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» Az Anyatej 
Világhete 3.

» Gyémánt- és 
aranydiplomások 5.

» Bertha Bulcsura
emlékeztek 9.

» Változások 
a kéziseknél 13.
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NEM ELÉG, HOGY AZ AUTÓJA JÓL MEGY…
JÁRJON JÓL ÖN IS!

A Kolozsvár úti üzemanyagkúton a mindenkori árnál olcsóbban tankolhat
95-ös, 98-as és diesel üzemanyagot! FIGYELJE AKCIÓNKAT!

AUTÓGÁZ LPG KEDVEZMÉNYES ÁRON!

Celldömölk, Kolozsvár utcában, 
a Mesteri felé vezetô úton. 

Nyitva: minden nap 6.00–21.00
Balogh Zsolt vállalkozó 

MMEEGGÚÚJJUULLTT DDÍÍJJCCSSOOMMAAGG!!
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„A csillagvilág Tejútja, áttekinthetetlen
birodalma, az északi égbolt egyik végé-
tôl a másikig és a déli éggömbön is vé-
gighúzódik. A földön az elsô anyától az
anyai tej nagy útra indul, és mint a
pogány hitregében Amalcheia, tejjel-
mézzel táplál évezredeken át új és új
nemzedéket, mert az édesanyában a
szerelem éltetô tejforrást fakaszt szíve
gyümölcsének” – Prohászka Ottokárnál
szebben aligha tudnánk megfogalmaz-
ni az anyatejrôl, szoptatásról szóló gon-
dolatainkat. S most lássuk a hasznossá-
gát, íme néhány érv, ami az anyatejes
táplálás mellett szól: az anyatejnél
nincs jobb az újszülött és a csecsemô
számára. A szoptatás a táplálás ideális
módja. Az anyatej megfelelô formában
és arányban tartalmazza azokat a táp-
anyagokat és védôanyagokat, amelyek
a csecsemô hat hónapos koráig zavar-
talan fejlôdéséhez szükségesek. Az új-
szülöttet akkor kell szoptatni, amikor
szüksége van rá, és annyiszor, ahány-
szor igényli. A baba nemcsak azért szo-
pik, mert éhes, hanem azért is, mert
öröme telik benne. A szoptatás segít az
ideális lelki kapcsolat kialakításában. Az
anyatej mennyisége és összetétele a
csecsemô kora és igényei szerint válto-
zik. Az anyatej védettséget biztosít a
fertôzô betegségekkel szemben. A
szoptatott csecsemôk nyugodtabbak. A
szoptatott babák allergiás betegségek-
ben ritkábban betegszenek meg. Az
anyatej mindig kéznél van, nem kell el-
készíteni, tiszta, az emlôben nem rom-
lik meg. A szoptató anyánál ritkábban

fordul elô ké-
sôbb mell-, pe-
tefészek- és
méhnyakrák.
Az Anyatej
Világhetét a
90-es évektôl
ünnepeljük au-
gusztus elsô
hetében, váro-
sunkban a vé-
dônôk vállalták
fel ennek a rendezvénynek a meg-
szervezését. Idén a Vöröskereszt és a
Gyermekjóléti Szolgálat segítségét
kérték rendezvényük megtartásához.
Az eseményre azokat a kismamákat
hívták, akik hat hónapig kizárólag
anyatejjel táplálták gyermeküket. 
Bakonyiné Holczer Helga büszke arra,
hogy már a harmadik gyermekét
szoptatja. Elmondta, hogy az elsôvel,
Bercivel küzdött a szoptatással, hiszen
mint minden kismama, aki az elsô
gyermekét tartja karjában, hallgatott
minden jó tanácsra, ez nem vezetett
eredményre, hiszen a pici négy hóna-
pos korában elapadt a teje, kénytelen
volt pótláshoz nyúlni. A második ba-
bájánál, Boldizsárnál már segítette ôt
a tapasztalat, a baba igény szerint szo-
pott hét hónapos koráig, s csak azért
volt kénytelen elválasztani, mert idô-
közben újra várandós lett. Bízik ben-
ne, hogy Boglárkát (aki most négyhe-
tes) legalább egyéves koráig sikerül
anyatejjel táplálnia.

»LOSONCZ ANDREA

Az anyatej jótékony hatásáról
Amint arról már lapunk hasábjain is értesülhettek,
befejezôdött a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár felújítása. Az épület ünnepélyes átadása
augusztus 19-én (vasárnap) 10.00 órakor kezdôdik a
KMKK színháztermében és az épület elôtti téren. 
Az épületet átadja: Kiss Péter kancellária miniszter,
köszöntôt mond: Fehér László polgármester.
Az egész napos mûsorban közremûködnek az Ádám
Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola tanárai, a
Kemenesalja Néptánccsoport és a Soltis Lajos Színház
tagjai, Energy Dabaston TSE , Iris Dance Experience,
Homo Ludens Musical Stúdió és a MOST zenekar.

Házavató a KMKK-ban

2007. július 30-án rendkívüli ülést
tartott a város képviselô-testülete.
Zárt ülésen döntöttek a képviselôk 
a Kemenesaljai Egyesített Kórház
igazgatói tisztségének betöltésérôl,
melyrôl Fehér László polgármester
tájékoztatta a jelenlévôket. Dobány
Lajos, a Kemenesaljai Egyesített Kór-
ház megbízott igazgatója és dr. Grósz
Pál, az intaházi részleg vezetô fôor-
vosa pályázott a vezetôi posztra.
Mindkét pályázatot megfelelônek ta-
lálta a testület, de mivel az egész-
ségügy jelentôs átalakulás elôtt áll,
és egyre inkább pénzügyi alapokra
helyezôdik, a testületben jelenlévô
10 fô egyöntetûen Dobány Lajost tá-

mogatta. A kórház új igazgatója min-
denek elôtt megköszönte a bizalmat,
és hangsúlyozta, hogy számára fon-
tos az eddig is meglévô szakmai
együttmûködés dr. Grósz Pállal, a
kórház szakmai igazgatójával. A ve-
zetés számára elsôsorban felelôssé-
get jelent, fontos a kórház önállósá-
gának megmaradása, ebben kéri 
a képviselô-testület támogatását,
hogy a lakosság nyerhessen a válto-
zásokon.
Összevont bizottsági ülésen tárgyal-
tak a képviselôk a városháza tervpá-
lyázatról. Nyílt testületi ülésen dön-
töttek a képviselôk arról, hogy az
1400 m2-nél nagyobb városháza-ter-

veket figyelmen kívül hagyják, azzal,
hogy az okmányiroda külön épület-
ben kap helyet. Döntés született arról
is, hogy az új épület a régi városmag-
ba illeszkedjen, ennek megfelelôen
sátortetôs, cserépborítású, régies
hangulatot tükrözô vakolatos épület
legyen, és az építési költséget 400
millió forintban maximálták.
Az elsô számú folyó ügy (Leier Autó
Kft. területének belterületbe vonási
ügye) megtárgyalása után a jelenlé-
vô 10 képviselô közül ketten távoz-
tak, így a polgármester – mivel a tes-
tület határozatképtelenné vált –
feloszlatta az ülést.

»LOSONCZ ANDREA

Dobány Lajos lett a kórház igazgatója

fotó: major tamás
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A képviselôk a június 26-i testületi
ülésen elôször Varga László Csaba
emlékének adóztak egyperces néma
felállással. Ezt követôen Fehér László
polgármester néhány mondatban
méltatta dr. Varga Gáborné, az alsó-
sági ÁMK igazgatójának munkásságát
nyugdíjba vonulása alkalmából, vala-
mint Rozmán Lászlónak, a megszûnt
Eötvös Loránd Általános Iskola igaz-
gatójának megköszönte eddigi tevé-
kenységét. 
A polgármester a két ülés közt tör-
téntek napirendi pontban beszámolt
a 21. század bölcsôdéje pályázat si-
kerességérôl, mely szerint a 10%-os
önrészt tovább sikerült csökkenteni
2,4%-ra. 
Ezután dr. Fonyó Roberta tudatta a je-
lenlevôkkel, hogy a Vas Megyei Bíró-
ság nem állapított meg összeférhe-
tetlenséget személyét illetôen.
Második napirendi pontként Kovács
József r. alezredes, rendôrségi taná-
csos, kapitányságvezetô beszámolt a
2006. évi bûnügyi, közrend és közbiz-
tonság helyzetérôl.
Ezt követôen a város kulturális kon-
cepciója került megvitatásra. 
A folyó ügyekben a képviselô-testület
döntött arról, hogy a Vulkán fürdô

üzemeltetését a Pénzügyi, Gazdasági
Bizottság javaslata szerint 2008. jú-
nius 30-ig a Városgondnokság lássa el. 
A továbbiakban a képviselôk döntöt-
tek arról, hogy a Celldömölkön illetve
a celldömölki kistérségben lakó fo-
gyatékossággal élô tanköteles korú
gyermekek szállításáról a Népjóléti
Szolgálat Támogató Szolgálata 2007.
szeptember 1-jétôl gondoskodjon.
Döntés született az alsósági volt pos-
ta épületének értékesítésérôl árverés
útján 11.062.500 Ft + áfa összeg ki-
kiáltási áron.
Lakossági kérelemre döntött a képvi-
selô-testület arról, hogy elvégezzék
az I. világháborús emlékmû teljes
felújítását, valamint a neveket vés-
sék márványtáblára.

»LOSONCZ ANDREA

Indul a fogyatékossággal élô
gyerekek szállítása

Június végén szervezte meg a Vöröskereszt a Kemenesaljai
Egyesített Kórház Vérellátójában a Városi Véradó Napokat.
A donorok több mint háromszázan jelentek meg, hogy kar-
jukat nyújtva segítsenek. Az utolsó nap délutánján volt 
szerencsém találkozni egy igazi véradó dinasztiával,
Berghoffer Andrással és három fiával. (A negyedik fiú, And-
rás dolgozott, és csak ezért nem vett részt a közös véradá-
son.) A hagyományoktól eltérôen ezúttal nem a századik
véradást is célul kitûzô édesapát, hanem a legkisebb fiút,
Balázst kérdeztem motivációjáról.
– Példát akarok mutatni a mai fiataloknak, akik nem isme-
rik a véradást, annak fontosságát. Az én életemben fontos,
hogy fiatal korom ellenére hét véradást már fel tudok mu-
tatni. Segítettem másoknak, de a legtöbb fiatal úgy van ez-
zel, hogy ha rajta nem segítenek, akkor ô sem segít máso-
kon. Ezt nagyon önzô dolognak tartom, és ezért akarom a
segítésnek ezt a módját megmutatni.
Balázs beszélt még a családi ösztönzés fontosságáról, és ar-
ról, hogy édesapja mellett testvérei – András, Tamás és
Sándor – példája is elôtte áll. Szólt a segítés fölemelô érzé-

sérôl, mely még
akkor is nagyon
érezhetô, ha a
konkrét arcokat
nem is látjuk.
Nagy dolog ezt a
kicsi részt hozzá-
tenni a kórházak
életmentô mun-
kájához.

»RL

Júniusi véradás 
a forró nyár elôtt

Számos felmérés igazolja, hogy hazánkban
évrôl évre emelkedik az allergiás beteg-
ségben szenvedôk száma. Az allergiára va-
ló hajlam öröklôdhet, azonban a környeze-
ti tényezôk szerepe is jelentôs. A parlagfû
pollenje az egyik leggyakoribb szezonális
allergén, mely sokaknak súlyos asztmát,
allergiás kötôhártya-gyulladást, allergiás
náthát (szénanáthát) okoz.
A parlagfû okozta szénanátha az arra érzé-
keny személyeknél gyakori, és mindennapi
életvitelüket is jelentôsen befolyásolja.
Csökkenti a teljesítôképességet, alvászava-
rokhoz és ennek következtében kimerült-
séghez vezet. Tünetei a közönséges meg-
hûléshez hasonlóak: hirtelen jelentkezô,
vízszerû orrfolyás láz nélkül, tüsszögések-
kel. Ezek jelentkezhetnek rohamszerûen,
és kísérheti szem- és torokviszketés is. 
Az allergiás tüneteket úgy szüntethetjük
meg, hogy kiküszöböljük életterünkbôl az

allergént. Ez sok esetben szinte lehetetlen,
de számos apró praktikával mérsékelhet-
jük a pollennel való találkozást.
Mit tehetünk?
• Magas pollenszám esetén minél keve-

sebb idôt töltsünk a szabadban!
• Kerüljük a szabadtéri sportokat! Egyedül

az úszás élvezhetô korlátlanul a széna-
nátha aktív idôszakában, mivel a víz fe-
letti 15–20 cm-es levegôréteg pollent
nem vagy csak igen csekély mértékben
tartalmaz.

• Éjjel se tartsuk nyitva a hálószoba abla-
kát! Amennyiben szellôztetni szeret-
nénk, azt 22–24 óra között tegyük meg.

• Ruhánkat naponta cseréljük és mossuk,
cipônket nedves ruhával töröljük át!

• Ágynemûnket, törülközônket cseréljük
és mossuk gyakrabban!

• Kerüljük a ruhák szabadban szárítását
magas pollenkoncentráció esetén!

A parlagfû-allergiáról • Gyakran és megfelelô alapossággal por-
szívózzunk, és amilyen gyakran lehet, a
nedves lemosást is alkalmazzuk!

• Hajunkat lefekvés elôtt naponta mossuk
meg!

• Kerüljük a dohányzást, ami fokozza az
allergia tüneteit!

• Autózás közben a levegôztetô berende-
zést kapcsoljuk ki, az ablakokat zárjuk
be! A légszûrôt gyakran tisztítsuk vagy
cseréljük!

• Jó, ha tudjuk, hogy szeles napokon na-
gyobb a pollenterhelés, viszont magas
helyeken, hegyek között, illetve esô
után, magas páratartalom esetén a pol-
lenszám alacsonyabb.

A parlagfû-allergiás keresztreakciót ad az
alábbi növényekre, ezért aki parlagfûre al-
lergiás, kerülje a dinnye, uborka, cukkini,
banán, gesztenye, paradicsom, kerti saláta
fogyasztását.
A tünetek súlyosbodása esetén (köhögés,
nehézlégzés) azonnal forduljon orvoshoz!

»ÁNTSZ Sárvári-, Celldömölki Kistérségi Intézete
Forrás: Az ÁNTSZ lakossági tájékoztató kiadványa
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Az általános iskolai tanévzárók alkal-
mával köszöntötték az arany- és gyé-
mántdiplomás pedagógusokat. Fehér
László polgármester és az érintett in-
tézmények vezetôi adták át az okle-
veleket. A polgármester mindegyik
helyszínen méltatta a különleges ok-
levélre jogosult nyugdíjas pedagógu-
sok életútját, de nem feledkezett meg
a mostani gyakorló pedagógusokról
és a tanulókról sem. 
Gyémántdiplomások: Kassai Istvánné
Tungli Szilvia 1926-ban született Só-
tonyban, s értelmiségi család gyerme-
keként a pedagógus pályát választotta
élethivatásul. Tanulmányait a pápai
majd a kôszegi római katolikus leánylí-
ceumban végezte 1940-tôl. Népiskolai
tanítói oklevelét 1945-ben vette át. Ta-
nított Kôszegpatyon, Vassurányban, Vá-
sárosmiskén és Káldon. 1972-tôl a cell-
dömölki Eötvös Loránd Általános Iskolá-
ban dolgozott, 1986-ban ment nyugdíj-
ba, de az aktív pedagógiai munkát csak
1992-ben fejezte be. Gyémántdiplomá-
ját otthonában vette át.
Persaits Lászlóné Somogyi Jolán 1925-
ben született Alsóságon. Tanítói képe-
sítését az Isteni Megváltó Leányai sop-
roni népiskolai tanítóképzô intézetben
szerezte, oklevelét 1946-ban vette át.
Elsô munkahelye Nemesszalókon volt,
ahol evangélikus helyettes levita kán-
torként tevékenykedett. Férjhezmene-

tele után Celldömölkre költöztek. Elô-
ször az alsósági iskolában tanított,
majd a fiúiskola tanítója lett. Végleges
munkahelye az egykori leányiskola –
Eötvös Loránd Általános Iskola – lett,
ahol nyugdíjazásáig dolgozott. 

Aranydiplomások: Esztergályos Jenô
1938-ban született Alsóságon. Tanítói
képesítését 1957-ben a Kôszegi Állami
tanítóképzôben kapta. Pályafutását a
Békés megyei tanyavilágban kezdte,
majd Kemeneskápolnára került. 1974-
tôl az iskola megszûnése után az Eöt-
vös Loránd Általános Iskolában folytat-

ta tanári munkáját. Folyamatosan ké-
pezte magát, a pécsi Tanárképzô Fôis-
kolán elvégezte a rajz szakot, a szege-
di József Attila Tudományegyetemen
pedig pedagógia szakos oklevelet
szerzett. 16 évig szakfelügyelôként is
tevékenykedett. Megalapította az
Apáczai Kiadót, mely azóta az ország
meghatározó tankönyvkiadójává és
szellemi mûhelyévé vált. Aranydiplo-
máját az Apáczai Kiadóban Fehér Lász-
ló polgármestertôl vette át, Kovács Fe-
renc országgyûlési képviselô, Vas Me-
gye Közgyûlésének elnöke a közgyû-
lés Emlékplakettjét adományozta neki.
Rózsa Kálmánné Kiss Sarolta 1937-
ben született Alsóságon. Tanítói okle-
velét a Kôszegi Állami Tanítóképzôben
vette át 1957-ben. Gyakorló évét
Mesteriben töltötte, majd Egyházas-
hetyére került, 1964-tôl ismét Meste-
riben dolgozott, ahol a mûvelôdési
otthon igazgatója lett. A felsô tagozat
körzetesítése után a tagiskola vezetô-
je lett 1978-ig. Ezután az Eötvös Lo-
ránd Általános Iskolába került, ott ta-
nított nyugdíjazásáig. 
Szép Lászlóné Farkas Erzsébet 1937-
ben született Csehiben. Tanítói okle-
velét a Kôszegi Állami Tanítóképzôben
vette át 1957-ben. 1957-tôl 1963-ig
Pápócon tanított, majd Kissomlyóra
költözött családjával. Mindkét helyen
a tanítói munka mellett szervezte a

Tisztelet az éveknek
települések kulturális életét, tánccso-
portot, színjátszó kört alapított. 1972-
tôl húsz éven át, nyugdíjazásáig volt
az Eötvös iskola napközis nevelôje. 
Talabér Gézáné Somogyi Éva 1936-
ban született Alsóságon. 1955-ben a
Kôszegi Állami Tanítóképzôben érett-
ségizett, majd egy évig tanítójelölt
volt a celldömölki II. kerületi általános
iskolában. Tanítói oklevelét 1956-ban
vette át. Ezt követôen is az alsósági is-
kolában helyezkedett el, és ott tanított
36 éven keresztül nyugdíjba vonulá-
sáig. Tevékenykedett munkaközösség-
vezetôként, rendszeresen vállalt men-
tori feladatokat tanárjelöltek mellett. 
Tóth László Istvánné Szigeti Erzsébet
1937-ben született Karakón. Tanítói
oklevelét a Kôszegi Állami Tanítókép-
zôben vette át 1957-ben. Gyakorló ta-
nítását és az utána következô nyolc
évet Egyházashetyén töltötte, 1965-
tôl 1976-ig Jánosházán tanított,
ezután nyugdíjba vonulásáig a Gáyer
Gyula Általános Iskola tanítója lett. 
Az iskolai tanévzárók arra is alkalmat
szolgáltattak, hogy az intézmények ve-
zetôi átadják a Pedagógus Szolgálati
Emlékérem elismerést az arra érdeme-
sült kollégáiknak. A Berzsenyi Lénárd Ál-
talános Iskolában Dr. Varga Gáborné, az
Eötvös Loránd Általános Iskolában Csótár
Anikó és Sebestyén József, a Celldömöl-
ki Mûszaki Szakközépiskola és Szakisko-
lában Banyó Gyula, Hetényi Endre, Varga
László és Oszkó Imréné vehette át. 
„…vadócba rózsát oltok, hogy szebb le-
gyen a föld” – Mécs László premontrei
szerzetes-költô gyönyörû sora minden-
nél beszédesebben foglalja össze a pe-
dagógus pálya lényegét. A küldetését,
értelmét, Alfáját és Omegáját. Köszö-
net és hála a lelki rózsák ojtásáért min-
den kis vadóc lélekbe, ma és régen.
Nagyon ráférne mai világunkra, hogy
tényleg szebb legyen…

»ROZMÁN LÁSZLÓ
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ben férjhez mentem, gyermekeim
születtek, nagyon kellett a pénz. Rácz
úrhoz szegôdtem krumpliszedésre,
majd a mûhelyben kaptam igazi se-
gédmunkákat. Így kerültem 13 éve a
szakmunkások közé, akiktôl ellestem
illetve megtanítottak a sütôk, kályha-
ajtók készítéséhez szükséges fogások-
ra. Elsôsorban Szakos Józsefnek kö-
szönhetem, amit tudok. Ô kovácsmes-
ter volt, sajnos, már nem él. Egy év
után már önállóan dolgoztam, amihez
addig két ember kellett, én egyedül el-
végeztem.
» Milyen feladatokat végez, melyeket
szereti?
– Az egyedi darabok készítését szere-
tem, mert változatos. Természetesen
minden munkát el kell végezni, így
részt veszek az öntésben is, nagyjából
azt is megtanultam. Tudok hegeszteni,
újabban már az AVI hegesztést is el-
végzem. Egyedül szeretek dolgozni,
akkor úgy érzem, alkotok valamit. Ná-
lam nincs helye az elnagyolt munká-
nak, csak precíz, pontos darabot adok
ki a kezembôl. Én is azt várom el a
megvásárolt terméktôl, hogy kifogás-
talan legyen, hát én is azt adom más-
nak. No meg persze azt akarom, hogy
vigyék hírét a termékeinknek és le-
gyen sok-sok megrendelés és ezáltal
nekünk munkánk.
» Családja hogy értékeli ezt a nem
mindennapi foglalkozást?
– Az én családom elfogad engem
olyannak, amilyen vagyok. Az egyik
nagyapám olvasztár volt és nemrég
tudtam meg, hogy az egyik nagyma-

Szögezzük le mindjárt az elején, nem
mindenki szeret tanulni. Vagy ha még
szeretne is, nehezen fér a fejébe a
sokfajta tudomány, fôleg ha nem is ta-
lálja annak értelmét, kapcsolatát a vá-
lasztott szakmához. Mit szokott erre
mondani legtöbb szülô? Ha nem ta-
nulsz, gyermekem, csak segédmunkás
lesz belôled!
Horváth Lajosné Anita papíron ma is
segédmunkás. Nem mindennapi, szak-
mai körökben elismert tudományát a
gyakorlatban, autodidakta módon sze-
rezte meg. A Rácz-Cell KKT-ben ma fér-
fiakat, mestereket meghazudtoló hoz-
záértéssel ô készíti a legkényesebb,
egyedi módon megalkotott terméke-
ket. Ehhez a munkához többféle vasas
szakma ismerete szükségeltetik: alap-
járaton lakatos, kiegészítésképpen
esztergályos, marós és jelentôs mér-
tékben hegesztôi tennivalók kellenek,
mire elkészül egy-egy tûzhely, kandal-
ló-, kályhaajtó. Anita mindezt tudja.
Vele beszélgettem kivételes pályavá-
lasztásáról, érdekes munkájáról:
» Nô létére hogyan jutott el odáig,
hogy igazi férfias munkában találta
meg a boldogulását?
– Természetesen véletlenül. Nem iga-
zán szerettem tanulni, meg azt a szak-
mát sem fogadtam el, amit édes-
anyám kitalált nekem. Varrónônek
szánt, de én már akkor tudtam, hogy
nem nekem való az egyhelyben ülôs,
monoton munka. Így a vasútra kerül-
tem és évekig kocsifelíró voltam. Köz-

Anita, a Vas(as)lady

Egyedül szeretek 
dolgozni, akkor

úgy érzem,
alkotok valamit

mám meg esztergályos Gyôrben. Biz-
tosan hoztam tôlük valamit a génjeim-
ben, hogy így megszerettem a vasat.
A bátyám is vasas, ô hegesztôként kül-
földön dolgozik. Én már 18 évesen is
szerszámokat vettem a pénzemen,
sokszor olyat, amirôl azt sem tudtam,
mire való. Ma is megcsinálunk otthon
szinte mindent, amit vasból, fából kell
elkészíteni. Segítenek a gyerekek is,
fôleg a fiam. Remélem, sikerül meg-
szerettetni vele az én munkámon ke-
resztül valamilyen vasas szakmát.
Nem erôltetem, csak mindent meg-
mutatok. Nem akarom semmire kény-
szeríteni, abban nincs köszönet. Csak
az örömmel végzett munkát lehet egy
életen át mûvelni. Azt hiszem, én
megtaláltam ezt a munkát.
» A munkája egész embert kíván,
sokszor szorít a határidô, rá kell tenni
még egy lapáttal. Otthon ki tartja
rendben a háztartást?
– Az otthoni, az csapatmunka. Min-
denki dolgozik benne, ami éppen a
feladat. A fôzés leginkább az enyém, a
többit mindenki el tudja végezni, aki
éppen ráér. A férjemre mindenben
számíthatok, de én sem ijedek meg,
ha fát kell behordani, és éppen én
érek rá. Ezen a héten is ez a helyzet,
én túlórázom, mivel a jövô héten sza-
badságra megyek, és be kell fejezni a
megkezdett darabokat. 
Anita kérésére Rácz István végig ott
volt az interjú készítése közben. Segí-
teni nem kellett, hiszen Anita, alkotó-
munkához szokva, önmagát adva me-
sélt életérôl. Elmondta viszont, hogy
Anita a helyettese, mindent rá tud bíz-
ni a munkában és a munkatársak irá-
nyításában is. Olyan igényesen dolgo-
zik, hogy sokan már a megrendelésnél
kikötik, hogy Anita készítse azt a bizo-
nyos tûzhelyet vagy ajtót. Adottsága,
szeme van a pontos, precíz munkához,
meg ahhoz is, hogy eldöntse: kibôl lesz
jó munkás, kit érdemes alkalmazni.
Nem mondta ki, de érzôdött: Anita
nagy kincs a cég számára.

A legtöbb ember, ha alkotómunkáról
hall, csak mûvészekre, tervezôkre, épí-
tészekre gondol.
Pedig igazi alkotók dolgoznak köztünk
kis mûhelyekben, üzemekben, talán
konyhákban, kertekben is. Közülük egy
Anita: számára a munka nem csupán
pénzkereset: önmegvalósítás is. Azt
mondják a szakemberek, minden em-
berben ezt kellene felfedezni és fej-
leszteni.

»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

Az ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki Kistérségi Intézete idén is
meghirdette a már hagyományos parlagfû-mentesítési
akcióját a Celldömölki kistérség települési önkormányza-
tai számára. A felhívásra jelentkezô Jánosháza, Kemenes-
magasi, Szergény és Kemenesmihályfa évek óta részt
vesz a versenyben. Az ÁNTSZ a gyûjtéshez szükséges kel-
lékeket (zsákokat, kesztyûket, szájmaszkokat, ásványvi-
zet), és a legaktívabbak jutalmazását biztosította (aján-
dékutalványokkal, pólóval). Az önkormányzatok szervezô
munkáját dicséri, hogy az elôzô évekhez képest nôtt az
akcióban résztvevôk száma és a kihúzott parlagfû
mennyisége is. Az elsô helyen végzett Jánosháza, közel
50 fôt mozgósított és csaknem 3 tonna parlagfüvet gyûj-
tött, ezzel már harmadszor – így véglegesen – nyerte el a
gyôztesnek járó vándorserleget.

»ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki Kistérségi Intézete

Parlagfûgyûjtés a vándorserlegért
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Azt hiszem, nem véletlen, hogy olyan
közhasználatú szó nincs, hogy „vá-
rosközösség”. Faluközösség viszont
van, ma is létezô, élô fogalom. Régen
nem kellett megszervezni, ma már
sokat kell tenni azért, hogy ez a foga-
lom ne maradjon írott malaszt.
A tokorcsiak évrôl évre tesznek is ér-
te. Az önkormányzat és számtalan
segítô révén egész évben szerveznek
olyan rendezvényeket, ami össze-
hozza a falu apraját-nagyját, ôslakos
és beköltözött helybelieket, no meg
az elszármazottakat is. És ki ne felejt-
sem azokat, akik egyik kategóriába
sem tartoznak, csupán látogatók egy-
egy rendezvényen. 
Ezek sorában elôkelô helyen van a
július 7-én, a falunapon immár 12.

alkalommal megrendezett Megyei
Halászléfôzô-verseny. Ezúttal 31
csapat nevezett a környékbôl és a
környezô megyékbôl is a fôzésre, a
zsûri elé 21 csapat helyezte remek-
mûvét (a hiányzó 10 csapat fôztje
olyan finom lett, hogy zsûrizés elôtt
elfogyott – állítólag). Igazi nagykoa-
líciós, szakmai zsûri volt, kétség
nem férhet a pártatlan elbíráláshoz.
Elsô helyezett lett Németh Attila és
csapata Tokorcsról, második Horváth
Sándor és csapata Celldömölkrôl,
harmadik pedig Gréczi László és csa-
pata szintén Celldömölkrôl. Különdí-
jat kapott Bognár Tamás halászléje.
Megtudtuk, hogy a gyôztesek íny-
csiklandó étkének alapleve keszeg,
busa és ponty részekbôl készült és a
széki tóból frissen fogott harcsával,
valamint a ponty nemesebb részei-
vel dúsították. Hogy mik az arányok,
és milyen technológiával készül a
lé, az a csapatok titka. A falu lakos-
ságának kb. 300 liter halászlét fôze-
tett az önkormányzat, ami legalább
olyan finom volt, mint a verseny-
mûvek. Az üres tányérok legalábbis
ezt bizonyították.
A fô attrakció mellett természetesen
megtalálta szórakozását a falu népe,
a tréfás versenyek mellett a zene és
a tánc is fôszerepet kapott.
Alig múlt a falunap, újabb neves
rendezvényre invitálták a környék-
belieket a tokorcsiak. Az Aero-Ság
Kft. július 28–29-én repülônapot

Ha július, akkor Tokorcs

Van már vagy harminc éve, hogy a kezem-
be került egy család bibliája, melynek vé-
gén kézzel írt bejegyzések olvashatók fon-
tos családi eseményekrôl, megfigyelések-
rôl, rendkívüli dolgokról. Az eseményeket
lejegyzô utódoknak szánt közlést termé-
szetesen kimásoltam, és a mostani való-
ban rendkívüli nagy meleg, forróság hatá-
sára elôkerestem. Tapasztalhatjuk, régen
is voltak nehéz helyzetek.
Annyit még elôre kell bocsátani, hogy fô-
leg a 80-as évek elején évszakok változá-
sainak lehettünk tanúi, vagyis a korábbi
négy évszak közötti átmenet kezdett el-
tûnni. Akkor is sokat foglalkoztak az idôjá-
rás változását okozó jelenségekkel, sokan
az atomrobbantások, rakétafellövések be-
folyásoló szerepét vélték és hangoztatták.

Napjainkban a globális felmelegedést mint
következményt jelölik meg, okairól sokat
hallunk, az emberiség által okozott kör-
nyezetszennyezésrôl van szó.
Egy 141 évvel ezelôtti feljegyzés: Az 1866.
év május 23. és 24. éjszakáin erôsen fa-
gyott az egész ország területén. A rozs, a
búza elfagyott, csak itt-ott dombos mezôn
és erdôk között termett vetôrozs és -búza.
Volt olyan gazda, kinek száz kereszt rozs
zsúpja megnôtt nagyra, de a csépet nem
ütötte reá azért, hogy belôle szemet ver-
jen ki, mert nem volt benne. Szôlô is csak
a hupalagos dombokon maradt meg, igen
kevés bor lett.
A rozs- és búzaföldeket felszántottuk, kuko-
ricával elraktuk, úgyszintén a kukoricafölde-
ket is felszántottuk, újra raktunk mindenbe

kukoricát, hajdinát, kölest, úgy lett kukorica-
kenyerünk. Lett június végén oly égetô me-
legség, hogy mindenféle termés megaszaló-
dott. Kevés krumpli termett, az is rossz volt.
A szárazság miatt lett nagy ínség, mely
miatt az országos gazdasági egylet sokszá-
mú új kölcsönpénzt csináltatott és kiosztott,
melyet 3 év múlván kellett visszafizetni.
Ezen fent írottakból tanuljon az utókor, mi-
képpen becsülje meg múlt évi termését,
hogy tegye el jövô évre, mert még június
19-én is nagy lapokon hóharmat volt.
Kelt, kis Somló december hó 23. 1866.
Íme, az írásos bizonyíték, pedig hol voltak
még akkor atomkísérletek, a globális fel-
melegedés? Az utolsó mondatokat azon-
ban ma is érdemes megszívlelnünk.

»KÁLDOS GYULA

szervezett az Aero Centerben. Az el-
sô napon a színvonalas bemutatók,
versenyek sok környékbelit csábítot-
tak a helyszínre. Segített az idôjárás
is, egy kis szél, bárányfelhôk jóté-
kony takarása enyhített a kánikulán.
Nagy volt a forgalom a vendéglô-
ben, és volt érdeklôdés a sétarepü-
lôzni vágyók részérôl is. 

A kicsik nem fogyó lendülettel gyö-
törték az ugrálóvárat. Önmagában a
nézelôdés is roppant szórakoztató,
hiszen nem mindennap látni a mo-
toros kisgépek, sárkányrepülôk, he-
likopterek ilyen színes kavalkádját.
Szinte állandóan volt a levegôben
valamilyen gép, kisebb-nagyobb kö-
röket leírva a reptér illetve a kör-
nyék felett. 

»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

Idôjárásjelentés 141 év távlatából
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„Kôbôl, fából házat, igékbôl várat” (Kós
Károly). Akár ez is lehetett volna a mot-
tója az Alsósági Evangélikus Egyházköz-
ség gyülekezetépítô rendezvényének,
melyet a nyárelôn tartottak a templom-
ban és a parókia udvarán. Vetô István
lelkész, püspökhelyettes köszöntôje után
Holpert Enikô orgonajátékában gyönyör-
ködhetett a szépszámú hallgatóság. A
mûsorban felcsendültek Lübeck, Franck
és Buxtehude mûvei, majd Vetô István
igehirdetése következett, aki prédikáció-
jában a „jó hír” gondolatiságánál elidôz-
ve azt ugyanúgy az örömrôl szóló dolog-
nak tartotta, mint a tehetséget. Bach
mûveit az Evangélium méltó tolmácsolá-
sának tartja. A templomok és a gyüleke-
zeti házak pedig nem elég, ha csak szé-
pek, akkor jók, ha mûködnek is. Mûködô-
képes házban mûködôképes gyülekeze-
tet szeretne. Igehirdetését így zárta Vetô
István: „Osztozzunk a jó hírben, és Jézus-
ról tanúskodjunk szavainkban és csele-
kedeteinkben!” A koncert második ré-
szében újabb Buxtehude mû követke-
zett, majd méltó befejezésként Bach a-
moll prelúdium és fúgáját szólaltatta
meg Holpert Enikô. 
A program a parókia udvarán folytató-
dott. Elôször Fehér László polgármester
köszöntötte az egybegyûlteket, utalva a
közösségi rendezvények fontosságára,
és megígérte, hogy a többi egyházhoz
hasonlóan az alsósági gyülekezet érde-
keit is képviselni fogja. Fehér László azt a
reményét is kifejezte, miszerint egy sike-

res pályázati lehetôséggel akár már zá-
ros idôn belül megkezdôdhet a gyüleke-
zeti ház felújítása, melyhez önkormány-
zati segítséget is ígért. Elmondta továb-
bá, hogy a helyi közösség segítségére is
szükség lesz, abban azonban biztos,
hogy erre meg fognak mozdulni az em-
berek. 
A délelôtt folytatásaként Verrasztó János
répcelaki lelkészt hallhatták az érdeklô-
dôk az egyházi épületek felújításának
szükségességérôl. A mély meggyôzô-
déssel és hittel megtartott elôadás lé-
nyegét az adta, hogy az építkezést elô-
ször a lelki építkezéssel kell kezdeni, hisz
mindennek az alapja Jézus, és mindent
erre kell építenünk. A felújítandó épület
akkor lesz igazi közösségi hely, ha – úgy,
mint Jézus – mindenkit szolgál, és ha
egykor majd újra leromlik az állaga, Isten
igéje, és a másik embernek átadott sze-
retetünk akkor is megmarad, mert örök.
A gyülekezetépítô napon jóízû ebéddel
vendégelték meg a résztvevôket és a
gyülekezet életérôl szóló kiállítást is
megtekinthették az érdeklôdôk.

»RL

A nyár elején, bérmálási ünnepséggel
egybekötve szentelték fel a külsôleg
teljesen felújított alsósági katolikus
templomot. A szentelést dr. Veres And-
rás megyéspüspök végezte, a bérmá-
lási szentmisét megelôzôen. A felszen-
telt templom rekonstrukciója két évvel
ezelôtt vette kezdetét, a Nyugat-du-
nántúli Regionális Fejlesztési Tanács
pályázatának köszönhetôen. A pályá-
zaton nyert 15 millió Ft-tal, a püspök-
ség támogatásával, és a hívek adomá-
nyaival 2005 novemberében elkezdôd-
tek a munkálatok, amelyek keretén
belül a teljes tetôszerkezet és a torony-
sisak felújítása, a csatornaszerkezet

Felavatták a rekonstruált templomot

„Kôbôl, fából házat…”
G Y Ü L E K E Z E T É P Í T Ô  R E N D E Z V É N Y  A L S Ó S Á G O N

Június közepén tartották hagyományterem-
tô szándékkal a celldömölki református
templomban a konfirmáltak találkozóját,
melyre mintegy 60 meghívót küldtek szét.
Meghívták mindazokat a konfirmáltakat,
akik 10, 25, 50 éve vagy ennél régebben
konfirmálkodtak. Az istentiszteleten Balogh
Tibor nagykanizsai, de celldömölki szárma-
zású esperes hirdetett igét. Igehirdetésé-
ben hangsúlyozta, hogy a konfirmáció a hit
megerôsítése. Egy ilyen találkozó hálaadás
és hitvallás is egyszerre. Kiemelte azt is,
hogy amely nép nem ismeri a múltját, an-
nak nincs jövôje sem. Végül Isten végtelen
gondoskodásáról beszélt, fontos, hogy vele
mindig kapcsolatban legyünk.
Jakab Csaba, az egykori celldömölki lel-
kész, Jakab Lajos fia is köszöntötte az egy-
begyûlteket, és örömét fejezte ki az iránt,
hogy szép számban összegyûltek a meghí-
vottak, noha ez volt az elsô alkalom. Sze-
rinte azért van szükség ilyen alkalmakra,
hogy a régebben konfirmáltak is érezzék a
gyülekezet gondoskodását. Az istentiszte-
let végén Nemes Zoltánné verset olvasott
fel, Ihász Ildikó orgonajátékával tette szí-
nesebbé az ünnepet, a meghívottak pedig
emléklapot vehettek át Németh Tamás lel-
késztôl és Szalóky Endre gondnoktól. 
A helyi gyülekezet lelkésze Kierkegaard
gondolatával zárta az istentiszteletet: a ke-
resztyén ember olyan, mint egy csónakos:
elôre halad, de háttal ül. Egyik szemével
nézi a megtett utat, a másikkal Jézust. 
Az ünnepség szeretet-vendégséggel zárult.

»LOSONCZ ANDREA

cseréje valamint a külsô újraszínezés is
megvalósulhatott. A beruházás kivite-
lezôje a Mávépcell Kft. Koltay Jenô plé-
bános elmondta, a templomról lesze-
dett ép cserepekbôl a plébánia tetôze-
tének egy részét is felújították. Hozzá-
tette, a távolabbi tervekben – a pályá-
zatok további figyelése mellett – a mû-
emlékorgona restaurációja valamint a
templombelsô festése áll. Utóbbi, re-
mélhetôleg EU-s támogatással valósul-
hat majd meg, elôbbire a képviselô-
testület 300 ezer Ft támogatást szava-
zott meg, amit ezúton is köszönnek az
alsóságiak. 

»IHÁSZ ILDIKÓ

Konfirmáltak
találkozója



9

Új Kemenesalja
»  2 0 0 7 .  0 8 .  0 3 . » M Û V E L Ô D É S

A nyár a falunapok idôszaka, melyek
helyszíntôl függetlenül a szórakozta-
tó programok mellett a közösségek
összekovácsolását is célul tûzik ki.
Ilyenkor hazalátogatnak az elszárma-
zottak és a gyermekkori emlékeket
felidézve, feltöltôdve távoznak, hogy
az elsô hívó szóra újra jöjjenek. Július
7-én az Izsákfai városrész tartotta fa-
lunapját, melyen a zenés programok
mellett ugrálóvár, gyerekvasút is vár-
ta a kicsiket. Lehetett kocsikázni, és a
labdarúgók is ekkor vették át megér-
demelt érmüket az elôzô bajnoki sze-
zonban nyújtott szép szereplésért. A
játszóterek biztonsága nem csak a
nemzetközi elôírások, hanem gyer-
mekeink testi épsége miatt is fontos.
Fehér László polgármester és Farkas
Zoltán, a részönkormányzat vezetôje
avatta fel a korszerûsített játszóteret,
melyet a csöppségek azonnal birtok-
ba is vettek. Az ízletes gulyásból és
pogácsából álló vacsora elôtt Farkas
Zoltán így értékelte a rendezvényt:
- Optimista vagyok, hiszen a mai dá-

tumban három hetes is szerepel (2007.
07. 07.), és nekünk igazi szerencsés
napunk van. Remek az idô az elsô sza-
badtéri falunapon, és örülök, hogy
hagytam magam meggyôzni a kinti
helyszín elônyeirôl. Mûsorunkról el-
mondható, hogy a gyerekek örömmel
vesznek benne részt. Anyagi forrásaink

idén kicsit szûkösebbek, ezt ellensúlyo-
zandó segítettek a fiatalok, az asszo-
nyok, akik pogácsát sütöttek, gulyást
fôztek így gondoskodtak a közösségrôl.
Kicsit elszomorít, hogy kevesebben va-
gyunk a szokottnál, ugyanakkor tudni
kell, hogy sokan dolgoznak még szom-
bat délután is, a munkahely pedig na-
gyon fontos! Bízom abban, hogy azért
az esti zenés programra a dolgozók is
hazajönnek és velük is találkozhatunk.
Kiemelt programunk volt ma a játszó-
téravatás, a focicsapat számára a
bronzérem átadása, és az esti bál is an-
nak tekinthetô.

Az izsákfai falunap valóban remekül
sikerült, bizonyítva, hogy a jó rendez-
vényhez nem mindig a nagy pénz,
hanem sokkalta inkább a jókedv
szükséges.

»EREL

Falunapi vigasság
Bertha Bulcsu, háromszoros József Attila-díjas író
tiszteletére nyílt állandó kiállítás gyermekkora
egyik helyszínén, Nemeskeresztúron, ahol nagyszü-
lei háza is található. Az épület falán kilenc éve el-
helyezett emléktábla megkoszorúzásával kezdôdött
az irodalmi rendezvény június 29-én. A polgármes-
teri hivatalban elhelyezett kiállítási anyagot dr. Bo-
kányi Péter irodalomtörténész mutatta be, akinek
elévülhetetlen érdemei vannak annak létrejötté-
ben. A megújult csöngei Weöres Sándor–Károlyi
Amy Emlékház, és az ostffyasszonyfai Petôfi Sándor
Emlékház után újabb állomással gazdagodott a Vas
megyei irodalmi emléktúra útvonala – kezdte be-
szédét, majd így folytatta: – Személyes és szakmai
szempontból is különös számomra Bertha Bulcsu.
Egyrészt 25 éve ô a kedvenc íróm, másrészt pedig
egy olyan furcsa sorsú nemzedék tagja, aki a har-
mincas években született, és úgy élte végig a hu-
szadik századot, hogy különösen fogékony lett a va-
lóságra és az igazságra. Beszédében kiemelte, a fa-
lu részérôl tiszteletreméltó gesztus, hogy vállalták a
tárlat létrehozását és gondozását. 
Szép József polgármester hangsúlyozta, hogy az ál-
landó kiállítás megvalósítása jelentôs esemény Ne-
meskeresztúr kulturális életében, hiszen kis falu-

ként is bôvítik a vasi irodalmi emlékhelyek körét.
Bertha Bulcsu számára Nemeskeresztúr a kemény,
paraszti világot, a tisztes helytállás példáját jelen-
tette, ahova mindig visszavágyott. A falu pedig ré-
gi adósságát törlesztette most, hiszen neve az író
révén került be a magyar irodalomba.
A falon az író portréi láthatók idôrendben. A tárlók do-
kumentumai, fotói pedig az ô, és a számára oly ked-
ves falu kapcsolatáról beszélnek. Az egyetlen nemes-
keresztúri író-olvasó találkozóról szóló cikk, az 1998-
as emléktábla-avatás fotói és Gyurkovics Tibornak az
eseményre írt sorai éppúgy fellelhetôk a tárlókban,
mint a kéziratok, levelek, naplórészletek, személyes
tárgyak, és az író életmûvének jelentôs része. Az em-
lékkiállítás még nem teljes, idôvel bôvíteni szeretnék. 
Az irodalmi rendezvényen a falu fiataljai és a jános-
házi zeneiskola növendékei adtak verses, zenés
mûsort.

»REINER ANITA

Bertha Bulcsu emlékére

Molnár Erzsébet festômûvész alkotá-
saiból nyílt kiállítás a Vulkán fürdô
konferenciatermében július 21-én. A
gyermek- és ifjúkora valamint keme-
nesmihályfai mûvésztelepe révén a
Kemenesaljához kötôdô mester fest-
ményeit Molnár Gábor nyugalmazott
mûvelôdési szakreferens ajánlotta a
megjelentek figyelmébe. Molnár Er-
zsébet számos külföldi tanulmány-
utat és kiállítást tudhat maga mö-
gött, itthon ez a második tárlata. Hét
éve ugyanis a Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központ galériáján mutatkozott
be elôször a honi közönségnek.
Alkotásai témáját a természet adja,
annak sokféle arca nyûgözi le elsô-
sorban. Mint vallja: „Aki képtelen ál-
modozni, és dolgokra rácsodálkozni,
az elôtt ezek a csodák ismeretlenek
maradnak.” A festés számára játék a

színekkel, elvonulás a mindennapok-
tól, kikapcsolódás, nyugalomkeresés.
Legújabb képein a természeti formák
leegyszerûsítése köszön vissza, de
ezekkel arányban nô a színek intenzi-
tása. Az olaj és akvarell technikával
készült mûveken kívül krétával és
szénnel készített remekek is találha-
tók a mûvésznô tarsolyában.
A több év alkotómunkájának gyümöl-
cseibôl válogatott tárlat darabjain az
idô folyamán létrejött stílusbeli és tech-
nikai változások is nyomon követhetôk.
A kiállított csendéletek, tájképek és
egyéb természeti környezet ihlette al-
kotások augusztus 11-ig tekinthetôk
meg a Vulkán fürdô konferenciatermé-
ben. Molnár Erzsébet emellett szívesen
látja kemenesmihályfai mûvésztele-
pén a festészet iránt érdeklôdôket. 

»RA

Molnár Erzsébet alkotásairól
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Illés Erika szobrászmûvész idén második alkalom-
mal nyitotta meg alkotóházának ajtaját a képzô-
mûvészet iránt érdeklôdôk elôtt. Régi álmának
megfelelôen tavaly nyáron gyûltek össze elôször
a nemeskocsi mûvésztelepen az alkotni vágyó
gyerekek. A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtárral közös szervezésben megvalósuló, ki-
csiket és nagyokat egyaránt megszólító egyhetes
tábor idén is sok érdeklôdôt vonzott. A tizenhét
résztvevô között a nyolcévestôl az ifjú, képzômû-
vészeti pályára készülô 25 évesig képviseltették
magukat az ügyes kezû alkotók. Ennek megfele-
lôen a korosztályi sajátosságokat figyelembe vé-

ve különbözô feladatok várták ôket. Míg a kiseb-
bek festettek, gipszet öntöttek, agyagoztak,
kreatív gyakorlatokban vettek részt, addig a na-
gyobbak portrét, csendéletet, tájképet festettek.
A tábor programjai közt kirándulás is szerepelt,
az utolsó nap pedig vidám szórakozással, testfes-
téssel telt. A tábor zárásaként az egyhetes alkotó
tevékenység remekeibôl kiállítást rendeztek, így
az ifjú mûvészpalánták hozzátartozói is megte-
kinthették a mûveket. A kiállítást Pálné Horváth
Mária, a KMKK igazgatónôje nyitotta meg, aki
hangsúlyozta, hogy minden elkészült alkotás mö-
gött ott van annak készítôje, a gyerek, illetve a
fiatal. 
A hagyományteremtô szándékkal létrehozott alko-
tótábor jövôre is várja új és visszatérô vendégeit. 

»RA

Különös hangulat lengte körül Kemenesmi-
hályfát július elején. Az egy hét alatt na-
gyon sokat megtudhattak és megtanulhat-
tak a táborban résztvevô gyerekek a hon-
foglalás kori mindennapi életrôl és a vele
összefüggô tevékenységekrôl. A tábor ötle-
te egy kemenesmihályfai testvérpártól,
Szabó Zsolttól és Szabó Péter Páltól szár-
mazik. A két fiatalember az AJA-GUR ha-
gyományôrzô ifjúsági szövetség és egyesü-
let tagja, ami hun nyelven szerelmi törzs-
szövetséget jelent. Szabó Zsolt táborvezetô
elmondta, hogy a táborba 28 gyermek ér-
kezett Zala, Vas, és Gyôr-Moson-Sopron
megyékbôl. Közülük többen már nem elô-
ször vesznek részt ebben a táborban.
Az iskola udvarán jurtát állítottak fel, mely
hû másolata a 9–10. századi lakóhelynek.
A nomád életforma elengedhetetlen kellé-
ke volt (és egyes népeknél máig használa-
tos), hiszen a folyamatos helyváltoztatásra
alkalmas. A táborvezetô elmondta még,
hogy különbözô foglalkozások keretében
élhették át a nomád életmód szakaszait.
Így a kézmûvesség témakörében megis-
merkedtek a nemezelés és bôrdíszmûves-
ség technikáival, a fafaragás, kelmefestés
és agyagozás fortélyaival. Az élôvilággal
kapcsolatos foglalkozások keretében az ál-
lattartással és akkor honos állatfajtákkal
ismerkedtek meg. A szemléltetésnél nem
hiányozhatott a kecskefejés sem, mely lát-

hatóan nagy élményt jelentett a gyerekek-
nek. A népi kultúra témakörében a foglal-
kozások témája volt a rovásírás, csángó
táncok oktatása. Több mint ezer éve elô-
deinknek az életükért is nagyon sokszor
meg kellett küzdeniük, ezért elengedhetet-
len volt néhány ôsi harcmodor ismerete. A
tábor lakóinak a székesfehérvári III. Béla
Lovagrend tagjai tartottak vívásleckéket.
Szabó Zsolt elmondta továbbá, hogy a tá-
bor mûködése szigorú tematika szerint
épült fel. Minden, a táborban elsajátított
ismeretbôl a gyerekeknek vizsgázniuk kel-
lett, s az ügyesebbjeit ezüströgökkel jutal-
mazták. Ezen kívül a felövezés dicsôsége is
kijárt nekik. Nemzeti színû szalagot kap-
tak, mely a felnôtté válásukat jelképezte a
tábor végén. A sátor építése és bontása is
komoly feladat volt a résztvevôk számára.
Hajnali kettôkor már kelniük kellett, hiszen
a tábortûznek nem volt szabad kialudnia,
kétóránként váltották kettesével egymást.
A mai kor követelményeinek megfelelô hi-
giéniás és étkezési feltételeket az iskola
és az önkormányzat biztosította. A keme-
nesmihályfai nomádtábor népszerûsége jó
példa arra, hogy a gyerekeket jó szerve-
zéssel, érdekes programokkal nem nehéz
a számítógép mellôl kimozdítani, hasznos
ismeretekkel életre szóló élményt lehet
nyújtani számukra.

»TAKÁCS MÁRIA

Múltidézô táborAlkotótábor
Nemeskocsban

A Tücsök Bábcsoport újabb elismeréssel
gazdagította sikereinek sorát. Ezúttal az
Egerben 14. alkalommal megrendezett
Gyermekbábosok Országos Fesztiváljáról
tértek haza aranyminôsítéssel. Emellett
az Oktatási és Kulturális Minisztérium
különdíját is kiérdemelték legújabb da-

rabjukkal. A tárgy animációs játék egy
Weöres Sándor verseire alapozott ösz-
szeállítás. Az etûdök színrevitelében el-
sôsorban a ritmusra kellett támaszkodni
– mondta el Nagy Márta, a bábosok ve-
zetôje. Ennek ellenére nem volt szükség
hangszerekre, hiszen a gyerekek hangja
zenélt, dobogásuk, tapsuk adta a rit-
must. A megjelenítéshez szükséges kel-
lékek mind egy szálig természetes anya-
gokból készültek. A lábtörlôk, és kerek
formák segítségével többféle alakzat,
verselem megvalósítására nyílt lehetô-
ség. A nem mindennapi díszletek és kel-
lékek elkészítésében Kondics Balázs és
Mándli Ferencné voltak a bábcsoport se-
gítségére.
A Tücsök Bábcsoport összetétele szinte
évente változik. A jelenlegi csapat kilenc-
fôs, Karádi Martin, Kovács Bence, Lábos
Martin, Németh Kitti, Ôri Daniella, Patyi
Bálint, Tánczos Balázs, Tóth Patrik, és
Téttry Marianna alkotják. 

Újabb arany a bábosoknak

G Y E R E K E K R Ô L «
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Megkérdeztük
» válaszoltak

Legtöbbet a hûvös lakásban
tartózkodtam. Most éreztük a
tavaly elvégzett szigetelés jó-
tékony hatását, ugyanis a
szomszédokhoz képest, ná-
lunk 3–4 fokkal kevesebbet
mutatott a hômérô. A növé-
nyek is szomjaztak, hajnalban
jártunk ki a hegyre öntözni,
kapálni. A párom szívbeteg, ô
nehezebben viselte a hôsé-
get. Napi többszöri zuhanyo-
zással védekeztünk a meleg
ellen, de annak hatása is csak
ideig-óráig tartott. A strandra
sem volt érdemes kimenni,
mert még nincs elég fa, ami
árnyékot, hûvöst adna. 

Családi házban lakóként talán
jobb helyzetben vagyunk,
mint a tömblakásban élôk.
Szokatlan volt ez a forróság,
amit csak leengedett redô-
nyök mellett, és este huzatot
csinálva lehetett átvészelni.
Az udvarra sem lehetett ki-
menni, mert megszorult bent
a meleg. Sok folyadékot fo-
gyasztottunk, kizárólag hideg,
csapi vizet. Strandra nem
mentünk, mert könnyen nap-
szúrást lehetett volna kapni.
Múlt héten jó volt a pár napos
enyhülés, ami felüdülést ho-
zott, hogy aztán kibírjuk az új-
ból jelentkezô hôséget.

Ausztriában élek, most csak
hazalátogattam. A hôség ott is
kellemetlen, de a hegyek
miatt eltérô a páratartalom,
és a magas hômérséklet is
másképp érvényesül, mint az
itteni száraz melegben. A
nagy kánikula idején éppen
nyaraltunk, vízpart mellett
voltunk, ott ki lehetett bírni.
Ilyenkor vagy ki sem mozdul
az ember a lakásból, vagy
vízközelbe megy. Sok folya-
dékkal, kora reggeli szellôzte-
téssel lehet könnyíteni a hely-
zeten. A munkahelyen szeren-
csére van klíma, így ott nem
volt gond a nagy meleggel.

Én azt mondom, nem kell ké-
nyeskedni, ki lehet bírni ezt a
hômérsékletet is. Nem kelle-
mes, de nekem gépkocsiveze-
tôként ötven, hatvan fokos
melegben is volt részem. Biz-
tos, hogy szokatlan itt nálunk
ez a hôség, és nem is emlék-
szem hasonlóra. Lehet ellene
védekezni, sok folyadékot kell
fogyasztani, és a lakás hûvö-
sében, lehúzott redônyök
mellett el lehet viselni. A ven-
tillátort inkább a feleségem
használja, én kibírom nélküle
is. A hosszantartó szárazság
sem jó, kora reggel öntözünk
a kertben.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: reiner anita

Süle Vilmosné Varasdi Józsefné Florian Hajnalka Söptei József
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» Egészségügyi SZOLGÁLAT
Augusztusi központi orvosi ügyelet

01. szerda Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin
02. csütörtök Dr. Mojzes Szonja Tompa Kálmánné
03. péntek Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
04. szombat Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
05. vasárnap Dr. Gájer Tatjána Tompa Kálmánné
06. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
07. kedd Dr. Palatka János Horváth Katalin
08. szerda Dr. Nagy Ildikó Vida Leventéné
09. csütörtök Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
l0. péntek Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
11. szombat Dr. Márton Katalin Vida Leventéné
12. vasárnap Dr. Nagy Ildikó Karádi Ferencné
13. hétfô Dr. Mojzes Szonja Horváth Katalin
14. kedd Dr. Gájer Tatjána Tompa Kálmánné
15. szerda Dr. Kovács Larisza Karádi Ferencné
16. csütörtök Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin
17. péntek Dr. Mesterházy Gábor Tompa Kálmánné
18. szombat Dr. Kassas M. Khaled Karádi Ferencné
19. vasárnap Dr. Kovács Larisza Horváth Katalin
20.hétfô Dr. Mojzes Szonja Vida Leventéné
21. kedd Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
22. szerda Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
23. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Vida Leventéné
24. péntek Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
25. szombat Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
26. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Vida Leventéné
27. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
28. kedd Dr. Palatka János Horváth Katalin
29. szerda Dr. Kassas M. Khaled Tompa Kálmánné
30. csütörtök Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
31. péntek Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

8 órától

Celldömölk: Születés: Horváth Zsolt és Vörös Orsolya leánya: Han-
na, Horváth Lajos és Kovács Alexa fia: Levente, Mell Tamás és Var-
ga Veronika fia: Máté, Molnár Ferenc és Gyimesi Zsuzsanna fia: Fé-
lix, Piri Zsolt és Bende Hajnalka leánya: Anna Réka, Bakonyi Zol-
tán és Holczer Helga leánya: Boglárka, Remete Kálmán László és
Csiszár Katalin fia: Dávid. Házasság: Gôcze  Tamás és Szalai Ildikó,
Szabados Tamás Attila és Bödör Anita, Villás Tamás és Kéri Erika
Ágnes, Szalay Károly és Horváth Ildikó,  Dömötör Zsolt és Pázsi
Beáta Ildikó. Csögle: Születés: Ferenczi László Zsolt és Fülöp Tünde
leánya: Annabella. Kemenespálfa: Születés: Vass József és Németh
Gyöngyi leánya: Amarilla. Mersevát: Születés: Takács László és
Szücs Andrea leánya: Eszter. Nemeskocs: Halálozás: Molnár Pál.
Ostffyasszonyfa: Születés: Szelestey Attila Miklós és Kolonics Tímea
leánya: Jázmin. 

Anyakönyvi hírek

Kemenesmihályfán augusztus 11-én tartják a falunapot. Ízelítô a programból:
Labdarúgó mérkôzések; fôzôverseny; íjász bemutató; játékos vetélkedôk gyerekek-
nek; arcfestés; 11.00 órakor a Faluház ünnepélyes felavatása; légvár; magyarnóta
cigányzenekarral, fellépnek: Faragó Aranka, Bezzeg István, Zábrádi István; Batyinszki
Erzsébet és Banyó Gyula alkotásainak kiállítása; Linka Sándor saját készítésû logikai
játékainak bemutatója; Kemenesmagasi Septeam együttes; Energy-Dabaston Show
Tánccsoport; Kemenesaljai Néptánccsoport; Bohém Nagyzoló Mûsora; Musical Dél-
után Gosztola Dorinával és Joós Viktóriával; Soltis Színház: Vásáros Komédia; Dead
But Happy rock zenekar; Egy Szoknya Két Nadrág együttes; 21.00 órakor bál, zenél
az ostffyasszonyfai Legó Együttes. Mindenkit sok szeretettel vár és jó szórakozást kí-
ván Kemenesmihályfa képviselô testülete!

XIII. Falunapi program Kemenesmihályfán
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2007–2008-ban az NB III-ban kezdi
meg a bajnoki küzdelmeket a CVSE
labdarúgó csapata. A tervekrôl Ba-
logh Zsolt szakosztály-igazgatóval
beszélgettünk.

» Eggyel alacsonyabb osztályban
szerepel idén a CVSE csapata. Milyen
játékosállománnyal várják az NB III-
as rajtot?
– Rengeteg játékos távozott csapa-
tunktól, de az érkezôk névsora is ha-
sonlóan hosszú. Természetesen, eb-
ben az osztályban nem lesznek olyan
kvalitású futballisták a csapatban,
mint tavaly, de az újak között is több
olyan van, aki az NB II-ben is megáll-
ná a helyét.
» Milyen célkitûzéssel vágnak neki
az új bajnokságnak?
– Szeretnénk minél elôrébb végezni,
de talán az 5. hely környéke a reális,
elérhetô cél. Ez persze nem jelenti

azt, hogy ne szeretnénk bajnokságot
nyerni. Célunk eléréséhez nagy szük-
ségünk van Balhási István szakértel-

mére is, aki ebben a szezonban edzô-
ként tevékenykedik a csapatnál.
» Milyen anyagi feltételekkel ren-
delkezik a csapat?
– Korábbi névadó szponzorunk to-
vábbra is támogatja csapatunkat, de
már nem névadóként. Támogatásu-
kat ezúton is szeretnénk megköszön-
ni. Rajtuk kívül más forrásokból is
gazdálkodhatunk, de a tavalyinál lé-
nyegesen kevesebb pénz kerül a
számlánkra.
» Lesznek-e felkészülési mérkôzé-
sek, s ha igen, kik ellen?
– Múlt héten Kapuváron nyert a csa-
pat 3-2-re, ezután a Négy Város Tor-
nája következik Lentiben, ami szin-
tén egy fontos állomása a felkészü-
lésünknek. Lesznek további edzô-
meccsek is, ezekrôl folyamatosan ér-
tesülnek majd a futballt szeretô szur-
kolóink.

»CSUKA LÁSZLÓ

A 2007–2008. évi asztalitenisz szezon
elôtt a csapat edzôjét, Obráz Istvánt
kértük meg, hogy adjon tájékoztatást
a csapat jelenlegi helyzetérôl.

» A tavalyi szezonban az Extraliga
második, míg a Szuperliga negyedik
helyét szerezte meg a csapat. A kö-
vetkezô bajnokságot milyen összeál-
lításban kezdi a CVSE-Mávépcell-
Vörsas gárdája?
– A játékosállományban annyi válto-
zás van, hogy Varga Zoltán máshol
folytatja pályafutását, hisz ô Svédor-
szágba igazolt. Érkezett azonban két új
játékos, név szerint Fazekas Péter, aki
válogatott kerettag, és eddig Spanyol-
országban profiskodott, valamint Mar-
si Márton, akit jól ismerhetünk a szin-
tén extraligás Kecskemét együttesé-
bôl. Kettejük mellett marad Celldö-
mölkön Lindner Ádám és Molnár Krisz-
tián. Elmondható tehát, hogy csapa-
tunk erôsödött a nyáron. El kell azon-
ban mondanom azt is, hogy extraliga-
beli riválisunk, a BVSC is erôsödött
azáltal, hogy leigazolták Pázsi Feren-
cet. Ennek ellenére persze nem mon-
dunk le a bajnoki cím megszerzésérôl.
» A hazai bajnokságon kívül nem-
zetközi porondon is megméretteti

magát a csapat. Milyen kupákban in-
dulnak?
– A tavalyi évhez hasonlóan idén is
részt veszünk az ETTU-kupa és a Klub-
csapatok Szuperligájának küzdelmei-
ben. Az ETTU-kupában az elsô fordu-
lóban erônyerôk leszünk, ami annyit
jelent, hogy a fordulóból továbbjutó
csapatok közül hármat sorsolnak
mellénk a következô körben. A Szu-

perligában szeretnénk a dobogón vé-
gezni, de ehhez azért szükségünk
van némi szerencsére is. Ezt a kupa-
sorozatot szeptember 11-én kezdjük
Zágrábban.
» Mi a helyzet a kispadon? Igazak-e
a hírek, miszerint edzôváltás történt?
– A csapat vezetése, a szponzorokkal
egyetértésben, úgy döntött, hogy a
játékosok munkáját ezután kínai edzô
irányítja. Klampár Tibor természete-
sen marad a csapatnál, és továbbra is
részt vesz a csapat felkészítésében.
» Az alacsonyabb osztályban sze-
replô csapatok milyen tervekkel vág-
nak neki az idei szezonnak?
– Extraligás csapatunkon kívül egy NB
II-es és két NB III-as együttesünk sze-
repel a bajnokságban. Az ô célkitûzé-
sük mindenképpen a bentmaradás, és
szeretnénk, ha élvezetes játékkal ör-
vendeztetnék meg a közönséget.

Azt hiszem, jó játékból eddig sem
volt hiány, csak kár, hogy a nagy si-
kereket csak kevés nézô látja a mér-
kôzéseken. Reméljük, ez a következô
szezonban nem így lesz, s nagyon jó
hangulatú meccseken szurkolhatunk
a bajnoki cím eléréséhez. 

<CSUKA>

Nehéz szezon elôtt focistáink

Erôsebb kerettel, merészebb célok

Az új focisták 
között is több 

olyan van, 
aki az NB II-ben 

is megállná 
a helyét

Jó játékból 
eddig sem volt
hiány, csak kár, 

hogy a nagy 
sikereket kevés 

nézô látja
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Kézilabdázóink az elôzô szezonban
meglehetôsen sok problémával küz-
döttek. Ennek részletezésére nem tér-
nénk ki, hisz nyakunkon a 2007–2008-
as szezon. Lássuk, milyen változások
történtek nyáron, a szakosztály háza
táján. Ebben László Tibor szakosztály-
vezetô volt segítségünkre.

» Az elmúlt bajnokságot nôi csapa-
tunk a 8., míg a férficsapat a 10.
helyen zárta. A fiúk helyezése kie-
sést jelentett volna. Ennek ellenére
mégis az NB II-ben folytathatják a
küzdelmeket. Hogy lehet ez?
– Szerencsére elfogadták nevezésün-
ket, hisz legjobb kiesôként, egy visz-
szalépô csapat miatt adtuk be. Ez
azért is nagy öröm számunkra, hisz
egy igazán ütôképes csapatot sikerült
összehoznunk erre a bajnokságra.
» Milyen változások történtek a ta-
valyi kerethez képest?
– A múlt bajnokságban szereplô csa-
pathoz nyolc új játékost sikerült iga-
zolni. Ezen játékosok többsége cell-
dömölki kötôdésû, hisz vagy váro-
sunk szülötte vagy játszott már ná-
lunk. A friss igazolások mindegyike
magasan kvalifikált, jó játékos, olyan
egyéniségek, akikkel igazán komoly
céljaink lehetnek. Neveket még nem
szeretnék mondani, hisz lehetnek
még változások a csapat körül.
» És mi a helyzet a nôknél?
– Nôi csapatunk viszonylag jó ered-
ménnyel zárta az elôzô bajnokságot,
ennek ellenére náluk is várható vál-
tozás a keretben. Jelenleg még nem
tudok konkrétumokról beszámolni.
» Az ilyen nagy mértékû változás
érintette-e a szakmai stábot is?

Igen, van változás a vezetôségben is.
– A férficsapat kispadjáról, kilenc év
után, közös megegyezéssel felállt
Mátés István, akinek ezúton is szeret-
ném megköszönni munkáját. Az ô
helyét foglalta el Süle Nándor, akinek
szakmai tudását, azt hiszem, senki-
nek nem kell bizonygatnom. A nôi
csapat edzôje továbbra is Salamonné
Csótár Adrienn maradt. Ifjúsági játé-
kosaink munkáját a lányoknál Csete
Lilla, míg a fiúknál a felnôtt csapat-
hoz játékosként visszatérô Horváth
Csaba irányítja majd. A szakmai igaz-
gatói posztot Lôwinger György tölti
be, a szakosztály vezetését jómagam
végzem.
» Milyen felkészülés vár a csapatokra?
– Legfôbb változás a felkészülésben,
hogy mindkét csapatunk az eddigi heti
két edzés helyett, három alkalommal
fog gyakorolni. A férfi és fiúcsapat au-

Augusztus 4–5-én, szombaton és vasárnap
rendezik meg az I. Vodafone Strandfoci Fesz-
tivált a celldömölki Vulkán fürdôn. A szerve-
zôk hét fôs csapatok jelentkezését várják.
További információ Molnár Jánostól kérhetô
a 06/70/3308-925-ös telefonszámon.

Strandfoci fesztivál
a Vulkán Fürdôn Pityervárban, Apáczai Kiadó raktára mellett 230

m2-es épület szerelôaknával, zárt területen, rak-
tárnak, mûhelynek, telephelynek kiadó. Érd: 06
70/379-6939, 06 70/453-0934.

Celldömölkön 2 szobás, egyedi fûtésû lakás ki-
adó. Érd.: 06 70/619-7289.

Celldömölkön 1 szobás, egyedi gázfûtéses albér-
let kiadó. Érd.: 06 30/573-9305.

» APRÓHIRDETÉSEK

Változások a kézilabdások berkeiben
gusztus 11–16. között a Veszprémben
rendezendô Cell-Cupon vesz részt, ami
jól segíti a felkészülésüket. Konkrét edzô-
meccsekrôl még nem számolhatok be.
» Milyenek a csapat anyagi feltéte-
lei, hisz mindenki számára köztudo-
mású, hogy a tavalyi bajnokság vé-
gén komoly gondokkal küzdöttek?
– Úgy tûnik, vége a szûkös idôknek,
hisz komoly névszponzori szerzô-
dést kötöttünk a Mávépcell Kft.-vel,
így mindegyik csapatunk CVSE-
Mávépcell néven vesz részt a baj-
nokságban. Fô szponzorunkon kívül
jelentôs támogatást nyújt a város
önkormányzata, továbbá több vál-
lalkozó és magánszemély. Nekik
ezúton is szeretném megköszönni a
segítséget.
» Számíthatunk-e egyéb változások-
ra a kézilabda háza táján?
– Szeretnénk változást a nézôszám-
ban, s ezért igazán jó hangulatot fo-
gunk varázsolni a csarnokba. Reméljük,
hogy jó csapatainkkal minél több szur-
kolót tudunk kicsalni a meccseinkre.

»CSUKA

Szeretnénk 
változást 
a nézôszámban,
ezért igazán jó
hangulatot 
fogunk varázsolni 
a csarnokba

Hirdessen az Új Kemenesaljában!
Hirdetésszervezô: Nagy Antal

Tel.: 95/525-810, 06 70/338-9880
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Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja a
tulajdonában lévô alábbi társasházi öröklakásokat, az
alapító okiratban foglaltaknak megfelelôen a társasház
közös tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulaj-
doni hányaddal együtt. 

Cím; Alapterület; Szobaszám; Eladási ár
Celldömölk belterületén:
Sági u. 1/B. II/2.; 9 m2; 1+fél; 6.860.000 Ft.
Dr. Géfin tér 13. I/6.; 90 m2; 2+fél; 13.050.000 Ft.

Az ingatlan megtekinthetô: telefonon történô elôze-
tes egyeztetés alapján munkanapokon 8–16 óráig.
További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal vagyonke-
zelôjénél illetve a 95/525-813-as telefonon kapható.

Celldömölk-Alsóság, Bem u. 2. I. emelet 2. sz.
A lakás jellemzôi: egyedi gázfûtéses, összkomfortos, 1 + 2 fél szobás.
Területe: 73 m2 . Bérleti díja: 38.982 Ft/hó

Celldömölk, Hollósy tér 7–8. padlástér 2.
A lakás jellemzôi: egyedi gázfûtéses, összkomfortos, 3 szobás.
Területe: 71 m2 . Bérleti díja:  41.038 Ft/hó

A bérleti díjat az önkormányzat a piaci értékrendhez igazítva, rendeletében
évente emelheti.
A bérbeadás idôtartama: határozott idôre, legfeljebb 3 évre szóló bérleti
szerzôdés köthetô a lakásra.
A lakás megtekinthetô: telefonon történô elôzetes egyeztetés alapján
munkanapokon 8–16 óráig.
A pályázat benyújtásának határideje:  2007. 08. 13., 16 óra.
A pályázatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia
kell a pályázó nevét, címét, illetve azon nyilatkozatát, hogy hány havi bérleti díjat
tud megfizetni elôre, a bérleti szerzôdés aláírásával egyidejûleg.
A beérkezett pályázatok felbontására 2007. 08. 14-én 9 órakor kerül sor a Pol-
gármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében.

A bérleti jogot az nyeri el, aki több havi bérleti díj elôre történô megfizetését tudja
vállalni.
A bérleti szerzôdés megkötésekor a leendô bérlô köteles 2 havi lakbérnek megfele-
lô összeget óvadék címén befizetni. 

Szerzôdéskötés és bérbeadás várható idôpontja: 2007. augusztus 15.
További információ a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelôjénél illetve a
95/525-813-as telefonon kapható. 

Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselô-testületének Pénzügyi, Gazda-
sági Bizottsága pályázatot hirdet a tulajdonában lévô alábbi költségelven
megállapított lakbérû lakások bérbeadására.

Hirdetmény

Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árveré-
sen értékesíteni kívánja a tulajdonában lévô Celldömölk
Sági u. 111. fsz. 2. sz. alatti 59 m2 nagyságú, egyéb épü-
let megnevezésû, korábban a posta által használt
épületrészt, a társasház tulajdonában álló épületré-
szekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt. 

Az ingatlan kikiáltási ára: 11.062.500 Ft + ÁFA
Licitlépcsô mértéke: 100.000 Ft

Licit idôpontja: 2007. augusztus 14. kedd, 10 óra.
Licit helye: Polgármesteri Hivatal Celldömölk emeleti
tanácskozóterme.

Az ingatlan megtekinthetô: telefonon történô elôze-
tes egyeztetés alapján munkanapokon 8–16 óráig.
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés meg-
kezdése elôtt készpénzben 1.000.000,-Ft-ot letéti
díjként a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizet.
A letéti díj a vevô által fizetendô vételárba beszá-
mít, a többi résztvevô számára az árverés befeje-
zése után visszafizetésre kerül.

Az ingatlan tulajdonjogát a liciten résztvevôk közül
az szerzi meg, aki a legmagasabb összegû vételár
egy összegben való megfizetésére tesz ajánlatot. 
Az ajánlattevô az árverésen köteles bemutatni sze-
mélyi igazolványát illetve egyéni vállalkozói igazol-
ványát, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem
régebbi hiteles cégkivonatot.
Az árverés nyertesének feladata és költsége az
adás-vételi szerzôdés elkészíttetése legkésôbb a licit
idôpontját követô 15 napon belül. A vételár kifizeté-
se a szerzôdés megkötését követô 15 napon belül
esedékes, ellenkezô esetben a befizetett letéti díjat
elveszíti, és a licit eredménytelennek minôsül.
További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal va-
gyonkezelôjénél illetve a 95/525-813-as telefonon
kapható.

Hirdetmény

Elsô alkalommal szervezett jótékony-
sági rendezvénnyel egybekötött vö-
röskeresztes napot a Magyar Vörös-
kereszt Alsósági Szervezete. Az
egészséges életmód jegyében zajlott
programokat július 21-én rendezték.
Az 1970-ben létrejött, jelenleg hat-
vankét fôt számláló alapszervezet
rendszeresen részt vesz az idôsek ka-
rácsonyának lebonyolításában. Most
úgy döntöttek, hogy a nyári idôszak-
ban is kimozdítják a városrész lakóit.
Ezúttal egészségügyi szakemberek
ingyenes vérnyomás- és vércukor-
szint-mérést végeztek a rendezvény
látogatóinak. Emellett a mágnesterá-
pia gyógyító hatásával, alkalmazási
lehetôségeivel is megismerkedhet-
tek az érdeklôdôk. Mint azt Erdélyi
Antal, az alsósági szervezet titkára el-
mondta, minden évben szeretnének
hasonló rendezvényt szervezni. Az

egészségnapon részt vett Kovács Fe-
renc, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke
is, aki a szûrôvizsgálatok betegség-
megelôzô szerepére hívta fel a fi-
gyelmet.
A gyerekeket szórakoztató mûsorral
és gyümölccsel várták a szervezôk.
Az esti órákban pedig kezdetét vette
a jótékonysági bál, melynek bevéte-
lét karácsonyi rendezvényekre illetve
az idôsek támogatására fordítják.

»REINER ANITA

Egészségnapot tartottak Alsóságon



C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
A SÁGI U 43. SZ. ALATT ÉPÜLÔ

15 LAKÁST, 7 GARÁZST ÉS EGY IRODÁT
TARTALMAZÓ TÁRSASHÁZBAN 

LAKÁS, ÉS GARÁZSOK MÉG ELADÓK.

ÉRDEKLÔDNI:
95/422-493, 06 70/317-4194-es 

telefonszámokon.

SÁGI ÚTI HOMLOKZAT

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

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

Könnyû nyári kamatok
a Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet

Celldömölki, Ostffyasszonyfai és
Vönöcki kirendeltségénél!

Személyi kölcsön bármire
100.000 – 2.000.000 Ft-ig, akár 7 évre

Pl.:
300 ezer Ft 6.300 Ft/hó
500 ezer Ft 9.900 Ft/hó
1 millió Ft 19.500 Ft/hó
2 millió Ft 37.500 Ft/hó

törlesztô részlettel.

THM: 16,06 – 16,55%

Az akció 2007. július 2-tôl augusztus 31-ig tart

Kis bank – nagy lehetôségek!

Répcelak, Petôfi S. u. 50. 
Tel.: 95/588-666
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A CELLI BÉ-KE BT. ÉKSZERBOLTJA 
fokozatosan bôvíti árukínálatát!

Jelenlegi ajánlatunk: 
Tendenze olasz nemesacél karláncok 

kaucsukkal 1250 Ft-tól

NE FELEDJE: 
TÖRTARANY + BÉRMUNKADÍJ = Új ARANYÉKSZER!

ARANY CSOKITOJÁSOK!
Apró figyelmesség, értékes ékszer, 

meglepetés minden harmadik tojásban!

CELLI BÉ-KE BT. 
Celldömölk, Szentháromság tér 6.

Nyitva tartás: 
hétfô–péntek: 8.00–11.45 és 13.00–16.45 

szombat: 8.00–11.45-ig




