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Felhívás

Ezúton keresünk a Celldömölki Önkéntes Tûzoltó Egyesület soraiba olyan fiatalokat, felnõtteket, akik önkéntes tevékenységgel segítenék tér-
ségünk tûzvédelmét, mûszaki mentési feladatait. 
A toborzásunk során keresünk:
• Ifjúsági önkéntes csoportunkba 14–18 év közötti fiúkat, lányokat. 
• A felnõttek közé olyan 18 év feletti tettre kész férfiak, hölgyek jelentkezésére számítunk, akik szabadidejükben vállalják, hogy riasztásuk

esetén a tûzoltó laktanyába érkezve – beöltözve védõruhába – a gépjármûveken velünk vonulnak a káresetek helyszínére.
Akikre  elsõsorban számítunk:
• 14–18 év közötti fiatalok az utánpótlásért, a tûzoltóversenyeken való részvételekért, a gyõzelemért, Cell dö mölk és a térség elismertségéért.
• 18 év feletti hölgyeket, urakat az igazi kihívások, kemény tüzek megfékezésére, balesetek, káresemények, természeti katasztrófák 

felszámolásáért.
• akik a 40 órás tûzoltó alaptanfolyam elvégzését vállalják (Celldömölkön szervezzük)
• elsõsorban Celldömölki lakosok (a gyors, 8 perces riasztási szintidõ miatt)
• egészségileg alkalmasak, józan életvitelûek
• szabadidejükben tenni szeretnének térségünk tûzvédelméért, biztonságáért, az egyre gyakoribb nehéz tûzesetek, balesetek, mûszaki 

mentése, felszámolása, megoldása során.
• vállalják az igazi fizikai-lelki megpróbáltatásokat, kihívásokat.
Amit biztosítunk:
• Ingyenes, teljes körû szakmai végzettség a feladatok ellátásához.
• Teljes tûzoltó ruházat, egyenruha, bevetési védõruha, sisak, védõcsizma, védõkesztyûk.
• Saját szekrény a tûzoltó laktanyában.
• Igazi, jó közösség szabadidõs programokkal, ahol jóbarátokra találhatsz. A közös megpróbáltatások összekovácsolnak.
• Tûzeseteknél forróságot, verítéket, kormos arcot, feszülõ izmokat.
• Káreseteknél lelki megpróbáltatásokat, pszichés kihívásokat.
Ha úgy érzed, hiányzik egy jó közösség, társaság, ha úgy gondolod, szeretnél velünk vonulni, ha érzel magadban elég erõt, hogy velünk tarts:
JELENTKEZZ!
Ahol megteheted: Celldömölki Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság Híradó Ügyelete: 06 95/779-634.
Jelentkezéskor add meg nekünk: 1. Neved, 2. Életkorod, 3. Lakcímed, 4. Elérhetõséged
Mindenkit visszahívunk! Kellõ számú jelentkezõ esetén a tûzoltó alaptanfolyam már tavasszal elindul! VÁRUNK!

Tisztelettel,
a Celldömölki Tûzoltók

Bõvebb információ: http://cellituzoltok.cellkabel.hu 



Celldömölk Város Önkormányzata, va-
lamint a Kemenesaljai Mûvelõdési Köz -
pont és Könyvtár március 15-én ünne-
pi  megemlékezést  szervezett  az
1848–49-es forradalom és szabadság-
harc évfordulójának tiszteletére.

A 48–49-es szabadságharcosok dom-
bormûve elõtti téren ünnepi beszédet
mondott Fehér László polgármester, aki
elsõként a pesti radikális ifjúság által
megfogalmazott 12 pontból idézett,
majd folytatta: „1848. március 15. a
sors fordító pillanatot, az összefogás ere-
jét, a változtatni akarást jelentette. A
kor politikusai, köztük Kossuth, Szé c h  e -
nyi hazafias és polgárosító reformokkal
akartak változtatni a haza sorsán.
Március 15. az egész nemzeti szabad-
ságküzdelem szimbóluma lett.

1848 fontos nekünk, magyaroknak, hi-
szen nélküle nem létezhetne modern
köztársaságunk. Államunk független-
ként létezik egy európai közösségben,
a polgári haladás lehetõségét már
más fél évszázada megteremtették elõ -

de ink. 1848-ban ez az ország hatalmas
lépést tett meg az önkényuralomtól a
demokrácia felé. Ma sem szabad visz-
szafelé haladni az idõben. Fontos, hogy
– egyenlõ esélyeket biztosítva minden-
kinek – erõsödjön országunk.” A meg-
emlékezõ mûsorban Népek tavasza
címmel verses-zenés összeállítást hall-
hattak a jelenlevõk a Celldömölki Vá ro -
si Általános Iskola ötödik és hetedik
osz tályos diákjainak elõadásában. A
szabadságharc hangulatát a Keme nes -
alja Néptánccsoport Ipsics Péter koreo -

grafálta toborzótánca idézte meg, me-
lyet követõen a Vasi Lovas Ha gyo -
mányõrzõ Egyesület bemutatóját te-
kinthették meg az ünnepi megemléke-
zés résztvevõi.
A jelenlevõ pártok, civil szervezetek
képviselõi az elsõ magyar miniszterel-
nök, gróf Batthyány Lajos és a szabad-
ságharc kemenesaljai hõseinek tiszte-
letére állított emléktábláknál; majd a
katolikus temetõben Virághalmi Ferenc
és Széll József 48-as hõsök sírjánál he-
lyezték el az emlékezés koszorúit.
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Városi megemlékezés március idusán

Jól haladnak a Városi Általános Iskola alsó
tagozatos épületének felújítási munkálatai.
A tervek szerint még a tavasz folyamán új
külsõben pompázik az intézmény. Az újabb
városkép-szépítõ beruházásról Fehér László
polgármestert kérdeztük: 
– Celldömölk Város Önkormányzata évekkel
ezelõtt eldöntötte az általános iskolák és
környékük rendbetételét. Ahhoz, hogy nagy
összegû pályázati támogatásra esélyesek
legyünk, elsõ lépésként össze kellett vonni
a két általános iskolát. Így, már ezer feletti
tanulói létszámmal rendelkezve, ötszázmil-
lió forintra adhattunk be pályázatot. Közben
elkezdtük az orvosi rendelõk, az Ady Endre,

a József Attila utcák felújítását, az elsõ vi-
lágháborús emlékmû restaurálását, az
orosz katonai sírok exhumálását, a felsza-
badult területen játszóparkot alakítottunk ki
és a városi iskola épületegyüttesei is telje-
sen megújultak. Sajnos akkoriban a felújí-
tási munkálatokba a volt Gáyer iskola alsó
tagozatos épülete már nem fért bele (a tá-
mogatási összeget 440 millióra csökkentet-
ték), de idõközben a Belügy mi nisz térium írt
ki egy pályázatot, amin 19 millió forintot
nyertünk, 5 millió forint önrész vállalásával.
A tavalyi évben a nyílászárók lettek kicse-
rélve, és elkezdõdött a homlokzat szigete-
lése, majd a színezés és bádogozás követ-

kezik. Ez tavasz közepére, végére el fog ké-
szülni. Jó lett volna, ha belsõleg is rendbe
tudjuk tenni az épületet, elsõsorban a par-
ketta és aljzat vonatkozásában. Pár éve si-
került a vizesblokkot kicserélni, és a világí-
tás korszerûsítése is megtörtént. Volt egy
olyan elképzelés is, hogy a régi Eötvös is-
kola tornatermének belmagasságát lecsök-
kentve, egy közepes méretû tornaterem és
öltözõblokk ráépítésével egy újabb tornate-
rem jöjjön létre, hiszen a jelenlegi kettõ
sokszor kevésnek bizonyul. Bízom benne,
hogy lesznek ilyen irányú pályázatok, és
idõvel ez is realizálódik, ugyanis a kor-
mányzati elképzelés szerinti mindennapos
testnevelés megvalósításához szükségesek
lennének a fent említett feltételek is.

»RA

Tovább szépül a városi iskola



Az alsósági részönkormányzat a Városi
Általános Iskola alsósági tagintézmé-
nyének közremûködésével, március
14-én ünnepi mûsor keretében emlé-
kezett az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc eseményeire.

A nemzet és a szabadság ünnepén
Szabóné Kiss Ildikó, az alsósági tagin-
tézmény vezetõje köszöntötte a meg-
jelenteket, majd Kovácsné Söptei Va lé -
ria, az alsósági részönkormányzat tag-
ja szólt az ünneplõkhöz. Beszédé ben a
függetlenség kivívásának napját mél-
tatta, kiemelve a márciusi ifjak példa-
mutató cselekedetét, a szabadságért
harcolók bátorságát, mely események
örökre meghatározzák a magyar törté-
nelmet. A megnyitó gondolatok után
Major Albert vette át a szót, aki a Vasi
Lovas Hagyományõrzõ Egyesület elnö-
keként a huszárok emlékét idézte fel.
Az ünnepség koszorúzással folytató-
dott: Celldömölk Város Önkormányzata,
az alsósági részönkormányzat, a Városi
Általános Iskola, a Kemenesmagasi Ál-

talános Iskola, a Kemenesaljai Trianon
Társaság, az Együtt Celldömölk Vá ro -
sért Egyesület, az alsósági tagiskola
szülõi munkaközössége és diákönkor-
mányzata is elhelyezte a tisztelet ko-
szorúját a Berzsenyi dombormûnél.
A rendezvény második részében az is-
kola hetedik osztályos tanulói irodalmi
mûsorukat mutatták be. Március idusát
a forradalmi hangulatú versek és dalok
idézték fel, melyek a diákok elõadásá-
ban csendültek fel. 

Ugyanezen a napon egy helytörténeti
kiállítás is nyílt az intézmény épületé-
ben, mely Berzsenyi Lénárd munkássá-
gát gyûjtötte egy csokorba. A honis-
mereti szakkör tagjai a tanév során
gyûjtögették, rendszerezték az alsósá-
gi népi bazaltbánya történetének ha-
gyatékát, régi iratokat, dokumentumo-
kat illetve Berzsenyi Lé nárd életének
fontosabb állomásait tükrözõ írásos
emlékeket. A kiállítás az iskola egyko-
ri névadójának rabsága idején készült
festményeket és leveleit is összefogja,
méltó emléket állítva nemzeti ünne-
pünknek.

»VZS
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Március idusára emlékeztek Alsóságon

A helyi személyszállítás volt a téma
Rendkívüli ülést tartott 2012. március
12-én Celldömölk Város Képviselõ-tes-
tülete. Az ülés fõ napirendi pontja a
helyi személyszállítás kérdése volt.

2010 nyarán a város önkormányzata
beszerzési eljárást folytatott le a me-
netrend szerinti személyszállítás szol-
gáltatójának kiválasztására. Ennek
ered ményeképpen kötött szerzõdést
Balogh Zsolt egyéni vállalkozóval 2010
júniusában. 
A vállalkozó 2012. február 22-én kez-
deményezte a szerzõdés megszünteté-
sét 2012. március 31-ével, mivel a jö -
võ ben nem tudja igénybe venni az ár-

kiegészítést, és nem tudja a szolgálta-
tást megfelelõ színvonalon ellátni. Az
ülésen hozzájárultak a képviselõk a
szerzõdés megszüntetéséhez, és egy-
ben megbízták Fehér László polgár-
mestert, hogy folytasson tárgyalást a
feladat ellátására alkalmas szolgáltató-
val, valamint döntöttek arról, hogy pá-
lyázatot írnak ki az autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállítás
szolgáltatójának kiválasztására. A helyi
közlekedés kérdésére minél korábban,
de legkésõbb szeptember 1-jére, a tan -
évkezdésre találnak végleges megol-
dást.

»LA

Beíratás az elsô
évfolyamra
Celldömölk Város Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete a 2012. ja-
nuár 25-i ülésén a 3/2012. (I.25.)
sz. képviselõtestületi határozatában
az alábbiak szerint döntött az elsõ
évfolyamosok 2012/2013. tanévre
történõ beíratásáról.

Beíratás ideje:
2012. április 3. (kedd) 8.00–16.00
2012. április 4. (szerda) 8.00–12.00.

A beíratás helye:
a Celldömölki Városi Általános Iskola
és Egységes Pedagógiai Szakszol -
gálat székhely intézmény (Celldö -
mölk, Árpád u. 34.) titkársága és
Szent Be ne dek Katolikus Általános
Iskola (Cell dö mölk, József Attila u. 1.)

Beíratáshoz szükséges:
• lakcímkártya,
• születési anyakönyvi kivonat,
• óvodai szakvélemény,
• a gyermek taj-száma,
• meghatalmazás, ha nem a szülõ,
vagy gondviselõ irat be,
• tanuló-balesetbiztosítás az ingye-
nes biztosításon túl megemelhetõ a
választott összeggel,
• diákigazolványhoz 1.400 Ft és az
okmányirodánál kapott adatlap.

Értesítés
A Celldömölk és Környéke Köz ok ta -
tási Intézményfenntartó Társulás Tár -
su lási Tanácsa a 2012/2013. nevelé-
si évre a Városi Óvodába történõ be-
íratás idõpontját az alábbiak szerint
határozza meg: 2012. március 26–27.
(hétfõ-kedd) 8.00 órától 16.00 óráig.
A beíratás helye: a székhelyóvoda
(Koptik O. u. 10.), valamint az Alsó sá -
gi Tagóvoda (Sági út 174.).

Felhívás
Az alsósági evangélikus gyülekezet
március 31-én, szombaton Alsó sá -
gon evangelizációt szervez nõegy-
leti vásárral egybekapcsolva. Az al-
kalmat két kiemelkedõ elõadó fog-
ja gazdagítani: Szeverényi  János
evan gélikus missziói lelkész és Dr.
Wächter Walter orvos.



Március közepén Ausztriából, Mischen -
dorfból (Pinkamiske) érkeztek vendé-
gek városunkba. A négynapos edzõtá-
borba érkezõ focisták – kihasználva a
város adta turisztikai lehetõségeket – a
Vasvirág Hotelben szálltak meg, kibé-
relték a CVSE futballpályáját, és igény-
be vették a Vulkán fürdõ nyújtotta szol-
gáltatásokat. 
A 24 tagú focicsapat Palkovics Péter
ajánlására választotta városunkat
edzõtábora helyszínéül, hiszen – beval-

lásuk szerint – mind az ár-értékarány-
nyal, mind a meglévõ infrastruktúrával,
valamint a szolgáltatásokkal is mara-
déktalanul elégedettek voltak; olyany-
nyira, hogy ismerõseiknek is ajánlani
fogják a továbbiakban városunkat. El -
mond ták, hogy a celli csapattal sikerült
felvenni a kapcsolatot, és nyárra ed zõ -
mérkõzést – tehát további itt-tartózko-
dást terveznek. 
A sportturizmus fellendítésének egy
kezdeti szép példáját láthattuk a fenti
esetben, ami talán a jövõben köve tõk -
re talál.

»LA
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Celldömölk Város Önkormányzata
2012. január 1-jétõl a Vá ros gond nok -
ságot bízta meg a tégla gyá ri tó halá-
szati jogának gyakorlásával, illetve a tó
üzemeltetésével. A mû köd tetésrõl
Pusz tai Gábor nyilatkozott lapunknak.

– Az üzemeltetést megelõzõen meg-
történtek a szükséges jogi intézkedé-
sek, az engedélyek beszerzése, úgy-
mint  a  Vas  Megyei  Kormányhivatal
Föld mûvelésügyi Igazgatóságánál a ha-
lászatra való jogosultság bejegyzése, a
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi,
Ter mészetvédelmi és Vízügyi Felü gye -
lõ ségnél a vízjogi üzemeltetési enge-
dély beszerzése, valamint a korábbi
halászati  jog  gyakorlójával  történõ
meg állapodás és elszámolás. Az opera-
tív munka elsõ lépéseként a tó közvet-
len környékének a rendbetétele követ-
kezett. Ennek egyik látványos eleme a
tavat körbeölelõ nádas levágása és le-
égetése volt, amely részben köszön-
hetõ az idõjárásnak is, hiszen alig két
nap volt alkalmas arra, hogy a tó felü-
letén kialakult jégréteg elbírja a nád-
vágó munkásokat. Ezt követõen a tó-
parti elöregedett, elszáradt akác- és
fûzfák kivágása következett, elsõsor-
ban azoké, amelyek a tóparton tartóz-
kodók, valamint a kerékpárúton hala-
dók számára közvetlen balesetveszélyt
jelenthetett. Ezek a munkálatok nem
fejezõdtek még be, hiszen vannak még
olyan fák a partszakaszon, amelyek ki-
vágása nem indokolt, de számos szá-
raz, törött részt, ágat tartalmaznak, így
a tervek szerint ezek eltávolítása eme -
lõ kosaras daruval a tavasz folyamán
történik meg. A következõ feladat a
téglagyári tó horgásztóvá való „átala-
kítása” volt, azaz a haltelepítés. Mivel
az elmúlt évben a nyári és az õszi hal-

telepítés elmaradt, ezért a tavat gya-
korlatilag üresnek lehetett tekinteni a
horgászható halpopuláció tekinteté-
ben. A tóra vonatkozóan, annak kis
mé rete következtében (1,5 ha) az üze-
meltetõ törvényileg haltelepítési terv
készítésére nem kötelezett, mégis fon-
tos a tervszerûség, hiszen csakis így
töltheti be funkcióját, és így nyerheti el
a lakosság és a horgásztársadalom
megelégedettségét. Az év folyamán
háromszor kerül sor haltelepítésre:
márciusban, júniusban és szeptember-
ben. Összesen 12 q pontyot, 8 q ká-
rászt és keszeget vegyesen, és 2-3 q
ragadozó halat, csukát telepítünk. Az
elsõ telepítésre 2012. március 9-én ke-
rült sor, ekkor 5,4 q háromnyaras ponty
és 3,7 q 20–25 cm méretû kárász került
a tóba. Az eredeti tervek kárász helyett
keszeget tartalmaztak, de az elmúlt
idõszakban tapasztalható euró árfo-
lyam következtében a hazai keszegál-
lományt gyakorlatilag felvásárolták,
csak elõnevelt keszeget lehetett volna
vásárolni, azt sem a megfelelõ mi nõ -
ség ben és mennyiségben. A tervek
sze rint az õsszel kerül sor vegyes ke-
szeg telepítésére, erre vonatkozóan
folynak az egyeztetések. A most tele-
pítésre került halak a Porpáczy Fish Kft.
sárbogárdi telephelyérõl származnak,
és a telepítésen részt vevõ érdeklõdõ
horgászokat elégedettséggel töltötte el
az állatok minõsége és mennyisége,
hiszen a pontyok között akadt szép
számmal tükrös is, mindkét állomány
homogén, szépen fejlett, pikkelyhiány-
mentes és egészséges volt. A telepí-
tést és a mérlegelést a Város gond nok -
ság emberei végezték, így az került a
tóba, ami a számlán ki lett fizetve.
Kidolgozásra került a horgászati jogo-
sultságot biztosító horgászjegyek struk-

túrája, így a városunkban három hely-
színen (Dínó Horgászbolt, Város gond -
nokság, Vulkán fürdõ) válthatóak napi,
10 napos és éves jegyek. Elkészült a
tóra  alkalmazott  horgászrend  is,
amely nek betartása és betartatása szi-
gorú felügyelet mellett történik. A hét
minden napján halõrök ellenõrzik a
hor gászjegyek meglétét és érvényes-
ségét, valamint a kifogható halmeny-
nyiség betartását, a kulturált és sport-
szerû horgászatot. Mivel az éjszakai
horgászat nem megengedett a tavon,
ebben az idõben a helyi polgárõrség és
a rendõrség emberi végeznek folya-
matos ellenõrzést. A horgászat, a hor-
gászrend és a horgászati törvény ellen
vétõkkel szemben minden esetben a
jog adta lehetõségek szigorával lépnek
fel. Fontos, hogy kiszûrésre kerüljenek
azok, akik nem tartják be a horgászat
írott és íratlan szabályait, mert ezzel
mások  munkáját  és  örömét  teszik
tönk re, városunk egyik tradicionális ér-
tékét amortizálják. Mit is kívánhatnánk
horgászainknak? Görbüljön!

»ÚK

Haltelepítés a téglagyári tavon

Osztrák focisták látogattak városunkba
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Celldömölktõl néhány kilométerre, a Ság
hegy lábánál fekszik egy csendes kis fa-
lu: Mesteri. A település a turisták ked-
venc célpontja már évtizedek óta, nem
véletlenül, hiszen kedvezõ földrajzi fek-
vésének köszönhetõen érdemes elidõzni
a településen. A falu életébe Lórántfy
Tibor polgármester engedett betekintést,
aki beszélgetésünk alkalmával az elmúlt
év sikereirõl és a jövõbeni tervekrõl is
mesélt lapunknak. 
»Milyen a település népesség-összetétele?
– Mesteri mai lélekszáma 274 fõ, a falvak
többségéhez hasonlóan demográfiailag
az elöregedõ települések közé tartozik. A
nyári szezonban üdülõfalu jellegébõl adó-
dóan megsokszorozódik a népesség szá-
ma, nagyrészt az ausztriai és német turis-
ták jelenlétének köszönhetõen.
»Milyen eseményekbe kapcsolódhatnak
be a falu lakói?
– A kulturális életet Mesteri színjátszó
csapata színesíti, Kocsi Judit és Kocsi Ág-
nes koordinálásával. Az egylet 2007 óta
rendszeresen ad elõ mesejátékokat,
színdarabokat, ünnepi megemlékezése-
ket iskoláskorú gyermekek bevonásával.
Legutóbb Móricz Zsigmond: Sári Bíró cí -
mû népszínmûvét dolgozta fel a színkör.
A rendezvények palettáját a minden év-
ben megrendezésre kerülõ falunap is
bõvíti, ami általában 300-400 fõ jelenlé-
tével zajlik. Telepü lé  sünkön egy aktív
futballcsapat is mû kö dik, évrõl évre a já-
tékosállomány folyamatos megerõsíté-
sére, és a játékeszközök bõvítésére tö-
rekszünk.
»Hogyan alakult a tavalyi év a település
életében?
– Örömmel konstatálhatom, hogy 2011-
ben gyarapodott az önkormányzatunk.
Nemcsak anyagilag stabilizálódott a
helyzetünk, hanem a fejlesztéseket te-
kintve is történtek elõrelépések. A Ság -

hegy Leader Egye sü le ten keresztül, egy
sikeres pályázatnak köszönhetõen meg-
valósulhatott a Bár dossy-park felújítása.
A 2,6 millió forint összköltségû beruházás
révén sor került a fák ritkítására, egy kö-
zösségi tér kialakítására,  de  nem ma -
radt el a sétálóút kiépítése és az új padok
elhelyezése sem. 
»Milyen pályázatok futnak jelenleg?
– Jelenleg két pályázat eredményére vá-
runk. A régi általános iskola épületének
nyílászáró-cseréjére, valamint egy önjáró
fûnyíró traktor beszerzésére adtunk be
pályázatot. Az idei év legnagyobb vállal-
kozása a település fûtéskorszerûsítésére
vonatkozik. A több mint 70 Celsius fokkal
feltörõ melegvíz kihasználásával szeret-
nénk a település lakóházait felfûzni erre
az új fûtésrendszerre. Az általunk megbí-
zott cég a pályázatírás utolsó fázisánál
tart, a pályázat várhatóan április elején
kerül beadásra. A sikeres elbírálást kö-
vetõen egy 400 millió forint nagyság-
rendû beruházás valósulhat meg, mely-
nek ered mé nye kép pen kényelmes és
költségkímélõ lakásfûtés várható telepü-
lésünkön. 
»Mesteri híres a termálfürdõjérõl is.

Milyen változások állnak fenn a fürdõt il-
letõen?
– Várakozással teli év elõtt állunk Mes te -
riben, hiszen úgy tûnik, hogy a régóta
várt fürdõfejlesztés ebben az esz-
tendõben elindulhat. Az 1968-as nyitás
óta nem sok változás történt a termál-
fürdõben. 2002-ben egy kisebb volumenû
felújítás valósult meg, de a medencék és
a kemping területe ezidáig a korabeli ál-
lapotokat mutatta. A tavalyi évben a
Mesteri Termál Kft.-t addig üzemeltetõ
Büki Gyógyfürdõ Zrt.-vel felbontottuk a
szerzõdést, és a fürdõ üzemeltetésére vo-
natkozóan pályázatot írtunk ki. Az új
ügyvezetõt Patyi Gábor személyében kö-
szönthetjük, aki az önkormányzat maxi-
mális támogatásával fogott hozzá a fej-
lesztési munkához, mely minden lépését
megelõzõen egyeztetéssel történik.
»A korszerûsítés részleteirõl Patyi Gá -
bort, a Mesteri Termál Kft. ügyvezetõ jét
kérdeztük:
– A fejlesztési munkák egy része már el-
készült, jelenleg a strand területének be-
fejezõ munkálatai zajlanak. A közel-
jövõben várhatóan megvalósul a teljes
zöldfelület újratelepítése, de a hatvanas
évek medencéi sem maradnak érin -
tetlenül. Egy földdel fedett medence-
épület kialakítása is szerepel a tervek
között, melynek fõ célja a szezonális
nyitva tartás meghosszabbítása lenne. A
„barlangfürdõ” egyediségét a földdel bo-
rított forma adja, mely belsõ építészeté-
ben oszlopos, római fürdõ jelleget kap
majd. A korszerûsítés a kemping terüle-
tére is kiterjed, ahol felújításra kerül a vi-
zesblokk. A továbbiakban gyermekpan-
csoló és gyermekrészlegek kialakítását is
szeretnénk megvalósítani, szélesítve ez-
által a für dõt látogató korosztályok kö-
rét. A rekonstrukció és a beruházás meg-
valósítása érdekében egy pályázat került
benyújtásra, melynek kimenetele még
függõben van, egyelõre önerõbõl zajlik
az építkezés, mely 120 millió forintra te-
hetõ. Ha pozitív elbírálást nyerne a pá-
lyázatunk, akkor 300 millió forint körül
lenne a beruházás értéke.
»Mesteri vonzereje a csend és a nyuga-
lom. Várhatóan milyen hatással lesz ez a
beruházás a település életére? – kérdem
Lórántfy Tibor polgármestertõl.
– A korszerûsítést követõen a termál-
fürdõ arculatát továbbra is a csendes,
nyugodt zöldövezeti környezet adja
majd. Bízom benne, hogy a fürdõ mi nõ -
sé gi változása és az önkormányzati fej-
lesztések együttesen hozzájárulnak ah-
hoz, hogy Mesteri nem egy haldokló fa-
lu lesz a Ság hegy tövében, hanem egy
fejlõdésnek induló, mozgalmas életet
élõ település. »VAJDA ZSUZSA

Régi álmok, új lehetõségek – fejlesztési tervek Mesteriben



Az iroda 2006 óta Fódi Károly vezetése
alatt látja el a területhez tartozó leg-
fontosabb megelõzési, információs és
mentesítési feladatokat. A szakembert
a 2011-es év történéseirõl, az idei év
feladatairól és a jövõbeni tervekrõl
kérdeztük.

»Mik voltak az elmúlt év legfontosabb
eseményei területünkön?
– Az elmúlt év teljes idõszakát végig-
ölelte a Marcal folyó és a mellette lévõ
mezõgazdasági területek iszapmente-
sítése a vörösiszap-katasztrófa után.
Szerencsére az érintett mezõgazdasági
terület a kistérség területén minimális
nagyságú volt, itt az iszapot össze -
gyûjtötték és elszállították. A Mar cal
folyó teljes Vas megyei szakaszán,
Karakótól Szergényig a meder és az ár-
tér is kotrásra került, és a kiszedett
anyag az Ajka melletti kijelölt kazettá-
ba lett visszaszállítva. A munkák állá-
sát a katasztrófavédelem folyamato-
san figyelemmel kísérte, rendszeresen
végeztünk a folyón méréseket. De -
cem ber végén fejezõdtek be a mente-
sítési munkák. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan több ok-
tatási intézményben tartottam kataszt-
rófavédelemmel kapcsolatos tájékoz-
tatást osztályfõnöki órák keretén belül.
Pozitív tapasztalatom, hogy a diákokat
érdekelték a veszélyhelyzetekkel kap-
csolatos viselkedési tanácsok.
A múlt évben is megrendeztük az ifjú-
sági  katasztrófavédelmi  versenyt,
melynek nagy sikere volt. A sikerhez
hozzájárult, hogy a résztvevõk nagyon
értékes ajándékokat nyerhettek, a ver-
senyt támogató cégeknek és szerveze-
teknek köszönhetõen. Ezúton is szeret-
ném megköszönni a versenyt segítõ
tûzoltóknak, rendõröknek, mentõsök-
nek és más kollégáknak a mindenkori
támogatásukat.
Megtörtént  múlt  évben  az  árvízzel
esetlegesen veszélyeztetett települé-
sek, mint Ostffyasszonyfa, Csönge, Ke -
nye ri, Pápoc, valamint Jánosháza tele-
pülések teljes polgári védelmi állomá-
nyának  képzése,  felkészítése,  ami
mintegy 200 fõt érintett.
Nagy esemény volt az Opal Zrt. belsõ
védelmi, és a város külsõ védelmi gya-
korlatának megszervezése, lebonyolí-
tása,  melyrõl  az  Új Kemenesalja  is
rész letesen beszámolt.
Az iroda szokásos feladatain túl a ve-
szélyes anyag szállítások ellenõrzésé-
ben is segítséget nyújtott. Emellett
tûz eseteknél, belvízproblémáknál, tar-
tálykocsik gázszivárgásánál is a hely-

színen voltunk a lakosság biztonságá-
nak érdekében.
»Sokat hallottunk a katasztrófavéde-
lem átalakításáról ez év januárjától,
kérem, ismertesse, ez mit takar.
– A katasztrófavédelmen belül a legna-
gyobb változás, hogy az önkormányza-
ti hivatásos tûzoltóságokat a katasztró-
favédelem átveszi, így már nemcsak
szakmai felügyeletileg, hanem szerve-
zetileg is a katasztrófavédelmi igazga-
tóságokhoz kerültek. Az átszervezés
leg nagyobb elõnye, hogy a tûzoltóság,
polgári védelem, tûzmegelõzés, ipar-
biztonság egy szervezeti egységet al-
kot, így a veszélyforrások még átlátha-
tóbbá válnak, az esetleges védekezési
lehetõségeket erõsítve. A Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak há  -
rom katasztrófavédelmi kirendeltsége
lesz, a szombathelyi, a körmendi és a
sárvári. Eddig ezekben a városokban
polgári védelmi kirendeltségek mû -
köd tek, az evvel kapcsolatos átszerve-
zések március végéig megtörténnek.
»Mivel foglalkozik jelenleg?
– A gimnáziumban és szakközépiskolá-
ban idén is elõadásokat tartok, ame-
lyekre a késõbbiekben több általános
iskolában is sor kerül. Április 17-én lesz
az ifjúsági katasztrófavédelmi verseny,
amelynek elõkészítése munkám szer-
ves része. Március folyamán az egysé-
ges katasztrófavédelmi rendszer felál-
lásából adódóan átalakításokra került
sor. A Celldömölki Polgári Védelmi Iro -
da április 1-tõl megszûnik, de termé-
sze tesen a kistérségi terület nem ma-
rad ellátatlan, heti rendszerességgel
tartom a kapcsolatot továbbra is a te-
lepülésekkel.
Fódi Károlyt a tavalyi évben az iszap-
katasztrófa védekezési és helyreállítá-
si munkálataiban végzett kimagasló
munkájáért a belügyminiszter dicséret-
ben részesítette.

TAKÁCS M. TÜNDE
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Átszervezésre kerül a Celldömölki Helyi Polgári Védelmi Iroda

Köszönetnyilvánítás

A Kemenessömjéni Berzsenyi Köz -
alapítvány köszöni, hogy jövedelem
adója 1%-ával támogatta a település
fejlõdését szolgáló tevékenységet.
Amennyiben az idei évben is megtisz-
telné az alapítványt adója 1%-ával,
nyilatkozatán a 18894989-1-18 adó-
számot szíveskedjen feltüntetni.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Miniszter 12/2008. (II.14.) FVM rendelete
értelmében minden évben el kell végezni
a szarvasmarha állományok brucellózis
mentesség ellenõrzõ vizsgálatát. 
2012. évben ezt a vizsgálatot a celldömöl-
ki hatósági kerületben március 19–április
30-ig kell elvégezni. Valamennyi 24 hóna-
posnál idõsebb szarvasmarha vérvizsgálata
kötelezõ: Kérem, hogy a fenti idõpontban a
vizsgálatot a területileg illetékes jogosult
állatorvossal végeztesse el. Ezzel egyidejû -

leg végeztesse el a szarvasmarhák köte-
lezõ TBC és leukózis vizsgálatát is. A vizs-
gálatra alkalmas helyrõl, segédszemély-
zetrõl az állattartó köteles gondoskodni.
A vizsgálatok költségeire a 148/2007.
(XII.8.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ
állami támogatás feltételeirõl tájékoztatást
az illetékes állatorvos ad. Ameny nyiben a
támogatást nem veszi igény be, a vizsgálat
összes költsége az állattartót terheli.

DR. TÓTH ZOLTÁN

HATÓSÁGI FÕÁLLATORVOS

Felhívás valamennyi szarvasmarhatartó részére
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Az Operettszínház sztárjai a KMKK színpadán
Március 10-én zsúfolásig megtelt a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár színházterme, ahol a nép-
szerû mûvész-házaspár, Szinetár Dóra
és Bereczki Zoltán adott fergeteges
hangulatú koncertet.

Hollywoodi Duettek címû mûsorával ér-
kezett városunkba a jól ismert musical-
színész-énekes házaspár, Szinetár Dóra
és Bereczki Zoltán. A Kemenes aljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár szín-
háztermében a kezdés elõtt 10 perc cel
már egy tût sem lehetett volna leejte-
ni, szinte az összes jegy elõvételben
kelt el. Az este során számos ismert
dallam hangzott fel, ezen belül filmze-
ne, musical, régi és új számok egya-
ránt. A mûvészekkel a koncert elõtt be-
szélgettem.
»Mi alapján került összeállításra a ma
esti mûsor?
Sz. D.: – Ezt a mûsort kb. egy éve állí-
tottuk össze, hiszen idestova öt éve jár-
juk az országot így kettesben koncer-
tezve, és úgy évente nekünk is szük -
ségünk van vérfrissítésre, úgyhogy ki
szoktunk találni valamifajta új reperto-
árt. Nyilván vannak olyan dalaink, ame-
lyeket – úgy gondoljuk, hogy – hiányol-
na a közönség, ha nem énekelnénk el.
Kerestünk egy közös pontot, hiszen van
egy olyan kategória, amit mindketten
szeretünk, és ez a film, pontosabban a
filmzene, legyen az hollywoodi vagy
magyar. Filmzene, fõcímzene, vagy
rajzfilm, esetleg dráma, de mindenkép-
pen köze van a filmhez.
»A pár tizenegy évvel ezelõtt talált egy-
másra, azóta a magánéletben és néha a
színházban is társak, mint például az
Operettszínház nagy sikerû produkciójá-
ban, a Rebeccában, ahol Mr. és Mrs.
DeWintert alakítják. Milyen érzés volt a
Rebecca címû musicalben – elsõ alka-
lommal a közösen töltött évek során –

szerep szerint is férj-feleségként szín-
padra állni?
B. Z.: – Valóban nem játszottunk még
férj-feleséget a színpadon eddig, sze-
rencsére egy picit más helyzetben va-
gyunk, mint a darabban szereplõ pár,
úgyhogy nem ennek az összehasonlí-
tásnak a mentén kezdtünk el dolgozni,
hanem úgy, ahogy eddig is, megpró-
báltuk megkeresni a saját karakterünk
igazságát a jelenetekben. Nyilván mi
nagyon szeretünk együtt játszani, az,
hogy a Rebeccát együtt játszhatjuk,
hogy egy ilyen jó próbafolyamaton ve-
hetünk részt, ami eddig nem nagyon
adatott meg, az annak köszönhetõ,
hogy a közös munkák alkalmával elég-
gé jól összeszoktunk, összecsiszolód-
tunk, elég jól ismertük egymás munka-
tempóját, stílusát, munkabírását, és
ezért valószínûleg nagyon könnyû volt
együtt dolgoznunk. Nyilván megtalálni
egymást a színpadon ilyen módon egy
új kihívás volt, de mindketten nagyon
szerettük.

»Természetesen nem hagyhattam ki,
hogy a színészt a legújabb – a Mega -
sztár 6 zsûrijében betöltött szerepérõl
kérdezzem. Popzenészként és musical-
színészként került a Megasztár zsûrijé-
be. Milyen érzésekkel készül-készült a
feladatra?
B. Z.: – Én azt hiszem, hogy drukker-faj-
ta vagyok, nagyon szeretnék minden
produkcióba valami jót belelátni, egy
kicsit túl lelkes is vagyok, a felvétele-
ket utólag visszanézve azt érzem, hogy
eggyel akár szigorúbb is lehetnék. De
ott ülve, egy ilyen atmoszférában az
embert óhatatlanul is beszippantja egy
hangulat, ami egy ilyen stúdióban van,
úgyhogy én nagyon drukkolok a ver-
senyzõknek, és nagyon szeretném,
hogy ebben az országban is találjunk
olyan tehetségeket, mint például Svéd -
országban vagy Angliában. Szerintem
egyébként vannak is, csak ügyesebben
kell bánnunk velük.  
»A közeljövõben számíthatunk-e új le-
mezre közösen, esetleg szólóbant?
Sz. D.: – Vannak mindenféle vágyaim,
zenei vágyak, de azok a közeljövõben
nem biztos, hogy megvalósításra kerül-
nek. Terveink vannak együtt és külön
is, de olyan, amirõl konkrétan tudnék,
vagy akarnék, egyelõre nincsenek.
A koncerten az ismerõs duettek mellett
egy-egy dalt szólóban is elõadott a há-
zaspár, valamint szórakoztató párbe-
szédekkel, rövid kis magánéleti sztorik-
kal, sõt táncos feladatokkal is fokozták
a közönség hangulatát. Természetesen
a ráadás sem maradhatott el, a lelkes
nézõsereg többször is visszatapsolta az
est sztárjait. A Hollywoodi Duettek kon-
certsorozat ugyan az Alföldön folytató-
dik, ám a rajongók legközelebb április
14-én, a soproni Arénában találkozhat-
nak a mûvész-házaspárral, a Rebecca c.
musical fõszerepeiben.

»CSÁGOLY SZILVIA

Belsõ változásainkról – lelki egészségünkért
A hétköznapok rohanásában gyakran
nem figyelünk arra, mi zajlik bennünk.
A problémák már szinte hegyekké nõ -
nek körülöttünk, mire észrevesszük
õket. Ezekrõl a belsõ változásokról, fo-
lyamatokról tartott elõadást Horváth
István, a fiatal pránanadi nagymester
február 29-én a mûvelõdési központ-

ban. A spirituális est sokakat vonzott,
szépen megtelt az elõadóterem. A spi-
ritualitás tulajdonképpen belsõnk át-
formálását jelenti, amelynek egyik cél-
ja, hogy szeretetteljes lénnyé formál-
juk magunkat. – A probléma mindig
belülrõl indul, vagyis magunkban kell
keresni az okokat és a megoldást is –

emelte ki az elõadó. A következõ ösz-
szejövetelt március közepére tervezi,
és mindenkit  szeretettel vár, aki kere-
si a válaszokat és ezáltal szeretné
megoldani a problémáit. A következõ
elõadás témáját és az idõ pontot a mû -
v elõdési közpotban találják meg az ér-
deklõdõk. »LILÓ
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Révbe ért a Könyvhódító játéksorozat
A Berzsenyi Dániel Könyvtár közel egy
évvel ezelõtt, 2011 áprilisában indítot-
ta útjára a Vas megye egészére kiter-
jedõ Könyvhódító játéksorozatát.

A városi  könyvtárak  közremûködésé-
vel szervezett olvasásnépszerûsítõ já-
tékra megyénk falvaiból és városaiból
közel 100 csapat nevezett. A program-
sorozat célja az volt, hogy a nyomozók,
ügyvédek és tanúk szerepébe bújt fia-
talok a közel egy évig tartó eljárás so-
rán bebizonyítsák, mely könyvek képe-
sek fenntartani az olvasás iránti vá-
gyat, visszalopni az emberek életébe
az olvasás szeretetét. A verseny elején
73 könyvet ajánlottak a versenyzõk fi-
gyelmébe, akik egy kiválasztott mû vé-
dése során bizonyították be, mely
könyvek méltók arra, hogy valamennyi
ember elolvassa õket. Az izgalmas fel-
derítést vállaló Vas megyei diákok két
korosztályban szervezhettek csapato-

kat a játékra, térségünket kilenc csapat
képviselte. A kitartó munka meghozta
eredményét, hiszen a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola öt csapata az
elsõ tizenkettõ között végzett, de a
Városi Általános Iskola két csapata is
ezüst minõsítésben részesült a verseny
folyamán.
A végsõ megmérettetést jelentõ tár-
gyaláson a „bíróság” színe elõtt a dön -
tõ be került könyvek képviselõi válasz-
tott könyvük érdemeit bizonyították
be. A február 23-ai döntõbe a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola két
csapata is bejutott, a Lovagló Lányok
és a Gézengúzok is beigazolták kitartá-
sukat, leleményességüket és kreativi-
tásukat. Az általános iskolások verse-
nyében a gyöngyösfalui iskola mellett
a Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola Gézengúzok csapata – Kiniczky
Má tyás, Nagy Donát, Tóth Benedek Hu -
ba és Tóth Regina Krisztina – szerepelt
a legjobban, nyereményük egy két -

napos budapesti kirándulás. Az ered -
ményes küldetésbe tanácsadóként
felnõtt mentorok is bekapcsolódtak. A
celli könyvbarátok küldetését Emih-
Virág Eszter gyermekkönyvtáros men-
torálta, Czuporné Hetényi Rita, a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola ta-
nárnõjének segítségével, de a szülõk
támogatása is nélkülözhetetlen volt a
játék során.

»VAJDA ZSUZSA

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban már hagyomány, hogy je-
les napokhoz, ünnepekhez kapcsolód-
va képzõmûvészeti pályázatot hirdet
meg az intézmény. Az idén a kistér-
séggel közösen március 15-e apropó-
ján írták ki a versenyfelhívást 7–18
éves gyermekek és fiatalok számára
„Fényesebb a láncnál a kard” címmel.
A tanulók grafikával, festménnyel, kol-
lázzsal pályázhattak szabadon válasz-
tott anyag és technika alkalmazásával.
A felhívásra nyolc iskola közel százöt-
ven diákja küldte be pályamunkáját,
melyekbõl az eredményhirdetés nap-
ján március 30-ig látogatható kiállítás

is nyílt az intézmény elõcsarnokában.
Középiskolások kategória
I. hely: Varga Evelin, Szombathely, Mû -
vé szeti Szakközépiskola 
II. hely: Pócza Barbara, Celldömölk,
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szak -
kép zõ Iskola 
III. hely: Németh Nikoletta, Celldömölk,
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szak -
képzõ Iskola
KÜLÖNDÍJASOK: Gombor Enikõ, Celldö mölk,
Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképzõ Iskola; Steininger Dalma,
Szombathely, Mûszaki Szakképzõ Iskola
Péterfy Sándor Kollégiuma
Felsõ tagozatosok:

VII–VIII. osztály
I. hely: Bakk Kristóf, Celldömölki Városi
Általános Iskola 
II. hely: Gót Gabriella, Celldömölki
Városi Általános Iskola 
III. hely: Szabó Fruzsina, Celldömölki
Városi Általános Iskola 
KÜLÖNDÍJASOK: Antal Daniella, Jánosháza,
Szent Imre Katolikus Általános Iskola;
Jandasovics Regina, Ostffyasszonyfa,
Petõfi ÁMK; Németh Márk, Celldömölki
Városi Általános Iskola 
V–VI. osztály
I. hely: Pongrácz Petra, Celldömölki
Városi Általános Iskola 
II. hely: Marton Bendegúz, Celldömölki
Vá rosi Általános Iskola 
III. hely: Horváth Flóra, Celldömölki Vá -
rosi Általános Iskola 
Alsó tagozatosok:
III–IV. osztály
I. hely: Nagy Dorka, Celldömölk, Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola
II. hely: Ferenczi Franciska, Celldömölki
Városi Általános Iskola 
III. hely: Horváth Csaba, Jánosháza,
Szent Imre Katolikus Általános Iskola 
I–II. osztály
I. hely: Pál Kata, Celldömölki Városi Ál-
talános Iskola 
II. hely: Hajas Viktor, Celldömölk, Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola 
III. hely: Paralla Hajnalka, Kemenes ma -
gasi Általános Iskola 

„Fényesebb a láncnál a kard”

Révbe ért a Könyvhódító játéksorozat



Hurkapálcikából hidat építeni nem
mindennapi feladat. A megvalósítás-
hoz számos pálcikára, ragasztóra, cér-
nára és befõttes gumira van szükség,
de a hozzávalókhoz nem árt némi tü-
relem, kreativitás, kézügyesség és ki-
tartás sem. 

A Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképzõ Iskola diákjai vállalták a ki-
hívást, és elindultak a március 6-án
megrendezésre került regionális hídé-
pítõ versenyen. A rendezvénynek a
szombathelyi Hefele Menyhért Építõ-
és Faipari Szakképzõ Iskola második
alkalommal adott otthont, a Hídépítõk
Egyesületének támogatásával. A ver-
senyen a régióból 21 iskola 26 csapa-
ta vett részt ugyanazzal a céllal: mind-
annyian a lehetõ legstabilabb hidat

akarták megépíteni. A háromfõs csa-
patoknak szûk öt óra állt rendelkezé-
sükre,  hogy  azonos  mennyiségû
anyag ból minél strapabíróbb és na-
gyobb teherbírású hidat építsenek. Az
elkészült pályamunkákat egy orsós
ter heléspróbának vetették alá, a tesz-

telés során az építményeket
kétoldalt támasztották alá,
így azok középen kapták a
terhelést. A terheléspróba so-
rán a legnagyobb súlyt a Ber -
zsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképzõ Is ko la csapatának
építménye bírta el, egészen
pontosan 1130 Newton ter-
helést, azaz 115 kilogrammot
bírt ki a híd. A külcsín helyett
a stabilitás és az ellenállóság
volt a verseny legnagyobb
kihívása,  a  masszív híd építés
titkát minden csapat másban

látta. Bíró Emil, Szóka Dá vid és Virág
Viktor, a gyõztes csapat tagjai elõre el-
tervezett technika szerint haladtak. A
diákok a fizikaszertárban készültek a
versenyre, elmondásuk szerint kb. há-
rom-négy órát vett igénybe a prototí-
pus elkészítése. Az alapötlet felkészítõ
tanáruk, Lukács László fejébõl pattant
ki, a kézhez kapott 250 darab hurka-
pálcából egy háromszögformát építet-
tek meg a tanulók a helyszínen, ami
kiállta a fizika törvényének próbáját. A

programot szakmai nap is színesítette,
mely a vetélkedõvel párhuzamosan
zajlott. A Hídépítõk Egyesületének
szak emberei a hídépítés történetérõl
és a hídtervezésrõl is tartottak elõadá-
sokat az ifjaknak, népszerûsítve ezál-
tal a szakmát a fiatalok körében.

»VAJDA ZSUZSA
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A speciális úszóverseny olyan gyer-
mekeket mozgósít, akik fogyatékossá-
gukból adódóan egyéb sportversenyen
nem tudnak indulni. Számukra a víz
egy olyan megfelelõ közeget jelent,
melyben jól tudnak mozogni, így vala-
mennyiük számára ajánlott mozgásfor-
ma az úszás.
Térségünkben március 13-án került
megrendezésre  elsõ  alkalommal a
Spe ciális Regionális Úszóverseny,
mely nek a Vulkán Gyógy-és Élmény-
fürdõ adott otthont. A sportesemény
résztvevõi fogyatékkal élõ fiatalok vol-
tak, akik a Nyugat-dunántúli régió ok-
tatási intézményeibõl érkeztek az ese-
ményre. A közel 30 regisztrált nevezõ
Szombathelyrõl, Zalaszent grót ról, Ják ról
és Sopronból érkezett pedagógusaik és
szüleik kíséretében. Az úszók külön-

bözõ kategóriákban mérettethették
meg magukat, az értelmi sérülttõl a
hallássérültekig.
A regionális versenyt a szombathelyi
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integ rá ci ós
Központ, a Fogyatékosok Országos
Diák- és Szabadidõsport Szövet sé gé vel
(FODISZ) karöltve szervezte, hagyo-
mányteremtõ céllal. Az országos szö-
vetség négy évvel ezelõtt azzal a céllal
jött létre, hogy a fogyatékosok di-
áksportját és szabadidõsportját össze-
fogja, tervezze és koordinálja. Ezt ala-
pozta meg a regionális úszóverseny is,
mely egy országos rendezvénysorozat
részeként került megszervezésre váro-
sunkban. A vízbe szál lást megelõzõen
Horváth Róbert, az Aranyhíd Nevelési-
Oktatási Integ rációs Központ igazgató-
ja, valamint Fehér László, városunk pol-

gármestere köszöntötte a megjelent
diákokat és pedagógusaikat. A FODISZ
fõtitkára, Toponári Gábor a sport nak az
életünkre gyakorolt összetett szerepét
hangsúlyozta, majd a megnyitót kö-
vetõen rajtkõre álltak a versenyzõk. A
résztvevõk 25 méteres távon szabad
úszásnemben és mellúszásban csaptak
össze, a kitartó mérkõzés végeredmé-
nyeképpen 29 aranyérem született.

»VZS

Sérült gyermekek úszóversenye

Strapabíró pálcikahíd a celliek kezébõl

Magyarok a Gulagon

A Római Katolikus Plébánia, a KMKK
Kresznerics Ferenc Könyvtára és a
Hon ismereti Munkaközösség szerve-
zésében 2012. március 29-én (csü-
törtökön) 16 órakor Rózsás János, a
„ma gyar  Szolzsenyicin”  elõadása
hang zik el „Magyarok a Gulag kény-
szermunka-táboraiban” címmel az
Art Mozi helyiségében (KMKK, dr.
Géfin tér 1., II. em). Az áldozatok szá-
zezreire  emlékezõ  rendezvényre
min den érdeklõdõt szeretettel vár-
nak a szervezõk.
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Kelemenné
Molnár
Mónika
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István
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Bernadett

Kasza
Lászlóné

Meg kér dez tük
» vá la szol tak Milyen programokat szervez tavasszal?

»KÉR DEZ: REINER ANITA »FOTÓ: VAJDA ZSUZSA

Egyik gyermekem népi tán-
cos, tavasszal sok helyen
lép nek fel, így közös családi
programként  elkísérjük  a
sze repléseire. Ha kedvünk és
idõnk engedi, hétvégenként
szervezünk túrákat, a gyere-
kekkel  együtt  sétálunk,
erdõt járunk. Kerék pá ro zunk
is rendszeresen, elsõ sor ban
ilyen kor, a szép idõ bekö-
szöntével körbebiciklizzük a
környéket. Szeretünk kirán-
dulni,  a ter mészetben. A Ba -
la tonra minden évszakban
el megyünk,  megcsodálni
szép   ségét. Ezek mel lett ter-
mészetesen beltéri rendez-
vényeket is látogatunk.

Sajnos egy hónapban csak
egyszer vagyok itthon, így
nem tudunk sok közös csalá-
di programot szervezni. Ha
mindnyájan ráérünk, általá-
ban együtt választunk egy
helyet, amit szeretnénk fel-
keresni, és oda megyünk. A
Ság hegyre például minden
tavasszal felmegyünk né-
hányszor. Szeretjük a termé-
szetet, a jó idõt, és az isme-
retlen helyek felfedezését.
Ha a Balatonon vagyunk, ott
is bebarangoljuk a környé-
ket. Rendezvé nyek re nem
igazán járunk, de a mozi lá-
togatása tervben van, oda
szeretnék gyakran be ülni.

Örülök a szép tavaszi idõ be-
köszöntének, ilyenkor töb-
bet lehet lenni a szabadban,
természetben. Sokat sétá-
lok, barátnõkkel kiülünk a
megújult városközpont pad-
jaira. Tavaszra mindig sok
programot próbálok kitalál-
ni, ezek közé tartozik a bi-
ciklizés, utazás, kirándulás. A
Ság hegy visszatérõ úti cél,
általában gyalogosan vagy
kerékpárral minden tavas-
szal felkeresem. A városi
ren dezvényekre attól függõ -
en jutok el, hogy hogyan
dolgozom. A munka mellett
a kikapcsolódásra is törek-
szem, eljárok szórakozni.

Sajnos megözvegyültem, így
nincs kivel programokat szer -
veznem. A fiaim Buda pes ten
élnek, õket húsvétkor meg-
látogatom. A ház körül ta-
vasszal adódnak kerti mun-
kák, ilyenkor a virágokkal
foglalatoskodom. Nem jel-
lemzõ, hogy nagyon kirán-
dulgatnék, de a Ság hegy re
biztos, hogy minden tavas-
szal ellátogatok, nem is egy-
szer. Nyáron pedig a Ba laton
az, ami elmaradhatatlan. A
városi és kulturális rendezvé-
nyeket rendszeresen látoga-
tom, színházba is járok, és a
moziban vetített filmeket is
tervezem megnézni.

Celldömölkön és környékén ipari alpinista kedvezménye-
sen vállalja veszélyes fák vágását/ápolását (kötéltechni-
kával). Tel: 06 20/217-5490..

Celldömölk központjában 2500 m2-es összközmûves telken
épült, 128 m2-es, alápincézett, két generációnak is alkal-
mas 4 szobás, családi ház eladó. Gép ko csi tároló az udvar-
ban. Tel: 06 70/341-0007.

Merseváton a Rákóczi u. 1. szám alatti 59 m2 nagyságú, öt
he lyiségbõl álló, önkormányzati tulajdonú, volt szikvízüzem
épülete bérbe adó üzleti célra vagy kisebb átalakítással la-
kásnak is. Tel: 06 95/487-095 és 06/95 525-816 mun ka -
idõben.

» APRÓHIRDETÉS

Szombati masszázsnapok Szombati masszázsnapok 
március 24-én és 31-én

Frissítõ masszázst igénybe vevõ fürdõvendégeink
– az aznapi szabad kapacitás erejéig – választhat-
nak ráadás infraszauna, aromakabin, sókamra, 
gyógyvizes pezsgõfürdõ szolgáltatásaink közül.

Fürdõnapi árzuhanás április 2-án, hétfõn:
napi belépõk 350–680 Ft-ig gyógyvizes
jakuzzi használattal.

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

www.vulkanfurdo.hu

Fürdõgyógyászat az Ön egészségéért:
• kiváló gyógyvíz;
• háziorvosi beutaló nélküli reumatológiai rendelés;
• OEP támogatás;
• alacsony önrész.

Ahol a minõség megfizethetõ!

Kedves Olvasóink!
Legutóbbi lapszámunkban feltett kérdésünkre a helyes
válasz: 2001. szeptember 11. Szerencsés nyertesünk,
Mendel Árpádné, Cell dö mölk Kodály Z. u 5./B II/6. a
Virágstúdió 3000 forintos ajándékutalványát nyer  te, me-
lyet átveheti a Virág stúdióban (Szomraky u. – bevásárló-
udvar)



Március 3–4-én rendezték a celldömöl-
ki Városi Sportcsarnokban az évek óta
hagyománynak számító Mercz Gábor
asztalitenisz emléktornát. Az idei ver-
senyen nem csupán a tragikus körül-
mények között elhunyt fiatal tehetség-
re emlékeztek a sportág nagyágyúi,
hanem egyúttal az országos bajnoki cí-
mekért is megküzdöttek egymással. A
hétvégi emléktorna volt ugyanis a 95.
országos asztalitenisz-bajnokság. A két
versenynapon férfiak és nõk egyaránt
asztalhoz álltak, és mindkét nemnél a
sportág honi élmezõnye képviselte
magát, leszámítva Jakab Jánost, aki sé-
rülés miatt volt kénytelen kihagyni a
megmérettetést. Férfi egyesben a
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka
játékosa, Fazekas Péter nyerte a bajno-

ki címet, köszönhetõen végig egyenle-
tesen jó teljesítményének. Párosban a
celliek már az elsõ napon búcsúztak,
hisz a Fazekas–Kriston kettõst a volt
celldömölkiekbõl álló Lindner–Marsi
duó gyõzte le, akik végül az aranyat is
megszerezték. A hölgyeknél a címvédõ
Lovas Petra az elõdöntõben nagyon
megizzadt Madarász Dóra ellen, és a fi-
náléban ez visszaütött, hisz megle-
hetõsen simán maradt alul Póta Geor -
gi nával szemben. A tavalyi bajnok az-
tán párosban vigasztalódhatott, hisz
Pótával az oldalán 3:2-re nyertek a
Pergel Szandra–Madarász Dóra kettõs
ellen. A kétnapos viadalon igazi sport-
csemegét láthatott a közönség, és kü-
lön öröm, hogy Fazekas Péter révén
celldömölki aranyérem is született.

ASZTELITENISZ OB, MERCZ GÁBOR-EM -
LÉK VERSENY eredmények:
FÉRFIAK EGYES
Elõdöntõk: Kosiba Dániel (Duisburg)–
Lindner Ádám (Crvena Zvezda) 4:3 (6,
9, -4, 6, -9, -8, 11) Fazekas Péter
(Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewal -
ka)–Varga Zoltán (Szerva ASE Szécsény)
4:1 (8, -8, 5, 4, 7).
Döntõ: Fazekas–Kosiba 4:1 (7, -7, 5, 8,
11). Magyar bajnok: Fazekas Péter
(Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka).
PÁROS
Elõdöntõk: Németh János, Schaffer Dá -
niel (Langenlois, Seiligenstadt)–Bohács
Gábor, Kiss Dániel (Békési TE, Ceglédi
VSE) 3:1 (4, 2, -8, 7) Lindner Ádám,
Marsi Márton (Crvena Zvezda, UTC
Ober wart)–Pattantyús Ádám, Móricz
Máté (Stockerau, Félegyházi ASI) 3:0
(4, 4, 6).
Döntõ: Lindner, Marsi–Németh, Schaf -
fer 3:0 (6, 5, 5). Magyar bajnok: a
Lindner Ádám–Marsi Márton (Crvena
Zvezda, UTC Oberwart) páros.
NÕK EGYES
Elõdöntõk: Póta Georgina (Berlin East -
side)–Pergel Szandra (Budaörs) 4:0 (6,
10, 10, 4) Lovas Petra (Berlin East -
side)–Madarász Dóra (Univer KTE) 4:3
(7, 5, -8, 6, -9, -5, 9).
Döntõ: Póta–Lovas 4:0 (9, 8, 4, 9).
Magyar bajnok: Póta Georgina (Berlin
Eastside).
PÁROS
Elõdöntõk: Póta, Lovas–Braun Éva, Ker tai
Rita (Postás SE) 3:1 (-10, 7, 5, 11)
Pergel, Madarász–Varga Tímea, Nagy vá -
radi Mercédesz (Postás SE) 3:0 (4, 6, 7).
Döntõ: Póta, Lovas–Pergel, Madarász
3:2 (-6, 8, 11, -8, 7). Magyar bajnok: a
Póta Georgina–Lovas Petra (mindkettõ
Berlin Eastside) páros.

Ötödik hely a KSZL-ben

Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka–
Lokomotiva Vrsovice Aquecon Praha
6:1. – Celldömölk, férfi asztalitenisz Szu -
per liga-mérkõzés az 5–6. helyért, vissza -
vágó, vezette: Kovács A., Szent györ gyi. 

Páros: Fazekas, Kriston–Sojka, Bardon
3:2 (6, -9, 8, 7, 5). Izgalmas meccsen
megérdemelt celli siker. (1-0). Egyéni,
1. kör: Szita–Bardon 1:3 (8, -7, -9, -7).
A nagyobb tudás döntött. (1-1). Fa ze -
kas–Vrablik 3:0 (3, 6, 8). Vrablik nem
volt teljesen egészséges, így nem tu-
dott tudásának megfelelõen játszani.
(2-1). Kriston–Sojka 3:0 (4, 6, 9).
Kriston simán verte cseh ellenfelét. (3-
1). 2. kör: Fazekas–Bardon 3:0 (8, 7, 9).
Bardon nem sokat tett a sikerért. (4-1).
Szita–Sojka 3:1 (9, -4, 3, 7). Szita gyõ -
zelme nem forgott veszélyben, igaz a
második szettben kissé kiengedett. (5-
1). Kriston–Vrablik 3:0 (0, 0, 0). Vrablik
feladta a mérkõzést. (6-1). 
Gyõztek: Fazekas 2, Kriston 2, Szita 1,
Fazekas–Kriston, illetve Bardon.
Az elsõ mérkõzésen 6–2-es celli siker
született idegenben, így a visszavágó
szinte csak formalitás volt. A betegen
játszó Vrablik nem sokat tett hozzá
ezen az estén a csehek produkciójához,
a Celldömölk simán nyerni tudott. Ket -
tõs gyõzelmével a Klubcsapatok Szu -
per ligájának ötödik helyét szerezte
meg városunk csapata. 
Bajnoki mérkõzések
NB II.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II – Turris
SE Sopron II. 17:1
Benák András 4, Ölbei Péter 4, Orbán
Re nátó 4, Lukács Balázs 3, Be nák–Ölbei,
Orbán–Lukács párosok.
A vendégek csak egy mérkõzést tudtak
nyerni a jobb játékerõt képviselõ celli-
ek ellen.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. – Széc h -
e nyi SE Gyõr II. 18:0
Tarr Sándor 4, Tamás László 4, Máthé
Gyula 4, Balázs Gyula 4, Tarr–Máthé,
Balázs–Tamás párosok.
A celliek legázolták a kiesés ellen har-
coló vendégeket.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – Víz ép -
tek AK Szombathely 16:2
Teket Attila 4, Szabó Ferenc 4, Mo gyo -
rósi Erik 4, Csupor Máté 3, Te ket–Szabó
páros.
A Vízéptek tartalékosan és csak 3 fõvel
érkezett így sima hazai gyõzelem szü-
letett.

»CSUKA LÁSZLÓ

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Gyõri
ETO KC III. 22-21 (9-11). – Celldömölk,
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés, v.:
Tari, Vandróczki. 
CVSE: SZABÓ – FARKAS B. 5, Németh 1,
SZOMORKOVITS A. 6, Farkas A. 1, GÕCZE

3, KAZÁRI 2. Csere: Balogh (kapus),
Szomorkovits L. 4, Füzfa, VLASICH, Re -
cse, Freiberger. Edzõ: Salamonné Csó -
tár Adrienn. 
Igazi nagy csatát hozott a két csapat
mérkõzése. Az elsõ félidõ közepére két

góllal ellépett a vendégcsapat, és a sok
hibának köszönhetõen nem is tudott
közelebb kerülni a CVSE. Fordulás után
már összeszedettebb volt a listavezetõ
játéka, és szép lassan meg tudta fordí-
tani a mérkõzést. Tíz perccel a vége
elõtt ismét az ETO vette át a vezetést,
de elõnye nem tartott ki a lefújásig,
hisz a Celldömölk nagyot hajrázott.

Fazekas Péter magyar bajnok!
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Celldömölki VSE – Rábapaty 3-0 (0-0)
Celldömölk, 250 nézõ Vas megyei lab-
darúgó-bajnokság, 16. forduló. 2012.
március 10.
Vezette: Vass István (Márton Péter, Pir -
kó Péter).
Celldömölk: Szíjártó – Mayer (Ambrus
A. 89. p.), Megyesi, Györkös, Sebestyén
– Enyingi (Velencei T. 78. p.), Ambrus
R., Hegyi, Mészáros (Döbrönte 72. p.) –
Vánkos (Gyõri 65. p.), Gaál (Németh II.
J. 83. p.). Edzõ: Kelemen Kornél. 
Rábapaty: Derdák – Gosztolya, Pupp,
Bíró (Klópusz 67. p.), Horváth – Vajda,
Tar, Gyûrû, Toldi (Tõke 62. p.) – Vadász
(Enzsöl 81. p.), Király (Szabó 62. p.).
Edzõ: Haraszti Zsolt.
Góllövõk: Gaál Gyula 2 (48. p. és 56. p.),
Gyõri Gergely (89. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Rábapaty U19
3-4 (G: Mógor K. (2), Hideg Á. illetve
Csay (2), (Vadász, Dugovics).

Jánosháza – Celldömölki VSE 0-1 (0-0)
Jánosháza, 250 nézõ, Vas megyei lab-
darúgó-bajnokság, 17. forduló. 2012.
március 17.
Vezette: Gaál Ákos (Szabó II. Zoltán,
Pirkó Péter).
Jánosháza: Heiner – Lendvai, Hudák,
Tóth L., Szabó M. – Manganelli Zs.,
Pintér, Nagy K., Ruzsa (Balhási Á. 73.
p.) – Fenyõ (Balhási Sz. 80. p.), Vágusz.
Edzõ: Szentgyörgyi József.
Celldömölk: Tóth A. – Mayer, Megyesi,
Györkös, Sebestyén (Velencei T. 48. p.)
– Döbrönte (Gyõri 8. p.), Ambrus R.,
Hegyi, Mészáros – Gaál, Vánkos. Edzõ:
Kelemen Kornél.
Góllövõ: Gyõri Gergely (86. p.). 

Elõmérkõzés: Jánosháza U19 – CVSE U19
0-1 (G: Fülöp A.).
Mindkét mérkõzés gyászszünettel in-
dult, mindkét mérkõzésen Varga Fe renc
(Gonya) emlékének adóztak a né zõk,
játékosok. Gonya a Cell legendás kapu-
sa volt 1967–74 között, egy legen dás
kapuscsalád tagjaként száz megyei I.
osztályú mérkõzésen védte kapunkat.
A téli szünetben jelentõs változáson át-
esett cellieknél az alapkérdés az volt,
hogy a gólerõs játékosok távozta után
lesz-e, lesznek-e olyan játékosok, akik
képesek lesznek gólt lõni egy elfogad-
ható mértékû helyzetkihasználással.
Nos, a Rábapaty elleni elsõ félidõ nem
nyugtatta meg az aggódókat, a me -
zõnyfölénybe játszó celliek nem tudták
kihasználni helyzeteiket, pedig volt,
hogy egy az egyben vezethettük az el-
lenfél kapujára a labdát. A szünet után
aztán némileg váratlanul szereztük
meg a vezetést, Gaál Gyula jó húsz
méterrõl, az oldalvonal közelébõl szán-
ta el magát lövésre, életerõs labdája a
jobb oldali kapufa mellett vágódott be

a hálóba, a meglepett kapus mellett. A
következõ két találat már semmiképp
nem írható a vendégportás számlájára,
elõbb egy Gaál–Vánkos kiugrást hasz-
nált ki biztos lábbal Gaál, majd a befe-
jezés elõtti percekben egy Hegyi pasz-
szal Gyõri Gergely lépett ki a védõk kö-
zül hasonlóan biztos befejezést bemu-
tatva. Az igazsághoz tartozik, hogy a
második félidõ közepén kétgólos veze-
tésünk birtokában kiengedtük a szorí-
tásból az ellenfelünket, akik a játék ké-
pe alapján nem álltak messze a szépí-
téstõl. A következõ fordulóban János -
há zán a hazaiak nagy elánnal vetették
magukat bele a rangadóba, jó húsz
perc telt el, mire a Cell felvette a rit-
must, igaz, gólhelyzetig ez alatt az idõ
alatt nem jutottak a hazaiak. Ezt kö-
vetõen egészen a végjátékig kiegyen-
lített, jó iramú játékot láthatott a pub-
likum a rendkívül kemény talajú pá-
lyán, majd Tóth András percei követ-
keztek, amikor háromszor is igazolta
azt, hogy képességei nem csökkentek
az elmúlt féléves szünete alatt. Ahogy
lenni szokott a foci világában, a kiha-
gyott helyzeteket a másik csapat gólja
követi, így a döntetlen szagú mérkõzés
Gyõri fejesgóljával mégis a vendégek
javára dõlt el, nagyszerûvé téve ezzel
a tavaszi rajtot. A Celldömölk a dobo-
gón telelt két másik csapat legyõzésé-
vel tovább növelte elõnyét a tabellán,
immáron 12 pont a különbség a most
második helyre fellépõ Szentgott hárd -
dal szemben. Folytatás a kiesés ellen
küzdõkkel, az áthelyezett munkanap
miatt március 25-én, vasárnap a Ta na -
kajd dal, majd egy héttel késõbb irány
Nádasd, és remélhetõleg az újabb
pont szerzések!

»DOTTO

Remek tavaszi rajt

Az Izsákfa tavaszi menetrendje

A GÓL ELŐTTI PILLANAT

Nehéz helyzetben a 14. helyrõl várja a
folytatást az izsákfai együttes a me-
gyei II. osztály sárvári csoportjában. A
télen több meghatározó játékos is el-
igazolt az együttesbõl, a két gólfelelõs
közül Nyõgéri Norbert a Sitkében, Si -
mon Péter pedig a Kemenesaljában

folytatja. A tavaszi két meccs ennek
megfelelõen nem sikerült, a nyitófor-
dulóban egy durva vereség Mer se vá -
ton (8-1), majd egy szerencsétlen ve-
re ség az utolsó percekben kapott góllal
a Kenyeri ellen hazai pályán.

»DOTTO

03. 25. Rábasömjén–Izsákfa
04. 01. Izsákfa–Simaság
04. 08. Sitke–Izsákfa
04. 15. Izsákfa–Répcevölgye
04. 22. Csénye–Izsákfa
04. 29. Izsákfa–Szeleste
05. 06. Sótony–Izsákfa
05. 13. Izsákfa–Jákfa
05. 20. Izsákfa–Ikervár
05. 26. Haladás–Izsákfa
06. 03. Izsákfa–Gérce
06. 09. Ostffyasszonyfa–Izsákfa
06. 17. Izsákfa–Ölbõ
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HIRDETMÉNY
Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen ér-
tékesíteni kívánja a tulajdonában lévõ Celldömölk,
Temesvár u. 8. szám alatti 1156 m2 nagyságú területen
lévõ volt mentõállomás ingatlanát. 
Az ingatlan kikiáltási ára: 9.000.000 Ft.
Licitlépcsõ mértéke: 100.000 Ft.
Licit idõpontja: 2012. március 27., kedd 10 óra.
Licit helye: Polgármesteri Hivatal Celldömölk emeleti ta-
nácskozóterme.
Az ingatlan megtekinthetõ: telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján munkanapokon 8-16 óráig
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés megkezdé-
se elõtt készpénzben 900.000 Ft-ot letéti díjként a Pol -
gármesteri Hivatal pénztárába befizet. A letéti díj a vevõ
által fizetendõ vételárba beszámít, a többi résztvevõ szá-
mára az árverés befejezése után visszafizetésre kerül. Az
ingatlan tulajdonjogát a liciten résztvevõk közül az szer-
zi meg, aki a legmagasabb összegû vételár egy összeg-
ben való megfizetésére tesz ajánlatot. Az ajánlattevõ az
árverésen köteles bemutatni személyi igazolványát, il-
letve egyéni vállalkozói igazolványát, gazdasági társaság
esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot. Az
árverés nyertesének feladata és költsége az adás-vételi
szerzõdés elkészíttetése, legkésõbb a licit idõpontját kö-
vetõ 15 napon belül. A vételár kifizetése a szerzõdés
megkötését követõ 15 napon belül esedékes, ellenkezõ
esetben a befizetett letéti díjat elveszíti, és a licit ered-
ménytelennek minõsül.
További felvilágosítás a 95/525-858-as illetve a 06
70/9343359-es telefonon kapható.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet
a tulajdonában lévõ dr. Géfin tér 10. szám alatti épületben
kialakításra került nyilvános WC üzemeltetésbe adás útján
történõ hasznosítására. A városközpontban lévõ felújított
épületben kialakított nyilvános WC megközelítése a fedett
piac felõl történik.

Az üzemeltetés feltételei:
• Bérleti (üzemeltetési) szerzõdés kezdete: 2012. június 1.,
idõtartama: 3 év.
• A pályázó vállalja, hogy bérleti szerzõdést köt a bérlet tel-
jes idõtartamára, a bérleti díjat elõre megfizeti az önkor-
mányzat részére a pályázati eljárás lezárását követõ 15 na-
pon belül.
• Bérleti (üzemeltetési) díj mértéke bruttó 30.000 Ft, a min-
denkori rezsiköltség megfizetése mellett.
• Kaució összege: bruttó 150.000 Ft. 
• A létesítmény nyitva tartásának igazodnia kell a város-
központban lévõ nagyrendezvények idõtartamához (zárás
esetén), illetve csütörtöki és szombati napokon a piaci nyit-
va tartás kezdetéhez. A hét többi napján legalább 9-18 óra
között nyitva kell lennie.
• A használati díj összege nem haladhatja meg az alkal-
mankénti 100 Ft-ot.
Az ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázatokat írásban a
Polgármesteri Hivatal vagyonkezelõjénél lehet leadni 2012.
március 28-án 11 óráig. Ekkor kerül sor a pályázatok felbon-
tására. Több pályázó esetén licitet tartunk, ahol a magasabb
összegû kaució vállalása dönt. 
A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó nevét, címét, nyi-
latkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról, illetve azt,
hogy több pályázó esetén a liciten részt kíván-e venni.
További felvilágosítás a 06 70/451-5936, illetve a 06 70/
334-8337-es telefonon kapható.

ÉÉDDEENNKKEERRTT
FFaaii sskkoollaa   lleerraakkaatt

Celldömölk, Baross u. 1./A (A vasúti aluljáró mellett)

MMárcius 16-án megnyitottunkárcius 16-án megnyitottunk!!
Megkezdtük gyümölcsfa-csemeték

árusítását:
•• AlmaAlma
•• KörteKörte
•• SzilvaSzilva
•• CseresznyeCseresznye
•• MeggyMeggy
•• Õszi- és kajszibarackÕszi- és kajszibarack
•• BirsBirs

Gyümölcsfa csemeték, díszcserjék, Gyümölcsfa csemeték, díszcserjék, 
örökzöldek és évelõk folyamatosan bõvülõörökzöldek és évelõk folyamatosan bõvülõ

kínálatával várom kedves vásárlóimat.kínálatával várom kedves vásárlóimat.

Csizmazia SzabolcsCsizmazia Szabolcs kertészmérnök
Tel: 06 30/377-2972



A Kemenesvíz
Víziközmű Kft.-nek

2012. február 27-től
ügyfélszolgálati irodája nyílt

Celldömölk 
Dr. Géfin Lajos tér 10. sz. alatt,

a Közösségi Ház épületében.
Az ügyfélszolgálatunk telefonszáma:

06 95/777-001

Várjuk kedves ügyfeleinket!

Ügyfélfogadási idő:
hétfő 8.00–15.30
csütörtök 8.00–15.30
péntek 8.00–15.30

Fa-Gyula Faáru BoltFa-Gyula Faáru Bolt
Celld ömölk, Sági u. 47.
Tel. 95-423-177

BÚTORLAPOT FA-GYULÁTÓL!BÚTORLAPOT FA-GYULÁTÓL!
1 napos lapszabászat! Lapszabászat akár
következõ munkanapra.
• Laminált forgácslapok készletrõl több mint húsz
féle színben kaphatók
• Farostlemezek
• Rétegelt lemezek
• OSB lapok
• Élfóliázást, ABS-ezést vállalunk.

Alacsony árak, magas minõség!Alacsony árak, magas minõség!

FÛRÉSZLAPOT FA-GYULÁTÓL!FÛRÉSZLAPOT FA-GYULÁTÓL!
Szalagfûrészlapok kaphatók ipari minõségben.
Automata gépeinken hegesztést, élezést,
hajtogatást vállalunk, meglévõ lapjait is
behozhatja karbantartásra.
Alacsony árak, profi minõség.
Körfûrészlapok nagy választékban kaphatók.
35 különbözõ méretet és típust tartunk raktáron.
Professzionális gépeinken Vídiás és hagyományos
körfûrészla pok, gyalukések, motorfûrész láncok
élezését vállaljuk.laljuk.

Rövid határidõk, minimális ár, maximálisRövid határidõk, minimális ár, maximális
minõség.minõség.

Nevezési felhívás!
2012. évi III. Vas Megyei Nyílt Pálinkaverseny

Kedves Pálinkakedvelõ és Pálinka elõállító Barátaink!

Az idei évben ismételten megrendezésre kerül immár hagyomá-
nyosan a Vas Megyei Nyílt Pálinkaverseny. A verseny a tavalyi ha-
gyományok folytatásaképpen idén is nemzetközi megmérettetés
keretében kerül lebonyolításra. A verseny nyílt bírálatára 2012.
Június 8-án kerül sor, a NAV Vas Megyei Vám- és Pénzügyõri Igaz -
ga tósága lenti címén. A versenyezni kívánt tételek beküldési ha-
tárideje: 2012. június 6., 24:00.
Versenykategóriák: • Ágyas pálinkák, • Alma termésû pálinkák,
• Bogyó termésû pálinkák, • Csonthéjas termésû pálinkák, • Szõlõ
pálinkák, • Törköly pálinkák, • Vad termésû pálinkák, • Likõrfélék, 
• Egyéb pálinkafajták.
A nevezési lap a NAV Vas Megyei Vám- és Pénzügyõri Igazga tó sá -
gán, valamint a Vas Megyei bérfõzést végzõ szeszfõzdékben ve-
hetõ át, de kérésre elektronikus úton is igényelhetõ. A nevezési
lap, valamint a fontos tudnivalók a verseny hivatalos honlapján a
www.vasmegyeipalinkaverseny.hu oldalon elérhetõk. 
A versenyen indulóknak pálinka-, párlatfajtánként egy liter ver-
seny-pálinkát – 2 db 0,5 literes palackban – kell eljuttatniuk a NAV
Vas Megyei Vám- és Pénzügyõri Igazgatóság címére: 9700. Szom -
bat hely, Széll K. u. 24. Tel.: +36/94-501-000. Egy versenyzõ tet -
szõ leges számú pálinkával, párlattal indulhat. Nevezési díj: 1.000
Ft/versenyzõ. A pálinkák eredetét igazolni kell! A verseny ered-
ményhirdetésére a magán-, illetve a bér fõ ze tõk tekintetében
2012. 06. 16-án, Vönöckön a Vönöcki Pálinka Fesztivál, míg a ke-
reskedelmi fõzdék tekintetében 2012. 06. 30-án, Gyõrváron a Bir -
kás Pálinka Fesztivál keretében kerül sor.

Eredményes versenyt kíván a verseny szervezõ bizottsága

Állattartók, állattenyésztõk figyelem!Állattartók, állattenyésztõk figyelem!

TTAAKKAARRMMÁÁNNYYBBOOLLTT
A Celldömölki malomban megszûnt a takarmányok
értékesítése. Ezentúl keresse nálunk azokat 
a takarmányokat, amiket korábban ott vásárolt.

55%%  kkeeddvveezzmméénnyytt  kkaapp  mmáárrcciiuuss  3311--iigg

eezzeenn  hhiirrddeettééss  ffeellmmuuttaattóójjaa!!
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GGaabboonnáákk,,
PPrreemmiixxeekk,,
KKoonncceenntt rrááttuummookk,,
VVii ttaammiinnookk  
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Hollósy és Társa Kft.
Celldömölk. Sági u. 46. 

Tel: 06 20/220-4572



Forint alapon – biztos alapon!
Húsvéti személyi kölcsön akció

a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölki, Ostffyasszonyfai és Vönöcki

Kirendeltségeinél.
Maximális hitelösszeg: 2 millió Ft.

Kamata: évi 15%*.
500 ezer Ft-ig 1 napos ügyintézés.

Akciónk 2012. március 1-tõl
április 6-ig tart.

Nézzen be hozzánk – megéri!

*THM: 18,52% (2 millió Ft 5 évre).

Celldömölk I., Kossuth L. u.18. Telefon/Fax: 95/420-035 E-mail: celldomolk1@repcelaktksz.hu
Celldömölk II., Hegyi u. 1.Telefon/Fax: 95/420-507 E-mail: celldomolk2@repcelaktksz.hu
Ostffyasszonyfa, Kossuth L. u. 60.Telefon/Fax: 95/394-005 E-mail: ostffyasszonyfa@repcelaktksz.hu
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. Telefon/Fax: 95/485-010 E-mail: vonock@repcelaktksz.hu


