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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

A friss sütemények mestere

Pályázatot hirdet a következô pozíció
betöltésére:

Betanított munka:
három mûszakos munkarenddel

Jelentkezni önéletrajz küldésével
a következô címen lehet:

9500 Celldömölk
Pápai u. 27.

E-mail: m.jona@wewalka.hu
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Múlt év szeptembere óta folyt a Városi
Bölcsôde felújítása, amely csak az épü-
leten és környékén látszott, de a min-
dennapi munkán nem érzôdött. Más
helyszínen ugyan, de az intézmény fo-
gadta a bölcsôdés korú gyermekeket.
Lassan egy hónapja már a felújított
épületben végzik az érdemi munkát, az
ünnepélyes átadóra azonban április 25-
én került sor. Az ünnepségen jelen volt
Kiss Péter kancellária-miniszter, Marton
Ferenc, Vas Megye Közgyûlésének alel-
nöke, Fehér László, Celldömölk Város
polgármestere, Horváthné Stukics Er-
zsébet, Fódi Károly, Szlama József, Vas
Megye Közgyûlésének tagjai, Baranyai
Attiláné dr., a város jegyzôje, Celldö-
mölk Város Képviselô-testületének tag-
jai, Balogh László, a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Vas
Megyei Kirendeltsége Szociális és
Gyámhivatalának vezetôje, Takács
Györgyné, a SZÖVTERV Szombathelyi
Tervezô és Beruházó Kft. ügyvezetôje,
Varga Simon Miklós, a MÁVÉPCELL Kft.
ügyvezetôje, Kiniczky István, a Kiniczky
Mérnöki Iroda ügyvezetôje.

Köszöntôt mondott Fehér László polgár-
mester, aki beszédében hangsúlyozta:
Celldömölkön 1950 óta van bölcsôdei el-
látás. Akkor az intézmény húsz férô-
hellyel kezdte meg mûködését. 1968-
ban új beruházásként építették fel a je-
lenleg is bölcsôdeként mûködô épületet
negyven férôhellyel. 1980-ra további két
épületet adtak át, hiszen az igény egyre
nôtt, így 120 kisgyermeket tudtak már
fogadni. 1986-tól viszont, a születések
számának csökkenésével fokozatosan
szûntek meg az intézmények, mára egy,
a Vasvári Pál utcai maradt. A felújítás
megkezdéséig ez az intézmény 30 férô-
hellyel mûködött. 
2004-ben Celldömölk Város Önkormány-
zata pályázatot nyújtott be a XXI. század
bölcsôdéje címmel a Humánerôforrás
Operatív Program Társadalmi befogadást
támogató szolgáltatások infrastrukturális
fejlesztése címû kiírásra. A pályázat tá-
mogatásáról szóló értesítést 2007. ja-
nuárjában kapta meg az önkormányzat,
ennek értelmében a város számára
138.431.000 forint támogatást biztosí-
tottak a 147.268.000 forint tervezett
összköltségû beruházás megvalósításá-
hoz. A kilencmillió forintos önrészhez si-
került további támogatásra szert tenni,
így gyakorlatilag a város 3,5%-kal járult
hozzá az épület felújításhoz. Kevés az
ilyen kedvezô pályázati lehetôség, és

nagy sikernek tartják, hogy a város nyer-
tese lehet ennek a ritka lehetôségnek.
Ezután Kiss Péter kancelláriaminiszter
tartotta meg avatóbeszédét, elmondta:
úgy véli, jó helyre került ez a több mint
100 millió forint, egyrészt, mert Celldö-
mölkre került, másrészt mert a legkisebb
gyermekek javára tudták és tudják fordí-
tani ezt az összeget. Nagy szükség van
manapság a bölcsôdékre, hiszen orszá-
gos szinten a 25.000-nyi férôhelyen
31.000 kisgyermeket látnak el. Legerô-
sebb nevelésként a szülôi mintát emlí-
tette: azokban a kisgyerekekben, akik
bölcsôdébe járnak, korán kialakul a mun-
kakultúra, hiszen nap mint nap azt látják,
hogy a szüleik dolgozni mennek, munká-
ból jönnek értük. Megértik majd, hogy
lehet saját erôfeszítésbôl boldogulni, és
hogy a pénz nem magától érkezik, tenni
kell érte. 
Az avatóbeszéd után Nagy Péter plébá-
nos megszentelte, Rác Dénes evangéli-
kus és Németh Tamás református lelkész
megáldotta az épületet. 
Az ünnepélyes szalagátvágás után Fehér
László átadta Csizmaziáné Hubert Máriá-
nak a felújított épület jelképes kulcsát.
Ezután a polgármester elismerô emlékla-
pot adott át Patakos Gusztávné nyugal-
mazott intézményvezetônek, Bolla Ernô-
né nyugalmazott intézményvezetônek,
Benkôné Remport Lilla intézményveze-
tônek, a Városi Bölcsôde dolgozóinak, Bi-
czó Ferencné nyugalmazott élelmezés-
vezetônek, Szalai Istvánné nyugalmazott

bölcsôdei dolgozónak, dr. Hlotyák Katalin
nyugalmazott gyermekorvosnak és Bur-
ján Szabolcs pályázati referensnek, a
celldömölki Polgármesteri Hivatal mun-
katársának. 
Az idôközben változékonyra fordult idô-
járás miatt a mûsor az épületben folyta-
tódott: Somogyi Mara és Szerdahelyi Pet-
ra óvodások mondtak verset, a bölcsôdé-
sek pedig zenés-táncos mûsorral lepték
meg az egybegyûlteket. 
Ezután Kiss Péter és Fehér László vala-
mint a megyei közgyûlés nevében Hor-
váthné Stukics Erzsébet és Kiniczky Ist-
ván meglepetés-ajándékkal kedvesked-
tek a gyerekeknek. 
A hivatalos program végeztével a je-
lenlévôk megtekintették a felújított
épületet.

»LOSONCZ ANDREA
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Átadták a Városi Bölcsôdét

ÍROM, CSAK ÚGY…
„Nagy munkát vállal az magára, Ki most kezébe lantot vesz.” – írta Petôfi 1847-
ben. Ki gondolta volna akkor, hogy a bajok, melyek megjobbításáért síkra száll-
tak dicsô eleink most is aktuálisak! Akár beismerjük, akár nem. Átpolitizált a
sajtó, kátyúban az ország szekere. „Teljesen szabályos, névtelen levelek” íród-
nak, és félni kell, ha valaki jótékonysági rendezvényt szervez… 
Egyszóval morogni akartam. Aztán úgy hozta sorsom, hogy elkezdtem rakodni
több évtizedes „filléres emlékeim” (Bocs, Bródy!) között. És elmúlt a moroghat-
nékom. Régi képeslapokról édesapám hangját véltem hallani. Kis kórházi kar-
kötôn nagyfiam születési ideje óra, percnyi pontossággal. Versvázlatok kerültek
elô, régi zenék, fotók. Sorozat útszéli feszületekrôl, a sitkei kápolna, még felújí-
tás elôtt. Kopott zászlók, térképek, régi pénzek. Sulijelvény, cikkek, jólesô mél-
tatások. Gyerekrajzok és ákom-bákomok. Már nem akartam morogni. Élveztem
a kincskeresés minden pillanatát. Lassan szép lett minden. „Én túllépek e mai
kocsmán, az értelemig és tovább.” – írta József Attila. Tegyünk mi is így, és ta-
lán – ha csak pár pillanatra is – jobban tudjuk érezni magunkat. Ja, és még va-
lami! Kinéztem az ablakon. A tuja zöld ágán egy aprócska madár hintázott és
énekelt a szikrázó napsütésben…

»EMEREL

J E G Y Z E T

kiss péter kancellária-miniszter és 

fehér lászló polgármester átvágják a szalagot



Ú j  K e m e n e s a l j a   »   2 0 0 8 .  0 5 .  0 2 .K Ö Z É L E T  «  

4

Április 16-án hirdették ki a celldömölki
városháza tervpályázat eredményét, és
osztották ki a díjakat. Fehér László pol-
gármester köszöntötte a megjelenteket,
és elmondta: az elmúlt évtizedben két
városháza épült az országban, és váro-
sunkban is másodszor írták ki a pályáza-
tot, ez is azt bizonyítja, hogy nem kis vál-
lalkozás a város számára ennek a
feladatnak a megoldása. Úgy vélte, a
mostani kiírásban elég konkrétan sike-
rült megfogalmazni elvárásaikat az új
városháza-tervvel kapcsolatban. A mos-
tani egy országos, nyílt tervpályázat volt,
melyre összesen kilenc pályamû érke-
zett, ebbôl nyolc volt értékelhetô. Egyet
formai hiba miatt utasítottak el. A bíráló
bizottság hét tagú volt, öten külsô szak-
mai bírálók, míg a város képviselô-testü-
letét ketten képviselték.

A bíráló bizottság nevében Fodróczy Jó-
zsef, a Magyar Építészkamara képviselôje
ismertette részletesen a pályamunkákat.
Fodróczy úr gratulált a városnak a vállalás-
hoz, hogy másodszor is kiírta a pályázatot,
országos tervpályázat lévén meglepetést
okozott azonban, hogy csak kilencen vál-
lalták a megmérettetést. Ahhoz ez a szám
már elegendô volt, hogy a bíráló bizottság
ajánlást tegyen, kié lesz a gyôztes pálya-
mû. A munka két napon át tartott, a bi-
zottság tagjai egymás befolyásolása nél-
kül értékelték a pályamûveket. A nyolc
munka közül ötöt találtak érdemesnek
megvételre vagy díjra. 
Elmondta, hogy komoly szakmai kihívást
jelent a helyszín, ahová a városházát ter-
vezik, ezért elsôsorban azt vizsgálták, a
pályázók hogyan oldották meg azt a
komplexitást, ami a telek sajátja. Azok a
pályamunkák élveztek elônyt, amelyek
nemcsak a barokk épületkomplexumhoz,
de a kisvárosi környezetbe is beleillenek.
Másik szempont a demokrácia mint mûkö-
dési modell épületben való megfogalma-

zása volt. A tervezôk többségében nyitott
modellt fogalmaztak meg. Az elvárások
között szerepelt továbbá, hogy a házas-
ságkötô terem, amely a testületi üléste-
rem is egyben, a hivatal nyitva tartási ide-

jén túl is használható legyen. Nagy súlyt
fektettek ennek vizsgálatára valamint fi-
gyelembe vették az épület funkcionalitá-
sát, a jármûvel való megközelítést, a par-
kolási lehetôséget, az akadálymentes kör-
nyezetet is. 
Elsô díjat nem osztottak ki, hiszen egyik
pályamû sem teljesítette maradéktalanul

a kiíró által támasztott igényeket. Tovább-
tervezésre javasolt második díjat kapott a
salgótarjáni székhelyû Nógrádterv Kft.,
megosztott második díjat érdemelt ki to-
vábbá a budapesti Schômer Mûterem Te-
lepülésrendezési és Építészeti Kft., harma-
dik díjat kapott a gyenesdiási Riedl Tamás. 
A nyertes pályamûvel kapcsolatban a bírá-
ló bizottság kedvezôen értékelte, hogy a
tervezôk olyan beépítést választottak,
amely egyszerre reagál a szakrális barokk
épületekre, ugyanakkor képes jól megfelel-
ni a komplex alkalmazkodás követelmé-
nyének is. A zsûri úgy véli, ez a munka jó
léptékû kisvárosi középületet hoz létre. Jó
megoldásnak találták, hogy a közterület és
az épület részét is képezô két, megkülön-
böztetett karakterû belsô udvart hoztak lét-
re, egy bejárati elôteret és egy intimebb,
de mégsem elzárt kerengôs belsô udvart.
Ez a megoldás hasznos lehet az ügyfélfoga-
dási idôn kívüli közösségi események, ren-
dezvények méltó lebonyolítása szempont-
jából. A jármûforgalom és a parkolás rend-
je is jól szervezett, és nem feledkezik meg
a parkosításról és egy tágas sétányszakasz
kialakításáról sem. A terv megfelelôen
gondoskodik az épület akadálymentes
megközelítésérôl és belsô használatáról, jó
energiatudatos javaslatokkal él. 
A mezônybôl kiemelkedô telepítési, tér-
szervezési, építészeti arculati értékei
alapján a bíráló bizottság a pályamûvet
megosztott második díjban részesítette
és alkotóinak a további tervezési feladat-
tal való megbízását javasolja némi átter-
vezéssel.
A javaslatról a képviselô-testület április
29-én tartott ülésérôl tárgyalt, ezzel bô-
vebben következô lapszámunkban foglal-
kozunk.

»REA

Eredményhirdetés a városháza tervpályázatán

LEZÁRULTAK A BEÍRATÁSOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Április 10-11-én beíratták az elsôsöket a celldömölki Városi Általános Iskolába
a 2008/2009-es tanévre. A székhely intézménybe 90 gyermeket írattak be, ez
a létszám indokolja a négy elsô osztály indítását, hiszen a közoktatási törvény
ide vágó paragrafusa határozza meg a létszámhatárokat, és eszerint egy
osztályban 26 fô a maximális létszám. Az Alsósági Tagiskolába 27 leendô elsô
osztályost írattak be, egy osztályt indítanak, a Kemenesmihályfai Tagiskolába 8
gyermek jelentkezett, a Kenyeri Tagiskolába 11, a Nagysimonyi Tagiskolába 6
kisgyermeket írattak be. A leendô osztálylétszámokról lapzárta után döntött a
képviselô-testület, erre a kérdésre következô lapszámunkban visszatérünk.
A Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában nagyszámú túljelentkezés volt,
30 új elsôssel kezdik az új tanévet.

az új városháza látványterve a nagy sándor tér irányából

az épület látványterve a kálvária felöl
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Április 12-én az Együtt Celldömölk Város
Egyesület szervezett bortúrát a Ság hegy
Kakasdombi részén az arra jelentkezô
gazdák és érdeklôdôk számára. Az egye-
sület feltett szándéka, hogy feltérképezi
a Ság hegyen a vendégeket szívesen fo-
gadó pincéket, és ezt kiadványban be is
mutatják.

Danka Imre, a Ság hegy–Kissomlyó Hegy-
község elnöke vállalta a kalauzolást, a
gazdák bemutatását. A borkóstolás elôtt
ismertette a Ság hegyi borok jellemzôit.
Minden vendéglátó néhány mondatban
ismertette saját pincéjét, a termelt borok
sajátosságait.
Elsôként Kovács István pincéjébe látogat-
tak a vendégek, aki hét fajta bort szolgált
fel, melyek között volt különbözô évjáratú
Olaszrizling, Cuveé (amely elnevezés ve-
gyes fehér- vagy vörösbort takar), Otelló
(amely régi magyar fajta, ültetni már nem
lehet), Kékoportó. Utána Vörös Imre mu-
tatta be pincéjét. Elmondta, hogy kordo-
nos mûvelésû szôlôvel foglalkozik, a borok
közül Olaszrizlinget, Sauvignon blanc-t,
Chardonnay-t, Cserszegi fûszerest, Rozáliát
termel (mely magyar nemesítésû száraz
fehér bor). A következô pince Elekes Gyu-
la gazdáé volt, aki egyéb elfoglaltsága
miatt nem tudott jelen lenni, de az elôzô
pince gazdája szívesen kínálta az általa
készített harapnivalót.
Dancs Miklós pincéje következett, aki
1976 óta szôlészkedik és 80%-ban Király-
leánykát termel. A negyedik állomás Bakó
László pincéje volt, elmondta, hogy szá-
mára legfontosabb a minôség állandósága
és folyamatossága, ami a fogyasztó bizal-
mát elnyeri. Ezután egy új pince követke-
zett, Nagy Gáboré, aki szinte az egész sza-
badidejét kinn tölti családjával. 
1968 óta foglalkozik szôlô- és borterme-
léssel Bíró Gábor, akinek felesége, Magdus
néni saját készítésû sajttal kedveskedett
vendégeinek.
Ezután a fiatal nemzedék egy tagja, Dénes
Tibor pincészete következett. Tibor három
hektárnyi területen gazdálkodik, s míg a
korábbi pincékben fôként hagyományos,
ászok hordóban érlelt bort kóstolhattak a
jelenlévôk, itt a korszerû acéltartályban
erjedt és barikolt hordókban tárolt Olasz-
rizlinget, Chardonnay-t és Rosét. Majd
Nagy Kálmán pincéjében kínálta a házi-
gazda a Chardonnay-t, a Zöldveltelinit, a
Kékfrankost. A pincelátogatás utolsó állo-
mása a Kakasdombi részen Danka Imre
pincéje volt, ahol Chardonnay-t, Sauvig-
non blanc-t és Olaszrizlinget kóstolhattak a
vendégek. A sok bor után pedig a házigaz-

da gulyással kedveskedett vendégeinek. 
A vendéglátók a borkóstoló emlékére egy
gravírozott borospoharat és a Borhiszek-
egyet kapták az ECVE tagjaitól.
A meglátogatott pincékben a gazdák min-
denhol bôséges borkorcsolyákkal szolgál-
tak (frissen sült sajtos, tepertôs pogácsa,
kifli, sajtfalatkák, dió, alma, házikolbász és
szalámi, zsíros kenyér). 
Az ECVE és a Hegyközség az elkövetkezen-
dô idôben tervezi a tündérvölgyi borútvo-
nal bejárását is. A szervezôk ezúton is kö-
szönik a gazdák szíves vendéglátását, és
remélik, hogy a Ság hegy egyre több ven-
déget vonz, akik ezen borútvonalon
megelégedéssel viszik tovább a hegy hír-
nevét.

»REA

I I .  KISEBBSÉGI  NAPOK
PROGRAMAJÁNLÓ
Celldömölk Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzata május 8–11. tartja
Kisebbségi Napok rendezvénysoro-
zatát. Helye: Rendezvénytér, a Tró-
ja Étterem mögötti terület.
A tervezett programok a következôk:
Május 8.
19:00 – Retro Diszkó
Május 9
19:00 – Csóré Béla elôadómûvész
fellépése
Május 10.
délelôtt és kora délután: I. Celldö-
mölki Kisebbségi Labdarúgó Torna
17:30 – Sörivó verseny
19:00 – BB Zenekar fellépése, Bál
Május 11. 
11:00 – Fôzôverseny
A Kisebbségi Önkormányzat szere-
tettel várja az érdeklôdôket ebédre!
kb. 13 óra – Eredményhirdetés
14:00 – Ki mit tud? – énekverseny 
Közben: Fehér László Polgármester
és Bakonyi László CVCKÖ elnök kö-
szöntôje
kb. 16:00 – Eredményhirdetés
20:30 – Sztárvendég RONY
21:30 – Bál, Zenél Vilike
A fôzôversenyre és az énekver-
senyre várjuk a jelentkezéseket!
Bôvebb felvilágosítás a 06-70/9311-
947-es telefonszámon kapható.
A fentiek tájékoztató jellegûek, a
végleges programról és az idôpon-
tokról plakátokon lehet majd tájé-
kozódni.
Szeretettel várunk minden kedves
celldömölki és kistérségi lakost a II.
Kisebbségi Napok rendezvényein!

Ü L É S E Z E T T  A  H E L Y I  V É D E L M I  B I Z O T T S Á G

Bár közvetlen vészhelyzet nem fenyegeti városunkat, de a megfelelô ide vo-
natkozó jogszabályoknak eleget kell tenni, ezért április 16-án a Polgármesteri
Hivatalban ülésezett a Helyi Védelmi Bizottság. Az ülést Fehér László elnök és
Baranyai Attiláné dr. titkár vezették. A napirendek között szerepelt a Szerveze-
ti és Mûködési Szabályzat módosítása valamint a 2008-as év munkatervének
elfogadása. Kovács Imre alezredes, a Sárvári Polgári Védelmi Kirendeltség ve-
zetôje számolt be a rendkívüli idôjárási helyzetekkel kapcsolatos feladatokról.
Az ülésen részt vett Csikós-Nagy József ezredes is, aki a Megyei Védelmi Bizott-
ság részérôl köszöntötte az elnökséget és a térség megjelent polgármestereit.
A Bizottság Gazdaságmozgósítási Csoportja nyugdíjazások miatt személyi vál-
tozásokról is döntött.

»TAKÁCS MÁRIA

Bortúra a Kakasdombon
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A megváltozott mûködési forma elônyei-
rôl, az eredményekrôl és a tervekrôl kér-
deztem a részvénytársaság elnök-vezér-
igazgatóját, dr. Pörneczi Károlyt.
» Kérem, mondja el, mi indokolta a szö-
vetkezetbôl részvénytársasággá való
átalakulást?
– A rendszerváltás után 2001-ig mû-
ködtünk szövetkezetként. Azt tapasz-
taltuk, hogy a szövetkezeti forma jogi
szabályozása állandóan változott a
mindenkori kormányok érdekei szerint.
Ez bizonytalanságot okozott a gazdál-
kodásban. A gazdasági társaságok, fô-
képpen a részvénytársaságok mûködé-
se sokkal stabilabb, hiszen a külföldi
befektetôk – pl. a bankok – nem jöttek
volna egy állandóan változó jogi sza-
bályozás esetén. A részvénytársaság
megszerzett vagyonát sem lehet a tu-
lajdonosok kénye-kedve szerint szét-
cincálni, mint a szövetkezetet. A dön-
téshozatalban is itt érvényesül a tulaj-
don súlya: nyilván felelôsebben dönte-
nek azok, akiknek nagyobb tulajdonát
érinti a jó vagy rossz döntések ered-
ménye. Jól döntöttünk, amikor átala-
kultunk.
» Milyen ma a termelés szerkezete?
– Szántóföldi növénytermesztéssel és
tejtermelô tehenészettel foglalkozunk.
Ezen kívül saját tulajdonú kft.-nkben –
Celli Festék Kft. – oldószeres bevonó
festékek gyártása folyik. A festéküze-
met is a szabályozók – a mezôgazdasá-
gi támogatások igénybevételi lehetôsé-
ge – miatt kellett elkülöníteni a mezô-
gazdasági ágazattól. A növénytermesz-
tésben 2600 hektáron, bérelt területen
folytatjuk a termelést. A bérleti díjat
mindig pontosan, szerzôdés szerinti
idôpontban megküldjük a földtulajdo-
nosoknak. A szántóterületen eladásra
termelt gabonaféléket, olajos növé-
nyeket és – többnyire saját felhaszná-
lásra – takarmánynövényeket termesz-
tünk. Tehenészetünk 450 darab tehén-
bôl és ennek kb. ugyanennyi szaporu-
latából áll.
» A hétköznapi ember is érzékeli, hogy
a mezôgazdaságban is van termékvál-
tás. Tavaly tavasszal például besárgult a

Kemenesalja a virágzó repcetábláktól. 
– Ez igaz. Korábban nyáron volt sárga a
határ a napraforgótól, de változtak az
igények és most repcét érdemes ter-
meszteni. Tavaly jó áron korlátlan
mennyiséget el lehetett adni. Szinte tel-
jesen megszûnt a cukorrépa-termelés,
hiszen lényegében megszûnt a cukor-
gyártás is. A jó minôségû búzának válto-
zatlanul van piaca.
» A mezôgazdasági árak mindig és
mindenhol nyomottak, azaz legtöbb-
ször a költségek alatt vannak. Ezért
szükséges a mezôgazdaság támogatá-
sa. De azért az sem mindegy, mi az ára
a termékeknek…
– De mennyire nem! Szerencsére, egy
idô óta felfelé mennek a felvásárlási
árak, elég jelentôsen. Tudom, ez a lakos-
ság felé áremelkedéssel jár, és ez nem
jó. Tudomásul kell venni, hogy a mi terü-
letünkön a világpiaci árak a mérvadóak,
nincs rá befolyásunk. Ki kell használni a
kedvezô folyamatokat, figyelni kell az
árutôzsde alakulását. Az információ kin-
cseket ér, mikor mit és mennyiért érde-
mes eladni. Erre sem az idôt, sem a
pénzt nem szabad sajnálni. 
» Úgy érzékelem, ma egy vezetônek
szinte mindegy, repcét termel vagy
acélt, az elsôrendû feladata, hogy jól
tudjon eladni.
– Van benne igazság Én azért szeretek
olyat eladni, amihez bizonyos szinten
értek, ismerek. A konkrét szakmai
munkát az ágazati igazgatók irányítják,
ôk felelnek a költségekért, a technoló-
giáért. Az eladási árak ismeretében ôk
hozzák meg a döntéseket olyan költsé-
gekrôl, amelyek egyrészt elôsegítik a
hozamok maximálását, másrészt bizto-
sítják a nyereséget is. Szerencsésnek
mondhatom magam, hiszen kiváló
szakmai felkészültségû, lelkes és lelki-
ismeretes, nagy munkabírású kollé-
gáim vannak. Természetesen kölcsönö-
sen ismerjük egymás munkáját és ké-
rünk véleményt, de a felelôsség is
megosztott. 
» Milyen volt a 2007-es év?
– Kiugróan jó évet zártunk. Árbevétel
arányosan 10-12%-os a nyereségünk.

Mûvelni földjeinket…

Ez az év volt az, amikor jelentôsen emel-
kedtek a felvásárlási árak, ugyanakkor a
költségek áremelkedése csak az átlagos
mértékû volt.
» Milyen terveik vannak a jövôre
nézve?
– Már elnyertünk egy pályázatot a trá-
gyakezelés korszerûsítésére. A 130 mil-
lió forintos beruházás 75%-os támoga-
tottságú, 2009-re be kell fejezni. Most
készítünk elô újabb pályázatot egy sze-
mes terményszárító korszerûsítésére,
ez 100 millió forintba kerül és 40%-ot
lehet elérni támogatásból. Ezen kívül
kisebb beruházások mindig vannak,
erô- és munkagépeket kell bôvíteni,
cserélni. Tavaly 50 millió forintot költöt-
tünk ilyen célra.
» Végül azt kérdezném, hogy érzi ma-
gát ilyen  nap mint nap változó gazdál-
kodási feltételek mellett az elnök-vezér-
igazgató?
– Jól érzem magam. Kihívás számomra,
hogy 120 ember megélhetése minden-
kor biztosított legyen. A részvénytársa-
ságnak versenyképesnek kell marad-
nia, gyarapodni, erôsödni kell. A nyere-
séget eddig nagyobb részben visszafor-
gattuk, érdekünk ezt megôrizni, tovább
fejleszteni. 2006-ban komoly vevô ke-
resett fel több tulajdonost, megvette
volna az egész céget. Akkor az embe-
rek egyöntetûen mellém álltak: megál-
lapodást kötöttünk, 5 évig biztosan
nem lehet senkinek eladni a társasá-
got. Azért dolgozunk, hogy erre késôbb
se kerülhessen sor.

»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

Valamikor a Kemenesalján a termelôszövetkezetek meghatározóak voltak létre-

hozott érték, foglalkoztatás területén egyaránt. A rendszerváltás ezen a területen

is megtette a magáét. A jól és kevésbé jól mûködô szövetkezetek sorra megszûn-

tek, felbomlottak. Ma – üdítô kivételként még két társával (Egyházashetye és

Ostffyasszonyfa) –, a Sághegyalja Tsz. jogutódjaként mûködik sikeresen városunk-

ban a Celli-Sághegyalja Zrt.
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„Nem úgy van az, mint volt régen…”
címmel 35 éves jubileumi mûsort adott a
Kemenesalja Néptánccsoport 2008. ápri-
lis 19-én. Az igényesen összeállított mû-
sorban a néptánc széles repertoárját vo-
nultatták fel a fellépôk, külön ügyelve ar-
ra, hogy több tájegység tánckultúrájából
merítsenek. A csoport vezetôi, Ipsics Pé-
ter és Ipsicsné Nagy Erzsébet mellett az
egykori tanítványok is bemutatkoztak sa-
ját koreográfiáikkal, bebizonyítva, hogy a
tanítóik által elvetett mag termékeny
szellemi talajba került. A gálamûsor után
Ipsics Péterrel értékeltünk múltat, és be-
szélgettünk a tervekrôl is.

» Összefoglalnád a 35 éves múlt fôbb ál-
lomásait?
– A csoport története egybefonódik a Ke-
menesaljai Mûvelôdési Központtal. Egy
kesztyûgyári néptánccsoportot vittek át a
kultúrházba, s Kuthi Márta vezetésével
folytatta a munkát, már mint Kemenesalja
Néptánccsoport. Aztán sorban jöttek a ne-
ves táncoktatók, koreográfusok, mint pél-
dául a Kondora Pista, Parais Pista, Kocsmár
Gyula. Aztán mikor Kocsmár Gyula elment,
volt egy rövid leállás, majd létrejött a
Balbakancs Néptánc Egyesület Horváth
Gyôzô vezetésével. Az ô fennállásuk vége
felé már mi is dolgoztunk, hiszen az egyé-
ni munkánk 1993-ban kezdôdött, amikor
szeptember környékén bementünk tánco-
sokat toborozni a gimnáziumba és a szak-
munkásképzôbe. Hála Istennek sikerrel jár-
tunk, s egy idô után már egymást hívogat-
ták a srácok és a lányok, hogy jó „buli” ez
az egész, és jó a társaság. A kezdetek szel-
lemi örökségét természetesen magunké-
nak tudjuk, s olyan közösséget akarunk to-
vábbra is fenntartani, ahova jó jönni,
amely mást nyújt, mint az Internet és
egyéb szórakozások.
» Kiket tartasz meghatározó mesterek-
nek, akiktôl sokat tanultatok?
– Sokat tanultunk Kocsmár Gyulától, a
Balbakancs egykori vezetôjétôl, Horváth
Gyôzôtôl, illetve nagyon szép emlékek
fûznek minket a pápai Vadvirág Tánccso-
porthoz.
» Jó hogy említetted Pápát! Ti mindketten
díszpolgárai vagytok. Mi is ennek a törté-
nete?
– Ott laktunk egy darabig, és jelentkez-
tünk a Vadvirágba. Nagyon komoly csoport
volt, felvételizni kellett, hogy bekerüljünk.
Aztán egy olyan évben, mikor hat feszti-
válból ötöt megnyert a csoport az önkor-
mányzattól akkor kapta ezt a kitüntetést.

» Celldömölkhöz való kötôdéseteket na-
gyon jellemzi az alábbi történet. Egy közös
mûsorra próbáltunk. Egyszer ránéztél az
órádra, és azt mondtad: „Na, már Pápa
város díszpolgárai vagyunk.” Egy itthoni
próba miatt még az ünnepélyes átadást is
elmulasztottátok! Jól emlékszem?
– Jól emlékszel. Nekem nagyon fontos
Celldömölk. Nagyon szeretem. Érzem,
hogy itt valami van a levegôben, amitôl ki-
csit másabbak vagyunk, kicsit tehetsége-
sebb fiúk és lányok születnek, s így meg
tudjuk magunkat mutatni a világban. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy celliek, hogy
kemenesaljaiak vagyunk, és ki tudunk tör-
ni innen.
» Milyen produkciókra emlékszel vissza a
legszívesebben?
– Volt egy produkciónk Tolcsvay László
zenéjére, a Magyar Mise. Azt nagyon sze-
rettem, az volt az elsô olyan mûsorunk,
ahol a néptáncot próbáltuk modernebb
zenébe ültetni. Próbáltunk mûsorokat

összehozni a Republic zenéjére, illetve a
Honfoglalás évében a P. Mobil zenéjére
koreografáltunk táncokat. Ezeket a gye-
rekek is élvezték, amellett, hogy furcsa
volt a kirándulás a másfajta zene terüle-
tére. A jelentôs produkciók sorába tarto-
zik a mostani mûsor is, hiszen másfél-két
évet készültünk rá, s nagyon örülünk,
hogy ilyen nagy sikere volt.
» A Honfoglalás, a Magyar Mise koreográ-
fiái inkább már a táncszínház irányába
mutattak. Terveztek ilyen mûsorokat a jö-
vôben is, vagy csak az autentikus népze-
nénél és mozgásnál maradtok? 

– A táncszínházról egyáltalán nem mond-
tam le. Régi álmom, hogy itt, Celldömöl-
kön összefogjuk a nagyon tehetséges em-
bereket, azokat, akik alkotni vágynak. Van-
nak ilyen emberek, közönség is lenne erre
a mûfajra, s ami a lényeg, mi is jól érez-
nénk magunkat. 
» Az egykori tanítványok is komoly pro-
dukcióval álltak elô a mûsorban. Kiket
emelnél ki közülük?
– A mûsorban annyi tánccsoport volt, hogy
szinte már nem tudtuk ôket hogyan nevez-
ni. Aztán évhez kötöttük. A nyolcvanas évek
tánccsoportja, akik akkor játszottak fôszere-
pet. Aztán a kilencvenes évek és a maiak.
Mindegyik generációban megvoltak azok a
karakterek, akik továbbvittek dolgokat. A
teljesség igénye nélkül említhetem a nyolc-
vanas évekbôl Kôvári Andreát, Jankó Pétert,
Kovács Szilviát és Kovács Esztert a kilencve-
nes évekbôl, akik a csoport meghatározó
tagjai voltak. Ôket késôbb már Aranygene-
rációnak neveztük, hiszen ôk azok, akik

mindent nyertek, szenzációs sikereket elér-
ve. Szintén innen nevelôdött ki Vass Gábor,
aki szinte „országjáróként” nagyon sok he-
lyen tanít táncot, ebbôl él.
Beszélgetésünk zárásaként Ipsics Péter el-
mondta még, hogy a mostani tanítványok-
ban is érlelôdik a tehetség és a szorgalom,
hogy egykoron ôket is arany generáció-
ként emlegethessék, illetve éppen a riport
lejegyzésekor is megmérettetik magukat,
hiszen Keszthelyen, a Helikon Fesztiválon
vesznek részt, melyen már eddig is szép si-
kereket értek el.

»ROZMÁN LÁSZLÓ

Néptánc-ünnep a mûvelôdési központban
J U B I L Á L T  A  K E M E N E S A L J A  N É P T Á N C C S O P O R T

ipsics péter számos sikeres koreográfiát készített
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Új programmal gazdagította mûso-

rainak sorát a Kemenesaljai Mûve-

lôdési Központ és Könyvtár. Celli

operaesték címmel opera kereszt-

metszeteket kínál közönségének

három alkalommal. A programso-

rozat elsô elôadásának keretében

Mozart örökbecsû mûvét, a Varázs-

fuvolát hozták el városunkba a Ma-

gyar Állami Operaház mûvészei

április 25-én. Mozart talán legis-

mertebb operája a fény és a sötét-

ség, a jó és a gonosz, a gyûlölet és

a szerelem csodás meséje. A kép-

zeletbeli földön játszódó történet

hôsei szintén képzeletbeli szemé-

lyek, akikkel varázslatos esemé-

nyek történnek, de mint minden

mesében, sok kalandos esemény

és viszontagság után végül itt is a

jó gyôz és a gonosz veszít. Mozart

népszerû operájának jelmezes,

díszletes, színpadi játék változatá-

val varázsolták hangulatossá és

szórakoztatóvá az elôadást az ope-

raház mûvészei, akik maradandó

zenei élményben részesítették

hallgatóságukat. Az operaesték

legközelebbi elôadására május 16-

án kerül sor, amikor Erkel Ferenc

Bánk Bánja lesz mûsoron. 
»RA

M Û V E L Ô D É S  «  

MOZART VARÁZS-
FUVOLÁJA 
CELLDÖMÖLKÖN

Énekszótól volt hangos a bobai Mûve-
lôdési Ház április 19-én, szombaton
délután. A Simó Éva vezette helyi da-
loskör rendezett Tavaszköszöntô Dalos-
találkozót a környékbeli dalárdások
számára. A faluban az Ôszköszöntônek
már hétéves hagyománya van, Tavasz-
köszöntôt azonban most szerveztek el-
sô ízben, amibôl szintén hagyományt
szeretnének teremteni. A vidám, nótás
találkozó Szabó Ferenc polgármester
megnyitó beszédével vette kezdetét,
majd a házigazda énekesek fakadtak
dalra. Ôket követte a Kamondi Boglár-
ka Néptánccsoport, majd a mûsor fo-
lyamán fellépett még a Balatonfûzfôi
Vegyeskar, az Egyházashetyei Berzse-

Dalostalálkozó Bobán
nyi Népdalkör, a Rumi Kórusegyesület,
a Sorkifaludi Nefelejcs Nôi Kar valamint
a Kemenesmagasi Citerazenekar és
Népdalkör.

»RA

Kemenesi tükrös a KMKK-ban

Nem kevés talentummal büszkélkedhet
szûkebb pátriánk, a Kemenesalja. A mû-
velôdési központban évtizedek óta mû-
ködô, alkotó mûvészeti szakkörök tagjai
és vezetôi már többször megmutatták
munkáikat a közönségnek. Idén, egy kü-
lönleges, több „szakterületet” bemutató
tárlatot hoztak létre a szakkörösök, és a
környék népmûvészei. A mûvelôdési
központ galériáján április 18-án nyílt,
Kemenesi tükrös címet viselô kiállítás
sokrétû alkotómunkásságukat mutatja
be. A megnyitó rendezvényen az Egyhá-
zashetyei Berzsenyi Népdalkör dunántúli
dalcsokra után Pálné Horváth Mária in-
tézményvezetô köszöntötte az alkotókat

és a megjelenteket. A galériát betöltô
hímzett, szôtt, faragott, csuhéból, háncs-
ból, agyagból készült tárgyak: terítôk, fa-
liszônyegek, függönyök, párnák, visele-
tek, bútorok, tükrök, fazekak mind-mind
a tehetséges alkotómûvészek keze nyo-
mát dicsérik. A teljesség igénye nélkül:
Beszprémy Józsefné, Varga Mária, Bene-
dekné Gosztonyi Hajnalka, Kovács Hen-
rietta, Orbán Zita, Gregorich Ferenc,
Harasztovics Róbert, Dénes Tibor, Né-
meth Gyula, Horváth János, Sipos Ágnes,
Berta István. A népi kultúra sokszínûsé-
gét tükrözô tárlat május 18-ig tekinthetô
meg a KMKK-ban.

»REINER ANITA

a kiállított alkotások néhány darabja
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• 2008. május 6., 18.00 – Kiállítás-megnyi-
tó Katonáné Erdély Györgyi mûvészta-
nár alkotásaiból. Helyszín: a Vulkán
fürdô konferenciaterme.

• 2008. május 12., 16.00 – A Haydn Vonós-
négyes Kôszeg kamaraestje az intéz-
mény galériáján. A belépés díjtalan. 

• 2008. május 15., 17.30 – „Színházbusz”
indul a Gyôri Balett Hódolat Chaplin-
nek címû elôadására. Részvételi díj
(belépô + útiköltség): 3200 Ft

• 2008. május 16. 19.00 – Erkel Ferenc:
Bánk bán (opera-keresztmetszet) a
Magyar Állami Operaház neves mûvé-
szeinek közremûködésével. Helyszín:
KMKK színházterme. Jegyek az intéz-
mény jegypénztárában válthatók. 

• 2008. június 22. – Színházbusz indul Bu-
dapestre a Magyar Színház Roman
Polanski: VÁMPÍROK BÁLJA c. musical-
jére. Részvételi díj: 8.500 Ft mely tar-
talmazza a belépôjegy és az útiköltség
árát.

• Május 23–25. – Alsósági Tavaszi Napok
rendezvénysorozat – templomi kon-
cert és szórakoztató, kulturális progra-
mok, kiállítás, sportrendezvények és
sok más meglepetés.

• Május 24., 15.00 – Kráterhangverseny
2008 – fúvószenekraok találkozója a
Ság hegyen.

» PROGRAMAJÁNLÓ

Április 19-én egész estét betöltô jubi-
leumi mûsorral ünnepelte fennállásá-
nak 35. évfordulóját a Kemenesalja
Néptánccsoport. A népzene és néptánc
hívei zsúfolásig megtöltötték a mûve-
lôdési központ színháztermét, hogy
együtt ünnepeljenek a régi és az új
idôk táncosaival. A jubiláló tánccsopor-
tot elsôként Fehér László polgármester
köszöntötte oklevéllel és elismerô sza-
vakkal, majd Marton Ferenc, a Vas Me-
gyei Közgyûlés alelnöke adott át okle-
velet a megye kulturális életének gaz-
dagításáért az együttes vezetôjének,
Ipsics Péternek és feleségének, Ipsics-
né Nagy Erzsébetnek. Pálné Horváth
Mária intézményigazgató a tánccsoport
múltját idézte fel, és egykori alapítóit
köszöntötte. 

Az intézmény és a tánccsoport története
egybefonódik. Az 1972-es átadást köve-
tôen vette fel a táncegyüttes a jelenleg is
használt nevét. Egykori vezetôi, Kuthi
Márta, Kocsmár Gyula, Parais István, Kon-
dora István hozták magukkal a néptánc
szeretetét, és vitték magukkal a néptánc-

tudást szerte a Dunántúlon. 1993-ban
kezdôdött a csoport újkori története Ipsics
Péter és felesége vezetésével, akik töret-
len lelkesedéssel és sikerrel dolgoznak
ma is. Az együttessel bejárták Európát,
vitték a magyar népmûvészet és váro-

sunk jó hírét. A Kemenesalja Néptánccso-
port mindig is a kultúra követe volt –
mondta el az intézményvezetô. 
A gálamûsorban nemcsak a jelenlegi ta-
gok, hanem a nyolcvanas, kilencvenes
évek néptáncos generációja is képvisel-
tette magát, megmutatva, hogy tehet-
ségük mit sem kopott az évek múlásá-
val. A jubileumi rendezvényen számos
táncdialektust, látványos koreográfiát,
szólókat mutattak be az ifjú és még if-
jabb nemzedékek, akiket a tánc szere-
tetén kívül szemmel láthatóan a közös-
ség ereje is összetart. Az esten a talpa-
lávalót a Lenvirág zenekar húzta a tán-
cosoknak.

»REINER ANITA

35 éves a Kemenesalja
Néptánccsoport
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AZ ALSÓSÁGI TAVASZI  
NAPOK FELHÍVÁSAI!
Az Alsósági Részönkormányzat és a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár Vizek és vízpartok világa
címmel rajzpályázatot hirdet celldö-
mölki és kemenesaljai óvodások és
általános iskolások részére az aláb-
biak szerint:
I. kategória: óvodások,
II. kategória: alsó tagozatosok,
III. kategória: felsô tagozatosok. 
Az alkotások tetszôleges technikával
és méretben készülhetnek.
A pályamûveket 2008. május 20-ig
lehet leadni a mûvelôdési központ-
ban Tóth Andrea szervezônél
(Tel.: 95/779-302).
Az Alsósági Részönkormányzat és a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár Alsósági fakanál címmel fô-
zôversenyt hirdet. Helyszín az alsósági
sportcsarnok melletti tér. Idôpont:
2008. május 24. (szombat), 15.00 óra.
Versenyezni lehet egyénileg és csa-
patban is. A kellékekrôl mindenkinek
magának kell gondoskodnia. Bôvebb
információ a mûvelôdési központban
Benke Csaba szervezônél
(Telefon: 95/779-302).
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A hosszú évek óta sikeresen mûködô,
Nagy Márta vezette Tücsök Bábcsoport
számos helyen képviselteti magát színvo-
nalas szerepléseivel, és egyre magasabb
babérokra tör. Mindig új technikával ruk-
kolnak elô, újabban UV-fényes feldolgozá-
saikkal aratnak sikert sok helyen. A Tanítók
Apáczai Nyári Akadémiáján minden évben
fellépnek, itt is felfigyeltek rájuk, és Pécsre
hívták ôket vendégszereplésre, ahol mese-
játékaikkal, és uv-s produkcióikkal léptek
színre. A közelmúltban hazai pályán az
Ezerlátó Mesefesztiválon értek el harmadik
helyezést. Jelenleg a júniusban Egerben
megrendezésre kerülô Országos Bábfeszti-
válra készülnek a „tücskök”. Emellett nem

kisebb dologra várnak, mint egy zágrábi
visszajelzésre, hogy kiderüljön, részt ve-
hetnek-e az ôszi nemzetközi bábfesztivá-
lon. A referencia anyagot mindenesetre
már elküldték…
Ami a bábosok jelenlegi létszámát illeti, ti-
zenketten alkotják a kezdôcsoportot, a
„nagyok” pedig tízen dolgoznak Nagy Már-
ta irányítása alatt.

»RA

A Tücsök
Bábcsoportról

A Vulkán Gyógy- és Élményfürdô gyógyászati részlegén kialakították az iszappako-
lás személyi és tárgyi feltételrendszerét. Az iszapot Hévízrôl, a Szent András Kór-
házból hozzák. A kezeléseket a fürdôn rendelô orvosoknál igényelhetik a betegek.
Folyamatban van a szénsavas kádfürdô rendszerének kiépítése is, ezt a kezelést
érbetegségek gyógyítására javallják. Amint megkezdôdik ez a fajta terápia is, ki-
lenc kezelésfajtát vehetnek igénybe a vendégek.
A nyári szezonnal kapcsolatban Bakó István, a létesítmény igazgatója elmondta,
hogy május elsején szeretnék megnyitni a gyermek csúszdamedencét. A nyári sze-
zonra kisebb fejlesztésekkel is készülnek, a kisgyermekes családoknak játszótérrel
kedveskednek, amely EU-konform játékokat tartalmaz, hintát, homokozót és csúsz-
dát. A játszóteret a pancsoló és a gyermek csúszdamedence közé helyezik. A sport-
kedvelôk számára felszerelik újra a futball-hálót és a strandröplabda-hálót egya-
ránt. Bôvítik az elárusítóhelyek számát is.

»REA

Az Apáczai Kiadó és a Szivárvány Heted 7
Határon gyermekújság az idei tanévben az
1848-as forradalom 160. évfordulója tisz-
teletére hirdette meg a „Talpra magyar”
mottóval illetett tanulmányi versenyt. Az
öt területet (magyar nyelv és irodalom,
matematika, természetismeret, ének-ze-
ne, rajz és képzômûvészet) felölelô, meg-
lehetôsen összetett versengés minden
feladata a 48-as forradalomhoz kapcsoló-
dott. A tanulóknak folyamatosan kellett
beküldeni a megoldásokat. A budapesti,
országos döntôre a háromfordulós leve-
lezôs versenyben legjobb eredményt elért
tanulókat hívták meg. A végsô vetélkedés-
ben szintén sokrétû feladatok voltak, ahol
azonos pontszám esetén a gyorsaság hatá-
rozta meg a helyezések sorsát. Itt Míra a
maximális száz pontból mindössze hármat

vesztett, kivívva ezzel az elsô helyet ma-
gának. A szép eredmény elérése sok gyûj-
tô- és kutatómunkát igényelt a harmadik
osztályos kislánytól, aki mindvégig lelke-
sen és szorgalmasan készült felkészítô ta-
nára, Lôkkösné Varga Alíz segítségével.

»REINER ANITA

H Í R E K  A  G Y Ó G Y F Ü R D Ô B Ô L

BAJNOK ROCKIPÁROS
Kurucz Dorina és Németh Dénes a
celldömölki gimnázium tanulói,
akik a városi Rocky-Dilly ARRC tán-
cosaiként a felnôtt „C” kategóriá-
ban sikert sikerre halmoznak.
Legutóbb Balatonfüreden országos
bajnokságot nyertek.
A celldömölki Kurucz Dorina-
Németh Dénes rockipáros országos
bajnoki címet szerzett az akrobati-
kus Rock and Roll verseny felnôtt
„C” kategóriában. A pár mindkét
tagja már kis korában megismer-
kedett e mûvészeti sportággal, te-
hát nagy rutinnal rendelkeznek.

Több éve mindketten válogatott
kerettagok, ám egymással párost
alkotva szûk egy éves múltra te-
kintenek vissza.
Koszogovits Norbert edzô irányí-
tásával heti három alkalommal
két órát edzenek a KMKK színpa-
dán. A nagy összeszokottság nél-
külözhetetlen, hiszen a ritmikus
mûvészi elemek mellett akrobati-
kus elemek is szerepelnek a prog-
ramban, aminek látványosnak,
ugyanakkor biztonságosnak is
kell lennie. 
A mostani országos bajnoki címet
négy nyugat-magyarországi ver-
seny elôzte meg, minden alkalom-
mal ôk végeztek az elsô helyen. Így
jutottak az országos döntôbe, s ha
már ott voltak, azt is megnyerték,
öregbítve városunk hírnevét.
Legyünk rájuk büszkék!

»VÖLGYI LÁSZLÓ

dorina és dénes az edzôjükkel

Országos elsô lett Keresztes Míra

keresztes míra és felkészítôje, lôkkösné varga alíz

részlet a legújabb elôadásból
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Mivel tölti szabadidejét?Megkérdeztük
» válaszoltak

Nyugdíjas vagyok, de soha nem
unatkozom, mindig találok ma-
gamnak valami elfoglaltságot.
Amióta megnyílt a fürdô, gyak-
ran eljárok, vidéki fürdôhelyre
nem is megyünk azóta. A mû-
velôdési központ rendezvényeit
is szívesen látogatom, és rend-
szeresen részt veszek termék-
bemutatókon, egészségmegôr-
zéssel kapcsolatos programo-
kon, szervezett buszos kirándu-
lásokon. A tévénézés, újságol-
vasás is kedvelt idôtöltés szá-
momra. A kertben is mindig
akad tennivaló, és a kisebb
unokákra is vigyázok szabadi-
dômben. 

Jelenleg nincs idôm unatkozni,
és azon gondolkodni, hogy mit
csináljak szabadidômben. Kí-
vül-belül tatarozzuk családi
házunkat, már két éve benne
vagyunk az építkezésben, így
egy ideje munkával telik a
szabadidô. Emellett kerti mun-
kák és fûnyírás is akadnak.
Azért pihenésre is szánunk
idôt, olyankor vidéki családlá-
togatások, újságolvasás, eset-
leg fürdôzés szerepel a prog-
ramban. Az egészségre is oda
kell figyelni, és idôt szakítani,
ennek érdekében minden reg-
gel negyed órát szoba-
kerékpározom. 

Két éve nyugdíjas vagyok, így
bôven van szabadidôm. Egy
ideig biztonsági ôrként dolgoz-
tam, és most is van másodállá-
som, így elfoglalom magam. 
A Ság hegyen van szôlôm, oda
is naponta kilátogatok, és eltöl-
tök ott pár órát. Nagyon szere-
tek utazni, kirándulni, megyek
is rendszeresen külföldre, bel-
földre. A helyi programok közül
a kiállításokat nézem meg, és
azokat a rendezvényeket, ahol
unokám táncosként szerepel.
Sokat olvasok, regényeket, új-
ságokat egyaránt, a rejtvény-
fejtés inkább a feleségem prog-
ramja.

Nyugdíjasként idômilliomos va-
gyok, de nem unatkozom. Hiá-
nyolom, hogy itt a városban
nem mûködik nyugdíjasklub,
oda szívesen eljárnék szabad-
idômben. De a barátnôkkel
rendszeresen összejárunk, és
kártyázással, sütés-fôzéssel,
beszélgetéssel jól elütjük az
idôt. Olvasni nagyon szeretek,
könyvet, újságot egyaránt,
ezenkívül rejtvényt fejteni is.
Szívesen kirándulok, a szerve-
zett buszos utazásokat rendsze-
resen kihasználom. A mûvelô-
dési központ programjaira is ál-
talában elmegyek és kertészke-
dem is.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: reiner anita

Kiss
Istvánné

Dancsecs
Károly

Pôdör
János

Márkus
Imréné

Kirándulás a laxenburgi kastélyhoz és a melki apátsághoz (Ausztria) 2008.
05. 24-én celldömölki indulással, luxus autóbusszal 6.900 Ft/fô. Jelentkez-
ni: 06 70/338-9880

1994-es Skoda Favorit 2008. novemberig mûszakival, megkímélt állapot-
ban, kedvezményes áron eladó. Érd.: 06 70/453-4447

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

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

» A P R Ó H I R D E T É S

KIHELYEZETT
ÜGYFÉLFOGADÁS

A Vas Megyei Igazságügyi
Hivatal (Szombathely, Széll
K. u. 54. tel: 94/512-620)
rendszeres jelleggel minden
hónap elsô csütörtökén kihe-
lyezett ügyfélfogadást tart
Celldömölkön. 
Az ügyfélfogadás helye: Cell-
dömölk, Dózsa György u. 18.
Az ügyfélfogadás ideje: 2008.
május 8. csütörtök 10.00–12.00
jogi segítségnyújtó szolgálat.
Jogi problémák megoldásá-
ban tájékoztatás és felvilá-
gosítás, a szociálisan rászo-
rulók részére ügyvéd közre-
mûködésének biztosítása.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
2008.  MÁJUS KÖZPONTI  ORVOSI  ÜGYELET

01. csütörtök 8.00-tól Dr. Kovács Zoltán Pajor Erika
02. péntek 8.00-tól Dr. Mesterházy Gábor Kovács Zoltánné
03. szombat Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
04. vasárnap Dr. Mojzes Szonja Pajor Erika
05. hétfô Dr. Mesterházy Gábor Kovács Zoltánné 
06. kedd Dr. Palatka János Horváth Katalin 
07. szerda Dr. Gájer Tatjána Vida Leventéné 
08. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin 
09. péntek Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné 
10. szombat Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné 
11. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Kovács Zoltánné
12. hétfô 8.00-tól Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
13. kedd Dr. Gájer Tatjána Pajor Erika
14. szerda Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
15. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
16. péntek Dr. Kovács Larisza Pajor Erika
17. szombat Dr. Pánykó Magdolna Kovács Zoltánné
18. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
19. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné
20. kedd Dr. Gájer Tatjána Kovács Zoltánné
21. szerda Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin
22. csütörtök Dr. Kovács Zoltán Vida Leventéné
23. péntek Dr. Kassas M. Khaled Kovács Zoltánné
24. szombat Dr. Gájer Tatjána Pajor Erika
25. vasárnap Dr. Mojzes Szonja Vida Leventéné
26- hétfô Dr. Pánykó Magdolna Kovács Zoltánné
27. kedd Dr. Palatka János Horváth Katalin
28. szerda Dr. Kovács Larisza Pajor Erika
29. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
30. péntek Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
31. szombat Dr. Márton Katalin Pajor Erika
Az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Az Új Kemenesaljában
és a Rádiócellben 

hirdetni reklámozni 
szeretne?

NAGY ANTALT
KERESSE!
Telefon:

06 70/338-9880
e-mail:

nagy.antal@cellkabel.hu
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Celldömölk áll a magyar bajnokság élén
Az Extraligában a Bük pontot rabolt a
BVSC-tôl, a mieink gyôztek Kecskemé-
ten, így a bajnoki tabella élére ugrot-
tak. A nemzetközi Szuperligában a ne-
gyedik hely lett a miénk.

SKK EI Nino Praha – CVSE-Mávépcell-
Vörsas 6:2
Prága, április 8., Nemzetközi Szuperliga
mérkôzés a 3. helyért.
Párosok: Simoncik-Vozicky – Lindner-
Marsi 3:1 (1:0). Elsô egyéni kör: Simoncik –
Fazekas 1:3, Prokoptsov – Marsi 3:0,
Vozicky – Lindner 3:2 (3:1). Második egyé-
ni kör: Prokotsov – Fazekas 1:3, Konecny
– Lindner 3:0, Vozicky – Marsi 3:2 (5:2).
Harmadik egyéni kör: Prokoptsov – Lindner
3:1 (6:2).
Gyôzött: Fazekas 2.
A két cseh és egy ukrán válogatott játé-
kossal felálló prágai csapat egyértel-
mûen jobb volt a mieinknél a bronzmér-
kôzés elsô összecsapásán.
CVSE-Mávépcell-Vörsas – SKK EI Nino
Praha 2:6
Celldömölk, április 15., Nemzetközi Szu-
perliga visszavágó mékôzés a 3. helyért.
Párosok: Fazekas-Molnár – Simoncik-Vozicky

1:3 (0:1). Elsô egyéni kör: Marsi – Prokoptsov
1:3, Fazekas – Simoncik 0:3, Molnár –
Vozicky 3:2 (1:3). Második egyéni kör: Faze-
kas – Prokoptsov 1:3, Marsi – Konecny 0:3,
Molnár – Simoncik 3:2 (2:5). Harmadik egyé-
ni kör: Fazekas – Konecny 2:3 (2:6).
Gyôzött: Molnár 2.
Celldömölkön is kiderült, hogy jobb csa-
pat a prágai, ám a mieinknek nem kell
szégyenkezniük, hiszen a rangos nem-
zetközi kupában elért negyedik hely is
nagyszerû teljesítmény.
Kecskeméti Spartacus – CVSE-Mávép-
cell-Vörsas 0:7
Kecskemét, április 13., Extraligás mér-
kôzés.
Párosok: Papp-Fodor – Fazekas-Marsi 0:3
(0:1). Elsô egyéni kör: Dézsi – Marsi 0:3, Fo-
dor – Fazekas 0:3, Papp – Molnár 0:3 (0:4).
Második egyéni kör: Dézsi – Fazekas 0:3,
Fodor – Molnár 0:3, Papp – Marsi 1:3 (0:7).
Gyôzött: Fazekas 2, Marsi 2, Molnár 2 és a
Fazekas-Marsi páros.
A korábbi nagy ellenfél alaposan meg-
gyengült, s így szinte félgôzzel is fölé-
nyesen gyôzött a celli csapat, az ellenfél-
nek mindössze egy játszmát engedve.
Ezzel a gyôzelemmel – miután a Bük 5:5-

ös döntetlent ért el a BVSC ellen – csapa-
tunk a bajnoki tabella élére ugrott!
CVSE-Mávépcell-Vörsas III. – ÉVSE Hidro
Zalaegerszeg 10:8
Celldömölk, április 13., NB III-as mérkôzés.
Nagy küzdelemben végül is megérdemelt
gyôzelem született a zalaegerszegiek ellen.
Gyôzött: Tamás László 4, Balázs Gyula 2,
Szabó Ferenc 2, Balázs Béla 1 és a Ta-
más-Balázs Gyula páros.
Bronzesô a megyei bajnokságon
Az Alsósági Tornacsarnok adott otthont
Vas megye egyéni asztalitenisz bajnok-
ságának. A megmérettetésen hat egye-
sület versenyzôi álltak asztalhoz.
A korosztályos kategóriákban elért he-
lyezések alapján a CVSE-Mávépcell-
Vörsas a második helyen végzett.
Egyéniben dobogós helyen végzett celli ver-
senyzôk:
Gyermek kategória: 3. Szakács Bence.
Újonc fiú: 2. Mogyorósi Erik, 3. Nagy
Milán és Jakus Tamás. Serdülô fiú: 3.
Mogyorósi Erik. Felnôtt férfi egyéni: 3.
Fehér László. Férfi páros: 3. Tamás Lász-
ló-Balázs Gyula. Veterán férfi egyéni: 2.
Tamás László, 3. Balázs Gyula.

»VÖLGYI L.

A korábbi évek jó hagyományaihoz híven
idén is remekelnek az Eötvös DSE kézilabdá-
zói. A Magyar Kézilabda Szövetség Gyermek
Kézilabda Versenyeinek sorában 2008.
április 11-én Celldömölkön, hazai pályán ért
el szép sikert az Észak-Nyugati régió döntô
1. csoportjában az 1999. jan. 1 után szüle-
tettekbôl álló szivacskézilabda fiúcsapat.
56:11 arányú gólkülönbséggel és az elérhe-
tô maximális 8 ponttal vívták ki az országos
elôdöntôbe jutást, melyre május 16-án Cell-
dömölkön kerül sor. Süle Nándor edzô el-
mondta, hogy sporttörténeti bravúrt hajtot-
tak végre ennek a korosztálynak a verseny-

zôi, hisz az Eötvös DSE B csapata ugyanebbe
az országos elôdöntôbe jutott, csak ôk Gyôr-
ben a régió döntô 2. csoportjában harcolták
ki a továbbjutást. (Ôk is 8 pontot szereztek,
gólkülönbségük: 75:40.) Így bizony majd
egymással is találkozik a két celli gárda, ami
érdekes és örvendetes egyszerre, hiszen így
kétszeres az esély az országos döntôbe ju-
tásra. Az A csapat tagjai: Süle Nándor edzô,
Salamon Zalán, Szabó Barnabás, Szabó Be-
nedek, Kovács Kristóf, Patyi Martin. Szabó
Kristóf, Bali Ádám, Fekete Csongor, Nagy
Csenger, Gönye Bálint.

»RL

Folytatódik a kézilabdás sikerszéria

ASZTALITENISZ EXTRA LIGÁS 
BAJNOKI DÖNTÔ!
CVSE MÁVÉPCELL VÖRSAS – BVSC csapatai
között. Alsósági Sportcsarnok, 2008. május
15., 17 óra. A válogatott játékosokkal felál-
ló ellenféllel ôsszel Budapesten 5:5 -ös
döntetlent ért el csapatunk, hazai pályán
minden esélyünk megvan a bajnoki cím el-
nyerésére! Ez az utolsó forduló, megszerez-
hetjük elsô bajnoki címünket. Várjuk a lel-
kes szurkolóinkat, buzdítsák csapatunkat!

LAPZÁRTA UTÁNI NB II-ES
KÉZILABDA EREDMÉNYEK:

Nôi kézilabda: CVSE-Mávépcell –
MOGAAC DSE 33-26 (16-13).
Nôi ifjúsági: CVSE-Mávépcell – MOGAAC
DSE 24-19 (15-8).
Férfi kézilabda: CVSE-Mávépcell – Várpa-
lotai Bányász 21-26 (8-12).
Celldömölk: Sárfi – Berghoffer 2, EGYED 7,
HORVÁTH Cs. 6, Erôss 2, Kazári 2, Pozsonyi 1.
Cserék: Szinger (kapus), Bakonyi 1, Süle.
Edzô: Fancsali Ferenc.

A meglehetôsen hiányosan felálló Celldö-
mölk az elsô negyed órában tudott parti-
ban maradni fejér megyei riválisával szem-
ben. Ezután fáradni kezdtek a hazaiak, és a
jó erôkbôl álló vendégek szépen meglép-
tek. A második játékrészben tizenkét per-
cig(!) gólképtelen volt a celli csapat, és a
végén hiába szedték össze magukat a fiúk,
az addig összegyûjtött tetemes hátrányt
már nem tudták ledolgozni.
Férfi ifjúsági: CVSE-Mávépcell – Várpalotai
Bányász 27-41 (13-21).

»CSUKA
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»  S P O R T

Kemenesalja
Új

»

CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

megjelenik kéthetente

felelôs kiadó:

Bakó István

felelôs szerkesztô:

Györéné Losoncz Andrea
szerkesztôség:

Farkas Gábor, Káldos Gyula, 
Kustos Lászlóné, Major Tamás (fotó),

Reiner Anita, Rozmán László, Takács Mária, 
Vass Veronika, Völgyi László (nívódíjas), 

Horváth Lajos (örökös tag)

hirdetésszervezô:

Nagy Antal (06 70/338-9880)
szerkesztôség:

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/525-810

E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu;
ujkemenesalja@gmail.com

lapterv:

Horváth Attila

nyomda:

Antók Nyomda Celldömölk

ISSN 0865-1175
lapzárta: minden páratlan hét péntek

elôfizetés vidékre:

egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft.

A Városi Általános Iskola kézilabdacsapatai
az elmúlt idôszakban a következô eredmé-
nyeket érték el .
Diákolimpia megyei döntôk:
IV. korcsoport (7–8. o.) leányok megyei IV.
helyezés.
IV. korcsoport (7–8. o.) fiúk megyei II. he-
lyezés.
III. korcsoport (5–6. o.) fiúk diákolimpia
megyei döntô I. helyezés. (Az országos
elôdöntôt 2008. 05. 23-án Celldömölkön
rendezik.) Ugyanez a csapat a Dunántúl
Serdülô Kézilabda Bajnokságon II. helye-
zett lett. Mindhárom csapat felkészítôje
Szabó Lóránt.

Celldömölk-Veszprém 2-0 (0-0)

NB III. Bakony csoport labdarúgó-mérkô-
zés 24. forduló 2008. április 19.
Celldömölk, 400 nézô. Játékvezetôk:
Böcskei Balázs (Hoffbauer Roland,
Makkosné Petz Brigitta).
Celldömölk: TÓTH A. - Szalai K., SZABÓ A.,
Gyôrvári,  Györkös – Pungor (74. p. Kazári
B.), Babics, HORVÁTH Á. (85. p. Kulman),
Kocsis (89. p. Kovács R.) – Szalay T.,
VÁNKOS.
Edzô: Balhási István.
Veszprém: Radnai – GRÓSZ, Pálfi, Foki (71.
p. Tálos), Iszlai – Garai, Soós (46. p.
Krén), TATAI, Straub – Babik, MAROS-
VÖLGYI. 
Edzô: Kozma Csaba.
Góllövôk: Horváth Á. (52. p.) és Vánkos
(87. p.). 
Kiállítás: Pálfi Róbert (59. p.).

Akkor jó, ha a dolgokat a helyén értékel-
jük. Akár túl-, akár alábecsüljük a teljesít-
ményt, becsapjuk önmagunkat, és
elôbb-utóbb megfizetjük tévedésünk
árát. Nos, van egy csapat az NB III. Ba-
kony csoportjában, akinek tavasszal a
hazai pályán elért teljesítménye négy
mérkôzésbôl négy gyôzelem, kapott gól
nélkül tíz rúgott góllal. Gondolhatnánk, a
bajnokság egyik, a végsô gyôzelemre tö-
rô csapatáról lehet szó, de nem. A Cell-
dömölkrôl van szó, helyezzük hát helyé-
re az együttest! Messze van még attól,
hogy kikiáltsuk, itt a nagy csapat, de
messze került attól is, hogy bárki is a biz-
tos pontszerzés reményében lépjen fel
ellene. Helyén értékelve tehát a dolgo-
kat, mindenképpen elismerés illeti a já-
tékost, a csapatot, az edzôt és minden-

kit, aki a háttérben tevékenykedik, kezd-
ve a szertárostól egészen és fôleg a
szponzorokig. De azért maradjunk a föl-
dön, azaz inkább a gyepen, mert a
Veszprém elleni mérkôzés sem volt egy-
szerû menet. A tabellán közvetlenül elôt-
tünk álló együttes jól kezdte a mérkô-
zést, enyhe mezônyfölényben játszottak,
igaz a kapuk csak egy-egy jó helyrôl el-
végezhetett szabadrúgás okán kerülhet-
tek volna veszélybe, ha pontosabban cé-
loznak a végrehajtók. A 21. percben az-
tán egy Tóth Andris-bravúr kellett ahhoz,
hogy ne kerüljünk hátrányba, egy gyors
kontrát követôen Marosvölgyi sarokkal
készítette le lövésre a labdát Tatainak,
akinek igazán sistergô bombáját Tóth a
kapu fölé tornázta. Hasonló teljesítmény-
re volt szüksége a második félidô elején
is, amikor Grósz jó 25 méterrôl elvégzett
bomba szabadrúgását hihetetlen reflex-
szel ütötte szögletre. A mérkôzést erre az
idôre amúgy már a Cell felügyelte, a ve-
zetô gól mégis kissé váratlanul esett.
Történt, hogy Kocsis készülôdött bedo-
báshoz, Horváth Ádám jól indult be az
üresbe és a veszprémiek számára várat-
lanul nagy bedobást jó 7-8 méterrôl a
kapu jobb oldalába helyezte. A kitámadó
vendégek ellen az 59. percben egy kont-
rát követôen Vánkos Balázst a félpályától
kezdve üldözte, ráncigálta Pálfi, végül a
kaputól mintegy húsz méterrel tervét si-
ker és piros lap koronázta. A Veszprém
tíz emberrel is küzdött, helyenként a
gyenge napot kifogó játékvezetô asszisz-
tálása mellett már durvaságok is be-be-
csúsztak részükrôl. Ennek szenvedô ala-
nya éppen Horváth Ádám lett, aki vérzô
orral, szájjal hagyta el kényszerûen a pá-
lyát, egy alattomos könyöklést követôen

Újra érdemes meccsre járni! (csak a játékvezetôi hármas nem látta az
esetet). A mérkôzés a 87. percben dôlt
el, amikor Vánkos most párban iramo-
dott meg Szalay Tamással a félpályától,
kijátszva a behátráló védôt és becsapva
a kifutó kapust, Vánkos ügyesen helye-
zett a kapuba.
A 25. fordulóban nem lépett pályára a
csapat, az FC Sopron törlése miatt 3-0-ás
gólkülönbséggel, 3 ponttal játék nélkül
gazdagodott az együttes. Kellett is a pi-
henô, hiszen sûrûsödnek az események,
május elsején a Bük, harmadikán pedig a
Keszthely lesz a Kolozsvár utcai barlang
vendége.

»DOTTO

a csapat tagjai: tóth patrik,heim martin, patyi

patrik, zámbó dominik, novák szabolcs , táncos ba-

lázs, gyömörey kristóf, zseli dániel,kolompár ro-

land, kovács bence, tóth bence, szabó dávid, hor-

váth gábor.

Szép eredmények születtek

KITÛNÔRE VIZSGÁZOTT A VULKÁN FÜRDÔ

Április elsô hétvégéjén rendezték  a Katoli-
kus Iskolák országos sportversenyét. Idén
elôször úszás sportágban is megmérkôzhet-
tek a diákok, amely eseménynek a celli Vul-
kán fürdô adott helyet.  Fürdônk elôször
adott helyet ilyen nagy létszámú verseny-
nek, amelyen 80 futam zajlott le. Köszönet
és tisztelet a fürdô minden dolgozójának,
legfôképp Bakó Istvánnak, amiért a verseny
lebonyolítását oly körültekintôen, hozzáér-
tôen végezték. Örömmel mondhatjuk, hogy
a több száz versenyzô közül mindenki elége-
detten távozott, és baleset nélkül, pergôn
zajlott le ez a nagyszabású rendezvény. 

CZUPOR ATTILA
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ÚJ • ÚJ • ÚJ • ÚJ • ÚJ • ÚJ • ÚJ • ÚJ • ÚJ • ÚJ
Új fürdôgyógyászati szolgáltatás:

ISZAPKEZELÉS HÉVÍZI ISZAPPAL
már TB-támogatással is igénybe vehetô!

Tájékoztatjuk vendégeinket, hogy május
5-én, hétfôn és 6-án, kedden a fürdô úszó-
medencéje vízcsere és takarítási munkála-
tok miatt nem üzemel.

A fürdô további szolgáltatásai és meden-
céi ez alatt az idô alatt is zavartalanul ren-
delkezésükre állnak! 
Megértésüket köszönjük!

Vulkán Gyógy- és Élményfürdô
Celldömölk, Sport utca 8.

Tel.: 95/525-070 • www.vulkanfurdo.hu
Nyitva: Hétfôtôl csütörtökig 
és vasárnap 9-tôl 20 óráig

pénteken és szombaton 9-tôl 21 óráig

A VULKÁN FÜRDÔ MEGNYITOTTA
SZABADTÉRI GYERMEK CSÚSZDAMEDENCÉJÉT!

A medencét 15 év alatti gyerekek használhatják.

ÁLLÁSPÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
A Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola pályá-
zatot hirdet:

1. 1 fô matematika-fizika szakos középiskolai tanári állás be-
töltésére. 
Feltétel: szakirányú egyetemi végzettség.

2. 1 fô építôipari mûszaki tanár vagy építôipari mérnök-tanár
(szobafestô-mázoló-tapétázó, valamint kômûves sza-
kok elméleti oktatására).
Feltétel: szakirányú egyetemi vagy fôiskolai végzettség.

A jelentkezés az iskola igazgatójánál írásban, telefonon vagy sze-
mélyesen.
További információ: Tel./fax: 06-95/420-550
e-mail: cellszaksuli@cellkabel.hu

INGATLANOK ÁRVERÉSE CELLDÖMÖLKÖN
Celldömölkön az Önkormányzat tulajdonát képezô, aláb-
bi ingatlanok kerülnek árverésre: 240.000 Ft. (ÁFA-val)
foglaló lefizetése szükséges a licitálást megelôzôen. Az
árverés idôpontja: 2008. március 13. (csütörtök) 9.00
óra. Lakóház elhelyezésére szolgáló ingatlanok:
• Akácfa utcában: 2 db 665 m2 ingatlan 3.600.000 Ft.

(ÁFA-val) Beépítési mód: földszint + tetôtér, szabadon-
álló beépítés

• Táncsics utcában: 1.440 Ft/m2 (ÁFA-val) 6 db ingatlan
824 m2-tôl 1001 m2-ig. Beépítési mód: földszint +
tetôtér, oldalhatáros beépítés. Beépítési határidô: Akác-
fa u. 4 év, Táncsics u.-ban 2 év. Elidegenítési és terhe-
lési tilalom a beépítési kötelezettség teljesítéséig, vala-
mint visszavásárlási jog a beépítési kötelezettség nem
teljesítése esetén. A közmûvek kiépítése, a rákötés és
hálózatfejlesztés költségei a vevôt terhelik. 

• Az Akácfa utcában lévô 2 db ingatlan elektromos áram
ellátását földkábellel kell megoldani.

• Közlekedési célú építmények elhelyezésére (pld.: ga-
rázs tömb) szolgáló ingatlanok: Kodály Z. u. keleti vé-
gén: 3840 Ft/m2 (ÁFA-val) 2 db ingatlan 1201 m2 és
1694 m2

Helye: Celldömölk Város Polgármesteri Hivatal emeleti
tanácskozója. A licit elnyerését követôen 15 napon belül
szerzôdést kell kötni. Bôvebb információ a Polgármeste-
ri Hivatal Mûszaki osztályán kapható. 95/525-810

PÁLYÁZAT ELÁRUSÍTÓ HELYEK
HASZNÁLATÁRA
A Vulkán Gyógy- és Élményfürdô (Celldömölk, Sport u. 8.)
udvarán kialakított kavics vagy térburkolattal ellátott, vízfel-
vételi és szennyvíz-elvezetési lehetôséggel nem rendelkezô
elárusító helyek használati jogát pályáztatja az fürdôt üze-
meltetô Városgondnokság. Áramfelvétel megoldható.
Az elárusítóhelyek mérete, burkolata: 
1. sz. elárusítóhely (térburkolat): 10,0 m2,
2. sz. elárusítóhely (térburkolat): 10,5 m2,
3. sz. elárusítóhely (kavics): 5,0 m2,
4. sz. elárusítóhely (kavics): 5,0 m2.

Pályázati feltételek:
• A használat 2008. május 15. napjától 2008. szeptember

15. napjáig terjedô idôszakra vonatkozik.
• A használat joga harmadik személynek át nem ruház-

ható.
• Vállalja a használati jogról a szerzôdés aláírását.
A pályázat elbírálásánál elônyben részesül az, aki az
elárusító helyen:
• Lángost, sültkolbászt, kürtôskalácsot, hot-dogot, patto-

gatott kukoricát kíván árusítani;
• a hét valamennyi napján árusít;
• a magasabb használati díjat megajánló, melynek

összege nem lehet kevesebb, mint: 
– kavicsos burkolatú elárusítóhely esetén: 1.450

Ft/hó/m2 + áfa.
– térburkolattal ellátott elárusítóhely esetén: 1.550

Ft/hó/m2 + áfa.
A pályázatot írásban a Városgondnokság igazgatójának cí-
mezve (9500 Celldömölk, Temesvár u. 16.) lehet benyúj-
tani 2008. május 6. 11.00 óráig, aki 2008. május 8-ig ér-
tesíti döntésérôl a pályázókat.

CELLDÖMÖLK, 2008. ÁPRILIS 23.

BAKÓ ISTVÁN, IGAZGATÓ



Idén is várjuk megújult, igényes környezetben
a kikapcsolódásra vágyó 

horgászokat és kedves vendégeinket!

Folyamatos intenzív telepítés biztosítja a kellemes idôtöltést, 1 hektáron fo-
lyamatosan 100 mázsa fölötti halmennyiség! Ôszi telepítés során 30 mázsa
nagytestû ponty kerül telepítésre (4–12 kg).
Két éve ki nem fogott megjelölt tokhal (kb. 15–16 kg) kifogója idén már
300.000 Ft jutalmat kap!
Rekord fogások: 16 kg-os ponty, versenyen 5 óra alatt 149 kg-os fogás.
Újdonság: Büfénkben bôvült a kínálat, frissensültek, melegszendvicsek,
hot-dog, hamburger, sült hal (hekk) és sok más finomság kapható!
Kínálatunk: Napijegyes horgászat, büfé, nyolcszemélyes filagóriák, stégek,
gyerekeknek fedett homokozó, hinta, csúszda, hölgyeknek napozóágyat,
horgászoknak horgászfelszerelésük bepakolásához kiskocsit biztosítunk
(idén már 16 db). Ingyenes steak sütési és bográcsozási lehetôség.
Horgászcikkek, etetôanyagok, csalik árusítása. Társaságoknak, cégeknek
horgászversenyek lebonyolítását vállaljuk.
Rövid házirend: Napijegy 1000 Ft, amely egy fô két bottal való horgásza-
tát engedélyezi. Gyerek napijegy 500 Ft, 1 bottal horgászhat. A napijegy
személyre szól, nem horgászbot darabszámra. A napijegy nem ruházható
át, kísérô nem horgászhat a horgász második botjával. Egy belépô két bot,
nem két ember egy-egy bot. A halat nem kötelezô megvásárolni, korlát-
lan számban vissza lehet engedni. Ha szeretne részt venni egy 4.000.000 Ft
összdíjazású amatôr horgászversenyen, szintén keresse fel tavunkat! Az
év horgásza Energofish kupáért amatôr horgászverseny egyik rendezési
jogát nyerte el a tó.
További bôvebb információ kérhetô: Karvas Gábor 0630/378-6062
A tó közvetlenül Pápa felôl Sárvár irányába, Borsosgyôr után jobbra, a fô-
útvonal mellett található.
Nyitva: mindennap 8.00-tól

WWW.STRANDITO.ATW.HU



Várjuk kedves vásárlónkat!

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

Ballagási és bérmálási szezonra kí-

nálunk öltönyöket, ingeket, nyak-

kendôket, kiegészítôket folyama-

tosan bôvülô árukészlettel.

Méretre igazítást és egyedi öltö-
nyök varratását is vállaljuk!

Tavaszi kínálatunk:
rövid újjú ingek, pólók folyamato-
san érkeznek üzletünkbe.

Patyolat átadás-átvétel az üzletben.

Minden aranyékszer árából 15% kedvezmény!  
Törtarany beszámítás magas áron!             

Minden ezüstékszer árából
grammonként 50 Ft-ot elengedünk!

Az édesvízi tenyésztett gyöngy és gyöngyház lánc,
karlánc, fülbevaló árából 15% kedvezményt adunk!

Swarovski kristállyal díszített ékszerek           
ezüst foglalatban!

Éljen a lehetôséggel és válogasson kedvére akciós
termékeink közül!

Választék – Minôség – Kedvezô ár             
Nyitva tartás: 

hétfô-péntek:  8.00–17.00 szombat: 8.00–12.00

Celli Bé-Ke Bt. 
Celldömölk, Szentháromság tér 6.

TAVASZI ÉKSZER VÁSÁR!
(Akciónkat folytatjuk: május 2–31-ig)

F É R F I  D I V A T


