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TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös, 98-as és diesel üzemanyagok 

valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron!

Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Celldömölk, Volán kút, 

a Mesteri felé vezetô úton. 
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó
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A képviselô-testület 2008. január 30-i
ülésén újra napirendre tûzte a Városi Te-
levízió Celldömölk Kht. több hónapja hú-
zódó ügyét. Az ügy gyökerei tulajdon-
képpen a kht. utolsó ügyvezetô igazga-
tójának kinevezéséhez vezethetôk vis-
sza. Sajnos, most sem született érdem-
beni döntés. Az ügy elôzményeirôl, a
jogszabályi kérdésekrôl és a várható fej-
leményekrôl Baranyai Attiláné dr.-t, a
város jegyzôjét kérdeztük:
– Jelenleg a Városi Televízió Celldömölk
Kht.-t illetôen törvénytelen állapot van.
Ennek az állapotnak az elôzménye, hogy
2007. július 11-én a televízió akkori ügy-
vezetôje benyújtotta lemondását. A kht.
képviselôje október végén bejelentette a
cégbíróságnak, hogy képviseleti jogvi-
szonya 2007. július 11-én megszûnt. Az
új képviselô személyére vonatkozó vál-
tozásbejegyzési kérelem viszont nem ér-
kezett a cégbírósághoz. A felügyelô bi-
zottság elnöke (továbbiakban FEB) törvé-
nyességi eljárást kezdeményezett, mivel
a 2007. szeptember 6-án kelt alapítói
határozat anélkül döntött a kht. jogutód
nélkül történô megszûnésérôl, hogy a
határozattervezetet a véleményezési jog
jogosultjai véleményezték volna, holott
ezt a 2003. október 15-én kelt társasági
szerzôdés elôírja – eszerint a döntés ér-
vénytelen. A mûködôképesség érdeké-
ben a képviselô-testület képviseletét a
kht-ban kizárólag ideiglenes jelleggel
polgármester úr vállalta a cégbíróság
döntéséig. Onnantól ezt nem tudta meg-
tenni, mivel a november 28-i képviselô-
testületi ülésen feltette szavazásra,
meghatalmazzák-e, hogy eljárjon a cég
képviseletében, de ezt nem szavazta
meg a többség. A szeptember 6-i ülés
folytatásán szeptember 19-én rögtön le-
hetett volna pótolni az érvénytelenségi
kelléket, hiszen arról mind a testület,

mind a FEB már akkor tudott. Ez akkor
nem történt meg, hanem úgy döntött a
testület, ha majd a bíróság kimondja a
döntés érvénytelenségét, gondoskodnak
róla, hogy ne legyen az. 
A cégbíróság megállapította a döntés ér-
vénytelenségét, ezt utólag már nem lehet
reparálni. Elôbb kell valamit véleményez-
tetni, utána lehet meghozni a döntést.
A november 28-i képviselô-testületi ülé-
sen Fehér László polgármesterrel együtt
tájékoztattuk a testület tagjait, hogy a
cégbíróság nyilatkozattételre hívja fel a
Városi Televízió Celldömölk Kht. tulajdo-
nosát arról, hogy vitatja-e a képviselô
beadványában illetôleg a FEB elnökének
kérelmében foglaltakat. Ezért a december
19-i ülésre újra készült a polgármester úr
részérôl elôterjesztés az ügyvezetô sze-
mélyére, továbbá képviselôi indítvány a
kht. végelszámolással történô megszün-

tetésére vonatkozóan. Mivel december-
ben az ülés elmaradt, ezért ezek az elô-
terjesztések most kerültek a testület elé
együtt a FEB elnökének levelével,mely
változatlanul az ügyvezetô megnevezé-
sét, megbízását tartja járható útnak.
Vártam, hogy – mivel nincs cégjegyzésre
jogosult – a képviselô-testület meghozza
a döntést a törvényes állapot helyreállítá-
sa érdekében. Ez azonban nem történt
meg. A vonatkozó jogszabályi elôírás sze-
rint minden döntés a tulajdonos kezében
van, amikor nincs ügyvezetô. A tulajdo-
nost értesítettem arról, milyen tartozá-
sok, elszámolási kötelezettségek vannak.
A 2007. évi pénzügyi tervben szereplô tá-
mogatásból sem utaltunk át több mint
egymillió forintot, mert nincs kinek. Nincs
rendelkezni jogosult személy. 
» Mi várható a továbbiakban?
– A mûsorszóró már jelezte, hogy 2007.
december 31-én lejárt a cég mûsorelosz-
tási szerzôdése. Azt válaszoltam rá, hogy
a tulajdonos 2008. január 30-án fog ülé-
sezni, napirendre tûzte a televízió kérdé-
sét is, addig legyen türelemmel. Eddig tü-
relemmel is volt, de most értesítenem
kell, hogy mégsem született döntés,
ezután rajta múlik, hogy milyen további
lépéseket tesz. Másrészt felelôsségrôl is
szó van: a mûsorokat archiválni kell, hi-
szen mûsorkészítésre vállalkoztak, ami-
kor megtörtént a bejegyzésük, valakinek
felelni kell ezekért a dolgokért. Amennyi-
ben az ügyvezetô személyérôl vagy a
végelszámolás tényérôl meg tudnának
egyezni a képviselôk, egy nap alatt hely-
reállna a rend. A kulcskérdés: a felelôs
személy kérdése. Ebben az esetben (is)
egyértelmû a közös felelôsség, hiszen
egyrészt a polgármesternek fel kell ten-
nie szavazásra, másrészt a testületnek ér-
vényes döntést kell hoznia.

»LOSONCZ ANDREA

Továbbra is kérdéses a televízió sorsa

üveghulladék, szelektíven gyûjtve

rajta! Már csak azért is, mert a szemét-
szállítás díja rövidesen emelkedni fog, és
nem mindegy, mennyivel. A szelektív
hulladékszállítás ugyanis ingyenes. 

»VÖLGYI L. 

Jó néhány éve már nálunk, Celldömölkön
is van lehetôség a szelektív – azaz elkü-
lönített – hulladékgyûjtésre. Az évek so-
ra is kevés volt azonban arra, hogy bele-
jöjjünk, hogyan is kell ezt végezni. Ott
sorakoznak például az Ifjúság tér 5. és 6.
számú ház között a feliratozott – fémhul-
ladék, papír, üveg, mûanyag – konténe-
rek. A feliratok – bár kissé elhasználódot-
tak, lehetnének szembetûnôbbek is –
szinte teljesen feleslegesek, mindegyik-
ben található szinte minden. A fémhulla-

dékos konténerben van például kidobott
karácsonyfa, mûanyag- és papírhulladék
s kettô, azaz kettô darab fém(!) sörös
doboz. Az üveges konténerben üveg és
mûanyagflakon kb. fele-fele arányban,
és még sorolhatnám. Erre, úgy gondo-
lom, mondhatjuk nyugodtan közkeletû
kifejezéssel, hogy balkáni állapot. Vagy
nem tudunk olvasni?! De ez nem igaz! 
Úgy vélem, más itt a hiba. Egyszerûen
csak felületesség, trehányság az oka az
ottani állapotoknak. Jó lenne változtatni

Szelektíven morgolódom
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A celldömölki Ádám Jenô Zeneiskola
1950-ben nyitotta meg kapuit az érdek-
lôdôk számára. A tantestület 1974-ig
óraadó tanárokból állt, majd az iskola ve-
zetése ezután már egy állandó testület
felállításán fáradozott, melyet a 80-as
évek elejére meg is tudtak valósítani.
Sok változáson ment át az iskola a közel
hat évtized alatt. Egy dolog azonban vi-
tathatatlan: ma már méltó helyet foglal
el az alapfokú mûvészetoktatási intéz-
mények sorában, mely az ott tanító, jól
képzett pedagógusok minôségi munká-
jának köszönhetô. Ennek ékes bizonyíté-
ka, hogy a zeneiskola (a többi zeneisko-
lával együtt) átesett egy minôsítési eljá-
ráson, melynek befejeztével kiváló mi-
nôsítést kapott.
Bejczi Károly 2003. szeptember 1. óta az
intézmény igazgatója. Elmondta, hogy a
minôsítési eljárás 2007 tavaszán kezdô-
dött s december 31-én ért véget. Elsô
körben az iskola összes dokumentumait,
tartalmi és szakmai munkájának bizonyí-
tékait kellett bemutatni meghatározott
szempontok szerint. Ez alapján a minôsí-
tô testület képet kaphatott arról, hogy az
iskolában valós, a törvényi szabályozá-
soknak megfelelô oktató munka folyik.

Kiváló minôsítést kapott a zeneiskola

2008. január 30-án soros ülését tartotta Celldö-
mölk Város Önkormányzatának Képviselô-tes-
tülete. Elsô napirendi pontként Fehér László
polgármester beszámolt a lejárt határidejû ha-
tározatok végrehajtásáról és a két ülés között
történtekrôl. Ismertette dr. Bene László leve-
lét, melyben felmondását nyújtotta be Celldö-
mölk Város Önormányzatának. A helyettesítést
a pályázat kiírásáig dr. Palatka János végzi.
Második napirendi pontként Celldömölk Város
Önkormányzata Képviselô-testületének 2008.
évi munkaterve került elfogadásra. 
A folyó ügyek között számos téma szerepelt.
Ezek közül egyik volt a helyi autóbuszjárat me-
netdíjának változtatásáról szóló döntés. A kép-
viselôk döntése alapján 2008. március 1-jétôl a
vonaljegy 125 Ft, az egyvonalas névre szóló
havi bérlet 2600 Ft, az egyvonalas névre szóló

félhavi bérlet 1700 Ft, a tanuló és nyugdíjas
havi bérletjegy 1050 Ft, a tanuló és nyugdíjas
negyedéves bérlet 3200 Ft lesz.
A következôkben tárgyalt a testület a víz- és
csatornadíj módosításáról. A döntés szerint a
lakossági és közületi víz- és csatornadíjszabás
2008. február 1-jétôl 6%-kal növekszik (3%-kal
a vízdíj és 3%-kal a csatornadíj). Az összegsze-
rû díjakról következô lapszámunkban értesítjük
a lakosságot.
A hulladékszállítási díjszabás esetében is emel-
kedést szavaztak meg a képviselôk, mégpedig
2008. február 1-jétôl a tavalyi díjszabás 8%-kal
növekszik.
A 2007. év folyamán több képviselô nem vet-
te fel a tiszteletdíját, ez az összeg 1.070.400
Ft. A testületi döntés szerint a képviselô-testü-
let az Evangélikus Egyházközséget 670.800 Ft-

tal, a Kemenesaljai Egyesített Kórházért Alapít-
ványt 199.800 Ft-tal, a Mozgássérültek Egyesü-
letének Helyi Csoportját szintén 199.800 Ft-tal
támogatta.
A képviselô-testület következô ülését 2008.
február 12-én, kedden tartják, amelynek köz-
ponti témája a költségvetés tárgyalása lesz.

»LOSONCZ ANDREA

Emelkedô díjszabásokról is döntött a testület

A Városi Általános Iskolába történô
beiratkozás idôpontja 2008. április
10. (csütörtök) 8–17 óráig, és április
11. (péntek) 8–12 óráig. A beiratko-
zás helye: Városi Általános Iskola,
Celldömölk, Árpád u. 34.

A Városi Óvodába a beíratás idôpont-
ja: 2008. március 25. (kedd) és már-
cius 26. (szerda). Mindkét napon
8–16 óráig lehet a gyerekeket beírat-
ni. A beiratkozás helyszíne: Városi
Óvoda, Celldömölk, Koptik Odó. u. 10.

A Berzsenyi Dániel Gimnázium hat-
osztályos tagozatára 2008. február
15-ig lehet jelentkezni.

Jelentkezési lap az iskolában kérhetô.

Az elôminôsítési kérelmet a Minôsítô
Testület azzal a feltétellel fogadta el,
hogy az iskola megszünteti a tánc és
képzômûvészet oktatását iskolai keretek
között, mivel a szükséges feltételeket
nem minden esetben látta megfelelô-
nek. Az intézmény kérvényezte, hogy az
oktatást nem intézményi, hanem szak-
köri keretek között, normatíva igénylése
nélkül végezhesse, de a fenntartó más-
ként döntött.
A második szakaszban az intézményt
egy öt fôs bizottságból álló szakmai tes-
tület világította át, ellenôrizve a beadott
dokumentumok valódiságát, s a kért
önértékelés helyszíni tapasztalatokkal

történô összevetését. Ezek a dokumentu-
mok évekre visszamenôleg szolgáltattak
adatokat az iskola tevékenységérôl, elért
eredményeirôl, vonzáskörzetének kultu-
rális életében betöltött meghatározó
szerepérôl. Ezek alapján sorolták a leg-
magasabb, kiválóra minôsített kategóriá-
ba az intézményt. Így biztosítva látszik az
állami normatíva teljes körû igénybevé-
tele, azonban még ez sem garantálja a
finanszírozási gondok megoldását. 
A fenntartási költségeket Celldömölk Vá-
ros Önkormányzata nem tudja egymaga
pótolni, ezért szükségesnek látszik az is-
kolába járó gyermekek létszámának mint-
egy 30%-át kitevô vidéki tanulók önkor-
mányzatainak hozzájárulása. Ez ügyben
most folynak a tárgyalások a környékbe-
li települések vezetôivel, akik nem zár-
kóznak el az ilyen irányú együttmûkö-
déstôl.
Megszületett az iskola elsô ez évi eredmé-
nye is: a szombathelyi Sistrum Zenei Verse-
nyeken Szabó Gabriella (szolfézs) arany mi-
nôsítést kapott, felkészítô tanára Radányi
Károly. Bôvebb információt  zeneiskoláról a
www.zenadam.eoldal.hu internetes portá-
lon kaphat a kedves olvasó.

»TAKÁCS MÁRIA

Értesítés
Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselôtestülete közmeghallgatást
tart 2008. február 20-án 14 órakor a
polgármesteri hivatal dísztermében.
A közmeghallgatás képviselô-testü-
leti üléssel folytatódik.
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Celldömölk Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzata fogadóórát tart min-
den héten kedden délután 1 órától 3
óráig valamint pénteken délután 1
órától 2 óráig. Helye: Polgármesteri
Hivatal, elsô emelet 12-es ajtó.

A kisebbségi önkormányzat futball-
csapata számos kupán vett részt az el-
múlt egy évben. A roma és nem roma
származású játékosok minden eset-
ben szépen teljesítettek, legutóbb 
a RABSIC Kupán, közel 40 csapat közül
I. helyezést értek el. 

A kisebbségi önkormányzat áprilisra
tervezi a II. Kisebbségi Napok meg-
rendezését. A tavalyihoz hasonlóan
kétnapos lesz, amely programsoro-
zat keretein belül kisebbségi labda-
rúgó tornát szeretnének rendezni.

» Kisebbségi hírek

A zárt ülésen született döntésekrôl Fe-
hér László polgármester számolt be la-
punknak:
Celldömölk önkormányzata a 2005-ben
folytatott kártalanítási eljárás során
megegyezett az állammal és a Pannon-
halmi Bencés Fôapátsággal, 640 millió
forintos kártalanítási összeget állapítot-
tak meg a javunkra. Az építendô város-
háza helyét illetôen több variáció is fel-
vetôdött, végül a Gáyer tér mellett szüle-
tett döntés. A tervpályázati kiírás nyo-
mán elkészült lapos tetejû, üvegfalú
épület terve azonban, már az új képvise-
lôk többsége szerint, nem illett volna a
miliôbe. Bár a törvényi elôírás szerint
ugyanarra a helyszínre fél évig nem le-
het kiírni pályázatot, véleményem sze-
rint az új tervpályázat kiírásának elôké-
szítését meg lehetett volna kezdeni, és
akkor nincs ilyen hosszú idejû késés. Így
azonban csak tavaly született meg a
döntés az új – 1200-1400 négyzetméte-
res, hagyományos építészeti technoló-
giával épülô, cseréptetôs épület – építé-
sére. Az okmányirodát elôbb a Dr. Géfin
téren, a volt tûzoltósági épületben he-
lyeztük volna el, a januári ülésen azon-
ban a képviselôk többsége úgy döntött,
hogy az okmányiroda kerüljön inkább a
Polgármesteri Hivatallal egy épületbe, 
a Gáyer térre. Ezzel párhuzamosan a je-
lenlegi épület bérlete is megoldandó
kérdés. Amikor a pannonhalmi fôapátság

vezetôivel megkezdtük a tárgyalásokat,
bíztunk abban, hogy 2008 ôszére elké-
szül az új városháza. Ebben az esetben
valószínûleg csak jelképes összeget kel-
lett volna fizetnünk bérleti díj gyanánt.
Mivel azonban még el sem kezdôdött az
építkezés, más helyzet állt elô: havi bér-
leti díjként 3 millió forintot kértek, amit
a további tárgyalások során 2 millió fo-
rintra sikerült csökkenteni. Ehhez az
összeghez tartozik még az áfa, illetve a

A Fodor Lajos Tanulmányi Díj Alapít-
vány megköszöni mindazok támoga-
tását, akik személyi jövedelemadó-
juk 1 százalékát az alapítvány szá-
mára fölajánlották. Az alapítvány a
fölajánlott összeget az alapítvány
célkitûzéseivel összhangban a mû-
szaki felsôoktatásban továbbtanulók
támogatására fordította.
Tisztelt támogatóinkra a következô
években is számítunk. Adószámunk:
18882706-1-18

A Répcelak és Vidéke Takarékszövet-
kezet Celldömölk I., Celldömölk II.,
ostffyasszonyfai, vönöcki és uraiújfa-
lui kirendeltsége jótékonysági célra
gyûjti az 1 és 2 Ft-os érméket. 
Az összegyûlt pénzt a Kemenesaljai
Egyesített Kórház (Celldömölk) ala-
pítványa javára ajánljuk fel.
Adományát köszönjük!

»RÉPCELAK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

Soros képviselô-testületi ülésén tájékoz-
tatót hallgathattak meg a képviselôk a
Bursa Hungarica Felsôoktatási Ösztöndíj-
pályázat kérelmeinek elbírálásáról. A pá-
lyázat benyújtási határideje 2007. októ-
ber 31. volt, 92 celldömölki felsôoktatási
hallgató, és 12 végzôs középiskolás nyúj-
totta be pályázatát. A Közmûvelôdési,

Oktatási, Gyámügyi és Sport Bizottság a
következô döntést hozta: a felsôoktatás-
ban hallgatók közül 47 fô 5000, 27 fô
4000, 13 fô 3000, 3 fô 2000 Ft támoga-
tásra; a végzôs középiskolások közül 3 fô
5000, 7 fô 4000, 2 fô 3000 Ft összegû tá-
mogatásra jogosult. 

»REA

Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíjakról

rezsiköltség, így egy év alatt közel 30
millió forintot jelent a város költségveté-
sébôl. Zárt ülésen a képviselô-testület
olyan döntést hozott, hogy kérjük a bér-
leti díj további csökkentését, illetve meg
kell vizsgálnunk, milyen lehetôségek
vannak a városban egy vagy több épület
– remélhetôleg csak két évre – történô
bérlésére, hogy a Polgármesteri Hivatal
mûködni tudjon. A két év alatt kifizeten-
dô összeg mintegy 60 millió forintot je-
lent. Úgy gondolom, ezen elgondolkod-
hatnak azok a képviselôk, akik késleltet-
ték, hogy a városháza épüljön. A város
fejlôdése érdekében igyekszünk minél
több pályázaton részt venni, és ez a 60
millió forintot pályázati önrészre is költ-
hettük volna.
Másik jelentôs téma a zárt ülésen a köt-
vénykibocsátás volt. A képviselô-testü-
let egy korábbi ülésen döntött a köt-
vénykibocsátás lehetôségérôl. Egyre
több önkormányzat választja ezt a
megoldást, például a pályázati önrészek
biztosításához. Ezt is, mint más hitelt,
természetesen vissza kell fizetni, de
közben a városban adóforintokat, bevé-
telt hozó fejlôdés valósulhatna meg. 
A pénzintézeti árajánlatok bizottsági el-
bírálása után a gyôztes bank közölte ve-
lünk, hogy ajánlatuk indikatív ajánlat
volt, ami késôbb magasabb lett. Ezért
pénzügyi szakemberek javaslata alap-
ján úgy döntöttünk: nem bocsátunk ki
kötvényt, inkább egy-egy gyôztes pá-
lyázat esetében kérünk ajánlatot hitel-
felvételre.

»LOSONCZ ANDREA

Tájékoztató a zárt ülésrôl
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A Caffét azonnal értettem, a Lölit viszont
nem. Késôbb kiderült, hogy Löli tulajdonkép-
pen Frida. A rövid idô alatt népszerûvé lett
kávézó a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtárban mûködik, és Biró Friderika,
egy meglepôen fiatal, ambiciózus vállalkozó
üzemelteti. A dohányfüstmentes, színeiben
és formáiban elegáns berendezésû létesít-
ményt Frida leginkább kávézónak tartja. Lét-
rejöttének, eddigi üzemelésének története
a tenni akarás, a többre vágyás, a baráti
összefogás szép példája.
Frida kereskedônek tanult, de ahogy mun-
kába állt, érezte, az ô világa a vendéglátás.
Hamarosan képzett vendéglátóssá lett. Fel-
váltva dolgozott hol a vendéglátásban, hol
kereskedôként. Hamar eldöntötte, azon lesz,
hogy végleg megvesse lábát a vendéglátás-
ban, mégpedig önállóan. Több szezonban
Olaszországban, egy pékségben dolgozott,
gyûjtötte az indulásra valót.
A lehetôség mégis meglepte, nem várt idô-
pontban szóltak a barátai – ô éppen megint
Olaszországba készült –, hogy pályáztatják a
készülô vendéglátóegységet a Mûvelôdési
Központban. A pályázati feltételek nagyon
kemények voltak, fôképpen a határidô – kb.
hat hét a nyitásig – alig hitt abban, hogy
meg is nyerheti. Az elképzelése megvolt, hi-
szen mindig olyan szemmel nézte a kávézó-
kat, hogy mi az, ami tetszik, mi az, amit
másként alakítana. A megnyílt lehetôség el-
sô percétôl segítô barátok álltak mellette.
Már a pályázat elkészítésénél is ott voltak,
egy ismerôs látványtervet készített az el-
képzeléseirôl. Az eredményhirdetés után
egy lyukas garast sem adott volna azért,
hogy minden idôben elkészül és az üzlet
2007. augusztus 19-én megnyílhat.
Édesanyja és a barátai azonban nem hagy-
ták cserben. A berendezést Varga Gábor ké-
szítette, felesége, Szilvi – aki Frida barátnôje
– a textíliákat varrta. Barátja és annak test-
vére, Keve Ferenc szinte minden, még szak-
emberek által lehetetlennek tartott munkát
is elvégeztek. Volt, aki az üzleti részben se-

gített: partnereket ajánlott, felhívta a figyel-
mét a szerzôdések lényeges pontjaira. Sok
reklámanyagot, használati tárgyat is kapott
a leendô üzlettársaktól.
A nyitásra minden készen állt: igaz, a megelô-
zô éjjel a cél érdekében többen nem aludtak.
Barátnôi ekkor takarítottak, szendvicseket ké-
szítettek. Kirakodtak a térre is, hiszen sok ven-
déget vártak a felújított KMKK avatására. Ami-
kor már egy kicsit a vendégre lehetett volna
koncentrálni, a délutáni órákban félórás, jége-
sôvel megspékelt vihar zúdult Celldömölkre.
Amit kiraktak, szinte minden tönkrement.
Olyan siralmas állapot uralkodott, hogy szinte
azonnal lakatot tett volna az üzletre. Idô nem
volt a jogos rémüldözésre, hiszen a vendégek
jöttek, az esô miatt pillanatok alatt tele lett a
fedett helyiség. Szép új ruhával készültek a
nyitásra, az esô miatt oly mértékben ázott el
mindenük, hogy azt sem tudja, milyen ruhá-
ban szolgált fel a nap további részében. Most
is a barátok segítettek, öntöttek lelket bele.
Ami ilyen rosszul kezdôdik, az csak sikeres le-
het, mondták. 
Azt hiszem, igazuk lett. Frida, bár a nyitás
ideje nem volt szerencsés, meg van eléged-

ve az eddigi eredményekkel, szép remé-
nyekre jogosító az eltelt öt hónap. Nem bán-
ta meg, hogy tartja magát a nemdohányzó
státushoz, vannak olyanok, akiknek kifeje-
zetten tetszik. 
Megkedvelték kávéit, finom teáit. Készül az
idei teljes évre, a tavaszra és a nyárra, ami-
kor igazi szezonja van a kávézóknak,
presszóknak. Lesz bôven fagyi, üdítô… és re-
méli, sok vendég tér be illetve foglal helyet
a teraszon megpihenni.
Mindig gondolkodik valami újdonságon, ki-
sebb-nagyobb változtatáson. Karácsony elôtt
találta ki a kávékártyát, ami ártól függetle-
nül bármilyen kávéra beváltható. Ô maga is
adja reklámcélból, de vállalkozók is nem
várt sikerrel fogadták: ezzel ajándékozták
meg vevôiket, dolgozóikat. És aki bejön az
ajándékkártya beváltására, arról gondosko-
dik, hogy visszatérô vendége legyen. Most
kezdôdnek az igazi nagyrendezvények a
házban, arra is fel kell készülni. 
Nyárra jó lenne egy napernyô a bejárat fölé,
aztán kicsit átrendezné a helyiséget, hogy
még pár asztal elférjen… 

»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

Az új kávézó neve: Caffé Löli

Februárban minden hétvégén (péntektôl vasárnapig) négy pohár 
Soproni sör mellé fokhagymás pizzakenyeret adunk ajándékba!

Kóstolja meg pálinka-versenyen érmet nyert panyolai fürtös meggy-, 
szabolcsi almapálinkáinkat!

Kávéjegyeink továbbra is kaphatók, magánszemélyeknek kis, cégeknek, 
vállalkozóknak akár nagyobb mennyiségben is.

Ezek az itallapon szereplô bármely kávéra beválthatók.

Nyitva tartás: H–Szo 9–21; V 16–20 • Elérhetôség: 70/319-8781 • Cím: Dr. Géfin tér 1.
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Beszélgetésünk elején Nádasdy Lajos elé-
gedetten mutatta a születésnapjára kapott
elismeréseket. Büszke a Veszprém Megye
Közgyûlésétôl kapott Pro Comitatu elisme-
résre csakúgy, mint a Veszprémi Honisme-
reti Kör által adományozott Honismereti
Munkáért Emlékéremre. Fehér László, Cell-
dömölk polgármestere egy kerámia dísztál-
lal kedveskedett az ünnepeltnek. Megnéze-
getjük még a tiszteletére kiadott – Istennek,
Hazának, Tudománynak címû – tanul-
mánykötetet, majd leülünk a szo-
ba sarkában, az íróasztal mellé
beszélgetni. Az interjú rend-
hagyóan indul. Felelevenít-
jük pár szóval a húsz évvel
ezelôtti történéseket, mi-
kor az Új Kemenesalja elsô
számának szerkesztôségi
megbeszélésén ültünk, majd
anekdotázni kezd, miként ta-
lálkozott az SZDSZ-es Pethô
Ivánnal, aki kételkedett a Pápai
Református Kollégium egyházi kezelésbe
adását illetôen, és megtudhattam azt is, mi-
ként nevezhette már a harmadik mondat
után „Feri ecsém”-nek Mádl Ferencet…
Aztán csak elkezdôdött az informális interjú,
hiszen én jobbára csak hallgattam, Lajos bá-
csi pedig mesélt, mesélt gazdag életútjáról.
Elöljáróban elmondta, hogy számára a két
vármegyéhez való kettôs kötôdés a legfon-
tosabb kiindulópont. Apai ágon a Veszprém
megyei Enying a kötôdés szûkebb helye, az
anyai ág a Vas megyei Nemeskocshoz kötô-
dik. Ez a kettôsség végigkísérte egész éle-
tét. Lett volna módja, hogy másutt szolgál-
jon, de mintha eleve elrendeltetett volna
számára, gyülekezeti munkáját csak ebben

a két megyében végezte. Az is érdekes,
hogy két városhoz, Pápához és Celldömölk-
höz kötôdött mind a lelkészi szolgálat, mind
a tudományos és honismereti munka ré-
vén. Hosszú életpályája során azt tartja
kiemelkedôen fontosnak, hogy mindegyik
gyülekezete szeretettel emlékszik rá. Cell-
dömölk, Zánka, Nagyvázsony és Nemesvá-
mos gyülekezetei évtizedek múltán sem fe-
lejtették az egykori lelkészt, s most is kö-

szöntötték születésnapja alkalmából.
Az emlékekben kutakodva azért

csak rálelünk konkrétabban
megfogható dolgokra is.
Petôfi pápai diákoskodását
kutatva olyan korábbi fel-
tevéseket pontosított, il-
letve olyan új adalékokkal
szolgált, mely még a

legismertebb Petôfi-kuta-
tók – Illyés Gyula, Fekete

Sándor – elismerését is kivívta.
A gazdag életpálya a levéltári ku-

tatások mellett a honismereti munká-
ban is sikeres volt. Nádasdy Lajos a gyüle-
kezeti munka mellett közéleti tevékenysé-
get is vállalt. A Nemzeti Paraszt Párt Vas
megyei titkáraként ô hívta meg Keresztury
Dezsô kultuszminisztert egy celldömölki
nagygyûlésre, ahol kicsikarták tôle az ígére-
tet, mely aztán a gimnázium megalapítását
lehetôvé tette. Megjelent könyvei és egyéb
írásai közül legfontosabbnak A pápai kô-
színház története címû munkát tartja.
(Veszprém, 1981.) A mû kultúrtörténeti
üzenete mellett fontos az is, hogy egy
rosszindulatú híresztelést sikerült megcáfol-
nia benne, mely árnyékot vetett a pápai re-
formátus templom építésének körülmé-

»  P O R T R É

Töretlen alkotóerô 95 évesen is 
» I N T E R J Ú  N Á D A S D Y  L A J O S  N Y U G A L M A Z O T T  R E F O R M Á T U S  L E L K É S S Z E L

nyeire. Ugyanezen szándék vezette a Cell-
dömölk forradalmi napjai, 1956. címû
könyv megírásakor. Tévhiteket akart elosz-
latni s emléket állítani azoknak a celldömöl-
kieknek, vasutasoknak, akik azokban a sors-
fordító idôkben emberségesen és felelôs-
ségteljesen viselkedtek. 
Az Új Kemenesalja indulásáról beszélgetve
megtudhattam, hogy Lajos bácsi dolgozott
a múlt század negyvenes éveiben megjele-
nô Kemenesalja újság szerkesztôségében s
publikált a Celldömölki Hírlapban is. Az Új
Kemenesalja indulását örömteli meglepe-
tésként élte meg, hisz az újság mindig azt
jelenti egy város életében, hogy a tanult
emberek nevelik a népüket, akik között él-
nek, tudatosítják bennük a helységnek a
múltját, és utat mutathatnak a jövôre néz-
ve. Példát mutathatnak helytállásból, a jövô
építésébôl. Szívesen dolgozott a lapnak, és
biztos benne, hogy a szerkesztôség minden
tagja örömet tudott szerezni írásaival az ol-
vasóknak. A mostani lapszámokról szólva
elmondta, hogy örömmel olvassa a változa-
tos írásokat. Úgy látja, folyamatosan fejlô-
dik a lap, jól áttekinthetô, bár a színes alap-
ra nyomott írásokat nehezen olvassák az
idôsebb olvasók.
Nádasdy Lajos bácsi 95 éves kora dacára
sem állt le a munkával. Következô könyvé-
nek kézirata már Pápán van a barátainál,
akiket bírálatra kért fel. A dömölki apátság
ôstörténete új információkat is tartalmaz
majd, s ismerve a szerzôt, Celldömölk váro-
sa ismét maradandó kultúrtörténeti emlék-
kel fog gazdagodni. 

»ROZMÁN LÁSZLÓ

2008. január 28-án a Pápai Református
Gyûjtemények kutatótermében ünnepel-
ték Nádasdy Lajos 95. születésnapját.
Köntös László, a gyûjtemény igazgatója
után dr. Márkus Mihály, a Dunántúli Re-
formátus Egyházkerület püspöke, dr. Ko-
vács Zoltán, Pápa polgármestere, Fehér
László, Celldömölk polgármestere és
Kövy Zsolt nyugalmazott gyûjteményi
igazgató köszöntötték az ünnepeltet. Dr.
Hermann István, a Pápai Mûvelôdéstör-
téneti Társaság elnöke a születésnapra
megjelent tanulmánykötetet – Istennek,
Hazának, Tudománynak – mutatta be a
szép számú ünneplô közönségnek.

Nádasdy Lajos születésnapjára
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A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár szervezésében rendhagyó iro-
dalom-, történelem- és énekórának le-
hettek részesei a város iskoláinak diákjai
január 24-én, a református templomban.
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére ren-
dezett zenés mûsorban Kátai Zoltán
énekmondó elôadásában hallhattak his-
tóriás énekeket, magyar történelmi dalo-
kat a megjelentek. A korhû hangszeres
kísérettel megszólaltatott dalok kobzon,
és lanton csendültek fel. A magyar törté-
nelem nagyjait megidézô énekek között
a Szent Istvánról, Szent Lászlóról szóló

dalok mellett Hunyadi Jánosról szóló his-
tóriás ének és Mátyás király halálára írt
emlékdal is elhangzott. A hazai iroda-
lomtörténészek által legnagyobb 16. szá-
zadi magyar költônek tartott Balassi Bá-
lint tollából származó versek is megele-
venedtek az énekmondó hangszerein, a
katona- és istenes énekek egyaránt. 
Az egy tanórányi zenés irodalmi, történel-
mi kalandozás során ezen tudományokkal
kapcsolatos ismereteiket is bôvíthették a
diákok, hiszen Kátai Zoltán kiegészítô szö-
veggel is színesítette elôadását.

»REINER ANITA

Megzenésített versek 
a templomban

Az izsákfai városrészen már több éves
hagyománya van a falu nyugdíjasai szá-
mára rendezett összejövetelnek, mely-
nek során az idôseket megvendégelik.
Ezúttal február elsején gyûltek össze a
nyugdíjasok az izsákfai faluházban, hogy

egy kellemes estét töltsenek együtt be-
szélgetéssel, nosztalgiázással. A rendez-
vényen elsôként Lónainé Kondics Zsu-
zsanna részönkormányzati tag köszön-
tötte az egybegyûlteket, majd Farkas
Zoltán, a városrész részönkormányzatá-
nak vezetôje vette át a szót. Beszédében
a település további fejlesztési lehetôsé-
geirôl, beadandó pályázatokról szólt; így
a csatornázás, a sportöltözô, a temetô-
höz vezetô járda kérdését említette
meg. Fehér László polgármester is részt
vett a rendezvényen, és köszöntötte az
egybegyûlt nyugdíjasokat. A beszédek
elhangzása után a szórakozásé, vidámsá-
gé lett a fôszerep. Bezzeg István népsze-
rû magyar nótákat énekelt, Kulman Fe-
renc pedig harmonikán játszott, így a ze-
neszóval kísért vacsora utáni nótás jó-
kedv késô estig kitartott.

»RA

Teaest 
nyugdíjasoknak

Idén ismét városunk adott otthont a Ka-
zinczy Szépkiejtési Verseny Sárvár–Cell-
dömölk területi döntôjének. Január 31-
én gyûltek össze a diákok a Városi Álta-
lános Iskolában, hogy tehetségüket bizo-
nyítsák. A megjelent gyerekeket és kísé-
rôiket Baloghné Danka Adél igazgató kö-
szöntötte. A területi fordulóba bejutott
diákok két korcsoportban álltak a zsûri
elé, melynek tagjait dr. Markó Julianna
fôiskolai docens, Merklin Ferenc és Bá-
lintné Wendler Ágnes magyartanárok és
Balogh József költô-tanár alkották. Az 5-6.
osztályosok mezônyében tizennégy ta-
nuló indult, míg a 7-8. osztályosok tizen-
öten képviseltették magukat. A verseny-
zôk egy kötelezô, és egy szabadon vá-

lasztott mû felolvasásával szerepeltek a
megmérettetésen, melynek végén könyv-
vel és oklevéllel díjazták az elsô hat he-
lyezettet mindkét korcsoportban .

»RA

Kazinczy Szépkiejtési Verseny

A celldömölki Városi Általános Iskola
Gazdag Erzsi versmondó versenyre
hívja a térség nagycsoportos óvodá-
sait az óvónénikkel együtt az iskola
alsós épületébe, az 1. osztályok tan-
termeibe 2008. február 13-án, szer-
dán 14.00-kor.

Celldömölk Város Önkormányzatának Képvi-
selô-testülete 2008. évben pályázatot hirdet
a városban mûködô civil szervezetek, civil
szervezôdések számára pénzügyi támogatás
elnyerésére.
Pályázni a szakmai tevékenység támogatá-
sára, illetve e tevékenység folytatásához
szükséges eszközök beszerzésére lehet.
Pályázatot nyújthatnak be azok a Celldömöl-
kön tevékenykedô, 2007. december 31-ig a
bíróság által bejegyzett társadalmi szerveze-
tek, akik a város lakosságának kulturális,
sport és egyéb szabadidôs programok iránti
igényének kielégítéséhez, életminôségének
javításához járulnak hozzá.

A pályázatokat kizárólag PÁLYÁZATI ADATLAP-
on lehet benyújtani, mely beszerezhetô a Pol-
gármesteri Hivatal Titkárságán. Az adatlaphoz
mellékelni kell egy 3 hónapnál nem régebbi
cégbírósági kivonatot is.
A pályázatok beadásának határideje: 2008.
március 31.
Pályázatot kizárólag csak azok a szervezetek
nyújthatnak be, akik eleget tettek elôzô évi
elszámolási kötelezettségüknek.
A 2008. évi támogatásról 2009. február 15-ig
szakmai beszámolóval és hitelesített számla-
másolatokkal el kell számolni.

»CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÔTESTÜLETE

Pályázati felhívás
» C I V I L  S Z E R V E Z E T E K  S Z Á M Á R A

A Városi Általános Iskola Alsósági
Tagiskolájában az alábbi idôpontok-
ban lesznek ovi suli foglalkozások:
2008. február 9., 23., március 1., 8., 5.
A foglalkozások délelôttönként 9.30-
tól 11 óráig tartanak. Gyülekezô az
iskola C épületének zsibongójában.
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• 2008. február 8., 17.00 a Celldömölki Mûsza-
ki Szakközép- és Szakiskola szalagavatója.
Helyszín: a Celldömölki Mûszaki Szakközép- és
Szakiskola aulája.
• 2008. február 9., 19.00 Városi bál Celldömölk
Város Önkormányzata és a Kemenesaljai Mû-
velôdési Központ és Könyvtár szervezésében.
Helyszín: KMKK.
• Február 14., 10.00 Ifjúsági komolyzenei
hangversenybérletes elôadás. Fellép a Capella
Savaria, Helyszín: KMKK. 
• Február 15., 17.30 Molnár Erzsébet festô
kiállításának megnyitója. Helyszín: KMKK ga-
lériája.
• Február 15., 18.00 Egy csésze kávé Németh
Sándor zenész, költô és sportszakemberrel.
Helyszín: KMKK.
• Február 16., 9.00 Játszóház gyerekeknek, ve-
zeti: Sipos Ágnes fazekas. Helyszín: KMKK.
• Február 16., 18.00 TI&MI – komoly- és
könnyûzenei klub fiataloknak. Helyszín: KMKK.
• 2008. február 16., 18.00 Városi Általános Isko-
la Alsósági Tagiskolájának SZM bálja. Helyszín:
Alsósági tornacsarnok.
• Február 18-19., 10.00 elôadást tart Klobusitzky
György, a budapesti Rendôrtiszti Fôiskola Köz-
lekedésbiztonsági Tanszékének adjunktusa.
Téma: a drogprevenció. Helyszín: KMKK.
• Február 18., 17.30 Wass Albert: Adjátok vissza
a hegyeimet – filmvetítés. Bevezetôt mond:
Láng Gusztáv irodalomtörténész. Helyszín:
KMKK.
• Február 20., 10.00 Vas megyei közmûvelôdé-
si szakemberek konferenciája. Helyszín: KMKK.
• Február 21., 17.00 órától Kertbarátok Klubja.
Helyszín: KMKK.
• Február 21., 18.00 Civil fórum helyi civil szer-
vezeteknek. Helyszín: KMKK.
• Február 23., 17.00 Operett-musical gála. Fel-
lépnek: Kalocsai Zsuzsa, Bódi Barbara, Vadász
Zsolt, Peller Károly, a Váci Jeszenszky Balett
Sztárvendég: Oszvald Marika. Belépôjegy:
2000 Ft, 2500 Ft, 2800 Ft. Helyszín: KMKK szín-
házterme.
• Február 24., 17.00 Orosz Zoltán tangóharmoni-
ka-mûvész estje. Helyszín: KMKK színházterme.

» PROGRAMAJÁNLÓ

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár felnôtt színházbérletének 2008
évi elsô elôadására január 25-én került
sor. A színháztermet megtöltô nézôsereg
ezúttal a Turay Ida Színház mûvészeinek
tapsolhatott. A nyolc színész Tamási Áron
Énekes madár címû mûvét mutatta be
két felvonásban. A székely népi játék az
emberi tisztaság és az igaz szerelem dia-
dala az irigység és a jót elpusztítani aka-
ró erôk felett. Az elôadáson végigvonuló
kedves humor, könnyes kacagás, édes
évôdés és szárnyaló szerelem mögött
fájdalmasan nevetséges, örök érvényû
szánalmas emberi sorsok és cselekede-
tek rejtôznek, amelyek napjainkban

éppúgy elôfordulhatnak, mint annak ide-
jén, mikor a mû hetvenöt évvel ezelôtt
napvilágot látott Tamási Áron tollából.
Ahogy az jó mesétôl elvárható azonban,
a sok érdekes fordulat után minden jóra
fordul. Az elôadás végén elhangzó: „Le-
gyôzi a jó a rosszat, s a tiszta szív a go-
noszat” – gondolat pedig akár tanulság-
ként is szolgálhat. A Mikó István által
rendezett elôadásban Boros Zoltán, Bor-
bély Krisztina, Benkô Péter, Hûvösvölgyi
Ildikó, Mikó István, Ivancsics Ilona, Gyôri
Péter és Szabó Anikó kitûnô játékát él-
vezhette a nagyérdemû mintegy két
órán keresztül.

REINER ANITA

Magyar szerzô magyar színpadon

„Kemenesaljai mûvészek a beteg gyer-
mekekért” címmel megrendezett jóté-
konysági estre került sor január 26-án a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár színháztermében. Pálné Hor-
váth Mária intézményvezetô köszöntôje
után Cserági Istvánné, a Beteg és Gyó-
gyíthatatlan Beteg Gyermekekért Misszió
Egyesület Vasi Képviseletének elnöke üd-
vözölte a megjelenteket. Mint elmondta,
hagyományt szeretnének teremteni ezzel
a rendezvénnyel. Egy olyan hagyományt,
amelyben a Kemenesalján élô emberek
összefognak szeretetben, megértésben
azokért a nehéz sorsú, szenvedô gyerme-
kekért, akiken nemcsak az orvosoknak és
a szülôknek, hanem mindnyájunknak se-
gíteni kell. Kérte a jelenlevôket, hogy
imádkozzanak az ötéves káldi kisfiúért és
nyújtsanak segítségét. Kovács Ferenc, a
Vas Megyei Közgyûlés elnöke, országgyû-
lési képviselô, az est fôvédnöke szomorú-
ságának adott hangot a kis számú részt-
vevô láttán, de mint mondta: „Re-
ménnyel tölt el, ha az árverésre és a tom-
bolára felajánlott ajándékokra nézek,
mert azért van szolidaritás. Egy közösség
erejét a szolidaritás mutatja meg, és az
összefogás erejével tudunk reményt, biz-
tatást adni a legreménytelenebb helyze-
tekben is. Jó, ha vannak olyan emberek,
akik önzetlenül segítenek másoknak.” Fe-
hér László polgármester is a közösségvál-
lalás erejét hangsúlyozta köszöntô beszé-
dében. Mint mondta, a segítés és szolida-
ritás teszi elviselhetôvé a hétköznapokat,
bajban, betegségben, anyagi nehézségek
közepette. A köszöntôk elhangzása után
zenés mûsor következett, melynek elsô

részében a Városi Általános Iskola diákjai
versekkel, a Mûszaki Szakközép- és Sza-
kiskola tánckarának tagjai keringôvel, az
Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény növendékei pedig
hangszeres elôadással szerepeltek. Az est
második részében a jánosházi Öröm duó
és a kemenesmagasi Septeam együttes
adott elô népszerû slágereket és musical
részleteket, valamint a Tücsök Bábcso-
port mutatatta be lézerszínházas produk-
cióját.
Cserági Istvánné köszönetét szeretné kife-
jezni a Városi Általános Iskola diákjainak
és szüleiknek, valamint mindazoknak,
akik bármilyen formában segítséget nyúj-
tottak. A kis számú résztvevô ellenére
sem volt eredménytelen a jótékonysági
est. Bár az árverést nem tudták megtarta-
ni, de a belépôk árából és a tombolaje-
gyekbôl összegyûlt annyi pénz, amennyi
Kevin kezelésének további folytatásához,
kétheti speciális foglalkozáshoz elegendô.

»RA

Jótékonysági est
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A Kemenesaljai Baráti Kör pályázatot hir-
det a celldömölki Berzsenyi Dániel Gim-
názium és a Celldömölki Mûszaki Szakkö-
zép- és Szakiskola diákjai számára. 
PÁLYÁZNI LEHET:
Bármely irodalmi, történelmi, helytörté-
neti, népmûvészeti, képzômûvészeti,
természettudományos, matematikai és
informatikai munkával, illetve bármely,
a felsorolt témakörhöz nem tartozó, ön-
álló alkotással is. 
Olyan egyéni és csoportos pályázatokat fo-
gadunk el, amelyekkel más pályázatokon
még nem vettek részt. (Errôl a pályázótól
írásbeli nyilatkozatot kérünk mellékelni.)
A pályázat JELIGÉS.
Az írásos pályázatokat lehetôleg gépel-
ve, ízléses formában kérjük beadni. 
A pályamunkákat az iskolák igazgatói
gyûjtik össze és továbbítják a Keme-
nesaljai Baráti Körnek. 

A pályázatok beküldési határideje: 2008.
május 6. 
Beküldési cím: Celldömölk, 9501 Pf.: 49. il-
letve Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár, 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. 
A pályamunkákat külsô szakértôkbôl álló
zsûri értékeli.
Eredményhirdetés és díjkiosztás: 2008.
május 31. (szombat) – a Kemenesaljai Ba-
ráti Kör közgyûlésén.
Díjak: iskolánként 1-1 db
I. díj: 8000 Ft
II. díj: 6000 Ft
III. díj: 5000 Ft
valamint különdíjak, továbbá a végzôs
osztályok tanulói közül iskolánként 1-1
db 8000 Ft összegû díj az összteljesítmé-
nyért és magatartásért (tanulmányi
eredmény, kulturális és sporttevékeny-
ség, közösségi munka stb.) – az iskola
írásbeli javaslatára. 

A pályamunkák közül egy-egy kiemelke-
dô szintû, elsôsorban irodalmi és népmû-
vészeti pályamunkát 8000 Ft különdíjban
részesítünk, amelyet Szente Imre, a cell-
dömölki gimnázium volt tanára, a Baráti
Kör tagja ajánlott fel.
Dr. Kósa András tiszteletbeli elnök kezde-
ményezésére a Kemenesaljai Baráti Kör
pályázatot ír ki irodalmár középiskolás
fiatalok részére. A pályázat témája Szen-
te Imre irodalmi tevékenysége. Az esszé
maximum 25 A/4-es oldal lehet. A pá-
lyázat jeligés. 
A szakmai zsûri I., II. és III. helyezéseket
ítél oda 15.000, 10.000, 5000 Ft értékben. 
A pályamunkák beadási határideje 2008.
szeptember 30. 
Eredményhirdetés a Kemenesaljai Baráti
Kör 2008. ôszi közgyûlésén lesz. 

CELLDÖMÖLK, 2008. JANUÁR 16.
KEMENESALJAI BARÁTI KÖR 

A Kemenesaljai Baráti Kör Jónás-Szente pályázata

Múlt hétvégén három bálat is tartottak városunkban. Sorrendben az elsô a reformá-
tusok bálja volt a Rezgônyárfa Étteremben, ahol a megszokott számban és hangulat-
ban folyt a vigalom kora hajnalig. Szombaton a Városi Általános Iskola a Celldömölki
Mûszaki Szakközép- és Szakiskolában tartotta SZM bálját, míg a Szent Benedek Kato-
likus Általános Iskola mûsorát a KMKK színpadán, a báli mulatságot pedig az iskola
tornatermében rendezte. 

Farsangi hétvége
A bobai Általános Iskola hét éve indította útjára
levelezôs játékát, mely közösségformáló szere-
pe mellett a gyermekeket a minél pontosabb és
hasznosabb ismeretek megszerzésére és elsajá-
títására ösztönözte az éppen aktuálisan
megadott témakörökben. Minden évben szá-
mos kistérségi és azon kívüli iskola vett részt a
mûveltségi vetélkedôn. Sajnos, az iskolákat
érintô reformok, iskolabezárások megtizedelték
a versenyben résztvevô iskolák számát. 
A 2007/2008-as tanév levelezôs témakörei az
elsô fordulóban Batthyány Lajos születésének
200., Ady Endre születésének 130. évfordulója
míg a második forduló Kodály Zoltán születé-
sének 125., halálának 40. évfordulója, vala-
mint Molnár Ferenc születésének 130. évfordu-
lója köré épültek fel.
A helyi vetélkedôn, amelyet 2008. január 18-
án rendeztek meg a Magyar Kultúra Napjának
tiszteletére, az elsô két levelezôs fordulóban
szerzett ismeretekbôl, Erkel Ferenc és Kölcsey
Ferenc munkásságáról, különbözô mûvészeti
ágak ismeretébôl volt „számonkérés”. A négy
fôs csapatok jó hangulatban, játékos formában
adtak számot tudásukról. A komoly, mégis szó-
rakoztató kérdéseket Dittrichné Kovács Éva
könyvtáros-tanár állította össze. Volt activity,
betûrejtvény, zenei titkosírás, eszperente. 
A verseny fôbb helyezettjei: elsô a Szent Imre
Általános Iskola csapata Jánosházáról, második
a Reményik Sándor Evangélikus Általános Isko-
la csapata Szombathelyrôl, harmadik helyezett
a Berzsenyi Dániel Gimnázium csapata lett
Celldömölkrôl.

»TAKÁCS MÁRIA

„A több tudásért,
írásban, szóban”
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Tud-e takarékoskodni az energiával?Megkérdeztük
» válaszoltak

Mindig figyelemmel kísérem a
fogyasztásmérô órák állását,
felírok mindent, így elôre ki
tudom számolni, mennyit kell
majd fizetnünk. Így az ember
nagyjából tisztában van vele,
mennyi pénzt kell félretenni,
mire megérkeznek a számlák.
Bár nyugdíjas vagyok, mindig
tudjuk, hogyan kell beosztani
a pénzt, így nem okoz nehéz-
séget a számlák kifizetése. Az
átalánydíjas fizetést is jónak
tartom. Fontos, hogy a fizetési
határidôket betartsa az em-
ber, soha nem hagyom, hogy
felhalmozódjon egy nagyobb
összeg.

Saját magunk olvassuk le a fo-
gyasztásmérôket, így minden
hónapban elôre kiszámítjuk,
mennyibe kerülnek majd a
számlák, és félretesszük a
rendezésükre elegendô pénz-
összeget. Minden hónapban a
költségvetés tervezésénél be-
kalkuláljuk ezt a kiadást. Elô-
ször a közüzemi számlákat fi-
zetjük ki, ezek a legfontosab-
bak, és a maradék megy a
megélhetésre. Ilyenkor télen
mindig a gázszámla a legma-
gasabb, azon nem lehet spó-
rolni. A villanyfogyasztást pró-
báljuk visszafogni, energiata-
karékos izzókat használunk. 

A villanyfogyasztás számlázá-
sát negyedéves elszámolással
kérjük. A gáz esetében áta-
lánydíjat fizetünk, így minden
hónapban azonos ez a költ-
ség. Nagyjából mindig tisztá-
ban vagyunk azzal, hogy men-
nyi kiadás várható, így lehet
elôre kalkulálni. A számlák fi-
zetésére nagyon odafigye-
lünk, hogy idôben feladjuk
ôket. Családi házban nem iga-
zán lehet spórolni, magas a
rezsi, a gázár-támogatást sem
vehetjük igénybe. Az árak
mennek egyre feljebb, de a
fûtésen, vízen nem lehet spó-
rolni, legfeljebb a villanyon.

Folyamatosan figyelem a mé-
rôórák állását, és írom is pon-
tosan a gáz és villanyfogyasz-
tást. Jó tudni elôre, hogy
mennyi lesz ezekre a kiadás.
Az a tapasztalatom, hogy na-
gyon oda kell figyelni, ha jön-
nek leolvasni az órákat, hogy
a valós állást írják fel. Havi el-
számolást veszünk igénybe
minden közüzemi díj eseté-
ben, és átutalással rendezem
a számlák összegét. A költsé-
gek mérséklésére gázfo-
gyasztás-csökkentôt szerel-
tem fel, és kicseréltük a sok
áramot fogyasztó készüléke-
ket energiatakarékosra. 

»fotó: völgyi lászló»kérdez: reiner anita

Horváth József Ipsics Péter Nagy Lajos Bagarus Sándor

K É K  H Í R E K Betörések – lopások
Értékeink védelme mindannyiunk elemi érde-
ke a romló életkörülmények közepette. Éppen
ezért is bosszantó, amirôl Erôss Elemér rendôr
alezredes tájékoztatta lapunkat. A kapitányság
területén az utóbbi két hétben elszaporodtak a
betöréses lopások. Ismételten támadják a bû-
nözôk a közintézményeket, vegyes- és élelmi-
szerboltokat. Az (akár ideiglenesen is) üresen
hagyott ingatlanokat felderítik és akár világos
nappal is követnek el betöréses lopást. Jelen
van a területen a sértett megtévesztésével el-
követett lopás módszere is.
Január 15-én Jánosháza-Kemenespálfa kö-
zött történt halálos kimenetelû baleset,
melynek során a vétlen gépkocsi vezetôje
halt meg. Az elkövetô áttért az úttest bal ol-
dali forgalmi sávjába. Január 16-án jelen-
tették, hogy a kemenesmagasi illetve a
szergényi óvodába betörés történt fényké-
pezôgépet és készpénzt tulajdonítottak el.
Jánosházán egy parkoló kamionból loptak el
500 liter gázolajat. Január 18-án Izsákfa tér-
ségében egy tehergépkocsi gyalogost gá-
zolt, aki súlyos sérülést szenvedett. Január
19-én jelentették, hogy Csöngén egy ma-
gánlakásba, Kemenessömjénben egy ga-
rázsba és a lakásba tört be ismeretlen tet-
tes. Aranyékszert, DVD-lejátszót, rádiót,

élelmiszert tulajdonítottak el. Január 20-án
a köcski boltba törtek be és onnan élelmi-
szert, dohányárut tulajdonítottak el 200.000
Ft értékben. Merseváton egy áruval megra-
kott kamionból tulajdonítottak el mûanyag
ablakokat 900.000 Ft értékben.
Január 23-án jelentették, hogy Jánosházán
egy magánlakás udvaráról gépkocsi keréktár-
csákat, gumiabroncsokat tulajdonítottak el kö-
zel 2 millió forint értékben. Az esti órákban a
jánosházi mezôgazdasági bolt kirakatát törték
be és egy permetezôgépet tulajdonítottak el.
Január 25-én Celldömölkön az Ady utcában
közlekedési baleset történt, melynek során
az okozó gépkocsivezetô és utasai a hely-
színrôl elmenekültek. A bevezetett rendôri
intézkedések során rövid idôn belül elôállí-
tották az elmenekült személyeket, akik el-
len cserbenhagyás miatt indult eljárás. A
gépkocsiban korábbi lopásból származó dol-
gokat találtak, amelyeket az iskola öltözôjé-
bôl tulajdonítottak el, így lopás miatt is el-
járást indított a rendôrség.
Január 26-án Celldömölkön egy kerékpárt
tulajdonítottak el, Borgáta fürdôn az egyik
vendéglátóipari egység bejárati ajtaját fe-
szítették fel ismeretlen tettesek. Január 27-
én jelentették, hogy Egyházashetyén egy

ott parkoló gépkocsi ablakát betörték és a
kocsiban látható helyen hagyott táskát a
benne lévô iratokkal együtt ellopták. Kara-
kón egy magánlakásba törtek be és onnan
400.000 Ft. értékben aranyékszert és kész-
pénzt tulajdonítottak el.
Január 28-án Kemenespálfán az egyik ma-
jorból kábelt loptak el 4,5 millió Ft érték-
ben. Jánosházán az egyik élelmiszerboltba
törtek be és onnan 700.000 Ft értékben
készpénzt és cigarettát tulajdonítottak el.
Január 31-én jelentették, hogy az éjszaka
során a Celldömölk Nemesdömölki utcában
lévô fatelepre ismeretlen személy betört és
onnan készpénzt tulajdonított el. Egy nagy-
simonyi lakos bejelentette, hogy idegen
személyektôl tûzifát vásárolt és az idegenek
kihasználva figyelmetlenségét a vételáron
túl ellopták a többi megtakarított pénzét is.
Erôss alezredes elmondta továbbá, hogy kérik
a lakosság segítségét, hiszen egy jelzés is so-
kat számít, ha gyanús mozgású idegeneket,
gépkocsikat észlelünk. A korábbiakban már
ismertetett nyaralókártya rendszer most is él,
érdemes igénybe venni a rendôrség szolgála-
tát, hogy ne érjen minket kellemetlen megle-
petés néhány napos távollétrôl hazatérve.

»RL



As
zt

al
it

en
is

z
Ú j  K e m e n e s a l j a   »   2 0 0 8 .  0 2 .  0 8 .S P O R T  «  

12

Január 27-én rendezte, immár hagyo-
mánnyá vált, szezonzáró teremfoci tor-
náját a celldömölki Vulkánsport Egyesü-
let. Az idei Farsang Kupán tizenhat csa-
pat vett részt.
–` Ezen a tornán kizárólag amatôr játéko-
sok szerepelhettek, a megyei elsô osztá-
lyig bezárólag – mondta el lapunknak
Barna István, a Vulkánsport Egyesület
képviseletében. Az idei tél rendezvé-
nyeirôl pedig így nyilatkozott:
– A Farsang Kupa az idei téli teremfoci-
szezon lezárását jelenti. A futballban szo-
kásos évvégi uborka-szezont próbálja az
egyesületünk egy kicsit színesebbé tenni
a különbözô rendezvényekkel. Az idei
küzdelemsorozat a december eleji Miku-
lás Kupával vette kezdetét, melyen – ha-
sonlóan a Farsang Kupához – 16 csapat
vett részt. Ezt követte év végén az öt-
venkilenc csapat részvételével lebonyolí-
tott XIX. Szilveszter Kupa. A 30 férfi gár-
da mellett 8-8 csapat versenyzett a nôi,

ifjúsági és öregfiúk kategóriában, és
nagy örömünkre öt gyermekcsapat is
harcba szállt a gyôzelemért.
Szervezô társaimmal egyetértésben azt
mondhatom, hogy az idei Szilveszter Ku-
pa sikerült a legszínvonalasabbra. Az idei
mezôny ugyanis igazán kiegyensúlyozott

volt, és a szép számú nézôközönség iz-
galmas, jó meccseket láthatott. A kupa
gyôztese képviselte Celldömölköt a vas-
vári Bajnokok Tornáján, ahol az elôkelô
negyedik helyet szerezték meg. A január
27-i Farsang Kupát a Jova Beck Bt. csapa-
ta nyerte az ezüstérmes Boca Team és a
harmadik helyezett Sentinel Flórián gár-
dája elôtt.
A Vulkánsport Egyesület jövôbeni tervei-
rôl egyenlôre nem sokat tudhattunk
meg, hisz ezekrôl a február 15-i zártkörû
évzáró rendezvényükön számolnak be.
Annyit azért sikerült megtudni, hogy
idén sem marad el a Vulkán Fesztivál, és
a tavalyi évhez hasonlóan a Vulkán fürdô
homokján is megmérkôzhetnek a csapa-
tok. A konkrét programokról a február
15-e után megjelenô lapszámunkban
számolunk be. Az Egyesületrôl bôvebben
a www.vulcanfestival.hu weboldalon ol-
vashatnak.

»CSUKA LÁSZLÓ

Négy között a Szuperligában
CVSE-Mávépcell-Vörsas – ZNTK Maribor 7:3 
Celldömölk, január 22., Nemzetközi Szu-
perliga mérkôzés.
Párosok: Lindner-Marsi – Komac-Lasan 3:0
(1:0). Elsô egyéni kör: Marsi – Lasan 3:2,
Lindner – Jaslovsky 3:0, Fazekas – Komac
2:3, (3:1). Második egyéni kör: Lindner –
Lasan 3:1, Marsi – Komac 1:3, Fazekas –
Jaslovsky 3:0, (5:2). Harmadik egyéni kör:
Lindner – Komac 3:0, Fazekas – Zapostnik
3:0, Marsi – Jaslovsky 1:3, (7:3).
Gyôzött: Lindner Ádám 3, Fazekas Péter 2,
Marsi Márton 1 és a Lindner-Marsi páros.
A Klubcsapatok Szuperligájában a négy kö-
zé jutásért lejátszott elsô mérkôzésen biz-
tató elônyt szerzett csapatunk szlovén el-
lenfelével szemben.

ZNTK Maribor – CVSE-Mávépcell-Vörsas 4:6
Maribor, január 29., Nemzetközi Szuperliga
visszavágó mérkôzés.
Párosok: Jaslovsky-Zapostnik – Lindner-
Marsi 0:3 (0:1). Elsô egyéni kör: Komac –
Marsi 3:1, Jaslovsky – Fazekas 0:3, Lasan
– Lindner 3:1 (2:2). Második egyéni kör:
Komac – Fazekas 3:1, Jaslovski – Lindner
3:2,  Lasan – Marsi 1:3 (4:3). Harmadik
egyéni kör: Komac – Lindner 0:3,
Zapostnik – Fazekas 1:3, Jaslovsky – Mol-
nár 0:3 (4:6).
Gyôzött: Fazekas Péter 2, Marsi Márton 1,
Lindner Ádám 1, Molnár Krisztián 1 és a
Lindner-Marsi páros.

Nem kis fegyvertényt hajtott végre a cell-
dömölki együttes Mariborban. Egy 4:6-os
vereség is elég lett volna a továbbjutás-
hoz, ám a mieink nem erre játszottak. Szlo-
véniában is gyôztek. Ezzel bejutottak az
európai Klubcsapatok Szuperligájának elô-
döntôjébe. A döntôbe jutásért az osztrák
Innsbruck vagy a cseh Zlin lesz az ellenfél.

Geodézia Kemecse – CVSE-Mávépcell-Vörsas  0:7
Kemecse, január 20., Extraligás mérkôzés.
Párosok: Szûcs-Bari – Fazekas-Molnár 0:3
(0:1). Elsô egyéni kör: Bari – Molnár 0:3, Tóth
Zs. – Fazekas 0:3, Szûcs – Marsi 1:3 (0:4). Má-
sodik egyéni kör: Bari – Fazekas 0:3, Szûcs –
Molnár 1:3, Tóth Zs. – Marsi 0:3 (0:7).
Gyôzött: Molnár Krisztián 2, Fazekas Péter 2,
Marsi Márton 2 és a Fazekas-Molnár páros.
Csapatunk ott folytatta, ahol az ôsszel abba-
hagyta. Nem hagyott kétséget, ki a jobb.
Egyértelmûen ellenfele fölé nôtt. A hazaiak-
nak mindössze két játszmát engedélyezett.

CVSE-Mávépcell-Vörsas – Szegedi AC 7:0
Celldömölk, január 26., Extraligás mérkôzés.
Párosok: Fazekas-Molnár – Dudás-dr. Lukács
3:0 (1:0). Elsô egyéni kör: Fazekas – Erdélyi
3:0, Molnár – Dudás 3:2, Lindner – dr. Lu-
kács 3:1 (4:0). Második egyéni kör: Fazekas –
Dudás 3:0, Lindner – Erdélyi 3:1, Molnár –
dr. Lukács 3:1 (7:0).
Gyôzött: Fazekas Péter 2, Molnár Krisztián 2,
Lindner Ádám 2 és a Fazekas-Molnár páros.

Itthon ugyanolyan könnyedén gyôztünk a
szegediek ellen, mint azt a csongrádiak
székhelyén tettük. Csapatunk továbbra is
bajnokesélyes. 

Kanizsa Sörgyár SE – CVSE-Mávépcell-Vörsas II. 10:8
Nagykanizsa, január 20., NB II-es mérkôzés.
A játék képe alapján a döntetlen igazságo-
sabb lett volna.
Gyôzött: Ölbei Péter 3, Kun Tibor 2, Teket At-
tila 1, Orbán Renátó 1 és az Ölbei-Kun páros.

CVSE-Mávépcell-Vörsas II. – Probio Balatonfüre-
di FC  11:7
Celldömölk, január 27., NB II-es mérkôzés.
A két húzóember nem hibázott, így maga-
biztos hazai gyôzelem született. A mieink
visszavágtak az ôszi vereségért.
Gyôzött: Kun Tibor 4, Ölbei Péter 4, Orbán
Renátó 2 és a Kun-Ölbei páros.

CVSE-Mávépcell-Vörsas III. – Gyôri Vertikál SE  8:10
Celldömölk, január 20., NB III-as mérkôzés.
Nagy küzdelemben maradt alul a celli gárda.
Gyôzött: Fehér László 2, Tamás László 2, Ba-
lázs gyula 2, Balázs Béla 1 és a Balázs Gy.-
Balázs B. páros. 

CVSE-Mávépcell-Vörsas III. – Mosonmagyaróvári
EMTE  10:8
Celldömölk, január 27., NB III-as mérkôzés.
Óriási csatában gyôztek a mieink, akik küz-
deni tudásból jelesre vizsgáztak.
Gyôztek: Fehér László 4, Tamás László 4,
Balázs Gyula 1 és a Balázs Gyula-Balázs
Béla páros.

»VÖLGYI L. 

Véget ért a téli teremfoci szezon
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Nem telik eseménytelenül a téli szünet
az NB III Bakony csoportjában. Nemcsak
a megkezdôdött felkészülési mérkôzések
és az átigazolási idôszak eseményei tart-
ják izgalomban a labdarúgás szerelme-
seit, hanem a csoport létszámában törté-
nô változások is. Jelen helyzetben úgy
tûnik, két csapat is idô elôtt fejezi be sze-
replését: az egyik az FC Sopron, a másik
a Márkó gárdája. A soproniakat a „profi”
csapatuk ránthatja magával (köztudott,
hogy az MLSZ megvonta licenszüket). A
csapat szereplésérére már ôsszel is rá-
nyomta bélyegét a rendezetlen helyzet,
hiszen méltatlanul a 11. helyrôl szállnak
ki. A másik két NB I-es csapat „amatôr”
gárdája emlékeztetôül az elsô (ZTE), illet-
ve a második (Gyôr) helyen telelt. Ha-
sonlóan, csak más dimenzióban, a pénz-
telenség miatt dobta be a törülközôt a
Márkó is (16. hely 12 pont), pedig a
Veszprémmel szomszédos kistelepülés
legutóbbi hat évét nyugodtan lehet a si-
kersztori jelzôvel illetni, a megyei IV.
osztályból jutottak el az NB III-ig. Hat
idény alatt négy kiírást nyert meg az
együttes, az utolsó osztályváltás azon-
ban túl nagy falatnak bizonyult. Nem nô-
nek a fák az égig, mondhatnánk, ha ez-
zel nem tépnénk fel sebeket a celldö-
mölki labdarúgás közelmúltjából. A két
együttes kiszállásával három további
csapat fog kiesni az idény végén. E há-
rom helyre nagy eséllyel pályázik a
Keszthely (6 pont) és a Kapuvár (9 pont).
A kiadó harmadik helyre három vasi

együttes a legesélyesebb, a Vép (15
pont), a Répcelak (16 pont) és a Celldö-
mölk (16 pont) személyében. Természe-
tesen a Tapolca sincs messze biztonság-
ban a maga 21 pontjával. Azért, hogy a
CVSE elkerüljön a veszélyes övezetbôl,
sokat próbál tenni a labdarúgó szakosz-
tály vezetése és Balhási István vezetô
edzô. A három távozó játékos (Szele
András munkahelyi okok miatt távozott,
Kis Attila visszaköltözött Budapestre, il-
letve Szakos Gergô) helyett már leigazol-
ták Gyôri Gergelyt, Pungor Norbertet és
Szabó Attilát. További játékosokat is tesz-
telnek, leigazolásukra még február 20-ig
van idô. Gyôri Gergely csatár az András-
hidától teszi át székhelyét a Kolozsvár ut-
cába, ôsszel 5 gólt szerzett volt együtte-
sében. Ez önmagában is figyelemre mél-
tó, de fôleg akkor, ha figyelembe
vesszük, hogy ezt az öt találatot hat
meccsen érte el, szeptember 23-án sze-
repelt ugyanis utoljára elôzô együttesé-
ben. Két-két gólt rúgott a Keszthely és a
Kapuvár csapatának, egyet a Veszprém-
nek és szerepelt a Cell ellen is, gólt nem
rúgott akkor (még jó, Celldömölk-And-
ráshida 1-3). Pungor Norbert már szere-
pelt a korábbi években a celli színekben,
olyan csupaszív középpályást ismerhe-
tett meg benne a közönség, aki képes
végigszántani a pályát az elsô perctôl az
utolsóig. Szabó Attila Répcelakról érkezô
belsô védô, az ôsz folyamán csak néhány
esetben hiányzott csapatából, játszott
akkor is, amikor november elején 4-1-re

Felkészülés a tavaszi szezonra
kapott ki Répcelakon csapatunk. A celliek
9 felkészülési meccsel készülnek a baj-
noki rajtra, az elsô mérkôzésen a megyei
bajnokságban a Kemenesalja elôtt a 11.
helyen álló Rábapatyot verték 5-1-re.
Legerôsebb edzôpartnernek a Hévíz
együttese tûnik a program alapján. Vé-
gezetül egy megjegyzés arra vonatko-
zóan, hogy milyen eltérô körülmények
között készülnek a csoport egyes csapa-
tai: amíg a Hévíz napi két edzéssel és 13
meccsel készül, addig a csapatok zöme
heti négy-öt edzéssel és 7-8 meccsel tud
ráhangolódni a tavaszi szezonra. 

(DOTTO)
A CVSE felkészülési programja:
– február 2. CVSE-Rábapaty 5-1
– február 5. CVSE (NB III, 13. hely)-Hévíz (NB

III, 4. hely)
– február 9. 10.00 óra CVSE-Simaság (Megyei I. 1.)
– február 13. 17.00 óra CVSE-Kenyeri (Megyei II. 2.)
– február 16. 10.00 óra Tapolca (NB III, 12.)-CVSE
– február 20. 17.00 óra Veszprém (NB III, 7.)-CVSE
– február 23. 10.00 óra CVSE-Jánosháza (Me-

gyei I. 4.)
– február 27. 17.00 óra CVSE-Kapuvár (NB III, 17.)
– március 1. 14.00 óra CVSE-Tapolca (NB III,12.)

A téli idôszak második felében járunk. A
Benedek Síklub már többször is kihasz-
nálta az alkalmat, hogy a klub keretein
belül minél több gyerek ismerkedjen
meg ezzel a népszerû téli sporttal, a síe-
léssel, és élvezze a lesiklás, a „havas
hangulat” örömeit. Czupor Attila elége-
detten nyilatkozott a Benedek Síklub ve-
zetôsége részérôl az eddigi tapasztala-
tokról.
Örülünk annak, hogy szép számú jelent-
kezô részvételével sikerült kijutnunk az
eddigi egy napos túráinkra a szomszé-
dos, és itthon is népszerû ausztriai sípá-
lyákra. Karácsony elôtt és után is „telt
házzal” utaztunk ki. A december 27-i tú-
ránk különlegessége az volt, hogy a Cell-
dömölki Városi Általános Iskolából és a
Szent Benedek Iskolából vittünk 20 kez-
dô diákot, akik még sohasem síeltek. A

Benedek Síklub ezt az utazást ingyen biz-
tosította a 20 tanulónak. Igaz, hogy elfá-
radtak, de a végére megfelelô szinten
megtanulták az alapokat. Egy-egy ilyen
alkalommal egész nap a gyerekekkel
foglalkozunk, és megpróbáljuk megtaní-
tani nekik a síelés elsô lépéseit, szaka-
szait. A síklub egyik alapvetô célkitûzése,
hogy itt Celldömölkön és a környéken
minél több emberrel megismertessük és
megkedveltessük a sísportot és segít-
sünk a síelési technika elsajátításában.

»HP

Mert síelni jó!
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Mozgásszervi panaszait kezelje 
a Celli Vulkán Gyógyvíz
természetes erejével!

GYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK 
OEP-TÁMOGATÁSSAL 
a Vulkán Gyógy- és Élményfürdôn

Kezelés-típusok:

Gyógyvizes gyógymedence; 
gyógyvizes kádfürdô; súlyfürdô;
orvosi gyógymasszázs; víz alatti
vízsugármasszázs; víz alatti 
csoportos gyógytorna; 18 év
alatti csoportos gyógyúszás

A fürdôn csütörtökönként 15.00–19.00,
valamint szombatonként 9.00–13.00 óra
között reumatológiai orvosi vizsgálatok.

Reumatológusok: 
Dr. Náfrádi Lilla;
Dr. Borsányi Emese;
Dr. Záborszky Zita

Celldömölk
Sport utca 8.

Tel.: 95/525-070
www.vulkanfurdo.hu

A fürdô nyitva tartása: 
naponta 9-tôl 20 óráig, pénteken és
szombaton 9-tôl 21 óráig

Szabad kapacitás terhére 
frissítô masszázsok!

Celldömölk központjában 1 + 1/2 fél szobás második emeleti, egyedi
fûtésü 44 m2 lakóterületü lakás eladó. Tel.: 06 20/330-8484

Celldömölk belvárosában mélygarázsban, gépjármûbeálló eladó. Tel.:
06 20/9624-202

Celldömölkön a gimnázium mögötti garázssoron, garázs eladó. Tel.: 06
30/699-5525

SKODA FAVORIT 2008. szeptemberig érvényes mûszaki vizsgával eladó.
Tel.: 06 20/583-2428

Szeretettel hívunk minden, az MDF politikája és
szakmai tevékenysége iránt érdeklôdôt.

2008. február 15-én (pénteken) 18.00 órai
kezdettel Celldömölkön a ligeti bisztróba.

Az érdeklôdôket vendégül látjuk, 
a hangulatról Hetye gondoskodik.

CELLDÖMÖLKI MDF SZERVEZET

Információ, bejelentkezés:

0630/348-6576

» A P R Ó H I R D E T É S

Hogy a jövôben újabb 
CSASZIKNAK és GREBIKNEK 
örülhessünk!

KÖSZÖNJÜK AZ ELÔZÔ ÉVI
TÁMOGATÁSOKAT!

Adja személyi jövedelemadója 1%-át a
magyar kézilabda tehetségeinek felka-
rolásáért a már NEMZETI VÁLOGATOTT
CSÁSZÁR GÁBOR és GREBENÁR GÁBOR
nevelôegyesületének,

a Celldömölki EÖTVÖS DSE-nek!
Adószámunk: 19241339-1-18

ÚJJÁALAKULT A CELLDÖMÖLKI MDF!

Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen értékesíte-
ni kívánja a tulajdonában lévô Celldömölk, Sági u. 111. fsz. 2. sz.
alatti 59 m2 nagyságú, egyéb épület megnevezésû, korábban a
posta által használt épületrészt, a társasház tulajdonában álló
épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt. 
Az ingatlan kikiáltási ára: 7.375.500 Ft + ÁFA
Licitlépcsô mértéke: 100.000 Ft
Licit idôpontja:  2008. február 20., szerda 10 óra
Licit helye: Polgármesteri Hivatal Celldömölk emeleti tanácskozóterme
Az ingatlan megtekinthetô: telefonon történô elôzetes egyez-
tetés alapján munkanapokon 8–16 óráig.
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés megkezdése
elôtt készpénzben 700.000 Ft-ot letéti díjként a Polgármesteri
Hivatal pénztárába befizet.
A letéti díj a vevô által fizetendô vételárba beszámít, a többi részt-
vevô számára az árverés befejezése 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 személyi igazol-
ványát, illetve egyéni vállalkozói igazolványát, gazdasági tár-
saság 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 kifizetése a szerzôdés megkötését köve-
tô 15 napon belül esedékes, ellenkezô esetben a befizetett le-
téti díjat elveszíti, és a licit eredménytelennek minôsül.
További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelôjé-
nél, illetve a 95/525-813-as telefonon kapható.

Hirdetmény



HIBABEJELENTÉS (NONSTOP): 06 30/973-1464
SZAKÜZLET:  
ÚJ ELEKTRONIKAI, HÁZTARTÁSI GÉPEK, ALKATRÉSZEK SZIMERINGEK,
SZÉNKEFÉK, PORSZÍVÓ PORZSÁKOK.
▲ ELEKTRONIKUS ÉS EGYÉB JÁTÉKÁRUSÍTÁS
▲ TÁVIRÁNYÍTÓK, TELEFON-AKKUMULÁTOROK
▲ HASZNÁLT CIKK ADÁS-VÉTEL

SZERVIZ: 
– hûtôgép, mosógép, centrifuga, PRESSO-kávégépek és ipari

hûtôk, fagyasztók helyszíni javítása nonstop
– kávé-automata, mikrohullámú sütô, villanytûzhely,

varrógép, televíziók és egyéb híradás-technikai eszkö-
zök, egyéb kisgépek javítása 

– autó klímák javítása, feltöltése
KÖLCSÖNZÔ: TAKARÍTÓGÉPEK, KÁVÉGÉPEK, EGYÉB
BARKÁCSGÉPEK  KÖLCSÖNZÉSI LEHETÔSÉGE.

HITELKÖZVETÍTÉS, IRODÁKNAK BIZTOSÍTÁSOK ÜGYINTÉZÉSE

ARTERIOGRÁFIA
magyar találmány az érelmeszesedés 

korai felismerésére

A VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSE JAVASOLT.
– 40 év feletti férfiaknál,
– 45 év feletti nôknél,
– magas vérnyomás, cukorbetegség, 

emelkedett koleszterin miatt kezelteknél,
– és a fenti betegségek családi halmozódása esetén.

Korai felismeréssel, hatékony kezeléssel 
megelôzhetô a szívinfarktus és a stroke!

A vizsgálatot végzi: Dr. Galambos György szakorvos
A vizsgálat helyszíne: 

CELLRUBIN Rendelô, Celldömölk, Mikes u.14.
A vizsgálat ideje: Bejelentkezés alapján

Bejelentkezés: 20/9376-749 

URAKTÓL HÖLGYEKNEK:

a tavasz minden színében pompázó ásvány-,
édesvízi gyöngy- és gyöngyház-láncok,

-fülbevalók és -garnitúrák! 
Ízelítôül: ásványlánc: 990 Ft

ásványgarnitúra (lánc, karlánc): 1.430 Ft
gyöngyház-garnitúra: 2.970 Ft
édesvízi gyöngylánc: 4.130 Ft

HÖLGYEKTÔL URAKNAK:

divatos nemesacél ékszerek: 1.300–8.000 Ft-ig
és ezüst ékszerek!

CELLDÖMÖLK, SZENTHÁROMSÁG TÉR 6.
Nyitva tartás: hétfô–péntek: 8.00–17.00-ig

szombat: 8.00–12.00-ig

AJÁNLATUNK:

Vásárolhat, ajándékozhat, 
utazhat… 

pl. havi 6.000 Ft-ért*.

A kedvezményes hitel felsô határa: 
2 millió Ft.

Akciónk 2008. február 1-jétôl 
március 21-ig tart.

Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet 
Celldömölk I., Celldömölk II., Ostffyasszonyfai 

és Vönöcki Kirendeltsége

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

Nézzen be hozzánk – 
megéri!

* 300 ezer Ft 84 hónapra
THM: 15,05%

Kis bank – nagy lehetôségek!



TETOVÁLÁS (akár egyedi tervezés alapján is)

TESTÉKSZER-berakás színvonalas ékszerekkel

Farsangi, családi rendezvényekre TESTFESTÉS

MASSZÁZS, MÉREGTELENÍTÉS, GYERTYÁZÁS

Más egyéb fizikai közérzetjavító szolgáltatásokkal is vár-
juk vendégeinket magasan képzett szakembereinkkel.

AZ ÖN IGÉNYE ALAPJÁN JELZETT NYITVATARTÁSI 
IDÔPONTUNKTÓL ELTÉRÜNK.

NYITVA TARTÁS:
H–P 10–18 ÓRA, SZOMBAT 14–21 ÓRA

CELLDÖMÖLK
Szentháromság tér 3. sz. alatt
Tel.: 06/30/407-5228

Sólyom-ház  Bt.

MEGNYÍLTMEGNYÍLT

PATYOLAT-SZALON Celldömölkön 
Átadás–átvétel vállalása a Gentlemen's 
FÉRFI DIVATÁRU BOLTBAN

Vállalunk:
• Darabáras mosást
• Gépi mosást szalonban
• Fertôtlenítô mosást orvosi rendelôk részére
• Vegytisztítást lakosság és közület részére

Celldömölk, Koptik Odó u 1.
Tel.: 06 30/9692-003, 06 30/6503-513
Nyitva: 8–12-ig, 13–17-ig, szombaton 7–11-ig

• Férfi öltönyök
• Zakók
• Nadrágok
• Ingek
• Nyakkendôk
• Alsó-, felsôruházat valamint kiegé-

szítôk a legújabb divat szerint!

Folyamatosan bôvülô árukészlettel 
várjuk kedves vásárlóinkat!
Vállaljuk továbbá egyedi öltönyök, zakók,
nadrágok készítését rövid határidôvel 
a legkisebb mérettôl az extráig!

A nálunk vásárolt árut a kívánt
méretre igazítjuk!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Lepje meg kedvesét Valentin napra
egy tetoválás, testékszer-felrakás

vagy masszázs befizetéssel!


