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» Aláírták a bérleti
szerzôdést 5.

» Trianoni 
megemlékezés 
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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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Ismét befejezôdött egy tanév. Az iskola-
összevonás tapasztalatairól, az éves
munkáról, az eredményekrôl számolnak
be az általános iskolák vezetôi.

Baloghné Danka Adél, a Celldömölki Városi
Általános Iskola igazgatója: – A 2007–
2008-as tanév jelentôs változást hozott:
„mamutintézmény” lettünk, tanulólétszá-
munk 1103 fôre duzzadt. Nehéz évet zár-
tunk, mert a pedagógusoknak a mindenna-
pi szakmai munka mellett rengeteg admi-

nisztrációs, egyeztetéses feladattal kellett
megbirkózni az iskola-összevonás miatt.
Emellett a vidéki tanulók felzárkóztatására
is sok idôt áldoztak. Nem volt könnyû az
átállás. Ez csak együttmûködéssel és össze-
fogással valósulhatott meg, de ezek meg-
létének köszönhetôen eredményes tan-
évet zárhattunk. Szerencsés volt, hogy az
összevonás után az 1–2. osztályosokat egy
épületbe helyeztük el, hiszen közösen
megtalálták helyüket a „nagycsaládban”,
és sikeresen vették az akadályokat. 
A nevelôtestület létszáma (106 fô) az
eredményes pedagógiai munkához meg-
felelô, a szakos ellátottság teljes. A szak-
mai munkát logopédusok, gyógypedagó-
gusok, beszédfejlesztôk segítették. Mun-
kánk során igyekeztünk a kompetencia
alapú oktatást még inkább elmélyíteni és
alapjait lerakni. Nevelôtestületi iskolakon-
cepciónk középpontjában az értékközvetí-
tô és képességfejlesztô pedagógia áll. Ok-
tató-nevelô munkánkban a fô hangsúlyt az
„amit tanítunk” helyett az „akit tanítunk”
és „ahogy tanítunk”-ra helyeztük. A tagin-
tézményekkel a kapcsolattartás napi szin-
tû, tavaly augusztus végén ôk is munkater-
vet készítettek, és az ebben elôírt célokat
tanév végére teljesítették is. Közös vetél-

kedôket, felolvasó, sport-, matematika-
versenyeket szerveztünk együttesen. A lé-
nyeg, hogy közösen tudjunk gondolkodni.
Egy év kevés, de mivel a diákoknál a szak-
maiságunkat, és a gyerekszeretetünket ka-
matoztatjuk, úgy gondolom, hogy ôk ebbôl
a változásból csak azt vették észre, hogy
sokkal többen vagyunk. Az év folyamán
minden lehetôséget megragadtunk, hogy
pályázni tudjunk a feltételek javítása érde-
kében. A tanév elejére kisebb karbantartá-
si munkákat tervezünk, a szûkös anyagi le-
hetôségekhez mérten.
Eredményes, sikeres tanévünk volt, tanu-
lóink szép eredményeket értek el orszá-
gos, megyei szintû versenyeken egyaránt.
144 nyolcadikos fejezte be nálunk általá-
nos iskolai tanulmányait. 36 diákunk ért el
kitûnô tanulmányi eredményt, 10 tanulót
kiemelkedô sportteljesítménye miatt jutal-
maztunk a tanévzárón. Egy diákunk, Kiss
Rebeka pedig a Karate Szövetség verseny-
zôjeként elért Európa bajnoki elsô helyezé-
se révén részesült dicséretben. A jövôrôl
talán annyit, hogy a Városi Általános Isko-
la új pedagógiai programja alapján lehet-
ségesnek tartom olyan mûhelylégkör lét-
rehozását, amelyben nem csak lehet, de
kell is és érdemes is jól dolgozni.

•••
Szabóné Kiss Ildikó, az Alsósági Tagiskola
vezetôje: – Az idei tanévben a Celldömölki
Városi Általános Iskola tagiskolájaként 9
tanulócsoporttal, 3 napközis csoporttal,
192 tanulóval mûködtünk. Húsz ballagó
nyolcadikosunkból tízen gimnáziumban,
heten szakközépiskolában, hárman szakis-
kolában folytatják tanulmányaikat. Szep-
temberben 27 elsô osztályost várunk. 
A 2007–2008-as tanév sikeres és eredmé-
nyesnek mondható. 30 kitûnô és 16 jeles
tanulmányi eredményt elért diákot jutal-
mazhattunk az évzárón. Tanulóink számos

versenyen szerepeltek és értek el szép he-
lyezéseket. Az idegen nyelvi, népdalének-
lési, rajz- és sportversenyek, valamint a
levelezôs tanulmányi versenyek is népsze-
rûek voltak diákjaink körében. A helyben
adódó sportolási lehetôségeket kihasznál-
va úszásban és asztaliteniszben is meg-
mérettették magukat. 
Úgy érzem, hogy oktató-nevelô munkánk
színvonalát nem befolyásolta az iskola-
összevonás, hagyományainkat megôrizve
igyekeztünk bekapcsolódni a városi iskola
vérkeringésébe. Személyi változásként
megemlíteném, hogy Raffay Katalin tanár-
nô, az alsósági iskolában eltöltött 39 év ok-
tató munka után nyugdíjba vonult. 

•••
Czupor Attila, a Szent Benedek Katolikus Ál-
talános Iskola igazgatója: – A 2007–2008-as
tanévben iskolánk tanulólétszáma 215 fô
volt. A vidéki tanulók bejövetele által jelen-
tôsen, ötven fôvel emelkedett korábbi lét-
számunk. Ezek a diákok hamar beilleszked-

tek, gyorsan alkalmazkodtak hagyomá-
nyainkhoz és megtalálták helyüket az isko-
lában. Idén 28 nyolcadikost bocsátottunk út-
jára, a következô tanévet 30 elsôssel kezd-
jük. Végzôseink 90%-ának sikerült felvételt
nyerni az elsô helyen megjelölt középfokú
intézménybe. Kitûnô tanulmányi ered-
ménnyel 38 tanuló fejezte be a tanévet.
Elmúlt tanévünket jónak értékelem. Prog-
ramokban gazdag és tanulmányi munká-
ban eredményes évet zártunk. A különbözô
szaktárgyi és sportversenyeken is sok szép
eredmény született diákjaink körében.
A nyár folyamán nyelvi, hittan-, és sakk-tá-
borral várjuk a gyerekeket. Emellett iskola-
épületünk bôvítése is ebben az idôszakban
valósul meg. Egy logopédiai foglalkoztató
teremmel bôvül az intézmény. 

»REINER ANITA

Tanévértékelés az általános iskolákban
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Június 7-én tartotta tavaszi közgyûlését
a Kemenesaljai Baráti Kör. A mûvelô-
dési központ galériáján szép számban
összegyûlt tagokat elsôként Pálné Hor-
váth Mária alelnök köszöntötte, majd
dr. Zsiray Ferenc elnök vette át a szót. 
A rendezvényen részt vett Fehér László
polgármester is, aki a Celldömölk életé-
ben zajlott beruházásokat, további le-
hetséges pályázatokat, fejlesztéseket is-
mertette. Két év kihagyás után dr. Kósa
András tiszteletbeli elnök is jelen volt a
közgyûlésen, és hangsúlyozta, örülne,
ha a mai fiatalokban is lenne olyan szel-
lemiség, szülôföldhöz ragaszkodás, mint
bennük volt egykor, akik kincseket vit-
tek magukkal innen, a Kemenesaljáról.
A hagyományokhoz híven a Jónás–Szen-
te pályázatok eredményhirdetésére is a
rendezvény keretében került sor. Az iro-
dalom, képzômûvészet és népmûvészet
kategóriában meghirdetett pályázatra ti-
zenhat diáktól összesen 29 pályamû ér-
kezett.
A díjkiosztón a következôk részesültek dí-
jazásban:

Irodalom: 
I. hely (Szente-díj): Mózer Dávid, Berzse-
nyi Dániel Gimnázium;
I. hely: Hencz Dóra, Berzsenyi Dániel Gim-
názium;
II. hely: Huszár Melinda, Berzsenyi Dániel
Gimnázium;
III. hely: Kurucz Dorina, Berzsenyi Dániel
Gimnázium;
Különdíj: Géczi Katalin, és Leitner Veroni-
ka, Berzsenyi Dániel Gimnázium.

Népmûvészet:
I. hely: Tóth László és Kocsis Katalin,
Celldömölki Mûszaki Szakközép- és Szak-
iskola;
II. hely: Gadácsi Katalin, Berzsenyi Dániel
Gimnázium.

Képzômûvészet:
I. hely: Németh Kitti, Berzsenyi Dániel
Gimnázium;
II. hely: Fehér Barnabás, Celldömölki Mû-
szaki Szakközép- és Szakiskola;
III. hely: Kovács Eszter, Celldömölki Mû-
szaki Szakközép- és Szakiskola;

Különdíj: Horváth Anna és Horváth Dori-
na, Berzsenyi Dániel Gimnázium.
Az év diákja cím birtokosai Gadácsi Eszter
a Berzsenyi Dániel Gimnáziumból és
Bóczi Roland a Mûszaki Szakközép- és
Szakiskolából lettek. 
Az ünnepélyes eredményhirdetés után
kezdetét vette a baráti kör hagyományos
közgyûlése, melyen a tagok értékelték az
elmúlt félév történéseit és megvitatták
jövôbeni terveiket.

»REINER ANITA

A Kemenesaljai Baráti Kör közgyûlésérôl

A MEA-GOLD Kft. felvételt hirdet celldö-

mölki telephelyére megváltozott mun-

kaképességû munkavállalók részére kézi

összeszerelô munkakörbe. 

Jelentkezni a 92/599-146 telefonszámon

lehet.

SEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
CELLDÖMÖLK, KOSSUTH U. 5. 1. em.
Kismûtétek: szemölcsök, zsírdaganatok, kásadaganatok,

ciszták, ganglionok, anyajegyek, mûtéti hegek
eltávolítása, körömrendellenességek ellátása

• Aranyér-mûtét HELYI ÉRZÉSTELENÍTÉSSEL
• Érszûkület mérése, kezelése
• Ínhüvelygyulladás vizsgálata, kezelése
• Visszerek, fekélyek MODERN KEZELÉSE
• Emlôvizsgálat, szûrés
• Mûtét elôtti felvilágosítás
• Mûtét utáni utókezelés

Rendelési idô: 

Kedd, csütörtök  15.30–18.30 óráig
Bejelentkezés: 06/70/451-4645

Új!  Új!  Új!  Új!  Új!  Új!  Új!  Új!  Új!

Dr. Nwankpa Emmanuel
sebész adjunktus

VÁROM RÉGI ÉS 
ÚJ BETEGEIMET!

A Kemenesaljai Baráti Kör társadalmi
egyesület pályázatot ír ki ösztöndíjra. 
A támogatás célja: olyan, valamely felsô-
fokú oktatási intézménybe felvett,
kiemelkedô képességû diákok anyagi
támogatása, akik családjuk szociális
helyzete miatt tanulmányaikat nem
tudnák megkezdeni, illetve folytatni. A
tanulmányi támogatást egy tanévre
két személy nyerheti el, tanévenként
tíz hónapon át havi 10-10 ezer forint
összegben. A támogatás odaítélésérôl –
a pályázatok alapján – a Kemenesaljai
Baráti Kör ösztöndíjbizottsága dönt. 

Pályázati feltételek: a pályázó Kemenes-
aljához való kötôdése (vagy Celldömöl-
kön érettségizett vagy Kemenesalján
dolgozott). 
Azok számára, akik még nem kezdték
meg felsôfokú  tanulmányaikat, de fel-
vételt nyertek valamelyik felsôfokú in-
tézménybe, jeles tanulmányi átlag a kö-
zépiskola utolsó két osztályában. 
Azok számára, akik már valamelyik fel-
sôfokú oktatási intézmény hallgatói, az
utolsó két félév jeles tanulmányi átlaga. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: egy sa-
ját kézzel írt önéletrajzot (amely kitér a

család anyagi helyzetére és a pályázó-
nak a választott hivatásával kapcsolatos
terveire), valamint a szükséges bizo-
nyítványok és szülôi keresetigazolások
másolatát. 
A pályázat beküldési határideje 2008.
augusztus 20. (Cím: Kemenesaljai Baráti
Kör, 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.)
A pályázatok augusztus 31-ig kerül-
nek elbírálásra. A döntésrôl a pályázó
legkésôbb szeptember 15-ig értesí-
tést kap.

A KEMENESALJAI BARÁTI KÖR
VEZETÔSÉGE

A KBK tanulmányi támogatása

a kemenesaljai baráti kör tagsága
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Ismét városunkban rendezték meg, immár
ötödik alkalommal, a Fogyatékossággal Élô
Emberek Kulturális Fesztiválját, június 14-
én. A rendezvény kezdetén Holpert Jenôné,
a Vas Megyei Mozgássérültek Egyesülete
Celldömölki Csoportjának titkára köszöntöt-
te a megjelent szereplôket és vendégeket.
A Vas Megyei Közgyûlés részérôl Kovács Fe-
renc elnök és Horváthné Stukics Erzsébet
egészségügyi bizottsági elnök vettek részt.
A köszöntô elhangzása után Fehér László
polgármester üdvözölte a Dunántúlról érke-
zett mintegy kétszáz résztvevôt, akik öt ka-
tegóriában mérték össze tudásukat. Az
egész napos rendezvényt megnyitó beszé-
det dr. Dalos Jánostól, a Mozgássérültek Vas
Megyei Egyesületének elnökétôl hallhatták
a megjelentek. A vers és próza, magyar nó-
ta, ének-zene, tánc és jelenet, valamint
vígjáték kategóriában szereplôk közel

negyven produkciót mutattak be. Az egyéni
fellépôk mellett különbözô csoportok is
képviseltették magukat. Így a pápai, ajkai,
halimbai, celldömölki, papkeszi helyi cso-
portok, valamint a gyôri és Veszprém me-
gyei egyesületek, a celldömölki Népjóléti
és Támogató Szolgálat, valamint civil társ-
szervezetek tagjai. A fesztivál végi ered-
ményhirdetésen minden szereplô jutalom-
ban részesült. Az öt kategória elsô három
helyezettjén kívül a nem díjazottak különdí-
jat vehettek át. Emellett Fehér László pol-
gármester a celldömölki közremûködôket
külön is megjutalmazta. A rendezvény fô-
szervezôi Holpert Jenôné és Linka Antalné
voltak. Elôbbi így értékelt: „Szerettem vol-
na, ha a képviselô-testület tagjai is meg-
néznek bennünket, és betekintést nyernek
a munkánkba. A polgármester úrnak és az
alpolgármester asszonynak, valamint min-

den támogatónknak köszönjük az anyagi és
erkölcsi segítséget, amit nyújtottak. Emel-
lett kérném a város vállalkozóit, hogy a le-
hetôségekhez mérten jobban támogassák
egyesületünket.”

»REINER ANITA

Fogyatékossággal élôk fesztiválja

Az Önkormányzatok Közmûvelôdési Érde-
keltségnövelô Támogatásán a mûvelôdési
központ 1 millió 140 ezer forintot nyert, a
pályázati cél a színházterem hang-és fény-
technikájának korszerûsítése. Az összeg-
hez ugyanennyi önerô társul és így kb. 
2 millió 300 ezer forintot költhetnek a ki-
jelölt feladat elvégzésére. Erre a támo-
gatásra az önkormányzaton keresztül le-
het benyújtani a pályázati anyagot és ezt

eszköz- illetve infrastruktúrafejlesztésre
tudják fordítani. A könyvtár ezen felül 760
ezer forintot nyert, ôk 30%-ban infrastruk-
túra-fejlesztésre, a többit dokumentum-
vásárlásra tervezik fordítani. A könyvtár
esetében a pályázat koordinátora a me-
gyei könyvtár.
Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai Mû-
velôdési Központ és Könyvtár igazgatója
elmondta, hogy közmûvelôdési területen

még két sikeres pályázatuk volt: a mûve-
lôdési központ menedzselésével mûködô
mûvészeti csoportok tájoltatására nyert az
intézmény 400 ezer forintot, a közkincs
pályázaton pedig 600 ezret a kistérségi
kulturális kerekasztal megvalósítására. Ez-
zel lehetôség nyílik a kistérségben mûkö-
dô civil szervezetek összefogására, mene-
dzselésére és továbbképzések, tréningek
szervezésére.  »REA

2008. június 19-én Pannonhalmán aláír-
ták a celldömölki Polgármesteri Hivatal

és a Pannonhalmi Bencés Fôapátság bér-
leti szerzôdését Fehér László, Celldömölk

Város polgármestere és
Várszegi Asztrik pannon-
halmi fôapát. A szerzô-
dés két évre szól, 2008.
január 1-jétôl 2009. de-
cember 31-ig lesz ér-
vényben. Ennek értel-
mében havonta 1 millió
750 ezer forint + ÁFA-ért
bérli a város a bencések
tulajdonában lévô klast-
rom épületét. Ez az
összeg a kétéves idôtar-
tamra több mint 50 mil-
lió forint, sôt minél ké-
sôbb kezdôdik az új vá-
rosháza építése, annál

Aláírták a bérleti szerzôdést tovább bérlik az épületet – értelemsze-
rûen a fizetendô összeg is magasabb lesz.
A kérdésre, hogy a két év letelte után mit
terveznek az épülettel, Várszegi Asztrik
fôapát a következôképpen válaszolt:
– Több tervünk volt, jelenleg a követke-
zô az álláspontunk: amennyiben a ben-
cések használatába is kerül az épület,
olyan vallási, lelkipásztori, turisztikai köz-
pontot szeretnénk létrehozni, ami Cell-
dömölk Város koncepciójába is beleillik,
ugyanakkor az egyházi profilját is meg-
tartja. Mindenképpen szeretnénk együtt-
mûködni a továbbiakban is a várossal,
nem szeretnénk idegenek lenni. Bízunk
az uniós pályázati lehetôségekben, de
elôször a világörökség részét képezô
Pannonhalmi Bencés Fôapátság épületét
szeretnénk rendbe tenni, és csak a
2010–2013 közötti idôszakban pályázni a
Celldömölkön található épületünk hasz-
nosítására.

»LOSONCZ ANDREA

dr. dalos jános, a mozgássérültek vas megyei

egyesületének elnöke

várszegi asztrik pannonhalmi fôapát és fehér lászló, celldömölk város

polgármestere a szerzôdéskötéskor

Nyertes pályázatok a közmûvelôdésben
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A Vas Megyei Közgyûlés Területfejleszté-
si és Környezetvédelmi Bizottsága Gáyer
Gyula Emlékplakettet adományozott Fe-
hér Tamásnak. Fehér Tamás 1951-tôl
Szombathelyen tanult géplakatosnak.

1953–1966 különbözô MÁV szolgálati he-
lyeken géplakatos és kocsivizsgáló mun-
kakörben dolgozott. Közben levelezôn
érettségizett a celldömölki Berzsenyi Dá-
niel Gimnáziumban, majd 1966-ban mér-
nöki oklevelet szerzett az Építôipari és
Közlekedési Mûszaki Egyetem Közleke-
désmérnöki Karán. 1966 júliusától 1973
áprilisáig a MÁV Szombathelyi Fûtôháznál
mûszaki középvezetôi beosztásban dol-
gozott. 1973 áprilisától 1995 decembe-
réig, nyugdíjba vonulásáig a MÁV Celldö-
mölki Vontatási Fônökség vezetôje volt.

Nyugdíjba vonulása óta fôként a város
idegenforgalmi szempontból fontos ob-
jektumának, a  Ság hegy szôlô- és bor-
kultúrájának fellendítésével foglalkozik.
1994-ben bekapcsolódott a Keszthelyi
Pannon Agrártudományi Egyetemen ne-
mesített új magyar szôlôfajták tájba ki-
helyezett fajtakísérletének gyakorlati

Dr. Bari Ferenc címzetes fôügyészségi
ügyész, városi fôügyész tett látogatást
2008. május 28-án Fehér László polgár-
mesternél és Baranyai Attiláné dr. jegyzô-
nél. Bari úr több évtizedes szolgálat után
adta át helyét utódjának május végével.
Dr. Bari Ferenc 1962. augusztus 1-jén –
ahogy ô fogalmazott – reggel 8-kor kezdte
ügyészi pályafutását. Dolgozott a megyei
fôügyészségen, majd hat évet a Szombat-
helyi Városi Ügyészségen. Valamivel több
mint négy évtizedig pedig megszakítás
nélkül Sárváron. Mivel Celldömölkön a het-
venes évek végén megszûnt a városi
ügyészség és bíróság, városunk is Sárvár-
hoz tartozik. Bari úr több évtizedes pálya-
futása során mindvégig figyelemmel kísér-
te városunk fejlôdését, és járt el hivatalos
ügyeinkben. Örömmel emlékezett arra,
hogy itt lehetett 1979. január 6-án, amikor
településünk városi rangot kapott. Jó kap-
csolata volt a mindenkori városvezetéssel,
és külön kiemelte azt a kitûnô viszonyt,
amelyet az elmúlt hat évben Fehér László
polgármesterrel alakítottak ki. Összesen öt
helyi rendôrkapitánnyal dolgozott együtt,
mindegyikükre jó szívvel gondol vissza. Ba-
ri Ferenc a beszélgetés során valóságos
helytörténeti szakértônek bizonyult. Ritka
az olyan nem helyi ember, aki ennyire is-
meri Celldömölk múltját és jelenét. Legen-
dás neveket sorolt fel, akiket nagyra tart
azért, mert sokat tettek településünk fejlô-
déséért, így név szerint megemlékezett

Gosztonyi Jánosról, Dr. Szekér Gyuláról, Dala
Józsefrôl és Kálmán Jenôrôl. 
Bari úr bemutatta utódját, Dr. Sütô
Rolandot, akinek szintén van celldömölki
kötôdése: városunkban végezte középisko-
lai tanulmányait, a helyi gimnáziumban
érettségizett. Sárváron, most nyugdíjba vo-
nuló elôdje szakmai irányításával kezdett el
dolgozni, 1999-ben. Három év után Szom-
bathelyre került, és most visszatér, immár
vezetôként elsô munkahelyére. Úgy nyilat-
kozott terveirôl, hogy elôdje munkásságát
kívánja folytatni, és mindig a törvényesség
biztosítása lesz a vezérelve. Bari úrnak tar-
talmas nyugdíjas éveket, utódjának pedig
eredményes munkát kívánunk!

»GYURICZA IMRE

Gáyer Gyula Emlékplakett Fehér Tamásnak

Nyugállományba vonult a fôügyész
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végrehajtásába. A családi szôlôbirtoku-
kon létesített mintaparcellába tíz új
keszthelyi nemesítésû szôlôfajtát telepí-
tett, melynek folyamatos tesztelése
azóta is tart, hozzájárulva ezzel az új szô-
lôfajták megismeréséhez és elterjeszté-
séhez. A fentiek keretében az egyetemi
kutatókkal közösen minden év szeptem-
berében fajtakísérleti bemutatót tarta-
nak, melyre távolabbi borvidékekrôl is
jönnek érdeklôdôk. Ság hegyi szôlôsgaz-
daként sokat tesz a vulkanikus Ság hegy
természeti értékeinek megôrzéséért. 
A Honismereti Munkaközösség tagjaként
részt vesz a munkacsoport tevékenysé-
gében, amelynek során az érdeklôdôk
elé tárják Celldömölk környezetének nö-
vény- és állatvilágának különlegessé-
geit, a településen illetve a hegyen foly-
tatott tudományos kutatások eredmé-
nyeit, ôrzik az egykor itt munkálkodó tu-
dósok emlékét. 

fehét tamás

dr. bari ferenc

É R T E S Í T É S

A Június 22-én (vasárnapra)
hirdetett autóbuszos színházláto-
gatás Budapestre, a Magyar Szín-
ház Roman Polanski:VÁMPÍROK
BÁLJA c. musicaljére elmarad. 
Az elôadás új dôpontja: 
2008. augusztus 23. (szombat).

Megújult az
alsósági óvoda
A Városi Óvoda Alsósági Tagóvodája kö-
szönetet mond Kálovics Imre vállalkozó-
nak, aki jelentôs anyagi segítséggel és
kivitelezési munkával járult hozzá az
óvoda korszerûbbé tételéhez. Köszönet a
szülôknek is a segítségért.
Somogyi Dezsôné, a Városi Óvoda Alsó-
sági Tagóvodájának vezetôje
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A trianoni országvesztés 88. évfordulóján
kettôs helyszínen emlékeztek meg a saj-
nálatos történelmi eseményrôl. 15 órától
Trianon túra indult a Ligetben található
országzászlós turul szobortól a Trianoni
keresztig. Az emlékezôk itt a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom alelnökének,
Szegedi Csanádnak a gondolatait hallgat-
hatták meg. A hagyományos helyszínen,
a Ság hegyen ezúttal épített színpad és
profi hangosítás várta a szépszámú ér-
deklôdôt és emlékezôt, mivel az Ismerôs
arcok együttes koncertje követte a kötöt-
tebbnek tekinthetô emlékezô programot.
A résztvevôket dr. Fonyó Roberta önkor-
mányzati képviselô köszöntötte. A ren-
dezvény szónoka prof. dr. Papp Lajos
szívsebész volt, aki a szomorú történelmi
eseményre való emlékezést is képes volt
optimista tartalommal megölteni. Fájdal-
mas nemzettagadásnak nevezte a szé-
gyenletes december 5-i népszavazást, és
ugyanilyen tragikusnak 2006. szeptem-
ber 17-ét és október 23-át. A trianoni or-
szágcsonkítást Krisztus keresztáldozatá-
val állította párhuzamba azzal a tragikus
súlyosbítással, hogy Magyarországnak a

keresztre feszítés elôtt kezeit, lábait is le-
vágták. Akkor mégis, mibôl kell erôt me-
rítenünk, mikor sok bennünk a kétség és
a bizonytalanság? Abból, hogy legutóbb a
magyar nép nemet mondott a hazugság-
ra, s most az akkori ôskeresztény idôkkel
párhuzamosan pünkösdi idôket élünk. 
A 12 apostol meghódította a Krisztusi
szeretetvallásnak a világot, így kell ten-
nie a mai magyarságnak is. Kapunk égi
jeleket, csak fel kell ismerni ôket és asze-
rint cselekedni. Többen is úgy gondolják,
hogy a világ spirituális megújulása Ma-
gyarországról fog kiindulni. Ezért merjük
ünnepelni Trianont, mert el fog jönni a
kereszthalál után a biztos feltámadás! 
Az emlékezô mûsorban közremûködött a
Kemenesmagasi Citerazenekar és Nép-
dalkör, Kovács Georgina, Molnár Rita és
Rozmán László versmondók. Bezzeg Ist-
ván korabeli dalokat adott elô. A megem-
lékezés részeként koszorúkat helyeztek
el a különbözô pártok és társadalmi szer-
vezetek. Vas Megye Közgyûlésének ko-
szorúját Kovács Ferenc elnök, térségünk
választott országgyûlési képviselôje he-
lyezte el a Trianoni kereszt lábánál. 

A megemlékezés – vagy nevezzük prof. dr.
Papp Lajos után most már ünnepségnek –
zárásaként az Ismerôs arcok együttes kon-
certje következett. A különbözô életkorú
közönséget egyaránt megérintették a
nemzeti elkötelezettségû szövegek és az
igényesen hangszerelt és elôadott zene.
Nyerges Attila énekes ismét magával ra-
gadta a hallgatóságot, mint ahogy a ver-
sekkel fellépô Simó Józsefet is feszült fi-
gyelemmel hallgatta mindenki. A nemzeti
rockot játszó együttes küldetéséhez hoz-
zátartozik Wass Albert emlékének ápolása,
egy olyan kultúra közvetítése, mely
egyaránt szól a határon túli és az anyaor-
szági magyarokhoz, s értô fülekre és nyi-
tott szívekre, lelkekre talál egy motoros
találkozó résztvevôi közt csakúgy, mint
egy Wass Albert emlékesten, vagy egy
emlékezô, ünnepi rendezvényen.

EMEREL

„Nem, nem, soha!”
T R I A N O N R A  E M L É K E Z T E K  A  S Á G  H E G Y E N

Érettségi találkozó. Az egyik legszívme-
lengetôbb közösségi élmény, az életünk
során többször is átélhetjük. Ha jó kö-
zépiskolai osztályközösségünk volt, és
ha volt köztük legalább egy agilis tár-
sunk, ötévente részünk lehet benne. En-
nek ellenére vannak osztályok, akik so-
ha nem rendeztek találkozót, csak irigy-

kedve figyelik azokat, akik ki nem hagy-
nának egyet sem. Baráti kíváncsisággal
figyelik osztálytársaik élete folyását, ve-
szik ki részüket – ha csak kis mértékben
is – egymás örömébôl, bánatából.
Kuthi Márta osztálya ilyen. Az ötéves ta-
lálkozókat mindig megrendezték, sôt,
pár éve már évente találkoznak.

Az idén az ötve-
nedik évfordu-
lóra gyülekezett
a népes csapat.
A mai Zeneisko-
la elôtt gyüle-
keztek, hiszen
ebben az épü-
letben érettsé-
giztek. Be kell
vallanom, két-
szer is elmen-
tem az érkezôk
mellett, nem
akartam elhinni,
hogy a fiatalos
külsejû höl-
gyek-urak az
érintettek.

1958-ban érettségiztek
Huszonhatan voltak hajdanán, ebbôl 19-
en jöttek el. Velük tartott még két örök-
befogadott iskolatárs is, az egyikük csak
az elsô éveket járta Celldömölkön, a má-
sik a párhuzamos osztályból ragadt hoz-
zájuk: lévén a sajátjai sohasem szervez-
tek találkozót.
Hárman már nem tehetnek eleget sem-
milyen meghívásnak: sírjukra virág ke-
rült. Csak négyen maradtak Celldömöl-
kön, a többiek jöttek Veszprémbôl,
Nagykanizsáról, Budapestrôl, Szombat-
helyrôl, Szegedrôl, Jánosházáról, Gödrôl.
Jöttek egyedül, jöttek párjukkal, vagy
csak párjuk emlékével. Két élô tanáruk
közül Gálházi tanár úr velük ünnepelt. 
Örültek egymásnak, örültek annak, hogy
megérhették ezt a napot. Betegségeiket
otthon hagyták, ez a nap az örömé volt.
Ebéd a Ság hegyen, jubileumi torta, gril-
lezés. Nagy beszélgetések, még nagyobb
nótázás és fergeteges tánc élô zenére.
Márta így fejezte be köszöntôjét: „Isten
hozta, Isten tartsa meg a hazatérôket!”
Másnap közös reggeli, majd ki-ki ment
haza, vagy a celli rokonokhoz. A majd-
nem kétnapos együttlét felért egy fiata-
lító infúzióval. 
Magukat korosodóknak jellemzik, az idô-
södés még odébb van. Addig még meg-
rendeznek vagy tíz találkozót.

KUSTOS LÁSZLÓNÉ

prof. dr. papp lajos
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Bemutatták a Mandragórát
A Soltis Lajos Színház repertoárját idôrôl
idôre újabb darabok színrevitelével gaz-
dagítja. A nemrégiben elkészült legfris-
sebb mû külön érdekessége, hogy a tár-
sulat nem önállóan, hanem az erdôszent-
györgyi Bodor Péter Mûvelôdési Egyesü-
lettel karöltve állította színpadra. A solti-
sosok évek óta szoros kapcsolatot ápolnak
Celldömölk testvérvárosának színjátszói-
val, így mikor a celliek sikerrel vettek
részt a Nemzeti Civil Alap pályázatán, –
amely határon túli szervezetekkel való
együttmûködésre nyújt lehetôséget –,
adott volt az indíttatás. A reneszánsz év-

hez kapcsolódóan Machiavelli Mandragó-
ra címû bôvérû, szellemes reneszánsz ko-
médiáját, Karinthy Ferenc fordítását fel-

Mintha idôutazáson vett volna részt az
érdeklôdô, aki június 12-én este betért a
celldömölki Restibe. A vendégeket Dancs
Miklós tulajdonos mellett Ambrus Lajos író is
fogadta, akinek esszé-kötetét Alexa Károly,
az Életünk folyóirat fôszerkesztôje mutatta
be. De lássuk csak az idôutazást! Békebeli
kockás abroszok, szép pohárban nemes
fehérbor. Aki hagyta magát, azt elvitte a
cigányzene hangulata, s szinte már csak az
hiányzott, hogy akár Berzsenyi Dániel – aki
maga is szerette a muzsikát – vagy Krúdy
Gyula belép az ajtón. (Ô inkább valószínûleg
a jó konyha és a ’ser’ miatt.) Aztán

elkezdôdött. Alexa Károly után Ambrus Lajos
tett egyfajta vallomást, hogy miként lett az
Alföld szülöttébôl minden tekintetben
dunántúli, és miért éppen a Resti a könyvbe-
mutató helyszíne, more patrio – azaz hazai,
régi szokás szerint. Megismerkedhettünk a
kötet fôbb szereplôivel, s az emlékek
idézése néha könnyeket csalt a felidézô és a
hallgatóság szemébe is. Vajda Lajostól nem
akármilyen dicséretet kapott az író, mikor
ezt mondta: „A kemenesi táj szerelmese
egy ’virtigli’ alföldi gyerek lett.” Aztán a
beszélgetést a dedikálás, vacsora és halk
zene követte. Valami törékeny egyensúlyba

összeállt a múlt, a kötetek szereplôi és a
jelenlévôk együttese. Nem zavarta még a
vonatfütty, és a hangosbeszélô sem. Persze
minden véget ér egyszer, így volt ez most is.
Aki azonban kézbe veszi Ambrus Lajos Lugas
– more patrio címû könyvét, újrateremtheti
az egészet. Higgyék el, megéri!

»RL

Az Ünnepi Könyvhét alkalmából Moldova
György volt a vendége a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtárnak. Az
író már nem elôször járt munkássága so-
rán városunkban.
– Többször jártam Celldömölkön, elsô-
sorban egy-egy könyvemhez anyagot

gyûjteni. Legutoljára pár éve voltam itt,
amikor az egészségügyi könyvemet ír-
tam, és Puskás fôorvos úrral, aki a men-
tôk igazgatója és országgyûlési képvise-
lô, bejártam az összes vas megyei men-
tôállomást. Akkor természetesen Celldö-
mölkre is ellátogattunk. Emellett itt él
egy nagyon jó barátom, Fehér Tamás,
akivel néha találkozunk.
Most, hogy itt vagyok, a könyvhétnek, a
könyvhét megnyitójának köszönhetô.
Szeretettel hívtak, szeretettel jöttem.
Ezen kívül még két találkozóm lesz, több
nem, mert megint egy nagy vállalkozás
elôtt vagyok. Miskolc városa akar valami-
re rábeszélni, de hogy mire, azt még én
sem tudom konkrétan. 
Legutóbb fél évet lent éltem az Ormán-
ságban, Baranyában, ott laktam Sellyén.

Most áprilisban költöztem haza, megír-
tam a könyvet.
Azon gondolkodom, hogy megint el-
menni egy fél évre-évre, nem biztos,
hogy rá tudom magam erre beszélni.
Így múlt el az egész életem: a gyere-
keim annyit tudtak rólam, hogy idôn-
ként jön egy bácsi, megver minket, az-
tán újra elmegy. Hetvenötödik évem-
be léptem, én sem fogok örökké élni,
de mégis csak megtisztelôbb, ha me-
net közben talál az Isten, mintha ülök
valahol.
Én kikapcsolódni is a munkával szoktam.
Emellett olvasgatok, és hát írok, amíg
van hozzá elég erôm, és hogy lesz-e elég
energiám hozzá a továbbiakban, azt el-
dönti az eredmény, a könyv.

»HP 

Lugas – more patrio 
I D Ô U T A Z Á S  E G Y  E S S Z É - K Ö T E T  K Ö R Ü L

Ünnepi Könyvhét Moldova Györggyel

használva Solténszky Tibor dramaturg
rendezte és írta színpadra a két társulat
tagjai számára. A végleges változat ugyan
még nem készült el – a zenés betétek, da-
lok még hiányoznak – egy elô-bemutatót
már láthatott a közönség. A háttérmunká-
hoz tartozik, hogy a két színtársulat között
levô sokszáz kilométer ellenére is sikerült
közös próbákat megvalósítani, és bár a
Soltis Színház színre vitt egy teljes
elôadást is, a május 29-i bemutatóra a két
erdôszentgyörgyi nôi fôszereplô is megér-
kezett. Így lett kerek az együttmûködés
sikerének gyümölcse, amelynek szeletei-
bôl a szórakozásra vágyó közönség is ré-
szesülhetett. Az erdôszentgyörgyiek jú-
nius végén láthatják a közös produkciót. 

»REINER ANITA

ambrus lajos a könyvbemutatón
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A CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÁLLATOK A MESÉKBEN 
CÍMÛ RAJZPÁLYÁZATÁN A KÖVETKEZÔ
DÍJAKAT OSZTOTTÁK KI:
Óvodások:
1. Balázsi Gergô, Alsósági

Tagóvoda, Celldömölk
2. Hajmási Dóra, Koptik Odó Úti

Óvoda, Celldömölk
3. Rada Bence, Alsósági

Tagóvoda, Celldömölk
Alsó tagozat:
1. Nagy Bettina, 3. A,

Celldömölki Városi Általános
Iskola (továbbiakban CVÁI)

2. Téttry Adrián, 2. B, CVÁI
3. Németh Diána, 1. A, Gárdonyi

Géza Általános Iskola, Sárvár
Különdíj:

Sebestyén Gerda, 4. o., 
Kemenesmihályfa
Németh Vivien, 4. o. Szent 
Benedek Katolikus Általános 
Iskola, Celldömölk
Rába Csaba, 2. o., Nagysimonyi

Felsô tagozat:
1. Tóth Patrícia, 5. A, CVÁI
2. Tanai Annamária, 8. o.,

Alsósági Tagiskola, Celldömölk
3. Porkoláb Máté, 6. o., Alsósági

Tagiskola, Celldömölk
Különdíj:

Márkus Fruzsina, 7. C, CVÁI
Szalóky Anna, 6. A, CVÁI
Dankovics Frida, 8. C, CVÁI
Veszprémi Ádám, 6. o., 
Kemenesmagasi

KMKK különdíja:
Kiss Dorottya, 5. A, CVÁI
Recse Martina, 8. o., 
Kemenesmagasi
Tóth Regina, 4. o. Szent 
Benedek Kat. Ált. Isk., Celldömölk
Viszló Alexandra, 3. o., 
Nagysimonyi

A 2007–2008-as tanév záróünnepélyét
június 9-én tartotta az Ádám Jenô Ze-
neiskola Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény. A rendezvény keretében ke-
rült sor az iskola által, egy minôsítô el-
járás során elnyert, az intézmény falán
elhelyezett „Kiválóra minôsített Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intézmény” felira-
tú emléktábla felavatására is. Fehér
László polgármester beszédében mél-
tatta az 1950 óta mûködô intézményt,
mely hangversenyein túl, zenélô taná-
rai és diákjai által is aktívan jelen van a

város életében. A köszöntô szavak után
a polgármester felavatta a minôsítést
igazoló táblát. Bejczi Károly igazgató
tanévzáró beszédében elmondta, ja-
nuár elseje óta csak azok a mûvészet-
oktatási intézmények vehetnek igény-
be száz százalékos állami támogatást,
amelyek megkapták a minôsítést iga-
zoló szakmai elismerést. Az önkor-
mányzat egy korábbi döntésével ellen-
tétben (csak olyan településekrôl fo-
gadhat új tanulót a zeneiskola, amely-
nek önkormányzata hozzájárul a fenn-

tartási költségekhez), jöhetnek a kör-
nyezô települések diákjai zenét tanulni
a celldömölki intézménybe. „Mozgal-
mas évet zártunk. Tanulóink kimagasló
eredményeket értek el ebben a tanév-
ben is, minden szaktárgyi versenyen in-
dult növendékünk elôkelô helyen vég-
zett” – emelte ki az igazgató, majd fel-
sorolta azt a negyven tanulót, akik ver-
senyeredményeik, vagy egész éves
szorgalmuk, tanulmányi munkájuk
alapján dicséretben részesültek.

»REINER ANITA

Sikeres évet zárt a zeneiskola

Ebben az évben június 6–8. rendezték meg a
Gyermekbábosok 15. Fesztiválját. Vas me-
gyét a celldömölki Tücsök bábcsoport képvi-
selte. A fesztiválon arany minôsítést kaptak.
Nagy Márta, a bábcsoport vezetôje elmond-
ta, hogy ez egy országos rendezvény, ame-
lyen már évek óta minden alkalommal részt
vesznek, de ilyen rangos elismerést már
mintegy tíz éve nem szereztek. A fesztivál
rangját igazolja, hogy az egyik zsûritag az
egri bábszínház igazgatója, Lengyel Pál volt
a másik Szentirmay László, a sárospataki fô-
iskola docense, a zsûri elnöke pedig Deme-
ter Zsuzsanna – ô indította el több tíz évvel
ezelôtt a bábfesztivált. Erre a megmérette-
tésre a Tücsök bábcsoport a Kék bolygó címû

darabot készítette el, Vangelis: Hispania cí-
mû zenéjére. Maga az elôadás komoly üze-
netet hordoz: az élet külsô beavatkozásra in-
dul el, és véget is érne, ha a Teremtô nem
avatkozna be újra – ô alkotja meg ugyanis a
rendet. 
Nagy Márta elmondta még, hogy nem elég
a jó dramaturgia, komoly összjátékra, össz-

hangra is szükség van a bábosok között,
hogy az elôadás egységes egésszé álljon
össze. Úgy véli, az építô jellegû kritikát min-
dig meg kell hallgatni ahhoz, hogy fejlôdni
tudjunk. A kapott elismerés is ezt igazolja. 

»REA

Arany minôsítést
kapott a bábcsoport

a bábcsoport tagjai: 

dénes márk, horváth konrád, hujber ádám, kovács

bence, lajtai tímea, lábos martin, tánczos balázs,

tánczos krisztián, téttry marianna, tóth patrik,

felkészítô tanáruk: nagy márta
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Celldömölkön a Koptik Odó utcában 2 szobás
összkomfortos, jó elosztású, részben alápincé-
zett, gázfûtéses családi ház, nagy kerttel, ga-
rázzsal eladó. Irányár: 16.000 000 Ft

1994-es Skoda Favorit 2008. novemberig mû-
szakival, megkímélt állapotban, kedvezmé-
nyes áron eladó. Érd.: 06 70/453-4447

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

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

» APRÓHIRDETÉS

Május 24–25-én Prágában rendez-
ték meg a Korosztályos JKA Karate
Európa Bajnokságot. A magyar válo-
gatott színeiben részt vett Kiss Re-
beka, a Celldömölki Városi Általános
Iskola 6. b osztályos tanulója is, aki
egyébként a Sárvári Shotokan Kara-
te Egyesület versenyzôje. Az ese-
ményre 15 ország több mint 400
versenyzôje nevezett. Rebeka
kiemelkedô teljesítményével bajno-
ki címet szerzett, 7 tized ponttal
megelôzve a második helyezettet.
Csapatban Magyarország a 2. he-
lyen végzett.

»VÖLGYI L.

KISS REBEKA
EURÓPA-BAJNOK

Május végén, június elején nagyon ko-
moly kerékpáros (elméleti, ügyességi,
mûszaki és szabályossági) versenyek
voltak általános iskolás korúak számára,
amelyen városunk tanulói szenzációsan
szerepeltek.

Május végén Pécsett, a Kerékpáros Isko-
la Kupán a felmenô rendszerû versenyen
elért eredmények alapján Fehér Bálint,
Horváth Dávid és Forró Ingrid (vala-
mennyi celldömölki) képviselhette Vas
megyét, és a csapat bronzérmet szerzett.

Az igazi dicsôséget azonban Fehér Bálint
szerezte a megyének és a celldömölki is-
kolának, aki hibátlan teljesítménnyel el-
nyerte a kupát.
Június elején a Vas, Zala és Gyôr-Moson-
Sopron megyei régiós verseny alapján
Finta Balázs, Oszkó Ádám, az utánpótlási
ágon Ódor Balázs képviselte a térséget a
budapesti válogatóversenyen, melyen a
tét a ljubljanai nemzetközi versenyre ju-
tás volt. A címeres mezt végül is Finta
Balázs öltheti magára az uniós országok
Európa versenyén szeptember végén
Szlovéniában. A budapesti versenyen
Oszkó Ádám a negyedik lett, az utánpót-
lás ágon versenyzô Ódor Balázs pedig
aranyéremmel térhetett haza.
Valamennyiük felkészítô tanára Kondics
Balázs tanár úr volt. 

»VÖLGYI LÁSZLÓ

oszkó ádám, finta balázs, ódor tamás  

forró ingrid, fehér bálint, horváth dávid

Elôzô lapszámunkban Vermesi György
neve tévesen dr. elôtaggal jelent meg.
Az érintettôl elnézést kérünk.

Tizenhat évvel
ezelôtt kezdtem
dolgozni városunk
és a kistérség lap-
jának, az Új Ke-
menesaljának. Az
újságírás régóta
érdekelt. Középis-
kolás koromban
az osztályunknak
volt egy kézzel
írott lapja, az Eb-
ugatták. Talán ez
adta a kezdô lö-

kést. Fôiskolásként a szombathelyi Diák-
sportot tudósítottam az FTSE sportered-
ményeirôl. Alsóságra kerülve létrehoz-
tam Rajt címmel az iskola sportújságját,
majd Diákszó címmel a diákönkormány-
zat lapját, késôbb a Vas Népe külsô mun-
katársa lettem.
Büszke vagyok rá, hogy városunk lapjá-

ban meghonosítottam az aktuális fotó-
zást, az olvasók Megkérdeztük-válaszol-
tak rovatát, a Keresztrejtvényt, és az ak-
kor népszerû Jegyzet címû rovatot.
Újságírói munkám során mindig igyekez-
tem korrekt maradni, s objektíven tájé-
koztatni az Olvasót. Munkásságomat
2001-ben Nívódíjjal ismerték el.
Az utóbbi idôben eléggé visszavonultam,
s egyre többször fogalmazódott meg
bennem, hogy befejezem az újságírói te-
vékenységet. Mára ez az elhatározás
véglegessé vált.
Szeretnék elköszönni az olvasóktól, kü-
lön tisztelettel azoktól, akik szívesen ol-
vasták írásaimat, szemlélték fotóimat
vagy fejtették a rejtvényeimet.
Továbbra is várják türelmetlenül az Új
Kemenesalját, és olvassák érdeklôdéssel
a lapot! 
Ezt teszem én is.

VÖLGYI LÁSZLÓ

„Letészem a lantot…”

SZENZÁCIÓS SIKEREK A KERÉKPÁROZÁSBAN
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Követi a labdarúgó-Eb eseményeit?Megkérdeztük
» válaszoltak

Szeretem a futballt, ezért ter-
mészetesen folyamatosan nyo-
mon követem az EB esemé-
nyeit. Sôt, tippelek is mindig.
Legesélyesebbnek a portugá-
lokat tartom, nekik szurkolok.
Második helyre a törököket vá-
rom, a harmadikra a némete-
ket. Otthon nézem a meccse-
ket, de a faluban levô presszó-
ban is sokszor összegyûlünk,
és egy-két sör mellett nagy-
képernyôs tévén követjük a
mérkôzéseket. Természetesen
meg is vitatjuk ôket, és általá-
ban hasonlóak a tippjeink. Leg-
jobb az lenne, ha élôben lát-
hatnánk a meccseket.

Munkahelyi lekötöttségem miatt
kevés idôm jut arra, hogy kö-
vessem az Európa-bajnokság
történéseit, de érdekelnek az
összecsapások, ezért ha tehe-
tem, megnézem a mérkôzése-
ket. Legutóbb Romániában dol-
goztam, ott is néztük a közvetí-
téseket. Én a hollandokat látom
legesélyesebbnek, de úgy kü-
lönösebben egyik ország csa-
patának sem szurkolok. Ha
olyan vendéglátóhelyen va-
gyunk, ahol van tévé, akkor
természetesen ott is nézzük.
Továbbra is figyelemmel kísé-
rem a meccseket, kíváncsi va-
gyok a végeredményre. 

Nekem az olaszok a kedven-
ceim, ezért magától értetôdô,
hogy nekik drukkolok. A há-
rom legesélyesebbnek egyéb-
ként a hollandokat, a spanyo-
lokat, és az olaszokat gondo-
lom. Folyamatosan nézem a
meccseket, volt néhány olyan
mérkôzés a bajnokságban,
ami kifejezetten tetszett. Pél-
dául a török–cseh, vagy a
svéd–orosz összecsapások.
Szerintem a házigazdák kiesé-
se várható volt, a hollandok és
a portugálok viszont meglepe-
tést okoztak számomra. A
meccseket otthon vagy baráti
társaságban közösen nézzük.  

Mivel a magyarok nem játsza-
nak, ezért hazaiaknak nem
szurkolhatok. Így az olaszok-
nak drukkolok, és egy kicsit
talán a románoknak. Érdekel a
labdarúgás, de a munka miatt
nem mindig tudom megnézni
a bajnokságot. Amikor idôm
engedi, nyomon követem a
meccseket. A hollandok és a
spanyolok szerintem nagyon
jók, az ô játékuk tetszett leg-
jobban. Az osztrákokat viszont
sajnálom. Úgy tapasztalom,
hogy a stadionban jó a hangu-
lat és nincs ellenségeskedés.
A futball-huligánokat viszont
ki kellene tiltani. 

»fotó: völgyi lászló»kérdez: reiner anita

Dénes Norbert Somlai Csaba Görög Balázs Fekete László

HÁZIORVOSOK MOBILSZÁMAI
Dr. Bérdi Gusztáv 06-30-287-1845 (Celldömölk-

Mersevát)

Dr. Gájer Tatjána 06-20-912-1797 (Celldömölk,
Boba, Nemeskocs)

Dr. Kassas M. Khaled 06-70-313-9137 (Egyházashetye,
Borgáta, Köcsk, 
Kemeneskápolna)

Dr. Kiss Imre 06-20-981-9645 (Jánosháza)

Dr. Kovács Larisza 06-30-497-0075 (Vönöck, Kemenes
szentmárton)

Dr. Kovács Zoltán 06-20-446-9520 (Celldömölk)

Dr. Mesterházy Gábor 06-20-468-4602 (Ostffyasszonyfa)

Dr. Mesterházy Zsuzsanna 06-30-957-1108 (Nagysimonyi, 
Kemenesmihályfa, 
Tokorcs)

Dr. Mojzes Szonja 06-30-641-0323 (Kemenesmagasi, 
Szergény) 

Dr. Nagy Ildikó 06-20-402-7433 (Kenyeri, Pápóc)

Dr. Nagy János 06-30-351-2475 (Celldömölk)

Dr. Palatka János 06-30-474-0000 (Celldömölk)

Dr. Pánykó Magdolna 06-30-650-7293 (Celldömölk)

Dr. Schrott Olga 06-30-252-4267 (Celldömölk, Mesteri,
Kemenessömjén)

Dr. Szente Tamás 06-20-313-4411 (Jánosháza)

Dr. Tôzsér Mária 06-70-314-7751 (Jánosháza)

Hétköznapokon 8–16 óráig sürgôsség esetén mindenki 
a saját háziorvosát hívhatja.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
2008.  JÚL IUSI  KÖZPONTI  ORVOSI  ÜGYELET

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

Extraliga

1. Lombard BVSC 18 16 2 0 34
2. CVSE-Mávépcell-Vörsas 18 16 1 1 33
3. Büki TK Gyógyfürdô 18 12 2 4 26
4. PTE-PEAC Pécs 18 12 1 5 25
5. Szegedi AC 18 9 0 9 18
6. Geodézia-N Kemecse 18 5 4 9 14
7. Békési TE 18 5 2 11 12
8. Pénzügyôr SE 18 6 0 12 12
9. Spar SE Tatabánya 18 3 0 15 6

10. Kecskeméti Spartacus SK 18 0 0 18 0

NB II.

1. PTE-PEAC III. Pécs 18 14 3 1 31
2. TURRIS SE Sopron 18 10 7 1 27
3. Kaposvári AC 18 11 4 3 26
4. CVSE-Mávépcell-V. II. 18 10 3 5 23
5. Kanizsa Sörgyár SE 18 9 3 6 21
6. Dombóvári Vasutas MSE 18 7 4 7 18
7. Polgárdi SE 18 8 1 9 17
8. Herendi Porcelán SK 18 1 4 13 6
9. Balatonfüredi FC 18 2 2 14 6

10. Széchenyi Egyetem Gyôr 18 2 1 15 5

NB III. Felsôház

1. Hévíz SK 19 19 0 0 38
2. Gyenesdiási ASE 19 15 0 4 30
3. CVSE_Mávépcell-V. III. 19 11 1 7 23
4. ÉVSE-HIDRO Zalaeg. 19 10 2 7 22
5. Mosonmagyaróvár 19 10 1 8 21
6. Zalakomár 19 8 2 9 18
7. Gyôri Vertikál SE 19 8 1 10 17

NB III. Alsóház

1. SzhelyiVízéptek AK 19 12 1 6 25
2. CVSE-Mávépcell-V. IV. 19 9 2 8 20
3. Kanizsa Sörgyár SE II. 19 9 0 10 18
4. Gyôri Elektromos VSK II. 19 4 2 13 10
5. Széchenyi ESE II. 19 4 2 13 10
6. Turris SE Sopron II. 19 3 2 14 8
7. SZAK III. Sportiskola 19 1 4 14 6

Vas Megyei Csapatbajnokság

1. VÍZÉPTEK SE III. 18 16 1 1 33
2. CVSE-Mávépcell-V. V. 18 14 2 2 30
3. VÍZÉPTEK SE II. 18 12 2 4 26
4. Jeli SE 18 9 3 6 21
5. Lendület AK 18 10 1 7 21
6. Kôszegi AK I. 18 7 2 9 16
7. Büki TK II. 18 5 5 8 15
8. Egyházashetye SE 18 5 0 13 10
9. Kôszegi AK II. 18 3 0 15 6

10. Káldi ASZ 18 1 0 17 2

A  2 0 0 7 / 2 0 0 8 - A S  B A J N O K S Á G  V É G E R E D M É N Y E I

Kemenesalja Tik-tak Kupa 
utánpótlás verseny

A CVSE-Mávépcell-Vörsas versenyzôinek he-
lyezései:
Újonc II.: 3. Szakács Bence
Újonc I. (30 induló): 2. Mogyorósi Erik, 
3. Jakus Tamás
Ifjúsági fiú (31 induló): 2. Orbán Renátó

VÖLGYI L.

A CELLDÖMÖLKI VULKÁN
VÍZISPORT EGYESÜLET 
TEVÉKENYSÉGÉRÔL
Egyre többen választják a vízi spor-
tokat, köztük az úszást. Mint arról
korábban hírt adtunk, 2007 decem-
berében a Vulkán fürdôn megala-
kult a Vulkán Vízisport Egyesület.
2008 februárjától az érdemi munka
is megkezdôdött: elindultak az
edzések, a Békák, a Delfinek, a Cá-
pák, június közepétôl a Delfin köly-
kök csoportjai töltik meg az
úszóteret hétfôn, szerdán, pénteken
16.30.-tól 19.30-ig. Áprilistól ked-
den és csütörtökön délelôttönként a
városi óvodások ismerkedtek az
úszással a tanmedencében: az ügye-
sebbek csatlakozhattak az egyesü-
let Béka csoportjához. Emellett a
szülôk lelkesedése is lankadatlan,
hála nekik, a tagok létszáma 6 hó-
nap alatt meghaladta a 100 fôt – ez
már az egyesületi taggyûlésen
hangzott el június 11-én a Mûvelô-
dési Központ nagytermében Fehér
László elnök beszámolójában. A to-
vábbi tervek között szerepel az
egyesület bejegyzése a Magyar
Úszó Szövetség nyilvántartásába,
ôsztôl a tehetséges gyermekek ver-
senyeztetése, egyesületi mez ké-
szíttetése. Az edzések július végéig
változatlan rendben folytatódnak,
augusztusban megmaradnak az
egyesületi napok, de az edzések
szünetelnek. Szeptembertôl aztán
újult erôvel folytatják a csapatok a
munkát. 
Egyelôre kísérleti jelleggel, de a ko-
rán kelôk számára július végéig az
egyesület tagjainak ingyenes lehe-
tôséget biztosít reggeli úszásra
kedden, szerdán és csütörtökön
reggel 6-tól 8 óráig.
További információkat illetve az ak-
tuális híreket a www.vulkanvizis-
port.extra.hu honlapon lehet olvasni.
A Celldömölki Vulkán Vízisport Egye-
sület továbbra is várja tagok és tá-
mogatók jelentkezését.

LILO

„A” kategória: 
június 25,. 9.30–16.45, mûfüves pálya
„B” kategória: 
június 26. 9.00–18.00, mûfüves pálya
„E” (felnôtt férfi) 
kategória: június 27., 16.00–20.15
június 28., 16.30–20.45
június 29., 9.00–17.30, mûfüves pálya
„F” (öregfiúk) kategória: 
június 28., 9.00–16.15, mûfüves pálya
„G” (felnôtt nôi) kategória: 
június 28., 9.00–11.30, mûfüves pálya

Egyéb rendezvények:

június 26., csütörtök 20.00–24.00 rendez-
vénysátor: Celldömölki zenekarok fellé-
pése

június 27., péntek 20.30–21.30 mûfüves
pálya: „50 év feletti ifjak” mérkôzése
20.00–02.00 rendezvénysátor: Drazsé, 
22.00-kor sztárvendég: A Két Zsivány
június 28., szombat 17.00–18.00 rendez-
vénysátor: a Városi Általános Iskola
Mazsorett és Kötélugró csoportjai
18.00–20.00: A KMKK mûvészeti cso-
portjai
20.00–02.00: Fergeteg Disco a Rádió Cell
közremûködésével, 
22.00-kor sztárvendég: Szûcs Judith
június 29., vasárnap
20.00–23.00: EURO 2008. döntô kivetítô-
vásznon, szakkommentátor: Bojan Lazics
és Lipcsei Péter
23.00 Góltotó eredményhirdetése.

V. VULKÁN FUTBALL FESZTIVÁL 
LABDARÚGÓ TORNA

2008. június 25–29. Celldömölk

F E L H Í V Á S
Sakk-klub indul a Szent Benedek Ka-
tolikus Általános Iskolában, heti egy
alkalommal, szerdánként 16.30 és
18.30 között várjuk a sakkozás iránt
érdeklôdôket, korosztálytól függet-
lenül. Felnôttek és gyerekek érdek-
lôdésére egyaránt számítunk. Elsô
alkalom július 9-én, szerdán fél öt
órai kezdettel.
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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.

Városunkban rendezték a II. korcsoportos
diákolimpiai döntôt, amelyen Kazári József
tanítványai a sorsolás szeszélye folytán
nagyon nehéz ágon küzdöttek az országos
döntôre való kijutásért. A csoportmérkôzé-
seken a szombathelyi Zrínyi iskolát és az
ôsi riválisnak tekinthetô sárvári Nádasdy
iskola csapatát is legyôzve jutottak a
négyes döntôbe. A gyengélkedô Szent-
gotthárd ellen nem volt túlzott a 4:1 ará-
nyú gyôzelem, a Kôszeg ellen azonban
már megbotlottak a celli fiúk és 2:1 arány-
ban alulmaradtak. A komoly erôket felvo-
nultató ellenfél csapatában tudhat egy a
Ferencvároshoz leigazolt játékost, ketten
pedig a Lurkó FC –ben fociznak. Vas megye
képviseletében a celldömölki csapat vehe-
tett részt a május 31-én Fonyódligeten
rendezett országos döntôn. Kazári József
edzô beszámolójában kiemelte, hogy a
húsz, szinte egyenlô erôsségû csapat küz-
dött a helyezésekért, melyben a celli fiúk
a maximumot hozták ki magukból. Talán a
szerencse is segíthetett volna egy kicsit,
hiszen a késôbbi 4. helyezett Kiskôrös csa-
pata ellen 27 percig vezettek, s csak a vé-
ge elôtt 3 perccel egyenlített ki az alföldi

csapat. Ez számukra a nyolcas döntôt, a
celli fiúk számára a 13–16 közti küzdelmet
jelentette. A végsô 14. helyezésnél (2
gyôzelem, 2 döntetlen és 2 vereség) sze-
repeltek már jobban is Kazári József tanít-
ványai, az adott körülmények között ez

Diákolimpiai döntô és olasz jutalomjáték
mégis reális eredménynek
tekinthetô. 

•••
Immár harmadik alkalom-
mal vehettek részt celli fo-
cisták az Azzano Deci-
moban, Olaszországban
rendezett nemzetközi lab-
darúgó tornán. Városunkat
a fenti országos döntôs
csapat képviselte, és a le-
hetôségekhez mérten jól
helytállt a hét nemzet csa-
patait felvonultató me-
zônyben. A torna során
elért két gyôzelem és há-
rom vereség a tizedik hely-
re volt elegendô. Kazári Jó-
zsef edzô elmondta, hogy
az olasz foci fölényét mi
sem jellemzi jobban, mint

az, hogy az elsô tíz helyezett közé csak a
celli fiúk tudtak bekerülni, s a kilencedik
helyért ugyanúgy az AC Milán korosztá-
lyos csapatával játszottak, mint elsô alka-
lommal a hetedik helyezésért. 

EREL

Június 10-én ünnepi kere-
tek között a CVSE rendez-
vénytermében adták át a
legfiatalabb utánpótlás lab-
darúgó-csapatnak a méltón
megérdemelt aranyérmet.
Az éremosztón Zsámboki
Zoltán ügyvezetô elnök kö-
szöntötte a megjelenteket,
Farkas Péter, a Vas Megyei
Labdarúgó Szövetség kép-
viseletében adta át a fiata-
loknak az érmeket és a ser-
legeket, Velencei Tibor edzô
pedig értékelte a csapat
egész évi munkáját. A hazai
mérkôzéseket kivétel nélkül
megnyerték itthon, háromszor szenvedtek
vereséget idegenben. A csapat gólkirálya
Szemenyei Máté lett 17 góllal. Mögötte
12-12 góllal Simon Marcell és Virág Martin
szerepel. Velencei Tibor örvendetesnek ta-
lálja, hogy nemcsak egyéni jó szereplése-
ken múlott a bajnokság megnyerése, ha-
nem a csapat összjátékán is. A CVSE a fel-
nôtt labdarúgó-csapat mellett három után-
pótlás-csapatot versenyeztet. A három
utánpótlás csapat közül az U-13-as csapat
a 2007/2008. évi megyei bajnokságban

megszerezte a bajnoki címet. A csapatot
Velencei Tibor edzô vezette a végsô gyôze-
lemhez: 16 meccsbôl 13 gyôzelem, 3 vere-
ség volt; 89 rúgott gól, 12 kapott gól. 22
fiatal labdarúgó kapott lehetôséget az ôszi
és tavaszi fordulóban. A bajnokságon kívül
rendszeresen részt vettek különbözô tor-
nákon, ahol sikeresen szerepeltek és ezek
a tornák is segítették a gyerekeket a baj-
nokságban való jó szerepléshez. A bajnok-
ság zárásaként egy újabb aranyérem gaz-
dái lettek Szentgotthárdon.

»REA

Megyei bajnok az U-13

a csapat tagjai: álló sor: imre martin, lempeg olivér, marsai máté, 

salamon szabolcs, szép dániel, kazári józsef edzô

guggolnak: kovács patrik, nagy roland, kovács zalán, benkô bence

fekvôk: zseli viktor, vincze adrián

a képrôl hiányzik: szabó bence

az u-13 csapata velencei tibor edzôvel
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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

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 

Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja a tu-
lajdonában 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 épület-
részekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt. 
Az ingatlan kikiáltási ára: 7.375.000 Ft. 
Az ingatlan megtekinthetô: telefonon történô elôzetes
egyeztetés alapján munkanapokon 8–16 óráig.
További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal vagyonkeze-
lôjénél, illetve a 95/525-813-as telefonon kapható.

Hirdetmény VULKÁN
GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ

Celldömölk, Sport utca 8. • Tel.: 95/525-070 • www.vulkanfurdo.hu

Szabadtéri strandmedencék minden korosztálynak!

Új egészségmegôrzô szolgáltatás

INFRASZAUNA

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
Ön dolgozik, kevés a szabadideje?

Mi segítünk megoldani gyermeke nyári elhelyezését!
Fürdôtábor 5–12 éves gyerekek részére.

Június 23-tól augusztus 8-ig, minden héten hétfôtôl péntekig 
10–19 fôs csoportokban ebéddel, úszásoktatással…

Bôvebb információ a fürdô telefonszámán

• nyári belépôjegyek

• családi kedvezmények

• üdülési csekk elfogadóhely

• egészségpénztári szerzôdött partner

• gyermek játszótér

• strandröplabda-pálya
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AZ 50 ÉVES
RÉPCELAK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET CELLDÖMÖLKI,

OSTFFYASSZONYFAI ÉS VÖNÖCKI KIRENDELTSÉGÉNÉL.

Például:

– Az újként váltott TAKARÉK SZÁMLABETÉT
kamatprémiuma +1%*.

– A kötetlen felhasználású SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖK
kamatkedvezménye 6%**.

– INGYENES Internet banki szolgáltatás.
A további akciós lehetôségekrôl 

munkatársaink adnak felvilágosítást!
Akciónk 2008. június 1-jétôl július 20-ig tart!

VONZÓ MEGTAKARÍTÁSOK,
OLCSÓBB HITELEK,

KEDVEZMÉNYES SZOLGÁLTATÁSOK

50
NAPIG

*EBKM: 7,19–8,80%                            
** THM: 12,98%-TÓL

Celldömölk I., Kossuth L. u.18.

☎/Fax: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1.

☎/Fax: 95/420-507

Ostffyasszonyfa,Kossuth u.60.

☎/Fax: 95/394-005
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b.

☎/Fax: 95/485-010

Június 28-tól (szombat) – július 1-ig (kedd)

Árucsere elôtti kiárusítás!
Akciók akár 50% kedvezménnyel

Jöjjön el és használja ki fantasztikus kedvezményeinket!

Értesítjük tisztelt vásárlóinkat, hogy áruházunk 
július 2-án, szerdán részleges árucsere miatt zárva tart.

Nyitás a megújult nyári árukészlettel: 
július 3-án, csütörtökön 9-kor.

Robi-Tex
HASZNÁLTRUHA ÁRUHÁZ
Sárvár, Rákóczi u. 75. a Rába-hídnál, 600 m2-en.
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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

Esküvôre, keresztelôre és egyéb
ünnepélyes rendezvényekre
egyedi öltönyt szeretne?
A Gentlemen's- et keresse!

Üzletünkben kaphatók 48–62-es
méretig kiváló minôségû öltönyök,
zakók, nadrágok, valamint nyak-
kendôk, ingek, kiegészítôk.

Nyári kínálatunk:
rövid újjú ingek, pólók, rövid-
nadrágok, térdnadrágok.

Patyolat átadás-átvétel az üzletben.

F É R F I  D I V A T

Celldömölkön a Sági u. 43. sz. alatti 
15 lakást, 7 garázst és 1 irodát tartalmazó

társasházban garázsok még eladók:

14,35 m2–16,62 m2

1.832.495–2.122.375 Ft.

Érdeklôdni:
95/422-493, 70/317-4194

Divatsarok

Siesta 1-et fizet 2-t vihet akció
(Az akció a készlet bizonyos termékeire vonatkozik.)

Üzletünkben Siesta cipôk illetve szandálok 
18–35-ös papucsok 32–40-es méretig kaphatók. 

Fiú- lány pólókat, rövidnadrágokat 
kínálunk 20%-os kedvezménnyel.
(Akcióink július 1-jétôl július 14-ig illetve a készlet 

erejéig tartanak.)

ELKÖLTÖZÜNK
Július 14-étôl új helyen, a Dr. Géfin tér 7. 

szám alatt, a kultúrház mögött, a Kovács mûszaki 
bolt szomszédságában várjuk kedves vásárlóinkat.

Nyitva: H–P: 10–17.30 • Ebédszünet: 13–14, SZ: 9–12

TINI- ÉS GYEREKRUHA ÜZLET AKCIÓ

Celldömölk, Vasvári Pál utca 10/B. 
A bölcsôdével szemben

(Mikka, GreenApple, MissB, Mikita,

Gaia, Chipi&Chips)
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