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VELÜNK EDDIG IS NYERT, HA GÉPKOCSIJÁT NÁLUNK TANKOLTA…

Tankoljon nálunk a 2006-os évben is…
…hiszen nálunk a mindenkori árnál 10 Ft-tal olcsóbb 

a 95-ös és diesel üzemanyag!

9988--aass  bbeennzziinn

Celldömölk, Kolozsvár utcában, 
a Mesteri felé vezetô úton. 

Nyitva: minden nap 6.00–21.00
Balogh Zsolt vállalkozó 

4800

Hirdessen az Új
Kemenesaljában!

Hirdetési áraink

(A HIRDETÉSI DÍJAK TARTALMAZZÁK AZ ÁFÁT.)

Lapunk megbízott hirdetésszervezôje Nagy Antal

Tel.: 95/525-825, 06 70/338-9880

1/1 oldal 38.000 Ft
1/2 oldal 20.000 Ft
1/4 oldal 12.500 Ft

1/8 oldal 10.000 Ft
1/12 oldal 6.500 Ft
Apróhirdetés 500 Ft
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Újévi 
remények
Vége az ünnepeknek. Kár, mert jó
volt egy kis nyugalom, egy kis bé-
ke a hajtós hétköznapok után. Hí-
reket se nagyon hallgattam, az új-
ságokból is csak olyan írásokat ol-
vastam el, amelyek nyugalmat su-
gároztak.
Most már három hete 2006-ot
írunk. Izgalmas évnek ígérkezik a
mostani, én mégis reménykedem
egy kicsit… Legalábbis abban bí-
zom, hogy a mi kis városunk talán
valamennyire kivétel lesz. Hogy a
választási kampány során az észér-
vek dominálnak majd, nem pedig
a másik ócsárlása. Nagy szükség
lenne a csendes, megfontolt szóra.
Mi, akik szeretett városunkban,
Celldömölkön élünk, szinte vala-
mennyien ezt óhajtjuk hallani,
nem pedig a „sikoltó kiáltást”. Még
van idô mindent átgondolni. Én bí-
zom, hogy a bennünket meggyôz-
ni szándékozók a mi városunkban
a halk szó mellett döntenek.
De lehet, hogy nagyon naiv va-
gyok…

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Az Új Kemenesalja tizennyolcadik
évfolyamát kezdi. Az új esztendô el-
sô lapszámában Kiss Péter kancellá-
riaminiszter köszönti szülôvárosá-
nak lakóit.

Kedves Celldömölkiek!
Örömömre szolgál, hogy az újság ha-
sábjain köszönthetem a város polgá-
rait az új esztendôben. Büszkeséggel
tölt el, hogy szülôvárosom ilyen so-
kat fejlôdött az elmúlt években. Az
idelátogató szinte rá sem ismer a mai
Vas megyei településre. A városkép
látványosan változott: megépült a
körforgalmi csomópont, megújult a
fôtér, új tetôt kapott a városi katoli-
kus templom, és a nyáron átadtuk a
Vulkán fürdôt, amely méltán lehet a
város egyik büszkesége. De Celldö-
mölk fejlôdése nem áll meg. Remé-
nyeink szerint az elkövetkezendô
években folytatódik a város útjainak
korszerûsítése, megépülhet az új
mentôállomás és központi orvosi
ügyelet épülete, és sor kerül a mûve-
lôdési ház rekonstrukciójára is. 

Ezúton kívánok minden celldömölki
polgárnak boldog és sikerekben gaz-
dag új évet!

»KISS PÉTER miniszter

Miniszteri köszöntô» J E G Y Z E T

A kairói Kísérleti Színházak Világ-
fesztiválján járt, valamint a kultúra
és mûvészetek kategóriájában a
múlt évben Prima-díjjal jutalma-
zott Soltis Lajos Színház a hét vé-
gén ismét rangos díjat vehet át. A
Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma Csokonai Vitéz Mihály Kö-
zösségi Díjban részesítette a Nagy
Gábor igazgató által vezetett tár-
sulatot. A rangos díj a szakmai
elismerés mellett 500 ezer forint
anyagi támogatással jár. Az ünne-
pélyes díjátadást január 20-án
tartják Budapesten, az Iparmûvé-
szeti Múzeumban. Január 22-én, a
magyar kultúra napján 15 órától a
Marczibányi téri Mûvelôdési Köz-
pontban bemutatkozó gálamûsort
ad a díjazott színház.

Díjat kap 
a társulat

Kókai Ádám január harmadik napján, dél-
után egy órakor jött a világra a celldömöl-
ki kórházban, ô volt az idei elsô celldömöl-
ki kisbaba. A 4700 gramm súlyú és 56 cen-
timéter hosszú kisbaba édesanyja, Boda
Zsuzsanna a Cellcomp Kft. dolgozója, édes-
apja, Kókai József a Mávépcell Kft.-nél dol-
gozik. Ádámnak van egy bátyja, a három-
éves Józsika, aki örül a kisöccse jöttének.
Igaz, azt szerette volna, ha Sanyikának
hívják. A kérdésre, hogy miért, a válasz
egyszerû: unokatestvérét Benedeknek hív-
ják, így elmondhatták volna, hogy Sándor,
József, Benedek, zsákban hozzák a mele-
get. Hogy gyarapodik-e még az Alsóságon
lakó család, a fiatal szülôk – Zsuzsa 26, Jó-
zsef 28 éves – még nem tudják. Egyelôre
boldogok a két kisfiúval.
Az újszülöttet és édesanyját Fehér László
polgármester a kórházban köszöntötte fel.
A kisbabának, mint minden január 1-tôl szü-
letett babának, jár a babakötvény. Az élet-
kezdési támogatásról Szabó Lajos ország-
gyûlési képviselô, a parlament költségveté-
si bizottságának alelnöke elmondta, hogy
az állam az újszülötteknek egyszeri 40 ezer
forintos támogatást nyújt. Az állam kincstá-
ri számlát nyit a Magyar Államkincstárnál,
errôl levélben a szülôket is értesítik. Az ál-
lami támogatást gyarapíthatják a szülôk, és
Start-számlát nyithatnak az erre jogosult
bankoknál. Ekkor a Magyar Államkincstár az

állami támogatást kamataival együtt a
Start-számlára utalja. Start-számlát nem-
csak a gyermek születése után lehet válta-
ni, hanem késôbb bármikor megnyithatják
a szülôk. (Évente legfeljebb 120 ezer forin-
tot fizethetnek be a szülôk vagy más ma-
gánszemélyek, ami után további állami tá-
mogatás jár.) Ha a szülô egyáltalán nem
nyit Start-számlát, akkor a gyermek 18 éves
kora után a kincstári számláról veheti fel a
neki járó állami támogatást hozamával
együtt. A kedvezményezett fiatal a pénzt
tanulmányokra, pályakezdésre, gyermek-
vállalás segítésére használhatja fel. 

»TULOK G.

Ádám az elsô baba

kiss péter kancelláriaminiszter

ádám szüleivel és testvérével

fotó: völgyi lászló
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Új olajtartállyal bôvíti a város hatá-
rában lévô telephelyét az OPÁL Tar-
tálypark Rt. A város biztonsági és
környezetvédelmi okokból tiltako-
zik a tartály létesítése ellen.

Hét éve, 1998 decemberében avatták
fel a Celldömölk határában lévô olaj-
tározót, bár az elsô szállítmányok már
az azt megelôzô évben megérkeztek
a telephelyre. Bár a veszélyes anyago-
kat tároló létesítmény a város határát
jelzô táblától alig 100 – 200 méternyi-
re van, Celldömölk még a jelentôsnek
számító iparûzési adóból sem része-
sül. A telephely ugyanis egy tévedés
folytán a Celldömölktôl mintegy há-
rom kilométernyire lévô Kemenesmi-
hályfa közigazgatási területére került.
Az akkori városvezetés szerette volna
elérni, hogy az iparûzési adóból mind-
két település fele – fele arányban ré-
szesüljön, de a tárgyalások nem bizo-
nyultak sikeresnek, Celldömölk így mi-
nimális arányú juttatást, az iparûzési
adó 4,5 százalékát kapja. Mindezt úgy,

hogy a tárolók feltöltésére szolgáló
olajat a város közigazgatási területén
lévô iparvágányon szállítják, a kitára-
záshoz pedig a celldömölki közutakat
használják.
A celli tárolóban eddig 126 ezer köb-
méter olajat, illetve benzint fogadtak
be. Az OPÁL Tartálypark Rt. most egy
ötezer köbméteres tartállyal bôvíti a
telephelyét. A beruházást a szakható-
sági engedélyek megszerzése után a
Magyar Mûszaki Biztonsági Hivatal
engedélyezte. Celldömölk Város Pol-
gármesteri Hivatala építéshatóság-
ként találkozott az építési kérelem-
mel, tudtuk meg Baranyai Attiláné dr.
jegyzôtôl. A jogszabályi elôírásokhoz
kötötten ilyen minôségében a beru-
házás ellen a celldömölki hivatal kifo-
gást nem emelhetett. Lakossági
megkeresés azonban volt, és a képvi-
selô-testület határozatot hozott arról,
hogy tiltakozik a létesítmény építése
ellen, így az önkormányzat fellebbe-
zést nyújtott be a bôvítést engedé-
lyezô határozat ellen.

Bôvítik az olajtározót

Egy  5000 
köbméteres 
tartály épül

a telepen

Az olajtározó tulajdonos cége az Opál
Tartálypark Rt., melynek vezérigaz-
gatója, Kostyál Ferenc december 14-
én sajtótájékoztatón beszélt a bôvíté-
si tervekrôl. Elmondta, hogy az ötezer
köbméteres tartályt bioalapú benzin
tárolására építik. Hozzátette: ezen kí-
vül nem terveznek nagyobb arányú
kapacitásbôvítést, a terveik szerint
maximum két darab tízezer köbmé-
teres további tartály építése szere-
pel, ha szükség lesz rá a biodízel tá-
rolása miatt. A vezérigazgató hang-
súlyozta, hogy a cég tûzvédelmi és
környezetvédelmi szempontból is
mindent megtesz annak érdekében,
hogy az olajtározó biztonságosan
mûködjön.
Az olajtározó közelsége miatt azon-
ban folyamatban van a település elsô
veszélyességi osztályba sorolása az
eddigi második csoportból. Az errôl
szóló határozatot a megyei védelmi
bizottság terjesztette fel a belügymi-
niszterhez. 
A módosítási kérelemben a harminc
település között csak Celldömölk és
Répcelak szerepel az elsô csoportba
sorolásnál.

»TULOK G.

A múlt esztendô utolsó képviselô-
testületi ülését december 20-án tar-
tottak a polgármesteri hivatalban. A
két ülés között történtekrôl beszá-
molva Fehér László polgármester
egyebek mellett elmondta, hogy 4,2
millió forintos támogatást kaptak a
részönkormányzatok a Belügyminisz-

tériumtól. A pályázaton országosan
33 település részönkormányzatai vet-
tek részt sikeresen, Vas megyében
egyedüliként Celldömölk. A pénzt kö-
zösségi célok megvalósítására lehet
fordítani. Szintén a Belügyminiszté-
riumtól kapott december közepén az
önkormányzat hárommillió forintot a
mûködésképtelen önkormányzatok
pályázatán.
A képviselôk a folyó ügyeket tárgyal-
va döntöttek arról, hogy a Vulkán für-
dô múlt évi, bevezetô jegyárait
mekkora mértékben emelik, illetve a
nyitva tartási rend változásáról. (Az új
jegyárakat és nyitva tartási rendet la-
punk 14. oldalán olvashatják.) Bakó
István, a Városgondnokság igazgató-
ja arról is beszámolt, hogy néhány
hétre le kellett zárni a Vulkán fürdô-
ben a jakuzzit. A téli üzemmódra va-
ló átállásnál vették észre, hogy nem
melegedett eléggé a termálvíz a für-
dôben. A vizet adó kútnál folyó vizs-
gálat kiderítette, hogy a kút felsô
tömbszelencéje megsérült, a hideg
víz beszivárgott, ami lehûtötte az
épületbe érkezô vizet. A probléma
orvoslásáig lezárták a jakuzzit, a
héten már javították a kutat.
Elfogadták a jövô évi lakossági hulla-
dékszállítási díjakat is. A képviselôk
hatszázalékos emelésrôl döntöttek. A

hulladékkezeléssel foglalkozó köz-
szolgáltató cég, a Celli HUKE Kft. tag-
gyûlésén nagyobb mértékû emelést
javasoltak, az önkormányzat azonban
kisebb mértékû emelés mellett szólt.
A hatszázalékos emelés azt jelenti,
hogy 120 literes hulladékmennyiség
esetén a múlt évi 117 forint helyett
124 forintot, 240 literért 213 forint
helyett 226 forintot, a 80 literes hul-
ladékzsákot használva 121 forint he-
lyett 128 forintot kell idén fizetni. (Az
összegek nem tartalmazzák az áfát.)
Emelkedtek az intaházi bentlakásos
ápolást-gondozást nyújtó szociális el-
látás térítési díjai is. A Kemenesaljai
Egyesített Kórházhoz tartozó intéz-
ményben 2005-ben havonta 39 ezer
500 forintot kellett fizetni, ez napi
1310 forintot jelentett. Az emelés
után idén ez az összeg megközelítô-
leg 12 százalékkal emelkedik. Így ja-
nuár 1-tôl havonta 43 ezer 900 forin-
tot, napi bontásban 1463 forintot kell
fizetni a bentlakásos ápolást-gondo-
zást nyújtó szociális ellátásért az
intaházi szociális részlegben.
Az ez évi elsô testületi ülést február
1-jén tartják, a képviselôk a 2006. évi
pénzügyi terv elsô olvasatával és a
környezetvédelem kiemelt feladatai-
val foglalkoznak.

»T.G.

Nyertek a részönkormányzatok
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A tavaszi országgyûlési választások
elôtt a pártok bemutatják képvise-
lôjelöltjeiket. Január 6-án a Magyar
Szocialista Párt jelöltje, Szabó Lajos
mutatkozott be jelölttársaival
együtt Szombathelyen, a Vas me-
gyei  évnyitó rendezvényen.

A szocialista párt jelöltjeit Kiss Péter
kancelláriaminiszter hívta a teltházas
mûvelôdési központ színpadára. A
Celldömölköt, Sárvárt és környékét
magába foglaló 4-es választókörzet
jelöltjeként Szabó Lajost köszöntötte.
A Sárváron élô jelölt jelenleg is az Or-
szággyûlés képviselôje, egyben a
költségvetési bizottság alelnöke. Az
elôzô választási ciklusokban volt már
egyéni és listás képviselô is. A kan-
celláriaminiszter hangsúlyozta: a 4-es
választókörzetben és a megye más
településein is sokat köszönhetnek
Szabó Lajosnak, aki mindent megtett
azért, hogy a településeken elképzelt
fejlesztések megvalósulhassanak,
megszerzett hozzá minden lehetô
parlamenti támogatást.
Szabó Lajos elmondta: – Célunk to-

vábbra is az, hogy olyan programot
alkossunk, amely a helyben élôk ér-
dekeit szolgálja, velük együtt alakít-
suk ki a programot, és kapjunk felha-
talmazást továbbra is a program vég-
rehajtására. Az elmúlt négy év Cell-
dömölkön errôl szólt. Azok a progra-
mok, amelyeket meghirdettünk az
országgyûlési választások elôtt, majd
Fehér Lászlóval az önkormányzati vá-
lasztásokra, megvalósulnak. Mottónk
az, hogy szavak helyett beszéljenek a
tettek.
A képviselôjelölt kiemelte a celldö-
mölkieket érintô programpontokat:
céljuk a városközpont-rehabilitáció
befejezése a kultúrház és az elôtte
lévô tér felújításával, a gyógy- és ide-
genforgalom fejlôdését szolgáló be-
ruházások folytatása. Mindenképp
folytatni kívánják a munkahelyte-
remtés támogatását, hogy minél
több celldömölkinek legyen helyben
biztonságos munkahelye, ahol hosszú
távon megalapozhatja a jövôjét. A
Vas megyét érintô programpontokból
kiemelte az infrastruktúra-fejlesztést.
Fontosnak tartja, hogy a közutak fej-

lesztésével, az M9-es megépítésével
a megye is bekapcsolódjon az autó-
pálya-rendszerbe, ez a munkahelyte-
remtésre is kedvezô hatással lesz.
Szabó Lajos a választási kampányról
elmondta, hogy a szocialista párt
békés, nyugodt, országépítô terveket
megjelenítô kampányt fog folytatni.

»TULOK G.

Bemutatkozott a képviselôjelölt

szabó lajos a szocialista párt képviselôjelöltje

Az Új Kemenesalja fôszerkesztôjeként
kaptam egy nyílt levelet az egyik he-
lyi lapban. A levelet Szentpály-Juhász
Imre a Polgári Egyesület társelnöke-
ként jegyzi. A levélben tudatos félre-
tájékoztatással vádol. Kikérem ma-
gamnak azt a vádat, hogy az Új Ke-
menesalja olvasóit félretájékoztatom.
Szentpály-Juhász Imre a Kerényi Im-
re Celldömölkön november 21-én
tartott rendezvényérôl szóló tudósí-
tás miatt ragadott tollat. A tudósítás
lapunk 2005. december 2-án meg-
jelent számában olvasható. A levél-
író azt állította, hogy Kerényi Imre
nem mondta például azt, hogy
„8–12 éves periódusban nekünk kell
uralkodni”, nem mondta azt, hogy
„ha valaki jó hazafi, az most nulla”,
és idézett még másokat is a tudósí-
tásomból. Kerényi Imre, mint azt
magnófelvétel is ôrzi, mindezeket
elmondta a celldömölki rendezvé-
nyen. Mint ahogy azt is elmondta,
hogy vissza kell szerezni a hatal-
mat, Magyarországon ma szabad-
ságharc van, amelyet a jobboldal-
nak meg kell nyernie. Szentpály-
Juhász Imre is felidézte Kerényi sza-
vait: „ha megint választási csalással
bitorolja a hatalmat az Ön kedvenc

pártja, akkor kell szabadságharcot
indítani”.
Talán a celldömölki olvasók is érte-
sültek arról, hogy az országos lapok-
ban, televíziókban és rádiókban is
foglakoztak Kerényi Imre Celldömöl-
kön tett kijelentéseivel. Talán arról is
tudnak, ki, melyik párt, szervezet ho-
gyan reagált erre. Én ezzel most nem
kívánok foglalkozni.
A levélben leírt néhány gondolatra
azonban válaszolok. Nem tartok a vé-
lemények szabadságától, attól, hogy
az enyémtôl eltérô vélemény is meg-
jelenik a lapban. Ezt az is mutatja,
hogy Kerényi Imre meglehetôsen ra-
dikális megnyilatkozása is megjelent,
noha én nem gondolom azt, hogy Ma-
gyarországon ma szabadságharc van,
vagy forradalmat kellene csinálni.
A levél írója kifogásolta, hogy a ren-
dezvény szervezôjeként az MDF-t je-
löltem meg, nem pedig a Polgári
Egyesületet. A meghívóban, amelyet
szerkesztôségünkhöz eljuttattak, az
MDF celldömölki szervezete és a jobb-
oldali közösségek invitáltak az Apáczai
Kiadóba. S ott Szentpály-Juhász Imre
köszöntötte a megjelenteket.
A fórumon a moderátor szólt a város
dolgairól is, kérve Kerényi Imre véle-

Tisztelt Olvasó!
ményét ezekrôl. Nos, ezek valóban
nem szerepeltek a tudósításomban.
Méghozzá azért nem, mert azokról
akkor írtunk munkatársaimmal az Új
Kemenesaljában, amikor azok idô-
szerûek voltak. Így például a kórház
rekonstrukciójáról, az akkori cikkek-
ben leírva, hogy az a Fidesz által
megszavazott támogatásból valósult
meg. Szerencsére Celldömölkön az
utóbbi években sok fejlesztés tör-
tént, beruházás valósult meg. Így volt
mirôl írni újságunkban, nem kellett a
múlt néhány dolgánál leragadni.
Még egy dologra szeretnék reagálni.
Az ember életét befolyásolják apróbb
bosszúságok, kisebb bajok, és meg-
határozzák nagyobb tragédiák. De,
SZERINTEM, amíg reggelente béké-
ben felkel a nap, addig nincs ok félni.
Én nem félek.

»TULOK GABRIELLA, felelôs szerkesztô

Közéleti kávézóba várja az érdeklôdôket az
MSZP városi szervezete. A program vendége
Bolgár György újságíró, házigazdája Szabó La-
jos országgyûlési képviselô és Fehér László, a
párt városi elnöke lesz. A rendezvény január
26-án 18 órakor kezdôdik a Kemenesaljai Mû-
velôdési Központ és Könyvtárban.

Közéleti kávézó
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Az új mentôállomás és központi or-
vosi ügyelet építéséhez 46 és fél
millió forintot kap a város. Az állami
támogatást Kiss Péter kancellária-
miniszter január 6-án jelentette be.

A Kemenesaljai Egyesített Kórház te-
rületén alakítják ki az új mentôállo-
mást és központi orvosi ügyeletet a
kistérség lakosai számára. Kiss Péter,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetô mi-
niszter Szombathelyen, a Claudius
Szállóban rendezett sajtóbeszélgeté-
sen jelentette be, hogy a kormány és
az Országos Mentôszolgálat (OMSZ)
46 és fél millió forinttal járul hozzá a
beruházáshoz. A Miniszterelnöki Hi-
vatal, valamint az Egészségügyi Mi-

nisztérium 10-10 millió forintot ad, az
OMSZ-tôl pedig 16 és fél millió forin-
tot, illetve a jelenlegi mentôállomás
épületének eladásából származó 10
millió forintot kap Celldömölk. 
Kiss Péter kiemelte: Vas megyében
ezzel európai színvonalú mentôellá-
tás és sürgôsségi ellátás alakul ki. A
tíz helyi mentôállomás szolgálata le-
fedi a megyét, így 15 percen belül
mindenhova odaér a mentôautó. A
kormány országosan kétszáz új men-
tô beszerzésérôl is döntött, harminc
jármûvet már szétosztottak. A kor-
szerûsítés következô lépcsôfoka lesz,
hogy még az idén egy modern irányí-
tó központot is létrehoznak Szombat-
helyen.
A celldömölki új objektum terveirôl
Fehér László polgármester elmondta,
hogy a kistérség 28 települését, kö-
zel 30 ezer lakosát ellátó mentôállo-
más és a központi orvosi ügyelet
épülete a kórház területén épülne
meg. A régi konyha helyére kerülne a
létesítmény, amelynek külön bejára-
ta lenne, és a kórház területérôl is
megközelíthetô lesz. A létesítmény
tervei elkészültek, a kalkuláció sze-
rint 80 millió forintba kerülne a beru-
házás. Ezért újabb pályázatokat ad be
az önkormányzat, és bíznak az Orszá-
gos Mentôszolgálat további támoga-
tásában. A városvezetô kiemelte,
hogy a mentôállomás és az orvosi

Új mentôállomás épül ügyelet mellett az új létesítményben
kapna helyet az 1. számú háziorvosi
körzet rendelôje is. A háziorvosi kör-
zetben orvosváltás történt, így a ren-
delô a Hunyadi útról átmenetileg a
jelenlegi orvosi ügyelethez kerül át.
Az új mentôállomás és orvosi ügyelet
kialakításával azonban a kórház terü-
letén, ismét lakókörzetükben keres-
hetik majd fel a betegek háziorvosu-
kat. A Hunyadi utcai rendelô és szol-
gálati lakás eladásából származó
összeget az önkormányzat az új ob-
jektum építésére fordítja, amely a
tervek szerint még ez év végéig
megvalósul.
Celldömölkön már az OMSZ 1948-as
megalakulása elôtt is megszervezték
a mentôellátást. Az OMSZ mentôállo-
másaként 1949-ben kezdte meg mû-
ködését a celldömölki. 1953 óta talál-
ható meg a jelenlegi, Temesvári utcai
épületben, amely mára már korsze-
rûtlenné vált. Tavaly nyáron egy kor-
szerû, kiemelt mentôautót kapott a
celldömölki állomás, amellyel 24 órás
szolgálatot tudnak ellátni.
A fejlôdés újabb állomása lehetne, ha
helikopteres mentôszolgálat bázisa
lehetne Celldömölkön. Fehér László
elmondta, hogy vannak ezzel kapcso-
latban törekvéseik. Elképzelhetônek
tartja, hogy a Csorna – Celldömölk –
Keszthely vonalon a kemenesaljai vá-
ros tölthetné be ezt a szerepet. Mivel
a kórház lakókörzetben van, a tokor-
csi repülôtérrel lehetne összedolgoz-
ni ez esetben.

»TULOK GABRIELLA

Birtokba vette a város a Ság hegy
alatti raktártelepet, ahonnan a ko-
rábbi tulajdonosnak legkésôbb már-
cius végéig meg kell oldania a gabo-
na kitárazását. Az állami tulajdonban
lévô raktártelepet 200 millió forin-
tért vásárolta meg Celldömölk önkor-
mányzata, az összeg kilencven szá-

zaléka európai uniós forrás, hat szá-
zaléka belügy-minisztériumi támo-
gatás, és mindössze négy százaléka
sajáterôs rész. 
Az adásvételrôl szóló szerzôdést de-
cember közepén írták alá a korábbi
tulajdonos képviselôi, valamint váro-
sunk képviseletében Fehér László
polgármester és Baranyai Attiláné dr.
jegyzô. A szerzôdések aláírásakor az
önkormányzat használatba vissza is
adta a telepet a Tartalékgazdálkodási
Kht.-nak. A megegyezés szerint már-
cius végéig kell a korábbi tulajdonos-
nak kitárazni a gabonát. A raktárak-
ban jelenleg 18 ezer tonna gabonát
tárolnak, melynek kétharmad része
kukorica, harmada pedig búza.
Az önkormányzat korábban a városi

területek rehabilitációjára kiírt Regio-
nális Operatív Program pályázatán
nyert 516 millió forintot a raktártelep
megvásárlására, illetve az épületek
lebontására. Az 573 millió forintos
összköltségû, barnamezôs beruhá-
záshoz 34 millió forintot a Belügymi-
nisztériumtól kapott a város, így csak
23 millió forintot kell az önkor-
mányzatnak önerôbôl finanszírozni. A
nyolchektáros területet a város ide-
genforgalmi célokra szeretné haszno-
sítani. A közbeszerzési eljárások után
jövô év július közepéig szeretnék le-
bontani a raktárakat, elôkészíteni a
késôbbi beruházáshoz, majd a máso-
dik ütemben kialakítani az idegenfor-
galmi centrumot.

»T.G.

Birtokba vették a raktárakat

A víz ég! Címmel tartanak elôadást a Válasz-
keresôk rendezvénysorozat részeként január
25-én 18 órakor az Apáczai Kiadó nagytermé-
ben. A rendezvényen Spanyol Zoltán ismerte-
ti korszakalkotónak nevezett találmányát.

Választ keresnek

fél évszázada a temesvári utcában mûködik a mentôállomás
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Ötödik alkalommal rendezett orszá-
gos minôsítô fesztivált a Soltis Lajos
Színház. A december 9–10-én zajlott
eseményen a házigazdákon kívül
több dunántúli és az ország távolab-
bi szegletébôl érkezett színtársulat
is bemutatkozott.

A fesztiválon a produkciókat szaka-
vatott zsûri véleményezte, melynek
tagjai Lôkös Ildikó, az Új Színház dra-
maturgja, Kiss László, a Versmondók
Országos Egyesületének elnökhe-
lyettese, Rigó József rendezô, vala-
mint Frenkó Zsolt színmûvész voltak.
Elsôsorban szakmai szempontok
alapján értékeltek, a színpadi játék
törvényszerûségeit és minôségét fi-
gyelve mondták el véleményüket.
Ezen kívül mérlegre került a válasz-
tott dráma milyensége, a színjátszók
tehetsége és a tudás minôsége. Ezt a
minôséget takarta a fesztivál végén
kiosztott bronz, ezüst és arany foko-
zat is. 
Celldömölk az amatôr színjátszás
egyik olyan bázisa, ahova érdemes
eljönni, és megmérettetni magukat a
különbözô csoportoknak. Egy ilyen

eseményen a fiatalok színházi kultú-
rájukat és gondolkodásukat próbálják
ki, és közvetítik a nézôk felé. A mos-
tani fesztiválon zömmel kísérletezô
színházak képviseltették magukat.
Emellett hagyományos, de modern
felfogású darabokat is láthatott a kö-
zönség – hangsúlyozta Kiss László.
A hortobágyi, vépi, sárvári, körmendi,
debreceni, celldömölki, vasvári,
veszprémi színtársulatok izgalmas és
érdekes produkciókat mutattak be a
két nap folyamán. A legjobb együttes
címet a Soltis Lajos Színház nyerte el,
a legjobb férfiszínész a soltisos Dávid
Péter lett. Bronz minôsítést kapott a
hortobágyi Duó Színpad. Az ezüst és
arany minôsítés a házigazda, Soltis
Színház birtokába került, elôbbit az Ó
Moliere! címû elôadásukért, utóbbit a
Legyen a férjem! címû zenés bohóza-
tukért érdemelték ki. 
Karácsony elôtt a mûvelôdési köz-
pont által szervezett városi karácso-
nyi mûsorban lépett fel a színház tár-
sulata, január 14-én pedig az immár
hagyományossá vált, színészek és
színházbarátok bálját rendezte meg.

»REINER ANITA

Fesztivál után báloztak

a színház társulata karácsony elôtt betlehemes játékot

mutatott be

Polgármestert választottak Kemenes-
pálfán január 8-án. A település új
elöljárója Biczó Péter lett, aki egye-
düli jelölt volt a posztra. A névjegy-
zék zárása után 338-an voltak jogo-
sultak arra, hogy választópolgárként
az urnákhoz járuljanak. Horváth Csa-
ba jegyzô arról tájékoztatott bennün-
ket, hogy 124-en adták le voksaikat,
ez 36,7 százalékos arányt jelent, ami

közepes részvételnek számít. A sza-
vazatok közül 119 bizonyult érvé-
nyesnek. 
Biczó Péter 1994 óta a harmadik cik-
lusban vesz részt a képviselô-testü-
let munkájában. Polgármesterré vá-
lasztásával helyére a képviselô-tes-
tületbe új tagot kell küldeni a 2002-
es önkormányzati választás listája
alapján.

Az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola min-
den évben népdaléneklési versennyel adózik névadója
emléke elôtt. Ádám Jenô december 13-án született.
Évek óta ehhez a dátumhoz legközelebb esô pénteken
rendezik a versenyt. December 9-én tizennyolc általá-
nos iskolás diák érkezett a Dunántúl tizenegy iskolájá-
ból. Bejczi Károly igazgató köszöntötte a résztvevôket.
Beszédében elmondta: a celli zeneiskola az országban
elsôként vette fel a zeneszerzô, karnagy Ádám Jenô ne-
vét, aki a magyar népzenének szentelte életét. Kodály
Zoltán biztatására kidolgozta a késôbb Kodály-módszer
néven ismert, az ének-zene oktatás alapjait feltáró pe-
dagógiai mûvét. Fontos a hagyományôrzés, és ennek
megfelelôen az intézményben igyekeznek úgy tanítani
a növendékeket, hogy az iskola méltó lehessen Ádám
Jenô nevéhez, mondta el Bejczi Károly. A köszöntô el-
hangzása után a rendezvényre érkezôk elhelyezték a
megemlékezés virágait és koszorúit az intézmény elô-
csarnokában, és gyertyát gyújtottak a névadó tisztele-
tére. A megmérettetésen Ádám Jenô által gyûjtött nép-
dalokat kellett bemutatniuk a résztvevôknek. A kétfor-
dulós verseny eredményhirdetésén öt arany, hét ezüst,
és hat bronz minôsítést osztottak ki a tizennyolc szerep-
lô között.

»REINER ANITA

Kétszeresen is országos bajnoki cí-
met szerzett ismét a 2005. évi or-
szágos gyors- és gépíró bajnoksá-
gon a celldömölki Kovácsné Horváth
Andrea. 

A bajnokságot két fordulóban ren-
dezték meg a múlt évben is, és az
októberi elsô forduló eredményei
alapján Vas megyébôl több verseny-

zôt is behívtak a második fordulóba.
Kovácsné Horváth Andrea, a Mávép-
cell Kft. ügyintézôje a megszerezte
gyorsírás országos bajnoki címet, és
az angol nyelvû gépírás harmincfôs
mezônyében is ô végzett az elsô he-
lyen. A versenyen a kilencven verse-
nyezô között megrendezett, magyar
nyelvû gépírás kategóriájában hato-
dik helyezett lett.

Új elöljáró a faluban Népdalverseny

Kétszeres bajnok lett
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A munkanélküliség csökkenése, a
turizmus erôsödése jellemzi Egyhá-
zashetyét, ahol immár a harmadik
ciklusban Majthényi László polgár-
mester irányítja a község életét.

– 15 éve élek Kemenesalján, válasz-
tott szülôhazámban, Berzsenyi falujá-
ban. 1994-tôl veszek részt a közélet-
ben. Akkor szavaztak számomra bi-
zalmat a falu lakosai, azóta vezetem
folyamatosan a község életét – kezdi
a beszélgetést Majthényi László pol-
gármester, aki 1998-tól részt vesz a
megyei közéletben is, a Fidesz MPSZ
listáján második ciklusát tölti a Vas
Megyei Közgyûlés közmûvelôdési és
ifjúsági bizottságának elnökeként.
Egyházashetye, hasonlóan más keme-
nesaljai településhez, a rendszerváltás
után az új önkormányzatiság alkalmá-
val szembesült olyan problémákkal,
amelyek máig meghatározzák a tele-
pülés életét. Elônynek mondható az,
hogy a régi politikai rendszer alatt a
térségben nem volt lényeges ipari fej-
lesztés. Ami akkor hátrány volt, az
most a térség szempontjából elônyt
jelent, hiszen nincsenek felszámolan-
dó, elhagyott nagyobb ipari telephe-
lyek. A táj, a három fürdôvel – Meste-
ri, Borgáta, Celldömölk –, a két vulka-
nikus tanúhegyével – Kissomlyó, Ság
hegy – ideális terepe lehet a turizmus-
nak, a 21. század egyik legjobban fej-
lôdô iparágának.
A polgármester szerint az 1960-as
években megindult elvándorlást na-
gyon nehéz megállítani, nagyon so-
kan beköltöztek Celldömölkre. A tele-
pülés mezôgazdasági központ volt a
Felsôbükiek idején, ez így maradt az
utóbbi évtizedekben is. Szerencsére
jól mûködik a tsz utódja, a Berzsenyi
Kft., amely öt település lakosainak ad
máig munkát.
Egyházashetye megôrizte közigazga-
tási központi szerepét, másik két tele-
püléssel, Köcskkel és Borgátával van-
nak körjegyzôségben. Háziorvosi és
védônôi szolgálat mûködik náluk, és
minden nehézség ellenére fenn tudják
tartani az általános iskolát és óvodát,
emellett könyvtárat is mûködtetnek.
– Az ezredfordulón felmértük, hogy
mi az, ami számunkra fontos, a lako-
sok mit tartanak elsôdlegesnek a
nagy fejlesztések közül. Víz, telefon,
elektromos áram van, így a gáz- és a

szennyvízcsatorna-beruházás közül
kellett választani. A lakosság több
mint hetven százaléka úgy gondolta,
hogy a szennyvíz elvezetése fonto-
sabb, mint a gáz bevezetése. Így
2000-tôl elkezdtük tervezni a szenny-
vízhálózat megvalósítását, erre a cél-
ra a Megyei Területfejlesztési Tanács-
tól is nyertünk támogatást. Elôször
Köcskkel, Borgátával, majd Kálddal
kiegészülve jutottunk el odáig, hogy
tavalyelôtt, majd tavaly címzett tá-
mogatásra adtunk be pályázatot.
Most elérkeztünk a beruházás kapu-
jába, közel 1,6 milliárd forintos beru-
házással, a kormány támogatásával
lehetôségünk nyílik a szennyvízháló-
zat és a szennyvíztelep elkészítésére.
Az önkormányzat mûködésével kap-
csolatban Majthényi László elmondta,
hogy százmilliós nagyságrendre rúg a
költségvetésük évente, ebbôl 14-20
százalék a mûködési hiányuk. Ettôl füg-
getlenül azonban kisebb fejlesztéseket
folyamatosan sikerült végrehajtaniuk,
elsôsorban pályázati támogatással. Így
készült el a Berzsenyi-ház rekonstruk-
ciója, a Szentháromság-szobor, illetve a
paplak és a templom bástyafalának a
felújítása. Ezekhez regionális fejlesztési
forrásokat is felhasználtak.
Öt éve végzik a járdák felújítását,
2005-ben a Vas Megyei Területfejlesz-
tési Tanácstól nyertek egymillió 400
ezer forintot, így a Kossuth utca mind-
két oldalán elkészült a bitumenes jár-
da. Saját erôbôl felújították az Ady ut-
ca két oldalán a járdát, illetve kitisztí-

tották a település esôvízcsatorna-ár-
kait. A jövôre nézve úgy gondolják,
hogy jó lenne egy olyan tanulmányt,
tervet készíteni, amely lehetôvé teszi
a településnek a bekapcsolódást az al-
ternatív energia hasznosításába. Az
egyházashetyeiek amúgy is alternatív
felhasználók, hiszen ahhoz a nyolc – ki-
lenc százalékhoz tartoznak Magyaror-
szágon, akik elsôsorban fával fûtenek,
és termelik az energiát a lakásukban.
Bemérték a szélcsatornákat a környé-
ken, és ilyen szempontból is kedvezô
helyen fekszik a település. Elképzelhe-
tô a falu határában hat – kilenc darab
szélerômû telepítése, öt – tíz éven be-
lül megvalósulhat ez a tervük is.
– Távolabbi terveink között, elsôsor-
ban a munkahelyteremtésre gondo-
lok, a turizmus fejlôdését tartom el-
képzelhetô tényezônek. Három kilo-
méterre található tôlünk Borgátán a
fürdô, ennek alapvetô üzemeltetési
problémája a szennyvízelvezetés. Az-
zal, hogy ez a probléma megoldódik,
minden akadály elhárul új szálláshe-
lyek kialakítása elôtt. Az építkezések
ezen kívül munkát is adnának, így
munkahelyteremtésre is lenne lehe-
tôség. Visszaemlékezve az elsô ciklu-
som elejére, büszkén mondom, hogy
az akkori 13–14 százalékos munka-
nélküliség ma már lényegesen le-
csökkent, köszönhetôen Celldömölk –
Sárvár – Jánosháza vonzáskörzetének
is. A lakosságra jellemzô az elörege-
dés, amely sok kistelepülést sújt nap-
jainkban. Két kulturális csoportunk
van, a Hetyei Daloskör és a Berzsenyi
Népdalkör, mûködik még az Ôszikék
nyugdíjas klub és egy ifjúsági klub. 
Egyházashetye iskolájába négy telepü-
lésrôl járnak be a gyerekek, ez jól mu-
tatja az intézmény létjogosultságát,
ezen kívül a postát is sikerült megtarta-
niuk. Az elmúlt években többször is
volt fásítási akciójuk. Az óvoda udvarán
pedig dr. Borsos Zoltán nyugalmazott
erdész, Egyházashetye díszpolgára lét-
rehozta Magyarország elsô „tüdôszau-
náját”, ahová több mint 130-féle kü-
lönbözô egzóta-örökzöld növényt tele-
pítettek. Az óvoda kapuján egy tábla
jelzi az érdeklôdôknek ezt a nagyon rit-
ka természeti és gyógyászati különle-
gességet. Egyeztetés után bárki meg-
tekintheti a kertet, és így megtapasz-
talhatja annak gyógyító erejét is.

»TAKÁCS M. TÜNDE

majthényi lászló polgármester

Iskolájuk, postájuk is van
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»  H Á T T É R

Celldömölki fiatalok öregbítették hír-
nevünket Olaszországban decem-
berben. Pagnacco városában tizen-
nyolcadszor rendezték meg a „Festa
Folk” elnevezésû nemzetközi dalos-
táncos találkozót. Ez alkalommal a
karácsonyvárás, ünnepi készülôdés
jegyében tartották meg a fesztivált,
amelyen a celldömölkiek mellett
felléptek szlovén, szardíniai, dél
olaszországi elôadók és mûvészeti

csoportok is. Városunkat a Novákné
Tarafás Ildikó és Bérdiné Stipkovics
Ildikó által vezetett Katolikus Ifjúsági
Kamarakórus képviselte. Az együttes
hozta a tôle megszokott színvonalat,
hangszerekkel kísért dalaik, ame-
lyek a szeretetrôl, békérôl és egy-
más iránti toleranciáról szóltak, be-
leszôve a közelgô karácsony hangu-
latát, osztatlan sikert arattak a nagy-
számú közönség elôtt. A csoport tag-

jainak, Görög
Dórának, Szaba-
di Biankának,
Bérdi Rékának
és Orsós Eszter-
nek a  szereplé-
sen túl volt le-
hetôsége ismer-
kedésre, barát-
ságok kialakítá-
sára, s a zenén
keresztül egy-
más kultúrájá-
nak a megisme-
résére is.

»TAKÁCS M. TÜNDE

Évbúcsúztató sportvetélkedôt szervezett a
kistérségi munkaszervezet és Celldömölk Város
Polgármesteri Hivatala a Városi Sportcsarnok-
ban december 27-én. A második alkalommal
megrendezett Mozdulj, Kemenesalja címû ve-
télkedôn hat csapatnak drukkolhattak az ér-
deklôdôk, a játékot. Bors László és Salamonné
Csótár Adrienn testnevelôk vezették. A felnôt-
tekbôl, fiatalokból és gyerekekbôl álló vegyes
csapatok erôsen küzdöttek, a tavaly Jánosháza
által elnyert vándorserleget ez alkalommal a
Zseli Róbert, Kemenessömjén polgármestere
által vezetett intézmények és sportolók csapa-
ta hódította el. Második lett Jánosháza és Ke-
nyeri közös csapata, harmadik a celldömölki
polgármesteri hivatal, negyedik Nemeskeresz-
túr, ötödik Vönöck, hatodik pedig Boba csapata
lett. A kistérségi sportvetélkedô alatt értékes
tombolatárgyakat is kisorsoltak, a verseny után
pedig a fáradalmakat kipihenve, fehér asztal
mellett búcsúztatták a játékosok és szervezôk
az óévet.

»TAKÁCS M. TÜNDE

Siker a fiesztán Mozdulj, 
Kemenesalja!

A most 85. évében járó János bácsi
igen korán elveszítette a szüleit.
Másfél éves volt, amikor árvaházba
került, késôbb pedig papok nevelték.
Huszonegy évesen, mint tisztes, ejtô-
ernyôsként vett részt a II. világhábo-
rúban. Sok izgalomban volt része, vé-
gül is hadifogságba esett nyugaton,
ahonnan egy idô után negyedmagá-
val sikerült megszöknie.
Visszatérve Celldömölkre a Marcal-
majorban kapott hat hold földet, és
azon gazdálkodott. A munkáját na-
gyon komolyan vette, szorgalmas
ember volt. Különbözô gazdatanfo-
lyamokon vett részt, aminek meg is
lett az eredménye: egy idôben a fo-
gyasztási szövetkezet termelési
felügyelôjeként ô irányította a ter-
melést. Ma is büszkén mutatja a me-
zôgazdaságban elért eredményeit ta-
núsító okleveleket, többek közt a mi-
niszteri elismerést, az ezüstkalászos
gazdának szóló és az országos mezô-

gazdasági kiállításon bemutatott ter-
ményeiért kapott tanúsítványokat.
Az agilis fiatalemberre Celldömölk
vezetôi is felfigyeltek. Egy idôben ta-
nácstag és bírósági ülnök is volt. Vál-
lalta a társadalmi megbízatásokat an-
nak ellenére, hogy a Marcal-majorból
nem volt leányálom bejárni a külön-
bözô ülésekre, tárgyalásokra. Har-
mincegy éves volt, amikor váltott.
Gazdálkodóból postai dolgozó lett.
Elôbb táviratkihordó, kézbesítô, ké-
sôbb pedig postai altiszt. A 2. számú
postán dolgozott. Itt is elvégezte a
különbözô tanfolyamokat, letette a
vizsgákat. Mint precíz, megbízható
munkaerô hamarosan a mozgópostá-
ra került. Akkor még vasúti postako-
csival hordták a küldeményeket – le-
velet, csomagot, pénzt –, és bizony
nem volt szabad tévedni, mert annak
komoly következményei voltak. Sze-
rette ezt a munkát, mert nem volt
helyhez kötve. Sokfelé járt, sok ba-

É L E T - U T A K rátra, ismerôsre tett szert
az országban. Lelkiisme-
retes munkájáért több-
ször is megkapta a Kiváló
dolgozó címet, errôl ta-
núskodnak a ma is féltve
ôrzött oklevelei. A beszél-
getés során többször is
hangsúlyozta, hogy soha
semmilyen pártnak nem
volt a tagja.
János bácsi öt évvel ezelôtt veszítet-
te el feleségét. Három leánya, öt
unokája és három dédunokája van.
Egyikük sem lakik Celldömölkön, de
János bácsi így sem magányos. Gyer-
mekei, unokái gyakran látogatják, és
sokszor cseng a telefonja is. Egyéb-
ként nagyszerû fizikai állapotnak ör-
vend, most is van ötszáz öl gyümöl-
csöse Pityervárban, amit tavasztól
ôszig ô gondoz.
Amikor megkérdeztem, ha újra
kezdhetné az életét, mit tenne más-
ként, azt válaszolta, semmit. A me-
zôgazdaság is sok szép élményt
adott, és ad még ma is, na és a pos-
tát sem cserélné fel másra. Most
már csak az kell, hogy az egészsége
megmaradjon.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Egy ma már idôs ember, Mars János bácsi tisztességes és becsületes mun-
kával eltöltött életútját mutatjuk be ezeken a hasábokon. Arra nincs mód,
hogy részletesen elmondjuk az életét, de néhány dolgot felvillantunk azok-
ból, amit ô fontosnak tart.
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Ahogy telnek a napok, egyre több
diák fejében fordul meg a kérdés:
hogyan tovább, hol folytassam a ta-
nulmányaimat? A fontos döntést
alapos mérlegelés elôzi meg. Írá-
sunkban városunk két középiskolá-
jának választható képzési formáit
mutatjuk be. 

A Berzsenyi Dániel Gimnázium több mint
fél évszázados múltra tekint vissza. Ez alatt
az idô alatt a felnövekvô nemzedék szelle-
mi mûhelye próbált lenni. Azok a diákok,
akik az intézményünkben szeretnék foly-
tatni tanulmányaikat, háromféle képzési
forma közül választhatnak – tudtuk meg
Vinter József igazgatótól.
– A gimnáziumban a négy évfolyamos, az
öt évfolyamos (az intenzív nyelvi elôkészí-
tô évfolyam után négy évfolyamos), vala-
mint a hat évfolyamos gimnáziumi tago-
zatra is az általános iskolai eredmények
alapján történik a beiskolázás. Az intéz-
mény valamennyi osztályában csoportbon-
tásban tanulják a diákok az idegen nyelve-
ket (német, angol és orosz választható),
osztálylétszámtól függôen pedig az infor-
matikát és a testnevelést. A 11-12. évfo-
lyamon bármely addig tanult közismereti
tárgy, valamint az ábrázoló geometria vá-
lasztható fakultációs tárgyként. A fakultá-
ciós rendszer jobban szolgálja az érdeklô-
dô, továbbtanulni szándékozó tanulók ké-
pességeinek kibontakoztatását. A fakultá-
ciós órák célja az, hogy lehetôvé tegyük a

diákoknak az emelt szintû érettségi köve-
telményszintjének elérését, növeljük a to-
vábbtanulási esélyeket. Ez a rendszer ru-
galmasan igazodik a tanulók igényeihez, a
társadalmi elvárásokhoz. A gyakorlati fa-
kultáció keretében a számítógép-kezelôi
ismeretek és a számítástechnika tanulását
kínáljuk – hangsúlyozta Vinter József.
A gimnázium felvételi eredményei évek
óta a rendszer helyességét igazolják. A ta-
nulók 70 százaléka tanul tovább felsôokta-
tási intézményben. A hatosztályos tagoza-
ton ez az arány 90-95 százalék.
A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban induló
osztályok:
4 évfolyam, normál oktatás. Idegen nyelv:
angol, német.
4 évfolyam, emelt szintû/óraszámú okta-
tás angol nyelv tantárgyból. Idegen nyelv:
angol, német.
4 évfolyam, emelt szintû/óraszámú okta-
tás német nyelv tantárgyból. Idegen
nyelv: angol, német.
9. évfolyamon angol nyelvi elôkészítô év-
folyam + 4 évfolyam, emelt szintû/óraszá-
mú oktatás angol nyelv, informatika tan-
tárgyból. Idegen nyelv: angol, német. An-
gol nyelvbôl intenzív (heti 12 óra), német
nyelv heti 3 óra.
9. évfolyamon német nyelvi elôkészítô év-
folyam + 4 évfolyam, emelt szintû/óraszá-
mú oktatás német nyelv, informatika tan-
tárgyból. Idegen nyelv: angol, német. Né-
met nyelvbôl intenzív (heti 12 óra), angol
nyelvbôl heti 3 óra.
6 évfolyam, emelt szintû/óraszámú okta-
tás angol nyelv, német nyelv tantárgyak-
ból. Idegen nyelv: angol, német. Német
nyelvbôl, illetve angol nyelvbôl az emelt
szintû oktatás a 9. évfolyamtól választható.
Elérhetôség: 06/95/420-049.

A Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskolát
annak idején az iparosság igénye hozta
létre, s a mai utódiskola is szeretne a gaz-
dasági élet igényeinek megfelelni. Az isko-
lában elsôrendû szempont, hogy a tanulók
szakmai képzésében alkalmazkodjanak a
munkaerô-piaci helyzethez. Ehhez az kell,
hogy a környékbeli gazdálkodó szervekkel
rendszeres kapcsolatuk legyen.
– A korábbi évek beiskolázásai adatai alap-
ján azt lehet megállapítani, hogy a legnép-
szerûbb szakok az informatikához kötôd-
nek (például szoftverüzemeltetô). Ez nem
áll összhangban azzal, amit a környékbeli
cégek igényelnének. Ez azért is fontos,
mert a cégek azokat a képzéseket támo-
gatják, amelyeknek a révén a végzett ta-

A középiskolák ajánlják nulókat foglalkoztatni tudják. Ettôl függ,
hogy mennyi szakképzési alaphoz jut az is-
kola – tudtuk meg Sipos Tibor igazgatóhe-
lyettestôl.
A intézményben tanulók gyakorlati helyét
részben az iskolában, részben a szakmûhe-
lyekben, valamint a mestereknél tudják
biztosítani. Azok a cégek, gazdasági egy-
ségek, ahol a tanulók helyben végzik a
gyakorlatukat, valószínûleg a késôbbiek
folyamán állást is tudnak ajánlani a szak-
embereknek. Újdonságnak számított a
2005/2006-os tanévben a nyomdász szak
beindítása, ahova érettségivel rendelkezôk
jelentkezhettek, illetve egy új idegen
nyelv, az angol bevezetése a programozó
szakon tanulóknak. Az iskolában német
nyelv tanulására van lehetôség, és ebben
a tanévben végez egy olyan évfolyam,
ahol a diákok francia nyelvet tanultak. Az
idegen nyelv oktatása megfelelô létszám
felett csoportbontásban történik. Az intéz-
ménybe jelentkezô tanulókat jól felszerelt
nyelvi labor, valamint számítástechnikai
szaktantermek várják.
A Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola
ajánlja:
Autószerelô, érettségi és szakmunkás-bi-
zonyítvány, 4+2 év
Gépipari számítástechnikai technikus,
érettségi és technikus oklevél, 4+2 év
Számítástechnikai szoftverüzemeltetô, érett-
ségi és szakmunkás-bizonyítvány, 4+1 év
Számítástechnikai programozó, érettségi
és technikus oklevél, 4+2 év
Gazdasági informatikus, érettségi és tech-
nikus oklevél, 4+2 év
Ruhaipari technikus (szakirány megjelölésé-
vel), érettségi és technikus oklevél, 4+2 év
Divat és stílustervezô, érettségi és techni-
kus oklevél, 4+2 év
Faipari technikus, érettségi és technikus
oklevél, 4+2 év
Géplakatos, szakmunkás-bizonyítvány, 2+2 év
Fémforgácsoló, szakmunkás-bizonyítvány,
2+2 év
NC-, CNC gépkezelô (esztergályos), szak-
munkás-bizonyítvány, 2+1 év
NC-, CNC gépkezelô (marós), szakmunkás-
bizonyítvány, 2+1 év
Villamosgép- és készülék-szerelô, szak-
munkás-bizonyítvány, 2+2 év
Nôiruha-készítô, szakmunkás-bizonyít-
vány, 2+3 év
Szobafestô- mázoló és tapétázó, szakmun-
kás-bizonyítvány, 2+3 év
Kômûves, szakmunkás-bizonyítvány, 2+3 év
Ács-állványozó, szakmunkás-bizonyítvány,
2+3 év
Asztalos, szakmunkás-bizonyítvány, 2+3 év
Elérhetôségek: 06/95/420-584, illetve
06/95/420-550 (18-as mellék).

»VASS VERA

A Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázatán
nyert karácsonyi élelmiszercsomagokat a Bobai
Általános Iskola. A 25 csomag családokhoz jut-
tatásánál igyekeztek több fontos szempontot is
mérlegelni. Így figyelembe vették a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülôk kö-
rét, a családban eltartottak, illetve a keresôk
számát, a gyermeküket egyedül nevelôk körét,
a családtagok egészségi állapotát. A segítség
egyenként 13 kilogrammos, kartondobozban
elhelyezett tartós élelmiszercsomagból és 10
kilogramm zsákos burgonyából állt. A csomago-
kat december 15-én, Budapesten vehették át
az iskola képviselôi. A bobai iskolásokat még
egy váratlan karácsonyi ajándékkal is megör-
vendeztették. Egy kft. az országból néhány is-
kolát kisorsolt, és egy budapesti kirándulást
ajándékozott azok hátrányos helyzetû diákjai-
nak. Bobáról 45-en vettek részt a kiránduláson.

Segítség a diákoknak
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Megkérdeztük
» válaszoltak Szokott télen szabadságra menni?

Ezen a télen voltam szabadsá-
gon. Tavaly novemberben a
párommal egy hetet töltöt-
tünk Sopronban. Azért döntöt-
tünk így, hogy még karácsony
elôtt tudjunk egy kicsit pihen-
ni. A szabadságomból még
maradt két nap, azokat a kará-
csonyi ünnepek elôtt vettem
ki. A munkahelyemen be kell
osztani a szabadságot. Nyáron
is voltam egy hetet otthon.
Úgy gondolom, a nyári szabad-
ság jobb, de mindegy mikor
van, az a lényeg, hogy min-
denképpen kell, mert az em-
ber az alatt az idô alatt a pihe-
nésen túl fel is tud töltôdni. 

Ha lehetôség van rá, szívesen
megyek szabadságra télen is.
A tavalyi év végén karácsony
és szilveszter között voltam
otthon néhány napot. Ilyen-
kor a gyerekekkel szeretem
az idôt tölteni, és az ünnepek
miatt is jó otthon lenni. A
nyári szabadság jobban vonz,
szeretnék ezen a nyáron is
egy hétre elutazni. Úgy gon-
dolom, akkor könnyebben
meg lehet ezt tenni. Nyáron
szabadabb az ember, vonzza
a jó idô, rá tud szánni egy kis
idôt a pihenôre. Télen sok a
munka. Szívesen síelnék is té-
len, de sajnos nincs rá idô. 

Sajnos, most nem tudok dön-
teni, hogy mikor szeretnék
szabadságra menni, mert pil-
lanatnyilag munkanélküli va-
gyok. Télen is szoktam sza-
badságon lenni, mert akkor
volt talán kevesebb a munka,
akkor lehetett megoldani a
szabadságolást. Ha volt rá le-
hetôség, akkor decemberben,
karácsony elôtt voltam sza-
badságon, mert készülni sze-
rettem a karácsonyra, otthon
a házimunkában ilyenkor jól
jöttek a plusz napok. A telet
amúgy is szeretem. Természe-
tesen nyáron is szívesen töl-
töttem el a szabadságomat.

A családban mindent a gyere-
kekhez igazítunk. Ha nekik sza-
badságuk van, akkor tervezünk
közös családi programokat. A
gyerekek 16 és nyolcévesek,
már egyre nehezebb olyan na-
pokat találni, ami mindenkinek
jó. Nyáron két – három hetet
töltünk barátokkal, szûkebb-tá-
gabb családi körben. Ezen a té-
len gondoltunk arra, mi lenne,
ha három - négy napig most is
pihennénk?! Az ajánlatokat
alaposan megfontoltuk, de a
munkahelyi elfoglaltság és az
iskola, a vizsgaidôszak miatt ez
elmaradt, de talán jövôre tud-
juk pótolni.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: vass vera

Jakab Zsuzsanna Bokányiné 
Pécz Cecília

Barcza Lajosné Vetô István

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

1. szerda Dr. Bérdi Gusztáv Horváth Katalin
2. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné
3. péntek Dr. Gájer Tatjána Karádi Ferencné
4. szombat Dr. Kassas M. Khaled/Dr. Kiss Imre Horváth Katalin
5. vasárnap Dr. Kassas M Khaled/Dr. Kiss Imre Vida Leventéné
6. hétfô Dr. Kovács Larisza Karádi Ferencné
7. kedd Dr. Kovács Zoltán Horváth Katalin
8. szerda Dr. Márton Katalin Tompa Kálmánné
9. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
10. péntek Dr. Mesterházy Gábor Horváth Katalin
11. szombat Dr. Pánykó Magdolna

/Dr. Mesterházy Zsuzsanna Tompa Kálmánné
12. vasárnap Dr. Pánykó Magdolna

/Dr. Mesterházy Zsuzsanna Karádi Ferencné
13. hétfô Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin
14. kedd Dr. Nagy János Vida Leventéné
15. szerda Dr. Palatka János Karádi Ferencné
16. csütörtök Dr. Schrott Olga Horváth Katalin
17. péntek Dr. Szente Tamás Vida Leventéné
18. szombat Dr. Tôzsér Mária/Dr. Bérdi Gusztáv Karádi Ferencné
19. vasárnap Dr. Tôzsér Mária/Dr. Bérdi Gusztáv Horváth Katalin
20. hétfô Dr. Gájer Tatjána Tompa Kálmánné
21. kedd Dr. Kassas M. Khaled Karádi Ferencné
22. szerda Dr. Kiss Imre Horváth Katalin
23. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Tompa Kálmánné
24. péntek Dr. Kovács Larisza Karádi ferencné
25. szombat Dr. Kovács Zoltán/Dr. Márton Katalin Horváth Katalin
26. vasárnap Dr. Kovács Zoltán/Dr. Márton Katalin Tompa Kálmánné
27. hétfô Dr. Mesterházy Gábor Karádi Ferencné
28. kedd Dr. Mesterházy Zsuzsanna Horváth Katalin
(Szombaton és vasárnap 8–20 óráig, illetve 20–8 óráig 
felváltva adnak ügyeletet az orvosok.)
az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

A többi nyugdíjastársamhoz hasonlóan én is kaptam le-
velet a Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóságtól.  Már az elsô
mondattól felment a vérnyomásom. „A kormány több
olyan döntést hozott, amelyek javítják a nyugdíjasok
életkörülményeit.” 2005-ben? Miért nem 2002-ben, amikor elkezdtek
kormányozni. Megint ígérgetés a választások elôtt. Soha semmire nincs
pénz, a nagy eladósodás ellenére, de választások elôtt van ígéret, ami
ugye nem kerül pénzbe. Megígérték 2002-ben, hogy ingyenessé teszik
a szív-és érrendszeri megbetegedések, valamint a csontritkulás gyógy-
szereit, hogy megállítják a gyógyszerköltségek növekedését. Megígér-
ték, hogy nem lesz gázáremelés. Ezekkel tudtak volna segíteni nagyon
sok emberen, de csak ígéret maradt. Most hogyan higgyünk az ígérge-
téseknek. Az igaz, hogy kifizették az egyszeri 19000 Ft-ot az elôzô kor-
mány által megtakarított pénzbôl.
Most leírom, hogyan alakult a nyugdíjemelés az utóbbi években. 1999-
ben 11%, 2000-ben 9,11%, 2001-ben 12%, 2002-ben 15,5%, 2003-ban
8,4%, 2004-ben 6,3%, 2005-ben 7,3%.
Tudom, hogy a nyugdíjemelést a törvény úgy szabályozza, hogy a
kiáramló nettó kereseteket kell figyelembevenni. Tehát ezek szerint a
nettó keresetek is jobban nôttek az elôzô kormány idején. Felháboro-
dásom oka az is, hogy 2010-ig prognosztizálnak nyugdíjkorrekciót. Tes-
sék gondolkodni azon, hogy az a férfi, aki 1988 elôtt ment nyugdíjba,
mondjuk 60 évesen, az 2007-ben minimum 79 éves lesz, de ahány év-
vel elôbb ment el, annyival idôsebb. A korrekció 3%. Mennyi a férfiak
átlagéletkora? 68 év.
Ne akarjanak bennünket etetni a számokkal, mert van olyan nyugdíjas,
aki tud számolni. A levélben szó van arról, hogy a kormány 100 lépés
programja szerint lesz így. Az egész levél kormánypropaganda a mi
pénzünkön. Mennyibe került ez?

»Dr. Szabó Lajosné

» POSTÁNKBÓL
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Extraliga
1. BVSC 9 9 0 0 18
2. Kecskeméti Spart. 9 6 2 1 14
3. CVSE-Mávépcell 9 4 4 1 12
4. Ceglédi VSE 9 5 2 2 12
5. Szegedi AC 9 4 2 3 10
6. Pécsi EAC 9 4 0 5 8
7. Szegedi AK 9 2 2 5 6
8. Zsámbéki SE 9 2 1 6 5
9. Békési TE 9 1 2 6 4

10. Harkányi SE 9 0 1 8 1

NB I/B
1. Malév Bp. Airport 8 7 1 0 15
2. CVSE-Mávépcell II. 8 6 0 2 12
3. Pécsi EAC II. 8 5 0 3 10
4. Komlói Bányász 8 5 0 3 10
5. Linde ASE 8 3 2 3 8
6. Dorogi SE 8 3 1 4 7
7. Hévízi SK 8 3 0 5 6
8. Honvéd Szondi SE 8 2 0 6 4
9. Pénzügyôr SE II. 8 0 0 8 0

NB III.
1. CVSE-Mávépcell III. 6 6 0 0 12
2. Zalakomár ESE 6 5 0 1 10
3. Zalakaros Gyógyf. SE 6 4 0 2 8
4. Kanizsa Sörgyár SE 6 2 1 3 5
5. Hévízi SK II. 6 1 1 4 3
6. Gyenesdiás SE 6 1 0 5 2
7. Vonyarcvashegy SE 6 0 2 4 2

A megye legjobb csapata a CVSE-Mávépcell
Kevés, a miénkhez hasonló nagyság-
rendû város mondhatja el, hogy vala-
melyik szakosztályának mindhárom
csapata a Nemzeti Bajnokságban sze-
repel, sôt valamennyi dobogós he-
lyen várhatja a tavaszi folytatást. Nos,
Celldömölk most ezzel büszkélkedhet,
hisz az asztaliteniszezôk legmaga-
sabb osztályában játszó extraligás
csapat a 3., NB I/B-s gárdája a 2., az
NB III-as csapat pedig a tabella élén
végzett az ôszi szezonban. Az sem kis
büszkeséggel tölti el a város sport-
kedvelôit, hogy a CVSE-Mávépcell ext-
raligás gárdája nyerte el a „Vas me-
gye legjobb csapata” címet 2005-ben.
A csapatok és játékosok teljesítmé-
nyének értékelésére a siker kovácsát,
Obráz István edzôt kértük meg.
Extraliga
A 2005-2006-os bajnokság elôtt azt a
célt tûztük ki a csapat elé, hogy az el-
sô öt között végezzen. Az idei baj-
nokság mezônye erôsebb és kie-
gyensúlyozottabb lett a tavalyinál,
ezért is tartom jó eredménynek,
hogy a harmadik helyrôl várhatjuk a
tavaszi folytatást. 

A csapat húzóembere Mercz Gábor
volt, aki 94 százalékos teljesítményé-
vel egészen kimagasló eredményt
produkált. Kovács János a várakozás-
nak megfelelôt nyújtott. Szabó Krisz-
tiántól kicsivel jobb teljesítményt
vártam. Vimi Roland az ôszi szezon-
ban sajnos rendkívül szélsôségesen
teljesített, a 26 százalékos teljesít-
ménynél jóval többre lenne képes.
Remélem, a tavaszi szezonban és a
rájátszásban ismét magára talál. Már
csak azért is fontos lenne, mert a baj-
nokság végén is szeretnénk megtar-
tani a harmadik helyet.
NB I/B
Az NB I/B-s csapatnál a középme-
zônybe kerülés volt a célunk, ezt az
ôszi szezon végére alaposan túltelje-
sítettük a második helyezéssel. Meg
kell jegyeznem, a tavaszi szezon sok-
kal nehezebb lesz, mert a riválisokkal
idegenben kell játszanunk. A játéko-
sok közül Benák András volt a
legeredményesebb. Ôt Faragó Bálint
követi, aki a jelenlegi 66 százalékos
teljesítménynél többre képes. Remé-
lem, a tavasszal ezt be is bizonyítja.

Ôket Ölbei Péter követi a sorban, aki
nagyjából az elvárásoknak megfele-
lôen szerepelt. A negyedik helyen
többen is lehetôséget kaptak, így
Teket Attila, Máthé Gyula, Fehér Lász-
ló, Tamás László és Lukács Balázs. Ôk
is hozták a tôlük elvárható ered-
ményt. Mint mondtam, a tavasz na-
gyon nehéznek ígérkezik, de min-
denképpen szeretnénk dobogós he-
lyen végezni.
NB III.
Harmadik csapatunk részére dobogós
helyezés elérését tûztük ki a bajnok-
ság végére. A nyugat-dunántúli régió
csoportját két részre osztották, így a
bajnokság végén az elsô és második
helyezettek rájátszással döntik el az
1 – 3. helyezés sorsát. Jelenleg az el-
sô helyrôl várjuk a folytatást. A csa-
pat tagjai közül Máthé Gyula és Fehér
László teljesített a legjobban (94, il-
letve 92 százalék). Mögöttük a sor-
rend: Teket Attila, Tamás László, Lu-
kács Balázs, Szabó Ferenc, Balázs
Gyula. A játékosok nagyjából a vára-
kozásnak megfelelôen teljesítettek.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Január 28. 10 óra extraliga Celldömölk CVSE-Mávépcell – Sz.helyi AK

Január 28. 10 óra NB I/B Celldömölk CVSE-Mávépcell II. – Pénzügyôr II.

Február 11. 10 óra extraliga Szeged Szegedi AC – CVSE-Mávépcell

Február11. 11 óra NB I/B Dorog Dorogi SE – CVSE-Mávépcell II.

Február 12. 11 óra NB III. N.kanizsa Kanizsa Sör SE – CVSE-Mávépcell III.

Február 25. 10 óra NB I/B Celldömölk CVSE-Mávépcell II – Honvéd Szondi SE

Február 25. 10 óra NB III. Celldömölk CVSE-Mávépcell III. – Hévíz SE II.

Március 11. 10 óra NB III. Vonyarcvh. Vonyarcvashegy –CVSE-Mávépcell III.

Március 12. 11 óra NB I/B Hévíz Hévíz I. – CVSE-Mávépcell II.

Március 25. 10 óra extraliga Celldömölk CVSE-Mávépcell – Harkány SE

Március 25. 10 óra NB I/B Celldömölk CVSE-Mávépcell II. – Linde ASE

Március 25. 10 óra NB III. Celldömölk CVSE-Mávépcell III. –Zalakaros

Április 1. 11 óra NB I/B Pécs Pécsi EAC II. – CVSE-Mávépcell II.

Április 2. 11 óra NB III. Gyenesdiás Gyenesdiás – CVSE-Mávépcell III

Április 7. 17 óra extraliga Pécs Pécsi EAC – CVSE-Mávépcell

Április 8. 10 óra NB I/B Celldömölk CVSE-Mávépcell II. – Malév SE

Április 22. 10 óra extraliga Celldömölk CVSE-Mávépcell – Békési TE

Április 22. 11 óra NB I/B Komló Komlói Bányász – CVSE-Mávépcell II.

Április 22. 11 óra NB III. Zalakaros Zalakaros – CVSE-Mávépcell III.

Április 23. 11 óra extraliga Zsámbék Zsámbéki SE – CVSE-Mávépcell

Asztalitenisz 2006 tavaszi idény sorsolása
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Két mérkôzést is vívott a CVSE-
Mávépcell extraligás csapata január
elsô hetében. A január 3-i, Cegléd
elleni találkozónak kettôs jelentô-
sége volt: a mérkôzés a két csapat
elôre hozott tavaszi összecsapása
volt, és a gyôztes celldömölkiek
mérkôzhettek két nap múlva a baj-
noki döntôbe jutásért. Kecskeméten
azonban már nem sikerült kiharcol-
ni a négyes döntôbe jutást.

CVSE-Mávépcell – Ceglédi VSE 10:5
Celldömölk, rájátszás és extraligás
férfi asztalitenisz-mérkôzés.
Párosok: Vimi, Kovács – Móricz, Iván
3:2, Mercz, Szabó – Molnár, Pengô
3:0. (2:0). Egyéni, 1. forduló: Mercz –
Iván 3:0, Kovács – Móricz 2:3, Szabó –
Pengô 0:3, Vimi – Molnár 2:3. (3:3). 2.
forduló: Mercz – Móricz 3:1, Kovács –
Pengô 3:0, Szabó – Molnár 1:3, Vimi –
Iván 3:1. (6:4). 3. forduló: Mercz – Pen-
gô 3:2, Kovács – Molnár 2:3, Szabó –

Iván 3:0, Vimi – Móricz 3:0. (9:5). 4.
forduló: Mercz – Molnár 3:1. (10:5).
A vártnál könnyebb gyôzelmet ara-
tott a celldömölki extraligás csapat.
Ôsszel 9:9 lett a két gárda találkozó-
jának eredménye. Most a ceglédi
csapat talán legjobb játékosa,
Podpinka információk szerint az
egyesület anyagi tartozása miatt
nem tartott a csapattal, ez megnö-
velte a hazaiak esélyeit. A két páros
gyôzelem nagy jelentôséggel bírt, a
celliek megérdemelten nyerték a
mérkôzést.
Gyôzött: Mercz Gábor 4, Vimi Roland 2,
Kovács János, Szabó Krisztián, a Vimi –
Kovács és a Mercz – Szabó páros.

Kecskeméti Spartacus – CVSE-Mávépcell
10:8
Kecskemét, extraligás férfi asztalite-
nisz-mérkôzés, rájátszás.
Párosok: Turbók, Szarka – Mercz, Sza-
bó 1:3, Demeter, Vajda – Vimi, Kovács

3:1. (1:1). Egyéni, 1. forduló: Demeter –
Szabó 3:0, Szarka – Vimi 2:3, Turbók –
Kovács 2:3, Vajda – Mercz 1:3. (2:4). 2.
forduló: Demeter – Vimi 3:0, Szabó –
Kovács 3:1, Turbók – Mercz 2:3, Vajda
– Szabó 3:2. (5:5). 3. forduló: Demeter
– Kovács 3:0, Szarka – Mercz 1:3, Tur-
bók – Szabó 3:1, Vajda – Vimi 3:2.
(8:6). 4. forduló: Demeter – Mercz 3:2,
Szarka – Szabó 2:3, Turbók – Vimi 0:3,
Vajda – Kovács 3:2. (10:8).
A mérkôzés tétje az volt, hogy melyik
gárda kvalifikálja magát a négyes
döntôbe úgy, hogy az alapszakasz
visszavágóiba nem kapcsolódik be.
Ôsszel Celldömölkön 9:9-cel zárult a
két csapat összecsapása, most az
alapszakasz elsô körét második he-
lyen záró Kecskemét szoros csatában
gyôzte le a CVSE-Mávépcell gárdáját.
Gyôzött: Mercz Gábor 3, Vimi Roland
2, Kovács János, Szabó Krisztián és a
Mercz – Szabó páros.

»T.G.

Tovább folytatják a küzdelmeket

A megye sportéletében végzett mun-
kájukért jutalmazták az arra érdeme-
seket a múlt év végén. A Szombathe-
lyen rendezett társadalmi sportaktíva
ünnepségen kistérségünket is képvi-
selték. Vas megye sportjáért kitünte-
tést vett át Molnár Gábor, Celldömölk
Város Polgármesteri Hivatalának nyu-
galmazott szakreferense. Vas megye
diáksportjáért kitüntetéssel jutalmaz-
ták Kelemen Kornélt, a Szent Bene-

dek Katolikus Általános Iskola testne-
velôjét, Nagy Sándornét, az ostffy-
asszonyfai általános iskola igazgató-
ját, Szabó Lórántot, a Gáyer Gyula Ál-
talános Iskola testnevelôjét, a városi
diáksport bizottság elnökét. Vas me-
gye lakosságának sportjáért kitünte-
tést vett át Keresztes István, Jánoshá-
za polgármestere. Egyesületi vezetô-
ként jutalmazták Zsámboki Zoltánt, a
CVSE ügyvezetô elnökét.

Immár 17. alkalommal adott otthont
2005 decemberében a Városi Sport-
csarnok a Szilveszter Kupa teremfoci
gálának. December 23-án, valamint
27–30-án hat korcsoportban 64 csa-
pat mérte össze tudását. Az elôzô
évekhez hasonlóan ismét a felnôtt
korcsoport volt a legnépszerûbb, ahol
35 gárda rúgta a labdát. Az egyes kor-
csoportok gyôztesei serleget vehettek
át, az 1–3. helyezettek oklevél- és
éremdíjazásban részesültek. A 17.
Szilveszter Kupán színvonalas össze-
csapásokat, kiélezett küzdelmet lát-
hattak a kilátogató nézôk. 

A Szilveszter Kupa végeredménye:

IV. korcsoport: 1. Topidó I. (Szombat-
hely), 2. Eötvös, 3. Topidó II.
V. korcsoport: 1. Lúúúzer FC, 2. Berzse-
nyi.
VI. korcsoport: 1. Taravis, 2. Kemenes,
3. Epefröccs.
VII. korcsoport (felnôtt): 1. Kenyeri, 2.
Sirálycsorda, 3. Mangász.
VIII. korcsoport (öregfiúk): 1. Old Boys,
2. Balogh Trans, 3. Vönöck.
Nôk: 1. Zanat, 2. Alsósági Tigrisek, 3.
Vép.

»VASS VERA

Szilveszter Kupa

Sportaktívákat jutalmaztak
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Nyitva tartás: hétfô, kedd, szerda, csütör-
tök és vasárnap 9–20 óráig; péntek és
szombat 9–21 óráig.
2006. évi jegyárak
Belépôjegy, téli bejáraton: felnôtt 850 Ft;
gyermek, diák (3–18 évesig) 400 Ft; nyug-
díjas 550 Ft.
Belépôjegy nyári bejáraton (05.01–10.30.):
felnôtt 650 Ft; gyermek, diák 300 Ft; nyug-
díjas 450 Ft.
Családi kedvezmény (legalább 2 generá-
cióból 3 fô egyidejû belépésénél): 20%.
Úszójegy, zárás elôtti három órára érvé-
nyes: felnôtt 550 Ft; 18 éves korig, nyug-
díjas 350 Ft.
Kétórás úszójegy, nyitástól 17 óráig vált-
ható: felnôtt 450 Ft; 18 éves korig, nyug-
díjas 300 Ft.
Pótdíj túllépés esetén: 0–30 perc között
100 Ft, 30 percen túl kiegészítés napi jegyre.
Látogatójegy: 150 Ft. Jakuzzi: 400 Ft.
Szauna, gôzkamra: 550 Ft. 
Úszósapka: 200 Ft.
Úszótanfolyam-bérlet, 10-szer 2 óra:
2.500 Ft.
Tornaterem: 1.200 Ft/óra.
Konferenciaterem: 0-3 óra 5.000 Ft; 3-6
óra 8.000 Ft; egész nap 10.000 Ft.

Havi bérlet jogi személy részére (napi
egyszeri belépésre jogosít fel): vidéki köz-
ponti telephely 15.000 Ft; helyi központi
telephely 11.000 Ft.
Féléves bérlet jogi személy részére: vidé-
ki központi telephely 75.000 Ft; helyi köz-
ponti telephely 55.000 Ft.
Alkalomra szóló bérlet (felnôtt/gyer-
mek, diák/nyugdíjas)
10 alkalom, felhasználható 2 hónapig:
7.800 Ft / 3.500 Ft / 5.000 Ft. 
20 alkalom, felhasználható 4 hónapig:
15.000 / 6.600 Ft / 9.600 Ft.
30 alkalom, felhasználható 6 hónapig:
21.000 Ft / 9.000 Ft / 13.500 Ft.
Úszójegy, felnôtt, 10 alkalom 5.000 Ft; 20
alkalom 9.500 Ft; 30 alkalom 14.000 Ft.
Úszójegy 18 éves korig, nyugdíjas: 10 alka-
lom 3.000 Ft; 20 alkalom 5.500 Ft; 30 alka-
lom 8.000 Ft.
Kétórás úszójegy felnôtt: 10 alkalom 4.000
Ft; 20 alkalom 7.500 Ft; 30 alkalom 11.000 Ft.
Kétórás úszójegy 18 éves korig, nyugdíjas:
10 alkalom 2.700 Ft; 20 alkalom 5.000 Ft;
30 alkalom 7.000 Ft.
Az igazolt celldömölki lakosokat 10% ked-
vezmény illeti meg az alkalomra szóló bér-
letek vásárlásakor.

Változások a Vulkán fürdôben
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Vízszintes: 1. A megfejtés elsô része 12. A katonasírok egy része
ilyen 13. Amman határai 14. Csonka átló 15. Íróeszköz 16. Járom 17.
Szerencsejáték 19. Vágóeszköz 21. Gramm 22. Liter 23. Eltulajdonít
25. Irónia 27. Fasor 29. Húros hangszer 31. Yoko Ono névjegye 32.
… San, ázsiai hegység 33. Röppálya 34. Létezik 35. Onnan kezdô-
dik! 36. Sebes 39. Kiss János 40. Római katolikus 41. Kedveskedni
kezd! 42. Golyósszelep 45. Volt 46. Telefon 47. Méter 48. Ez 49. Au-
tómárka 51. Leveszi a polcról 56. Erôtlen 

Függôleges: 1. Kén 2. Nyílászáró 3. Lásd vízsz. 12. 4. Holland gk.
jel 5. A másik oldalra nyom 6. Oroszlán név 7. Apollo, visszafelé 8.
Testrész 9. Magyar Nemzet 10. Kérdôszócska  11. Szótoldalék 14. A
megfejtés második része 16. Szigorú egynemûi! 18. A –tlan párja 20.
Régi rock együttesünk 24. Cseppfolyóssá válik 26. Testrész 28. Ha-
nyag, nemtörôdöm 30. Fagyit eszik 33. Labdát széltôl bead 37. Resz-
ket 38. Látószerve 41. Igényt tartok rá 43. Az ima vége 44. –ra, - …
46. Teofil 50. Polgári Védelem 52. Elegyszélek! 53. Luxemburg hatá-
sai! 54. Idôszámításunk elôtt 55. Tempusa

Elôzô rejtvényünk helyes megfejtése: Becsukom a szemem, hogy ne
folyjon bele a sisakom. Nyerteseink könyveket kapnak ajándékba,
amelyeket a polgármesteri hivatalban, Horváthné Varga Margit szak-
referensnél vehetnek át. Nyerteseink: Kovács Lajos, Celldömölk, Sá-
gi u. 195. és Tóth Géza, Egyházashetye, Kossuth u. 12. Gratulálunk!

Rendelôben
– Hallottad, hogy elküldték az igazgatót?
– Ne mondd! És miért?
– Állítólag kikezdett az egyik páciensével.
(Folytatás a vízszintes 1. és a függôleges 14. sorokban.)

Keresztrejtvény

Beküldendô: a vízszintes 1., a függôleges 14.
Beküldési határidô: február 3.

a rejtvényt szerkesztette: völgyi lászló

➦

➦

November az egészség hónapja. En-
nek jegyében rendeztek egészségne-
velési napot az általános iskolákban,
ahol az elméleti tapasztalatszerzés
mellett a testmozgás is szerepet ka-
pott, hiszen test és lélek egyensúlyá-
ról, harmóniájáról szólt ez a nap. A di-
ákok a fogápolásról, a helyes táplálko-
zásról szóló ismereteiket is bôvíthet-
ték, hasznos információkat szereztek a
drog káros hatásairól és az AIDS-rôl is.
A Szent Benedek iskolában szó esett a
gyógyszerekrôl, gyógynövényekrôl,
azok helyes alkalmazásáról, valamint
elsôsegély nyújtási ismereteiket is bô-
víthették a gyerekek. Az Eötvös iskolá-
ban a diákok testközelbôl vehették
szemügyre egy mentôautó belsejét,
ami nagy élményt jelentett mindegyi-
kük számára. Sporttagozatos iskoláról
lévén szó, a pedagógusok törekednek
minél több mozgásos tevékenységet
beépíteni az éves programba. A Gáyer
iskolában egészségnevelési versenyt
hirdettek, melynek feladatai a szemé-
lyi és környezeti higiénia, a táplálko-
zás és a káros szenvedélyek témái kö-
ré csoportosultak.

Az egészségrôl



» APRÓHIRDETÉS
90 m2-es, gázfûtéses, vegyes fûtésû, felújított családi ház
kitûnô állapotban, reális áron kiadó vagy eladó. Érd.: 06
30/681-3036.

Celldömölkön 2 szobás, bútorozatlan lakás kiadó. Érd.: 06
70/319-1661.

Bobán 90 m2-es, 3 szobás, étkezôs, összkomfortos családi
ház pincével, garázzsal és gazdasági épületekkel 900 m2

telken eladó. Irányár: 8,5 M Ft. Érd.: 06 95/439-111, 06
70/382-7943.

Elegáns divatáruüzlet-berendezés kedvezô áron eladó.
Érd.: 06 70/319-2728.

Celldömölkön a Kodály-lakótelepen 2 szobás, 58 m2-es, er-
kélyes lakás eladó. Érd.: 95/423-943 18 óra után.

Hosszúperesztegen, a József A. u. 5–7. szám alatt (újtele-
pen) 3743 m2 belterületû, füvesített telek, építésre, vállal-
kozásra kiválóan alkalmas, lebontásra szoruló parasztház-
zal eladó. Víz, villany, gáz van. Irányár: 2.900.000 Ft. Bala-
toni vitorlást, horgászhajót beszámítok. Telefon: 06
30/288-1344.

Országgyûlési képviselôjelölt szeretne lenni? Megoldás: 06
20/940-2699.

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar – Zalaegerszegi Képzés

Felvételt hirdet a 2006/2007-es tanévre, nappali tagozatra
BSc szintû MECHATRONIKAI MÉRNÖKI szakra zalaegerszegi helyszínen

7 féléves képzés, 40 államilag finanszírozott és 
20 költségtérítéses hely.

Szakirányok: gyártástechnológia, mechatronikai eszközök

További információk:
– 2006-os felvételi tájékoztató (BME GÉK, 229-231. oldal)
– Honlap: www.felvi.hu
– Hallgatói ügyintézés: Dékányné Boros Magdolna,

E-mail: zalagepesz@mail.bme.hu Telefon: 92/596-490,
Fax: 92/596-489 Felvételi ügyekben tájékoztatást ad: 
Kustánné Fitos Amália oktatásszervezô (kustan.fitos@pszfz.bgf.hu,
Telefon: 92/509-900)

– Honlap: www.gepesz,bme.hu
– Dr. Németh Árpád képzésvezetô, egyetemi adjunktus

(arpinem@eik.bme.hu, Telefon: 1/463-1386, 92/596-490)
– Balaicz Zoltán felsôoktatási igazgató (zfok@zalaegerszeg.hu,

www.zfok.zalaegerszeg.hu, Telefon: 92/502-194, 30/939-8478)

KÖZÖS „B” LAP KITÖLTÉSSEL EGYBEKÖTÖTT NYÍLT NAP:
Ideje: 2006. január 20., péntek, 10:00 óra

Helye: Felsôoktatási Centrum (Pénzügyi és Számviteli Fôiskola 
és a BME közös telephelye), Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A, „F”

oktatási épület, III. emeleti elôadótermek

NYILVÁN TARTÁSI SZÁM: 18-0172-05

AKREDITÁCIÓS LAJSTROMSZÁM: AL-0715

KERESKEDÔ – VÁLLALKOZÓ (kereskedô – boltvezetô)
VENDÉGLÁTÓ – VÁLLALKOZÓ (vendéglátó – üzletvezetô)

A tanfolyam teljes díja: 79.000 Ft

– melynek 30%-a a személyi jövedelemadóból leírható,
– tartalmazza a könyvek árát és a vizsgadíjat is,
– munkanélküliek részére elbírálás alapján támogatás,
– 3 részletben fizetendô.

Magánszemélyek SZJA (53-as) 
bevallásainak kitöltését, 

egyéni vállalkozók, társaságok (bt.-k, 
kft.-k) könyvelését, évközi, évvégi 

bevallások elkészítését.

KEZDJE AZ ÚJ ÉVET
TANULÁSSAL!

KISOSZ TANFOLYAMOK SÁRVÁRON
2006. FEBRUÁR VÉGI KEZDÉSSEL

INFORMÁCIÓ:
SÁRVÁR, Batthyány u. 6.

Telefon/fax: 95/321-804 Mobil: 30/288-1344, 30/575-7394

Képzésben is válassza a minôséget!

KÖNYVELÔIRODÁNK VÁLLALJA

Érdeklôdni: Sárvár, Batthyány u. 34.
Telefon: 30/620-6858, 95/345-288

! !  S Z E M É L Y I  K Ö L C S Ö N  A K C I Ó  ! !
!! KAMATCSÖKKENTÉS !!

– Kezes és fedezet nélkül
– 200.000 Ft – 6.000.000 Ft-ig
– Kedvezô kamatok, gyors, rugalmas ügyintézés
– Sulinet vásárláshoz kedvezô konstrukciók
Meglévô személyi kölcsönét nálunk kedvezô 
kamatozásúra tudja kiváltani

H I T E L K Á R T Y Á K

– 51 napig kamatmentesen vásárolhat, tankolhat
– T-Mobil elôfizetôknek munkáltatói igazolás nélkül!
– Hitelkerete 50%-át kézpénzben felveheti!
– Rugalmas visszafizetési lehetôségek

Telefon: 06 70 521 4739



A hagyományok szerint a megyebállal nyitották meg a báli
szezont. A Claudius Szállóban január 7-én rendezett bálon a
városokat elsôbálozó táncosok képviselték. Horváth Ádám és
Horváth Anett, a celldömölki gimnázium diákjai a keringôt tán-
coló elsôbálozók között szerepeltek.

Megyebálon táncoltak

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

GM bejegyzési szám: R- 00282/1992/2002

FFOOLLYYAAMMAATTOOSS  VVAALLUUTTAAVVÁÁLLTTÁÁSS,,  
KKEEDDVVEEZZÔÔ  ÁÁRRFFEEKKVVÉÉSSSSEELL  
EEGGÉÉSSZZ  ÉÉVVBBEENN  AA  CCIIKKLLÁÁMMEENN  TTOOUURRIISSTT
UUTTAAZZÁÁSSII  IIRROODDÁÁBBAANN..

T U N É Z I A :  
2006. 02. 07., 02. 14., 02. 21, 

indulással, már 29.900 Ft/fôtôl

E G Y I P T O M :
2006. 02. 01., 02. 08., 02. 15., 02. 22-i 

indulással, már 69.900 Ft/fôtôl

M A L D Í V - S Z I G E T E K :  
2006. 01. 27-én 289.000 Ft/fô

T H A I F Ö L D :  
2006. 01. 26., 01. 27-i indulással, 

már 159.900 Ft/fô

K U B A :  
2006. 02. 02., 02. 09-i indulással, 

már 299.900 Ft/fô

Keresse akciós belföldi tavaszi ajánlatokat irodánkban!

CELLI-UDVARHÁZ BT. 
I N G A T L A N  A J Á N L A T A :  

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. 
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

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 ga-
rázzsal melléképülettel eladó. I.ár: 15,5 M Ft

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

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

Celld-ön 1 szobás belvárosi lakás eladó.
Ir.ár: 5 M Ft.

Kemeneskápolnán szoba+elôtér elrendezésû
ház, felújítva eladó. Ir.ár: 3,2 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 családi-
ház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis cs. ház garázs-
zsal, frekventált helyen eladó. Ir.ár: 16,5 M Ft

Celldömölkön 1+2x1/2 szobás, teljesen fel-
újított sorház lakás eladó. Ir.ár.: 10,5 M Ft

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

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

Celldömölkön 3 szobás, földszinti lakás
eladó. Ir.ár.: 10,5 M Ft

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

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

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház, frekventált helyen
eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Celldömölkön 3 szobás cs. ház 960 m2 telek-
kel eladó. Ir.ár: 15 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.

Celld-ön 2 szoba+nappalis cs. ház eladó.
Ir.ár: 9,5 M Ft

Celldömölkön 27 m2-es belvárosi üzlethelyi-
ség eladó. Ir.ár.: 6 M Ft

Celldömölkön 3 szobás családiház 700 m2

telken eladó. Ir.ár: 10,9 M Ft


