AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT.
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CELLDÖMÖLK

CELLI-UDVARHÁZ BT.
I N G A T L A N

A J Á N L A T A :

Celld-ön 100 m2-es cs. ház garázzsal 495
m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft.

Celldömölkön 1+2x1/2 szobás lakás frekventált helyen eladó. Ir.ár: 7,7 M Ft.

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

Celldömölkön 2 szobás, konvektoros lakás
szép állapotban eladó. Ir.ár.: 7,4 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 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 kisméretû sarokház 620 m2
telken eladó. I.ár: 7 M Ft

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

Celldömölkön 100 m2-es belvárosi cs. ház
garázzsal, 936 m2 telken eladó. Ir.ár.: 16 M Ft.

Celldömölkön 2 szobás családi ház 700 m2
telken eladó. I.ár: 10,9 M Ft

Celldömölkön 3 sz+nappalis, 3 éve épült cs.
ház 1091 m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft.

Celldömölkön 3 sz.+nappalis, cs.ház, 1100 m2
telken eladó. I.ár: 13 M Ft

Celldömölkön 2 szoba+hallos belvárosi lakás eladó. Ir. ár: 5,9 M Ft

Celldömölkön 1+2x1/2 szobás belvárosi
lakás eladó. Ir.ár: 8,2 M Ft

Celldömölkön 2 szobás, belvárosi, konvektoros lakás eladó. Ir.ár: 7,7 M Ft

Celld-ön 2 szintes, 5 szobás cs. ház garázzsal eladó. Ir.ár: 18 M Ft.

Celldömölkön 1+2x1/2 szobás, igényesen felújított lakás eladó. Ir.ár.: 7,2 M Ft

Celldömölkön 27 m2-es belvárosi üzlethelyiség eladó vagy kiadó. Ir.ár.: 5 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis családiház
Celldömölkön belvárosi üzlethelyiség wc-vel,
kézmosóval, 380 V eladó. Ir.ár.: 7,5 M Ft
2 garázzsal eladó. Ir.ár: 15 M Ft
Egyéb: Tokorcson 2 szobás cs. ház állattartásra alkalmasan, gépekkel eladó. Ir.ár.: 8,9 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 3 szobás cs. ház dupla garázzsal, 2800 m2-es telken eladó. Ir.ár: 17 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.
Celld-ön 250 m2 alapterületû belvárosi cs. ház pincével, 600 m2 telken eladó. Ir.ár: 40 M Ft.
Nemeskocsban 3 szobás cs. ház 1440 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 M Ft.
Celldömölkön 90 m2-es cs. ház garázzsal, melléképülettel 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

_tzâÇt
Fürdôszoba Szaküzlet
Celldömölk, Horváth Elek utca 2.
Tel./fax: 95/424-121
Nyitva: hétköznap: 8.00–16.30 szombaton 8.00–12.00
I. osztályú olasz csempe
I. osztályú alföldi csempe
I. osztályú beltéri lapok
I. osztályú greslapok
Kültéri járólapok

1.250
1.200
1.200
1.990
2.290

Ft/m2-tôl
Ft/m2-tôl
Ft/m2-tôl
Ft/m2-tôl
Ft/m2-tôl

80–90-ig állítható üvegkabin 29.900 Ft
RAVAK kádakra és kabinokra 10% kedvezmény!

Kludi csapok már 11.900 Ft-tól!

Egykaros olasz csaptelepek 5 év garanciával 5.190 Ft-tól
IZONIL légáteresztô, vízzáró vakolat 2.990 Ft/zsák
Spanyol fürdôszobabútorok már 36.000 Ft-tól
FÜRDÔSZOBAI TÜKRÖK NAGY VÁLASZTÉKBAN!
Keszthelyi kô AKCIÓSAN 1.700 Ft/m2

Kiváló minôségû ragasztók:
alap: 1.100 Ft/25 kg
flexibilis: 2.700 Ft/25 kg
normál: 1.400 Ft/25 kg
padlopon: 2.400 Ft/25 kg
Zsákos beton: 690 Ft/40 kg

A felméréstôl a kivitelezésig mindent megoldunk!
Celldömölk területén ingyenes házhoz szállítás.

KÁBEL-NET AKCIÓ!
Az év végéig ingyen
Netezhet!

Amennyiben az 2004.10.20. és 2004.12.31. között választja szolgáltatásunkat, úgy 2 éves hûségnyilatkozat aláírása
esetén AZ ÉV HÁTRALÉVÔ RÉSZÉBEN HAVIDÍJAK NÉLKÜL INTERNETEZHET, és ha a KEZDÔCSOMAGOT (Bruttó: 5000 Ft) vagy
magasabbat választ, a csatlakozásdíjat is elengedjük a kábelmodem arával együtt!

A kiemelt csatlakozási kedvezmények meghosszabbítva november 30-ig! – 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

Sakk, matt
A közelmúltban két kiemelkedô
eseményt is figyelemmel kísérhettünk a sakk sportágban. Lékó Péter
mérkôzését a világbajnok Kramnyik ellen, valamint a sakkolimpiát.
Férfi csapatunk harmatos szereplése ösztönzött arra, hogy megemlítsem: nem olyan nagyon régen – a
nyolcvanas években – városunkban pezsgô sakkélet volt. A celli
sakkozók komoly szerepet játszottak a megye sakkéletében. A felnôtt csapat a megyei csapat- és
egyéb bajnokságokon remekelt, az
utánpótlás pedig az úttörô-olimpiákon aratott komoly sikereket. Megyei dobogós helyezések és országos döntôbeli szereplések jelezték
a celli sakksport utánpótlásának
sokat ígérô színvonalát. Akkor
mindhárom iskolában volt egy-egy
tanár, aki felkarolta az ügyet, s volt
is eredménye. És volt valaki, aki
összefogta mindezt. Sajnos, amikor
Szomju László, „eltávozott” közülünk, megszûnt a sakkélet is a városunkban.
Jó volna ezt a nemes sportágat
végre újraéleszteni. Végül is a sakk
alapfokon nem költséges sportág.
Készletek kellenek, órák, egy demonstrációs tábla, egy helyiség és
egy elhivatott személy. Meg persze szándék, akarat.
Érdemes lenne elgondolkodni ezen
most, amikor az ország miniszterelnöke is úgy vélekedik, a sakk felkerülhet a kiemelten támogatott
sportágak közé.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Fogadóóra
Hetényi Endre, a 4. számú választókörzet önkormányzati képviselôje november 25-én, csütörtökön
17–18 óráig a mûszaki szakközépiskolában fogadóórát tart.

Ôszikék
Ôszikék címmel indít sorozatot a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ az Idôsek Klubjában. A programokon kulturális és szórakoztató rendezvényekkel várják az idôs
embereket. Elsô alkalommal, november 23-án 13 órától filmvetítést tartanak.

Tetô és csatorna a fürdôhöz
fotó: völgyi lászló

Már a tetôt rakják a Vulkán fürdô épületére. Ott jártunkkor épp a szerkezeti elemeket emelték a helyükre. A tetôépítéssel egy idôben zajlik a közmûépítés is, a csatornabekötés munkálatait végzik. Januárban írja ki az
önkormányzat a pályázatot a bemenô
út és a parkoló megépítésére. A csatlakozó munkálatokhoz külön pályázati támogatást nyert az önkormányzat:
a csatornaépítéshez 30 millió forintot,
a parkoló és az út kialakításához 60
millió forintot nyert a város, mindkettôhöz önrészt kell hozzátenni.
Fehér László polgármester a fürdôépítés kapcsán elmondta, hogy jövô
nyáron a fürdô elsô ütemén, a téli
üzemmódú részeken kívül szeretnék
átadni a második ütemet, a nyári
üzemmódú részeket is. Ehhez az udvaron meleg vizes élménymedencéket, csúszdákat, gyerekpancsolót alakítanak ki.
A legutóbbi képviselô-testületi ülésen bemutatták és kiválasztották a

a tetôszerkezeti elemeket rakják a fürdô épületére

Vulkán fürdô logóját is, amelyet egy
Celldömölkön élô iparmûvész, Sarlós
Éva Virág tervezett. A logón a Ság
hegy vonulata és a mellette lévô fürdôt jelzô kék hullámvonal látható.
»TULOK G.

Nyertes pályázatok
Megújulhat a polgármesteri hivatal épülete, az izsákfai katolikus templom.
A fejlesztéseket nagy részben pályázati forrásból valósítják meg, éppúgy,
mint az épülô cukrászüzem klímaberendezésének kialakítását.
Huszonnyolc Vas, Zala és GyôrMoson-Sopron megyei nyertes pályázó között 666 millió forintot osztott
fel a múlt heti, Szombathelyen tartott
ülésén a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács.
Celldömölkrôl három pályázat kapott
támogatást, tudtuk meg Fehér László
polgármestertôl. A polgármesteri hivatal homlokzatának felújítására 15 millió forintos támogatást kap a város,
amihez hárommillió forintos önrészt
kell hozzátenni. „Az önkormányzat
épülete a Kincstári Vagyonigazgatóság
tulajdonában van. Az egyháznak 2011ig kell eldöntenie, hogy visz-szaigényli-e az épületet, de addig sem lehet
ilyen állapotban hagyni. Fôként most,

hogy a megújult városközpontban a
polgármesteri hivatal elôtt lévô fákat ki
kellett vágni, sokkal jobban látszik az
épület állapota. A nyertes pályázattal
jövôre a templom elôtti tér és a Sági
utca felôli két oldalt fel tudjuk újítatni”,
mondta a városvezetô.
Az izsákfai katolikus templom felújítására szintén 15 millió forintos támogatást ítélt a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség az
egyházközség részére. A pityervári
városrészben épülô Wewalka cukrászüzem munkahelyteremtô támogatásként 22,5 millió forintot nyert, a
pályázati összegbôl az üzem klímaberendezését alakítják ki.
»TULOK G.

A pénzügyi tervrôl tárgyalnak
A jövô évi pénzügyi tervvel foglalkoznak a képviselôk a november 30-ai, 14 órakor
kezdôdô képviselô-testületi ülésen. A város 2005. évi pénzügyi terv koncepcióját
elôzetesen az önkormányzat valamennyi bizottsága, az alsósági és az izsákfai részönkormányzatok is véleményezik. A testületi ülésen a szokásoknak megfelelôen szó
lesz a lejárt határidejû határozatokról, a két ülés között történt események beszámolójáról, és folyó ügyeket is tárgyal a testület.
3

Születésnap a pénzintézetben
Tizenöt éve mûködtet kirendeltségeket Celldömölkön a Répcelak és
Vidéke Takarékszövetkezet. Az évforduló alkalmából november 9-én
rendeztek ünnepséget
Molnár Árpád, a Répcelak és Vidéke
takarékszövetkezet igazgató elnöke
köszöntötte a megjelenteket a pénzfotó: völgyi lászló

a celldömölki munkatársak az igazgatóval

intézet születésnapi ünnepségén.
– Néhány éven belül harmadszor ünnepelhetünk Celldömölkön – mondta
az igazgató. – Négy éve a takarékszövetkezeti világnap megyei rendezvényét ünnepeltük itt, két éve avattuk
fel a kirendeltség Kossuth utcai üzlethelyiségét, most pedig születésnapot
ülünk.
Molnár Árpád a serdülô korú gyermekhez hasonlította a 15 éves kirendeltséget, amelyet a folyamatos fejlôdés, a szolgáltató képesség erôsödése jellemez. Kiemelte, hogy a hagyományos banki tevékenységen, a
lakossági és vállalkozói számlavezetésen kívül egyebek mellett kedvezményes lakás jelzáloghitelekkel, mobil-telefonkártya értékesítéssel is
várják az ügyfeleket, sôt már bankjegykiadó-automatát is mûködtetnek. A celldömölki vállalkozók 27–28
százaléka a két celldömölki kirendeltségen vezeti a számláját. Szólt arról
is, hogy az országban 550 önkor-

Ülésezett a testület
A kistérség munkaerô-piaci helyzetével, intézmények beszámolóival és
beadandó pályázatokkal is foglalkoztak a képviselôk a legutóbbi testületi
ülésen, amit október vége helyett november 4-én tartottak.
Rendhagyó módon kezdôdött a november eleji képviselô-testületi ülés.
Elôször Mesterházy Sándor nyugalmazott alezredes adott át két ajándék CD-t a könyvtárnak, majd egy
német egyetemista dolgozatát nyújtották át az intézmény igazgatójának.
Mesterházy Sándor a Hadtörténeti
Közlemények egyes évfolyamait dolgozta fel digitális formában, illetve
elkészítette a Magyarország madarai
CD-t, mindkettôt a könyvtár helyismereti gyûjteményébe ajánlotta fel.
Egy német egyetemista, Mayo Karthe
a Ság hegyrôl írta 240 oldalas diplomamunkáját, amely tudományos tanácskozáson is sikert aratott. A német nyelvû dolgozatot magyar nyelvû kiegészítéssel látta el. A kiadványokat dr. Bellérné Horváth Cecília
könyvtárigazgató vette át, aki azt
kérte a celldömölkiektôl: ha feleslegessé vált, helytörténeti vonatkozású
kiadványaik vannak, azt juttassák el
a könyvtárba.
A két ülés között történtekrôl beszámolva Fehér László polgármester elmondta, hogy a használtcikkpiacot
egy herendi vállalkozó vette bérbe.
Májusig kell kialakítania a Horváth
4

Elek utcában az új telephelyet, addig
a régi helyen kerítették be a piacot.
A fô napirendi pontok között elôször
a város és térsége munkaerô-piaci
helyzetérôl számolt be Soós Ferenc, a
munkaügyi kirendeltség vezetôje.
Elôterjesztésébôl a képviselôk megtudhatták, hogy 2004-ben havonta
átlagosan 701 munkanélkülit regisztráltak, ami 5,5 százalékos munkanélküliségi rátának felel meg. Az elôzô
évhez képest ez a helyzet rosszabbodását mutatja, a megye többi kistérségéhez képest viszont jobb. A
munkanélküliek számának növekedésével együtt azonban egy ellentétes folyamat is megfigyelhetô, hiszen
bôvült a foglalkoztatás, az elmúlt tíz
évben soha ilyen magas nem volt a
foglalkoztatottak száma. A regisztrált
munkanélküliek között nôtt a pályakezdôk száma, a férfiak között a
szakmunkás végzettségûek, a nôk
között a szakközépiskolai és gimnáziumi érettségivel rendelkezôk vannak többségben.
A testületi ülésen eddigi tevékenységüket tekintették át a múlt évben
létrehozott intézmények vezetôi. Bakó István, a Városgondnokság igaz-

mányzat számlavezetôje valamely
takarékszövetkezet.
A Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet idén elôször vett részt a Kemenesalja Expón kiállítóként, ahol vásári díjat kaptak, igazolva sikeres tevékenységüket. A tervek között említette az igazgató, hogy szeretnének
szerepet vállalni az európai uniós források közvetítésében. A celldömölki
kirendeltségek munkatársain kívül
üzleti partnereiknek is köszönetet
mondott azért, hogy megtisztelték
ôket a bizalmukkal.
A város nevében Fehér László polgármester köszöntötte az igazgatót és
munkatársait, megemlítve, hogy Celldömölkön az egyetlen olyan pénzintézet, amely két kirendeltséget is mûködtet. Az ünnepségen a Szombathelyi Szimfonikusok kürt kvartettje,
Vikmon Szilvia és Szalóky Attila, a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ munkatársai mûködtek közre.
»TULOK G.

gatója és Véghné Gyürüssy Katalin, a
Városi Óvoda vezetôje féléves munkájának beszámolóját a képviselôk
elfogadták.
A folyó ügyek között szó volt a hivatali használatban lévô személygépkocsi cseréjérôl. A hatéves Skoda
Oktáviát egy diesel-üzemû Skoda
Superb Classic típusú autóra cserélik
le. A gépkocsi árába, amelyet 36 hónap alatt kell az önkormányzatnak
törlesztenie, beszámítják a Skoda
Oktávia árát is.
A képviselô-testület tagjai döntöttek
pályázatok beadásáról is. A képviselôtestület az Ifjúság téri játszótér fejlesztésére régiós, az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítására – a
számítógépes hálózat bôvítésére –
uniós pályázatot adott be. A testület
hozzájárult a Vasvári Pál utca néhány
házának szennyvízelvezetésének megoldásához és újabb celldömölki képeslapok készítéséhez is.
»T.G.

Eljön a Mikulás
Mikulás-váró mûsort rendeznek a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban december 4-én 16 órakor. December 5-én délelôtt 10 órától „házhoz megy a Mikulás”, megrendelés szerint, személyenként 400 forintos áron. Jelentkezni december 2-áig lehet, bôvebb információ
a KMK 11. számú irodájában vagy a 424096-os telefonszámon kérhetô Nagyné
Tóth Andreától.

Különbözô kutyasorsok
A kutya az ember leghûségesebb társa.
A kutya az ember legjobb barátja.
(Mint a címlapon látható Frici, Danka
Imre kutyája.) Nem hiába alakultak ki
ezek a közmondások, amelyek az ember-kutya kapcsolatot próbálják megmutatni. Az állatok éreznek, mivel fáj
nekik, ha bántják ôket. Ha netán szomorú a gazdájuk, azt is megérzik, törôdésre, figyelemre, szeretetre vágynak.
Néhol már családtagnak számítanak.
Van úgy, hogy a szülôkkel együtt kísérik ki, várják az iskolából hazatérô gyerekeket; megvédik egy esetleges vészhelyzetben a gazdájukat vagy annak
tulajdonát. Nem csoda, hogy annyi film
is megörökíti ezt, mert a valóság is
gyakran produkál hasonló helyzeteket.
Nem tudom megérteni azt, és ezzel
szerintem vagyunk így néhányan, hogyan képesek az emberek eldobni
maguktól a kutyájukat, kínozni ôket.
A parlament nemrégen szigorította az
állatvédelmi törvényt. Eszerint aki a
nála tartott gerinces állatot elûzi, elhagyja vagy kidobja, az állatkínzás
bûncselekményét követi el, s akár két
év szabadságvesztéssel is büntethetô.
Schimmer Gyôzô celldömölki gyepmestert kérdeztük arról, hogy lát-e

valami változást a törvény hatására.
– Tavaly 270 kutyát kellett megmenteni, és az idén sem várható javulás,
csak nehogy még több legyen –
mondta a gyepmester.
Az önkormányzat 1989-ben kötött
szerzôdést Schimmer Gyôzôvel egy
gyepmesteri telep létrehozásáról. A
szerzôdésben foglaltak szerint a gyepmester feladata összeszedni a kóbor,
elhullott, elütött kutyákat. A telepet
szinte önerôbôl és barátok segítségével építették fel és bôvítették folyamatosan azért, hogy a mai funkcióját betölthesse. Már négy éve tartják a kapcsolatot a Tierschutz Ohne Grenzen, az
Állatvédelem határok nélkül ausztriai
egyesülettel. 14 napos karanténban
eltöltött megfigyelési idôszak után féreghajtási és veszettség elleni vakcinával beoltva elviszik a kutyákat Ausztriába, ahol gazdát keresnek nekik. Ennek is köszönhetô, hogy ma már csak
nagyon szükséges esetekben altatják
el ezeket a háziállatokat. Az egyesület
támogatja is a gyepmesteri telepet, de
sajnos ez nem elég.
A kutyákat dr. Horváth András állatorvos hetente megvizsgálja, az Állategészségügyi Állomás állatvédelmi

A Helyi Választási Iroda
vezetôjének közleménye
Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy a Magyar Köztársasság
elnöke 2004. december 5-ére (vasárnapra) ügydöntô országos népszavazást tûzött ki az alábbi kérdésekre vonatkozóan.
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak maradjanak állami, önkormányzati
tulajdonban, ezért az Országgyûlés semmisítse meg az ezzel ellentétes törvényt?”
„Akarja-e, hogy az Országgyûlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással – kérelmére – magyar
állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségûnek valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001.
évi LXII. törvény 19.§ szerinti „Magyar
Igazolvánnyal” vagy a megalkotandó
törvényben meghatározott egyéb módon igazolja?”
Szavazni a postai úton - november 6áig – kézbesített értesítô szelvényen
megjelölt szavazóhelyiségekben le-

het december 5-én 6 órától 19 óráig.
A választójogosultak névjegyzéke
összeállításra került, melyet az önkormányzat hirdetôtábláin közzétettünk, és a polgármesteri hivatalban
mûködô Választási Információs Szolgálatnál (továbbiakban: VISZ), Celldömölk, Szentháromság tér 1. szám
alatt, a 4. és 6. számú szobákban
meg lehet tekinteni.
Az egyes szavazókörök címei:
1. szavazókör: Kemenesaljai Mûvelôdési Központ, Géfin tér 1.
2. szavazókör: Berzsenyi Dániel Gimnázium, Nagy S. tér 13.
3. szavazókör: Kresznerics Ferenc
Könyvtár, Géfin tér 1.
4. szavazókör: Népjóléti Szolgálat
ebédlôje, Szalóky u. 1.
5. szavazókör: Ádám Jenô Zeneiskola,
József A. u. 3.
6. szavazókör: Népjóléti Szolgálat
ebédlôje, Árpád u. 18.
7. szavazókör: Berzsenyi Lénárd ÁMK
ebédlôje, D épület, Sági u. 167.
8. szavazókör: Mûvelôdési Ház, klub,

szakorvosa pedig
folyamatosan ellenôrzi a telepet.
Schimmer Gyôzô
állandó internetes
kapcsolatban áll az
állatvédôkkel, akik
kutyatáppal járulnak hozzá a kutyusok ellátásához. Ma
már nemcsak Celldömölk és közvetlen környékére terjed ki a telep hatásköre, hanem folyamatosan bôvül. Az uniós szabványoknak megfelelôen szeretnék bôvíteni, de sajnos a pályázati kiírás
hiánya miatt ez nehezen megy, és
számítanak a kistérségi települések
támogatására is.
A gyepmester szólt arról is, hogy a 06
70/333-6400-ás telefonszámon bárki
bejelentheti az elkóborolt kutyákat, és
érdeklôdhet is irántuk. Ha valaki képesnek érzi magát arra, hogy gondoskodjon egy kutyáról, ingyen elviheti
bármelyiket. Fontos, hogy mielôtt bárki magához vesz egy állatot, úgy válasszon, hogy az egy életre szóljon.
»HORVÁTH HENRIETTA

Sági u. 111.
9. szavazókör: Berzsenyi Lénárd ÁMK
klubhelyisége B épület, Sági u. 167.
10. szavazókör: Izsákfai klub, Izsákfa
u. 37.
Felhívom azon választópolgárok figyelmét, akik nem lakóhelyükön, hanem tartózkodási helyükön kívánnak
szavazni, igazolást személyesen vagy
meghatalmazott útján 2004. december 3-án 16 óráig kérhetnek a VISZnál. Ajánlott levélben igazolás csak
akkor kérhetô, ha a levél november
30-áig megérkezik a polgármesteri
hivatalba.
Az a választópolgár, aki választójogát
nem lakóhelyén, hanem valamely
magyar külképviseleten kívánja gyakorolni, személyesen vagy meghatalmazott útján 2004. november 19-én
16 óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a polgármesteri hivatalban mûködô VISZ-nál.
A népszavazással kapcsolatban felmerülô kérdésekkel az információs
szolgálatot ellátó Enyinginé dr. Batári
Borbála aljegyzôhöz (telefon: 95/
525-824, a polgármesteri hivatal 4.
számú iroda) és Brennerné Gorza Mária anyakönyvvezetôhöz (telefon:
95/525-821, polgármesteri hivatal 5.
számú iroda) fordulhatnak.
»Baranyai Attiláné dr. jegyzô
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Aranydiplomás pedagógus
Lenner József
1931-ben született Bazsin, Simon István költô szülôfalujában. Az öt elemi
elvégzése után
a Sümegi Gimnázium tanulója
lett. Abban az
idôben a fiatal
falusi gyerekek
elôtt két irány
mutatkozott:
vagy tanító, vagy
pap lehetett belôlük, esetleg lehetôségként felmerült az iparos szakma is.
Családi indíttatásra, a korszellemnek
megfelelôen, valamint a tanító javaslatára legidôsebb fiúként a pedagógusi pályát választotta.
1950-ben érettségizett. Magyar-történelem szakos tanár szeretett volna
lenni, de osztályfônöke a magyar helyett a földrajz szakot ajánlotta neki.
1950-54 között az Eötvös Loránd Tu-

dományegyetem hallgatója volt,
1954 nyarán vehette kezébe a diplomáját. Az év júliusában három hónapra bevonult katonának, majd október
20-án a 12 osztályosra fejlesztett celldömölki gimnáziumba került, ahol ekkor a méltán szeretett Jónás Márton
volt az igazgató. 1955-tôl csaknem
húsz éven keresztül fôhivatású nevelôként dolgozott a fiú diákotthonban,
mellette pedig néhány órát tanított is.
Miután Németh Lajos nyugdíjba vonult, Lenner József látta el egészen
nyugdíjazásáig az igazgatóhelyettesi
teendôket, valamint tanította az esti,
levelezô tagozatos diákokat is. 1959ben nôsült meg, szintén pedagógus
párjával két gyermekük született.
László biológia-földrajz szakos tanár
Tapolcán, Tibor pedig a Berzsenyi Dániel Fôiskola földrajz tanszékének tanára, valamint a celli gimnáziumban
tanít történelmet és földrajzot. Lenner
József büszkén mesél gyermekeirôl és
öt unokájáról. Szabadidejében szívesen tölti velük az idôt, ezen kívül

egyebek mellett kertészkedik, olvas.
Sohasem bánta meg, hogy a pedagógusi pályát választotta. Az ötven év
alatt ugyan sokat változtak a körülmények, de ô mindig lelkiismeretesen, felkészülve ment órára, igyekezett igazságosan osztályozni, és tisztelte a diákjait. Soha nem érezte,
hogy csorbult volna a tekintélye. Ha
lehetôsége volt rá, szívesen utazott
külföldre, és a Pedagógus Természetjáró Csoporttal bebarangolta az egész
országot. Tapasztalatait természetesen átadta tanítványainak, akik jó
szívvel emlékeznek rá és élményszámba menô óráira. A tanár úr Celldömölk városért is igyekezett mindent megtenni, mai napig tagja a városi választási bizottságnak.
Lenner Józsefnek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanácsa 50 éven át
kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréseként aranyoklevelet
adományozott, melyet a október 28án vehetett át.

Ne gyújts rá!

gyújtanak rá. Általában szociális helyzet, élvezetszerzés, rossz érzések elnyomása miatt szoknak rá a dohányzásra. A harmadik csoport az alkalmi
dohányosok csoportja. Ôk rendszertelenül és keveset dohányoznak, általában a társaság kedvéért.
Nagyon sokat hallani a dohányzás
okozta megbetegedésekrôl. A dohányzási ártalmakra legérzékenyebb
szervek közé tartozik a szív. Szívünknek sok oxigénre van szüksége, az
oxigént a koszorúereken keresztül a
vér szállítja. Ha beszûkülnek az erek,
nem tud megfelelô mennyiségû vér
áthaladni rajtuk. Egy bizonyos szintû
oxigénhiány elérése után bármilyen
fizikai vagy lelki megterhelés kiválthatja a szívinfarktust. Az érszûkület is
a dohányzás egyik következménye
lehet. Jelei általában görcsös fájdalmak a lábikrában, hasi erek dohányzási károsodásai folytán a férfiak ismétlôdô potenciazavarok formájában
kapnak figyelmeztetést. Az ajkak, a
száj és a gégefô nyálkahártyájához
hasonlóan a hörgôk és a tüdô van a
legközelebbi kapcsolatban a dohányfüsttel. Az ingerlô hatás következtében jellegzetes krákogás-köhögés jelentkezik, amibôl kifejlôdhet idült

hörghurut. A hörgôkárosodás nem
gyógyul addig, amíg a beteg le nem
mond a dohányzásról. A dohányzás
súlyos következménye lehet tüdô-,
ajak- és gégefôrák. Kezdetben alig
okoznak panaszt, a tünetek pedig –
tartós köhögés, véres köpet, fogyás –
a kritikus stádiumban jelentkeznek.
A dohányos saját és környezete
egészsége érdekében meg kell, hogy
fontolja a szenvedélyérôl való lemondást. A szakemberek azt tanácsolják,
a leszokáshoz bátran kérjenek segítséget, határozzák meg a leszokás
pontos dátumát. A dohányos szabaduljon meg a dohányzás kellékeitôl
(például hamutartó, öngyújtó, cigaretta), találjon olyan elfoglaltságot,
ami eltereli gondolatait a dohányzásról, fogyasszon sok folyadékot (gyümölcslevet, ásványvizet). Változtatni
kell a leszokás érdekében a mindennapi szokásokon, azokon, amik a dohányzással kapcsolatosak (például
reggeli kávé elfogyasztása, étkezés
utáni rágyújtás, munkahelyi dohányzóhelyi megbeszélések).
Nehéz-e leszokni? Akik már túl vannak rajta, biztosan tudják, nem lehetetlen.

A világ számos országában november
20-át nemzetközi „Ne gyújts rá!” napként tartják számon. Vajon vannak dohányosok, akik megfogadják a tanácsot, és egyetlen napra lemondanak a
cigarettáról? Talán elgondolkodtatja
ôket, ha egy napra sikerült, lehet, hogy
hosszabb ideig is kibírnák dohányzás
nélkül, és megfogalmazódik bennük
esetleg a leszokás gondolata is?
Magyarországon (2003-as évi adatok
szerint) több mint két és fél millió
ember dohányzik. A dohányzással
foglalkozó szakemberek a cigarettázókat három fô csoportba sorolják.
Vannak olyan emberek, akiknél valamilyen lelki zavarra vezethetô vissza
a dohányzás, ôket szenvedélyes dohányosoknak nevezik. Az összes dohányos 20 százaléka sorolható ebbe a
kategóriába. Leszokás során segítséget igényelnek, és figyelni kell rá,
hogy az egyik rossz szokás helyett nehogy egy másik rabjává váljanak. A
dohányosok legnagyobb százalékát,
50-60 százalékot a megrögzött dohányosok teszik ki. Ôk megszokásból
6
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Ipsicsné Nagy Erzsébet
és Ipsics Péter
középiskolai tanulmányait. 1986 júniusa óta a MÁV Vasjármû Kft.-nél dolgozik. Péter gimnazistaként az akkori
tánccsoport táncházát nézte meg,
amikor késôbbi felesége meggyôzte
arról, hogy ô is legyen a csoport tagja.
Legfôbb érvként azt hozta fel, hogy a
táncosokkal kijuthat Franciaországba.
A csoport végül nem utazott, de Péter
elkezdett táncolni. (A sors fintora,
hogy ô azóta már járt Franciaországban, felesége azonban akkor nem tudott vele tartani.) Celldömölkön a kultúrházban együtt táncoltak, egy idô
után azonban megszûnt a csoport. Ôk
úgy gondolták, alapítanak egy kulturális egyesületet Balbakancs néven. Miután összeházasodtak, Pápára költöztek, és a Vadvirág Néptáncegyüttesben táncoltak. Néhány év múlva
visszaköltöztek Celldömölkre. Ekkor a
kultúrházban felkérték ôket, hogy alapítsanak egy néptánccsoportot.
1993. október elsején megszületett a
Kemenesalja Néptánccsoport, amely
már négy korosztállyal mûködik. A
kezdeteknél Kôvári Andrea is nagy
szerepet vállalt, hisz az ô csoportja is
beleolvadt a megalakuló együttesbe.
Az alapító tagokból álló csoport az ország minden táján járt már, és külföldön is számos országban öregbítette a
magyar néptánc hírnevét. Megnyert
szinte minden rangos díjat, kitaposta
az utat az utódoknak. Ôk már a járt
úton mennek tovább, megfelelô anyagi háttérrel, igyekeznek még jobbak

lenni, a Kemenesalja sikerpalettáját
gazdagítani. Az elsô csoport tagjai közül többen már tánctanárként adják át
a tapasztalataikat, tudásukat. Az öt évvel ezelôtt felmerült lehetôséget kihasználva a tánccsoport az Ádám Jenô
Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola
égisze alatt mûködik. Kihelyezett oktatás keretében Kenyeriben és Külsôvaton is tanulhatnak táncolni a gyerekek,
emellett a csoportnak Vönöckön is van
utánpótlása. Természetesen ezeken a
helyeken is a Kemenesalja Néptánccsoport volt tagjai oktatják a diákokat.
Erzsébet és Péter nagyon szeretik a
munkájukat, a tánctanítást. Örülnek
annak, hogy közösséget tudnak alakítani, a szemük elôtt nônek fel a gyerekek, célokat tudnak maguk elé tûzni,
melyek megvalósításáért a tagokkal
együtt dolgoznak, barátokra lelnek,
táncosokat nevelnek, akik késôbb neves tánccsoportokban folytatják tovább a táncot. A mindennapokhoz
nemcsak a sikerek, de egy-egy kemény próba hangulata, a szereplések
légköre, a problémák megoldása, a
sok-sok közös emlék a fellépésekrôl,
az utazásokról is hozzátartozik. Az eltelt évek során mindketten érettebbek, tapasztaltabbak lettek, és igyekeznek a lehetô legjobb tudásuk szerint tanítani. A tánc szeretete összefonódott az Ipsics házaspár életével.
Nem csoda hát, hogy fiuk, Áron is már
ifjú néptáncos.

Hírek a mozgássérültekrôl

munkáját 12 új varrógép is segíti. A
cég elôre láthatólag december végéig
nem bôvíti a létszámot, utána viszont
vannak ez irányú tervei. Holpert Jenôné ezúton is kéri a lakosságot, hogy
akinek felesleges ruhanemûje van, és
szívesen felajánlaná, jelentkezzen nála vagy a foglalkoztatóban.
A csoport vezetôje lapunkon keresztül
szeretné megköszönni azt, hogy a városközpont átalakítása során a járdaszegélyek tolókocsisok és mankósok részére is megfelelôek lettek. Egy fontos dolgot azonban még hiányolnak, a mozgássérült-parkolóhelyek felfestését.

Ipsicsné Nagy Erzsébet 1968-ban született Celldömölkön. Az Eötvös Loránd
Általános Iskola és a Berzsenyi Dániel
Gimnázium elvégzése után tanulmányait a Voronyezsi Állami Egyetemen
folytatta orosz nyelv és irodalom szakon. Egy év után hazatért, és az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen diplomázott történelem-orosz szakon 1992ben. Friss diplomásként Pápára, az
Acsády Ignác Szakképzô Intézménybe
került, ahol azóta is történelmet tanít,
és szakköri szinten oktatja a néptáncot. Erzsébet második évfolyamos
gimnazistaként ismerkedett meg a
néptánccal. A Szentpéterfai Hagyományôrzô Együttes mûsorára vett jegyet, megtetszett neki a tánc, és
beiratkozott a kultúrház csoportjába.
Az ott megszerzett tudást Voronyezsben már kamatoztatta is, az ottani magyaroknak tanított táncokat. Egy év
után ki is nevezték néptáncoktatónak,
meglepetésére fizetést is kapott. Természetesen a tánc révén ismerte meg
férjét, Ipsics Pétert is, akivel 1992-ben
házasodtak össze. 1993-ban mindketten „C” kategóriás alapfokú néptáncoktatói képesítést szereztek. 1996ban megszületett fiuk, Áron.
Ipsics Péter 1967-ben született Ajkán.
Az általános iskola elvégzése után
Celldömölkre került, a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban és a Mûszaki
Szakközép-és Szakiskolában végezte

Október végén tartották a mozgássérült rokkant szentmisét a katolikus
templomban felekezetre való tekintet
nélkül a Celldömölk és városkörnyéken élô mozgássérültek részére.
Holpert Jenôné, a Vas Megyei Mozgássérültek celldömölki helyi csoportjának vezetôje kissé szomorúan tájékoztatott bennünket arról, hogy 13.
alkalommal meghirdetett szentmisén
az elôzô évekhez képest kevesen,
mindössze 55–60-an vettek részt.

A csoport vezetôje azonban több jó
hírrôl is beszámolt. A Városgondnokság telephelyén mûködô foglalkoztatóban egy budapesti kft.-nek köszönhetôen október elseje óta munkát kapott mind a 24 csökkent munkaképességû dolgozó, akik korábban a zalaegerszegi cég alkalmazásában voltak. A tevékenység jellege sem változott, ruhaanyagokat dolgoznak fel
rongyszônyeg készítéséhez. A csoportban remek a hangulat, a dolgozók
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Balassira emlékeztek
Csaknem kicsinek bizonyult a
Kresznerics Ferenc Könyvtár emeleti
olvasóterme, amikor Balassi Bálint
születésének 450. évfordulója alkalmából Kôszeghy Péter tartott elôadást. A nemzetközileg is elismert
Balassi-kutató, a költôrôl elnevezett
kiadó vezetôje a könyvtár és a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság hívására érkezett Celldömölkre. Tudományos színvonalú elôadásában érdekes megvilágításban tárta a költôt,
és általában a 15-17. századi költészetet a hallgatóság elé. Egyenlôségjelet tett az említett kori költészet és
a teológia közé. Balassi költôi tevékenységét a kétszer harminchármas –
Annáról és Júliáról elnevezett – ciklus
elemzésén át a kegyelem-teológiához kapcsolta, mert – mint mondta –
a versek ezt követik. Az irodalomtörténész mondanivalója végig e köré a
gondolat köré fonódott. Akik meghallgatták Kôszeghy Péter Balassi és
a teológia címû elôadását, volt min

Jubileumi
rocky-kupa
Több mint háromszázan versengtek a Rocky-Dilly Kupáért november 6-án, a celldömölki táncegyesület
ötödik jubileumán. A versenyt fôként az utánpótlás
kategóriák táncosainak szentelték, tizenöt csapat
versenyzôi mutatták be tudásuk legjavát a mûvelôdési központ színpadán. Mini, gyermek I. és II., serdülô, junior+felnôtt C, children leány formáció, junior
leány formáció, felnôtt formáció, kislány és nagylány kategóriában mérték össze tudásukat.
A celldömölki táncosok eredményei: A mini kategóriában harmadik helyezett lett a Fábián GáborSzentgyörgyi Lilla páros. Gyermek II. kategóriában
elsô lett Kövesi János és Málovics Lilla, harmadik Németh Ákos és Molnár Zsófia, negyedik Katona Szabolcs és Varga Fruzsina, ötödik Szôke Norbert és Fábián Csilla. Serdülô kategóriában a dobogó harmadik
fokán a Vajda Márió-Sarang Ramóna páros végzett,
hetedik lett Németh János és Gáncs Laura. A junior+C
kategóriában harmadik helyezett a Bertha IstvánSzemtgyörgyi Anna, negyedik helyezett a Söre
Szabolcs-Mogyorósi Bianka páros lett. A felnôtt formációs kategóriában a harmadik helyezett a Dillysek
csoport, Pajor Tímea, Smidéliusz Mónika, Szatmári
Réka és Marton Diána lett.
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elgondolkodniuk hazafelé. Az estet
az Ómuzsika együttes csodálatos mûsora színesítette, amelyben megzenésített Balassi-verseket adtak elô
nagy sikert aratva.
»VÖLGYI L.

Programajánló
Buli fiataloknak
A celldömölki ifjúsági és gyermek önkormányzat diákbulit rendez november 19én 20 órától a KMK-ban. Zenél a celldömölki fiatalokból álló Dual Filter együttes. A belépôjegy ára 300 forint. Belépés
csak diákigazolvánnyal.
Requiem a színpadon
Verdi Requiem címû mûvét mutatják be
november 27-én 18 órakor a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban. A hangversenyen a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar, a WienerLehrer a capella Chor, a Magyar Állami Operaház énekmûvészei mûködnek közre. A jegyek ára: I. hely 2000
forint, II. hely 1500 forint.
Dalok gyerekeknek
Gryllus Vilmos koncertjét hallgathatják
meg az érdeklôdô gyerekek december 1jén 10.30 és 14.00 órakor a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban.
Album 2004
Eredményhirdetéssel egybekötött kiállításnyitó lesz december 1-jén 15 órakor a KMKban. A kiállításon az Album 2004 fotópályázatra beérkezett munkákat mutatják be.

Színpad a rendezô szemével
Sikerrel debütált Herczeg Tamás rendezô a Majd mély csönd leng címû
darab celldömölki bemutatóján. A
fiatal rendezô már óvodás korában
megszerette a bábjátékokat, majd az
általános iskolában részt vett a színjátszó kör munkájában. Igazán közel
a színpad igazi világához Vasváron
került, ahol a helyi amatôr színjátszó
körben ismerkedett a színészet mesterségével. Középiskolai tanulmányai után Nagy Gábor meghívásának
eleget téve a Sitkei Színkörben dolgozott színészként és „mindenesként”. 1997-ben, a csapat Soltis Lajossal történt találkozása után vált
igazán komollyá a munka. A nyári
színjátszó táborokban több neves
színházi személyiséggel is volt alkalma találkozni. Tapasztalatot gyûjtött
a színészet világáról a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színházban és a budapesti Bárka Színházban is. Jelenleg a
színmûvészeti fôiskola másodéves
hallgatója.
A Soltis Lajos Színházban a Majd
mély csönd leng címû mû volt az elsô önállóan rendezett darabja. Kihívást jelentett számára, hogy milyen
a színpad másik oldalán állni, ahol

neki kell irányítani és összefogni a
színészeket, kreativitást és lendületet vinni a próbákba. Fontosnak tartja a színészekkel való együttmûködést, hiszen e nélkül nem születhet
sikeres munka. Ebben segítségére
van a saját színészi múltja is, tisztában van azzal, milyen munkát és
koncentrációt igényel a színészektôl
a szerepek megjelenítése. A Majd
mély csönd leng címû verses drámajátékhoz – melyet Herczeg Tamás
nemcsak színpadra dolgozott át, de
egyúttal ô írta a zenéjét is – Weöreös
Sándor Szkíták címû mûve adta az
ötletet. A rendezô az eredeti mûbôl
sokat elvett, a költô más verseit és
saját fantáziavilágát is belekomponálta a darabba. A színpadi változatot már modern korunk szellemében
és nyelvezetében hallhatja a közönség. A darab érdekessége, hogy ízelítôt kaphat a nézô a távol-keleti
életformából.
A Majd mély csönd leng darab a budapesti Merlin Színházban megtartott
Kaleidoszkóp címû országos fesztiválon fôdíjas lett, Herczeg Tamás rendezôi díjat kapott.
»NAGY ANDREA

»
Megkérdeztük
» válaszoltak

O L V A S Ó I

O L D A L

Milyen a piac?

»kérdez: tulok gabriella

»fotó: völgyi lászló

Gombási
Sándorné

Rendszeresen járok piacra, ha
erre járok piacnapokon, akkor
idenézek. Elégedett vagyok a
választékkal és az árakkal is. A
kertben megterem a zöldségféle és a gyümölcs is, azt nem itt
vásárolok, de ruhanemûket és
mûanyag árukat is szoktam itt
venni. Most éppen a virágoknak
kerestem alátéteket. Többnyire
az unokáknak szoktam itt vásárolni, nekünk már nem nagyon
van szükségünk semmire. Ma
egyébként a piacozást összekötöttem azzal, hogy bementem a
mûvelôdési házba, ahol akciós
áron árultak könyveket.

Horváthné
Turkovics
Katalin

Hetente járok a piacra, általában idôszerû, aktuális dolgokat
vásárolok. Jó csak nézelôdni is,
hiszen mindig találok valami
kedvezményes árut, és a gyerekek miatt is jó körülnézni. Ismerem már a kereskedôket,
tudom, hogy hol milyen minôségû árut kapok. Általában beválik a választásom, nem szoktam csalódni. Ruhanemût
rendszeresen veszek itt, de cipôt nem, azt nehezebb visszahozni a piacra, ha nem jó. Ma
apróságokat vettem, a télre
való szükséges dolgokat, és
beszereztem a zöldséget is.

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

1. szerda
2. csütörtök
3. péntek
4. szombat
5. vasárnap
6. hétfô
7. kedd
8. szerda
9. csütörtök
10. péntek
11. szombat
12. vasárnap
13. hétfô
14. kedd
15. szerda
16. csütörtök
17. péntek
18. szombat
19. vasárnap
20. hétfô
21. kedd
22. szerda
23. csütörtök
24. péntek
25. szombat
26. vasárnap
27. hétfô
28. kedd
29. szerda
30. csütörtök
31. péntek

Dr. Kovács Zoltán
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Bérdi Gusztáv
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Szente Tamás
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Mesterházy Zsuzsanna
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Szabó Ildikó
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Schrott Olga
Dr. Nagy János
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Szabó Ildikó
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Kovács Larissza
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Márton Katalin
Dr. Palatka János
Dr. Schrott Olga
Dr. Tôzsér Mária
Dr. Palatka János
Dr. Pánykó Magdolna

Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Karádi Ferencné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horvtáh Katalin
Vida Leventéné
Karádi Ferencné

Az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Lang Tünde

Mostanában ritkán járok
Cellben piacra, mivel Veszprémben tanulok, és csütörtökönként nem vagyok itthon.
Szombatonként azért, ha van
idôm, akkor néha kijövök körülnézni. Szerintem nagyon jó
a választék, sokan kínálnak
árukat, és sokféle cikkhez hozzá lehet jutni. Veszprémben is
kimegyek néha a piacra, de ott
nincs ekkora választék. Az árak
is mindenképp a celli piac mellett szólnak, olcsóbban tudok
itthon vásárolni. Most éppen
téli cipôt vettem magamnak,
meg néhány apróságot.

Kovács Sándor

Tüskevári vagyok, de gyakran,
majdnem minden héten eljövök Celldömölkre a piacra. Ajkára is át szoktam menni, az
nagyobb város, a piaca is nagyobb. Szerintem jó kis piac a
celli, szeretek itt körülnézni.
Szinte nincs is alkalom, hogy
ne vennék valamit, legalább
valami apróságot. Potyára
nem szoktam jönni, ha már itt
vagyok, vásárolok. Az almát is
itt szerzem be általában, az
például olcsóbb itt, mint Ajkán.
Egyébként az árakban nem sok
különbség van, és bár kisebb
ez a piac, nagy a választék.

Lombgyûjtési akció
Kérjük, hogy az alábbi hulladékgyûjtési napokon az utcára kihelyezett hulladékgyûjtô edényük mellé rakják ki a mûanyag
zsákokban, zacskókban összegyûjtött falevelet, lombot, melyet a hulladékgyûjtô autó – kizárólag ezen a héten – a háztartási hulladékkal együtt elszállít.
2004. november 22-én (hétfôn) – a hétfôi hulladékgyûjtési nappal érintett városrészen.
2004. november 24-én (szerdán) – a szerdai hulladékgyûjtési
nappal érintett városrészen.
2004. november 26-án (pénteken) – a pénteki hulladékgyûjtési
nappal érintett városrészen.
»Celli-Huke Kft.

» APRÓHIRDETÉS
Pihenni vágyók figyelem! Hévíz-Dobogómajorban 6 fôs
apartman a 48. héten kiadó! Érd.: 06 70/313-9170.
Fiat Puntó 1,1-es, 1994-es, extrákkal, vonóhoroggal, 2006
májusáig érvényes mûszakival eladó. Irányár: 850.000 Ft.
Érd.: 06 70/231-2193.
Celldömölk belvárosában 25 m2-es, külön vízzel, gázzal,
villannyal, telefonnal rendelkezô üzlethelyiség eladó.
Érd.: 06 30/264-9863.
Dabronyban 85 m2-es, összkomfortos, felújított családi
ház gázkonvektorral, kerti kúttal, melléképülettel csendes
utcában 3 M Ft-ért eladó. Érd.: 06 70/3666-903.
Celldömölkön 1200 m2-es építési telek közmûvekkel
eladó. Érd.: 06 30/500-7635.
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Celldömölk Város Önkormányzata
képviselô-testületének rendelete
30/2004.(VIII.25.) sz. rendelet a Celldömölk város egészségügyi alapellátási
körzeteirôl szóló 26/2002.(VI.26.) sz.
rendelet módosításáról
1. § A rendelet bevezetése hatályát veszti, és helyére az alábbi rendelkezés lép:
Celldömölk Város Önkormányzatának képviselô-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § a/ pontja, az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV.
tv. 152.§ 2/ bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységrôl szóló 2000. évi
II. tv. 1/ és 2/ bekezdésében foglaltak
felhatalmazása alapján az egészségügyi
alapellátás körzeteirôl az alábbi rendeletet alkotja.
2. § A rendelet 1., 2., 3., 4. és 6. sz. mellékletei hatályukat vesztik, és helyükre az
1., 2., 3., 4. és 6. sz. mellékletek lépnek.
3. § A rendelet 2004. szeptember 1-jén lép
hatályba.
1. sz. melléklet
1. sz. háziorvosi körzet – körzetszékhely
Celldömölk (vegyes körzet)
Celldömölki utcák neve: Ady E. u., Arany J.
u. 2–28-ig és 1–55-ig, Bartók B. u., Batthyány u. 14-tôl végig és 11-tôl végig, Béke major, dr. Géfin tér 2.7.10.13, Hámán K.
u., Ifjúság tér, József A. u., Kölcsey u., Petôfi S. u. 22-tôl végig és 17-tôl végig, Sági
u. 1–13-ig, Uzsok u.
Mersevát
2. sz. háziorvosi körzet
Celldömölki utcák neve: Akácfa u., Árvalányhaj u., Balassi B. u., Füztôi u., Hársfa
u., Hollósy tér, Hunyadi u., Kisfaludy u.,
Kodály Z. u., Móritz S. u., Nagy S. tér, Rendezô pu., Riczinger u., Sági u. 12–68-ig,
Szentháromság tér, Szomraky u., Tátra u.,
Tompa M. u., Vágány u., Vasút u., Vasvári
P. u., Vörösmarty u., Zalka M. u., Zrínyi u.,
Óvodaköz.
3. sz. háziorvosi körzet (vegyes körzet)
Utcák neve: Barátság u., Béke u., Fazekas
M. u., Kankalin u., Kertalja u., Kresznerics
u., Liszt F. u., Marx u., Mátyás király u.,
Puskin u., Sági u. 101-végig 100 végig, Somogyi B. u., Táncsics M. u., Újvilág u.
4. sz. háziorvosi körzet – körzetszékhely
Celldömölk
Celldömölki utcák neve: Árpád u., Baross
u., Batthyány u. 2–12-ig és 1–9-ig, Botond
u., Budai N. A. u., Berzsenyi u., Deák u.,
Dózsa Gy. u., Esze T. u., Kinizsi u., Pápai u.,
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Pozsonyi u., Rákóczi u., Szabadság tér 1–2.,
Wesselényi u.
Boba, Nemeskocs
5. sz. háziorvosi körzet – körzetszékhely
Celldömölk (vegyes körzet)
Celldömölki utcák neve: Április 4. u.,
Belovári u., Gábor Á. u., Koptik O. u., Kossuth u. , Mikes K. u., Sándorháza major,
Szalóky S. u. 2–4-ig, Temesvár u., Úttörô u.
Kemenessöjén, Mesteri
6. sz. háziorvosi körzet (vegyes körzet)
Utcák neve: Bajcsy Zs. u., Bem u., Bokodi
u., Bokodpuszta, Dobó K. u., Eötvös u.,
Hegyalja u., Hegyi u., Heiner u., Izsákfa u.,
Kodó u., Kökörcsin u., Kôtörô u., Kráter u.,
Martinovics u., Móricz Zs. u., Ság hegy, Sikló u., Uzsabánya u., Vak B. u.
7. sz. háziorvosi körzet
Utcák neve: Arad u., Arany J. u. 30-tól végig és 57-tôl végig, Bercsényi u., Bocskai
u., Búza J. u., Csokonai u., Gayer tér, Horváth E. u., Kassa u., Király J. u., Kisdobos u.,
Kolozsvár u., Május 1. u., Mesteri u., Nagyvárad u., Nemesdömölk u., Ostffy tér, Petôfi u. 1–15-ig és 2–20-ig, Pórdömölk u.,
Radnóti u., Sági u. 15-tôl 99-ig és 2–10-ig,
Ságvári u., Széchenyi u., Városmajor,
Pórdömölk, Sport.
2. sz. melléklet
I. sz. gyermekkörzet
Utcák neve: Akácfa u., Árpád u., Árvalányhaj u., Balassi B. u., Baross u., Batthyány u.
1–17-ig és 2–16-ig, Bercsényi u., Berzsenyi
u., Bocskai u., Botond u., Budai N. A. u.,
Búza J. u., Deák u., Dózsa Gy. u., Esze T. u.,
Füztôi u., Gayer tér, Hársfa u., Hollósy tér,
Hunyadi u., Kinizsi u., Kisfaludy u., Király
u., Kodály u. 1–5., Kossuth u. 1–15-ig és 218-ig, Móritz S. u.,
Nagy S. tér, Óvoda köz, Pápai u., Petôfi S.
u. 2–20-ig és 1–15-ig, Pozsonyi u., Rákóczi
u., Rendezô pályaudvar, Riczinger u., Sági
u. 17–69-ig, Sági u. 2–68-ig, Szabadság tér,
Szentháromság tér, Szomraky Z. u., Tátra
u., Tompa M. u., Vágány u., Vasút u., Vasvári P. u., Vörösmarty u., Wesselényi u.,
Zalka M. u., Zrínyi u.
II. sz. gyermekkörzet
Utcák neve: Ady E. u., Április 4. u., Arad u.,
Arany J. u., Bartók B. u., Batthyány u. 1842 és 19-39., Belovári u., Csokonai u., Dr.
Géfin tér, Gábor Á. u., Hámán K. u., Horváth E. u., Ifjúság tér, Kassa u., Kisdobos
u., Kolozsvár u., Koptik O. u., Kölcsey u.,

Május 1. u., Mesteri u., Mikes K. u., Nagyvárad u., Nemesdömölki u., Ostffy tér, Petôfi S. u. 22–36. és 17–35., Pórdömölki u.,
Radnóti u., Sági u. 1–15-ig, Ságvári u. ,
Szalóky S. u., Széchenyi u., Temesvár u.,
Úttörô u., Uzsok u.
3. sz. melléklet
1. sz. fogászat – körzetszékhely Celldömölk
Celldömölki utcák neve: Akácfa u., Árvalányhaj u., Bajcsy Zs. u., Balassi B. u., Barátság u., Béke u., Bem J. u., Dobó K. u.,
Eötvös u., Fazekas u., Füztôi B. u., Gayer
tér, Hársfa u., Hegyi u., Heiner K. u.,
Hollósy tér, Hunyadi u., Kankalin u., Kertalja u., Király J. u., kiv.Király J. u.2., Kisfaludy u., Kodály u., Kökörcsin u., Kôtörô u.,
Kráter u., Kresznerics u., Liszt F. u., Martinovics u., Marx u., Mátyás király u., Móricz
Zs. u., Móritz S. u., Nagy S. tér, Puskin u.,
Riczinger u., Ság hegy, Sági u. páratlan oldal 25-tôl, Sági u. páros oldal, Sikló u., Somogyi B. u., Szentháromság tér, Szomraky
u., Táncsics u., Óvodaköz, Rendelô, Tátra
u., Tompa M. u., Újvilág u., Uzsabánya u.,
Vágány u., Vak B. u., Vasút u., Vasvári P. u.,
Vörösmarty u., Zalka M. u., Ztínyi u.
Boba, Kemenesmagasi, Nagysimonyi, Nemeskocs, Szergény
2. sz. fogászat – körzetszékhely Celldömölk
Celldömölki utcák neve: Április 4. u., Arad
u., Arany J. u. 20-tól, Arany J. u. 31-tôl, Baross páratlan o., Belovári u., Bercsényi u.,
Bocskai u., Bokodi u., Bokodpuszta, Botond
u., Budai N.A. u., Búza J. u., Csokonai u. 5tôl végig 2-tôl végig, Dózsa Gy. u., Esze T.
u., Gábor Á. u., Hegyalja u., Izsákfa u., Kassa u., Kinizsi u., Király J. u. 2., Kisdobos u.,
Kodó u., Koptik O. u., Kossuth u., Május 1.
u., Mesteri u., Mikes K. u., Pápai u., Pozsonyi u., Sándorháza, Szabadság tér, Szalóky
S. u., Temesvár u., Úttörô u., Wesselényi
u., Sport
Köcsk, Tokorcs, Csönge, Ostffyasszonyfa,
Egyházashetye, Kemeneskápolna, Borgáta,
Mesteri, Pápoc
3. sz. fogászat – körzetszékhely Celldömölk
Celldömölki utcák neve: Ady E. u., Arany J.
u. 1-29-ig és 2-18-ig, Árpád u., Baross u.
páros oldal, Bartók B. u., Batthyány u., Béke major, Berzsenyi u., Csokonai u. 1-3.,
Deák F. u., Dr. Géfin tér, Hámán K. u., Horváth E. u., Ifjúság tér, József A. u., Kolozsvár u., Kölcsey u., Marcal major, Nagyvárad u., Nemesdömölki u., Osttfy tér, Petôfi

»
u., Radnóti u., Radó major, Rákóczi u., Sági u. 1-23-ig, Ságvári u., Széchenyi u.,
Uzsok u., Városmajor, Pórdömölk
Kemenesszentmárton, Mersevát, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Kenyeri,
Vönöck
4. sz. melléklet
Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátási körzet- körzetszékhely Celldömölk
Celldömölk város közigazgatási területe,
valamint Jánosháza, Boba, Borgáta, Csönge, Duka, Egyházashetye, Karakó, Keléd,
Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemeneskápolna, Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri,
Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri,
Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Szergény,
Tokorcs, Vönöck
5. sz. melléklet
1. sz. védônôi körzet – körzetszékhely
Celldömölk
Celldömölki utcák neve: Ady E. u., Arany J.
u. 1-20-ig, Bartók B. u., Batthyány u. 1939-ig és 18-42-ig, dr. Géfin tér, Hámán K.
u., Horváth E. u., Ifjúság tér, József A. u.,
Kolozsvár u., Kölcsey u., Nagyvárad u.,
Nemesdömölki u., Ostffy M. tér, Petôfi u.
17-35-ig és 22-36-ig,

V E G Y E S

Radnóti u., Sági u. 1-13-ig, Ságvári u., Széchenyi u., Uzsok u.
Mersevát
2. sz. védônôi körzet
Utcák neve: Árpád u., Baross u., Batthyány
u. 1–17-ig és 2–16-ig, Bercsényi u., Berzsenyi D. u., Bocskai u., Botond u., Budai N. A.
u., Búza J. u., Deák u., Dózsa Gy. u., Esze T.
u., Gayer tér, Kinizsi u., Király J. u., Kisfaludy u., Kossuth u., Nagy S. tér, Óvoda köz,
Pápai u., Petôfi u. 1–15-ig és 2–20-ig, Pozsonyi u., Rákóczi u., Sági u. 2–20-ig, Szabadság tér, Szentháromság tér, Szomraky
u., Vasvári P. u., Wesselényi u.
3. sz. védônôi körzet
Utcák neve: Bajcsy Zs. u., Barátság u., Béke u., Bem J. u., Bokodi u., Bokodpuszta,
Dobó K. u., Eötvös u., Fazekas M. u., Hegyalja u., Hegyi u., Heiner K. u., Izsákfa u.,
Kankalin u., Kertalja u., Kodó u., Kökörcsin
u., Kôtörô u., Kráter u., Kresznerics u., Liszt
F. u., Martinovics u., Marx u., Mátyás király
u., Móricz Zs. u., Puskin u., Ság hegy, Sági
u. 101-215-ig és 102-218-ig, Sikló u., Somogyi B. u., Táncsics u., Újvilág u.,
Uzsabánya u., Vak B. u.
4. sz. védônôi körzet – körzetszékhely
Celldömölk
Celldömölki utcák neve: Április 4. u., Arad
u., Arany J. u. 20-tól végig, Belovári u.,
Csokonai u., Gábor Á. u., Kisdobos u.,

Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata pályázatot hirdet a megüresedett, Celldömölk, Sági
u. 12/A szám alatt lévô, 24 m2 alapterületû, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására.
A helyiség üzlet céljára hasznosítható.
A bérbeadás idôtartama határozott, 5 évig
terjedô idôre szól.
A versenyeztetés tárgya a helyiség bérleti
díja, melynek havi összege 36.000 Ft.
A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani
Celldömölk Város Polgármesteri Hivatal vagyonkezelôjénél 2004. november 26-án 12
óráig.
A pályázati ajánlatnak tartalmazni kell:
– a pályázó nevét és lakcímét,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és azt, hogy a helyiséget
kizárólag üzlethelyiség céljára használja.
Pályázati ajánlatot csak olyan természetes
és jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni
vállalkozó nyújthat be, aki igazolja, hogy a
helyiségben folytatni kívánt tevékenység
gyakorlására jogosult. (Jogosultságát vállalkozói igazolvánnyal, hatósági engedéllyel, a
nyilvántartásba vételt elrendelô bírósági, 15

napnál nem régebbi igazolásával, illetôleg
15 napnál nem régebbi cégkivonattal igazolhatja.) Nem lehet bérlô az, akinek az önkormányzattal szemben jelentôs összegû
adó vagy helyiségbérleti díj tartozása van.
Több pályázó esetén 2004. november 29én, hétfôn 9 órakor Celldömölk Város Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermében versenytárgyalásra kerül sor.
A pályázati tárgyaláson csak az vehet részt,
aki pályázati árajánlatát a hivatalhoz az
elôírt tartalommal és határidôben benyújtotta, továbbá aki a tárgyalás megkezdése
elôtt készpénzben kifizeti a versenyeztetési
díj hatszoros összegét, azaz 216.000 Ft-ot.
A helyiség használati jogát a pályázati tárgyaláson résztvevôk közül az szerzi meg,
aki a pályázati feltételeknek megfelel, és a
legmagasabb összegû bérleti díj fizetésére
tesz ajánlatot.
A pályázati díj összege a pályázat nyertese
által fizetendô bérleti díjba beszámít. A többi pályázó részére a pályázati tárgyalást követôen a pályázati díj a helyszínen visszafizetésre kerül.
Ha a pályázat nyertese visszalép, és nincs
másik pályázó, a szerzôdést biztosító mel-

Koptik O. u., Május 1. u., Mesteri u., Mikes
K. u., Szalóky S. u., Temesvár u., Úttörô u.
Mesteri
5. sz. védônôi körzet
Utcák neve: Akácfa u., Árvalányhaj u., Balassi u., Füztôi u., Hársfa u., Hunyadi u., Kodály u. 1-5-ig, Móritz S. u., Rendezô pályaudvar, Riczinger u., Sági u. 22-100-ig és 1599-ig, Tátra u., Tompa u., Vágány u., Vasút
u., Vörösmarty u., Zalka M. u., Zrínyi u.
6. sz. melléklet
Iskolaegészségügyi ellátási körzet
1. sz. körzet
Vörösmarty utcai óvoda, Hajnalcsillag Óvoda, Berzsenyi L. ÁMK, Alsósági óvoda, Eötvös L. Ált. Iskola, Szent Benedek Kat. Ált.
Iskola
2. sz. körzet
Berzsenyi Dániel Gimnázium Gáyer Gyula
Általános Iskola, Koptik Odó utcai óvoda
3. sz. körzet
Celldömölki Mûszaki Szakközép és Szakiskola
4. sz. körzet – körzetszékhely Celldömölk
Merseváti óvoda
5. sz. körzet – körzetszékhely Celldömölk
Bobai Általános Iskola, Bobai Óvoda
»Fehér László polgármester
Baranyai Attiláné dr. jegyzô

lékkötelezettséggé alakuló pályázati díjat
elveszíti.
Az esetben, ha van másik pályázó, aki
visszalépés esetén a helyébe lép, és a bérleti szerzôdést megköti, a pályázat eredeti
nyertese a mellékkötelezettséggé átalakuló
pályázati díj felét elveszíti, a másik fele
visszafizetésre kerül.

Közlemény
A Celldömölk Város és Városkörnyékén Élô Mozgássérültekért Alapítvány megköszöni mindazok támogatását, akik 2004. évi személyi jövedelemadójuk 1%át felajánlották az alapítvány javára. A felajánlott
összeg 113.333 forint. Kérjük a tisztelt támogatóink
segítségét a következô években is. Adószámunk:
18885091-1-18.
A Szent Miklós Alapítvány a Celldömölk-Alsósági
Templom és Orgona Felújítására megköszöni mindazok támogatását, akik 2003-ban személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották az alapítvány javára.
Az összeget, 117.692 forintot az alapítványi célkitûzésekkel összhangban késôbb használjuk fel a templom felújításához beadott pályázatok önrészeként.
Tisztelt támogatóinkra a következô években is számítunk. Adószámunk: 18891704-0-18.
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Két idegenbeli siker a férfiaknál
Az NB II-es kézilabda-bajnokság legutóbbi két fordulójában a celli csapatok
közül a férfiak voltak eredményesebbek, két idegenbeli összecsapásukról
is gyôztesen tértek haza. A nôk Gyôrben vereséget szenvedtek, de megyei
riválisukat legyôzték.
VKLSE Gyôr – CVSE 25:17 (14:10)
Gyôr, 100 nézô, NB II-es nôi bajnoki
kézilabda-mérkôzés. Vezette: Németh, Badics.
CVSE: Mendel – Kertész (4), Szomorkovits L. (9), Farkas (1), Szomorkovits
A. (1), Horváthné (2), Szilvágyi. Csere: Balogh – Foglszinger, Bakonyi, Kerék. Edzô: Molnár János.
Jók: Mendel.
Molnár János: Pupp Adél hiányát
megérezte a csapat. Szünet után
négy hétméterest és több ziccert is
kihagytunk, ezzel el is dôlt a két pont
sorsa.
Ifjúsági mérkôzésen 21:9 arányban
gyôzött a hazai együttes.
CVSE – Vasvár 22:19 (10:7)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 150
nézô, NB II-es nôi bajnoki kézilabdamérkôzés. Vezette: Békés, Hofbauer.
CVSE. Mendel – Kertész (2), Szomorkovits L. (8), Pupp (7), Horváthné,

Foglszinger, Szilvágyi (1). Csere: Balogh – , Szomorkovits A. (4), Farkas,
Bödör, Bakonyi, Kerék. Edzô: Molnár
János.
Jók: Mendel, Balogh – Szomorkovits
L., Szomorkovits A., Pupp, Horváthné.
Molnár János: A 8. percben 4:2-re még
a Vasvár vezetett. Utána 16 percig
nem szereztek gólt. A mérkôzésen
remekül védekeztünk, és nagyszerû
volt a kapusok teljesítménye is.
Ifjúsági mérkôzésen 25.19-es vereséget szenvedett a celli csapat.
Mór – CVSE 22:24 (12:9)
Mór, 200 nézô, NB II-es férfi bajnoki
kézilabda-mérkôzés. Vezette: Tóth,
Török.
CVSE: Kozma – Kormos (1), Pozsonyi
(3), Csitkovics (10), Ludvig (1), Tóth
A.(4), Gubián (1). Csere: Horváth –
Vincze (1), Koronczai, Sali, Jakab, Bakonyi (3). Edzô: Mátés István.
Jók: Kozma – Csitkovics, Vincze.

Mátés István: Az elsô félidôben a Mór
helyenként durva játékkal, de ôrizte
néhány gólos elônyét. A 38. percben
egyenlítettünk, majd az 57. perctôl
belelendültünk. 24:20-ra vezettünk,
onnan már nem tudott fordítani a
Mór.
Ifjúsági mérkôzésen 31:30 arányú
móri siker született.
Kisbér KC – CVSE 25:29 (13:14)
Kisbér, 200 nézô, NB II-es férfi bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette: Békés, Hofbauer.
CVSE: Kozma – Pozsonyi (5), Erôss (2),
Ludvig, Tóth A. (8), Csitkovics (5),
Gubián (7). Csere: Horváth – Kormos
(1), Sali, Vincze, Bakonyi (1), Jakab.
Edzô: Mátés István.
Jók: Pozsonyi, Tóth A., Gubián.
Mátés István: Az elsô percektôl kezdve
mi vezettünk a mérkôzésen. Az elsô
játékrész utolsó 7-8 percében fegyelmezetlenségek miatt egy gólra feljött a Kisbér. A második félidôben
produkáltunk egy 6:0-ás szériát, ezzel el is dôlt az összecsapás.
Az ifjúsági mérkôzés 31:31-es döntetlennel zárult.
»VASS VERA

Asztalitenisz

Labdarúgás

NB II. – 7. forduló
Nagymányoki SE – CVSE-Mávépcell II. 5:13
Gyôzött: Teket A. 4, Csonka Z. 3, Ölbei
P. 3, Lukács B. 1, az Ölbei-Csonka és
a Teket-Lukács páros.
A várakozásnak megfelelôen magabiztosan hozták el a két bajnoki pontot a celliek.
NB III. - 8. forduló
Gyôri Vertikál – CVSE-Mávépcell 5:13
Gyôzöt: Fehér L. 4, Tamás L. 3, Balázs
Gy. 3, Máthé Gy. 2, a Fehér-Tamás
páros.
Az egységesebb celli csapat egyértelmûen jobb volt ellenfelénél.
NB III. – 9. forduló
Ajkai Bányász II. – CVSE-Mávépcell III. 6:12
Gyôzött: Fehér L. 4, Máthé Gy. 4, Balázs
Gy. 2, Szabó F.1, a Fehér-Máthé páros.
A jobb erôkbôl álló vendégcsapat
nem adott esélyt a Bányász II-nek.
»(vl)
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Körzeti labdarúgó-bajnokság
Sárvári csoport
7. forduló: Hosszúpereszteg – Alsóság 4:2 (3:1), Nemeskocs – Izsákfa
1:1 (0:1).
8. forduló: Alsóság – Izsákfa 2:1 (1:0).
9. forduló: Izsákfa – Szergény 1:3
(0:2), Nemeskocs – Alsóság 1:4 (0:1).

csonka zoltán

Tekebajnokság
A mozgáskorlátozott sportolók részére rendezett országos tekebajnokságon, Kaposvárott a Vasakarat SC képviseletében két
celldömölki sportoló is remek helyezést ért
el. Linka Antalné álló nekifutásból gurításban bajnoki címet, Holpert Jenôné helybôl
gurításban harmadik helyezést szerzett.

Ôszi végeredmény
1. Káld
9 7
2. E.hetye
9 5
3. H.pereszteg 9 5
4. Hegyfalu 9 3
5. Szergény 9 4
6. Alsóság
9 3
7. N.kocs
9 3
8. Boba
9 3
9. Izsákfa
9 2
10. Simaság 9 1

2
3
3
3
0
1
1
1
3
1

0
1
1
3
5
5
5
5
4
7

44-7
24-8
18-11
32-17
18-26
12-24
12-19
11-19
11-20
11-49

23
18
18
12
12
10
10
10
9
4

» K S U P L OT RÚ TR A

A hajrára visszaesett a CVSE
Celldömölki VSE-Cell-Modul — Budakalász MSE-CORA 0-1 (0-1)
November 6. Celldömölk, 500 nézô.
Vezette: Kovács G. (Raff, dr. Egedy).
Celldömölk: Tarczi – Bodor, Gyôrvári,
Csákvári, Somogyi (Pungor I.) – Vajda
L., Szabó L., Manganelli, Beke – Németh, Hegyi. Edzô: Sebestyén Attila.
Budakeszi: Bíró – Minárik, Kult, Czipó,
TULÁK – Hevesi-Tóth, SZABÓ A.,
Kurucz (Kun), Cravero – FARKAS (Sallai), Takács A. (Tesch). Edzô: Tornyi
Barnabás.
Az elsô félidôben bosszantó helyzeteket hagyott ki a hazai csapat. A 15.
percben Bíró Szabolcs a jobb
hosszúsarokba küldött lövést tenyerelte ki a felsô sarokból, a labda Beke
fejérôl Szabó Leventéhez jutott, akinek volt ideje azt lekezelni, de 12
méterrôl az üres kapu mellé lôtt. A
21. percben Farkas a jobb oldali 16-os
sarkánál remek cselekkel Somogyit és
Csákvárit is átjátszotta, majd labdavezetés után középre akarta belôni a
labdát. Ezt Tarczi kapus jól érzékelte
és kivetôdött, de Gyôrvári is menteni
akart, s mielôtt a kapusé lett volna a
labda, a védô szerencsétlenül ért hozzá, s lábáról az üres kapuba pattant.
Öngól. (0-1). A 39. percben Németh
mesteri labdával játszotta tisztára
Manganellit, aki jobbról rávezette a
labdát a kapusra, de azt a kapu elôtt
keresztbe mellé lôtte. Óriási gólhelyzet volt. Az 53. percben Beke kapu elé
lôtt labdájára Pungor lépett ki, akit
Kult hátulról leterített, de a játékvezetô sípja néma maradt. Mivel a helyzetek kimaradtak, s a játékvezetô is
adós maradt egy 11-essel, a hazai veretlenség mellett a mérkôzés is elveszett. A második félidôben érettebb
játékot mutatott az ellenfél, kapura
azonban ôk sem voltak veszélyesebaz nb ii hummel-csoport állása
1. Felcsút
2. Soroksár
3. Paks
4. Budakalász
5. Gyirmót
6. Integrál-DAC
7. Celldömölk
8. Balatonlelle
9. Kaposvölgye
10. Barcs
11. Veszprém
12. Mezôfalva
13. Szentlôrinc
14. Komló
15. Budafok
16. Pénzügyôr

14
14
14
14
14
14
14
13
14
14
13
14
14
14
14
14

9
7
8
6
6
7
6
6
6
5
5
4
4
3
3
1

2
6
3
5
4
1
3
3
3
4
3
3
2
5
2
1

3
1
3
3
4
6
5
4
5
5
5
7
8
6
9
12

26
28
23
27
23
26
22
21
17
18
15
26
18
15
12
8

-

15
14
13
18
18
25
16
19
19
19
14
26
21
19
25
44

29
27
27
23
22
22
21
21
21
19
18
15
14
14
11
4

bek a cellieknél, de számukra az öngól elegendônek bizonyult. A játék
képe alapján a döntetlen eredmény
reálisabb lett volna.
Paksi SE – Celldömölki VSE-Cell-Modul 2:0
(0:0)
November 13. Paks, 100 nézô. Vezette: Holczimmer (Filus, Horváth Henrietta).
Paks: Kovács – Tóth P., Benedeczkí, Pintér, VIZDÁR – Tóth J. (Bán), Mészáros,
OSZTERMÁJER (Varga L.), BUZÁS – BÖDE
(Szili), Kiss T. Edzô: Lengyel Ferenc.
Celldömölk: TARCZI – GYÔRVÁRI, Subicz, CSÁKVÁRI, Bodor – Vajda L., Szabó L., Palkovics, Beke – Manganelli,
Hegyi (Németh). Edzô: Sebestyén Attila.
A vízzel borított pályán és a viharos
szélben két ellentétes félidôt láthattak a nézôk. Az elsô félidô jelentôsebb eseménye a 41. percben történt. Szabó Levente verekedte be
magát a 11-es pontig, amikor hátulról felrúgták, de a játékvezetô furcsa
módon 11-es helyet kifelé rúgatott,
és Szabónak sárga lapot osztott ki.
Holczimmer Andor nem csak tévedett, de erôsen belenyúlt a mérkôzés
eredményébe. A nagy reklamálás
közben egy ellentámadás után Buzás
elé került a labda, aki 16 méterrôl a
A 10. fordulóból elmaradt mérkôzés
eredménye: Balatonlelle-Szentlôrinc 2-1.
A 13. forduló további mérkôzéseinek
eredményei: Veszprém-IntegrálDAC 0-1, Gyirmót-Pénzügyôr 5-0,
Mezôfalva-Paks 2-3, SzentlôrincFelcsút 2-0, Budafok-Komló 0-1,
Barcs-Soroksár 3-1, KaposvölgyeBalatonlelle 0-0.
A 14. forduló további mérkôzéseinek
eredményei: Felcsút-Mezôfalva 32, Balatonlelle-Veszprém elm., Soroksár-Budafok 4-1, november 14.
Szentlôrinc-Gyirmót 0-1, Budakalász-Kaposvölgye 0-2, Komló-Pénzügyôr 1-1, Integrál-DAC-Barcs 4-1.
A 15. záróforduló mérkôzései: november 20. Celldömölk-Felcsút 13.00
órakor, Pénzügyôr-Soroksár, Veszprém-Budakalász, Gyirmót-Komló,
november 21. Mezôfalva-Szentlôrinc, Barcs-Balatonlelle, Kaposvölgye-Paks, Budafok-Integrál-DAC.

jobb sarkot célozta meg, de Tarczi
bravúros vetôdéssel szögletre mentet. A második játékrészben megfordult a helyzet, a hazaiak mindent elkövettek a gyôzelemért, nagy akarással küzdöttek, és a labdát többet birtokolták. Ebben az idôszakban
Tarczinak sok munkája akadt, többek
között a 68. percben újabb parádés
védéssel mentette Kiss T. húsz méterrôl leadott bal sarkos lövését. A 77.
percben azonban már a kapus is tehetetlen volt. Kiss T. a félpálya közepérôl emelte kapu elé a labdát, Csákvári nem érte el fejjel, miközben a senkitôl sem zavart Varga rajtolt a labdára, és védhetetlenül fejelt a jobb sarokba. (1-0). Ezt követôen a csereként
beállt Némethnek volt még egy lehetôsége az egyenlítésre, de lövése elkerülte a kaput. A 88. percben Buzás
jobb oldalról kanyarított szögletet a
kapuelôtérbe, a csavart labdát a szél
is segítette befelé, s az eddig kitûnôen védô Tarczi kapus kissé elszámította magát, így csak belekapni tudott, ami viszont Vizdárnak jött jól, s
közelrôl az üres kapuba fejelt. (2-0).
TIM
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Gólyákat avattak
Az új diákokat, a gólyákat avatták fel októberben a Berzsenyi
Dániel Gimnáziumban. A mûvelôdési központban megtartott
gólyabálon a 9. h osztály dalok segítségével mutatott be egy
iskolai napot, míg a 9. a elôadásában a veresegyházi asszonykórust parodizálta. A mûsorokat a gólyabál elmaradhatatlan
része, az elsôsök beavatási szertartása következett. A ceremóniát a harmadik évfolyamosok szervezték, Pôcze Flóra vezetésével. A gólyák ugyan féltek attól, milyen feladatra választják
ki ôket, de a közönség énekkel és tapssal segítette, biztatta
ôket. A hangulat igazi tetôpontjára hágott, amikor az új tanároknak kellett a színpadra lépniük. A próbatételük nem volt
mindennnapi. Német, angol és magyar nyelvû
nyelvtörôket kellett elôadniuk. A szertartás végén
minden gólyának el kellett
mondania a már hagyományosnak számító beavatási szöveget, persze féllábon, egymásba kapaszkodva. A próbatételek után
következett a minden feszültséget feloldó diszkó,
ahol az elsôsök már mint
beavatott gimnazisták szórakozhattak a többiekkel.
»HORVÁTH HENRIETTA
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Elôzô rejtvényünk megfejtése: (ezer)nyolcszázhetvenegy,
Gyôrbôl, Kisczell. Nyerteseink két-két könyvet kapnak ajándékul, a könyveket a polgármesteri hivatalban, Molnár Gábor
szakreferensnél lehet átvenni. Nyerteseink: Tóthné B. Veronika, Celldömölk, Vasvári P. u. 8/B és Fekete Gergô, Tokorcs, Erzsébet u. 69. Gratulálunk!
Vízszintes: 1. A megfejtés elsô része 14. Kitûnô 15. Füzetek 16.
Hidrogén 17. Lehetôség 19. Nem itt 20. Oxigén 21. OGE 22. Tova 23. Az a másik 24. Miszter 25. Nem fel 26. Japán elektronikus készülékek 28. Tonna 29. Magyar Államvasutak 30. Legkisebb közös többszörös 32. Címermadár 34. Lejjebb 35. Régi
36. Attila 39. Ollós állat 41. Múlt idô jele 42. Kis Sarolta 44.
Vasi község 46. Külföldi Sarolta! 48. YR 49. Sötét napszakok 52.
SA 53. Liter 54. Helyesen 56. Kéte! 57. Közönséges ásvány 59.
Óriáskígyó 61. Északkeleti szomszédunk 64. Füszer 66. Nem
régi 67. Az út jele 68. Antal becézve 70. Bentrôl 72. Nulla 75.
Belsô borítás
Függôleges: 1. Gól eleje! 2. Idôsek 3. Csordultig 4. TMY 5. Sportingeket 6. Maugli farkasa 7. Newton 8. Nikkel 9. Vegyjele Br
10. Tanít 11. Dátum rövidítve 12. Az okozat elôzménye 13.
Gramm 16. A megfejtés 2. része 17. A megfejtés 3. része 18.
Tonna 23. Óhajt 24. Fôvárosa Valetta 26. Névelô 27. Szintén
29. A tegnapot követi 31. Kopasz 33. Vízparti növény 37. Csaknem a tied! 38. Csodálatos, nagyszerû 40. Méhlak 43. Vízelvezetô 45. Ék! 47. Fogoly 50. Gondolja 51. Közép-európai Kupa
53. A hosszúság jele 55. Líra – keverve 58. Pl. a dédapa 60. Ború páros betûi 62. Külföldi Anna 63. Akna eleje! 65. Minden
rendben 71. Iljusin jele 73. Tempus 74. Dehogy 76. Észak
Beküldendô: a vízszintes 1., a függôleges 16. és 17.
Beküldési határidô: november 30.

Diákok az önkormányzatban
Az elmúlt évben megalakult celldömölki gyermek- és diákönkormányzat idén folytatja munkáját. A diák-polgármesteri címet Pálffi András
helyett Horváth Anett kapta, és néhány régi tag helyére is újak érkeztek. Az önkormányzat célja továbbra is a fiatalság megmozgatása, aktivizálása, szórakoztatása. Ennek érdekében különbözô pályázatokon és
továbbképzéseken is részt vesznek. Szerveznek diszkót, sportversenyeket, az ÁNTSZ közremûködésével tartanak elôadást és beszélgetést az
egészségügy egyes területeihez kapcsolódóan, napirendre kerül a szexuális felvilágosítás is.
»HORVÁTH H.

» POSTÁNKBÓL
Mindenszenttekkor délben vonatra vártunk. Az egyik padon
egykedvûen ült egy jólöltözött fiatalember három koszorúval, és szaporán szotyolázott. Alatta nôtt a szemétkupac.
Nem tudtam szó nélkül nézni, és kérdeztem tôle, vajon ki
fogja ezt összesöpörni. Kihívó tekintettel nézett rám, és öntudatosan válaszolta, hogy a takarítónô. Azért van. Még
hozzátette indulatosan: valami gáz van? Igen, gáz van. Sajnálom, hogy egy ilyen jó külsejû fiatalembernek csak ennyi
esze van, válaszoltam. Erre felállt, karjára vette a koszorúkat, pár méterrel odébb lépett, és mire bejárt a vonat,
újabb szemétkupacot produkált. Európában vagyunk?
»(Név és cím a szerkesztôségben)

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

Megjelentek
a 2004/2005
téli-tavaszi katalógusok,
a legújabb bel- és külföldi,
karácsonyi és szilveszteri
ajánlatokkal, sítúrákkal.
Decemberben 1 napos
bécsi ádventi
buszos kirándulás,
celldömölki felszállással.
Folyamatos
VALUTAVÁLTÁSI
tevékenység,
hétfôtôl szombatig.

SZERETETTEL VÁRJUK
KEDVES VENDÉGEINKET!

VELÜNK EDDIG IS NYERT, HA
GÉPKOCSIJÁT NÁLUNK TANKOLTA…
…hiszen nálunk a mindenkori árnál 10 Ft-tal olcsóbb
a 95-ös és diesel üzemanyag!
MOSTANTÓL PEDIG MÉG JOBBAN JÁR VELÜNK…
… mert minden kedves vásárlónk, aki legalább 5.000 Ft
értékben vásárol nálunk üzemanyagot, decemberben
sorsoláson vesz részt!
Fôdíj: egy színes televízió.
További nyeremények: Egy 20 l-es és egy 10 l-es
üzemanyag-utalvány.
A játék november 2-ától december 14-éig tart.
Sorsolás: december 14-én 18 órakjor a Kolozsvári úti
üzemanyagkútnál.
(A játékban a készpénzért vásárlók vehetnek részt.)

TANKOLJON NÁLUNK, VELÜNK DUPLÁN NYERHET!

Celldömölk, Kolozsvári úti üzemanyagkút
(Volán-kút, a Mesteri felé vezetô úton.)
Nyitva: H–P 6.00–21.00 Szo-V 6.00–18.00

Balogh Zsolt vállalkozó

Térjen be

HOZZÁNK,

megéri!
RÉPCELAK

Ha 2004. december 31-éig nyit
vállalkozói számlát
a Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet
Celldömölk I., Celldömölk II. és
vönöcki kirendeltségénél,
számláját 1/2 évig pénzforgalmi
jutalék nélkül vezetjük.
Celldömölk I., Kossuth L. u. 18.
Telefon: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1.
Telefon: 95/420-507
Vönöck, Kossuth L. u. 69/B
Telefon: 95/485-010

Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet

Erdôk, mezôk, vizek lakói
» Tôkés réce
Népies nevén zöldfejû, dunnai, öreg, ruca, góca néven is
nevezik. Hazánk vizein mindenütt közönséges és nagy
mennyiségben költ. Még a
városokban található tavak vizein is megjelenik. A tôkés réce a legnagyobb úszó réce,
mely nagy számban és széles
körben elterjedt madárfaj.
Élôhelyként elônybe részesíti
a csendes és sekély édesvizeket, de egyformán rendezke-

dik be a mesterséges (víztározó) és természetes (folyó,
tavak) vizeken. Figyelemre
méltó szokása, hogy emberközelben él és költ, annak ellenére, hogy természeténél
fogva félénk állat. Van közöttük olyan, amely télen elköltözik Afrikába, de van, amelyik környezetétében telel át.
Népszerû vadászzsákmány,
minden évben több ezer tôkés récét lônek le, de ennek
ellenére nem veszélyeztetett
faj. A házi kacsa ôse a tôkés
réce. Hangja is a házi récéhez
hasonló hápogás. Csak a tojók
hápognak, a gácsérok (hímek) hangadása fojtott
„réeb” és fütty. A tôkés réce
hossza 50–65 centiméter,
szárnyfesztávolsága 80-98
centiméter. Testtömege a tojó
esetében 1080 gramm, míg a
gácsér 1260 gramm. Csôre
pedig 6 centiméter. Tápláléka
változatos, táplálékkeresés
közben égnek álló farral görgicsél, vagyis bukva keresgél.

Nem csak a vízben, de a mezôn is szívesen „legel”. Egész
évben fogyaszt gabonaféléket, füvet, krumplit, és rovarok után kapdos a levegôben,
a vízben viszont alábukik a lebegô növényi részekért és puhatestûekért. Párzás és költés
idején a gácsér feje és nyaka
palackzöld, a nyakán fehér
gyûrûvel. Melle bíborbarna,
oldala, hasa világosszürke. A
fehér farok közepén fekete,
visszahajló „gácsértollak” láthatók. Csôre zöldessárga. A
tojó mindenkor barnásan
mintázott, csôre zöldesbarna,
a csôr szegélye pedig narancsvörös. A gácsér nyárvégi
tollruhája hasonlít a tojóhoz,
de szárnytükre csillogóbb,
melle barnásabb.
A tôkés réce augusztusban
párt választ magának. A párválasztás általában csak egy
évre szól, olykor azonban a
partnerek a következô évben
is egymásra találnak. A kapcsolat nem tartós, ha a tojó

költeni kezd, a párok szétválnak, s ilyenkor a gácsér másik
tojóval próbálkozik. A gácsér,
hogy elcsábítsa a tojót, nászszertartást ad elô. Fejbólintás,
farok-rezgetés, fejfordítás és
hangadás szerepel a gácsér
repertoárjában. Ha egy pár
egymásra talál, akkor szeptember és március között
rendszeresen párzanak a vízen. Februárban kiválasztják
a fészek helyét, mely általában a földön van, de víz közelében lehet odvas fákon, épülettetôkön is. A kotlásról,
mely 27–28 napig tart, csak a
tojó gondoskodik. A költések
száma egy, de sikertelenség
esetében pótolják. A tojásból
történô kibújás után a kiskacsákat a tojó vízhez vezeti. A
fészek elhagyására 50–60
nap elteltével kerül sor, s ekkor kezdik meg önálló életüket a kis tôkés récék, melyek
aztán egy év elteltével ivaréretté válnak.
»T.I.

