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

NET-CELL Kft.

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 M Ft

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

Bögötén 2 szobás családi ház gáz+vegyes tüzelésû központi fûtéssel eladó. I.ár: 8,2 M Ft

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

Celld-ön 1 szobás belvárosi lakás eladó.
Ir.ár: 5 M Ft.
Celldömölkön 2+1/2 szobás, kifogástalan áll.
lakás eladó. Ir.ár: 12,2 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

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

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 szoba+nappalis cs. ház eladó.
Ir.ár: 9,5 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. Ir.ár.: 5,5 M Ft

Celldömölkön 3 szobás családiház 700 m2
Celldömölkön 3 szoba+nappalis, 3,5 éve
telken eladó. Ir.ár: 10,9 M Ft
épült cs. ház eladó. Ir.ár: 16,5 M Ft.
Egyéb: Vönöckön 2 szobás családi ház eladó. Ir.ár: 3,5 M Ft.
Jánosházán 3 szobás családi ház eladó. Ir. ár: 4,5 M Ft.
Köcskön 2 szobás, felújított családi ház eladó. Ir. ár: 6,9 M Ft.
Borgátán építési telek eladó. Ir.ár: 1.9 M Ft.
Marcalgergelyiben 3 szobás családi ház eladó. Ir ár: 14,5 M Ft.
Celldömölkön 4 szobás családi ház, garázzsal 1000 m2-es eladó. Ir.ár.: 16,5 M Ft.
Jánosházán 2 szobás cs. ház szép állapotban, gondozott kertben eladó. Ir. ár: 7,5 M Ft.
Kemenesmagasiban 3 szoba+nappalis cs. ház eladó. Ir. ár.: 9,9 M Ft.
Kemeneskápolnán 3 szobás családi ház eladó. I. ár: 6,5 M Ft.
Celldömölkön 3 szobás családi ház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 10,9 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

* Csak 2 éves hûség nyilatkozat esetén, a kedvezményes havidíj (2000Ft). Egyéb esetben a kiépítés költsége 15.000 Ft. Az Internet akció
visszavonásig, kizárólag a T&A Celldömölki Kábeltelevízió Kft. hálózatán érvényes. A tájékoztatás nem teljes körû, részletek és további információ:
www.cellkabel.hu címen ill. ügyfélszolgálatunkon: Celldömölk Kossuth L. u. 16. Tel.: 95/423-423!

»JEGYZET

Csokoládé
a téren
Ült a téren, kedvenc könyvével a
kezében. Az ismerôs sorok miatt
már nem hajtotta a kíváncsiság, a
megismétlôdô hangulatokat várta.
Elképzelte a tél végi szelet, ami otthont keresve új városba vitte a hôsöket. És maga elé idézte a tavaszi
szellôt, ami nélkülük ment tovább.
Ült a padon, és figyelte, amint az
ôsz derekán nyarat varázsoltak a
napsugarak. A viháncoló tiniket,
akik derekukra kötött pulóverekkel
mentek hazafelé az iskolából. Kicsit
leültek egy padra, hiszen van mit
megbeszélniük, mielôtt hozzákezdenének a délutáni különórákhoz, a
maguk második mûszakjához.
A másik pad mellett éppen volt tanára ment el. Éppolyan huncutul köszöntötte, mint mindig, rajta nem
fog az idô.
A könyvvel a kezében arra gondolt,
milyen jó, hogy sok ismerôs van itt.
Egyszer egy szél ôt is elvitte, de vissza is fordította. Hiszen itthon van
otthon. Ezen a helyen, amit szidhatnak sokan, akkor is a mi városunk.
Amit ha túlbecsülünk, sem szégyen,
hiszen a miénk, szeretetbôl tesszük.
A regénnyel a kezében elôvett a
táskájából egy kis csokoládét, mert
a napfény mellé sosem árt egy kis
édes érzés. És olvasta tovább a Csokoládét, a téren, ahova jó kiülni.
»TULOK GABRIELLA

Rokkantak miséje
A hagyomány szerint idén is
megtartják a rokkantak szentmiséjét. A Vas Megyei Mozgássérültek Egyesületének celldömölki
csoportja november 5-én 15 órakor várja a misére a híveket a
kegytemplomban.

Író-olvasó találkozó
Az izsákfai születésû Tungli M. Klára lesz a vendége az izsákfai kultúrházban november 5-én, 16 órakor kezdôdô író-olvasó találkozónak. A költônô beszélgetô partnere dr. Tungli Gyula nyugalmazott
fôiskolai tanár.

Gyertyákat gyújtottak
Halottak napja elôtt adták át a város ravatalozóját. A földi élet utolsó állomásának helyszínét a történelmi egyházak képviselôi áldották meg.
Halottaink sírjára koszorút, virágot
tettünk, emlékükre gyertyát gyújtottunk. Megálltunk a sírok mellet, és
megálltunk az új ravatalozó épülete
elôtt, amelyet október 29-én ünnepélyes keretek között adták át. Az
ünnepségen – amelyen részt vettek
Kovács Ferenc és Horváthné Stukics
Erzsébet országgyûlési képviselôk,
Söptei Józsefné alpolgármester és
Baranyai Attiláné dr. jegyzô is – Fehér László polgármester mondott
avató beszédet. A városvezetô arról
szólt, hogy minden város életében
vannak fontos feladatok, amiket teljesítve fejlôdik a település. A ravatalozó építésével nemcsak újabb lépést
tettek a fejlôdés irányába, hanem
ígéretét is teljesítette a városvezetés.
A város iránt vállalt kötelességnek
tettek eleget: a múltat ôrizve, kegyelettel gondoskodni az elmenôkrôl.
A beruházásról Fehér László elmondta: a ravatalozó épülete és az elkerülô út kialakítása 75 millió forintba került. Ehhez a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácstól nyertek 44 millió
forintot. Az elmaradott kistérségek
számára igénybe vehetô területi
kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú
támogatási forrásból jelentôs összeget sikerült pályázaton nyernie a városnak, amihez az is kellett, hogy a
megye mind a kilenc kistérségével
egyeztettek, így azok is támogatták a
celldömölki beruházást. A ravatalozó
épületét Kiniczky István tervezte, a
Mávépcell Kft. építette. Az épület
melletti temetôkerítést társadalmi
munkában építették meg, és a ravatalozó belsô terét az Angel és a

a ravatalozó átadásán gyertyák gyúltal a holtak emlékére

Nekro temetkezési vállalkozások
szintén társadalmi munkában alakították ki.
A ravatalozót Nagy Péter plébános
szentelte fel. Mint mondta, a ravatalozó nagy ajándék, amelyet sok évtizede óhajtott a város. Háláját fejezte
ki mindazoknak – a vezetôktôl a
munkásokig –, akiknek köszönhetôen
felépült. „A földi élet utolsó állomásán itt veszünk búcsút azoktól, akik
elmennek tôlünk, és itt búcsúztatnak
minket majd, ha mi is elmegyünk.
Legyen szent ez a hely”, mondta. A
ravatalozót Németh Tamás református lelkész és Sághy András evangélikus lelkész is megáldotta.
Az ünnepségen Molnár Gábor Kosztolányi Dezsô Halotti beszédét tolmácsolta a jelenlévôknek, a mûsorban
közremûködött a Liszt Ferenc Vegyeskar és a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola énekkara. Az avatást
követôen a ravatalozó belsô terében
a jelenlévôk gyertyát gyújtottak a halottjaikért.
»TULOK GABRIELLA

Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itthagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük ôt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.
…
Az élet egyszer csak ôrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt…”
majd rázuhant a mázsás, szörnyû mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt..”
Úgy fekszik ô, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.
(Kosztolányi Dezsô: Halotti beszéd)
3

A helyhatóságok
költségvetésérôl
A jövô évi költségvetés kapcsán az
önkormányzatok helyzetérôl tartottak fórumot október 27-én két
kistérség települési vezetôinek. A
polgármesteri hivatalban két országgyûlési képviselô válaszolt a
kérdésekre.
Jauernik Istvánt, a parlament önkormányzati bizottságának alelnökét és
Szabó Lajost, Vas megyei országgyûlési képviselôt, az Országgyûlés költségvetési bizottságának alelnökét
köszöntötte Fehér László polgármester az összejövetelen. A fórumra a
celldömölki és a sárvári kistérségek
polgármestereit, jegyzôit, pénzügyi
szakembereit hívták.
A jövô évi költségvetés tervezetérôl
Szabó Lajos elmondta: a most készülô büdzsé, amellyel a települések

országgyûlési képviselôk adtak tájékoztatást a költségvetésrôl

költségvetésének is szinkronban kell
lennie, szigorú, nagy fegyelmezettséget igényel. A költségvetés kiemelten kezeli a családtámogatás, a foglalkoztatás, a területfejlesztés, az oktatás területeit.
Jauernik István elôadásában elmondta: az államháztartás hiányának csökkentéséhez, az olcsóbb állam mûködtetéséhez az önkormányzatoknak is
hozzá kell járulniuk. A tervezet szerint
19 milliárd forintot vonnak el az önkormányzati szférától. A költségvetés
szerkezete az elôzô évekhez hasonló
marad, de lesz néhány változás az önkormányzatoknál. A családtámogatási
rendszer változása miatt (megszûnik
a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, az összeget a családi pótlékba
építik be) 46 milliárd forinttal kevesebb kiadása lesz az önkormányzatoknak; az adótörvényben megszavazott áfacsökkentés miatt 20 milliárd
forinttal kevesebbet fizetnek ki a
helyhatóságok; a tételes egészségügyi hozzájárulások változása pedig
10 milliárd forintos kiadási megtakarítást jelent. A képviselô hozzátette:
mindez nem javítja az önkormányzatok pozícióit, de nem is rontja. Növekedés várható a személyi jövedelemadó-ágból, valamint az Országos
Egészségügyi Pénztártól átvett pénzeknél is jobb lesz a következô évi
kondíció. A bérekkel kapcsolatosan
Jauernik István elmondta: a kormány
javaslata, hogy a keresetnövekedés
mértéke feleljen meg a GDP-nek.
»TULOK G.

Úszójegyek ajándékba
KÖZEL HÁROMEZER DIÁK KAP BÉRLETET
A képviselô-testületi ülésen Fehér
László polgármester beszámolt a
kistérségi társulási döntésérôl. Eszerint a celldömölki kistérség valamennyi diákja számára öt alkalomra
szóló belépôt vásárol a társulás az
uszodába. Celldömölk két középiskolájának és négy általános iskolájának
1919 diákja van. A kistérség többi településeinek általános iskoláiba
1069 tanuló jár. A Celldömölkre járó
diákok közül mindenki megkapja az
öt alkalomra szóló úszóbérletet. A
szándékok szerint az lenne az igazán
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jó megoldás, ha a kistérségi iskolák
diákjai is mind igénybe vennék a jegyeket. Amennyiben nem minden
diák kérné, akkor a támogatásul
szánt pénzösszeg felébôl mindenképpen jegyeket vásárolnak, az
összeg másik részét pedig autóbusz
bérlésére, úszóoktató foglalkoztatására fordíthatják.
A jegyeket jövô év március végéig
használhatják fel a diákok. A kistérség által kifizetett jegyek ára 3
millió 300 ezer forint bevételt jelent
a fürdônek.

Kinevezték
az iskolaigazgatót
Soros ülését tartotta október 26-án
az önkormányzat képviselô-testülete. Fehér László polgármester a két
ülés között történtekrôl számolt be.
Egyebek mellett elmondta, hogy a
téglagyári tó mellett leszakadt kerékpárút helyreállítása miatt egyeztetnek a Vas Megyei Közútkezelô
Kht. vezetôjével, a kárelhárítást a
tervek szerint még az idén elkezdik.
A képviselôi hozzászólások között
az elôzô ülésekhez hasonlóan szó
esett az utak kátyúzásáról, arról,
hogy szükség van a ligeti járda javítására is. Somogyi Gyula képviselô
elmondta: a testvérváros, Erdôszentgyörgy kórháza számára folytattak gyûjtést. A kórházban egyre
többször fordul elô, hogy a megszületett gyermekeket ott hagyják,
akiknek a gondozásához 178 ezer
forinttal járultak hozzá a celldömölkiek. Az összegbôl mosógépet, levegôpárásító-készüléket, élelmet,
vitaminokat, ágynemût vásároltak
a kórház dolgozói.
Az ülésen fô napirendi pontként jelölték meg a településszerkezeti
terv tárgyalását, elfogadását, azt
azonban egy késôbbi ülésre halasztotta a képviselô-testület. A folyó
ügyek között egyebek mellett támogatták a Berzsenyi Dániel Gimnázium kérelmét, így a gimnáziumban büfét alakíthatnak ki. Szó
esett arról is, hogy a társasházi lakásokban a vízdíjak fizetésének
egyértelmûvé tételéhez a közeljövôben lakásonként szerelnek fel hitelesített vízórát. A képviselô-testület százezer forinttal támogatta a
Beteg és Gyógyíthatatlan Beteg
Gyermekekért Misszió Egyesület
vasi képviseletét. Az egyesület a
Kemenesaljai Egyesített Kórház
számára szeretne mûszereket adományozni, a támogatást ahhoz
használják fel.
A zárt ülésen egyebek mellett az
alsósági Berzsenyi Lénárd Általános
Iskola igazgatói kinevezésérôl döntöttek a képviselôk. A testület öt
évre dr. Varga Gábornét, a jelenlegi iskolaigazgatót nevezte ki az intézmény vezetôjéül.
»TULOK G.

Októberi emlékezés
Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek városunkban
is október 23-án. A szónokok felelevenítették a 49 évvel ezelôtt történt
eseményeket, az ünneplôk elhelyezték az emlékezés koszorúit.
A II. világháborús emlékmûnél gyülekeztek az emlékezôk október 23ának délutánján, az önkormányzat és
a mûvelôdési központ által szervezett megemlékezésen. A megjelenteket Fehér László polgármester köszöntötte. „Hajtsunk fejet azok emléke elôtt, akik a forradalomban a szabadságért meghaltak. A sebek csak
lassan gyógyulnak, de ne hagyjuk,
hogy a múlt megossza a magyar
nemzetet”, mondta. A megemlékezés szónoka Kovács Ferenc országgyûlési képviselô volt, aki beszédében felelevenítette az 1956-ban történteket. „A szabadságszeretô népek
példaképévé vált Magyarország. Ne-

héz méltónak lenni ennyi áldozathoz.
56 történéseinek köszönhetjük, hogy
1989-ben békésen zajlott le a rendszerváltás”, hangsúlyozta. Az ünnepi
mûsorban Pethô Boglárka és Jakab
Attila gimnazisták mûködtek közre.
Az emlékezés az 56-os emlékmûnél,
a temetôben folytatódott, ahova az
56-os Szövetség celldömölki tagozata várta az ünneplôket. Lechner Ferenc, az 56-os Szövetség országos elnökségének tagja mondott beszédet.
Kiemelte, hogy a forradalmi eszméket ôrizni, a lángot éltetni kell. Hozzátette: szükség lenne a történelmi
igazságok helyretételére. A temetôbeli megemlékezést Balogh József
költô-tanár tette ünnepélyesebbé
szavalatával.
Az ünnepségen részt vevô pártok és
civil szervezetek képviselôi a világháborús és az 56-os emlékmûnél is
elhelyezték az emlékezés koszorúit.
Majd Koloszár Zoltán 56-os áldozat,

Megújul a volt klastrom
Megújul a városháza, az egykori
klastrom épülete. Két oldalán javítják a homlokzatot, újrafestik, és új
tetôcserepeket is raknak. A közel 40
millió forintos beruházást a Kincstári Vagyoni Igazgatóság 11 millió forinttal támogatja.
Egyre szebbé válik a városközpont. A téren
kívül a templom, az egykori posta, ma lottózó mûemlék jellegû épülete is új külsôt
öltött, és elkezdôdött a Korona-sarok másik ütemének építése is. A polgármesteri
hivatal mellett is állványok sorakoznak,
hozzákezdenek az épület felújításához.
A beruházásról Fehér László polgármestertôl megtudtuk, hogy a Nyugat-dunántúli
Fejlesztési Tanács pályázatán 15 millió forintot nyert az önkormányzat, amihez hárommillió forintot tett hozzá önrészként a
város. Ebbôl a pénzbôl az épület nyugati és
déli oldalán rendbe hozzák a homlokzatot,
kijavítják a felfagyásokat, újrafestik, és a
nyugati oldalra egy kovácsoltvas kaput
tesznek. Az épület tetôzete mára már
balesetveszélyessé vált, ezért annak rendbetétele sem várathat magára, újra kell lécezni, és cserepeket kell cserélni. Ez szintén mintegy 18–20 millió forintból valósulhat meg, de erre pályázaton nem sikerült
nyernie a városnak. Viszont igen kedvezô
beruházást tudtak végrehajtani: egy akció
során jelentôs kedvezménnyel, nyolcmillió
forint helyett 2,2 millió forintért jutottak
hozzá a tetôcserepekhez.

A városvezetô elmondta: mivel az egykori
kolostor az állam kezelésében van, így a
Kincstári Vagyoni Igazgatóság is támogatja. Még ebben az évben ötmillió forintot, a
jövô év elsô negyedévében hatmillió forintot utalnak a celldömölki polgármesteri hivatal épületének rekonstrukciós munkálataihoz. A kivitelezést egy sümegi cég végzi, amely már több mûemléki épületet is

koszorút helyeztek el, gyertyát gyújtottak
koloszár zoltán sírjánál

valamint az 56-os eseményekben
részt vevô Máthé Lajos sírját is megkoszorúzták.
»T.G.

felújított, városunkban a lottózó épületének felújítását végezte.
Az épület sorsáról a pannonhalmi apátságnak 2011 végéig kell határoznia. Addig
kell eldönteniük, hogy az épületet igénylik-e vissza, vagy esetleg kártalanítást kérnek az államtól. A múlt héten városunkban
jártak a pannonhalmi fôapát megbízottjai,
akik a város polgármesterével megtekintették az épületet, és tájékozódtak a lehetôségekrôl.
»TULOK G.

Tízezredik fürdôvendég
A tízezredik vendéget köszöntötték a Vulkán fürdôben október 22-én. Öt héttel a nyitás
után már jelentôs számú látogató kereste fel a létesítményt. A fürdôzôk, úszók sorában tízezredikként a celldömölki Nagy Gyula és családja
érkezett a fürdô recepciójához,
ahol Fehér László a város, Bakó István a fürdô nevében gratulált nekik. Az ajándékcsomagon kívül egy három hónapra
szóló bérletet adtak át a háromgyerekes családnak. A szerencsés fürdôlátogatók eddig
is gyakran igénybe vették a
fürdôt, ezután még többször
kijárnak az uszodába.
5
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Nyolc lépés a családokért
Igazságosabb módon szeretné támogatni a családokat a kormány,
ezért a száz lépés programból nyolcat a családtámogatás rendszerének
átalakítása érdekében tesz. A programról Szabó Lajos, Vas megyei országgyûlési képviselô tájékoztatott.
– Az elôzô ciklus családtámogatási
rendszere igazságtalan volt, méghozzá azért, mert állandósította a társadalom régóta meglévô igazságtalanságait, például azt, hogy aki szegénynek született, az is marad – mondta
el a szocialista honatya. – Jó példa erre az adókedvezmények rendszere.
Az ugyanis annak adott többet, akinek eleve több jutott, hiszen az adókedvezménnyel az jár jól, akinek magas az adója, vagyis akinek magasabb a fizetése. A baloldal számára
azonban minden gyerek egyenlô,
ezért csökkentettük az adókedvez-

mények szerepét a családtámogatások rendszerében. Helyettük mostantól az új, duplájára emelt családi pótlék játssza a fôszerepet.
Szabó Lajos hangsúlyozta: az egy- és
kétgyermekes családoknál megszûnik ugyan a családi adókedvezmény,
de az új, egységes családi pótlék
magasabb összegû ellátást biztosít,
mint amennyi a családi pótlékuk és
az adókedvezmény együttes összege volt. Az egygyermekesek havi 11
ezer forint családi pótlékra válnak
jogosulttá. Míg 1998-tól 2001-ig ez
a támogatás 3800 forint volt, 2002
szeptemberében 4600 forintra,
2005-ben 5100 forintra emelkedett,
2006-ban pedig megduplázódik. Hasonló arányok mutatkoznak a többgyermekes családoknál is, így a kétgyermekesek gyermekenként havi
12 ezer forint, a három és több gyermekesek gyermekenként havi 14

Aranydiplomás óvónôk
Aranydiplomás óvónôket köszöntöttek a
közelmúltban városunkban. Boros Gyuláné és Vadócz Jenôné nyugdíjas óvónôk
ötven éve végeztek a Vasvári Óvónôképzô Intézetben. Boros Gyuláné Egyházashetyén kezdett dolgozni, majd 34 éven
át az alsósági óvodában nevelte a kisgyerekeket. Vadócz Jenôné mind az öt
évtized alatt celldömölki óvodákban foglalkozott a gyerekekkel, emellett óvodavadócz jenôné (balról) és boros gyuláné

vezetô volt, és ellátta a járási szakmai
felügyeletet is. A két nyugdíjas nevelôt a
Városi Óvoda kisovisai mûsorral köszöntötték az október eleji képviselô-testületi ülésen, majd Fehér László polgármester nyújtotta át számukra virágcsokor kíséretében az aranydiplomát, és mondta
el jókívánságait. Munkájuk elismeréseként korábban mindketten miniszteri dicséretet is kaptak.

ezer forint családi pótlékra válnak
jogosulttá 2006-tól. Korlátozott mértékben megmarad a három és több
gyermekes családok adókedvezménye. A jövôben is havi 4000 forint
adókedvezményt érvényesíthetnek
azok, akiknek jövedelme nem haladja meg az évi 6 millió, havi 500
ezer forintot, e felett fokozatosan
csökkenve havi 550 ezer forintnál
szûnik meg. A Nagycsaládosok Országos Egyesületével történt megállapodás alapján a háromnál több
gyermeket nevelôknél a jövedelemhatár gyermekenként 500 ezer forinttal emelkedik.
A képviselô hozzátette: léptek azért is,
hogy a nôknek ne kelljen választaniuk
a munka és az anyaság között. Ezért a
gyermek egyéves korától az anya a
gyes összegének megtartása mellett
is teljes munkaidôs állást vállalhat.
»TULOK G.

» AJÁNLÓ
Hans Gustav Edôcs fotókiállításának
megnyitója lesz november 17-én
15 órakor a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár galériáján. A fotómûvész korábban
már többször bemutatkozott városunkban.
A mesebérlet második elôadását tartják november 18-án a mûvelôdési
központ színháztermében. A gyerekek a gyôri Vaskakas Színház elôadásában A brémai muzsikusok címû bábjátékot láthatják. Az óvodások délelôtt, a kisiskolások délután tekinthetik meg a darabot.
Díszállat és ásványbörze, kiállítás lesz
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár elôcsarnokában.
Az érdeklôdô közönség november
22–27-ig naponta 9 és 18 óra között láthatja a kiállítást.
A Signum keresztény együttes ad
koncertet november 19-én 17 órai
kezdettel a mûvelôdési központban. A hangversenyt az Evangélikus Ifjúsági Kör szervezi. Jegyeket
400 forintos áron lehet váltani.
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„Németh Andor sejtse meg”
EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK CELLDÖMÖLK SZÜLÖTTJÉNEK
A József Attila
emlékév alkalmából Németh
Andornak, a költô barátjának, szellemi
társának, kritikusának tiszteletére emlékülést rendezett a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára. Németh Andor
városunk szülötte, József Attilát legjobban értô kritikus, aki nélkül nehezen
megközelíthetôek lennének a költô életmûvének bizonyos szakaszai. Az október
15-i emlékülésen Kassai György nyelvész, mûfordító – aki egyben Németh
Andor nevelt fia is – tartott elôadást. Ôt
követte Tverdota György irodalomtörténész, aki a két költô-barát sokrétû kapcsolatát mutatta be.
Kassai György elôadásában elmondta:
Németh Andor nagyszerû költô volt,
aki gazdag, változatos formavilággal
rendelkezett. A 30-as évek második
felében kritikusként ismerték, ô fedezte fel elsôként József Attila nagyságát.
Kassai György beszédében kiemelte:
nevelôapja árnyalt és alapos, nagy
precizitású fogalmazásai az ô munkájára is hatottak, emellett személyisége
és életének példája is nagy hatással

voltak rá. Tverdota György „Legalább
Németh Andor sejtse meg…” címet viselô elôadásában rávilágított arra,
hogy Németh Andor volt az, aki közelrôl ismerte József Attila lelkivilágát, és
ô volt az, aki egyedülálló módon felismerte világirodalmi jelentôségét. A
költô, mûhelygondjainak megoldásába is bevonta barátját, aki nem elsôsorban az emberi, hanem a lelki támaszt jelentette számára. Az irodalomtörténész Dante és Vergilius kapcsolatához hasonlította kettejük viszonyát. Németh Andort megérintette József Attila személyiségének varázslatos ereje, és az idôsebb barát gyengéd
szeretetével vette pártfogása alá. Cikkek sorában mutatja be és elemzi barátja költészetét. Forradalmi hangvételû verseit kevésbé szereti, hangosabb
szavát igyekszik tompítani. A finom,
bájos, bánatos költészetét értékeli igazán. Ô volt az, aki megôrizte a fiatal,
pajkos, hetyke József Attila arcát, amit
elûzött a szigorú, megtört, esendô ember alakja. A tragikus lelki összeomlás
tanúi közé tartozott, ô figyelmeztette
barátját, hogy hagyja abba a lelkében
való rögeszmés vájkálást. Németh An-

dor végigélte a nagy költôvé válás és
az emberi tönkremenetel kettôsségét.
Tverdota György kiemelte, József Attilát egy idôben politikai és proletárköltônek tartották, késôbb a szenvedô,
beteg költôként tartották számon. Németh Andor ismerte fel, hogy a tiszta
költészet és a proletár költészet között
egy harmadik utat tört magának. Németh Andor érdeme, amit az 1920-as
évek tiszta verseirôl tudunk.
A két elôadó után Németh Tibor
könyvtáros taglalta az ünnepelt celldömölki kötôdését, és elmondta: az emléktábla avatásával Németh Andor,
hosszú vándorlása után, lélekben hazatérhet egy olyan szimbolikus helyre,
ahol egyszerre lehet otthon és – a hely
természetébôl adódóan – mégis útközben. Az emlékülés után a vasútállomás
elôcsarnokában – Németh Andor szülôházában – Kassai György és Tverdota
György leleplezték a költônek emléket
állító táblát. A Nemzeti Évfordulók Titkársága által támogatott, a Kresznerics
Ferenc Könyvár által állított emléktábla méltón képviseli József Attila és Németh Andor szellemiségét.
»REINER ANITA

Montázsok jótékony célra
SZÔLLÔSY ENIKÔ MUNKÁCSY-DÍJAS MÛVÉSZ MUTATKOZIK BE
XXI. századi álmok, avagy a valóság
és a képzelet montázsai. A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ, valamint a Beteg és Gyógyíthatatlan Beteg Gyermekekért Misszió Egyesület
vasi képviseletének szervezésében
Szôllôsy Enikô Munkácsy-díjas szobrász, grafikus kisplasztikus és számítógépes montázskészítô kiállítása
nyílt a mûvelôdési központ galériáján. A kiállítás védnöke dr. Mazur
Sándor, a Kemenesaljai Egyesített
Kórház igazgató fôorvosa. Szôllôsy
Enikô szobrai és kisplasztikái, valamint grafikái a 60-as évektôl ismertek nem csak a magyar közönség, de
Európa minden országában is. Közel
30 köztéri szobra díszíti hazánk városait, látható múzeumokban. 1999-

ben és 2001-ben szobraival megnyerte a Párizsi Világkiállítást.
1997-tôl kezdett el foglalkozni számítógépes montázsok készítésével. Ezek
a képek különleges technikával készülnek Elôször a rajzot készíti el a
mûvésznô, majd az általa készített fotókkal összevágja, ezeket szkenneli, s
utolsó mûveletként a már számítógépbe vitt alkotásokat átrajzolja. Alkotásainak központi témája a hitvilághoz
kapcsolódik. Szobraiban és grafikáiban
az emberek közti kommunikációt jeleníti meg, a szeretetet mint legfôbb értéket mutatja be. Idônként némi
próféciai hajlammal megáldva jeleníti
meg a valóság és a fikció találkozását,
illetve misztikus egybeesését. Ilyen
például az Ikonok trilógia, melyben a

2001. szeptember 11-i eseményeket
jeleníti meg drámai módon. Ami döbbenetes, hogy a képek 2000 tavaszán
készültek, tehát még a New York-i katasztrófa elôtt. A most látható montázsok kikényszerítik az emberbôl az elmélyülést, gondolatokat indítanak el,
és érzelmeket szabadítanak fel. Nemcsak szépek, izgalmasak, hanem üzenetük van, mely által az ember úgy
érezheti, hogy megértett valami fontosat, megérintette valami az óhajtott
transzcendens világból.
A mûvelôdési központ galériáján látható képek megvásárolhatóak, és az
ebbôl származó bevétel a Kemenesaljai Egyesített Kórház szülészeti osztályának eszközfejlesztésére fordítódik.
»P. HORVÁTH MÁRIA
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Száz év a fürdôépítésig
A Vulkán fürdô megnyitásával beléptünk a fürdôvárosok közé, ezzel egy
új szakasz kezdôdött városunk történetében. Nincs kétségem afelôl,
hogy a fejlôdésre gyakorolt hatása
megfontolt tervekkel, további támogatásokkal, több generációra kiterjedôen ad, adhat új lendületet.
Tartozunk azonban annyival az elmúlt száz év eseményeit irányító
egykori helyi vezetôknek, hogy az ô
kezdeményezéseikrôl is szóljunk,
mert a fürdô építését 2001 és 2005
között valósították meg, a tervek a
messzi múltba nyúlnak vissza.
Gyakran halljuk politikusoktól, tudósoktól: uniós csatlakozásunk után következô évtizedekben hasonló nagy
fejlôdés elé nézünk, mint a 19. század végén, a 20. század elején. A
kiegyezés után megindult valóban
nagy gazdasági fejlôdés hatása jól kimutatható az életmód változásában,
része a modernebb lakáskultúra, többet törôdünk a testneveléssel, testedzéssel, elôtérbe került a közegészségügy, mint megelôzô tevékenység.
Utóbbinak része a jó ivóvíz biztosítása és a fürdôkultúra kibontakozása.
Érdekes a kutató számára, ha egyegy indító mondatot többször olvashat száz év írásaiban. „A város kö-

zönsége régóta szükségét érzi egy
modern berendezésû közfürdônek”,
írták ezt 1901-ben és azután még
sokszor.
1901. Kisebb szabású, de közcélú kádfürdôket, hozzá tusolókat képzeltek
el. Cellben ilyen nem volt, aki fürödni akart, az Pápára vagy Szombathelyre járt. Ez azonban költséges és
idôigényes volt. A fürdô iránti igény
elsôsorban a középosztály részérôl
jelentkezett. Nyáron nagy részük a
Marcalra járt fürödni.
Hangsúlyozták, hogy a fürdô hiánya
„kevés” jóindulattal, néhány ezer korona ráfordítással megoldható lenne
részvények kibocsátásával. Feltételezték, hogy a társadalom széles rétege, felismerve a fürdô jelentôségét, nagy számban jegyezne 20 koronás részvényeket. „Tessék gondolkodni, és azután cselekedni”, hangoztatták. A felvetés komolyságára
utal, hogy elôdeink valóban elgondolkodtak.1905 októberében Plenits
Ferenc ügyvéd gôz- és kádfürdô létrehozása ügyében megbeszélésre
hívta a város polgárságát a Korona
Szállóba. A tervezett fürdôt részvénytársasági formában kívánták létrehozni. Kibocsátottak egy részvényt
jegyzô ívet. Elsô jegyzôként 500 ko-

ronával a Hitel Bank szerepelt. A
részvények befizetésére két részletben egy év haladékot adtak, Bisitzky
Ödönnél, az elôkészítô bizottság elnökénél lehetett befizetni.
1910. Fürdôt Celldömölknek címmel
jelent meg egy írás. Vasvár példájára
hivatkozott, ahol egy nagyszabású
gôzfürdô építését határozták el, a
munkákat elkezdték. Cellben is égetôen szükség lenne fürdôre, mondták. Igaz, az állomáson volt egy „primitív” kád- és gôzfürdô, de nálunk is
szívesebben használtak volna modernebb létesítményt. Elôtérbe került az
uszoda megépítése, vizét artézi kútból nyerték volna. Változtak az indokok: a lakosság 80 százaléka nem tud
úszni, sokan éven át nem fürödnek,
alapvetô az ifjúság edzése, és az akkorra már megalakult ifjúsági atlétikai egyesület is bevehetné programjába az úszást. A fürdô elhelyezésére
a vásárteret – a mai gimnázium területe – látták alkalmasnak, mert a tér
parkosítására korábban már tervet
dolgoztak ki. Javasolták, ha ez nem
megvalósítható, akkor a villanytelep
melletti telken legyen. (Megjegyzem, hogy abban az idôben folyt az
utak, járdák portalanítása, csatornázás, ami terhelte a költségvetést.) A

A biztonságos játszóterekért

A gyermekek testi épségének a
megôrzése nemcsak a szülôk feladata, hanem minden, a településék irányításában, felügyeletében és gondozásában résztvevô szervnek és intézménynek a kötelessége is.
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Egy 2003-ban megszületett, de csak
2004 februárjában hatályba lépett intézkedés elrendelte a közterületeken,
illetve a közintézmények felügyelete
alá tartozó játszóterek felülvizsgálatát, az európai uniós szabványnak
megfelelô átalakítások elvégzését.
Bakó István a Városgondnokság igazgatója és Csizmazia Szabolcs mûszaki
vezetô elmondták, hogy Celldömölkön ezt a felülvizsgálatot a budapesti
Mûszaki Felügyeleti Egyesület végezte el. A jegyzôkönyvekbôl kiderül,
hogy játszótereink állapota semmivel
sem rosszabb, mint az országos átlag.
Szerencsére kevés játékot kell megszüntetni, a Városgondnokság az ôsz
folyamán elvégzi a hibás, elromlott
játékok kicserélését.
Általános probléma, hogy a hintáknál
nincsenek biztonságos bukóterek, így

ezek kialakítása az elsôdleges feladat.
A hinták körüli védôkorlátokat mindenképpen háromról kettôre kell lecserélni a balesetmentes megközelítés miatt. A hintaülôkéket is folyamatosan kicserélik. A csúszdáknál ütéscsillapító talajt kell alkalmazni, ami finom kavics és homok, vagy gumitégla lehet. A kistérségben is elvégzik az
ellenôrzéseket, a községekben az önkormányzatok felügyelik a játszóterek
biztonságosságát, a szabványoknak
való megfelelést.
Érdemes elvégezni az átalakításokat,
elsôsorban gyermekeink testi épségének megôrzése végett. Azok az önkormányzatok és intézmények, amelyek nem tartják be az elôírásokat,
2008-tól komoly pénzbüntetésre számíthatnak.
»TAKÁCS M. TÜNDE

» K HU ÁL TT TÚ É R R A
költségeket 20–25 ezer koronára becsülték. Voltak tiltott fürdôzô helyek,
veszélyességük miatt a polgári rendôrség feladatává tették az ott fürdôzés megakadályozását.
1912. Ismét nagy horderejû eszme
foglalkoztatta a polgárokat, a kor követelményeinek megfelelô fürdô építése. Volt egy 30-35 fôbôl álló csoport, nyilván a részvényesekrôl lehetett szó, akik saját pénzen óhajtottak
fürdôt építeni. Az ép testben ép lélek
elv népfürdôk nélkül elképzelhetetlen volt. A kocsmák, kávéházak helyett keressenek felüdülést a fürdôben, hangoztatták. Közben jött a háború, és mint sok más fontos dolgot,
ezt is háttérbe szorította. A húszas
években kirobbant és elhúzódó gazdasági válság sem kedvezett a fürdôügynek, de napirenden tartották.
1930. Miután a részvénytársasági terv
dugába dôlt, új elemként a MÁV részvétele került elôtérbe, mondván: a
vasút van olyan helyzetben, hogy
fürdôjének korszerûsítése után a polgárság rendelkezésére is bocsátaná.
Ez lényegében visszalépés a kádfürdô
felé, azonban reménykedtek.
1935. Ahogy a gazdasági helyzet konszolidálódott, ismét nagy vehemenciával került elô a fürdô ügye. Élénk
vita bontakozott ki, 99 százalékos
biztonsággal úgy gondolták, hogy a
szabd fürdô ügye végre tetô alá kerül, tovább már nem halasztható. Az

elöljáróság és a CVSE vezetése közösen tárgyalt a fürdôrôl, mûszaki tanácsost hívtak meg az igazgatóságról,
aki részletes felvilágosítással szolgált. Pintér József vezetô jegyzô Budapesten a MABI-nál (Magán Alkalmazottak Biztosító Intézete) tárgyalt,
és elérte, hogy a fürdô céljaira 40
ezer pengô kölcsönt helyeztek kilátásba tíz évre, hatszázalékos kamat
mellett. Ezzel párhuzamosan a CVSE
vezetôsége néhány nap alatt 256
elôjegyzést gyûjtött, az „intelligencia, iparosok, kereskedôk színe-java”
írta alá az íveket, és kötelezték magukat arra, hogy öt éven át 25-60
bérletet átvesznek. Évi jegyzett
összeg 3700 pengô volt. Ilyen elôzmények után került sor a fürdô ügyét
tárgyaló képviselô-testületi ülésre.
Szumrák Zoltán, dr. Fülöp József,
Kirchner Elek, Szekeres Pál dr., Porkoláb János dr., Bisitzky András dr. és
Csoknyay József felszólalók egységesen a fürdô mellett érveltek, csak
Csoknyay Józsefnek a hely megválasztásában és a kölcsön felvételében
volt eltérô véleménye. Végül a közgyûlés 32:1 arányban úgy döntött, elkészítik a fürdô tervét, nyilvános versenytárgyalást hirdetnek, 40 ezer
pengôs hitelt vettek fel. Létrehoztak
egy öttagú elôkészítô bizottságot,
tagjai: Szekeres Pál dr., Bisitzky András dr., Szabó Károly, Hokhold István,
Kotz István. A korábban említett vitá-

nak két fô eleme volt. Egyik oldalon a
képviselô-testület és a város támogatását bíró Bisitzky-féle terv volt, mely
szerint a liget lehetne a fürdô helyszíne. Rétegigényeket kielégítô módon
lehetne megépíteni, álláspontját
gyôri, pápai, szombathelyi példákra
alapozta. Elismerte, hogy a kivitelezés „méregdrága” lenne. A Bisitzkyféle koncepció az új teniszpályák
mellé tervezte a fürdôt, kapcsolódva
a sporttelephez, a ligethez, egységet
alkotna. A másik oldalon álló
Csoknyay-féle véleményt támogatta
Zongor János dr. A példaként felhozott városokban szabad strand is volt,
Cellben ezt egy fürdônek kellett volna biztosítani. Szerintük a fürdôt mindenki számára igénybe vehetôvé kell
tenni, ezért a Cincára kell épülnie, a
medrét 80-100 méter szélességben,
150 méter hosszan ki kell bôvíteni,
duzzasztó és lefolyó segítségével. A
kiszolgáló helyiségeket is lényegesen
kisebb költséggel lehetne megvalósítani, ráadásul a Cinca önmagát tisztítaná, hangoztatták. Ezen elvitatkozgattak, közben kitört a második világháború, és az addig összegyûlt 5-6
ezer pengô is odalett. Bár a szándék
megvolt, a közös akarat és a pénz
hiányzott, ráadásul akkor is voltak
gáncsoskodók, kerékkötôk, akiknek
semmi sem volt jó.
(Folytatás a következô lapszámban)
»KÁLDOS GYULA

Tisztelet az éveknek
A Tisztelet Társasága szervezet tavaly januárban alakult meg. A harmincas – negyvenes korosztály olyan
képviselôi alapították, akik fontosnak tartják a szépkorúak helyzetét
Magyarországon. Céljuk a szépkorúak életvitelének javítása, mindennapjaik könnyebbé tétele, örömet
vinni a mindennapjaikba, derûssé
tenni azokat.
A szervezet létrehozói ezért úgy határoztak, hogy elindítanak egy Tisztelet
Turné elnevezésû koncertsorozatot,
amellyel ingyenes zenei programot
nyújtanak a szépkorúaknak, népszerû
fellépôkkel. A társaság felhívást intézett a kulturális intézményekhez, és
pályázási lehetôséget biztosított számukra. A Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár is csatlakozott a
felhíváshoz, és Pálné Horváth Mária
igazgatónô elküldte a pályázati anya-

got. Az elbírálás után, a közel 150 pályázóból a mintegy 30 nyertes közé
bekerült Celldömölk is, így az idôsek
hónapjának keretében városunkban
is megvalósult a tiszteletkoncert. Október 25-én telt házas érdeklôdés
mellett lépett fel Aradszky László és
az örökifjú házaspár, Korda György és
Balázs Klári.
A keddi délutánon jól ismert melódiák
csendültek fel a népszerû énekesek
elôadásában, amelyeket természetesen a közönség is elôszeretettel dalolt. Az elôadás után a mûvészek lehetôséget biztosítottak a jelenlevôk
számára beszélgetésre és dedikálásra. A Tisztelet Társasága tevékenységei közé tartozik, hogy a koncertsorozat állomásain, a helyi, idôsekkel foglalkozó intézménynek ajándékot adnak. Így a celli Idôsek Otthona egy
mikrohullámú sütôvel gazdagodha-

a koncert után dedikáltak a fellépô mûvészek

tott. A Cellbôl és a kistérségbôl érkezô szépkorúak pedig a szívet melengetô szavak és dalok élményével.
»REINER ANITA
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Egyre többen laknak Bobán
Boba azon kevés kistérségi települések közé tartozik, ahol az országos
átlagtól eltérôen nemhogy a lakosságszám csökkenése, hanem inkább
a növekedése figyelhetô meg. Szabó Ferenc, a község polgármestere
egyebek között errôl a pozitív tendenciáról, a község jelenérôl, valamint elképzeléseirôl és terveirôl beszélt lapunknak.
– Bobának jelenleg 882 lakosa van, a lakosság feles arányban oszlik meg a vallás
tekintetében. Közlekedési szempontból
kiemelten frekventált helyen találtató településünk, de félô, hogy a delta vágány
megépítésével az eddigi kedvezô helyzetünkbôl veszítünk majd. A szállítmányozás
szinte teljes mértékben a közútra terelôdött, ezáltal a települési vasúthálózat vonzása csak a személyszállításra korlátozódik. Természetesen a közúti személyszállítás is jelen van nálunk, hiszen a Jánosháza
– Celldömölk vonalon autóbusz-közlekedés
biztosított a lakosok számára. Ez az iskolások közlekedésének a megkönnyítését is
szolgája, hiszen sok gyermek jár hozzánk
Kemenespálfáról és Jánosházáról – mondta
el a Szabó Ferenc, aki 1994 óta tagja az
önkormányzatnak, a megyei önkormányzat idegenforgalmi bizottságának tagja.
1998-ban lett polgármester, 2002-ben ismét bizalmat kapott. 2004. március 15-én
a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével tüntették ki.
Intézményfenntartói társulásban (Kemenespálfa – Nemeskocs – Boba) 1–8. évfolyamos iskola mûködik a településen, amihez egy kétcsoportos óvoda és egy napközi otthonos konyha tartozik. Az iskola 136
fôs gyermeklétszámmal és teljes szakos
ellátottsággal mûködik, ezen kívül mûvészeti alapiskola is, ahol zenét, táncot, tûzzománc-, kerámia- és origamikészítést is

oktatnak. Jelentôs a sporttevékenység is, a
Bozsik-program keretében mát több tehetséges gyermeket kiválasztottak, akik a
labdarúgásban jeleskedhetnek majd. A
mûvelôdési házban egy tornaszobát alakítottak ki, ahol akár 200–220 személy is elférhet. Az iskola minden mérési rendszert
megpályáz, amellyel önkontrollt is tud végezni, így képes biztosítani a folyamatos,
szakszerû képzést és oktatást. Az intézmény nem önálló gazdálkodó egység,
ezért nem mindig tudja megvalósítani álmait és ötleteit, hiszen függ az önkormányzat gazdálkodásától is. Régi vágyát
próbálja meg az önkormányzat és az iskola közösen megvalósítani a természettudományi tantermek kialakításával, amelyek
már minden szempontból megfelelnek a
kor modern követelményeinek. Az óvodában 54 férôhelyen jelenleg 48 kisgyermek
található, a mutatók 2008-ig biztatóak,
emelkedô képet mutatnak.
– Ahhoz, hogy településünk lakosainak száma nôtt, egy 1998-ban elindított programmal magunk is hozzájárultunk, ez az ingyenes telek-program volt. Mindenképpen az
volt a célunk, hogy minél több fiatal települjön be, ônekik pedig a lehetô legtöbb
kedvezményt meg kell adnunk. Sajnos a
törvényi szabályozások ezt az igyekezetünket megnehezítik. Megtörtént már a további telkek kialakítása, szeretnénk ezeket
már közmûvesítetten átadni. Így a kezdeti
nehézségeken is szeretnénk átsegíteni a
nálunk letelepedni vágyó fiatalokat. A település érdekein kívül személyes indíttatás is
vezetett: én nem itt születtem, de itt élek,
és szeretném, ha idôs napjaimra fiatalok
vennének majd körül, gyermekzsivajtól
lenne hangos a község. Próbálunk sorházépítésbe is kezdeni, ahol elgondolásaink
szerint igen kedvezô árakat tudnánk kialakítani, sajnos azonban telekvásárlási kísérleteink nem mindig sikeresek.

A Bobai Daloskör ötödik alkalommal rendezte meg az Ôszköszöntô Dalos
Találkozót. Október 23-án Szabó Ferenc polgármester köszöntötte az egybegyûlteket, majd jutalmakat és elismerô okleveleket adott át társadalmi munkájuk elismeréseként Ambrus Tibornak, Csajbók Tamásnak, Horváth Ferencnek, Horváth Jánosnak, Kovács Miklósnak, Nagy Zoltánnak, Teveli Lászlónak, valamint ajándékot nyújtott át a Bobai Daloskör karnagyának, Kerényi Lászlónénak. A házigazda együttesen kívül fellépett a Gyôrvári Dalárda, az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola néptánccsoportja, a Sitkei Citerazenekar, a Sorkifaludi Asszonykórus, az Egyházashetyei Daloskör, a Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör, a Balatonedericsi Vegyeskar és az egyházashetyei SOZZ kvartett.
»V.V.

szabó ferenc polgármester

A sport szempontjából érdemes még
megemlíteni a kultúrházban mûködô konditermet, illetve a hölgyeknek alkalmanként szervezôdô tornaórákat, és van egy
futballcsapatuk is. Most készült el az új
sportcentrum, amelyhez tartozik egy focipálya, egy 100 méteres futópálya, egy aszfaltos teniszpálya és egy kispálya, a gyerekeknek egy szép játszótér, ami megfelel az
európai uniós elvárásoknak is.
A település vezetôinek elképzelései közé
tartozik a közúthálózat fejlesztése, az utak
javítása és új utcák kialakítása. Az egészségügy területén szeretnék a meglévô
szolgáltatásokat egy egészségházzal bôvíteni, ami többek között fizioterápiás kezelésekre is alkalmas lenne. Turisztikai szempontból, a vidék földrajzi adottsága miatt a
kerékpáros turizmus, átmeneti pihenôhelyek kialakítása jöhet szóba.
Boba egy csendes pihenôfalú, ahonnan a
dolgozók bejárnak munkahelyükre. A munkanélküliek száma aránylag kevés, munkahelyteremtés azonban az infrastruktúra
hiányában nem elképzelhetô. Élénk közösségi élet jellemzi a települést. Hagyományosan márciusban, a forradalmi ifjúság
tiszteletére futóversenyt, május 1-je alkalmából kupát rendeznek. Rendszerint július
utolsó szombatján falunapot, ôsszel pedig
dalos találkozót tartanak. Közösen készülnek az adventre, Mikulás napján nemcsak
a megyébôl, hanem az ország más részeibôl is várják a versenyzôket az ulti-partira,
az évet pedig a karácsonyi hangversennyel
zárják.
»TAKÁCS M. TÜNDE
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» O L V A S Ó I
Megkérdeztük
» válaszoltak

O L D A L

Méltóképpen búcsúzunk?

»kérdez: vass vera

»fotó: tulok gabriella

Békési Emilné

Csanádi László

Nekem nagyon tetszik az új
ravatalozó épülete, kívülrôl
szép látvány, jól néz ki. Véleményem szerint, nagyon kellett már, hogy legyen a városnak egy ilyen ravatalozója,
ahol méltóképpen tudjuk elbúcsúztatni a halottakat. Úgy
gondolom, a halottak napi
megemlékezés mindenkinek
belülrôl kell, hogy jöjjön. A
szüleim sajnos már nem élnek. Sokszor járok ki a temetôbe hozzájuk, nem csak
ilyenkor, halottak napján. A
halottaimra
folyamatosan
gondolok, ha csak tudok, kimegyek, gondozom a sírjukat.

Feltétlenül szükség volt erre a
ravatalozóra. Láttam már kívülrôl, nekem tetszik. Úgy tudom, tágas, ilyen még nem
volt, kellett. A gyászoló családtagoknak szüksége van egy
ilyen helyre. Az az igazság,
hogy a halottak napja szerintem megemlékezés és ünnep
is. Ilyenkor vendégjárás van,
jönnek a rokonok, és mennek
ki a temetôbe. Az én apósom
és az anyósom az elmúlt
években halt meg. Az új ravatalozóhoz közel van a sírjuk.
Mindenképpen kimegyek, koszorút viszünk ki a temetôbe,
így emlékezünk.

Tóth Andrea

Szerintem nagyon szép a ravatalozó épülete. Kellett már a
városnak. Véleményem szerint
nagyon jó idôpontra idôzítették az átadást, a halottak napjához, mindenszentek ünnepéhez közel. Ezekben a napokban sokan látogatnak majd ki
a temetôbe, virágot, koszorút
visznek. Más városban is van
ravatalozó. Mindenképpen fontosnak tartom, hogy a halottaknak a végsô tisztességet
méltóképpen meg lehessen
adni. Azért is fontos egy zárt
épület, hogy a szertartás alatt
ne ázzanak meg a gyászoló
hozzátartozók.

Pityer Józsefné

Szükség volt már erre a ravatalozóra. Alsóságon is nagyon
szép az épület, itt is kellett
már. Nem baj, hogy kicsit késôn, de az a lényeg, hogy van.
Jó idôpontra szervezték az
átadást. Itt van a halottak
napja, mindenszentek. Mi hétköznap is kijárunk a temetôbe, nem csak az ünnepen.
Celldömölkön nincs halottunk,
Ostffyasszonyfán vannak hozzátartozóink a temetôben. Ha
egy ismerôsöm, vagy munkatársam hozzátartozója meghal, mindig kijövünk a temetésére. Úgy gondolom, megnyugvás a temetôbe menni.

Köszönet

Árverési hirdetmény

A Kemenesaljai Baráti Kör ezúton megköszöni támogatóinak, hogy
2004. évi adójuk 1%-ának felajánlásával támogatták a Baráti Kört. A befolyt összeget a kemenesaljai középiskolákban tanuló diákok anyagi
ösztönzésére és segítésére használtuk fel. Minden további támogatást
örömmel és köszönettel elfogadunk. Adószámunk: 18885345—1-18.
A Kemenesaljai Néptáncért Alapítvány ezúton tisztelettel megköszöni támogatóinak, hogy 2004. évi adójuk 1 %-ának felajánlásával
támogatták az alapítványt. A befolyt összeget a néptánccsoport jelmeztárának bôvítésére használtuk fel. Minden további támogatást
örömmel és köszönettel elfogadunk. Adószámunk: 18885605-1-18.
A Fodor Lajos Tanulmányi Díj Alapítvány megköszöni mindazok támogatását, akik 2004-ben személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták az alapítványt. A felajánlott összeget, 192.029 Ft-ot az alapítvány a célkitûzésével összhangban a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban
érettségizett, mûszaki felsôoktatásban továbbtanulók támogatására
fordította. Tisztelt támogatóinkra a következô években is számítunk.
Adószámunk: 18882706-1-18.
A Celldömölk Város és Városkörnyékén Élô Mozgássérültekért Alapítvány megköszöni mindazok támogatását, akik 2004. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-át felajánlották az alapítvány javára. A felajánlott összeg 31.144 Ft. Kérjük a tisztelt támogatóink segítségét a következô évben is. Adószámunk: 18885091-1-18.
A Kresznerics Ferenc Könyvtár köszönetet mond mindazoknak,
akik 2004. évi jövedelemadójuk 1%-át az intézménynek ajánlották
fel. A 105.920 Ft támogatást a könyvtár szolgáltató képességének
fejlesztésére használtuk fel. Kérjük, hogy 2005. évi jövedelemadója 1%-ával továbbra is támogassa könyvtárunkat. Adószámunk:
15574778-2-18.

Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen kívánja értékesíteni a
tulajdonában lévô alábbi társasházi öröklakásokat, az alapító okiratban foglaltaknak megfelelôen a társasház közös tulajdonában álló épületrészekkel
és eszmei tulajdoni hányaddal együtt.
Cím
Alapterület Szobaszám
Kikiáltási ár
Sági u. 12/B. IV/7.
51 m2
1+2 fél
6.940.000 Ft
Sági u. 10. I/6.
79 m2
2 szobás
8.878.000 Ft
Zalka u. 56. 1/4.
65 m2
2 és fél
8.744.000 Ft
2 sz + loggia
5.000.000 Ft
Sági u. 111. fsz. 3.
58 m2
Sági u. 111. I/5.
65 m2
1+fél
5.700.000 Ft
Egyéb ingatlanok:
Zalka 56. gépkocsitároló helyiség
800.000 Ft+ÁFA
Sági u. 111. emeleti tároló helyiség 169 m2 1.502.000 Ft+ÁFA
Ság hegy gimnáziumi pince
3.000.000 Ft+ÁFA
Az árverés idôpontja: 2005. november 14. (hétfô) 10 óra.
Helyszíne: Celldömölk Város Polgármesteri Hivatalának emeleti tanácskozó terme.
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés megkezdése elôtt a kikiáltási ár
10%-át letéti díjként a polgármesteri hivatal pénztárába befizeti. Fizetési eszközként csak készpénz fogadható el. A letéti díj a vevô által fizetendô vételára
beszámít, a többi résztvevô számára az árverés befejezése után visszafizetésre
kerül. Az ingatlan tulajdonjogát a liciten résztvevôk közül az szerzi meg, aki a
legmagasabb összegû vételár egy összegben való megfizetésére tesz ajánlatot.
Az ingatlan megtekinthetô: telefonon történô elôzetes egyeztetés alapján
munkanapokon 8–16 óráig. Az árverés nyertesének feladata és költsége az
adásvételi szerzôdés elkészíttetése legkésôbb a licit idôpontját követô 30 napon belül. A vételár kifizetése a szerzôdés megkötését követô 15 napon belül esedékes. További felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyonkezelôjénél, a 95/525-813-as telefonon kapható.
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Fontos pontokat szereztek
CVSE-Mávépcell –
Szegedi AC 9:9
Celldömölk, október
22., extraligás férfi asztalitenisz-mérkôzés.
Párosok: Mercz, Szabó
– Dudás, Lukács 3:0,
Vimi, Kovács – Kriston,
Bohács 0:3. (1:1).
Egyéni, 1. forduló:
Mercz – Kriston 3:2,
Kovács – Lukács 3:1,
Szabó – Bohács 1.3,
Vimi – Dudás 0:3.
(3:3). 2. forduló: Mercz
mercz gábor kiválóan játszott – Lukács 3:0, Kovács –
mindkét mérkôzésen Bohács 3:0, Szabó –
Dudás 1:3, Vimi –
Kriston 2:3. (5:5). 3. forduló: Mercz –
Bohács 3:0, Kovács – Dudás 0:3, Szabó
– Kriston 0:3, Vimi – Lukács 3:0 (7:7). 4.
forduló: Mercz – Dudás 3:1, Kovács –
Kriston 1:3, Szabó – Lukács 3:0, Vimi –
Bohács 1:3. (9:9).
Gyôzött: Mercz Gábor 4, Kovács János
2, Szabó Krisztián, Vimi Roland és a
Mercz – Szabó páros.
Obráz István: Nem sok hiányzott ahhoz, hogy a celldömölki csapat legyôzze az esélyesebb Szegedet. A
mérkôzésen Mercz végig jól játszott,

és Viminek is volt esélye Kriston ellen
pontot szerezni. Az eredménnyel elégedettek lehetünk.
CVSE-Mávépcell II. – Dorog AK 12:6
Celldömölk, október 22., NB I/B-s
mérkôzés.
Gyôzött: Benák András 3, Faragó Bálint
3, Ölbei Péter 2, Teket Attila 2, az Ölbei
– Faragó és a Benák – Teket páros.
Szoros mérkôzésnek indult, de jó játékkal bôven itthon maradt a két pont.
CVSE-Mávépcell III. – Vonyarcvashegy SE
14:4
Celldömölk, október 22., NB III-as
mérkôzés.
Gyôzött: Tamás László 4, Máthé Gyula
4, Balázs Gyula 2, Szabó Ferenc 2, a
Máthé – Szabó és a Tamás – Balázs
páros.
A celliek félgôzzel is magabiztosan
nyertek.
Cegléd VSE – CVSE-Mávépcell 9:9
Cegléd, október 28., extraligás férfi
asztalitenisz-mérkôzés.
Párosok: Popdinka, Molnár – Mercz,
Szabó 3:2, Pengô, Móricz – Vimi, Kovács 3:0. (2:0). Egyéni, 1. forduló:
Popdinka – Kovács 3:0, Molnár – Vimi
3:0, Pengô – Szabó 3:2, Móricz – Mercz
1:3. (5:1). 2. forduló: Popdinka – Vimi
3:0, Molnár – Szabó 3:0, Pengô – Mercz

Gyôzelmek hazai pályán
Széchenyi SE Gyôr – CVSE-MABA-Hungária
37:24 (21:10)
Gyôr, 100 nézô, NB II-es nôi bajnoki
kézilabda-mérkôzés. Vezette: Kosztend,
Pap.
CVSE: Mendel – Szomorkovits L. (6),
Szomorkovits A. (6), Fûzfa (3),
Hende, FARKAS (3), Szilvágyi (1).
Csere: SOMOGYI, Balogh, KOVÁCS (5).
Salamonné Csótár Adrienn: Erôsen tartalékos csapatunk Geiger, Juhász és
Gôcze nélkül csak 10 percig tudta tartani magát. Ezt követôen a hazaiak zsinórban 8 nyolc gólt lôttek. Szünet után
Mendel és Szilvágyi is megsérült, ez is
közrejátszott a 13 gólos vereségben.
Ifjúsági mérkôzésen 27:19 arányban
gyôzött a CVSE.
CVSE-MABA-Hungária – Várpalotai Bányász 20:19 (10:6)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 100
nézô, NB II-es férfi bajnoki kézilabdamérkôzés. Vezette: Balaskó, Jüngling.
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CVSE: Dénes – Kormos (2), Pozsonyi
(1), Ludvig, Vincze, TÓTH A. (2),
GUBIÁN (8). Csere: Horváth –
Koronczai (1), Bakonyi (2), LENDVAI
(4), Jakab, Tóth R., Berghoffer.
Mátés István: Jól kezdtünk, és a négygólos elônyt tudtuk is tartani a szünetig, de utána rákapcsoltak a vendégek.
A végjáték izgalmasan alakult, de Tóth
Attila 4 másodperccel a vége elôtt belôtte a gyôztes gólt. Nagy árat fizettünk a gyôzelmünkért, két kulcsjátékos, Vincze és Pozsonyi is megsérült.
Ifjúsági mérkôzésen 26:19 arányú
vendég siker született.
CVSE-Maba-Hungária – Körmendi DMTE
32:30 (20:17)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 50
nézô, NB II-es nôi bajnoki kézilabdamérkôzés. Vezette: Bohár, Dobovai.
CVSE: Balogh – SZOMORKOVITS A. (7),
SZOMORKOVITS L. (13), GEIGER,
FARKAS (2), HENDE (3), Szilvágyi (2).

0:3, Móricz - Kovács 1:3 (7:3). 3. forduló: Popdinka – Szabó 3:0, Molnár –
Mercz 1:3, Pengô Kovács 2:3, Móricz –
Vimi 1:3. (8:6). 4. forduló: Popdinka –
Mercz 0:3, Molnár – Kovács 3:0, Pengô
– Vimi 2:3, Móricz – Szabó 1:3. (9:9).
Gyôzött: Mercz Gábor 4, Kovács János
2, Vimi Roland 2, Szabó Krisztián 1.
Obráz István: Nagyon jó a csapatnak
ez az eredmény. Bár az ellenfél már
8:3-ra vezetett, a celli játékosok
összeszedték magukat, és sikerült
hozni a döntetlent. Ez azért is siker,
mert a ceglédieknél játszott a korábban válogatott Popdinka és a jelenleg válogatott kerettag Molnár.
Honvéd Szondi SE – CVSE-Mávépcell II. 10:8
Székesfehérvár, október 29., NB I/B-s
mérkôzés.
Gyôzött: Benák András 3, Ölbei Péter
3, Faragó Bálint 2.
A két páros mérkôzés elveszítése
után is volt esély a pontszerzésre,
sajnos a döntô szettekben mindig az
ellenfél csapat játékosai nyertek.
Zalakomár SE – CVSE-Mávépcell III. 8:10
Zalakomár, október 29., NB III-as
mérkôzés.
Gyôzött: Fehér László 3, Teket Attila 3,
Balázs Gyula 2, Tamás László 1 és a
Fehér – Teket páros.
A csoportban rivális Zalakomár ellen
nagy csatában gyôzött a celldömölki
csapat.
»TULOK G.

Csere: SOMOGYI – Fûzfa (4), Kovács,
Gôcze, Bödör (1).
Salamonné Csótár Adrienn: A második
félidô 12. percében már 28:20 volt a
javunkra. Sajnos egy sérülés miatt
megzavarodtunk, és feljött az ellenfél.
Ifjúsági mérkôzésen gyôzött a Körmend 20:15 arányban.
Szombathelyi Tanárképzô – CVSE-MabaHungária 28:28 (14:14)
Szombathely, 100 nézô, NB II-es férfi
bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette:
Bóna, Miskei.
CVSE: DÉNES – KORMOS (1), JAKAB (2),
TÓTH A. (9), BAKONYI (6), LENDVAI
(5), GUBIÁN (3). Csere: Horváth –
Tóth R., Berghoffer (2).
Mátés István: Sok a sérültünk, ezért is
nagyon értékes ez a megszerzett
pont. Szoros mérkôzésen inkább mi
vezettünk. A hazaiak csak egyszer
tudtak kétgólos elônyt szerezni, általában egy-egy gól volt a különbség.
Az utolsó másodpercben Jakab egyenlített.
Ifjúsági mérkôzésen 50:30 arányban
gyôzött a hazai csapat.
»VASS VERA

»
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Vereség itthon és idegenben
Celldömölki VSE-Mávépcell – Paksi SE
0:2 (0:0)
Celldömölk, október 22. 300 nézô, NB
II-es bajnoki labdarúgó-mérkôzés.
Vezette: Kovács (Nagy, Hima).
Celldömölk: Szép – Vajda, Kazári,
CSÁKVÁRI, Gyôrvári – Zsömlye,
Palkovics (Németh J. 80. p.), BODOR,
Németh A. – HEGYI, Szabó L. Edzô: Sebestyén Attila.
Paks: Kovács – Ambrus, Fehér,
Benedeczki, Barics – MÉSZÁROS, Tamási, Pulcz (BÁN 31. p.) – Kiss (Abonyi 80. p.), Buzás (Böde 86. p.) – Varga. Edzô: Lengyel Ferenc.
A listavezetô vendégjátékára nagyon
felkészültek a CVSE-Mávépcell játékosai. Ez már a mérkôzés elsô perceiben meg is hozhatta volna az eredményt, de a 2. és az 5. percben két
Zsömlye-helyzet is kihasználatlanul
maradt. A 4-3-2-1-es felállásban játszó Paks az elsô játékrészben nem
játszott jól, ezt Lengyel Ferenc edzô
egy cserével próbálta javítani, és Bán
beállítása jó húzásnak bizonyult. A
celliek jól vették ki a játékból a nagyon sokat mozgó Buzást, és ezzel
megakadályozták a játék szervezésében. A helyzetek inkább az elsô félidôt jellemezték, ekkor is inkább a
celli oldalon, de gól nem született. A
második játékrészben már szervezettebben focizott a Paks. A 77. percben
Buzás jobb oldali beadása érkezett
pontosan Varga fejére, aki megelôzte
Szép kapust, és a hálóba fejelt. (0:1).
A mérkôzés utolsó perceiben és a
hosszabbításban a kitámadó Cell fellazult, így születhetett az újabb paksi
találat. A 92. percben Bán a bal oldalon vehette át a labdát, és a kint álló
Szép mellett 30 méterrôl talált a celli
kapuba. (0:2). A tabella éllovasa ellen
jól játszott a CVSE-Mávépcell, de a
gólokat ismét az ellenfél szerezte.
nb ii. nyugati-csoport állása
1. Paks
2. Felcsút
3. Gyirmót
4. Budakalász
5. Haladás
6. Integrál-DAC
7. Barcs
8. Hévíz
9. Balatonlelle
10. Siófok BFC
11. Mosonmagyaróvár
12. Kaposvölgye
13. BKV Elôre
14. Celldömölk
15. Ajka
16. Dunaújváros

12 11 12 9 2
12 6 4
12 6 3
12 6 2
12 6 1
12 5 2
12 4 4
12 3 5
12 4 2
12 3 3
12 2 5
12 2 4
12 2 3
12 1 6
12 1 4

1
1
2
3
4
5
5
4
4
6
6
5
6
7
5
7

24
34
22
22
14
25
19
13
15
12
13
16
11
8
12
15

-

6
12
11
14
11
23
22
12
16
19
18
21
19
15
24
32

33
29
22
21
20
19
17
16
14
14
12
11
10
9
9
7

Barcsi SC - Celldömölki VSE-Mávépcell
1:0 (0:0)
Barcs, október 30. 250 nézô, NB II-es
bajnoki labdarúgó-mérkôzés. Vezette: Solymosi (Lehmann, Nagy).
Barcs: Kuczkó - Koleszár, MATUS,
Tallósi, PÓKOS – KORDÉ (Kolesánszky
89. p.) Lutz, Miskovics (Gyaraki 78.
p.) HORVÁTH – Koller, Beraki (Kresz
66. p.). Edzô: id. Dárdai Pál.
Celldömölk: Tóth – Vajda, KAZÁRI,
Csákvári, GYÔRVÁRI – Bodor –
PALKOVICS, Szabó, Hegyi, Németh A.
– Németh J. (Cseke 68. p.). Edzô: Sebestyén Attila.
A 29. percben jobb oldali szögletet
követôen Horváth Péter fejese a kapufáról vágódott vissza a mezônybe.
Az 56. percben Horváth Péter 8 méterrôl leadott lövését Tóth András remek mozdulattal védte. A 85. percben Kresz Levente ugrott ki a védôk
között egy pontos indítást követôen,
majd a kapujából kifutó Tóth mellett
a kapu jobb oldalába helyezte a labdát. (1-0).
A 11. forduló további mérkôzéseinek
eredményei: Dunaújváros–Felcsút
0-6, Siófok–Haladás 0-1, Budakalász–Ajka 2-0, Gyirmót–IntegrálDAC 4-0, Hévíz–Kaposvölgye 2-2,
Mosonmagyaróvár–BKV-Elôre 3-0,
Balatonlelle–Barcs 2-4.
A 12. forduló további mérkôzéseinek
eredményei: Haladás–Dunaújváros
1-1, Felcsút–Gyirmót 2-2, IntegrálDAC–Balatonlelle 0-1, Paks–Budakalász 2-1, Mosonmagyaróvár–Hévíz 1-3, BKV-Elôre–Siófok 1-1, Ajka–Kaposvölgye 1-1.
A 13. forduló mérkôzései: november
5. Celldömölk-Integrál-DAC 13.30
óra. Budakalász-Barcs, Hévíz-Ajka,
Dunaújváros-BKV-Elôre, SiófokMosonmagyaróvár, Gyirmót-Haladás, november 6. KaposvölgyePaks, Balatonlelle-Felcsút.
A 14. forduló mérkôzései: november
12. Felcsút-Celldömölk 16.00 óra.
Siófok-Hévíz, Haladás-Balatonlelle,
Integrál-DAC-Budakalász, Paks-Ajka, november 13. Mosonmagyaróvár-Dunaújváros, BKV-Elôre-Gyirmót, Barcs-Kapaosvölgye.

A barcsi csapat a mérkôzést megelôzô három fordulóban összesen 11
gólt szerzett, ezért a Celldömölknek
illett jól megszerveznie védekezô játékrendjét. Ez aránylag sikerült is, hiszen a mérkôzés túlnyomó részében
támadólag fellépô hazaiak elvétve
jutottak helyzetbe Tóth Andris kapuja
elôtt. A vereség oka nem is itt keresendô, hanem abban, hogy a kilencven perc alatt semmi veszélyt nem
jelentett a celli csapat támadó játékrendje a barcsi csapat kapujára. Annak ellenére, hogy a gól az utolsó
percekben esett, a Barcs megérdemelten gyôzött.
»VASS VERA, DUMMEL OTTÓ

»Terápiás úszás
Gyermekek és felnôttek részére szerveznek
terápiás úszást minden szombaton 10 órától
a Vulkán fürdôben. A tanfolyamot Krisztián
Nóra gyógytestnevelô, úszóoktató tartja. Egy
alkalomra szóló belépô 700 forintba kerül. Az
elsô foglalkozás idôpontja november 5.

Új

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente
felelôs kiadó:

Pálné Horváth Mária
felelôs szerkesztô:

Tulok Gabriella
a szerkesztôség:

Káldos Gyula, Molnár Gábor,
Nagy Andrea, Pálné Horváth Mária,
Rozmán László, Szigethy Teodóra,
Tarrósy Imre, Vass Veronika,
Völgyi László (nívódíjas),
Horváth Lajos (örökös tag)
hirdetésszervezô:

Nagy Antal (20/921-6324)
szerkesztôség:

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

Horváth Attila
nyomda:

Sába Druck Sárvár

ISSN 0865-1175
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Utánpótlás focisták válogatója

a celldömölki sporttelepen rendeztek válogatást a gyerekeknek

Az öt alközpontból – Szentgotthárd,
Körmend, Szombathely, Sárvár, Celldömölk – három korosztály 150 focistapalántájának részvételével rendezték meg a CVSE sporttelepén október

15-én az OTP-Mol Bozsik Labdarúgó
Akadémia alközpont válogatottak
megyei kiválasztóját. A három utánpótlás korosztály megyei döntôjébe a
kiskörzeti és az alközponti selejtezôk
után az öt alközpont három korosztályának – U7, U9, U11 – legtehetségesebbnek tartott focistái kerültek.
A legfiatalabb korosztály képviselôi
kapus nélkül játszottak 2x1 méteres
kapura, 20x30 méteres pályán, 4-4
ellenében. Az U9-es korosztály csapatonként 5+1 fôvel, 30x40 méteres
pályán rúgta a labdát. Az U11-esek
7+1 emberrel, a nemrégiben avatott
65x45-ös, mûfüves pályán mérkôztek egymással. Balhási István fôszervezô, a házigazda celldömölki alközpont vezetôje hangsúlyozta, hogy a
gyerekek önfeledten élvezték a focit.

Keresztrejtvény
Beküldendô: a vízszintes 1., a függôleges 14.
Beküldési határidô: november 18.
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»VASS VERA

Elôzô rejtvényünk helyes megfejtése: Papír, az van nálam,
de hogyan fogom utolérni? Nyerteseink könyveket kapnak ajándékba, amelyeket a polgármesteri hivatalban
Molnár Gábor szakreferensnél vehetnek át.
Nyerteseink: Dr. Csiszár Tiborné, Celldömölk, Bajcsy u. 5.
és Szakál Szilvia, Celldömölk, Koptik u. 42.
Gratulálunk!

a rejtvényt szerkesztette: völgyi lászló

1

A megyei döntônek az volt a célja,
hogy a legtehetségesebbek képviseljék megyénket az október 29-ei, gyôri területi döntôn.
A kiválasztón díjazták a legjobb kapust, mezônyjátékost, védôt, a legjobban cselezô játékost, valamint a
gólkirályt. A különdíjasok foci oktatókazettát vehettek át, minden résztvevô édességet, minden csapat oklevelet kapott. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Török Péter, az OTPMOL-Bozsik Labdarúgó Akadémia
megyei instruktora és Tóth Géza,
súlyemelô világbajnok is. A gyôri regionális döntô után az országos döntôt 2006 tavaszán rendezik majd
meg, ahol a régiók válogatottjaihoz
csatlakozik Budapest is.

52

48

52
54

Idôs nénike próbálgat a cipôboltban. Végre megtalálja
a megfelelôt.
– Mennyibe kerül? – kérdi.
(Válasz a vízszintes 1. és a függôleges 14. sorban.)
Vízszintes: 1. A válasz elsô része 12. Még egy szám az
elôadás végén 13. Frédi társa 14. Bolti kellékek, ékezethibával 17. Kecskehang 18. Fecni 19. Még nem iskolás
kérdezni kezd! 22. Teherautó márka 23. Korrodálódás 25.
Méter 26. Epe része! 27. Tova 28. Vízi növény 29. -ka, -…
30. Pici kutyus 32. Kicsi Róbert 33. Bór 34. Belsô borítás
36. Keresztül 37. Var 38. Ez 39. Pénzzel tartozót 41. Hidrogén 42. Szintén ne 43. Lásd vízszintes 28 45. Tojásokat
költ 48. Nitrogén 49. Kihalt nép 51. Festôk is használják,
többes szám
Függôleges: 1. Kötôszó 2. Irányomba 3. Fôvárosa
Valetta 4. Air …, légiposta 5. Idôsb 6. Merész 7. Ezen a
csíkon 8. Kén 9. Kutya 10. Csaknem néma! 11. Dal 14. A
válasz második része 15. Téli sportot ûz 16. Lehetetlen
(dolog) 20. … Ferenc, híres asztaliteniszezô 24. Régi 27.
A fôétkezés 29. Szép táj 31. Az üzlet célja 33. Budapest
Sportcsarnok 35. Nem kevés 36. Áttétel eleje! 40. BácsKiskun megyei város 41. Majdnem ilyen város Kecskemét! 44. Rosszat tesz 46. LTJ 47. Batu … 50. Kiss Zoltán!
52. Kalauz nélküli 53. Energia 54. Római 1

HITEL

» APRÓHIRDETÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖN
Kezes és fedezet nélkül 200.000 Ft – 3.000.000 Ft-ig

HITELKÁRTYÁK
Elôfizetéses mobil (T-Mobile, Pannon, Vodafon) esetén
jövedelemigazolás nélkül igényelhetô

SULINET HITEL
200.000 Ft – 500.000 Ft-ig
60%-a Sulinet felhasználásra, 40%-a szabadon felhasználható
Kedvezményes kamat

Celldömölkön, a Gábor Áron utcában 2. emeleti, 2 szobás
lakás eladó. Érd.: 06 70/319-1661.
Reanult Scenic 1997-es, 1.6 sok extrával, téli gumikkal,
friss mûszakival, részletfizetési lehetôséggel sürgôsen
eladó. Ugyanitt Citroen Viza 1.1 alkatrészként vagy egyben
olcsón eladó. Érd.: 06 70/382-3039.
4 ütemû Wartburg eladó. Érd.: 06 20/552-8017.

HITELMEGÚJÍTÁS

Telefon: 06 70 521 4739
Bevizsgált használt
gépjármûvek
–
–
–
–
–

A Ság hegyen kordonos szôlô pincével eladó. Érd.: 06
70/319-1661.

Minden márka
Személy- és kishaszongépjármûvek
Kiváló állapot
Versenyképes árak
Kedvezô hitellehetôségek

STRAUSS
Szombathely, Zanati út 58. Tel.: 94/512-874

Ford Escord 1.8-as diesel kitûnô állapotban, 2007-ig szóló
mûszakival, reális áron eladó. Érd.: 95/423-462, 420-037.
Elegáns divatáruüzlet-berendezés kedvezô áron eladó.
Érd.: 06 70/319-2728.
Jó állapotú Mitsubishi Galant GLS 1.8 TD, 2006. júliusig szóló mûszakival, zöldkártyával eladó. Gyártási év: 1988, színe szürkészöld metál. Felszereltsége: állítható magasságú
kormány, szervó, napfénytetô, könnyûfém Alessio felnik.
Irányár: 350.000 Ft. Érd.: 06 30/914-3304.
Celldömölkön, zöldövezetben, csendes környezetben 2
szobás, téglaépítésû, egyedi gázfûtéses, vízórás lakás haláleset miatt sürgôsen eladó. Érd.: 06 70/214-2499,
95/421-446. Ugyanitt négyrészes, világos szekrénysor, 2
heverô, porszívó, kovácsolt vasasztal, olajkályha, forgótárcsás mosógép,csavaros üvegek áron alul eladók. Szakács
Imréné Celldömölk, Kodály u. 5/A, I. em. 3.

Ôszi Strauss Napok
Most minden új autóhoz féláron vásárolhat téli gumikat!
A képen látható autó illusztráció.

A felszerelés ingyenes!*

FordFiesta most 1.995.000 Ft-tól
Raktári kiárusítás!
Most még széles választékban!

FordFiesta Fresh
légkondícionáló, két légzsák,
távirányítós központi zár,
elektromos ablakemelôk,
elsô ködfényszórók
már

2.380.000 Ft-tól

*Akciónk érvényessége: 2005. december 31.

FordFiesta

FORD STRAUSS AUTÓSZALON
Szombathely, Zanati u. 58. Tel.: 94/512-860
vegyes átlagfogyasztás: 4,5–7,1 l/100 km, CO2 kibocsátás: 114–168 g/km

Minôség. Megbízhatóság.

FOLYAMATOS VALUTAVÁLTÁS,
KEDVEZÔ ÁRFEKVÉSSEL
EGÉSZ ÉVBEN A CIKLÁMEN TOURIST
UTAZÁSI IRODÁBAN.

VÁROSLÁTOGATÁS
Azoknak, akik tartalmas programra vágynak!

PRÁGA

ÔSZI PROGRAMOK

Karlovy Vary, Telc, Cesky Sternberk várkastélya
november 24– 4 nap/3 éjszaka
Részvételi díj: 36.000/fô

PÁRIZS Hotel**

2 hely
UTOLSÓ
Október 28–31.
ly
e
29-nov.01.
h
3 Október
UTOLSÓ

79.900 Ft/fô
79.900 Ft/fô
79.900 Ft/fô

December 08–11.

LONDON

Hotel St. Giles ***

MAGYAR IDEGENVEZETÔVEL!
GARANTÁLT INDULÁSOK!
REPÜLÔGÉPPEL!

Amit az ár tartalmaz:
• utazás légkondicionált autóbusszal
• 3 éjszaka szálloda***
• 3x reggeli • idegenvezetések, programok • útlemondási biztosítás

November 24–27.

99.900 Ft/fô

AMSZTERDAM

PC Hotel Amsterdam **

December 08–11.

109.900 Ft/fô

Az árak tartalmazzák a repülôjegyet, transzfereket, 3 éjszaka szállást reggelivel,
félnapos belépôk nélküli városnézést, magyar idegenvezetôt, BBP és útlemondási biztosítást. Az árak nem tartalmazzák a repülôtéri illetéket.

Ciklámen Tourist Celldömölk

Az új magyar vizsgálati eljárás,

a Tensioclinic Arteográfia
lehetôvé teszi,
hogy az érelmeszesedést legkorábbi,
tünetmentes fázisában felfedezhessük.
Megelôzhetô a szívinfarktus,
az agyi érkatasztrófa, a veseelégtelenség.
Ajánlott a vizsgálat:
– ha a családban szívhalál, magasvérnyomás,
cukorbetegség fordult elô,
– férfiaknál 40 év, hölgyeknél 45 év felett,
– magasvérnyomás, cukorbetegség, magas
koleszterinszint miatt kezelt betegeknél.
A vizsgálat ára: 5000 Ft.
DR. GALAMBOS GYÖRGY
az aneszteziológia, a fizioterápia
és az üzemorvostan szakorvosa

CELLRUBIN Orvosi Rendelô
9500 Celldömölk, Mikes Kelemen u. 14.
Bejelentkezés: 06 20/9376-749

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

Ismét karácsonyi
akció a Kolozsvári úti
üzemanyagkúton!
A kedvezô árak mellett 6000 Ft feletti tankolás esetén nyereményekkel várjuk vásárlóinkat.

Hölgyeknek:
1. díj: teáskészlet 2. díj: piperecikkcsomag 3. díj: szemceruza, körömlakk
Uraknak:
1. díj: autós szett (elakadásjelzô, égôkészlet, elsôsegélydoboz)
2. díj: láthatósági mellény 3. díj: ablaklehúzó
Fôdíj hölgyeknek és uraknak:
1. díj: DVD lejátszó 2. díj: CD-s autórádió 3. díj: ingyenes 20 l-es üzemanyag-utalvány
+ NYEREMÉNY:
A sorsoláson jelenlévôk között 1 db 20 l-es üzemanyag-utalványt sorsolunk ki!
A nyereményjáték október 17-én indult és december 22-ig tart.
Sorsolás: december 23-án 18 órakor a Kolozsvár úti üzemanyagkúton.
Celldömölk, Volán-kút, a Mesteri felé vezetô úton. Nyitva: minden nap 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó

