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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!
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2005 óta üzemel városunkban a Vulkán
fürdõ. Hiánypótló és régóta vágyott szol-
gáltatás vált valóra az üzembe helyezé-
sével, hiszen egyrészt azóta végre a
celldömölki és környékbeli gyerekek is
helyben megtanulhatnak úszni, más-
részt a meleg nyári hónapokban stran-
dolni is tudunk a város fürdõjén. Nem
mellékes, hogy azóta vizét gyógy  vízzé
nyilvánították, és a gyógyulni vágyók is
látogatják. Üzemeltetése azonban évi 40
millió forint plusz költséget ró a városra,
ennek megoldását kereste a városveze-
tés. Hogy mi módon, errõl kérdeztük
Fehér László polgármestert.

– 2000-ben, amikor az Orbán-kormány
kiírta a Széchenyi Terv pályázatait, akár
50%-os támogatást is el lehetett nyer-
ni. Celldömölk Város Önkormányzata
fürdõépítéshez nyert elõször 560 millió
forintot, majd – több pályázat elnyeré-
sével – a végeredmény egy bruttó 2,2
milliárd forintos beruházás lett. A pályá-
zat beadásához üzleti tervet is kellett
készíteni, melyben az elképzeléseket is
fel kellett vázolnunk, hogy hogyan tud
majd a fürdõ rentábilisan mû ködni. Már
akkor a számadatok kimutatták, hogy a
rentábilis mûködéshez évi 150–200 ez-
res vendégkörre lesz szük  ség, ez pedig
csak úgy lehetséges, ha továbbfejleszt-
jük a létesítményt szálloda- illetve cam-
ping-lehetõ sé gek kel, valamint további
élményelemekkel. Ez be is igazolódott
az elmúlt 5-6 évben, hiszen láthattuk,
hogy a fürdõ évente 90–110 ezres ven-
dégkörre állt be. Ez a mûködés évente
40 millió forintos veszteséget termel. 
»Nemcsak a fürdõ üzemeltetése veszte-
séges azonban, hanem a pályázati tá-
mogatás mellett banki hitelt is be kellett
vállalnia az önkormányzatnak, hogy
meg tudja valósítani elképzeléseit…
– Ez, sajnos, valóban így van: az önkor-
mányzat felvett 375 millió forint hitelt a
fürdõ építéséhez, amit 10 év alatt kell
visszafizetnünk. A bankkal olyan tárgya-
lást folytattunk, hogy az elsõ három év-
ben nem kellett fizetnünk semmit, a ne-
gyedik évben már egy kisebb összeget,
a legmagasabb összeget pedig majd a
8-10. évben. Ez kb. 80 millió forint lesz
évente. Jelenleg a 7. évnél járunk. Ehhez
hozzájön még az üzemeltetési hiány, te-
hát összesen az önkormányzatnak olyan
120 millió forinttal kell hozzájárulnia a
fürdõ költségeihez.
»Hogyan lehet csökkenteni ezt az ösz-
szeget?
– Abban bíztunk, hogy legalább az 5–7.
év tájékán találunk olyan befektetõi

csoportot, amely befektetne a fürdõ
környékére. Jártak már itt spanyol, izra-
eli, magyar befektetõi csoportok is, tár-
gyaltunk velük, elõbb-utóbb azonban
úgy döntöttek, hogy mégsem ruháznak
be. Néhány éve tárgyalásban vagyunk
egy osztrák céggel, a JUFA (Jugend -
familien Gästehäuser) cég tulajdonosai -
val, õk több mint 40 szállodát illetve tu -
ristaházat mûködtetnek Ausztriában il-
letve Németországban. Tavaly eljutot-
tunk odáig a tárgyalásokban, hogy lét-
rehoztak egy magyarországi székhelyû
céget JUFA Ungarn Kft. néven, hogy pá-
lyázni tudjanak a Re gi o nális Fejlesztési
Tanácsnál. A projektjük egy 1,6 milliárd
forintos összköltségû fejlesztési beruhá-
zást tartalmaz, ebben benne van egy
szálloda, illetve egy camping építése is.
A szálloda építéséhez 245 millió forin-
tot, a camping építéséhez pedig 95 mil-
lió forintot nyertek. Az összes elnyert
támogatásuk tehát 340 millió forint. 60
millió forinttal nyertek kevesebbet a le-
hetséges maximumnál. Kötöttünk egy
elõ szer zõ dést is velük: a fürdõ körül az
önkormányzatnak egy hathektáros te-
rülete van, ami szinte körülöleli a
fürdõt. Ezt a területet már évek óta hir-
dettük 4000 forint/m2 áron. Ôk vállal-
ták, hogy ezt a hathektáros területet
megvásárolják összesen 240 millió fo-
rintért. Az év elején, amikor a Re gi o ná -
lis Fejlesz tési Tanács eredményt hirde-
tett, kevesellték az elnyert támogatást,
és majdnem õk is elálltak für dõfej lesz -
tési szándékuktól. Idõközben azonban
kiderült, hogy ilyen nagy volumenû pá-
lyázatot a közeljövõben nem ír ki az

RFT, ennek és a további tárgyalásoknak
köszönhetõen mégis felvállalták a fej-
lesztést, igaz ehhez az is kellett, hogy a
Kft.-be helyi kötõdésû osztrák vállalko-
zók is szerepet vállaljanak.
»Most jutottunk el a június 9-i képvi-
selõ-testületi döntésig…
– A képviselõ-testület nem fogadta el az
elsõ ajánlatot, miszerint az új tulajdono-
si szerkezetû JUFA Ungarn Kft. kevesebb
területet, mintegy 150 millió forintért
vásárolt volna a fürdõ körül, valamint
azt, hogy az üzemeltetést 100%-ban õk
vállalták volna 25 évig (természetesen
az önkormányzat mint tulajdonos meg-
maradt volna). Ez azzal járt volna, hogy
a veszteséget, beruházást, hasznot
mind õk viselték volna. Az önkormány-
zat ugyanennyi idõ alatt részletekben fi-
nanszírozta volna a cég által szükséges-
nek ítélt és megelõ le ge zett 5-600 milli-
ós fürdõ fejlesztést.
»Június 25-én azután kedvezõ döntés
született…
– Az új írásos ajánlat szerint több ütem-
re bontva 254 millió forint+áfa áron hat
hektár földtulajdont megvásárol a JUFA
Ungarn Kft. az önkormányzattól. A befo-
lyó összegbõl az önkormányzat egyrészt
a fennálló hiteleinek törlesztését oldja
meg, másrészt 100 millió forintot egy
fejlesztési alapba félre teszünk, és részt
vállalunk a fürdõ fejlesztésében. A dön-
tést nagyban befolyásolta, hogy a fürdõ
mûködtetésére egy közös kft.-t szándé-
kozunk alapítani a JUFÁ-val közösen az-
zal, hogy a cég menedzsmentjét a part-
nerünk adná. A cég hiányát, miközben
zajlik az építkezés – lehet, hogy keve-
sebb vendég lesz az építkezés miatt – a
mû köd tetõ gazdasági társaság tulajdo-
nosi arányában, 51%-ban a város ön-
kormányzata viseli. A fürdõfejlesztésre
az volt a cég ajánlata, hogy a fejlesztés-
re egy pályázatot nyújt be 5-600 millió
forintnyi nagyságrendben, a kiírás sze-
rint 30-50%-os támogatási intenzitásra.
A fejlesztés további szükségességének
a felét õk vállalnák, a másik felét Cell -
dö mölk Város Önkormányzata, egyrészt
a félreteendõ 100 millióból, másrészt
hitelbõl, hiszen a városnak ennyi szabad
pénze nem lesz valószínûleg. Nem lesz
egyszerû, mégis bele kell vágnunk a
fejlesztésbe, hiszen ha megépül a szál-
loda és a camping, valamint a fürdõn a
hiányzó létesítmények, ha sikerül létre-
hoznunk a Kemenes Vulkán Parkot, és
megindul az egyházi turizmus is, nagy
esélye van városunknak, hogy igazi tu-
ristahellyé nõje ki magát.

»LOSONCZ ANDREA

Megoldódni látszik a Vulkán fürdõ fejlesztésének kérdése
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Celldömölk Város Képviselõ-testülete
2011. június 22-én tartotta rendkívüli
ülését, melyen mind a tizenegy döntés-
hozó jelen volt. Az ülés központi témája
a Vulkán fürdõ üzemeltetése illetve fej-
lesztése volt. Köztudomású, hogy június
9-én egy rendkívüli képvise lõ-testületi
ülésen már tárgyaltak a témáról, de ak-
kor nem született döntés sem a fürdõ
fejlesztését, sem az üzemeltetését il-
letõen. A megismételt ülést azért volt
indokolt összehívni két héten belül,
mert az infrastrukturális bõvítést vállaló
JUFA Ungarn Kft. egy többszáz millió fo-
rintos pályázatot nyúj tott be a Regi o -
nális Fejlesztési tanácshoz, melynek mó-
dosítását július 3-ig le kell adnia, külön-
ben elveszik a már megnyert 340 millió
forint, amelyet szálloda illetve camping

építésére kaptak. Az ülésen a következõ
döntések születtek: a képviselõ-testület
javasolja az építésre szánt területek hét
évre történõ bérbeadását, melybõl két
év az építésre szánt idõszak, öt év pedig
támogatás által megkívánt üzemeltetés;
a képviselõ-testület értékesítse a JUFA
Ungarn Kft. részére a meghirdetett
négy   zetméterenkénti 4.000 Ft+ÁFA át -
lag  áron az elõszerzõdésben szereplõ, az
önkormányzat tulajdonát képezõ fürdõ
épülete melletti ingatlanokat, mely net -
tó 250 millió forint körüli összeg. Az üze-
meltetéssel kapcsolatosan úgy határoz-
tak a képviselõk, hogy az önkormányzat
közös céget alapít a JUFA Ungarn Kft.-
vel, melyben az önkormányzatnak
51%-os tulajdoni részesedése lesz a JU-
FA Ungarn Kft. 49%-os tu lajdoni része-

sedésével szemben, és mind az üze-
meltetés, mind a fejlesztések közös
mûködtetésûek lesznek. A JUFA elõ ter -
jesztette fejlesztéssel kapcsolatos igé-
nyét is. Kérte, hogy az önkormányzat
fürdõfejlesztésre fordítsa a jelenlegi, il-
letve a korábbi ajánlatban szereplõ
2011. évben teljesítendõ vételár külön-
bözetét, 108 millió forintot. A Nyugat-
dunántúli Operatív Program keretében
nyitott egy, a turisztikai szol gáltatások
fejlesztését megcélzó pályázat, amely –
nyertes projektként alkalmas lenne a
fürdõ látogatottságának növelésére, hi-
szen ez egy kétmillió eurónak megfe-
lelõ értékû fejlesztési beruházás. A pá-
lyázati kritérium alap ján csak a magyar-
országi székhe lyû JUFA Ungarn Kft. jo-
gosult a pályázat benyújtására, ezért az
önkormányzat felkérte a céget, hogy
nyújtsa be pályázatát. Az önkormányzat
a földterület-eladásból származó 100
millió forinttal támogatja a fejlesztést
célzó beruházást. A képviselõk egyön-
tetûen megszavazták a határozati javas-
latokat. Az ülés végén több képviselõ
adott hangot véleményének, miszerint a
Vulkán fürdõ szolgáltatásainak körébõl
jelenleg hiányoznak a 12–25 éveseket
kiszolgáló létesítmények, mint amilyen
pl. egy óriáscsúszda, illetve más él-
mény-elemek, a fejlesztéssel azonban
ez is megoldódna. A döntéshozók elége -
det t ségüknek adtak hangot, hogy a
fürdõ közös üzemeltetésû lesz, úgy vé-
lik, ezáltal a város lakói ugyanúgy ma-
gukénak érezhetik a létesítményt. »LA

Egyöntetû vélemény a fürdõ üzemeltését illetõen

Június 29-én tartotta soros ülését váro-
sunk képviselõ-testülete. Fehér László
polgármester az ülés elején köszöntöt-
te a megjelenteket és a vendégeket:
Zongor Gábort, TÖOSZ fõtitkárát, Tánczi
Tibor ezredest, a Vas Megyei Rendõr-
fõkapitányság bûnügyi igazgatóját, va-
lamint Kovács József alezredest, váro-
sunk rendõrkapitányát. A képviselõ-
tes tület ülésén Zongor Gábor az önkor-
mányzatokat érin tõ ügyekrõl beszélt.
Ezután városunk rendõrkapitánya be-
számolója következett  az aktuális köz-
biztonsági helyzetrõl. Ezek után Fehér
László polgármester számolt be a két
ülés között történtekrõl, valamint a le-
járt határidejû határozatok végrehajtá-
sáról, Pál né Horváth Mária, a KMKK
igazgató nõje pedig egy  pályázati si-
kerrõl. A továbbiakban szó esett a vá-
rosi konyhák átszervezésérõl, ezzel

kapcsolatban is szólt Dr. Farkas Péter, a
Ke me  nes aljai Egyesített Kórház igazga-
tója, valamint a Semmelweis-tervvel
kap  csolatos rendelkezésre álló infor-
mációkról beszélt. A további struktúra
és az anyagi források intézményekre
való lebontását szeptemberre várja az
orvos-igazgató. Több hozzászólás érke-
zett a témához, a testület végül arra az
elhatározásra jutott, hogy a konkrét
tervek ismeretéig leveszik napirendrõl
a konyhák átalakításáról szóló pontot.
Ezután kezdték tárgyalni a képviselõk a
napirendi pontokat, ismét szó esett a
városi piac üzemeltetésérõl, a Városi
Általános Iskolában és a Városi Óvodá-
ban az osztály-, illetve csoportlétszá-
mok növelésérõl. Benkõné Remport
Lil la képviselõ elmondta, hogy a GYVT
alapján a bölcsõdei térítési díjak az idei
évtõl maximum 50%-ban tartalmaz-

hatják a rezsiköltséget, a testületnek
kell arról döntést hoznia, hogy milyen
százalékban emelkedik a térítési díj.
Végül 30%-os emelésrõl döntöttek a
képviselõk, tehát a következõ nevelési
évtõl 439 Ft lesz a bölcsõdében a napi
háromszori étkezés díja. A városvezetõ
kér désére azt is elmondta, hogy a
meg üresedett 23 férõhelyre jelenleg
35 gyermek van elõjegyzésben, tehát
a bölcsõde továbbra is kapacitáshiány-
ban szenved. A testületi ülés hátralévõ
részében döntöttek még a képviselõk
számos lakossági és egyéb kérelem
ügyében. Zárt ülésen döntöttek a kép-
viselõk az összevont középfokú intéz-
mény, a Ber zsenyi Dániel Gimnázium
és Szakképzõ Iskola igazgatójának
meg választásáról. Az új intézmény
igaz gatója Sipos Tibor lett. 

»CSÁGOLY SZILVIA

Új intézmény élére választottak igazgatót

1. elõtérhez vezetõ útszakasz
2. pénztár, recepció
3. fürdõ bejárat 
4. étkezõ
5. szauna/szauna udvar
6. csúszda
7. kültéri étterem
8. játszótér
9. sportpálya
10. termálpark
11. napozóágyak 

SZAUNAPARK, ÓRIÁSCSÚSZDA, SPORTPÁLYÁK IS RÉSZEI A FEJLESZTÉSNEK



Geiger Imréné, Magdus néni október
negyedikén mindenét elveszítette a
vörösiszap-katasztrófa pusztító erejé-
nek következtében. A 75 éves idõs
asszony devecseri otthonában élte át a
tragédiát, mely nemcsak az emlékek-
ben hagyott maradandó sebeket, ha-
nem a lábán keletkezett sérülések is a
katasztrófa nyomait viselik. Magdus
néni otthona az ökológiai katasztrófa
martalékává lett, a lakhatatlanná vált
ház egy új fejezetet nyitott az élet
sorskönyvében. Geiger Imréné lánya
közelében maradva, városunkban kez-
dett új életet a folytatás reményében.
Új otthonában az Égáz-Dégáz Földgáz -
elosztó Zrt. segítségét kérte a földgáz
bevezetésében. A cég anyagi támoga-
tást nyújtott a földgáz-felhasználó-
rendszer megépítéséhez. Az elkészült

rendszer ünnepélyes átadására június
8-án került sor az idõs asszony ottho-
nában, ahol Tajti Péter, az Égáz-Dégáz
Földgázelosztó Zrt. általános vezér-
igazgatója és Fehér László polgármes-
ter köszöntötte a város új lakóját. Tajti
Péter elmondta, hogy a társaságcso-
port korábban légzésvédõ maszkokkal
segítette a devecseri lakosokat, de
Magdus néni megkeresése lehetõ sé -
get adott arra, hogy a vállalat szemé-
lyes sorson enyhítve fejezze ki szolida-
ritását. A cég a csatlakozási díj össze-
gének átvállalása mellett, százezer fo-
rint értékû gázkészülék-vásárlással tá-
mogatta Geiger nénit új otthona meg-
teremtésében. A társaság PartnerGáz
hálózatának tagja, Kurucz Attila gáz-
szerelõ mester ellenszolgáltatás nélkül
szerelte be a gázt, míg Kovács István a

gáztervrajzot készítette el díjmenete-
sen az idõs asszony számára, segítve
ezzel az újrakezdéssel járó nehézségek
áthidalását.

»VAJDA ZSUZSA

A Települési Önkormányzatok Orszá gos
Szövetsége önkormányzati fórumot
szervezett városunkban június 28-án. A
rendezvényre a Nyugat-dunántúli régió
három megyéjének polgármestereit
várták. Az új önkormányzati törvény
koncepciójáról készített vitaanyaggal
kapcsolatban a TÖOSZ elnöksége az or-
szág hét régiójában tart egyeztetõ ön-
kormányzati fórumot, hogy minél több
polgármester véleményét, javaslatát
meghallgathassák. Ennek hatodik állo-
mása volt Cell dö mölk. A rendezvényen

elsõként Schmidt Jenõ, a TÖOSZ elnöke
köszöntötte Vas, Zala és Gyõr-Moson-
Sopron megye településeinek több
mint száz megjelent polgármesterét,
és ismertette a szövetség célját. Mint
elmondta, az a törekvésük, hogy az
önkormányzatok a lehetõ leghatéko-
nyabban és leggazdaságosabban bizto-
sítsák a lakosság számára az önkor-
mányzati közszolgáltatások (közokta-
tás, egészségügy, szociális ellátás, köz-
foglalkoztatási feladatok, közigazgatás)
sokféleségét, vagyis mûkö dõ ké pe seb -

bé kell tenni az önkormányzati rend-
szert, és ennek következtében átalakí-
tani a struktúrát. Az elnököt követõen
dr. Zongor Gábor fõtitkár szólt, majd
Fehér László városvezetõ – aki a tíz, Vas
megyét képviselõ polgármester között
vesz részt a TÖOSZ országos küldött -
gyûlésében – is köszöntötte a fórum
résztvevõit, majd az elnök és a fõtitkár
tartott elõadást. A települések elöljárói
pedig kérdéseiket, véleményeiket, az
önkormányzati rendszer hatékonyabb
mûködésére irányuló javaslataikat fo-
galmazhatták meg a közös állásfogla-
lás kialakítása érdekében. 

»REINER ANITA
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Példaértékû segítségnyújtás

Önkormányzati fórum

Befejezéshez közelednek a Városköz -
pont-rehabilitációs Projekt elsõ szaka-
szának munkálatai.
A több mint 762 mil lió forintos össz-
költségvetésû beruházás ezen szaka-
szát öt részmunkaterületre lehet oszta-
ni. A munkálatok kivitelezõje a vasvári
Swietelsky Magyar ország Kft. Észak-du-
nántúli Fõmér nök sége. A legnagyobb
tétel a Lakber Áruház mögötti új parko-
ló a református templom felõli útbeve-
zetéssel, a kilencemeletes épületnél
való kivezetésig. Ennek a résznek a
95%-a gyakorlatilag elkészült. Itt már
tudják fogadni az autókat. Ugyancsak a
befejezéséhez közeledik a 11 emelete-
sek körül a parkoló és a járda építése. A
Temesvár utca felõl a kisparkolóban is
már az aszfaltozásnál tartanak és jól

halad a Sági utcai buszöböl átépítése is.
Ennek a szakasznak a leglátványosabb
eleme a mûvelõdési központ elõtti tér
felújítása lesz. Új díszkõburkolat készül
mintákkal, virágágyásokkal, utcabúto-
rokkal. Az egész térrendszer ünnepé-
lyes átadása augusztus 20-ára várható.
Idõközben az önkormányzat meghir-
dette a pályázatot a Szentháromság il-
letve a Hollósy tér felújítására is. Erre öt
cég adott be ajánlatot, összességében
a legjobb aján latot itt is a vasvári Swi e -
telsky Ma gyarország Kft. Észak-dunán-
túli Fõmér nöksége adta, nettó 149 mil-
lió forintért. A munkálatok ezeken a te-
rületeken is rövidesen megkezdõdnek,
itt a várható befejezési határidõ no-
vember közepe.

»LA

A tervek szerint haladnak a munkálatok

KÉSZÜL A KILENCEMELETES ÉPÜLET MÖGÖTTI BEKÖTÔ ÚT 

MAGDUS NÉNI A TÁMOGATÓKKAL
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Befejezõdött az informatikai infrastruk-
túra fejlesztése a Batthyány Lajos ÁMK
Batthyány Lajos Általános Iskola intéz-
ményében. 2011. június 18-án ünne-
pélyes tanévzáró keretében adták át a
tanulóknak és a pedagógusoknak a pá-
lyázati forrásból beszerzett eszközöket.
8 db interaktív tábla, 8 db projektor és
8 db laptop segíti szeptembertõl az ok-
tatást. A szervercsomag részeként 1 db
szerver és a hozzá kapcsolódó szerver-
szoftver, valamint 1 db WIFI csomag
került beszerzésre.

Jánosháza Nagyközség Önkormányzata
az Új Magyarország fejlesztési Terv Tár -
sa dalmi Infrastruktúra Operatív Prog -
ram (TIOP) keretében támogatást nyert
a „Pedagógiai, módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése” elnevezésû projekt hez.
A nyertes pályázat címe: Informatikai
fejlesztés a Batthyány Lajos Általános
Mûvelõdési Központban Jánosházán
Az iskolarendszerû oktatási informatika
fejlesztése, ún. „intelligens iskola” lét -
rehozása, amely elsõsorban az infor-
matikai infrastruktúra fejlesztésére kon -
centrál. A program nem csak az infor-
mációs készségek, hanem a közismere-
ti tárgyakba beépülõ Infokom mu ni ká -
ciós Technológia (IKT) támogatá sú pe-

dagógiai módszertan által a kulcskom-
petenciák fejlesztéséhez szük séges inf-
rastruktúrát is jelentõs részben biztosít-
ja. Ez az infrastruktúra nélkülözhetetlen
feltétele a kompetencia alapú oktatás
elterjesztésének és hozzájárul a terüle-
ti különbségek mérsékléséhez és ki-
egyenlítéséhez. A közoktatási intézmé-
nyek számítógép-állományának kor-
szerûsítése kiemelten fontos terület a
pedagógiai, mérés-értékelési, valamint
adminisztrációs feladatok európai szín-
vonalú ellátása érdekében. A projekt
keretében továbbképzik a pedagóguso-

kat, az intézményfenntartó önkormány-
zat pedig szakmai háttéranyagok bizto-
sításával támogatja a hatékony eszköz-
fejlesztést. A projekt befejezésének
idõ pont ja: 2011. augusztus 31. Köz -
remûködõ szervezet: ESZA Non pro fit
Kft. www.esza.hu Tel.: +36 1/273-
4250. A projekt bekerülési költsége:
9.742.500 Ft, az Európai Unió és a
Magyar Állam támogatása: 100%.

Informatikai fejlesztés az 
Általános Iskolában Jánosházán

Vasi Géniusz – sikeres tehetséggondozás

A Városi Általános Iskola tanulóinak a
2010/11-es tanév õszi félévétõl le-
hetõségük nyílt tehetséggondozó prog-
ramban részt venni. A Nyugat-magyar-
országi Egyetem Regionális Pedagógiai
Szolgáltató és Kutató Központ TÁMOP
pályázati konstrukció keretében nyert

támogatást Vasi Géniusz – Tehetség se -
gí tõ hálózat a Nyugat-Dunántúlon cím-
mel. Az általános iskola diákjai közül
töb ben is indultak a hálózati program-
ban, ahol hat tantárgycsoportban lehe-
tett vállalni a megmérettetést. Az in-
tézmény tanulói ember és társadalom,
matematika, angol és német tantár-
gyakból készültek a tanév során. Az
ember és társadalom területén kiemel-
kedõen magas volt az érdeklõdés, az
iskolából három csapat vállalta a meg-
mérettetést, így az ötfordulós feladat-
lap példáit Mórocz Adrienn, Huszár
Gréta, Tóth Eszter és Zsédenyi Loretta
6. b osztályos tanulók, Mógor Máté,
Lang Dániel és Szakács Bence, valamint
Szakál Bianka, Kovács Brigitta és Kocsis
Krisztina, a 7. a osztály diákjai oldották
meg. A tehetséggondozó verseny leve-
lezõs formában zajlott, az utolsó fordu-
lóra áprilisban került sor. A tanulók el-

mondása alapján a feladatsorok kitöl-
tése sok kutatómunkát igényelt,
amely  ben Bene Csilla történelemtanár
irányította õket. A hetedik osztályos di-
ákok áprilisban Szombathelyen kétna-
pos tréningen is részt vehettek, ahol
készségfejlesztõ, csoportépítõ felada-
tokkal gondoskodtak a szervezõk a sze-
mélyes tehetséggondozásról. A tehet-
ségsegítõ program keretében Mórocz
Adrienn 6. b osztályos tanuló a törté-
nelem tantárgy mellett egyénileg, né-
met területen is vállalta a versenyt,
amely második helyezést hozott szá-
mára. A tehetséggondozás azonban ez-
zel nem ért véget, a Városi Általános
Iskola a továbbiakban is kiemelt figyel-
met fordít a tehetségek támogatására
azért, hogy a kötelezõ iskolai feladatok
teljesítése mellett a jó képességû ta-
nulóknak lehetõségük nyíljon készsé-
geik kibontakoztatására. »VAJDA ZSUZSA
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A pedagógus életpályák méltó elismerése 
Arany-, gyémánt-, rubindiplomát kaptak a pedagógusok
„Urunk, aki minket alkottál, mindenki-
nek feladatot adtál. Élethivatást kap-
tam, amit más nem tud teljesíteni he-
lyettem…” A közelmúltban városunk
hét köztiszteletben álló pedagógusa a
sors ajándékaként és hosszú életpályá-
ja elismeréseként rubin-, gyémánt-, il-
letve aranydiplomáját vehette át.

Kiss Mária 1938-ban szerezte tanítói
oklevelét a Kõszegi Katolikus Tanító -
kép zõ Intézetben. Hivatását a murakö-
zi Vízi szentgyörgyön, Kõszegen, illetve
Sze me nyén teljesítette. Emellett 1957-
tõl tizenhét éven át alsó tagozati szak-
felügyelõként dolgozott Kõszeg és
Szom bathely általános iskoláiban.
1974-es nyugdíjazása után még nyolc
évet töltött munkával kollégiumi neve -
lõ ként. Mária néni húsz évvel ezelõtt
költözött Celldömölkre. Az arany-, gyé-
mánt- és vas oklevél után ezúttal rubin-
diplomáját vehette át.

Dr. Oszkó Zoltán nyugalmazott iskola-
igazgató hatvan évvel ezelõtt végzett
pedagógusként, hivatása teljesítése so-
rán a tanári pálya minden lépcsõfokát
végigjárta, a falusi tanítóságon át a fel -
sõ tagozat magyar-történelem tanítá-
sán át az intézményvezetõi posztig ívelt
fel pályája. Tizenöt éven át tanulmányi
felügyelõként is tevékenykedett, Bobán
volt iskolaigazgató. 1968-ban aztán be-
került Celldömölkre, ahol negyedszáza-

dot töltött el az egykori Eötvös Loránd
Általános Iskola élén, és már csaknem
húsz éve vonult nyugállományba.
Dr. Oszkó Zoltánné Szöszi néni ugyan
tanítóként kezdte pedagógusi pályáját,
de közben elvégezte a fõiskola történe-
lem-testnevelés szakát, így a hosszú
évtizedek alatt elsõsorban e két tárgy-
ban fejtette ki oktató-nevelõ tevékeny-
ségét. Tanítványai mindkét általa okta-
tott tantárgyban magas szintû eredmé-
nyeket értek el, nem voltak ritkák az
országos helyezések sem, amikre máig
büszke. 1959-tõl 1989-es nyug  dí ja zá sá -
ig három évtizeden keresztül tanított
Celldömölkön.

Ferenczy Andrásné Mariann néni ötven
évvel ezelõtt végezte el a szombathelyi
tanítóképzõ fõiskolát. Pedagó gu si tevé-
kenységét Ostffyasszony fán és Nagy   -
simonyiban kezdte, ahol még el sõtõl
nyolcadik osztályig tanította a diákokat.
1976-ban került Celldömölk re, ahol már
– nagy örömére – alsó tagozatos osztá-
lyokat oktathatott. Negy ven év munka
után, 1997-ben vonult nyugdíjba.
Tanítói hivatásában két elv vezérelte,
melyeket tanítványai is hamar megér-
tettek és elfogadtak: ”Ha boldog akarsz
lenni, tégy másokat boldoggá!” illetve:
„Követelek, mert szeretlek!”

Lenner Józsefné Éva néni ötven évvel
ezelõtt vehette át pedagógusi diplomá-
ját. A kezdetekkor három évet tanított

Vönöckön, majd 1961-ben bekerült
Celldömölkre, az akkori leányiskolába.
Ta nítóként, munkaközösség-vezetõ ként,
majd aktív munkája utolsó három tan-
évében megbízott igazgatóként dol -
gozott az intézményben. Éva néni, ha
még egyszer kezdené, szintén ezt a pá-
lyát választaná, mely során József Attila
gondolatai vezérelték: „Dolgozni csak
pontosan, szépen, ahogy a csillag megy
az égen, úgy érdemes.”

Hérincsné Kertész Ilona a Pápai Ka -
tolikus Zárda Tanítóképzõ és Líce um ban
éppen hat évtizeddel ezelõtt, 1951 jú-
niusában szerezte tanítói oklevelét.
Elsõ munkahelye a celldömölki fiúisko-
la volt, melyet követõen Alsóságra ke-
rült, ahol 33 évet töltött. Közben ere-
deti terve teljesüléseként elvégezte a
pécsi fõiskola földrajz–történelem sza-
kát is. 1986-os nyugdíjazása után még
négy évet napközis nevelõként tevé-
kenykedett az alsósági iskolában. 
Horváth Mihályné Éva néni szintén hat-

van évvel ezelõtt vehette át tanítói ok-
levelét a Pápai Katolikus Zárda Tanító -
képzõ és Líceumban. Tizenhat évvel el -
sõ diplomája megszerzése után pedig a
pécsi fõiskola földrajz–történelem sza-
kán is lediplomázott. Elsõ munkahelye
Sárváron volt, aztán az ikervári leány-
nevelõ intézetbe került nevelõként. Az
alsósági iskolában 1954 és 1979 között
tanítóként, majd 1985-ös nyugdíjazásá-
ig napközis nevelõként tevékenykedett.

»REINER ANITA
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Idén is zenél a terasz
A mûvelõdési központ tavaly nagy si-
kerû Zenés terasz címû programsoroza-
ta idén is útjára indult. Elsõ állomása jú-
nius 17-én volt, Kim Serrano Spa nyol -
országból érkezett gitármûvész köz re -
mûködésével. A barcelonai zenész, hét -
éves kora óta muzsikál, flamencot és
klasszikus zenét egyaránt játszik. Hu -
szonhárom éve hivatásszerûen foglal-
kozik zenéléssel, virtuóz gitárjátékával
bejárta szinte az egész világot. A cell-
dömölki a második magyarországi kon-
certje volt. Mint elmondta, a flamenco-

nak mind a hét ágát mûveli, ez a fajta
zene számára az erõs érzelmek kifeje-
zése. A flamenco nem csupán Spa -
nyolország népzenéje, sokkal több an-
nál: olyan, mint a jazz, vagy a többi vi-
lági zene – nyilatkozta a spanyol gi -
táros. A kulturális, szórakoztató Zenés
terasz rendezvényre igazi mediterrán
hangulatot varázsolt a messze földrõl
érkezett gitármûvész, aki a spanyol ze-
netörténet legszebb darabjain kívül né-
hány saját szerzeménnyel is megör-
vendeztette közönségét. »R. ANITA

A Soltis Lajos Színház elmúlt három év-
tizedes mûködése során számtalan fo-
tó készült elõadásról elõadásra. Benkõ
Sándor, a Vas Népe fotóriportere is
évek óta örökíti meg a társulat bemu-
tatóinak nagy pillanatait az utókor szá-
mára. Ezen dokumentumokból a közel-
múltban összeállt egy tárlat, mely több
mint száz fotón keresztül hirdeti a
Soltis színház megannyi szereplését. A
kiállításmegnyitón Nagy Gábor társu-
latvezetõ köszöntötte a megjelenteket,
majd Danka Imréné, a színház tiszte-
letbeli nagymamája nyitotta meg a ki-

állítást. Mint mondta, a képek papírba
zárják a pillanatokat, és segítenek
megõrizni az örökkévalóságnak. Így
válik maradandóvá a színház alkotó és
értékteremtõ tevékenysége. A fotók
készítõje, Benkõ Sándor elmondta,
min den létrejött felvételhez fûzi vala-
milyen emlék, és szívében különleges
helyet foglal el a Soltis Lajos Színház. A
július 10-ig látogatható kiállítás meg-
nyitóján a társulat két színésze, Né -
meth Kitti verssel, Ziembiczki Dóra pe-
dig dallal mûködött közre.

»REINER ANITA

Felfüggesztve – pillanatok a Soltis Színház életébôl



Nehéz idõk járnak mostanság a kultúrá -
ra. Csekély állami normatíva mellett az
önkormányzatok finanszírozzák a mû ve -
lõdés nagy részét. Emellett természete-
sen a mûvelõdési élet szereplõi igye-
keznek kihasználni a pályázatok adta le-
hetõséget is. Nem tett másként Pálné
Horváth Mária sem, amikor a múlt év
tavaszán pályázatot nyújtott be a
TÁMOP 3.2.11/2010 pályázati kiírására.
A pályázatot nyertesnek nyilvánították:
34 millió forintos támogatást kapott a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár és partnerei gyermekek sza-
badidõs tevékenységének szervezésére.
– A pályázatot a múlt év tavaszán nyúj-
tottuk be, konzorciumban. A konzorcium
vezetõje a Kemenesaljai Mûve lõ dési
Központ és Könyvtár, a konzorciumi ta-
gok pedig Celldömölk Városi Óvodája, a
Városi Általános Iskola, az Ádám Jenõ
Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, a Szent Benedek Katolikus
Általános Is kola és a szombathelyi
Arany  híd Neve lési-Ok ta tási Integrációs
Központ. Azért választottuk a fenti intéz-
ményeket kon  zorciumi partnereinknek,
mivel ennek a pályázatnak a célja az
volt, hogy a helyi gyermektársadalom
minél szélesebb körben kapja meg azo-
kat a szórakozási, kulturálódási le-
hetõségeket, szabadidõs tevékenységi
formákat, amelyekkel egyéniségét tel-
jesebbé teheti. Ebben a projektben a
gyermekközpontúság a legfontosabb,
mégpedig oly mó don, hogy a különbözõ
kompetenciák fejlesztése valósul meg, a
különbözõ tanórákon kívüli tevékenysé-
gekben.
»Mit tartalmaz maga a projekt?
– Intézményünkben és partnereinknél
összesen 52 szabadidõs forma valósul

meg. Ezeken belül vannak egyszeri ren-
dezvények, mint pl. hangversenyek,
vers- és mesemondóversenyek, tánc -
házak, táncestek, vannak rendszeresen
ismétlõdõek, ilyenek a különbözõ szak-
körök, témahetek, és természetesen
vannak olyanok is, amelyek a nyári szü-
netben valósulnak meg, mint pl. a tá-
borok, honismereti, illetve természetjá-
ró túrák. A projektben közel 150 szak-
ember vesz részt, ez azt jelenti, hogy a
kisközösségektõl egészen a több száz
fõt megmozgató csoportokig valósul
meg, tehát 1000 fõ fölötti létszámot
érint. Külön értéke a projektnek, hogy
az intézmények között van átjárható-
ság, hiszen a foglalkozások nemcsak in-
tézményünkben, de konzorciumi part-
nereinknél is zajlanak. 
»Mekkora idõintervallumot ölel fel ma-
ga a projekt?
– A program július elsején indult egy pro-
jektnyitó rendezvénnyel, hétfõtõl viszont
már az elsõ táborozók elfoglalhatták he-
lyüket. A nyáron összesen nyolc tábor
valósul meg, szeptember tõl pedig folya-
matosan, egymásra épül ve indulnak be
a különbözõ közösségek munkái. Maga a
projekt tíz hónapig tart.

Két konzorciumi partnerintézmény igaz-
gatóját kérdeztük, milyen vállalásuk
van a projektben. Gaszto nyi né Fódi Zita,
a Városi Óvoda igazgatója: 
– A Városi Óvoda évek óta foglalkozik a
hagyományõrzéssel. Projekt-elemünket
öt témakör köré építettük fel: ilyen az
õsz érlelõ hét, mely a Vörösmarty úti ta   g      -
óvodában már nagy hagyományokkal
bír, õszi levelekbõl, termésekbõl készí-
tünk alkotásokat, bábokat, e köré épül-
nek a versek, dalok, mondókák is. A má-

sik nagy téma az állatok világnapja.
Harmadik témakörünk a karácsonyi ün-
nepkörre épül, az adventi időszakát öleli
fel. Negyedik nagy témakörünk a far-
sang, az alakoskodás idõszaka – a válto-
zatos és vidám jelmezekbe öltözésen túl
minden évben régi hagyományt, a tél
temetését jelképezõ Kiszebáb-égetést is
felelevenítjük. Végül nem feledkezünk
meg a húsvétról sem – a tojásfestésrõl, a
locsolkodásról. Örülünk ennek a lehe tõ -
ség nek, hiszen tevékenységünkhöz most
anyagi fedezet is társul.

Horváth Róbertet, a szombathelyi Arany -
híd Nevelési-Oktatási Integrációs Köz -
pont igazgatóját arról kérdeztük, õk ho-
gyan kerültek ebbe a projektbe, és mi
az, amit vállaltak:
– Mi ugyan szombathelyi intézmény va-
gyunk, de a területünk a megye terüle-
térõl minden sajátos nevelési igé nyû
gyermek ellátása, ennek következtében
Celldömölkrõl és térségébõl is sok gyer-
mek jár hozzánk, ily módon kapcsoló-
dunk a Celldömölki Kistérség hez is.
Nagyon örültünk, amikor megkerestek
bennünket a pályázat ötletével, mivel
olyan területekre biztosít fejlesztési for-
rást, amire a költségvetés bõl nem telik:
azokra a kiegészítõ tevékenységekre,
mint amilyen a mû vé szeti nevelést, tá-
borozást segíti. Most témahetet szerve-
zünk. Mi vel az iskolánkban elég sok ro-
ma származású gyerek van, roma téma-
hetet szervezünk: megpróbálunk a nép-
hagyományokra építeni, zenét, táncot,
ismereteiket szeretnénk bõvíteni, meg-
próbáljuk a térségben élõ más gyereke-
ket is bevonni, és a projekt zárásaként
szavalóversenyt szeretnénk rendezni.

»LOSONCZ ANDREA
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Támogatás a gyermekek szabadidõs tevékenységére

Arany minõsítéssel térhetett haza Eger -
bõl a XVIII. Gyermekbábosok Fesz ti -
váljáról a Tücsök Bábcsoport. A Cell -

dömölki Városi Általános Iskola gyer-
mekbábosai ezúttal a Négy cigányle-
gény mesterségének haszna címû da-
rabot mutatták be. A részletekrõl Nagy
Márta, a bábcsoport vezetõje számolt
be lapunknak. Az elõadás egyszerre
nyerte el a zsûri és a közönség tetszé-
sét. A négy nagytudományú fivér c.
Grimm-mesét Császár Erika, a szom-
bathelyi Mesebolt Bábszínház mûvésze
alkalmazta bábszínpadra. A díszletet
Petõ Ferenc készítette, a zene pedig a
Besh o droM együttest dicséri. Az elõ -
adás vegyes technikával rendezett
báb  darab: egymást váltják az élõjáték,
élõjáték maszkokkal és a síkbábok. A

díszlet is multifunkciós: molinókkal je-
lenítik meg a tengert, az utat és a
nyárfát. A kis „Tücskök” nyáron sem pi-
hennek, hiszen lesznek még fellépése -
ik a mûvelõdési központban, Egyhá -
zashe tyén, Vonyarcvashegyen. A cso-
port az új darab mellett természetesen
mû soron tartja a népszerû Pingvin
tánc iskolát, a Zsákbamacskát, az UV-s
darabok közül pedig a Thrillert és a
Struc  cokat. A csoportvezetõ köszönetet
mond a mûvelõdési központnak, aki az
iskolafelújítás miatt idén otthont adott
a bábszakkörnek, valamint a szü lõk -
nek, közülük is Tarczi Szilviának, aki el-
készítette a gyerekek jelmezeit. »LILO

Arany minôsítésû a Tücsök Bábcsoport
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Szép idõben és nagyon jó hangulatban
telt pünkösd hétvégéje a kemenes-
sömjéni lakosok és a településre láto-
gató vendégek számára. A község ön -
kormányzata és a Berzsenyi Köz ala -
pítvány szervezésében ugyanis meg  -
rendezésre került a már hagyományos-
nak mondható Kemenes söm jéni Pün -
kösdi Vigasságok. Szom baton moto-
ros–zenés felvonulással kez  dõdött a
nap, majd a focipálya avatása után a
Pün  kösd Kupa focibajnokságon mér-
hették össze erejüket és ügyességüket
a csapatok.
Az eseménydús futballkupa alatt elsõ
ízben kamionhúzó versenyre került sor,
mely nagy sikert aratott kicsik és na-
gyok körében egyaránt. Sok gyerme ket
és fiatalt vonzott az ugrálóvár és a ját-
szóház is. Egész nap lehetett szavazni a
Pünkösdi Király és a Királynõ szemé-
lyére, s a nap végén a megválasztott
„mél tóságok” a futballkupa díjainak át-
adása után ünnepélyesen végigvonul-
tak a falun.
Vasárnap a Berzsenyi Pince adott ott-

hont a változatos programoknak. Itt ke-
rült sor a II. Kemenessömjéni Arany -
kanál Fõzõversenyre, melyre a helyszí-
nen 10 csapat nevezett be. A szorgos
kukták gulyás, pörkölt és külön leges
étel kategóriában mutathatták be fõ -
zõtudományukat. Míg a kondérokban
fõttek a finomságok, addig a hosszúpe-
resztegi OGMÁND Hagyo mány õrzõ és
Íjász Egyesület bemutatójára került sor,
akik korhû ruhákban és zenével fû sze -
rez ve szórakoztatták a szépszámú kö-
zönséget. Az érdeklõdõk maguk is ki-

próbálhatták és megtapasztalhatták,
hogy milyen is lehetett elõ deink élete.
Eközben egy másik hely színen a Sár vári
és a Celldömölki Ren dõrség fegyver- és
jármû bemu ta tó ja kö tötte le a látogatók
figyelmét. A délutáni és esti programok
teljes ideje alatt a We wal ka látványpék-
ség, a Som ló hegyi borászat valamint a
vönöcki Vas Zoltán füstölt finomságaiból
és termékeibõl kaptak kóstolót a ven-
dégek. A kétnapos sikeres rendezvény
nosz tal gia-partival ért véget.

»TAKÁCS M. TÜNDE

Kemenessömjéni Pünkösdi Vigasságok

Névadó ünnepség Bobán
Megható eseményre került sor május
28-án, a délutáni órákban Bobán, az ál-
talános Iskola udvarán. A kistérség
egyik legjobban mûködõ kisiskolája
névadó ünnepségére került sor. Az in-
tézmény ezentúl a Napsugár Általános
Iskola Boba nevet viseli.
Az ünnepséget megyei elöljárókon és a
kistérség településeinek vezetõin, va-
lamint az iskolafenntartó társulás kép-
viselõin túl Boba Község lakói, a diákok
hozzátartozói, az iskola egykori peda-
gógusai és diákjai valamint közoktatá-
si szakemberek is megtisztelték jelen-
létükkel. A Himnusz elhangzása után
az énekkarosok kedveskedtek a ven-
dégeknek Donovan Fivérem, Nap címû
dalával, majd az iskola diákjai gim-
nasztikai gyakorlatot mutattak be. Sza -
bó né Kolostori Mária, az iskola igazga-
tója következett, s köszöntõ beszédé-
ben kiemelte: „Idén 800 éves Boba. S
bár ehhez képest az oktatás jegyzett
története aránylag rövid, az elmúlt 83
év, amióta a napsugár Bobán bera-
gyogja a tudni akarás házát, már pa -
tinás kornak mondható. Számtalan és
számos növendéke, tanulója volt már
intézményünknek. Csodálatos eredmé-

nyekkel és kedves emlékekkel gazda-
gon vették nyakukba életútjuk biztosí-
tékával felvértezve a tudást.” Az isko-
lavezetõ után Kovács Fe renc, a Megyei
Közgyûlés elnöke szólt az ünneplõkhöz.
Szentirmai László közoktatási szakértõ
beszéde után Fe hér László, a Cell dö -
möl ki Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása el nöke mondta el
köszöntõjét és adta át ajándékát to-
vábbi sok sikert kívánva az iskolának
és a település vezetésének. Szabó
Ferenc, Boba Község polgár mestere el-
mondta, büszkeséggel tölti el, hogy a
névadó ünnepségre éppen a település
fennállásának 800. évfordulójának
évében kerül sor. A névadó emlékére a
fenntartók és az iskola közössége táb-
lát helyezett el az épület falán, melyet
a Megyei Közgyûlés elnöke és Boba
polgármestere lepleztek le. A történel-
mi egyházak képviselõi megáldották az
új nevet kapott iskolát, majd az iskola
zászlajára emlékszalagok kerültek. A
tanulók eskütétele következett, majd
Balogh József költõ-tanár erre az alka-
lomra írt versét az iskola egyik kisdiák-
ja mondta el, majd az alsó tagozatosok
színielõadása következett. Az iskola

volt pedagógusa, Györök Violetta kért
szót, majd a távolmaradt meghívott
vendégek jókívánságokat kifejezõ le-
veleit olvasták fel. A felsõsök tánca
után a Szülõi Munka kö zös ség hatalmas
tortával kedveskedett a diákoknak,
me  lyet az ünnepség végén el is fo-
gyaszthattak. Az iskola tetõ terében ki-
állítást rendeztek be, a nevelés és az
oktatás történetének az elõzõ idõ sza -
kokból összegyûjtött ereklyéibõl. A ki-
állítást az iskola nyugalmazott igazga-
tója, Boba község alpolgármestere,
Kovács Miklós nyitotta meg. A kistér-
ség fennállásának elmúlt hét évében
történt elsõ iskolai névadó ünnepség a
Szózat eléneklésével ért véget.

»TAKÁCS M. TÜNDE

AZ ISKOLA ZÁSZLAJÁRA EMLÉKSZALAGOK KERÜLTEK
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Horváth
Gyöngyi

Prépost
Nikolett

Légrády
Kálmán

Kalmár
Ildikó

Meg kér dez tük
» vá la szol tak Hova megy az idén nyaralni?

»KÉR DEZ: VAJDA ZSUZSA »FOTÓ: HÖMÖSTREI PÁL
JENEI KRISZTINA

Van egy ötéves kisfiam, így
a nyaralást elsõsorban bel-
földre tervezem. A Balatonra
minden évben elmegyünk
nyaralni, ez idén sem lesz
másképp. Szeretném, ha mi-
nél több helyre eljuthatnánk,
éppen ezért rövidebb túrákat
szervezek a nyárra. Pró bá -
lom változatossá tenni a ki-
rándulásokat, hogy olyan tá-
jakat is megismerhessünk,
amelyekrõl a fiam is hallott
már korábban. Terveim kö-
zött szerepel a balatoni nya-
ralás mellett egy budapesti
utazás, de állatkertbe és vi-
dámparkba is szívesen tölte-
nék el egy-egy napot.

A balatoni nyaralás évek óta
elengedhetetlen része a
nyá  ri hónapoknak. A korábbi
években a barátaimmal
szok tam egy-két napra el-
utazni a Balaton-partra, de
mára ez a szokás már elma-
radt, az anyagiak korlátot
szabnak az üdülési lehe tõ sé -
geknek. Az idei évben a csa-
ládommal és a barátommal
hétvégi kikapcsolódást ter-
vezünk, Keszthelyen töltünk
néhány napot együtt. Sajnos
eddig még nem volt alkal-
mam külföldön üdülni, de
szívesen nyaralnék egyszer
az Adriai tenger partján, Hor -
vátországban.

Szerencsére a nyáron több
idõt tölthetek kikapcsolódás-
sal a barátnõm, családom és
barátaim körében. A nyara-
lási szezon már elkezdõdött,
Döbröntén töltöttem a ba-
rátnõmmel négy napot, de
augusztusban is szeretnénk
oda visszatérni egy hétre.
Szeretjük a fesztiválokat, a
soproni Volt Fesztiválon vet-
tünk részt, a balatoni üdülés
nem maradhat ki az idei év-
ben sem, Balatongyörökre
tervezünk egy hosszabb ki-
ruccanást a nyár folyamán.
Ha sikerül megszervezni, ak-
kor Horvátországban is töl-
tünk pár napot a családdal.

Párommal a nyár végére, au-
gusztusra tervezünk egy há-
romnapos balatoni üdülést
Szigligetre. Tavaly Sió fo kon
és Alsóörsön töltöttünk né-
hány napot együtt, valószí -
nûleg az idei évben is több-
ször látogatunk vízparti váro-
sokba egynapos kirándulás
keretében. A munkahelyi kö-
töttségekbõl adódóan az idei
év nevezhetõ az elsõ olyan
évnek, amikor hosszabb idõ -
re sikerül kizökkenni a hét-
köznapok szürkeségébõl.
Kül  földi nyaralást egye lõre
nem engedhetünk meg ma-
gunknak, a pár napos pihe-
nésnek is nagyon örülünk.

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÕ
Celldömölk, Sport u. 8. � 06 95/525-070

www.vulkanfurdo.hu

A FÜRDŐ  SZÜLETÉSNAPIA FÜRDŐ  SZÜLETÉSNAPI
PROGRAMPROGRAMJAJA
augusztus 21-én 14.30–19.30 óráig
Free Time Band (country), Rába(p)ART
Társulat Ikervár (kabaré), Flame and
Dancers, Jabe Raks Hastánc Egyesület.
Lesz óriás születésnapi torta és ugrálóvár.
Belépés felár nélküli belépővel.

SZABADTÉRI VÍZIMOZI 22.00 órátólSZABADTÉRI VÍZIMOZI 22.00 órától
Július 22. péntek Július 22. péntek (esőnap július 23.)(esőnap július 23.)
Holiday – Holiday – amerikai romantikus vígjátékamerikai romantikus vígjáték
Augusztus 05. péntek Augusztus 05. péntek 
(esőnap augusztus 06.)(esőnap augusztus 06.)
Felkoppintva – amerikai romantikus vígjáték

21.30–01.00 éjszakai fürdőzés
Belépő jegy egységesen: 1000 Ft/fő

ÉJSZAKAI STRANDPARTIÉJSZAKAI STRANDPARTI
Július 15. (péntek)
La Cubana Team – vérpezsdítő latin-ameri-
kai est kubai táncosokkal

Július 29. (péntek)
RETRO DISCO 

Barcz a Péterrel, 
karaoke Bálint Mukival
21.30-01.00 
éjszakai

fürdőz és
Belépőjegy egysége-

sen: 1000 Ft/fő

Rossz idő esetén a program elmarad.

Nyári programajánló

A programváltozás jogát fenntartjuk!
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A biztonságos kerékpározás képviselôi
A Városi Általános Iskola diákjai az idei
tanévben ismét bebizonyították felké-
szültségüket a kerékpáron történõ biz-
tonságos közlekedésre.

A 2010/2011-es tanévben az iskola
közlekedésismereti szakkörének tagjai
elismerésre mél tó eredményekkel gaz-
dagították az intézmény éremtábláza-
tát. Finta Balázs hetedik osztályos tanu-
ló megyei és országos közlekedésisme-
reti versenyeken is tanúsította elméleti,
gyakorlati és technikai tudását a kerék-
pározás területén. Balázs a Pannónia-
Ring Me gyei Kerékpáros Ügyességi ver-
senyen elsõ helyezést ért el, kimagasló-
an teljesített az Országos Köz le ke dés is -
me reti Tanulmányi Verse nyen, ahol
90% feletti eredményével elsõ helye-
zett lett, hozzájárulva a Városi Általános
Iskola nevének méltó öregbítéséhez. Az
iskola a közlekedési ismeretek tanulmá-
nyi versenysorozatban elért eredménye -
inek köszönhetõen immáron negyedik
alkalommal elnyerte a Nem zeti Fej -
lesztési Minisz térium által adományo-
zott „A közlekedésre nevelés kiváló is-

kolája” megtisztelõ címet.
Elõzõ évi eredménye alapján Kobzi
Martin ötödik osztályos tanuló bekerült
a korosztályos magyar válogatottba,

akik szeptemberben Macedóniában a
25 európai ország részvételével meg-
tartott Nemzetközi Közlekedésismereti
Versenyen hetedik helyen végeztek.
A kerékpáros közlekedésre való felké-
szültségérõl, valamint KRESZ-tudásáról
tett tanúbizonyságot Téttry Marianna
és Ódor Marcell is, akik területi és or-
szágos versenyeken értek el kimagas-
ló eredményeket a tanév során. Téttry
Marianna nyolcadik osztályos tanuló az
Országos Közlekedésismereti Tanul -
mányi Versenyen hatodik helyen vég-
zett, a Kerékpáros Iskola Kupa Országos
Versenyen pedig második helyezést ért
el. Ódor Marcell negyedik osztályos di-
ák a Megyei Közlekedésismereti Tanul -
má  nyi Versenyen a dobogó legfelsõ fo-
kára léphetett fel, míg az Országos
Közlekedésismereti Tanulmányi Verse -
nyen korosztályában ezüstérmet ka-
pott. A versenyeken elért szép ered-
ményeket a kitartó gyakorlás és felké-
szülés segítette elõ, amelyben az el-
múlt évekhez hasonlóan Kondics Ba -
lázs tanár úr inspirálta a diákokat.

»VAJDA ZSUZSA

Ifjúsági sakkverseny
Városunk sakkéletében ismét történt
elõrelépés ebben az esztendõben. Elsõ
alkalommal rendezték meg Cell dö -
mölkön a magyar Korcsopor tos Nem -
zeti Sakkbajnokságot. Az ese ménynek
a városi sportcsarnok adott otthont. Az
esemény június 27-e és július 3-a kö-
zött került megrendezésre. A verseny
rendezõje a Dési STSE és a Magyar
Sakk szö vet ség volt. Az esemény célja:
el kellett dönteni a verseny alkalmá-
val, hogy a 10, 12, 14, 16 és 18 éves

ko rcsoportokban kik lesznek a legjob-
bak Magyarországon az idei évben. A
bajnokok a világbajnokságon, a máso-
dik helyezettek pedig az Európa-baj-
nokságon való részvételre nyertek jo-
got (az elsõ helyezett választhat az
események között). A bajnokságon
celldömölki színekben is indult sakko-
zó. Czupor Attila az U12-es korcsoport-
ban, az egyik legfiatalabbként az
elõkelõ hatodik helyet szerezte meg.

»PH

2011 tavaszán rendezték meg a
Modern Táncsportok Országos Baj nok -
sá gát Gyõrújbaráton. A nyugati és ke-
leti országrészre bontott selejtezõket
követõen jutottak a versenyzõk a dön -
tõ be, ahol 15 táncfajtában, négy kor-
csoportban, azon belül egyéni, duó,
páros, kis- és nagyformáció kategóri-
ákban hirdettek gyõztest. Az Energy
Dance Team celldömölki csoportjai há-
rom formációval vettek részt a meg-
mérettetésen:

Youth funky formációban 1. helyezést,
Junior funky formációban szintén 1.
helyezést, Felnõtt funky formációban
2. helyezést értek el a celli táncosok.
A versenysorozat a nemzetközi fordu-
lóval folytatódott, mely idén Vesz -
prém ben volt június 24-tõl 26-ig.
Ismét brillírozott a csapat, hiszen a
Youth funky formáció elsõ, a Junior
funky második, míg a felnõttek ne-
gyedik helyezést hoztak el.

»LILO

Futás a világbékéért
Városunk is részese volt a Világ har mó -
nia Futás elnevezésû sokrétû rendez-
vénynek, melyben a Vá ro si Általános
Iskola, a gimnázium és a szakközépis-
kola tanulói képviseltették magukat. A
különleges váltófutás célja, hogy erõ -
sítse a nemzetek közötti barátságot. Ez
a több mint két évtizede megrende-
zett esemény az emberiség legna-
gyobb kezdeményezése a békéért. A
futást hat földrész 140 országában
szervezik. Idén Eu ró pában 13 ország-
ban, 3000 km hosszan, 100000 futó
részvételével szervezték meg a ren-
dezvényt. Magyarországra Szlo vá ki á -
ból, Bán révnél érkezett, és 480 km
meg tétele után Bu csúnál lépett Ausz t -
ria területére a váltófutás. Cell dö möl -
kön a városháza elõtt Fe hér László pol-
gármester és a képviselõ-testület tag -
jai köszöntötték a béke képviselõit.

r

Értesítés
Értesítjük a látogatókat,
hogy a Ke me nes aljai Mű  v e -
lődési Központ és Könyv -
tár 2011. július 11-től július
31-ig zárva tart.

PÁLNÉ HORVÁTH MÁRIA, A KMKK IGAZGATÓJA

Ismét sikeresen szerepeltek a show-táncosok

FINTA BALÁZS ISMÉT SZÉP EREDMÉNYEKET TUDHAT MAGÁÉNAK



Vulkán Futball Fesztivál a Ligetben

Közel 500 sportoló, 123 mérkõzés
a háromnapos Vulkán Futball
Fesztivál számszaki, jó hangulat,
izgalmas csaták, gördülékeny,
pro fi szervezés a szakmai oldal
mérlege. 
Az öt kategóriában június 24-e és
26-a között már nyolcadik alka-
lommal megrendezett torna leg-
fontosabb információit táblázat-
ban foglalták össze a rendezõk a
Vul kán Fesztivál Egyesület és a
Vul  kán Sport Egyesület.

»DOTTO
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CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA

MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FE LE LÕS KI ADÓ: Lengyel
László • FE LE LÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz And rea • SZERKESZTÔSÉG: Csu ka Lász ló, Dummel Ot tó, Far -
kas Gá bor, Káldos Gyu la (ní vó dí jas), Reiner Ani ta, Rozmán Lász ló, Ta kács Má ria, Hor váth La jos (örö -
kös tag) • HIR DE TÉS SZER VE ZÕ: Nagy An tal (06 70/338-9880) • KAPCSOLAT: 9500 Cell dö mölk, Dr. Géfin tér
1. Te le fon: 06 70/450-5749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu; ujkemenesalja@freemail.hu;
ujkemenesalja@gmail.com • NYOM DA: Logomotív Kre a tív Mû hely Kft. Szom bat hely • ISSN 0865-1175
• LAP ZÁR TA: min den pá rat lan hét pén tek • ELÕ FI ZE TÉS VI DÉK RE: egy év re 1.440 Ft, fél év re 780 Ft, egy hó -
nap ra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.

Új

»

I M P  R E S   S Z U M

Új edzôvel a megyeiben
Néhány kérdés már eldõlt, a következõ
szezonban a megyei I. osztályban indul
a CVSE felnõtt labdarúgó csapata, az
edzõi feladatokat Kelemen Kornél, az
egyesület korábbi labdarúgója látja el.
õ a vönöcki Kemenesalja kispadját
hagy  ta ott a celliért, ahol jó néhány
évet húzott le már ebben az osztályban
és több szép sikert tud maga mögött,
például egy ezüstérmet az elõzõ évi ki-
írásban. Aztán tudjuk még, hogy a
pontvadászat augusztus 20-án indul,
elõtte ugyanakkor már lesz egy Ma gyar
Kupa forduló is. Az átigazolási idõszak
augusztus elsejéig tart, úgyhogy az
egyéb személyi kérdésekben javában
tart még a nagyüzem, mindenesetre az
alapozás július 11-ével meg kezdõdik.
No, nem azért, mert kiestünk, de elég
anarchikusan alakul az NB III. új idénye,
a nevezési határidõre a hírek szerint a
96 helyre 80 jelentkezés érkezett. Va la -
hol tényleg nincs meg a harmadosz-
tálynak a jó helye a honi foci palettá-
ján, a Zala megyei bajnok Andráshida
például azzal indokolta többek között,

hogy nem vállalja a magasabb osztályt,
mert korábbi tapasztalataik alapján ez a
nézõszám csökkenését okozná náluk.
Egy másik anomália: a Tisza-csoportban
pedig a 16 csapatból lehet, hogy 13
egy megyébõl, nevezetesen Szabolcs -
ból való lesz. Búcsúzóul az NB III. lég-
körétõl néhány érdekességgel szolgál-
nék még. A már említett Tisza-csoport-
ban a Nagyecsed lett a bajnok, az Al -
föld csoportban a Tököl, a Mátrában az
Eger. A jobban ismert dunántúli oldalon
a Duna-csoportban a Pálhalma, a Drá -
vá ban a Paks II. lett a bajnok. Olyan is-
mert csapatok estek ki, mint a Dorog, a
Mohács és a Komló. Volt, amelyikkel
nem olyan rég még az NB II-ben csap-
tunk össze. A mi csoportunkban a Sop -
roné lett az aranyérem, nem kis mér-
tékben köszönhetõen a Pápa II. tavaszi
gyenge szereplésének. Nagy mozgások
rajtuk kívül is voltak a tabellán, a nega-
tív fõ sze replõk az õszi-tavaszi teljesít-
mények különbözõségében a Lipót, a
Bük és a Celldömölk csapata, érdekes-
ség, hogy a hírek szerint az alapból két

ki nem esett másik csapat is elhagyja a
harmadosztály mezõnyét. A sikeres for-
majavulás bajnoka a Balatonfüred lett,
aki õsszel még mögöttünk volt két
pont tal, a végére pedig elõttünk lett 19
ponttal. Nem sokkal maradt el tõle a
szomszédvár csapata, a sárváriak az
õszi 18-hoz, tavasszal még 30-at gyûj -
töttek. A gólkirályi cím Polareczki Ro -
lan dé lett 23 találattal a Sopronból, csa-
pattársa, Bausz Róbert lett a második –
egy góllal elmaradva, a harmadik
Schmatovich Gábor a Moson ma gya ró -
várból 19 találattal. A legjobb celli
Gyõr vári Gábor lett 7 találattal, ez a 18.
helyre volt elégséges ezen a tábláza-
ton. Amúgy visszatekintve a szezonra a
legjobb jegyet – nem elégségest – õ ér -
demelte ki a csapatból, teljesítményé-
ben voltak ugyan hullámvölgyek, de az
akaratból, lelkierõbõl rendszerint neki
volt a legtöbb. Sajnálatos, hogy ez a jó
képességû gárda a végére könnyûnek
találtatott, meg gyõ zõ dé sem, hogy en-
nél jóval többre volt hivatott a csapat.

»DOTTO

Férfi»profi« Férfi »amatõr« Öregfiúk Old Boys Nõi

legjobb
kapus

Galavics Szilárd Marton Zoltán Szép Tamás Szép Tamás Török Tímea

Zeneiskolások Vát SE GeraZoli Csütörtök Fortuna

legjobb
játékos

Kottán Krisztián Török Bálint Présing András Forsthoffer Tibor Orbán Szandra

S.A.P. Autópatika Go Tigers
Inter-Thermo
Kertváros

Pápa Kertváros UFC Celldömölk

gólkirály
Kocsis Tamás Marton Zsolt Varga József Gersics József Boros Gabriella

Visszakezdõk Illúzió Rombolók GeraZoli Veszprém Tivafa Táplánszentkereszt

1. Bakony FC Go Tigers
Inter-Thermo 
Kertváros

Pápa Kertváros Fertõszéplak

2. S.A.P. Autópatika NNC Frog’s GeraZoli Veszprém Tivafa UFC Celldömölk

3. Zeneiskolások Illúzió Rombolók Szalai Szaki Csütörtök Fortuna

4. Visszakezdõk Vát SE Áramütöttek Litovel Alsósági Tigrisek
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A szûrõvizsgálat életet ment!
Az idén ötödik alkalommal kézbesíti a posta a mammográ -
fiás szûrés meghívóleveleit a celldömölki 45-65 éves höl -
gyeknek. Az elõzõ szûrési ciklusban a meghívott 1760 asz-
szony közül 1126 élt a szûrés lehe tõ sé gével, ami 64%-os
megjelenési aránynak felel meg. A mammográfiás szûrés
akkor hatékony, ha kétévente ismétlõdik. Ezért kérünk min-
denkit, aki korábban már részt vett emlõszûrésen, hogy ne
mulassza el az idei lehe tõ sé get. Azok pedig, akik eddig még
nem voltak mammográfi ás szûrésen, feltétlenül szánjanak
néhány órát egészségük re. A vizsgálat a Markusovszky
Kórház Radiológiai Osz tá lyán korszerû készülékkel történik,
ezért nem fájdalmas, su gárterhelése nem jár semmilyen
kockázattal. A meghívó levélen található idõpont tájékozató
jellegû. Ha az idõpont egyáltalán nem felel meg, kérjük,
hívja a 94/506-338-as vagy 94/506-336-os tele fon számot.
Az elve szett meghívólevelek pótlását is ezen a telefonszá-
mon tud ják intézni. A szûrõvizsgálatról bõ vebb tájékoztatást
a há zi orvosi rendelõkben elhelyezett szórólapokon találhat.
A mammográfiás szûrõvizsgálat lehetõség, melyet ingye-
nesen kínál az egészségügy. Le he tõ ség az egészség meg õr -
zésére, vagy a már küszöbön álló betegségbõl való teljes
gyógyulásra. A családban, munkahelyen, ismerõseink kö -
rében biztassuk azokat, akik közömbösségük, félelmük vagy
tájékozatlanságuk miatt eddig nem éltek a szûrés lehe -
tõségével. Felelõsek vagyunk saját magunkért, felelõsek va-
gyunk egy másért!

DR. KOCSIS ESZTER
VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

Szépkorúak köszöntése

A Magyar Köztársaság mindenkori Kormánya 2009. január
1-jét követõen jubileumi emléklappal és juttatással köszön-
ti a 90-95 és 100. életévüket betöltött személyeket. Ebben
az évben Celldömölkön Mars János személyében immáron a
harmadik szépkorút köszönthette Baranyai Attiláné dr.
jegyzõ. A jeles napra eljöttek a lányai, unokái és dédunokái,
hogy együtt koccintsanak a torta felvágása elõtt. A lányok
véleménye szerint apjuk szigorú ugyan nem volt, de mindig
a következetességet tartotta szem elõtt a nevelésük során.
Ez megmutatkozik abban is. hogy a mai napig nagyon ösz-
szetartó a család. A szerkesztõség nevében is kívánunk Jani
bácsinak hosszú boldog életet! 

»ILCSIK RENÁTA

Jubileumi kitüntetés

Fennállásának harmincéves jubileumát ünnepelte május vé-
gén a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szö -
vetsége. Ebbõl az alkalomból kapta az Ember az emberért
kitüntetés ezüst fokozatát Holpert Jenõné Bella néni, a
Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete Celldömölki Cso -
portjának vezetõje. Kitüntetéséhez gratulálunk!

Csak természetesen
Egészségbörzét tartottak Celldömölkön a természetgyó-
gyászat jegyében június 23-án, csütörtökön. Az ese-
ménynek a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyv -
tár elõcsarnoka adott otthont. A rendezvény elõz ménye
az volt, hogy a Ság hegyet kedvelõk és a hegyet féltõk
egy kis csoportja úgy gondolta, érdemi lépéseket kelle-
ne tenni tanúhegyünk szépségének védelméért. Így me-
rült fel egy alapítvány létrehozásának ötlete, amelynek
nyitóakkordja volt a csütörtök délutáni Egész ség börze. A
rendezvényen 20 perces ingyenes kezeléseket és taná-
csadást vehettek igénybe az érdeklõdõk. Így például jó-
solt a csillagokból Ferenczy Júlia asztrológus, tanácsokkal
látta el a hozzá fordulókat Kondor Vivien, dietetikus hall-
gató, Dr. Burján Mariann, természetgyógyász-Bach virág -
terapeuta, Dobó Ágnes kineziológus. Süle László figyelte
a vendégek bioenergiáit, Somogyi Gyön gyös biorezo-
nanciát mért, Tinka Pálné Kati masszázst adott, Oroszi
Mihály „csontkovácsolt”, a hölgyek arcának szépségét
pe dig Molnár Rita kozmetikus vigyázta. Az Egész ség bör -
ze élénk érdeklõdés mellett zajlott. Nagyon sokan jöttek
el a mûvelõdési központ elõ csar nokába, és vették igény-
be az egészséggel kapcsolatos, különbözõ szolgáltatáso-
kat. Budai Bernadett, a program egyik fõszer ve zõ je el-
mondta, hogy szeptemberre tisztítókúrát terveznek Egy
nap a Ság hegyért elnevezéssel, amelybe már a fel -
nõttek mellett iskolás korú gyerekeket is szeretnének
bevonni.

»PH

Értesítés
Értesítjük a lap olvasóit, hogy legközelebbi lapszá-
munk 2011. augusztus 26-án jelenik meg. 

DR. GYÖRÉNÉ LOSONCZ ANDREA FELELõS SZERKESZTõ



SZESZFÕZDE VÖNÖCKÖN

Szeszfőzdénk felújított, 418 literes és
220 literes főzőüsttel folyamatosan
üzemel VÖNÖCKÖN.

Jó minőségű gyümölcscefréből, illatos
és zamatos pálinka előállításával – rövid
főzési határidővel – várjuk minden
kedves régi és új megrendelőnket!

Érdeklődni:
napközben a 06 20/337-1864, esti órák-
ban a 95/485-001 telefonszámon lehet.

Álláspályázat
A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola logopédus állásra felvételt hirdet
2011. szept. 1-jétől. Jelentkezni lehet
szakirányú végzettséget igazoló doku-
mentumok le adásával postai úton. 
Cím: 9500 Cell dö mölk, József Attila u. 1.
Érdeklődni lehet az iskola igazga tójánál,
Czupor Attilánál a 06 70/332-1214-es te-
lefonszámon.

FELHÍVÁS
A Kemenesvíz Vízíközmű Kft. felhívja Celldömölk lakossága fi-
gyelmét, hogy Celldömölk Város Önkormányzata Kép-viselő -
tes tületének 189/2010. (VII.8) sz. képviselőtestületi határoza-
ta alapján 2010. augusztus 1-jétől a település folyékony hul-
ladék 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-szolgál-
tatás 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 telefon:
95/521-001, fax esetében 95/320-249; 95/521-093. A szolgál-
tatás megrende lése levélben is történhet; a megrendeléseket
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.

Izsákfai falunap
2011. július 09. (szombat)
Program:

07.00–08.00 Zenés ébresztõ – Közremûködik:az
Ádám Jenõ Zeneiskola Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
fúvószenekara

14.00–16.00 Falunapi buli-foci I.
15.00–20.00 Szabadtéri játékok gyerekeknek
16.00–18.00 Arcfestés kicsiknek
16.00–16.20 A Rocky Dilly ARCC Egyesület mûsora
16.20–16.30 A KMKK mazsorett csoportjának

bemutatója 
16.30–17.00 Köszöntõk
17.00–17.30 A Kemenesalja Néptánccsoport 

fellépése
17.30–18.00 Az Energy Dance Sporttánc Egyesület

mûsora 
17.00–19.00 Falunapi buli-foci II.
18.00–19.00 Gulyás Kóstoló nosztalgia zenével
19.00–20.30 A Flame együttes mûsora
20.30–24.00 Falubál – zene: Mc Arnie

Rossz idõ esetén a programok a faluházban kerülnek
megrendezésre.



A BAKÓ TREX KFT.
celldömölki varrodájába

VarrógépVarrógép
elektroműszerésztelektroműszerészt

kereskeres

Jelentkezni a 
95/421-791 

telefonszámon lehet.

Nyisson lakossági számlát
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezetnél!

• Számlacsomagok (Prémium, Junior, Extra)
ingyenes bankkártyával,

• 1–12 havi lekötések kedvezõ kamattal,
• folyószámla hitelkeret, 
• SMS szolgáltatás,
• Internetbank.

Kis bank – nagy lehetõségek!
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

MAGYAR AUTÓKLUB celldömölki műszaki
állomásán, a Zalka Máté úti garázssornál

SZGK: 16 290 Ft
TGK: 17 090 Ft
MKP: 4 360 Ft
UTÁNFUTÓ: 10 490 Ft

Bejelentkezés: személyesen, 
vagy a 06 95/420-538; 06 20/2631-803-as

telefonszámon!

MŰSZAKI
VIZSGA
AKCIÓ!

2011. 07. 16-án (szombaton)
Minden gépjármű műszaki vizsgája 

hatósági áron 8–16 óráig


