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VELÜNK EDDIG IS NYERT, HA
GÉPKOCSIJÁT NÁLUNK TANKOLTA…

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

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

Balogh Zsolt vállalkozó

Celldömölkön 80 m2-es cs. ház garázzsal
600 m2 telken eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft
Celldömölkön 3 szobás, földszinti lakás
eladó. Ir.ár.: 10,5 M Ft

Celldömölkön 3 szobás cs. ház garázzsal,
510 m2 telken eladó. Ir. ár: 12,8 M Ft

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

Celldömölkön 2 szobás felújított lakás eladó.
I.ár: 8 M Ft

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

Celld-ön 1+2x1/2 szobás, teljesen felújított belvárosi lakás eladó. Ir.ár: 7,2 M Ft.
Celldömölkön 2+1/2 szobás, kifogástalan áll.
lakás eladó. Ir.ár: 12,9 M Ft.

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház, frekventált helyen
eladó. I.ár: 15,5 M Ft
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Celldömölkön 3 szobás cs. ház 960 m telekkel eladó. Ir.ár: 15 M Ft.

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

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

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

Megújult környezetben, a megszokott
kedvezményekkel várjuk Önöket továbbra is

A J Á N L A T A :

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.
Celldömölkön 2 szobás, belvárosi, földszintes lakás eladó. Ir.ár: 8,3 M Ft.
Celldömölkön 2 szoba+nappalis, teljesen felújított sorházi ház eladó. 10,5 M Ft.
Borgátán építési telek eladó. Ir.ár: 1.9 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 2+2 szoba+nappalis családi ház eladó. Ir.ár. 16,9 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

• Diák igazolvánnyal rendelkezô új ügyfeleink a Bôvített + csomag árától kezdôdôen az árából 20% kedvezményt kapnak!
• Cellkábel „hûség” ajánlat: Amennyiben vállalja, hogy meglévô elôfizetését legalább 2007. június 30-ig megtartja, akkor 1 hónap havidíját elengedjük és
a fenti akciós havidíjakkal veheti igénybe internet-szolgáltatásunkat! Amennyiben nincs hûségnyilatkozata érvényben, illetve 2005. június 30. elôtt jár le!
Celldömölk Kossuth L. u. 16. Tel.: 95/423-423

»JEGYZET

Apróság
Mindig jó érzéssel tölt el, ha jártomban-keltemben kismamát látok. Boltban és egyéb helyeken is
magam elé engedem, mert tisztelem ôt, a szíve alatt édes terhet viselô nôt. Ugyanakkor háborgok, ha
dohányozni, netán alkoholt fogyasztani látom azt, aki áldott állapotban van, mert neki mindent
meg kell tennie, hogy születendô
gyermeke egészséges legyen.
Ezért aztán kissé meghökkentem,
amikor a minap azt láttam, hogy az
egyik kismama zsinóron lógó mobiltelefonja éppen a pocakján volt.
Olvassuk és halljuk is a figyelmeztetést, hogy a kutatók véleménye
szerint a mobiltelefonok az emberi
szervezetre káros sugarakat bocsátanak ki, ami nyilván nem tesz jót
a magzatnak sem.
Tudom, a mindennapi gondok mellett apróságnak tûnik, de: Kismamák! Sok egyéb mellett gondoljatok, gondoljanak erre a jelentéktelennek tûnô dologra is, hogy az
örömük valóban felhôtlen legyen,
amikor a karjukon lesz majd a várva várt kis jövevény.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Eragon a Ság hegyen
Adam Goodman mutatta be a Ság
hegyen forgatandó Eragon címû filmet a képviselô-testület július 6-ai
ülésén. Aznap statisztaválogatást is
tartottak a városban.
Egy fiatal angol színész, Ed Speleers
lesz Eragon, a királyfi a hasonló címû
mozifilmben, amelyet a 20th Century
Fox készít Magyarországon. A filmtársaság
képviseletében
Adam
Goodman újságunknak elmondta,
hogy Ed Speleersnek az elsô mozifilmje lesz az Eragon, de rajta kívül
igazi nagy nevek, világhírû színészek
is megfordulnak Celldömölkön, az ô
kilétüket azonban még nem árulják
el a filmkészítôk. A film, amelyet
Stefen Fangmeier rendez, több helyszínen játszódik, többek között Pilisborosjenôn, Budakeszin, Tatabányán,
az utómunkákat, a számítógépes effektusokat pedig az Egyesült Államokban végzik majd. Az Eragon bemutatója a jövô év nyarán lesz.
A forgatást – más helyszínen – augusztus elején kezdik, a teljes forgatási idôszak 16 hétig tart, ebbôl öt
hetet forgatnak Celldömölkön. A 110
perces fantázia-akció filmben körülbelül harminc percet tesznek ki a Ság
hegyen forgatott jelenetek. A kráterben egy falut építenek fel, az ott élô

statisztaválogatást tartottak a készülô filmhez

letépítést a héten kezdték, a forgatás
októberben kezdôdik. Mindegyikre
várják az érdeklôdôket, kirándulóknak
és szemlélôdôknek is szerveznek biztonságos látogatásokat. A város 25
millió forintot kap a filmtársaságtól, illetve a fogadó mögötti régi utat is
helyreállítják a filmkészítés során.
A filmhez statisztaválogatást tartottak a mûvelôdési központban. Kertész Tamás statisztaszervezô tízes
csoportokban hívta be a jelentkezôket, tájékoztatta ôket a filmrôl, majd
egy-egy fényképet készítettek mindenkirôl. Az ötezer statisztanapot
igénylô filmhez októberben két hétig
naponta háromszáz statisztára lesz

Könyvtári rendezvények
Nyári rendezvényekkel várják a
gyerekeket a Kresznerics Ferenc
Könyvtárban. Augusztus 26-ig
minden kedden 10 órakor filmvetítést, csütörtökönként 10 órakor
játszóházat tartanak. A nyári idôszakban hétfôtôl péntekig 10–17
óra között tart nyitva a könyvtár.

Ingyenes pályahasználat
A CVSE sporttelep mûfüves pályáját nyáron is használhatják a sportolni szeretô felnôttek és gyerekek. A pályát bérbe adják, ezen kívül felnôttek felügyelete mellett a
gyerekek ingyen vehetik igénybe.
Az ingyenes pályahasználat csak
bizonyos napokra, délelôttönként
érvényes. A lehetôségekrôl a CVSE
sporttelepén adnak bôvebb tájékoztatást, és ott lehet bejelenteni
az igényeket is.
Az Új Kemenesalja következô lapszáma
augusztus 12-én jelenik meg.

a kráterben építendô díszlet

elzárt közösségbe, a vardenek közé
érkezik meg a történet hôse, Eragon.
A 17 éves fiú korábban csodamágia
folytán jutott egy sárkánytojáshoz, a
belôle kikelt sárkány kíséri el hosszú
útján, hogy a szerelmét megmentse.
Adam Goodman szólt arról is, hogy a
Ság hegyi díszletek építésénél, valamint a kráterbe vezetô út építésénél is
kikérték a geológusok, statikusok véleményét, és – természetvédelmi terület lévén – folyamatosan jelen van
az Ôrségi Nemzeti Park képviselôje is,
nem károsítják a környezetet. A dísz-

szükség, novemberben már kisebb
létszámú statisztériával dolgoznak.
Többnyire átlagos embereket válogattak, de specifikus karakterekre is
szükség lesz. 163 centiméter alatti
emberek a vardenek kicsi népét, a
180 centiméter feletti, izmos emberek pedig az úrgalok harcos csoportját alakítják majd. Elôbbibôl 150,
utóbbiból 80 személyre lesz szükség.
A napi 12 órás elfoglaltságért naponta 4500 forintot fizetnek a színészek
mögött játszó embereknek.
»TULOK GABRIELLA
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Egy hónappal a nyitás elôtt

A medencék egyike úszásra alkalmas tanmedence lesz

Egy hónap múlva adják át a Vulkán
fürdôt. Fehér László polgármester a
képviselô-testület ülésén mondta el,
hogy augusztus 19-én avatják fel a
fürdôt, és nyitják meg a nagyközönség elôtt. Egyelôre még csökkentett
tartalommal – a 25 méteres uszoda, a
tanuszoda, az élménymedence és a
meleg vizes medence használatával –
mûködtetik. Folyamatosan kerestek
befektetôket a fürdô körüli területekre, esetlegesen olyant, aki üzemeltetné is a fürdôt. Aláírt szerzôdések
egyelôre nincsenek, ezért azt a
megoldást választják, hogy a Városgondnokság üzemelteti egy ideig. (Erre más fürdôk esetében is van példa.)

Pályázatot írtak ki a fürdôhöz bevezetô út, a parkoló, a dísztér építésére, a
pályázatot hatan vették ki, a legkedvezôbb ajánlatot adó jelentkezôvel
augusztus elején kötnek szerzôdést.
Az utat, a parkolót és a teret szeptember közepén szeretnék átadni.
Mint ismeretes, a Vulkán fürdô építésének második üteméhez százmillió
forint állami támogatást nyert az önkormányzat, a százmillió forintos önrész csökkentéséhez 32 millió forintot nyert a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán. A
jövô év tavaszáig a hiányzó 68 millió
forintot kell elôteremteni.
»T.G.

Igazgatókat bíztak meg
Képviselô-testületi ülést tartottak
július 6-án a polgármesteri hivatalban. Az ülésen rendôrségi beszámolót hallgattak meg, és személyi kérdésekrôl is döntöttek a
képviselôk.
A testületi ülés elsô napirendi pontjaként Kovács József rendôr alezredes, a celldömölki kapitányság vezetôje beszámolóját hallgatták meg a
képviselôk a múlt év bûnügyi, közrendi és közlekedésbiztonsági helyzetérôl. A beszámoló tartalmazta
egyebek között, hogy a rendôrkapitányság illetékességi területén az ismertté vált bûncselekmények száma
458-ról 681-re nôtt. Az emelkedés fô
oka, hogy abban az idôszakban fejeztek be egy több megyére kiterjedô bûncselekmény-sorozatot. A növekedés ellenére elmondható, hogy
megyei és országos viszonylatban a
kapitánysághoz tartozó terület bûnügyileg kevésbé fertôzött. Pozitívum, hogy kevesebb lett a gyermekek és fiatalkorúak által elkövetett
bûncselekmények száma. Az elmúlt
évben növekedett a közlekedési
balesetek száma. A balesetek okai
között leggyakrabban a sebesség
helytelen megválasztása, az elôzés,
a kanyarodás és az elsôbbségadás
szabályainak megszegése, a figyelmetlen vezetés fordult elô.
Elfogadta a képviselô-testület a településfejlesztési koncepciót. A város
rendezési tervének készítésének során jelenleg a szakhatóságok a településszerkezeti tervet véleményezik,
amelyet a polgármesteri hivatalban
tesznek majd ki közszemlére.
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A fô napirendi pontok után a két
ülés között történtekrôl számolt be
Fehér László polgármester. Elmondta, hogy a Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium munkahelyteremtô pályázatán a Wewalka
Cukrászipari Kft. 65 millió forintot
nyert, a sikeres pályázat a cukrászüzem és a városvezetés utánajárásának is köszönhetô. Az elnyert
összegbôl 65 további munkahelyet
teremtenek a cukrászüzemben. (A
pályázaton 68 pályázó 1,5 milliárd
forint elnyerésével 1704 új munkahelyet alakít ki országszerte.) A városvezetô szólt arról is, hogy az önkormányzat ötmillió forint vissza
nem térítendô támogatást nyert a
mûködésképtelen önkormányzatok
egyéb támogatási pályázatán. A
képviselôk elôtt esküt tett Kaisinger
Sándor, aki a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi
Bizottság nem képviselô tagja lett a
lemondott Káldi Zoltán helyett.
A folyó ügyek között intézményi átszervezésekrôl döntöttek a képviselôk. Korábban szándékát fejezte ki a
képviselô-testület, hogy az Alsósági
Óvodát önálló intézményként megszünteti. A szerdai ülésen döntöttek
arról, hogy augusztus 1-jétôl az Alsósági Óvodát a Városi Óvoda tagóvodájaként mûködtetik tovább.
Szintén korábban fejezte ki a szándékát a testület arról, hogy a közmûvelôdési és a könyvtári feladatellátásra egy összevont intézményt
hoz létre, így megszûnik a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és a
Kresznerics Ferenc Könyvtár önállósága. A szakértôi vélemények sze-

rint nem jogszerûtlen az összevonás,
de szakmai érvek nem indokolják. A
két intézmény dolgozóinak fórumán
is úgy foglaltak állást, hogy sem
szakmai, sem gazdasági érvek nem
támasztják alá az összevonást, és az
épület rekonstrukciója miatt idôszerûtlen is. Mindezek ellenére a testület megerôsítette a szándékot, a
döntésük alapján szeptember 1-jétôl
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár néven mûködik az
összevont intézmény. A képviselôtestület pályázatot ír ki az összevont
intézmény igazgatására a 2006. január 1-je és 2010. december 31-e
közötti idôszakra. A képviselôk zárt
ülésen Fehér László polgármestert
felhatalmazták, hogy a pályázat lebonyolításának idejére az összevont
intézmény igazgatásával Pálné Horváth Máriát, a mûvelôdési központ
igazgatóját bízza meg. További személyi kérdésekrôl is döntöttek a
képviselôk a zárt ülésen. Vinter Józsefet 2011. július 31-ig nevezték ki
a Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatójának. Pályázatot írtak ki az alsósági Berzsenyi Lénárd Általános Iskola igazgatói posztjának betöltésére is. Ketten adtak be pályázatot, dr.
Varga Gáborné jelenlegi iskolaigazgató és Balhási István. Mivel egyik
jelölt sem kapta meg a minôsített
többséghez szükséges kilenc szavazatot, új pályázatot írnak ki.
A következô pályázat elbírálásig dr.
Varga Gábornét bízták meg az iskola
igazgatásával. (A képviselô-testület
augusztus utolsó szerdáján tartja következô soros ülését.)
»TULOK GABRIELLA

Megkezdôdött az aratás
Bôvítik
az otthont
Két férôhellyel bôvítik az idôsek
otthonát, amit öt évvel ezelôtt adtak át. A húszszemélyes otthonban az elmúlt évek alatt folyamatosan telt házzal fogadták a város
és a kistérség idôs embereit, és
mindig vannak várakozók is. Tavaly a celldömölki kistérség pályázaton nyert támogatást a bôvítésre, illetve a város önkormányzata
adott a Népjóléti Szolgálatnak a
beruházásra elôleget, amit majd a
belépési díjból egyenlítenek ki,
tudtuk meg az intézmény igazgatójától. Csizmaziáné Hubert Mária
szerint a nagy érdeklôdés miatt jó
lenne további bôvítés is, de
egyelôre örülnek ennek is. Az ötmillió forintba kerülô átalakítás során az emeleti teraszt építik be, illetve a betegszobában zuhanyozót
alakítanak ki. Az építkezés nem
zavarja az intézmény életét, de a
munkálatok zaja az idôs emberektôl türelmet kíván.
Az otthonban lakók nemcsak az
épületben zajló programokon –
felolvasásokon, beszélgetéseken,
ünnepeken – vehetnek részt, hanem a Népjóléti Szolgálat többi
részlegének rendezvényeibe is
bekapcsolódhatnak.
»T.G.

Idén nem nagyon mozdult meg a
piac, gyér az érdeklôdés a gabonák
iránt. A felvásárlói ár tavaly 23-24
ezer forint volt tonnánként, míg ez
évben a kenyérgabonának 21-22
ezer forint, a takarmánygabonáé 1819 ezer forint lesz tonnánként- tudtuk meg dr. Pörneczi Károlytól, a
Celli-Sághegyalja Rt. elnök-vezérigazgatójától.
Országos szinten gondot jelent az is,
hogy a tavalyi gabona még raktárban
van, ezért okoz problémát az idei termés elhelyezése. A Celli-Sághegyalja
Rt-nél a múlt évi termést teljes mértékben értékesítették, így az idei termés tárolását is meg tudják oldani.
Július 5-én kezdték meg a 230 hektáron termesztett ôszi repce aratását,
mellyel az idôtôl függôen két-három
nap alatt végeznek. A repcét tonnánként 48 ezer forintos áron sikerült értékesíteniük, melyet a vásárló augusztusig szállít majd el. A 800 hektáron termelt ôszi búza aratását az
idôjárástól függôen július 10-e körül
kezdik meg. A várható idei termésbôl
ezer tonna takarmánybúzát már leszerzôdtettek tonnánkénti 20 ezer
500 forintos egységáron, melyet
szeptemberig fognak elszállítani. Az
elnök elmondta: azzal mindenképpen számolni kell, hogy az ôszi búza
egy része étkezési, más része takarmány minôségû lesz. A repcét és a
búzát kereskedôknek adják el, a rep-

A kukorica betakarításával még várni kell

cét Bruckba, az ôszi búzát Szlovéniába exportálják majd, de a celldömölki malom is a vásárlók köréhez tartozik. A betakarításhoz szükséges eszközállomány feltételei biztosítottak,
és tapasztalat szakember gárda áll
rendelkezésre, akik napi 12–14 órában dolgoznak az aratás idején.
»NAGY ANDREA

Pedagógusok nyári képzése
Az Apáczai Kiadó ebben az évben is
megrendezte a hagyományos Tanítók Apáczai Nyári Akadémiája elnevezésû programsorozatát. Ezúttal június 20-án érkezett Celldömölkre
száz pedagógus az ország minden
pontjáról és a határainkon túlról,
hogy hat napon keresztül számos
elôadást hallgasson meg, illetve délutánonként kiránduljon, kikapcsolódjon a városban és a környezô településeken.
A TANYA résztvevôit az Apáczai Kiadóban ünnepélyes megnyitón köszöntötték, majd másnap, a környezeti nevelés napján Esztergályos Jenô
ügyvezetô igazgató mutatta be a jelenlévôknek a kiadót. Winkler Márta
Örömmel élni az iskolában címmel,
valamint dr. Ranschburg Jenô professzor a kisiskolások tanulási problémáiról tartott elôadást. A nyári akadémia háziasszonya, az Apáczai

Kiadó szakreferens vezetôje, dr. Mester Miklósné a környezeti nevelésrôl
szólt a résztvevôknek. Az anyanyelv
napján Grétsy László professzor Európainak lenni, magyarnak maradni
címmel tartott elôadást a tanároknak, tanítóknak, majd a mesérôl, a
szövegértés fejlesztésérôl, a fogalmazás lépéseirôl, a betûtanításról, illetve a tanítási módszerek változatosságairól a magyar nyelv és irodalom tanításában szóltak a tankönyvszerzôk, a meghívott elôadók. A matematika napján a játékos matematikatanításról, a szöveges feladatok
megoldásáról, a szöveges értékelésrôl volt szó. Lévay Erzsébet felelôs
szerkesztô a Szivárvány gyermekfolyóiratot, dr. Mester Miklósné pedig a
Tanulás-Tanítás pedagógiai folyóiratot mutatta be jelenlévôknek. A mûvészetek napján az ének, a rajz, a
technika és életvitel tantárgyakhoz

kapcsolódó elôadásokon kívül a múzeumpedagógia tanításban való alkalmazásáról is hallhattak a TANYA
résztvevôi, délután pedig a tankönyvszerzôk által vezetett szekciókat látogathatták meg a tanárok, tanítók. A nyári akadémia zárónapján a
tanfolyamot Esztergályos Jenô ügyvezetô értékelte, majd a résztvevôk
átvehették tanúsítványaikat.
Természetesen a korábbi évekhez hasonlóan idén is minden nap délutánján a kikapcsolódásé volt a fôszerep.
A programban szerepelt Ság hegyi túra, kirándulás a sümegi várba, várjáték megtekintése, fürdôzés a sárvári
termálfürdôben, vacsora a Ság hegyen, zenés est. A tanítók, tanárok
megismerkedtek Celldömölk nevezetességeivel, megtekintették a Tücsök
bábcsoport elôadását, és ökumenikus
istentiszteleten is részt vettek.
»VASS VERA
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Új hitellehetôségek
A celldömölki és a sárvári kistérségek polgármestereinek és vállalkozóinak tartottak fórumot július 5én a polgármesteri hivatalban a Sikeres Magyarországért Hitelprogramról. Az új hitellehetôségeket
Aladics Sándor, a Magyar Fejlesztési
Bank Rt. vezérigazgató-helyettese
és Szabó Lajos országgyûlési képviselô mutatta be.
Két fórumot tartottak a meghívott
elôadók, az elsôn az önkormányzatok, a
másodikon a vállalkozók számára kidolgozott hitelprogrammal ismertették meg a
jelenlévôket, akiket Fehér László polgármester, illetve Söptei Józsefné alpolgármester köszöntöttek.
aladics sándor (középen) és szabó lajos voltak a fórum elôadói

Szabó Lajos, az Országgyûlés költségvetési
bizottságának alelnöke a tavasszal meghirdetett hitelprogramról elmondta: az a vállalkozások, az önkormányzatok fejlesztéseire teremt forrásbôvítési lehetôséget. 310
milliárd forint vállalkozásfejlesztésre, 60
milliárd forint önkormányzati infrastruktúra
fejlesztésére, 40 milliárd forint agrárfejlesztésekre fordítható. A vállalkozásfejlesztésnél a hitelcélok nagy mértékben kapcsolódnak a kormány fejlesztéspolitikai célkitûzéseihez, egyebek mellett innovációra, kutatásfejlesztésre, munkahelyteremtésre, kulturális és audiovizuális fejlesztésre, a mikrovállalkozók segítésére, hazai pályázatok
társfinanszírozására használható. Az önkormányzati infrastruktúrafejlesztést 60 milliárd forint szolgálja, itt új célként jött be a
közoktatási intézmények felújítása, az önkormányzati környezetvédelem és a közkincsek védelmérôl szóló program. Az Agrárfejlesztési Hitelprogram 40 milliárd forintos kerettel indult, és agrárberuházásokra,
agrár feldolgozóipari beruházásokra és fiatal agrárvállalkozók támogatására fordítják.
A hitelprogramok hosszú futamidôre, alacsony kamattal és jelentôs garanciális enyhítésekkel vehetôk igénybe. Ez teszi lehetôvé, hogy azok a vállalkozások, amelyek a
banki rendszerben a piacon nem vagy nehezebben jutnának hitelhez, itt olcsó, az ô
fejlôdésüket szolgáló hitelt kaphassanak.
Aladics Sándor elmondta, hogy a Magyar
Fejlesztési Banknak a többi hitelintézet – a

kereskedelmi bankok és a takarékszövetkezetek – banki partnerei a hiteladásban.
Mivel a Magyar Fejlesztési Bank közvetlenül ritkán finanszírozza a hiteleket, forrást
ad a többi hitelintézetnek, amit azok továbbadnak a hiteligénylôknek. A hitelnél
maximálták a kamatot, és limitálták a kezelési költséget, így faragják le a hitelre rárakódó költségeket.
A Sikeres Magyarországért Hitelprogramról
a Magyar Fejlesztési Bank internetes oldalán, a www.mfb.hu címen lehet bôvebb információt találni.

»TULOK G.

Címzett támogatás
Az elmúlt hetekben döntött a parlament a
címzett támogatásokról. Az országban 78
önkormányzati beruházás valósulhat meg
mintegy 60 milliárd forint értékben, amihez a központi költségvetés 48 milliárd forinttal járul hozzá, tudtuk meg Szabó Lajos
szocialista országgyûlési képviselôtôl. A
beruházások között van a mûvelôdési központ és a könyvtár épületének rekonstrukciója is. Celldömölk a 449 millió forint
összköltségû beruházáshoz 427 millió forintot nyert el címzett támogatásként. A
fennmaradó részt, 22 millió forintot saját
forrásként kell biztosítania a városnak. Az
önrészhez egyebek mellett – egy korábbi
döntés alapján – 1,7 millió forintot a környezetvédelmi alapból csoportosítanak át,
a celldömölki kistérségi társulás legutóbbi
ülésén pedig arról döntött, hogy ötmillió
forinttal járulnak hozzá a beruházás saját
erôs részéhez.

Várostörténeti és labdarúgó fesztivál
A város nyári két nagy rendezvényét, a Celldömölki Képes Krónikát
és a Vulkán Futball Fesztivált július
21-25-e között rendezik meg. A várostörténeti fesztivál sokszínû programmal, a labdarúgó kupa a mérkôzéseken kívül koncertekkel várja az
érdeklôdôket.
Július 20. (szerda)
20 óra – A Némó Együttes koncertje a
CVSE sportpályán a sörsátorban.
Július 21 (csütörtök)
9 óra – Vásári komédiák a piactéren a
Soltis Lajos Színház elôadásában.
12 óra – A népi konyha ízeinek kóstolója a Rezgônyárfa vendéglôben, közremûködik Lisztes József és zenekara.
18 óra – A celldömölki sport 105 éve:
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
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galériáján sporttörténeti kiállítás, az
elôcsarnokban Megy a gôzös címmel
vasútmodell-kiállítás nyílik.
19 óra – Kis-Czelli Képes Krónika – Anno címmel zenés történelmi játékot
mutatnak be a színházteremben.
20 óra – A Last Minute együttes koncertje a sporttelepen.
22 óra – A Fény Trió mûsora a sporttelepen.
Július 22. (péntek)
12 óra – A polgári konyha ételei, italai a Rezgônyárfa vendéglôben, közremûködik Lisztes József és zenekara.
17 óra – Többsincs királyfi címû mesejáték a Soltis Lajos Színház elôadásában a Molnár Kertben.
18 óra – Orosz Zoltán (harmonika) és
Ursu Gábor (gitár) mûsora a Molnár
Kertben.

19 óra – A Pápai Musical Stúdió mûsora a sporttelepen.
21 óra – A Bikini együttes koncertje
a sporttelepen.
23 óra - Diszkó a sporttelepen.
23 óra – Toepler Zoltán Ó, Moliére címû bohózata a Soltis Lajos Színház
elôadásában a mûvelôdési központ
elôtti téren.
Július 23. (szombat)
9 óra – Celli fakanál címmel fôzôverseny baráti társaságok, családok részére a Molnár Kertben.
10 óra – Koncert a református templomban, közremûködik Németh Tamás tárogatón.
11 óra – Koncert az evangélikus
templomban, közremûködik Németh
Viola zongorán és Németh Andrea
csellón.

»
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Értékelés az érettségi után
A 2004/2005-ös tanévben elsô ízben érettségiztek a végzôs diákok a
kétszintû érettségi alapján. A legnagyobb különbség az eddigiekhez
képest az volt, hogy már nem kellett külön érettségizniük és felvételizniük a diákoknak, egy vizsgán teljesítették mindkét megmérettetést.
A továbbtanulni szándékozóknak
még izgulniuk kell, hiszen csak július végén derülnek ki a felvételi
ponthatárok. Vinter Józsefet, a Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatóját és Szedenics Ferencet, a Mûszaki
Szakközépiskola és Szakiskola megbízott igazgatóját arra kértük, hogy
értékeljék az érettségi és a szakmai
vizsgák eredményeit.
A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban három osztályban (egy hatosztályos, két négyosztályos)
85 tanuló érettségizett szinte minden közismereti tantárgyból közép- és emelt szinten.
Az osztályok érettségi átlageredménye nagyon sikeres vizsgát mutat, felülmúlták az eddigi eredményeket. A hatosztályos tanulók
érettségi átlaga 4,61, 12 kitûnô eredmény
született. Német nyelvbôl 17, angolból 14
diák kapott nyelvvizsgája alapján emelt érettségi jeles osztályzatot, emellett más tantárgyakból (magyar, matematika, történelem,
német) is tettek emelt szintû érettségi vizsgát. A 12. A osztály átlaga 3,88 lett, három tanuló kapott nyelvvizsgája alapján emelt szin18 óra – Karneváltoborzó: vásári komédiák és gólyalábasok a KMK elôtti
téren.
19 óra – Történelmi karnevál: jelmezes felvonulás, útvonal: városközpont
–Széchenyi utca – József Attila utca –
CVSE sportpálya.
20 óra – Fergeteg party a sporttelepen: közremûködik DJ. Dominique,
Balázs Pali, Kiki, R-PORT.
Július 24. (vasárnap)
19.30 óra – Koncert a katolikus templomban, közremûködik Holpert Enikô
és Szabó Kata orgonán.
21 óra – A Desperado együttes koncertje a sporttelepen.
22.30 óra – Tûzijáték.
23 óra – Utcabál, zenél a Drazsé
együttes.
A Celldömölki Képes Krónika 2005 rendezvénysorozat kísérô programjai: kirakodó vásár és régi mesterségek bemutatója; bortúrák a Ság hegyen; pa-

tû jeles osztályzatot. A 12. B osztály érettségi
átlaga 4,22 lett, nyolc tanuló lett kitûnô, 15en német, négyen angol nyelvbôl szereztek
nyelvvizsgájuk alapján emelt szintû jeles érdemjegyet. Vinter József hangsúlyozta, hogy
újszerûségében és tartalmában is más volt az
idei érettségi. A tanulók nagyon jól teljesítettek az írásbeli vizsgákon, ez nagymértékben
meghatározta a késôbbi érdemjegyüket. A
matematika érettségi vizsgát 60 tanuló írta
újra, és többen emelt szinten is vizsgáztak. Az
igazgató véleménye szerint jelest nem volt
könnyû szerezni. A gimnáziumban akadt egy
tanuló, aki 100 százalékos teljesítményt ért
el a matematika írásbelin, és sokan teljesítettek 90 százalék felett. Az alsóbb évfolyamosok közül többen éltek az elôrehozott érettségi lehetôségével, sokan nyelvvizsgájukat
ismertették el, de voltak, akik közismereti
tantárgyakból vizsgáztak. Az érettségi, az ismert országos botrányok miatt nagyfokú
szervezô és lebonyolító munkát igényelt az
iskolák részérôl. Az érettségi elnökök a gimnáziumban folyó oktató-nevelô munkáról pozitív értékelést adtak.
A Mûszaki Szakközép- és Szakiskolában két
osztályban 37 diák tett érettségi vizsgát. A
közismereti tantárgyakon (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, informatika) kívül szakmai elôkészítô tantárgyakból (faipari-, könnyûipari-, informatikai alapismeretek) is vizsgáztak a diákok. Németbôl
16-an, franciából 21-en érettségiztek. Újszerû
volt, hogy fizikából kísérletet mutattak be a
noráma-repülés a Celldömölk – Tokorcs reptérrôl; lovas-iskola és lovaglás a Sándor-majorban; alkalmi postabélyegzés; fürdôzés a városközeli
termálfürdôkben; verseny a „Fesztivál Cukrásza” és a „Fesztivál Bora” címek elnyeréséért.
Július 23-24. (szombat-vasárnap)
A magyar Éremgyûjtôk Egyesülete
35. Vándorgyûlése a szakiskolában.
A katolikus kegytemplom kincstára
látogatható: július 23-án 9 – 12 órakor, július 24-én 14 – 16 órakor.
A nosztalgia zenevonat menetrendje:
Celldömölk –Ság hegy. Indul a celldömölki vasútállomásról július 22-én 14
és 17 órakor, indul a Ság hegyrôl
16.30 és 20 órakor.
Július 20-29. – Válogatás az elmúlt
100 év pénzeibôl címmel kiállítás
Hetényi József helytörténész gyûjteményébôl a OTP Rt. Celldömölki Fiókjában. (A kiállítás megtekinthetô az
intézet nyitvatartási ideje alatt.)

tanulók. A matematika írásbeli vizsgát 15 tanuló írta újra. Szedenics Ferenc elmondta,
hogy bukás nem volt, mindenkinek sikeres
lett az érettségi vizsgája. Az érettségire épülô szakmát tanuló diákoknak az a célja, hogy
sikerüljön a vizsgájuk, hogy utána el tudják
kezdeni a szakma tanulását. A továbbtanulási arány továbbra is nagyon alacsony, egykét fô. A megbízott igazgató véleménye szerint az írásbeli vizsga nehézségi foka a közepesnél alacsonyabb szinten volt. Szedenics
Ferenc elmondta: mivel a 100/1997. VI. 13.
Kormányrendelet elôírja, hogy csak egyetemet végzett tanárok vizsgáztathatnak, ezért
vizsgáztató tanárokat kértek fel a gimnáziumból. Az érettségi elnökök kiemelték,
hogy nagyon jól elôkészítették az érettségi
vizsgát, és dicsérték a felkészítô tanárok
munkáját is. A mûszaki iskolában is nehézséget okozott a számítógépes feldolgozás, a
szoftver alkalmazása. Az érettségizô diákok
mellett OKJ-s képzésben hatféle (faipari és
ruhaipari technikus, szoftverüzemeltetô, villamos gép- és készülékszerelô, géplakatos,
szobafestô-mázoló-tapétázó) szakmai vizsgán 64 tanuló adott számot tudásáról. A szakmai vizsgákon közepes eredménynél jobb
eredmények születtek, kivétel a villamos
gép- és készülékszerelôknél, ahol az elôképzettségükhöz képest magas követelményeknek kellett megfelelniük a tanulóknak. Az elnökök kiemelték a remekül elôkészített gyakorlati vizsgákat.
»VASS VERA

a fesztiválra jelmezeket lehet kölcsönözn

A Krajcsovics Cukrászda ajánlata a
rendezvény ideje alatt: Fesztivál torta
„Krisztián módra” és „Fesztivál fagylaltkehely”.
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központban lehet jelentkezni a sütô- és fôzôversenyre, valamint lehet jelmezeket
kölcsönözni a karneváli felvonulásra.
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Hittan-tábor Gimnáziumi
Mesteriben versenykrónika
Ötödik éve rendeztek Mesteriben hittanos és ifjúsági tábort. Idén június végén gyûltek össze a gyerekek az
egykori evangélikus templom és gyülekezeti házban. A
35 résztvevônek jó alkalom volt, hogy elsajátítsák a
csapatszellemet, felelôsségtudatot érezzenek társaikkal
és magukkal szemben is. Somogyi Éva hitoktatótól
megtudtuk, hogy a tábor létrehozásához – melyben felekezetre való tekintet nélkül bárki részt vehetett –
nagy segítséget adnak a szülôk, és pályázatok útján is
kapnak támogatást. A gyerekek a napot imával és beszélgetéssel kezdték és fejezték be. Ezután minden nap
egy-egy bibliai történetrôl beszélgettek, melyet aztán a
nebulók életre is kelthettek a színjátszó, zenei vagy
kézmûves szakkörben. A gyerekek csoportjait csoportvezetôk fogták össze, akiket maguk választottak. A délutánok változatos szabadprogramokkal teltek: fürdés
Mesteriben, túra a Ság hegyen, lovaglás és repülés Tokorcson, játékok, bográcsban fôzés, éneklés, ki mit tud
vetélkedô, valamint tábortûz tette feledhetetlenné a
napokat. A táborozás utolsó napján záró istentiszteleten
vettek részt a tábor lakói. Az együtt töltött pár nap alatt
vendégeket is fogadtak: Nemeskér és Nemescsó községek gyülekezeteinek néhány tagja tett látogatást, mely
késôbb még tartós barátságok alapja is lehet.
»NAGY ANDREA

Gáyer-hét
az iskolában
Hagyományaikhoz hûen idén is a névadóról elnevezett
héttel zárták a tanévet a Gáyer Gyula Általános Iskolában. Június 9–15-e között rendezték meg a Gáyer-hetet,
ami bôvelkedett programokban. A diákok részt vehettek segédmotoros kerékpárok versenyén, KRESZ ügyességi vetélkedôn. Vidám, játékos vetélkedôket, sportversenyeket rendeztek a számukra, bemutatkozott az iskolában a Savaria Légió. Az egészséges életmód napján az
alsó tagozatosoknak védônôk tartottak elôadásokat, a
felsôsök a témához kapcsolódó akadályversenyen vettek részt. A felsô tagozatosok számára natura-napot, a
gyógypedagógiai tagozat diákjainak Ki mit tud?-ot rendeztek. Az utolsó tanítási nap már a felhôtlen szórakozásé volt, a rövidített órák mellett a szünetekben vidám
játékokkal várták a vakációra készülô diákokat.
A hagyományos túra és kirándulás sem maradhatott ki a
programból, az iskola tanulói és nevelôi – bár korábban,
de a Gáyer-héthez kapcsolódóan – kirándulást tettek Sümegen, ahol játékos formában elfoglalhatták a várat is.
Megrendezték a hagyományos Gáyer Kézilabda Kupát és
a Gáyer-heti rajzversenyt, amelyeken az iskola diákjai
kitettek magukért, szép eredményeket értek el.
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A Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulói ebben a tanévben is számos
versenyen mérették meg magukat.
Az iskola versenykrónikájában
azoknak a diákoknak a nevét tüntették fel, akik országos versenyen
szerepeltek vagy a megyei versenyek 1–3. helyezését érték el. Zárójelben a felkészítô tanárok nevét
közöljük.
Tanulmányi versenyek
Biológia OKTV: a 2. fordulóba jutott
Szabó Krisztina 12. H, Sterba Károly,
12. H és Hetyési Gábor 12. B (Vinter
Józsefné).
Matematika OKTV: a 2. fordulóba jutott Hegedûs Máté 11. H (Karádiné
Pup Ilona).
Eötvös Loránd Megyei Fizika Verseny: 1. helyezett Rózsás Árpád 11.
H, 2. helyezett Pál Lénárd 11. H, 3.
helyezetett Hegedûs Máté 11. H
(Karádiné Pup Ilona, Vargáné Kránicz
Anna).
Megyei Mûdaléneklési Verseny:
ezüst minôsítést kapott Bejczi Bálint, Király Dóra, Kreif Kinga, Nagy
Krisztina 8. H (Dr. Bérdiné Stipkovits
Ildikó).
Bolyai János Megyei Matematika
Verseny: 1. helyezett Farsang Barbara 10. A (Tinger Vendel).
Irinyi János Országos Kémia Verseny:
1. helyezett és az országos döntôbe
jutott Farsang Barbara 10. A (Vinter
Józsefné).
Informatika OKTV: a 2. fordulóba jutott Bedy Gergô 12. H (Tóth Béla,
Kunyikné Járó Marianna).
Országos Történelem Tantárgyi Verseny: megyei 1., országos 17. helyezett Kurucz Tünde 10. H (Dr. Lenner
Tibor).
Megyei Népdaléneklési Verseny:
arany minôsítést kapott Czimber Gábor 11. A, ezüst minôsítést kapott
Hajba András 10. H (Dr. Bérdiné
Stipkovits Ildikó).
Horváth Boldizsár Irodalmi Verseny
megyei forduló: 1. helyezett Balogh
Bernadett 12. B, 3. helyezett Szih Judit Valéria 12. B (Tóthné Bali Krisztina, Kovács Annamária).

III. Béla Nemzetközi Számítástechnikai Verseny: csapat 1. helyezett
Bedy Gergô 12. H, Mesterházi Sándor
11. H, Veres Krisztina 10. A, egyéni 1.
helyezett Begy Gergô, egyéni 3. helyezett Mesterházi Sándor (Kunyikné
Járó Marianna).
Eötvös Loránd Általános Iskolai Informatikai Verseny megyei forduló: 1.
helyezett Bíró Imre 8. H (Tóth Béla).
Dukai Takách Judit Szavalóverseny:
1. helyezett Giczi Janka 10. A (Nagy
Dezsô).
Megyei Elsôsegélynyújtó Verseny:
csapat 2. helyezett Bali Renáta 9. A,
Pethô Boglárka 10.A, Pintér Annamária 10. A, Skriba Eszter 9. N, Nagy
Veronika 9. N (Salamonné Csótár Adrienn).
A Rákóczi Szövetség által rendezett
nemzetközi számítástechnikai verseny felhasználói kategória: 13. helyezett Molnár Ádám 9. N, Halasi
András 9. N (Kunyikné Járó Marianna).
Vas Megyei Információs Olimpia: 1.
helyezett Kosztolánczi Ildikó 8. H és
Márkus Zsófia 8. H.
„Határtalanul” elnevezésû elektronikus középiskolai tanulmányi verseny: Tarczi Gábor 10. A földrajzból
2. helyezett, angol nyelv és nyelvi
játékokból 7. helyezett lett.
Megyei Levelezô Feladatmegoldó
Kémia Verseny: 2. helyezett Farsang
Barbara 10. A.
A „Jó tanuló, jó sportoló” cím iskolai
nyertese: Pál Lénárd 11. H.
Sportversenyek
Megyei Kézilabda-bajnokság V. korcsoport: megyei 1. helyezett lett az
iskola fiú kézilabdacsapata – Pór Péter 9. N, Süle Dániel 10. A, Balogh
Zsolt 10. A, Gergely Ádám 10. A, Németh Bálint 10. B, Fehér Bálint 10. B,
Döbrente László 10. B. Ahmetovics
Damír 10. H, Szabó Bálint 10. H, Jakab Attila 10. H.
Bevetés próba: a gimnázium csapata
területi 2. helyezett lett – Németh
Sára 9. A, Kunyik Veronika 12. H,
Dummel Domokos 12. H, Nagy Dániel 12. H.

» O L V A S Ó I
Megkérdeztük
» válaszoltak

O L D A L

Jó a városnak a filmforgatás?

»kérdez: horváth henrietta

»fotó: tulok gabriella

Tulok Ernôné

Nagyon örülök, hogy lesz ez a
filmforgatás. Szerintem a város számára nagyon hasznos.
A Ság hegy is fejlôdik ez által,
és az idegenforgalom szempontjából is elônyös lehet.
Szakemberek végzik az építési munkálatokat, ezért bízom
abban, hogy nem lehet gond,
nem károsítják a természetet.
Másrészt munkahelyeket is
teremtenek, még ha rövid
idôre is, ami manapság nagy
szó, hisz sok a munkanélküli.
Személy szerint én is és a lányom is jelentkeztünk statisztának. Jó lenne viszont látni
magunkat egy filmben.

Mogyoróssy
Botond

Nagyon jó dolognak tartom
minden szempontból, mert
így több ember megismeri
majd a környékünket, és a városnak is jövedelme származik
ebbôl. Ez nekünk, itt lakóknak
is nagyon jó. Ezen kívül érdekességeket és szórakozást
nyújt a résztvevôkön kívül a
forgatásra kilátogatóknak is.
Jelentkeztem a statisztaválogatásra. Bár a forgatás iskolaidôben lesz, az egyetemen
meg tudom oldani, hogy ne
legyen gond párnap hiányzás.
Nem hagynám ki, mert nem
minden nap van ilyen Celldömölkön. Örök élmény marad.

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

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

Dr. Nagy Ildikó
Dr. Palatka János
Dr. Tôzsér Mária
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Kiss Imre
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Palatka János
Dr. Nagy János
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Schrott Olga
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Mesterházy Zsuzsanna
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Tôzsér Mária
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Mesterházy Zsuzsanna
Dr. Márton Katalin
Dr. Kovács Larisza
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Tôzsér Mária
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Schrott Olga
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Kiss Imre
Dr. Kovács Larisza
Dr. Kassas M Khaled

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

Az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Bedy Gergô

Úgy gondolom, hogy felpezsdítheti Celldömölk életét a forgatás. Jó hatással lehet a környék kulturális életére, és ennek csak örülni tudok. De azért
bízom abban, hogy a hegyen
nem okoznak majd károkat.
Érdekel az is, hogyan folyhat
egy filmforgatás. Ez jó alkalom
lehet arra, hogy bepillantást
nyerjünk a kulisszák mögé, és
ezért is jelentkeztem a barátaimmal statisztának. Ôsztôl
egyetemre járok majd, de
megoldom, hogy itt lehessek,
ha beválogatnak. Szerintem ez
nem csak munkának, hanem
szórakozásnak is kitûnô.

Mezô Norbert

Voltam már statiszta Esztergomban, és az elnyerte a tetszésemet. Most is jelentkeztem, remélem, felvesznek statisztálni. Jelenleg munkanélküli vagyok, és ez úgy gondolom
jó lehetôség akár pénz keresésére is, de nem ez az elsôdleges. A filmforgatás jó alkalom
a környék felvirágoztatására,
bár a Sághegy védelme aggaszt mivel nagyon közel áll a
szívemhez, a diplomamunkámat is ebbôl írtam. Szeretném,
ha lényegi változásokat nem
okozna a környezet számára.
Remélem, megfelelô szaktudással megóvják majd.

LIGA az érdekek
védelméért
Megnyílt Szombathelyen a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának regionális
szolgáltató irodája. Fô célja, hogy segítse, illetve erôsítse a regionális szinten, Gyôr–Moson–Sopron, Zala és Vas megyében folyó érdekvédelmi tevékenységeket. Az új szervezet egy
országos lefedettségû hálózat kiépítésének elsô állomása.
Az iroda elsôdleges feladata: segítséget és
teljes körû tájékoztatást nyújt az érdeklôdök
számára a szakszervezetek létrehozásával és
mûködtetésével kapcsolatban; biztosítja a
LIGA és a tagszervezetek közötti intenzív kétoldalú információáramlást; kapcsolatot tart és
együtt mûködik a társszervezetek területi
szervezeteivel.
A LIGA létrehozott egy olyan jogsegélyszolgálatot, amely hétfôn és pénteken a 14–16 óráig várja mindazon munkavállalókat, akik munkajogi
problémákkal küzdenek. Várják az érdeklôdôket.
Cím: 9700. Szombathely, Juhász Gyula u. 3. Az
iroda telefonszáma: 94/313 – 247.
E-mail: liga.szhely@liga.t-online.hu.
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»

Aranyérmes ifis focisták
A CVSE ifjúsági labdarúgói az NB II –
NB III-as bajnokság Bakony-csoportjában az ôszi szezont a tabella harmadik helyén zárták, majd nagyszerû tavaszi teljesítményüknek köszönhetôen a bajnokság végén az
elsô helyen végeztek. Megérdemelten vehették át a bajnoknak járó
serleget és az aranyérmeket Sikos
Lászlótól, a Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség fôtitkárától. A díjkiosztón jelen volt a CVSE szakosztályának képviseletében Zsámboki
Zoltán és Gasztonyi Csaba, valamint
a megye képviseletében Marton Ferenc sporttanácsnok.
Az ifjúsági labdarúgók irányítását decemberben vette át Boznánszky Gábortól Balhási István, aki egyben az
utánpótlás szakág vezetôje is. A csapat ekkor, az ôszi szezon után a harmadik helyen állt 27 ponttal, nyolc
gyôzelem mellett három döntetlennel és egy vereséggel, 54-15-ös gólaránnyal. Tavasszal a fiúk tíz gyôzelmet arattak, egyszer játszottak döntetlent és egy vereséget szenvedtek,
így 31 pontot gyûjtöttek. Rúgtak 68
gólt, és mindössze hatot kaptak. A
bajnoki címet az ôsszel még három

ponttal vezetô Sopron és az Ajka
elôtt végezve szerezték meg.
Balhási István edzô elmondása szerint, mikor átvette a csapatot, érzett a
játékosokban annyit, hogy akár az elsô helyet is meg tudják szerezni. A téli igazolási idôszakban érkezett a csapathoz egy támadó, Balogh Milán, illetve egy jobb oldali középpályás,
Márkus Ferenc. Az elsô csapattól
visszajátszott több mérkôzésen Tarczi
Pál kapus és Somogyi András. A játékosok közül mindenki maximálisan jó
teljesítményt nyújtott, teljes odaadással szerepelt, de (a teljesség igénye
nélkül) ki lehet emelni Kazári Barnabás, Rózsás Árpád, Sebestyén Gergô
és Kaisinger András teljesítményét. A
legtöbb találatot Sebestyén Gergô és
Kaisinger András szerezte. A mérkôzéseken 4-4-2-es felállásban játszott a
csapat, két támadó középpályás helyezkedett el a két ék mögött és egy
belsô védô középpályás feladatokat
látott el. Balhási István két mérkôzést
emelt ki. A Sopron ellen szinte végig
vezetett a csapat, majd egy figyelmetlenség miatt egyenlített a Sopron,
illetve az Ajka elleni hazai összecsapást, ahol két remek csapat nagyszerû
mérkôzést produkált.

balhási istván

A következô bajnokságra a felkészülést a Vulkán Fesztivállal kezdi meg
az együttes, melyet igyekeznek egyben tartani. Egy játékos, Geiger Gábor kiöregedett, a többiek maradnak
a keretben. A cél továbbra is a minél
jobb helyezés megszerzése, hiszen
ez a nagyszerû eredmény is mutatta,
hogy milyen fontos Celldömölkön az
utánpótlás-nevelése.
»VASS VERA

Táboroztak a horgászok
Celldömölk Város Önkormányzatának
balatonrendesi táborában, melyet a
Berzsenyi ÁMK üzemeltet, 18 éve
minden nyáron egy-egy hetet töltenek azok a celldömölki és város kör-
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nyéki fiatalok, akik érdeklôdnek a
horgászat iránt, szívesen töltik idejüket a tavak partján bottal a kezükben. A tábor szülôatyja Rosta Zsolt,
akinek elgondolását támogatták
olyan aktív horgászok, akik
mind a mai napig tagjai a
tábor vezetôségének, többek között a horgász tábor
vezetôje, Nagy József, valamint Koroknai János és
Gulyás Gábor. A horgásztáborba 10–18 éves fiatalok
jelentkeznek, általában a
Locomotív Horgász Egyesület gyermek és ifjúsági tagjai, ôket tanítják, nevelik a
felnôttek, de szívesen látogatnak vissza egykori táborozók is.
Az idei évben június 27-tôl
július 3-ig töltöttek egy
hetet Balatonrendesen a

gyerekek, akik a szakmai ismeretek
elsajátításán túl fürdéssel, kirándulással, sporttal kapcsolódtak ki. A
horgászok mellett ezúttal ostffyasszonyfai diákok, valamint az Eötvös iskola néhány tanulója és tanáraik népesítették be a tábort. A horgásztábor igazi kuriózum, azok a
gyerekek is érdeklôdéssel figyelik a
pecásokat, akik korábban nem figyeltek fel a horgászatra. A tábor
résztvevôinek csak a felszerelésükrôl kell gondoskodniuk, a többit biztosítják számukra. Sajnos a Balatonparton egyre több terület kerül magánkézbe, ezért is fontos ennek a
tábornak a megléte. A vezetôség
ezúton is köszönetét fejezi ki a segítôknek, támogatóknak, és remélik, a
következô években is hasonló érdeklôdést mutatnak a fiatalok a horgászat iránt.
»VASS VERA

» K S U P L OT RÚ TR A

A CVSE-Cellmodul NB II-es labdarúgócsapata július 11-én kezdte meg felkészülését a
2005/2006-os bajnokságra. Az elôzô bajnokságban a Hummel-csoportban 48 ponttal 5. helyezést elért csapat gerincét sikerült egyben tartania a vezetésnek, távozók
és érkezôk azonban már vannak az együttesnél. Távozott a CVSE-Cellmodul gárdájától a Pungor testvérpár, István és Norbert,

sebestyén attila edzô

valamint Manganelli Attila. Nem sikerült
megegyezni Subicz Gáborral, Beke Gáborral és Vajda Lászlóval, a többi játékos aláírta a szerzôdést. A csapathoz csatlakozik az
ifjúsági együttesbôl Kazári Barnabás, valamint visszatér a CVSE-hez két volt celli játékos: Pápáról Szép Tamás kapus és Ausztriából Cseke László. A Haladástól igazolták
a 19 esztendôs jobboldali támadó középpályás Zsömlye Györgyöt. Tárgyalások
folynak még a szombathelyi klubbal egy
másik játékos esetleges szerzôdtetésérôl.
Az átigazolási idôszak július 29-ig tart, addig még történhet változás a CVSECellmodul keretében. Sebestyén Attila
együttese július 30-31-én Lentiben, a hagyományos Négy Város Tornáján lép pályára, ezért valószínûleg a július 31-ére
kiírt kupamérkôzést más idôpontban
játssza le a csapat. Az edzômérkôzések
várható idôpontjáról a késôbbiekben tájékoztatja majd szurkolóit az együttes vezetése. A csapatot érintô hír még az, hogy a
Labdarúgó Liga elfogadta a CVSE-Cellmodul
nevezését a kétcsoportos NB II-es pontvadászatra, az MLSZ azonban még
lapzártánkig nem döntött arról, hogy feltölti-e a létszámot kétszer 16 csapatra.

A 2000 Celldömölk UFC 2004-ben
beadott pályázatán, a Bozsik-program
keretében tízmillió forintot nyert
szabvány méretû, 40 méter hosszúságú és 20 méter szélességû, mûanyag
borítású, többfunkciós pálya építésére
– tudtuk meg a 2000 Celldömölk UFC
titkárától, Görög Józseftôl. Az elnyert
tízmillió forint utófinanszírozású, csak
a pályaépítésre használható fel, és
sajnos az alépítményi munkákra és a
mûanyag borításra sem elég. Emellett
az önrész, hatmillió forint, ami társadalmi munkából és a nagylelkû támogatóknak köszönhetôen valósul meg.
A mûanyag borítású pálya a 2001ben a 2000 Celldömölk UFC tulajdonába került volt lôtér területén épül fel.
A területen található ingatlan felújítása közel 1,5 millió forintba került. A
kiszolgáló helyiségekben három öltözô, három zuhanyzó és WC található,
a felújítás során hôszigetelt nyílászárók kerültek az épületre. Görög József
elmondta: a pályázat kihirdetésekor
nyilvánvaló vált, hogy a mûanyag borítású pálya kialakításához önkormányzati segítség nélkül vágnak neki, de az azóta eltelt idôszakban kiderült, hogy az építkezés végére sem
érkezik önkormányzati támogatás.
A pálya alépítményi munkái és a betonréteg június 15-ére készült el. A
mûanyag borítás anyaga a pályán
van, a munkálatok július második hetében kezdôdnek. Ezután a kiegészítôk (kapuk, öltözô berendezése stb.)
kerülnek a helyükre, és remélik, hogy
egy következô ütemben a villanyvilágítást is ki tudják majd építeni. A tervek szerint a nyár végén már birtokukba vehetik a gyerekek a többfunkciós, mûanyag borítású pályát. A
többfunkció azt jelenti, hogy a pályára szabvány méretû labdarúgópálya,
kézilabdapálya, kosár- és teniszpálya
kerül felfestésre. A 2000 Celldömölk
UFC a celldömölki és a város környéki gyerekeknek szeretne helyet biztosítani, elérni azt, hogy minél többen
sportoljanak. A pályán tartják majd az
UFC edzéseit, és a város iskoláinak is
szívesen bocsátják rendelkezésükre a
mûanyag borítású pályát. A hivatalos
átadásra várhatóan az iskola megkezdését követôen kerül majd sor.

A Veszprém megyei Adorjánháza önkormányzata hagyományaihoz híven június
25-én falunapot rendezett, melynek új
színfoltja volt a kispályás foci torna. A
Szent Iván-napi vigasságokra a Marcalfolyó menti települések sportköreinek
labdarúgói mellett meghívást kapott a
„vízen túliak” közül Boba polgárôr
kispályás labdarúgócsapata is. A bobaiak tavaly a megyei polgárôr focitornán 3. helyezettek voltak, így nem
esélytelenül érkeztek a vendéglátókhoz. A körmérkôzéses formában megrendezett kupán minden mérkôzésüket
megnyerve diadalmaskodtak a bobaiak,
felállhattak a dobogó legmagasabb fokára. A csapat kapitánya, Kovács Richárd, aki 2005-ben a Vas megyei Polgárôr Szövetségtôl „kiváló ifjú polgárôr” kitüntetést vehetett át, most a
gyôztesnek járó Polgárôr Vándor-kupát
és elismerô oklevelet emelhette a magasba. A csapat szakmai irányítója, Kovács Dezsô szerint a fegyelmezett polgárôrök a pályán is azt tették, amit kért
tôlük, ennek is köszönhetô a siker.

»VASS VERA

Új szezon, Pálya épül Polgárôrök
új csapat az UFC-nek sportsikere

Új
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Fiatalok énekszóval a fiatalokért
Összetartó közösségbe szeretnénk a
gyerekeket kovácsolni, az érdeklôdésüket érdekes programokkal felkelteni. Ennek szellemében hívtuk meg a

Veszprémi Dicsôítô Zenekart június
26-án gyülekezetünkbe – mondta el
Vetô István alsósági evangélikus lelkész. A gyerekek eddig is részt vettek
különbözô táborokban, de ilyen
évente csak egyszer van. Azt szeretnék elérni, hogy a gyerekek ne érezzék kötelezô feladatnak az istentiszteleteken való részvételt, hanem arra
inspirálják ôket, minél több idôt töltsenek el tartalmasan együtt.
Szakítottak azzal a hagyománnyal,
hogy az istentiszteleten átadják az év
végi bizonyítványokat, és következhet a vakáció. Az alsósági evangélikus templomban a gyülekezet ezen
az istentiszteleten hallgathatta meg
a Veszprémi Dicsôítô Zenekar mûsorát. A délelôtti istentiszteleten tapasztalt varázsuk a délutáni összejövetelen is megismétlôdött: dalaikkal
olyan értékeket tolmácsoltak, melylyel megérintettek mindenkit, aki
csak hallotta ôket. A zenekar létrehozásának ötlete egy veszprémi fiatal,
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»NAGY ANDREA

Elôzô rejtvényünk helyes megfejtése: Amikor befejezték,
automatikusan rágyújtottam. Nyerteseink könyveket kapnak
ajándékba, amelyeket a polgármesteri hivatalban, Molnár
Gábor szakreferensnél vehetnek át. Nyerteseink: Ôsze Attiláné, Celldömölk, Kossuth u. 18. és Gálik Dorina, Celldömölk,
Sági u. 113. Gratulálunk!

Beküldendô: a vízszintes 1., a függôleges 14.
Beküldési határidô: július 29.
1

Szabó András építészmérnöktôl ered,
aki maga is lelkészcsaládból származik. Mûsorukban gitárral kísérik a bibliai igék, zsoltárok, régi korálok modern feldolgozásának éneklését. Minden hónap harmadik vasárnapján tartanak Veszprémben összejövetelt.
Fiatalok énekelnek fiataloknak hirdetve, hogy a dal és a zene híd lehet
ember és ember között. Tagjai egyetemisták vagy egyetemet végzett
fiatalok, a Magyar Evangélikus Keresztyén Diákszövetség, a Veszprémi
Evangélikus Gyülekezet, a Veszprémi
Református Egyházközség és a Református Ifjúsági Körbôl kerülnek ki, de
felekezetre való tekintet nélkül bárki
csatlakozhat hozzájuk. Több helyre
kaptak már meghívást, dalaikkal hirdetve az emberek egymás közötti
megértését és jó viszonyát. Mint nevük is mutatja, dicsôítik Istent, és azt
kívánták, hogy az alsósági egyházközség is dicsôítô közösség legyen.

Kannibál
– Papa! Ma ezt a szôkét süssük meg! – mondja a kannibál
fiú az apjának.
(Válasz a vízszintes 1. és a függôleges 14. sorban.)
Vízszintes: 1. A válasz elsô része 12. Régi 13. Angol pop
együttes volt 14. …, Tóbiás 16. Becézett Gabriella 18. Volt
19. Maró folyadék 20. Így kezdôdik a szoros ÁBC 22. Nem
valódi 23. Sporteszköz 24. Méter 25. Ritka nôi név 28. Férfinév (közismert énekes is) 30. Lendület 32. Latin-amerikai
tánc 34. Kén 35. A labdajáték öröme 36. … Ferenc, író 37.
A méhek termelik 39. Az élet motorja 41. Cséplôhely 43. ÜU
44. Szintén nem 46. Ez 47. Európai hegység 49. Hangtalan
tan! 50. Régi pengetôs hangszer 52. Oxigén 53. Kötôszó 54.
Kevert jog! 56. Vonuló 62. Habos rész!
Függôleges: 1. Eme 2. Szomszéd megyénk 3. Közönséges 4.
Ili, ékezethibával 5. Néha némán! 6. Melyik személy 7. Üdvözlégy 8. Bór 9. Az egyik végtag 10. Kevert hab! 11. Vércsoport 14. A válasz második része 15. SAO 17. Éneklô hang
21. Ásítozik 23. Ételízesítô 26. Magyar Nemzet 27. Keveredett ara! 29. Komáromi Építôk 31. Üres, hatásvadász szöveg
33. Mosó … mosodája 36. Római ezer 38. Vércsatorna 40.
–val -… 42. Vég nélküli lengyel pénz! 45. Nagyi 46. Szicíliai
tûzhányó, ék.hib. 48. Norvégia fôvárosa 51. Tagadószó 55.
Oka partjai! 57. És, latinul 58. Kutya 59. Elôd 60. A többes
szám jele 61. Mega.

»
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Önkormányzati rendeletek
Celldömölk Város Önkormányzata
Képviselô-testületének 19/2005.
(VII.7.) rendelete a lakáshoz jutás és
lakásbôvítés helyi támogatásáról
szóló 31/1998.(VI.24.) sz. rendelet
módosításáról.
A képviselô-testület a lakáshoz jutás
és lakásbôvítés helyi támogatásáról
szóló rendeletét a következôk szerint
módosítja:
1.§ A rendelet 1.§-a a következô új (3)
bekezdéssel egészül ki:
„1.§ (3) A rendelet hatálya kiterjed
az (1)–(2) bekezdésben meghatározottakon túl a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
r.) 32/D. §-ban szabályozottak alapulvételével azokra, akik Celldömölkön
nem önkormányzati vagy nem állami
tulajdonban lévô bérlakásban laknak
és lakbértámogatásra jogosultak.”
2.§ A rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe
a következô rendelkezés lép:
„2.§ (1) A képviselô-testület kamatmentes kölcsönt (vissza nem térítendô támogatást) nyújthat új vagy
megüresedett lakás vásárlásához –
kivéve az engedménnyel, illetve kedvezménnyel megvásárolható önkormányzati bérlakás vásárlóit – új lakás
építéséhez, bôvítéséhez, komfortfokozat növeléshez azoknak a fiatal házasoknak, kettô vagy több kiskorú
gyermeket nevelô családoknak, illetve gyermekét egyedül nevelô szülônek, akik családjában az egy fôre esô
havi nettó jövedelem, új vagy
megüresedett lakás vásárlásánál, új
lakás építésénél a mindenkori minimálbér 125%-át, egyéb támogatás
esetén a mindenkori teljes öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 150%át nem haladja meg, és a megszerezni kívánt lakás nagysága a lakáscélú
támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.)
Kormányrendeletben meghatározott
lakásigény mértékének megfelel.”
3.§ A rendelet 3.§-át követôen a következô alcímmel és új 3/A.§-al egészül ki:
Lakbértámogatás:
„3/A.§ (1) Az önkormányzat a
Korm. rendelet 32/D.§-ban foglalt
feltételekkel központi forrás pályázati igénylése mellett saját forrásból a
lakbér
30%-ával, de legfeljebb 7.000 Ft-tal
kiegészítve lakbértámogatást nyújt a

nem állami vagy nem önkormányzati bérlakásban lakók részére, amenynyiben a támogatás alapjául szolgáló
lakbér mértéke nem haladja meg a
négyzetméterenkénti 700 Ft-ot. Nyertes pályázat esetén a lakbértámogatás mértéke – a központi támogatással együtt – a bérleti díj 60%-a, de
legfeljebb 14.000 Ft lehet.
(2) A lakbértámogatás iránti kérelmeket az e célra szolgáló igénylô lapon az
abban felsorolt mellékleteivel együtt a
polgármesteri hivatal közigazgatási
osztályán – az alsósági városrész lakosságát érintô ügyekben az alsósági kirendeltségen – kell benyújtani.
(3) A kérelmet évente, folyamatosan
lehet benyújtani.
(4) A támogatás elbírálására és megállapítására átruházott hatáskörben a
polgármester jogosult.
(5) A támogatást a kérelem benyújtását követô hónaptól az adott év hátralévô idôszakára lehet megállapítani.
(6) A lakbértámogatás természetben
nyújtott, lakáscélú szociális támogatás,
melyet havonta, minden hónap 5-ig
kell utalni a bérlôknek. A folyósítással
kapcsolatos feladatokat a polgármesteri hivatal pénzügyi osztálya látja el.
(7) A támogatást igénybe vevô köteles a vagyoni, jövedelmi viszonyaiban, családi állapotában és a bérleti
jogviszonyban beálló változásokról 8
napon belül írásban tájékoztatni a
közigazgatási osztályt, illetve az alsósági kirendeltséget.
(8) A lakbér megszûnik az adott
tárgyév végével, illetve ezt megelôzve, ha a bérleti szerzôdésben megjelölt bérleti jogviszony idôtartama lejár, annak idôpontjával. A kérelmeket
évente meg kell újítani.
(9) A támogatás rendeltetésszerû felhasználásának ellenôrzésére a közigazgatási osztály, illetve az alsósági
kirendeltség jogosult.
(10) A felvett támogatás visszafizetése annak mindenkori törvényes kamataival egy összegben esedékessé
válik, ha a támogatásban részesített
a) a támogatásban részesítését valótlan tények közlésével, adatok elhallgatásával vagy más módon befolyásolta,
b) a támogatás összegét annak céljától eltérô módon használta fel.
4.§ Ez a rendelet 2005. augusztus 1-jén
lép hatályba.

Celldömölk Város Önkormányzata
Képviselô-testületének 21/2005.
(VII.7.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
10/2000.(V.3.) rendelet módosításáról.
A képviselô-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A rendelet 8.§-ának c) pontja helyébe a következôk rendelkezés lép:
„8.§ c./ Személyes gondoskodást
nyújtó szociális szolgáltatások
I. Szociális alapszolgáltatások
– szociális információs szolgáltatások
(bevezetése 2005. július 31-ig)
– étkeztetés
– házi segítségnyújtás
– családsegítés
– jelzôrendszeres házi segítségnyújtás
(bevezetése 2007. december 31-ig)
– közösségi ellátások: szenvedélybetegek ellátása (bevezetése 2007.
december 31-ig)
– támogató szolgáltatás
– nappali ellátást nyújtó klubok
II. Szakosított ellátás
a) átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás – gondozóház (Népjóléti Szolgálat keretében)
b) bentlakásos ápolást, gondozást
nyújtó szociális ellátás
– Idôsek Otthona (Népjóléti Szolgálat
keretében)
– Szakosított szociális részleg (Kemenesaljai Egyesített Kórház Intaházai
Szervezeti Egysége keretében)”
2.§ A rendelet 20.§ (1) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép, és a (2)
bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül, ezzel egyidejûleg a (3) bekezdés sorszámozása (2) bekezdésre változik, a következôk szerint:
„20.§ (1) Az önkormányzat a 287/
1997.(XII.29.) Korm. számú rendelet
25.§ és 26.§-a szerint érintettek részére szociális segélyként utazási támogatást nyújt a helyi menetrend
szerinti közlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árának erejéig, amennyiben az érintettek ezt
igénylik.
(2) Az utazási támogatás az Szt. 45.§
(3) bekezdése értelmében olyan más
ellátási formaként nyújtott átmeneti
segélynek minôsül, ahol e rendelet
14.§-ában és a gyermekvédelem helyi
rendszerérôl szóló 11/2000. (V.3.) számú önkormányzati rendelet 13.§-ában
Folytatás a 14. oldalon
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meghatározott feltételek figyelmen kívül hagyhatók. Ezen támogatási forma
juttatását más szociális segély igénybevétele nem zárja ki.”
3.§ A rendelet V. fejezetének címe helyébe a következô cím lép:
„ V. fejezet: Személyes gondoskodást
nyújtó szociális szolgáltatások”
4.§ A rendelet 25.§-a helyébe a következô rendelkezés lép:
„25.§ Celldömölk Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások körében
valamennyi szociális alapszolgáltatást és egyes szakosított ellátási formákat – az Intaházai Szakosított Szociális Részleg kivételével – a Népjóléti Szolgálat útján biztosítja.”
5.§ A rendelet 26.§-ának (1) és (7) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép:
„26.§ (1) A személyes gondoskodás
intézményi ellátásának körébe tartozó ellátási formák igénybevétele – a
családsegítés, a szociális információs
szolgáltatás és a közösségi ellátás kivételével – önkéntes, írásbeli kérelem alapján történik. A kérelmet a
Népjóléti Szolgálat vezetôjéhez kell
benyújtani.”
(7) Az igénylô felvételérôl, a fizetendô személyi térítési díj összegérôl,
valamint megszüntetésérôl a Népjóléti Szolgálat vezetôje dönt. Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét
vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a térítési díj
értesítésétôl számított 8 napon belül
a polgármesterhez fordulhat, aki átruházott hatáskörben határozattal
dönt a személyi térítési díjról.”

»

6.§ A rendelet 27.§ felett „Alapellátás”
alcím helyébe a következô cím lép:
„Szociális alapszolgáltatások”
7.§ A rendelet 27.§-a helyébe a következô rendelkezés lép és címe az alábbira
változik:
„Szociális információs szolgáltatások
27.§ A képviselô-testület az Szt. 61.§ában meghatározott szociális információs szolgáltatást a törvényi szabályok szerint a Népjóléti Szolgálat
útján biztosítja, legkésôbb 2005. július 31-i bevezetéssel.”
8.§ A rendelet 28.§-a helyébe a következô rendelkezés lép és a címe az alábbira
változik:
„Étkeztetés 28.§ A képviselô-testület
az Szt. 62.§-ában meghatározott étkeztetést a törvényi szabályok szerint
a Népjóléti Szolgálat útján biztosítja.”
9.§ A rendelet 29.§-a helyébe a következô rendelkezés lép és címe az alábbira
változik:
„Házi segítségnyújtás
29.§ A képviselô-testület az Szt. 63.§ában meghatározott házi segítségnyújtást a törvényi szabályok szerint
a Népjóléti Szolgálat útján biztosítja.”
10.§ A rendelet 30.§-a helyébe a következô rendelkezés lép és címe az alábbira
változik:
„Családsegítés
30.§ A képviselô-testület az Szt. 64.§ában meghatározott családsegítést a
törvényi szabályok szerint a Népjóléti Szolgálat útján biztosítja.”
11.§ A rendelet 31.§-a helyébe a következô rendelkezés lép és címe az alábbira
változik:
„Jelzôrendszeres házi segítségnyújtás
31.§ A képviselô-testület az Szt. 65.§-

ában meghatározott jelzôrendszeres
házi segítségnyújtást a törvényi szabályok szerint a Népjóléti Szolgálat
útján biztosítja legkésôbb 2007. december 31-i bevezetéssel.”
12.§ A rendelet 32.§-a helyébe a következô rendelkezés lép és címe az alábbira
változik:
„Közösségi ellátások
32.§ A képviselô-testület az Szt.
65/A.§-ában meghatározott közösségi ellátásokat a törvényi szabályok
szerint a Népjóléti Szolgálat útján biztosítja.”
13.§ A rendelet 33.§-a helyébe a következô rendelkezés lép és címe az alábbira
változik:
„Támogató szolgáltatás
33.§ A képviselô-testület az Szt. 65/C.§ában meghatározott támogató szolgáltatást a törvényi szabályok szerint a
Népjóléti Szolgálat útján biztosítja.”
14.§ A rendelet a következô új 34.§-al
egészül ki:
„Nappali ellátás
34.§ A képviselô-testület az Szt.
65/F.§-ában meghatározott nappali
ellátást a törvényi szabályok szerint a
Népjóléti Szolgálat útján biztosítja.”
15.§ Az alaprendeletnek a 31.§ - 35.§ig tartozó rendelkezései változatlanul
fennállnak azzal, hogy a számozásuk
35.§ - 39.§-ra változik úgy, hogy 35.§
fölött az alcím „Átmeneti elhelyezést
biztosító intézmények” helyett „Szakosított ellátások”-ra változik.
16.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép
hatályba.
Celldömölk, 2005. június 30.
»Fehér László polgármester
»Baranyai Attiláné dr. jegyzô

A parlagfû ellen Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzatának Jegyzôje
felhívja az érintettek figyelmét, hogy a parlagfû
elleni védekezés elsôsorban a föld tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A
hatóság feladata ezért csak a közérdekû védekezés elrendelésére terjed ki.
A parlagfû legintenzívebb növekedési idôszaka
július hónapban, a virágpor szóródásának legnagyobb tömege július végén és augusztus hónapban történik, ezért az ingatlantulajdonosoknak a
parlagfû elleni védekezést június 30-ig végre
kell hajtani. Azt követôen a parlagfû virágzását,
az allergén pollen levegôbe kerülését folyamatosan meg kell akadályozni.
A június 30-i dátum széles körû ismerete azért
fontos, mert az a szankciómentes, önkéntes jogkövetés lehetôségének határnapja.
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Celldömölk Város Önkormányzata
Képviselô-testületének Pénzügyi,
Gazdasági Bizottsága pályázatot hirdet a tulajdonában lévô Celldömölk,
Hollósy tér 8. III. em. 1. sz. alatti
költségelven megállapított lakbérû
lakásra.
A lakás jellemzôi: 2 és fél szobás, összkomfortos, egyedi gázfûtéses, tetôtéri beépítésû.
Területe: 63 m2.
Bérleti díja: 31.815 Ft/hó.
A lakás megtekinthetô: 2005. 07. 20. de.
9–10 óra, 2005. 07. 21. du. 14–15 óra.
A pályázat benyújtásának határideje:
2005. július 22. 13 óra.

Több pályázó esetén versenytárgyalásra kerül sor 2005. 07. 26-án 9
órakor a polgármesteri hivatal emeleti tanácskozó termében. A bérleti
jogot az nyeri el, aki több havi bérleti díj elôre történô megfizetését
tudja vállalni.
Szerzôdéskötés: a versenytárgyalást
követô 8 napon belül történik.
A vállalásnak megfelelô idôtartamra
járó bérleti díjat a bérleti szerzôdés
megkötésével egy idôben kell megfizetni.
További információ a polgármesteri
hivatal vagyonkezelôjénél, illetve a
95/525-813-as telefonon kapható.

Szeretné folyószámla költségeit csökkenteni?
A megoldás POSTAKÁRTYA!
Teljes körû ügyintézéssel
állunk rendelkezésre
hétfôtôl péntekig 8.00 – 17.00 óráig,
szombaton 8.00 – 12.00 óráig.
Celldömölk 1 posta, Dr. Géfin Lajos tér 14.

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

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölk központjában 25 m2-es üzlethelyiség olcsón
kiadó. Érd.: 06 70/384-1627.
1991-es Suzuki Maruti, 800 cm3, 2007-ig érvényes mûszakival, megkímélt állapotban, 80 ezer kilométerrel, 2 téli
gumival 380.000 Ft-ért eladó. Érd.: 06 70/459-4197.
120-as piros Skoda friss mûszakival 125.000 Ft-ért eladó.
Érd.: 06 20/439-4220.
Zastawa G+L 55 1985-ös, lejárt mûszakival, mûszakilag alkalmas állapotban, egyben eladó. Irányár: 30.000 Ft. Blaupunk
CD-s rádió eladó 12.000 Ft-ért. Érd.: 06 70/5522-772.
80 m2-es, felújított családi ház eladó. Érdeklôdni:
06 30/681-3036.
Celldömölk belvárosában 20 m2-es üzlethelyiség kiadó.
Érd.: 06 30/440-5894.
Celldömölkön a Ság hegy közelében100 m2-es, 3 szobás,
nappalis, központi fûtéses családi ház eladó. Érd.: 06
70/535-0560.
Sajtoskálon, Bükfürdôtôl 7 kilométerre 1245 m2-es ingatlan (telek) 120 m2-es házalappal együtt eladó. Irányár: 5,2
M Ft. Érd.: 06 30/298-7763, 95/345-288 du. 17-20 óra.
Kedvezô áron eladó Suzuki Swift 1000-es. Paraméterek:
gyártási éve 1997 dec., 3 ajtós, mûszaki vizsga lejárata
2007. február 7., jó állapotú, garázsban tartott. Irányár:
620.000 Ft (téli gumival). Érd.: 06 30/620-6858, 95/345288 du. 17-20 óra.
Faszínû kiságy, bébikomp, kenguru és fehér bundazsák
10.000 Ft-ért eladó. Érd.: 06 30/508-5746.
Celldömölk belvárosában 25 m2-es üzlethelyiség kiadó,
külön víz, gáz, telefon. Érd.: 06 30/264-9863.
Borgáta-fürdo˝n, kies helyen 910 m2-es nyaraló ikertelek
kedvezo˝ áron sürgo˝sen eladó. Érd.: 06 30/9376-130.

Fogható a kábeltévé-hálózaton
a 159,25 MHz-es frekvencián.

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

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

AERO Étterem
Tokorcs
Ha szeretne kellemesen eltölteni néhány órát a természetben, kerthelyiségben elfogyasztani egy finom ebédet vagy
vacsorát, azt megteheti Tokorcson, az AERO Étteremben.
A most már folyamatosan mûködô konyhánkban, elôzetes
helyfoglalás nélkül, házias és tokorcsi specialitásokkal állunk az Önök rendelkezésére!
Aki a sportok iránt érez némi vonzalmat, azt is megteheti
fallabda- (squash) és tekepályáinkon. Billiárd, pétanqus
(pétánk), sárkány- sétarepülési lehetôség is színesíti a szabadidô eltöltését.
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Nyitva: 10–22 óráig.
Érdeklôdni: 95/436-110, 06 20/967-2911
www.aerosag.hu

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

RÉPCELAK

Egy nyaralás Önnek is jár!

… vagy bármit vásárolhat
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölk I., Celldömölk II.,
Ostffyasszonyfai és Vönöcki
Kirendeltségének
személyi kölcsönébôl.

Maximális hitel: 1 millió Ft.
Maximális futamidô: 5 év.
Példák:

Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet

