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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!
98-as benzin

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

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 1+2x1/2 szobás, belvárosi
lakás eladó. Ir.ár: 5,9 M Ft.

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

Celldömölkön 2+1/2 szobás, kifogástalan áll.
lakás eladó. Ir.ár: 12,9 M Ft.

Celldömölkön belvárosi, 3 szobás családiház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 M Ft

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

Celldömölkön 80 m2-es cs. ház garázzsal
600 m2 telken eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft
Celldömölkön 5 szobás, sorházi lakás
garázzsal eladó. Ir.ár.: 16,5 M Ft

Celldömölkön 3 szobás cs. ház garázzsal,
510 m2 telken eladó. Ir. ár: 13,5 M Ft

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

Megújult környezetben, a megszokott
kedvezményekkel várjuk Önöket továbbra is

A J Á N L A T A :

Celldömölkön 3 szobás cs. ház 960 m telekkel eladó. Ir.ár: 15 M Ft.
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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 3 szoba+nappalis cs. ház garázszsal, frekventált helyen eladó. Ir.ár: 16,5 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 3 szoba+nappalis, 3,5 éve
2 garázzsal eladó. Ir.ár: 15 M Ft
épült cs. ház eladó. Ir.ár: 16,5 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.
Borgátán igényes állapotú nyaraló eladó. Információ az irodában.
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

»JEGYZET

Szegény
szobraink
Két héttel az után, hogy megáldották a városunk fôterén felállított bronzszobrot, ellopták annak
egyik elemét. Pár nappal azelôtt
Jánosházán tûnt el a Lesenyei
Márta által készített II. világháborús emlékmû, egy 150 kilogrammos bronzszobor. Amikor emiatt
zsörtölôdtünk az utcán, valaki
megjegyezte, hogy még mindig
mi jártunk jobban. Azóta, hál’ isten, a jánosházi szobor meglett, a
tettesek is kézre kerültek. Nem
tudjuk, a celli szobor mellôl ellopott bronzalmának mi lett a sorsa.
Jó esetben a vitrinbe került, vagy
ki tudja.
Normális lelkületû ember nem
nagyon tudja elképzelni, milyen
indítékok munkálnak azokban,
akik ilyeneket cselekednek. Illetve a jánosházi szobor esetében
igen. De mit kezdhetett zsákmányával a celli tolvaj? Elôtte vajon
mi az érték? Minek tud ô örülni?
Annak, hogy tönkreteszi, ami másoknak örömöt jelent?
Nagyon szánom ôt. Lelkemben
elítélem, miként a többi szoborrongálót is. Azt hiszem, nem vagyok ezzel egyedül.

Felavatták a Gondozóházat
Ünnepélyesen átadták az új helyen
kialakított és kibôvített Gondozóházat április 28-án. A szociális intézményben huszonnégy idôs embert ápolnak korszerû körülmények között.
A Népjóléti Szolgálat épületcsoportjában lévô Gondozóház mûszaki
átadása még a télen megtörtént, ünnepélyes formában viszont a múlt
héten avatták fel. Az átadási ünnepségen a színes és színvonalas mûsorban az Idôsek Klubja tagjai, az Ádám
Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola néptáncosai, az Eötvös iskola
tanulói, az Energi-Dabas Ton és a
Rocky Dilly ARRC táncosai léptek fel.
Majd Fehér László polgármester adta
át a korszerû épületet, és mondta el
jókívánságait az intézmény szolgáltatásait igénybe vevô idôs embereknek és a dolgozóknak. Hangsúlyozta:
két évvel ezelôtt határozta el a városvezetés, hogy az idôsgondozást
egy helyszínen valósítja meg. Ennek
részeként korszerûsítették a Népjóléti Szolgálat épületét, és alakították
ki az Idôsek Klubját húszmillió forintból, amely fele részben állami, fele
részben önkormányzati beruházás
volt. Azután beköltöztették az alsósági városrészrôl, illetve tízrôl huszonnégy férôhelyesre bôvítették a
Gondozóházat. Az épületre fordított
mintegy húszmillió forintot kistérsé-

fehér lászló polgármester és csizmaziáné hubert mária
igazgató vágták át a nemzeti színû szalagot

Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti
Szolgálat igazgatója elmondta: három
kétágyas és hat háromágyas szoba áll
a gondozottak rendelkezésére. A szociális intézmény téli mûszaki átadása
óta folyamatosan telt a létszám, a
nagy érdeklôdést mutatja, hogy jelenleg is további tízen helyre várnak,
nemcsak Celldömölkrôl, hanem a
kistérség többi településérôl is. A
Fiderné Szakál Éva részlegvezetô irányítása alatt mûködô Gondozóházban
általában három hónapot töltenek az
idôs emberek. Az is elôfordul, hogy
csak néhány hétre veszik igénybe a
szolgáltatást, és vannak visszatérô
gondozottjaik is. A pápoci Hadnagy Józsefné, Margit néni január óta lakója az

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Ülésezett
a testület
Lapzártánk után, május 4-én tartotta soros ülését a város képviselô-testülete. Fô napirendi pontként
a Berzsenyi Dániel Gimnázium elmúlt öt évben végzett tevékenységérôl hallgatott meg beszámolót a testület. A folyó ügyek között
alapító okiratok és rendeletmódosításokról, a civil szervezetek támogatásáról döntöttek a képviselôk. Foglalkoztak a gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló beszámolóval, kistérségi ügyekkel,
valamint pályázati lehetôségekkel
is. A testületi ülésen elhangzottakra a következô lapszámunkban térünk vissza.

Korszerû épületben gondoskodnak az idôs emberekrôl

gi pályázati pénzbôl finanszírozták. A
városvezetô szólt arról is, terveik között szerepel, hogy a korszerû konyhát is az épületben alakítják majd ki.
Az avatóbeszéd után átvágták a
nemzeti színû szalagot, majd az egyházak képviselôi megáldották az intézményt.

intézménynek. Több hasonló helyen,
gondozóházban volt már, lábadozott
betegség után, de – mint az ünnepségen mondta – ilyen jól még nem bántak vele sehol. Minden gondoskodást
megkap, a nôvérek jóságosak, szeretettel beszélnek és viselkednek velük.
»TULOK G.
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Lánglovagokat ünnepeltek
MEGYEI TÛZOLTÓNAP ELISMERÉSEK ÁTADÁSÁVAL, BEMUTATÓKKAL
A megye tûzoltói gyûltek össze április 29-én Celldömölkön, Szent Flóriánt ünnepelve. A tûzoltónapon kitüntetésekkel ismerték el a lánglovagok munkáját.
Lángra lobbant autót oltottak a tûzoltók, ipari alpinisták ereszkedtek le a
magasból a megyei tûzoltónap bemutatóján. Míg a programra összegyûlt felnôttek érdeklôdéssel szemlélték az eseményeket, a gyerekek
aktív részesei is voltak azoknak.
Megismerkedtek a modern tûzoltó
jármûvekkel és felszereléseikkel, és
aszfaltrajzversenyen is részt vettek,
amelyet mindkét kategóriában – általános iskolások alsó, illetve felsô taA celldömölki önkéntesek a kocsifecskendô versenyen

gozatában – a Gáyer iskola tanulói
nyertek. A régi korokat idézô kocsifecskendô nemcsak látványosság
volt, versenyt is rendeztek vele, melyet a körmendi hivatásos tûzoltók
nyertek, negyedikként a celldömölki
önkéntesek is derekasan helyt álltak.
A bemutatók utáni állománygyûlésen
a Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, a Vas Megyei Tûzoltószövetség, a hivatásos és önkéntes
tûzoltóságok, önkéntes egyesületek
és létesítményi tûzoltóságok képviseltették magukat. A Kemenesaljai
Mûvelôdési Központban megtartott
ünnepségen jelen volt Szabó Lajos
országgyûlési képviselô, valamint a
fegyveres és rendészeti testületek
vezetôi is megjelentek. A házigazda
város nevében Fehér László polgármester köszöntötte a tûzoltókat, és
mondott köszönetet a megye lakossága nevében munkájukért, az önként vállalt segítéséért.
A tûzoltók védôszentjének, Szent Flóriánnak ünnepén közel ötven kitüntetést és jutalmat adtak át a kiváló
munkát végzô tûzoltóknak, így a celldömölkieknek is. Németh János, Celldömölk Város Önkormányzatának Hivatásos Tûzoltósága tûzoltóparancsnoka kiemelkedô tevékenységük
elismeréséül dicséretben és jutalomban részesítette Németh Viktória
ügyviteli alkalmazottat és Dala Szabolcs tûzoltó hadnagyot, tûzmegelô-

Ausztriai betörések,
celldömölki tettesek
Nemzetközi sajtótájékoztatót tartott a Vas Megyei Rendôr-fôkapitányság és az Ausztriai Szövetségi
Bûnügyi Hivatal április 19-én Szombathelyen. A magyar és osztrák sajtó képviselôi elôtt a két bûnüldözô
szerv vezetôi arról a sikeres nyomozásról számoltak be, amelynek
során több mint százhúsz bûnesetet
tártak fel, és közel egymillió eurós,
mintegy 250 millió forintos kárt állapítottak meg.
A Vas Megyei Rendôr-fôkapitányság
bûnügyi osztálya 2004 elején tájékoztatta az osztrák csendôrség képviselôit arról, hogy öt celldömölki lakos, K.N., H.R., F.Z., K.A. és J.B. által
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szervezett bûnözôi csoport Ausztria
területén betöréses lopásokat, nagy
értékû jármû- és munkagéplopásokat követ el. A vasi nyomozók információi alapján az osztrák csendôrség bûnügyi osztálya négy tartományra – Burgenlandra, Alsó-Ausztriára, Felsô-Ausztriára és Steiermarkra – terjesztette ki a nyomozást, melynek során 50 tettest kutattak fel. A bûnszervezet tagjai betöréses lopásokat követtek el kisgépeket forgalmazó vidéki szaküzletekben, motorfûrészeket, kis traktorokat, egyéb mûszaki cikkeket tulajdonítottak el. Rupert Sprinzl, az
Ausztriai Szövetségi Bûnügyi Hivatal

egerszegi csaba harminc éve tûzoltó

zési kiemelt fôelôadót. Egerszegi
Csaba, aki harminc éve önkéntes tûzoltó, Fehér László polgármestertôl
vett át elismerést.
Szent Flórián ünnepén Palkó Imre
tûzoltó ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója elmondta: a különbözô szervezeti formákban mintegy négyezer tûzoltó végzi a munkáját Vas megyében.
A hivatásos tûzoltóságok világszínvonalú technikával dolgoznak, az önkéntesek mûszaki felszereltségének
színvonalán azonban javítani kell.
»TULOK G

irodavezetôje elmondta, hogy a magyar elkövetôk tonnaszámra lopták
az ócskavasat az osztrák telepekrôl,
és megpakolt autókkal hozták haza,
illetve vitték tovább eladásra az alföldi megyékbe és Romániába.
Az osztrák csendôrség munkatársai
arról is beszámoltak, hogy az elkövetôk szervezetten dolgoztak. A bûncselekményt megelôzôen kiutaztak,
felmérték a terepet, az akció idôpontjában pedig több gépkocsival indultak Ausztriába. Az útra Pápáról,
Veszprémbôl és Zalaegerszegrôl kölcsönöztek kisteher-gépkocsikat. A
tettesek közül többet tettenérést követôen, illetve útközben vagy a határátkelôhelyeken fogtak el Ausztriában, néhányukat nemzetközi körözés
alapján Magyarországon. Felelôsségre vonásuk a Saint Pölteni bíróságon
történik majd. Az 50 tettes közül
egyelôre 21-en vannak elôzetes letartóztatásban.
»TULOK G.

Századik születésnap
Századik születésnapját ünnepelte
Klaffl Gyuláné, Erzsi néni, aki azt
vallja, hogy a derûs szívvel kell
megöregedni. A legidôsebb polgárt
a város nevében is köszöntötték.
Egy hete, április 30-án töltötte be századik életévét Klaffl Gyuláné, Erzsi néni, akinek élettel teli szeme, törékeny
alkata, társalgási kedve nem ennyi évrôl tanúskodik, jóval kevesebbrôl. A
város legidôsebb emberét Fehér László polgármester és Brennerné Gorza
Mária anyakönyvvezetô az otthonában köszöntötte fel születésnapja elôtt
két nappal. Aznap reggelre megérkezett Mádl Ferenc köztársasági elnök
üdvözlete is, a levelet a házigazda, Erzsi néni fia, Zoltán mutatta meg.
Erzsi néni a születésnapi koccintás
után mesélt az életérôl. Ajka mellôl,
Csérkútról származik. 1927-ben került Celldömölkre, a negyedik polgárit
már itt járta. Leendô férje egy fotón
látta meg, az alapján ismerkedtek
meg. A közismert és elismert pék
férjjel magánpékséget mûködtettek,
így Erzsi néninek nemcsak a háztartásban, hanem a boltban is helyt kel-

lett állnia. 1951-ben nemcsak a pékséget, de a házat is államosították,
azt azonban késôbb visszakapták.
Férje halála óta egyedül Erzsi néni
ma is abban a Széchenyi utcai házban
él. A szomszéd utcában lakó fia vigyáz rá, tölti vele szinte minden idejét. Két fiuk és egy lányuk, majd négy
unokájuk és hat dédunokájuk született. A család ma Celldömölkön és
Szombathelyen él.
Erzsi nénire és férjére sokan emlékeznek a régebbi idôkbôl, a pékségbôl és az üzletbôl. Bár a régi ismerôsök közül már nem él senki, szívesen
fogadja, és beszélget a környezetében élôkkel. „Haragban soha nem
voltam senkivel”, mondta. A fia pedig hozzátette: mindig mindenkinek
segített, nemcsak a rokon gyerekeknek, a környéken lakóknak is támasza volt szükség esetén. A kérdésre,
hogy életének melyik szakára emlékezik legszívesebben, azt válaszolta:
„Minden jóra szívesen emlékezem.”
A köszöntésen Erzsi néni fejbôl idézte
kedves versét, az Öregek imáját,
mely szerint a „legszebb mûvészet
derûs szívvel megöregedni”.

Feszes intézményi
költségvetések
Soron kívüli ülésen, április 18-án kapott tájékoztatást a képviselô-testület
az elsô negyedéves gazdálkodásról. A
Városgondnokság beszámolója intézményekre lebontva tartalmazta a bevételek, a személyi juttatások teljesülését, a dologi kiadások arányát. A beszámoló alapján megállapították,
hogy az elsô negyedév után a kép
kedvezônek tûnik, de vannak veszélyforrások. Ilyen például az, hogy több
intézmény is gazdálkodási elôleggel
kezdte az évet, aminek eltüntetése az
egyébként is feszes költségvetés
miatt nagyon nehéz lesz. Az összes
intézménynek mintegy 11 millió forint gazdálkodási elôlege van, ami ha
nem hozható be, akkor az éves költségvetési hiányt növeli tovább. Sarkalatos pont volt az is, hogy a testület
korábban döntést hozott a létszámleépítésrôl, amelynek még nem mindegyik intézmény tett eleget. A testület felhívta a figyelmet arra, hogy ennek késleltetése szintén komoly kihatással lehet a költségvetésre.

A képviselô-testület korábban szándékát fejezte ki, hogy összevontan
mûködtesse a közmûvelôdési intézményeket. A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és a Kresznerics Ferenc
Könyvtár összevonásával együtt a két
intézmény közös épületének rekonstrukcióját is tervezik. Az összevonásról
szóló állásfoglalást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába kell
küldeni, ehhez ki kellett kérni a megyei szakértôk véleményét is, akik
azonban nem tartják indokoltnak az
összevonást. Az ülésen a képviselôk
döntöttek arról: ha az összevonás
megvalósul, akkor az új intézmény
neve Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár lesz.
A zárt ülésen szó volt egy korábban
már nyílt ülésen is tárgyalt ügyrôl. A
2004. évi pénzügyi terv teljesítésérôl
szóló beszámoló készítésekor derült
ki: mivel a város adóerô-képessége
helytelenül lett megállapítva, a helyi
adó túlfizetése miatt a személyi jövedelemadóból kapott állami támoga-

a város vezetôje köszöntötte klaffl gyulánét

A századik születésnap alkalmából a
város és az Új Kemenesalja olvasói nevében is szívbôl gratulálunk, jó egészséget és boldog éveket kívánunk.
»TULOK GABRIELLA

tás egy részének, 38,9 millió forintnak a visszafizetési kötelezettsége
terheli az önkormányzatot. A tények
ismertetése után felvetôdött a személyi felelôsség kérdése is. Baranyai
Attiláné dr. jegyzô arról tájékoztatta
a képviselô-testületet, hogy az ügyet
kivizsgálta, és megtette a felelôsségre vonás szükséges lépésit.
»TULOK G.

Segítséget kér
a Vöröskereszt
A Magyar Vöröskereszt felhívással fordul a
lakossághoz, az intézményekhez és a cégekhez, hogy a Nógrád megyei rendkívüli esôzéseket követô vízkárok okozta pusztítások
károsultjainak segítséget nyújthasson. A Vöröskereszt erre a célra elkülönített csekk
számlaszáma:
MKB Rt. 10300002-20329725-72723285.
Támogatást kérnek a határon túli – romániai,
szerbiai, ukrajnai – áradások okozta pusztítás
bajbajutottjainak is. Az erre a célra elkülönített csekk számlaszám: 1030000220329725-71933285.
Csekkeket a Magyar Vöröskereszt celldömölki irodájában is kérhetnek a segíteni akarók.
5

K R Ó N I K A

»

Kemenesalja Expó
hetedszer
Hetedik alkalommal rendezték meg
a Kemenesalja Expót. A kiállításon
és vásáron szakmai programok is
várták az érdeklôdôket.

hetedik alkalommal nyílt meg a vásár

Testvérvárosi
látogatás

A nemzeti színû szalag átvágásával
nyitották meg a Kemenesalja Expót a
látogatók elôtt április 29-én. A
Rábahídexpó Kft. és Celldömölk önkormányzata által szervezett kiállítás
és vásár megnyitóján a szervezôk
nevében Kulcsár István ügyvezetô és
Fehér László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Szabó Lajos
országgyûlési képviselô nyitotta meg
a kistérségi expót. Hangsúlyozta,
hogy a kapcsolódási pontokat keresve fejlôdhetnek a térségek, és összefogással lehet versenyképesebb az
egész ország. A megnyitón – amelyen jelen volt Kovács Ferenc országgyûlési képviselô és Kovács Vince, a
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is – díjazták a vásár kiállítóit. Vásári Nagydíjat kapott a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet,
Vásári Díjjal jutalmazták a Pannónia
Security Kft., Celldömölk Város Polgármesteri Díját pedig a Cell-Modul
Kft. kapta.
Az expóra kilátogatók idén ugyan kevesebb kiállító standját tekinthették
meg, de visszatérô és újdonságokat
hozó, helyi, kistérségi és az ország
számos pontjából érkezô vállalkozások is bemutatták termékeiket, szolgáltatásaikat.
A vásáron értékelték a Ság hegy –
Kissomlyó hegyközség által kiírt borversenyt, és borlovagokat is avattak.
(A borversenyre következô lapszámunkban részletesen visszatérünk.)

a vásári nagydíjat a répcelaki takarékszövetkezet kapta

»T.G.

Lakásépítôknek
Teljes tájékoztatást kaphatott a lakásépítésrôl és lakásvásárlásról az, aki
részt vett az Együtt Celldömölk Városért Egyesület április 23-ai programján
a mûvelôdési központban. A megjelenteket az egyesület nevében Németh
Dénes elnök köszöntötte. Dummel Ottó, a polgármesteri hivatal mûszaki
osztályának vezetôje a telekvásárlási és –kialakítási lehetôségekrôl, a város településrendezési terveirôl beszélt. Az OTP Rt. és a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. celldömölki fiókjainak képviselôi a banki háttérrôl, a programokról és hitelkonstrukciókról adtak tájékoztatást. A jelenlévôk a korszerû
lakástervezésrôl, az építési technológiákról és anyagokról is hallhattak. A
szakemberek tanácsadásra személyesen is várják azokat, akik lakásépítésbe vagy vásárlásba fognak.
6

Városi küldöttség látogatott Erdôszentgyörgyre, Celldömölk testvérvárosába. A delegáció az erdélyi kisváros védôszentjének ünnepére, Szent
György napjára volt hivatalos. A
programon Erdôszentgyörgy többi
testvérvárosa is részt vett, így együtt
ünnepelhették, hogy elôtte nem sokkal jelentették be: 2007-ben Románia is az Európai Unió tagja lehet. A
csatlakozás elôszele már érzékelhetô
Erdélyben is, a beszélgetéseken érdeklôdtek a magyarországi tapasztalatokról is.
Celldömölki alapítványok és egyesületek már többször nyújtottak segítséget az erdélyi testvérváros terveinek megvalósításához. Idén az
Erdôszentgyörgyrôl kiadott monográfiához adott anyagi támogatást az Alsósági Életfa Egyesület és a CellVíz
Kft. A nyolcvan százalékban magyarlakta településrôl a kapcsolat felvétele óta többször járt küldöttség, és a
mûvészeti csoportok is kölcsönösen
felléptek a városokban. Április 29-én
a Bodor Péter Mûvelôdési Egyesület
színjátszó csoportja Rejtô Jenô vígjátékát mutatta be a celldömölki közönségnek. A színjátszók a Soltis Lajos Színházzal együtt a Vasváron
megtartott fesztiválon is szerepeltek.

» AJÁNLÓ
Egészségpiacot rendeznek május 19-én
9 és 17 óra között a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban. A standokon a reformtáplálkozással, a feng-shuival ismerkedhetnek meg az érdeklôdôk,
részt vehetnek íriszdiagnosztikai és hallásvizsgálaton, drogériák és biokertészek mutatkoznak be.
Tavaszi közgyûlését tartja a Kemenesaljai Baráti Kör május 21-én a Kemenesaljai mûvelôdési Központban.
Hagyományosan idén megrendezi a
Kráterhangversenyt a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ. Május 28-án délelôtt a városban lesz fúvósparádé, majd
15 órától a Ság hegy kráterében hallhatja a közönség a fúvószenekarok muzsikáját

»
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Majális tánccal, zenével
AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁS ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTÜK
Mozgalmas, eseménydús programsorozattal ünnepelte a város a majálist
és Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásának évfordulóját.
Szebbnél szebb virágcsokrok pompáztak sok ember kezében, jelezve,
hogy nem feledkeztek meg egy másik jeles eseményrôl: az anyák napjáról sem. A meteorológusok által ígért
kellemes tavaszi idô sem maradt el a
hétvégén, amely még inkább fokozta
a jó hangulatot.
A majális szervezôi, a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ munkatársai a
gyerekekrôl sem feledkeztek meg, és
a felnôttek sem unatkozhattak, mivel
több zenés és táncos program közül
választhattak. Vasárnap a Kemenesi
köszöntô címû mûsorcsokorban a látványos produkciók, a dinamikus koreográfiák nagy számban vonzották a

közönséget a mûvelôdési ház elôtti
téren felállított színpad köré. Az egybegyûlteket Fehér László, Celldömölk
város polgármestere üdvözölte. Beszédében kiemelte, hogy május elseje a munka, a tavasz ünnepe, valamint egy éve annak, hogy Magyarország az Európai Unió tagja lett: egy
fejezet lezárult és egy új fejezet kezdôdött. Az ünnepségen részt vett Kovács Ferenc országgyûlési képviselô
is. Az Európai Uniót ünnepelve reggel
felvonták a nemzeti, az uniós zászlót
és a város lobogóját, délután pedig
dokumentumkiállítás nyílt a mûvelôdési központ elôcsarnokában.
A fellépôk között az Energy-Dabas
Ton Egyesület növendékei fantasztikus show-táncot mutattak be, melyet
nagy tapssal jutalmazott a közönség.
A hagyományok ôrzése is teret ka-

táncvarázs a szabadtéri színpadon

sokan voltak kiváncsiak oláh ibolyára

pott, hiszen a Kemenesalja Néptánccsoport és az Ádám Jenô Zeneiskola
és Mûvészeti Alapiskola néptáncosai
az ország különbözô tájegységeinek
táncait járták el a publikum tetszésnyilvánításai közepette. A zene és az
ének sem maradhatott el, errôl a sitkei, a kemenesmagasi és az ostffyasszonyfai ének- és citerazenekarok,
valamint bobai és egyházashetyei
énekkarok gondoskodtak. A zene
több mûfaja is képviseltette magát a
hétvégén: népszerû melódiákat hallhattak az operett rajongói, esténként
pedig a Smidesz, a Syrius és a Drazsé
együttesek szolgáltatták a zenét az
utcabálon. Egy rendezvény nem érhet véget sztárok nélkül: Oláh Ibolyát, Charliet és a Két zsiványt hallhatták rajongóik. Az ünnepségsorozatot csodálatos színekben pompázó
tûzijáték zárta.
»NAGY ANDREA

Nótás kedvvel
Nótaestet rendeztek a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központban április 24én, a népdal- és nótaéneklési versenyen tizenhat amatôr fellépô produkcióját hallhatta a nagyérdemû.
Bódi Gyula körmendi fôrendezô elmondta, hogy 1992 óta rendezik
meg a versenyt, melynek során sok
helyre eljutottak már Vas megyében.
Ez egyfajta tiszteletadás, mellyel
minden évben más-más híres nótaénekes emléke elôtt adóznak. A cell-

dömölki versenyen Vörös Sári és Horváth Pista elôadómûvészekre emlékeztek. A megmérettetésen amatôr
énekesek léptek fel, a maguk
összeállította nótacsokorral mutatkoztak be a zsûri elôtt. A versenyzôk
között Bezzeg István celldömölki lakost is hallhatták a nótakedvelôk. A
zenei kíséretet a körmendi Horváth
Karcsi prímás és cigányzenekara
nyújtotta.
»NAGY ANDREA

a celldömölki bezzeg istván a regionális versenyen
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Kétszintû érettségi elôtt
IDÉN MÉG ELISMERIK A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁT
A korábbi évektôl eltérôen az idei tanévben a végzôs diákok kétszintû
érettségit tesznek. Az újfajta érettségi legfontosabb kérdéseirôl, a gyerekeket érintô változásokról Vinter József, a Berzsenyi Dániel Gimnázium
igazgatója tájékoztatott bennünket.
A kétszintû érettségi vizsga bevezetésével megszûnt a felsôoktatásban a
felvételi rendszere. A diákok egységesen a középiskolai követelményeknek
megfelelôen vizsgáznak. Középszinten
az érettségi vizsga a tanuló iskolájában
lesz, emelt szinten viszont az OKÉV által kijelölt külsô helyszínen. Kötelezôen magyar nyelv és irodalomból,
matematikából, történelembôl, egy
idegen nyelvbôl és egy választott tantárgyból kell a diákoknak érettségizni.
Az elôfordulhat, hogy több tantárgyból
érettségizik egy diák, mivel az általa
választott egyetem vagy fôiskola meghatározza, hogy mibôl és milyen szinten kell a tanulónak vizsgázni. A középszintû matematika kivételével,
ahol csak írásbeli van, minden tantárgyból van szóbeli és írásbeli, illetve
gyakorlati és szóbeli vizsga.
A mostani egy átmeneti év, mivel a
középfokú nyelvvizsgájukat a tanulók

emelt szintû érettségiként elismertethetik. Ajánlatos az alsóbb évfolyamos diákoknak is elôrehozott vizsgát
tenni, mert a következô tanévtôl már
nem fogadtathatják el emelt szintû
érettséginek a középfokú nyelvvizsgát. A diákok a továbbtanulásnál az
intézménybôl visznek maximum 60
pontot. Ebbôl 50 pont lehet a 2 év 5
tantárgyának év végi átlaga maximálisan, illetve 10 pont az érettségi átlagának kétszerese maximálisan. A
„felvételi” tárgyként belépô érettségi
tárgy súlyozott, abból szerzi meg a
diák a másik 60 pontot. Felsôoktatási
intézménybe csak az a diák nyerhet
felvételt, aki a maximális 120 pont
60 százalékát, azaz 72 pontot elér.
Plusz pontok szerezhetôk emelt szintû érettségivel és nyelvvizsgával.
Emelt szinten tantárgyanként (maximum két tantárgy) megfelelô szintû
teljesítéssel plusz 7 pont szerezhetô,

középfokú nyelvvizsga 7, felsôfokú
10 többletpontot ér. Összesen tehát
24 plusz pont szerezhetô a maximális
120 mellé.
A tanuló dönthet úgy, ha esetleg
nem vették fel az érettségi évében
felsôoktatási intézménybe, a következô évben a jobb eredmény érdekében ismétlô érettségi vizsgát tesz.
Azt is megteheti, hogy a következô
évben a korábban középszintû érettségi után emelt szintû, úgynevezett
szintemelô vizsgát vagy kiegészítô
érettségit tesz. Ez utóbbira akkor lehet szüksége, ha az érettségi évében
a felsôoktatási intézményben elôírt
tantárgyból nem érettségizett. Az újfajta érettségi vizsga nagyobb és más
jellegû szervezést igényel az iskoláktól. Központilag kiadott szerveren történik majd az adminisztráció. A tanulók az érettségi vizsgákon nem a nevükkel, hanem naponta véletlenszerûen kisorsolt kódszámmal szerepelnek. Az összteljesítményüket az írásbeli és a szóbeli vizsgán szerzett
pontszámok határozzák majd meg.
»VASS VERA

Iparis diákok országos sikere
fotó: völgyi lászló

kiss josif, kovács katalin és kasza gábor

Az elôzô évekhez hasonlóan az idei
esztendôben is remekül szerepeltek
a Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola tanulói az országos
szakmai versenyeken. Az Országos
Szakma Kiváló Tanulója Versenyen
elért eredménye alapján jeles szak8

munkás bizonyítványt kapott, ezáltal
felszabadult a vizsgák alól géplakatos
szakon Kiss Josif és Kasza Gábor. A
fiúk az iskolai válogató után Budapesten szerepeltek az elôdöntôben,
ahonnan a márciusi salgótarjáni országos döntôbe kerültek. A versenyzôk elméletbôl írásban és szóban adtak számot tudásukról, valamint gyakorlati vizsgát is tettek. Az elôdöntô
és a döntô pontszámai adták a végsô
helyezést. A celldömölki diákok a jeles bizonyítvány mellé hasznos ajándéktárgyakat is átvehettek. A sikernek köszönhetôen mindkét fiú a verseny után hamarosan munkába is állhatott. A megmérettetésre Farkas
Éva tanárnô és Piros Zsolt oktató készítették fel ôket.
Kovács Katalin az Országos Szakma
Kiváló Tanulója Versenyen a ruhaipari technológusok között elért
eredményének köszönhetôen jeles
technikusi bizonyítványt kapott,

ezáltal felmentették a technikusi
vizsgák alól. Ez a tanév igazán Katalin éve volt. Az Országos Divattörténeti Versenyen is tagja volt a gyôztes csapatnak, így a két verseny sikere plusz pontokat jelent számára
a továbbtanulásnál, a fôiskolai felvételin. Katalin a szakmai versenyen az iskolai forduló után a budapesti, majd a Gyôrben megrendezett országos döntôben bizonyította
tudását. Az elôdöntôben írásbeli, a
döntôben szóbeli és gyakorlati feladat várt a versenyzôkre. Az országos
megmérettetésen mind a tanulók
egy elôkészített ruhadarabot varrtak meg öt óra alatt. A három vizsgán elért pontszám határozta meg a
diákok végsô helyezését. Kovács
Katalint Oszkó Imréné, Németh Judit, Esztergályosné Hauser Anna és
Varga Józsefné készítette fel a versenyre.
»VASS VERA

» K U L T Ú R A

Kórusok fesztiválja
Másfél évtizede találkoznak a kórusok a Bárdos Lajosról elnevezett fesztiválon. Április 24-én ismét a zenét
ünnepelték a dalosok.
Önálló mûsorokkal, majd közös dalolással szerepeltek a kórusok vasárnap
délután az Apáczai Kiadóban megtartott hangversenyen. A Bárdos Fesztivált Molnár Gábor, a polgármesteri
hivatal fôelôadója ajánlotta a közönség figyelmébe. Hangsúlyozta, hogy
ugyan már korábban is rendeztek kórustalálkozókat Celldömölkön, a zeneszerzô Bárdos Lajos nevét közel
másfél évtizede vette fel a helyi kórus által rendezett találkozó. A vendég együtteseket és a közönséget
Esztergályos Jenô, az Apáczai Kiadó
igazgatója is köszöntötte.

A programot a celldömölki Liszt Ferenc Vegyeskar – Süle Ferenc karnagy
vezetésével – nyitotta meg színvonalas mûsorával, majd sorra mutatkoztak be a vendég együttesek. Fellépett a keszthelyi Kis Szent Teréz Plébánia kórusa, karnagy Pálné Szelencsik Klára, a pápai Bárdos Lajos
Vegyeskar, karnagy Fehér Ferenc és a
Vajdaságból, Adáról érkezett Musica
Mundana Kórus, karnagy Birkás János. Az önálló mûsorblokkok után közös dalolással lepték meg a közönséget az énekkarok, záró mûsorszámként Bárdos Lajos Tábortûznél címû
darabját énekelték el. A fesztiválra
igaz volt a megnyitón elhangzott kodályi gondolat: „a zene mindenkié,
nem ismer határokat”.
»T.G.

Tabukról
a könyvek által
A Nagy Könyv Program keretében Nemes Gáspár, német irodalommal és filozófiával foglalkozó fôiskolai tanár tartott elôadást a Kresznerics
Ferenc Könyvtárban április 14-én. Az elôadó A
zongoratanárnô címû Jelinek mûvet mutatta be
a megjelenteknek.
A 20. századi széppróza különösen egyéni, merész hangú írónôje Elfriede Jelinek. Önéletrajzi
ihletésû regénye kendôzetlenül mutatja be az
érzelmeket és azok elferdülését is. Az írónô
2004-ben irodalmi Nobel-díjban részesült a regény hangvételéért és kiemelkedô nyelvezeti
stílusáért. Nemes Gáspár szerint az európai
gondolkodásmód nagyon prûd és álszemérmes.
Ki kell mondanunk bizonyos tabukat, illetve le
kell ôket döntenünk? Ha ledöntjük, közelebb jutunk-e magunkhoz, elmondunk-e valami fontosat arról, hogy mi az ember? – tette fel a kérdést. Ha nem mondjuk ki, és elfojtjuk ôket, az
feszültségokozó lehet. Ha egy irodalmi mû kimond bizonyos tabukat, akkor korlátokat lépünk át, és evidenciákat rombolunk le. Ha túlzottan elhitetjük az olvasóval, hogy az ember
ilyen, ahogy a regényben szerepel – a brutális
perverzióig elferdült ember világáról van szó –,
az borzasztó veszélyt rejt. Az ember ilyen is, de
nemcsak ez. Ezt az elferdült, nagyon diszharmonikus embert kellene harmonikussá tenni,
és élhetôvé tenni a világunkat. Ez a könyv elolvasása és a belôle készült film megnézése után
is parancs marad az ember számára – mondta
el az elôadó.
»REINER ANITA

a liszt ferenc vegyeskar

Kemenesaljai alkotók mûvei
Ablaktükröket, bôrszobrokat, festményeket, kemenesaljai alkotók
mûveit állították ki a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ galériáján. Az
április 22-ei megnyitón Pálné Horváth Mária, az intézmény igazgatója
köszöntötte a mûvészeket és a közönséget.
„Itt élnek közöttünk, kedves ismerôseink, barátaink azok a mûvészek,
akiknek alkotásai láthatók a tárlaton”, fogalmazott az intézményvezetô. A galérián lévô gyûjtemény öt
alkotó mûveibôl ad válogatást.
Banyó Gyula és Katonáné Erdély
Gyöngyi festményei, Borsos Péter
bôrképei- és szobrai, Ferencz Tibor

tiffany üvegablakai, Illés Erika vonalrajzai és Nagy István festményei,
grafikái változatos, érdekes tárlattá
álltak össze.
A szem sorra fogadja be a kemenesaljai táj szépségét, a csendéletek hangulatát, a megformált alakokat, az üveg tisztaságát. Az alkotásokban megfogalmazódik az emberi élet értelme, a családi kapcsolatok, játékra kelnek a színek és a
formák, teret kap a végtelen fantázia, és visszaköszönnek a tájak,
épületek, amelyek körülvesznek
bennünket.
A kemenesaljai alkotók kiállítása május 18-ig látogatható.
»T.G.

borsos péter, katonáné erdély gyöngyi, banyó gyula és ferenc tibor
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Jubileumi verseny
Jubileumi tanulmányi versenyt rendeztek a megye gyógypedagógiai tagozatos tanulói számára április 28-án
a Gáyer Gyula Általános Iskolában. Az
Országos Komplex Tanulmányi Versenyt harmincadik alkalommal rendezték meg. A körmendi, kôszegi,
sárvári, szombathelyi, vasvári és celldömölki iskolák csapatait Fehér László polgármester, Baloghné Danka
Adél iskolaigazgató és Szilágyi Imréverseny elôtt a diákok

Rajzpályázat

né, a Vas Megyei Pedagógiai Intézet
szaktanácsadója köszöntötte.
A verseny során forgószínpadszerû
megoldással hat állomáson kellett teljesíteni a hatodik és hetedik osztályos
diákoknak. Történelembôl, magyarból, természetismeretbôl bizonyították tudásukat, az Európai Unióhoz kapcsolódva útvonal tervet készítve földrajzi ismeretekbôl adtak számot a tanulók. Az egészséges életmódhoz kötôdve egészséges ételeket készítettek, és a jubileumi verseny tiszteletére ajándéktárgyat is készítettek az
ügyes kezek elnevezésû állomáson.
Az országos verseny megyei fordulója szép hazai sikerrel zárult, a Gáyer
iskola elsô csapata lett az elsô helyezett, a második csapat pedig a harmadik helyet szerezte meg. Az elsô
helyezett csapat tagjai: Gál Attila,
Kalamár Erzsébet, Meleg Alexandra,
Németh Anita. Az egyéni versenyben
történelembôl a hatodik osztályosok
között Németh Anita az elsô, Gál Attila a második helyen végzett. A hetedik osztályosok között Meleg Alexandra harmadik lett.

Három hét
Liechtensteinben
A liechtensteini hercegnô, mint az ottani vöröskereszt tiszteletbeli elnöke
közel tíz éve ad lehetôséget különbözô országok szociálisan rászoruló
gyermekeinek háromhetes üdülésre
a hercegség területén. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat javaslata alapján
hazánkból évente két, tizenhat tagú
csoport élhet ezzel. A lehetôséget
ezúttal Celldömölk kapta meg. Tôlünk
utazhattak a 11-12 éves kisdiákok
Schaan városkájába, ami a városunkban mûködô máltai szolgálat kiváló
munkájának az elismerése. A csoport
– amelyben a város mindegyik általános iskolájából négyen és felnôtt kísérôik vettek részt – húsvét után indult útra.
Karádi Mihály, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat celldömölki csoportjának vezetôje elmondta, hogy a
Liechtetnsteinben eltöltött csodálatos három hét felejthetetlen élmény
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marad gyermeknek és felnôttnek
egyaránt. A napi változatos programok között uszodalátogatás, sport,
egyéb játékok és természetesen
sok-sok kirándulás szerepelt a hercegség és Svájc területén. A legnagyobb élmény az volt, amikor a hercegnô a rezidenciáján fogadta a csoport tagjait, akik egy kis mûsorral
kedveskedtek neki, ô pedig süteménnyel, üdítôvel és kötetlen beszélgetéssel viszonozta azt. A csoport vezetôje elmondta azt is, hogy
röviddel megérkezésük után minden
gyermek ruhákat kapott ajándékba,
és egy cipôboltban vehetett magának egy pár márkás lábbelit. A három hét leteltével kicsit szomorú
szívvel, ugyanakkor vidáman is indultak haza, mert tudták, hogy itthon nagyon várják ôket azok, akik
már nekik is hiányoznak.
»VÖLGYI L.

Zöld erdôben, zöld mezôben címmel
hirdet rajzpályázatot a Gáyer Gyula
Általános Iskola a Gáyer-heti rendezvénysorozatának részeként. A pályázatot három korcsoportban – általános
iskola 1–4. osztályosok és 5–8. osztályosok, illetve óvodások részére – írják ki. A pályamunkákat bármely
technikával, maximum A/4-es méretben, paszpartúrával ellátva kell elkészíteni. Intézményenként maximum
tíz pályamûvet fogadnak el. Az alkotások hátlapjára rá kell írni a pályázó
nevét, osztályát, iskoláját és annak címét. A pályamunkák beküldési határideje június 3-a. Cím: Gáyer Gyula Általános iskola, Celldömölk, Pf. 17.
A díjakat június 13-án 8 órakor, a
Gáyer-hét megnyitó ünnepségén adják át, és ekkor nyílik az alkotásokból
összeállított kiállítás is. A díjazottak
külön értesítést kapnak.

Gyermek
színjátszók
A Soltis Lajos Színház gyermekstúdiósainak vizsgaelôadását tartják
május 9-én 14 órakor a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központban. A gyermek
színjátszók Petôfi Sándor János vitéz
címû drámajátékát mutatják be, a
darabot Ecsedi Erzsébet színmûvész
rendezte és tanította be. Az elôadásra 200 forintért váltható belépôjegy,
de a színház felülfizetést, támogatást is szívesen elfogad, amellyel az
adományozók a gyermekstúdiósok
képzését segítik.

Elismerések
Országos arany minôsítést kapott a
Soltis Lajos Színház Csongor és Tünde,
valamint a Szkíták címû darabjai a
Vasváron megrendezett nemzetközi
színjátszó fesztiválon. A harminc produkció közül a Csongor és Tünde kapta a legjobb elôadás díját. A Szkítákat
minôsítették a Magyar Mûvelôdési
Intézet legjobb rendezés díjára,
Herczeg Tamás rendezôi díjat kapott.
Benkô Péter a legjobb férfi fôszereplô elismerést kapott.

» O L V A S Ó I
Megkérdeztük
» válaszoltak

O L D A L

Milyen a fiatalok helyzete?

»kérdez: vass vera

»fotó: tulok gabriella

Cságoly Szilvia

Szerintem Magyarországon
nehéz a fiatalok helyzete
mind lakásügyben, mind
egyéb területeken. Helyi viszonylatban pedig még nehezebb. Nagy az elvándorlás.
Nincs munkalehetôség, ezért
máshol telepednek le. A baráti, ismerôsi körömben is sokan
teszik ezt. Celldömölkön kevés
önkormányzati lakás épül, és
magasak a lakásárak. A banki
hiteleknél sajnos nem kedvezôek a kondíciók. A fiatalok
meg szeretnék teremteni a
biztos egzisztenciális hátteret,
ezért a családalapítás ideje is
egyre inkább kitolódik.

Papp Adél

Jó fiatalnak lenni, de nagyon
nehéz a helyzetünk. A fiatalok
lakáshoz jutása nehéz, mert a
banki rendszerek nagyon meg
vannak szorítva. Nincs munkalehetôség, sok a munkanélküli. A gyerekvállalás esetében az a gond, hogy a gyes
kevés. Szerintem a szüleinknek könnyebb volt a dolguk.
Sajnos a házhely is drága a
városban, építkezni is nagyon
sokba kerül. Sok ismerôsöm
kiköltözött vidékre, felújítottak egy régebbi házat. Ezzel
viszont az a gond, hogy késôbb a gyerekeknek nincs
óvoda, iskola a településen.

Nagyné
Pityer Gabriella

Mi nemrég költöztünk új lakásba. A városban az egyik banknál rendeztük a lakásügyeket,
nagyon rugalmasak voltak.
Természetesen alaptôke kell
ahhoz, hogy el lehessen indulni. Sajnos a munkahelyek sorra
szûnnek meg a városban. Én is
visszamennék dolgozni, de
nem tudom, a régi munkahelyemmel mi lesz. Nehéz a családalapítás is. Mi is szeretnénk
még egy gyereket, mert ahogy
a mondás is tartja: egy gyerek
nem gyerek. Szeretnénk a
gyermekünknek kistestvért.
Biztosan nem lesz könnyû, de
valahogy megoldjuk.

Varga Gábor

Véleményem szerint a lakáshelyzet nagyon nehéz annak,
akinek nincs egy kis szülôi segítsége. A munkahely is kevés Celldömölkön. A családalapítás ideje is egyre jobban
kitolódik. Addig nem vállalnak a fiatalok gyereket, amíg
nincs meg a biztos anyagi
háttér, egzisztencia. Szerintem új munkahelyek kellenének. A magasabb végzettségûek is el akarnak menni a
városból máshova dolgozni. A
fiatalokat jobban kellene támogatni, például a lakásárak
csökkentésével, kedvezôbb
banki hitelkonstrukciókkal.

Védekezés a parlagfû ellen
Sokan örülnek, hogy véget értek a
zord téli napok, és több idôt tölthetnek a szabadban. Valóban nagyon jó
kiszabadulni a négy fal közül, és élvezni a természet közelségét. Ennek
ellenére a legtöbb ember örömébe
ürömként vegyül a pollenallergia,
mely nagyon kellemetlen tünetekkel
jár együtt. Egyik elôidézôje a parlagfû, ami a Magyarországon a leggyakrabban elôforduló gyomnövény. A
növény fôleg azokat a földterületeket
kedveli, ahol rendszeres mezôgazdasági mûvelést folytatnak vagy folytattak régebben.
Elterjedésében jelentôs szerepet játszik, hogy a parlagon heverô mezôgazdasági területeken, kertekben a
vegyszeres gyomirtás rendszertelensége miatt a parlagfû az úr. Ez a
gyomnövény rendkívül alkalmazkodó
a hideggel, szárazsággal, sôt még az
egyes vegyszerekkel szemben is. A
napraforgó, kukorica, dinnyeföldek,
valamint a szôlôk és gyümölcsültetvények sok esetben erôsen szennyezettek a parlagfûvel. A megmûvelt

területeken terméskiesést okoz, ez
ronthat az exportálás lehetôségén is.
Fontos tehát, hogy a lakosság minél
elôbb összefogjon, és szervezetten
irtsa ezt a nem kívánatos növényt.
A védekezés történhet vegyszeres
gyomirtással, ilyenkor a talajon át ható vegyszerek már csírájában kipusztítják a gyomot, vagy már a kikelt növények ellen alkalmaznak levélen át
ható vegyszereket. A gyom elpusztításának másik módja, mikor kapálással vagy kaszálással irtanak, lehetôleg
még a virágzás elôtt. Amennyiben ez
nem történik meg, a pollentermelést
már nem lehet megállítani, a nagy tömegû pollen pedig a rejtett túlérzékenységet is elôhozhatja.
Az önkormányzat minden évben felszólítja a magánszemélyeket az irtásra. Amennyiben a felszólítás nem hatásos, az önkormányzat végzi el a
gyom irtását, de ennek költségeit a
terület tulajdonosának kell megtéríteni. A termelôszövetkezeti földek
esetében az illetékes növényvédelmi
hatóság ügyel arra, hogy az irtás

megtörténjen. Számos kiadvány jelent meg annak érdekében, hogy a
lakosság felismerje a parlagfüvet, és
ezáltal sikeresebben tudjon védekezni ellene.
»NAGY ANDREA

Versmondás
Hagyományosan idén is meghirdeti a
Weöres Sándor versmondó versenyt az
ostffyasszonyfai Petôfi Sándor ÁMK. A
verseny május 27-én 9 órakor lesz az
ostffyasszonyfai mûvelôdési házban. A
versmondó versenyt négy korosztályban
– 1–2. osztályosok, 3–4. osztályosok, 5–6.
osztályosok, 7–8. osztályosok – részére
hirdetik meg. A tanulóknak egy József
Attila verssel és egy szabadon választott
verssel kell készülniük. A versenyre május 13-ig lehet jelentkezni az iskola címén (9512 Ostffyasszonyfa, Március 15.
tér 3., e-mail: petofiamk@freemail.
sulinet.hu, telefon: 95/394-008).
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Asztalitenisz
Extra Liga
CVSE-Mávépcell – Harkány SE 10:6
Április 23. A két páros megnyerése
után úgy tûnt, simán fog nyerni a
hazai csapat, ám az
ellenfél nem adta
meg magát olyan
könnyen. 5:5-ig fej-fej
mellett haladt a két
csapat, és csak utána
sikerült kicsikarni a
gyôzelmet.
Ez
a
gyôzelem egyúttal azt
is jelenti, hogy a
következô szakaszt a
„felsô házban” folytathatják a mieink,
ami bravúros teljesítménynek számít.
németh jános
Gyôzött: Mercz Gábor
3, Németh János 3, Vimi Roland 1,
Faragó Bálint 1, a Mercz-Vimi és a
Németh-Faragó páros.
A párosok után az elsô körben csak
Némethnek sikerült nyernie, így
3:3-ra alakult az eredmény. A
második körben sem változott a
helyzet: Mercz gyôzött Pintér,
Németh pedig dr.Szita ellen, Vimi és
Faragó pedig kikapott.(5:5). A harmadik kör után már ismét nekünk
állt a zászló, ugyanis Vimi megverte
Káposztást, Faragó pedig Pintért.
Ebben a körben fontos volt, hogy
Mercz 0:2-rôl fordítani tudott
dr.Szita ellen, mert bár Németh
nem bírt Naggyal, 8:6 arányban már
nálunk volt az elôny. A negyedik
körben aztán véget ért a találkozó,
ugyanis Mercz és Németh egyaránt
gyôzött, ezzel kialakult a 10:6-os
végeredmény.
»VÖLGYI L.

Labdarúgás
Elôzô lapszámunkból helyhiány
miatt kimaradtak a korábbi fordulók
eredményei. Mostani lapszámunkban az utóbbi fordulók eredményeivel együtt közöljük azokat.
Az április 6-án elmaradt mérkôzések
eredményei: Gyirmót-Mezôfalva 4-2,
Budakalász-Budafok 1-0.
Az április 9-10-ei forduló mérkôzéseinek
eredményei: Gyirmót-Balatonlelle 2-1,
Budakalász-Integrál-DAC 1-1, Paks12

»

Nyert a férfi csapat
Az NB II-es kézilabda-bajnokság soron következô két fordulójában Mátés
István játékosai két fontos gyôzelmet aratottak, így a hátralévô mérkôzéseken egy pontot kell csak szerezniük, hogy a harmadik helyen végezzenek. A nôk hiába játszottak jól, mindkét összecsapáson vereséggel zártak.
Szombathelyi Fôiskola – CVSE 32:33
(16:12)
Szombathely, 100 nézô, NB II-es férfi
bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette:
Bóna, Miskei.
CVSE: Horváth – Kormos (3),
Csitkovics (3), Vincze (1), Tóth A. (9),
Gubián (3), Jakab (1). Csere: Kozma –
Lendvai (11), Bakonyi (2). Edzô: Mátés István.
Jók: Csitkovics, Tóth A., Kozma, Lendvai.
Mátés István: Küzdelmes mérkôzésen
sok hibával játszottunk, de a csapat
tartását, erejét jelzi, hogy szinte kilátástalan helyzetbôl fordítottunk. Gyôzelmünk értékét növeli, hogy egy remekül játszó Fôiskolát vertünk meg.
Ifjúsági mérkôzésen 51:31 arányú
szombathelyi gyôzelem született.

CVSE – Mór 29:25 (13:12)
Szombathely, 100 nézô, NB II-es férfi
bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette:
Balaskó, Jüngling.
CVSE: Kozma – Kormos (3), Tóth A. (6),
Koronczai, Erôss (3), Csitkovics (8),
Gubián (2). Csere: Vincze (1), Bakonyi
(5), Sali (1), Jakab. Edzô: Mátés István.
Jók: Kozma, Csitkovics, Bakonyi.
Mátés István: Az elsô félidôben fej-fej
mellett haladtunk, fôleg mi vezettünk, de nem tudtunk nagyobb
elônyre szert tenni. A második félidô
elején elhúzott a Mór, majd felébredtünk, utol értük ôket. Az 50. perc után
jobban koncentráltunk, bravúros kapusteljesítményünk volt.
Ifjúsági mérkôzésen 34:27 arányú
CVSE siker született.

Alsóörs – CVSE 38:32 (15:15)
Alsóörs, 50 nézô, NB II-es nôi bajnoki
kézilabda-mérkôzés. Vezette: Bán E,
Bán T.
CVSE: Balogh – Kertész (8),
Szomorkovits L. (5), Juhász (5),
Szomorkovits A. (2), Farkas (10),
Hende (1). Csere: Mendel – Bödör,
Szórádi (1), Orbán, Fûzfa, Kovács.
Edzô: Molnár János.
Jók: Kertész, Farkas.
Molnár János: Végig fej-fej mellett haladtunk, a végjátékban volt egy rövidzárlatunk, ami eldöntötte a két
pont sorsát.
Ifjúsági mérkôzésen 25:14 arányú vereséget szenvedett a CVSE.

CVSE – VKLSE Gyôr 24:31(15:14)
Sárvár, 50 nézô, NB II-es nôi bajnoki
kézilabda-mérkôzés. Vezette: Badics,
Dobonai.
CVSE: Mendel – Kertész (6),
Szomorkovits L. (5), Szomorkovits A.
(4), Farkas (3), Szilvágyi (5), Hende.
Csere: Balogh – Orbán, Szórádi (1),
Fûzfa, Kovács. Edzô: Molnár János.
Molnár János: Kezdenek a sérültjeink
felépülni. Az idény legjobb játéka sem
volt elég a gyôzelemhez. A vendégek
egykori válogatott kapusa a mezôny
legjobbja volt a második félidôben.
Ifjúsági mérkôzésen 28.8 arányú vereséget szenvedett a CVSE.

Soroksár 5-0, Felcsút-Komló 1-1,
Szentlôrinc-Pénzügyôr 5-1, Kaposvölgye-Veszprém 0-0, Mezôfalva-Budafok 1-1.
Az április 13-án elmaradt mérkôzés eredménye: Barcs-Budakalász 4-2.
Az április 16-17-ei forduló mérkôzéseinek
eredményei: Pénzügyôr-Mezôfalva 4-1,
Soroksár-Felcsút 1-2, Veszprém-Gyirmót 1-0, Komló-Szentlôrinc 1-0,
Integrál-DAC-Paks 1-0, Balatonlelle-Budakalász 3-3, Barcs-Kaposvölgye 3-2.
Magyar Kupamérkôzés április 20-án Vönöckön: Kemenesalja–Celldömölk 1-5.
Elmaradt mérkôzések eredményei: FelcsútVeszprém 4-1, Soroksár-Gyirmót 0-0.

Az április 23-24-ei forduló mérkôzéseinek
eredményei: Gyirmót-Budakalász 3-2,
Paks-Balatonlelle 4-1, Felcsút-Integrál-DAC 2-3, Veszprém-Barcs 0-2,
Szentlôrinc-Soroksár 2-1, MezôfalvaKomló 0-1, Kaposvölgye-Budafok 5-0.
Elmaradt mérkôzések eredményei: Budafok-Balatonlelle 2-2, PénzügyôrIntegrál-DAC 0-4.
Az április 30-ai és május 1-jei forduló
mérkôzéseinek eredményei: SoroksárMezôfalva 4-0, Budakalász-Paks 1-1,
Pénzügyôr-Kaposvölgye 1-2, IntegrálDAC-Szentlôrinc 2-0, Balatonlelle-Felcsút 0-6, Budafok-Veszprém 1-0,
Barcs-Gyirmót 1-1.
»TIM

»VASS VERA

» K S U P L OT RÚ TR A

Egyszer öröm, másszor bánat
Celldömölki VSE-CELLMODUL–Pénzügyôr
SE 7-1 (4-1)
Celldömölk, április 23, 400 nézô, NB
II-es labdarúgó-mérkôzés, vezette:
Szökrény (Deutsch, Szalai).
Celldömölk: Tóth – Vajda, SUBICZ, Csákvári, HUDÁK – Manganelli, Palkovics,
SZABÓ (Bodor 66. p.), Németh A. (Vér
63. p.) – HEGYI (Beke 46. p.), NÉMETH
J. Edzô: Sebestyén Attila.
Pénzügyôr: Hachbold – Szikes (Diószegi
70. p.), Sólyom, dr. Vainer, Stupek –
Csákvári Zs., Fúlôp (dr. Bocsó 75. p.),
Zsolnai, Patkó – Rojkó (Hegedûs 60.
p.), POLÁKOVICS. Edzô: Eipel Ferenc.
A bajnokságot nagy távolságból követô fôvárosi csapat ezen a mérkôzésen sem tudott a rohamoknak ellenállni, s így a hazaiak tetszés szerint érték el góljaikat. Az elsôt mindjárt a 2. percben egy szögletet követôen Németh Attila szerezte 2 méterrôl: egy visszafejelt labdát jutatott
a hálóba. (1-0). A 8. percben meglepetésre, Polákovics révén, akirôl a
védôk elfeledkeztek, egyenlítettek a
pasarétiek. Tíz percet kellett a vezetô gólra várni. Egy szép Németh József és Hegyi László kényszerítôzés
után az elôbbi, aki már egy kapufát
is magáénak mondhatott, magabiztosan lôtt a bal alsó sarokba. (2-1). A
38. percben Vajda 40 méterrôl mértani pontossággal játszotta meg Hegyit a kaputól 12 méterre, aki levette a labdát, és a kapu bal sarkába
gurított. (3-1). Két perccel késôbb
egy balról belôtt szögletet Subicz fejelt a hosszúsarokba. (4-1). Szünet
után a mérkôzés 68. percéig kellett
az újabb találatra várni. A labdával
Beke szlalomozott át a pénzügyôr
védelmén, majd a csereként beállt
Vért ugratta ki, aki kicselezte a kapust, és a hálóba gurította az ötödiaz nb ii hummel-csoport állása
1. Felcsút
2. Paks
3. Soroksár
4. Integrál-DAC
5. Kaposvölgye
6. Gyirmót
7. Veszprém
8. Szentlôrinc
9. Barcs
10. Celldömölk
11. Budakalász
12. Balatonlelle
13. Komló
14. Budafok
15. Mezôfalva
16. Pénzügyôr

23
23
23
23
23
24
23
23
23
23
24
23
22
24
23
23

16
13
11
12
10
9
10
10
9
9
8
8
7
5
4
2

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

4
6
5
8
6
6
9
10
8
9
8
8
7
15
14
20

53
40
44
43
33
36
27
34
35
41
41
37
26
20
31
16

-

25
20
29
34
24
31
27
26
32
30
38
42
23
48
52
76

51
43
40
39
37
36
34
33
33
32
32
31
29
19
17
7

ket. (5-1). A fôvárosiak Csákvári Zsoltja egy szabadrúgást kézzel hárított a
16-oson belül. A megítélt 11-est
Beke higgadtan a bal alsóba passzolta. (6-1). A kegyelemdöfést a 90.
percre tartogatták a hazaiak, amikor
egy balról belôtt szögletnél ismét
Subicz emelkedett magasabbra, és
fejelt a léc alá. (7-1).
Komlói Bányász SK –Celldömölki VSECELLMODUL 4-1 (3-1)
Komló, május 1., 300 nézô, NB II-es
labdarúgó-mérkôzés, vezette: Takács
G. (Beidek, Kiss Z.).
A Pénzügyôr elleni gólzáporos mérkôzés után jobb eredményre vártak
Komlón a celldömölki csapat hívei,
de maguk a játékosok is. Az eredmény azonban nem a várakozásnak
megfelelôen alakult. Hiába, ilyen a
foci! A vereség persze a tavasszal jól
szerepelô Bányász csapat ellen nem
meglepô, de a gólarány lehetett volna kisebb is. Meg kell mondani, hogy
úgy tûnt, mintha a celli védelem elfelejtett volna ki jönni a pályára. Ennek az eredménye lett, hogy már az
elsô percben gólt értek el a hazaiak.
A jobbhátvédet játszó Balázs Péter
futott le a partvonalnál mindenkit, és
az alapvonal közelébôl magasan a
kapuelôtérbe küldte a labdát, ahol az
állva maradt védôk közé berobbanó
A május 7-8-ai forduló mérkôzései:
május 7. Celldömölk-Soroksár 17.00
óra. Gyirmót-Paks, Felcsút-Budakalász, Veszprém-Pénzügyôr, május 8.
Szentlôrinc-Balatonlelle, MezôfalvaIntegrál-DAC,
Barcs-Budafok,
Kaposvölgye-Komló.
Elmaradt mérkôzések: május 11. Mezôfalva-Celldömölk 17.00 óra,
Integrál-DAC-Komló.
A május 14-15-ei forduló mérkôzései:
május 14. Budakalász-Szentlôrinc,
Paks-Felcsút,
Pénzügyôr-Barcs,
Soroksár-Kaposvölgye, május 15.
Integrál-DAC-Celldömölk 17.00 óra,
Balatonlelle-Mezôfalva,
KomlóVeszprém, Budafok-Gyirmót.
Elmaradt mérkôzések: május 18.
Komló-Soroksár, Balatonlelle-Pénzügyôr, Veszprém-Szentlôrinc.

Müller fejelte a léc alá a hazai elsô
gólt. (1-0). Még elégé ki sem beszélhették a komlói szurkolók az elsôt,
amikor a 8. percben újból Balázs indította az üresen hagyott Müllert, aki
a felfutó Madar elé mellel perdítette
balra a labdát. Madar élt a lehetôséggel, és rávezette a kapusra, majd
biztosan lôtt a kapuba. (2-0). A gyors
két gól látszólag is sokkolta a celli
csapatot, és csak lassan tértek a játékosok vissza a rendes kerékvágásba.
Mikor azonban már megnyugodni
látszottak, akkor egy újabb gólt értek
el a hazaiak. Egy balról belôtt labdát
többen elvétettek, Illés azonban
nem, az ötösrôl bepasszolta a kapuba. (3-0). A félidô utolsó percében
Szabó Leventét az ötösnél gólhelyzetben gáncsolták. A megítélt 11-est
Hegyi értékesítette. (3-1). Szünet
után a mezônyben feljavult a CVSE
játéka, de a kapu elôtt eredménytelenek voltak, így elmaradt a szépítés.
Sôt, a 90. percben a celliek kapusa
ellökte a hazai csatárt, a jogos 11-est
viszont Augustin a kapu bal sarkába
vágta, és beállította a végeredményt. (4-1).
»TIM
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ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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felelôs szerkesztô:
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Tarrósy Imre, Vass Veronika,
Völgyi László (nívódíjas),
Horváth Lajos (örökös tag)
hirdetésszervezô:

Nagy Antal (20/921-6324)
szerkesztôség:
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»

Villamosítás a Ság hegyen
még a felhívásokat sem voltak hajlandók ki- zájárulás 10 millió forint volt, a hegyközküldeni. 2003 elején a 164 tulajdonos közül ség 440 ezer forinttal járult hozzá a fejleszelôször 64-en jelentkeztek és vállalták, hogy téshez. Az ÉDÁSZ a múlt év júliusában egy
befizetnek 100 ezer forintot a fôvezeték kiépí- összegben kérte a 23 millió 440 ezer forintésére, illetve a rákapcsolás költségeire két tot, és az átutalástól számított öt hónapos
részletben 37 ezer 500 forintot. Késôbb a je- határidôre vállalták a kivitelezést. Idén
lentkezôk száma 80-ra bôvült. A felmérés februárban a mûszaki átadás, márciusban
után fordult Németh Gyula a szombathelyi pedig a transzformátorállomás csatlakoztaÉDÁSZ-hoz, és kérte, hogy a térképen feltün- tása is megtörtént. Március 31-én négy tutetett 80 tulajdonos részére adjanak tájékoz- lajdonos pincéjét kapcsolták rá elsôként a
tató költségvetést a magasfeszültségû hálóza- hálózatra.
ti rendszer és transzformátor állomás kivitele- Németh Gyula elmondta, hogy aki ezután
zésére. A költséget nettó 22 millió forintban akar villanyt kérni az épületéhez vagy az
jelölték meg. Látható volt, hogy a tagonkénti üres telkéhez, annak a társaságnál, szemé287 ezer 500 forintot csak kevesen tudták vol- lyesen nála kell jelentkezni, mert tíz évig a
na kifizetni, a létszámcsökkentés pedig továb- társaság rendelkezik a kiépített vezetékbi részarány-növekedéssel járt volna. Felme- rendszer felett. Az új csatlakozásokból kérült, hogy pályázat útján próbálnak állami tá- sôbb befolyó összeget a villamosított terümogatáshoz jutni. Mivel a pályázat beadására letek közvilágításának kialakítására fordíta hegyközség nem volt jogosult, csak egyéni ják majd, amihez csak a lámpatesteket kell
pályázó lehetett, Németh Gyula leadta a mes- megvásárolni, mert a hálózati rendszerben
teri körjegyzôségre a felmérés eredményeit. a közvilágítási vezetéket már felszerelték.
A körjegyzôség továbbadta a Kemenesaljai Ennek költsége másfél millió forint. Ehhez
Kistelepüléskért Kommunális Szolgáltató Kht.- azonban a kápolnai önkormányzat hozzájának. Németh Gyula elmond- rulása is szükséges, mert neki kell kifizetni
ta: – Mivel pályázni csak hi- az elfogyasztott energia árát a tulajdonovatalos tervrajzzal és a költ- sok által befizetett kommunális adóból.
ségvetés 20 százalékos A villamosításhoz kapcsolódó szervezési
összegének banki letétbe munka több mint két évig tartott. Németh
A Ság hegyen kordonos gyümölcsös és szôlô hétvégi házzal,
helyezésével lehetett, a Gyula ezalatt gyakran találkozott meg nem
pincével sürgôsen eladó. Érd.: 06 30/352-9845.
második részletet korábban értéssel, olyanokkal, akik zúgolódtak, mikor
Tokorcson kétszobás, gázfûtéses családi ház melléképülettel,
kellett befizetni, és 25 ezer látják a tényleges munkát. Amíg idáig jutott
nagy telekkel eladó. Érd.: 06 70/ 313-9097.
forint plusz költséget is. Vál- az ügy, sok-sok szervezés, levelezés, ügyinté2
Celldömölkön 90 m -es, kétszobás családi ház eladó. Érd.: 06
lalni kellett a rizikót, hiszen zés, a helyszíni munkákon való részvétel volt,
70/618-3467.
a tervezés hárommillió fo- ahol az illetékes önkormányzat képviselôje
A Ság hegyen kordonos szôlô pincével, felszereléssel eladó
rintos költségét is ki kellett soha nem jelent meg, a fôszervezô intézte
vagy bérbeadó. Érd.: 06 70/319-1661.
fizetni. A tagoknak azt is azokat. Fontosnak tartom azt is megjegyezni,
A kissomlyói hegyen, a borgátai fürdôhöz közel, kordonos
vállalni kellett, hogy a pén- hogy – néhány véleménnyel ellentétben –
mûvelésû szôlô jó állapotú, régi pincével, felszereléssel
zükbôl fizettük ki a folyama- Németh Gyula egyetlen forintot sem vett fel,
eladó. Érd.: 06 30/573-8741.
tos költségeket, így kamat viszont rengeteg munkát, idôt áldozott a köz
nem képzôdött.
javára. Bizton állíthatom, az ô tevékenysége
Bükfürdôi üdülési jog május 11-tôl 24-ig kiadó. Érd.: 06 30/
A pályázaton 13 millió fo- nélkül nem lenne villany a Ság hegy kápolnai
573-8741.
rintot nyertek, a tagi hoz- oldalán.
»KÁLDOS GYULA
Sárváron, a fô utcán 30 m2-es, bejáratott üzlet eladó. Érd.:
95/320-924, 06 30/254-0774.
Skoda Favorit 1990. decemberi, 2006. júliusig érvényes mûszakival, vonóhoroggal, rádiómagnóval eladó. Irányár:
260.000 Ft. Érd.: 06 20/255-9802.
Mercedes motoros tûzifa-fûrészelô gép munkával eladó. Diesel- és elektromos hajtással. Irányár: 310.000 Ft. Érd.:
95/451-170, 06 20/542-4282, Rabóczki István.
Celldömölk–Alsóságon 1200 m2-es építési telek eladó. Érd.: 06
30/259-9470, 06 30/500-7635.
Szerettei sírjának virágosítását, beültetését, gondozását, viÉpítôipari gépek bérbeadása
rágcsokrok kihelyezését vállalom. Érd.: 06 20/372-2474.
(árokásó, döngölô, rakodó stb.),
80 m2-es, felújított családi ház eladó vagy albérletbe kiadó.
illetve építôanyag-kereskedés.
Érd.: 06 30/681-3036.
Tel./fax: 95/424-616, 06 30/630-4596
55 darab bontott hullámpala eladó. Érd.: 06 70/333-6400.
A Ság hegy sokoldalú érték számunkra,
ezért vannak törekvések, hogy még szebbé és komfortosabbá tegyük. Napjainkban
a hegy villamos energiával való ellátása
van folyamatban.
A rendszerváltás elôtt a mesteri tanács már
próbálkozott az illetékességi területén a villamosítással, de nem lett belôle semmi. Az
önkormányzati idôszakban a celldömölki oldalon – bár nem lett befejezve – komoly útépítést folytattak. A gazdák összefogásával
pedig bôvült a villanyhálózat és az ivóvízhálózat. A hegy túlsó oldalán a kápolnai és a
mesteri önkormányzat azonban nem volt
hajlandó bármit is tenni, a pincék után ötezer
forint kommunális adó beszedésén kívül.
A beszedett adót sem forgatták vissza például
az utak javítására, télen a tisztíttatásukra.
Látva a kápolnai és a mesteri önkormányzatok elzárkózását, a gazdák a celli oldal példájára összefogást fontolgattak a villamos hálózat kiépítésére. Az ügy akkor vett lendületet,
amikor Németh Gyula vette kezébe a szervezést. Másutt ez önkormányzati feladat, ôk
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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

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.
ÚJRA ELKEZDÔDÖTT A VALUTAVÁLTÁS A CIKLÁMEN TOURIST UTAZÁSI IRODÁBAN

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

Fiesta
FordF

Minôség. Megbízhatóság.

Focus
Új FordF

Minôség. Megbízhatóság.

FORD STRAUSS AUTÓSZALON

FORD STRAUSS AUTÓSZALON

Szombathely, Zanati u. 58. Tel.: 512-860 • www.strauss.hu

Szombathely, Zanati u. 58. Tel.: 512-860 • www.strauss.hu
Vegyes átlagfogyasztás: 4,5–7,7 l/km, CO2 -kibocsátás 108–254 g/km

Getz

A készlet erejéig!

NET-CELL Kft.
Celldömölk, Kossuth L. u. 18.
Tel.: 95/424-472, 06 20/938-9000

