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Trenkwalder Kft.
partnercégei megbízásából keres
Celldömölk és környéki lakhellyel

operátorokat
jó látás, kézügyesség nôies feladat
ellátására 3 mûszakos munkarendbe

CNC gépkezelôt
CNC gépkezelôi gyakorlat vasipari
területen szerzett tapasztalat

CELLI-UDVARHÁZ BT.
I N G A T L A N
Celld-ön 1754 m2-es, építési telek, közmû
hozzájárulásokkal eladó. I.ár: 2,5 M Ft

A J Á N L A T A :

Celld-ön 3 szoba+nappalis családi ház, üzlethelyiséggel, ép. kertben eladó. I.ár: 27 M Ft

Celldömölkön 2 szintes igényes áll. cs.ház,
pincével, 2 garázzsal eladó. I.ár: 30 M Ft
Celldömölkön 110 m2-es, belvárosi cs. ház
garázzsal, pincével eladó. I.ár: 17 M Ft

Celldömölkön 2+1/2 sz. konvektoros lakás,
garázzsal eladó. I.ár: 9.3 M Ft

Celldömölkön 4 szobás belvárosi családi ház
garázzsal, borospincével eladó. I.ár: 15,9 M Ft

Celldömölkön 6 szoba 2 nappalis cs.ház 612
m2 telken eladó. I.ár: 20 M Ft

Celldömölk belvárosában, 3 szobás, 90 m2es egyedi gázf., igényesen felújított, kifogástalan állapotú lakás eladó. I.ár: 12,9 M Ft

Celldömölkön 3 szobás csal.ház, közmûvekkel, garázzsal eladó. I.ár: 11 M Ft

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház eladó. I.ár: 13 M Ft

Celldömölkön 1 szobás, jó állapotú lakás eladó.
I.ár.: 3,5 M Ft

Pápocon jó áll. tornácos paraszth. eladó. I.ár: 3M Ft

Celldömölkön 2 szintes családi ház (4 szoba,
+nappali), közmûvekkel eladó. I.ár: 8,5 M Ft

Celldömölkön 5 sz.+étkezôs, cs.ház, 2 WC-vel
2 fürdôvel, garázzsal eladó. I.ár: 24 M Ft

Jánosházán 3 szoba+nappalis cs.ház ikergarázzsal eladó. I. ár: 8,5 M Ft.

Nagysimonyiban 3 szobás, 100 m2-es, cs.ház,
aknás garázzsal eladó. I.ár: 9,9 M Ft

Celldömölkön 2 szobás egyedi fûtésû lakás
eladó. I.ár: 7,8 M Ft

Celld-ön igényes állapotú 2 generációs
családi ház, 2 garázzsal eladó. I.ár: 24 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis belvárosi
cs.ház eladó. I.ár: 15 M Ft

Celldömölkön 2 sz., igényes áll. belvárosi
felújított lakás eladó. I.ár: 6,9 M Ft

Celld-ön 1040 m2 építési telek eladó. I.ár:2,2 M Ft
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További információk:
Tel: 06 94/508 563,
20/34 43 790, 20/ 34 43 777
Nyilvántartási sz: 8222-2/2001

Celldömölk belvárosában 2 szobás igényes
Kemenesmihályán 5.500 m telken igényes
áll. cs.ház, ikergarázzsaé eladó. I.ár: 22 M Ft
állapotú lakás eladó. I.ár: 8,5 M Ft
Egyéb: Sárváron 100 m2-es, 2 szoba+nappalis cs.ház, frekventált helyen eladó. I.ár.: 18 M Ft
Celldömölkön 4 szobás belvárosi cs.ház, garázzsal eladó. Ir.ár.: 16,9 M Ft.
Celldömölkön 3 szobás, gázfûtéses cs.ház, garázzsal, 900 m2 telken eladó. Ir.ár.: 11 M Ft.
Celldömölkön 80 m2-es összközmûves családi ház, 800 m2 telken eladó. Ir.ár.: 8,2 M Ft.
Celldömölkön belvárosi, 6 szobás 2 generációs családi ház eladó. Ir.ár.: 26 M Ft.
Celldömölkön 4 szobás családi ház, garázzsal 1000 m2-es eladó. Ir.ár.: 16,5 M Ft.
Celldömölkön 1+2 fél szobás felújított lakás eladó. Ir.ár.: 6,8 M Ft.
Celldömölkön 2 szoba+hallos igényes állapotú lakás eladó. Ir.ár.: 7 M Ft.
Celldömölkön 110 m2-es, 4 szobás cs.ház, vendéglátóegységgel eladó. Ir.ár.: 14 M Ft.
K.kápolnán 2 szobás, 80 m2-es, igényes áll. cs.ház, 3000 m2 telken eladó. Ir.ár.: 8 M Ft.
Info: 06-30/9938-439, 06-70/316-8752 Cím: Celldömölk, Rákóczi u. 10.
http://www.celli-udvarhaz.hu • E-mail: celli_udvarhaz_ingatlan@yahoo.com

IV. KábelNET – 768

_tzâÇt
Fürdôszoba Szaküzlet
Celldömölk, Kolozsvár u. 16. Tel./fax: 95/424-121
(A Mesteri felé vezetô úton, a Volán-kút mellett)
Nyitva: hétköznap 8.00–16.30, szombaton 8.00–12.00

Itt a tavasz, kezdôdjön a munka
akciós termékeinkkel!
Minden Alföldi burkolóanyagra 5% kedvezményt adunk!
Ragasztókra, zsákos betonra és vakolóanyagra, ill. önterülô
aljzatkiegyenlítôre 10% kedvezményt vehet igénybe!

Újdonságaik:
6 cm-es térburkoló, szürke 2.400 Ft/m
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Letöltési sebesség: 768 Kbit/s
Feltöltési sebesség: 384 Kbit/s
Benne foglalt forgalom: 3.500 MB
Benne foglalt forgalom felett: 2 Ft/MB
Csatlakoztatható számítógépek száma: 2
E-mail cím : 3 db
Fix IP cím: igényelhetô
www tárterület: 50 MB
Bekapcsolás: 0 Ft
Kábelmodem: 0 Ft

Havidíj*/2 év/: 9.800 Ft

V. KábelNET – MAX
Letöltési sebesség: 512 Kbit/s
8.000 MB/256 Kbit, 16.000 MB/128 Kbit/s
Feltöltési sebesség: 128 Kbit/s
Benne foglalt forgalom: Korlátlan
Benne foglalt forgalom felett: –
Csatlakoztatható számítógépek száma: 1
E-mail cím : 2 db
Fix IP cím: igényelhetô
www tárterület: 50 MB
Bekapcsolás: 0 Ft
Kábelmodem: 0 Ft

Havidíj*/2 év/: 11.520 Ft

VI. KábelNET – Egyedi
Letöltési sebesség: egyedi
Feltöltési sebesség: egyedi
Szolgáltatásunkat egyedi igényeinek
megfelelôen alakítjuk ki.

(Az ár tartalmazza a Celldömölkre és környékére történô kiszállítás díját is!)

az unióba való belépéssel több szigorítás is várható,
érvényes lesz ez a munkavédelemre is. már most szerezze be
boltunkból a különbözô kesztyûket, védôszemüvegeket,
sisakokat és más munkaruházati termékeket!
A FELMÉRÉSTÔL A KIVITELEZÉSIG MINDENT MEGOLDUNK!

CELLDÖMÖLK TERÜLETÉN INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS.

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK!

Havidíj: egyedi megállapodás ill. árképzés
Nettó árak! *Két éves szerzôdésnél, már 20%-kal
csökkentett ár! 2004. március 1-tôl érvényes árak!

Kábelmodem alapszolgáltatás:
A kétirányú kapcsolat megteremtése és üzemeltetése a fejállomáson elhelyezett egység és az elôfizetôkhöz kihelyezett kábelmodem
között a már meglévô kábeltelevíziós kapcsolat mellett + INTRANET
ingyenes használata. (Saját hálózaton belüli adatforgalom.)

Ügyfélszolgálat: Celldömölk, Kossuth L. u. 16.
Tel.: 95/423-423 Info@cellkabel.hu • www.cellkabel.hu

»JEGYZET

Ajándék
lónak…
Szórólapokon autóbuszos kirándulásokra hívogatnak az ország különbözô városaiba, ahol kiadós
ebédben lesz részem, még welneszfürdôzhetek is, és (nem) mellesleg egy csodálatos termékbemutatón vehetek részt, sôt még
ajándékot is kapok. Gáláns ajánlat.
Ám a minap elszólták magukat a
szervezôk. Az egyik dunaparti városba invitáló szórólapon ez olvasható: „Az ár az útiköltséget és
az ajándékot tartalmazza”. Tehát
a nekem adott ajándékot ÉN fizetem. Hát ez valóban gáláns dolog.
Elgondolkodtam, hogy ezentúl
szeretteimnek valahogy így adom
majd át az ajándékot: Fogadd szeretettel ezt a kis semmiséget, remélem, az ára nem okoz különösebb problémát. Próbálják ki Önök
is! Bár ki tudja… Pár éve, kerek
évfordulómon egy gravírozott pecsétgyûrût kaptam a hozzátartozóimtól. Nem tudom, hogyan jött
volna ki hang a számon, ha az
említett kísérôszöveggel adják át.
Mindenesetre az ismert közmondás szövegét lassacskán átfogalmaztatják velünk, valahogy így:
„Ajándék lónak fizesd ki az árát!”
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Európai választások elôtt
Az európai parlamenti választások
elôtt Vas megyei kampánykörúton
járt Horn Gyula. Március 23-ai látogatásának elsô állomása Bögötén volt,
ahol a Vas Megyei Önkormányzatokért Egyesület, valamint a celldömölki és a sárvári kistérségek meghívására polgármestereknek, jegyzôknek
és képviselôknek tartott fórumot. A
volt miniszterelnököt és Szabó Lajos
országgyûlési képviselôt Patyi Elemér, az egyesület elnöke és Fehér
László, a Kemenesaljai Kistérségi Társulás elnöke köszöntötte.
A fórum elôtt lapunknak Horn Gyula
elmondta, hogy Brüsszelben változatlanul Magyarország vezet az új tagállamok között a teljesítményével. A
magyar gazdaság teljesítménye jó,
megalapozott mindaz, ami a gazdaságban történik. A következô idôszakban csökkenteni kell a különbséget,
amely a gazdasági fejlettség és a jövedelmi szint között feszül. Errôl szól
az európai szociális modell, amit az
európai baloldali pártok és kormányok fogalmaznak meg. Magyarország számára ez azt teszi lehetôvé,
hogy az ország néhány éven belül
elérje az európai uniós átlagot a jövedelmek terén, ami magával húzza a
nyugdíjak emelkedését is. A volt miniszterelnök szerint az európai választások elôtti kampányban feltehetôen
sokszor szerepel majd a belpolitika.
„Én mindig azon voltam, hogy a nemzetpolitikai erôket ilyen nagy kihívások elôtt egyesíteni kell, de ez mindegyik félen múlik, az összes párton”,
mondta Horn Gyula, majd hozzátette:
„A Magyar Szocialista Párt be akarja
mutatni, hogy mit jelent az európai

horn gyula

uniós lét, milyen elônyök származnak. Be akarjuk mutatni, hogy nem
volt hiábavaló az áldozat, amit az
egész nép vállalt és viselt el azért,
hogy Magyarország ma a nemzetek
közösségében elöl jár a változtatások,
az ésszerû programok megvalósítása
terén. Szeretném, ha ez a nyugalmunkat és a békénket is szolgálná.”
A fórumon mintegy százfôs hallgatóság elôtt beszélt a június 13-ai választásokról. Horn Gyula szerint a
csatlakozás utáni másfél-két évben a
kormánynak két területen lesznek elsôsorban feladatai: az országnak be
kell illeszkedni a közösségbe, és ez
idô alatt a válságos területeket is kezelni kell. „Brüsszel szerint Magyarországnak ma stabilizáló szerepe van
Közép-Európában, ez nem mindig
volt így. A belpolitikai ütközetek
azonban nem erôsítik az ország tekintélyét”, hangoztatta a politikus.

Városi
karnevál Megyei rendôrnap
Várostörténeti karnevál lesz július 8-a
és 11-e között. A négynapos rendezvénysorozat alatt felidézôdik a száz évvel ezelôtti Celldömölk, korhû ruhákkal, korabeli szokásokkal és hangulatokkal. A programokhoz várják azoknak
a jelentkezését, akik szívesen részt
vennének szereplôként a forgatagban,
a városi összefogásban szerepet vállalnának. A részletesebb programról, az
elképzelésekrôl következô lapszámunkban bôvebben írunk, addig érdeklôdni a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központban lehet.

Celldömölkön rendezik idén a Vas
megyei rendôrnapot április 24-én. A
rendôrnapi programok reggel 8.15
órakor kezdôdnek, a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központnál ad térzenét
az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola ifjúsági fúvószenekara, és bemutatkoznak a mazsorettek is.
A rendezvény hivatalos megnyitója
10.15 órakor lesz a CVSE sporttelepén, ahol 17 óráig folyamatosan zajlanak a programok. Bemutatkoznak a
város és a városkörnyék kulturális
együttesei. A rendôrségi bemutatók
között lesz kommandós bemutató, az

»TULOK GABRIELLA

érdeklôdôk megismerkedhetnek a
rendôrautó vezetéstechnikájával, tartanak kutyás, karate- és közelharc
bemutatót, lesz fegyverek, rendôrmotorok, autók, technikai eszközök,
híradó eszközök bemutatója is.
Szerveznek versenyeket is, 10.30
órától 16 óráig Szent György-napi
Rendôr Labdarúgó-bajnokság lesz, és
tartanak KRESZ és kerékpáros ügyességi versenyeket, aszfaltrajzversenyt
is. Az érdeklôdôket drog- és bûnmegelôzési tájékoztatóval is várják.
17 órától 20 óráig zenekarok lépnek
fel, majd tûzijátékkal zárják a napi
programsorozatot.
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Kemenesalja az oktatásért
Kistérségi közoktatási fejlesztési tervmodelleket dolgoznak ki az Oktatási
Minisztérium támogatásával. Vas megyében a kemenesaljai kistérségben
valósíthatják meg elôször a szakmai programot. Március 26-án a celldömölki polgármesteri hivatalban fórumot tartottak a közoktatási feladatellátásról a programban érdekelt települési vezetôknek.
A huszonnyolc kemenesaljai település polgármestereit, jegyzôit és iskolaigazgatóit Fehér László polgármester köszöntötte az Oktatási Minisztérium programjának ismertetô elôadásán. Hangsúlyozta, hogy az ország
168 kistérsége közül 19, megyénként
egy vehet részt elsôként a programban. Szentirmai László, a minisztérium fôosztályvezetôje elôadásában
kiemelte: pályázati többletforrások
jutnak majd az önkéntes, többcélú
kistérségi társulásoknak, s a célok között kiemelt szerepe van a közoktatásnak. Az önkormányzatoknak egyre
inkább össze kell fogniuk a közokta-

Ülésezett a testület
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»TULOK G.

» RÖVIDEN

A múlt évi költségvetésrôl, a szakközépiskola mûködésérôl hallgattak meg
beszámolót a képviselôk a március 31-ei testületi ülésen. Az önkormányzat
foglalkozott a szociális intézmények elhelyezésével is.
A képviselô-testület meghallgatta
Kustos Lászlóné pénzügyi osztályvezetô és Futó István könyvvizsgáló jelentését a 2003. évi pénzügyi terv végrehajtásáról. Múlt évben közel négymilliárd
forintból gazdálkodott a város, körülbelül 165 millió forintos hiánnyal, ebben
benne volt az elôzô évrôl áthozott
hiány is. A hiány pótlására az önkormányzat sikeres pályázatokat nyújtott
be, illetve az intézményeknél megszorító intézkedéseket tettek. Tavaly több
iparûzési adóbevétele lett a városnak a
tervezettnél, ezért az önhikis pályázaton korábban nyert összeg egy részét
vissza kell utalni. Ezért a testületnek
még foglalkozni kell azzal, hogy az intézményeknél megmaradt pénzeket,
illetve a városi központi költségvetési
hiányt párhuzamosan rendezzék.
Következô napirendi pontként a Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola elmúlt ötéves tevékenységérôl
számolt be a testületnek Varga László
igazgató. Az intézményvezetô hangsúlyozta: a szakképzésben is fontos, hogy
a végzett tanulóiknak legyen munkahelyük, ezért olyan szakmákat hirdetnek
meg, amelyekre szükség van a munkaerôpiacon. Kapcsolatot keresnek a helyi
és a kistérségi munkáltatókkal, mely
szakmákból tudnak gyakorlati oktatási
helyet, késôbb munkahelyet biztosítani.

tásban is, ami nem irányulhat csak az
intézményfenntartásra, szakmai együttmûködést is ki kell alakítani. A
kistérségi közoktatási fejlesztési terv
kiemelt szolgáltatásai lehetnek például a pedagógiai szakszolgálat, az
alapfokú mûvészeti oktatás, a felnôttoktatás, a kistérségi tanügy-igazgatási referensek foglalkoztatása. A
programra kistérségenként 30–80
millió forint támogatás igényelhetô
kezdeti költségként, a mûködést normatív alapon finanszírozzák majd. A
programot Bakó István, a kistérség
általános iskolai igazgatói munkaközösségének vezetôje irányításával
dolgozzák ki. A fórum végén az önkormányzatokat képviselô vezetôk
szándéknyilatkozatot adtak arról,
hogy együttmûködnek a kistérségi
oktatási programban.

A folyó ügyek között az egészségügyi
és a szociális intézmények elhelyezésének lehetôségeirôl is tárgyaltak a
képviselôk. Az orvosi rendelôk átalakítására egyelôre nem látnak lehetôséget, ezért azt késôbbre halasztották. A
szociális intézmények egy részének
azonban csak ideiglenes mûködési engedélye van, így azokkal mindenképpen foglalkozni kell. A képviselôi vélemények elhangzása után úgy döntött
a testület, hogy több ütemben hajtják
végre a gondozóház és az idôsek klubjai elhelyezését. Elôször az 1. Számú
Idôsek Klubja kerül a be a Népjóléti
Szolgálat Szalóky utcai székhelyére, az
idôsek klubjának éttermét pedig az
óvodaépületben, a már felszabadult
csoportszobában alakítják ki. Ha az
óvoda épülete teljesen felszabadul,
akkor második ütemben az Alsóságon
mûködô Gondozóházat is oda vinnék
át úgy, hogy a jelenlegi tízrôl 24-re bôvítik a férôhelyek számát. A 3. Számú
Idôsek Klubjának elhelyezésérôl egyelôre nem, csak a késôbbiekben lenne
szó. A testület úgy határozott, hogy
az egyházi kártalanításból származó
pénzösszegbôl, az egyháznak eladott
óvodaépület árából, valamint pályázati forrásokból valósítják meg az átalakításokat.
»T.G.

» Passió-körút
A Celldömölki Evangélikus Ifjúsági Kör április 9-én, nagypénteken délután 16 órai kezdettel
az alsósági, majd 18 órától a
celldömölki evangélikus gyülekezet templomában mutatja be
a passió-játékot.
» Lakossági fórum
Lakossági fórumot tart Benkôné
Remport Lilla, az 1. számú választókerület képviselôje április
15-én 18 órakor a polgármesteri hivatal nagytermében. A fórum témája: a Vasvári Pál utca
szennyvízelvezetése, a „kontyosház” udvarának helyzete és
egyéb aktuális kérdések. A fórum vendége Fehér László polgármester lesz.
» Rajzpályázat gyerekeknek
Környezetvédelmi képzômûvészeti pályázatot hirdet gyerekeknek a Kresznerics Ferenc
Könyvtár. A pályamunkák beküldési határideje május 15-e,
a pályázat részleteirôl a könyvtárban lehet érdeklôdni.
» Szülôket keresnek
A Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat nevelôcsaládokat
keres gyermekvédelmi, állami
gondozásban élô gyermekek
számára. A szakszolgálat címe:
Szombathely, Vörösmarty u.
11., telefon: 94/514-590.

Kitüntetettek az ünnepen
Március 15-e alkalmából kiemelkedô tevékenységük elismeréseként
többen kitüntetéseket vehettek át
állami és megyei szinten. A jutalmazottakat sorozatunkban mutatjuk be olvasóinknak.
Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozat kitüntetését,
emlékplakettet 14-en vehettek át a
megyében, köztük a celldömölki
Kresznerics Ferenc Könyvtár könyvtárosa Szomju Lászlóné. Minden könyvtárlátogató Éva nénije 1964 óta, 40
éve a Kresznerics Ferenc Könyvtár
munkatársa, ahol kezdetben gyermekkönyvtárosként dolgozott, majd
1972-tôl – jelenleg is – a felnôtt részlegben olvasószolgálatos könyvtáros.
Éva néni elmondása szerint mindig
igyekezett hûséggel, szeretettel,
megfelelô alázattal szolgálni az olvasókat. A Kresznerics Ferenc Könyvtár

a Berzsenyi Dániel Fôiskola gyakorló
könyvtára is, Szomju Lászlóné pedig
évtizedeken keresztül vezette az olvasószolgálati gyakorlatokat. Szerinte
a jó könyvtáros nem csak megkeresi
a megfelelô mûvet, de segít eligazodni, és tanácsot is ad. Éva néni
mindemellett kiemelten foglalkozik a
fogyatékkal élôk és az idôsek könyvtári ellátásával. Fontos, hogy a
könyvtáros naprakész legyen, ennek
megfelelôen Éva néni is fiatalos lendülettel vetette bele magát az internet világába, tanfolyamokat végzett
el az internet-használat körében. Ars
poeticája szerint: Hûséggel és szeretettel szolgálni családot és munkahelyet csak örömmel és erôfeszítéssel
lehet és érdemes.

Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata kitüntetést kapott Sebesiné Fider Rozália, a
polgármesteri hivatal ügyintézôje.
Rozália korábban a VASÉP-nél dolgozott a kivitelezésben, majd 18 évvel
ezelôtt került a közigazgatásba, jelenlegi építéshatósági munkakörébe
a hivatal mûszaki osztályára. Feladata a celldömölki építkezések és az
önkormányzati beruházások lebonyolítása, kapcsolattartás a kivitelezô cégekkel. Véleménye szerint ezt a kitüntetést azért érdemelhette ki, mert

mindig igyekszik segítségére lenni az
ügyfeleknek, tájékoztatja ôket, tartja
velük a kapcsolatot. Munkájának emberi oldalát és szakmai érdekességeit
egyaránt szereti. Fontosnak tartja azt,
hogy ezen a területen mindig meg
lehet újulni. Vannak problémás
ügyek, melyek fejlett problémamegoldó képességét is néha próbára
teszik, de igyekszik legjobb tudása
szerint minden hozzá érkezô feladatot megoldani. Meglepôdött az elismerésen, de nagyon jólesett neki.
Rozália magántervezôként is dolgozik. Az ott elsajátított dolgokat tudja
építéshatósági munkája során is kamatoztatni. Természetesen ez fordítva is igaz. Rozália lakóhelyén, Sitkén
is aktív közéleti tevékenységet folytat. Lehetôségeihez mérten igyekszik
tapasztalataival segíteni faluját.
Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért gyermek- és ifjúságvédelmi tagozata kitüntetést vehetett át Molnárné Hubay Zsuzsanna, az ÁNTSZ celldömölki intézetének városi vezetô védônôje. Zsuzsa celldömölki születésû,

most is városunkban él. 1972 óta dolgozik védônôként. 29 évig körzeti védônôként látta el munkáját. Körzetei
közé tartozott Nagysimonyi, Kenyeri,
Jánosháza és a szívéhez közel álló Vönöck, ahol 17 éven keresztül élt és

dolgozott. Felkérésre, 1999. február 1jétôl vállalta el jelenlegi munkakörének betöltését, de elôtte helyettesként két évig már ellátta a vezetô védônôi feladatokat. Zsuzsa munkakörébe tartozik 17 védônô munkájának segítése, ellenôrzése, koordinálása. Nincs
könnyû helyzetben, hiszen állandóan
napirenden van a körzetek összevonása a gyermeklétszám csökkenése
miatt. Mindent sajnos a védônôk sem
tudnak kivédeni, de igyekeznek néha
még a gyermekjóléti szolgálat feladatait is ellátni. Molnárné Hubay Zsuzsanna szerint munkájukat hivatástudat, becsületesség, lelkiismeretesség
nélkül nem lehet elvégezni. A védônôknek nem szabad azt figyelniük,
mikor jár le a munkaidô, mikor van
ünnepnap, hétvége. Ôk a legszebb
családi esemény, a gyermekszületés
segítôi, rájuk mindig, mindenkor lehet
számítani.
»VASS VERA

Barangolás
Barangolás a Vértesben címmel tart vetítéssel egybekötött elôadást dr. Sipos Endre okleveles mérnök-tanár, a növényvédelmi tudományok doktora április 15-én 15 órakor a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ 3. számú termében. Az elôadás a Vas Megyei Természetés Környezetvédelmi Napok rendezvénye.
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Húsvét – feltámadás és tavaszvárás
BARKASZENTELÉS, TOJÁSFESTÉS A BÖJT HAVÁBAN
A népnyelv böjthavaként ismeri az
áprilisi hónapot. Az elnevezés találó,
hiszen a böjt fogalma és a húsvéti
ünnepkör szorosan összekapcsolódik.
Az ünnep egyszerre egyházi, családi
(laikus) és a néprajz gazdag szokásrendszere is ebbôl táplálkozik.
A húsvét mozgóünnep, ideje mindig
változik. Krisztus után 325 óta számoljuk ki idejét úgy, hogy a tavaszi
napéjegyenlôséget követô holdtölte
utáni vasárnap húsvét ünnepe.
» Néprajz
Az ünnep elsô jeles napja virágvasárnap. Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékünnepe, melynek alkalmával pálmát szenteltek. Nálunk
barka helyettesíti a pálmát. A barkaszentelés egyházi eredetû népszokás.
A templomban szentelt barkát egy
évig ôrizték meg eleink: hitük szerint
elûzte a villámot, a betegséget. Néhány vidéken szokás volt – és még
ma is az – a szentelt barkából egy szálat a sírra tûzni, hogy a templomban
nyert áldást a holtakért ajánlják fel.
A tavaszvárás öröme is szorosan kapcsolódik a húsvéti ünnepkörhöz. A
farsang végével elcsöndesedô élet,
vidámságokban, vígságokban szerénykedett. Teste-lelke vágyta már a
telet temetni készülô embernek az
élet megújulását. Jelképek sokasága
és színessége jelzi az újjászületése
utáni vágyat. Egyik legismertebb allegóriája a jól ismert kiszebábú. A

szalmafigura elégetése, illetve darabokra szedése és vízbe juttatása a tél
temetésének jelképe volt. Az oly jól
ismert locsolkodási népszokás jelentése egyértelmû: a víz éltetô és
megújító szerepének el- és felismerése. Azt azonban már csak kevesek
tudják, hogy húsvét utáni kedd a viszontlocsolás ideje. Asszonyok és lányok locsolkodnak ezen a napon. A
száraz szerda fogalma végképp kiveszett fogalmaink közül: ezen a napon
régen nem dolgoztak. Úgy tartották,
aki ezen a napon munkába kezd, annak leszárad a keze.
A tavaszvárás és a természet újraéledésének igénye a néprajz nyelvén is
egyértelmû, de az egyházi gondolatkörben még inkább az.
» Vallás
A húsvét a felekezeteket összefogó
ünnep. Jelképrendszerében és a gondolatok hangsúlyának eltolódásában
van ugyan különbség, értelmezésében és alapvetô felfogásában azonban nagyon is egységes a keresztény
egyházon belül.
A protestáns egyházak liturgikus szokása szerényebb. A református egyházban nagypéntek kapja a legfontosabb szerepet. Templomi gyászöltözet hallgatólagos megkövetetése volt
jellemzô egykor, és ma is így van ez.
A páli levelek felolvasásával idézik
fel Jézus szenvedéstörténetét. A liturgia külsôségekben puritán, fogalom-

Tojásfestés, díszítés
Pár nap és itt a húsvét. Bizonyára sokan
vannak olyanok, akik az utolsó pillanatban
látnak neki a tojások festésének. Nemcsak
nekik, hanem minden húsvétra készülôdônek hasznára
válhatnak a tanácsok.
Kovács Henrietta népi játszóház vezetô
adott pár ötletet különleges és szép hímes tojások készítéséhez. Az ajánlott
módszerekkel könnyen egyedi tojásokat
varázsolhatunk. Kovács Henrietta kifújt to6

jásokat ajánl, mert ezekkel ügyesebben lehet dolgozni, ráadásul a fôtt tojások hamar
megromlanak.
A legegyszerûbb hímes tojáskészítô mód
az, ha a tojásra valamilyen szalagot ragasztunk különbözô formában (például pókhálóban). Nem kell hozzá más, mint ragasztó
és díszzsinór. Szép tojást tudunk készíteni
vízfestékkel, temperával vagy akrillfestékkel is. Tetszésünk szerint színezhetjük a
tojást, mintákat festhetünk rá. Ha akarjuk,
ezeket a tojásokat akár még tovább díszíthetjük, például gyöngyökbôl fûzött virágot
ragaszthatunk rájuk. A már befestett tojást
szalvétatechnikával különlegesebbé tehetjük. A festett tojást kenjük be découpoge

körében gazdag: leglényegesebb
gondolatai közé tartozik Jézus kereszthalála, mellyel megváltást hozott az embernek. A legyôzetés-gyôzelem, a halál-újjászületés látszólagos ellentétére épül nagypéntek legfontosabb üzenete: az önmagát feláldozó Jézus, a helyettes áldozat felvállalásának gondolata.
Az evangélikus egyházon belül is viszonylag kis hangsúlyt kap a külsôség,
tartalmában azonban nagyon is mély
értelmû az ünnep. Elfogadott és népszerû a nagyheti passió-játék, melyben elsôsorban fiatalok idézik fel dramatikus színjáték formájában Jézus
szenvedésének történetét. Leghangsúlyosabb nagypéntek napja, Krisztus kereszthalálának üzenete. Ebbôl nyílik ki
az ünnep többi része, és válik igazi
örömünneppé: Jézus nemcsak meghalt
az emberért, de fel is támadt érte.
A katolikus egyházon belül a külsôségek és a tartalom szorosan összefonódik, soha nem öncélú. Az újjászületés kapja leginkább a hangsúlyt. Méltóvá csak kegyelmi állapotban válhatunk, ezért a húsvéti gyónás és szentáldozat különösen fontos. A feltámadt Jézus örömünnepének leglátványosabb és legmélyebb értelmezése
a körmenetben fejezôdik ki. Az énekelve haladó emberek néma csöndben és térden állva várják, amikor
szentségi áldozatot mutatnak be a
négy égtáj felé lelki vezetôik.
»NÉMETH IBOLYA

lakkal, majd rakjuk rá a szalvétadarabot
(például virágot ábrázolót), végül vigyünk
újabb ragasztóréteget a tojásra. Ennél egyszerûbb, de ugyanúgy egyedi, ha aranyvagy ezüstszínû tollal mintákat rajzolunk a
színes tojásra. A szaténszalag is alkalmas
díszítésre: az egész tojást borítsuk be vele
az aljától a tetejéig, a legvégén masnit tegyünk rá, hogy fel tudjuk akasztani. A tojást spárgával is bevonhatjuk. Vegyünk egy
darab spárgafonalat, alkossunk belôle mintát, akkorát, hogy körbeérje majd a tojást,
fessük be egy tetszôleges színnel, ragasszuk a tojásra. Az üres részeket más színû spárgával borítsuk.
A tojásokat elajándékozhatjuk, vagy a lányok odaadhatják a fiúknak köszönetképpen a locsolásért. A saját kézzel készített
ajándék mindig kedves ajándék.
»SZIGETHY T.

» KK RU ÓL NT ÚI KR AA

Lombfakadás elôtt
Akik sétájuk közben az elmúlt hetekben szemlélôdtek, észrevehették,
hogy a városunkban megnyesték a fákat. A Városgondnokság két munkatársától, Ferencz Tibortól és Csizmazia Szabolcstól az után érdeklôdtünk, mi
alapján döntik el, mikor, melyik fákat nyesik meg.
2004-ben Celldömölk 45 utcájának
455 fáját nyesték meg a Városgondnokság emberei. Jogosan tehetik fel a
kérdést: miért pont ennyi utcában,
ennyi fát? Január 25-e körül Csizmazia
Szabolcs fôkertész terepbejárást tartott a városban, megnézte, hol, mennyi fánál szükséges a munkálatokat
elvégezni. A fôkertész egyeztetett
ezek után a polgármesteri hivatal
mûszaki osztályával, együtt ismét
megnézték a terepet, és meghatározták a mennyiséget és a sorrendet.
Sajnos a munkálatok végzésébe az
idôjárás és egyéb más körülmények –
mint például szállító jármû hiánya – is
beleszóltak. A nyesés után a levágott
ágakat el is kellett szállítani, ami néhány fa esetében a mennyiség miatt
nem volt egyszerû feladat. A Városgondnokság munkatársai ezúton is
köszönik a lakók türelmét.

Celldömölkön a legtöbb fa hárs, juhar
és japán akác. Ezeknél a fajtáknál a
nyesést a lombfakadás elôtt, általában
februárban, márciusban kell elvégezni.
A japán akácot kopaszra vágják minden évben. A juhart csapra 2-3 évente,
míg a hársot szintén kopaszra kell vágni 2 évente. Figyelni kell azonban még
másik három szempontra is. Ha egy fa
lombozata eléri a homlokzatot, a villanyvezetékeket, és zavarja a közbiztonságot, azonnal el kell végezni a
munkát. Ezeken kívül komoly feladatot
igényel a 10–25 méteres fák gondozása, a lehulló, veszélyes ágak miatt. A
Városgondnokság munkatársai a fákon
kívül a sövényeket évente általában
háromszor nyírják. Ôk ültetik a facsemetéket, virágokat, felelôsek a zöldfelületekért, gondozzák azokat egész
évben.
»VASS VERA

Tehetséges zenészek
A szombathelyi Systrum zenei versenyeken illetve a gyôri Ifjú Muzsikusok
Fesztiválján a celldömölki Ádám Jenô
Zeneiskola növendékei idén is kiválóan szerepeltek.
Nívódíj: Németh Andrea cselló (tanára: Gregorich Zsófia), Rádli Ramóna
cselló (Gregorich Zs.), Tarczi Réka furulya (Nagylaki Orsolya) és Szabó Levente kürt (Kovács Róbert).

Arany minôsítés: Bejczi Máté kürt
(Kovács R.), Földi Borbála zongora
(Bejcziné Németh Tünde), Grétzi Barnabás kürt (Kovács R.), Ipsics Annamária zongora (Bejcziné Németh
Tünde).
Ezüst minôsítés: Hajmási Fanni furulya (Bicsérdi Kinga), Horváth Lilla fuvola (Nagylaki O.), Kovács Márta furulya (Nagylaki O.), Kreif Kinga furulya (Nagylaki O.),
Leitner Veronika furulya (Bicsérdi K.), Németh Dóra furulya (Bicsérdi K.), Szabadi
Bianka fuvola (Nagylaki O.).
Bronz minôsítés: Hajmási Fanni szolfézs (Bicsérdi K.), Kiss Valentina hegedû (Orosz Judit), Németh Olivér
szolfézs (Bicsérdi K.).
Országos döntôbe jutottak: Szabó Levente
és Tarczi Réka.

rádli ramóna, szabó levente, tarczi réka, németh andrea

»VÖLGYI L.

A színház
napján
Színház az egész világ, mondta Shakespeare, és
hozzátette: színész benne minden ember.
Shakespeare mûveivel és színházával világraszóló hatást gyakorol a mai napig. Március 2628-án a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban a
Soltis Lajos Színház szervezésében Országos Minôsítô Fesztivált szerveztek, találkozó a színház
világnapján elnevezéssel. A rendezvényt számos cég és magánszemély támogatta, bizonyítva ezzel, hogy a színjátszás ügye fontos városunkban. A háromnapos találkozó során hazai és
külföldi színjátszó csoportok mûveit láthatta a
közönség. A neves szakemberekbôl álló zsûri
szigorú szabályok szerinti minôsítéssel díjazta a
látottakat-hallottakat.
Országos arany minôsítést kapott a celldömölki
Soltis Lajos Színház Hamupipôke címû elôadásával, a szolnoki HÍD Színház Balázs Béla: A kékszakállú herceg vára címû elôadásával. Országos ezüst minôsítést kapott az erdôszentgyörgyi Bodor Péter Színjátszó Csoport Rejtô Jenô:
Egy görbe éjszaka címû elôadásával. Az országos bronz minôsítést pedig az Orpheus Theater
Csóka elôadásával Terry Gilliam: A halászkirály
legendája címû mûsora nyerte el. A rendezôi
díjat a celldömölki Soltis színháztól Ecsedi Erzsébet és a szolnoki HÍD Színháztól Rigó József
kapta. A színészi díjakat az Orpheusz Theatertôl
Döme Zoltán és Talpasi Zsuzsanna, a celldömölki Soltis Színháztól Bruckner Roland és Savanyú
Gergô, a Turmix elôadásából pedig Rajner Ágota vehette át.
»NAGY ANDREA

Világ, nyelv
Az Oktatási Minisztérium által meghirdetett
nyelvi vetélkedô döntô fordulójába jutott a
Berzsenyi Dániel Gimnázium 10. H osztálya. A
Világ-Nyelv vetélkedô fôdíja egy brüsszeli
osztálykirándulás, fô célja pedig az, hogy az
európai uniós csatlakozás küszöbén felhívja a
figyelmet a nyelvtanulás fontosságára.
A verseny jó nyelvtudást és nem kevés logikát igényelt. A vetélkedôre a közösség figyelmét osztályfônökük, Molnár Margit tanárnô
hívta fel. A különbözô feladatoknál – melyek
közül az egyik legérdekesebb a filmkészítés
volt - tanáraik, a könyvtár és az internet segített. A Világ-Nyelv verseny eredményét az
osztály április végére várja.
»SZIGETHY T.
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Sikeres géplakatosok
A géplakatos szakmában minden évben megrendezik a komplex szakmai
tanulmányi versenyt. A Celldömölki
Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola az idén is részt vett ezen a megmérettetésen. Az iskolát két végzôs
szakmunkástanulója, Németh Gábor
és Ács Attila képviselte. A verseny
háromfordulós volt, az iskolai válogató után az elôdöntôt Budapesten, a
döntôt pedig március 11–12-én Békéscsabán rendezték. A versenyfeladatok írásbeli, szóbeli és gyakorlati részbôl álltak. A döntôben a
hangsúly a gyakorlaton volt. A versenyzôk szerint a sok és nehéz
feladatra kevés idôt adtak. A döntôs
15 szakmunkástanuló teljesítményét
neves szakmai zsûri értékelte, és úgy
látta, hogy valamennyien megfeleltek a követelményeknek. Jutalmuk:
mentesség a szakmunkásvizsgák alól
és jeles szakmunkás bizonyítvány.
A Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola diákjai elmondásuk szerint nagyon jól érezték magukat a versenyen, és bíztak abban, hogy eredményesen szerepelnek. Örömmel fogad-

németh gábor

ács attila

ták el a szakmunkás bizonyítvány
mellé azt az ajánlatot is, hogy három
hónapot eltölthetnek Olaszországban,
Cremonában, ahol szakmai továbbképzésen vehetnek részt. A szeptemberi utazás elôtt a fiúk augusztusban
két hetes intenzív olasz nyelvtanfolyamon sajátíthatják el az olasz nyelv
alapjait. Az olaszországi három hónap
alatt teljes ellátásban és ösztöndíjban
is részesülnek majd a diákok.

Gábor és Attila napjai a verseny óta
állás- és tanfolyamkereséssel telnek. A kiutazásig mindenképpen
dolgozni vagy tanulni szeretnének.
Bíznak abban, hogy lehetôségük
lesz majd a három hónap után is
Olaszországban maradni, hiszen szó
volt arról is, hogy ott a késôbbiekben munkalehetôséget is kapnak. A
Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola két versenyzôjét elméletbôl
Farkas Éva tanárnô, gyakorlatból a
MÁV Tanmûhely oktatója, Piros Zsolt
készítette fel.
»VASS VERA

Diákolimpia elôtt Versenyeztek Terematlétika

Az Eötvös iskola focistái öt országos felmenôjû bajnokságban indultak. A sorozat nyitányát a másodszor
megrendezésre kerülô FOX KIDS KUPA megyei döntôje
jelentette, amelyre az elôzô évek diákolimpiai eredményei alapján hívták meg a részt vevô csapatokat. A
csoportmérkôzéseket esélyeshez méltóan, százszázalékos teljesítménnyel nyerte az Eötvös. Az elôdöntôben
sajnos hadilábon álltak a szerencsével a celli fiúk, végül
a harmadik helyet szerezték meg. A csapatnak még négy
lehetôsége van, s a legszínvonalasabbnak és legrangosabbnak tartott diákolimpiai küzdelmek is hátravannak.
»Erel
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Az elôzô évekhez hasonlóan az idén is
részt vettek a Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola tanulói az Országos
Közismereti Tantárgyi Tanulmányi Versenyeken. A diákok magyar irodalomból,
magyar nyelvtanból, matematikából, történelembôl, fizikából és számítástechnikából adhattak számot tudásukról a megyei
versenyeken. A Mûszaki Szakközépiskola
és Szakiskola versenyzôi közül a megyei
versenyen matematikából a legjobb eredményt érte el, így az elsô helyet szerezte
meg Németh Zoltán 11. d osztályos tanuló. Felkészítôje Sulyokné Reicz Magdolna.
Fizikából elsô helyen Nagy Tamás, míg a
második helyen Sebestyén Zoltán végzett.
Mindketten 10. c osztályos tanulók, felkészítôjük Bertha Gyula. Informatikából 2.
helyezést ért el Mészáros Imre, harmadik
helyen pedig Zaleczki Péter végzett. Mindkét diák 11. d osztályos, felkészítôjük
Dittman Gergely.
Matematikából Németh Zoltán, fizikából
pedig Nagy Tamás képviselheti iskoláját
az országos döntôt, melyet mindkét tantárgyból április 17-én Gödöllôn rendeznek
meg.

Kôszegen rendezték meg március
20-án a Vas Megyei Terematlétika
Bajnokság döntôjét, ahova a város és városkörnyéki fordulók elsô
és második helyezettjei jutottak
be. A Gáyer iskolát hat tanuló
képviselte.
A II. korcsoportban Farkas Alexandra többkörös futásban 1., 30
méteres futásban 2. helyezett
lett. A III. korcsoportban Horváth
Patrícia lett az 1. tömöttlabda-lökésben. Károlyi Mónika magasugrásban 3., többkörös futásban 4.
helyezést szerzett.
A IV. korcsoportban Hosszú Dóra
többkörös futásban 2., 30 méteres futásban 5. lett, Balogh Mónika magasugrásban 2., ötösugrásban 4. helyezést szerzett, Németh Zoltán nyerte a fiúk többkörös futását.
Felkészítô tanáraik: Bakó István,
Geiger Csilla, Szabó Lóránt, Szabóné Tulok Katalin.

» A K H UE L LY ,T AÚH RO LA É L Ü N K

Kesztyûket varrnak külföldre
VILÁGKIÁLLÍTÁSON IS BEMUTATTÁK TERMÉKÜKET

fotó: völgyi lászló

Az egykori, népszerû nevén Kesztyûgyár helyén ma is folyik varrodai munka, a cég életében azonban változás állt be. Az egykori Fonttáru Gyár telephelyén mûködik ma a Glovita névre keresztelt, kivált részleg. Ügyvezetôje
Bodor János, aki a nem régi múltról, a jelenrôl és a biztató jövôrôl beszélt.

1992 volt a fordulat éve a cég életében. Az olasz érdekeltségû vállalkozásnak Gyôrben van a központja,
egyik részlege a Cellben mûködô
Glovita. A ’90-es évek elején 120-an

dolgoztak itt, a munka jellegébôl
adódóan zömében nôk. Egynegyedük
szakképzett varrónôként került ide,
nagyobb részüket betanított munkásként alkalmazták. Igaz, hogy itt a betanulási idô 12 hét, ami kellô és elégséges idô ahhoz, hogy a szabott kesztyû varrását valaki elsajátítsa. Az akkor itt foglalkoztatott férfiak –
mindössze húszan voltak – villanyszerelôként, hegesztôként és szabászként dolgoztak.
A termelés ma egyre inkább a minôség felé megy, semmint a mennyiségi mutatók irányába. Csak és kizárólag külföldi megrendelésre varr a
Glovita, speciális, Magyarországon
nem forgalmazott kesztyûket. Ha a
hétköznapi használtra varrnának,
idényfüggô lenne munkájuk. Mivel az
itt elôállított kesztyûk meglehetôsen
különös felhasználásúak, és kevés
helyen varrják, ezért a termelés folyamatos, a megrendelés biztos. A
német hadsereg, tûzoltóság és rend-

Tavasz a kiskertben
Talán nem kiabáljuk el, ha azt mondjuk, végre itt a tavasz! Már mindenki
nagyon várta, de sokan nemcsak azért, hogy végre levethessék a téli kabátot, ne kelljen fûteni, vagy éppen jobb legyen a közérzetünk, hanem
azért, hogy elkezdhessék szépítgetni virágoskertjüket, veteményesüket.
A tavaszi kiskerti munkálatok azonban igazából már télen elkezdôdnek,
tudtuk meg dr. Hollósy István falugazdásztól.
A tavaszi munkálatokat az ôszi szántással,
ásással kell kezdeni, hiszen ez az alapja
annak, hogy a nedvesség le tudjon jutni a
földbe. Szintén ôsszel kell eltervezni, mit
hova szeretnénk majd vetni a kiskertben.
Erre a trágyázás miatt is fontos gondolni,
hiszen nem egyforma a növények tápanyagigénye. Meg kell azt is nézni, hol laposabb, hol magasabb a kert felszíne. A laposabb részekre kell majd tavasszal ültetni a vízigényes növényeket. A falugazdász
szerint a mûtrágyázást végezhetjük ôsszel
és kora tavasszal is, de figyelnünk kell a
mûtrágya összetételére. A káposztafélék
például kálium- és vízigényesek, míg a pa-

radicsom, paprika ezen kívül igényli a foszfort is. Jobb lenne inkább a jobban oldódó,
kombinált, kevert mûtrágyát használni,
amiben a növényeknek megfelelô arányban van a nitrogén, foszfor és kálium. Ezt
sem szabad figyelmen kívül hagynunk. Ennek megfelelôen a hasonló igényû növényeket egymás mellé kell ültetni. Összességében elmondható tehát, hogy ôsszel
kell megalapozni a tavaszt.
A talaj elôkészítése után kezdhetjük a vetést. Mit ültethetünk elôször? A hideget
legjobban a mák bírja, így azt már kora tavasszal el lehet vetni. A borsó is elbírja
még a –5ºC-t. Ezek után következhet a sár-

biobéléssel ellátott kesztyûk készülnek

ôrség a legnagyobb megrendelô.
Számukra készül a biobéléssel ellátott, baktérium, víz- és saválló légréses kesztyû.
A világkiállításon is nagy sikert aratott kesztyûket ma mindössze negyven dolgozó állítja elô. Fizetésük nem
tér el a Magyarországon jellemzô átlagfizetéstôl, az itt dolgozók mégis
biztonságban érzik magukat: a folyamatos rendelés lét- és munkabiztonságot jelent számukra.
»NÉMETH IBOLYA

garépa, petrezselyem, fokhagyma. A kifejtô borsókat korábban lehet vetni, mint a
hôigényesebb velôborsókat. Az idôjárás
függvénye továbbá a palántálható növények ültetése is. A kabakosokat (uborka,
tök, dinnye) a fagyosszenteki lehûlés után
érdemes elvetni. Ha már felmelegedett a
levegô és a föld is, akkor következhet a
paprika, paradicsom és a káposzta. Érdekességképpen említette meg a falugazdász a céklát, amit egész évben lehet vetni. A kifejtô borsó helyére például sokkal
jobb megoldás céklát ültetni, mint babot.
Sokan úgy vannak vele, hogy nagyon szeretnek veteményezni, leszedni, eltenni a
termést, csak gyomlálni ne kelljen. Most
már vannak olyan gyomirtó szerek, amelyek használata után nem kell gyomlálni.
Szólni kell a kert más részeinek, például a
gyümölcsfáknak a védelmérôl is. Ezek közül
is az almafák esetében a tûzelhalásról, míg
a csonthéjasoknál a moniliaról (ha hirtelen
elszárad egy ág). Ezek ellen fontos a lemosó permetezés réztartalmú szerekkel kora
tavasszal, amíg a levelek nem jönnek elô.
»VASS VERA
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Hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait.
Celldömölk, Sági u. 10. I. em. 6. sz. alatti 79. m2
alapterületû, 2 szobás társasházi öröklakás az
alapító okiratban foglaltaknak megfelelôen a
társasház közös tulajdonában álló épületrésszel és 79/395-öd eszmei tulajdoni hányaddal együtt. Eladási ár: 9.900.000 Ft.
Celldömölk, Kôtörô u. 2. sz. alatti, 1098 m2
nagyságú, volt óvoda ingatlana. Eladási ár:
bruttó 10.000.000 Ft.
Celldömölk Sághegyi Tájvédelmi Körzetben lévô –
3996/1. hrsz-ú 528 m2 nagyságú, „szôlô”
megnevezésû és – 3996/2. hrsz-ú 872 m2
nagyságú „szóló, kert, gazdasági épület”
megnevezésû ingatlanai (volt gimnáziumi
pince és területe). Eladási ár: bruttó
6.000.000 Ft.
További felvilágosítás a polgármesteri hivatal
vagyonkezelôjénél, illetve a 95/525-813-as
telefonon kapható.

Dixieland
A Benkó Dixieland Band 1957-ben alakult,
tagjai: Halmos Vilmos (zongora), Nagy Jenô (bendzsó), Czakó Tíbor (dob), Kelemen
Zsolt (bôgô), Nagy Iván (pozan), Zoltán Béla (trombita), és Benkó Sándor (klarinét).
Az együttes negyvenhat évi fennállása óta
számtalan hazai és külföldi koncertet adott
már, körülbelül 8200-at. Jelentôs magyar,
illetve nemzetközi díjakban, kitüntetésekben is részesültek az évek folyamán.
Az együttes tagjai klasszikus zenét tanultak, majd Amstrong nyomdokain indulva a
dixieland muzsikát kezdték el játszani, de
párhuzamosan vele a rock and roll-t is felvették, repertoárjukba. Népszerûségüket
az úgynevezett luxemburgi zenének is köszönhették.
A Benkó Dixieland Band április 17-én,
szombaton 19 órakor koncertezik Celldömölkön, a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban. Jegyek (1600 Ft) már válthatók
az intézmény pénztárában.

Egy nap
az egészségért
Mit tehetünk egészségünk megôrzése
érdekében? Felgyorsult, teljesítménycentrikus életünkben kevés idônk van
arra, hogy odafigyeljünk önmagunkra. A stressz, a helytelen táplálkozás,
a környezeti ártalmak elôbb-utóbb
súlyos betegségek kialakulásához vezetnek. Minden ember önmaga felelôs az egészsége megôrzéséért. De
milyen úton-módon tehetjük ezt
meg? Ennek szellemében tartott
elôadást a Via Sanitas Club március l3án az Egészség útja elnevezésû rendezvényén a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban. Az elôadásokban
többek között a teljes körû állapotfelmérésrôl, a test, a lélek és a szellem
egységérôl, aura-tanácsadásokról,
masszázsokról, fényterápiáról hallhattak az érdeklôdôk.
»NAGY ANDREA

Tisztelt Szerkesztôség!
Az Új Kemenesalja újság 2004. március 12-ei lapszámában a Celba Sütôipari Gépgyártó Kft. ügyvezetô igazgatója, Takács Imre által elmondottakra a Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola vezetése az alábbiakat kívánja megjegyezni.

Tisztelt Takács Úr!
Utoljára az 1995/96-os tanévben szereztek szakmunkás bizonyítványt azok az esztergályos tanulók (4 fô), akik a Celba Kft.-nél voltak gyakorlaton. A kft. 1996-tól nem igényelt gépipari szakmában képzett tanulókat (géplakatos, esztergályos), sôt a tanmûhelyüket is megszüntették, amivel az iskola részérôl a hagyományokra és a foglalkoztatásra való tekintettel egyetérteni nem tudtunk.
Intézményünk vezetôsége nyitott minden kérés kielégítésére, így az esztergályos képzés újbóli beindítására is. Ennek feltétele, hogy legalább 6–8 fô gyakorlati képzését a
Celba Sütôipari Gépgyártó Kft. biztosítani tudja. Az elméleti képzés tárgyi és személyi
feltételei a Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola részérôl adottak.
»Tisztelettel: a Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola vezetôsége

Torna hölgyeknek
Télen az emberek többsége felszed
magára pár kilót, mert kevesebb lehetôség van a mozgásra. Az izsákfai
lányok, asszonyok azonban úgy döntöttek, hogy ezt nem hagyják. Hetente kétszer – hétfônként és szerdánként – összegyûlnek a könyvtárban, és nem kímélik az izmaikat. Az
ötlet Farkas Zoltánnétól származott,
aki elmondta, hogy már régóta dédelgetett álma volt a torna, de nem
volt hely a megvalósításra. Mióta a
könyvtár új helyre költözött, ez a
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probléma is megoldódott. Az önkormányzattól kaptak televíziót és videót, amit használhatnak a tornához, így nem maradt akadály. A vegyes életkorú csoport létszáma 1420 fô között van, minden alkalommal lelkesen, családias hangulatban
vesznek részt a testedzésen. Ragaszkodásuk érthetô, hiszen a tornától
javul a közérzetük, a hangulatuk, az
állóképességük, és segít a súlyfeleslegtôl megszabadulni.
»HORVÁTH HENRIETTA

Diákolimpiára
készül
Elsô helyezett lett a diákolimpia nyugat-magyarországi elôdöntôjén karate sportágban Kiss Rebeka, a Gáyer
Gyula Általános Iskola második osztályos tanulója. Kiváló eredménye feljogosítja arra, hogy májusban részt
vegyen az országos döntôben, Tökölön. Rebeka a megyei bajnokságban
is kiválóan szerepelt, két elsô helyezést szerzett.

» OLVASÓI OLDAL
Megkérdeztük
» válaszoltak

Hogyan töltöd a tavaszi szünetet?

»kérdez: vass vera

»fotó: völgyi lászló

Szabó Fruzsina

Németh Vivien

Nagyon vártam már a tavaszi
szünetet. Minden évben, így
idén is elmegyünk a családdal
a nagyszüleimhez Nagyvázsonyba és Mersevátra. A nagyiéknál az állatokkal fogok
majd játszani. Mivel a húsvétra is készülünk, otthon segítek anyunak takarítani. Azt hiszem, én fogom megpucolni
az ablakokat, és tojást is festek. Húsvét hétfôn várom
majd a locsolókat. A szünet
utolsó napjaiban tanulnom is
kellene. Addig azonban sokat
tévézek és számítógépezek,
játszom a testvéremmel, ha
jó idô lesz, akkor az udvaron.

Örülök annak, hogy végre itt
van a tavaszi szünet, lehet
egy kicsit pihenni, játszani,
nem kell annyit tanulni. Azért
a szünetben egy kis idôt a tanulásra is kell majd szakítanom, de nem minden nap. A
családdal elutazunk a nagynénémhez, Vashosszúfaluba.
Ott sok kutya van, azokkal fogok játszani. Remélem, ahogy
szoktunk, elmegyünk majd
Szajkra is. Húsvétkor átmegyünk a nagymamámhoz, és
húsvét hétfôn várom a locsolókat. Azt tervezem, hogy a
szünetben otthon sokat fogok
tévézni és számítógépezni.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
Májusi központi orvosi ügyelet (Csontváry Patika, Telefon: 95/423-742

1. szombat
Dr. Mesterházy Gábor
Vida Leventéné
2. vasárnap Dr. Szente Tamás
Karádi Ferencné
3. hétfô
Dr. Nagy Ildikó
Horváth Katalin
4. kedd
Dr. Tôzsér Mária
Vida Leventéné
5. szerda
Dr. Nagy János
Karádi Ferencné
6. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
7. péntek
Dr. Kassas M. Khaled
Vida Leventéné
8. szombat
Dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
9. vasárnap Dr. Márton Katalin
Karádi Ferencné
10. hétfô
Dr. Szabó Ildikó
Tompa Kálmánné
11. kedd
Dr. Schrott Olga
Karádi Ferencné
12. szerda
Dr. Gájer Tatjána
Horváth Katalin
13. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna
Tompa Kálmánné
14. péntek
Dr. Kiss Imre
Karádi Ferencné
15. szombat Dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
16. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled
Tompa Kálmánné
17. hétfô
Dr. Szabó Ildikó
Karádi Ferencné
18. kedd
Dr. Gájer Tatjána
Horváth Katalin
19. szerda
Dr. Nagy János
Vida Leventéné
20. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna
Karádi Ferencné
21. péntek
Dr. Kiss Imre
Horváth Katalin
22. szombat Dr. Pánykó Magdolna
Vida Leventéné
23. vasárnap Dr. Szente Tamás
Karádi Ferencné
24. hétfô
Dr. Bérdi Gusztáv
Horváth Katalin
25. kedd
Dr. Kassas M. Khaled
Tompa Kálmánné
26. szerda
Dr. Kovács Larissza
Karádi Ferencné
27. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
28. péntek
Dr. Mesterházy Gábor
Tompa Kálmánné
29. szombat Dr. Schrott Olga
Karádi Ferencné
30. vasárnap Dr. Mesterházy Zsuzsanna Horváth Katalin
31. hétfô
Dr. Bérdi Gusztáv
Tompa Kálmánné
az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Mógor Krisztián

Vártam már a tavaszi szünetet. Remélem, nagyon jó idô
lesz, nem esik majd az esô,
mert az unokatestvéreimmel
szeretnék sokat focizni. A
CVSE focipályára szoktunk járni, oda megyünk majd ki játszani. Húsvét elôtt segítek
otthon takarítani, és tojást
festeni az anyunak. Megyek
majd locsolni, és a családdal
meglátogatjuk a mamáékat
is, akik itt laknak Celldömölkön. Szeretnék sokat olvasni,
tévét nézni és számítógépezni, de a legtöbbet focizni. Azt
hiszem, tanulni csak a szünet
utolsó napjaiban fogok.

Sebestyén
Norbert

Örülök a tavaszi szünetnek, de
azt hiszem, az idei más lesz,
mint az elôzô években volt.
Végzôs szakmunkástanuló vagyok, készülnöm kell a szakmunkásvizsgákra. Úgy tervezem, hogy minden nap tanulok majd, egy nap legalább
egy tételt. Természetesen
megyek a barátaimmal húsvét hétfôn locsolni, vödrökkel
szerelkezünk fel. Húsvétkor a
családdal meglátogatjuk majd
a rokonságot Cellben és Nagypiriten. A tanulás mellett sportolni, focizni fogok. Bobán játszom, így természetesen eljárok az edzésekre is.

Postánkból
Celldömölkön az SZTK gégészeti fôorvosa 2004.
február 24-re elôjegyzésbe vetetett kedvezôtlen
nyelési mechanizmustól fakadó görcsös tünet miatt röntgeni vizsgálatra. Viszont február 22-én éjjel két alkalommal is begörcsöltem.
Senkinek nem kívánom. Hisz a gégegyulladás veszélyes állapot.
Miután a rohamok gyengültek, mentôt hívtam.
A kórházban az ügyeletes orvos így fogadott, idézem: „Mi az,
nem tudott várni holnapig, hogy bejöjjön, inkább mentôvel hozatta be magát?”
Hangneme mindent elárult, csak az emberi érzés hiányzott belôle.
A modort a nyelési problémám ellenére lenyeltem. Sok minden
eszembe jutott, még az is, hogy ott hagyom, de gyógyulni akartam.
Mélységesen sértônek éreztem azt a megalázó gyanúsítást, vádat –
mások elôtt –, hogy a mentôt igénybe vettem, netán szórakozásból.
Akkor ott, de még a kórteremben is úgy éreztem, olyan egyénnel
álltam szemben, aki az ambulancia válogatott típusa, könnyen sodródik szubjektíve ellentétes irányba, és azzal érzéseket képes rombolni. Mint naiv beteg, arra is gondoltam, a kórteremben felkeres és
szótlanul rendezi önmagát. De önkontrolja, büszkesége nem engedte. Tôle én ezúton mégis elnézést kérek, hogy beteg állapotom
miatt az „éjjeli pihenôje” nem úgy sikeredett, ahogy elképzelte.
Nem hagyhatom ki, sôt: a belosztályon, akik velem ezt követôen
foglalkoztak, az ô munkájukat dicséret illeti, az aszisztenciától a szakorvosokig. Dr. Pap Tihamér fôorvos úr ki is jelentette: „Addig nem
engedjük ki, amíg a gondokat okozó problémát meg nem állapítjuk.”
Sikerült, nekik a gyógyító munkájukhoz sok sikert, hozzá jó egészséget kívánok.
»TÓTH REZSÔ – Celldömölk, Bercsényi u. 12.
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Felemás szereplés
Az NB II-es kézilabda-bajnokság harmadik fordulójában mindkét celli csapat Gyôrújbaráttal mérkôzött. A férfiak idegenben, a nôk hazai közönség
elôtt szerepeltek. Az összecsapásokból egyik csapatunk sem jött ki gyôztesen. A negyedik fordulóban a férfiak Kisbért fogadták, Molnár János tanítványai pedig Vasvárra utaztak. Március 27-én sikerült a javítás, a két-két
bajnoki pont megszerzése.
Unitranscoop Gyôrújbarát KSE – CVSE-Celli
Festék 25:24 (12:16)
Gyôrújbarát, 100 nézô, NB II-es férfi
bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette:
Erdélyi, Kiss.
CVSE: Dénes – Kormos (1), Pozsonyi
(2), Sali (5), Lendvai (8), Csitkovics (3),
Jakab (5). Csere: Kozma – Ludvig, Erôss,
Bakonyi, Tóth. Edzô: Mátés István.
Az elsô játékrészben remekül játszott
a CVSE, vezettek már 7 góllal is. A
második játékrészben feljavult a hazai csapat. Hiába vezetett szinte végig a Mátés-alakulat, az utolsó két támadást gól nélkül fejezték be, míg a
Gyôrújbarát eredményes volt, így otthon tartotta a bajnoki pontokat.
CVSE-Celli Festék – Gyôrújbarát KSC 23:28
(13:12)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 150

Ovis foci
Március hónapban két tornára is meghívást kaptak városunk legifjabb labdarúgói, az óvodások. 13-án nyolc csapat
részvételével Szombathelyen léptek pályára az Arborétum Sportcentrum mûfüves pályáján. Ez alkalommal Fortuna
nem fogta a celliek kezét, hisz nagy küzdelemben lemaradtak a dobogóról.
A 21-én Vasváron hat csapattal rendezett
megmérettetésen már koncentráltabban, jobban odafigyelve teljesítettek a
gyerekek. A torna gyôztesétôl egy ponttal lemaradva az elôkelô második helyet
szerezték meg. A rendezvény gólkirálya
a celldömölki Nagy Roland lett.
A két tornán szerepelt játékosok: Zseli
Viktor, Nagy Roland, Kovács Zalán, Salamon Szabolcs, Salamon Zalán, Benkô
Bence, Hérincs Dániel, Szalai Zsolt, Vincze
Adrián, Czöndör Bálint, Burján Attila, Kamondi Tivadar, Lempeg Olivér. A csapat
edzôi: Balhási István és Velencei Tibor.

nézô, NB II-es nôi bajnoki kézilabdamérkôzés. Vezette: Tóth, Török.
CVSE: Mendel – Kertész (2),
Szomorkovits L. (11), Szomorkovits A.,
Geiger (2), Pupp (7), Szilvágyi. Csere:
Balogh – Farkas (1), Foglszinger,
Bödör. Edzô: Molnár János.
A mérkôzés kísértetiesen hasonlított a
férfiak összecsapására. Molnár János
játékosai 55 percig vezettek a három
piros lappal és két súlyos sérüléssel (a
vendégek részérôl) tarkított meccsen.
CVSE-Celli Festék – Kisbér 20:18 (12:9)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 100
nézô, NB II-es férfi bajnoki kézilabdamérkôzés. Vezette: Baraskó, Simon.
CVSE: Horváth – Tóth (1), Pozsonyi
(2), Sali (2), Lendvai (6), Csitkovics
(6), Gubián (2). Csere: Kozma – Erôss
(1), Ludvig, Bakonyi, Kormos, Jakab.

Edzô: Mátés István.
A CVSE a mérkôzés elsô 20 percében
jól és eredményesen játszott. Ekkor
jött egy kisebb hullámvölgy, feljött a
Kisbér. A második játékrészben vezetett már Mátés István csapata 6 góllal is. Az összecsapás utolsó perceiben több celli ziccer is kimaradt, a
vendégek két gólra felzárkóztak. A
hazai siker azonban a szoros végeredmény ellenére egy percig sem
forgott veszélyben.
Közút Vasvár – CVSE-Celli Festék 19:23
(8:11)
Vasvár, 150 nézô, NB II-es nôi bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette:
Hofbauer, Péter.
CVSE: Mendel – Kertész (4),
Szomorkovits L. (10), Foglszinger,
Geiger (1), Pupp (6), Szilvágyi (1).
Csere: Balogh – Szomorkovits A. (1),
Farkas, Bödör. Edzô: Molnár János.
A mérkôzésen végig a celli csapat vezetett, az ô akaratuk érvényesült,
sokkal motiváltabb együttes benyomását keltették. Gyôzelmük teljesen
megérdemelt, de akkor lesz nagyobb
az értéke, ha az Alsóörs elleni összecsapáson hazai környezetben is diadalmaskodnak.
»VASS VERA

Két mérkôzés, három pont
NB I-es csapatunk nem játszott most mérkôzést. Az NB II-es gárda biztosan nyert idegenben, harmadik csapatunk hazai döntetlenje is
jónak mondható eredmény.
Zalakomár – CVSE-Mávépcell II. 12:6
Zalakomár, NB II-es férfi mérkôzés.
A kiesés ellen küzdô Zalakomár ellen csapatunk
végig a kezében tartotta a mérkôzést, és biztosan nyert.
Gyôzött: Takács (3), Ölbei (3), Máthé (2), Tamás
(2), a Takács-Ölbei és a Máthé-Tamás páros.
CVSE-Mávépcell – Gyôri Elektromos 9:9
Celldömölk, NB III-as férfi mérkôzés.
Mindkét csapat tartalékosan állt asztalhoz, így
született a számunkra jónak mondható döntetlen.
Gyôzött: Balázs Gy (3), Szabó F. (2), Kun T. (2),
Balázs B. (1) és a Balázs Gy.-Szabó páros.
Következik: április 17-én: CVSE-Mávépcell I. –
Apagy SE, CVSE-Mávépcell II. – Szenna Pack
Zselic mindkettô Alsóság, 11 óra. Április 18-án:
Sz.Vizéptek – CVSE-Mávépcell III., Szombathelyen.
»V.L.
felsô képen: ölbei péter – alsó képen: szabó ferenc
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Nem sikerült a kilencpontos rajt
CVSE-Cell-Modul-Pénzügyôr SE 2-1 (2-0)
Celldömölk, 600 nézô. Vezette: Szilasi.
Celldömölk: NAGY Z. – TEBELI, Csákvári,
Stieber – Kovács, Bodor, Hegyi, Manganelli
(Stefanik 80. p.) – Gyôrvári (Horváth a
szünetben), Ujhegyi (Sulyok 74. p.), Lengyel.
Edzô: Fedor Sándor.
Pénzügyôr: Stefán – Mihalik, SÓLYOM, dr.
Vainer, DIÓSZEGI – dr. Bocsó (Harmati 63.
p.), MIKLÓSVÁRI, Kiszely (Zsolnai a szünetben), Pavkó – Balázs (Benmestoura 75. p.),
Bíró. Edzô: Eipel Ferenc.
Góllövôk: Hegyi, Tebeli, ill. Benmestoura.
Sárga lap: Stieber a 33. p. Szögletarány: 2:7
(1:3).
Reggel még hó borította a pályát, a mérkôzés
kezdetére viszont már porzott. Mindez azt
bizonyítja, hogy jó munkát végeztek a
pályaépítôk. Remekül indult a találkozó, hiszen
Hegyi, Manganelli pontos passza után faképnél
hagyta a vendégek védelmét, és a kifutó Stefán
kapus fölött nagyszerû mozdulattal a hálóba
emelte a labdát. (1-0). A 39. percben Tebeli 40
méterre a kaputól észrevette, hogy Stefán
kapus messze elhagyta kapuját, nem teketóriázott, egybôl a kapus fölött a bal felsôbe emelt.
(2-0). A második félidô elején két óriási gólszerzési lehetôséget szalasztottak el a celli fiúk.
Az utolsó félórában elfáradtak néhányan a celli
együttesbôl, szerencsére azonban Nagy kapus a
helyén volt. A vendégcsapat mérkôzésvégi
fölényét Benmestoura 83. percben lôtt szépítô
gólja jelezte. (2-1). A gyôzelemmel megszakadt
a CVSE tavaly szeptember 27-étôl tartó hazai
nyeretlenségi sorozata.
Veszprém LC-CVSE-Cell-Modul 1-2 (0-0)
Veszprém, 300 nézô. Vezette: Kökény.
Veszprém: Varga – Tusori, KOZMA, Foki,
Curcic – Pákai (Szabadfi 73. p.), Szöllôskei,
HORVÁTH, Gunther – Bényi, Paleykov. Edzô:
Jugovits Lajos.
Celldömölk: Nagy – Tebeli, CSÁKVÁRI, Bodor,
Kovács, – PINTÉR (Reiner 90. p.), MANGANELLI (Stefanik 84. p.), Hegyi, LENGYEL – Horváth
az nb ii hummel-csoport állása
1. Mosonmagyaróvár 18
2. Komló
18
3. Paks
18
4. Veszprém
18
5. Barcs
19
6. Celldömölk
18
7. Sárvár
19
8. Kaposvölgye
20
9. Balatonlelle
18
10. Szigetszentmiklós 18
11. Pénzügyôr
19
12. Budakalász
17
13. ESMTK
19
14. Budafok
17
15. Mezôfalva
18
16. Tata
18

13
12
10
8
8
8
5
7
5
5
4
4
5
5
5
3

2
3
5
6
3
3
11
4
6
5
7
7
3
3
3
7

3
3
3
4
8
7
3
9
7
8
8
6
11
9
10
8

42
36
28
31
31
29
24
26
18
17
12
16
21
18
17
22

- 21 41
- 10 39
- 19 35
- 27 30
- 27 27
- 26 27
- 21 26
- 29 25
- 23 21
- 28 20
- 17 19
- 23 19
- 30 18
- 28 18
- 32 18
- 27 16

(Sulyok 71. p.), UJHEGYI. Edzô: Fedor Sándor.
Góllövôk: Horváth, ill. Ujhegyi (2). Sárga lap:
Csákvári a 64. p. Szögletarány: 9:1 (4:0).
Szerdán a 18. fordulóból elmaradt mérkôzést pótolták a csapatok. Gólt ígérô támadást a 28. percben a vendégek vezettek
Manganelli révén. A játékos jobb oldali
alapvonalról begurított labdáját a gólra éhes
celliek elôl Varga kapus remek vetôdéssel
megszerezte. A második félidôben megélénkült a játék, s az elsô percekben megint
csak a hazaiak voltak veszélyesebbek. Aztán
az elsô negyedóra után fordult a helyzet, és
Csákvári, majd Pintér lövése után a 24. percben Ujhegyi Lengyel beadását küldte
kapásból védhetetlenül a veszprémi kapu
jobb felsôjébe. (0-1). A gól után a hazaiak
nagyobb sebességre kap-csoltak, és meleg
pillanatokat szereztek a celli védôknek. Sôt,
a 76. percben három szöglethez jutottak, és
A március 27–28-ai eredmények: Sárvár-Komló 0-0, Barcs-Paks 1-1,
Balatonlelle-Kaposvölgye 1-2, Mezôfalva-Veszprém 1-1, ESMTK-Mosonmagyaróvár 1-4, Szigetszentmiklós-Budafok elm., Tata-Budakalász elm.
A március 31-ei eredmény: ESMTKSzigetszentmiklós 0-1.
Az április 3-4-ei eredmények: Veszprém-Barcs 4-1, Paks-Szigetszentmiklós 0-0, Pénzügyôr-Mezôfalva
1-1, Budakalász-Balatonlelle 1-1,
Sárvár-ESMTK 2-1, Budafok-Komló
0-1, Mosonmagyaróvár-Tata 2-1.
A 21. forduló mérkôzései: április 10.
Celldömölk-Budakalász 16.30 órakor, Szigetszentmiklós-Veszprém,
Tata-Balatonlelle, április 11. Mosonmagyaróvár-Sárvár, Barcs-Pénzügyôr, Mezôfalva-Kaposvölgye, KomlóPaks, ESMTK-Budafok. Elmaradt
mérkôzések: április 14. BudafokCelldömölk 16.30 órakor, KomlóPénzügyôr.
A 22. forduló mérkôzései: április 17.
Veszprém-Komló,
PénzügyôrSzigetszentmiklós, Budakalász-Mezôfalva, Paks-ESMTK, április 18. Balatonlelle-Celldömölk 17.00 órakor,
Sárvár-Tata, Kaposvölgye-Barcs, Budafok-Mosonmagyaróvár. Elmaradt
mérkôzések: április 21. Szigetszentmiklós-Mosonmagyaróvár, KomlóESMTK.

a harmadik után Horváth fejese meghozta a
kiegyenlítésüket. (1-1). A vendégek nem
adták fel, és próbálkozásukat siker koronázta. A 79. percben Tusori megingását
kihasználva Ujhegyi csapott le a labdára, és
melegében balról, 14 méterrôl kilôtte Varga
kapus kapujának jobb alsó sarkát. (1-2).
Kaposvölgye-CVSE-Cell-Modul 2-0 (1-0)
Kaposvölgye: Kakas – Bencze, BOZSÓ, Szabó
– Horváth J., TÓTH G., Czékmány (Illés 28.
p.), Horváth Z., Dede – Tolnai, FARKAS. Edzô:
Hanusz János.
Celldömölk: Nagy Z. – TEBELI, Bodor, Stieber
– Kovács (Latyák 63. p.), PINTÉR, Hegyi,
Manganelli, Lengyel – Horváth (Sulyok 54.
p.), Ujhegyi (Stefanik 74. p.). Edzô: Fedor
Sándor.
Góllövôk: Tóth G., Farkas. Sárga lap: Stieber
a 19., Pintér a 43. percben. Szögletarány: 4:5
(2:3).
A végig támadó celli csapat a góllövésen kívül mindent bemutatott a labdarúgás tudományából, de legbiztosabb gólhelyzeteit is
kihagyta. Ezzel szemben a hazai csapat kapura csak ritkán volt veszélyes, mondhatjuk
úgy is, hogy három kontratámadásból lôttek
két gólt, és megnyerték a mérkôzést.
«TIM
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Celldömölk Város Önkormányzata
képviselô-testületének rendeletei
7/2004.(II.12.) sz. rendelet a szociálisan
hátrányos helyzetben lévôk részére
adósságkezelési szolgáltatás mûködtetésérôl szóló 37/ 2003.(XII.17.) sz. rendelet
módosításáról
A képviselô-testület a szociálisan hátrányos helyzetben lévôk részére adósságkezelési szolgáltatás mûködtetésérôl szóló
rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1.§ A rendelet 3.§-a (1) bekezdésének d./
pontja helyébe a következô rendelkezés
lép: „3.§ (1) d./ A szociális igazgatásról és
szociális ellátásról szóló módosított
10/2000.(V.3.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati szociális rendelet) 17.§ (3) bekezdésében
elismert minimális lakásnagyságot és minôséget meg nem haladó lakásban lakik,
feltéve, ha vállalja az adóssága és a
megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének (továbbiakban: önrész) megfizetését, továbbá adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.”
2.§ A rendelet 6.§-a helyébe a következô
rendelkezés lép: „6.§ (1) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülô részére – az
adósságkezelési tanácsadó javaslatának figyelembevételével – az adósságkezelés
idôtartamára, de legalább egy évre lakásfenntartási támogatást kell megállapítani.
(2) A lakásfenntartási támogatás mértéke
a hatályos önkormányzati szociális rendelet 17.§ (4) bekezdésében meghatározott
normatív lakásfenntartási támogatás
200%-a.
(3) Amennyiben az adósságkezelési szolgáltatásban részesülô a tárgyévben már
megállapított normatív vagy méltányossági alapon részesül lakásfenntartási támogatásban, a továbiakban az adósságcsökkentési támogatás megállapítása idôpontjától a lakásfenntartási támogatásra
alanyi jogon járó jogcím alapján jogosult,
és a korábbi jogcím alapján megállapított
idôtartamig, annak leteltéig az alanyi jogon járó és a megállapított egyéb lakásfenntartási támogatás különbözetével
emelten kell folyósítani a támogatást, azt
követôen a (2) bekezdés szerint megállapított támogatást kell folyósítani.
(4) Az alanyi jogon járó lakásfenntartási
támogatást természetben kell nyújtani az
adósságkezelési tanácsadó által megjelölt
lakásfenntartási költség kiegyenlítésére.
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0(5) A megállapított lakásfenntartási támogatás folyósításáról az önkormányzat a
Városgondnokság útján gondoskodik a támogatásról rendelkezô határozatban foglaltak alapján.”
3.§ A rendelet 12.§-a a következô új (3)
bekezdéssel egészül ki: „12.§ (3) Az adósságcsökkentési támogatás folyósításáról az
önkormányzat a Városgondnokság útján
gondoskodik a támogatásról rendelkezô
határozatban foglaltak alapján.”
4.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján
lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti az alaprendelet 8.§
(2) bekezdés
ötödik francia bekezdése alatt zárójelben
lévô következô szövegrész: „(Amennyiben
a kérelmezô a lakásfenntartás költségeirôl
számlákat nem tud csatolni, úgy az önkormányzati szociális rendeletben meghatározott méltányolható lakásfenntartási költségeket kell alapul venni.)”
3/2004./II.12./ sz. rendelet a helyi
adókról szóló 9/2003./III.26./ sz. rendeletének módosításáról
A képviselô-testület a helyi adóról szóló
rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1.§ A rendelet 27.§-a a következô szövegrésszel egészül ki: Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat fizetô adó-

zók adófizetési kötelezettségüket csoportos
beszedési megbízás alapján is teljesíthetik.
2.§ A rendelet 28.§-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép: Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése, valamint adómérsékelés ügyében az adózás rendjérôl szóló
2003. évi XCII. törvény 133.§ és 134. §ában foglaltak az irányadók.
3.§ Ez a rendelet a kihirdetésének napján
lép hatályba.
2/2004.(II.12.) sz. rendelet az önkormányzat tulajdonában lévô lakások és
helyiségek bérletérôl és annak egyes
szabályairól szóló 23/ 2001.(V.30.) sz.
rendelet módosításáról
A képviselô-testület az önkormányzat tulajdonában lévô lakások és helyiségek bérletérôl és annak egyes szabályairól szóló
rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1.§ A rendelet 15.§-a a következô új (4) bekezdéssel egészül ki: „15.§ (4) A (3) bekezdés alapján megállapított lakbér nagyságát
minden évben úgy kell módosítani, hogy
annak értékállósága biztosított legyen.”
Záró rendelkezések
2.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján
lép hatályba.
(2) Ahol e rendelettel módosított alaprendelet Ingatlankezelést említ, ott a továbbiakban Városgondnokságot kell érteni.
»Fehér László polgármester
Baranyai Attiláné dr. jegyzô

Tudta, hogy már a postán is köthet
kedvezményes biztosításokat?
PostaFészekÔr
épület-, lakás és felelôsségbiztosítás

PostaUtasôr
utasbiztosítás családi és csoportos
kedvezménnyel

PostaÉrtékÔr
életbiztosítás megtakarítással és
adókedvezménnyel

PostaHozamÔr
biztos befektetés garantált hozammal, 11,10% június 30-ig

PostaAutóÔr
kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás kedvezô szervizfeltételekkel

PostaTestÔr
balesetbiztosítás a nap 24 órájában belföldön vagy külföldön

Forduljon bizalommal bármelyik posta illetékes munkatársához,
vagy hívja ügyfélszolgálatunkat a 06 40/200-480-as telefonszámon!

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Celldömölk
Széchenyi u. 10.
Telefon: 95/424-281
30x30-as Zalakerámia járólapok akciós áron!
20x25-ös csempék
30x30-as spanyol PEI:V-ös járólapok 3.900 Ft/m2
41x41-es spanyol járólapok
4.140 Ft/m2
Akciós fagyálló ragasztó 25 kg-os

1.300 m2/Ft
2.900 Ft/m2
3.790 Ft/m2
1.060 Ft/zsák

Továbbá kínálunk burkolási segédanyagokat, fürdôszobai
felszereléseket: kádak, zuhanytálcák lemez-akril kivitelben.

Nyári idôszámítás, téli idôjárás
Végre itt a nyári idôszámítás! – mondhattuk (volna) március 28-án. Ismét következnek a napfényes, szép, meleg napok! Ám valami hiba csúszott ebbe is, hisz ugyan
az óra eggyel korábbat mutatott, napfény sehol, helyette felhôk, hóesés(!), fehér
háztetôk, fázósan összehúzott kabátok, morcos tekintetek.
Bár – tegyük hozzá – az óraállításnak sosem tudunk
egyértelmûen örülni, mert hát ki szeret korábban
kelni, és korán lefeküdni, de azt mondják, valamit
valamiért. Az persze csak ritkán fordul elô, hogy a
nyári idôszámítás kezdetén téli körülmények fogadnak bennünket. Felvételünkön pár órával az óraállítás elôtt örökítettük meg a rendkívüli helyzetet egy
kicsit az utókor számára is. Bízunk benne, hogy amikor lapunk az Önök kezébe kerül, már ragyogó napsütés lesz, s csak ez a fotó emlékeztet bennünket a
hosszúra nyúlt télre.
»VÖLGYI L.

Mezôgazdasági
Szaküzlet Kft.
Celldömölk, Kisfaludy u. 1. Tel./fax: 95/422-285
Tavaszi lemosó permetezôszerek széles választékával
várjuk kedves vásárlóinkat
 Pl. Nevikén 1/1
640 Ft
 Agrol 1/1
810 Ft
 Vegasol 0,2
530 Ft
 Novenda 1/1
1160 Ft
Kapálógép-ajánlatunk a kerti munka megkönnyítésére
 KF 04 3,7 LE Techna
72.600 Ft
 KF 04 4 LE Brigsz
95.400 Ft
 KF 04 5 LE Brigsz
102.300 Ft
 KF 04 5 LE Honda
112.000 Ft
 KF 04 5,5 LE Brigsz
111.000 Ft
 KF 04 6 LE Brigsz
118.600 Ft
Fûnyírógépek tavalyi áron
 MTD 3,5 LE Brigss
 MTD 3,5 LE Techna
 MTD 4 LE Brigss gyorskerék állítású

47.600 Ft
44.800 Ft
51.000 Ft

Továbbá: kerti szerszámok, locsolótömlôk, tömlô csatlakozók, öntözôberendezések, kerítésfonatok, huzalok,
huzalszegek stb. széles választékával várjuk kedves
vásárlóinkat.

Hirdessen az Új Kemenesaljában!
Lapunk kéthetente minden celldömölki lakásba és városkörnyéki olvasóinkhoz is eljut.

H I R D E T É S I

T A R I F Á I N K

1 oldal.............................................................................................................................. 38.000
1/2 oldal ........................................................................................................................ 20.000
1/4 oldal ..........................................................................................................................12.500
1/8 oldal ........................................................................................................................ 10.000
1/12 oldal ........................................................................................................................ 6.500
apróhirdetés.......................................................................................................................... 500
(A HIRDETÉSI DÍJAK TARTALMAZZÁK AZ ÁFÁT.)

Lapunk megbízott hirdetésszervezôje Nagy Antal (Celldömölk, Mikes K. u. 14. III. em.,
Tel: 06/20/921-6324, 06 95/525-810), a polgármesteri hivatal mûszaki osztályának fôelôadója.

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Erdôk, mezôk, vizek lakói
Fehér gólya (Egyéb nevei:
cakó, eszterág, gagó, koszta)
A fehér gólya hazánk egyik
legkedvesebb madara, melyet
a termékenység jelképének is
tartanak. Költözô madárként a
telet Afrikában vészeli át. Hazánk élôhelyein mintegy ötezer pár tartózkodik a költés
és fiókanevelés idején. Érkezésük biztos jele a tavasznak.
Március végi, április eleji
visszatérését a költô, Tompa
Mihály, e szavakkal örökítette
meg: „Megenyhült a lég, vidul
a határ, / S te újra itt vagy, jó
gólya madár!” A fehér gólya
hazánkban 1901 óta védett
faj. Ma viszont már fokozottan
védett, eszmei értékét százezer forintban állapították
meg. A törvény nem csak a
madarat, de tojását, fiókáját,
sôt még a fészkét is tiltja elpusztítani vagy károsítani.
Gázlómadarak közé tartozó
hosszú lábú, hosszúnyakú madár. Teste fehér, szárnyának
evezôtollai feketék, csôre és

lába élénkpiros. Repülés közben nyakát kinyújtja, lábait
hátrafeszíti. Repülése viszonylag lassú, de könnyed és szép.
Járása kimért, tartása egyenes.
Testhossza 110 centiméter,
magassága 100 centiméter,
szárnyfesztávolsága 220 centiméter. Testsúlya 3-5 kilogramm. A nedves, vizes élôhelyeket szereti, ahol megfelelô
táplálékbázist talál. Táplálékszerzés céljából szívesen járja
a mocsaras tájakat, rétséget,
lucernást, lóherést, de még
szántáskor az eke után is feltûnik, hogy megtömje begyét
mindazzal, amit bekaphat.
Táplálékai közé tartoznak az
ízeltlábúak, kisemlôsök, giliszták, halak, békák, kígyók stb.
Mindent a begyébe rak, amit
meg tud fogni, és le tud nyelni. Nem egyszer áldozatául esnek a süldô nyulak, a földön
fészkelô madarak fiókái is, de
még a viperát is lenyeli.
Fészke lapos, melyhez visszatérôen évrôl évre ragaszko-

dik. Alját vastagabb, oldalát
vékonyabb gallyakból építi,
és szénával, szalmával béleli
ki. Tisztántartása miatt fészkét mindig magasabbra és
magasabbra építi a madár,
így az meghaladhatja az egy
mázsa súlyt is. Újabban fészkelô helyként a villanyoszlopokat használják a gólyák.
Sok gólya csak ötéves korában kezd el költeni. Tavasszal
a hímek érkeznek elôbb és
foglalnak fészket. A tojók pár
nappal késôbb követik a hímeket. A hím fészkéhez ragaszkodó, de párjához nem
feltétlen, ezért a tojók
esetenként
harcot
vívnak a betolakodókkal szemben a költôhelyért. Érkezés után
néhány hét pihenés,
és a tojó lerakja öthét fehér tojását. A
tojáslerakás, vagyis a
nász ideje alatt kelepeléssel üdvözlik egymást, és „csókolóz-

nak” a párok. A költésben
mindkét szülômadár felváltva
részt vesz, éjjel azonban csak
a tojó ül a tojásokon. A fiókák
négy hét elteltével kelnek ki,
súlyuk 65-80 grammról 8-9
hét után már meghaladja a 3
kilogrammot, és ekkor repülnek ki a fészekbôl. Lényegében eddig tart a költési idôszak, majd megkezdôdik a
fiatal madarak hosszú útra való felkészítése. Augusztus végén aztán egy szép napon
szárnyat bont a madársereg,
és bekövetkezik az, amit Petôfi így írt meg: „Jön az ôsz,
megy a gólya már, / Hideg
neki ez a határ.” Életkora
meghaladhatja a 20 évet.
»T.I.

