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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!
15x20-as csempe I. o.
I. o. olasz járólapok
I. o. 33x33-as járólap

1.380 Ft/m2-tôl
1.400 Ft/m2-tôl
1.750 Ft/m2-tôl

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/m2
(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!
Kínálatunkból: színmarha kesztyû 220 Ft/db; védôsisak 1.500 Ft/db;
védôszemüveg 680 Ft/db; rezgéscsillapítós kesztyû 1.550 Ft/db
A FELMÉRÉSTÔL A KIVITELEZÉSIG MINDENT MEGOLDUNK!

CELLDÖMÖLK TERÜLETÉN INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS.
IV. KábelNET – 768

CELLI-UDVARHÁZ BT.

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

I N G A T L A N

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

A J Á N L A T A :

Celld-ön 1754 m2-es, építési telek, közmû
hozzájárulásokkal eladó. I.ár: 2,5 M Ft

Celldömölkön 2 szintes igényes áll. cs.ház,
pincével, 2 garázzsal eladó. I.ár: 30 M Ft

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

Celldömölkön 5 szobás családi ház, aknás
garázzsal eladó. I.ár: 17,9 M Ft

Celldömölkön 2 szoba+elôtér elrendezésû
családi ház eladó. I.ár: 9,9 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
Celld-ön 1040 m2 építési telek eladó. I.ár:2,2 M 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

Letöltési sebesség: egyedi
Feltöltési sebesség: egyedi

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

Szolgáltatásunkat egyedi igényeinek
megfelelôen alakítjuk ki.

Szergényben 2 szobás családi ház 3842 m2
telken eladó. I.ár: 3,2 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

Havidíj*/2 év/: 11.520 Ft

VI. KábelNET – Egyedi
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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

Kemenesmihályán 5.500 m telken igényes
Celldömölk belvárosában 2 szobás igényes
állapotú lakás eladó. I.ár: 8,5 M Ft
áll. cs.ház, ikergarázzsaé eladó. I.ár: 22 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

»JEGYZET

Európai
Unió
Egy hét múlva átlépünk egy küszöböt. Egy küszöböt, amely jó tizenöt éve még falként magasodott elôttünk. Ám következett a
rendszerváltás, és a fal egyre alacsonyabb lett, hogy azután 2004.
május elsején átléphessünk rajta.
Nem magától lett ez így, sokat
kellett tennünk érte, de az igyekezetet mások is észrevették. Sokat
fáradoztunk és fogunk is még,
mert nagy a lemaradásunk.
A lépés történelmi jelentôségû.
Nyolc nap múlva már nemcsak
magyar, hanem uniós állampolgárok is leszünk. Tagjai egy nagy és
erôs közösségnek, amely nélkül
egy ekkora kis ország, egy ekkora
kis nép fennmaradása a globalizált világban egyre reménytelenebb lenne. Osztom azok véleményét, akik úgy vélik, a kereszténység felvétele óta az idei év májusának elsô napja kétezer éves történelmünk egyik legfontosabb dátuma lesz.
A beilleszkedés bizonyára nem
lesz könnyû, de úgy gondolom,
gyermekeink és unokáink jövôje
érdekében valamennyiünknek vállalni kell az átmeneti nehézségeket. Tartozunk ezzel az utókornak.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Épül a Vulkán fürdô
Aláírták a Vulkán fürdô kivitelezôi
szerzôdését, és az építkezés is megkezdôdött a múlt héten. A fürdô elsô
ütemének a nyárig kell elkészülnie.
Fehér László polgármester és Ónodi
István, a Mávépcell Kft. ügyvezetô
igazgatója ünnepélyes keretek között,
a térség országgyûlési képviselôi, a
képviselô-testület és az építkezés alvállalkozói elôtt látták el kézjegyükkel
a Vulkán fürdô elsô ütemének kivitelezôi szerzôdését. Fehér László örömét
fejezte ki a város életében jelentôs
esemény, a fürdôépítés elkezdése
miatt. Elmondta, hogy az elsô ütemben a központi épületegyüttest és a
medencék egy részét alakítják ki. A
fedett térben elkészül egy huszonöt
méteres uszoda, egy tanmedence,
egy meleg vizes élményfürdô, lesz
jucazzi medence, szauna-blokk,
megépítik a hozzátartozó öltözôket és
gépészeti egységet. Ónodi István arról
szólt, hogy a kivitelezô életében mindig jelentôs egy beruházás megvalósítása, fôképp akkor, ha az a székhelyükön valósul meg. Kiemelte: a
Mávépcell Kft. kellô referenciával rendelkezik országszerte és itthon is, hiszen városunkban építettek iskolát,
sportcsarnokot, orvosi rendelôket, lakásokat, felújították a kórház épületét,
Ígérte, hogy elsô osztályú minôségben építik meg a fürdôt is, amihez a
múlt héten már hozzá is láttak.
A Vulkán fürdôhöz, 2002-ben 560 millió forintot kapott a város a Széchenyi-tervpályázaton, majd a múlt év
ôszén további százmillió forintot nyert
az egészségturisztikai vonzerôk fejlesztése pályázatán. Az egymilliárd

fehér lászló és ónodi istván
látták el kézjegyükkel a szerzôdést

264 millió forintos beruházáshoz
szükséges további összeget önerôbôl
– a gázközmûvagyon után járó állami
kifizetésbôl – és 374 millió forintos hitelbôl állja a város.
A két településrész, Celldömölk és Alsóság között épülô fürdô egy korszerû, komplex szolgáltatást nyújtó
komplexum lesz. Az 1250 méter
mélyrôl feljövô, 49 fokos vízbázisra
alapozva színvonalas, rekreációs szerepet betöltô gyógyászati részleget
alakítanak ki. A víz nátrium-hidrogénkarbonátos jellegû, igen lágy, vasas,
fluoridos, és jelentôs a jódtartalma.
Az elsô ütemben téli üzemmódú és
hideg nyári üzemmódú fürdô a második építési ütemben teljesedhet ki,
amikor megépülnek a szabadtéri létesítmények, medencék is.

Iskolai
Kemenesalja Expó
beíratás
Beíratták a jövô tanévre a leendô
elsô osztályosokat. A Berzsenyi
Lénárd ÁMK-ba 17 gyereket írattak be, az Eötvös Loránd Általános Iskolában 51 elsôs – 38 celldömölki és 13 vidéki – kezdi meg
a tanévet, a Gáyer Gyula Általános Iskolában 44 a leendô elsôsök száma – 36 celldömölki és 8
vidéki –, a Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában pedig 23
elsô osztályost – 19 celldömölki
és 4 vidéki – várnak.

Hatodik alkalommal rendezik meg
a Kemenesalja Expót, április 30-a és
május 2-a között a Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskolában.
A kiállítás fôvédnöke: Pál Tibor államtitkár. Védnökei: Markó Péter, a
Vas Megyei Közgyûlés elnöke, Szabó Lajos és Kovács Ferenc országgyûlési képviselôk. A kiállítás házigazdája: Fehér László polgármester.
A kiállítás programja:
Április 30-a (péntek)
10.50 óra Mazsorettek felvonulása
11.00 óra A kiállítás megnyitója,
köszöntôt mond a szervezôk nevében Fehér László polgármester

»TULOK G.

11.10 óra Pál Tibor államtitkár köszöntôje
11.30 óra Vásári díjak átadása, a
kiállítás megtekintése
15.00 óra Uniós májusfa állítása
Május 1-je (szombat)
14.00 Európa-stand – Európa-nap
A kamara szerepe a határon átnyúló régiós fejlesztésben
Szakmai tájékoztató, növényvédelmi, termelési ajánlások a szôlôkultúrában
15.00 óra A Nagysomlyó – Ság hegy
– Kissomlyó történelmi borvidék
borverseny díjkiosztó ünnepsége
16.00 óra A díjazott borok bemutatása, borkóstoló
3

Nyugdíjakról és az unióról
Nyugdíjasoknak tartott fórumot dr. Csákabonyi Balázs országgyûlési képviselô, a Magyar Nyugdíjasok Országos Egyesülete Szövetségének elnökhelyettese. Az összejövetelen az európai uniós csatlakozás várható hatásairól
és a nyugdíjak alakulásáról volt szó.
Szabó Lajos országgyûlési képviselô, Fehér
László polgármester és Hajdu Ibolya önkormányzati képviselô társaságában találkozott dr. Csákabonyi Balázs celldömölki
nyugdíjasokkal. A nyugdíjas szövetség elnökhelyettese hangsúlyozta, hogy a nyug-

dr. csákabonyi balázs tartott fórumot a nyugdíjasoknak

díjas társadalom tele van félelmekkel és
szorongásokkal. Bizonytalanok amiatt, hogy
az uniós csatlakozás után, jövôre nagyon
felemelkednek az árak, elérhetetlenek lesznek a szolgáltatások, elértéktelenedik a
nyugdíj. Szeretné az ezzel kapcsolatos
téveszméket eloszlatni, hiszen attól, hogy
május 1-jétôl uniós tagok leszünk, nem
lesznek árrobbanások, nem fogják sanyargatni a nyugdíjasokat, és a magyar nyugdíjak meg fogják ôrizni vársárló értéküket,
késôbb az életszínvonal emelkedésével a
jövedelmek és a nyugdíjak is emelkedni
fognak.
Dr. Csákabonyi Balázs elmondta: 2002-ben
az inflációt meghaladó mértékben, 10,1
százalékkal nôtt a nyugdíjak vásárló értéke, ez a leköszönô és a jelenlegei kormány
érdeme volt, hiszen a választások évében
mindkét kormány emelte a nyugdíjakat.
2003-ban, amikor az elsô teljes éve volt a
kormánynak, 7,9 százalékkal emelkedett a

» RÖVIDEN
» A mozgássérültek javára
Jótékonysági délutánt szervez a Vas Megyei Mozgássérültek
celldömölki helyi csoportja április 25-én 16 órakor a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban. A mûsorban fellépnek az iskolák és a KMK csoportjai. A mûsorra 300 forintos belépôjegyet lehet váltani, a bevételbôl a mozgássérültek Széchenyi
utcai klubhelyiségének gázfûtés-beszerelését szeretnék megvalósítani.
» Rendhagyó földrajzóra
Dr. Nagy Jenô, a Kemenesaljai Baráti Kör tagja rendhagyó
földrajzórákat tart általános iskolásoknak április 27-én délelôtt a KMK-ban. A téma: természetünk titkai, térképészeti
alapfogalmak.
» Testületi ülés
Április 28-án 13 órakor tartja soron következô ülését a város
képviselô-testülete. A képviselôk egyebek mellett tárgyalnak az önkormányzati tulajdonban lévô intézmények épületeinek állagáról, és foglalkoznak a szolgáltatástervezési koncepcióval is.
» A magas vérnyomásról
Az egészségnevelési sorozat részeként a magas vérnyomásról tartanak elôadást az ÁNTSZ celldömölki intézetének munkatársai május 6-án 15 órakor a KMK-ban.
» Szemétszüret
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat kezdeményezésére
szemétgyûjtô akció lesz a ligetben május 7-én. A fiatalok várják az önkéntes segítôket.
4

nyugdíjak vásárló értéke, ami azért különleges, mert a rendszerváltás óta soha nem
fordult elô, hogy az új kormány elsô teljes
évében ekkora nyugdíjemelés lett volna.
Idén január 1-jén 6,3 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, és a törvény szerint novemberben visszamenôleges nyugdíjemelés lesz. A politikus hangsúlyozta: a jelenlegi kormány változtatta meg úgy a törvényt, hogy bevezessék a 13. havi nyugdíjat, ami évente 8,8 százalék többlettel
érinti a nyugdíjak összegét. A négy év
alatt bevezetésre kerülô 13. havi nyugdíjból tavaly egyheti összeget fizettek ki a
nyugdíjasoknak, idén májusban és novemberben is kifizetnek egy-egy heti nyugdíjat. Novemberben meglesz az özvegyi
nyugdíjemelés második része is, a jövô évtôl pedig fokozatosan bevezetik az egyedül élô – nem özvegy – nyugdíjasok pótlékkal történô segítését is. „Nem vettünk el a
nyugdíjakból, és azok vásárlóértéke sem
csökkent, mint ahogy azt néhányan hangsúlyozzák. Nyugodtan kérjék tôlünk számon azt, amit a kormányprogramban vállaltunk”, mondta dr. Csákabonyi Balázs.
»TULOK G.

Szerzôdés a gyerekorvossal
Szerzôdést kötött az önkormányzat egy gyermekorvossal a több éve ellátatlan gyermekgyógyászati körzet álláshelyére, így egy hosszú idô óta létezô probléma oldódik meg. A szerzôdés szerint dr. Bene László várhatóan július elején kezdi meg munkáját Celldömölkön.
A gyermekorvos a közelmúltban már gyógyított városunkban, helyettesítéssel látott el kisgyermekeket.

Szent György-napi
rendezvények
Celldömölkön rendezik a Vas Megyei Rendôrnapot április
24-én. A hivatalos program 9 órakor ünnepélyes állománygyûléssel és jutalmazási ünnepséggel kezdôdik a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban, beszédet mond dr. Orbán
Péter rendôr altábornagy.
Elôtte, 8 és 9 óra között fúvószenekari és mazsorettbemutató lesz a KMK-nál. 10.15 órakor a CVSE sporttelepén nyitják meg a rendezvényt, majd 17 óráig bemutatók, versenyek és kulturális programok lesznek. Délelôtt kezdôdik a Szent György-napi labdarúgó-bajnokság jó idôben a sporttelepen, rossz idôben a szakközépiskola sportcsarnokában. A sporttelepen az érdeklôdôk
láthatnak egyebek között bûnügyi technikai, bûnmegelôzési, fegyveres, kutyás, kommandós, festékpatronos fegyver bemutatókat. Lesz kerékpáros ügyességi
vetélkedô és aszfaltrajzverseny. 17 és 20 óra között utcabál lesz, majd tûzijátékkal ér véget a program.

Kitüntetettek
a nemzeti 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 Egészségügyi Tagozata kitüntetést kapott dr. Mesterházy Zsuzsanna
körzeti háziorvos. A doktornô 1972ben Pécsett végzett az Orvostudományi Egyetemen, majd három évig
Intaházán, a Pszichiátriai Rehabilitációs Intézetben dolgozott. 1975-ben a
megüresedett Nagysimonyi-Kemenesmihályfa-Tokorcs körzeti orvosi állásra pályázott, mert úgy érezte, nem
hagyhatja cserben mikrokörnyezetét,
hiszen kemenesmihályfai születésû.
Immár 29 éve látja el ennek a körzetnek a háziorvosi feladatait, és soha

Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata kitüntetést vehetett át március 15-én Szajdán
Lajos, Celldömölk és Sárvár polgármesteri hivatalainak védelmi referense, katonai és védelmi fômunkatárs.

Anyák napja
Ma éjjel tudtam meg, hogy vagy:
egy csöppnyi élet a semmibôl.
Nyitott szemmel feküdtem a sötétben, és egyszerre, abban a sötétben, belém villant a bizonyosság:
igen, vagy. Létezel.
(Oriana Fallacci)

Beney Zsuzsa: Anya dúdolja
Azt kérdezed tôlem
hogyan vártalak?
Mint az éjszakára
fölvirrad a nap,
mint a délutánra
jô az alkonyat,
mint ha szellô jelzi
a förgeteget –
ezer pici jelbôl
tudtam jöttödet.
Mint tavaszi reggel
a nap sugarát,
fagyos téli este
jégcsap illatát,
mint az alma ízét,
tejet, kenyeret –
pedig nem is láttalak még,
úgy ismertelek.

nem bánta meg, hogy ezt a hivatást
választotta. 1998-ban szakvizsgát is
tett. Sokszor eszébe jut az a mondat,
amelyet volt tanárától, Romhányi
professzortól hallott: „A beteg jóléte a
legfôbb érdek!”. Igyekezett mindig
úgy dolgozni, ahogy erre tanították.
Dr. Mesterházy Zsuzsanna szerint a kitüntetés igazi csapatmunka elismerése, hiszen nagyon sokat segít neki a
körzetében dolgozó ápolónô és védônô is. Örül annak, hogy a megfelelô
szakmai háttérre – a rendelôintézet, a
kórház – mindig számíthatott munkája során, és családja is mindenben támogatta. A betegek gyógyítását, elmondása szerint, addig szeretné folytatni, míg Isten ehhez neki erôt és
egészséget ad.

Szajdán Lajos 1978-tól 2001-ig a Vas
Megyei Hadkiegészítô Parancsnokság
területfelelôse volt, mellette 1996-tól
megbízási szerzôdéssel ellátta Sárvár
és Celldömölk körzetének védelmi referensi feladatait. Miután a haderôreform következtében korábbi munkaköre megszûnt, fôállású munkatársként került át a két városba, és látja el
a két honvédelmi körzetben összesen
72 település feladatait. Intézi a két város helyi védelmi bizottságainak
ügyeit, valamint a katonai, védelmi és
katasztrófavédelmi feladatokat. Örül
annak, hogy sikerült jó kapcsolatot
kialakítania a védelemben részt vevô
– rendôrség, tûzoltóság, polgárvédelem, ÁNTSZ – szervekkel. Mikor 2001ben átvette a feladatkört, kezdetleges
stádiumban volt a védelmi rendszer.
Azóta sikerült kialakítania egy használható rendszert, melyet szerencsére
élesben még nem kellett kipróbálni.
2003-ban a több minisztérium által
megtartott törvényességi ellenôrzés
során sikeres volt a tervkomplexum, a
rendszergyakorlaton pedig jó eredményeket értek el.
»VASS VERA

Mint a fény az árnyat,
záport a virág,
mint patak a medrét,
madarat az ág,
mint sóhajos nyári éjjel
a fák az eget –
mindenkinél jobban téged
így szerettelek.

Ratkó József: Zsoltár
Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot
váltanak; egyetlen halott
sincs közülük; fiatalok,
mint az idô. Újra születnek
minden gyerekkel; megöletnek
minden halottal – harmadnapra
föltámadnak, mire virradna.
Adassék nekik gyönyörûség,
szerelmükért örökös hûség,
s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyûjtött kínját.
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K U L T Ú R A »

Pályázati
Versek a kemenesaljai
nyeremények költônô emlékére
A rendezvények szervezéséhez nemcsak önkormányzati támogatást, hanem pályázati forrásokat is felhasznál a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ, az intézmény a közelmúltban is jelentôs összegeket nyert. Pálné Horváth Mária igazgatótól megtudtuk, hogy a jövô heti programokhoz, a Magyar Köztársaság az Európai
Unióhoz való csatlakozás méltó megünneplésének rendezvényéhez a Miniszterelnöki
Hivataltól 800 ezer, a Vas Megyei Közgyûléstôl
300 ezer forintot nyertek.
Négy pályázatot nyújtottak be a Nemzeti
Kulturális Alapítványhoz, mindegyik sikeres volt,
összesen 1,7 millió forintot nyertek. A pénzt a
Kráterhangverseny rendezéséhez, a kistérségi
Tájoló programhoz használják fel, utóbbi során
Bobán, Nagysimonyiban, Ostffyasszonyfán
mutatkoznak be a celldömölki csoportok.
Pályáztak a különbözô városi rendezvényeken a
kistérség mûvészeti értékeinek bemutatására,
és a nyert összegbôl javítják az intézmény
közösségeinek munkafeltételeit is.

Az 1995-ben alakult celldömölki Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány
az elôzô évekhez hasonlóan az idén
is, immár 10. alkalommal megrendezte a költônô nevét viselô, a költészet napja elôtt tisztelgô versmondó
versenyt. Április 16-án szép számmal
gyûltek össze a versmondók, felkészítôik, kísérôik a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ galériáján, ahol az
alapítvány és a KMK nevében Pálné
Horváth Mária köszöntötte a megjelenteket és természetesen a zsûrit.
Az eredetileg 14 év alattiaknak és 14

léptek társaik és a zsûri elé. Az I. korcsoportban huszonketten, a II.-ban tíz
tanuló mérte össze tudását. A zsûrielnökök értékeléseikben kiemelték,
hogy szépen, tisztán beszéltek a gyerekek, öröm volt ôket hallgatni. Néhányan azonban nem az életkori sajátosságaiknak megfelelô mûvet választottak, nekik azt tanácsolták, erre
figyeljenek a jövôben.
Az I. korcsoport eredménye: 1. Szabó
Dorottya, Gáyer iskola (felkészítôje:
Kovácsné Hegyi Edit); 2. Németh
Vivien, Sárvár, Szent László iskola

» KULTÚRMORZSÁK
» Zenebarátoknak
A Celldömölki Zenebaráti Kör április 24-én 17 órakor
tartja soron következô hangversenyét a zeneiskola
kamaratermében. A hangversenyen közremûködik
Fodor Gábor (fuvola), Sárfyné Halmos Erika (zongora),
Sárközi Gábor (bôgô) és Rétfalviné Süle Nóra (zongora).
» Bárdos-fesztivál
Hagyományos módon az idén is megrendezik a
zeneszerzôrôl elnevezett Bárdos-fesztivált április 25én. 10 órakor a Kiscelli Szûzanya kegytemplomában
Bárdos Lajos Missa tertia és Aeterne rex címû mûveit
adják elô a közremûködô énekkarok. A kórusok – a
celldömölki Liszt Ferenc Vegyeskar, a Zalaszentgróti
Városi Vegyeskar, a keszthelyi Helikon Kórus, a
Siófoki Városi Nôikar és a Szombathelyi Ifjú
Zenebarátok Kórusa – 13 órától a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központban lépnek fel.
» Imádok férjhez menni
Nádas Gábor – Szenes Iván Imádok férjhez menni
címû zenés vígjátékát mutatja be a Turay Ida
Színtársulat április 28-án (szerdán) 19 órakor a KMKban. A szereplôk között van Nemcsák Károly, Cseke
Péter, Mikó István, Pásztor Erzsi, Benkô Péter.
Az elôadásra – a bérleteken kívül – jegy is váltható (I.
hely 1900 forint, II. hely 1700 forint, nyugdíjas és
diák: 1600 forint).
6

a versmodók egy csoprtja a verseny elôtt

év felettieknek meghirdetett verseny
csoportjait a jelentkezôk kor szerinti
megoszlását figyelembe véve megváltoztatták a szervezôk. Így a 3–6.
osztályos tanulók kerültek az I. korcsoportba, míg a 7.-esektôl a 2. osztályos középiskolásokig alkották a II.
korcsoportot. A kisebbeknél Dörnyei
Lászlóné elnöklete mellett Ambrusné
Somogyi Zita és Vikmon Szilvia zsûrizett. A nagyobbaknál a zsûri elnöki
tisztjét Lendvai Istvánné töltötte be,
a zsûri tagjai pedig Pálné Horváth
Mária és Martonfalvi Mária voltak.
A versenyzôk két verssel szerepeltek.
A kötelezô verset Dukai Takách Judit
kötetébôl, a szabadon választottat
egy Kemenesaljához kötôdô költô
mûveibôl választhatták a diákok.
Legtöbben Weöres Sándor, Petôfi
Sándor és Berzsenyi Dániel mûveivel

(Szalai Ferencné); 3. Pityer Dorina,
Eötvös iskola (Némethné Tóth Izabella). Különdíjasok: Kasza Kornél, Sárvár, Nádasdy iskola (Kissné Czenki
Éva); Dienes Dorina Valentina, Körmend, Körmendi Ált. Isk. (Györke
Lászlóné); Hegedûs Klára, Gáyer iskola (Kovácsné Hegyi Edit).
A II. korcsoport eredménye: 1. Giczi
Janka, Berzsenyi gimnázium; 2. Sebestyén Aliz, Boba, Ált. Isk. (Szabóné
Kolostori Mária); 3. Molnár Károly,
Sárvár, Tinódi gimnázium (Pernecker
Csilla). Különdíjasok: Veress Krisztina,
Berzsenyi gimnázium; Vargyai Viktória, Gáyer iskola (Kovácsné Hegyi
Edit).
A díjazottak értékes ajándékokat vehettek át. A versenyen szereplô valamennyi tanuló emléklapot kapott.
»VASS VERA

» KK RU ÓL NT ÚI KR AA

Csatlakozás az Európai Unióhoz
» Az Európai Unió és Magyarország
Május 1-jén Magyarország csatlakozik az Európai Unióhoz.
Az Európai Unió a három szervezetbôl
álló Európai Közösségekre alapulva
jött létre. Az Európai Közösségeket
hat ország – Németország, Franciaország, Olaszország, Belgium, Hollandia
és Luxemburg – alapította.
A második világháború utáni években néhány európai állam elhatározta, hogy megakadályozza az újabb
háborúk kitörését Európában. 1950ben Robert Schuman francia külügyminiszter és Jen Monnet, a francia
Tervhivatal elnöke azt javasolták,
hogy Franciaország és Németország
acél- és széntermelését közösen ellenôrizzék – mivel ez a két nyersanyag a háború két legfontosabb
alapanyaga. 1951-ben a hat ország
részvételével megalakult az Európai
Szén- és Acélközösség, ezzel létrejött
az Európai Közösségek elsô tagja.
1957-ben a tagországok megalapították a gazdasági együttmûködés
erôsítését és a kereskedelmi korlátozások megszüntetését szolgáló Európai Gazdasági Közösséget, a Közös
Piacot, valamint az atomenergia
békés felhasználására irányuló Európai Atomenergia Közösséget, az Európai Közösségek második és harmadik tagját. Az Európai Közösségeket
egyéb együttmûködési területekkel
bôvítették ki, majd 1992-ben a
Maastrichti Szerzôdés aláírásával
megalakult az Európai Unió. Mivel a
szerzôdés csak 1993. november 1-jén
lépett hatályba, ettôl a dátumtól
kezdve nevezzük a szervezetet Európai Uniónak.

Az Európai Uniónak jelenleg 15 tagja
van. A különbözô országok folyamatosan csatlakoztak az EU-hoz: 1973ban Nagy-Britannia, Dánia és Írország, 1981-ben Görögország, 1986ban Portugália és Spanyolország,
1995-ben Ausztria, Finnország és
Svédország. Magyarország 1991-ben
kötött társulási szerzôdést az Európai
Unióval, és 1994-ben nyújtotta be jelentkezési kérelmét.
Május 1-jén tíz ország – Magyarország, Ciprus, Csehország, Észtország,
lengyelország, Lettország, Litvánia,
Málta, Szlovákia, Szlovénia – csatlakozik az Európai Unióhoz.
Az Európai Unió jelképei
Himnusz – Beethoven IX. szimfónia,
Örömóda.
Zászló – kék alapon 12 sárga csillag.
A csillagok a teljességet és a tökéletességet jelképezik. Körben helyezkednek el, ezzel jelképezik a tökéletességet; 12 van belôlük, mint az óra
lapján a számokból, ezzel jelképezik
a teljességet és az unió népeinek
egységét.
Európa-nap – minden év május 9-én
ünnepelik.
» Kemenesi köszöntô
Celldömölk a városközpontban rendezendô ünnepi és szórakoztató
programokkal köszönti az európai
uniós csatlakozást április 30-án és
május 1-jén.
Pénteken 17 órakor ünnepélyesen
felvonják a zászlót. 17.30 órakor kezdôdik a Kemenesi köszöntô címû

program helyi és
kistérségi hagyományôrzô csoportok mûsorával.
19 órától musicalés slágerfesztivál
kezdôdik Zenés
kalandozás Európa
színpadán címmel.
20 órától utcabál és Európa-májusfa
állítás lesz.
Szombaton délelôtt 9 órától Kemenesi játszóház, Magyar virágok Európa
kertjében címmel óriáskép-festô verseny várja a gyerekeket.
11 órakor kezdôdik a Circus Fabricius
mûsora.
14 órától helyi mûvészeti csoportok –
a Kemenesalja Néptánccsoport, az
Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti
Alapiskola drámatagozata, a Celli
Népdal Stúdió – adnak mûsort Európa-köszöntô címmel.
15 órától helyi és meghívott mûvészek – Dömsödi Farkas Bálint, Harangozó Teri – lépnek fel.
17.30 órakor kistérségi polgármestereket köszöntenek.
20 órától utcabál lesz – 20 órakor
Moulin Rouge, 21 órakor 4U, 22 órakor tûzijáték.
Kísérôrendezvények: kirakodóvásár,
vidámpark, Internet-kuckó, a csatlakozás emlékkönyve – celldömölki
üzenetek az európai uniós tagállamokba.
A rendezvény támogatói: Miniszterelnöki Hivatal, Celldömölk Város Önkormányzata.
»Összeállította:
TULOK GABRIELLA

Feszületet szenteltek
Útszéli feszületet állítottak Izsákfa északi határában, a keresztet húsvét hétfôjén szentelték fel. A templom körül gyülekezô hívek körmenetileg, a 15 órai harangszó után indultak a falu határába. Az új feszület mellett dr. Koltai Jenô plébános
emlékezett a keresztállítás történetére, megköszönve az adományozók és a segítôk jólelkûségét. A keresztet – amely Dénes Tibor helyi fafaragó mûvész alkotása – Pavlics István kanonok, jánosházi esperes szentelte fel. Az énekek és az imák
elhangzása után a gyülekezet visszavonult a templomba,
majd a kultúrházban tartottak agapét. Farkas Zoltán, a részönkormányzat vezetôje méltatta, hogy most már a faluból
minden égtáj felé kivezetô utakon áll egy-egy kereszt.
»T.G.
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A HELY, AHOL ÉLÜNK»
P O R T R É

Sebestyén Csongor
Úgy gondolom,
kevés celldömölki van, aki
nem ismeri Sebestyén Csongort, hiszen 35 éven át elmaradhatatlan kerékpárjával ott volt mindenütt, ahol kommunális feladatokat
kellett megoldani a város területén.
Igaz, kezdetben, hét éven át más területen dolgozott, az iskolák elvégzése után elôször a MÁV Pályafenntartási Fônökséghez került. Amikor
l969-ben megalakult Celldömölkön a
Költségvetési Üzem, ott helyezkedett
el, mint az üzem mûszaki vezetôje. A
munkahely elnevezése és az ô
beosztásának megnevezése is több
alkalommal változott, ô mindvégig fizikai munkát végzô emberekkel bánt.
Sebestyén Csongor a közelmúltban
nyugdíjba ment. Az „üzemnél” eltöltött 35 évben tucatnyi fônöke volt, s
mint mondja, valamennyivel korrekt
volt a kapcsolata, s úgy véli, ôk is

ezen a véleményen vannak. Beosztottjairól is ugyanígy vélekedik. Voltak
ugyan kisebb súrlódások, de arra
büszke, hogy a 35 év alatt komolyabb
problémája sohasem volt közte és a
keze alatt dolgozók között. Pedig sokan voltak és sokfélék. Az eltalált szó,
az éppen megfelelô hangnem általában hatásos volt. Minden beosztottját
emberszámba vette, és ezt ôk is érezték. Ez volt a kapcsolatuk alapja. Vallja, másképp ezt nem lehet csinálni.
Amikor arra kérem, hogy emeljen ki
néhány emlékezetes idôszakot, elsôként a 69-70-es évet említi, amikor
elkezdték Celldömölkön a szemétszállítást. Elôször, mintegy éven át
lovas kocsival oldották meg, aztán
Csepel, majd Ifa gépkocsikkal. Aztán
említi még a 90-es évek elejét, amikor helyre kellett állítani a lelakott állami lakásokat, rossz állapotban lévô
irodahelyiségeket, mûhelyeket, hogy
normális áron el lehessen ôket adni.
Azt mondja, pestiesen szólva, az nem

Vetélkedô a városról
Az idei kettôs jubileum – Nemesdömölk és Kis-Czell egyesülésének századik, a várossá avatás huszonötödik
évfordulója – alkalmából több rendezvénnyel is tiszteleg a város. Ezek
közé tartozik a várostörténeti vetélkedô is, melynek döntôjét március
19-én rendezte meg a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ. A vetélkedô
2003. októberében indult útjára az Új
Kemenesalja hasábjain. A Keme-
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nesaljai Mûvelôdési Központ felhívására jelentkezô 14 éven felüli és 14
éven aluli csapatoknak négyszer huszonöt kérdésbôl álló feladatsort kellett megoldaniuk Celldömölk múltjáról. A helyes megoldásokat beküldô
csapatok részt vehettek a döntôben,
ahol játékos kereteken belül mérhették össze tudásukat. A 14 éven aluli
öt csapat mellett egy 14 éven felüli
gimnazista csapat is eredményesen
oldotta meg a feladatsorokat. Ôk
vendégként voltak jelen a döntôn és
különdíjban is részesültek. A zsûri elnöke Káldos Gyula nyugalmazott
könyvtárigazgató volt, a játékmester
szerepét a városi vetélkedô kitalálója
Pálné Horváth Mária, a KMK igazgatónôje töltötte be.
A döntôsök elôzetes feladatokat is
kaptak, egy öt kérdésbôl álló interjút
kellett készíteniük városunk egyik
közismert személyiségével, valamint
Celldömölk jellegzetes épületeit, mûemlékeit, szobrait kellett megszemélyesíteniük A feladatok között volt
helytörténeti totó, mozaikjáték, és a

volt semmi, de szerette ezt a fajta
munkát is.
Aki ismeri Sebestyén Csongort, és
szereti a sportot, az tudja, hogy fiatal
korában aktív sportoló volt. Kilenc
éven át védte a CVSE kézilabdacsapatának kapuját, illetve ebbôl le kell
számítani a katonaidôt, mert akkor a
veszprémi alakulat csapatának a hálóôre volt. Akkoriban olyan játékosok
játszottak a celli csapatban, mint
Somlai Károly (Maszka), Nagy Árpád
(Buli) vagy Raska Laci, hogy csak néhányat említsünk közülük. Ma is szívesen emlékszik azokra az évekre.
Most meg már itt a nyugdíjaskor. Azt
mondja, ebben a téli idôszakban nem
esett rosszul egy kis semmittevés, de
azt nem neki találták ki. Ám aggódnia nem kell, mert van egy kis szôlôje, ami rendszeres elfoglaltságot jelent kora tavasztól késô ôszig. Azután
általában naponta kétszer meglátogatja 95 éves édesapját, gondozza a
kiskertjét, úgyhogy nem fog unatkozni. Van ezen kívül egy olyan terve is,
hogy egy négyórás állást vállal valahol. A legfontosabb óhaja pedig az,
hogy az egészsége minél tovább
megmaradjon. Kívánjuk, így legyen!
»VÖLGYI LÁSZLÓ

népszerû activity játékban is megmutathatták tudásukat a gyerekek.
A vetélkedô elsô helyezettje a Gáyer
Gyula Általános Iskola csapata lett,
második helyen végzett a Berzsenyi
Lénárd ÁMK 7. a osztálya, harmadik a
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola csapata, negyedik a Berzsenyi
Lénárd ÁMK 7. b osztálya, ötödik pedig a Berzsenyi Lénárd ÁMK 6. osztálya lett. A döntô résztvevôi értékes
könyvjutalmakat, okleveleket vehettek át. A versenyzôk nyereménye továbbá egy jutalomkirándulás Pápára,
ahol meglátogatják majd a Református Kollégiumot és az élményfürdôt.
»VASS VERA

Barátok a világhálón
Keress barátokat az Internet segítségével a címe a városi könyvtár április 30-ai programjának, amikor rendkívüli nyitva tartással, 18-tól 22 óráig
is várják a látogatókat. Az európai
uniós csatlakozás elôestéjén az uniós
tagországokból és a csatlakozásra
váró országokból levelezôpartnereket kereshetnek az érdeklôdôk.

»A HELY, AHOL ÉLÜNK

Tíz éve új neve van a malomnak
A LISZTET NEM CSAK ÖRLIK, CSOMAGOLJÁK IS

fotó: völgyi lászló

A POLINWEST Kft. neve talán nem cseng olyan ismerôsen a hétköznapi ember fülének, mint a „celldömölki malom” elnevezés. Ez utóbbi azonban
nem csak egy név, de minôségi garancia is a Kemenesalján élôk számára.
Horváth János igazgatóval a fejlesztésekrôl is beszélgettünk.

horváth jános igazgató

A Vas Megyei Gabonaipari Vállalattól
vette át éppen tíz évvel ezelôtt a
celldömölki malmot a POLINWEST Kft.
A cég akkori és jelenlegi ügyvezetô
igazgatója Horváth János. Beszélgetésünk elején nem kis büszkeséggel
említi, hogy mindhárom gyermeke a
malomiparban helyezkedett el, így a
Horváth család egyben molnár dinasztia is.
A nem túl régmúltra visszatekintve
örömmel említi, hogy a tíz évvel

ezelôtti privatizációnak egyetlen kárvallottja sem volt, teljes létszámmal,
jogfolytonos munkaviszonyban vette
át az új cégvezetés az itt dolgozókat.
A munka jellege azóta sem változott
meg jelentôsen, plusz tevékenységként azonban fölvállalták a liszt helyi csomagolását és kiszállítását is.
Fluktuáció gyakorlatilag nincs a vállalkozás területén. A nyugdíjazásokon kívül szinte teljes létszámban ugyanazok a munkavállalók dolgoznak itt,
mint a privatizáció elôtt. A munka jellegébôl adódóan a 48 emberbôl
mindössze hét nôi dolgozó van, a többiek molnárként, anyagmozgatóként,
sofôrként dolgoznak a cégnél.
A cég jövôre vonatkozó elképzeléseit
a technika újítások teszik ki. A ’90-es
években történt teljes felújítás mintegy 150 millió forintjába került a malom vezetôségének, ahogy Horváth
János fogalmazott, ez egy jó közepes
európai színvonal elérésére elegendô
fejlesztés volt. Az elkövetkezô öt év
elsôrendû feladatai közé tartozik,
hogy új gépek vásárlásával, a technológia átszerelésével nyugati éltechnológiai színvonalat érjen el a malom
felszereltsége. Ehhez már csak az
szükséges, hogy a meglevô piacokat

folyamatosan újítják a technológiát

meg tudják ôrizni. A cégvezetés
egyelôre létszámbôvítést nem tervez, se szükség, se lehetôség nincs a
bôvítésre, fogalmazott Horváth János.
»NÉMETH IBOLYA

Kátyúk az utakon Tartoznak a bérlôk
Járhatunk gyalog, kerékpárral vagy autóval, lépten-nyomon tapasztaljuk, hogy a tél komoly nyomokat hagyott városunk útjain. Gondot okoz
minden közlekedônek, de problémát jelent azoknak, akikre a megoldás
tartozik, az önkormányzatnak is. Érdeklôdésünkre Szabó István, a mûszaki osztály munkatársa szólt arról, hogy a város útjainak egy része, az
úgynevezett átvezetô utak – a Sági, a Baross, a Széchenyi, a Kossuth és
a Wesselényi – az állami közútkezelôhöz tartoznak. Ezeken az önkormányzat beavatkozást nem végezhet, kivéve, ha erre megkérik.
Szabó István elmondta, hogy munkatársaival felmérték az utak állapotát, és azokat a szakaszokat, ahol valóban komoly sérülések keletkeztek a burkolaton, még a kátyúzás megkezdése elôtt kijavítják a
CellVíz Kft. közremûködésével. A tényleges kátyúzás megkezdése május végére, június elejére tehetô, és számításai szerint július végére,
augusztus elejére tudják befejezni. A munka mintegy hatmillió forintjába kerül a városnak.

A képviselô-testület legutóbbi ülésén foglalkozott az önkormányzati kintlévôségek, hátralékok behajtásával. Múlt év ôszén felszólításokat küldtek azoknak, akiknek fizetési hátralékuk van, de kevesen
rendezték a számlákat. Lakás- és helyiségbérleti díjakból mintegy
16 és fél millió forint kintlévôsége van az önkormányzatnak, vízdíjjal 113-an tartoznak mintegy négymillió forinttal, 67-en pedig lakáscélú kamatmentes kölcsöntámogatásukat nem fizették ki, 1,8
millió forint összegben.
Az adósoknak a díjhátralékok behajtásánál elôször felajánlják az
adósságkezelési szolgáltatást. A lakbértartozások esetében százezer forint alatti hátraléknál csak a hátralék behajtására indítanak
eljárást, százezer forint feletti hátraléknál felmondhatják a bérleti
szerzôdést, és a lakókat ki is lakoltathatják az eljárás során. A vízdíjhátralékoknál bírósági eljárást indítanak, a kölcsönök esetében
pedig a kölcsönszerzôdést is felbonthatják.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

»T.G.
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A kosárlabda az élete
CELLDÖMÖLKÖN JÁRT BUTTÁS PÁL

Buttás Pál neve sokak számára, akik
járatosak a kosárlabda világában, ismerôsen cseng. Kevesen tudják viszont, hogy celldömölki kötôdése is
van. A Kemenesaljai Baráti Kör tagjaként gyakran keresi fel városunkat az
egyébként szekszárdi származású kosárlabda szakedzô, egyetemi tanár, a
SPORT1 televíziós csatorna ismert, és
a szakma által nagyon is elismert
szakkommentátora. Felesége révén
lett celldömölki, akinek szülei, Deák
Jenô és Deák Jenôné, Éva néni közmegbecsülésnek örvendô tagjai vol-

tak a Berzsenyi Dániel Gimnázium
tantestületének.
A baráti kör tagjai ezer szállal kötôdnek évtizedek távlatából is az elbocsátó városhoz, s ennek a kötôdésnek
kézzelfogható jeleként ajánlották fel,
hogy szívesen tartanak elôadásokat
az iskolák diákjainak. Az idei sorozat
elsô elôadójaként érkezett a Berzsenyi gimnázium és az Eötvös iskola
meghívására Buttás Pál március 19én Celldömölkre. Délelôtt az Eötvös
iskola tanulóival találkozott, s másfél
órás élvezetes élménybeszámolót
tartott eddigi pályafutásának jeles
momentumaiból. Hangsúlyos szerepet kapott a Dél-Koreában rendezett
universiade, melynek a sport mellett
számos tanulságértékû momentuma
is volt. Kitért az élsporttal járó nehézségekre, de egyidejûleg a tanulásra
is biztatta a gyermekeket, hiszen kimûvelt emberfôvel sokkal könnyebb
az élsport utáni, úgynevezett civil
életbe beilleszkedni. A SPORT1 kulisszatitkai sem maradtak feltáratlanok, és számos érdekes történetet

hallhatott a néha szó szerint tátott
szájjal hallgató publikum.
A kosárlabda látványos térhódítását a
gyors és élvezetes játéknak tudja be
Buttás Pál, valamint annak, hogy a
jégkoronggal együtt a 21. század
sportjának nevezett kosárlabda könynyen elsajátítható egy bizonyos szintig, s ezzel már örömet szerez mûvelôjének. Délután a gimnázium tornatermében már a labdáé volt a fôszerep. A nôi junior válogatott egykori
szövetségi kapitánya még most is
virtuóz módon bánik a játékszerrel, s
az elsô pillanattól fogva megtalálta a
hangot a lelkes fiatalokkal. Bemutatkozásában azért itt is beszélt a sport
melletti tanulás fontosságáról, felhívta a tanulók figyelmét a Kemenesaljai Baráti Kör pályázataira, s az elnyerhetô ösztöndíjaira. Aztán önfeledt labdapattogtatás következett,
mely hû képet adott a kosárlabda által nyújtható örömökrôl csak úgy,
mint általában minden sport nagyszerû voltáról.
»RO-LÓ

Egyházi iskolák versenye Pályázat
Egyházi iskoláknak rendeztek országos
sportversenyt a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskolában. A Katolikus Iskolák
Diák Sportszövetsége idén négy helyszínen
különbözô idôpontokban rendezi a verse-

I–II. korcsoport fiú tornacsapat
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nyeket, Celldömölkön tornából és sakkból
mérték össze tudásukat a diákok.
A Szent Benedek iskola tanulóinak eredményei. I-II. korcsoport leány torna csapatbajnokság: 1. Szent Benedek iskola „A”
csapat (tagjai: Tömböly Edina, Geiszter Kitti, Cseke Evelin, Takács Viktória, Marton
Laura, Kiss Patrícia), egyéniben elsô lett
Marton Laura, második Takács Viktória, harmadik Kiss Patrícia. I-II. korcsoport fiú torna
csapatbajnokság: 3. Szent Benedek iskola
(tagjai: Déri Dominik, Gersey Bence,
Szentpály-Juhász Benjámin, Kiss Bálint, Ôri
Bence). III-IV. korcsoport leány torna csapatbajnokság: 1. Szent Benedek iskola „A”
csapat (tagjai: Somogyi Judit, Horváth Zsuzsanna, Nagy Ivett, Horváth Fruzsina, Bognár Zsófia, Sebestyén Kinga). 3. Szent Benedek iskola „B” csapat (tagjai: Horváth Virág, Teveli Orsolya, Nagy Vivien, Varga Szilvia, Antal Erika, Balázs Viktória). A tornászok edzôi: Somogyi Judit és Kelemen Kornél. A sakkversenyen a fiúk versenyében a
III-IV. korcsoportban 4. helyen végzett
Nagy Péter.

A jánosházi Szent Imre Általános
Iskola pályázatot hirdet tanítói állásra határozott idôre 2004. augusztus 16-ai belépéssel.
A pályázóval szemben támasztott
feltételek: megfelelô végzettség,
diplomamásolat, plébánosi vagy
lelkészi ajánlás, kézzel írt önéletrajz, keresztény elkötelezettség.
A pályázat beadásának határideje:
2004. május 31.
Cím: Szent Imre Általános Iskola
9545 Jánosháza, Ady E. u. 14. Tel.:
06 95/450-103.

Horgászat
Május 1-jén tartja éves horgászversenyét a Locomotív Horgász Egyesület a
celldömölki tavon. A versenyzôk jelentkezését reggel 6 órakor várják, a
verseny 7 órakor kezdôdik.

» OLVASÓI OLDAL
Megkérdeztük
» válaszoltak

Milyen érzés az anyaság?

»kérdez: vass vera

»fotó: tulok gabriella

Marton Pálné

Édesanyának lenni csodálatos
érzés. Két lányom van, azt a
szeretetet, amit tôlük kapok,
nem lehet pénzzel megfizetni.
Minden csekélységért hálásak, ragaszkodóak. A nagyobbik lányom már tudja, milyen
érzés édesanyának lenni,
mert van egy tündéri kislánya.
Így boldog nagymama is vagyok. A kisebbik lányom, mivel tanul még, távol él tôlünk,
de naponta kapcsolatban vagyunk telefonon, mert nagyon
hiányzik neki az édesanya, és
nekem is ô. Az anyák napját
minden évben pár szár virággal ünnepeljük meg.

Nyoszoli
Kálmánné

Nagyon jó érzés édesanyának
lenni. Fôleg akkor, ha az embernek jó gyerekei vannak, jó
a kapcsolata a gyerekeivel.
Nekem két fiam van, az egyik
huszonkilenc, a másik huszonöt éves. Minden évben felköszöntenek anyák napján, kedveskednek nekem, aminek
nagyon örülök. Sajnos én már
nem tudom felköszönteni az
édesanyámat, mert meghalt.
Ez fájó pont az életemben, hiszen úgy érzem, addig van
mindenkinek otthona, amíg
bármi problémája, öröme van,
haza tud menni, megbeszélni
az édesanyjával.

Bándoli
Lászlóné

Elmondani szavakkal nagyon
nehéz, talán nem is lehet, milyen édesanyának lenni. Úgy
gondolom, ezt mindenkinek
magának kell megéreznie.
Együtt lenni a gyermekünkkel, ha beteg, ha nevet, ha
sír. Nézni, ahogy felnô, érezni
az ô szeretetét is. A kislányom
hároméves, de szeretnék
még gyermeket, hogy újra
átéljem majd ezt a csodálatos
érzést. Van egy nôvérem, neki is vannak gyermekei. Minden évben felköszöntjük virágcsokorral, jókívánságokkal
az édesanyánkat. Így lesz ez
az idei anyák napján is.

Vasúti pályaépítôket képeztek
Vasúti pályaépítôknek adtak át szakképzést igazoló dokumentumot a
Mávépcell Kft.-nél. A képzést a Kemenesaljai Foglalkoztatási Paktum
keretében valósították meg. A
kistérségi paktum egyik célja, hogy
csökkentse a munkanélküliséget, a
hiányszakmákban szakképzést folytassanak. A Vas Megyei Tudományos
Ismeretterjesztô Egyesület szervezésében a Vas Megyei Munkaügyi Központ és a Mávépcell Kft. négy hónapos felnôttképzô tanfolyamán tizenhatan szereztek szakképesítést. Egy
éve volt már egy hasonló képzés, akkor útfenntartó szakmunkásokat,
most vasúti pályaépítôket képeztek.
Ónodi István, a Mávépcell Kft. ügyvezetô igazgatója elmondta, hogy a ti-

zenhat résztvevô közül tizennégyen a
vállalkozás dolgozói, ketten pedig
munkanélküliek voltak, nekik munkalehetôséget ajánlottak a cégnél. Szerették volna, ha több munkanélküli
vesz részt az elméleti és gyakorlati
képzésben, de az ügyvezetô szerint a
megkeresett munkanélküliek nem
voltak partnerek. Soós Ferenctôl, a
munkaügyi központ celldömölki kirendeltségének vezetôjétôl megtudtuk, hogy a képzés 220 ezer forintos
díját a munkanélkülieknek teljes egészében, a munkaviszonnyal rendelkezôknek fele részben támogatták. A
munkanélküliek havonta 17 ezer forint keresetpótló juttatást is kaptak a
munkaügyi központtól.

Illés Józsefné

Gyakorló anyukaként mondhatom, nagyon jó érzés édesanyának lenni. Azt gondolom,
akinek lehetôsége van rá, mindenki vállaljon kisbabát. 28
éves vagyok, 7 hónapos a gyermekem. Azt hiszem a gyermekvállalás nincs korhoz kötve.
Mi terveztük az érkezését, nagyon boldogok vagyunk. Édesanyámékkal lakunk együtt, nagyon jó a viszonyunk. Természetesen felköszöntjük ôt és a
férjem édesanyját is anyák
napján. Nagyon örülök annak
is, hogy az óvodákban, bölcsôdékben mûsorral kedveskednek az anyukáknak.

Bajnok gyorsés gépíró

»T.G.

Országos anyanyelvi verseny
Névadójáról, Kresznerics Ferencrôl elnevezett országos anyanyelvi versenyt rendez
április 28-a és 30-a között a városi könyvtár. A versenyen részt vevô diákok szóbeli és írásbeli megmérettetésen is számot adnak tudásukról. Az anyanyelvi versenyt
dr. Balázs Géza nyelvész Nyelvünk a 21. században címû elôadásával nyitják meg
szerdán 18 órakor a polgármesteri hivatal dísztermében.

Országos elsô helyezett lett gyors- és gépírás összetett
versenyszámban Kovácsné Horváth Andrea a közelmúltban Budapesten megrendezett bajnokságon. Gyorsírásból
második, gépírásból negyedik helyezést ért el, a két részverseny eredményei alapján megnyerte az összetett
versenyt a Mávépcell Kft. dolgozója. Gyorsírásból egy
fokozódó sebességû, nyolcperces diktátumot kellett leírni,
melynek a végsebessége 300 szótag volt percenként.
Gépírásból 30 perc alatt 14 ezer leütést produkált Andrea.
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Szerencsés gyôzelmek
Az NB II-es kézilabda-bajnokság elmúlt két fordulójában a szerencsével
sem álltak hadilábon a celldömölki kézilabdások. A nôk április 4-én hazai
pályán Alsóörs ellen, a férfiak pedig 10-én szintén celli közönség elôtt
Szentgotthárd ellen arattak egy-egy gólos gyôzelmet. A Mátés-alakulat a
másik mérkôzésén Veszprémben szenvedett szoros meccsen vereséget,
míg Molnár János tanítványai az elôrehozott Bük elleni összecsapáson magabiztos gyôzelmet arattak.
CVSE-Celli Festék – Alsóörs 31:30 (12:15)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 150
nézô, NB II-es nôi bajnoki kézilabdamérkôzés. Vezette: Husz, Kálmán.
CVSE: Mendel – Kertész (4),
Szomorkovits L. (13), Geiger (3),
Szomorkovits A. (2), Pupp (3), Szilvágyi (4). Csere: Balogh – Foglszinger
(2), Bödör. Edzô: Molnár János. Jók:
Szomorkovits L., Geiger, Foglszinger.
A mérkôzést a vendégek kezdték jobban, elhúztak 12:3-ra. Molnár János
tanítványai ekkor eszméltek, kezdték
a félidô végére ledolgozni hátrányukat. A második játékrészben ismét
több gólos vendég elôny (20:27) után
tért magához a celli csapat. A rendes
játékidôben kiegyenlítettek, majd
egy idôn túli szabaddobással Celldömölkön tartották a két bajnoki pontot.
Fotex II KC – CVSE-Celli Festék 27:24 (13:13)
Veszprém, 50 nézô, NB II-es férfi bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette:
Békés, Hofbauer.

A Vasi Volán jegyés bérletárai
Vonaljegy elôvételben:
93 Ft
Vonaljegy az autóbusz-vezetônél:
93 Ft
Egyvonalas, névre szóló bérletjegy, havi:
2.070 Ft
Egyvonalas, névre szóló bérletjegy, félhavi:
1.365 Ft
Összvonalas, névre szóló bérletjegy, havi:
2.580 Ft
Összvonalas, névre szóló bérletjegy, félhavi:
1.705 Ft
Tanuló-nyugdíjas havi bérletjegy:
840 Ft
Összvonalas, arckép nélküli havi bérletjegy:
7.740 Ft
Névre szóló, összvonalas kombinált bérletjegy:
3.355 Ft
Tanuló, nyugdíjas kombinált bérletjegy:
1.095 Ft

CVSE: Kozma – Pozsonyi (4), Erôss,
Ludvig, Lendvai (3), Csitkovics (6),
Gubián (7). Csere: Sali (2), Kormos
(1), Bakonyi (1), Tóth, Jakab. Edzô:
Mátés István. Jók: Csitkovics, Gubián.
Az összecsapás elején felváltva estek
a gólok, egyik csapat sem tudott nagyobb elônyre szert tenni. A második
félidôben jobbára a Veszprém akarata
érvényesült, állandósult az 1-2 gólos
hazai vezetés. A celliek a vége elôtt 3
perccel egyenlítettek, de a végjátékban kétszer eladták a labdát, és emberhátrányban játszottak. Gólt nem
dobtak, a Veszprém viszont hármat. A
végeredmény nem tükrözi igazán azt,
milyen szoros volt a mérkôzés.
Bük – CVSE-Celli Festék 24:29 (14:16)
Bük, 150 nézô, NB II-es nôi kézilabda-mérkôzés. Vezette: Vida, Gyulasi.
CVSE: Mendel – Kertész (5),
Szomorkovits L. (10), Geiger (1),
Szomorkovits A. (1), Pupp (5), Szilvágyi (6). Csere: Balogh – Farkas (1),

Foglszinger. Edzô: Molnár János. Jók:
az egész csapat.
A hazai csapat 5:4-re vezetett az elsô
negyedóra után. Innen átvette az irányítást Molnár János együttese, és a
42. percig celli elôny állt az eredményjelzô táblán. Ekkor emberhátrányba került a CVSE, egyenlített a
Bük, de újra celli percek következtek.
Az idegenbeli gyôzelemmel nem szakadt meg bajnoki mérkôzésen a Bük
ellen 2001 novembere óta tartó gyôzelmi sorozat.
CVSE-Celli Festék – Szentgotthárd 22:21
(12:12)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 150
nézô, NB II-es férfi bajnoki kézilabdamérkôzés. Vezette: Doszpoth, Kovács.
CVSE: Dénes – Pozsonyi (6), Erôss,
Ludvig, Lendvai (3), Csitkovics (8),
Gubián (3). Csere: Kozma – Sali (1),
Kormos (1), Bakonyi. Edzô: Mátés
István.
A megyei rangadón 10 percig a CVSE
vezetett, majd átvette az irányítást
Fancsali Ferenc együttese. A kiegyenlített játékot a félidei eredmény hûen
tükrözi. A második játékrészben 8
percig nem dobott gólt a Mátés-alakulat, de tudtak javítani. 20:16-ra elhúztak a celliek, az elôny pedig a
mérkôzés végéig kitartott. A gyôzelemhez az is kellett, hogy 40 másodperccel a vége elôtt a Szentgotthárd
büntetôt hibázzon.
»VASS VERA

Nyertek az esélyesek
NB I-es csapatunk fölényesen, az NB
II-es nagy küzdelemben gyûjtötte
be a két-két pontot, NB III-as gárdánknak nem volt esélye a listavezetô ellen.
CVSE- Mávépcell – Apagy SE 14:4
Celldömölk, NB I/A-s férfi mérkôzés.
A várakozásnak megfelelôen sima
hazai gyôzelem született.
Gyôzött: Kriston (4), Vimi (4), Bárány
(4), a Kriston-Bárány és a Vimi-Orbán
páros.
CVSE-Mávépcell II. – Kaposvári AK 4:14
Celldömölk, NB II-es férfi mérkôzés.
A listavezetô ellen a tartalékos cellieknél csak Ölbei teljesítménye dicsérhetô.
Gyôzött: Ölbei (3), Máthé (1).

VÍZÉPTEK – CVSEMávépcell III. 7:11
Szombathely,
NB III-as férfi
mérkôzés.
A megyei rangadón a jobb formában lévô és
jobban összpontosító celliek megérdemelten
gyôztek.
Gyôzött: Fehér (3), Tamás (3), Balázs
Gy. (2), Szabó F. (1), a Fehér-Tamás
és a Balázs-Szabó páros.
Következik: április 24. Széchenyi Fôiskola – CVSE-Mávépcell, Pécsi TÜKE –
CVSE-Mávépcell II., április 25. ÉVSEHidró – CVSE-Mávépcell III.
»VÖLGYI L.
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Gólzáporos gyôzelem, majd gólínség
CVSE-Cell-Modul–Budakalász MSE 6-0 (3-0)
Celldömölk, 600 nézô. Vezette: Horváth S.
Celldömölk: Nagy Z. – Latyák, BODOR,
Csákvári, Stieber – TEBELI, Kovács, Bodor,
Hegyi, Manganelli (Stefanik 80. p.) – Gyôrvári (Horváth a szünetben), Ujhegyi (Sulyok 74. p.), Lengyel. Edzô: Fedor Sándor.
Budakalász: 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: Ujhegyi (3), Manganelli (2), Bodor. Sárga lap: Manganelli 74. p., Pintér
75. p., ill. Völgyi 26. p., Craveró 32. percben. Szögletarány: 4:5 (1:3).
A végig mezônyfölényben játszó CVSE
olyan focit játszott, amiért érdemes futballmérkôzésre járni. Repülôrajtot véve, a
12. percben Manganelli és Ujhegyi jóvoltából, már két gól volt a hazaiak elônye, melyet a 45. percben háromra növelt Ujhegyi.
A második játékrész félórai futballbemutatója után újra beindult a hazai gólgyártás.
A 76. percben Ujhegyi mesterhármast jelentô találatának, majd a 81. percben Bodor bombájának, míg a 82. percben
Manganelli szorongatott helyzetben végeredményt beállító góljának tapsolhatott a
szép számú közönség.
Budafok FK-CVSE-Cell-Modul 0-0
Budafok, 100 nézô. Vezette: Horváth G.
Budafok: Balázs – Bôsze (Mihályi 73. p.),
SZABÓ V., ÁCS, Nemecsek – VEJMOLA, SEMSEI, Farkas (Bartosik 81. p.), Chrobák – Szabó G. (Jerome 73. p.), Liszkay. Edzô: Takács
László.
Celldömölk: Nagy – Latyák (Sulyok a szünetben), CSÁKVÁRI, BODOR, Stiber, – Kovács (Horváth 81. p.), Tebeli, PINTÉR, Lengyel – Ujhegyi (Törtei 90. p.), Hegyi. Edzô:
Fedor Sándor.
Sárga lap: Semsei 37. p., Bôsze 41. p.,
Vejmola 66. p., ill. Bodor 42. p. Hegyi 73.
az nb ii hummel-csoport állása
1. Mosonmagyaróvár
2. Komló
3. Paks
4. Veszprém
5. Celldömölk
6. Kaposvölgye
7. Barcs
8. Sárvár
9. Budakalász
10. Balatonlelle
11. ESMTK
12. Tata
13. Szigetszentmiklós
14. Pénzügyôr
15. Budafok
16. Mezôfalva

20
20
20
20
21
22
21
21
20
20
21
21
19
20
20
20

14
12
11
9
9
9
9
6
6
6
6
4
5
4
5
5

2
5
6
7
4
4
3
12
7
6
3
8
5
7
4
3

4
3
3
4
8
9
9
3
7
8
12
9
9
9
11
12

45
36
31
32
35
31
34
28
21
23
25
27
17
13
18
19

-

24
10
19
27
28
30
30
24
30
27
33
33
29
20
33
38

44
41
39
34
31
31
30
30
25
24
21
20
20
19
19
18

p., Tebeli 75. p. Kiállítva: Bodor a 85 percben, második sárga lap után. Szögletarány:
6:5 (3:4).
A 16. fordulóból elmaradt mérkôzést pótolták szerdán a csapatok. A celli csapat
kezdett jobban, majd negyedóra elteltével
kiegyenlített lett a játék, de a kapuk ritkán
kerültek veszélybe. Két esemény adott az
elsô játékrészben izgalomra okot. A 27.
percben Lengyel 22 méterrôl leadott balsarkos félmagas lövését tenyerelte Balázs
kapus bravúrosan szögletre. A 31. percben
lesgyanús helyzetbôl lépett meg a jobb oldalon Vejmola, de a kapuelôtérbe belôtt
labdájáról ketten is lemaradtak. A második
félidôben a többet támadó hazaiakkal vívott nagy harcot a jól védekezô vendégcsapat. Igazi gólhelyzet a 68. percben
Nemecsek elôtt adódott, de csak a jobb
kapufa tövét találta el.
Balatonlelle SE-CVSE-Cell-Modul 2-0 (1-0)
Balatonlelle, 300 nézô. Vezette: Farkas B.
Az április 10–11-ei mérkôzések további eredményei: SzigetszentmiklósVeszprém 0-1, Tata-Balatonlelle 43, Mosonmagyaróvár-Sárvár 2-3,
Barcs-Pénzügyôr 3-1, MezôfalvaKaposvölgye 1-3, Komló-Paks 0-0,
ESMTK-Budafok 4-0. Elmaradt mérkôzés eredménye április 14-én: Tata-Budakalász 0-2.
Az április 17–18-ai mérkôzések további
eredményei: Veszprém-Komló 0-0,
Pénzügyôr-Szigetszentmiklós elm.,
Budakalász-Mezôfalva 3-1, PaksESMTK 3-0, Budafok-Mosonmagyaróvár 0-1, Sárvár-Tata 1-1,
Kaposvölgye-Barcs 2-0.
A 23. forduló mérkôzései: április 24.
Tata-Celldömölk 18.00 óra, Szigetszentmiklós-Kaposvölgye, április
25. Sárvár-Budafok, Mezôfalva-Balatonlelle, Barcs-Budakalász, Komló-Pénzügyôr, ESMTK-Veszprém,
Mosonmagyaróvár-Paks.

Balatonlelle: Gyenes – Kiss, Kenéz (Graszl 63.
p.), BUZSÁKI, Tulák – Takács, FÖLDES, Páli
(Kovács A.), Sylla – SILIMON (Kolovics 84. p.),
HIMICS. Edzô: Bözsöny János.
Celldömölk: Nagy Z. – Latyák (Kovács SZ. 57.
p.), Csákvári, Stefanek (Németh a szünetben), Stieber – TEBELI, PINTÉR (Törtei 76. p.),
Hegyi, Lengyel – MANGANELLI, Németh,
Ujhegyi. Edzô: Fedor Sándor.
Góllövôk: Himics, Földes. Sárga lap: Buzsáki a
6. percben. Kiállítva: Csákvári a 92. percben.
Szögletarány: 3:6 (1:3).
A mérkôzés alatt többet támadott a celli együttes,
helyzetek sokaságát dolgozta ki, de azok rendre kimaradtak. A hazai csapat viszont már a 7. percben az elsô támadását góllal tudta befejezni. Sylla és Himics
összjátékát követôen az utóbbi 17 méterrôl kilôtte a
jobb alsó sarkot. (1-0). Tíz perccel késôbb óriási egyenlítési lehetôséget szalasztottak el a celliek. Lengyel és
Ujhegyi egy védôvel állt szemben, de Lengyel a saját
csatára helyett a védôhöz passzolt. Ezt követôen
Latyák kétszer is hibázott gólhelyzetben. A második játékrészben egymást követôen Manganelli, Lengyel,
Ujhegyi, sôt még Csákvári elôtt is nyílt gólszerzésre lehetôség, de egyikôjük sem tudott a kapuba találni. A
73. percben viszont egy szöglet után, a bizonytalan védôk mellett Földes állította be a végeredményt. (2-0).
Helyzeteik alapján legalább a döntetlent megérdemelték volna a vendégek, de a futballt gólra játsszák.
«TIM

Új

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente
felelôs kiadó:

Fehér László polgármester
felelôs szerkesztô:

Tulok Gabriella
a szerkesztôség:

Balhási Istvánné, Káldos Gyula, Molnár Gábor,
Németh Ibolya, Pálné Horváth Mária,
Rozmán László, Szabó László, Szigethy Teodóra,
Tarrósy Imre, Vass Veronika,
Völgyi László (nívódíjas),
Horváth Lajos (örökös tag)
hirdetésszervezô:

A 24. forduló mérkôzései: május 1.
Celldömölk-Mezôfalva 17.30 óra,
Paks-Sárvár, Pénzügyôr-ESMTK, Budakalász-Szigetszentmiklós, Veszprém-Mosonmagyaróvár, május 2.
Kaposvölgye-Komló, BalatonlleBarcs, Budafok-Tata. Elmaradt mérkôzések: május 5. Celldömölk-Paks
17.30 óra, Mosonmagyaróvár-Barcs.

Nagy Antal (20/921-6324)
szerkesztôség:

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/525-810
E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu
lapterv:

Horváth Attila
nyomda:

Sába Druck Sárvár

ISSN 0865-1175
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Hirdetmény Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen
kívánja értékesíteni a tulajdonában lévô 1081/4/A-5.
hrsz. alatt felvett Celldömölk, Vasvári P. u. 2. II. em. 5.
szám alatti 65 m2 alapterületû, 2 és fél szobás társasházi öröklakást az alapító okirat szerint hozzátartozó
helyiségekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt.
Az ingatlan kikiáltási ára: 8.700.000 Ft.
Az árverés idôpontja:
2004. április 29. (csütörtök) 10 óra.
Helyszíne:
a polgármesteri hivatal emeleti tanácskozóterme.
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés megkezdése elôtt a 800.000 Ft letéti díjat a polgármesteri hivatal pénztárába befizeti. Fizetési eszközként csak
készpénz fogadható el. A letéti díj a vevô által fizetendô vételárba beszámít, a többi résztvevô számára az
árverés befejezése után visszafizetésre kerül. Az ingatlan tulajdonjogát a liciten résztvevôk közül az szerzi
meg, aki a legmagasabb összegû vételár egy összegben való megfizetésére tesz ajánlatot.
Az ingatlan megtekinthetô: telefonon történô elôzetes egyeztetés alapján munkanapokon 8-16 óráig.
Az árverés nyertesének feladata és költsége az adásvételi szerzôdés elkészíttetése legkésôbb a licit idôpontját követô 30 napon belül. A vételár kifizetése a
szerzôdés megkötését követô 8 napon belül esedékes.
További felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyonkezelôjénél, illetve a 95/525-813-as telefonon kapható.

Labdarúgótorna
A 2000 Celldömölk UFC szervezésében, a GALISZ névadó szponzor támogatásával került megrendezésre a
Városi Sportcsarnokban március 20-án a IV. GALISZ Kupa utánpótlás labdarúgótorna. A kupán két korcsoportban 8 csapat ifjú focistái rúgták a labdát 19 perces
mérkôzéseken. Az I. korcsoportban az 1993 után születettek, a II. korcsoportban az 1995 után születettek
szerepeltek. A játékosok színvonalas összecsapásokon
mérték össze tudásukat, a kilátogató szurkolók, nézôk
lelkes focistákat, látványos megoldásokat és szép gólokat láthattak.
A celldömölki csapatok eredményei:
I. korcsoport: Celldömölk – Lurkó 0:3, ZTE – Celldömölk
1:1, Celldömölk – Keszthely 0:4. II: korcsoport: Celldömölk II. – Celldömölk I. 0:4, ZTE – Celldömölk II. 5:0,
Celldömölk I. – Lurkó 1:2, Lurkó – Celldömölk II. 6:0, ZTE
– Celldömölk I. 1:1.
A IV. GALISZ Kupa végeredménye:
I. korcsoport: 1. Lurkó Szombathely, 2. Keszthely, 3.
ZTE, 4. Celldömölk.
II. korcsoport: 1. Lurkó Szombathely, 2. ZTE, 3. Celldömölk I., 4. Celldömölk II.
A kupán mindkét korcsoportban osztottak különdíjakat
is. A kisebbeknél a legjobb kapus címet Zseli Dániel érdemelte ki, a gólkirály Virág Martin lett.
»VASS V.
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Celldömölk Város Önkormányzata Képviselô-testületének Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága az önkormányzat tulajdonában lévô 12 db új, költségelven
megállapított lakbérû, nem szociális alapú lakás bérbeadására az alábbi
feltétellel pályázatot hirdet:
1./ A lakások helye:
Celldömölk, Sági u. 20–22.
Összkomfortos, egyedi gázfûtéses, emeleti és tetôtér-beépítéses lakások.
2./ A lakások adatai:
I. emelet
I. emelet
I. emelet
I. emelet
I. emelet
I. emelet
II. emelet
II. emelet
II. emelet
II. emelet
II. emelet
II. emelet

1. sz. lakás
2. sz. lakás
3. sz. lakás
4. sz. lakás
5. sz. lakás
6. sz. lakás
7. sz. lakás
8. sz. lakás
9. sz. lakás
10. sz. lakás
11. sz. lakás
12. sz. lakás

területe
52,49 m2
52,60 m2
52,49 m2
51,54 m2
46,34 m2
52,66 m2
45,21 m2
45,32 m2
45,21 m2
51,54 m2
46,34 m2
52,66 m2

(2 szobás)
(2 szobás)
(2 szobás)
(1+1/2 szobás)
(1+1/2 szobás)
(2 szobás)
(1+1/2 szobás)
(1+1/2 szobás9
(1+1/2 szobás)
(1+1/2 szobás)
(1+1/2 szobás)
(2 szobás)

havi bérleti díja
28.240 Ft
28.300 Ft
28.240 Ft
27.729 Ft
24.931 Ft
28.331 Ft
24.323 Ft
24.382 Ft
24.323 Ft
27.729 Ft
24.931 Ft
28.331 Ft

A bérleti díjat az önkormányzat a piaci értékrendhez igazítva, rendeletében
évente emelheti.
3./ A bérbeadás idôtartama: a lakásra határozott idôre, legfeljebb 20 évre szóló bérleti szerzôdés köthetô. Egy pályázóval csak egy lakásra köthetô bérleti
szerzôdés.
4./ A lakások megtekinthetôk: 2004. április 27. 9–11 óra, április 29. 13–15 óra.
5./ A pályázatok benyújtásának határideje: 2004. május 7. (péntek) 12 óra. A pályázatot írásban kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell a polgármesteri hivatal vagyonkezelôjénél átvehetô pályázati nyomtatványt kitöltve, továbbá a pályázó által saját kezûleg aláírt és lezárt borítékot, amely tartalmazza a pályázó azon nyilatkozatát, hogy hány hónapi bérleti díjat tud megfizetni a szerzôdés aláírásával egyidejûleg.
Pályázatot csak természetes személy nyújthat be.
6./ A pályázat elbírálásának menete: Az eljárás közjegyzô jelenlétében történik:
1./ 2004. május 11-én 9 órakor a polgármesteri hivatal földszinti házasságkötô termében a zárt borítékok felbontása.
2./ Annak jegyzôkönyvi rögzítése, hogy ki hány havi bérleti díj elôre történô
megfizetését ajánlotta fel a szerzôdéskötéssel egyidejûleg.
3./ A 2./ pontban megállapított sorrend egyben a lakás kiválasztásának sorrendjét is jelenti.
4./ Versenytárgyalás tartására akkor kerül sor, ha többen ugyanannyi hónapra vállalják elôre a bérleti díj megfizetését.
7./ Eredményhirdetés: 2004. május 11-én a 6./ pont alatti eljárás befejezését
követôen azonnal.
8./ Bérbeadás várható idôpontja: 2004. június 1.
9./ Szerzôdéskötés: az eredményhirdetést követô 15 napon belül történik. A
vállalásnak megfelelô idôtartamra járó bérleti díjat a szerzôdés megkötésével
egy idôben kell megfizetni.
10./ Érdeklôdni a 95/525-813-as telefonon lehet.
11./ Pályázat megjelenik: az Új Kemenesaljában, a Városi TV Kht. Celldömölk televízióban és 15 napig kifüggesztésre kerül a polgármesteri hivatal hirdetôtábláján.
»Limpár József,
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke

Trenkwalder Multi-Man Group Kft. partnercégei
megbízásából keres
Celldömölk és környéki lakhellyel

operátorokat
Nôies feladat ellátására, 3 mûszakos munkarendbe. Feltétel: jó látás, kézügyesség.

csoportvezetôket
Feltétel: min. középfokú mûszaki végzettség, elektronikai jártasság, vezetôi készség.

Hosszútávú munkalehetôség, kulturált munkakörülmények

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Tel.: 06 94/508 563, 20/34 43 790, 20/34 43 777
Nyilvántartási sz: 8222-2/2001

Erdôk, mezôk, vizek lakói
» Zöldike
Egyes helyeken népiesen a
zôdi, zöldi, zütyü, rütyü, krédling, gréli, lôrike és harangocska néven is ismert. A
pintyfélék családjába tartozó
verébnagyságú, védettséget
élvezô, éneklô madár. Eszmei
értéke 2000 forint. A hazai
populáció nagy része nálunk
telel ki. Hazánkban közönséges, azaz elterjedt, megszokott madár. A természetben
békés, nyugalmas állat, nem
civódik más madarakkal. A
mesterséges etetôknél viszont erôszakossá válik, s bizony sokszor elkergeti a többi
madarat. Szívesen él emberek közelében, megtelepszik
parkokban, kertekben, erdôszéleken és mûvelt földszéleken. A költésidô kivételével
csapatokban él. Jelenlétét a
nem éppen dallamos énekével jelzi.
Elfoglalt helyéhez, csapatához
ragaszkodó, de azért ôsszel,
ha megszokott környezeté-

ben nem talál elég élelmet,
felvállalja a kóbor életet, s
ilyenkor más rokonfajú csapathoz csapódik. Tápláléka általában olajos magvakból áll,
erôs csôrével a keményebb
héjúakat is szétmorzsolja. Károkat okoz a napraforgó-, repce- és mákföldeken, de a
dudvák magvainak fogyasztásával hasznot is hajt. Mikor
fiókái még fészeklakók, a rovarokat is kóstolgatja, hogy
kicsinyei puhább falatokhoz
jussanak. Nem veti meg a virágrügyet, az elvirágzott gyümölcsfák apró zöld gyümölcsét sem. Iváskor vizet vesz a
csôrébe, majd fejét felemelve
engedi le a torkán.
Tavasszal visszahúzódóvá válik. A hím udvarlásba kezd, s
miközben szárnycsapásokkal
köröz, a kiválasztott tojónak
elôadja gazdag dalsorozatát.
A csésze alakú fészket a tojó
építi meg gallyból, fûszálból,
mohából, melyet szôrszállal
és tollal bélel ki. Érdekes,

hogy tavasszal a fészeképítéshez tûlevelû fát keres, viszont a késôbbi költéshez a
fészket már csak nagyon ritkán építi tûlevelû fára. Ilyenkor már a lombos fákat részesíti elônyben. Gyakori a sövények közé való fészeképítés
is, bár itt a tojások védtelenek
a rablóktól. Ivaréretté 1–2
éves korában válik. A költési
idôszak áprilistól augusztusig
tart. A költések száma 2–3. A
tojó 4-6 tojást rak, ezek szürkésfehér vagy fakó-kék tojások, melyeken vörhenyesbarna és ibolyaszín vagy fekete
és lila mintázat van. A tojásokon a tojó 12-14 napig ül, s ez
idô alatt a hím eteti ôt. A fészek elhagyásáig, mely 14–16
nap, a fiókákat a madárpár
együtt eteti. A madár legmagasabb koraként 11 évet állapítottak meg.
A hím és a tojó nem csak
nagyságban, de színezetében
is eltér egymástól. A tojó a
hímnél kisebb és nem olyan

színes. A hím háta és hasa
zöldessárga, oldala szürkés,
szárnya sötétbarna, zöldes árnyalattal, az elsôrendû evezôk külsô szegélye világossárga sávval van ellátva, szárnya
szöglete és alsó szárnyfedôi
kanárisárgák, farka barnásfekete, csôre és lába világos
szaruszínû. A tojó háta zöldesbarna, homályosan hosszsávolt, hasa zöldessárga, oldala
barnásszürke, torkán és hasoldalán fehéressárga, farka
szürkésbarna.
»T.I.

