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CELLDÖMÖLK

_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

IZONIL légáteresztô, vízzáró vakolat
2.990 Ft/zsák

FÜRDÔSZOBAI TÜKRÖK NAGY VÁLASZTÉKBAN!
Keszthelyi kô AKCIÓSAN

1.700 Ft/m
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Ízelítô új bútorkínálatunkból!
A már meglévô alföldi mosdó alá beépíthetô
bútor 11.500 Ft-tól
80-as bükk bútor mosdóval, tükörrel 104.000 Ft
50-es bútor polccal, tükörrel és mosdóval 42.000 Ft

Kivitelezôknek további kedvezményt biztosítunk!
A FELMÉRÉSTÔL A KIVITELEZÉSIG MINDENT MEGOLDUNK!
CELLDÖMÖLK TERÜLETÉN INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS.

CELLI-UDVARHÁZ BT.
I N G A T L A N
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

A J Á N L A T A :
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 szobás cs. ház garázzsal,
510 m2 telken eladó. Ir. ár: 13,5 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+étkezôs cs. ház
garázzsal eladó. Ir.ár: 12,5 M Ft.

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

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

Celldömölkön 2 szoba+hallos belvárosi
lakás eladó. Ir.ár: 6,1 M Ft.
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 belvárosi, 3 szobás családiház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 13,8 M Ft

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház eladó. I.ár: 13 M Ft
Celldömölkön 2 szobás családi ház 700 m2
telken eladó. I.ár: 10,9 M Ft
Celldömölkön 3 sz.+nappalis, cs.ház, 1100 m2
telken eladó. I.ár: 13 M Ft
Celldömölkön 3 szoba, nappali+étkezô cs.
ház garázzsal eladó. Ir.ár: 17 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, teljesen felújított sorház lakás eladó. Ir.ár.: 10,5 M Ft

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

Celldömölkön 3 szoba+nappalis családiház
Celldömölkön 2 szobás, kifogástalan
2 garázzsal eladó. Ir.ár: 15 M Ft
állapotú lakás eladó. Ir.ár: 8,2 M Ft.
Egyéb: Tokorcson 2 szobás cs. ház állattartásra alkalmasan, gépekkel eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft.
Tokorcson 1 szoba+nappalis ház, garázzsal igényes állapotban eladó. Ir. ár: 6,8 M Ft.
Celldömölkön 2 szoba+nappalis, teljesen felújított sorházi ház eladó. 10,5 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

Maradj ilyen!
A közelmúltban az egyik óvodában voltam fotózni a lapunknak.
Miközben azon tûnôdtem, hogyan
is kezdjem el a munkát, egy aranyos, göndör hajú kislány, Laura
felállt, kihúzta elém a kis székét,
és aranyos hangon azt mondta,
tessék leülni. Azt a napomat ez a
kis epizód teljesen bearanyozta.
Arra gondoltam, ez a csöppség
nemcsak jólelkû, hanem jó nevelést is kap.
Azóta többször felidézôdött bennem ez az élmény, s kontrasztként más élmények is. Például az,
amikor fel akartam szállni a vonatra, és egy csapat tizenéves
egymást lökdösve rohant fel elôttem a kocsiba. Valamennyien ülôhelyet akartak maguknak. Ezt a
lökdösôdést úgy úsztam meg,
hogy félreléptem elôlük. Amikor a
kocsi belsejébe jutottam, annyit
azért hallhatóan megjegyeztem,
hogy ejnye-bejnye. Közöttük is
volt egy „Laura”, aki hallva zsörtölôdésemet, azt mondta, hogy
„elnézést kérünk”.
Azután azon kezdtem morfondírozni, ha az enyém lenne az említett kisgyerek, vajon mit mondanék neki, amikor már nagyobbacska kezd lenni. Hisz a mindennapjainkban már annyi a brusztolás, a másik kíméletlen félrelökése, hogy e nélkül szinte már létezni sem lehet. De talán azért
mégis!
Úgy, hogy azt mondanám: Maradj
ilyen, kicsi Laura!
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Országos bajnok
Ismét elsô helyezett lett a Magyar
Gyorsírók és Gépírók Szövetségének országos bajnokságán Kovácsné Horváth Andrea. A Mávépcell
Kft. ügyintézôje az elôzô évek sikereihez hasonlóan idén gyorsírásban második, gépírásban harmadik helyezést ért el, összetettben pedig a bajnoki címet szerezte meg. Ezzel jogot szerzett arra,
hogy a júliusi, Bécsben rendezendô világbajnokságon részt vegyen.
A legutóbbi, római világbajnokságon sikeresen szerepelt, hiszen
jegyzôkönyvvezetésbôl hatodik
helyezést ért el.

Húsvéti öröm
Nehéz lenne egységes választ találni
arra a kérdésre, hogy „melyik a legnagyobb ünnepünk”. Sokan mondanák azt, hogy a karácsony, némelyeknek talán a búcsú vagy a szüret
jelent többet. Családok között is lehetnek hangsúlyeltolódások, hiszen
egy-egy nagyobb esemény (gyermek születése, esküvô) évrôl évre
meghatározza ünneplési szokásainkat. Bizonyára többen vannak olyanok is, akik húsvét ünnepét tartják a
legfontosabbnak saját maguk és környezetük számára. Egy biztos: az ünnep értékét az határozza meg, hogy
milyen tartalommal töltjük meg azt.
A naptári év búcsúztatása lehet silány
dorbézolás, igazi szilveszteri buli, de
lehet komoly számvetés, ôszinte
visszatekintés is az elmúlt idôszak
eseményeire, felkészülés az új esztendô új feladataira.
Húsvéti készülôdésünkre, ünnepi
gyakorlatunkra is így tekinthetünk. Jó
hallani, hogy napjainkban már nem
csupán „tavaszi szünetrôl” beszélünk,
hanem szóhasználatunkban újra
megjelenik húsvét gondolata. Ez valósul meg abban is, hogy az iskolai
szünnapok újra ehhez az ünnephez
igazodnak, és nem más tavaszi idôponthoz. A kérdés viszont továbbra is
várja a választ: „Mi húsvét ünnepének a mondanivalója?”
Gyermekeim révén rendszeresen figyelemmel kísérem azokat a foglalkozásokat, amelyek a Berzsenyi ÁMK
sajátságaiból és célkitûzéseibôl fakadóan az iskolásokat tudatosan nevelik nemzeti hagyományaink ápolására és megôrzésére, az egyes ünnepkörök szép népszokásainak megismerésére. Húsvét elôtt különösen is
nagy igyekezettel készülnek – tanárok és tanulók egyaránt – az ünnep
méltó megjelenítésére. Úgy érezhetnénk, nincs már új a nap alatt, minden évben ugyanazok a mozdulatok,
szavak, dallamok kerülnek elô, mégis
mindig szívesen merülünk el az ünnep hangulatában. Szép és tartalmas
ünnepnek tartjuk húsvétot, de nem
lenne könnyû eldönteni, hogy vajon
karácsony elé helyeznénk-e.
Evangélikus lelkészként viszont nyugodt szívvel és meggyôzôdéssel kimondhatom: húsvét a keresztyén
ember legnagyobb ünnepe. Annak
ellenére állítom ezt, hogy magam is
tapasztalom a különbséget a karácsonyi és húsvéti templomlátogatók számában. Lehet, hogy a hívô családokat – elsôsorban érzelmileg – Jézus
születésének meghitt ünnepe sokkal

inkább vonzza
Isten házába,
mint az a józan
ésszel nehezen felfogható
esemény, amirôl az elsô keresztyének is
csak ilyen nemes egyszerûséggel tettek
tanúságot:
„Krisztus feltámadt! Valóban
feltámadt!
Halleluja!”
Teológiailag
viszont kétségtelenül ez a kijelentés emelkedik ki az
egyház üzenetébôl. Az evangélium (Isten
jó híre az embernek) valóban azzal kezdôdik, hogy
szeretetbôl közénk jön, emberré lesz, hogy
testközelbôl ismerjük meg Ôt, de
atyai jósága abban teljesedik be,
hogy kész áldozatot vállalni minden
emberért: saját Fiát adja oda értünk,
hogy helyettünk szenvedje el bûneink büntetését, helyettünk lehelje
ki a lelkét – ártatlanul. Nagypéntek
tragédiája viszont nem Isten szeretetének kudarca az emberiség embertelenségével szemben, hanem megmentô akaratának megnyilvánulása,
mert így gyôzi le egyetlen ellenségünket: a bûnt – és annak következményét: a halált.
Húsvét ünnepe pedig ráteszi a koronát Isten megváltó mûvére: Jézus feltámad a halálból, hogy Ô legyen az
elsô, aki bevonul elôttünk az Örök
Élet Országába. Nem véletlen tehát,
hogy a keresztyének elsôként ezt az
eseményt ünnepelték, s csak késôbb
alakult ki az egyházi esztendô ünnepeinek további rendje. Természetes,
hogy nagy öröm mindnyájunk számára a születés, ezért fontos, hogy
megemlékezzünk róla. Sokkal fontosabb viszont az arról való tanúskodás,
hogy elfogyó életünk új reménységet
kapott Jézus halálból való feltámadása által. Fogadjuk el és hirdessük bátran, hogy húsvét a legnagyobb ünnepünk, mert „Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Halleluja!”

(a címlapon az izsákfai horváth ferenc bárányai láthatók)

»JEGYZET

»VETÔ ISTVÁN
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Kiss Péter lett az új elnök
Kiss Péter kancelláriaminisztert választották a szocialista párt új Vas megyei elnökévé március 12-én a Celldömölkön tartott küldöttértekezleten. A
tisztújításon jelen volt Hiller István, az MSZP országos elnöke is.
Megyei tisztújításra gyülekeztek március 12-én délután két órakor a mûvelôdési házban a Magyar Szocialista
Párt egy héttel korábban alakult helyi
alapszervezeteinek küldöttei. A Vas
megyei küldöttértekezletet Hiller István pártelnök és Fehér László, Celldömölk szocialista polgármestere köszöntötte. A sajtó számára nem nyilvános értekezleten a 68 küldöttbôl
65-en jelentek meg. A küldöttek lét-

fehér lászló köszöntötte az értekezletet

rehozták a szervezeti és mûködési
szabályzatot, és több körben szavaztak a különbözô tisztségekrôl.
Délután Hiller István sajtótájékoztatón
jelentette be, hogy 37 igen, 28 nem
szavazattal megválasztották az MSZP
új Vas megyei elnökét, Kiss Pétert, aki
külföldi tartózkodása miatt nem volt
jelen a küldöttértekezleten. Miközben
a többi tisztségrôl még folyt a szavazás, az országos pártelnök elmondta:
a Vas megyei szocialisták mindannyian egy jó színvonalon mûködô,
sikeres szocialista pártot akarnak.
– A szavazás befejezésének pillanatától az érdekel, hogy itt is folytatódjon a munka, és kezdôdjön meg az
országgyûlési képviselô-választásokra a készülés, kezdôdjön meg a jelöltállítás. Kiss Péter Vas megyei kötôdése, ismertsége és tevékenysége a
Vas megyei MSZP mûködésének garanciája is – mondta Hiller István. –
Ôszintén remélem, és biztos vagyok
benne, hogy az egyik legtekintélyesebb és legismertebb szocialista politikus a vasi szervezet élén sikeres és

magas színvonalú munkát fog teljesíteni, hogy a vasi szocialisták az itt élô
emberek, a városokban és a falvakban élô emberek ügyeivel, gondjaival, sikereivel, örömeivel foglakoznak.
Hiller István szerint a kancelláriaminiszter jelenlétének hiánya nem befolyásolta a küldöttértekezlet lebonyolítását és a szavazást, hiszen Kiss
Péter politikai tevékenységét, karakterét, habitusát, teljesítményét ismerték a küldöttek. Korábban minden megalakult helyi szervezet képviselôivel egyeztetett, és a küldöttek
kialakult véleménnyel érkeztek.
A küldöttgyûlésen az elnökhelyettesi
tisztségre két jelölt volt: dr. Nemény
András 33, Fehér László 32 szavazatot kapott. A megyei szervezet két
alelnöki posztjára négy jelöltet állítottak, közülük Fehér László a szavazás elôtt visszalépett. A két alelnök a
répcelaki önkormányzati képviselô
Szabó József és a kôszegi önkormányzati képviselô Rába László lett.
Az este nyolc óráig tartó szavazáson
a küldöttek hét elnökségi tagot is választottak. A megyei elnökség tagja
lett a celldömölki Hajdu Ibolya.
»TULOK G.

Modernizálás és elbocsátás
MUNKAHELYEK SZÛNNEK MEG A VASÚTON
Több mint negyven vasutasnak nem
lesz munkája, ha az erre az évre tervezett létszámleépítést végrehajtják a celldömölki jármûjavító mûhelyben. A vasúti dolgozók az okokat kérdezték vezetôiktôl.
Fórumot hívott össze a Vasutasok
Szakszervezete március 17-én az
idén várható létszámleépítések
miatt. A tájékoztatón részt vett Vásárhelyi László, a MÁV Rt. Gépészeti
Üzletág vontatójármû karbantartási
osztályának vezetôje és dr. Kecskés
Tamás, a Gépészeti Humánpartner
Szervezet vezetôje. Vásárhelyi László elmondta: a MÁV-on belül a gépészeti üzletágnak saját magát kell
eltartania, a bevételeibôl finanszírozni a kiadásait. Fô megrendelôjük
a személyszállítási és az árufuvarozási üzletág. Mivel azonban idén
várhatóan modernizálni fogják a
személyszállításban a vontatójármûveket, azok karbantartására kevesebb megrendelés várható. Az
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osztályvezetô elôrevetítette, hogy a
vontatójármûvek javításának kiemelt feladatait országosan kilenc
körzeti jármûfenntartási központba
koncentrálják – ilyen lesz Szombathelyen is –, tíz mûhelyt megszüntetnek, 11 mûhely pedig csökkentett
karbantartási feladatokkal mûködik
majd tovább, a celldömölki mûhely
az utóbbiak közé tartozna.
A dolgozók kérdésére Vásárhelyi
László elmondta, hogy a jelenlegi
146 fôs létszám jelentôsen, 56-ra
csökkenne, kilencven dolgozó részére nem marad karbantartási feladat
Celldömölkön. Mivel a jármûjavítási
feladatok egy része átkerül a szombathelyi mûhelybe, oda harminc fôt
vennének át. Hatan a tûzoltó készülékek karbantartó tevékenységét körzeti feladatként Cellben látnák el, tizenketten igénybe vehetnék a nyugdíjazási lehetôséget, de így is több
mint negyven jól képzett szakembernek nem lenne munkalehetôsége. A
létszámcsökkentés elsô üteme au-

gusztus végére, a második üteme novemberre várható.
A jelenlévôk felvetették, hogy a dolgozók közül többen a környezô falvakból járnak be Celldömölkre, a
Szombathelyre való beutazás több
idôt venne el, és a buszjáratok sem
megfelelôen csatlakoznak a vonatokhoz. A vasúti vezetôk hangsúlyozták:
helyben dôl el, hogy ki mit tud vállalni, kik maradnak a celli mûhelyben,
és kik mennek a szombathelyi részleghez. Elhangzott: a vezetôk mindenkivel egyénileg foglalkoznak, és
segítenek más munkába állási lehetôséget is keresni.
Kustos János, a szakszervezet titkára
szerint az országban várható létszám-racionalizáláshoz képest Celldömölkön arányaiban nagy a munkaerô leépítése. Hangsúlyozta: lobbiznak azért, hogy több feladat maradjon a celli mûhelyben, erre kérte a fórumon jelen lévô polgármestert és az
országgyûlési képviselôket is.
»TULOK G.

1848 üzenete – Közös sors
Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztek március 15én városunkban. A megyei közgyûlés ünnepségén, Répcelakon celldömölkieket is kitüntettek.
Március 15-én kilenc órakor a polgármesteri hivatalnál, a kemenesaljai
honvédtisztek dombormûve elôtt tartottak városi megemlékezést. A 157
évvel ezelôtt történt eseményekrôl
Fehér László polgármester szólt,
hangsúlyozva, hogy emlékezzünk
büszkén Kemenesalja hôseire.

kondics balázs

obráz istván

fordulója alkalmából rendezett ünnepi ülését, ahol megyei kitüntetéseket
adtak át. Markó Péter, a megyei közgyûlés elnöke Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért gyermek- és
ifjúságvédelmi tagozat elismerést
adott át Kondics Balázsnak, a Gáyer
Gyula Általános Iskola tanárának,
sport tagozat elismeréssel jutalmazta
Obráz Istvánt, a CVSE-Mávépcell asztalitenisz-csapatainak edzôjét.
A két kitüntetettet a város nevében
Fehér László polgármester köszöntötte.
»TULOK GABRIELLA
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fotó: völgyi lászló

múltba kell tekintenünk, de a jövô felé is kell fordulnunk. Egy kisváros fejlôdését alapvetôen meghatározza saját polgárainak, kisebb közösségeinek, civil szervezeteinek aktivitása.
Ha mindannyian – akik itt élünk, itt
ünnepelünk – egyformán szeretjük
ezt az országot, hazánkat, benne saját városunkat, Celldömölköt, akkor tetteink is
méltók lesznek eleink
iránymutatásának”,
mondta a szónok.
A szabadságharcos hôsök dombormûvét a város önkormányzata, a
Magyar Szocialista Párt,
a Fidesz Magyar Polgári
Párt, a Magyar Demokrata Fórum, a Szabad
Demokraták Szövetsége, az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület képviseletében a város vezetôi,
országgyûlési
képviselôk és a városi
képviselô-testület tagjai
koszorúzták meg.
A mûsorban a szakközépiskola tanulói, a mûvelôdési központ munkatársai, valamint a zekemenesalja hôseire emlékeztek neiskola fúvószenekara
szerepelt. Az ünnepség
„1848 üzenete talán aktuálisabb, után az ünneplô közönség koszorút
mint valaha: Legyen béke, szabad- helyezett el a szabadságharcos hôsök
ság, egyetértés! Közös a sorsunk, kö- sírjainál a temetôben.
zösek a gondjaink, és egyikünk sem Délután Alsóságon tartottak megjuthat elôre hosszú távon a másik emlékezést az iskolánál, ahol Döme
rovására. A történelem örök tanulsá- László részönkormányzat-vezetô
ga, hogy egyetlen nemzet sem emel- mondott beszédet. A képviselô bekedhet magasabbra polgárainak esz- szédében a márciusi 12 pontot akményeinél. Ünnepségeink, megem- tualizálta a mára. Véleménye szelékezéseink alkalmával nem csak a rint jelenleg hazánk sorsáról külföldön döntenek, 1848megkoszorúzták berzsenyi lénrád dombormûvét hoz képest 157 év
múltán sincs változás, ma sincs szabad
és független Magyarország. Az ünnepségen megkoszorúzták Berzsenyi
Lénárd dombormûvét, majd az iskolások mûsorát nézték
meg a megemlékezés résztvevôi.
Vas Megye Közgyûlése Répcelakon tartotta a forradalom év-
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»

Szôlôtelepítés az unióban

somogyi lajos hegybíró tartott elôadást

A szôlôtelepítés lehetôségei az Európai Unióban címmel Somogyi Lajos, a
Ság hegy – Kissomlyó Hegyközség
hegybírója tartott elôadást a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban a
Kertbarátok Köre februári összejövetelén. Elôadásának középpontjában a
szôlôültetvények rekonstrukciós lehetôsége, a szerkezet és fajtaváltás
támogatásának szabályozása állt.
Somogyi Lajos elmondta, hogy az
unióba lépés után nem lehet nagyobb a szôlôterület nagyága országunkban, mint a belépés elôtt volt,
ám a szôlôültetvény szerkezeti átala-

kítására lehetôség van. A gazdák
megtudhatták egyebek közt, hogy
erre a célra hektáronként mintegy
kétmillió forintot lehet igénybe venni, ám ez utófinanszírozás. A támogatásokra pályázni kell, de fontos tudni,
hogy csak azok pályázhatnak, akik regisztráltatták magukat. A hegybíró
kiemelte, hogy a pályázatokban tényeket kell közölni, és a leírtaktól eltérni nem lehet. A támogatási kérelmeket minden évben április 30-ig lehet beadni. Sok egyéb mellett felhívta a szép számban jelenlévôk figyelmét az elôírások pontos betartására,
mert ellenkezô esetben jön az elmarasztalás. Az elôadást borkóstoló,
majd borverseny követte.
»VÖLGYI L.

Kistérségi rajzverseny

Influenza-helyzet

Negyedik alkalommal rendezték meg Alsóságon, a Berzsenyi Lénárd ÁMKban a kistérség iskoláinak rajzversenyét, amelyen két korcsoportban kilenc intézmény 63 versenyzôje mérte össze tudását.
Skriba Zsoltné, a munkaközösség vezetôje elmondta, hogy a verseny alapja minden alkalommal a tantervi anyag. Az 5–6. osztályosok feladata a tagolt forgástestek és annak képi megjelenítése, a 7–8. osztályban pedig a
kocka, illetve annak képi megjelenítése volt. A versenyzô tanulók kétszer
45 percet kaptak a kép elkészítésére, ami után sok ügyes kis alkotás került a zsûri tagjai elé. A munkaközösség-vezetô hozzátette: a kistérségi
verseny jó lehetôség volt a tehetséges rajzosok részére a megyei megmérettetés elôtt.
A verseny eredménye a következô lett: 5–6. osztályosok: 1. Czimber Norbert
(Szent Benedek iskola), 2. Farkas Roland (Eötvös iskola), 3. Németh Kitti
(Eötvös iskola). Különdíjat kapott Szabó Gergô (Berzsenyi ÁMK) és Szepessy
Anna (Jánosháza, Batthyány). 7–8. osztályosok: 1. Szabó Zsófia (Kemenesmagasi-Szergény), 2. Stangl Adrienn (Berzsenyi ÁMK), 3. Horváth Anna (Szent
Benedek iskola). Különdíjat kapott: Herczeg Xénia (Jánosháza, Szent Imre iskola).

Az elmúlt hetekben környezetünkben egyre többen panaszkodtak lázra, fejfájásra, náthára. Az iskolákban, munkahelyeken többen hiányoztak. Az országos híradásokból értesülhettünk arról, melyik megyében hányan betegedtek meg, melyik kórházakat zárták be az influenza miatt.
Az influenzás megbetegedésekkel kapcsolatban dr. Kovács
Gyöngyi megbízott városi tisztifôorvos érdeklôdésünkre elmondta, hogy az influenza jelentôszolgálat az ÁNTSZ Celldömölk Városi Intézete területén a tizedik héttôl mûködik. A
március második hetérôl március 16-án valamennyi háziorvos
és házi gyermekorvos jelentette az influenzaszerû megbetegedéssel jelentkezôk, valamint a szövôdmények számát korcsoportonként. A jelentôszolgálat 486 influenzaszerû megbetegedést jelentett. 116-an kerültek táppénzes állományba,
mindössze öt személynél jelentkezett szövôdmény, melyek
felsô légúti fertôzésnek tekinthetôk.
Az influenzaszerû megbetegedések nagyobbrészt a fiatal felnôttek, 15–24 évesek és a 10–14 évesek körében jelentkeztek – tudtuk meg Dr. Kovács Gyöngyitôl.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Ökológia olvasókönyvben
Ökológiai olvasókönyvet mutattak be, és a
környezeti nevelésrôl
tartottak fórumot pedagógusok részvételével a közelmúltban a
polgármesteri hivatalban. A Liget Mûhely
Alapítvány az ország tíz
városában rendez vitasorozatot a környezeti
nevelés módszertani kérdéseirôl a
Nemzeti Fejlesztési Hivatal felkérésére, az „élhetô környezet” címszóval
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meghirdetett program konkrét tartalmait keresve. A celldömölki beszélgetésen Horgas Judit és Farkas Attila, az
alapítvány munkatársai mutatták be a
Liget legújabb kiadványát, a Ligetszépe ökológiai olvasókönyvet. A háromszáz oldalas könyv százharminchárom – magyar és külföldi szerzôk
tollából való – szemelvénybôl áll. A tizenegy fejezetben a környezetvédelmet tárgyalva nem csak az emberrel,
az állatokkal, a növényekkel foglalkoznak, szóba kerül a szegénység és a
gazdagság, a város és a média is.

»VASS VERA

A rendezvényen elsôsorban a középiskolában megvalósítható ökológiai
gondolkodásmódról, a tanórákba való
beilleszthetôségrôl lett volna szó, de –
hasonlóan a többi helyszínhez, Celldömölkön is – az általános iskolásokkal foglalkozó szakemberek, pedagógusok vettek részt a beszélgetésben,
alátámasztva azt, hogy általános iskolában sokkal inkább beillesztik az oktatásba a környezeti nevelést. Szó
esett egyebek mellett a Kerekerdô
Alapítvány legújabb programjairól is,
például a rendhagyó történelemórákról, amelyeken a környezetvédelmi
problémákat a történelem távlatából
értetik meg a diákokkal az iskolákban
megtartható órákon.

»
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Vásár József napján

fotó: völgyi lászló

József-napi kirakodóvásárt rendezett a szombathelyi Immo Világ Kft.
március 19-én a
városközpontban.
Az elsô alkalommal megtartott
vásárhoz sem az
idôjárás nem volt
kegyes, sem az
idôpont nem volt
a legszerencsésebb, hiszen az
ünnep miatt munkanapot helyeztek
át szombatra. A
szokásos szombati
piac mellett azonban közel húsz árus kínálta a portékáját. A bôr- és sportruházaton kívül cipôket, ajándéktárgyakat, húsvéti díszeket is vehetett a sátraknál a vásárlóközönség. Aki pedig megéhezett, a

Csecsemôgondozási versenyt rendezett a Magyar Vöröskereszt területi szervezete március
17-én a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban. Az általános iskolások számára kiírt vetélkedôn hét csapat vett részt a kistérségbôl.
Celldömölköt a Gáyer iskola és a Berzsenyi
ÁMK csapata képviselte, a környékbôl Kenyeri, Vönöck, Ostffyasszonyfa, Egyházashetye és

lacikonyhában csillapíthatta éhségét,
igaz, nem a hagyományos sült kolbásszal,
hanem
grillcsirkével,
gyrosszal. Remélhetôleg a hagyományteremtô szándékkal létrehozott
vásár jövôre nagyobb sikerû lesz.

Új szolgálat, támogatás
a rászorulóknak
A megváltozott képességû embereknek nyújt segítséget a támogatói
szolgálat, amelynek mûködtetése a
kisebb településeken is kötelezôen
ellátandó feladattá vált. Celldömölkön a Népjóléti Szolgálatban végzik a
megváltozott képességû emberek
személyi segítését és szállítói szolgálatát, amellyel a rászorulók életvitelét szeretnék megkönnyíteni.
Az intézményben korábban is mûködött, és továbbra is mûködik az idôsgondozás, a házigondozás, a gyermekjóléti szolgálat, mindezt most
kiegészítik az új támogatási formával, tudtuk meg Csizmaziáné Hubert
Máriától, az intézmény igazgatójától.
Segítik a fogyatékkal élôket a hivatali ügyintézésben, a szolgáltatások –
például az egészségügyi, szociális
szolgáltatások – igénybevételében,
abban, hogy eljussanak a különbözô
intézményekbe. Segítséget kérhetnek például azok, akik nem tudják
egyedül elvégezni a házimunkát, a
gyógyszereket kiváltani. A személyes
segítésen kívül a szolgálatban azzal is

Csecsemôrôl
gondoskodtak

támogatják a rászorulókat, hogy autóval elszállítják ôket az ügyintézés,
rendezvény helyszínére. A szolgálat
térítésköteles, vagyis például az utaztatás kilométerei után kell fizetnie a
szolgáltatást igénybe vevônek.
A Népjóléti Szolgálatban felmérik az
igényeket, az adatokat a háziorvosok
és a fogyatékosok egyesületei segítségével szedik össze. A szolgáltatáshoz szükséges gépkocsira – amely
kerekes székek szállítására is alkalmas – pályázaton nyertek támogatást, valamint az önkormányzattól
kaptak pénzt.
A Népjóléti Szolgálatban más módokon is támogatják a segítséget kérôket: az általános tanácsadáson és információnyújtáson kívül kulturális
programokat, elôadásokat, kirándulásokat szerveznek, fizikoterápiás kezeléseken, gyógytornán, sóterápián
is részt vehetnek az érdeklôdôk. A
szolgáltatásokról a Népjóléti Szolgálatban (Szalóky Sándor u. 3., tel:
95/525-910 és 956525-914) lehet
érdeklôdni.

a bobai csapat gyakorlat közben

Boba tanulói szerepeltek a megmérettetésen.
Csótár Csaba, a Vöröskereszt titkára elmondta, hogy a csapatok elméleti és gyakorlati
feladatokat kaptak, amelyekre az év során az
iskolákban tanfolyamon készülhettek fel az
érdeklôdô diákok. A pedagógusokon kívül védônôk segítették a gyerekek felkészülését,
így könnyedén válaszoltak az elméleti feladványokra, és helyt álltak a gyakorlati – a csecsemôöltöztetési és fürdetési – próbán is. A
versenyt a kenyeri Fekete István Általános Iskola csapata nyerte, második helyezett lett
Vönöck csapata, a harmadik helyen az
ostffyasszonyfai diákok végeztek.
Csótár Csabától megtudtuk, hogy a közeljövôben rendezik a – szintén iskolások számára
kiírt – elsôsegélynyújtó versenyt a Ság hegyen.
A csecsemôgondozási verseny megyei fordulóját március 21-én rendezték Szombathelyen. A versenyen hasonló jellegû feladatok
várták a kistérséget képviselô kenyeri csapatot, mint a területi megmérettetésen. A Fekete István Általános Iskola tanulói derekasan
helyt álltak, és nagy tudásról, ügyességrôl tettek tanúbizonyságot, aminek eredményeképpen megnyerték a megyei verseny. Így az áprilisi országos versenyen ôk képviselik Vas
megyét.
»T.G.
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Költészet napi
versmondás
A költészet napja alkalmából versmondó
versenyt hirdet a Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány. A versmondók két kategóriában jelentkezhetnek: 14 éves korig, illetve 14 év kor felettiek. A kötelezô verset a
kemenesaljai születésû Dukai Takách Judit
verses kötetébôl, a másik verset József Attila költeményei közül kell választani. Jelentkezni április 6-ig lehet személyesen vagy
írásban a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban (Celldömölk, Dr. Géfin tér 1., tel.:
95/420-037 vagy 95/420-167). A verseny
április 8-án, 14 órakor lesz a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központban.

» AJÁNLÓ
Gyôrbíró Enikô szobrászmûvész kiállítása
nyílik március 25-én 18 órakor a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ galériáján. A tárlat
április 13-ig látogatható.
Húsvéti játszóházat tartanak gyerekeknek
március 25-én 10 órától a KMK-ban.
Az intenzív nyelvtanulásról tartanak elôadást és tájékoztatót április 1-jén és 8-án 18
és 20 óra között a KMK-ban. A nyelvtanulás
Gaál Ottó kreatív nyelvtanulási módszere
alapján, 12 fejezetbôl álló oktatócsomag segítségével zajlik.
Modern táncok bemutatója lesz a KMK színháztermében április 2-án 18 órától.
Szörényi-Bródy: István a király – a Pápai Musical Stúdió elôadása a színházteremben április 8-án 18.30 órakor. A belépôjegy ára:
800 és 600 forint.
Heltai Jenô: Édes teher címû három felvonásos zenés vígjátékát a Budaôrsi Játékszín adja elô április 14-én a mûvelôdési központban.
Szerepel többek között Harmath Imre, Nyertes Zsuzsa, Csala Zsuzsa, Straub Dezsô, Éless
Béla, Trokán Péter, Sörös Sándor, Kökényessy
Ági. A darabot Koncz Gábor rendezte.
A mesebérlet következô elôadását április 15én 10 és 14 órakor tartják. Jókai Mór – Rossa
László – Lénárt László: Szaffi címû népzenés
gyermek színmûvét mutatja be a budapesti
Fogi Színház a KMK-ban.
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Asszonybeszéd
Szép ajándékot kaptak – még a nônap
elôestéjén – a Kemenesaljai Berzsenyi
Asztaltársaság tagjai és mindazok,
akik ott voltak a Kresznerics Ferenc
Könyvtárban Lévay Erzsébet költô és
gyermeklapszerkesztô Asszonybeszéd
címû verses, zenés irodalmi estjén.
Lévay Erzsébet több hazai és külföldi
lapnak volt szerkesztôje, fôszerkesztôje, jelenleg a Szivárvány Heted 7
Határon címû gyermeklap felelôs
szerkesztôje az Apáczai kiadónál.
Amikor mûsora elején bemutatkozott
a közönségnek, többek közt azt
mondta, hogy a mûvészetek iránti
alázatos tisztelete miatt nem szívesen mondja magát költônek. A valóság azonban mást bizonyít, hiszen
eddig Versek nôi hangra, Fészekringató és Asszonybeszéd címen három
önálló kötete jelent meg.
Az irodalmi esten egy kivétellel –
Visszaverôdés címû költeményét
Sinkovics Imre elôadásában hallhattuk
hangfelvételrôl – a szerzô maga
mondta el verseit vagy énekelte
dalait. Utóbbiakkal kapcsolatban így
vallott: „Több versem nem is vers,

lévay erzsébet saját verseibôl olvasott fel

hanem dal, mert dallammal együtt
születik.” Ezt érezni lehetett. A bensôséges hangulatot tovább emelte
Bejczi Károly, a zeneiskola igazgatójának gitárkísérete.
Valaki azt mondta, hogy ezt a mûsort
csak nôknek kellene elôadni, hiszen
annyira személyes, annyira a nôrôl
szól. Nincs igaza. Mi, férfiak szüntelen
kutatjuk a nôi lélek rejtelmeit, de igazi
mélységekbe sosem juthatunk. A
szerelem, a szerelmes lány, a szülésszületés, a kínok, az érett asszony
vágyai és gyötrelmei … Ki tudna errôl
hitelesebben szólni, mint egy nô. Egy
nô, aki egyben költô is.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

József Attila emlékére
A szombathelyi MMIK és a Soltis Lajos
Színház szervezésében március 10-én
tartották meg a celldömölki városházán a VII. Országos József Attila vers-,
énekelt vers és prózamondó verseny
Vas megyei elôdöntôjét. A versenyre
amatôr vers- és prózamondók, énekesek jelentkezését várták, akiknek
József Attila és Nagy László, valamint
egy ma élô költô vagy író mûveibôl
kellett felkészülniük.
A rendezvényt Kapiller Sarolta, a megyei közgyûlés mûvelôdési és sport
titkárságának vezetôje nyitotta meg.
Idézte József Attila Óda címû versét,
melynek gondolatai híven tükrözik
egy ember szellemi és fizikai mibenlétét. A zsûri elnöke, Benke Éva színházi rendezô, nyugalmazott fôiskola
tanár, valamint a zsûri tagjai, Tóth Erzsébet elôadómûvész és Barták Balázs fôiskolai adjunktus elôtt mérettettek meg tudásukból a versenyzôk.
Elsô körben József Attila verseket,
majd a szabadon választott mûvek
kategóriájában Nagy László, Arany Já-

nos, Kányádi Sándor mûveit is hallhatta a közönség. A jelentkezôk közül
többen megzenésített versekkel készültek. A zsûri a résztvevôk mindegyikének elmondta észrevételeit,
ezek a tanácsok késôbb segíthetik
ôket más versenyekre való felkészülésben is.
A verseny résztvevôi oklevelet,
emlékplakettet és könyvet kaptak
emlékül. Az elsô három helyre a Fergettyû együttes, Tóth János és Bistei
Béla került. Pungor János, a TIT Vas
megyei egyesületének igazgatója
nyújtotta át nekik az idei József Attila
emlékévre készült CD-t. A zsûri véleménye szerint manapság már kevesebben jelentkeznek a versmondó
versenyekre. A jelentkezôk a felkészülésre szánt idôt nagyon lerövidítik,
vagy olyan mûvet választanak, amely
távol áll a saját gondolat- és érzésviláguktól. Öröm azonban olyan szavalatokat hallani, mikor egy vers tényleg szívbôl szól.
»NAGY ANDREA

» A HELY, AHOL ÉLÜNK

Mindentudás Egyeteme
mindenkinek
A népszerû Mindentudás Egyeteme televíziós sorozatnak immár hatodik
szemesztere zajlik. Az ismeretterjesztésnek új dimenziói nyíltak meg a
Matáv, az Axelero Internet és a Magyar Tudományos Akadémia nevével
fémjelzett 2002. ôszi indulással.
Adásonként mintegy 250–300 ezer
nézô kíséri figyelemmel a tudósok
érdekes és színvonalas elôadásait a
különféle témakörökben, ezen kívül
a rádióban, valamint az országos napi- és hetilapokban is kapcsolódó
anyagok hallgathatók illetve olvashatók. A Mindentudás Egyeteme internetes honlapja (www.mindentudas.hu) az egyik leglátogatottabb helyévé vált a hiteles és érdekes tudományos információk iránt érdeklôdôknek. A totális kommunikáció révén a tudományos ismeretterjesztés
minden eddiginél szélesebb és
komplexebb csatornán juthat el a közönséghez.
A TIT exkluzív jogot kapott arra, hogy
az országos médiák mellett újabb
„csatornák”, a helyi kábeltelevíziók
számára az elôadások felvételeit térítés nélkül rendelkezésre bocsássa.
Németh Tibor, az egyesület celldö-

mölki titkára tájékoztatta lapunkat,
hogy húsvéttól kezdve a helyi kábeltévéken heti ciklusokban elkezdôdik
a sugárzás. Köszönetét fejezte ki
mindkét szolgáltatónak a nézôk minél szélesebb körének elérése érdekében történt együttmûködésért.
Az ötletgazda Németh Tibor jelezte,
hogy országosan egyedülálló kezdeményezésként a TV-Cell adásai elôtt
az egyes elôadások témájához kap-

Játékvár kicsiknek

Ötéves az UFC
A 2000 Celldömölk UFC 5. születésnapja alkalmából nagyszabású
utánpótlás tornát rendezett március 14-én a Városi Sportcsarnokban. A fôszponzor, GALISZ nevét viselô kupán két korcsoportban –
1995 és 1997 után születettek – 11
csapat ifjú focistái rúgták a labdát
15 perces mérkôzéseken. A tornán
nagy számú szurkolótábor buzdítása mellett látványos megoldásokat
mutattak be, szép gólokat rúgtak a
lelkes, tehetséges focista palánták.
A kupára ellátogató csapatok és
vezetôik örömmel vettek részt a
remekül megszervezett és lebonyolított utánpótlás tornán, ahonnan minden gyerek ajándékkal térhetett haza a szponzoroknak és a
szervezôknek köszönhetôen.
A celldömölki csapatok eredményei:

csolódva helyi és környékbeli szakemberek ajánlóival is színesíti az
adásfolyamot. A sorozathoz játék is
kapcsolódik: minden elôadáshoz két
kérdés hangzik el, és a tavaszi „szemeszter” kérdéseit helyesen megválaszolók között értékes nyereményeket sorsolnak ki a szervezôk. A válaszok a titcell@freemail.hu e-mail
címre vagy SMS-ben a 30/850-0727
számra küldhetôk el a válaszadó nevének és címének megjelölésével. Az
elôadásokhoz kapcsolódó háttéranyagok és a játékkal kapcsolatban
aktuális információk a www.cellbibl.hu/mindentudas.htm internetcímen olvashatók.
A TV-Cell hétfônként 18.30 órától adja le és szerdánként 19 órától ismétli
az elôadásokat. Vizi E. Szilveszter, a
Magyar Tudományos Akadémia és a
Tudományos Ismeretterjesztô Társulat elnöke tartotta a sokak számára
máig emlékezetes nyitó elôadást
„Élet és halál, halál vagy élet” címmel és az elsô héten, március 28-29tôl Celldömölkön is ez kerül a képernyôkre.
Az eddig elhangzott több mint száz
elôadás közül gazdag válogatási lehetôség van: érdeklôdés esetén a sorozat ôsztôl folytatódik. A szervezôk
bármilyen javaslatot, témaajánlást és
véleményt örömmel fogadnak a
megadott elérhetôségeken.

1997-es korcsoport: Celldömölk –
Pápa 2:0, – Ajka 1:1, – Lurkó 1:0, –
Vasvár 0:1.
1995-ös korcsoport: Celldömölk –
Pápa 0:0, – Ajka 1:1, – Lurkó 2:1, –
Bük 2:1, – Hévíz 0:0.
Az V. jubileumi GALISZ Kupa végeredménye:
1997-es korcsoport: 1. Ajka, 2.
2000 Celldömölk UFC, 3. Lurkó
Szombathely, 4. Pápa, 5. Vasvár.
1995-ös korcsoport: 1. Hévíz, 2.
2000 Celldömölk UFC, 3. Pápa, 4.
Ajka, 5. Bük, 6. Lurkó Szombathely.
A kupán mindkét korcsoportban
osztottak különdíjakat is. A kisebbeknél a legjobb hazai játékos
Lempeg Olivér lett. A nagyobbaknál a legjobb kapus címet Zseli Dániel érdemelte ki, a legjobb hazai
játékos Tóth Bence lett.

Az óvodásokat várják szombatonként a Gáyer
Gyula Általános Iskolában a játékvárban. A délelôtti foglalkozásokon az iskola tanítói foglalkoznak a kisgyerekekkel, játékokkal, sportos,
mozgásos feladványokkal, iskolára elôkészítô
feladatokkal, énekléssel várják a kicsiket.

»VASS VERA
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A HELY, AHOL ÉLÜNK»

Szobrok, emléktáblák
Edvi Illés Pál nemesdömölki esperes,
akadémiai tag volt. A sokoldalú,
köztiszteletben álló tudós személyiség életének jelentôs szakasza
(1831–1863) kötôdik Nemesdömölkhöz, Kemenesaljához. Mint
jeles diákot az
egyház támogatta, Jénában, Weimarban, Gothában, Bécsben tanult. Nagygeresd
és Vanyola után
került Nemsdömölkre, ahol apja
egykor Peraky Gábor püspök segédlelkésze volt. Egész életét a közügyeknek szentelte.
Mint az ország legnépesebb gyülekezetének vezetôje a templom körüli mocsarat lecsapolta, a templomot kôfallal vette körül, a tornyot
magasította, új orgonát szerzett be,
megszervezte a templomépítés

százéves jubileumát. „Az ezerre rúgó hallgatók serege, alsó felsô székek mind zsúfolva tele, e vidéken a
szem másutt ilyent nem lát”, emlékezett versében. Mint esperességi
felügyelô közelrôl ismerte az iskolák
szomorú állapotát. Nem talált megfelelô tankönyvet, ezért maga készített, írt egyet. Elküldte az Akadémia pályázatára, elsô díjat nyert vele. Könyve több kiadást ért meg, a
tanulók és a felnôttek is haszonnal
forgatták. Az Akadémia levelezô
tagjává választották, ülésein többször részt vett.
Foglalkozott neveléstudománnyal,
óvodák felállítását szorgalmazta minden faluban. Részt vett az evangélikus népiskolák kiépítésében, Tokorcson és Köcskön közremûködött az iskola megnyitásában is. Dömölkön
tanintézetet, Conviktust tartott fenn.
A keze alól kikerülôket, miután Pápán vizsgát tettek, mestereknek választották, tizenkilenc ifjút pedig lel-

készi szolgálatra képzett ki. Megyénként egy tanítóképzô felállítását sürgette. Fellépett a durva apáktól szenvedô gyermekek érdekében, a mostoha anyák gonoszsága és a leányaikat erôszakkal házasítók ellen.
Foglalkozott a népélet, szokások, paraszti életmód különbözô területeivel. A bölcseleti, nevelésügyi, történelmi, természettudományi és az
emberi szervezettel foglalkozó írásai
közül több nyomtatásban is megjelent, sok azonban kéziratban maradt.
Legterjedelmesebb kéziratban maradt munkája a Vas megyei krónikák,
melyekben igyekezett hiteles képet
adni 1848/49 eseményeirôl.
Edvi Illés Pál végrendeletében Nemesdömölköt jelölte meg végsô
nyughelyének, azonban idôs korára
látását elveszítve kénytelen volt lemondani állásáról. A fiához Pestre
költözött, ott halt meg 1871-ben.
Emléktábláját 1998-ban a honismereti kör 25 éves jubileumán és a
templom felújítása utáni újraszenteléskor leplezte le, avatta fel D. Szebik
Imre püspök.
»KÁLDOS GYULA

Országos Úszó diákolimpikon
döntôben
Ismételten van döntôse
a Gáyer Gyula Általános
Iskolának az Országos
Közlekedésismereti Tanulmányi Versenyen.
Szabó Andrea nagy
fölénnyel nyerte
meg a nyolcadik osztályosok
versenyének Vas
megyei
fordulóját,
így ô képviselheti
iskoláját
és Vas megyét Szegeden, a hónap
végén rendezendô országos döntôben.
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A diákolimpia úszó döntôjében állt
rajtkôre március 13-án Székesfehérváron Molnár Tibor, a Gáyer Gyula Általános Iskola 8. osztályos tanulója.
Tibor fô számában, 100 méter mellen
megnyerte a megyei döntôt, ezzel
vívta ki az országos döntôn való indulás jogát. A színvonalas versenyen
rengeteg szülô, edzô, tanár, csapattárs szorított a fiatal versenyzôkért. A
megyei idôeredmények alapján két
nyolcas és egy négyes csoportba osztották a 100 méter mell húszas mezônyét. Tibor a négyes csoportba került az 1.31.77-es megyei idejével. A
fiatal sportoló az országos döntô elôtt
heti háromszor edzett Pápán. A sok
munkának meg is lett az eredménye.
Az országos versenyén élete legjobbját úszva, 9 másodpercet javított,
1.22.98-as idôvel csapott be a célba.
Az összesítéskor századmásodpercek
döntöttek, ez az eredmény a 16.

helyhez volt elegendô. Tibor a döntô
után sem pihen. A következô versenye Ausztriában lesz, arra készül az
egyesületével. Szeretne 1.20 alatt
úszni 100 méter mellen.
»VASS VERA

Hirdessen az Új Kemenesaljában!
Hirdetésszervezô: Nagy Antal • Telefon: 95/525-825, 06 20/921-6324

» O L V A S Ó I
Megkérdeztük
» válaszoltak

Ôrzi a hagyományokat?

»kérdez: vass vera

»fotó: völgyi lászló

Kovács Lajosné

A családban még él húsvétkor
a locsolás szokása, a fiúk meglocsolnak bennünket. Amíg kisebbek voltak a lányok a családban, addig több volt a locsoló. A piros tojás festése is
elengedhetetlen húsvétkor.
Nagyon kedvelem a hagymát,
lóherét, ibolyalevelet, ezeket
használom a tojásfestéshez.
Az unokáimnak a tojásokat a
fûbe rejtjük el, ôk még kicsik,
nagyon örülnek annak, ha találnak húsvétkor piros tojást a
fûben.
Gyermekkoromban
még szokás volt a tojásba dobálás, most már nem jellemzô
ez a játék.

Dömjén
Zoltánné

Tíz éves a kislányom, ô már
nagyon várja a húsvétot, a locsolókat és azt, hogy húsvétkor valamilyen ajándék legyen
a fûben a piros tojással együtt.
Az ételek is hagyományosak
húsvétkor: fôtt tojás, sonka. A
piros tojásokat tojásfestékkel
festjük. Ha egy kicsit több
idôm van, akkor egyéb tojásfestési módszereket is használok. A kislányom kézmûves
szakkörbe jár, ott megismerik
a különbözô tojásfestési eszközöket, módszereket. Az
igazsághoz
hozzátartozik,
hogy nem csak ô, de mi is nagyon várjuk a húsvétot.

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

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

O L D A L

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

Az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

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

Magyar Gábor

László Csabáné

A legismertebb húsvéti népszokást, a locsolást mi is ôrizzük. A család nôtagjait és a
közeli barátokat meglocsoljuk
húsvét hétfôn. A menyasszonyommal már külön lakunk a
szüleinktôl, így mi is festünk
piros tojást. A zsugorfóliás
megoldást választottuk. A
menyasszonyom szokott húsvéti ablakdíszeket is készíteni,
az idén is feldíszíti majd az
ablakokat az ünnepre. Az ünnepi asztalon természetesen
lesz húsvéti sonka. A húsvéti
tojásba dobálás szokásáról is
hallottam már, de mi ezt a játékot már nem ûzzük.

A húsvéti népszokásokat mi is
ôrizzük. A piros tojásokat tojásfestékkel festem meg, de
teszek rájuk matricát is, és a
hagymás technikát is szoktam
használni. A húsvéti asztalra
kerül majd sonka és fôtt tojás.
A vôim szoktak játszani húsvétkor. A tojásba ötforintos
érmével dobálnak. Ha jó idô
lesz, akkor az udvaron készítünk az unokáknak nyuszifészket, és apró tojásokat,
csokit rejtünk el a fûbe. Rossz
idô esetén bent lesz a fészek.
Húsvét hétfôn a család férfi
tagjai szoktak minket meglocsolni.

Felhívás pályázatra
A Kemenesaljai Baráti Kör pályázatot hirdet a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium és a Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola diákjai számára. Pályázni lehet bármely irodalmi, történelmi, helytörténeti, népmûvészeti, képzômûvészeti, természettudományos, matematikai és informatikai munkával, illetve bármely, a felsorolt témakörhöz nem tartozó, önálló
alkotással is. Olyan egyéni és csoportos pályázatokat fogadunk
el, amelyekkel más pályázatokon még nem vettek részt. (Errôl
a pályázótól írásbeli nyilatkozatot kérünk mellékelni). A pályázat jeligés. Az írásos pályázatokat lehetôleg gépelve, ízléses formában kérjük beadni. A pályamunkákat az iskolák igazgatói
gyûjtik össze és továbbítják a Kemenesaljai Baráti Körnek.
A pályázatok beküldési határideje: április 26-a. Beküldési cím:
Celldömölk, 9501 Pf.: 49, illetve Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ, Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. 9500.
A pályamunkákat külsô szakértôkbôl álló zsûri értékeli. Az eredményhirdetés és díjkiosztás májusban lesz. Díjak: iskolánként
egy-egy. I. díj: 8000 forint, II. díj: 6000 forint, III.díj: 5000 forint,
valamint különdíjak, továbbá a végzôs osztályok tanulói közül
iskolánként egy-egy, 8000 forint összegû díj az összteljesítményért és magatartásért (tanulmányi eredmény, kulturális és
sporttevékenység, közösségi munka stb.) – az iskola írásbeli javaslatára. A pályamunkák közül egy-egy kiemelkedô szintû, elsôsorban irodalmi és népmûvészeti pályamunkát 8000 forint
különdíjban részesítünk, amelyet Szente Imre, a celldömölki
gimnázium volt tanára, a Baráti Kör tagja ajánlott fel.
»Kemenesaljai Baráti Kör
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Rangadót veszítettek Asztalitenisz
Az NB II-es kézilabda-bajnokság soron következô két fordulójában a
celli csapatok közül a nôk szereztek
több pontot. Két mérkôzésen egy
gyôzelem és egy vereség, míg a férfiaknál egy döntetlen a mérleg.
CVSE – Körmend 37:28 (19:13)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 100
nézô, NB II-es nôi bajnoki kézilabdamérkôzés. Vezette: Miksó, Nagy.
CVSE: Balogh – Kertész (5),
SZOMORKOVITS L. (12), SZOMORKOVITS A. (8), Juhász (4), Hende (1),
Farkas (5). Csere: Mendel – Kovács,
Fûzfa (2). Edzô: Molnár János.
Molnár János: Érvényesítettük a papírformát, Szilvágyi hiányában is sikerült gyôznünk.
Ifjúsági mérkôzésen 23:18 arányú vereséget szenvedett a celli csapat.
Gyôrújbarát – CVSE 23:23 (11:12)
Gyôrújbarát, 100 nézô, NB II-es férfi
bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette:
Ács, Báder.
CVSE: DÉNES – Tóth R., Pozsonyi (7),
Csitkovics (3), Vincze, Tóth A. (5),
Sali. Csere: Horváth – Koronczai (3),
Kormos (4), Bakonyi (1). Edzô: Mátés
István.
Mátés István: Végig kiegyenlített játék volt a mérkôzésen, váltott vezetéssel. Sok ziccert kihagytunk, és hét
mezônyjátékossal fejeztük be az

Új edzôvel
Az Alsósági Tigrisek nôi labdarúgócsapat
tavaly novembertôl új edzô irányítása mellett dolgozik. A lányok edzéseit a volt celldömölki hálóôr, Szép Tamás vezényli. Az új
edzô a régi játékoskerettel végzi a munkát
heti egy edzésen. A téli idôszakban teremben zajlanak az edzések, ha az idô is engedi majd szabadtéren folytatódnak. A lányok munkabírása, lelkesedése töretlen,

összecsapást. A döntetlen igazságos.
Ifjúsági mérkôzésen 35:30 arányú
gyôrújbaráti siker született.
Gyôri Széchenyi Fôiskola – CVSE 29:18
(16:10)
Gyôr, 50 nézô, NB II-es nôi bajnoki
kézilabda-mérkôzés. Vezette: Radnai,
Szalai.
CVSE: Balogh – Kertész (4), Szomorkovits L. (8), Szomorkovits A. (2), Juhász, Farkas, Szórádi (3). Csere: Mendel – Hende, Bödör (1), Kovács, Fûzfa, Orbán. Edzô: Molnár János.
Molnár János: Juhász kórházba szállítása után esélytelenné váltunk.
Ifjúsági mérkôzésen 27:10 arányú vereséget szenvedett a celli csapat.
CVSE – Ács 28:31 (13:18)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 200
nézô, NB II-es férfi bajnoki kézilabdamérkôzés. Vezette: Bóna, Miskei.
CVSE: Dénes – Pozsonyi (5), Tóth A.
(3), Sali, Vincze, Csitkovics (10), Jakab. Csere: Horváth – Gubián (6), Tóth
R. (3), Bakonyi (1), Ludvig, Koronczai,
Kormos. Edzô: Mátés István.
Mátés István: Az Ács gyors ellentámadásait nem tudtuk kivédekezni. Végig
uralták a mérkôzést, gyorsabbak,
pontosabbak voltak.
Ifjúsági mérkôzésen 32:30 arányú
ácsi siker született.
»VASS VERA

szorgalmuk dicséretes. A munkának megvan az eredménye: a celldömölki Farsang
Kupa megnyerése után február 26-án
Nagycenken diadalmaskodtak az Alsósági
Tigrisek. A megjelent 7 csapatot 2 csoportba osztották a szervezôk. A sági lányok
csoportelsôként léptek tovább a csoportjukból, majd Zanat ellenében hetesekkel a
döntôbe jutottak. A döntôben Sopronkövesd ellen magabiztos 6:0-ás gyôzelmet
arattak. A csapatnak már most van meghívása egy nyári tornára, melyet Salgótarjánban rendeznek majd.
A csapat az alsósági sportcsarnokban a
pénteki edzéseken, 18-19 órakor szívesen
látja azokat a lányokat, akik érdeklôdnek a
nôi labdarúgás iránt.
Az Alsósági Tigrisek csapat tagjai a képen
edzôjükkel, Szép Tamással: Tóth Éva, Horváth Anikó, Zsömlye Veronika, Somogyi
Alexandra, Zsirai Zsófia, Kiss Veronika,
Nagy Katalin, Balhási Nóra, Fenyô Katalin.
»VASS VERA
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Extra Liga
CVSE-Mávépcell – Pénzügyôr SE 10:1
Az alsósági mérkôzésen egyértelmû
volt az összecsapás kimenetele. A
kiesés elkerülése egyre inkább egyértelmûvé válik a celli csapat számára.
Gyôztek: Mercz Gábor 3, Németh János
2, Vimi Roland 2, Faragó Bálint 1, a
Mercz-Vimi és a Németh-Faragó páros.
A párosok megnyerése után Mercz Bencze
elleni és Németh Várhelyi elleni sima gyôzelme tovább növelte a hazaiak önbizalmát.
Ám ez mintha meginogni látszott volna,
amikor Vimi az elsô játszmát elvesztette
Sálek ellen, de utána nem hagyott kétséget, ki a jobb. Azután Faragó nagy csatában
vesztett Gelléri ellen, ekkor 5:1-re állt a
mérkôzés. Utána azonban minden rendben
ment. Mercz simán verte Várhelyit, Németh
Sáleket, Vimi pedig Gellérit. Miután Faragó
3:0-ra legyôzte Benczét már csak egy nyert
mérkôzésre volt szükség a gyôzelemhez.
Ezt Mercz Gábor hozta Sálek ellenében.
NB II.
CVSE-Mávépcell II. – Gyenesdiás 16:2
A hazai csapat gyôzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben.
Gyôztek: Ölbei P. 4, Teket A. 4, Szabó
F. 3, Lukács B. 3, az Ölbei-Teket és a
Szabó-Lukács páros.
NB III.
CVSE-Mávépcell III. – Soproni MAFC 14:4
A mieink félgôzzel is simán nyerték a
mérkôzést a szerényebb képességû
vendégcsapat ellen.
Gyôztek: Máthé Gy. 4, Tamás L. 4, Fehér L. 3, Balázs Gy. 2 és a MáthéBalázs páros.
A CVSE-Mávépcell extraligás csapatának
további mérkôzései: április 9. Széchenyi Uniqa – CVSE-Mávépcell, április
16. Békési TE – CVSE-Mávépcell, április 23. CVSE-Mávépcell – Harkány SE.
Megyei egyéni bajnokság
Március 5–6-án Celldömölkön, az alsósági
tornacsarnokban rendezték meg Vas megye 2005. évi egyéni asztalitenisz bajnokságát. A versenyen a celldömölki versenyzôk a következô helyezéseket érték el.
Férfi egyes (28 induló): 2. Ölbei Péter, 3.
Teket Attila és Tamás László.
Férfi páros (15 induló): 1. Ölbei Péter-Tamás László.
Ifjúsági fiú páros (15 induló): 3. Orbán
Renátó-Csupor Máté.
»VÖLGYI L.

» K S U P L OT RÚ TR A

Döntetlen a rendhagyó futballrajton
Celldömölki VSE-Cell-Modul-Gyirmót SE
1-1 (0-0)
Celldömölk, 600 nézô, NB II-es labdarúgó-mérkôzés, vezette: Demeter
(Kökény, Haris).
Celldömölk: Tóth – Palkovics, Subicz,
Gyôrvári, Hudák – Manganelli (Pungor N. 67. p.), SZABÓ L. (Vér 87. p.),
HEGYI L., BEKE – Németh J. (Pungor I.
67. p.), NÉMETH A. Edzô: Sebestyén
Attila.
Gyirmót: Sipôcz – Tóth A., RADICS, Pék,
Szabó Cs. – Bieder, Hegyi M., Polyák
(Bognár 76. p.), TAMÁSI (Németh II.
67. p.) – LÁSZLÓ, TÓTH N. Edzô: Horváth László.
Kiállítva: Hudák Tamás 5. perc.
Rendhagyó tavaszi rajtnak volt részese a szép számban kilátogató nézôsereg, egyrészt azért, mert akárcsak az
elmúlt évben, most is a harmadik fordulóval indult a tavaszi futballrajt.
Másrészt viszont azért, mert a csütörtöki éves rendes közgyûlésen meglepô, váratlan, de ôszinte bejelentés
volt: az egyesület anyagi helyzetére
való tekintettel úgy néz ki, hogy a
bajnokság végsô helyezésétôl függetlenül, az újonnan induló 2005–2006os NB II-es bajnokságban a CVSE labdarúgócsapata nem tud indulni. A
mérkôzésen a csapat játékosai fittyet
hánytak a lehangoló bejelentésnek,
végig, sôt 85 percig Hudákot nélkülözve, lelkes, odaadó, helyenként tetszetôs játékkal szórakoztatták a celldömölki szurkolókat, akik a mérkôzés
végén a levonuló, jobb sorsra érdemes csapatnak tapssal köszönték
meg a virágvasárnapi játékot.
A CVSE kezdett jobban, de a nagy
támadókedvben az 5. percben a fellazult védelem mellett Tóth Norbert ugrott ki, akit Hudák utolsó emberként
NB II HUMMEL-CSOPORT ÁLLÁSA
1. Felcsút
16 11 2 3
2. Soroksár
16 9 6 1
3. Paks
16 9 3 4
4. Budakalász
16 7 5 4
5. Balatonlelle
16 7 5 4
6. Kaposvölgye 16 7 4 5
7. Gyirmót
16 6 6 4
8. Celldömölk
16 6 4 6
9. Integrál-DAC 16 7 1 8
10. Veszprém
15 6 3 6
11. Barcs
16 5 5 6
12. Szentlôrinc
15 5 2 8
13. Komló
16 3 7 6
14. Mezôfalva
16 4 4 8
15. Budafok
16 4 2 10
16. Pénzügyôr
16 1 1 14
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beke gábor

szabálytalanul megakadályozott a kapura törésben, ezért a játékvezetô jogosan küldte az öltözôbe. Helyére
Beke Gábor húzódott vissza, s végig
kitûnôen helyt állt a neki szokatlan
poszton. Az elsô játékrészben a hazai
együttes irányított, sok szép támadást
vezettek, de a befejezésnél már nem
volt szerencséjük a támadóknak. Ekkor úgy tûnt, mintha a vendégek lettek volna kevesebben a pályán. A
második félidô elején viszont a gyirmótiak léptek fel támadólag, és az

53. percben próbálkozásukat siker koronázta. László Tihamér iramodott
meg egy hosszan elôrerúgott labdával, és az eléje kimozduló Tóth András
kapus mellett a jobb összekötô helyérôl a kapuba helyezett. (0-1). Négy
perccel késôbb a hazai csapat egyenlíthetett volna, de Sipôcz Róbert kapus óriási bravúrral hárította Németh
József közelrôl leadott jobb sarkos fejesét. A celliek nem adták fel a mérkôzést, tovább is nagy akarással küzdöttek az egyenlítésért, bár a vendégek is vezettek néhány veszélyes támadást Tamási Gábor révén. A 69.
percben aztán végül is Fortuna a hazai csapatnak kedvezett. A Tatai Honvédból igazolt Németh Attila jól ismerte fel a helyzetet, Szabó Levente
elé perdített, aki a maga elé engedett
labdát 20–22 méterrôl olyan erôvel
lôtte a jobb sarokba, hogy Sipôcz kapus ezzel a lövéssel szemben már tehetetlen volt. (1-1). A hosszabbítás elsô percében viszont a celli csapat kapusa, Tóth András remek érzéssel vetôdött a kapuelôterébe Tóth Norbert
perdítésébe, s mentette meg a
megérdemelt egy pontot.
»TIM

Új

A további mérkôzések eredményei:
Soroksár- Integrál-DAC 3-2, BarcsFelcsút 0-1, Komló-Balatonlelle 00, Pénzügyôr-Budakalász 0-1, Budafok-Paks 0-2, KaposvölgyeMezôfalva 0-0, Veszprém-Szentlôrinc elmaradt.
Március 26–27. forduló mérkôzései:
március 26-án Celldömölk-Kaposvölgye 15.00 óra, Gyirmót-IntegrálDAC, Balatonlelle-Soroksár, Budakalász-Komló, Paks-Pénzügyôr, Felcsút-Budafok, Szentlôrinc-Barcs,
Mezôfalva-Veszprém.
Március 30. elmaradt mérkôzés:
Veszprém-Paks.
Április 2–3. forduló mérkôzései: április
2. Veszprém-Celldömölk 16.30 óra.
Barcs-Mezôfalva, Budafok-Szentlôrinc, Pénzügyôr-Felcsút, KomlóPaks, Soroksár-Budakalász, Integrál-DAC-Balatonlelle, KaposvölgyeGyirmót.
Április 6. elmaradt mérkôzés: Gyirmót-Mezôfalva.

»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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» V E G Y E S

Keresztrejtvény

Elôzô rejtvényünk helyes megfejtése: A kutyám nem ette meg, amit fôzött, én meg igen. Nyerteseink könyveket kapnak ajándékul, amelyeket
a polgármesteri hivatalban, Molnár Gábor szakreferensnél lehet átvenni. Nyerteseink: Molnár Tiborné, Celldömölk, Mikes K. u. 20. és Gulyás
Istvánné, Kemenesmagasi. Gratulálunk!

Beküldendô a vízszintes 1., a függôleges 14.
Beküldési határidô: április 8.
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Lakótelkek
árverése
Celldömölkön az önkormányzat tulajdonát képezô alábbi
ingatlanok kerülnek árverésre.
A Radnóti utcában: 2500 Ft/m2 (áfával) 7 db ingatlan 759 m2-tôl 1304 m2-ig
(A közmûvek kiépítése, rákötése és a hálózatfejlesztési hozzájárulás a vevôt terheli.)
A Táncsics utcában: 1500 Ft/m2 (áfával) 8 db ingatlan
700 m2-tôl 1001 m2-ig
(A közmûvekre való rákötés és hálózatfejlesztés
költségei a vevôt terhelik.)
Beépítési mód: földszint+tetôtér, oldalhatáros beépítés.
Beépítési határidô: 4 év.
Elidegenítési és terhelési tilalom a beépítési kötelezettség teljesítéséig, valamint visszavásárlási jog a
beépítési kötelezettség nem teljesítése esetén a
megkötött adásvételi szerzôdésben leírt vételárért.
200.000 Ft letéti díj lefizetése szükséges a licitálást
megelôzôen.
Az árverés idôpontja: 2005. április 5., 9 óra.
Helye: Celldömölk Város Polgármesteri Hivatalának
emeleti tanácskozója.
A licit elnyerését követôen 15 napon belül szerzôdést kell kötni.
Bôvebb információ a polgármesteri hivatal mûszaki
osztályán kapható. Tel.: 95/525-810.
14

Álmatlan
Annyira gyötör az álmatlanság, hogy …
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Folytatás a vízszintes 1. és a függôleges 14. sorokban.
Vízszintes: 1. A megfejtés 1. része 12. Keleti szomszédunk 13.
Az ész helye 14. Zacskó 15. Mókusféle 17. Egye! 18. A fórum
vége! 19. Állatkert 21. Riadó 23. Átmérô 24. Híres hídja a
Neretván ível át 26. Farmer márka 27. Algériai kikötô 29. Traktor eleje! 30. Olasz folyó, síkság is 31. Kányahang 32. Foszfor
33. Álságos 35. Ablakkeret! 36. Zabálnak 38. Ámbár 39. Liter
40. Színtelen 41. Könnyelmû 43. Lábbal elrugaszkodik 46. Méter 47. Orosz…, nagyragadozó 48. Ida 49. Kopasz 51. Sugár 52.
Kezdôdik az ének! 53. Lám 54.Indusztria 56. Földet forgatok
Függôleges: 1. Méter 2. Pl. a dinamó termeli 3. Roskadni kezd!
4. Harcis hölgy 5. Bejgli is van ilyen 6. Ukrán határok! 7. NIE 8.
Kever, … 9. Névelô 10. Uralom 11. Hegy belseje! 14. A megfejtés 2. része 16. Tova 20. Nem itt 22. Ra, -… 24. Máris 25. Gábor … rézágyúja 28. Ollós állat 30. Rakodik 32. Csomag 33. Tajték 34. Ebben az évben 36. Magas növényféle 37. Paci 40. Néma fúrós! 42. Teája gyógyhatású 44. GUI 45. Római 3 46. Harapdál 49. Tata határai 50. Sugár 52. Egyszerûgép 55. Piano 56.
Dehogy 57. Nulla

Pályázatírási tanácsadás
Új tevékenységgel bôvíti szolgáltatásait a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ. Hazai és Európai Uniós pályázatokkal, pályázatírási kérdésekkel (ûrlapkitöltés, pályázatkeresés, pályázatfigyelés stb.) kapcsolatos tanácsadás indul csütörtökönként 912 óra között.

Fogyatékossággal élôk figyelmébe
Foglalkozásokat szerveznek a Kemenesalja kistérségben
lakó fogyatékossággal élô gyermekek és fiatalok számára
a Mozgássérültek Egyesületének épületében (Celldömölk,
Hámán Kató u. 2.) szerdánként 15-17 óráig. Bôvebb információ: Györéné Losoncz Andrea tel: 06 70/332 1793.

» APRÓHIRDETÉS
Kérem, hogy a javításra beadott és ki nem váltott órákat vigyék el tôlem, mert a késôbbiekben a kötelezô megôrzési
idô után selejtezésre kerülnek. Farkas Károly órásmester,
Celldömölk, Dózsa Gy. u. 20.
Kemeneskápolnán 3 szobás, központi fûtéses családi ház
eladó. Érd.: 95/446-035.
Nemesszalókon 5 szobás új családi ház nagy telekkel 8 millió forintért eladó. Érd.: 06 89/342-540.

Megjelentek az idei évi egyéni-,
repülôs és belföldi
nyaraló programfüzetek.
A ciklámen Tourist idei körutas ajánlataiból:
2005. 07. 07–13. és 08. 25–31.

Észak-Erdélyen át Székelyföldre
68.900/fô
2005. 04. 15–17. és 09. 27–29.

Salzburg–Salzkammergut
52.900/fô
2005. 04. 21–24. 06. 23–26. 08. 18–21. 09. 15–18.

Prága–Karlovy Vary
47.900/fô
2005. 10. 13–16.

Salzburg–Chiemsee
65.900/fô
2005. 07. 21–24.

Krakko–Czestochowa
52.900/fô
2005. 05. 27–29.

Bécs
43.900/fô
2005. 07. 15–16. és 10.21–22.

Bécs–Klosterneuburg
29.900/fô
2005. 05. 19–25. 08.04–10. 09. 06–12.

Körutazás Erdélyben
62.900/fô
PROGRAMJAINK CELLDÖMÖLKI FELSZÁLLLÁSSAL, FÉLPANZIÓVAL ÉRTENDÔEK.

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

Nyereményakció!
Térjen be

HOZZÁNK,

megéri!
RÉPCELAK

Éljen a lehetôséggel!
Nyisson vállalkozói számlát
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölk I. kirendeltségénél, Celldömölk II. kirendeltségénél,
ostffyasszonyfai kirendeltségénél, vönöcki kirendeltségénél.

Legalább 5.000 Ft-os készpénzes vásárlás
esetén minden kedves vevônk sorsjegyet kap!
MTB kerékpár
1. díj:
2. díj:
20 l-es üzemanyag-utalvány
3. díj:
10 l-es üzemanyag-utalvány
..............................................................

...............................

...............................

Sorsolás húsvétkor!
A 95-ös, 98-as és diesel üzemanyag továbbra is 10 Ft-tal olcsóbb nálunk!

Új környezetben szeretettel várjuk Önöket!

98-as benzin

Ingyenes számlanyitás, minimális díjak,
folyószámlahitel, business-kártya,
Széchenyi-kártya, SMS szolgáltatások.
A részletekrôl érdeklôdjön munkatársainknál!

Celldömölk I., Kossuth L. u. 18.
Telefon: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1.
Telefon: 95/420-507
Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60.
Telefon: 95/394-005
Vönöck, Kossuth L. u. 69/B
Telefon: 95/485-010

Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet

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

Vihar után
Hatezer fotóból válogatták ki azt az ötszáz felvételt, amit a
pályáztató Utazás a világ körül – 2005 címû könyvében megjelentetett. A kiadványban látható a celldömölki Rába Mónika
Vihar után címû fotója is. Gratulálunk!
»V.L.

Húsvéti vásár
Vásárt tartottak húsvét elôtt a városközpontban. A vásárt az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület kezdeményezte, közremûködtek a város intézményei. A vásár bevételét a celldömölki gyerekek úszásoktatására ajánlja fel az egyesület.

