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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.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet kívánunk valamennyi vásárlónknak,
partnerünknek, üzletfeleinknek.

Celldömölk, Kolozsvár utcában, a Mesteri felé vezetô úton.
Nyitva: minden nap 6.00–21.00 Balogh Zsolt vállalkozó

ÔSZI AKCIÓNK KERETÉBEN VALAMENNYI
DÍJCSOMAG 0 Ft BELÉPÉSI DÍJ MELLETT
2006. JANUÁR 31-ig, 2000 Ft-OS HAVIDÍJJAL!

* 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!
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

»JEGYZET

Kedves
Jézuska!
Amikor még kisgyerekek voltunk,
karácsony elôtt testvéreimmel
együtt mindig levelet írtunk a Jézuskának. Ilyenkor édesanyánk is
segített, hiszen nem akárki volt a
címzett. Meg akkortájt a háború
után apa nélkül maradt családra
nehéz idôk jártak, ezért aztán nagyon meg kellett gondolni, mi is
kerüljön a levélbe. Kisgyerek fejjel
is felfogtuk a helyzetet, így hát
meleg zoknit vagy harisnyát, sálat,
sapkát kértünk, meg apró kis játékokat, és nagy volt az öröm, ha a
kívánságaink egy része teljesült.
A minap azon tûnôdtem, hogy
mostanság mit is kérnék karácsonyra. Elôször mindenképpen
azt, hogy családom tagjainak legyen egzisztenciája, megfelelô
munkahelye, biztonságos megélhetése. Magunknak elsôsorban jó
egészséget és legalább értékálló
nyugdíjat. Városunknak jó szándékkal kikövezett utakat és egy
nagy zsák pénzt. Kis hazánknak –
és ezzel együtt mindannyiunknak,
akik itt élünk – viszonylagos nyugalmat a következô mozgalmasnak ígérkezô hónapokra.
Most, hogy nézem a jelenlegi kívánságaimat, az az érzésem, hogy
az évek múlásával kissé telhetetlen lettem. No, de nem baj. A kívánságok egy része azért talán
most is teljesül.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Mindenki karácsonyfája
Mindenki karácsonyfája címmel rendez városi karácsonyi mûsort a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár december
23-án a katolikus templom elôtti téren. A
16 órakor kezdôdô mûsorban fellépnek a
helyi csoportok, vendégként a szombathelyi Üstökös Színpad varázsol dalaival ünnepi hangulatot. A téren ünnepi kínálást is
tartanak. A szervezôk szívesen fogadják a
segítô szándékot, örömmel vennék, ha a
kínálóasztal választékához felajánlásukkal
– egy-egy tál süteménnyel, egy kis gyümölccsel – a város lakói is hozzájárulnának.
Lapunk jövô évi elsô száma január
20-án jelenik meg.

Boldog ünnepeket,
békés mindennapokat
Eltelt egy év. Magunk mögött tudunk
örömöket és bánatokat, sikereket és
kudarcokat, szép perceket és fájó pillanatokat. Szerencsés, akinek a jóból
jutott több, és szomorú, ha mások a
nehézségekbôl kaptak többet. Szeretnénk, ha a békésebb, nyugodtabb,
örömtelibb napok lennének többségben mindenki életében. Az Új Kemenesalja szerkesztôsége és a lapot
kiadó Celldömölk Város Önkormányzata nevében kívánok a város lakóinak, olvasóinknak, partnereinknek
békés karácsonyt és boldog, sikeres
új esztendôt.
»TULOK GABRIELLA
felelôs szerkesztô

Idôsek karácsonya
Az alsósági idôsek – 60 év felettiek –
számára rendez karácsonyi ünnepséget Celldömölk önkormányzata és
az alsósági részönkormányzat december 19-én 16.30 órakor a Berzsenyi Lénárd Általános Iskola ebédlôjében. Az ünnepségen a település
lelkészei áldást mondanak, az iskola
tanulói mûsorral kedveskednek. Az

ünnepi asztalhoz azokat is várják,
akikhez a szórólapos meghívó nem
jutott el.
A celldömölki idôseket december 20án várják karácsonyi ünnepségre a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár intézményébe. A 14 órakor
kezdôdô ünnepségen mûsorral és
ajándékkal köszöntik ôket.

Adventi versünnep
Advent alkalmából hívta szavalásra
a verskedvelô gyerekeket és felnôtteket a város önkormányzati televíziója, a TV-Cell. A versünnepet december 4-én, advent második vasárnapján rendezték a polgármesteri hivatal nagytermében.
Több mint ötven jelentkezô jelent
meg a rendezvényen, hogy a szívéhez
legközelebb álló adventi vagy karácsonyi témájú verset elszavalja. Három korcsoportban indultak a résztvevôk a dobogós helyezésekért. A legkisebbek, az öt és tíz év közötti gyerekek a Lángocska kategóriában képviseltették magukat, huszonhatan. Közülük Mecséri Dániel került ki gyôztesként, ôt követték Kovács Tekla és
Nagy Evelin. A tizenegy és tizenhat év
közti korosztálynak szóló Gyertyafény
kategóriában tizennyolc kisdiák
mérettette meg magát. E kategória elsô helyezettje Baranyai Patrik lett,
megelôzve Németh Rékát és Görög

Mátét. A legnagyobbak, a tizenhat éven felüli diákok és a felnôttek
a Csillagszóró kategória szavalóiként mutatták be
verseiket. Ebben a
csoportban Kurucz
Tünde bizonyult a
legjobbnak, második helyezést ért el
Kaszás Balázs, harmadik helyezett
Giczi Janka lett. A
díjazottak könyvjutalomban részeadventi, karácsonyi verseket
szavaltak a versmondók
sültek, és minden
résztvevô emléklappal térhetett haza. A kedves hangulatú versünnep jó alkalom volt arra,
hogy egy pillanatra megálljunk az ünnepi készülôdés és a hétköznapi rohanás közepette.
»REINER ANITA
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Sikeres éve volt a városnak
A 2005. esztendô a beruházások
éve volt Celldömölkön. Közel kétmilliárd forintot nyert a város pályázatokon, egyéb támogatásokkal,
kapott ígérvényt, és hajtott végre
az összegbôl beruházásokat korábbi
pályázatok eredményeképpen. Fehér László polgármestert arra kértük, értékelje ezt a sikeres évet, és
vázolja a jövôbeni terveket.

Beruházásokat
adtak át,
munkahelyeket
teremtettek

A 2002–2006 között tartó ciklus harmadik évében az elkezdett munkák
meghozták a gyümölcsüket, hiszen
egy-két éves elôkészítô munka eredményeképpen erre az évre csúcsosodtak ki a programok, valósultak
meg a projektek. Szeretnénk Celldömölköt – amely valamikor a megye
második legnagyobb települése volt
– olyan helyzetbe hozni, hogy ne egy
hátrányos helyzetû kistérség központjaként ítéljék meg – hangsúlyozta a városvezetô.
A Vulkán fürdô nemcsak nagy beruházása volt a városnak, megnyitása
egy hosszú folyamat kezdetét is jelenti. A fürdô körül tizenkét hektárnyi
területe van a városnak, ahova befektetôket szeretnénk hozni. Szeretnénk, hogy akár a fürdô üzemeltetésében, akár a fürdô körül kemping,
étterem, motel, szálloda építésével
vegyenek részt a fejlesztésben. A fürdôépítés második üteméhez, a környezetének kialakításához több mint
80 millió forintot nyertünk idén. A
nyári üzemmódhoz kapcsolódó kültéri medencéket a jövô év tavaszán adjuk át, és szeretnénk megindítani a
gyógyászati részleget is. Egy több generációs fürdôt szeretnénk kialakítani. A próbaüzem alatt bevezetô áron
vásárolhattak a fürdô használói jegyeket. Januártól emelkednek a jegyárak, de több kedvezmény is lesz. Így
válthatnak napközben is kétórás

úszójegyet amellett, hogy megmarad
a zárás elôtti háromórás úszójegy is.
A gyermekjegyet, ifjúsági jegyet 18
éves korig vehetik igénybe, és lesznek több generációnak szóló, kedvezményes családi jegyek is. Törekedünk arra, hogy – a gyógyturizmust
összekapcsolva a Ság hegy és a környék adta lehetôségekkel, programokkal – a városba érkezôk ne csak
egynapos turisták legyenek, hanem
hosszabb ideig pihenjenek, szórakozzanak nálunk. A Ság hegyhez kötôdô
idegenforgalmi fejlesztés valósulhat
meg a hegy alatt lévô tartalékgazdálkodási raktárak területének rehabilitációjával. Az épületek felszámolásához barnamezôs beruházásban nyertünk összesen 547 millió forint állami
támogatást. Távlati terveink szerint
egy skanzent alakítunk majd ki a területen.
Fehér László kiemelte: – Nagy öröm
volt az elôzô évben a körforgalom
átadása, amelyhez a Vas Megyei Közútkezelô Kht. nyert pénzt – hathatós
országgyûlési képviselôi lobbitevékenységgel a kormánynál. Az átalakítás óta sokan, akik átutaznak Celldömölkön, dicsérik a központot. A városközponti rekonstrukciót folytatni
kell, ennek a következô lépcsôfoka a
mûvelôdési központ átalakítása. Ehhez 412 millió forintot nyertünk, és a
sikeres közbeszerzési pályázatok
után, elképzeléseink szerint jövô év
márciusában kezdôdhet az épület
felújítása. Most zajlik a polgármesteri
hivatal egy részének felújítása. Ez
egy 35–40 millió forintos beruházás,
amihez csak 5,5–6 millió forintos önrészt kellett vállalnia az önkormányzatnak. Mivel a városközpontot szépíti, a rekonstrukció akkor sem kárba
veszett munka, hogy a katolikus egyház visszaigényli az épületet. Megsürgettük a visszaigénylési folyama-

fehér lászló polgármester

tot, így 2011 helyett már most
visszakapja egykori tulajdonát a Pannonhalmi Fôapátság, a város pedig
kártalanításként 640 millió forintot
kap. 2007-ig egy új városházát építünk. Örülök, hogy a Pannonhalmi Fôapátság fantáziát lát abban, hogy
Celldömölkön lesz egy nagy múltú
épülete. Így máriacelli mintára a celldömölki kegytemplomhoz kapcsolódó vallási turizmus célpontja lehet
városunk. Emellett az épületben szállást, konferenciatermet kialakítva világi célokra is kiváló lehet az épület.
Szándékaink szerint az egyházzal
együttmûködve keresünk pályázati
támogatásokat, hogy az idegenforgalom ezáltal is fejlôdhessen Celldömölkön. Tavaly elkezdôdött a kegytemplom felújítása, amihez akkor 25
millió forintos támogatást adott a Miniszterelnöki Hivatal, idén pedig az
Egyházügyi Államtitkárságtól érkezett 10 millió forint támogatás. Bízom abban, hogy további állami tá-

Közmeghallgatás a városházáról
A városháza leendô épületének
helyszínével kapcsolatban tartottak
közmeghallgatást december 12-én a
polgármesteri hivatalban. A képviselô-testület tagjain és a hivatal dolgozóin kívül mintegy húszan vettek
részt személyesen a fórumon, amelyet a városi televízió is közvetített.
Elôzetesen és a közmeghallgatáson
kilenc helyszín került szóba: a városközponti ábécé helye, a Kontyos-ház
udvara, a kálvária mögötti park, a
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templom elôtti park, a Vasvári utcai
tömbbelsô, a Sági úton a fürdôvel
szemközti terület, a Sági útról a Városgondnokság hátsó udvara felé esô
önkormányzati telek és környéke, a
Gáyer iskola alsó tagozatos épülete,
illetve a jelenlegi polgármesteri hivatal további két oldalának beépítése. Az egyes helyszínek mellett és
ellene is szóltak érvek, hiszen lehet a
már meglévô városközpontba tervezni az épületet, és lehet olyan

helyre építeni, hogy azzal új központot teremtenek. Lehet az összes
pénzt – 640 millió forintot – önkormányzati telken új épületre költeni,
illetve telket vásárolni, azáltal csökkenteni az épületre fordítható pénzt.
A kérdésrôl lapzártánk után ismét
tárgyalt a képviselô-testület. A közmeghallgatásról bôvebben és a testület ülésérôl következô lapszámunkban olvashatnak.
»T.G.

mogatásokat tudunk szerezni, az
egyház is vállal önrészt, így egy-két
éven belül befejezôdik a felújítása.
De nemcsak a celldömölki, hanem az
alsósági és az izsákfai katolikus
templomok is nyertek pályázaton 1515 millió forintos támogatást. Városvezetôként örülök annak, hogy a sok
utánajárás eredményes volt, és az
egyházi épületeink, kihasználva a 65
millió forintos támogatást, egyre
szebbé válnak. Szintén a városközpont képét javítja, hogy épül a Korona-ház második része, és megújult a
lottózó épülete. A 2002-es választásokkor megfogalmazott ígéretem
vált valóra azzal, hogy felépítettük a
ravatalozót, amelyre nagy szüksége
volt a városnak, és amivel méltó körülményeket teremtettünk az elhunytak búcsúztatásához az emlékezôk számára. A 75 millió forintos beruházással nemcsak a ravatalozó
épült meg, hanem elkerülô utat is
építettünk.
A város munkaerôgondjai javultak
azáltal, hogy sikerült megtelepíteni,
és ez évben megkezdte mûködését a
Wewalka Cukrászati Kft.. Az üzem jelenleg közel kilencven dolgozót foglalkoztat, és a Foglakoztatási és Munkaügyi Minisztérium munkahelyteremtô programja keretében 65 millió
forintos támogatást kapott, így újabb
65 munkahelyet teremthet. A közelmúltban tartós együttmûködési megállapodást kötött a SZIRE Kft. a francia
FIM vállalattal, ami a biztos munkahelyek pillére egy olyan cégnél, amelyet nemrég még a felszámolás fenyegetett.
Az önkormányzatnak fontos feladata
az intézményszerkezet fenntartása.
Úgy gondolom, hogy az ezen a területen végrehajtott racionális változtatások szükségesek voltak, hogy a jelenlegi helyzetben az önkormányzat,
a város meg tudjon felelni a kihívásoknak, Celldömölk felzárkózhasson
más településekhez, elindulhasson a
fejlôdés útján. A racionális változtatá-

sokkal együtt is ellátja a város a nevelési és oktatási feladatokat. Ugyanakkor a következô évtizedek feladata
lesz, hogy az iskolák épületeit felújítsuk a kor színvonalának megfelelôen.
A korszerûsítéshez címzett állami támogatásokat és európai uniós pályázatokat keresünk, hiszen az önkormányzat önállóan erre nem képes.
A rekonstrukció után továbbra is korszerûsíteni kell a Kemenesaljai Egyesített Kórházat, hogy megfeleljen az
elôírásoknak. A mûködési feltételhez
ki kell alakítani egy kórházi gyógyszertárat és egy korszerû sterilizálót,
amelyekhez több mint negyvenmillió
forintot nyertünk. Terveink szerint a
kórház területén hozzuk létre a sürgôsségi mentôállomást, valamint az
orvosi ügyeletet, amihez szintén pályázatokat adtunk be. Ezek értékelése folyamatban van. Bízom a sikerben, ennek a központnak a megvalósításában, ami régi óhaja a városnak.
Reményeim szerint jövôre elkezdhetjük a munkálatokat.
Idén adtuk át a megduplázott férôhellyel mûködô gondozóházat, bôvítettük a szociális otthont, korszerûsítettük a balatonrendesi táborunkat,
akadálymentesítettük a tüdôgondozó
épületét, kulturált körülmények között mûködik a használtcikkpiac, és
nyertünk pályázaton az Ifjúság téri
játszótér korszerûsítéséhez. Sikeresek voltak az intézményeink és a civil
szervezeteink is a pályázatokon.
A jövôre vonatkozó tervekrôl a polgármester elmondta: – Úgy gondolom, további távlati célok, feladatok
alapjait is megteremtettük. Napirenden van a Sági utcában a SPAR és a
körforgalom közötti útszakasz felújítása, a kilencemeletes és a gyógyszertár közötti bemenô út kialakítása,
az Ifjúság téren parkoló, parkosítás
kialakítása. Készül a vasútállomás
elôtti térnek a korszerûsítési terve, a
Kossuth utca két oldalán a vízelvezetés, parkoló rendszer, a járdák kialakítása. Készülnek azok a programok,

amelyeket 2007 és 2013 között be lehet emelni a Nemzeti Fejlesztési
Tervbe a város infrastrukturális, intézményi hátterének javításához és
idegenforgalmi fejlôdéséhez. Olyan
alapokat próbálunk megteremteni,
amelyekkel megteremtjük az utókornak a lehetôséget a további fejlôdéshez. Úgy gondolom, hogy nehéz lehet még egyszer ilyen évet produkálni, amikor ilyen sok pénzbôl ennyi
beruházás valósult meg. Nehéz lenne
ezt tovább fokozni, hiszen minden
pályázati pénzhez önrészek is kellenek, és a lehetôségek behatároltak.
A novemberi ülésén döntött úgy a
képviselô-testület, hogy nem vág bele a tanmedence-programba. Ezt nagyon sajnálom, hiszen nagyon sok
munka volt benne, és lett volna értelme. A fürdô mellé egy tanmedencét akartunk építeni, a mostani tanmedencét pedig meleg vizes élményfürdôvé alakítottuk volna át. A
bekerülési költséget egy bank finanszírozta volna, és az összegnek – amit
a városnak 15 évig kellett volna fizetnie – a felét a Nemzeti Sporthivatal
kifizette volna. Tárgyaltunk arról is,
hogy a Gáyer és az Eötvös iskolák
számára egy közös, korszerû sportcsarnokot építünk, de a képviselôtestület ehhez sem adta a hozzájárulását. A beruházásoknál vállalt kötelezettségeink, illetve a törlesztések
kifizetése komoly feladat elé állítja
az önkormányzatot, de mégis azt
mondom, hogy érdemes lett volna
pályázni a programra. Összességében
úgy gondolom, a 2005. nagyon sikeres éve a városnak, a lakosságának
és a vezetésnek. Kérem, hogy bízzanak bennünk továbbra is, mert folytatjuk a programjaink megvalósítását, munkánkkal továbbra is városunk érdekeit szolgáljuk. Kívánom,
hogy a 2006-os esztendô a városnak
és minden lakójának szerencsés legyen. Boldog ünnepeket és sikeres
következô évet kívánok.
»TULOK GABRIELLA

Karácsonyi vásár
jótékony célra
Karácsonyi vásárt tartott a városközpontban az Együtt Celldömölk Városért Egyesület. A szervezet az intézmények által készített, illetve a felajánlott ajándéktárgyakat kínálta vételre a járókelôknek, akiket forró italra és némi harapnivalóra is szívesen
láttak. A vásárból befolyt összeget a
december 20-án a mûvelôdési központban rendezendô idôsek karácsonyára fordítják.
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Kinevezték az igazgatót
A város jövô évi költségvetési koncepciójáról, a munkaerô-paci helyzetrôl volt szó egyebek mellett a
képviselô-testület november 30-i
ülésén. A testület kinevezte a mûvelôdési központ igazgatóját is.

A 2006. év
költségvetésérôl
tárgyaltak
a képviselôk

A két ülés között történtekrôl szóló beszámolóval kezdôdött a képviselô-testület soros, novemberi ülése. Fehér László polgármester egyebek mellett a sikeres pályázatokról és támogatásként érkezett összegekrôl számolt be. A város önkormányzata
9 millió 964 ezer forintot nyert ÖNHIKI-s
pályázaton, a szeptembertôl esedékes közalkalmazotti béremeléshez pedig 5 millió
230 ezer forint belügy-minisztériumi támogatásban részesült. A közmunka program
pályázatán 5 millió 216 ezer forint támogatást kap a város, az összegbôl a féléves
program elsô három hónapjában négy, a
következô idôszakban pedig 25 dolgozó
foglalkoztatása válik lehetôvé.
A fô napirendi pontok közül elôször a
2006. évi pénzügyi koncepciót tárgyalták a
képviselôk. Mesterházyné Kovács Lilla
pénzügyi osztályvezetô beszámolója után
a bizottságok és a részönkormányzatok vezetôi mondták el a véleményüket, majd
Futó István könyvvizsgáló véleményezte
azt. Hangsúlyozták: a koncepcióban megjelölt összegek még változnak, mivel a
parlament is csak december végén fogadja el az országos költségvetést. Addig még
számos módosító indítványt tárgyalnak,

amelyek az önkormányzatoknak juttatott
pénzeket is érinti. Az önkormányzat 4 milliárd 234 millió forint összbevétellel és 4
milliárd 476 millió forint kiadással számol
a koncepcióban. A hiány a juttatott normatívákkal és a növekedô adóbevétellel is
csökkenthetô.
Következô napirendi pontként a mûvelôdési központ elmúlt ötéves tevékenységérôl tartott beszámolót Pálné Horváth Mária, az összevont intézmény szeptembertôl
megbízott igazgatója. Zárt ülésen tárgyaltak az intézmény igazgatói kinevezésérôl,
a testület a mûvelôdési központ és a
könyvtár élére öt évre Pálné Horváth Máriát nevezte ki.
Ezután Soós Ferenc, a Vas Megyei Munkaügyi Központ celldömölki kirendeltségének
vezetôje a munkaerô-piaci helyzetrôl tájékoztatta a megjelenteket. Elmondta, hogy
a harmadik negyedévben átlagosan 795
regisztrált munkanélküli szerepelt a kirendeltség nyilvántartásában, ez 6,4 százalékos munkanélküliségi rátának felelt meg,
ami a megyei átlag alatt van. Egyúttal a
hét kistérség közül a szombathelyi után a
celldömölkiben a legalacsonyabb a munkanélküliség mértéke.
A folyó ügyek között volt szó az új városháza helyérôl. A városfejlesztési bizottság
korábban helyszínbejárást tartott több területen. Új helyszínként a városközponti
ábécé, a templom elôtti tér, a kálvária mögötti terület, a Kontyos-ház udvara, a volt
mozi helye, a Vasvári utcában lévô tömb-

belsô, illetve szóba került az is, hogy mivel a mûvelôdési központot is most építik
majd át, közös programot dolgozzanak ki.
A bejárás után már csak az elsô három
helyszínt javasolták továbbgondolásra. A
döntéshez a mûemlékvédô hivatal véleményét is ki kell kérni. (A szakmán kívül a
kérdéssel kapcsolatban a lakosság véleményére is kíváncsiak, így a témáról közmeghallgatást is tartottak. Az errôl szóló
beszámolót lapunk 4. oldalán olvashatják.)
A folyó ügyeket tárgyalva a testület
egyetértett azzal, hogy dr. Pánykó Magdolna vállalkozó háziorvos vásárolja meg a
második számú felnôtt háziorvosi körzet
praxisjogát dr. Szabó Ildikótól. Dr. Pánykó
Magdolna – aki a kistérségben ügyeletet
ellátó Cell-Oxy-med Kft. ügyvezetô igazgatója is – azt kérte, hogy a rendeléseket az
ügyeleti rendelôben folytathassa. Így a
Hunyadi utcai szakember lakás mellett a
rendelô is megüresedne. A képviselô-testület támogatta a kérését. Mivel a doktornô Kemenesmagasiban és Szergényben
látta el a háziorvosi teendôket – azonban
most lemond a praxisjogról – a testület
hozzájárult ahhoz is, hogy fél évig azt a
körzetet is elláthassa helyettesítéssel.
Döntöttek több bizottsági tag fel nem vett
tiszteletdíjainak felhasználásáról is. Mintegy
kétmillió négyszázezer forint a fel nem vett
tiszteletdíjak és járulékainak összege, ebbôl
közel 340 ezer forint a szétosztható összeg.
A szétosztható összeget két egyesület és
egy óvoda kapja. A Vas Megyei Mozgássérültek celldömölki csoportját és az Alsósági
Életfa Egyesületet egyaránt 84 ezer 915 forinttal, a Hajnalcsillag Óvodát 169 ezer 830
forinttal támogatják.
»TULOK G.

A népszavazásról a Turul-szobornál
A tavalyi népszavazás egyéves évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést a ligeti Turul-szobornál
december 4-én. Az összejövetelen a
szobor sorsáról is szó esett.
A Kemenesaljai Trianon Társaság, az
Alsósági Életfa Egyesület, a Magyar
Polgári Együttmûködés Egyesület kemenesaljai csoportja, a MIÉP – Jobbik
Harmadik Út, a Hatvannégy Vármegye Szervezet és a Polgári Körök kemenesaljai tagozata szervezett megemlékezést a 2004. december 5-i
népszavazás évfordulóján. A ligetben
lévô Turul-szobornál Döme László, a
MIÉP celldömölki csoportjának elnöke
köszöntötte a megjelenteket advent
második vasárnapján. A szónok hangsúlyozta, hogy advent a várakozás
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idôszaka. „Tavaly ilyenkor is vártunk.
Vártunk arra, hogy a népszavazás
parlamenti döntéshozatalra bírja a
döntéshozókat a határon túli magyarság sorsával, a kettôs állampolgársággal kapcsolatban”, mondta Döme László. Majd hangsúlyozta: A sikertelen népszavazásra évente emlékeznek mindaddig, amíg a gyásznap
az összetartozás napja nem lesz.
Szólt az 1938-ban készült Turul-szoborról, amelyet elmozdítottak eredeti helyérôl. Emlékeztetett a néhány
évvel ezelôtti népi kezdeményezésre, amelynek érvényt kívánnak szerezni. Vagyis szeretnék, hogy a szobrot eredeti állapotában méltó helyre
állítsák fel.
A rendezvényen a kivilágított, országzászlós szobornál emlékezô gon-

döme lászló emlékezett a népszavazásra

dolatok, versek és dalok hangzottak
el, és elhelyezték az emlékezés virágait is.

» K R Ó N I K A

Csökkentett munkaképességgel
A megváltozott munkaképességûeket foglalkoztató munkahelyekre
látogatott el Szabó Lajos országgyûlési képviselô a város vezetôje és
több szocialista képviselôje társaságában. A honatya a támogatások
rendszerérôl is beszélt.
A Savaria Nett-Pack celldömölki foglalkoztatója, a budapesti székhelyû Sanyi Kft. és a
csömöri székhelyû Összefogás Ipari Szövetkezet vendége volt Szabó Lajos december
9-én. A szocialista képviselô Fehér László
polgármester, Benkôné Remport Lilla,
Limpár József és Somogyi Gyula képviselôk,
valamint Fódi Károly kistérségi megbízott
társaságában kereste fel a csökkentett
munkaképességûek foglalkoztatóit. A három celldömölki üzemben – ahol papírból,
illetve textilbôl készítenek tárgyakat – közel
százan dolgoznak, de a várólistán szereplôk
száma azt mutatja, hogy akár kétszázötven
munkahelyre is szükség lenne.
Szabó Lajos a kérdésekre válaszolva egyebek mellett a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásához nyújtott támogatások átalakításáról szólt. Elmondta,
hogy az állam jelentôs támogatást nyújt,
ugyanakkor sok munkahelyen visszaéltek

a támogatásokkal. Vagyis az állam által
adott normatívát tisztességtelen módon
nem a csökkentett munkaképességûek foglalkoztatására fordították. Hogy a
visszaéléseket megszüntessék, átalakítják
a támogatások feltételeit, a megváltozott
munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatóknak akkreditáltatni
kell magukat.
A szocialista honatya kiemelte: a költségvetésben jelentôs összeget fordítanak erre a
területre. Az egyének – a rend szerinti emeléseken kívül – akkor kaphatnak több pénzt,
ha azok, akik nem dolgoznak csökkentett
munkaképességûként, jogtalanul nem kapnak ebbôl a támogatásból. Érzékletes példával vázolta fel a helyzetet: az adott tortából a tisztességeseknek csak akkor jut több,
ha a tisztességtelenek nem kapnak. Elôfordult például olyan eset is, amikor ágyban
fekvô beteg után vették fel a munkáltatók
a támogatást. Az, aki után illetéktelenül
vettek fel támogatást, nem vagy csak kis
mértékben kapott a pénzbôl, a többit a
munkáltató tette el. Hozzátette: akik nem
tudnak dolgozni, ôk más forrásból, más szabályok szerint kaphatnak támogatást.
Celldömölkön 2000-ben telepedett meg a
Savaria Nett-Pack, 2003 év elején a csö-

szabó lajos a megváltozott munkaképességûek
foglalkoztatóiban járt

möri cég, egy éve pedig a budapesti cég is
telephelyet tart fenn városunkban. A városvezetés törekvéseit, hogy a csökkentett
munkaképességûek munkalehetôséghez
jussanak, a közelmúltban ismerték el. Fehér László polgármester az Együtt
egymásért-díjat vehette át Vas megyében
egyedüliként Hóbor Ferenctôl, a Savaria
Nett-Pack igazgatójától.
»TULOK G.

Szilveszteri hu-mor-zsák
Különbség
Megkérdezik a tûzoltót, mi a különbség a hegedû és a nagybôgô között.
– A nagybôgô tovább ég – válaszolja.
Kutyák
Egy magyar és egy orosz kutya ül
egymás mellett. A jobb Bodri, a bal a
Lajka.
Punk
Ki volt az elsô punk?
– Lenin a-pánk.
Elôny
A nyuszika talál az erdôn tizenöt méter elônyt. Hazaviszi, de bemenni
nem tud vele.
– Úgy látszik, behozhatatlan elônyre
tettem szert – mondja, és megnyugszik.
Nepál
– Hogyan döntötték el, mi legyen az
ország neve?

Megbeszélték, hogy ne Pál legyen.
Vágó
Két kutya megy az utcán. Megszólal
az egyik:
– Te, ez nem a Vágó István háza?
– De.
– Megjelöljük?
Csütörtököt mondott
Fônök az elkésett alkalmazottnak:
– Ezen a héten már negyedszer késik.
Mire következtet ebbôl?!
– Arra, hogy ma csütörtök van.
Köszönöm
– Fônök! Elmehetek ma két órával
elôbb? A feleségem bevásárolni akar
velem.
– Szó sem lehet róla!
– Köszönöm fônök. Tudtam, hogy maga velem van.
Én vónék
A filmesek egy gazdag öregúr lakását

akarják bemutatni. El is kezdik szépen. Ez itt a konyhám, ez a nappalim,
az a gyerekszoba … Eljutnak a hálószobához, ahol éppen dédelgetik a
feleségét.
– Hát, ez meg a hálószobám, az meg
ott, én vónék…
Bölcsességek
• Modern irodalmat olvasni olyan,
mintha az ember megpróbálná követni a cselekményt a betûlevesben.
• A szerelem olyan, mintha bepisiltél
volna. Mindenki látja rajtad, de
csak te érzed a melegét.
• Ha egy férfi megérint a szavaival,
akkor a keze sincs már olyan
messze.
• Egy kutya olcsóbb, mint egy feleség. Kevesebbet eszik, és már bundája is van.
• Miért nem olvasni soha az újságokban: „ Jósnô nyerte a lottófônyereményt”?
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Rendben van Kevesebb védôoltás
a rendesi tábor a gyermekeknek
Az elmúlt évtizedekben az iskolaév végét
nemcsak a nyár közeledte jelezte a gyerekeknek, hanem az osztályfônökök kérdése is: Ki
szeretne a balatonrendesi táborba jönni? Idén
már sokadik alkalommal tették fel a pedagógusok ezt a kérdést. A következô évben pedig
már egy új, megszépült, modernebb létesítmény várja majd a gyerekeket.
Az 1964 óta mûködô táborról Somogyi Gyulát,
az önkormányzat városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottságának elnökét kérdeztük. A pártbizottság vásárolta meg az
akkor teljesen kopár területet, amelyen kezdetben sátortáborként mûködött, majd az úttörôszövetség vette át használatra 1973-ig. Az elsô
faházakat ebben az évben vették, s ekkor épült
egy kôépület is, amely kulturális célokat szolgált. A következô jelentôs változás sokáig váratott magára. 1984-ben különbözô ifjúsági szervezetek vashulladék gyûjtésébe kezdtek, amely
közel 600 ezer forintos bevételt jelentett. Ez a
megmozdulás országos hírûvé nôtte ki magát,
hiszen ez a teljesítmény abban az idôben óriási
sikernek számított. Ebbôl a pénzbôl a tábor területét kiegészítették, és a kôépületre ráépítettek. Így alakult ki a mostani, jurtaszerû épület.
Funkciója azóta is az étkeztetés és a kulturális
rendezvények lebonyolítása.
A következô fejlesztés a rendszerváltás után a
90-es években a vizesblokk megépítése volt. Ettôl kezdve jelentôs beruházás 2005-ig nem történt. Ez év tavaszán három és fél milliós önrész
mellett kilenc és fél millió forintot nyert az önkormányzat, így 13 millió forint áll rendelkezésre a tábor felújításához. Nagyon fontos cél volt
az egész tábor akadálymentesítése, ami már az
uniós elvárásoknak való megfelelés elsô lépése
volt. Az építkezés augusztus utolsó hetében
kezdôdött el, és november közepén már meg is
történt az intézményegység mûszaki átadása is.
A pályázati pénzbôl megvalósult többek között
a faházak közötti és melletti 600 négyzetméteres tér burkolása is. A faházakat egy rámpa köti
össze a fôépülettel a mozgássérültek érdekében. A vizesblokkban egy külön helyiséget alakítottak ki, így kerekes székkel is igénybe lehet
venni. A konyha részleges felújítása, a faházak
északi oldalainak szigetelése is megtörtént. Az
alsó kapubejáratot áthelyezték az út felé, így
könnyebb lett a tábor megközelítése, tudtuk
meg Somogyi Gyulától. Jövôre a gyerekek, az
ôket kísérô pedagógusok és szülôk már egy új,
betonkeretbe fogott homokos strandpályának is
örülhetnek.
»TAKÁCS M. TÜNDE
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A következô évtôl kevesebb védôoltást kapnak a gyermekek. A kötelezô védôoltások számának módosulásáról az Egészségügyi Minisztérium rendelete intézkedik. A miértrôl dr. Palatka János gyermekorvost
kérdeztük.
A módosításnak alapvetôen három oka
van. Az egyik, hogy megszûnik az eddig
használt humán Di-Per-Te oltóanyag gyártása. A másik, hogy meg kell felelnünk a
nemzetközi egyezményeknek. Nem utolsó
sorban pedig az, hogy a vakcinagyártás az
utóbbi években sokat fejlôdött, ezért új lehetôségek adódtak a hazánkban kötelezô
jelleggel alkalmazott védôoltások terén –
mondta el dr. Palatka János.

Januártól csökken a 14 éves korig adandó
kötelezô védôoltások száma az eddigi 19rôl 11-re, s ezzel együtt az esetleges szövôdmények száma is csökkenni fog.
A gyermekorvos fontosnak tartja, hogy a
szamárköhögés oltóanyaga merôben megváltozott, ezentúl már azoknak is adható,
akiknél eddig ellenjavallt volt. Megnyugtató az is, hogy a vakcinákkal való ellátás
százszázalékos a körzetben, a szülôk hozzáállásáról ugyanez mondható el. A korhoz
kötött oltások szervezése a körzeti védônôk és ápolónôk feladata, az iskolai védôoltásokat pedig az iskolai védônôk szervezik. Palatka doktor végezetül felhívta a figyelmet, hogy a védôoltásokat kizárólag
orvos adhatja be, megfelelô vizsgálat után.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Vándorló zenész
Az ifjúsági hangversenysorozat elsô rendezvényének keretében az ôsi magyar
hangszerekkel ismerkedhettek meg a diákok. Alexander Horsch, Németországból
származó zenész volt a vendég, aki egyórás, hangulatos elôadásában, közvetlen
stílusban mutatta be többségében saját
készítésû hangszereit.
alexander horsch maga által készített
hangszereket mutatott be

A zenész 16 évesen kezdett bluest, ír,
skót és country zenét játszani. Nyolc évig
tanult és játszott moldvai és gyimesi
csángó zenét. Ezeket a területeket tanulmányai során meg is látogatta, és megismerte a magyar népzene világát. 34
éves korában elindult Mongóliába, és
onnan közel egy évig utazott a Kárpátmedencéig, a magyar honfoglaló törzsek
útvonalát követve. Közben kapcsolatba
került a különbözô népek zenéjével. Többek között megismerte a közép-ázsiai
sámánisztikus hagyományt, és elsajátította a tuvai magas és mély torokéneklést, amit a világörökség részeként tartanak számon.
Alexander Horsch számára a zenélés nem
más, mint küldetés és egy gyönyörû eszköz, ami segít kinyitni az emberek szívét.
A zenélést autodidakta módon sajátította
el, és a kottát sem ismeri. Az ember
legôsibb hangszere a saját hangja, ami
egyben a legszebb és legnehezebb hangszer is – mondta el a mûvész, aki szerint
a legszebb zene a csend, amikor az ember a saját belsô világára figyel. A huszonnégy féle hangszeren játszó zenész
az elôadáson tizenhárom fajta zeneszerszámmal nyûgözte le közönségét. Többek
között olyan érdekességeket mutatott
be, mint a tapsúr, doromb, kaval, koboz,
sámándob.
»REINER ANITA

» K HU ÁL TT TÚ É R R A

A Tourinform és a Vulkán fürdô
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
épületében található Tourinform iroda
lényegében a kistérség 28 településének idegenforgalmi érdekeltségét
képviseli, ügyelve a versenysemleges
ajánlatokra. Mindemellett Celldömölköt, a Ság hegyet, Borgátát és Mesterit
– természeti adottságaiból adódóan –
kiemelt területként kezelik – tudtuk
meg Zámbó Szabolcstól, az iroda vezetôjétôl. A Vulkán fürdô megnyitása
számára is új fejezetet jelent, hiszen az
új létesítmény menedzselésébe természetesen neki is be kell segítenie.
A Vulkán fürdôvel kapcsolatban eddig
két színes kiadványt jelentettek meg
Vulkán fürdô Celldömölk címmel. A
nagyobb formátumú prospektus a
fürdô bemutatása mellett ugyancsak
színes fotókkal illusztrálva és szöveges információkkal A gyógybortól a
gyógyvízig, Celldömölk, A Ság hegy
címmel bemutatja Kemenesalja központját és a vulkánikus tanúhegyet.
Emellett Kulturális és szórakozási le-

hetôségek a kistérségben, valamint
Szálláslehetôségek címmel részletes
információkat ugyancsak színes felvételekkel.
A kisebb formátumú, szintén színes
kiadvány már a Vulkán fürdô megnyitása után készült. szintén sok színes
fotóval, és tájékoztat minden, a fürdôvel kapcsolatos tudnivalóról, emellett informál a kistérség jelentôsebb
kulturális és szórakozási lehetôségeirôl. Ez a kiadvány német nyelven is
megjelent.
Zámbó Szabolcs elmondta még, hogy
most készül az elsô, az egész
kistérséget bemutató színes, 16 oldalas kiadvány, amely külön német illetve angol nyelven is megjelenik.
Arra számítanak, hogy ez a kiadvány
már a nyáron érzékeltetni fogja hatását. Ehhez az is hozzájárulhat, hogy
nemcsak a környezô, hanem a távolabbi városokba, és a fôvárosba is
küldenek az aktuális kiadványokból.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

A bajnok utóda?

Tóth Csaba gerendiumos lovag családjában négy fiú utód van. A bajnok
nagyon szeretné, ha valamelyikük
követné az ô példáját. Hunor, Csaba
húgának a kisfia a legkisebb, a képen
négy hónapos korában, látható. Hunor három hónapos kora óta úszik,
babamasszázsra és csicsergôbe jár-

a vulkán fürdôhöz készített kiadványokat az iroda vezetôje

Köszönet

nak vele a szülei. Az utóbbiban népi
mondókákat, énekeket tanulnak, miközben tornáztatják ôket. Az édesapja is sportoló, kick-bokszol. Hunor a
képen magabiztosan tartja ki a Csaba
által neki készített kicsi gerendiumot.
Talán máris megvan az utód?
»V.V.

Ezúton is hálás szívvel mondunk köszönetet celldömölki támogatóinknak: Celldömölk Város Önkormányzata, Celldömölk Városért Alapítvány,
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár,
Gáyer Gyula Általános Iskola, Berzsenyi Lénárd
Általános Mûvelôdési Központ, Kemenesalja
Néptánccsoport, Rezgônyárfa Vendéglô, Kiscelli
Patika, Second Hand, Marics Virágbolt, Zebra
Festékház, Celldömölki ÁFÉSZ, Szalai Szaki Vas
Mûszaki Kereskedés, Celli Béke Bt., Drogéria
Gyógynövénybolt, Papirusz nyomtatvány – írószer, Rövidáru Szaküzlet, Premier Ajándékbolt,
Adri – Ka Fehérnemû Bolt, Benkô Fürdôszoba
Szalon, Pizza 13, Krajcsovics Cukrászda, Maci Cuki, Club Szendvics Ételbár, Nagy Péter, Bene Csilla, Nagyné Ferencz Mirtyll, Benkôné Dr. Bagoly
Teréz, Danka Imre és családja, Boznánszky Ferenc, Virágstúdió, Ildi Virágbolt, Id. Danka Imréné, Balogh Tamás, Imre István, Tapaya Papír,
Mihály Kinga, Szabadosné Kamondi Katalin,
Ferrosüt Vállalat, Tejüzem, László Lajos.
Külön köszönet névtelenséget kérô támogatónknak, aki kairói utunkhoz nyújtott segítséget.
Egyúttal szép karácsonyt és szerencsés új évet
kívánunk támogatóinknak és kedves közönségünknek.
»SOLTIS TÁRSULAT TAGJAI
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Faluszépítés, kulturális élet Dukán
A fiatalok megtartása, kicsi, de biztos lépésekben való elôrehaladás.
Ezeket tartja legfontosabb feladatainak Németh Marianna, Duka község polgármestere.
– A település közéletében, mint képviselô, már 1990-tôl részt vettem.
Utána kimaradt egy kis idô, majd
1998-ban a község lakói bizalmat szavaztak nekem, így vezetem immár a
második ciklusban a községet – kezdte a település és saját maga bemutatását a polgármester asszony. – Sok
minden megvalósult a mûködésem
alatt abból, amit elterveztem, de vannak fájó pontok is. Ilyen például az a
tény, hogy az iskolát és az óvodát

németh marianna polgármester

nem sikerült megtartanunk a nagyon
alacsony gyermeklétszám és egyéb
más gondok miatt. 58 a gyerekek és
fiatalkorúak száma, az iskolások Jánosházára járnak be. Ez az arány nem
rossz, ha megnézzük, hogy Dukának
ez év január 1-én összesen 299 lakosa volt. Úgy néz ki, hogy emelkedés
mutatkozik a tíz évvel ezelôtti létszámhoz képest. Néhány fiatal család
letelepedése várható, ôk már megvették a házat, ahol élni fognak. Ifjú
házasaink is vannak, tehát ha ôk itt
maradnak, akkor az elkövetkezô
években a falu lakossága talán még
nagyobb mértékben emelkedhet
majd. A kormány 40 ezer forintos támogatásán kívül mi már tavaly bevezettük a családok 50 ezer forintos támogatását gyermek születése esetén,
és ezt a segítséget ezután is megadjuk az állami támogatáson túl.
Dukának folyamatban van a rendezé10

si terv elfogadása. Van két olyan házhelyük is, amit szívesen odaadnának
fiataloknak. Nem új utca kialakítását
szeretnék, hanem a már meglévô,
foghíjas telkeket szeretnénk beépíttetni, hogy egy egységesebb falukép
alakuljon ki. 10-12 ilyen beépítendô
házhely van, ha a fiatalok igényelnék, ezeket a telkeket az önkormányzat megvásárolná, és rendelkezésre bocsátanák beépítés céljára.
– Egy másik olyan dolog, amire büszke vagyok – folytatja Német Marianna –, a falunap bevezetése volt 1999ben. Ezzel párhuzamosan volt egy
olyan kezdeményezésem, hogy a vidékrôl elszármazottakat a falunapra
mindig meghívjuk. Ez mintegy 40-50
embert érint, akik mindig nagy örömmel jönnek vissza szülôfalujukba. Ez
lassan hagyománnyá fejlôdik nálunk.
Az ifjúság megtartása érdekében
kialakítottak a régi gázcseretelep helyén egy focizásra, sportolásra alkalmas szabad teret, amelyhez egy bituminos röplabdapályát és egy vizes
blokkot is sikerült pályázati pénzekbôl kialakítaniuk. 2006 tavaszán szeretnék ezt a pályát felavatni egy játékos sportnap keretében. Erre az eseményre szeretnénk meghívni a Dukán házzal rendelkezô külföldi lakosokat is, akik Ausztriából, Németországból, Hollandiából és Svájcból jöttek hozzájuk.
Fontos megemlíteni, hogy a volt iskola épületét értékesítették, a 12 és
fél milliós bevételbôl több tervüket is
megpróbálják megvalósítani amellett, hogy a pénz egy részét félreteszik. Így abban az esetben, ha pályázaton önerôre lenne szükségük, tudjanak e pénzforrással rendelkezni.
– A következô fontos lépés, amelyet
a környezô hat településsel együtt
elterveztünk, a szennyvízelvezetés
megoldása lesz. Ehhez a megvalósítási tanulmány már elkészült. A 115
millió forintos beruházás keretében
szeretnénk a jánosházi tisztítóhoz
csatlakoztatni a szennyvizet. Szeretnénk ehhez minél több állami támogatást kapni. A faluszépítési programunk keretében elkezdjük a község
központját felújítani, ez a kultúrház
teljes külsô és belsô renoválásával
járna. A teljes tetôszerkezetet már sikerült kicserélni. A járdák felújítása is
sürgetô feladat lenne, hiszen nagyon

rossz állapotban vannak s ez fôleg az
idôs embereknek jelentene nagy segítséget. A központ szépítéséhez tartozik még a járólapozás és egy önkormányzat mellett kialakítandó parkoló is. Az önkormányzatban sikerült
modern informatikai hálózatot kiépíteni, emellett a hivatal akadálymentesítése is megvalósult az idén. Pályázunk falugondnoki szolgáltatás
bevezetésére is. Így az idôsek ebédszállítása, a gyerekek iskolába, a rászorulók rendelôintézetbe, gyógyszertárba való eljuttatása is megoldott lenne. Az állam december végén
dönt a pályázatokról, ha megnyerjük,
akkor hatmillió forint támogatást kapunk, ami egy kilencszemélyes kisbusz megvásárlásához segítene bennünket.
Arra kérdésre válaszolva, hogy milyen Duka kulturális élete, a polgármester asszony elmondta, hogy az
önkormányzat épületében mûködik
egy könyvtár, amelyet szép számban
látogatnak, fôleg a fiatalabb korosztály. A község is csatlakozik a
kistérségi utazó könyvtár programhoz, amely még több könyvhöz, ismerethez juttatja majd az érdeklôdôket. Megalakult a Dukáért Egyesület,
amely már két éve mûködik, és
nagyszerû színfoltja lett a kulturális
életnek. A tagok díjat fizetnek, ezen
kívül még az önkormányzat támogatja a mûködését. A Hetyei Daloskör az
Összefogás Dukáért Egyesület közremûködésével színvonalas programot
szolgáltatott az idôsek napján, amit
ebben az évben is megrendeztünk,
és ötezer forint támogatást is tudtunk
adni személyenként.
Végül meg kell említeni a régi posta
épületét, amely több funkciót is ellát.
Egyrészt orvosi rendelô, másrészt
klubhelyiség is, ahol még három számítógéppel felszerelt szoba is csalogatja az internetezni vágyókat. A jövô évi tervek közé tartozik még egy
Dukai Takách Judit-emlékszoba kialakítása, amely méltóképpen ôrizhetné
a híres költônô emlékét. Szép elgondolás egy olyan falusi múzeum kialakítása is, ahol összegyûjtenék a régen használatos tárgyakat, bútorokat, használati eszközöket, megmutatva a mai fiataloknak, hogyan is éltek elôdeink.
»TAKÁCS M. TÜNDE

» O L V A S Ó I
Megkérdeztük
» válaszoltak

Milyen éve volt?

»kérdez: tulok gabriella

»fotó: völgyi lászló

Molnár János

Jó évem volt az idei. Olyan
munkahelyem lett, ahol szeretek dolgozni. A TV-Cellnél
olyan közösség jött össze,
olyan emberekkel dolgozom
együtt, ami meghatározó nekem, és a hangulat talán átjön
a mûsorainkon is. Idén másodszor rendeztük meg társaimmal a Vulkán Kupa futballtornát, ami szintén sikeres volt,
és már készülünk a következôre. Szerencsére az egészségem is rendben volt. Az idei
ôsztôl már nem edzôsködöm,
így a pihenésre is több idô jut.
Ha jövôre is ilyen évem lesz,
akkor elégedett leszek.

Vincze Tiborné

Tûrhetônek mondható az elmúlt esztendô. Idén már egy
kicsit könnyebben voltunk, hiszen a gyerekek felnôttek, önállóbbak lettek, így a megélhetésünk könnyebb lett. Igaz,
még így is össze kellett húzni
magunkat. Én még dolgozom,
a férjem már nyugdíjba ment,
de mellette ô is vállal munkát.
Nem bánnám, ha lenne egy
kis emelés a fizetésben és a
nyugdíjban is. Jó lenne egy kis
nyugodtabb idôszak, nem
mindig a rohanás. Hetente hat
napot dolgozom, így van részem hajtásban. Jobb évet
szeretnék az ideinél.

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

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

O L D A L

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

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

az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Bödör Anikó

Elég jónak mondható az elmúlt évem. Három év után új
munkahelyem lett. A vendéglátásban dolgozom, és a mostani munkahelyem jobb az
elôzônél. Az életem más területein majdnem ugyanolyan
volt az idei év, mint az elôzôek. De mivel az ember mindig jobbra vágyik, én is azt
szeretném, ha jobb a következô esztendô még jobb lenne.
A legfontosabbnak azt tartom,
hogy az egészségre ne legyen
panasz. Játszom a kézilabdacsapatban, jelenleg a tizedik
helyen állunk, remélem, jövôre javítunk a helyezésünkön.

Nyári György

Vállalkozó vagyok, a piacon
kereskedôként dolgozom, és
mindig azt remélem, hogy
jobb lesz. Így nálam az a
meghatározó, ha az embereknek kevesebb a pénze, akkor
vásárlásra is kevesebb jut nekik. Egyébként meg éldegélünk a szokott rend szerint,
nagyjából minden olyan volt,
mint más években. Bízom
benne, hogy a jövô év jobb
lesz. Örülök annak, hogy a város szépen fejlôdik, de mivel
sági vagyok, szeretném, hogy
jövôre Alsóságra is gondoljanak, és arra a városrészre is
több pénz juttassanak.

Anyakönyvi hírek
• Celldömölk – Születés: Somogyi Róbert és Gergye Tímea leánya
Rubina, Horváth Szilárd Péter és Mohó Virág fia Hunor Péter, Dénes
Szabolcs Zsolt és Herpai Zsuzsanna fia Alex Zsolt, Maródi Tibor Zoltán
és Nagy Veronika Zsuzsanna fia Tamás Zoltán, Bali Róbert és Nagy Rita fia Baján, Gergye Szilárd és Bognár Mária leánya Laura, Jóna László és Gôsi Viktória leánya Bianka, Garas Ernô és Szemenyei Krisztina
fia Dávid, Faragó Sándor és Tóth Henriett leánya Nóra, Horváth Zsolt
és Szuhogyi Aliz Zsuzsa fia Domicián Gábor, Szele Zsolt és Iván Henrietta fia Máté, Takó Miklós és Sarlós Éva Virág fia Frigyes, Nyári Norbert és Agárdi Bernadett Renáta fia Alexa, Nagy István és Páli Tünde
fia Milán, Csiza Zoltán és Bakonyi Viktória leánya Loretta. • Kemenessömjén – Születés: Horváth József és Berki Anikó leánya Flóra. • Kemenesmihályfa – Születés: Tóth Ervin Ernô és Hidegh Beatrix leánya
Tícia. • Kemenesszentmárton – Születés: Papp Imre Roland és Péter
Katalin leánya Dzsenifer. • Egyházashetye – Születés: Zsoldos Péter és
Csókás Erika fia Dominik. • Csönge – Születés: Varga Attila és Kôszegi
Szilvia leánya Fruzsina, Babos Géza és Garab Ibolya Jolán leánya Henrietta. • Kemenesmagasi – Születés: Takács Norbert József és Mátyás
Enikô fia Edvárd Gábor, Szabó Csaba Miklós és Budinszky Katalin fia
Bence. • Jánosháza – Születés: Kovács Ervin és Wittinger Andrea fia
Balázs. • Tokorcs – Születés: Jóna József és Finta Andrea fia Simon Péter. • Pápoc – Születés: Németh Róbert László és Petróczy Nikoletta
Zsuzsanna fia Olivér András. • Nagysimonyi – Születés: Németh Károly
és Ángyán Adrienn Márta fia Dominik.
A család tudatja, hogy Celldömölkön született Kiss Tamás és Lenti Eszter fia Domonkos.
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Két gyôzelemmel zártak a csapatok
Békési TE – CVSE-Mávépcell 3:10
Békés, december 3., extraligás férfi
asztalitenisz-mérkôzés.
Párosok: Farkas, Kaiser – Mercz, Szabó
0:3, Klampár, Balogh – Vimi, Kovács
1:3. (0:2). Egyéni, 1. forduló: Farkas –
Szabó 1:3, Klampár – Vimi 3:0, Kaiser
– Kovács 3:0, Balogh – Mercz 0:3. (2:4).
2. forduló: Farkas – Vimi 0:3, Klampár
– Kovács 3:2, Kaiser – Mercz 0:3, Balogh – Szabó 0:3. (3:7). 3. forduló: Farkas – Kovács 0:3, Klampár – Mercz
0:3, Kaiser – Szabó 2:3. (3:10).
Gyôzött: Mercz Gábor 3, Szabó Krisztián
3, Vimi Roland 1, Kovács János 1, a
Vimi – Kovács és a Mercz – Szabó páros.
Obráz István: Három pontért mentünk
Békésre. Örömünkre a vártnál valamivel könnyebben sikerült a gyôzelem. Szabó Krisztián ezen a mérkôzésen játszott a legjobban.
CVSE-Mávépcell – Zsámbék SE 9:9
Celldömölk, december 10., extraligás

Sportbizottsági ülés
A kistérségünkben, Tokorcson tartotta ez évi
utolsó ülését a Vas Megyei Diáksport Tanács. Az
ülésen részt vett dr. Varga Zoltán, a Vas Megyei
Sportigazgatóság vezetôje is. A résztvevôket Fehér László, Celldömölk város polgármestere és
Szabó Lóránt, a Celldömölki Diáksport Bizottság
elnöke köszöntötte. A tervezett napirenden túl,
ünnepélyes keretek között köszönték meg Molnár Gábor, a Celldömölki Városi Diáksport Bizottság titkárának több éves, a sport terén kiemelkedô tevékenységét. Munkáját elôzetesen oklevéllel ismerték el, és egyúttal meghívót adtak át a
megyei sportaktívák 2005. évi jutalmazási ünnepségére. A kihelyezett ülés után a résztvevôk
megtekintették a tokorcsi repteret, majd a ellátogattak a Vulkán fürdôbe.
»T.M.T.

Kosárlabda gála
Kemenesaljai kosárlabda gálát szerveznek Hérincs Zsolt
emlékére január 14-én (szombaton) a celldömölki szakközépiskola tornacsarnokában. A reggel 8 órakor kezdôdô mérkôzéssorozatot 12 férfi csapat és négy nôi csapat
számára szervezik. Nevezési határidô: december 21.
Nevezni Gaál Péternél (95/525-816 és 20/579-2270),
valamint Zámbó Ferencnél (20/395-2336) lehet. A kosárlabda emléktornára várják a szurkolókat, akik buzdításukkal egy baráti jellegû, minôségi kosárlabda-bajnokság aktív részesei lehetnek.
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férfi asztalitenisz-mérkôzés.
Párosok: Vimi, Kovács – Bak, Engelmann 3:1, Mercz, Szabó – Futó, Hoffmann 1:3. (1:1). Egyéni, 1. forduló:
Mercz – Engelmann 3:0, Szabó – Bak
3:2, Kovács – Hoffmann 3:2, Vimi –
Futó 0:3. (4:2). 2. forduló: Mercz – Bak
3:2, Szabó – Hoffmann 0:3, Kovács –
Futó 3:0, Vimi – Engelmann 2:3. (6:4).
3. forduló: Mercz – Hoffmann 3:2, Szabó – Futó 1:3, Kovács – Engelmann
3:2, Vimi – Bak 1:3. (8:6). 4. forduló:
Mercz – Futó 3:0, Szabó – Engelmann
2:3, Kovács – Bak 2:3, Vimi – Hoffmann 1:3. (9:9).
Gyôzött: Mercz Gábor 4, Kovács János
3, Szabó Krisztián 1 és a Vimi – Kovács páros.
Obráz István: Szerettük volna megnyerni ezt a mérkôzést, annál is
inkább, mivel hazai pályán játszottuk, ám Viminek és Szabónak ezúttal
gyengén ment a játék, és ez döntôen
befolyásolta a végeredményt.

CVSE-Mávépcell II. – Komlói Bányász 11:7
Celldömölk, december 10., NB I/B-s
mérkôzés.
A mérkôzés kimenetele szempontjából nagyon fontos volt, hogy a két
párost sikerült megnyerni. A gyôzelem szempontjából az is fontos volt,
hogy a celli csapat kiegyensúlyozottabb volt ellenfelénél, így megérdemelten nyerte a találkozót.
Gyôzött: Benák András 4, Faragó Bálint
2, Ölbei Péter 2, Máthé Gyula 1, a Benák
– Faragó és az Ölbei – Máthé páros.
Malév SC – CVSE-Mávépcell II. 13:5
Budapest, december 11., NB I/-s
mérkôzés.
A pontveszteség nélkül álló, elsô helyezett budapesti csapat otthonában
nem sok esélye volt a pontszerzésre
a celldömölki csapatnak.
Gyôzött: Benák András 2, faragó Bálint 2, Ölbei Péter 1.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Rockysok bajnoksága
Mikulás Kupát rendezett a Rocky-Dilly ARRC
Koszogovits Norbert vezetésével december
4-én. A celldömölki versenyen nyugat-dunántúli táncosok mérték össze tudásukat.
Sikeresen szerepeltek a celldömölki klub
versenyzôi is, így ôk is képviselhették Vas
megyét az azóta megrendezett páros magyar bajnokságon, Szegeden.
A celldömölki táncosok eredményei
Gyermek II.: 1. Szôke Norbert – Fábián Csilla, 7. Katona Szabolcs – Erdélyi Virág.
Nagylányok: 5. Marton Diána – Bolla Klaudia.

Serdülô: 1. Szabó Marcell – Stubán Dalma,
7. Szabó Gergô – Rosta Annamária.
Junior: 3. Kövesi János – Málovics Lilla, 5.
Kiss Bálint – Mogyorósi Bianca, 7. Németh
János – Szepessy Anna.
Children kisformáció: 5. Kis – Ördögök (5
fô).
Junior kisformáció: 2. Csuda csajok (6fô).
December 29-én 18 órától a Rocky-Dilly
ARRC egyesület hagyományos évzáró rockys
batyusbált rendez a mûvelôdési központban.

»
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Nehéz kezdés után jó befejezés
AZ UTOLSÓ HÁROM MÉRKÔZÉSEN HÉT PONTOT SZERZETT A CSAPAT
A nyár elején, némi vajúdás után a
celldömölki labdarúgás fölött döntési
helyzetben lévôk jól döntöttek, mikor
végül is a második vonalban indították el a CVSE csapatát. Kérdéses volt
ugyanis, az indulási jog kiharcolása
ellenére, hogy NB II. vagy NB III. Végül az új szponzor lehetôvé tette,
hogy a város labdarúgása nem került
„süllyesztôbe", a szurkoló továbbra is
másodosztályú mérkôzéseket látogathat. Igaz, a csapatot néhány jó képességû játékos ennek ellenére elhagyta, a Haladáshoz távoztak, ahonnét két fiatal tehetség érkezett, Balogh és Zsömlye személyében. A
szurkolók nagy örömére, a régi
Antók-féle csapatból is újabb két játékos, Cseke és Szép tért vissza Celldömölkre.
Jól indult az ôszi idény, idegenben
Hudák góljával legyôzte a csapat a
fôvárosban a BKV-Elôrét. Az örömbe
azonban üröm is vegyült. A gólszerzô, aki a csapat egyik meghatározó
játékosa volt, sérülés miatt az ôszi
szezonban csak ezen a mérkôzésen
szerepelt. Hazai gyôzelemre a negyedik fordulóig kellett várni. Ezt a
mérkôzést ugyan simán nyerte Dunaújváros ellen a CVSE, de a csapat
másik meghatározó egyénisége,
Cseke László is súlyosan megsérült.
Balogh sérülten érkezett, így mindhárom játékos térdén sebészi beavatkozást kellett végrehajtani. Hiányukat természetesen a csapat
megérezte. Az elsô öt forduló után
nyújtott ötvenszázalékos teljesítményt követôen, a hazai pályán a
MOTIM ellen elszórt három pont ellenére is, két csapattal együtt
egyenlô ponttal a hetedik helyett
foglalta el a tabellán a CVSE. Nemcsak az elfogadható helyezéssel, hanem a játékkal is elégedett volt
mindenki. Ettôl kezdve viszont megtorpantak a kék-sárgák. Hét fordulón
keresztül mindösszesen csak két
döntetlenre futotta az erôbôl. Az
ötödik fordulóban még az egy pontjával utolsó helyen lévô Barcs a celliek elleni találkozója után már nyolc
ponttal elôzi a CVSE csapatát. Nem
véletlen, hogy kiesô helyen találhatók Csákváriék. Különösen fájó ponthullatások voltak hazai környezet-

ben Balatonlelle, Kaposvölgye és
Paks ellen. A Barcs elleni mérkôzést
követôen, három fordulóval az ôszi
idény zárása elôtt, Sebestyén Attila
lemondott edzôi tisztségérôl, azaz
önként felállt a kispadról. S láss csodát, az egyesületi vezetés felkérésére pályaedzôje, Szentgyörgyi József
elfogadta a három forduló levezénylését. De milyen három mérkôzést
fogadott el? Integrál-DAC és Haladás
celli pályán, míg Felcsút idegenben.
Természetesen az elôzmények alapján lyukas fillért sem adott volna
senki az új edzônek arra, hogy veretlenül vívják meg a csatákat. Nyilatkozatán, melyben 3–4 pontot
ígért, sokan derültek, s gondolták a
futballban nincsenek csodák. S lám,
csoda történt! Az a csapat, amely tizenkét találkozón kilenc pontot
gyûjtött be, most három mérkôzésen hetet! A mérkôzéseken a játékosok akaratban, lelkesedésben, és
ami még szívderítôbb volt, játékban
is egymást múlták felül. Olyanok
voltak a pályán, mint amilyen edzôjük, Szentgyörgyi Jóska volt játékos
korában. A Haladás elleni találkozóra kilátogató közel 1200–1300 celldömölki nézô vastapsára bizony nagyon rászolgáltak játékosok és természetesen az edzôjük. A szurkoló
vastapsa mindhárom találkozóért
hangzott a celli pályán. Ez a hét pont
megmentette a szégyenteljes helyezéstôl a csapatot, sôt sikerült
nem leszakadni a felsô középmezônytôl. Kijelenthetjük, „minden jó,
ha a vége jó!”
A remény tehát megmaradt. A tavaszi szezon végére egy jobb szerepléssel akár az elsô hat körül is végezhet
a csapat. Persze ez csak akkor lehetséges, ha a játékosok továbbra is
együttmûködve az edzôvel minden
mérkôzésre gyôzni akarással lépnek
pályára, és ott folytatják szereplésüket, ahol abbahagyták az ôsszel. Az
edzô változatlanul Szentgyörgyi József marad, és a teljes keret kezdi el
január 9-én a felkészülést. A szurkolók bíznak, hogy sérülésmentes évad
elé néz csapatuk, s hazai pályán nem
lesz annyi kudarc, mint volt az ôszi
mérkôzéseken.

szentgyörgyi józsef edzô

Új
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Félévi bizonyítvány
A CVSE-Maba-Hungária NB II-es nôi
és férfi kézilabdacsapatai megérdemelt téli pihenôjüket töltik. Salamonné Csótár Adrienn és Mátés István edzôket arra kértük, értékeljék
együtteseik ôszi szezonban nyújtott
teljesítményét.
Nagyon erôs a mezôny a csoportunkban,
hiszen hat Gyôr megyei gárda is itt kapott
helyet, melyek mindegyike a gyôri utánpótlásra épül – tudtuk meg Salamonné
Csótár Adrienn edzôtôl, aki az ôszi szezon
elôtt vette át az együttes irányítását. – A
kitûzött célt teljesítettük, elkerültük a
kiesést jelentô utolsó két helyet, a tabella
10. helyén állva várhatjuk a tavaszi folytatást. Az ôszi mérkôzések alatt három gyôzelmet arattunk Bük, Körmend és Ajka ellen, valamint nyolcszor hagytuk el vesztesen a pályát. A Bük elôttünk áll a tabellán,
a legyôzésük pozitívum. A másik két gárda
mögöttünk áll, azzal a négy ponttal min-

denképpen számoltam. Mindegyik gárdát
jól ismerjük, a Bük játékának tudtuk az ellenszerét. A 273 dobott gólunkkal elégedett vagyok, viszont nagyon sok a 345 kapott találat. Örvendetes, hogy két játékosunk is az elsô tízben van a góllövôlistán.
Szomorkovits Lilla a harmadik 87, míg testvére, Adrienn a kilencedik 69 góllal. A dobott góljaink csaknem felét ôk szerezték. Jó
volna, ha a bal szél melletti átlövô poszt
erôsebb lenne, abból több gólt kellene szereznünk. A bajnokság kezdetekor több változás is nehezítette a felkészülésünket, a
szezon közben pedig sérülések tizedelték a
csapatot. A bajnoki rajt elôtt távozott az
együttestôl Kertész Csilla, Geiger Csilla és
Foglszinger Csilla pedig szült. Geiger Csillára szerencsére ôsszel több mérkôzésen számíthattam. Az ifjúsági csapatból érkezett a
felnôttekhez Gôcze Evelin és Somogyi Alexandra, akiknek igyekeztem minél több játéklehetôséget biztosítani, ôk pedig bizonyítottak is. A sérültek hiánya nagyon érzô-

Körzeti bajnokság
Alsóság és Izsákfa labdarúgócsapatai a körzeti bajnokság Sárvári-csoportjában játszanak. Az alábbiaknak összeállítást közlünk az ôszi fordulók eredményeirôl.
1. forduló: Boba – Alsóság 4:1, Izsákfa – Nemeskocs 2:4
2. forduló: Alsóság – Izsákfa 7:0
3. forduló: Alsóság – Hosszúpereszteg 1:2, Hegyfalu – Izsákfa 1:1
4. forduló: Hegyfalu – Alsóság 7:2, Izsákfa – Egyházashetye I. 3:4
5. forduló: Csénye I. – Izsákfa 5:1, Alsóság – Egyházashetye 3:0
6. forduló: Egyházashetye I. – Alsóság 2:0, Izsákfa – Szergény 4:2
7. forduló: Boba – Izsákfa 4:1, Alsóság – Csénye II. 6:3
8. forduló: Csénye I. – Alsóság 4:3, Izsákfa – Hosszúpereszteg 1:2
9. forduló: Egyházashetye II – Izsákfa 0:6, Alsóság – Simaság 3:1
10. forduló: Szergény – Alsóság 0:4, Izsákfa – Csénye II. 3:0
11. forduló: Simaság – Izsákfa 1:2, Alsóság – Nemeskocs 2:0
a bajnokság állása az ôszi szezon végén
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

csapat
Hosszúpereszteg
Simaság
Hegyfalu-Répcementi SE
Egyházashetye I.
Boba
Csénye I.
Alsóság
Izsákfa
Szergény
Nemeskocs
Csénye II.
Egyházashetye II.

mérkôzések gyôzelem döntetlen vereség pontarány pont
11
9
1
1
29:7
28
11
7
1
3
27:15
22
11
6
3
2
37:22
21
11
6
2
3
39:15
20
11
6
2
3
23:16
20
11
5
4
2
25:18
19
11
6
0
5
32:23
18
11
4
1
6
24:30
13
11
4
0
7
29:28
12
11
3
1
7
20:36
10
11
2
0
9
16:50
6
11
0
1
10
6:47
1

dött a teljesítményünkön. Mendel, Szilvágyi és Juhász is több mérkôzést kihagyott,
és mivel szûk a kezdôkeret, ez problémát
jelentett. A jövôbe tekintve pedig azt szeretnénk, ha tavasszal a már említett három
csapatot (Bük, Körmend, Ajka) sikerülne legyôzni, és a meggyengült Gyôrújbarátot
meg tudnánk szorítani. A jobb oldalunkat
szeretnénk megerôsíteni. Már új játékosról
is be tudok számolni, Gyôrbôl érkezett hozzánk a celli Balázs Dorottya.
A kitûzött célt, a 3–6. hely valamelyikének megszerzését teljesítettük, hiszen a
4. helyen zártuk az ôszi szezont, a harmadik helyezettel azonos pontszámmal, 14
ponttal – kezdte értékelését Mátés István,
a CVSE-Maba Hungária férfi csapatának
edzôje. – Öt gyôzelmet arattunk, négy
döntetlent értünk el, és kétszer szenvedtünk vereséget az ôszi fordulók során. Az
öt gyôzelmet hazai pályán könyveltük el,
így százszázalékos hazai mérlegünk van.
Az idegenbeli négy döntetlen közül a legnagyobb siker talán a Komárom elleni, hiszen akkor még hibátlan volt a listavezetô, mi szereztünk elôször tôlük pontot. A
másik három összecsapáson, Móron, Tapolcán és Szombathelyen szerzett 1-1
pont azért értékes, mert mindig tartalékos csapattal léptünk pályára, hiszen
most sem kerülte el a csapat tagjait a sérülés. Ez a négy pont a végelszámolásnál
jól jön majd, amikor nézzük, hogy ki,
hány pontot szerzett idegenben. A két vereségrôl annyit, hogy az Ajka akkor jobb
volt, míg Kisbéren az ellenfél védekezésével nem tudtunk mit kezdeni. 267 gólt
dobtunk, és 254-et kaptunk a tizenegy
fordulóban. Nagyon örülök annak, hogy
ismét a legkevesebb gólt kaptuk a mezônyben. A dobott gólok számát illetôen
el kell mondani, hogy hiányoztak
Csitkovics Gábor találatai és gólpasszai,
hiszen rá már nem számíthattam az ôszi
fordulókban. Rajta kívül Sali Tamás sem
játszott ôsszel, bízom benne, hogy tavasszal újra pályára lép majd. Az ifjúsági
csapatból érkezett Berghoffer Sándornak
is igyekeztem játéklehetôséget adni. A
csapatból a legtöbb gólt, 55 találatot
Gubián Tamás szerezte, ezzel ô a góllövôlista 16. helyezettje. Holtversenyben 20.
a tabellán Pozsonyi Mihály és Tóth Attila
48-48 góllal. A tavaszi szezonról elôzetesen annyit, hogy nagyon kiegyenlített a
mezôny. Ha a riválisok elleni összecsapásokat hozzuk, és hasonlóan teljesítünk
hazai pályán, mint ôsszel, akkor talán
elôbbre is léphetünk. Egy-két hazai pontvesztés viszont azt jelentené, hogy könnyen hátrébb csúszhatunk ebben a mezônyben.
»VASS VERA
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CELLI-UDVARHÁZ BT.
I N G A T L A N

A J Á N L A T A :

Celld-ön 100 m2-es cs. ház garázzsal 495
m2 telken eladó. Ir.ár: 13 M Ft

Kemeneskápolnán részben felújított, 2
szobás családi ház eladó. Ir.ár: 3,1 M Ft.

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

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

Celldömölkön 2+1/2 szobás, kifogástalan áll.
lakás eladó. Ir.ár: 12,2 M Ft.
Celldömölkön 3 sz+nappalis, 3 éve épült cs.
ház 1091 m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft
Celldömölkön belvárosi, 3 szobás családiház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 M Ft

Celldömölkön 3 sz.+nappalis, cs.ház, 1100 m2
telken eladó. I.ár: 13 M Ft
Celldömölkön 3 szoba, nappali+étkezô cs.
ház garázzsal eladó. Ir.ár: 17 M Ft.

Celldömölkön 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 szoba+nappalis, 3,5 éve
épült cs. ház eladó. Ir.ár: 16,5 M Ft.

Celldömölkön 3 szobás családiház 700 m2
telken eladó. Ir.ár: 10,9 M Ft

Kellemes karácsonyi
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.
ünnepeket és sikeres,
boldog új esztendôt
Köcskön 2 szobás, felújított családi ház eladó. Ir. ár: 6,9 M Ft.
Borgátán építési telek eladó. Ir.ár: 1.9 M Ft.
kívánunk ügyfeleinknek!
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.
Nagysimonyiban 3 szobás, teljesen felújított cs. ház parkosított udvarral, dupla garázzsal eladó. Ir.ár:
18,5 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

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

Nagy Thai Körút 2006. 01. 05., 12., 19., 20.
már 289.000 Ft-tól
Tunézia 2006. 01. 03., 10., 17., 24.
félpanzióval 1 hét már 29.900 Ft-tól
Egyiptom 2006. 01. 04., 11., 18., 25.
félpanzióval 1 hét már 79.900 Ft-tól
Hosszú hétvége Kairóban 5 nap/4 éjszaka
2006. 01. 06., 13., 20. már 94.900 Ft-tól
VÁROSLÁTOGATÁSOK:
London 4 nap/3 éj 2006. 01. 13.
már 80.500 Ft-tól
Róma 5 nap/4 éj 2006. 01. 13., 20.
már 74.500 Ft-tól
További akciós szilveszteri
belföldi ajánlatokkal,
illetve téli síelô ajánlatokkal
várjuk kedves ügyfeleinket.
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Ciklámen Tourist Celldömölk
Széchenyi u. 2. • Tel./fax: 95/424-616 • 06 30/630-4596

GM bejegyzési szám: R- 00282/1992/2002

Celldömölkön, a Sági út 45. szám alatt épülô
társasházban még 2 db másfél szobás
(cca. 40 m2) lakás 8,3, illetve 8,8 millió Ft-ért eladó.
Továbbá ugyanitt garázsok vásárolhatók.
Érdeklôdni:
Kiniczky Mérnöki Iroda Kft.
Celldömölk, Sági u. 6–8.
Telefon:
95/422-493
06 70/317-4149

Karácsonyfavásár Celldömölkön!
Ezüst, normand, lucfenyôk nagy választékban,
extra minôségben és kedvezô áron kaphatók.
December 12-tôl amíg a készlet tart.
Árusítóhelyek:
PIACTÉR (László zöldség–gyümölcsbolt)
VASUDVAR, Sági u. 34.
ALSÓSÁGI ZÖLDSÉG–GYÜMÖLCSBOLT, Sági u. 204.)
Valamennyi vásárlónknak kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új esztendôt kívánunk!
László család

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölkön 2. emeleti, 2 szobás, bútorozatlan, gázkonvektoros lakás december 15-tôl kiadó. Érd.: 06 70/319-1661.
Kabátok, zakók, ingek, pólók, nadrágok, pizsamák, nyakkendôk, sapkák, pulóverek olcsón, kedvezményes áron, kitûnô állapotban eladók. 42–43-as bundás bakancs, 42–43as papucsok, 43-as szandál. Érd.: Celldömölk, Sági u. 66.
Tel.: 06 20/576-9902.
Köszönet
A Ligeti Óvoda Munkáját Segítô Alapítvány tisztelettel
megköszöni mindazok támogatását, akik adójuk 1%-val
támogatták a kisgyermekek óvodai nevelését.

Jó minôségû gyümölcscefrébôl jó minôségû,
zamatos gyümölcspálinka készítése!
TOVÁBBRA IS TISZTELETTEL VÁROM MEGRENDELÉSÜKET.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog,
sikerekben gazdag új esztendôt kívánok volt,
jelenlegi és leendô megrendelôimnek!
Buti Károly Vönöck, Bjcsy-zsilinszky u. 32. 06 20/337-1864

ARANYKAPU VÁSÁR
Celldömölkön a piactéren, a fedett piacon december 4–24-ig, december 11én és 18-án a totózó elôtti parkolóban.
Mindenkit szeretettel várunk!

A CellVíz Kft.
(CELLDÖMÖLK, NEMESDÖMÖLKI U. 20.)

Valamennyi dolgozója békés,
meghitt karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag, boldog új esztendôt
kíván valamennyi
celldömölki és városkörnyéki
fogyasztójának, ügyfelének!

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

