat határozat-
ban rendelkezhet a támogatás
visszavonásáról abban az esetben, ha
a támogatásban részesített a telepü-
lési önkormányzat illetékességi terü-
letérôl elköltözik. A határozat csak a
meghozatalát követô tanulmányi fé-
lévtôl ható hatállyal hozható meg.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a
szociális rászorultság alapján, a pá-
lyázó tanulmányi eredményétôl füg-
getlenül történik.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó-
és tb járulékfizetési kötelezettség
nem terheli, azonban az adóalapot
növelô jövedelemnek számít.
A pályázatot a polgármesteri hivatal-
nál írásban, a hivatalban hozzáférhetô
pályázati ûrlapon, a pályázó által aláír-
va, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje
2005. október 31.
A pályázat kötelezô melléklete a pol-
gármesteri hivatalban, továbbá az
interneten a http://www.bursa.hu
cím alatt hozzáférhetô, és a felsôok-
tatási intézmény által kitöltendô Is-
kolalátogatási igazolás formanyom-
tatvány, amelyen a felsôoktatási in-
tézmény igazolja, hogy a pályázó a
pályázati kiírásnak megfelelô képzés-
ben vesz részt.

A pályázónak szociális rászorultsága
igazolására pályázata kötelezô mel-
lékleteként az alábbi okiratokat kell
csatolnia: 
• A pályázó és a vele egy háztartás-

ban élôk egy fôre jutó jövedelmé-
nek havi forint összege.

• Vagyonnyilatkozat.
A pályázat eredménye nyilvános: a
pályázó pályázata benyújtásával hoz-
zájárul a pályázat eredményének, il-
letôleg a pályázáskor rendelkezésre
bocsátott személyes adatainak az
azonosítás célja érdekében szüksé-
ges mértékben történô nyilvánosság-
ra hozatalához.
A pályázó pályázata benyújtásával hoz-
zájárul ahhoz, hogy a felsôoktatási in-
tézmény tanulmányi jogviszonyáról az
OM Alapkezelô Felsôoktatási Pályáza-
tok Osztályának, illetve az önkormány-
zat(ok)nak tájékoztatást nyújtson.
A települési önkormányzat saját maga
bírálja el a beérkezett pályázatokat. 
A települési önkormányzat az általa
támogatásban részesített ösztöndíja-
sok listáit 2005. december 5-ig az ön-
kormányzat hirdetôtábláján és a
helyben szokásos egyéb módon hoz-
za nyilvánosságra.
A pályázó az elbíráló szerv döntése
ellen fellebbezéssel nem élhet.

Bursa Hungarica ösztöndíj
„ A ”  T Í P U S Ú  P Á L Y Á Z A T I  K I Í R Á S

Augusztus elsô hetében minden délben a vönöcki
evangélikus templom harangja szólt a Kossuth rádió-
ban. „Vönöck Vas megyei kisközség Celldömölktôl tíz
kilométerre északra. A település nevét egy 1262-es
oklevél ôrzi. A szláv eredetû szó a nyelvészek véle-
ménye szerint a szilfa fônévnek a származéka. A 16.
században a törökök pusztították, rabolták a táj fal-
vait. A Rákóczi szabadságharc idején Bercsényi Miklós
generális hívószavára fogtak fegyvert a vönöckiek is.
A kemenesaljai falvak többsége számos történelmi
családnak köszönheti evangélikus hitét. Temploma
1786-ban épült fel, tornya 1903-ban.
Vönöckön született Boda Dezsô, a késôbbi székesfô-
városi rendôrfôkapitány, Haller Frigyes Gábor, a hazai
fototechnika és esztétika megteremtôje, Tôke László,
a kémiai tudományok doktora, akadémikus. A vönöc-
ki templom 29 méter magas tornyában két harang la-
kik. A délidôben megszólaló ötmázsás harangot
Seltenhoffer Frigyes soproni mûhelyében öntötték
1903-ban” – hallhatták a rádióhallgatók.
Lejegyezte: VÖLGYI LÁSZLÓ

Vönöckrôl szólt a harang
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Celldömölk Város Önkormányzata az
Oktatási Minisztériummal együtt-
mûködve a 2006. évre kiírja a Bursa
Hungarica Felsôoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsô-
oktatási tanulmányokat kezdeni kí-
vánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat
területén állandó lakóhellyel ren-
delkezô hátrányos szociális helyze-
tû fiatalok (a 2005/2006. tanévben
utolsó éves, érettségi elôtt álló kö-
zépiskolások, illetve felsôfokú dip-
lomával nem rendelkezô, felsôok-
tatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek) jelent-
kezhetnek, akik a 2006/2007. tan-
évtôl kezdôdôen állami felsôoktatá-
si intézményben, illetve az Oktatási
Minisztérium és az intézmények kö-
zötti megállapodás alapján nem ál-
lami felsôoktatási intézményben
folyó nappali tagozatos, államilag
finanszírozott elsô alapképzésben,
vagy elsô akkreditált iskolai rend-

szerû felsôfokú szakképzésben kí-
vánnak részt venni. 
A pályázók közül csak azok részesül-
hetnek ösztöndíjban, akik 2006-ben
elôször nyernek felvételt felsôoktatá-
si intézménybe, és tanulmányaikat a
2006/2007. tanévben ténylegesen
megkezdik.
Figyelem!
• A középiskolai akkreditált iskola-

rendszerû felsôfokú szakképzésben
részt vevô tanulók nem jogosultak
a Bursa Hungarica ösztöndíjra, 

• A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet
értelmében nem részesülhetnek
Bursa támogatásban a rendvédel-
mi és katonai felsôoktatási intéz-
mények hallgatói. 

Az ösztöndíj idôtartama 3 x 10 hó-
nap, azaz hat egymást követô tanul-
mányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a
2006/2007. tanév elsô féléve.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapok-
ban kerül folyósításra, amelyekben a
pályázó beiratkozott, államilag finan-
szírozott hallgatója a felsôoktatási in-
tézménynek. 
A támogatott pályázók szociális rászo-
rultságát az önkormányzat évente
egyszer felülvizsgálja. Az önkormány-
zat két tanulmányi félévenként jogo-
sult a megítélt ösztöndíj visszavonásá-
ra, ha az ösztöndíjas szociális rászo-
rultsága már nem áll fenn, vagy a szo-
ciális rászorultság évenkénti felülvizs-
gálatánál az önkormányzattal nem
mûködik együtt. A határozat csak a
meghozatalát követô tanulmányi fé-
lévtôl ható hatállyal hozható meg.
A települési önkormányzat határo-
zatban rendelkezhet a támogatás
visszavonásáról abban az esetben,
ha a támogatásban részesített pályá-
zó a települési önkormányzat illeté-
kességi területérôl elköltözik. A ha-
tározat csak a meghozatalát követô
tanulmányi félévtôl ható hatállyal
hozható meg.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a
szociális rászorultság alapján, a pá-
lyázó tanulmányi eredményétôl füg-
getlenül történik.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó-
és tb járulékfizetési kötelezettség
nem terheli, azonban az adóalapot
növelô jövedelemnek számít.

A pályázatot a polgármesteri hivatal-
nál írásban, a hivatalban hozzáférhe-
tô pályázati ûrlapon, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyúj-
tani.
A pályázat benyújtási határideje
2005. október 31.
A pályázó szociális rászorultsága igazo-
lására pályázata kötelezô melléklete-
ként az alábbi okiratokat kell csatolnia:
• A pályázó és a vele egy háztartás-

ban élôk egy fôre jutó jövedelmé-
nek havi forint összege

• Vagyonnyilatkozat.
A pályázat eredménye nyilvános: a
pályázó pályázata benyújtásával hoz-
zájárul a pályázat eredményének, il-
letôleg a pályázáskor rendelkezésre
bocsátott személyes adatainak az
azonosítás célja érdekében szüksé-
ges mértékben történô nyilvánosság-
ra hozatalához.
A pályázó pályázata benyújtásával
hozzájárul ahhoz, hogy a felsôoktatá-
si intézménybe történô felvételi vizs-
gája eredményérôl az Országos Fel-
sôoktatási Felvételi Iroda a Felsôokta-
tási Pályázatok Osztályának, illetôleg
az önkormányzat(ok) számára tájé-
koztatást nyújtson.
A pályázó írásban köteles 2006. au-
gusztus 31-ig az OM Alapkezelô Fel-
sôoktatási Pályázatok Osztálya részé-
re bejelenteni, hogy a 2006/2007.
tanévben melyik felsôoktatási intéz-
ményben (az intézmény, kar és
szak/szakpár teljes nevének pontos
megjelölésével) kezdi meg tanulmá-
nyait. Az írásbeli értesítés elmulasz-
tása esetén az ösztöndíjas az ösztön-
díj folyósításából kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat

során támogatásban részesülô ösz-
töndíjas a támogatás idôtartama
alatt sikeresen pályázik "A" típusú
ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját au-
tomatikusan elveszti.
A települési önkormányzat saját maga
bírálja el a beérkezett pályázatokat.  
A települési önkormányzat az általa
támogatásban részesített ösztöndíja-
sok listáit 2005. december 5-ig az ön-
kormányzat hirdetôtábláján és a
helyben szokásos egyéb módon hoz-
za nyilvánosságra.
A pályázó az elbíráló szerv döntése
ellen fellebbezéssel nem élhet.

Bursa Hungarica ösztöndíj
" B "  T Í P U S Ú  P Á L Y Á Z A T I  K I Í R Á S

Celldömölkön az önkormányzat tulajdonát ké-
pezô alábbi ingatlanok kerülnek árverésre.
A Radnóti utcában: 2500 Ft/m2 (áfával)
4 db ingatlan 968 m2-tôl 1062 m2-ig
(A közmûvek kiépítése, rákötése és a hálózat-
fejlesztési hozzájárulás a vevôt terheli.)
A Táncsics utcában: 1500 Ft/m2 (áfával)
7 db ingatlan 824 m2-tôl 1001 m2-ig
(A közmûvekre való rákötés és hálózatfejlesz-
tés költségei a vevôt terhelik.)
Beépítési mód: földszint+tetôtér, oldalhatáros
beépítés.
Beépítési határidô: 4 év.
Elidegenítési és terhelési tilalom a beépítési
kötelezettség teljesítéséig, valamint visszavá-
sárlási jog a beépítési kötelezettség nem telje-
sítése esetén a megkötött adásvételi szerzô-
désben leírt vételárért.
200.000 Ft letéti díj lefizetése szükséges a lici-
tálást megelôzôen.
Az árverés idôpontja: 2005. szeptember 14.
(szerda) 9 óra.
Helye: Celldömölk Város Polgármesteri Hivata-
lának emeleti tanácskozója.
A licit elnyerését követôen 15 napon belül
szerzôdést kell kötni.
Bôvebb információ a polgármesteri hivatal
mûszaki osztályán kapható. Tel.: 95/525-810.

Lakótelkek árverése



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 15-ig folyamatosan

telefonon Sipos Csillánál.

Telefon:
06 30/4621-656

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.

PUCCOS CUCCOS
Átmeneti és ôszi kabátok, 

blézerek, kosztümök, aljak.

MINÔSÉGET, OLCSÓN!

Hirdessen az Új
Kemenesaljában!

Hirdetési áraink

(A HIRDETÉSI DÍJAK TARTALMAZZÁK AZ ÁFÁT.)

Lapunk megbízott hirdetésszervezôje Nagy Antal

Tel.: 95/525-825, 06 20/921-6324

1/1 oldal 38.000 Ft
1/2 oldal 20.000 Ft
1/4 oldal 12.500 Ft

1/8 oldal 10.000 Ft
1/12 oldal 6.500 Ft
Apróhirdetés 500 Ft

Celldömölk, Széchenyi u. 11.
Nyitva tartás: 9–12 és 14–17

PÁPA-BORSOSGYÔR STRANDI TÓ

Újdonság!!!
Afrikai harcsa horgászat

A tóban 5 mázsa afrikai harcsa, 70 mázsa ponty,
valamint ragadozó és apró halak találhatók.

Folyamatos telepítés!
Kínálatunk:

– Napijegyes horgászat
– Nyolcszemélyes filagóriák
– Büfé – Stégek
– Gyerekeknek fedett homokozó, hinta
– Ingyenes fôzési és bográcsozási lehetôség
– Társaságoknak, munkahelyeknek 

horgászversenyek lebonyolítását vállaljuk.
Megújult és igényes környezetben várjuk a kellemes 
kikapcsolódásra vágyó horgászokat és vendégeinket.

Horgászok figyelem!

Napijegy a helyszínen váltható.
Érd.: 06 30/378-6062
A tó közvetlenül Pápa-Borsosgyôr után 
jobbra a fôutvonal mellett található.
Nyitva: minden nap 8 órától sötétedésig.



1 éves a Molnár Kert
Ünnepeljen velünk! 

Szeptember 10-én (szombaton) DÓZIS BÁL!
10-én 21 óra és 22 óra között 
szenzációs sörkedvezmény!
100 Ft/pohár Aranyászok

Szeptember 11-én (vasárnap)
Búcsúi bál a DINAMIT együttessel!

11-én 20 óra és 21 óra között 
búcsúi és 1 éves ünnepi ajándék!

Minden ZWACK terméknél 0,4 cl-ig 1-et fizet, 2-t kap!

Szeptember 16–17–18-án 
a NAGY BETÛS 1 ÉVES ünnepünkön 

további meglepetések és kedvezmények.
Az ünnep rendezvényeivel kapcsolatosan figyelje 
a TV-Cell képújságában megjelenô hirdetésünket.

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt 
és velünk ünneplô barátainkat!

Nézzen minket, játsszon velünk!
Honnan szerez információkat a celldömölki eseményekrôl?
– Helyi újság
– Helyi televízió
– Tv-Cell adásai
– Egyéb: …………………….
Nézi a TV-Cell mûsorait?        igen    nem
A Tv- Cell melyik mûsorát (mûsorait) nézi rendszeresen?
– Hírmagazin (híradó)
– Celli Tükör – élô magazin
– Sportközvetítések
– Vasárnapi Ige
– Étlap – fôzômagazin
– Képújság
– Egyéb: …………………….
Milyen új fajta mûsort nézne szívesen?
……………………………………………………........
( KÉRJÜK, A MEGFELELÔ VÁLASZOKAT HÚZZA ALÁ, VAGY ÍRJA BE.)

A kérdôíveket, kérjük, szeptember 17-ig juttassák el a Tv-
Cell stúdiójánál elhelyezett postaládába, illetve a követke-
zô ÁFÉSZ üzletekbe: az alsósági abc-be, a városközponti
vagy a dömölki abc-be.

A névvel, címmel ellátott kérdôívek beküldôi között egy
várostörténeti filmet és ajándékcsomagot sorsolunk.

✃

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

Megtekinthetôk az idei 
év egyéni, csoportos, repülôs 
és belföldi üdülések 
programfüzetei.

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:

FFOOLLYYAAMMAATTOOSS  VVAALLUUTTAAVVÁÁLLTTÁÁSS,,  KKEEDDVVEEZZÔÔ  ÁÁRRFFEEKKVVÉÉSSSSEELL
EEGGÉÉSSZZ  ÉÉVVBBEENN  AA  CCIIKKLLÁÁMMEENN  TTOOUURRIISSTT  UUTTAAZZÁÁSSII  IIRROODDÁÁBBAANN..

AAKKCCIIÓÓSS  LLAASSTT  MMIINNUUTTEE  UUTTAAKK!!

F E L H Í V Á S
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.


