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

Celldömölkön 80 m2-es cs. ház garázzsal
600 m2 telken eladó. Ir.ár.: 8,9 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 m
telken eladó. I.ár: 7 M Ft

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház eladó. I.ár: 13 M Ft
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Celldömölkön 100 m2-es belvárosi cs. ház
garázzsal, 936 m2 telken eladó. Ir.ár.: 16 M Ft
Celldömölkön 3 sz+nappalis, 3 éve épült cs.
ház 1091 m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft
Celldömölkön 2 szoba+hallos belvárosi lakás eladó. Ir. ár: 5,9 M Ft
Celldömölkön 2 szobás, belvárosi, konvektoros lakás eladó. Ir.ár: 7,7 M Ft

Celldömölkön 2 szobás családi ház 700 m2
telken eladó. I.ár: 10,9 M Ft
Celldömölkön 3 sz.+nappalis, cs.ház, 1100 m2
telken eladó. I.ár: 13 M Ft
Celldömölkön 1+2x1/2 szobás belvárosi
lakás eladó. Ir.ár: 8,2 M Ft
Celld-ön 2 szintes, 5 szobás cs. ház garázzsal eladó. Ir.ár: 18 M Ft

Celldömölkön 27 m2-es belvárosi üzletheCelldömölkön 1+2x1/2 szobás, igényesen fellyiség eladó vagy kiadó. Ir.ár.: 5 M Ft
újított lakás eladó. Ir.ár.: 7,2 M Ft
Celldömölkön 3 szoba+nappalis családiház
Celldömölkön 1+2x1/2 szobás családiház
melléképülettel eladó. 8,5 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.
Kemenesmagasiban 5 szoba+nappalis cs. ház 2 garázzsal eladó. Ir.ár.. 20,5 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.
Tokorcson 2 szobás, felújított családi ház eladó. Ir.ár.. 8,9 M Ft.
Kemenesmagasiban 3 szoba+nappalis cs. ház eladó. Ir. ár.: 9,9 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

Laguna
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

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/m
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RAGASZTÓK AKCIÓBAN!
alap:
1.100 Ft/25 kg gyorsragasztó:
fagyálló: 1.300 Ft/25 kg padlókiegyenlítô:
flexibilis: 2.400 Ft/25 kg lábazati vakolat:

3.000 Ft/25 kg
2.300 Ft/25 kg
1.500 Ft/40 kg

AZ AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES!

Maradék csempék és járólapok (4 m2-ig) kiárusítása.
Kivitelezôknek további kedvezményt biztosítunk!
A FELMÉRÉSTÔL A KIVITELEZÉSIG MINDENT MEGOLDUNK!
CELLDÖMÖLK TERÜLETÉN INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS.

»JEGYZET

Morgolódom
Fölháborított, amit a napokban
egyik országos napilapunk fotóján
láttam. A felvételen csaknem az
egész parlamenti ülésterem látható. Az emelvényen az elôadó, a
patkó közepén a jegyzôkönyvvezetô, a padsorokban pedig – írd és
mondd – hatan ülnek. Közülük kettô újságot olvas, kettô beszélget,
kettô pedig az iratait rendezgeti.
Nincs egyetlen szempár, ami az
elôadóra tekintene.
Nyilván nem lehet minden elôadás
vagy felszólalás egyformám érdekfeszítô, na de ennyire semmibe
venni … Legalább a frakciótársak
lettek volna a helyükön! De nem,
pedig nem szívességet tettek volna, csak a munkájukat végeznék.
(Akinek nem inge, ne vegye magára.)
Elgondoltam, mi lenne, ha a gyárban is úgy gondolnák a munkások,
hogy ma már dolgoztunk eleget,
aztán kimennének rágyújtani meg
társalogni egyet, vagy hát a büfébe, ugye. Egyértelmû, hogy beláthatatlan következményei lennének. Így hát az említett parlamenti példa idelenn nem ragadós.
Ezért a fotót nézve nem lenne aktuális Balassi Bálint sorait idézni:
„Emberségbôl példát, vitézségbôl
formát mindeneknek ôk adnak”.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Bálok ideje
A Soltis Lajos Színház színészeknek és színházbarátoknak szóló báljával kezdôdött a
báli szezon, majd a Berzsenyi Dániel Gimnázium végzôseinek szalagavató báljával folytatódott. Január 29-én rendezi az önkormányzat a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban a városi bált, amelyre belépôjegyeket a polgármesteri hivatalban lehet vásárolni. Február 4-én a Celldömölki Mûszaki
Szakközépiskola és Szakiskola tartja szalagavató bálját.
Hagyomány szerint rendezik meg az iskolák
szülôi munkaközösségei is a bálokat. Február 5-én az Eötvös Loránd Általános Iskola,
12-én a Gáyer Gyula Általános Iskola a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban tartja
saját rendezvényét, 19-én a Berzsenyi Lénárd ÁMK az iskolában rendez bált. A farsangi szezon a farsangfarki asszonypartival ér
véget, február 21-én a lányokat, asszonyokat várják batyus bulira a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban.

Tizennégy éve
dolgozik a polgárôrség
Tizennégy éve Celldömölkön alakult meg az elsô polgárôr szervezet. Azóta figyelnek és védenek,
vigyáznak ránk a polgárôrök, sokszor észrevétlenül. Január 22-én a
Vas megyei polgárôrség tízéves jubileumi ünnepségen képviselték a
várost.
1991-ben Celldömölkön hoztak létre
elsôként Nagy Rezsô vezetésével
egy szervezetet, amely a polgárok
védelmezését tûzte ki célul. A csoportnak alapító tagja volt Lacza Péter, aki azóta is részt vesz a munkában, és néhány éve elnökként vezeti
a celldömölki polgárôröket. Lacza Pétertôl tudtuk meg: nemcsak itt alakult meg elsôként a polgárôrség, a
nevet is tôlük származtatják. A celldömölki szervezet után a megye
több városában szerveztek polgárôrséget, és 11 éve az országos polgárôrség is megalakult.
A celldömölki polgárôrség több szervezettel, intézménnyel kötött együttmûködési megállapodást. A rendôrséggel együtt ügyelnek a közbiztonságra, az utcákat járva próbálják
megelôzni a bajt. Ha feltûnik valami
a járôrözô polgárôröknek, mobiltelefonjaikon és URH-rádióikon szólnak
be a kapitányságra, és a rendôrök
néhány perc múlva már a helyszínen
lehetnek. Az épületen kívül járôrözve
ügyelnek éjjelente a posta biztonságára, a pénzszállító autóra éppúgy figyelnek, mint a kézbesítôkre. Együttmûködnek a határôrséggel, több
céggel és az önkormányzattal is. Biztosítják a városi rendezvényeket, halottak napján a temetôk rendjére
felügyelnek, iskolakezdéskor a gyerekekre vigyáznak. Egy csoportjuk a
Ság hegyet felügyeli, hiszen fôleg
szüreti idôszakban nem árt a pincékre figyelni. Lacza Péter területi felelôsként a kemenesaljai csoportokat
is összefogja, idén Nemeskeresztúron és Kemenesmihályfán szeretnének csoportot alakítani.
A polgárôrök társadalmi munkában
látják el a munkájukat. A mûködésükre, például a szolgálati gépkocsi –
amelyet a tavalyi kiváló munkájukért
kaptak az Országos Rendôr-fôkapitányságtól – tankolására támogatóiktól kapnak pénzt, de anyagiakban bizony szûkösen vannak. Mindezek ellenére nem kell toborozni a tagokat,

önálló gépkocsit kapott a celldömölki csoport

szívesen jelentkeznek polgárôrnek a
celldömölkiek, idén nyolcvan tagja
van a csoportnak.
Sokan talán nem is tudják, hogy
miért sétálnak éjjel és nappal szolgálatban egyenruhában – vagy éppen
egyenruha nélkül, szolgálati idôn kívül – a polgárôrök. Lehet, hogy csak
akkor vennék észre a jelenlétüket,
amikor éppen ôket mentenék meg
például egy zsebtolvaj kezeitôl. Jelen
vannak, vigyáznak ránk, aminek szeretnék jelét adni azzal is, hogy a Celldömölk városnév-tábla alá kikerülhessen a felirat: polgárôrséggel védett terület.
»T.G.

Kitüntetett
polgárôrök
A Vas megyei polgárôrség megalakulásának tizedik évfordulója alkalmából több celldömölki polgárôr munkáját ismerték el. A Polgárôrség Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatú kitüntetést kapott Nagy Rezsô, a Polgárôrség Szolgálatáért Érdemérem
ezüst fokozatú kitüntetést kapott Péter Ferenc. Tárgyjutalomban részesítették Lacza Pétert, Stári Szabolcsot,
Jókai Lászlót és Tánczos Imrénét.
Tárgyjutalomban részesítették Erôss
Elemér rendôr ôrnagyot.
3

Vérellátás három évtizeden át
Rendhagyó fotót közlünk egy ünnepségrôl írásunk mellett. Azért választottuk ezt a fényképet, mert hûen tükrözi a vérellátó intézet élérôl távozó dr.
Marosfalvi Ferenc életét, munkáját kísérô jókedvet és kollégái szeretetét is.
Dr. Marosfalvi Ferenc fôorvost búcsúztatták január 19-én a Kemenesaljai Egyesített Kórházban kollégái. Dr. Marosfalvi Ferenc 1960-ban
végzett a budapesti orvostudományi
fotó: völgyi lászló

elköszönt a vérellátó élérôl dr. marosfalvi ferenc

egyetemen, majd a szombathelyi
Markusovszky kórház tüdôgyógyászati osztályán kezdett dolgozni.
1966-ban jött Celldömölkre, ahol az ô
vezetésével kezdhette meg mûködését a vérellátó osztály. Az aneszteziológia iránt is érdeklôdô orvos megszerezte a szakképesítést, és aneszteziológus szakorvosként is dolgozott, 1977 és 1988 között pedig igazgatóként vezette a kórházat. 33 év
után egy hónapja adta át a stafétabotot utódjának a vérellátó osztály vezetésére. A fôorvos nem búcsúzik el
teljesen, hiszen továbbra is részt vesz
a vérellátó osztály munkájában, a donorvizsgálatokban.
Az ünnepségen elsôként dr. Mazur
Sándor fôigazgató méltatta dr.
Marosfelvi Ferenc tevékenységét,
majd dr. Jáger Rita, a szombathelyi
vérellátó központ vezetôje, dr. Széll

Kálmán professzor és Poór László, a
megyei Vöröskereszt titkára szólt az
ünnepelthez, felemlegetve meganynyi személyes élményt. Szóltak arról
is, hogy munkája során Marosfalvi
Ferenc fôorvos nemcsak megôrizte a
celldömölki transzfúziós osztályt, hanem az ma is ország egyik legjobb
vérellátó osztálya.
A kórházban dolgozó kollégák a lelkiismeretes, pontos kollégáról beszéltek, akire mindig lehetett számítani,
aki mindig biztatott, aki jókedvével
hatott környezetére. Altatóorvosként
számos mûtéten vett részt, s nem
egyszer elôfordult, hogy mûtét után
rágyújtott egy-egy nótára. Jókedvén
kívül jó hangját is megcsillantotta az
ünnepi, baráti beszélgetésen, amikor
dr. Kovács Antal fôorvos meglepetéseként – betartva egy korábbi ígéretet, mely szerint Marosfalvi doktor
urat zenével búcsúztatja – cigányzenekar lépett a színre, s húzta el a fôorvos úr nótáját.
»TULOK G.

Énekmondók a magyarokról
Nagy sikerû produkciót hallhatott a
közönség a Magyar Énekmondók VII.
Találkozója alkalmából január 21-én
Kátai Zoltán és Róka Szabolcs énekmondók Többrendbeli Énekek 16–17.
századbeli énekek címû mûsorán a
református egyházközség gyülekezeti termében. A mûvészeknek lemezeik is jelentek már meg Magyar História, Többrendbeli Énekek és Boriváshoz való címmel.
A 16–17. században viharos idôket
élet át a magyarság. Török és labanc
hordák dúltak és fosztogattak az országban. De ez még nem volt elég, a
magyarok is több pártra szakadtak,
belviszály szabdalta tovább az amúgy

korabeli hangszerekkel léptek fel a zenészek
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is sokat szenvedett népet. De a vészterhes években is akadtak olyanok,
akik a hadakozás mellett pártolták a
mûvészeket és a mûvészeteket. Vándor lantosok foglalták versbe és zenésítették meg az útjukon tapasztalt
eseményeket, és egyben ôk voltak a
hírnökök is, akik hozták-vitték a híreket. A kis kunyhókban, a palotákban
és az udvarházakban rövid idôre
megpihenve nemcsak szórakoztatták
a háziakat, hanem a dalaikkal összefogásra szólították fel az embereket.
A kilátástalanságban, nélkülözésben
Isten segítségét kérték, az imában
kerestek vigaszt és erôt, hogy mindez elviselhetôbb legyen. Ennek szellemében hangzottak el a csángó magyarság énekeitôl kezdve a vallási
könyörgésekig, mutatták be egy
olyan nemzet érzéseit, amely dalba
és versbe szedve mondta el vágyakozását a haza és a család iránt, kérve
Istent, hogy védje meg az ellenségtôl
és más csapásoktól is. A dalok szerzôi
között megtalálhatjuk Balassi Bálint,
Szenczi Molnár Albert vagy Apáti Ferenc nevét, utóbbi Feddô énekében
ostorozza korának visszásságait. A
belviszályok és torzsalkodások idejében szerencsére voltak olyanok is,
mint Bocskai fejedelem egyik hû udvari embere, aki versbe szedte jókí-

vánságait ura fejedelemmé választása alkalmából.
A mûvészek az énekeket korabeli
hangszerek, lant és fibula kíséretében adták elô, így a hallgatóság még
inkább betekintést nyert a 16–17.
századi reneszánszkor gondolat- és
érzésvilágába.
»NAGY ANDREA

Segítség szökôár után
A Létminimum Alatt Élôk Társaságának helyi szervezete a lakosság
támogatását kéri, hogy másokon
segíthessen. A LAÉT celldömölki
csoportja gyûjtést szervez a délkelet-ázsiai szökôár károsultjai részére. A csoport kéri mindazok segítségét, akiknek felesleges ruha, cipô, bútor, tartós élelmiszer van a
birtokukban, hogy juttassák el a
szervezet irodájába.
Cím: Szentháromság tér 5. Információt a 06 20/2530-937-es telefonszámon adnak.
Az irodahelyiség hétfôn 8-10, 1416 óra között, szerdán 14-16 óra
között, pénteken 8-10, 14-16 óra
között tart nyitva.

Fészekrakás fiataloknak

» TÜKÖR
Búcsúzik a vezérkari fônök
Felmentését kérte január 6-án Juhász Ferenc honvédelmi minisztertôl dr. Szenes Zoltán altábornagy, a Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fônöke a Magyar
Honvédség vezetése és irányítása
kapcsán kialakult koncepcionális
eltérés miatt. A miniszter tudomásul vette a vezérkari fônök elhatározását, és 2005. február 1-jei
hatállyal kezdeményezte Szenes
Zoltán felmentését és nyugállományba helyezését. A vezérkari
fônök a továbbiakban a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen fog tanítani, és a Honvéd
Nyugdíjpénztárban is aktív szerepet kíván vállalni.
A celldömölki származású Szenes
Zoltán altábornagy azt nyilatkozta:
„A véleménykülönbség ellenére a
haderô átalakítása, a haderôreform jó úton halad. Az idei évben
megvalósul a Magyar Honvédség
teljes integrációja a NATO dél-európai parancsnokságába. Meggyôzôdésem, hogy az eddig elvégzett
munka és a honvédelmi vezetés
eltökéltsége a korszerûbb haderô
építése iránt biztosítja azt, hogy
egy sikeres önkéntes honvédség
jöjjön létre Magyarországon. Ezt a
munkát a késôbbiekben is támogatni fogom, tapasztalataim átadásával tovább kívánom szolgálni
a honvédelem ügyét. Erre a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
katedrájáról lesz is módom.”
Elnöki eskütétel
Másodszor is felesküdött az alkotmányra George W. Bush, az
Amerikai Egyesült Államok 43.
elnöke. Az eskütétellel megkezdôdött Bush második négyéves
elnöki idôszaka. A régi-új elnök
programbeszédében a szabadsággal foglalkozott. Azt mondta:
a 2001. szeptember 11-ei terrortámadások utáni világban Amerika biztonsága és életformája
attól függ, mennyire sikerül elterjeszteni a szabadság eszméjét
azokban a régiókban, amelyek a
gyûlöletet tápláló, a gyilkosságot igazolhatónak tekintô ideológiák befolyása alatt állnak.
George W. Bush szerint a világbékére a legnagyobb reményt a
szabadság világméretû terjedése adja.
»TULOK G.

Februárban indul a Fészekrakó program, amelyben a kormány állami
garanciavállalással, lakbértámogatással, a lakástámogatási kedvezmény növelésével segíti a fiatalok
lakáshoz jutását. A programról Szabó Lajos szocialista országgyûlési
képviselô, az Országgyûlés költségvetési bizottságának alelnöke adott
tájékoztatást.
– A fiatal családok nagy része ma a
szociálpolitikai támogatás jelentôs
emelése mellett sem rendelkezik
elegendô megtakarítással ahhoz,
hogy önálló otthont teremtsen. A
februárban életbe lépô lakáspolitikai
intézkedések célja az igazságosabb
otthonteremtési támogatás és a különbözô anyagi helyzetben lévôk
„testre szabott” otthonhoz jutása –
mondta a kormány új lakásprogramjáról Szabó Lajos.
A támogatási rendszernek négy eleme van. A fészekrakó program keretében az állam kezességet vállal a
fiatalok lakáskölcsönéhez, emeli a lakásépítési kedvezmény összegét, bevezeti a fiatalok otthonteremtési támogatását, és elindítja a lakbér-támogatási programot.
– Az állami kezességvállalással azoknak a fiataloknak a lakáshoz jutását
segítjük, akik minimális önerôvel rendelkeznek, viszont képesek a hitelek
törlesztésére. Az állam a hitelbiztosítási érték száz százalékáig (ez általában a vételár 80-90 százaléka) készfizetô kezességet vállal a 30 évnél
fiatalabb házaspárok, élettársak és
gyermeküket egyedül nevelô fiatalok
lakáshiteléhez. A hiteligénylôk lakással és államilag támogatott lakáshitellel még nem rendelkezhetnek.
A politikus elmondta, hogy a kezességvállalással felvett hitelhez a szokásosnál kevesebb, de minimum 10
százalék önerô szükséges, de az
önerôhöz felhasználhatóak más lakástámogatási formák (szociálpolitikai, önkormányzati, munkáltatói támogatás) is. A magasabb hitelért jelentôsebb havi törlesztô részleteket
kell vállalni, tehát magasabb havi
nettó jövedelemmel kell rendelkezniük a fiataloknak. Ezt a követelményt enyhíti azonban, hogy bár tulajdonosok csak a fiatalok lehetnek,
adóstársként szüleik is részt vehetnek a hitelfelvételben.
Nô a lakásépítési kedvezmény (szocpol) összege is az új lakás építéséhez,
vásárlásához szükséges önerô növelése céljából. Egy gyermek esetén 800

szabó lajos

ezer forintról 900 ezer forintra, két
gyermek esetén 2 millió forintról 2,4
millió forintra, három és több gyermek esetén 3,2 millió forintról 3,8
millió forintra növekedik az összeg.
– Új támogatási forma a fiatalok otthonteremtési támogatása, amelyet
használt lakás vételéhez lehet igénybe venni – tudtuk meg Szabó Lajostól.
– A közvetlen, vissza nem térítendô
állami támogatások eddig csak az új
lakást vásárlókat illette meg, illetve
csak szûk körben, a három és többgyermekesek lakáscseréjénél lehetett használt lakáshoz is igénybe venni a „félszocpolt”. A Fészekrakó programban a gyermeket nevelô fiatalok
elsô lakáshoz jutását segíti a javasolt
szocpol 50 százalékának biztosítása
használt lakás vásárlásához. Ezt olyan
35 év alatti fiatalok igényelhetik,
akiknek a tulajdonában nincs lakás. A
lakás ára Budapesten és a megyei jogú városokban 12 millió forint, vidéken 8 millió forint lehet. A támogatás
egy gyermek esetén 450 ezer forint,
két gyermek esetén 1,2 millió forint,
három gyermek esetén 1,9 millió forint, négy gyermek esetén 2,3 millió
forint, minden további gyermek esetén 100 ezer forinttal nô. A támogatás mértéke nem lehet több, mint a
vételár 80 százaléka.
A lakbér-támogatási programmal a
kormány az önálló lakással nem rendelkezô fiatalokat segíti. A támogatásnál kritérium, hogy az egy fôre jutó jövedelem nem haladhatja meg a
mindenkori nyugdíjminimum másfélszeresét, idén a 37 ezer forintot. A támogatás mértéke a lakbér 30 százaléka, legfeljebb havi 7 ezer forint lehet, amelyhez az önkormányzatoknak legalább ugyanolyan mértékû támogatással kell kiegészíteniük.
»TULOK GABRIELLA
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A betegellátás javítása a cél
A Kemenesaljai Egyesített Kórház – túl a rekonstrukción és menedzsmentváltáson – a szakmai színvonal és a betegellátás további javítására törekszik. A
kórház helyzetérôl dr. Mazur Sándor fôigazgató-fôorvos beszélt újságunknak.

Központi
sterilizálót,
gyógyszertárat
építenek

6

– Mozgalmas esztendôn
vagyunk
túl. A múlt év elején megtörtént a
menedzsmentváltás, ami sajnálatos
módon meglehetôsen átpolitizálódott.
Az év második felében a többi egészségügyi intézményhez hasonlóan kórházunknak is legfontosabb feladata
volt a mûködési engedély meghoszdr. mazur sándor szabbítása. Ennek
alapja a szakmai
minimum feltétel megléte volt mindegyik egészségügyi ellátó egység vonatkozásában, a személyi és a tárgyi
feltételek tükrében. A kórház sikerrel
állta ki ezt a próbát, megkaptuk az
ideiglenes mûködési engedélyt ez év
végéig – mondta dr. Mazur Sándor.
A végleges mûködési engedélyhez
meg kell építeni a központi sterilizálót és a kórházi gyógyszertárat, és kisebb eszközöket – például urológiai
hólyagtükrözôt, ágytálmosót, szemészeti vizsgáló mûszert – is be kell szerezni. Mindez jelentôs anyagi teherrel jár.
– A Kemenesalja Egyesített Kórház a
magyar kórházak azon 10–15 százalékába tartozik, amelyeknek nincsen
maga elôtt görgetett adósságállománya. A fejlesztésekhez szükséges
pénzösszegek azonban nagy terhet
jelentenek, azokat a kórháznak a mûködési költségeinek átcsoportosításával kell megoldani. A fenntartó önkormányzattal történt egyeztetések
során többlépcsôs megvalósítási tervet fogadtunk el. Bízom abban, hogy
közös összefogással a pénzhiány ellenére is megvalósítható lesz a terv, és
nem lesz akadálya a végleges mûködési engedély megszerzésének.
A szakmai munka jobbításának szándékával jelentôs elôrelépések történtek az év folyamán. Ilyen például a
sebészeti osztályon a videolaparoszkópos eljárással végzett epemûtétek ismételt bevezetése, ami-

nek korábban már volt hagyománya
a kórházban. A személyi változásokkal pedig jobb lett a nagyobb beavatkozások – például a gyomorrákmûtétek, a végbéldaganatos betegségeknél a végbélnyílás-megtartásos
mûtétek – végzésének lehetôsége. A
belgyógyászati osztályon a koronária
ôrzôszoba felújítása nem csak a betegellátás színvonalát javítja, egyúttal a szakmai minimum feltétel teljesítését is jelenti.
– A kórház egyik legnagyobb gondja
az orvoshiány volt, ebben jelentôs
elôrelépések történtek. Hat új orvos
jött az idén, közülük négy Romániából áttelepült magyar, most végzôs
kolléga. A szülészetre érkezett dr.
Szatmáry F. Péter fôorvos, akinek a
személyében szakmailag minôsített
szakembert kapunk, és akinek a
munkája az osztály szakmai színvonalát tovább javítja. Az összevont
vérellátó és kórházi laboratórium élére érkezett dr. Liposits Andrea fôorvos-asszony, akinek mindkét szakterületre vonatkozó képesítése megvan. A két osztály összevonásával teljesítettük a szakmai minimum feltételt, hiszen a két funkcionális egység
létszáma éppen megfelel annak.
Másrészt anyagi elônyökkel is jár a
kórház szempontjából, hiszen egy
helyen dolgoznak, a két ügyeletbôl
egy ügyelet lesz rövid idô után, amikor mindkét csapat megtanulja egymás munkáját.
Dr. Mazur Sándor szólt arról is: sikernek könyvelhetik el, hogy az országos trend ellenében – hiszen a vidéki
kórházak vérellátóit centralizálták – a
megyében kiskórházként utolsónak
még megmaradhatott a celldömölki
vérellátó. A múlt év végén úgy tûnt,
megszûnik a celldömölki vérellátó is.
A város és a kórház vezetésének
azonban a vérellátás gyôri régióközpontjában sikerült elérni, hogy
egyelôre megmarad a vérellátó.
Hogy hosszú távon ez mit jelent, nem
tudni. A vérellátó mûködése – mindamellett, hogy jelentôs bevételt is jelent a kórháznak – azért is fontos,
mert a megye vérvételének egyharmadát itt végzik.

A fôigazgató elmondta, hogy új, nyitott
szellemiségû, etikus kommunikációs
munkakultúrát szeretne létrehozni a
kórházban. Olyan munkakapcsolatokat
szeretne kialakítani, hogy az elsôdleges szempont a kórház egészének és a
betegellátásnak az érdeke legyen. Fôigazgatóként felújította a fôorvosi értekezleteket, ami több éve egyáltalán
nem volt a kórházban. Létrehozták azokat a bizottságokat, amelyeket egyrészt elôír a jogszabály, másrészt igen
jelentôs takarékossági lehetôségeket
rejtenek magukban. Ilyen például a
gyógyszer terápiás bizottság, amely ellenôrzi a gyógyszerbeszerzést és felhasználást. Megalakították a közalkalmazotti tanácsot, elkészítették azokat
a dokumentumokat, amelyeket a jogszabályok elôírnak, és amelyek minden
funkcionális részre – a benti telephelyen kívül a krónikus belgyógyászati
osztályra, az elmeszociális osztályra és
a járóbeteg-ellátásra is – vonatkoznak.
– Szeretnénk jó munkakapcsolatot
fenntartani az önkormányzattal, és
nyitott szellemû, etikus kommunikációt folytatni a sajtóval. Az utóbbinál
fontos megjegyezni, hogy akkor, ha a
kórház érdekében hajlandó cselekedni, együttmûködni, és nem a médiaszenzáció és a politikai megnyilvánulások irányába tolni a hangsúlyt, mert
erre a kórháznak semmi szüksége
nincs. Ugyanakkor szeretnénk megismertetni a kórházat a lakosokkal.
Megpróbáljuk visszaszerezni azokat a
betegeket, akiket a szabad orvosválasztás révén elveszítettünk, például
a szakmai lehetôségek nem mindig
optimális kihasználása miatt. Minden
erônkkel azon fáradozunk, hogy vonzóvá tegyük a kórházat Kemenesalja
lakói számára, és egy jó szellemû,
etikus, betegközpontú intézményt
hozzunk létre. Ha a szakmailag elvárható szinten teljesítve tesszük a dolgunkat, megfelelünk azoknak az elvárásoknak, amelyeket teljesen jogosan várnak tôlünk a betegek.
A celldömölkieknek és a kemenesaljaiaknak mindig szívügye volt a kórház megmaradása. Talán most is idôszerû kérni azokat, akik segíteni szeretnének, hogy a személyi jövedelemadójuk egy százalékának felajánlásával támogassák a Kemenesaljai
Egyesített Kórházat.
»TULOK GABRIELLA

»

K R Ó N I K A

Változások az adózásban
A tavalyi évhez képest ismét változott az adótörvény. A legfontosabb újítás a
kétkulcsos adótábla bevezetése, ezen kívül korlátozták az adókedvezmények
mértékét is. A magánszemélyeket érintô módosításoknak jártunk utána.
Az adót 2005-ben kétkulcsos adótáblával – az összevont adóalapnak az
évi 1,5 millió forintot meg nem haladó részére 18 százalékkal, az azt
meghaladó részére 38 százalékkal
kerül megállapításra. Az adójóváírás
havi összege 2005-ben változatlanul
9 ezer forint, amelyet teljes összegben továbbra is 1 millió 350 ezer forint jövedelemhatárig lehet érvényesíteni. Változatlan az is, hogy az adójóváírás éves – 108 ezer forint –
összegét a jogosultsági határt meghaladó jövedelem 18 százalékával
csökkenteni kell, ami lényegét tekintve 1 millió 950 ezer forint jövedelemhatárig az adójóváírást elfogyasztja. Ennél több jövedelem mellett adójóváírás nem jár.
Az adókedvezmények érvényesíthetôsége 2005-ben jelentôsen korlátozottá válik. A törvény – egyes kivételekkel – közös korlátozásként írja elô,
hogy a levonható mérték együttvéve
sem haladhatja meg az évi 100 ezer
forintot, és ez a lehetôség csökken a
magánszemélyek adóbevallásában
bevallott vagy az adóbevallást helyettesítô elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatása alapján történô adó-megállapítása során elszámolt éves összes jövedelme 6 millió
forint felüli részének 20 százalékának
levonásával. Hat és félmillió forinton
felüli éves jövedelem esetén e korlátozás alá vont adókedvezmények
nem érvényesíthetôk.

A tandíj kedvezményének feltételrendszere változatlan, a levonható
adó továbbra is a befizetett összeg 30
százaléka, de hallgatónként legfeljebb 60 ezer forint (tanulmányi hónaponként 6 ezer forint) lehet az adóévben. Változás azonban, hogy a tandíj
kedvezménye igazolás alapján csak
akkor érvényesíthetô, ha az igazolás
kiállítója a befizetésrôl kiállított bizonylaton feltünteti az igazolás kiadásának tényét. Ez a kedvezmény a közös 100 ezer forint korlátozás alá esik.
A számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzéséhez kapcsolódó kedvezmény és a felnôttképzésre fizetett
díj utáni adókedvezmény szabályai
már a 2004. év második félévétôl
módosultak. A leglényegesebb változás, hogy ez az adókedvezmény – hasonlóan a lakáscélú hitel törlesztési
kedvezményéhez – a 3 millió 400
ezer forint és a 4 millió forint éves bevallott jövedelemsávban fokozatosan
elfogy, e jövedelem fölött kedvezmény egyáltalán nem érvényesíthetô. Nem változott, hogy a levonás
mértéke a Sulinet-kedvezményre és a
felnôttképzés díjára történô együttes
érvényesítés esetén sem lehet több
évi 60 ezer forintnál. A Sulinet-kedvezmény és a felnôttképzési díj kedvezménye is a közös, 100 ezer forint
korlátozás alá esik. A kedvezmény
csak akkor érvényesíthetô, ha az igazolás kiállítója feltünteti a számlán az
igazolás kiadásának tényét.

Zene fúvós hangszereken
Nagy sikerû koncertet adott a Szombathelyi Fúvósötös zenekar január 18án az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola kamaratermében. A
rendezvény a Zenebarátok Köre szervezésében jött létre. A zenekar egy
éve alakult, tagjai a Szombathelyi
Szimfonikus Zenekarban is együtt dolgoznak. A fúvósötös formációban Szalai
Mária fuvolán, Lakatos Mihály oboán,
Kerti Áron klarinéton, Janzsó Péter fagotton, Kovács Róbert kürtön játszik.
Fúvósötös hangszerekre inkább a huszadik századi szerzôk írtak mûveket,

de a közönség hallhatott Mozart-darabokat is, melyeket a zeneszerzô fúvós hangszerekre komponált. A
Szombathelyi Fúvósötös zenekarra
mozgalmas napok várnak. Január 22én Lajta-mûvekkel szerelnek a Bartók
Rádióban, majd február 7-én Szombathelyen, március 2-án Budapesten
a Mûvészetek Palotájában Szimfónia
Koncertantéját adják elô. Ôsszel egy
önálló koncert adását is tervezik
Szombathelyen, melyre új mûvekkel
készülnek.

A lakáscélú hiteltörlesztés adókedvezményének érvényesíthetôségét
megszabó jövedelemkorlátok változatlanok. Ez a kedvezmény nem számít bele a 100 ezer forintban meghatározott levonhatósági keretbe. A fogyatékossággal élôk havonta az adóév elsô napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelô
összeggel csökkenthetik az összevont
adóalapjuk után fizetendô adójukat.
A személyi kedvezmény továbbra is
korlátozás nélkül érvényesíthetô.
A családi kedvezmények mértékei
változatlanok. Ez a kedvezmény nem
tartozik a 100 ezer forint közös korlát
alá vont kedvezmények közé.

Négy adókedvezményt érint még a
100 ezer forint közös, 6 millió forint
jövedelem felett fokozatosan megszûnô kedvezmény. Ezek közé tartozik az ôstermelôi kedvezmény, a
szellemi tevékenység kedvezménye,
a közcélú adományok és a biztosítási
adókedvezmény. A biztosítások kedvezményének 100 ezer forintos „saját” korlátja – mivel értelmét vesztette – megszûnt. Kisebb pontosítást jelent, hogy a törvény egyértelmûvé
teszi, hogy a biztosítási adókedvezmény csak a biztosító által kiadott
igazolás alapján érvényesíthetô.
»VASS VERA

Fogadóóraa
Hetényi Endre, a 4. számú választókörzet képviselôje február 3-án 17.30 és
18.30 óra között fogadóórát tart a mûszaki szakközépiskolában.

»NAGY ANDREA
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Szobrok, emléktáblák
DR. GÁYER GYULA
Dr. Gáyer Gyula bíró, botanikus, muzeológus Kis Czellben született 1883ban. Szülôházát a második világháború vihara elpusztította. Már elsô iskolájában kitûnt tehetségével, kilencévesen állatokat, növényeket ismertetett. Kedvét lelte a növények rajzolásában, térképek készítésében. Társasjátékot szerkesztett Versenylovaglás Celldömölktôl Szombathelyig címmel, ami szintén természetrajzi érdeklôdését bizonyította. A szombathelyi premontrei gimnáziumban tanult és érettségizett, szabadidejét a
környék erdeiben, rétjein töltötte.
Pesten fél évig bölcsészeti fakultáson
magyart és latint tanult, majd átment
Kolozsvárra, ahol jogot tanult, mellette jeles botanikusok elôadásait hallgatta. 1907-ben avatták doktorrá,
Komáromban, Vasváron, Felsôôrön
gyakornok, 1914-tôl szombathelyi
törvényszéki bíró volt.
Szombathelyen a múzeum természetrajzi osztályának vezetôjeként a
megye botanikus rendszerén dolgozott. Megalapozta a dendrológiai (nö-

vényrendszertani) gyûjteményt, a
termés- és tobozgyûjteményt, a tájképgyûjteményt és a természettudományi szakkönyvtárat.
Pekingtôl New Yorkig kiterjedt levelezést folytatott. Hetenként jött haza
Celldömölkre, ahol különleges növényeit, kertjét gondozta. Száznál több
tudományos közleménye jelent meg.
Legjelentôsebb mûve 1925-ben a
Szegeden tartott magántanári értekezése, melynek tárgya Vas megye
három flóravidékének eltérô tagozódása. Nevét tizenhét névfaj, alfaj és
változat viseli. 1932-ben a szegedi
egyetem rendkívüli tanárának nevezték ki, a feladatát azonban elhatalmasodó betegsége miatt nem tudta
ellátni. Halála után, 1932-ben Celldömölkön helyezték örök nyugalomra.
Több természettani társaság tagja,
Celldömölk díszpolgára volt. Szombathelyen 1937-ben állítottak szobrot Gáyer Gyulának. Celldömölkön
elôbb egykori szülôháza melletti
parkban, a fôtéren emléktáblát helyeztek el. 1983. május 21-én – a Ke-

menesaljai Napok keretében – születésének századik évfordulóján emlékkiállításon mutatták be a tudós
életútját, tudományos emlékülés keretében rajzolták meg a portréját. Az
1. Számú Általános Iskola Gáyer Gyula nevét vette fel, családi házuk kertjében – a Hunyadi utcában – felavatták a tudós szobrát, Szilágyi Bernadett alkotását.
»KÁLDOS GYULA

Show tánc hetente
Báloztak
a színészek
Színészbált rendeztek január 15-én a Rezgônyárfa Étteremben. Nagy Gábor, a Soltis Lajos
Színház igazgatójának köszöntôje után Gregor
Bernadett színmûvésznô és Somogyi István
rendezô nyitotta meg a rendezvényt. A jó
hangulatot a Soltis színház drámatagozatos
osztályának produkciója fokozta, és a közönség lelkes tapssal jutalmazta a veszprémi Petôfi Színház tagjainak, Halas Adelaidának és
Jenei Zoltánnak a mûsorát is. A zenét Papp
Zoltán szolgáltatta, aki által megszólaltatott
dallamokra számos pár ropta a táncot. A vendégek között jelen volt Söptei Józsefné alpolgármester asszony és Solténszky Tibor, a Magyar Rádió Rádiószínházának vezetôje is. Vacsora után került sor a tombolahúzásra, valamint a bálkirálynô és udvarhölgyeinek megválasztására. A szavazás eredményeképpen a
bálkirálynô Bruckner Anita lett. A vendégsereg kivilágos virradatig ropta a táncot.
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A show tánc és a társastánc elemeivel ismerkedhetnek meg az érdeklôdôk az Energy-Dabas Ton TSE tanfolyamain a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központban és a Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában. A szombathelyi táncegyesület oktatóitól a
középsôs és a nagycsoportos óvodások show táncot tanulhatnak, amit a
kicsik 45 perces foglalkozások keretében sajátítanak el. Az oktatók szerint már óvodás korban nagyon fontos a ritmus és koordinációs készségek fejlesztése, melyek alapul szolgálnak az elsô ovis tánc koreográfiák
összeállításában is. Az iskoláskorúak
részére már magasabb tudásszintet
igénylô koreográfiákat tanítanak,
melyeket az egyesület oktatói állítanak össze.
A show tánc magában foglalja a jazz,
a balett, a funky és a hip-hop elemeit, magasabb szinten akrobatikus
elemekkel ötvözôdik. Az egyesület
keretein belül ezen kívül társastán-

cot, hastáncot, salsát és rock and rollt
is lehet tanulni. A show tánc tanulása
óvodás kortól a huszonéves korosztályig bárkinek ajánlott. Az egyesület
az elmúlt évben nagy sikerû edzôtábort szervezett Gersekaráton iskoláskorúak részére, ahová ebben az évben már a celldömölki táncosokat is
szeretettel várják. A táncklub tagjai
városi és céges rendezvények, bálok,
falunapok és iskolai rendezvények
programjait, egyebek mellett az idei
városi bál mûsorát színesítik produkcióikkal.
A még csatlakkozni kívánó gyerekek
és felnôttek a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban Nagyné Tóth Andreánál érdeklôdhetnek és jelentkezhetnek az alábbi csoportokba: ovis
tánc (szombat 9.30–10.15 óra), kis
show tánc, 12 éves korig (szombat
10.30–12.00 óra), nagy show tánc,
12 éves kortól (szombat 12.30–14.00
óra).
»NAGY ANDREA

» A HELY, AHOL ÉLÜNK

Egy beszélgetés
margójára
Látásból már régóta ismertem. Érdeklôdésemet akkor keltette fel igazán, amikor
megkért egy fotó elkészítésére, amely a
Tisza-vidék lecsapolás elôtti állapotát mutatta. Akkor mondott nekem néhány érdekes dolgot dr. Kotz Tivadar, és megállapodtunk, hogy késôbb leülünk egy kiadósabb beszélgetésre.
Tivi bácsi gyermekkorától szenvedélyesen
vonzódott a kémia tudományához, s – örömére – az egyetem elvégzése után ezen a
területen dolgozhatott, kutakodhatott felnôttként is, mint talajtan-agrokémikus. Fô
érdeklôdési köre a táplálkozás-élettan területe lett, doktori értekezését is ebben a
témakörben írta. Nem akarom az Olvasót
hosszú tudományos dolgokkal traktálni, inkább csak felvillantok néhányat az említett
témakörrel kapcsolatos okfejtéseibôl. Úgy
vélem, elgondolkodtató lehet mindannyiunknak.
A Kárpát-medence legalacsonyabb térszintjén élünk, talajaink és termôföldjeink
– kevés kivételtôl eltekintve – mezôgazdasági, üledékes vagy lecsapolt meszesek,
humuszosak. Talán 25–30 százalékuk tartozik az erdôtalajok csoportjához. Az ország
lakossága Trianon után a dombos, hegyes
térségekbôl a városokba, folyó menti területekre költözött. Kezdetben a zöldség- és
tejellátás a városkörnyéki gazdaságokból
származott. Ám megváltozott a lakosság
származási összetétele, a városokba hegyés dombvidéki emberek települtek. Az
ember és környezete ezáltal megbomlott,
és a talaj, növény, állat, ember genetikai
egysége felborult.
Az elmúlt 35–40 év változása nagyobb
volt, mint az elôzô 1–2 ezer évé. A lassú
változáshoz alkalmazkodni tudott az állati
és emberi szervezet is. A változást a gépesítés – közel kétszeres mélységû talajmûvelés – és a növényi tápanyagok tömeges
felhasználása jelentette. A gazdaságtalanul termô területeket kivonták a termelésbôl, a megmaradókon 2–3-szoros terméshozamok vannak csökkenô istállótrágyázás
mellett. A tápanyag-utánpótlás csak néhány elemre korlátozódott, a többieknél
csökkenô, illetve a molibdénnél fokozott
felvétel mutatkozik a területek nagyobb
hányadában.
Európa talajtérképét vizsgálva megállapítható, hogy a legkedvezôtlenebb hatásokkal – az ideg-, szív- és érrendszeri károso-

Vízkereszt után

dr. kotz tivadar,

dás, magas vérnyomás, de nem zárhatók
ki a táplálkozási eredetû daganatos betegségek sem – számolhatunk… Közvetlen
környezetünkben a Marcal, a Cinca, a Kódó
és a (Jánosházánál folyó) Mosó-patak volt
öntésterületein számolnunk kell valóságos
eredeti rézhiánnyal a kémhatás és a magasabb szervesanyag-tartalom megkötése
következtében.
Minden beavatkozás megváltoztatja a talaj, mint kémiai reakcióközeg tápanyagszolgáltatását, legyen az szántás, kapálás,
vízelvezetés, kémiai talajjavítás vagy
mûtrágyázás. A következô lépcsôt a növényfajták megváltoztatása jelenti, amely
a fogyasztók táptalajának változását
eredményezi.
A mezôgazdaság biokémiai üzem, amelynek mûködését természeti, élettani törvények szabályozzák. Ehhez nem elég a tulajdon vagy a bérlet. Az árutermelést kisüzemileg csak istállótrágyára alapozottan,
mûtrágyahasználat nélküli termesztésre
kellene korlátozni, mert az általános felkészültség a múlt század eleji paraszti gazdálkodás színvonalát is alig éri el. E problémát
csak kötelezô érvényû agrokémiai irányítással, tanácsadással lehetne megoldani.
Nagyüzemi szinten is központi feladat a kémiai folyamatok és módszerek, a tápanyagellátás tudatos, az élettani hatásokat
is ismerô irányítása.
A növénytermesztônek ismernie kell a
fogyasztó, az állat és az ember élettani
igényét, és termelésének hatását a fogyasztó szervezetére, hogy idôleges
vagy maradandó károsodást ne okozzon
termékeivel.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

A farsang január 6-ától, vízkereszt napjától hamvazó
szerdáig tart. Országonként vannak eltérések, mert Velencében már István napján, december 26-án, Spanyolországban Sebestyén-napkor, január 20-án kezdôdik, Rómában pedig csak a hamvazószerdát megelôzô
napot mondják farsangnak, illetve karneválnak. A farsang a német „fausen, faseln”, mesélni, pajkosságot
ûzni szóból ered.
Nálunk a farsanghoz gazdag szokáshagyomány kapcsolódik. Ilyenkor vannak az álarcos, jelmezes batyus bálok, de számos termésvarázsló, gonoszûzõ cselekmény,
hiedelem is kötôdik hozzá. Hosszú tésztát fôztek a húslevesbe, hogy nagyra nôjön a kender. Sokfelé a vetnivaló kukoricát húshagyó kedden morzsolták, a szôlô
négy sarkán egy-egy tôke szôlôt megmetszettek. A farsangi alakoskodó szokás közül legismertebb a Mohács
környéki délszlávok alakoskodó felvonulása, a busójárás. Ez az ünnep a telet, hideget, sötétet legyôzô tavasz egyik örömünnepe. Bizonyos húshagyó keddi szokások – például a farsangtemetés, télûzés, bôgôtemetés – a farsang, illetve az egész tél elmúltát jelképezik.
A farsang, a mulatságok idején bôségesen étkeztek,
kiadós húsételeket fogyasztottak. Elterjedt a kocsonya
készítése sertéskörömbôl, sertéshúsból, és a farsangi
fánk, mint az ünnep jellegzetes tészta ételeinek fogyasztása. A fánknak vidékenként más-más változatát
sütötték, így ismert a túrófánk, az almafánk, a kubikosfánk, a csörögefánk. Húshagyó kedden éjfélkor abbamaradtak a mulatságok, és hamvazószerdán kezdetét
vette a böjt. A hamvazószerdát követô csütörtökön egy
napra felfüggesztették a böjtöt, hogy a farsangi maradékokat elfogyasszák. Ennek a napnak zabáló, tobzódó
vagy torkos csütörtök a neve.

Farsangi malacságok
Hányféle bor van Magyarországon? Az Egri
leányka és a Szürkebarát. Ezekbôl készítik az
összes többit úgy, hogy az Egri leánykába belehelyezik a Szürkebarát dugóját, és…
– ha a dugó lötyög a leánykában: Szomorodni,
– ha a dugó éppen jó a leánykába: Ezerjó,
– ha a dugó nehezen megy be a leánykába: Visontai,
– ha a dugót pénzért lehet betenni a leánykába:
Kékfrankos,
– ha a dugót nem lehet a leánykába betenni:
Pusztamérgesi,
– ha a dugót kicsinyenként rakjuk bele a leánykába: Szemelt rizling,
– ha a dugót nem lehet pár napig betenni: Egri
vörös,
- ha a dugót egyáltalán nem lehet betenni:
Aszu,
– ha a dugót a leánykába betevés elôtt megragadjuk: Kéknyelû,
– ha a Szürkebarát dugóját a Szürkebarátba helyezzük: Homoki fehér.
»(Munkatársunk gyûjtésébôl)
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V E G Y E S

Keresztrejtvény

Elôzô rejtvényünk helyes megfejtése: Minden olvasónknak boldog karácsonyt kívánunk! Nyerteseink könyveket kapnak ajándékul, amelyeket
a polgármesteri hivatalban, Molnár Gábor szakreferensnél lehet átvenni. Nyerteseink: Cságoly István, Celldömölk, Rákóczi u. 4. és Németh
Csabáné, Celldömölk, Mikes u. 31. Gratulálunk!

Beküldendô: a vízszintes 2., a függôleges 1.
Beküldési határidô: február 8.
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Írók
A firkász néhány féldeci elfogyasztása után odaszól az írónak:
– Maga pénzért ír, én a becsületemért.
– Önnek tökéletesen igaza van … – válaszolja az író. Folytatás a vízszintes 2. és a függôleges 1. sorokban.
Vízszintes: 1. Névelô 2. A megfejtés elsô része 11. Azért, … 13. Menyasszony 14. Zsurzs Éva! 15. Papírra vet 16. Harci eszköz 18. Ötórai tea
19. Erôs bizalom 21. Költô 24. Lokomotív … 25. Táblakép 27. Holland
gk. jele 28. Szintén ne 30. O.I. 31. Dehogy 32. A lista csúcsa 34. …
Montand 36. Rádiusz 37. Asszonynév-toldalék 38. Béke oroszul 40. Szellemileg felfogja 42. Ittrium 43. A fôvárosig 45. Férfinév 47. Gázkitörésérôl híres település 49. Genitivus 51. Rangjelzô 52. Kézzel jelez 53. Valami 55. István király fia 57. A többes szám jele 58. Nôi hangszín 60. Természetvédôk 63. Magas társadalmi fokozat
Függôleges: 1. A megfejtés második része 2. Mister 3. Nem ott 4. Nitrogén 5. Tejtermék márka 6. Emeleti kilépô 7. Nátrium 8. Kálium 9. Motormárka 10. „A” színházi személy 12. Erika férfi párja 17. Hírügynökség 20. Amerigo … szobrászmûvész 23. … Oszkár, színmûvész 26. …
est omen 29. Napszak 33. A … ferdetorony 35. Nincs tovább 39. Részvénytársaság 41. Almafajta 43. Folyóvíz 44. Elbûvölô 46. Mekk …, ezermester 48. Néma sün! 50. Háztartásigép márka 54. Zorro 56.MDN 59.
Római 51 61. Vigyázó 62. Eme 63. Fluor
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Évforduló A nép ügyvédje
interneten
A magyarság 2005. évi évforduló
naptárát készítették el a Kresznerics
Ferenc Könyvtárban. December közepétôl országos szolgáltatásként kínálják a könyvtár honlapján (www.cellbibl.hu) a több mint 2200 tételt tartalmazó összeállítást. Az adattárt Németh Tibor, a könyvtár tanácsosa készítette el a Vas megyei Tudományos
Ismeretterjesztô Társulat támogatásával. Az adattár jelentôs része a jelenleg 211 ezer személy adatait nyilvántartó, két évtizede épülô Magyar
Életrajzi Kalauz (www.mabi.hu) digitális névkateszter alapján készült, a
huszonöttel osztható, kerek évfordulójú személyiségek leválogatásával.
A gyûjtésben szerepelnek a legjelentôsebb történelmi, illetve mûvelôdéstörténeti események is. A központi szolgáltatást minden esztendôben október végéig megjelenteti a
könyvtár a világhálón a soron következô tárgyévre vonatkozóan.
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A jogi segítségnyújtó szolgálat, közismert
nevén a „nép ügyvédje” program biztosítja azt, hogy a joghoz mindenki hozzáférjen, a jogait mindenki érvényesíthesse, a
jog mindenkihez eljusson. A Pártfogó
Felügyelôi és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
a szociális és anyagi helyzetük miatt rászorulóknak nyújt támogatást jogaik érvényesítéséhez tavaly július óta. A jogi segítségnyújtó szolgálat hivatalai a megyeszékhelyeken mûködnek. A Vas megyei hivatal
címe: Szombathely, Hunyadi u. 2. Telefon:
94/512-620. Ügyfélfogadást hétfôn 9–13
óra között és szerda 13–18 óra között tartanak.
A szolgáltatás segít elkerülni a felesleges
és költséges pereskedést, a jogvitákat, ezzel hozzájárul a bíróságok tehermentesíté-

séhez is. Egyszerûbb ügyekben tájékoztatással segítik az ügyfeleket, illetve engedélyezik a jogi segítôk szolgáltatásainak
igénybevételét. A jogi segítôk (ügyvédek,
közjegyzôk, civil szervezetek, egyetemi
jogklinikák) jogi tanácsadással és okiratok,
beadványok szerkesztésével nyújtanak segítséget az arra rászorulóknak. Peres
ügyekben 2006. január 1-jétôl ezek a hivatalok döntenek a bíróságok helyett a rászorultságról is. Az ingyenes jogsegélyt
azok vehetik igénybe, akiknél a családban
az egy fôre esô havi jövedelem nem haladja meg a 23 200 forintot. Akiknek ennél
magasabb, de a minimálbérnél kevesebb
az egy fôre esô jövedelmük, azoknak az
állam megelôlegezi a költségeket, a rászorultság megállapítása után.

Élelmiszerrel segítettek
Sikeresen pályázott a gyermekétkeztetési Alapítványhoz az Eötvös Loránd
Általános Iskola, így karácsony elôtt
harminckét családnak juttathattak
élelmiszercsomagot. A csomagban
tartós élelmiszereket adtak át ünnepi

keretek között, a karácsonyfa fényében a gyerekeknek és szüleiknek. Az
adományozást az iskolai gyermek- és
ifjúságvédô munkája eredményeként
és szállításban segítô helyi vállalkozó
segítségével tudták megvalósítani.

» O L V A S Ó I
Megkérdeztük
» válaszoltak

O L D A L

Szokott jótékonykodni?

»kérdez: vass vera

»fotó: völgyi lászló

Horváthné
Vörös Orsolya

A televízióban láttam a különbözô felhívásokat, melyek a szökôár sújtotta területeken élôk megsegítésére szólítottak fel. Nagyon
sajnálom azokat az embereket,
akiket ez a szörnyûség ért. Gondoltam arra, hogy én is adakozom majd. Lehet, hogy a lehetôségeimhez mérten pénzösszeggel is támogatom ôket. Remélem, a pénz oda kerül majd, ahova a felajánlók szánják. Ha olyan
alkalom adódik, szívesen adok
ruhát, élelmet, nemcsak a természeti katasztrófák áldozatainak, túlélôinek, hanem az arra
rászorulóknak.

Rádli Mihályné

Szoktam jótékonykodni, ha felismerem azt, aki kéri. Sajnos egyre
több emberben nem lehet ezen a
téren megbízni. Sajnálom a
legutóbbi katasztrófa áldozatait,
ha telne rá, adnék többet is. A
családom is adakozott. Szeretném, ha a tehetôsebb emberek
még többen segítenének. Jó érzés látni, hogy az egész ország
összefogott, mert velünk is megtörténhet, hogy segítségre szorulunk. Ha alkalom adódott rá,
szoktam ruhát is adni magánszemélyeknek. Nem dobom ki, azoknak adom, akikrôl tudom, hogy
elfogadják.

Molnár Lászlóné

A Karitásznak minden évben
csekken adok fel pénzt. A napokban történô nagy felhajtást
nem helyeslem. Mi mindig erônkön felül segítünk másokon. A
mi kórházainkra is ráférne a
felújítás. Erre is lehetne adakozni. Sok új dolog kellene, ami
még hiányzik. Az is jó lenne, ha
a településeken kijelölnének
egy olyan helyet, ahova el lehetne vinni azokat a dolgokat,
például ruhanemûket, amiket az
arra rászorulóknak szeretnénk
adni. Volt már példa erre, akkor
az egyházak gyûjtötték össze az
adományokat.

Anyakönyvi hírek
Celldömölk
Házasságkötés: Toldi Gábor és
Szalay Erzsébet Valéria, Molnár Gábor és Horváth Zsanett.
Születés: Kiss Szilárd és Magyar Mónika fia Szilárd, Szabó Jenô Péter és
Fenyô Szabina leánya Liliána, Hajas
Péter és Staub Ildikó leánya Nóra,
Dömötör Zoltán és Takó Ildikó leánya Dóra, Lempek Zsolt és Tömböly
Krisztina leánya Fanni.
Halálozás: Kocsi József, Horváth Imre, Kemenesi Imréné sz. Bokkon Irma, Tima Lászlóné sz. Lendvai Irén
Irma, Horváth Gáborné sz. Zsigmond Margit, Németh Ferenc, Rózsavölgyi Sándor, Szegvári Lajos,
Szabó Miklós, Major Irén, Beleznai
Jenôné sz. Somogyi Irén, Szigethy
Gyula, Bárány Gyuláné sz. Horváth
Mária, Tarczi Imréné sz. Tálos Mária, Balogh István.

Jánosháza
Születés: Kamondi László és Bak
Anita Viktória fia: Levente László.
Halálozás: Márkus Józsefné sz.
Hegedüs Margit.
Kemenespálfa
Születés: Szabó István és Ponstein
Tímea fia: Máté.
Kemenesmagasi
Születés: Domonkos Sándor és Bokányi Anita fia: Máté Sándor.
Szergény
Halálozás: László Tibor.
Kemenessömjén
Halálozás: Porkoláb Imréné sz.
Szántó Irén.
Kemenesmihályfa
Halálozás: Miklós Szilveszterné sz.
Kovács Emma.
Nemeskocs
Halálozás: Stubán Zoltán.

Hetesi Dénesné

Ha konkrétan tudom, hogy kinek
adom azt az összeget, amit szeretnék, akkor odaadom. Nagyon szép
dolognak tartom, hogy az emberek összefogtak, és lehetôségükhöz mérten különbözô összeggel
segítettek. A szökôár károsultjainak én is adakoztam. Sajnos egyre többen jönnek valakinek a nevében gyûjteni. Nagyon szívesen
adnék ruhát is. Többször megtettem azt, hogy csak kitettem a ruhát, mert nem tudtam hova vinni.
Jó lenne, ha lenne egy idôpont,
helymegjelöléssel, és tudnánk,
mikor hova lehetne vinni az adományokat.

Hiperaktivitás
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány ingyenes tájékoztató kiadványt jelentetett meg a hiperaktív gyermekek szüleinek tájékoztatása céljából. A hiperaktivitás
nem betegség, hanem tünet, tehát az okot
kell kideríteni. A kiadvány az 1461 Budapest,
Pf: 182. Postacímen vagy az 1/342-6355-ös
telefonszámon kérhetô.

Gépészmérnököket
képeznek
A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Gépészmérnöki Kara fôiskolai szintû
gépészmérnöki képzést folytat Zalaegerszegen. A képzés nappali tagozatú, kreditrendszerben mûködô, 3 év (6 félév) idôtartamú, 50
államilag finanszírozott és 20 költségtérítéses
hallgatói keretlétszámú. Szakirányok: gyártástechnológia-informatika, mechatronika. A hallgatókat a BME egyetemi oktatói mellett a pénzügyi és számviteli fôiskola tanárai, illetve
gyakorló üzemi szakemberek tanítják.
További információk: 2005-ös felvételi tájékoztató (BME GÉK, 243-245. oldal). E-mail:
zalagepesz@mail.bme.hu. Tel.: 92/596-490.
Honlap: www.gepesz.bme.hu.
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Asztalitenisz Utánpótlás foci
A tavaszi fordulók sorsolása
Extra Liga
Január 29. Pénzügyôr – CVSE-Mávépcell I.
Február 26. CVSE-Mávépcell I. – Békési TE I.
Az Extra Liga további mérkôzéseinek sorsolására
a február 26-ai forduló után kerül sor.
NB II.
Január 29. CVSE-Mávépcell II. – Fejérvíz-Fetévszer
SK
Február 19. Lengyeltóti VSE – CVSE-Mávépcell II.
Március 12. CVSE-Mávépcell II. – Gyenesdiási ASE
Április 2. Gyôri Elektromos – CVSE-Mávépcell II.
Április 10. CVSE-Mávépcell II. – Nagymányoki SE I.
Április 16. CVSE-Mávépcell II. – Pécsi TÜKE SE I.
Május 8. ÉVSE Hidro – CVSE-Mávépcell II.
NB III.
Január 29. CVSE-Mávépcell III. – Ajkai Bányász SK I.
Február 19. Kanizsai Sörgyár SE II. – CVSEMávépcell III.
Március 12. CVSE-Mávépcell III. – Soproni MAFC II.
Március 27. Mosonmagyaróvári TE – CVSEMávépcell III.
Április 3. Hévíz SK – CVSE-Mávépcell III.
Április 10. CVSE-Mávépcell III. – Gyôri Vertikál SE
Április 16. CVSE-Mávépcell III. – Ajkai Bányász SK II.
Május 7. CVSE-Mávépcell III. – PROBIO Balatonfüredi FC
Május 15. Sabaria ASE – CVSE-Mávpcell III.

Mérkôzések
NB II.
Herendi porcelán – CVSE-Mávépcell II. 8:10
A vártnál szorosabb mérkôzésen dôlt el a találkozó a mieink javára.
Gyôztek: Ölbei P. 3, Máthé Gy. 3, Csonka Z. 2,
Teket A. 1 és az Ölbei-Teket páros.
NB III.
SZAK II Vasi Séfa – CVSE-Mávépcell III. 11:7
Az esélyesebb szombathelyi együttes szoros
mérkôzésen tartotta otthon a két pontot.
Gyôztek: Tamás L. 2, Szabó F.2, Balázs Gy. 1, Lukács B. 1 és a Tamás-Lukács páros.
»V.L.

Kosárlabda
Kosárlabda-bajnokságot rendeznek február 5én és 12-én az alsósági sportcsarnokban. A
csapatok reggel 8 órától játsszák a mérkôzéseket, amelyekre várják a nézôket.
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A CVSE U-16-os gárdája Balhási István
edzô irányításával a 2004/2005-ös
bajnokság ôszi szezonjában 13 csapat
közül az 5. helyezést szerezte meg. Az
összecsapásokon a celliek 22 pontot
szereztek, 56 gólt rúgtak és 14-et kaptak. A csapat ôszi házi gólkirályi címét
Sebestyén Balázs és Csákvári Zsolt (7-7
találat) szerezték meg, ôket Baranyai
Zsolt (6) és Kazári Ákos (5) követi.
A bajnokságot az 1989. január 1-je
után született gyermekek részére írták ki, a CVSE csapatában zömmel
1990-es és 1991-es születésû fiúk
szerepeltek. Az együttesben az ôszi
szezon folyamán 21 játékos lépett
pályára. A legtöbbször szerepelt csapat: Buzás, Rozmán, Kazári Á., Rózsás, Ambrus, Sebestyén B., Baranyai, Velencei, Szemenyei, Csákvári,
Sebestyén R. Játszott még: Horváth

M., Kazári B., Taliszter, Somlói, Németh B., Dénes, Sebestyén S., Németh G., Nagy Cs., Molnár.
Balhási István véleménye szerint a
csapat valamennyi mérkôzésén helyt
állt. Az edzô két összecsapást emelt
ki. Az egyik a Komáromban elért 5:2es gyôzelem volt, amelyen a félidôben még a hazaiak vezettek 2:1-re, a
másik pedig a sárvári 3:1-es gyôztes
mérkôzés, amikor végig szakadó esôben, erôs szélben és hidegben játszottak a fiúk.
Eredmények: CVSE – Integrál-DAC 1:2,
Gyirmót – CVSE 0:14, CVSE – Répcelak
1:4, Komárom – CVSE 2:5, CVSE – Csorna 2:0, Ács – CVSE 0:24, CVSE – Sopron
0:1, Jánossomorja – CVSE 3:0, CVSE –
Kapuvár 0:0, ELMAX-Pápa – CVSE 0:4,
Ajka – CVSE 1:2, Sárvár – CVSE 1:3.
»VASS VERA

Nemzetközi torna
Nemzetközi labdarúgótornát rendeztek november végén Ausztriában az
1993. január 1-je és az 1997. január
1-je után született gyerekeknek.
A kétnapos rendezvényen 12–12 csapat képviseltette magát. Az elsô nap
a celli fiúk közül az idôsebbek léptek
pályára. Három gyôzelemmel és három vereséggel az 5. helyen végeztek a celldömölki focisták. A csapat
tagjai: Zseli Dániel, Boznánszky Gábor, Tóth Bálint, Görög Máté, Velencei Balázs, Kozma Ádám, Leiner Ger-

gô, Böcskör-Nagy Barnabás, Virág
Viktor, Pleiveisz Krisztián.
A torna másnapján az 1997. január elseje után született focisták léptek pályára. Négy gyôzelem, két döntetlen és
egy vereség után a celldömölki fiatalok
boldogan vették át a második helyért
járó kupát. A csapat tagjai: Zseli Viktor,
Salamon Szabolcs, Hérincs Dániel, Szép
Dániel, Kovács Zalán, Vincze Adrián,
Nagy Roland, Benkô Bence. A csapatok
edzôi: Velencei Tibor és Virág Pál.
»VASS VERA

» SK PU OL TR ÚT R A

Mozgalmas évet zárt a CVSE
A sportegyesület száznégy éves fennállási évérôl is elmondható, hogy
mozgalmas és eredményekben sem lebecsülendô évet hagyott maga után
Zsámboki Zoltán ügyvezetô elnök vezetésével a CVSE. Az elmúlt év történéseirôl kérdeztük az ügyvezetô elnököt.
Három versenysport szakosztályban
tizenkét csapat szereplését biztosította az egyesület, melybôl egy az
Extra Ligában, hat az NB II-ben, egy
az NB III-ban szerepel, míg négyen a
területi korosztályos és megyei bajnokságokban öregbítik a celldömölki
sport hírnevét. A szakmai munkát tíz
edzô irányítja, akik valamennyien
egyesületünk sportolói voltak, és városunkban élnek. Az asztalitenisz NB
I-es csapata második helyével harcolta ki, hogy szeptembertôl kezdve
az ország legjobb klubcsapataival
egy osztályba szerepeljen. A szakosztályt azonban a nyáron újjá kellett szervezni. Az ezüstérmes csapatból csak Vimi Roland maradt, aki
mellé sikerült leigazolni Németh Jánost a Szombathelyi AK-ból, Mercz
Gábort Szolnokról és Faragó Bálintot
a BVSC-tôl. Célkitûzésként természetesen a bajnokságban való bent maradást határozták meg. Az ôszi
idényben az elvárásnak megfelelôen
a 8. helyen zárt a csapat. Az NB II-es
gárda biztosan tartja 2. helyét, míg
az NB III-as csapatunk a 4. helyen
végzett. Ifjúsági csapatunk a megyei
I. osztályban gyarapítja tudását.
Kézilabdázó nôi és férfi, felnôtt és ifjúsági csapataink az NB II-es bajnokságokban szerepelnek. A felnôtt gárdák közül az elmúlt bajnokságban a
nôk az 5., míg a férfiak a 7. helyet
szerezték meg. A 2004–2005. évi bajnokság ôszi idényének zárásakor
azonban a fiúk szereplése volt sikeresebb a második hely megszerzésével. A leányok nem estek vissza,
most is az 5. helyen végeztek. Az
utánpótlás csapataink helyezése viszont nem mondható az ôszi mérkôzések után valami fényesnek, de vigaszunkra legyen, hogy mindkét csapat átlagéletkora közelebb van a serdülô, mint az ifjúsági korosztály felsô
évszámához. Így biztosak vagyunk
abban, ha szorgalmasan edzenek,
akkor egy-két év múlva szebb eredményeket érnek el a 9. és 10. helyezésnél.
Ismeretes, hogy 2003 nyarán a romokból kellett felépíteni egy olyan

labdarúgócsapatot, amelynek célja
lett a profizmus után a legmagasabb amatôr-bajnokságban való
helytállás. Ezt a bajnokságot ma
még NB II-nek nevezik, ami a magyar labdarúgás harmadik vonalának felel meg. Ismert az is, hogy a
2003-2004. évi bajnokságban remek rajtot vett a CVSE, de 2004 tavaszán visszaesett, és csak a szezonzáró mérkôzésen tudta biztosítani a bentmaradást. A 2004-2005.
évi bajnoki idényre való felkészülés,
most már harmadik esztendeje, a
csapat újra építkezésével vette kezdetét. Szinte egy teljes csapatra való játékos távozott és érkezett az NB
II-es keretbe. A szakmai munka irányítása is új-régi edzôvel, a Sebestyén Attila – Szentgyörgyi József
duóval indult be.
Az ôszi idényt a 9. helyen zárták az
NB II-ben, ahol azonban a cél az elsô hat között való végzés, s ezáltal
biztosítani a bajnoki rendszer átszervezése után is az NB II-es tagságot. Az utánpótlás csapatok közül az
U-19-es gárda a második, az U-16os az ötödik, míg az U-13-as a harmadik helyen végzett az ôszi szezonban. Itt említeném meg, hogy
megszerveztük a labdarúgó-szakosztály Baráti Körét, amely Németh Attila elnök vezetésével rendszeresen tájékozódik a szakosztály
tevékenységérôl, valamint anyagilag és társadalmi munkával segíti a
szakosztályt, sportlétesítményeink
karbantartását.
Az elmúlt évben már több figyelmet
tudtunk fordítani a szabadidôs sportra és egyéb rendezvények szervezésére. A nyári szünidôben megnyitottuk füves edzôpályánkat és elkészült
atlétikai létesítményünket a mozogni
vágyó fiatalság és lakosság elôtt, valamint a három iskolánk tanulói számára. Térítésmentesen helyet adtunk
az Alsósági SE labdarúgó-mérkôzéseinek is, valamint a diákolimpia területi atlétikai és labdarúgó döntôinek, és
a NIKE megyei labdarúgó befejezô
küzdelmeinek. Házigazdái voltunk a
megyei rendôrnapnak és a területi

vasutasnapnak. Nagy sikerrel rendeztük meg elsô ízben az I. Nemzetközi
Vulkán Kupát labdarúgásból, valamint a jubileumi 25. Négy Város Labdarúgótornát.
Gondot fordítottunk sportlétesítményeink karbantartására, további fejlesztésére. A Kemélyép Kft. elkezdte
az új, 65x40 méteres mûfüves
kispálya építését, melyet a világítás
és a mûfû lerakása után, várhatóan a
tervek szerint március 31-én átadnak. Erre készül el a füves edzôpálya
világítása is. Az ôszi idényt követôen
az edzôpálya kapui elôtt több órás
társadalmi munkában újra gyeptégláztunk.
Végezetül feltétlen meg kell jegyeznünk, hogy az elért eredményeket a
városi önkormányzat és az egyesület fô szponzorai – Mávépcell Kft.,
Cell-Modul Kft., Boros Team Kft,
ÁFÉSZ, valamint a Leier & CO Kft. –
nélkül nem lehetett volna megvalósítani. A CVSE vezetése és sportolói
valamennyi támogatónak köszönik,
hogy segítették az eredményes
munkát.
»TIM

Új

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente
felelôs kiadó:

Fehér László polgármester
felelôs szerkesztô:

Tulok Gabriella
a szerkesztôség:

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

Nagy Antal (20/921-6324)
szerkesztôség:

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

Horváth Attila
nyomda:

Sába Druck Sárvár

ISSN 0865-1175
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Kimutatás szerzôdésekrôl

tési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy
vagyonértékû jog átadására, valamint koncesszióba adására vonatkozó szerzôdések adatait közzé kell
tenni.
Az 1994. évben megkötött, e jogszabályi elôírások hatálya alá tartozó
szerzôdésekrôl az alábbi tájékoztatást adjuk.

Kimutatás az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 15/B.§ (1) bekezdésében meghatározott – nettó 5 millió Ft-ot elérô vagy meghaladó értékû
– Celldömölk Város Önkormányzata által kötött szerzôdésekrôl 2004. évben.
Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Tv. 15/B.§ (1) bekezdése
elôírja, hogy az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az állam-

háztartáshoz tartozó vagyonnal történô gazdálkodással összefüggô – nettó
ötmillió forintot elérô vagy azt meghaladó értékû – árubeszerzésre, épí-

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS
Sorszám
1.

A szerzôdés
Idôtartama
Megkötés ideje

Szerzôdés tárgya
Vulkán fürdô
I. ütem építés
megvalósítására

Szerzôdô fél megnevezése

Értéke Ft-ban

Mávépcell Kft. Celldömölk

1.265.130.018

2.

I. sz. Idôsek Klubja

Mávépcell Kft. Celldömölk

15.401.582

3.

Gondozóház
kialakítása
Vulkán fürdô
külsô vízellátása,
szennyvízelvezetése
Ravatalozó és
kapcsolódó
létesítmények
kialakítása

Mávépcell Kft. Celldömölk

14.399.226

CELLVÍZ Kft. Celldömölk

29.580.667

2004.11.03.
2004.11.22.

2004.10.29.

Mávépcell Kft. Celldömölk

59.968.326.

2004.12.30
2005.10.29.

2004.12.30.

4.
5.

SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE
Sorszám
1.
2.

Szerzôdés tárgya
Vulkán fürdô
I.ütem bonyolítása,
mûszaki ellenôrzése
Településszerkezeti
Terv,Szabályozási
Terv és Helyi Építési
Szabályzat elkészítése

Szerzôdô fél megnevezése

Értéke Ft-ban

2.

3.

Szerzôdés tárgya
Celldömölk,
Rákóczi u. 12. sz.
alatti ingatlan
értékesítése
Celldömölk,
Kôtörô u. 2. sz.
alatti ingatlan
értékesítése
Celldömölk,
Gábor Á. U. 29.
II/11. sz. alatti
lakás értékesítése

2004.07.09
2005.01.31.
2004.09.01.
2004.10.31.

2004.04.13.
2004.06.23.
2004.06.23.

A szerzôdés
Idôtartama
Megkötés ideje

DOLOMIT Építôipari Kft.
Szombathely

5.600.000

2004.04.14.
2005.06.30.

2004.03.30.

Schômer Urbanconsult Kft.
Budapest

14.800.000

2004.12.30.
2005.10.31.

2004.12.30.

VAGYONÉRTÉKESÍTÉS
Sorszám
1.

2004.04.14
2005.06.30

Szerzôdô fél megnevezése

Értéke Ft-ban

módosítása

A szerzôdés
Idôtartama
Megkötés ideje

CELLTEX Szövetkezet
Celldömölk

8.100.000

-

2004.03.24.

Heiner Renáta Celldömölk,
Batthyány u. 37.

8.200.000

-

2004.07.30.

Uránovics Béla Celldömölk,
Gábor Á. U. 29. II/11.

5.337.500

-

2004.09.06.

módosítása

módosítása

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselô-testületének rendelete
37/2004. (XI.30) sz. rendelet a helyi
adókról szóló 9/2003. (III.26.) sz. rendeletének módosításáról
Celldömölk Város Önkormányzata
Képviselô-testületének a helyi adóról
szóló 9/2003. (III.26.) sz. rendelete
az alábbiak szerint módosul.
1.§ A rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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(1) Az adó évi mértéke adótárgyanként
– bármilyen elsô adótárgy után:
3.000 Ft
– második adótárgy után, ha az zártkerti építmény: 2.500 Ft
– második és további adótárgyanként, minden egyéb adótárgy után:
2.000 Ft
2.§ A rendelet 23.§ (1) bekezdése
hatályát veszti, így a 23. § jelenlegi

bekezdései eggyel kisebb számozásra módosulnak.
3.§ A rendelet 21.§-a helyébe az
alábbi rendelkezés lép: Az adó alapját a Htv. 39.§, 39/A §, 39/B §, 39/D
§-ai alapján kell megállapítani.
4.§ Ez a rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba.
»Fehér László polgármester
Baranyai Attiláné dr. jegyzô

Építôipari gépek bérbeadása
(árokásó, döngölô, rakodó stb.),
illetve építôanyag-kereskedés.

Tel./fax: 95/424-616, 06 30/630-4596

Valutaváltás és utaztatás folyamatosan
egész évben.

Tel/fax: 95/424-616, 06 30/630-4596
Celldömölk, Széchenyi u. 2.

Mikrochip és állatútlevél
Kutyák és macskák mikrochipes megjelölése, egyedi elektronikus azonosítása és állatútlevéllel való ellátása
megkezdôdött.
Helye: állatorvosi rendelô, Celldömölk, Széchenyi u. 26.
Rendelési idô: kedd és csütörtök, 16–18 óra

» APRÓHIRDETÉS

A Celli HUKE Kft.

2005. évi

papírgyûjtési idôpontjai:
Az 1. negyedévben:
február 9., március 9.
A 2. negyedévben: április 6., május 4., június 1., június 29.
A 3. negyedévben: július 27., augusztus 24., szeptember 21.
A 4. negyedévben: október 19., november 16., december 14.

Kisebb méretû, jó állapotú, 40–54 m2 alapterületû lakást vásárolnék Celldömölkön, lehetôleg a városközpontban. Szombathelyen téglaépítésû, társasházi lakás cseréje értékegyeztetéssel lehetséges. Érd.: 94/318-668 7–9 óra között és 17 óra után.

a szállítást négyhetente, szerdai napokon végzik.

Kétszintes pince 1702 m2 szôlôterülettel, villannyal, vízzel
ellátva, felszereléssel együtt, kitûnô állapotban, reális áron
eladó. (Gépkocsi-közlekedésre alkalmas úttal, közel a buszmegállóhoz.) Érd.: 95/421-535, 06 70/319-1462.Celldömölkön vagy Alsóságon építési telket vásárolnék. Telefon: 06
70/317-2758.

orthopéd adjunktus

Dr. Feith Sándor
ortopédiai magánrendelését
január 15-én megkezdi.
A RENDELÉS HELYE:

VW Jelta 1,6 D 1981-es, kétajtós (fehér), jó állapotban
eladó. Mûszaki zöldkártya 2005 decemberéig érvényes.
Irányár: 180.000 Ft. Érd.: 06 30/377-2973.

Celldömölk, Mikes Kelemen u. 14.
A RENDELÉS IDEJE: szombat 9–11 óra.

Velorex motoros rokkantkocsit és Skoda 110R Coupét vásárolnék. Forgalomból kivont, felújításra szoruló is érdekel.
Érd: 06 20/356-1686.

BEJELENTKEZÉSI LEHETÔSÉG:

06 30/979-1844.

Karneváli fotók
Benkô Sándor fotóriporternek a velencei karneválon készült fotóiból nyílt kiállítás a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban. A
karnevál hangulatát tükrözô, míves fotókból álló tárlat a farsangi szezonban látogatható.

Hirdessen az Új
Kemenesaljában!
Hirdetési áraink
1/1 oldal
1/2 oldal
1/4 oldal

38.000 Ft
20.000 Ft
12.500 Ft

1/8 oldal
10.000 Ft
1/12 oldal
6.500 Ft
Apróhirdetés
500 Ft

(A HIRDETÉSI DÍJAK TARTALMAZZÁK AZ ÁFÁT.)

Lapunk megbízott hirdetésszervezôje Nagy Antal

Tel.: 95/525-825, 06 20/921-6324

VELÜNK EDDIG IS NYERT, HA
GÉPKOCSIJÁT NÁLUNK TANKOLTA…

Tankoljon nálunk
a 2005-ös évben is…
…hiszen nálunk a mindenkori
árnál 10 Ft-tal olcsóbb
a 95-ös és diesel üzemanyag!

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

