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CELLI-UDVARHÁZ BT.
I N G A T L A N

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

Fürdôszoba Szaküzlet

Celld-ön 3 szoba+étkezôs családi ház, 2 garázzsal melléképülettel eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Mesteriben igényes állapotú parasztház, medencével, garázzsal eladó. I.ár: 15 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis cs. ház, garázzsal 820 m2 telken eladó. I.ár: 16,5 M Ft

Celldömölkön családi ház garázzsal, 658 m2
telken eladó. Ir.ár: 10,9 M Ft.
Celldömölkön 5 szobás családi ház, aknás
garázzsal eladó. I.ár: 17,9 M Ft

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

Celldömölkön 6 szoba 2 nappalis cs.ház 612
m2 telken eladó. I.ár: 20 M Ft
Celldömölkön kisméretû sarokház 620 m2
telken eladó. I.ár: 7 M Ft
Celldömölkön 100 m2-es belvárosi cs. ház
garázzsal, 936 m2 telken eladó. Ir.ár.: 16 M Ft.

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház eladó. I.ár: 13 M Ft
Celldömölkön 2 szobás családi ház 700 m2
telken eladó. I.ár: 10,9 M Ft

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

Celldömölkön 3 sz.+nappalis, cs.ház, 1100 m
telken eladó. I.ár: 13 M Ft

Celldömölkön 2 szobás, igényesen felújított, konvektoros lakás eladó. Ir.ár: 8,5 M Ft.
Celldömölkön 2 szobás, belvárosi, konvektoros lakás eladó. Ir.ár: 7,7 M Ft.

Külsôváton 100 m2-es családi ház, központi
fûtéssel eladó. I.ár: 8,5 M Ft
Celld-ön igényes állapotú 2 generációs
családi ház, 2 garázzsal eladó. I.ár: 24 M Ft

Balatongyörökön vízparthoz közeli nyaraló
igényes, szép állapotban eladó. I.ár: 16 M Ft

Celldömölkön 2 sz., igényes áll. belvárosi
felújított lakás eladó. I.ár: 6,9 M Ft
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Celldömölk-Izsákfán 2 szobás családi ház, melCelldömölkön 2 szoba+nappalis cs.ház,
pincével eladó. I.ár: 16 M Ft
léképületekkel eladó. I.ár: 5,5 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 2 szoba+hallos igényes állapotú lakás eladó. Ir.ár.: 6 M Ft.
Celldömölkön belvárosi üzlethelyiség eladó. Ir.ár: 6,5 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 kisméretû lakóház eladó. Ir.ár.: 4,5 M Ft.
Nemeskocsban 3 szobás cs. ház 1440 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 M Ft.
Vönöckön 2 szobás összközmûves cs.ház eladó. Ir.ár.: 5,5 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
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olasz csempe
15x20-as csempe
alföldi csempe 20x25
greslapok
alföldi járólapok 30x30
fagyálló járólapok
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2.650
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Keszthelyi burkolókô 2000 Ft/m2 • Mediterrán kô 3.600 Ft/m2
Kiváló minôségû ragasztók 25 kg/zsák
Alap: 1.330 Ft, fagyálló: 1.690 Ft, flexibilis: 3.360 Ft
ÚJRA KAPHATÓ! • ÚJRA KAPHATÓ! • ÚJRA KAPHATÓ!

Légáteresztô, vízzáró vakolat, IZONIL 2.990 Ft/zsák
12,5 mm-es gipszkarton 480 Ft/m2
6 cm-es térburkoló, szürke 2.400 Ft/m2
(AZ ÁR TARTALMAZZA A CELLDÖMÖLKRE ÉS KÖRNYÉKÉRE TÖRTÉNÔ KISZÁLLÍTÁS DÍJÁT IS!)

Akryl kádak
nagy választékban!

Pl.: 170x75-ös 29.900 Ft
140x140-es 43.900 Ft-tól
150, 160x105-ös 46.600 Ft

Fürdôszobabútorok széles választékban:
Pl.: 50 cm-es bútor mosdóval, tükörrel, világítással 39.000 Ft
Kiváló minôségû íves zuhanykabin,
lábakon álló tálcával, szifonnal 67.500 Ft-tól
42x42-es sarokba illeszthetô szekrény mosdóval, tükörrel,
világítással 76.000 Ft
A FELMÉRÉSTÔL A KIVITELEZÉSIG MINDENT MEGOLDUNK!

CELLDÖMÖLK TERÜLETÉN INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS.

A kiemelt csatlakozási kedvezmények meghosszabbítva szeptember 30-áig! – Csatlakozás: 0 Ft
– Szerelési díj: 0 Ft – Kábelmodem: 0 Ft – Új Diákkedvezmény beindítása, (20% kedvezmény!)
NE HAGYJA KI, FIZESSEN ELÔ MOST! Az akciós feltételek 2 éves szerzôdés esetén érvényesek!

»JEGYZET

Nem szeretnek
bennünket
Ôszintén szólva kicsit elkeseredtem, amikor egy statisztikai felmérés eredményét olvastam az
egyik országos napilapban. Az
egyik folyóirat tizenkilenc országban négyezer ember körében végzett felmérése szerint hazánk Lengyelország és Szlovákia társaságában a sor végén kullog.
Magam bármerre is jártam Európában, mindig szimpátiát éreztem
a „kintiek” részérôl, s úgy gondoltam, hogy ez rajtam keresztül a
magyaroknak szól.
Most azonban elgondolkodtam,
hogyan szorulhattunk a sereghajtók közé mi, akik híresek voltunk a
magyar ember vendégszeretetérôl, konyhánk ínyencségeirôl, boraink és népzenénk vérpezsdítô
hatásáról.
Úgy vélem, hogy az utóbbi évek
honi acsarkodásai, a külföldi turisták becsapásai, az egyébként is
magas árak, a gépkocsifeltörések
és -lopások, mind-mind sokat rontottak hazánk, a magyar ember
hírén.
Azt mondják, cseppben a tenger.
Városunkban is egyre több az egymásnak feszülés, a fogáskeresés,
a jó szándék elferdítése. Vajon kinek szimpatikus ez? Úgy gondolom, senkinek. Legalább is a jó érzésû embereknek nem tetszik. Így
aztán ne csodálkozzunk, hogy
egyre kevesebben szeretnek minket, magyarokat.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Búcsúi
rendezvények
A celli búcsú világi rendezvényeit
a városközpontban tartják vasárnap. 18 órától nosztalgia mûsor
lesz a szombathelyi Senior Színpad
elôadásában, 19 órakor Auth Csilla
énekel, 20 órakor Matyi és a Hegedûs lép fel, 21 órától 2 óráig búcsúi bál lesz, zenél a Drazsé együttes. Szombaton és vasárnap vidámpark, vasárnap kirakodóvásár
várja az érdeklôdôket.

Kegytárgyak a templomban
Mária és a celli búcsú napjához kapcsolódóan szeptember 12-én zarándokok ezrei jönnek majd el – ahogy
teszik két és fél évszázada évrôl évre
– a kiscelli Szûzanyához, mert tudják
és érzik, különleges ez a hely. Szele
Zsolttól, az egyházközség elnökétôl a
búcsújáróhely szerepérôl és a templomban található tárház történetérôl
sok érdekességet tudhattunk meg.
„A búcsújárás célját, a búcsújáróhelyek méltóságát nem csupán a csodás gyógyulásokban, megmagyarázhatatlan eseményekben és történésekben kell keresni, hiszen az embernek nem csak teste van, nem csak
testi bajai, betegségei szorulnak orvoslásra. Ahol az emberek az Isten
jóságát ilyen kiválóan érzik, oda szívesen zarándokolnak, odaviszik szívük vágyát imádságaikban, feltárják
a Szûzanya elôtt gondjaikat, bánataikat és örömeiket, segítségét kérik.
De nem csak kérni jönnek. A hívô
ember tudja, mivel tartozik Istenének, akitôl egészsége, épsége, vagyona, akitôl munkájának sikere, lelkének öröme, boldogsága, szívének
jósága, tisztasága függ, aki óvja az
eleséstôl és felemeli, ha elbukott…”
– írta Nemes Vazul.
A csodás gyógyulásokat, megtéréseket jelzi a temérdek ima és ének, a
sok hála- és emléktárgy, melyeket a
kegytemplom tárháza ôriz. A sekrestye melletti terembôl kilépve falépcsô vezet fel a kincstárba (tárházba).
Itt helyezték el az évszázadok folyamán felgyülemlett emléktárgyakat,
arany- és ezüstláncokat, szíveket, ruhákat, melyeket hálából hoztak a zarándokok. A terem falait Schweichard
osztrák festô freskói díszítik. A festmények 1774-ben készültek. Az
egyik kupolakép Mária mennybevételét, a másik megkoronázását ábrázolja. A sarokmezôkben a kegyhelyalapítás csodái és Kis-Máriacell kolostorának alaprajzai láthatók.
A tárház – mûvészetileg – legértékesebb és legkülönlegesebb darabjai a
magyarországi búcsújáróhelyek kegyképeinek fatáblára festett másolatai.
Ezek már 1748-ban, a templommal
egy idôben megvoltak, s régebben a
körmeneteken rúdra erôsítve mutatták be a híveknek. A helyiséget 1999ig csak búcsúnapokon használták a
zarándokok gyóntatására. 1999-ben
Nagy Péter plébános kezdeményezésére, a hálatárgyak, képek és emléktárgyak rendszerezését és restaurálását követôen, a tárház muzeális funkciót tölt be, bemutatva a kegytem-

plom történetét a dömölki apátság
megalapításától kezdve napjainkig.
Külön tárlóban gyûjtötték össze a
dömölki bencések által évszázadokon
át oly féltve ôrzött régi kegyszobor
írásos és képi emlékeit. Megemlékeznek az 1948. szeptember 12-én, a
„Mária-év” alkalmából Celldömölkre
érkezô Mindszenty József bíboros,
hercegprímás látogatásának körülményeirôl. Kiállították a XVII. század
hagyatékait, emlékeit is. Napjaink
emlékei közül láthatjuk a tragikus
hirtelenséggel elhunyt, celldömölki
születésû Csoma János veszprémi érseki helynök, apostoli protonotárius
személyi hagyatékából készült kiállítást, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2001-ben Celldömölkön tartott
országos konferenciájának emlékeit.
A tárház „kincseit” az érdeklôdôk
megtekinthetik minden hónap elsô
vasárnapján 14 és 16 óra között, amikor a kiállítás szabadon látogatható.
A búcsú ideje alatt szombaton 16-tól
22 óráig, vasárnap pedig reggel 6-tól
délutánig nyitva áll a tárház a zarándokok és a celldömölki hívek elôtt.
»VASS VERA
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A pénzügyi terv elsô féléves teljesítésérôl,
a talajterhelési díjról és az önkormányzati
részesedéssel mûködô gazdasági társaságok tevékenységérôl volt szó egyebek
mellett az augusztus 26-ai képviselô-testületi ülésen.
Az önkormányzat bizottságai és a részönkormányzatok megtárgyalták és az ülésen elfogadásra javasolták a város pénzügyi tervének elsô féléves
teljesítésérôl szóló beszámolót. Limpár József, a
pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondta, hogy a költségvetést 96 millió forintos hiánnyal
fogadta el korábban a testület. Az ÖNHIKI pályázaton 70 millió forintos támogatást kapott a város, amely tartalmazza a tavalyról áthúzódó 13.
havi illetmények kifizetését is, így a mûködési
hiány még mindig 57 millió forint. Szólt arról is,
hogy az elsô félévben mintegy ötven százalékban
teljesült a bevételi és a kiadási oldal is. Futó István
könyvvizsgáló egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a bevételi oldal realizálására lépéseket kell tenni a vagyonhasznosítás terén. A testület úgy döntött, hogy ellenôrzik az intézményi
kiadásokat, és a bevételek növelése miatt fokozottan figyelnek az önkormányzati vagyon hasznosítására.
Beszámoló hangzott el az 50, illetve 51 százalékos
önkormányzati tulajdoni részesedéssel mûködô
gazdasági társaságok, a CellVíz Kft., a Celli HUKE
Kft. és a Cellenergo Kft. tevékenységérôl. Söptei
Józsefné alpolgármester elmondta, hogy a CellVíz
Kft. és a Celli HUKE Kft. nyereségesen mûködött, a
nyereséget az önkormányzat által beadandó pályázatok önrészeként használják fel. A Cellenergo Kft.
nem teljesítette az üzleti tervet, de az önkormányzatot ez nem érinti hátrányosan. Az ülésen elköszönt Németh Sándor, a Cellenergo Kft. vezetôje,
aki szeptember 1-jétôl nyugdíjba vonul.
A környezetszennyezés megállítására a törvény
ökoadók bevezetését írja elô, amelyek közül a
vízterhelési díjat már korábban bevezették. Júliustól fizetni kell a talajterhelési díjat is, errôl
rendeletet alkotott a testület. A rendelet szerint a
talajterhelési díjat azoknak kell fizetniük, akiknek
lehetôségük van rácsatlakozni a csatornahálózatra, de eddig nem tették meg. Nem kell fizetniük
azoknak, akik egyedi szennyvíz-elhelyezési
kislétesítményt vagy szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaznak, illetve nincs lehetôségük rácsatlakozni a közcsatornára. A talajterhelési díjat
az elhasznált víz mennyisége után kell fizetni,
ami köbméterenként 120 forintot jelent. A díjat
adójellegû befizetésként az önkormányzat szedi
be. (A talajterhelési díjról lapunk 10. oldalán olvashatnak tájékoztatást.)
»TULOK G.
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Új igazgatóval az
iskola élén
Öt évre új igazgatót neveztek ki az
augusztus 26-ai képviselô-testületi
ülésen a Gáyer iskola élére, ami az
általános iskolák önállónak maradását is jelenti.
Bakó Istvánnak, a Gáyer Gyula Általános Iskola korábbi igazgatójának vezetôi megbízása a tanév végén lejárt,
mivel új munkahelyen, a Városgondnokság vezetôjeként tevékenykedik
tovább. A képviselôk korábban, a júniusi ülésen úgy döntöttek, hogy öt
évre írnak ki pályázatot az iskolavezetôi megbízatásra, biztosítva ezzel az
általános iskolák önállóságát. Az iskolaigazgató személyérôl a beérkezett
pályázatok alapján kellett dönteni az
augusztusi ülésen. Fehér László polgármester elmondta, hogy két pályá-

zat érkezett, amelyeket a pedagógusok, a közalkalmazottak, a szülôk és a
diákok közösségei is véleményeztek.
Az egyik pályázó késôbb visszavonta
pályázatát. A testület elé így Baloghné Danka Adél pályázata érkezett,
amelyet támogatott az oktatási és
mûvelôdési bizottság is. Az ülésen
megjelent tizenhárom képviselôbôl
tizenketten támogatták a pályázatot,
egy képviselô tartózkodott a szavazástól. A Gáyer Gyula Általános Iskola
élére a testület öt évre – a korábban
az egyházashetyei általános iskola
igazgatóhelyetteseként dolgozó – Baloghné Danka Adélt nevezte ki. Az új
igazgató elmondta: celldömölkiként
úgy érzi, kellenek az sajátos arculattal
rendelkezô önálló iskolák a városban.
»T.G.

Becsengettek

fotó: katona bernadett

Beszámoltak
a gazdasági
társaságok

Szeptember 1-jén megkezdôdött a tanév, becsengettek városunk négy
általános és két középiskolájában is. Az alsó és felsô tagozatos diákok,
középiskolások nekivágnak az újabb megmérettetéseknek, hogy majd a jövô
nyár elején ismét elmondhassák, milyen gyorsan eltelt ez az év is. Ez a tanév
a középiskolásoknak különösen fontos, hiszen idén elôször választhatnak az
emelt és az alap szintû érettségi között. Az iskolákhoz hasonlóan a bölcsôdében és az óvodákban is elkezdôdött a nevelési év.

Kertbarátoknak
Negyedik éve rendez havonta összejöveteleket a Kemenesaljai Kertbarátok Köre Nagy Sándor elnök és Heim
Géza vezetésével. Az idei elsô találkozás szeptember 16-án 18 órakor
lesz a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban. Az összejövetelen dr.

Hollósy István falugazdász tart elôadást a növénytermesztés aktuális
problémáiról, az ôszi munkálatokról.
A Kertbarátok Köre további rendezvényeit minden hónap harmadik csütörtökén rendezik, a téli hónapokban (októbertôl februárig) 17 órai kezdettel.

Tizennegyedik alkalommal tartottak
falunapot Izsákfán augusztus 28-án.
A falunapi programok kötélhúzással
és 11-es rúgó versennyel kezdôdtek,
a legjobb 11-es rúgó Horváth Tibor
lett. A labdarúgást szeretôk az Izsákfa – Nemeskocs összecsapáson drukkolhattak kedvenceiknek, a hazaiak
jó hangulatban, fölényesen nyertek.
A mérkôzés után az elégedett izsákfai szurkolók és az egybegyûltek szá-

Töredékek

mára az Ádám Jenô Zeneiskola és
Mûvészeti Alapiskola fúvószenekara
játszott. A késô délután kezdôdô ünnepi mûsoron Fehér László polgármester és Farkas Zoltán részönkormányzat-vezetô mondott köszöntôt,
majd a Pápai Musical Stúdió lépett
fel, közel egyórás mûsorukkal a zenészek remek hangulatot teremtettek. Sokak számára ez a program
volt a nap csúcspontja. A mûsorban a
celldömölki Rocky Dilly
akrobatikus rock and roll
tánccsoport tagjai mutatkoztak be.
Este ízletes pörkölttel és
pogácsával várták a falunap résztvevôit, a vacsorát a Berzsenyi Lénárd
ÁMK szakácsai fôzték. A
vacsora után kezdôdött a
bál, amelyen hajnali egy
óráig Radányi Károly zenéjére rophatta a táncot a
falu apraja-nagyja, valamint a környezô településekrôl érkezôk.
»HORVÁTH HENRIETTA

a pápai musical stúdió lépett fel

Olimpikonjaink
Augusztus 13-ától 29-éig zajlottak
Athénban a XXVIII. nyári olimpiai játékok versenyei. A remek teljesítményt nyújtó, az éremtáblázaton 13.
helyen végzô magyar olimpiai delegáció tagjai között két fiatal sportolóért különösen szoríthattak a Celldömölkön és környékén élôk. Az ô nevük még nem cseng olyan szépen,
mint Nagy Tímeáé vagy Janics Natasáé, de lehetôségeikhez mérten mindent megtettek a szép szereplésért.
A kemenesszentmártoni Payr Anna
Weöres Mártával a 470-es vitorlásmezônyben vette fel a versenyt a vetélytársakkal az Agiosz Koszmasz Olimpiai
Vitorlásközpontban. A nehéz kvalifikáció után várható volt, hogy szoros ver-

seny alakul majd ki az olimpián. Annáék végül a húszfôs mezônyben a 19.
helyen végeztek. A másik Celldömölk
környéki olimpikon a kenyeri származású kézilabdázó, Császár Gábor volt,
aki a Faliro és a Helliniko Sportcsarnokokban lezajlott izgalmas mérkôzéseken biztos kezû hétméteres lövôként
vált ismertté. Gábor a férfi kézilabdaválogatott nagyszerû szereplésének
köszönhetôen olimpiai negyedik helyezettnek, pontszerzônek vallhatja
magát. Mindkét fiatalnak szívbôl gratulálunk! Szándékaink szerint az olimpikonok a következô lapszámaink egyikében értékelik majd teljesítményüket,
mesélnek olimpiai élményeikrôl.
»VASS VERA

Trianon emlékére
A Ság hegyi Trianoni-kereszt állításának 70. évfordulója alkalmából háromnapos rendezvénysorozatot tartanak. Szeptember 24-én, pénteken, 18
órától az Apáczai Kiadóban fórum
lesz, melynek elôadója dr. Kosztolányi
Dénes. 25-én, szombaton 15 órakor a
Ság hegyi emlékmûnél ünnepi mûsor

kezdôdik. A rendezvény szónoka
Koltay Gábor filmrendezô. Az ünnepség után ökumenikus istentiszteletet
rendeznek a keresztnél. 26-án, vasárnap 8.30 órától ökumenikus istentisztelet lesz a katolikus templomban, a
megemlékezésen a Szent Benedek
Álatlános Iskola tanulói adnak mûsort.

fotó: katona bernadett

Falunapi vigasság

Töredék óda címmel kiállítás nyílt Szilágyi Mária keramikus mûvész alkotásaiból a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban. A mûvésznô
által a városnak adományozott mûvek nagy részét az év folyamán a közönség nem láthatja,
de aki a mûvelôdési központ különbözô termeiben jár, láthat a nagyobb alkotásokból néhányat. A gyûjtemény többi részébôl a mûvelôdési központ minden évben tárlatot állít
össze. Az idei kiállítás – mely az egyik alkotás
címét viseli – szeptember 17-éig látogatható
az intézmény galériáján.

Kismáriacelli
nagybúcsú
Szeptember 11.
16.00 Gyermekek búcsúi szentmiséje – gyertyás körmenet
18.00 Búcsúsok fogadása
18.30 Ünnepi szentmise – gyertyás körmenet.
20.30 Az Árpád-házi Szent Margitról szóló Égi
jel címû lírikus tragédia, oratórium elôadása.
21.00 Ifjúsági szentóra
22.00 Herényiek szentórája
23.00 Perenyeiek szentórája
24.00 Szentmise, ünnepi szentbeszéd
Szeptember 12.
01.00-04.00 Rózsafüzér
04.00 Keresztút
06.00 Szentmise
07.00 Szentmise
08.00 Ifjúsági szentmise
10.00 Búcsúi nagymise – körmenet
11.30 Szentmise
14.30 A búcsúsok búcsúztatása – litánia
A címlapon látható Mária-szobor a 18. századból való. Az országban az egyetlen, amely
Mária Terézia arcvonásait viseli. A szobor a
katolikus templom tárházában található.
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Számítógépes kölcsönzés,
e-pont a könyvtárban
Két hónapig zárva volt a Kresznerics
Ferenc Könyvtár, a kényszerszünet
alatt a könyvtárhasználók érdekében
fejlesztéseket hajtottak végre az intézményben. A majdnem kéthavi
zárva tartás alatt két fontos változás
történt a könyvtárban dolgozók megfeszített munkájának köszönhetôen.

katalógusok helyett számítógépes rendszeren a könyvek

Dr. Bellérné Horváth Cecília könyvtárigazgató elmondta, hogy ezentúl a
kölcsönzés számítógépes rendszerû
lesz. Megszûnt a katalógusrendszer,
így áttekinthetôbb lesz a kölcsönzés,
és gyorsabban lehet könyvhöz jutni.
A feleslegessé vált katalógusszekrények helyét hamarosan hasznosan
töltik ki. A változtatáshoz az elôkészületek 1996 óta folytak, folyamatosan fejlesztették az infrastruktúrát,
amennyire az anyagi lehetôségeik
engedték. Mivel mozgó könyvállomány mellett nem lehetett volna
végrehajtani a leltárellenôrzést, valamint a számítógépes feldolgozást,
ezért muszáj volt szünetet tartani.
Minden könyvet vonalkóddal láttak
el, az olvasók számára új adatbázisokat hoztak létre. Az igazgatónô azt is
elmondta, hogy az olvasók új törzsszámokat kaptak, így a kölcsönzés
még nem teljesen gördülékeny, ezért
a könyvtárosok az olvasók türelmét
és együttmûködését kérik. Az átala-

kítás elôtt kölcsönzött könyveket
még hagyományos módon veszik
vissza.
Szintén fontos változás, hogy a
Kresznerics Ferenc Könyvtár az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával
csatlakozott
az
eMagyarország ponthoz. A könyvtárban így 4 milliárd 285 millió
weboldal között eredményesen és
pillanatok alatt lehet keresni. A világ
bármely pontjára szinte ingyen lehet
küldeni és bárhonnan lehet fogadni
szöveges és képi információkat.
Nemcsak olvasni, hanem szerkeszteni is lehet a településrôl szóló híreket. Megtudtuk azt is, hogy az internethasználat a 14 év alatti könyvtárhasználók számára továbbra is ingyenes maradt, a gyermekkönyvtárban
három számítógépen van internethozzáférés. A felnôtt részlegen egyharmadára, vagyis óránkénti száz forintra csökkentették az internethasználat díját, ott hat gép csatlakozik a hálózatra. A számítógépet
óránként 150 forintért lehet használni. A könyvtár tevei között szerepel,
hogy amikor az új rendszer próbaüzeme befejezôdik, bemutatót tartanak
az új lehetôségekrôl.
»HORVÁTH HENRIETTA

Sportverseny betegeknek
Az intaházi pszichiátriai rehabilitációs intézet egykori igazgatójára, dr.
Goldscmidt Dénesre emlékeztek az
ötödik alkalommal megrendezett
sport és kulturális találkozón szeptember 2-án.
Tizenkét intézmény betegeit és gyógyítóit látták vendégül a Kemenesaljai Egyesített Kórház Pszichiátriai Reaz intaházi betegek tartottak bemutatót
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habilitációs Osztályán, Intaházán, a
hagyományosnak mondható sport és
kulturális találkozón. A rendezvényt
dr. Mazur Sándor, a celldömölki kórház fôigazgatója nyitotta meg, majd
dr. Grósz Pál, az intaházi részleg orvos-igazgatója mondott köszöntôt.
Emlékezett dr. Goldscmidt Dénesre,
aki az 1950-es évek végétôl a rehabilitációs intézet igazgatója volt. Az
agysebészbôl lett pszichiáter, dr.
Goldscmidt Dénes tiszteletére a betegei korábban Pécsett helyeztek el egy
emlékkövet, amit most a családja kérésére Intaházán raktak le. Az egykori igazgató vezetése alatt, egyebek
mellett a csoport- és családterápiás
tevékenységnek köszönhetôen, nemzetközi hírnévnek örvendett az
intaházi intézmény, a különbözô országok pszichiáterei tanulmányozták
a módszert. De nemcsak a szakma,
hanem a mûvészek – többek között
Mészöly Miklós író, Petri György költô,
Pécsi Ildikó színmûvésznô – is szívesen látogattak Intaházára.

A betegek sportrendezvényén és
kulturális találkozóján tizenkét intézmény vett részt. A házigazdákon
kívül Acsád, Ágfalva-Liget, Bázakerettye, Dénesfa, Gyôr-Tét, Kehidakustány, Pózva, Sajtoskál, Simaság,
Szentgotthárd, Szombathely intézményeinek betegei mérkôztek meg
a versenyeken. A résztvevôk délelôtt és délután lengôtekében, asztaliteniszben, gyorsasági és célba
dobó versenyeken ügyességüket,
sakkban és szellemi totóban tudásukat mérték össze, az akadályversenyen pedig a csapatok mérkôztek
egymással. A délutáni kulturális mûsoron megmutatták, ki mit tud: zenés-táncos produkcióval, jelenetekkel léptek színpadra, a mûsorban
fellépett a Soltis Lajos Színház társulata is. A versenyek, a közös ebéd és
vacsora mellett a táncos mulatságon is alkalmuk volt a találkozó
résztvevôinek jobban megismerni
egymást.
»TULOK G.

» A HELY, AHOL ÉLÜNK
P O R T R É

Esztergályos Jenô
1938-ban Alsóságon született
Esztergályos
Jenô, az Apáczai Kiadó ügyvezetô igazgatója. Szülôfalujában végezte el az általános iskolát, majd tanulmányait a kôszegi tanítóképzôben
folytatta. Tanítói oklevelét egy gyakorlóév után 1957-ben vehette át.
Ezután emberré válásában számára
fontos három év következett Békés
megyében. Miután visszatért szûkebb hazájába, Egyházashetyén töltött fél évet, majd Kemeneskápolnára került iskolavezetônek. Mikor errôl
a tizennégy és fél évrôl mesél, eszébe jutnak Németh László örök érvényû sorai: „Mindenkinek legyen egy
faluja”. Neki ez a hely Kemeneskápolna, ahol mindenki tudta, merre
nyílik az ajtaja. 1974-ben került az
Eötvös iskolába tanítónak. A pécsi Tanárképzô Fôiskolán rajz-, majd pedagógiaszakot végzett. 1975-tôl szak-

felügyelôként dolgozott és rajztanárként tanított. 1982-ben a szegedi tudományegyetemen kapta meg diplomáját.
Esztergályos Jenô 1990-ben alapította
meg az Apáczai Kiadót, mely Magyarország legnagyobb magán tankönyvkiadója lett. A kiadó 44,4 millió
forintos elsô éves forgalma a harmadik esztendôben már 244,4 millió forintra nôtt, 2002-ben pedig elérte a 2
milliárd forintot. Jelenleg az országban az alsós osztályokban 54–55, a
felsôs évfolyamokon 23–24 százalékban használnak apáczais tankönyveket. Ebben az esztendôben a kiadó az
emelt szintû érettségire készít tankönyveket. Esztergályos Jenô szerint a
jó Isten, a gondviselés és a sors kegyes volt hozzá. Egyet azonban nagyon fontosnak tart. Nagy eredmények csak nagy munkából vannak. Ezt
a munkát csak teljes odaadással, lelkesedéssel és megfelelô szakmai tudással lehet végezni. Véleménye sze-

rint a tanítókon, a tanárokon múlik a
magyar oktatásügy. Azok az igazi jó
pedagógusok, akik mélyre hajolnak
az apró magyarokért, és a szívükhöz
emelik ôket, mert szívükkel, lelkükkel
tanítanak. Az Apáczai Kiadó ügyvezetô igazgatójaként fontosnak tartja azt
is, hogy a magyar nyelvû tankönyv
eljusson a határon túl élô magyarokhoz is. 2002-ben 63,2 millió forint értékû, 2003-ban pedig 96 millió forint
értékû könyvet ajándékozott a határon túlra. Számos tetszésdíjas tankönyv és csodálatos kiadvány közül az
Ezeréves Magyarország címû könyvbôl Teleki Pál sorait ajánlja mindenki
figyelmébe: „Mi sokfélék vagyunk,
talán azért, mert a magyar nagyon tehetséges nemzet. Ne pazaroljuk ezt a
tehetséget egymás ellen, hiábavaló
dolgokra.”
Esztergályos Jenô augusztus 20-a,
Szent István király ünnepe alkalmából három évtizedes pedagógiai
munkájáért, tizenöt éves tankönyvkiadói tevékenységéért a Magyar
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át a Néprajzi Múzeumban rendezett ünnepségen Magyar Bálint oktatási minisztertôl.
»VASS VERA

Új lakások, lehetôség fiataloknak
A közelmúltban közöltük egy felmérés eredményét, amelybôl kitûnt,
hogy a fiatalok egy része szívesen élne Celldömölkön. Ugyanakkor sokan
élnek albérletben, vagy szüleikkel
közös háztartásban. A fiatalok lakásgondjának megoldását jelentheti a
Wesselényi utcában épült és még
tervezett lakások. Az építtetô kft. nevében Nagy Károly beszélt a lakásvásárlási lehetôségekrôl.
A Wesselényi utca 6. szám alatt nyolc
új lakást alakítottak ki, melyek közül
négyet már megvásároltak, és egyben
már laknak is. A ház három szintjén elhelyezkedô lakások egyedi gáz, villany- és vízellátással, zaj- és hôszigetelt nyílászárókkal rendelkeznek, és
tetszés szerint ki lehet választani a szobák burkolatát. A házban nincs közös
költség, és a lakások is alacsony fenntartású költségûek. A 40 és 75 négyzetméter alapterületû lakásokat elsôsorban fiataloknak ajánlják, de többgenerációs lakóhelynek is alkalmas.
– Egyénekre kidolgozott hitelkonstrukcióval rendkívül kedvezô a lehetô-

ség a fiataloknak, hiszen a kedvezmények igénybe vételével akár nulla
forint készpénzre is megvásárolhatók, illetve hitelfedezetként is szolgálhatnak a lakások – mondta Nagy
Károly. – A lakások vételárának önrészébe belevehetô a szociálpolitikai
támogatás, az önkormányzati támogatás, valamint az áfa-visszaigénylés, így négymillió forint lehet ez az
összeg. 14–15 millió forintért vásárolhatók meg ezek a lakások, ha hozzávesszük a támogatásokat, akkor egy
használt lakás áráért vehetôk meg az
új lakások is. A havi törlesztô részlet
pedig nem több, mintha albérletet fizetné ki ugyanazt az összeget valaki.
Mégis elmondható, hogy a sajátját fizeti, nem ablakon kidobott pénzrôl
van szó.
A nyolclakásos ház kerítéssel és támfallal zárt udvara is szépen kialakított,
térburkolattal ellátott. Az udvar mellett közvetlenül, szintén elzárva húsz
garázs tartozik a házhoz, amelyeket
külön is meg lehet vásárolni, akár
százszázalékos hitelre is.

– Négy lakás eladó még, az érdeklôdôknek egyénileg kidolgozott konstrukciót tudunk ajánlani. A közeljövôben hozzálátunk a házépítéshez a
szomszéd telken is, ott tíz lakást alakítunk majd ki hasonló módon, családi házas környezetet teremtve.
Az érdeklôdôk a 06 30/474-2613-as
telefonszámon kaphatnak bôvebb információkat.
»T.G.
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Kemenesalja mûhelyei
»ARANYMÛVES, ÉKSZERÉSZ
Ahogy változnak az idôk, vele változnak a
szokások, az igények is. Régi szép mesterségek tûnnek tova, amelyek egykor megélhetést biztosítottak mûvelôjüknek. Az
aranymûves-ékszerész szakma – annak köszönhetôen, hogy az
emberek szeretik a
szép tárgyakat és az
ékszereket – azonban
a mai napig fennmaradhatott.
Páva Gábor aranymûves-ékszerész már
gyermekkorában szeretett rajzolni. Az volt
az álma, hogy képzômûvészeti iskolába
fog járni, és grafikát
tanul. 1971-ben édesanyja javaslatára – aki
Szabadkán a helyi ékszergyártó vállalatnál
dolgozott – megnéz-

te, hogyan dolgoznak az ékszertervezôk.
Ez a látogatás mindent eldöntött: úgy hatottak rá a látottak, hogy inkább ékszerész lett. A szabadkai ékszergyártó cégnél
tanulta ki elôször az ékszergyártó szerszámok készítését. Tíz évig dolgozott az ékszerszerszám-készítô szakmában, közben
átképezte magát aranymûves-ékszerésznek. A terve az volt, hogy önállósítja magát, ehhez volt szükség erre a végzettségre.
A Kisfaludy utcában található mûhelyében
dolgozó aranymûves szerint e szakmát a
precizitás jellemzi, ezért fontos a kézügyesség, a türelem és a kitartás. Fôleg
nemesfémekkel dolgoznak. Gyémántot ritkán használnak, mesterségesen elôállított
kövekkel díszítenek, mert így az ékszer
elôállítása kisebb költséget igényel. A tanulók ezüstbôl készítik elôször munkáikat,
majd a rutin megszerzése után már megmunkálhatják az aranyat is. Tevékenységük során többféle szerszámmal dolgoz-

nak: különbözô formájú fogókkal, ékszerész-kalapáccsal, hengerlôvel. A drágakônek az ékszerbe foglalása nagy figyelmet
igényel, mivel a drágakô sérülhet. A drágakôcsiszoló formázza meg a drágakô
alakját. Vannak határozott formák, amelyekhez azt a foglalatot kell elkészíteni,
amelyben legjobban érvényesül a drágakô
szépsége. Napjainkban az aranymûves-ékszerész szakma nagyon elgépiesedett,
egyre kevesebben dolgoznak már kézi
erôvel. Manapság az a divatvonal érvényesül, hogy minél könnyebb súlyból minél
látványosabb ékszer készüljön.
Páva Gábor azt mondja, hogy ma már senki nem vágyik egyedi ékszerre, egyre jobban megfigyelhetô az uniformizálódás.
Örömet jelent számára, mikor családi hagyatékból származó régi ékszereket restaurálhat. A vásárlók fôleg ékszerjavítást
kérnek, vagy ékszert vásárolnak. A javításnál töréseket, szakadásokat hoznak rendbe úgy, hogy az ékszer az eredeti állapotába kerüljön vissza. Az aranymûves-ékszerész szakmát tanulóknak manapság
már több lehetôségük van. Érettségi után
Budapesten egy-két éves képzés során sajátíthatják el a szakma csínját-bínját.
»NAGY ANDREA

Varrónôket, ügynököket keresnek
A júliusi adatok szerint 666 regisztrált munkanélküli van a kistérségben, ebbôl Celldömölkön 286 munkanélkülit tartanak nyilván a Vas
Megyei Munkaügyi Központ celldömölki kirendeltségén. A munkanélküliség helyzetérôl Soós Ferencet, a
kirendeltség vezetôjét kérdeztük.
– Nagyobb létszámleépítés Celldömölkön mostanában nem volt, de elkezdôdött a sárvári Flextronics cégnél
400 dolgozó elbocsátása, ami 80
szellemi és 320 fizikai dolgozót érint
majd. A cégek a betanított munkaerôt már nem keresik annyira, elsôsorban a férfi munkaerô és a szakképzett dolgozók iránt nagy a kereslet. Jó hír azonban, hogy több vállalat
kínál állást: a Jánosházán 700 dolgozóval mûködô EYBL Textilipari Kft.
varrónôket vagy varrásra betanítható
munkaerôt venne fel két mûszakos
munkára – tudtuk meg a kirendeltségvezetôtôl.
A Mávépcell Kft. építôipari szakmákban folyamatosan keres munkaerôt.
A Cellba Kft. hegesztôket, lakatosokat
alkalmazna. Egy sümegi elektronikai
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cég, amely autóalkatrészeket gyárt,
18–40 év közötti nôi betanított munkaerôt keres. A Bako-Trex Kft. szakképzett varrónôket alkalmazna. A
szellemi munkaerô terén sajnos nincs
kínálat. A pályakezdôk közül 88 fiatalt tartanak nyilván. Nehéz munkát
találni a kereskedelmi szakmában is.
A diplomás végzettséggel rendelkezôk közül fôként a villamos- és gépészmérnököket keresik, a jelenlegi
információk szerint a pályakezdô pedagógusok állása is legtöbb esetben
határozott idôre szól. Többségük nem
tud a pedagógus szakmában állást
találni. Rengeteg ügynöki vagy
egyéb értékesítési területre szóló
munkát kínáló cég van, a munkavállalókat azonban általában nem érdeklik ezek a lehetôségek.
Soós Ferenc szólt arról is, hogy a
munkaügyi központ támogatja azokat a szakképzetlen munkanélkülieket, akik elsô szakmájukat szeretnék
megszerezni, itt természetesen figyelembe kell venni a munkaerô-piaci keresletet is. A támogatás érinti a
40, illetve 45 év felettieket is. A számítógépes tanfolyamok és nyelvi

képzések iránt is nagy az érdeklôdés,
de ezek támogatását korlátozni kellett a pénzügyi lehetôségek szûkössége miatt.
Amennyiben a munkanélküli vállalkozó szeretne lenni, kétfajta támogatásban részesülhet a munkaügyi központtól. Az egyik a vállalkozóvá válási támogatás, amikor az érintett személy a munkanélküli járadékának
ideje alatt válik vállalkozóvá. A vállalkozás ideje alatt a vállalkozás kezdetétôl fél évig munkanélküli járadéknak megfelelô összeget folyósítanak
a vállalkozónak. A második lehetôség
az önfoglalkoztatási támogatás, amikor 3 millió forint kamatmentes kölcsönt adhat a munkaügyi központ,
erre pályázatot kell beadni. Ezt a fajta támogatást egy év türelmi idô
után négy éven át négy egyenlô
részletben kell visszafizetni. A vállalkozás elindításához szükséges a vállalkozói igazolvány kiváltása és bemutatása. A Vas Megyei Munkaügyi
Központ pályázatot adott be az európai szociális alap forrásaira, amelyek
felhasználása az év végétôl várható.
»NAGY ANDREA

»
Megkérdeztük
» válaszoltak

OLVASÓI

OLDAL

Mit jelent Önnek a búcsú?

»kérdez: nagy andrea

»fotó: katona bernadett

Vécsei Éva

Kisgyerekként már nagyon
vártam a búcsú délutánját,
amikor családommal sétálgattunk, nézegettük a látványosságokat. Mindent meg
szerettem volna kóstolni: fagyit, vattacukrot, mézeskalácsot, nagyon tetszett a nyüzsgés. Az egyházi szertartásokra inkább a család felnôtt tagjai jártak. Most már Budapesten tanulok, a tanulás mellett
dolgozom is. Mivel az összes
elfoglaltságom a fôvároshoz
köt, kevés idôt töltök itthon.
Ma már nem is nagyon tartom nyilván a celli búcsú idôpontját.

Karácsonyi
Tamás

Mivel a családom kemenesmagasi származású, mi inkább az ottani búcsú hagyományait ünnepeljük meg. Szívesen emlékezem vissza a
gyerekkori búcsúkra. Az egyházi rendezvényekre is inkább otthon megyünk el, de
amikor lehetôségünk van rá,
megnézzük a celldömölki búcsú programjait is. Ez inkább
egy családi kikapcsolódásnak
mondható. A gyerekekkel
megnézzük a kirakodóvásárt,
a mutatványosokat, a körhintákat. Ha idônk engedi, itt
maradunk az esti programokon is.

Nagy Imre

Mivel Alsóságon élünk, kis kirándulás is egyben, ha megnézzük a búcsúi programokat.
Az építôiparban dolgozom, ez
bizony együtt jár azzal, hogy
kora hajnaltól késô estig csak
a munka létezik számomra.
Legtöbbször hétvégén is dolgozunk, a búcsú ezért egyben
alkalom arra, hogy minél több
idôt tölthessek a családommal. Megnézzük a kirakodóvásárt, sétálgatunk, az esti
programokon is részt veszünk.
Együtt van a család, közben
jól érezzük magunkat. A búcsú egyike a nagyon kevés
szabadidônk kihasználásának.

Anyakönyvi hírek
Celldömölk
Születés: Füzesi László Tamás és Kovács Lívia fia István, Nyéki Roland Ferenc és Horváth Anita fia Roland, Horváth Szabolcs és Varga Tímea leánya
Tilla Csenge, Szakonyi Balázs és Baranyai Katalin leányai Berta és Bora (ikrek), Tarr László Miklós és Tiszai Krisztina fia Mihály, Varga Péter és Szabó
Viktória leánya Luca, Bogdán Zsolt és
Kalányos Judit fia Roland, Kerekes
Gábor János és dr. Németh Klára Szilvia fia Gábor, Virágh Balázs Zoltán és
Bali Rita Mária leánya Adél Rita,
Szélesi Csaba Zsolt és Molnár Veronika leánya Sára, Orbán Roland és Horváth Judit fia Dániel.
Házasság: Csirkovics Dezsô és Rózsa
Veronika, Duló Árpád és Bogdán
Georgina, Horváth Béla és Farkis
Anasztázia, Szeder Zsolt és Marsai
Krisztina, Bella László és Bozzay Mónika, Szabó Zsolt Károly és Kormányos Erzsébet Zsuzsanna, Farkas
Csaba és Varga Melinda Ágnes, Darabos Szabolcs és Molnár Veronika
Barbara, Szabó András és Boznánszky

Ágnes, Pup Norbert Gábor és Geiger
Csilla, Szabó Jenô Péter és Fenyô
Szabina, Feher Ladislav és Szabados
Orsolya, dr.Bakucs Béla Károly és
Bedô Renáta, Németh László és
Nyulász Veronika, Nagy József és
Rákóczi Melinda, Pataki László és
Mike Zsuzsanna, Varga Gábor és Komáromi Szilvia, Szabó Gábor és
Nagy Euridike, Gönye Péter és Novozánszky Szilvia, Szabó Ernô és
Szabó Veronika.
Nemesszalók
Születés: Szalóky Béla és Cuc
Magdaléna leánya Bianka.
Kemenespálfa
Születés: Haág Ferenc Lajos és Horváth Katalin fia Ferenc.
Kenyeri
Születés: Svedics Csaba és Kámán
Mónika fia Patrik.
Jánosháza
Születés: Takács Zsolt és Szôke Zsuzsanna leánya Dóra.
Köcsk
Születés: Somogyi Béla és Mendel Ildikó leánya Petra.

Füredi Roland

Sokszor hétvégén is dolgozom,
ezért szórakozni nagyon ritkán
járunk. Ilyenkor kimozdulunk
otthonról, kikapcsolódunk. A
templomba sajnos nem mindig tudunk elmenni. A gyerekek számára különösen nagy
élvezet a búcsú, és mi, felnôttek is örülnünk egy kis szabadidônek, sokat sétálunk. Jó ilyenkor látni a gyerekek örömét. A
búcsú idején tudunk találkozni
a család többi tagjával, vagy a
forgatagban találkozunk barátokkal, ismerôsökkel, beszélgetünk egy kicsit. Nagyon szeretjük a bálokat, az ezzel
együtt járó jó hangulatot.

Kemenesmagasi
Születés: Gudui János és Csótár Andrea leánya
Eszter.
Kemenessömjén
Születés: Lampért Krisztián és Czöndör Annamária fia Mátyás.
Ostffyasszonyfa
Születés: Jákói Sándor és Kiss Bernadett leánya
Nóra.
Vönöck
Születés: Illés Ferenc és Farkas Mónika leánya
Petra Renáta.

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölkön a kontyos-házban 1+2 félszobás lakás eladó. Irányár: 6,8 millió Ft. Érd.: 06
20/ 341-8711.
Celldömölkön, a gimnázium mögötti garázssoron garázs eladó. Érd.: 06 30/496-1740.
Celldömölk zöldövezetében 85m2-es alapterületû, + 5.000 m2 területtel tetôtér beépítésû épület ipari tevékenységre és lakóházként
is hasznosítható, a szociálpolitikai kedvezményekkel. Érd.: 06 30/496-1740.
A Ság hegy celldömölki oldalán kordonos
szôlô pincével sürgôsen, áron alul eladó. Érd.:
06 70/ 319-1661.
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Asztalitenisz

10.00 CVSE-Mávépcell II. – Gyôri Elektromos
7. November 13. (szombat)
11.00 Nagymányoki SE I. – CVSE-Mávépcell II.
Férfi extra liga
8. November 20. (szombat)
1. Szeptember 10. (péntek)
11.00 Pécsi TÜKE SE I. – CVSE-Mávépcell II.
17.00 Kecskeméti Spart. – CVSE-Mávépcell I.
9. December 4. (szombat)
2. Szeptember 18. (szombat)
10.00 CVSE-Mávépcell II. – EVSE Hidro
10.00 CVSE-Mávépcell – SZAK Vasútôr I.
NB III.
3. Október 9. (szombat)
1. Szeptember 12. (vasárnap)
11.00 Harkány SE – CVSE-Mávépcell I.
10.00 Szombathelyi Vízéptek AK – CVSE-Mávépcell III.
4. Október 30. (szombat)
2. Szeptember 18. (szombat)
10.00 CVSE-Mávépcell I. – Ceglédi VSE I.
10.00 CVSE-Mávépcell III. – SZAK II. Vasi Séfa
5. November 13. (szombat)
3. Október 3. (vasárnap)
10.30 BVSC I. – CVSE-Mávépcell I.
10.00 Ajkai Bányász SK I. – CVSE-Mávépcell III.
6. December 4. (szombat)
4. Október 9. (szombat)
10.00 CVSE-Mávépcell I. – Széchenyi-UNIQA I.
10.00 CVSE-Mávépcell III. – Kanizsai Sörgyár SE II.
7. 2005 tavaszán
5. Október 16. (szombat)
PTE-PEAC Pécs I. – CVSE-Mávépcell I.
14.00 Soproni MAFC II. – CVSE-Mávépcell III.
8. 2005 tavaszán
6. Október 23. (szombat)
Pénzügyôr SE I. – CVSE-Mávépcell I.
10.00 CVSE-Mávépcell III. – Mosonmagyarórvári TE
9. 2005 tavaszán CVSE-Mávépcell I. – Békési TE I. 7. Október 30. (szombat)
NB II.
10.00 CVSE-Mávépcell III. – Hévíz SK
1. Szeptember 11. (szombat)
8. November 6. (szombat)
11.00 Komlói Bányász SK – CVSE-Mávépcell II.
10.00 Gyôri Vertikál SE – CVSE-Mávépcell III.
2. Szeptember 18. (szombat)
9. November 14. (vasárnap)
10.00 CVSE-Mávépcell II. – Herendi Porcelán
10.00 Ajkai Bányász SK II. – CVSE-Mávépcell III.
3. Október 2. (szombat)
10. November 21. (vasárnap)
11.00 Fejérvíz-Fetévszer SK – CVSE-Mávépcell II. 11.00 PROBIO Balatonfüredi FC – CVSE-Mávépcell III.
4. Október 9. (szombat)
11. December 4. (szombat)
10.00 CVSE-Mávépcell II. – Lengyeltóti VSE
10.00 CVSE-Mávépcell III. – Sabaria ASE
5. Október 16. (szombat)
11.00 Gyenesdiási ASE – CVSE-Mávépcell II.
A celldömölki csapatok a hazai mérkôzése6. Október 24. (vasárnap)
ket az alsósági sportcsarnokban játsszák.

Tájékoztató
A környezet és természet védelme,
terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet megóvását szolgáló magatartásra való ösztönzése érdekében az
Országgyûlés megalkotta a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. tv-t. A törvény rendelkezése
szerint a települési önkormányzatoknak meg kellett alkotniuk helyi rendeletüket a talajterhelési díjról.
Celldömölk Város Önkormányzata
képviselô-testületének rendelete értelmében a rendelet hatálya a város
közcsatornával ellátott közigazgatási
területére terjed ki. Ahol csatorna
mûszakilag nem áll rendelkezésre,
ott díjfizetési kötelezettség sem keletkezhet.
A talajterhelési díj fizetésének alanya
a kibocsátó, vagyis minden természetes személy, jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkezô
szervezet, aki/amely a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és
szennyvízelvezetést nem alkalmaz.
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A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a területérzékenységi és veszélyeztetési szorzó szorzata határozza meg.
A talajterhelési díj mértéke: TTD:
ExAxTxV, ahol a TTD a fizetendô éves
talajterhelési díj; E az egységdíj, 120
Ft/m3; A a díjfizetési alap m3; T a területérzékenységi szorzó Celldömölkön 1,5; V a veszélyeztetési szorzó
(csak vízjogi engedélyezés alá tartozó talajterhelési díj kötelezettség
esetén van jelentôsége, a helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alá
tartozó esetekben értéke 1,0).
A díjfizetési alapot a szolgáltatott víz
mennyisége alapján kell meghatározni m3-ben. Ez azzal a mennyiséggel azonos, amely ivóvízmennyiség
után vízdíjat fizet az adózó a közüzemi szolgáltató felé. A díjfizetési alap
csökkenthetô az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve locsolási célú felhasználásra külön jogszabály szerint figyelembe vett vízmennyiséggel.
A talajterhelési díj alapja csökkenthetô azzal a számlákkal igazolt mennyi-

Kézilabda
NB II. nôi kézilabda-bajnokság
A mérkôzés napja/felnôtt/
ifjúsági/mérkôzô csapatok
Szeptember 12. (vasárnap)
11.00 12.45 CVSE – Sárvár
Szeptember 19. (vasárnap)
16.00 18.00 Körmend – CVSE
Szeptember 26. (vasárnap)
11.00 12.45 CVSE – Gyôri Széchenyi Fôiskola
Október 2. (szombat)
15.30 – Komárom – CVSE
Október 10. (vasárnap)
12.00 13.45 CVSE – Bük
Október 17. (vasárnap)
11.00 13.00 Ajka – CVSE
Október 23. (szombat)
17.00 15.00 CVSE – Tapolca
Október 31. (vasárnap)
11.00 13.00 CVSE – Alsóörs
November 6. (szombat)
18.00 19.30 VKLSE Gyôr – CVSE
November 14. (vasárnap)
11.00 13.00 CVSE – Vasvár
November 21. (vasárnap)
16.00 – Gyôri ETO III. – CVSE
séggel is, melyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított
szervezettel ellátott szállíttatott el,
amely a folyékony hulladék jogszabályi elôírások szerinti elhelyezését
igazolja. Celldömölkön e feladatot
Hegedüs Ferenc magánvállalkozó látja el.
A díjfizetési kötelezettség alóli mentesség hatálya alá tartozó létesítmény: az egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítmény, illetve az egyedi
szennyvíztisztító kisberendezés.
A 2004. évben a talajterhelési díj 20
százalékát, a 2005. évben a 40 százalékát, majd minden évben növekvô
mértékben, végül 2009-ben kell a
teljes összeget megfizetni. Az adózó
a 2004. évi fizetési kötelezettségrôl a
kiküldött nyomtatványon 2004. szeptember 15-éig tesz bejelentést az önkormányzati adóhatósághoz. A 2004.
évre vonatkozóan a 2003. évi teljes
vízfogyasztás félévre vetített összege
képezi a talajterhelési díj alapját,
melyet két egyenlô részletben szeptember 30-áig, illetve december 31éig lehet megfizetni késedelmi pótlék mentesen.

»

SPORT

Vereség a két vidéki találkozón
Gyirmót SE–Celldömölki VSE-Cell-Modul
4-2 (2-1)
Augusztus 28. Gyirmót, 300 nézô. Vezette: Herbály (Puskás S., Kerékgyártó).
Gyirmót: Vörös – Németh L. II., MRACSKÓ, Pék (Németh L. I.), Szabó Cs. –
Szekeres, POLYÁK, Horváth, KORSÓS –
LÁSZLÓ (Bognár), Tóth. (Bieder).
Edzô: Horváth László.
Celldömölk: Tarczi – Gyôrvári, CSÁKVÁRI,
Subicz, Hegyi – Vajda L., Manganelli
(Kóbor), SZABÓ L., Beke – Németh
(Somogyi), Pungor I. (Vajda G.). Edzô:
Sebestyén Attila.
Góllövô: Korsós (11-esbôl), László,
Horváth, Polyák, ill. Csákvári (2).
Kiállítva: Subicz (40. percben a gólhelyzetbe került Korsós lerántásáért).
Nem úgy indult a játék, hogy a celli
csapat vereséggel tér haza. A többet
és veszélyesebben támadó celli
együttes gyorsan megszerezte a vezetést. A 10. percben Csákvári 7 méterrôl védhetetlenül fejelt a bal sarokba. (0-1). A vezetésnek azonban
nem sokáig örülhettek a vendégek,
egy vitatható 11-est Korsós értékesített. (1-1). Az egyenlítés után visszaesett a celli csapat játéka. A 40. percben egy hosszú indítást követôen
Korsós futotta le a védelmet, akit
Subicz lerántott, tettét piros lappal jutalmazták. A 22 méteres szabadrúgást Szekeres emelte félmagasan a
bal sarokra, Tarczi a labdát kiejtette
az érkezô László elé, aki két lépésrôl
azt a hálóba kotorta. (1-2). A második
játékrészben a kezdeményezést magához ragadta a hazai csapat, és az
emberfölényt jól használta ki. A 68.
percben bedobás után a labda Horváth elé pattant, aki azt 17 méterrôl
kapásból a léc alá vágta. (1-3). A középkezdés után a hazaiak szerezték
az nb ii hummel-csoport állása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Soroksár
Felcsút
Integrál-DAC
Budakalász
Paks
Balatonlelle
Mezôfalva
Veszprém
Celldömölk
Kaposvölgye
Barcs
Gyirmót
Komló
Budafok
Szentlôrinc
Pénzügyôr

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
-

1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
-

1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
3
4
4

13
9
7
11
9
8
8
7
6
3
3
7
5
2
1
3

- 6 10
- 3 10
- 5 9
- 4 8
- 4 7
- 6 7
- 6 7
- 6 7
- 7 6
- 7 6
- 3 4
- 8 4
- 6 3
- 8 1
- 6 - 17 -

meg saját térfelükön a labdát, László
a 11-es pont környékén lévô Korsóshoz játszott. A rutinos játékos, látva,
hogy Polyák érkezik, a labdát átlépte,
s így Polyák senkitôl sem zavarva 12
méterrôl a jobb sarokba lôhetett. (41). A 82. percben szabadrúgásból
Csákvári szépített. (4-2).
Kaposvölgyi VSC – Celldömölki VSE-CellModul 1-2 (0-2)
Szeptember 5. Nagyberki, 100 nézô.
Vezette: Nagy I. (Tatai, Iványi).
Kaposvölgye: Poór – Tamás, BOZSIK,
KADARKUTI, Szabó – Illés (Bencze),
Bruncvig, HORVÁTH J., Tóth – Jéger,
Farkas. Edzô: Hanusz János.
Celldömölk: Tóth – GYÔRVÁRI, CSÁKVÁRI,
A 2. forduló mérkôzéseinek további
eredményei: Pénzügyôr-Balatonlelle
0-2, Veszprém-Felcsút 2-2, GyirmótSoroksár 1-3, Komló-Integrál-DAC 12, Budafok-Budakalász 0-0, BarcsPaks 0-0, Szentlôrinc-Kaposvölgye 0-1.
A 3. forduló mérkôzéseinek további
eredményeinek: Felcsút-Barcs 1-0,
Paks-Budafok 2-1, Mezôfalva-Kaposvölgye 3-1, Szentlôrinc-Veszprém 01, Budakalász-Pénzügyôr 8-2, Balatonlelle-Komló 1-1, Integrál-DACSoroksár 2-3.
A 4. forduló mérkôzéseinek további
eredményei: Soroksár-Balatonlelle 51, Pénzügyôr-Paks 0-5, VeszprémMezôfalva 1-2 (Fedor Sándor edzôt
azonnali hatállyal leváltották),
Integrál-DAC-Gyirmót 1-0, Komló-Budakalász 1-1, Budafok-Felcsút 1-2,
Barcs-Szentlôrinc 2-0.
Az 5. forduló mérkôzései: szeptember
11. Celldömölk-Veszprém 16.30 órakor, Felcsút-Pénzügyôr, Paks-Komló,
Gyirmót-Kaposvölgye, szeptember
12. Mezôfalva-Barcs, Szentlôrinc-Budafok, Budakalász-Soroksár, Balatonlelle-Integrál-DAC.
A 6. forduló mérkôzései: szeptember
18.
Soroksár-Paks,
PénzügyôrSzentlôrinc, Veszprém-Kaposvölgye,
szeptember 19. Barcs-Celldömölk
16.00 órakor, Balatonlelle-Gyirmót,
Integrál-DAC-Budakalász, Komló-Felcsút, Budafok-Mezôfalva.
Magyar Kupamérkôzés: szeptember 21.
(Kedden): Celldömölk-Gyôri ETO
15.30 órakor.

PALKOVICS, Somogyi – Vajda L.,
HEGYI, Szabó L., Beke – Kóbor (Németh), Pungor I., (Vajda G.). Edzô: Sebestyén Attila.
A támadósor Nagyberkiben sem bírt a
hazai védelemmel. Egy góllal vidéken
kikapni nem szégyen, de kellemetlen
emlékeket hagy. Az elsô játékrészben
a hazai együttes támadott többet, két
gólhelyzete is adódott, de Tóth kapus
mindkétszer remekül hárított. Az ellenfél kapusát az élete elsô NB II-es
mérkôzésén szereplô Kóbor Tamás
tette egyszer próbára. A második játékrészben már a vendégcsapat is támadott annyit, mint ellenfele. A 63.
percben a csereként pályára lépett
Németh egy remek csel után vezette
be a 16-osra a labdát, nagy helyzetben azonban lövése elkerülte a kaput.
A következô hazai támadásnál viszont
Palkovics Jéger elleni szerelését látta
szabálytalannak a játékvezetô. A
mintegy 20-22 méterrôl megítélt szabadrúgásból Horváth József a sorfal
fölött a jobb sarokba lôtte a mérkôzés
egyetlen gólját. A vérszegény találkozón a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.
»TIM
Új
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„A” típusú pályázati kiírás
Celldömölk Város Önkormányzata az
Oktatási Minisztériummal együttmûködve a 2005. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsôoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsôoktatási hallgatók számára.
A pályázatra azok az önkormányzat
területén állandó lakóhellyel rendelkezô hátrányos szociális helyzetû felsôoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik a felsôoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvényben meghatározott
képzési idôn, illetve az egyetemi és
fôiskolai hallgatók által fizetendô díjakról és térítésekrôl, valamint a részükre nyújtható támogatásokról szóló 51/2002. (III.26.) Korm. rendelet
5. §-ában meghatározott keretek között, a felsôoktatási intézmény szabályzatában meghatározott határidôn belül állami felsôoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti
megállapodás alapján nem állami
felsôoktatási intézményben folyó
nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsô alapképzésben, elsô
kiegészítô alapképzésben, elsô szakirányú továbbképzésben, vagy elsô
akkreditált iskolai rendszerû felsôfokú szakképzésben vesznek részt.
A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai
felsôoktatási intézmények hallgatói.
Figyelem!
– A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsôfokú szakképzésben
részt vevô tanulók nem jogosultak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra.
– PhD képzésben résztvevôk nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.

A parlagfûmentes lakókörnyezetért
Az ÁNTSZ Celldömölk Városi Intézete pályázatot ír ki
a város lakossága részére.
Pályázati feltételek: Azon személyek, akik 25 szál
parlagfüvet a Városgondnokságra (Celldömölk, Temesvár u.) bejuttatnak, nyereményszelvényt kapnak, melyeket az ÁNTSZ Celldömölk Városi Intézetébe (Celldömölk, Szentháromság tér 1.) kell eljuttatni
szeptember 24-éig, névvel, címmel ellátva.
A legtöbb nyereményszelvényt beküldô díjazásban
részesül. A Városgondnokságon a parlagfüvet munkanapokon 9.30 órától 11.30 óráig veszik át.
ÁNTSZ Celldömölk
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– Külföldi intézménnyel hallgatói
jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
– Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2004
szeptemberében tanulmányaik
utolsó évét megkezdô hallgatók is.
– Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a
hallgatói jogviszonya a felsôoktatási
intézményben a pályázás idôpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2004/2005.
tanév II. félévére már beiratkozzon
a felsôoktatási intézménybe.
– Amennyiben a pályázni kívánó
hallgatónak több felsôoktatási intézményben hallgatói jogviszonya
van, pályázatában feltétlenül csak
azt az intézményt/kart/szakot jelölje meg, ahol államilag finanszírozott nappali tagozatos képzésben
vesz részt. Ez ugyanis az ösztöndíj
folyósításának alapfeltétele.
Az ösztöndíj idôtartama 10 hónap,
azaz két egymást követô tanulmányi
félév (2004/2005. tanév második, illetve a 2005/2006. tanév elsô féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete:
2005. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy
a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2004/2005. tanév második
félévében megfeleljen a pályázati
kiírásnak. Amennyiben a támogatott
pályázó hallgatói jogviszony nem felel meg a pályázati kiírásnak a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a
pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsôoktatási intézménynek.
A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás viszszavonásáról abban az esetben, ha a
támogatásban részesített a települési önkormányzat illetékességi területérôl elköltözik. A határozat csak a
meghozatalát követô tanulmányi félévtôl ható hatállyal hozható meg.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a
szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétôl függetlenül történik.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adóés tb járulékfizetési kötelezettség

nem terheli, azonban az adóalapot
növelô jövedelemnek számít.
A pályázatot a polgármesteri hivatalnál írásban, a hivatalban hozzáférhetô
pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje
2004. október 22.
A pályázat kötelezô melléklete a polgármesteri hivatalban, továbbá az
interneten a http://www.bursa.hu
cím alatt hozzáférhetô, és a felsôoktatási intézmény által kitöltendô Igazolás formanyomtatvány, amelyen a
felsôoktatási intézmény igazolja,
hogy a pályázó a fentiekben meghatározott képzéstípusok valamelyikében vesz részt.
A pályázónak szociális rászorultsága
igazolására pályázata kötelezô mellékleteként az alábbi okiratokat kell
csatolnia:
– A pályázó és a vele egy háztartásban élôk egy fôre jutó jövedelmének havi forint összege.
– Nyilatkozat a család, illetve a pályázóval egy háztartásban élôk vagyoni helyzetérôl. (lakás, családi
ház, nyaraló, értékesebb gépjármû-tulajdon stb.).
A pályázat eredménye nyilvános: a
pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetôleg a pályázáskor rendelkezésre
bocsátott személyes adatainak az
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történô nyilvánosságra hozatalához.
A pályázó pályázata benyújtásával
hozzájárul ahhoz, hogy a felsôoktatási intézmény tanulmányi jogviszonyáról az OM Alapkezelô Felsôoktatási Pályázatok Osztályának, illetve az
önkormányzat(ok)nak tájékoztatást
nyújtson.
A települési önkormányzat saját maga
bírálja el a beérkezett pályázatokat.
A települési önkormányzat az általa
támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit 2004. november 24-ig az
önkormányzat hirdetôtábláján és a
helyben szokásos egyéb módon hozza nyilvánosságra.
A pályázó az elbíráló szerv döntése
ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bôvebb felvilágosítás kapható a http://www.
bursa.hu internet címen.

» K VU E L GT YÚ E R S A

„B” típusú pályázati kiírás
Celldömölk Város Önkormányzata az
Oktatási Minisztériummal együttmûködve a 2005. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsôoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezô hátrányos szociális helyzetû fiatalok (a 2004/
2005. tanévben utolsó éves, érettségi elôtt
álló középiskolások, illetve felsôfokú diplomával nem rendelkezô, felsôoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek) jelentkezhetnek, akik a 2005/
2006. tanévtôl kezdôdôen állami felsôoktatási intézményben, illetve az Oktatási
Minisztérium és az intézmények közötti
megállapodás alapján nem állami felsôoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsô alapképzésben, vagy elsô akkreditált iskolai rendszerû felsôfokú szakképzésben kívánnak
részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2005-ben elôször nyernek felvételt felsôoktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2005/2006. tanévben
ténylegesen megkezdik.
Figyelem!
– A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsôfokú szakképzésben részt vevô tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica
ösztöndíjra,
– A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsôoktatási intézmények hallgatói.
Az ösztöndíj idôtartama 3x10 hónap, azaz
hat egymást követô tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a
2005/2006. tanév elsô féléve.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban
kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsôoktatási intézménynek.
A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. Az önkormányzat két tanulmányi
félévenként jogosult a megítélt ösztöndíj
visszavonására, ha az ösztöndíjas szociális
rászorultsága már nem áll fenn, vagy a szociális rászorultság évenkénti felülvizsgálatánál az önkormányzattal nem mûködik
együtt. A határozat csak a meghozatalát követô tanulmányi félévtôl ható hatállyal hozható meg.
A települési önkormányzat határozatban
rendelkezhet a támogatás visszavonásáról

abban az esetben, ha a támogatásban részesített pályázó a települési önkormányzat
illetékességi területérôl elköltözik. A határozat csak a meghozatalát követô tanulmányi félévtôl ható hatállyal hozható meg.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális
rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétôl függetlenül történik.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és tb
járulékfizetési kötelezettség nem terheli,
azonban az adóalapot növelô jövedelemnek számít.
A pályázatot a polgármesteri hivatalnál írásban, a hivatalban hozzáférhetô pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje 2004. október 22.
A pályázó szociális rászorultsága igazolására
pályázata kötelezô mellékleteként az alábbi
okiratokat kell csatolnia:
– A pályázó és a vele egy háztartásban
élôk egy fôre jutó jövedelmének havi forint összege
– Nyilatkozat a család, illetve a pályázóval
egy háztartásban élôk vagyoni helyzetérôl (lakás, családi ház, nyaraló, értékesebb gépjármû-tulajdon).
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a
pályázat eredményének, illetôleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes
adatainak az azonosítás célja érdekében
szükséges mértékben történô nyilvánosságra hozatalához.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsôoktatási intézménybe történô felvételi vizsgája eredményérôl az Országos Felsôoktatási Felvételi
Iroda a Felsôoktatási Pályázatok Osztályának, illetôleg az önkormányzat(ok) számára tájékoztatást nyújtson.
A pályázó írásban köteles 2005. augusztus
31-ig az OM Alapkezelô Felsôoktatási Pályázatok Osztálya részére bejelenteni,
hogy a 2005/2006. tanévben melyik felsôoktatási intézményben (az intézmény, kar
és szak/szakpár teljes nevének pontos
megjelölésével) kezdi meg tanulmányait.
Az írásbeli értesítés elmulasztása esetén
az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításából
kizárható.
Amennyiben a „B” típusú pályázat során
támogatásban részesülô ösztöndíjas a támogatás idôtartama alatt sikeresen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.

A települési önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit
2004. november 24-ig az önkormányzat
hirdetôtábláján és a helyben szokásos
egyéb módon hozza nyilvánosságra.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen
fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bôvebb felvilágosítás kapható a http://www. bursa.hu internet címen.

Rendelet
Celldömölk Város Önkormányzata képviselô-testületének rendelete
27/2004.(VI.30.) számú rendelet a szociálisan
hátrányos helyzetben lévôk részére adósságkezelési szolgáltatás mûködtetésérôl szóló
37/2003.(XII.17.) számú rendelet módosításáról
A képviselô-testület a szociálisan hátrányos
helyzetben lévôk részére adósságkezelési szolgáltatás mûködtetésérôl szóló rendeletét az
alábbiak szerint módosítja.
1.§ A rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya Celldömölk város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezô, az Szt. 3.§-ban meghatározott személyekre terjed ki.”
2.§ A rendelet 3.§ (1) bekezdésének d./ pontja
helyébe a következô rendelkezés lép:
„(1) d./ Amennyiben az önkormányzat tulajdonában lévô lakások és helyiségek bérletérôl és
annak egyes szabályairól szóló 23/2001.(V.30.)
sz. rendelet 4.§ (1) bekezdése szerinti szobaszámot legfeljebb egy szobával meghaladó lakásban lakik, a lakásminôség bármely komfortfokozatú, feltéve, ha vállalja az adóssága és a
megállapított adósságcsökkentési támogatás
különbözetének (továbbiakban: önrész) megfizetését, továbbá adósságkezelési tanácsadáson
való részvételét.”
3.§ A rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép:
„(2) A lakásfenntartási támogatásra a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III.tv. 38.§ (5) bekezdésében meghatározott
szabályok szerint jogosult az adósságkezelési
szolgáltatásban részesülô személy.”
4.§ Ez a rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba.
»Fehér László polgármester
»Baranyai Attiláné dr. jegyzô
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Celldömölk Város Önkormányzata
képviselô-testületének rendeletei
25/2004.(VI.30.) számú rendelet a
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 10/2000. (V.3.) sz.
rendelet módosításáról
A képviselô-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. § A rendelet 2. § (1) bekezdése
helyébe a következô rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya a (2);(3) bekezdés kivételével Celldömölk város
közigazgatási területén lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkezô
az Szt. 3. §-ban meghatározott személyekre, illetve a város területén
tartózkodó hajléktalan személyekre
terjed ki.”
2. § A rendelet 17. §-a helyébe a következô rendelkezés lép: „17. § (1)
Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt
a) az Szt. 38. § (2-4) és (6-9) bekezdéseiben meghatározott feltételek
szerinti jogosultnak, (normatív lakásfenntartási támogatás);
b) az adósságkezelési szolgáltatás
mûködtetésérôl szóló 37/2003.(XII.7)
számú önkormányzati rendelet alapján adósságkezelési szolgáltatásban
részesülô személynek az Szt. 38. § (5)
bekezdésében meghatározottak szerint;
c) az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (továbbiakban helyi lakásfenntartási támogatás).
(2) a) Helyi lakásfenntartási támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy
fôre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
feltéve, hogy a lakásfenntartás havi
költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át meghaladja.
b) A helyi lakásfenntartási támogatás
összege egységesen – a kérelmezô
háztartásában élô személyek számától függetlenül – 2500 Ft/hó.
(3) A helyi lakásfenntartásra nyújtott
támogatás vonatkozásában lakásfenntartási költségként:
– lakbér vagy albérleti díj,
– a lakáscélú pénzintézeti kölcsön
törlesztô részlete,
– a távhôszolgáltatási díj,
– a közös költség,
– a csatornahasználati díj,
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– a szemétszállítás költsége,
– a villanyáram,
– a víz- és gázfogyasztás,
– a tüzelôanyag költségei számolhatók el.
(4) A támogatás igénylésekor:
– a kérelem benyújtását megelôzô három havi közüzemi számlákat igazolásként csatolni kell, melynek átlagát
kell alapul venni havi költségként;
– a nem vezetékes gázzal, illetve távfûtéssel fûtött lakások esetén a fûtésre vonatkozóan becsatolt számlákat a
fûtési idényre (január, február, március, október, november, december)
osztottan kell átlagolni;
– nyilatkozni kell a lakáshasználat
jogcímérôl, a lakás nagyságáról, háztartásban élôk számáról.
(5) A lakásfenntartási támogatás
iránti kérelmeket a polgármesteri hivatalban lehet – folyamatosan, határidô nélkül – benyújtani.
(6) A lakásfenntartási támogatást
egy évre kell megállapítani.
(7) A támogatást a (3) bekezdésben
foglaltakra – természetben kell nyújtani a kérelmezô nyilatkozata szerinti lakásfenntartási költség kiegyenlítésére azzal, hogy a lakbér, vízdíj,
távhôdíj kiegyenlítése (a lakhatási
feltételek megôrzése érdekében)
sorrendiségében elsôbbséget élvez a
többi szolgáltatási díjhoz képest.
A megállapított lakásfenntartási támogatás kifizetésérôl az önkormányzat a Városgondnokság útján gondoskodik havi utalással a költség/díj jogosultja részére.”
3. § A rendelet 20. §-a helyébe a következô rendelkezés lép:
20. §. (1) Az önkormányzat a 287/1997.
(XII.29.) Korm. számú rendelet 25. §
és 26. §-a szerint érintettek részére
szociális segélyként utazási támogatást nyújt a helyi menetrend szerinti
közlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árának erejéig – az
izsákfai városrészen lakók esetében a
kombinált bérletjegy árának erejéig –
amennyiben az érintettek ezt igénylik.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon túl azon izsákfai
városrészen lakó kérelmezôk részére
is támogatást nyújt a Celldömölk és
Izsákfa között használt kombinált bér-

letjegy árához, akik a kombinált bérletüket a lejártát követôen csatolják a
kérelmükhöz. A támogatás összege a
helyi járatra érvényes bérlet és a
kombinált bérlet árának különbözete.
(3) Az utazási támogatás az Szt. 45. §.
(3) bekezdése értelmében olyan más
ellátási formaként nyújtott átmeneti
segélynek minôsül, ahol e rendelet
14. §-ában és a gyermekvédelem helyi rendszerérôl szóló 11/2000. (V.3.)
számú önkormányzati rendelet 13. §ában meghatározott feltételek figyelmen kívül hagyhatók.
Ezen támogatási forma juttatását más szociális segély igénybevétele nem zárja ki.
4. § (1) Ez a rendelet 2004. július 1jén lép hatályba.
(2) A módosítás az e rendelet hatályba lépése elôtt megállapított lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot nem érinti.
26/2004. (VI.30.) számú rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszerérôl szóló 11/2000. (V.3.) számú rendelet módosításáról
A képviselô-testület a gyermekvédelem helyi rendszerérôl szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. § A rendelet 2. § (1) bekezdése
helyébe a következô rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya Celldömölk
város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezô a Gyvt. 4. §-ban meghatározott személyekre terjed ki.”
2. § A rendelet 12. § (4) bekezdése
helyébe a következô rendelkezés lép
és a 12. § a következô új (16) bekezdéssel egészül ki.
„(4) A rendszeres gyermekvédelmi
támogatás jogosultságának elbírálása során a vagyoni helyzetet vizsgálni kell akkor, ha az önkormányzatnak
a Gyvt. 131.§ (4) bekezdése szerinti
eljárása nem vezetett eredményre.
(16) A rendszeres gyermekvédelmi
támogatás esetében az e §-ban nem
szabályozottak vonatkozásában a
Gyvt-ben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.”
3. § Ez a rendelet 2004. július 1-jén
lép hatályba.
»Fehér László polgármester
»Baranyai Attiláné dr. jegyzô

RÉPCELAK

Térjen be
hozzánk,
megéri!

A Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölk I. kirendeltségénél
Celldömölk II. kirendeltségénél
és vönöcki kirendeltségénél

szeptember 30-áig
bármilyen célra, gyorsan

személyi kölcsön
már havi 9.300 Ft*
törlesztôrészlettôl.
Celldömölk I., Kossuth u. 18.
Telefon: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1.
Telefon: 95/420-507
Vönöck, Kossuth u. 69/B.
Telefon: 95/485-010
*THM: 25,37%-31,49%

RÉPCELAK

3x1=11,1%*

Magas hozamú,
kényelmes, biztonságos
a takarék-számlabetét
a Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet
Celldömölk I., Celldömölk II. és
vönöcki kirendeltségén!

Térjen be hozzánk, megéri!
Celldömölk I. Kossuth u. 18. Tel.: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1. Tel.: 95/420-507
Vönöck, Kossuth u. 69/B. Tel.: 95/485-010

EBKM: 11,11%

Erdôk, mezôk, vizek lakói
» Örvös galamb
Európa legnagyobb galambfaja.
Testhossza 41–45 centiméter,
testtömege 450–550 gramm,
szárnyfesztávolsága 75–80
centiméter. Mérete és testes
alkata ellenére képes az ágon
akrobata módjára fejjel lefelé
lógva megközelíteni a nehezen elérhetô termést. Természetes élôhelye az erdô, a
megmûvelt földek körüli fákon, sövényeken csapatostól
fordulnak elô, de igen
nagyszámban élnek emberközelben a városok terein,
parkjaiban. Tápláléka levelekbôl, makk- és bogyótermésekbôl áll. Igán ritkán szed fel
hernyókat, kis csigákat és gilisztákat. Az örvös galamb
nem ártalmatlan, télen csapatostól lepik el a lóhereföldeket, tavasszal és ôsszel felszedik a vetômagot, és pusztítják
a sarjadó vetést, nyáron pedig
a gabonaföldeket. A városokban viszont alkalmazkodnak
az életlehetôségekhez, köny-

nyû ôket kenyérrel közelbe
csalogatni és etetni.
Egyéves korára lesz ivarérett,
amikor a hím hangos turbékolással és feltûnô repülési mutatványokkal hívja fel magára
a tojó figyelmét. Mielôtt egy
pár összeáll, a galambok
hosszas szertartást hajtanak
végre, egymás tollazatát tisztogatják és „csókolóznak”.

Fészkelôhelyet fán vagy bokorban keresnek, és a fészket
kis gallyakból, vékony gyökerekbôl és fûszálakból építik
meg. A fészek-építôanyag tekintetében igen csak válogatós az örvös galamb. Minden
egyes darabon csôr-tesztet
végez, mielôtt elvinné vagy
eldobná. A párzási idô hazánkban áprilistól szeptemberig tart, Európa
egyes
helyein
egész éven át. A
fészekbe két fehér
tojás kerül, melyen felváltva ülnek 15-17 napig.
Az utódokat begytejjel
táplálják,
mellyel a hím és a
tojó is rendelkezik.
Néhány nap elteltével szilárdabb
táplálékot is kapnak a fiókák, melyek 28-29 nap eltelte után elhagyják a fészküket és

IDEGENFORGALMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CELLDÖMÖLKI IRODÁJA
9500 CELLDÖMÖLK, SZÉCHENYI U. 2. Telefon/fax: 95/424-616
GM BEJEGYZÉSI SZÁM: R-00282/1992/2002

Utószezoni vakáció!
Málta 8 nap/7 éj már
Tunézia 11 nap/10 éj már
8 nap /7 éj már

Olaszország
Residence Margherita 4–5 fôs apartmanok

Bajor Kastélyok körutazás 08.14-én már
Cseh Vár és Kastélytúrák 08.18-án már
Krakkó-Czestohochowa körút 09.16-19-ig

82.990-tól
58.900-tól
54.900-tól
79.900-tól
76.900-tól
56.000-tól

celldömölki felszállással
43.900 Ft
Erdélyi körút 09.22-27-ig celldömölki felszállással
49.900 Ft
Salzburg- München 10.07-09-ig celldömölki felszállással 36.900 Ft
Arany Prága 10.20–22-ig celldömölki felszállással
33.900 Ft
Buszos spanyol nyaralás már
59.900-tól
Görög buszos nyaralás
36.990-tól

Egyéni
és csoportos
nyaralások
szervezése,
külföldi
és belföldi
szálláshelyek.
Repülôjegy
értékesítés

megkezdik külön életüket.
A hím és a tojó nem csak méreteiben, de színezetében is
egyforma. Nyakuk és farkuk
szürke, mellük vörhenyes
szürke. Nyakfoltjuk zöld, bíbor
és fehér, hátuk és szárnyuk
szürkésbarna, a szárnyon viszont fehér folt van, mely a
felrepülô madárnál feltûnô.
Az örvös galamb társas lény,
a legtöbb idôt a csapattal tölti, és éjjel is a közös alvóhelyen pihen, kivétel a párzási
idô, de a hím akkor is ott alszik, amikor a tojó a tojásokon
ül. A galambokat könnyû észrevenni, jellegzetes gu-gúgu-gurú hangzású turbékolásuk elárulja jelenlétüket. Ha
megijednek, akkor tapsolásszerû szárnycsapásokkal röppenek fel. Fô ellenségük a ragadozó madarak, és nagy ritkán némely emlôs, mint a
nyuszt, róka vagy a borz. A faj
nem tartozik a veszélyeztetett madarak közé.
»T.I.

Szakmára képeznek
Különbözô szakmák megszerzésére
indítanak tanfolyamokat a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban.
Az érdeklôdôk a számítógép-kezelô
(használó), kereskedô – boltvezetô,
vendéglátó – üzletvezetô, ABCeladó, frissítô masszôr, kéz-lábápoló, mûkörömépítô, számviteli – és
pénzügyi-ügyintézô, mérlegképes
könyvelô, mérlegképes könyvelôk
továbbképzése tanfolyamok közül
választhatnak. A tanfolyamokon lehetôség van kamatmentes, havi
részletfizetésre. A szakmával nem
rendelkezôk kedvezményesen vehetik igénybe a tanfolyamokat. Jelentkezni a KMK-ban Némethné
Kocsis Andreánál lehet. Telefon:
95/420-037.

