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� SHOP szolgáltatások
� Online telefontöltés
� Autópálya-matrica eladás
� Bankkártyás fizetés

Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai.
Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös, E 85-ös benzin  és diesel

üzemanyagok valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron!

2011-ben is szeretettel állunk minden gépjárműtulajdonos rendelkezésére,
gépjárműveik kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!

Car Technik Celldömölk
Gumiabroncs-értékesítés, -szerelés

és centírozás

TEHER- ÉS SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK
MŰSZAKI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉSE,

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSA!

CCíímm::  CCeellllddöömmööllkk,,  KKoolloozzssvváárrii  uuttccaa  1188..
TTeelleeffoonn::  ++3366  ((9955))  777799--880000

EE--mmaaiill::  cceellllttrruucckk@@cceellllkkaabbeell..hhuu

Technik
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A Vas Megyei Szakképzés-szervezési
Társulás (továbbiakban Vasi TISZK)
2009 októberében sikeres pályázatot
nyújtott be gyakorlati képzés korszerû
technikai feltételeinek megteremtése,
valamint a szakképzõ intézmények fi-
zikai infrastruktúrájának fejlesztése cél-
jából. A mintegy 956 millió forintos
összberuházású projekt 856 millió fo-
rintos európai uniós és magyar állami
támogatásban részesült. A projekt
egyik legnagyobb nyertese a Cell dö -
mölki Mûszaki Szakközépiskola és
Szak iskola, hiszen itt mintegy 275 mil-
lió forint értékû építési beruházásra és
90 millió forintos eszközbeszerzésre
kerül sor. Az ünnepélyes alapkõletételt
2011. április 6-án tartották.

Az ünnepségen jelen volt Kovács
Ferenc országgyûlési képviselõ, Vas
Megye Közgyûlésének és a Vasi TISZK
Társulási Tanácsának elnöke, aki remé-
nyét fejezte ki, hogy a sikeres pályá-
zatnak köszönhetõen a 21. századi
szak  mákat 21. századi színvonalon le-
het majd oktatni. Fehér László, Cell dö -

mölk Város polgármestere kiemelte: a
városvezetés célja továbbra is, hogy él-
hetõ várost teremtsen – ennek egyik
jelentõs eleme, hogy az oktatás inf-
rastrukturális háttere is megfelelõ szín-
vonalú legyen. Megköszönte a köz-
remûködõk: Kiss Péter, Kovács Ferenc,
Szabó Lajos, Söptei Józsefné, Baranyai
Attiláné dr., valamint a helyi gazdasági
szféra támogatását, továbbá Sipos Ti -
bor és a nevelõtestület együtt mû kö dé -
sét. Dr. Ács Zoltán, a Vas Megyei Szak -
képzésszervezési Társulás igazgatója
elmondta, hogy a Vasi TISZK Társulási
Tanácsa hozta ezt a döntést, hogy
Celldömölkön mintegy 1200 m2 hasz-
nos alapterületû tanmûhelyt fog építe-
ni, mert eddig a gyerekek különbözõ
bérleményekben tanultak a városban.
Ez a pályázat lehetõvé tette, hogy a
pályázati összeg építésre fordítható ré-
szének 90%-át itt tudják felhasználni.
Ezáltal lehetõség nyílik arra, hogy ki-
alakítsák azokat a tanmû helyeket, ahol
a gyerekek a szakma alapjait 21. szá-
zadi körülmények között el tudják sajá-
títani. Pintér Róbert, a Vas Megyei
TISZK projektvezetõje hangsúlyozta: az

alapkõletétel optimizmussal tölti el a
résztvevõket, hiszen ez egy olyan mo-
mentum, ami mindig elõremutat: az
építendõ objektum tartalommal lesz
megtöltve. A projekt támogatási szer -
zõ dését 2010. április 6-án írták alá,
2010. május 1-jétõl 2012. április 30-ig
tart. Két pillére van: egyik az épület -
bõvítés, amely faipari, gépipari, ruha-
ipari tanmû he lyeket, pék-cukrász tan-
konyhát, informatikai és ügyviteli szak-
tantermek kialakítását teszi lehetõvé,
másik az eszközbeszerzés, ami által le-
hetõvé válik, hogy a tanmûhelyek a
legkorszerûbb eszközökkel legyenek
felszerelve. Sipos Tibor fontos iskolatör -
té neti pillanatnak nevezte az alap kõ -
letételt, hiszen egy régi álom válhat
valóra az épületrész megépítésével.
Ezzel együtt reményét fejezte ki, hogy
az elkövetkezõ években minél többen
választják ezt a modern képzést nyújtó
intézményt. Benkovics Antal, az Ener -
gas Építõipari Kft. ügyvezetõ-igazgató-
ja a kivitelezõ részérõl elmondta, hogy
a tervezett határidõre, 2011. szeptem-
ber 8-ra felépítik az új épületrészt. 

»LOSONCZ ANDREA

Új tanmûhely épül a szakközépiskolában

2009 júniusában döntött úgy a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesz -
tési Tanács, hogy európai uniós forrás-
ból támogatja a 2007-ben összevont
Celldömölki Városi Általános Iskola fel-
újítását. Ez 435 millió forintos támoga-
tás, amely 81,5%-os támogatási in-
tenzitást jelent. Jelenleg folynak a
munkálatok. Március végén a pedagó-
gusok és a tanulók birtokba vehették a
volt felsõs Gáyer épülettömböt. A köl-
tözésrõl Danka Adélt, az iskola igazga-
tóját kérdeztük.

– Nagyon örülünk a felújított épületnek,
eddig ugyanis sok tanterem mérete
nem volt megfelelõ, a kis tantermek
zsúfoltak voltak, a tanulók számára
mozgáslehetõséget nem biztosítottak.
Az intézményben nem volt kellõ szá-
mú, az elõírásoknak megfelelõen kiala-
kított szaktanterem, megfelelõ olvasó-
teremmel ellátott könyvtárés közössé-
gi tér, nehézkes az épületek közötti át-
járás, a nevelõi szobák is szétszórva he-
lyezkedtek el. Az egyéni fejlesztés és
az integrált oktatás infrastrukturális fel-

tételei, eszközei sem álltak rendelke-
zésre. A felújításnak köszönhetõen ta-
nulóink méltó körülmények közé kerül-
tek illetve kerülnek. Március végén 12
osztály költözhetett a felújított részbe.
Április végén újabb négy osztály költö-
zik át a két épületet összekötõ új épü-
let második szintjére, hiszen meg-
kezdõdik a volt alsós Eötvös iskola fel-
újítása is. Az alsósági tagiskolában is
folynak a felújítások, ott április végén
lesz egy rész-átadás, amikor is már az
új épületbe költöznek át az étterem fe-
letti tantermekbõl. Alsósá gon június
14-e, a celli részen július 14-e a szer zõ -
dés szerinti befejezési határidõ. »LA

Birtokba vették a felújított épületet
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Március 30-án tartotta soros ülését
Celldömölk Város Képviselõ-testülete.
Az ülés során tárgyaltak a képviselõk
többek között az étkezési térítési díjak
változásáról, a középiskolák összevoná-
sáról, a Bölcsõde önálló mûköd te té sé rõl.
A képviselõ-testületi ülés elején Fehér
László polgármester köszöntötte a
megjelent képviselõket és vendégeket,
majd beszámolt a két ülés között tör-
téntekrõl és a Többcélú Társulási Ta -
nácsban végzett munkájáról. A polgár-
mesteri beszámoló után a Kemenesvíz
Kft. ügyvezetõje, Piri Balázs számolt be
a Kft. 2010. évi tevékenységérõl, vala-
mint beszélt az idei évben elvégzendõ
tevékenységekrõl. Söptei Józsefné al-
polgármester a felügyelõbizottság ne-
vében elmondta, hogy a kft.-nél lezaj-
lott ügyvezetõváltás zökkenõmentes
volt, a Társaság mûködtetése továbbra
is biztonságos. A következõ napirendi
pontban a Városi TV Celldömölk Non -
pro fit Közhasznú Kft. ügyvezetõje, Len -
gyel László számolt be a képviselõ-tes-
tületnek és a lakosságnak a TV-Cell-t és
az Új Kemenesalját érintõ változásokról.

Ezután tárgyalt a testület az önkor-
mányzati tulajdonú társaságok fel-
ügyelõ bizottságának ügyrendjérõl, a
Vulkán fürdõ nyári elárusító helyeinek
bérleti díjairól, valamint az étkezési té-
rítési díjak emelésérõl. Szó volt a város
nagyrendezvényeinek támogatásáról, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár igazgatónõje beszélt az intéz-
mény anyagi helyzetérõl, és arról, hogy
milyen források kellenek, kellenének a
nagyrendezvények megtartásához. Ez -
után Kiss Lilla, az önkormányzat belsõ
ellenõre kapott szót, aki megfelelõnek
találta az intézmény költségvetési ter-
vezetét a 2011-es évre, de elmondta,
hogy minden intézmény ese tében to-
vábbra is a megfontolt költekezés a cél-
ravezetõ. Ezután tárgyalták a képvi-
selõk az önkormányzat gazdasági prog-
ramját, valamint a két középiskola ösz-
szevonásának tervét. Az egyeztetések
megkezdése és számos szempont mér-
legelése után – amennyiben a képvi-
selõ-testület továbbra is fenntartja az
összevonás szándékát – 2011. május
31-ig meg kell születnie a döntésnek.

Sajnos, az összevonást a csökkenõ szü-
letésszám is indokolja, és ha az intéz-
mények megyei fenntartás alá kerülné-
nek, akkor nagy valószínûséggel ez len-
ne a megye elsõ lépése is. Számos kép-
viselõi hozzászólás érkezett a témához,
végül a képviselõ-testület megszavazta
az összevonáshoz szükséges feladatok
elõkészítését. Ezután határoztak a kép-
viselõk a bölcsõde és a védõnõi szol -
gálat önálló mûködésének elõké szí -
tésérõl: amennyiben a társulás tagjai
megszavazzák, az önkormányzat átad-
ná az intézmény mûködtetését a Cell -
dömölki Kistérség Önkormányzatai
Több célú Társulásának. 
A Városi Általános Iskola felújításával
kapcsolatban számos kérdés és hozzá-
szólás érkezett a képviselõk, valamint
Danka Adél igazgatónõ részérõl. Dön -
tött még a képviselõ-testület a költ ség -
elvû önkormányzati bérlakások bérleti
díjának csökkentésérõl, és ismét szó
esett a lakbérhátralékosok ügyérõl is.
Zárásként az új pályázati lehe tõ sé gek -
rõl tárgyaltak a képviselõk.

»CSÁGOLY SZILVIA

A középiskolák összevonása volt a fô téma

Jó ütemben haladnak 
a munkálatok

Március közepén megkezdõdtek a vá-
rosközpont rendbetételét célzó projekt
munkálatai. A több mint 762 millió fo-
rintos összköltségvetésû beruházás el sõ
elemének kivitelezõje a Swietelsky
Magyarország Kft. Vasvári Építésveze -
tõsége felvonult teljes gépparkkal, és
megkezdõdtek a munkálatok. Az Ifjú ság
téri parkoló kialakításával kezdtek, és
haladnak a református templom felé.
Az Invitel és a Kemenesvíz Kft. lassan
végeznek a vezetékcserével. A tervek
szerint az itt megkezdett munkák május
végére fejezõdnek be, és a munkahely-
szín akkorra áttevõdik a Dr. Géfin tér és
a tizenegy emeletes épületek elé.

»LA

Étkezési térítési 
díjak változása
Döntött a város képviselõ-testülete
az intézményi térítési díjak változá-
sáról. Eszerint április 1-jétõl a térítési
díjak a következõképpen alakulnak:

Bölcsõde (napi háromszori étkezés)
270 Ft/nap+áfa

Óvodai ellátás
• egész napos 284 Ft/nap+áfa
• ebéd 164 Ft/nap+áfa
• tízórai vagy

uzsonna 60 Ft/nap+áfa

Iskolai gyermekellátás
Általános iskola
• egész napos 312 Ft/nap+áfa
• ebéd 172 Ft/nap+áfa
• tízórai vagy

uzsonna 70 Ft/nap+áfa
Gimnázium
(csak ebéd) 224 Ft/nap+áfa
Mûszaki szakközépiskola
(csak ebéd) 224 Ft/nap+áfa
Speciális étkezést igénybevevõ
gyermekek (ebéd) 86 Ft/nap+áfa

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
PROGRAM

CELLDÖMÖLKÖN

Kezdjük a nulláról! – 
Sport a kedvem szerint
Kedvcsináló sportprogram
sorozat kezdőknek!

Az Egészség-Őr Egyesület 9 hónapos
egészségfej lesztési programot indít
Cell dö mölkön. A résztvevők heti
rendszerességgel vehetnek részt tor-
natermi spot programon, és
lehetőség lesz helyben számos
sportág, mozgásforma kipró bá lá -
sára, többek között jóga, fittness,
úszás, tenisz, stb.

A programon való részvétel
ingyenes.

További információ és jelentkezés:
Nagy Anikó
Mobil: 70 2929 525



5

Új Kemenesalja  »  2011. 04. 15. »  K Ö Z É L E T

Sajtótájékoztatóval egybekötött fogadó-
órát tartott Bana Tibor országgyûlési
képviselõ április 7-én délután. Elmond -
ta, hogy kéthavi rendszerességgel, csü-
törtökönként két órában szeretné meg-
hallgatni az emberek ügyes-bajos dol-
gait. A fogadóórák témái változatosak,
de egyre nagyobb az emberek érdek lõ -
dé se a törvényjavaslatok iránt, az alkot-
mány, a gazdaságot érintõ javaslatok
elõ készítésével kapcsolatosan is akad-
nak kérdések, illetve személyes problé-

máikat is megosztják a képviselõvel. Az
alkotmány elõkészítésével kapcsolatos
kérdésre Bana Tibor elmondta, hogy saj-
nos a módosító javaslataikat sorra meg-
vétózza a kormány, de szeretnék, ha
bekerülne a népszavazás lehetõ sé ge,
melyet most szûkí te ni akar a kormány,
a politikai álláshalmozás megszün -
tetése, szeretnének visszatérni továbbá
a történelmi jogfolytonossághoz, és el-
érni, hogy az alkotmányt alaptörvény-
nek nevezzék el. A celldömölki Jobbik

vezetõje, Horváth Sándor egyéb elfog-
laltsága miatt nem tudott jelen lenni,
helyette Sebestyén Vilmos kérdésre el-
mondta, hogy bár a helyi politikai élet-
be nincs nagyon beleszólásuk, de a tes-
tületi üléseken való részvételükkel sze-
retnének tisztábban látni a he lyi kérdé-
sekkel kapcsolatban. Terveik közt szere-
pel egy Jobbik iroda létrehozása, ahol
akár mindennapos kapcsolattartást tud-
nak tartani a párttal szimpatizáló em-
berekkel. »ILCSIK RENÁTA

A sajtóban, médiában napi téma a sze-
méthalmok megszüntetése. Sajnos,
még mindig sokan vannak, akik nem
ve szik elég komolyan a figyelmezteté-
seket, és illegális hulladéklerakókat ké-
pezve különbözõ, otthonuktól távol esõ
helyeken hagyják a felhalmozódott
sze metet. Ezt megakadályozandó, már-
cius 25-én közös összefogással több ci-
vil szervezet és szolgáltató közre mû kö -
dé sével nagyszabású szemétszedõ ak-
ciót tartottak a Ság hegyen. A hegybir-
tokosok számára kihelyezett konténe-
rekben és mellettük ugyanis ismeretle-
nek hagyják ott szemetüket. Lócsi Jó -
zsef Attila tanár úr vezetésével a cell-
dömölki Városi Általános Iskola Zöld õr -
ség csapatának felsõ tagozatosai vál-
lalták fel azt a nemes feladatot, hogy
megtisztítják a Ság hegyet a felhalmo-
zódott szeméttõl. A celli HUKE Kft.
kesztyûkkel, zsákokkal támogatta az
akciót, és ingyenesen vállalta az ösz-

szegyûjtött hulladék ártalmatlanítását.
A Városgondnokság biztosított felnõtt
munkaerõt, konténereket és a hulladék
elszállítását. Balogh Zsolt vállalkozó ki-
illetve munka végeztével visszafuva-
rozta a gyerekeket, akik az alsó elke-
rülõ út tisztítását végezték el egy dé-
lelõtt. Ez alatt az idõ alatt mintegy 8-10
m3-nyi hulladéktól sikerült megszaba-
dítani a Ság hegyet. 
Hosszabb távú cél, hogy mi lesz az alsó
elkerülõ útra kihelyezett 1100 literes
konténerek sorsa, mert úgy látjuk, hogy
nem az eredeti célt szolgálják. Azért let-
tek ugyanis kihelyezve, hogy a pincetu-
lajdonosok a keletkezett kommunális
hulladékot le tudják rakni kulturált kö-
rülmények között. Szinte minden je-
lentõsebb lejáró út közelében van ilyen
tároló – de oda minden kerül, hiszen a
környezõ településekrõl is oda szállítják
a szemetet. A városvezetés, a
Városgondnokság és a HUKE egyaránt

azon a véleményen van, hogy ezt a
helyzetet megoldják – nyilatkozott Bakó
István, a Városgondnokság igazgatója.

»LA

Illegális hulladéklerakó megszüntetése a cél

A költészet napját ünnepeltük a héten.
Eb bõl az alkalomból beszélgettünk
Bartha Ist vánnal, akinek életé ben fontos
szerepet ját szott és játszik a vers -
mondás. A hangzó vers mindig más,
mint az olvasott - vallja. Leg u tóbb no-
vemberben bizonyította tudását, ami kor
a Vasutas Nyug díjas  klubok országos ver-
senyérõl elsõ helyezést hozott el.
Beszél ge té sünk során Pista bácsi el-
mondta, hogy élete elsõ szavalóverse-
nyén tanulta meg, mennyire fontos a
pontos szövegtudás. Felsõ tagozatos di-
ákként indult, a kötelezõ vers pedig
Kölcsey Him nusza volt. Egy helyen hibá-
zott: kihagyott egy s-t. És ezzel minden
borult: a zsûri értékelése szerint ugyan
õ adta elõ legszebben a verset, de a

pontatlansága miatt nem ért el helye-
zést. Azt is megtudtuk tõle, hogy a vers
olyan, mint a gyümölcs: idõ kell, hogy

beérjen. Vannak írások, amelyeknek tar-
talma, lényege csak hosszú-hosszú évek
múlva válik láthatóvá és kerül bennünk
a helyére. Beszél get tünk arról is, milyen
verseket kedvel leginkább: azt mondta,
nincs kifejezett kedvenc – bár kedveli
József Attila és Villon költészetét –, min-
dig az aktuális versre koncentrál. A ver-
senyek mellett hivatalos és baráti, csa-
ládi rendezvényeken is meg szokta ör-
vendeztetni környezetét. Mostanában
pedig Süle Ferenccel, a zeneiskola nyug-
díjas igazgatójával karöltve tartanak
verses-zenés elõ adá sokat. Süle Ferenc
Berzsenyi Dá ni el verseit zenésítette
meg. Az elõ adá so kon Bartha István tol-
mácsolásában először elhangzik a vers,
majd a zenemû. Így egészen különleges
élményben lehet része a mûkedvelõ
közönségnek.

»BENKõ LILLA

A líra értõ tolmácsolója

Kéthavonta tart fogadóórát Bana Tibor



»A strandszezon megkezdéséig milyen
programok várhatók a Vulkán fürdõn? –
kérdeztük Bakó Istvánt, a fürdõt üze-
meltetõ Városgondnokság igazgatóját.
– Április 24–25., húsvétvasárnap és
húsvéthétfõn húsvéti napi szaunajegy-
kedvezményt adunk, ez azt jelenti,
hogy ekkor a napi finn szaunát min-
den kinek egységesen 850 forintért ad-
juk. Április 30–május 1-jén masszázs-
hétvégét tartunk, aminek lényege,
hogy azok a vendégek, akik napi vagy
legalább délutáni jegyet vásárolnak,

azok 20 perces frissítõ masszázst vásá-
rolhatnak 990 forintért a kapacitás ere-
jéig. Elõjegyzés nincs, kivételt képez-
nek azok a gyógykezeltek, akiknek
szom baton van egyébként is a kezelé-
sük. Május 2. a nyári strandszezon elõt -
ti utolsó fürdõnap, május 23-án pedig
egészségnapot tartunk. 
»Hogyan készültök a strandszezonra?
– Idõjárás függvényében május 10-ig
megnyitjuk a csúszdamedencét, május
20-ig pedig a többi kinti medencét is.

»LA
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Sokak kedvenc szórakozóhelye: a Bagolyvár

Strandszezon elõtti programok a fürdõn

Baráti hangulat fogadja a betérõ ven-
déget, a kellemes zenét csak az aszta-
lok felöl érkezõ beszélgetések moraja
szakítja meg. Az üzemeltetõt, Rákóczi
Róbertet éppen a sütõ mellõl szólítjuk
el a beszélgetés idejére. Hároméves
lett a Bagolyvár. Három éve, március
15-én nyitotta meg kapuit Celldömölk
szívében a Bagolyvár Pizzéria és Sö -
rözõ. Ez alkalomból faggattuk a tulaj-
donost és feleségét, Rákócziné Cseke
Hajnalkát:
»Rögtön a közepébe vágok: miért pont
Bagolyvár lett a nevetek?
– Elsõsorban a nosztalgia vezérelt min-
ket, hiszen fiatalabb korunkban gyak-
ran megfordultunk itt, akkor Bagolybár
néven futott a hely. Úgy gondoltuk,
hogy talán az ismerõs hangzás ide
vonzza majd a vendégeket – válaszolja
Hajnalka.
»Hát igen, az idõsebbek talán emlé-
keznek arra, amikor tanítás után, netán

közben – egy-egy tesi vagy urambocsá
matek óráról „kilógva” – milyen jó volt
„világmegváltó” eszméket cserélni
egy-egy tonic mellett úgy, mint a na-
gyok... De térjünk vissza: Beszéljünk
egy kicsit a kezdetekrõl!
Nyolc évet dolgoztam a Restiben fel-
szolgálóként, majd nyolc évet Borgátán
a Kisvendéglõben és közben már ter-
vezgettem, hogy önálló vállalkozást
kellene itt, Celldömölkön létrehoznom
– válaszolja Rákóczi Robi. És mint egy
isteni szikra – a kislányommal, Danával
sétáltunk a városban, amikor meglát-
tam az ablakban, hogy kiadó. A város
szívében, ráadásul feltörtek a régi em-
lékek… Ez volt novemberben, majd az
események felgyorsultak, megtörtén-
tek a szükséges átalakítások. A helyze-
tet tovább bonyolította, hogy felesé-
gem, Hajni második gyermekünket
hordta a szíve alatt, és Réka egy hó-
nappal a nyitás elõtt megszületett. Így
a családunk nem egy, hanem két tag-
gal bõvült: Réka és a Bagolyvár. Az
elsõ évet sem tudtam volna végig csi-
nálni, ha nem állnak mellettem – mu-
tat Robi büszkén a „csajokra”. 
»A vendéglátás nem könnyû feladat:
állandó jelenlétet igényel. Hányan dol-
goztok a Bagolyban?
– Velem együtt négyen: két szakács és
két felszolgáló. Az édesanyámmal ket-
ten visszük a konyhát. 
»Milyen korosztály képezi a vendégkö-
rötöket?
– Tulajdonképpen elég vegyes. Hét köz -
na pokon többen betérnek hozzánk
egy-egy üzleti tárgyalás vagy sportolás
után pizzázni és beszélgetni. A hétvé-
gén pedig a fiatalok özönlik el a helyet:
buli elõtt, után vagy helyett.
»Mit kap az ide betérõ vendég?
– 27 féle és természetesen tetszés sze-
rint összeállított pizzával, hamburge-

rekkel és bõ italválasztékkal, termé-
szetesen gyors, udvarias és barátságos
kiszolgálással várjuk kedves vendége-
inket két szinten, három helyiségben.
»Az olvasókat is érdekelné, hogy mi a
tulajdonos kedvenc pizzája?
– Íme a kedvenc pizzám, a “focis piz-
za”kifejezetten laktató: sonka-szalámi-
hagyma-csülök hozzá fokhagymás tej-
föl hidegen tálalva és a csípõs pfefferó-
nit pedig savanyúságként eszik mellé.
Persze a hangulathoz hozzátartozik a
környezet: a dekoráció, amit Hajni tel-
jes egészében magára vállalt: õ gon-
doskodik az asztalterítõkrõl, kiegé-
szítõkrõl. A beszélgetésük alatt meg-
csodáltuk Hetényi József helytörténész
gyûjteményébõl származó celldömölki
képeslapok másolatait a falakon, és
egy kicsit elméláztunk városunk törté-
nelmén…
»És a folytatásban? Beszéljünk egy ki-
csit a további tervekrõl! – mind a ket-
ten mosolyognak:
– Idén a kerthelyiséget vettük célba:
tavasztól õszig várja a vendégeket –
megszépítjük és átalakítjuk. Hogy mi-
lyen formában, az legyen meglepetés!
Mit kívánhatunk a születésnaposnak?
Sok-sok vendéget!

»BENKõ LILLA

KEDVES OLVASÓINK!
A cikkel kapcsolatban egy kérdést rej-
tettünk el az újság bizonyos ol da lán,
amelyre a helyes válasz a fen ti szö-
vegbõl kiolvasható. A be kül dõk között
egy db ajándékutalványt sorsolunk ki
a Bagolyvár fel aján lá sá ból. 
Beküldési határidõ: 2011. április 22.
Címünk: ujkemenesalja@gmail. com,
vagy Kemenesaljai Mû ve lõ dési Köz -
pont és Könyvtár, II. emelet 9. számú
iroda (Dr. Géfin tér 1.).

VIRÁGPALÁNTA ELADÁSVIRÁGPALÁNTA ELADÁS
a Városgondnokság kertészetébena Városgondnokság kertészetében

Celldömölk, Tó u. 2.Celldömölk, Tó u. 2.
Munkanapokon:Munkanapokon:

7.30–9.30 óra és7.30–9.30 óra és
13.30–14.30 óra között13.30–14.30 óra között

•• philea, cineraria, salvia,philea, cineraria, salvia,
lobélia,tátika, petúnia,lobélia,tátika, petúnia,
illatos ternye, szúnyogriasztó illatos ternye, szúnyogriasztó 
virág, dália, nyári viola, virág, dália, nyári viola, 
tatárvirág, csalánlevéltatárvirág, csalánlevél 100 Ft100 Ft

•• krizantémkrizantém 200 Ft200 Ft
•• kannavirágkannavirág 300 Ft300 Ft
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Mint arról korábban beszámoltunk, a
Magyar Kultúra Napján Kresznerics
Ferenc-díjat kapott, a március 15-i rép-
celaki megyei ünnepségen pedig Pável
Ágoston Emlékplakettet vehetett át
Né meth Tibor, a Kemenesaljai Mûve lõ -
dési Központ és Könyvtár könyvtárának
vezetõje. Beszélgetésünk ebbõl az al-
ka lomból készült.
»Hogyan kezdõdött a könyvtárhoz fû -
zõ dõ vonzalmad?
– A könyvekhez való kapcsolatom régi
gyökerekre nyúlik vissza: Csöngérõl
szár mazom, és már gyermekkoromban
szívesen látogattam az akkori – és ma is
mûködõ – községi könyvtárat. Felnõtt
fejjel is úgy gondolom, hogy a könyvtár
nagyon fontos esélyegyenlõségi hely.
»Mikor döntötted el, hogy a könyvtáros
leszel?
– Többször kerültem olyan döntéshely-
zetbe, hogy nem sok idõm volt mérle-
gelni: hirtelen határoztam. Humán ér-
deklõdésû gyermek lévén tanáraim biz-
tattak, hogy a megye legjobb gimnázi-
umaiba, a Nagy Lajosba vagy a Kani -
zsa i ba felvételizzek. Nekem viszont
Kõszeg volt szimpatikus és végül a
kõszegi Jurisich Miklós Gimnáziumot vá-
lasztottam. Felvételi elõtt a történelem
szak egyértelmû volt számomra, de a
másodikat szintén az utolsó pillanatban
döntöttem el: a könyvtár olyan nyitott-
sá got jelképezett számomra, amit
rend kívül szimpatikusnak éreztem.
»Használtad a történelem szakodat?
– Sohasem tanítottam, hiszen 1982 óta
a könyvtárban dolgoztam. A nappali
tagozatra felvéve elõfelvételisként a
katonaság után Káldos Gyula bácsival
találkoztam, aki említette, hogy sür gõ -
sen könyvtárosra lenne szüksége és
menjek át levelezõ tagozatra. Ez 1984-
ben nem volt egyszerû, de fõigazgatói
engedéllyel sikerült, és azóta itt dolgo-
zom. 2006-os könyvtárvezetõi megbí-
zásomig olvasószolgálatos és módszer-
tanos munkakört láttam el.
»A történelem szakot a könyvtárossá-
gon belül sikerült kamatoztatnod…
– Mindig szívesen foglalkoztam helytör-
ténettel. Már a fõiskolán is kaptunk
ilyen jellegû feladatokat, a kutatás iz-
galma megfogott és hamar kezdtem
publikálni. Elsõ cikkem 1989 februárjá-
ban a Vas Népében jelent meg Horváth
Elekrõl és a Dunántúli Történet ked ve lõk
(a Magyar Történelmi Társulat elõd je)
csön gei gyûlésérõl. Az elmúlt két évti-
zed termésébõl különösen fontosnak
tartom Dukai Takách Judit addig isme-

retlen versének felfedezését, Berzsenyi
Dániel és Kis János kapcsolatának elem-
zését, valamint Batt h yá ny Lajos 1848-
as kiscelli követté választása meglepõ
dokumentumainak közlését.
»A legújabb dolgok azonban legalább
annyira vonzanak, mint a történelem,
a hagyomány…
– A könyvtárak fejlõdésre való nyitott-
sága fogott meg, ez magában foglalja
a technológiai fejlesztéseket is. A „Ma -
gyar Életrajzi Kalauz” gyûjtésének kez-
detén cédulákra írogattam a személye-
ket. Úgy alakítottam ki a rendszert,
hogy késõbb számítógépes feldolgo-
zásra is alkalmas legyen. Amikor eljött
az ideje, akkor egyszerûen és könnyen
lehetett kezelni. Késõbb egymást kö-
vették a platform-váltások (CD-ROM,
internet). 
»Az adatbázis-építésre mi motivált?
– Fõiskolásként mindig utánanéztem a
tananyag helyi vonatkozásainak. Az
elsõ évfolyam után nyáron elkezdtem
szisztematikusan az adatgyûjtést. A
Magyar Életrajzi Lexikon volt az a tájé-
koztató eszköz, amelybõl készültek az
elsõ cédulák. A helyi vonatkozású meg  -
közelítés hamarosan általános gyûj -
téssé nõtte ki magát.
»Megszületett a Magyar Életrajzi Kala -
uz. Ez mikor történt?
– A cédulákat 1994-tõl vittem fel com-
puterre. Fontos mérföldkõ volt a 2000.
év: ekkor terjesztettem ki a gyûjtõkört a
sajtóra és jelent meg CD-n az adattár,
amely 114759 személyt tartalmazott.
Hamarosan rájöttem, hogy nem ez a
jövõ útja. Az internet fejlõdésével nap-
jainkban már úgy mûködik, hogy a rög-
zített anyagot online módon azonnal le-
het is keresni. A könyvtárban is azt ta -
nultam meg, hogy pontosnak és gyors-
nak kell lenni. A fejlõdésben elértem
ide, de folyamatos útkeresésben va-
gyok, mert 3-5 évente meg kell újulni.
»Miben látod adatbankod és könyvtá-
rosság jövõjét?
– A közösségi tudás építésében van a
jövõ. A felhasználónak – kontroll után –
lehetõséget kell biztosítani az interak-
tivitáshoz, ami az adatbázis és a
könyvtár társadalmasítását jelentheti.
Biztos vagyok a nyomtatott alapú olva-
sás hosszú távú fennmaradásában, de
vallom, „a könyvtár honlapja – a hol-
nap könyvtára” megközelítés egyre
nö vekvõ jelentõségét is. Büszke va-
gyok arra, hogy számos egyéni elisme-
rés mellett 2001-ben az „Év könyvtára”
lettünk Magyarországon és e csapat

hasznos tagja lehettem. A közösséget
említettem és hangsúlyozom, hogy
erõfeszítéseim nem vezethettek volna
eredményre szüleim és feleségem, va-
lamint egykori és jelenlegi kollégáim
támogató és inspiratív együttmûkö dé -
se nélkül. Külön köszönöm Celldömölk
önkormányzatának erkölcsi és a Celldö -
möl ki Kábeltelevízió Kft. technikai tá-
mogatását.
»Munkád elismeréseként idén a város-
tól és a megyétõl is méltó elismerést
kaptál. Mit jelentett ez számodra?
– A Kresznerics-díj különlegesen érté-
kes: egyrészt a létrejöttében segédkez-
hettem, másrészt Kresznericcsel lelki
hasonlóságot érzek: õ az alsó papság
körébõl egyedüliként vidéken lett aka-
démikus, a magyar szavakat kötetekbe
rendezve. Jómagam a magyarság tör-
ténetének személyiségeit gyûjtöm ösz-
sze távol a fõvárostól, ami nemzeti
könyvtári feladat lenne. A Pável Ágos-
ton-díj pedig azért fontos számomra,
mert a szlovéniai magyarság képvise -
lõ je is volt – jelképesen a határok nél-
küli magyarságé. Én pedig a világon
bárhol élõ magyarság biográfiai index -
ét készítem. Biztos vagyok abban,
hogy a jelenleg több mint 284500 sze-
mély adatait tartalmazó, folyamatosan
aktualizált közszolgálati adattár ügye
sikerre van ítélve. Életem része lett:
bár winchesterek tárolják, de a szí-
vemben õrzöm valamennyiüket. A rep-
rezentatív nemzeti digitális névkatasz-
ter jelentõsége messze túlnõtt azokon
a kereteken, amit negyedszázada in-
gyenes, munkaidõn kívüli tevékenysé-
gemmel próbálok megalapozni.

»LOSONCZ ANDREA

A közösségi szolgálat jegyében
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Harmadik éve visszajáró vendégként
szerepel a Maros Mûvészegyüttes a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban. A korábban bemutatott
Mátyás király álruhái mesejáték és a
Kõmûves Kelemen ballada táncszínházi
elõadása után, idén a Sodrásban tánc-
játékkal örvendeztették meg a népze-
nét és -táncot szeretõ közönséget.
A cím, Sodrásban szimbolikus, egyrészt
az embertelen száguldó, számunkra, a
magyarok számára tragikusan kegyet-
len XX. század sodrását, másrészt a tánc
sodró lendületét is jelképezi. A kato-
nákról szóló táncos történet emléket ál-
lít a honvédeknek, akik az 1848–49-es
szabadságharcban majd Galíciában,
Fiuménél és Isonzónál, aztán a Kárpát-
kanyarban, majd a Don-kanyarban el -
es tek az I. és II. világháború alatt. Az
elõadás a katonatoborzást, a verbuvá-
lást dramatikus formában, a sorsfordító
történelmi eseményeket megjelenítve
mutatja be. A sorozásban a férfivá és
hadkötelessé érés rituáléja összefonó-
dik. Népdalok és katonakísérõ keserve-
sek kötik össze az egyes táncjelenete-

ket. Az elénekelt történetek a Kárpát-
medencében élõ nemzetiségek egy-
másrautaltságáról és összetartozásáról

szólnak. A zenei kíséretek a magyar
folklór valamennyi tájegységét repre-
zentálják. Az elõadás gondolati gazdag-
ságát a viseletek és jelmezek kifejezõ
szépsége és a hatásos színpadi látvány
tette teljessé. A Sodrásban az eszmei-
ség, az esztétikum és a humanizmus
tökéletes harmóniája valósul meg, me-
lyet értett, érzett és vastapssal köszönt
meg a celldömölki közönség.

»PÁLNÉ HORVÁTH MÁRIA

Sodrásban a Maros Mûvészegyüttessel

FFüürrddőőnnaapp mmáájjuuss  22--áánn
F a n t a s z t i k u s  n a p i  b e l é p ő j e g y e kF a n t a s z t i k u s  n a p i  b e l é p ő j e g y e k
( 3 0 0 – 6 0 0  F t )  s z a b a d b a n  i s( 3 0 0 – 6 0 0  F t )  s z a b a d b a n  i s
é l v e z h e t ő  g y ó g y v i z e s  j a k u z z ié l v e z h e t ő  g y ó g y v i z e s  j a k u z z i
h a s z n á l a t t a l .h a s z n á l a t t a l .

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÕ

Celldömölk, Sport u. 8. � T.: 06 95/525-070
www.vulkanfurdo.hu

HÚSVÉTIHÚSVÉTI
SZAUNASZAUNA
AKCIÓAKCIÓ
Április 24–25. Április 24–25. 
Napi szauna jegyNapi szauna jegy
csak 850 Ft/főcsak 850 Ft/fő

FRISSÍTŐ MASSZÁZS HÉTVÉGEFRISSÍTŐ MASSZÁZS HÉTVÉGE
Április 30Április 30––május 1. május 1. 
Napi vagy délutáni belépőjegyNapi vagy délutáni belépőjegy
váltása esetén 20 perces frissítőváltása esetén 20 perces frissítő
masszázs csak 990 Ft.masszázs csak 990 Ft.

Elõzõ számunk nyertese: Varga Anita,
Celldömölk, Sági út 9. fsz. 3.
Gratulálunk! Nyereményét átveheti a
Babaházban.



9

Új Kemenesalja  »  2011. 04. 15. »  M Û  V E  L Õ  D É S

• április 12-30-ig – Az „1961. április 12. –
Az elsõ ember az ûrben” címû kiállítás az
ûrutazás 50. évfordulója tiszteletére vá-
logatás helyi gyûjtõk anyagából.
Helyszín: a KMKK elõcsarnoka.

• április 16. (szombat) 18.00–24.00 óra –
Táncház. Zenél: a Borvirág zenekar, ház-
igazda: Kemenesalja Néptánccsoport,
táncot tanít: Gaschler Beáta és Ko vács
Norbert (Cimbi). Belépõjegy: 500 Ft.
Helyszín: KMKK elõcsarnoka.

• április 19-tõl 28-ig Vas megyei közleke-
désbiztonsági rajzpályázatra beadott al-
kotások kiállítása. Helyszín: KMKK galéria.

• április 22. (péntek) 10.00 és 14.00 óra –
Húsvéti játszóház. Helyszín: 10.00 óra
Izsákfai faluház, 14.00 óra KMKK galéria. 
Kifújt és fõtt tojásokat mindenki hozzon
magával!

• április 26. (kedd) 18.00 óra – X-Faktor
minigála. Fellépõk: Takács Nikolas, Wolf
Kati és Király L. Norbi. Belépõjegy ára:
2900 Ft. Helyszín: a KMKK színházterme.

• április 27. (szerda) 14.00 óra – Dukai
Takách Judit versmondó verseny. Hely -
szín: a KMKK elõadótermei. 

• április 27. (szerda) 18 óra – Koltay Gábor:
A Napba öltözött lány címû filmjének be-
mutatója. Helyszín: a KMKK galériája.

• április 28. (csütörtök) 19.00 óra – Duma
Színház. Fellépõk: Kiss Ádám és Rekop
György. Belépõjegy ára: 2500 Ft, 3000 Ft.
Helyszín: a KMKK színházterme. 

MÁJUSI ELõZETES

• május 1. (vasárnap) – Városi Majális retro
hangulatban

• május 7. (szombat) 19.00 óra – Valló-
Vajda-Fábry: Anconai szerelmesek – zenés
vígjáték a Kalocsai Színház elõadásában.
Színházbérletes elõadás! Je gyek a szabad
helyekre még válthatók: I. hely 3200 Ft,
II. hely 2700 Ft, nyugdíjas, diák 2200 Ft.
Helyszín: a KMKK színházterme.

• május 25-én (szerda) 18.00 óra Koltay
Gábor: Mind szenty – A fehér vértanú
címû legújabb filmjének bemutatója.

» PROGRAMAJÁNLÓ

A Celldömölki Makett Klub vezetõsége
a tavalyi évhez hasonlóan, idén is
megrendezte a Celldömölki Makett
Kiállítást és Versenyt április 1-3. között,
immár második alkalommal. A rendez-
vénynek a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár adott otthont,
mely  nek galériáját a háromnapos
program idejére modellezõk munkái
tették színesebbé, és történelmet idé -
zõ helyszínné. 
A makettek között szép számmal vol-
tak megtalálhatóak második világhábo-
rús harckocsik, repülõk, diorámák, de
asztalra kerültek helikopterek és a hu-
szadik század civil jármûveinek kicsi-
nyített másolatai is. A rendezvény elsõ
napján az intézménybe látogatók a he-
lyi és környékbeli makettezõk munkái-
ból nyitott kiállítást tekinthették meg,
ahol MMC modellek és Szabó Ákos,
nemzetközi díjazott makettezõ munkái
színesítették a látványos tárlatot. 
A celldömölki verseny második napján
tovább szélesedett a kiállított maket-
tek repertoárja, 210 darabra növeke-
dett a modellek száma. Az idei verse-
nyen 16 kategóriában 170 makett in-
dult, a nevezõk Zalaeger szeg tõl Veszp -
rémig, több környezõ településrõl ér-
keztek városunkba, a színvonalas ren-
dezvényre. A kiállítás és verseny ideje
alatt számos egyéb érdekes program
várta az érdeklõdõket. A tavalyi évhez
hasonlóan idén is lehetõsége volt a kö-
zönségnek szavazni a kiállított model-
lekre, de makettet is vásárolhattak a
börze kínálatából. A Celldömölki Érem -
gyûjtõ Egyesület II. világháborús relik-
viákkal gazdagította a kiállítás anya-

gát, míg Szabó Ákos látvány-makette-
zés során a modellépítés technikáit
mutatta be a résztvevõknek. A rendez-
vény harmadik napján került sor az
eredményhirdetésre, ahol a celliek is
izgatottan várták a díjkiosztást. Bár a
Celldömölki Makett Klub vezetõ tagjai
idén sem indultak a versenyen, de
több celldömölki makettezõ nevezte
be munkáját a rendezvényre. A helyi-
ek közül Dávid Zsolt F12 harcjármú di-
oráma kategóriában második helye-
zést ért el, míg Fürdõs Gergõ gyermek
harcjármú kategóriában harmadik lett.
Gyermek repülõ kategóriában Molnár
Orsolya elsõ, Kiss Roland harmadik he-
lyen végzett. A II. Celldömölki Makett
Kiállítás és Verseny szervezõinek el-
képzelésében a hagyomány folytatása
él, jövõre is teret és lehetõséget kí-
vánnak biztosítani a makettezõk mun-
káinak kiállítására, visszavárják az ér-
deklõdõket.

»VAJDA ZSUZSA

Elõtérben a makettezõk munkái

Erkel Ferenc zenei öröksége
Ifjúsági komolyzenei koncertet tartot-
tak március 24-én, csütörtökön a Ke -
me nesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár színháztermében. A Szombat -
helyi Szimfónikus Zenekar a Kossuth-
díjas S karmester vezetésével Erkel
Ferenc zeneszerzõ népszerû mûveibõl
adott elõ hangulatos válogatást. A ze-
nekar ars poeticája sze rint az ifjúsági
hangversenyek leg fõbb célja megis-
mertetni a magyar klasszikus komoly-
zenét a fiatal, tinédzser korosztállyal.
Ehhez nagyszerû alkalom az Erkel
Ferenc szerzeményeibõl összeállított
válogatás, hiszen õ rakta le a 19. szá-
zadban a magyar klasszikus komolyze-
ne alapjait. Medveczky Ádám nagy

missziónak tartja az ifjúsági hang -
versenyek sorozatát. Véleménye sze-
rint mivel az országos média elhanya-
golja a kultúrát, nagy harcot kell vívni
a komolyzenéért. A világhírû karmes-
ter Szent Istvánhoz hasonlította Erkel
Ferencet, az államalapító tevékenysé-
gével párhuzamot vonva méltatta,
ahogy Erkel megteremtette a magyar
nemzeti operát. A koncerten részletek
hangzottak el a zeneszerzõ legismer-
tebb, klasszikus mûveibõl, így például
a Bánk bánból és a Hunyady László
címû operából. A közönség vastapssal
jutalmazta a Szombathelyi Szim fónikus
Zenekar hangversenyét.

»PH
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Történetem szereplõjét látásból régóta
ismertem. Közelebbi barátságunk ab-
ból az idõbõl ered, amikor már nekem
is volt szõlõm, és még élt a szokás, be-
betértünk egymás pincéjébe, és szolid
módon elbeszélgetett a társaság. Fo -
lyo mánya volt az otthoni közösségi
együttlét különbözõ formáinak, ahol
jókat beszélgettek a falu, a világ dol-
gairól. A pince hûvösében télen a kály-
ha melege mellett egy-egy szép dal is
felhangzott. Ma meg felkapjuk a fejün-
ket, ha nótázást hallunk. Be-betérésre
van invitálás, a beszélgetések hangula-
ta hiányzik, mert mindenki siet, azt
mondják, nincs rá idõ. Sándor bará-
tommal egy szép tavaszi napon virág-
zó cseresznyefája alatt beszélgettem
elõször, aztán többször is, szívesen
hallgatom, sok mindent tud a hegyrõl,
verseket ír, s mindig mond egy-két ér-
dekes dolgot, ismeri érdek lõ désemet. 

Egy idõ után elkezdtek ritkulni a talál-
kozók, eladta szõlõjét, mondván: nem
az én rossz lábaimnak való a sikló úton
közlekedni. Ám aki egyszer közel került
a szõlõtõkéhez, nem szabadul egy-
könnyen, a családi ház kertjében
mûvelte a szõlészetet, a hegyre azon-
ban nem járt. A buszmegállóban néha
összefutunk, jön bevásárolni, és a kö-
vetkezõ járattal megy vissza Ságra.
Olyan régen láttalak, már az egészsé-
get kell kérdezni: hogy vagy? 
– Tudd, ha azt mondom, jól, nem igaz,
ha azt mondom, rosszul, az sem igaz,
csak vagyok ezzel a fájós derekammal,
lábaimmal. A minap találkoztam a tisz-
telendõ úrral, érdeklõdõ kérdésére ne-
ki is ezt mondtam: – Tisztelendõ úr, az
a legnagyobb baj, hogy igen sárgul a
keresztlevelem!
– Sándor bácsi, jöjjön be a parókiára,
kiállítok egy újat! Be is mennék, ha a

többi dolgot is meg tudná fiatalítani! –
mosolyogva azt válaszolta, hogy min-
denhez õ sem érthet.
Még beszélgetünk néhány percet, ér-
kezik a helyi járatú busz, felszáll, in-
tünk egymásnak, és megyünk a dol-
gunkra. Közben arra gondolok, az öre-
gedésre hány kifejezést ismer a ma-
gyar nyelv. Egyet megint tanultam.
Múltak a hetek, hónapok, a buszváró-
ban feleségével gyakran találkoztam,
érdeklõdtem Sándor hogyléte felõl.
Megnyugtató híreket mondott.
Két éve hirtelen hagyott itt bennünket,
a régóta tervezett hosszabb beszélge-
tésre már nem kerülhetett sor. Szerette
a sportot, a labdarúgást különösen.
Játékvezetõsködött is, most magam elé
képzelem, ahogy – érezve a mérkõzés
végét – órájára néz, sípjába fúj, közép-
re mutat, és így szól: – Fiúk, a játék vé-
get ért!
A cseresznyefa újból virágba borult, a
múltra emlékeztet…

»KÁLDOS GYULA

Sárguló keresztlevél

Fél évszázad együtt töltött idõ

Március 25-én töltötte be 100. életévét
a celldömölki származású Szabó Gyu lá -
né, született Osvald Elza. Ebbõl az alka-
lomból köszöntötte Fehér László pol-
gármester és Söptei Józsefné alpolgár-
mester. Elza néni szülei is Celldömöl kön
laktak, a Bartók Béla utcai szülõi ház
õrzi emléküket. Elza néni polgári iskolát
végzett. 1940-ben ment férjhez, ez-
után – mivel a férje munkája ezt kíván-
ta – többször költöztek. Házassá guk ból
egy fiuk született. Elza néni háztartás-
beliként látta el a családot. Férje halála
után Szombathelyre költözött. Fiáékhoz

közel, a Johanneum Evangélikus Dia kó -
ni ai Központban él tavaly év vége óta,
mert rendszeres egészségügyi ellátás-
ra szorul. Elza néni víg kedélyû, napon-
ta olvas – fõként újságot.
A kérdésre, hogy mi a hosszú élet titka,
viccesen így válaszolt: nem szabad ab-
bahagyni a levegõvételt, és nem kell
gondolni az elmúlásra. És természete-
sen ebéd után egy pohár vörös bor el-
fogyasztása is az egészséget szolgálja.
Elza néninek gratulálunk, és további jó
egészséget kívánunk!

»LA

Századik születésnapján köszöntötték

Különleges eseménynek adott hely-
színt a Városháza nagyterme április 2-
án délelõtt: 50. házassági évfordulójuk
alkalmából erõsítették meg korábbi
egymásnak tett fogadalmukat Tánczos
Gabriella és Szabó Árpád. – 1961. ápri-
lis 2. húsvétvasárnapra esett 50 évvel
ezelõtt, és akkor is harangoztak 11 óra-
kor az esküvõnk napján – emlékezett
vissza Gabi néni a nagy eseményre.
Most az aranylakodalmukat már a
nagycsalád is velük együtt ünnepel-
hette. Példaértékû a mai világban a
hosszú házasság. Az elmúlt fél évszá-
zad alatt a családi kötelékeik meg-

erõsödtek, a mindennapi életük során
a szerelem szeretetté alakult át. A
családtagokon kívül a házaspárt kö-
szöntötte Fehér László polgármester
és Söptei Józsefné alpolgármester-
aszszony is, akik elmondták, hogy na-
gyon örülnek, amikor ilyen esemény-
re hivatalosak, hiszen egy város éle -
té ben fontos, hogy egy történelminek
is nevezhetõ újbóli fogadalomtételre
sor kerül, példát mutatva a mai fiata-
loknak. S hogy mi a hosszú házasság
titka? Kitartás, szeretet, megértés,
egymás megbecsülése – árulták el a
„fiatalok”. »ILCSIK RENÁTA

SZABÓ GYULÁNÉ ELZA NÉNIT A VÁROS VEZETõI IS KÖSZÖNTÖTTÉK
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Székely
Zoltán

Csorba
Jánosné

Hetényi
Csilla

Skublics
Gábor

Meg kér dez tük
» vá la szol tak Elégedett-e a piac új helyével?

»KÉR DEZ:REINER ANITA »FOTÓ: HÖMÖSTREI PÁL

Nekem nem tetszik, hogy
össze-vissza helyeznek ben-
nünket a portékáinkkal.
Ahogy látom, a vásárlók sem
elégedettek, nehezen ta  -
lálják fel magukat, mivel
több felé van szakítva a piac.
A helyszínnel kapcsolatban
nincs kifogásom, de azt fájla-
lom, hogy kipakolásra keve-
sebb hely áll rendelkezé-
sünkre. A környezet tisztább,
rendezettebb itt, mint az
elõ zõ helyszínen volt. Amit
eladóként hiányolunk, az a
WC, és a szemetet sincs ho-
va tenni, egyelõre össze -
gyûjt jük és hazavisszük, de
talán ez a kérdés is megol-
dódik.  

Ideiglenesen elfogadható-
nak tartom ezt a megoldást,
véglegesen persze nem biz-
tos, hogy jó lenne. Emlék -
szem, valamikor is itt, a
temp lom körül volt a piac.
Ha rendben hagyják itt a te-
ret az árusok, akkor nem le-
het gond, és szerintem az
egy házi rendezvényeket
sem zavarja. Ha végiggon-
dol juk, nem sok alkalma-
sabb helyszín lett volna a
városban. Elõbb-utóbb a ve -
võk is megszokják majd, hi-
szen aki piacon akar vásárol-
ni, itt is megtalálja a kere-
sett árut, és nem hiszem,
hogy gondot okozna az a
pár méter távolság.

Nem vagyok gyakori piacra
járó, ennek ellenére nem
gon dolom teljesen megfe-
lelõnek az új helyszínt. Sze -
rin tem a mûvelõdési köz-
pont elõtti tér alkalmasabb
lett volna, hiszen jobban a
köz pontban van, és egysé-
gesebb maradhatott volna a
piac, nem lenne ennyire
szétszórva. A rendszeres pia -
ci vásárlók és a vidékrõl be-
jövõk persze biztos, hogy itt
is megtalálják megszokott
árusaikat és termékeiket.
Ami még hátránya az egész-
nek, hogy az amúgy is na-
gyon kevés parkolóhelyek
száma sajnos így még to-
vább csökkent.

Ha csak rövidtávú megoldás
ez az új helyszín, akkor nincs
kifogásom ellene. Viszont
nem lenne jó, ha hosszabb
idõre ide kényszerülnénk,
hi szen nagyon huzatos ez a
hely, és az áruink ki-be pa-
kolásához sem szerencsések
a körülmények. Némiképp
ba lesetveszélyes is a tér, és
sok régi vásárlóm nem talál
itt meg. A régi helyszín min-
denféle szempontból jobb
volt, remélem, hogy nem
sokáig kell itt maradnunk.
Ami még nem kedvezõ,
hogy a WC is hiányzik, és a
szemetet sincs hova rak-
nunk. Talán ezekre lesz
meg oldás.

Anyakönyvi hírek
Celldömölk Születés: Hajós Gábor és Mórocz Krisztina
leánya: Flóra, Bakos Csaba és Oszkó Noémi fia: Gergõ.
Halálozás: Csákvári Lajos, Varga Istvánné sz. Mester
Amália Cecília, Polgár Jánosné sz. Németh Mária, Szórádi
Andrásné sz. Farkas Mária, Vas Lajos, Németh Jenõné sz.
Csáfordi Rozália, Lakatos György, Fenyõ Jenõ, Remport
Imréné sz. Molnár Margit, Horváth Imréné sz. Kosztolánczi
Mária, Pethõ Jánosné sz. Horváth Magdolna.
Csönge Halálozás: Jánossy Tibor Attila.
Jánosháza Születés: Horváth József Tibor és Kocsi Piroska
leánya: Luca Anna.
Kenyeri Születés: Szabó Sándor és Papp Krisztina fia:
Kristóf. Halálozás: Csuka Károlyné sz. Nagy Margit.
Kemenesmihályfa Halálozás: Kamper Imréné sz. Wit z -
mann Margit.
Nagysimonyi Születés: Pup Norbert Gábor és Geiger Csilla
fia: Soma.
Ostffyasszonyfa Halálozás: Zobor Zoltán.
Tokorcs Halálozás: Mórocz Lajos.

Celldömölk–Alsóságon 120 m2-es, összkomfortos,
kertes családi ház garázzsal és melléképületekkel
eladó. Tel: 06 70/453–4447.

» APRÓHIRDETÉS

MEGHÍVÓ
A Celldömölki Családokért Alapítvány és a 

Népjóléti Szolgálat meghívja
Önt és kedves családját, valamint baráti társaságát a 

2011. április 24-én 18 órakor 
megrendezésre kerülő 

I. jótékonysági  locsoló báljára a 

Vasvirág Hotelba

A bál fővédnöke: Fehér László,
Celldömölk Város polgármestere

Belépőjegy ára: 3.000 Ft, mely tartalmazza a vacsorát 
(A vagy B menü)

A bál ideje alatt a zenét Mc Arnie szolgáltatja,
fellép a SEPTEAM együttes, tombola

Jelentkezés a szervezőnél: Kuruczné Falusi Tünde
Határidő: április 19.
Telefon: 06 95/525-912 és 06 70/381-1549
9500 Celldömölk, Szalóky S. u. 3.
E-mail: nepjoleti@cellkabel.hu

Alapítványunk a bál teljes bevételét az intézményünkben 
élő idősek életkörülményeinek javítására fordítja.
Számlaszám: OTP 11747044-20008093
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Bajnoki 
mérkõzések

Továbbra is veretlenek a lányok 

Celldömölki VSE – Ácsi Kinizsi SC 27-
32 (15-16). – Celldömölk, NB II-es
férfi kézilabda-mérkõzés, alsóházi rá-
játszás, vezette: Horváth P., Marton. 
CVSE: Mészárics – Tóth 3, Rozmán 5,
Lendvai 5, KAZÁRI 6, Sali 2,
Berghoffer 2. Csere: ORBÁN (kapus),
Benczik 1, Ludvig, Süle 2, Németh 1,
Ahmetovics. Edzõ: Kósa Ottó. 
Az elõzõ fordulóban elszenvedett ve-
reség után a jobb eredmény elérése
volt a cél férfi kéziseinknek. A talál-
kozó jól indult, hisz egyik fél sem tu-
dott komoly elõnyre szert tenni, fel-
váltva estek a gólok. A félidõ végé-
hez közeledve sem változott a hely-
zet, igaz, a lefújás pillanatában a ven-
dégek neve mellett szerepelt eggyel
több találat. A szünet után jobban
kezdett az Ács, alig tíz perc alatt öt
góllal elléptek. A Celldömölk egyre
több hibát vétett, hisz heteseket és
ziccereket rontott, aminek a követ-
kezménye az egyre nagyobb ácsi
elõny lett. A végére még kicsit feltá-
madt a CVSE, de igazán szorossá már
nem tudta tenni a végeredményt.
Ifi: 29-27 (16-18).
A férfi rájátszás korábbi mérkõzése:
CVSE – Tapolca VSE 27:30 (15:14)

»CSUKA LÁSZLÓ

Még várni
kell a sikerre

Március 26-án és április 2-án az
Alsósági Sportcsarnokban immár hete-
dik alkalommal került megrendezésre
a Hérincs Zsolt Kosárlabda Emléktorna,
a Kemenesaljai Kistérség Egészséges
Életmódért Közhasznú Alapítvány jó-
voltából. Az elsõ játéknapon 16 csapat
mérte össze tudását, és a legjobb
nyolc gárda továbbjutott az áprilisi
hely osztókra. Nagy küzdelmek, izgal-
mas csaták és váratlan eredmények
jellemezték ezt a játéknapot is, és
nem volt ez máshogy a negyeddön -
tõkben sem. A legjobb négy közé az
Ajkai Jóbarátok, a Büki T. K., a Cell dö -

möl ki Kosár-suli és a S.A.K.K. (Sárvár)
csapatai jutottak. Spor t     szerû, de néha
ke mény csatákban dõltek el a végsõ
helyezések. A végsõ sorrend: I. hely
Ajkai Jóbarátok, II. hely S.A.K.K. (Sár -
vár), III. hely Cell dö mölki Kosár-suli, IV.
hely Büki T. K., V-VIII. hely (helyosztók
nélkül) Bala tonfûzfõ A. K., a Gyõri I. K.
C, MOGAAC Mosonmagyaróvár, SZEM -
BESZÉL (Szom bathely).
Az emléktornán nagyszerû eredményt
ért el a Celldömölki Kosár-suli csapata,
amely fiatal játékosaival a felnõtt
mezõny harmadik helyén végzett.

»CSUKA L.

Kosárlabda Hérincs Kupa

Oroszlánkörmök a medencébõl

NB II.
Gyenesdiás ASE – CVSE SWIETELSKY WE-
WALKA II. 6:12
Benák András 4, Ölbei Péter 4, Orbán
Renátó 2, Lukács Balázs 1, Benák – Öl-
bei páros.
A celliek a mérkõzés elejétõl nem
hagytak kétséget, hogy melyik csapat
nyeri a találkozót. 
NB III. 
Vonyarcvashegy SE – CVSE SWIETELSKY
WEWALKA III. 4:14
Tarr Sándor 4, Máthé Gyula 4, Tamás
László 3, Fehér László 2, Tarr – Máthé
páros. Simán gyõztek a vendégek a jó
képességû Vonyarc otthonában.
Sümegi SE – CVSE SWIETELSKY WEWAL-
KA IV. 5:13 Teket Attila 4, Szabó Ferenc
3, Talián Csaba 3, Csupor Máté 1, Teket
– Szabó, Csupor – Talián párosok.
A várakozásnak megfelelõen magabiz-
tos celli gyõzelem született.

Verseny versenyt követi a celli úszók
számára, immáron nemcsak hazai, ha-
nem nemzetközi szinten is. A versenye-
ken való jelenlét szerencsére nem me-
rül ki a részvételben, hanem – meg -
mutatva oroszlánkörmeiket – sikerek kí-
sérik Esküdt Roland és kollégái tanítvá-
nyainak munkáját. Március 19–20-án
került megrendezésre Münc henben a
„Head Trophy München 2011”, melyen
tizenegy ország 925 ver senyzõje ugrott
vízbe. A címlapon látható öttagú celli
csapat (Bíró Dorottya, Csehó Judit, Vass
István, Vass Péter és Fekete Csongor)
szép sikert ért el, csapat eredményben
a 92 csapatból a kilencedik helyen vé-
geztek. Egyéni eredményekre lebontva
Bíró Dorottya és Csehó Judit 2-2, Vass
Ist ván egy aranyérmet, Vass Péter két
ezüs térmet nyert, míg Fekete Csongor
legjobb eredménye egy negyedik he-
lyezés. Április 2–3-án a hódmezõ vá sár -
helyi Gyarmati Dezsõ Sportuszodában
rendezték meg a 2010/11. tanévi III.,

IV. és V-VI. korcsoportos A és B kategó-
riás Országos Úszó Diákolimpia dön tõ -
jét. Már maga a részvétel nagy dolog
volt, hiszen a szabályoknak megfele lõ -
en megyénként egy tanuló, valamint
Budapestrõl három tanuló indulhatott
az egyes számokban. A celli különít-
mény (Németh Réka, Kovács Ádám,
Paluska Marcell, Balogh Albert, Mórocz
Levente, Oszkó Ádám, Iván Bernadett,
Varga Alexandra, Csehó Judit) becsület-
tel helytállt, legjobb eredmény Csehó
Judit bronzérme 100 leány mellen az V-
VI./A kategóriában. Ugyan csak Hód -
mezõvásárhelyen került megrendezés-
re április 8–10. között a XV. Országos
Rövidpályás Vidékbajnokság. A celli
úszósportot három fõ képviselte: Bíró
Dorottya (három arany, két ezüst és
egy bronzérem), Csehó Judit (egy
bronz, két negyedik és egy ötödik
hely), valamint Vass István (két hetedik
hely) eredménye ugyancsak tiszteletre
méltó. »DOTTO

Celldömölki VSE-Swietelsky – SZESE
Gyõr 31-27 (18-12). - Celldömölk, NB
II-es nõi kézilabda-mérkõzés, alsóházi
rájátszás, vezette: Büki, Nyéki. 
Celldömölk: Szabó H. – KAZÁRI 8, Né -
meth V. 2, SZOMORKOVITS A. 13, GÔCZE
7, Farkas B., Farkas A. 1. Csere: Balogh,
VLASICH, Fûzfa, Varga, Szabó M., Recse,
Horváth P. Edzõ: Hegyi Gá bor. 
Két idegenbeli gyõzelmet követõen,
ha zai pályán is a gyõzelem reményé-
ben léptek pályára a lányok. A találko-
zót remekül kezdte a celli csapat, hisz
gyorsan elõnybe került. Ez az elõny az
elsõ játékrész során ki is tartott, és
hatgólos hazai vezetéssel fordultak a

felek. A második félidõben a vendég
gyõriek összeszedték magukat, és szép
lassan utolérték a házigazdákat, sõt
egy idõre a vezetést is átvették. A haj-
rára azonban ismét magára talált He -
gyi Gábor csapata, és jobb kondijának,
illetve eredményesebb játékának kö-
szönhetõen megnyerte az összecsa-
pást, megõrizve ezzel veretlenségét a
rájátszásban. Ifi: 29-19 (15-13)

A nõi alsóházi rájátszás korábbi mér kõ -
zé sei: Bábolna SE – CVSE-Mávépcell
24:28 (10:20). Alsóörsi SE – CVSE-
Mávépcell 23:27 (12:13). Alsóörsi SE –
CVSE-Mávépcell 23:27 (12:13).
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Celldmölki VSE – Haladás II. 1-2 (1-0)
Celldömölk, NB III-as labdarúgó-mér -
kõzés 250 nézõ Bakony-csoport 19. for-
duló 2011. március 26.
Vezette: Bálintfi István (Kajtár József,
Németh László).
Celldömölk: Tóth J. – Mayer, Gyõrvári,
Györ kös, Sebestyén R. – Csákvári (Mé -
szá ros D. 84. p.), Szilágyi, Enyingi (Gaál
Gy. 46. p.), Süle (Velencei T. 54. p.),
Kal csó – Kocsis. Edzõ: Csákvári Zsolt. 
Haladás II.: Dombó – Tar, Szvoboda
(Lász ló L. 23. p.), Jagodics, Farkas –
Hanzl, Szeles, Horváth, Lenkó (Bodó 72.
p.) – Simon, Gyurján. Edzõ: Simon Attila.
Góllövõk: Kocsis Tamás (28. p.), illetve
Gyurján Bence (52. p.) és László Le ven -
te (69. p.)

MTE 1904 – Celldömölki VSE 2-2 (2-1)
Mosonmagyaróvár, NB III-as labdarú-
gó-mérkõzés Bakony-csoport 20. for-
duló. 2011. április 02. 
Vezette: Schnellbach Imre (Nedvesi
Richárd, Sztupák Tibor).
MTE: Antal – Gardó (Kovács M. 39. p.),
Horváth Á., Schmatovich, Ladiszlaidesz
– Bö cskör (Tóth 77. p.), Burkus, Mé szá -
ros P., Régi (Cseri 27. p.) – Németh, Ko -
vács Á. Edzõ: Siska Attila.
Celldömölk: Tóth J. – Mayer, Gyõrvári,
Györkös, Sebestyén R. – Csákvári, Szi lá -
gyi, Enyingi (Velencei T. 63. p.), Kalcsó,
Mészáros D. (Németh II. 84. p.) – Gaál.
Edzõ: Csákvári Zsolt.
Góllövõk: Kovács Á. (22. p.) és Szilágyi
B. (öngól, 27. p.), illetve Gyõrvári G. (11-
esbõl 24. p.) és Csákvári Zs. (70. p.).
Kiállítva: Mészáros Péter (24. p.), illet-
ve Kalcsó Gábor (79. p.)

Celldömölki VSE – Badacsonytomaj-Ta -
pol ca FC 4-5 (3-1)
Celldömölk, NB III-as labdarúgó-mér kõ -
zés 200 nézõ Bakony-csoport 21. for-
duló 2011. április 09.
Vezette: Varga Péter (Szalai Krisztián,
Balogh Károly).
Celldömölk: Tóth J. – Mayer, Gyõrvári,

Györkös, Sebestyén R. (Velencei T. 72.
p.) – Csákvári, Szilágyi (Süle 56. p.),
Enyin gi, Mészáros D. – Kocsis, Gaál Gy.
Edzõ: Csákvári Zsolt.
Badacsonytomaj-Tapolca: Osbáth –
Bau mann, Németh R., Bárány, Lukácsa
– Balogh, Tóth, Kõvári (Czafit 63. p.),
Németh A. (Csala 80. p.) – Szõcze, Kiss
M. Edzõ: Németh István.
Góllövõk: Györkös G. 2 (16. p.,49. p.),
Mészáros D. (25. p.) és Csákvári Zs. (45.
p.), illetve Kiss M. 3 (3. p.,68. p.,89. p.),
Szõcze Cs. (48. p.) és Czafit Zs. (65. p.).

Ha röviden szeretnénk a legutóbbi há-
rom meccs konklúzióját levonni, azt
mondhatnánk, hogy az elszalasztott le-
he tõségek idõszakát éltük át. Kezdõ dött
azzal, hogy a Haladás különféle okokból
nem a második, hanem inkább a tarta-
lékosnak nevezhetõ harmadik csapatá-
val állt fel a megyei ranga dóra. A csa-
patból a meccset megelõzõ csütörtökön
hatan kezdõként, négyen csereként ju-
tottak szóhoz az U19 I. osztályú bajnok-
ságban a Gyõri ETO elleni bajnokin, míg
négyen éppen ugyanazon a napon a
celli ifi ellen játszottak az U19-es II. osz-
tályú bajnokságban. Az elsõ félidõ úgy
zajlott, hogy beleszaladnak egy mére-
tes verésbe, a Cell kényelmesen játszva
is több helyzetet teremtett kapujuk
elõtt, bár ezekbõl csak egyet használt ki
egy szép Kocsis Tamás kiugrásból. Nos,
a Cell kényelmessége megmaradt a
második félidõre is, ugyanakkor a
szombathelyi fiatalok ahelyett, hogy a
két nappal ezelõtti meccs és az I. félidõ
fáradt ságával a lábukban feladták vol-
na a meccset, elkezdtek csípni, harapni
és küzdeni tudásukat siker koronázta.
Azt gondolhattuk a meccset követõen,
hogy túl vagyunk a szezon talán leg-
rosszabb félidei teljesítményén, de
mint az késõbb bebizonyosodott, a
rosszat is lehet tovább fokozni. De elõt -
te volt még egy idegenbeli mérkõzés a
masszív középcsapat Mosonmagya ró -
vár otthonában, ahol nem egyszerû do-

log pontot szerezni. Nekünk a pontok is
sikerülhettek volna. A vezetést ugyan a
hazaiak szerezték meg egy bombatalá-
lattal, de azt követõen emberelõnybe
kerültünk, sõt a megítélt büntetõt
Gyõrvári Gábor értékesítette is. A haza-
iakat újabb elõnyükhöz már mi segítet-
tük hozzá egy ritkán látható szép csu-
kafejes öngóllal, az újabb egyen lítést
követõen viszont egy buta kiállítással,
ahelyett, hogy lerendeztük volna a
meccset, kiengedtük az ellenfelet a
szorításból. Egyszer minden rossz soro-
zatnak vége szakad, gondolhattuk a kö-
vetkezõ hazai meccs elõtt. Ki lehet erre
a legalkalmasabb ellenfél annál a csa-
patnál, mint aki a tabellán jóval mögöt-
tünk áll, eddigi tíz idegenbeli mér -
kõzésén kétszer gyõzve nyolc gólt rú-
gott és húszat kapott. Kicsit árnyalta a
sanszot, hogy a Badacsony to maj ellen
legutóbb két éve nyertünk, azóta a
négy bajnokin háromszor kikaptunk és
egy döntetlent játszottunk csupán. A
vereségek sorába tartozik az õszi toma-
ji vereség is, ami kilógott mindkét csa-
pat trendjébõl, a tomajiak három gyõ -
zelmet arattak ugyanis csak otthon,
míg mi összesen kétszer kaptunk ki ide-
genben. A mérkõzés kezdete ezt a bal-
sejtelmet igazolta, már a harmadik
percben a hálónkban táncolt a labda
Kiss Márton révén, aki nyugodtan ne-
vezhetõ Cell-specialistának, miután a
három legutóbbi bajnoki találkozónkon
ötször talált a celli kapuba. Ezt most há-
rommal tetézte, show-mûsora közben
3-1-re, majd 4-2-re is vezettünk, innen
sikerült egy góllal kikapni úgy, hogy a
második félidõt 4-1-re veszítettük el.
Kilenc gól egy meccsen, köztük jó né-
hány szépségdíjas, csak közben a sajtot
kiénekelték a szánkból. Jó lenne most
már egy-két gyõztes meccs itthon is,
mert elfogy a támogató, a közönség, és
még szavunk se lehet, bosszankodni in-
gyen is lehet!

»DOTTO
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HIRDETMÉNY

Celldömölk Város Önkormányzata bérbeadás céljából
hirdeti a tulajdonát képezõ
• Celldömölk, Gábor Áron u. 29. III. emelet 13. szám alat-

ti költségelvû bérlakást. Területe: 93 m2 (3+1/2 szobás,
összkomfortos).
Bérleti díja: 59.900 Ft/hó

• Celldömölk, Vasvári Pál u. 6. szám alatti 4. számú 18 m2

nagyságú gépkocsi tároló helyiséget.
Bérleti díja: 6.840 Ft/hó

Az ingatlanok megtekinthetõek: telefonon történõ elõ ze -
tes egyeztetés alapján munkanapokon 8-16 óráig. To váb -
bi felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyonkeze lõ jé -
nél a 95/525-813-as telefonon kapható.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen ér-
tékesíteni kívánja a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanait:
• Celldömölk, Zalka u. 56. I/3. szám alatti 75 m2 nagysá-

gú, 2+2 félszobás társasházi öröklakás és 16 m2 nagy-
ságú garázs a társasház tulajdonában álló épületré-
szekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt.
A lakás kikiáltási ára: 9.000.000 Ft
A garázs kikiáltási ára: 1.200.000 Ft

• Celldömölk, Temesvár u. 8. szám alatti, 1156 m2 nagy-
ságú, volt Mentõállomás ingatlana. 
Kikiáltási ár: 10.000.000 Ft

• Celldömölk, Vasvári Pál u. 6/a. szám alatti 19 m2 nagy -
ságú garázs.
Kikiáltási ár: 1.000.000 Ft

• Celldömölk, Mikes u. 18. sz. alatti társasház földszintjén
lévõ volt könyvtári helyiségek a társasház közös tulaj-
donában álló 88/1000-ed tulajdoni hányaddal együtt. 
A három egybenyitott helyiség és vizesblokk területe
összesen 74 m2 nagyságú. 
Kikiáltási ára: 5.000.000 Ft

• Celldömölk Sági u. 111. fsz. 2. sz. alatti 59 m2 nagyságú,
egyéb épület megnevezésû, korábban a posta által
használt épületrészt, a társasház tulajdonában álló épü-
letrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt. 
Kikiáltási ára: 5.000.000 Ft 

A licit idõpontja: 2011. április 22., péntek 9 óra. Hely színe:
polgármesteri hivatal földszinti tanácskozóterme. Licit -
lépcsõ: 100.000 Ft 
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés megkezdé-
se elõtt készpénzben a kikiáltási ár 10%-ának megfelelõ
összeget árverési elõlegként a polgármesteri hivatal
pénztárába befizeti. Az elõleg a vevõ által fizetendõ vé-
telárba beszámít, a többi résztvevõ számára az árverés
befejezése után visszafizetésre kerül. Az ingatlanok tulaj-
donjogát a liciten résztvevõk közül az szerzi meg, aki a
legmagasabb összegû vételár egy összegben való megfi-
zetésére tesz ajánlatot. Az árverés nyertesének feladata
és költsége az adás-vételi szer zõ dés elkészíttetése leg-
késõbb a licit idõpontját követõ 15 napon belül. A vételár
kifizetése a szerzõdés megkötését követõ 15 napon belül
esedékes. Az ingatlan megtekinthetõ: telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján munkanapokon 8-16 óráig.
További felvilágosítás a Pol gár mes teri Hivatal vagyonke-
zelõjénél, illetve a 95/525-813-as telefonon kapható.

FELHÍVÁS
valamennyi szarvasmarhatartó részére

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 12/
2008. (II.14.) FVM rendelete értelmében minden évben
el kell végezni a szarvasmarha-állományok brucellózis
mentesség ellenõrzõ vizsgálatát.
2011. évben ezt a vizsgálatot a celldömölki állategész-
ségügyi kerületben 2011. április 30-ig kell elvégezni!
Valamennyi 24 hónaposnál idõsebb szarvasmarha vér-
vizsgálata kötelezõ!
Kérem, hogy a fenti idõpontban a vizsgálatot a területi-
leg illetékes jogosult állatorvossal végeztesse el. Javasolt
ezzel egyidejûleg a szarvasmarhák kötelezõ tbc-vizsgá-
latának elvégzése. A vizsgálatra alkalmas helyrõl, se-
gédszemélyzetrõl az állattartó köteles gondoskodni.
A vizsgálatok költségeire a 148/2007. (XII.8.) FVM ren-
delet alapján igénybe vehetõ állami támogatás, feltéte-
leirõl tájékoztatást az illetékes állatorvos ad. 
Amennyiben a támogatást nem veszi igénybe, a vizsgá-
lat összes költsége az állattartót terheli.

DR. TÓTH ZOLTÁN

KERÜLETI FõÁLLATORVOS

KÉRDÉS: Mikor nyitotta meg kapuit a Bagolyvár Pizzéria
és Sörözõ? Hányféle pizzát készítenek?

PÁLYÁZAT

Celldömölk Város Önkormányzata, mint tulajdonos – az
igényes strand- és fürdõszolgáltatás érdekében – a
Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ területén két strandszezon
idõtartamra (2011. június 1–augusztus 31. és 2012. júni-
us 1–augusztus 31. közötti idõszakokra) bérbe ad:
• 2 db 23 m2 alapterületû elárusító pavilont, 90 m2 tér-

burkolt területtel elsõsorban pizza, lacipecsenye, lán-
gos, palacsinta, hamburger árusításának lehetõségével.
A megajánlható díj minimális összege: 120.000 Ft +
áfa/hónap.

• 3 db 5 m2-es területet, melybõl 2 térburkolt, 1 kavi-
csos, elsõsorban hot-dog, vattacukor, pattogatott ku-
korica, strandcikkek árusítása és hennafestés céljából. 
A megajánlható díj minimális összege: 2.500 Ft+áfa/
m2/hónap.

A pályázóknak a fenti idõtartamokon túl – külön megálla-
podás alapján – lehetõségük van május 15–30. és szep-
tember 1–15. között használniuk a bérleményt, az eláru-
sító pavilonok esetében 4.000 Ft+áfa/nap, a területek
esetében 150 Ft+áfa/m2/nap díj ellenében. 
A pályázatból kizárásra kerül az, akinek a fürdõtulajdonos
önkormányzat és intézményei felé tartozása van. 
A nyertes pályázóknak szerzõdés aláírásakor egy havi ka-
u ciót kell befizetniük. Pályázati adatlap a polgármesteri hi-
vatal (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) 110. számú he-
lyiségében, a vagyonkezelõtõl vehetõ át. A pályázati ûrla-
pot és a mellékletként csatolt, a tevékenység végzésére
jogosító okirat fénymásolatát lezárt borítékban 2011. áp-
rilis 28. (csütörtök) 10.00 óráig kell ugyanoda benyújtani,
ami egyben a pályázatok felbontásának idõpontja is. Több
azonos összegû pályázat esetén licit dönt.
A pályázattal kapcsolatban részletes információ a 95/525-
813 vagy a 70/334-8337 telefonszámon kérhetõ.



FELHÍVÁS
A Kemenesvíz Vízíközmű Kft. felhívja Celldömölk lakossága
figyelmét, hogy Celldömölk Város Önkormányzata Kép-
viselő tes tületének 189/2010. (VII.8) sz. képviselőtestületi
határozata alapján 2010. augusztus 1-jétől a település
folyékony hulladék szállítását Celldömölk város közigazgatási
területén (Cell dö mölk, Celldömölk-Alsóság, Izsákfa) a Keme -
nes víz Kft. a Sárvár-Pannonvíz Kft-vel közösen végzi.
Az Önkormányzati rendeletben meghatározott díjnak meg fe -
le lő en a folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos köz-szol-
gáltatás díja 2.000 Ft + 25% Áfa/m3, így a szennyvíz szippan-
tásért fizetendő díj összesen (bruttó) 2.500 Ft/m3 .
Közszolgáltatóként a tevékenység ellátása az alábbi módon
tör té nik: telefonon, vagy faxon történő megrendelés esetén 3
mun ka napon belül a kért szolgáltatás elvégzésre kerül.
Rendkívüli helyzet esetében (pl. havária) a lehető leg rö vi debb
időn belül (hétvégén is) a helyszínre érkezik a szolgálta tó
gépjármű. A hívó szám: mobil: 30/3376-191, vezetékes tele-
fon: 95/521-001, fax esetében 95/320-249; 95/521-093. A
szolgáltatás megrende lése levélben is történhet; a megren-
deléseket ez esetben 9600 Sárvár, Ungvár u. 20. valamint a
9500 Celldömölk, Ne mes dömölki u. 20. címre kell megkülde -
ni. Továbbá e-mail formá jában a sarvar_pannon @inda-
mail.hu vagy a kemenes viz@cellkabel.hu címre kérjük meg -
kül deni.
Az ügyfélszolgálati iroda 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u.
20. szám alatt üzemel: hétfőtől péntekig 9.00–16.00 óráig.
9600 Sárvár, Ungvár u. 20. ügyfélszolgálati iroda nyitva tartási
ideje: hétfőtől péntekig: 9.00–14.00 óráig.
A szolgáltatás elvégzése előtt minden esetben időpont-
egyeztetés történik.
A megadott vezetékes és mobil telefonszámok 24 órás (éjjel-
nappal) és a hét minden napján (szombaton és vasárnap is)
a diszpécser szolgálaton működnek.

»KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMÛ KFT.

Forint alapon – biztos alapon!
Húsvéti személyi kölcsön akció a Répcelak és Vidéke

Takarékszövetkezet Celldömölki, Ostffyasszonyfai és Vönöcki
Kirendeltségeinél.

Maximális hitelösszeg 2 millió Ft.
THM: 17,80 % (2 millió Ft 5 évre)

Akciónk 2011. március 07-tõl április 22-ig tart.

Nézzen be hozzánk – megéri!
Répcelak, Petõfi S. u. 50.

Telefon: 95/588-666, 588-667 Fax: 95/588-668
E-mail: titkarsag@repcelaktksz.hu

Honlap: www.repcelaktksz.hu

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

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

A Pannónia-Security Kft. 2011. már ci us 15-től
meg kez di ki vo nu ló és jár őr szol gál ta tá sát.

Szol gál ta tá sunk meg ren de lé sé vel vé di sa ját és sze ret tei
biz ton sá gát, éle tét és va gyon tár gya it.

A szol gál ta tás elő nyei:
� In gat la nát, tes ti ép sé gét nem kell a szom szé dok ra és a 

vé let len re bíz nia
� Szol gál ta tá sunk meg ren del he tő nya ra lás ra, rö vid tá vol lé te  

idő szak ára is
� Ri asz tás ese tén azon nal szak sze rű be avat ko zás
� Fo lya ma tos je len lét a vá ros te rü le tén
� Idős, be teg em be rek ré szé re, or vo si ri asz tást is vál la lunk
� 24 órás ri asz tó rend szer, igény sze rin ti vi deó táv fel ügye let
� Őr zés nél kü li te lep he lyek költ ség kí mé lő és ha té kony 

vé del me

Eb ben az év ben 10. szü le tés na pun kat ün ne pel jük, ezért
meg aján dé koz zuk Önt!

Az ak ci ó ba be lé pő új ügy fe le ink nek 3 éves táv fel ügye let meg ren de lé se
ese tén, 60.000 Ft ér té kű ri asz tó rend szert díj ta la nul biz to sí tunk!

Szol gál ta tá sun kat Cell dö mölk köz igaz ga tá si te rü le tén be lül, a
ri asz tást kö ve tő en 3–9 perc kö zöt ti ki vo nu lá si idő vel vál lal juk!

Bővebb felvilágosítás:

Iro da: 9500 Cell dö mölk,
Vas vá ri Pál u 10/a.

TEL.: +36 96/521-066;
06 70/385-0312.

www.pannonia-security.hu

Szak kép zett biz ton sá gi szol gá la tunk el len őr zi a vé dett te rü le tet, ki vizs gál ja a
ri asz tást ki vál tó okot, fel tar tóz tat ja az el kö ve tőt és ér te sí ti a ha tó sá go kat!



A BAKÓ TREX KFT.
celldömölki varrodájába

VarrógépVarrógép
elektroműszerészt elektroműszerészt 

kereskeres
Jelentkezni a 95/421-791 számon lehet

A Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért Közhasznú
Alapítvány ezúton is köszöni a sportért aggódó híveinek az
elõzõ évi SzJA 1 %-os felajánlásaikat.

Az alapítvány a szurkolók megbízását igyekszik minõségi 
rendezvényekkel (regionális szintû kosárlabda-tornákkal) és
a kosár-suli mûködtetésével teljesíteni.

Kérjük, az idei évben is szíveskedjen támogatni a celldömöl-
ki KOSÁRLABDÁT!

»AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA


