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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!

98-as benzin
Celldömölk, Kolozsvár utcában,
a Mesteri felé vezetô úton.
Nyitva: minden nap 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó

CELLI-UDVARHÁZ BT.
4800

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
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Celldömölkön 3 szobás cs. ház 960 m telekkel eladó. Ir.ár: 15 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 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.: 6 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

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

»JEGYZET

Van közük
hozzá
Sólyom Lászlótól tudom, hogy április 9-én valószínûleg korán fogok
kelni, merthogy akkor lesznek a
parlamenti választások, és gyanítom, ismét ott leszek lakóterületem szavazókörzetének szavazatszámláló bizottságában. Látom
magam elôtt a hajnali szavazókat,
akik szolgálatba igyekeznek, aztán
az elsô alkalommal szavazókat,
akik különös izgalommal lépnek a
szavazófülkébe. Látom a tízórai
szentmise elôtt és után fegyelmezett sorokban várakozó embereket, majd pedig a vasárnapi ebéd
utáni szieszta múltán ismét kialakuló tömeget. Aztán eszembe jut a
voksszámlálás: jaj, csak minden
stimmeljen!
Bízom benne, hogy idén is – mint a
mi körzetünkben mindig – sokan
jönnek el szavazni. Amikor majd
nyilvánosságra kerül, hogy országos viszonylatban ki hogyan szerepelt, örülhet az, aki a gyôztesekre
szavazott, aki pedig a vesztesre
voksolt, elmondhatja, hogy ô megtette, ami tôle tellett, rajta nem
múlott.
Aki pedig el sem ment szavazni,
esetleg úgy vélekedik: mi közöm
hozzá?! Hát, nagyon is sok. Ugyanis
ô is ebben az országban él. Ez a hazája.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Képviselôi
fogadóórák
Hetényi Endre, a 4. számú választókörzet képviselôje február 9-én
(csütörtökön) 17–18 óráig fogadóórát tart a mûszaki szakközépiskolában.
Véghné Gyürüssy Katalin, az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület képviselôje fogadóórát tart.
Február 13-án 13–15 óráig várja az
5. számú választókörzet polgárait
a polgármesteri hivatal elsô emeleti dísztermében (régi VB-terem).

Áprilisi választások
Április 9-én lesz az országgyûlési
képviselô-választások elsô fordulója. Ezt Sólyom László köztársasági
elnök január 19-én jelentette be a
Sándor-palotában sajtótájékoztató
keretében. A választások második
fordulóját április 23-án tartják.
A rendszerváltás után ötödik alkalommal várják a választópolgárokat
parlamenti választásokra. 1990-ben
március 25-ére, 1994-ben május 8ára, 1998-ban május 10-ére, 2002ben április 7-ére tûzték ki az elsô forduló idôpontját. Az államfô bejelentésével hivatalosan is kezdetét vette
a 2006-os kampány. A bejelentést és
a választási forduló idôpontját tekintve az idei lesz a legrövidebb kampány a parlamenti választások történetében.
Összesen 176 egyéni körzetben versenyeznek mandátumért a jelöltek. A
választópolgárok február 10-ig kapják kézhez a kopogtatócédulákat, valamint az ajánlószelvényeket. Ahhoz,
hogy valaki egyéni választókerületi
jelölt lehessen, legalább 750 választópolgár érvényes ajánlását kell
összegyûjtenie.
Február
17-ig
megújítják a kampány tisztasága felett ôrködô, illetve az eredmények
megállapítására jogosult helyi és területi választási bizottságokat. Az
egyéni jelölteket március 17-ig, a listás szavazáshoz a területi listákat
március 20-ig, az országos listákat
21-ig lehet bejelenteni. A szavazatszámláló bizottságok tagjait március
20-ig választják meg. A választási
kampány a szavazást megelôzô péntek éjfélig tart.
Az elsô forduló tájékoztató adatait
április 9-én késô este nyilvánosságra
hozzák, a hivatalos eredményt azonban csak egy nappal késôbb teszik
közzé. Április 23-án az elôzetes eredményt az urnazárást követô két-három órán belül ugyancsak megismerhetjük, a végeredményre azonban
várni kell, míg a külképviseletekrôl
hazaszállítják az urnákat. Így a végle-

idén ismét leadhatják voksaikat a választópolgárok (archív)

ges adatokat várhatóan április 29-én
vagy 30-án ismertetik. Ha senki nem
nyújt be kifogást, egy nappal késôbb
kihirdetik a választás hivatalos végeredményét is.

Politikai hirdetések
Az Új Kemenesalja tulajdonosa és kiadója – a
lap közszolgálati funkciójából adódó feladatainak megfelelôen – a korábbiakhoz hasonlóan
az idei parlamenti választások elôtt is ingyenes bemutatkozási lehetôséget kínál a jelöltet
állító szervezeteknek, illetve a független képviselô-jelölteknek. Az egyenlô esély elvét
szem elôtt tartva ezek az ingyenes politikai
hirdetések ugyanabban a lapszámban (2006.
március 31-én), illetve egyforma terjedelemben (egy teljes újságoldalon) jelennek meg.
Az ingyenes bemutatkozási lehetôségen kívül
fizetett politikai hirdetéseknek is helyet
adunk az újságban. A részletekrôl következô
lapszámunkban bôvebb felvilágosítást adunk.
»AZ ÚJ KEMENESALJA KIADÓJA
ÉS SZERKESZTÔJE

Jubileumi kórustalálkozó
Fennállásának negyvenedik évfordulóját ünnepli a Liszt Ferenc Vegyeskar
Süle Ferenc karnagy vezetésével. Ez
alkalomból jubileumi kórustalálkozót
rendeznek április 29-én az Apáczai
Kiadó nagytermében. Az ünnepségre
várják a kórus egykori és mostani
tagjait. A kórus mûsora, a közös

éneklés után vacsora mellett alkalom
lesz az emlékek felidézésére is. Süle
Ferenc elmondta, hogy mintegy ötszáz tagja volt a kórusnak 1966 óta,
reméli, közülük minél többen részt
vesznek a találkozón. Jelentkezni nála, a 06 30/8589-841-es telefonszámon lehet.
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Még állnak a díszletek a Ságon
Belepte a hó a Ság hegy kráterében
lévô épületeket. A díszletfalut, ahol
nemrég még filmesek nyüzsögtek,
ôrök vigyázzák egészen addig, míg
le nem bontják.
Az Eragon címû filmet néhány hónap
múlva már a mozikban láthatjuk. A
film utolsó jeleneteinek helyszínéül
szolgáló Ság hegyre érve hiányzik a
nyüzsgés, ami még a tél elején fogadott minket. Akkor az út mellett, a
parkolóban is sátrak, lakókocsik sokasága állott, fogadva a stábot. A fogadó mellett ma már csak a lezárt sorompó és az újonnan készült út emlékeztet arra, hogy a filmforgatás kedvéért átalakult a környezet. A kráter

a film alapjául szolgáló könyv címlapja
(európa kiadó)

felé haladva jóval tágasabbnak tûnik
minden, mint korábban, a kráter pedig szokatlanul nagynak. Kiirtották a
felesleges bozótot, megszabadították
a hegyoldalt a balesetveszélyes,

mozgó kövektôl, tisztább, rendezettebb lett a hegy.
A kráter bejáratánál az egyik ôrzô-védô szolgálat munkatársai fogadnak,
majd kalauzolnak végig készségesen
bennünket a kordonnal lezárt díszletek között. A sûrû hóesésben még láthatjuk a filmbeli falu épületeit, a fából
készült, magasba kúszó tornyot, a súlyos kapuszárnyakat, a gigászi gerendákat. A függôhídnak már csak a nyoma van meg, hiszen azt a film utolsó
jelenetében felrobbantották. Még a
hó alatt is látszik a nyoma a vastag fóliának, amellyel a földet letakarták, és
amelyre a díszleteket rátették. Hiszen
természetvédelmi szempontból óvták
a környezetet, nem engedték meg azt
sem, hogy akár egy helyen is fúrjanak. A Ság hegy rendbe tételére több
pénz jutott, mint bármikor, az utóbbi
években.
Egy ideig kérdéses volt, marad-e a
díszletfalu tavaszig vagy nyárig. A
Ság hegy belsô területeinek, így a
kráternek is az állam a tulajdonosa,
az Ôrségi Nemzeti Park a kezelôje. A
filmkészítôkkel így a nemzeti park
igazgatója egyeztetett a díszletek
sorsáról. Dr. Markovics Tibortól megtudtuk: úgy egyeztek meg, hogy a
vegetációs idôszak kezdetéig lebontják a filmbeli falu elemeit, és a film
készítôi eredeti állapotába állítják
vissza a környezetet. Bizonyára idegenforgalmi vonzerôvel bírt volna, ha
a kirándulók láthatták volna, hol is
játszódott a Sárkánylovas története,
ám több szempontot mérlegelve
döntött így a nemzeti park igazgatója. Információink szerint február végéig azonban még látogatható a kráterbeli kis falu, a kirándulók közelrôl
is láthatják a díszleteket.
A film alapjául szolgáló regényt a fiatal amerikai szerzô, Christopher
Paolini írta. A fantasyregény Az örök-

ség trilógia elsô darabja. Paolini 15
éves korában kezdte el írni az
Eragont. Szülei kiadójában, magánkiadásban jelent meg elôször 2002ben. Rá egy éve már a New York
Times sikerlistájának élére került –
megelôzve három Harry Potterkötetet. Azóta több mint két és fél
millió példány kelt el belôle. Az
Eragont hamarosan utolérheti Az
örökség trilógia második darabja, A
legelsô címû könyv, amely az Egyesült Államokban már a könyvesboltok
polcain van. A történetben a fôhôs az
elsô Sárkánylovas után kapta a nevét. Eragon árva fiúként nevelkedett
egy tanyán. Csodás módon jutott
hozzá egy zafírkék tojás, amelybôl kikelt hûséges társa, Saphira. Sárkányával hosszú utat járt be, míg
megérkezett a Beor-hegységben lévô faluba. Útja során küzdött a jóért,
ellene indult a rossznak. A kiválasztás
után a tenyerén viselte a korábban
kihalt Lovas rend jelét, az ovális fehér
foltot, a ragyogó tenyeret. Hogy
azután eszét, testi ügyességét, akaraterejét, varázslóképességét fejlesztve váljon azzá, ami lett. Képviselje azt a regényben is megfogalmazott igazságot, miszerint a bölcsesség, a bátorság, a barátság viszik
elôre az egyént az útján, ragadja magával a közösséget. Dicsô harc után
ér véget Eragon története az elsô
rész végén. Hogy mi lesz az élete,
sorsa a továbbiakban, azt is megtudhatjuk, ha elolvassuk a regénytrilógia
további köteteit. És akkor is megtudhatjuk, ha majd elkészül a film második része. Úgy hírlik, a filmtársaság
megvásárolta az Eragon második részének forgatási jogát is. Még az is
elképzelhetô, hogy a Ság hegy néhány hónapra ismét átváltozik a mesebeli Beor-hegységgé.
»T.G.

A januári áfacsökkentés hatása
Körülnéztünk városunk néhány üzletében január második hetében.
Szemlélôdésünk és érdeklôdésünk
arra irányult, hogyan érvényesítik a
boltok a 25 százalékos áfa 20 százalékosra mérséklését a fogyasztói
árakban. Tapasztalataink szerint az
általános gyakorlat az, hogy a tavalyról megmaradt áruk áfáját meghagyták 25 százalékosnak. A legtöbb helyen úgy informáltak, hogy az újonnan érkezô árucikkeknél már a 20
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százalékos áfát alkalmazzák, és az
elôzô évi maradványt is ehhez igazítják majd. (Az alapvetô élelmiszerek
ára nem csökken, mert azok ára a 15
százalékos áfa-kategóriába tartozik.
A szerk.)
A tartós háztartási és egyéb eszközöket árusító üzleteknél a nagyobb
– általában tízezer forint feletti – értékû cikkeknél már kezdettôl a 20
százalékos kulcsot alkalmazzák, a
kisebb értékû áruknál egyelôre ma-

radt a 25 százalék. Azért találtunk
olyan áruházat is, ahol január 2-tól
valamennyi, 25 százalékos kategóriába tartozó cikk fogyasztói árát a
20 százalékos áfához igazították. A
boltvezetôk véleménye általában
az volt, hogy a nagykereskedelmi
árak szép lassan emelkedni fognak,
így aztán a vevôk nem sokat fognak
érzékelni az ötszázalékos csökkentésbôl.
»VÖLGYI L.

Vendégek az egykori rendházban
VISSZAKAPJA INGATLANÁT AZ EGYHÁZ, ÚJ VÁROSHÁZA ÉPÜL
fotó: völgyi lászló

Vallási turizmus, ifjúsági centrum
számára alakítja át az egyház az
egykori rendház épületét, amelyben jelenleg a városháza mûködik.
A polgármesteri hivatal új épületének helyérôl a képviselô-testületi
ülésen tárgyaltak.
Kiss Péter kancelláriaminisztert, Várszegi Asztrik pannonhalmi fôapátot,
Gulyás Kálmán egyházügyi államtitkárt, valamint Szabó Lajos országgyûlési képviselôt január 24-én a városházán fogadta Fehér László polgármester. A megbeszélésen, amelyen jelen volt Baranyai Attiláné dr.
jegyzô, Söptei Józsefné alpolgármester és Nagy Péter plébános is, az
egykori bencés kolostor sorsáról volt
szó. A vendégek végigjárták a hivatali épületet, ahol egy korábbi restaurálás nyomán ma ismét láthatók az
egykori kolostor helyiségeinek belsô
festményei.
Az épület 1950-ben kártalanítás nélkül került az állam tulajdonába a Magyar Bencés Kongregációtól. A Magyar Katolikus Egyház az 1991. évi
egyházi ingatlanrendezési törvény
alapján igényelte vissza. Az 1700
négyzetméter területû, mûemlékileg
védett épületért, mint arról már korábban írtunk, a celldömölki önkormányzat 640 millió forint kártalanítást kap. Errôl a múlt évben döntöttek, és akkor határozták meg az idôpontot is, miszerint 2007 végéig kell

birtokba adni az épületet a Pannonhalmi Fôapátságnak.
A sajtótájékoztatón Kiss Péter elmondta: múlt novemberben született
kormánydöntés arról, hogy március
végéig megtörténjen az egész ingatlanvagyon kárrendezése és jogi rendezése. A jegyzékek 1719 ingatlant
tartalmaztak, 300-400 ingatlan sorsáról tárgyalnak még. Az egyházak
dönthetnek, hogy gyorsított formában akarják-e a kártalanítást, akkor
márciusban a kártalanítási összegekrôl is döntés születik, vagy ahogyan a
törvény szól, 2011-ig történik az elszámolás. A miniszter szerint ez egy
újabb fejezetét zárhatja le a rendszerváltásnak.
– Mi nem kívántunk lemondani az ingatlanról, hiszen az egyház, a bencés
rend és a város javára válik, ha az
épületegyüttes lelkipásztori, zarándoklati és ifjúsági célt szolgál majd a
jövôben – emelte ki Várszegi Asztrik.
– Celldömölköt történelmi kapcsolat
fûzi össze Máriacellel, rajta kívül más
Mária-zarándokhelyekkel is kapcsolatot kiépítve lüktetô hitéletet lehet
létrehozni. A fôapát hozzátette, hogy
örömmel vették az ingatlanrendezés
felgyorsítását, hiszen a szerzetesrendek szeretnének minél hamarabb tulajdonukhoz jutni.
A polgármesteri hivatal számára a
városnak új, a tervek szerint egy
1200 négyzetméter területû épületet
kell építenie. Fehér László polgár-

az egykor kolostor sorsáról egyeztettek a tárgyaláson

mestertôl megtudtuk, hogy a tárgyalások, a közmeghallgatás után, a
szempontokat mérlegelve három
helyszín maradt. A templom elôtti
Gáyer-park, a Szentháromság-szobor
környéki park hátsó része, illetve a
kilencemeletes épület és a mûvelôdési központ elôtti parkoló, ami korábban lakóházakkal volt beépítve. A
helyszínrôl (lapzártánk után) a február 1-i képviselô-testületi ülésen
tárgyaltak, és valószínûleg döntöttek
is. Az eredményrôl következô lapszámunkban számolunk be. A városvezetô elmondta még, hogy az engedélyezések, a tervkészítések és a pályáztatások után ôsszel szeretnék
kezdeni az új városháza építését.
»T.G.

Babavárás kismamáknak tanfolyamon
A gyermekvárás kilenc hónapja örömökkel, izgalmakkal, ugyanakkor
szorongásokkal, félelmekkel, kérdésekkel teli idôszak a kismamák számára. Ezeket a hónapokat igyekeznek a védônôk könnyebbé tenni. A
tanácsadásokon túl szülésre, szülôi
szerepre felkészítô tanfolyamot hirdettek meg, amely a tavalyi év októberében indult, és december közepén fejezôdött be. A hat alkalomból
álló programsorozatra elsôsorban az
elôször szülô és terhességük elsô idôszakában levô kismamákat várták.
A kezdeményezés célja volt, hogy a
várandósság boldog idôszakát követôen a szülés is örömteli, maradandó
élménnyé válhasson a leendô anyák
számára – mondta el Lukács Alajosné
védônô. Ennek megfelelôen számos

érdekes programmal színesítették a
foglalkozásokat. Gyógytornász segítségével kismamatornán vehettek
részt, mozgással és tornával megalapozva a fájdalommentes szülést. A
gyermeküket várók videofilmen keresztül ismerkedhettek meg a terhesség alatti változásokkal és a terhesség élettanával. A várandósság ideje
alatti életmódról, táplálkozásról, fogápolásról és öltözködésrôl is hasznos
tanácsokat kaptak a védônôktôl a
résztvevôk. Ezek mellett szülész szakorvos elôadásában az orvosi vizsgálatok fontosságáról, az ultrahang vizsgálatról hallhattak, valamint a szülés
megindulásának jeleit és folyamatának szakaszait is megismerhették. A
szülésznô a szülés alatt alkalmazandó
légzôgyakorlatok és relaxáció jelentô-

ségére hívta fel a figyelmet. Hogy a
kismamák közelebbrôl is megismerkedhessenek életük fontos eseményének helyszínével, szülôszoba-látogatást is szerveztek számukra. A szülés utáni idôszakról, az újszülött csecsemô ápolásáról, gondozásáról, a
gyermekágyas idôszakról szintén szülész szakorvos és csecsemô-szakápoló
segítségével szerezhettek tudomást a
gyermeküket várók. A foglalkozásokon kötetlen beszélgetésre, kérdésekre és ezek megválaszolására is lehetôség nyílt, és a várandósok egymás közt is kicserélhették tapasztalataikat. A védônôk szeretnék folytatni
ezt a kezdeményezést, a legközelebbi tanfolyam indítását februárra, márciusra tervezik.
»REINER ANITA
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Bemutatkozott a képviselôjelölt
Újra indul a képviselôségért Kovács
Ferenc, térségünk választott országgyûlési képviselôje, aki a nyugodt
kampány mellett szól.
Bemutatkozott a Sárvárt, Celldömölköt és
környékét magába foglaló 4. számú választókörzet fideszes országgyûlési képviselôjelöltje. Kovács Ferenc elôször az induló kampánnyal kapcsolatban elmondta,
hogy feszes, majdnem 80 napos idôszak
áll elôttünk. Véleménye szerint gyakorlatilag az elmúlt négy évben különbözô okokból végig folyt a kampány. Mind a két politikai oldal megtett mindent, hogy saját
programját népszerûsítse, a társadalmi elfogadottságát rögzítse vagy megôrizze.
A képviselôjelölt hangsúlyozta, hogy Vas
megyében, illetve a 4. számú választókörzetben nyugodt és kiegyensúlyozott stílus
volt a jellemzô, a politikusok közötti emberi kapcsolatok konszolidáltak voltak.
Nem zajlott a sajtóban az egymás lejáratását megcélzó program, sem a pártpolitikai,
sem az egyéni jelöltek közötti versengésben. Reményét fejezte ki, hogy ez így is
marad. Hozzátette: demokrata emberként
hisz abban, hogy az emberek józan ítélô-

kovács ferenc a fidesz mpsz képviselôjelöltje

képesség alapján el tudják dönteni, hogy
mikor menjenek el szavazni, és kire szavazzanak. Reményei szerint minél többen
kinyilvánítják a véleményüket, mert ez is a
demokrácia teljessége lesz. Céljuk, hogy
felhívják az emberek figyelmét a politikai
erôk közötti értékrend különbségekre.

Kovács Ferenc negyedszer indul egyéni
képviselôjelöltként. Megköszönte a választópolgároknak a bizalmat, hogy nyolc évig
a Fidesz tagjaként a térség képviselôje lehetett a parlamentben. Véleménye szerint
az elmúlt négy évben a kormány a baloldali kormányokra jellemzô módon azzal foglalkozott, ami a múltban történt, illetve egy
valamikori, nagyon messzi jövôképpel áltatja az embereket. Nem találta meg a helyes válaszokat a tegnapra, a mára és a
holnapra. Politikai szemléletbeli hibának
tartja például a családpolitikai támogatások
rendszerének, illetve a Széchenyi-terv
programjainak leállítását.
A Celldömölköt is érintô programjából
kiemelte: megpróbálják megôrizni a MÁVnak magyar állami tulajdonban tartását,
fontos feladat a celldömölki MÁV-tanmûhely visszaállítása. Szeretnék megtalálni a
kórház szerepét egy megyei koordinációval, és fel kell erôsíteni az önkormányzatok gazdasági helyzetét.
Kovács Ferenc elmondta még, hogy készen
vannak a kormányprogrammal is, amelyben hiteles és jó gazdaságpolitikai és szociálpolitikai stratégia született meg.
»T.G.

A vidéken élôkért dolgozna
Bemutatkozott Gróf István, a 4-es
választókörzet MDF-s országgyûlési
képviselôjelöltje. A január 23-án
tartott sajtótájékoztatón bejelentették a párt ifjúsági szervezete helyi csoportjának megalakulását is.
fotó: sipos tibor

gróf istván (jobbról) az mdf képviselôjelöltje
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Gróf István, a Magyar Demokrata Fórum
megyei elnöke lett a Sárvár – Celldömölk
választókörzetének országgyûlési képviselôjelöltje. Az 56 éves agrármérnököt –
aki Sárváron jelenleg önkormányzati
képviselô, korábban alpolgármester is
volt – hétfôn este a Sághegy Fogadóban
tartott sajtótájékoztatón mutatták be. A
képviselôjelölt programjából a vidéken
élôk helyzetének javítását emelte ki.
Felvázolta, hogy a választókörzet 47 településébôl a két kisvároson kívül a többi község, amelyek lakosainak életkörülményeinek javítása a célja. Elsôként az
önkormányzatok helyzetét említette,
amelyet az Antall-kormány idején támogattak, azóta viszont magukra maradtak.
Szólt a mezôgazdaság fejlesztésérôl, fôként az állattenyésztés tönkretételétôl
óvott. Kiemelte a kisposták ügyét, hiszen a hatszáz fô alatti településeken
megszüntették a kispostákat. A választókörzet 25 településén így ma már nincsen állandó posta. Elmondta, hogy kikérték a települések polgármestereinek
véleményét, hogy a posták visszaállítá-

sát szeretnék-e, illetve elégedettek-e a
mozgópostákkal. A válaszokat tartalmazó ívet eljuttatták a térség jelenlegi országgyûlési képviselôinek. Fontosnak
tartja, hogy az ügy a parlament elé kerüljön, és a kis településeken élôk jogai
se sérüljenek.
Gróf István elmondta, hogy önállóan
méretteti meg magát, a választások második fordulójában a jobboldali többség
megszerzése érdekében elfogadja más
párt támogatását, illetve ô is felajánlja a
támogatást. Pártjával együtt korrupciómentes, tiszta közéletet szeretnének
megvalósítani.
Almássy Kornél, az Ifjúsági Demokrata Fórum elnöke, az MDF alelnöke bejelentette,
hogy hat taggal megalakult az IDF celldömölki – sárvári csoportja. Ifjúsági szervezetként az is céljuk, hogy segítségükkel az
MDF minél sikeresebb választási eredményt produkáljon. Szó esett arról is,
hogy az MDF helyi szervezetébôl decemberben nyolcan felfüggesztették tagságukat, de a szervezet dolgozik tovább.
»T.G.

» K R Ó N I K A
fotó: völgyi lászló

Közéleti kávézóban
Telt ház fogadta Bolgár Györgyöt január 26-án a mûvelôdési központban. A Közéleti kávézó sorozatot az
MSZP celldömölki szervezete rendezi. A program házigazdája Szabó Lajos országgyûlési képviselô és Fehér
László, az MSZP helyi elnöke volt, a
beszélgetést Bene Csilla vezette.
A rádiós újságíró a Klubrádióban vezet
mûsort, és országos lapokban publikál. Beszéljük meg! címû mûsora közismert és közkedvelt. A celldömölki
beszélgetés során szó volt arról, hogy
a Fidesz elnöke a választási kampányban ígéretet ígéretre halmoz, járulékcsökkentést, azzal járó munkahelyteremtést és 14. havi nyugdíjat ígér.
Bolgár György szerint egy ellenzéki
párt nyilván nem tud mást tenni, csak
ígérgetni, hiszen nincsen döntési, intézkedési helyzetben. De ezek az ígéretek már nem tartoznak a realitások
világába. Úgy költségvetési hiányt
csökkenteni, ahogy a Fidesz elnöke
mondja és képzeli, nem lehet. Orbán
Viktor el akarja hitetni, hogy miközben a bevételeket jelentôsen csökkenti, a kiadásokat jelentôsen növeli.
Minden gazdasági szakember tudja,
hogy ezt nem lehet.

Szóba került a Financial Timesszal kapcsolatos Fidesz-vita is. Mint az tudott,
a világ egyik legrangosabb gazdasági
lapja Magyarországról készített mellékletet, amelyben az újságírók beszámoltak a magyar gazdasági mutatók
kedvezô alakulásáról. A Fidesz politikusai azzal vádolták a kormányt, hogy
egy hirdetés segítségével megvásárolták a lap kedvezô véleményét. Az
üzletemberek bibliájaként emlegetett
Financial Times kikérte magának,
hogy a Fidesz kétségbe vonta a lap
objektivitását, függetlenségét. Bolgár
György szerint az esetet az ellenzék
szándékosan magyarázta félre. A moderátor szóba hozta a Kerényi Imre
Celldömölkön tett forradalmi kijelentéseit is. Bolgár György szerint a jobboldalnak reagálásképpen nem mûvészemberezni kellett volna, hanem
kimondani: mi ezt nem tûrjük. Ezzel
ellentétben Orbán Viktor azt mondta,
minél több Kerényi kellene az országban. Rogán Antal és Pokorni Zoltán
azonban elhatárolódott Kerényi forradalmat jósoló kijelentéseitôl. Utóbbi
azt mondta, hogy puccs volna, ha ez
demokráciában megtörténne.
„A demokráciának éppen az a lényege, hogy lehet szabadon, nyugodtan

bolgár györgy és bene csilla a közéleti kávézóban

és komoly konfliktusok nélkül változtatni. Én abban bízom, hogy minden
demokratikus politikai erô fölfogja a
súlyát: az, hogy gyôz, az nem a másik megsemmisítése, a másik letiprása, a kisebbség teljes háttérbe szorítása a parlamentben és a parlamenten kívül, hanem az, hogy az elképzeléseit a következô négy évben ô
valósíthatja meg, megfelelô demokratikus kontrollal. Ha ezt megérti és
megérteti a politikai osztály, akkor
valószínûleg megérti a demokráciát
is, és segít az embereknek ezt a demokráciát elfogadni. De ez a politikai
osztály felelôssége”, mondta Bolgár
György. A Közéleti kávézó következô
vendége Kiss Péter kancelláriaminiszter lesz február 9-én 18 órakor.
»TULOK G.

Kártyákkal a betörések ellen
Betörés-megelôzô kártyarendszert
vezetnek be a városban és környékén. A mintaértékû projektre pályázaton nyertek pénzt a rendôrséggel
közösen.
Újfajta bûnmegelôzési programot indítanak a Celldömölki Rendôrkapitányság illetékességi területén. A
projektrôl Szombathelyen, a megyei
fôkapitányságon dr. Orbán Péter megyei fôkapitány, Kovács József celldömölki kapitány, valamint Fehér László polgármester sajtótájékoztató keretében számolt be.
A betörés-megelôzô kártyarendszer
segítségével a betöréses lopások számának visszaszorítását, valamint azok
felderítési arányának javítását remélik. A programot dr. Orbán Péter mutatta be. A rendszer nyomdai úton
elôállított kártyákra épül, amelyek a
rendôrség és az állampolgárok közötti

információáramlást gyorsítják, ezáltal
csökkentve a reagálási idôt. A kártyarendszer három darabból áll. Az otthonkártya a lakástulajdonos adatait és
elérhetôségét tartalmazza, a kártyát a
tulajdonos a lakás egy látható pontján
helyezi el. Ha a szomszéd vagy a rendôrjárôr fedezi fel a betörést, segítségével a lakás tulajdonosa rövid idô alatt
felkutatható. A nyaralókártyát személyesen vagy postai úton juttathatja el a
rendôrséghez a lakás tulajdonosa akkor, amikor nyaralni indul, vagy huzamosabb idôre üresen hagyja a lakását.
A látogatókártyát az üresen hagyott
lakóházat ellenôrzô rendôrjárôr tölti ki,
miután kívülrôl ellenôrizte a lakást,
nem történt-e betörés, majd a kártyát,
az ellenôrzés idejét feltüntetve, a postaládába dobja be.
A sajtótájékoztatón Kovács József
kiemelte: így a rendszeres járôrözéseken kívül hangsúlyozottabban tud-

nak figyelni az üresen hagyott lakásokra, mindez megnövekedett járôrtevékenységet igényel. Reményét
fejezte ki, hogy a program segítségével vissza tudják szorítani a betörések
számát, valamint reméli, hogy általa
a lakosság és a rendôrség kapcsolata
is erôsödik.
A programra a Belügyminisztérium
pályázatán a rendôrség és a város
önkormányzata közösen nyert kétmillió forintot, tudtuk meg Fehér
László polgármestertôl. A városvezetô elmondta, hogy Celldömölkön
egyre több kisebb-nagyobb betörés,
besurranás történik, és egyre nagyobb számban jelennek meg az utazó betörôk. Hozzátette: reméli, hogy
a betörés-megelôzô kártyarendszer
bevezetése a lakosság hasznára lesz,
így azután évente szeretnének pályázni a program megvalósítására.
»T.G.
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Hajdan volt választások

A választásokon
egy hivatalos
és egy önjelölt
indult el

A napokban ismertük meg az idei országgyûlési választások idôpontját,
de már hónapok óta nagy, esetenként durva kampány folyik. Régen is
voltak ilyenek, igaz, akkor a korteskedés sokkal rövidebb ideig tartott,
és a programokról szólt.
A jelöltek járták a falvakat, ahol az illetô népszerû volt, ott díszkaput
ácsoltak, magyaros ruhába öltözött
leányok sorfala, hangos éljenzés közepette fogadták. Ellenfelét becsmérelték: Le vele!… Az sem volt ritka,
hogy a falu határában feldíszített
lovas bandériumok, kerékpáros rajok
fogadták a jelöltet, és kísérték a gyûlés helyszínére. Ott virággal árasztották el, szavalókórus percekig éltette.
Valóságos népünnepélyt rendeztek,
ahol ott volt a falu apraja-nagyja.
A jelöltek általában a saját pártjuk
programját ismertették. Szóváltások,
veszekedések a két tábor tagjai között fordultak elô. Általában ketten
neveztek a választási küzdelmekbe.
Egyikük a hivatalos, a másik az önjelölt. Az is elôfordult, hogy mindkét jelölt azonos pártból volt. A viták ilyenkor sem maradtak el.
Az 1910-es választáskor Ostffy Lajos
ostffyasszonyfai földbirtokos, hosszabb
ideig fôispán volt a hivatalos jelölt.

Maróthy László káldi földbirtokos, celli
fôszolgabíró önjelölt. A szavazás napján mindkét fél folyamatosan hozta
szavazni a szimpatizánsokat. Igen szoros volt a küzdelem. 1910-ben még
nem volt ilyen fejlett a közvéleménykutatás, hogyan, hogy nem, kitudódott: a két jelölt egálra áll. A küzdelmet az Ostffy-hívek leleményessége
döntötte el. Zárás elôtt kimentek az állomásra, éppen akkor járt be egy vonat, és négyfônyi személyzetét még
éppen idôben leszavaztatták. Mit ad a
véletlen, Ostffy négy szavazattal gyôzött. Ellenfelei persze óvtak, de az
óvást elutasították, mivel nem lehetett bizonyítani az utolsónak behozott
négy személy szavazata döntött-e.
Visszatérve a kampány idôszakára.
Két atyafi, nem lévén egy véleményen, még a mezôre menet is egymást bosszantotta. Azt mondja a
Maróthy-párti: Ostffy olyan, mint a
maga kukoricája, alig látszik ki a földbôl. Nézze meg az enyémet, már derékig ér. Maróthy fog gyôzni, ô az
erôsebb. Ebbôl lett a következô nap
már közszájon forgó mondóka: Ostffy
Lajos csak egy arasz, Maróthy a nagyobb paraszt. Éljen…
1926-ban Szombathy Kálmán a kormánypárt felülrôl ide irányított hiva-

PORTRÉ

Varga Józsefné
Volt
kollégái
2005 decemberében köszöntek
el nyugdíjba vonulása alkalmából Varga Józsefnétôl, Irmitôl, aki hosszú éveken keresztül
tanította városunkban a nôi szabókat a
szakma szeretetére. Varga Józsefné 1945.
február 14-én született Alsóságon, ahol
két testvérével együtt nevelkedett. Az általános iskola elvégzése után akkori osztályfônöke, Kertész Ilonka néni segítségével került Bagics Jenôné nôiszabó-mesterhez. Abban az idôben a mesterek vették
fel a diákokat, akik kétszer fél napot töltöttek az iskolában, a többi idôt a mesterek
mûhelyeiben. Varga Józsefné nagy szeretettel mesélt azokról az évekrôl, amikor a
mestere nemcsak a szakma minden apró
részletét tanította meg neki, hanem nevelte is. Három év múlva Kemenessöm8

jénbe került, ahol a kis óvodások ruháit javítgatta, kisszoknyákat varrt nekik. Ez nem
állt távol tôle, hiszen már tízéves korában
a saját babáinak édesanyja lábbal hajtható varrógépén varrta a ruhácskákat. 21
évesen érettségizett, mestervizsgázott,
majd iparos engedélyt kapott. Alsóságon,
a férjhezmenetelét követôen pedig Celldömölkön dolgozott kisiparosként.
– Minden vágyam az volt, hogy pedagógusként dolgozhassak, így nagy öröm
volt számomra, amikor 1967 szeptemberében Horváth Lajos igazgató úr felvett óraadóként az akkori ipari iskolába.
Büszke vagyok arra, hogy végigjártam az
iskola útját, hiszen a kezdetektôl egészen a tanmûhely létrejöttéig, majd azt
követôen is az iskolában tanítottam. A
tanmûhely kialakítását a szívügyemnek
tekintettem. A gyerekekkel elsôdleges
célom a szakma megszerettetése volt,
ezután lehetett követelni. Minden verse-

talos jelöltje. Bethlen miniszterelnök
és Vass népjóléti miniszter bizalmi
embereként mutatják be. Valakik
számára fontos személy lehetett,
mert mellette korteskedett Mikes
püspök, Tarány fôispán és sokan mások. Hangsúlyozták, eredmény csak a
hivatalos jelölttôl várható. A sajtó
Szombathyt reklámozza, diadalútjáról beszél. Ellenfele Jánossy Gábor
kemenesmagasi kisbirtokos, megyei
köztisztviselô. Összegyûjtött ajánlások – ma kopogtatócédula – alapján
Jánossynak is van esélye. Szombathyt
mindenáron be akarták juttatni a parlamentbe, ezért volt szükség „nagyágyúk” bevetésére. Vass miniszter
azt közölte: azért jött, mert azt hallotta, hogy ebben a körzetben nincs
meg a választópolgárok között az
egyetértés, itt felekezetek szerint elkülönülnek, vannak, akik felekezetek
szerint próbálnak ellentéteket szítani.
Soha ennyire nem volt szükség az
összefogásra, mint ma. „Szavazzatok
Szombathyra. Aki Szombathyra szavaz, Bethlen grófra szavaz”, hangsúlyozta. Vass miniszter – egyetemi tanár, kalocsai nagyprépost, Sárvár szülöttje – felszólítja Jánossyt, az egység
érdekében lépjen vissza. „Jánosiból
nem lesz követ, lefosta a megyekönyen részt vettem velük, hol nagyobb,
hol kisebb sikerrel.
Varga Józsefné 13 éven keresztül dolgozott szakoktatóként, majd Majnovics
Mária igazgatónô ellenôrzô szakoktatóként alkalmazta. Elvégezte az osztályfônöki tanfolyamot. A Mûszaki Szakközépés Szakiskolából búcsúzott a tanítástól,
de a munkától nem. Egyik lányával alakítottak egy bt.-t, és otthon is varrással
tölti a mindennapjait.
Többször elismerték a munkáját. 1979ben a Kiváló Kisiparos kitüntetés ezüst fokozatát kapta, 1985-ben pedagógus
munkájáért miniszteri dicséretet, 2005ben városi elismerô oklevelet vehetett át.
A családból nagyobbik lányának Dorottya
nevû kislánya viszi tovább a szakmát, ô
nagyon ügyes, divattervezô szeretne lenni. A nagymamája, aki, ha újra kezdhetné, most is ugyanezt a szakmát választaná, biztosan neki is elmondta már azt a
pár sort Móra Ferenctôl, amit a hitvallásaként tart számon: „Aki szeretettel ölt tûjével öltést öltés után, szeretete kinccsé válik, tûje arannyá.”
»VASS VERONIKA

» K HU ÁL TT TÚ É R R A
vet”, így az ellentábor. Hiába volt a
korteskedés Szombathy mellett,
Jánossy gyôz. Azért nem lett igaza
Vass miniszternek, mert bár vallási
villongások mindig voltak Kemenesalján, az itteniek ragaszkodtak saját
embereikhez, nem engedtek a szédítésnek, bármely magas helyrôl jöttek
is azok.
Nem volt könnyû Jánossynak a következô választás 1931-ben. Ekkor
Ormándy János, a Felsô-dunántúli
Mezôgazdasági Kamara igazgatója,
gazdasági fôtanácsos az ellenfél. A
sajtó Ormándyt dicséri. Nem lesz nehéz a választás, mondják, amikor a
mezôgazdaság helyzete tarthatalan,
a betegen csak az orvos segíthet, ez
az orvos Ormándy. Jánossy Gábor
ezúttal is fölényesen gyôz.
1935-ben Szentmártoni Radó Lajos
répcelaki földbirtokos, Kemenesalján
is jogot szerzett felsôházi tag a hivatalos jelölt a Nemzeti Egység részérôl. Ellenfele Szabó Károly malomtulajdonos, ekkor még a Független Kisgazda és Polgári Párt programjával.
Aki hittel és bizalommal van a magyar nemzet jövôje iránt, az egy szívvel-lélekkel, egy akarattal sorakozik
Szentmártoni Radó Lajos kibontott
zászlaja alá. Pártoskodás a magyar
nemzet sírja, összefogás a magyar
nemzet feltámadása, hangsúlyozta
beszédeiben, amiket így fejezett be:
„Mélyen tisztelt egybegyûltek, Pol-

gártársak, Parasztok! Kánaán lesz ez
a vidék, hogyha reám szavaztok.”
Emlékszem, a gyerekeknek nyalókát
osztogatott. Köze volt a Celldömölk –
Magyargencs közötti elsô autóbuszjárat beindításához. Radó 1476 szavazattal gyôz.
A korteskedés népünnepély jellege
a 39-es választásokkor mutatkozott
meg a legjobban. Ennek több oka
volt: a történelmi helyzet, a nemzeti érzések felfokozása, és bár a sajtó
korábban is foglalkozott a jelöltekkel, de ilyen mértékben még nem
fordult elô. A hivatalos jelölt Nagy
Imre okleveles gazda, Magyar Élet
Párt, a Celldömölki Hírlap felelôs
szerkesztôje. Öles betûkkel, fényképekkel éltetik Nagy Imrét. Ellenfele
Szabó Károly malomtulajdonos, ôt a
Kemenesalja népszerûsítette, de
szerényebb körülmények között.
Mindkét jelölt celli születésû, köztiszteletben álló, családjaikat sokan
ismerik, azonos párt tagjai. A nagyobb felhajtás Nagy Imre oldalán
volt. A választókerület északi része,
idetartozott Miske, Gérce és késôbb
a Veszprém megyéhez csatolt Marcal-menti községek, Nagy Imrét támogatták. A déli rész Szabó Károlyt.
A nagy felhajtás miatt bíztak a gyôzelemben, Optimizmusuknak két
oka volt. Szabó egyszer már veszített, azt hitték, most is így lesz. A régi választásokat mindig azok nyer-

ték, akiket az északi rész támogatott. Nagy Imre mellett több elôkelôség lépett fel. Meghívták Imrédy
Béla miniszterelnököt is, ô azonban
„csak” táviratban tudott biztatást
adni. Eljött a választás napja. Ezúttal
megszakadt a hagyomány, és a déli
rész, mindenekelôtt Jánosháza szavazata lett a döntô. Szabó Károly
954 szavazattöbbséggel került a
parlamentbe. A szavazói aktivitás 87
százalék volt.
A választásnak vannak bizonyos tanulságai. Kemenesalján többedszer
fordult elô, hogy a szerényebb korteskedés is hozhat eredményt. A
másik, amit hangsúlyozni szeretnék,
hogy ez az a korszak, amikor a szélsôjobboldal harcol a pozíciókért.
Nagy Imre lapja, a Celldömölki Hírlap
már ekkor, késôbb még erôteljesebben, teret ad a szélsôséges nézeteknek. Ismerjük, hova vezetett. Feltételezem, hogy a Szabóra szavazók
felismerték a veszélyt, és a két azonos párti jelölt közül a mérsékeltebbet választotta. Amikor dr. Dóczi
Kálmán, a választási bizottság elnöke a tanácsterem ablakából kihirdette a végeredményt, „öt-hat ezer ember hullámzott a téren”. A magyarruhába öltözött, virágcsokros leányok sorfala ezúttal sem hiányzott.
Ez volt a Horthy-korszak utolsó választása.
»KÁLDOS GYULA

Átadták a falu házát
Felújították és december végén
átadták a faluházat Keléden. Az
épületben könyvtár, imaház, iroda
és bolt is mûködik.
A település lakóinak találkozóhelye
lehet a szépen felújított faluház,
amelyet Horváthné Stukics Erzsébet
és Szabó Lajos országgyûlési képviselôk, a környezô települések polgármesterei, a falubeliek és a településrôl elszármazottak körében
avattak fel. Az ünnepségen Cilinger
Ferenc, Keléd polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Hangsúlyozta, hogy az alig százlelkes településen mindent megtesznek a
megmaradásért és a fejlôdésért, ennek egyik lépése az új faluház. Terveik között szálláshelyek és munkahelyek létesítése szerepel. Az épületet tízmillió 300 ezer forintból alakí-

tották át, a rekonstrukcióhoz az
összeg ötven százalékát a település
biztosította, a másik felét pedig a
Vas Megyei Területfejlesztési Tanács
pályázatán nyerték. A faluházat
Markó Péter, Vas Megye Közgyûlésének elnöke avatta fel. Beszédében
kiemelte: Keléd jelene és jövôje
szempontjából is fontos a többfunkciós faluház, amely a település lakóit szolgálja. A helyi ügyek szempontjából fontos, hogy ott tartják
majd az önkormányzati rendezvényeket, a közmeghallgatásokat, az
imaházban misére és istentiszteletre
gyûlhetnek össze, egy hatszáz kötetes fiókkönyvtár és e-Magyarország
pont is mûködik benne.
A falu új közösségi házának rekonstrukciója során javították a tetôszerkezetet, a homlokzatot, nyílászárókat
cseréltek ki, a mozgáskorlátozottak

ünnepélyes keretek között avatták fel a faluházatz

számára akadálymentesítették, és
belsô felújítást is végeztek. Az ünnepre a nagyterem falait Bincze Gyula
jánosházi festô alkotásaival díszítették. Az ünnepélyes avatás után zenés
rendezvényen látták vendégül a falu
lakóit.
9

H Á T T É R

»

Bôvülô szûrôvizsgálatok
A szûrôvizsgálatokkal kapcsolatos
tapasztalatokról és a további tervekrôl dr. Berdál Máriát, a Kemenesaljai
Egyesített Kórház orvos-igazgatóját
kérdeztük. Megtudtuk: jó esély van
rá, hogy az eddigi lehetôségek
újabb szûrôvizsgálattal bôvüljenek a
városunkban.
» Milyen szûrôvizsgálatokat végeznek jelenleg a Kemenesaljai Egyesített Kórházban és intézményeiben?
– Elsôként említeném a tüdôszûrést,
ami – úgymond – kötelezô vizsgálat
férfiaknak és nôknek egyaránt. Emellett nôk részére van még a nôgyógyászati onkológiai szûrés, ami méhnyakrák-szûrés néven közismert, valamint
a mellrák-szûrés.
» Mennyire veszik igénybe a vizsgálatokat azok, akiknek ez ajánlott?
– A tüdôszûrés, mint már mondtam,
lényegében kötelezô jellegû. Ám
2003-ban megszûnt a „mozgószûrés”,
ezáltal 50 százalékkal csökkent a vizsgálaton megjelentek száma. 2004ben még 3312-en, az elmúlt évben
már csak 2645-en jelentek meg annak ellenére, hogy a munkába állás
és a foglalkoztatás egyik feltétele

most már az elôzetes és folyamatos
tüdôszûrô vizsgálat.
» Az alacsony részvételi arány
egyik oka nem az lehet, hogy egyre
kevesebb a tébécés megbetegedés
hazánkban?
– Ebben lehet némi igazság, de fel
kell hívnom a figyelmet, hogy a tüdôrákos megbetegedések száma viszont
emelkedik. Ha a betegséget korai stádiumban észleljük, jó eséllyel gyógyítható. Ezért is ajánlom mindenkinek, hogy vegye igénybe ezt a „szolgáltatást”.
» Mi a helyzet a nôgyógyászati
vizsgálatok terén?
– Általános tapasztalat, hogy a nôk
jobban odafigyelnek az egészségi állapotukra. 2004-ben 4530-an, tavaly
5200-an vettek részt például méhnyakrák-szûrésen, ám ez koránt sem
jelenti azt, hogy elégedettek lehetünk. A részvételi arányt olyan formán is emelni szeretnénk, hogy idôpontot lehet egyeztetni a szakrendelést vezetô orvossal vagy asszisztensével, így elkerülhetô az esetleges
munkahelyi kiesés. Mammográfiai
készülékünk nekünk sajnos nincs, de
azokat a hölgyeket, akiknél a vizsgá-

Itt a farsang…
Az emberiség egyik jellemzô tulajdonsága,
hogy mindig talál magának valamilyen alkalmat az ünneplésre. Alig múlt el karácsony és szilveszter, máris itt a farsang
ideje. Ez az idôszak vízkereszttôl hamvazószerdáig tart, s kivált a böjt kezdetét
megelôzô néhány napban – amit farsangfarkának is neveznek – természetesnek számít a vidámság és jókedv.
Ebben az idôszakban rendezik meg
a legkülönbözôbb jellegû bálokat és farsangi mulatságokat.
A farsang vagy más néven
karnevál gyökerei az ókorba nyúlnak vissza, s ki
gondolná, hogy ez a ma
már a kikapcsolódásnak, jó hangulatnak
szentelt ünnepségsorozat
valamikor
állat-,
sôt
nemegyszer emberáldozatok bemutatásával is járt. Még szerencse, hogy a
több ezer év alatt ez a tradíció jócskán
megszelídült.
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Az elsô farsangról szóló (bajor-osztrák) írások 1283-ból ismeretesek. Nálunk az ünnep elterjedése a középkorra tehetô, farsang szavunk német eredetû. A farsang
ideje a báli szezon kezdete is. Mária Terézia 1772-ben rendeletileg szabályozta a
farsangi álarcosbál helyét és rendjét. A farsangi népszokások szerencsére még nem
haltak ki teljesen hazánkban. Több helyen,
de fôleg az ôrségi és a Gyöngyös melletti
falvakban – ha ebben az idôszakban nincs
esküvô – akkor álesküvôt, mókás lakodalmakat tartanak, amelyek egyik kiemelkedô eseménye a rönkhúzás. Mura-vidéken
az ételek megszárított, porrá tört maradékának varázserôt tulajdonítottak: meggyógyították vele az állatokat, vagy a házra
szórták, hogy a vihar elkerülje. Az ôrségi
Ôrimogyorósd községben a farsang a
pelyvázás ideje volt. Ha egy lány meg egy
legény között barátság szövôdött, éjszaka
meghintették a lakóházuk közötti utat
pelyvával, hogy összetalálkozzanak. Kôszegfalván legényvásárral búcsúztatják a

lat során problémát észlelünk, vagy
maguk fedeznek fel rendellenességet, továbbküldjük Szombathelyre, az
onkológiai centrumba.
» Lesz az idén is zöldhályog-vizsgálat?
– A tavalyi és tavalyelôtti glaukómavizsgálatnak pozitív tapasztalatai voltak. Örömünkre sokan éltek a lehetôséggel, ezért idén is meg szeretnénk
szervezni. Az idôpontról a helyi újságban és televízióban értesítjük a lakosságot.
» És végül egy jó hír a férfiaknak …
– Úgy tervezzük, hogy ebben az évben
megkezdjük intézetünkben az urológiai
szakrendelés keretében a prosztataszûrést. Jóllehet ezt sem az OEP, sem a
népegészségügyi program külön nem
finanszírozza, mi ezt fontosnak tartjuk,
hisz egy újabb rákmegelôzési program
lenne a városunkban. Megvalósításához egyebek mellett szükséges az urológiai rendelési idô meghosszabbítása,
és szeretnénk kialakítani egy, a jelenleginél nagyobb rendelô helyiséget.
Remélem, hogy ezeknek nem lesz
különösebb akadálya. Tudom, hogy a
férfiak egy kicsit nehezebben mozdulnak az egészségük érdekében, de
azt tanácsolom – fôként az 50 év felettieknek –, ne várják meg a súlyosabb problémákat, vegyenek részt
idôben a vizsgálaton.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

farsangot, amelynek folyamán a falu
legöregebb embere legénnyé avatja a tizennyolc éves fiatalokat. A farsang végét
megelôzô csütörtököt több helyütt „zabálócsütörtöknek” nevezik. Úgy vélték, ha
ilyenkor sokat esznek, bô lesz a termés.
A farsangi menü elkészítésének is meg
vannak a maga hagyományai. Íme egy recept hozzá. Jó étvágyat, jó mulatozást!
Farsangi (berlini) fánk borsodóval – Hozzávalók: 10 dkg vaj, 10 dkg liszt, 3 tojás, csipet só, 1 mokkáskanál cukor, 25 dkg durvára vágott mandula, vaníliás cukor. Elkészítése: A vajat kis fazékba tesszük, és egy deci
hideg vizet öntünk rá. Egy csipet sóval, 1 kávéskanál cukorral ízesítve felforraljuk, majd
csomómentesen belekeverjük a lisztet. Folyamatosan kevergetve addig melegítjük,
amíg a massza elválik az edény falától. Akkor levesszük a tûzrôl, és megvárjuk, amíg
langyosra hûl. Egyenként belekeverünk 3
nyers tojást. A masszából kézzel vagy habzsákból diónyi golyókat formázunk, és durvára vágott mandulában mindegyiket meghempergetjük. A mandulás fánkocskákat
felforrósított olajban kisütjük. Vaníliás porcukorral megszórjuk, és borsodóval tálaljuk.
»TAKÁCS M. TÜNDE

» O L V A S Ó I
Megkérdeztük
» válaszoltak
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Milyen lett a félévi bizonyítvány?

»kérdez: vass vera

»fotó: völgyi lászló

Baráth Zsolt

Nem teljesen vagyok elégedett a félévi teljesítményemmel. Van olyan tantárgy, a
nyelvtan és a testnevelés,
amibôl rontottam. A többi a
tavalyi, a tizedik év végi eredményemhez hasonló. Megpróbálok javítani év végére,
mert az az átlag már számít a
továbbtanulásnál. A matematika és a fizika javítása, nem
valószínû, hogy sikerül. Szeretnék több tantárgyi dicséretet is kapni. Most félévkor társadalomismeretbôl kaptam.
Összességében azt tükrözi a
félévi, amilyen eredményt a
jegyeim alapján vártam.

Huszár Melinda

Kilencedikes vagyok, a gimnáziumban ez volt az elsô félévem. Úgy gondolom, hogy a
gimnáziumhoz képest jó a félévi eredményem. A nyolcadik
év végi bizonyítványomhoz
képest több tantárgyból is rontottam: történelembôl, fizikából, kémiából, németbôl. Ezeket szeretném a tanév végére
kijavítani. Összességében négyes lett az átlagom. Azok a
jegyek kerültek az ellenôrzômbe, amiket vártam. Az a
célom, hogy azokból a tantárgyakból javítsak, amelyekbôl
az általánoshoz képest rontottam. Remélem, menni fog.

Soltis-gyermekstúdió
A Soltis Színház felvételt hirdet gyermekstúdiójába. Az ôsszel induló képzést
néhány hónapos tréning vezeti be, márciustól kezdôdôen. Beszélgetésre
hívják, várják az érdeklôdô gyermekeket és a szülôket február 28-án, 16
órára a kamaraszínházba (a volt mozi épületébe). Elsôsorban 10–14 éves
korúak jelentkezését várják. Kellô számú jelentkezô esetén a 6–10 éveseknek, valamint a 14–18 éveseknek is elindítják a stúdiós képzést. Kérik, hogy
az érdeklôdôk elôzetesen regisztráltassák magukat a színház valamelyik
elérhetôségén (honlap: www.soltisszinhaz.hu, tel./fax: 06-95-521-050, 0620-335-17-65, 06-20-535-05-92, e-mail: szinhaz@soltisszinhaz.hu).
Az érdeklôdôk feltétlenül vigyenek magukkal tréningruhát és tornacipôt!
Bôvebb információt az elsô találkozás alkalmával adnak.

Felhívás borversenyre
A Kemenesaljai Kertbarátok Köre február 16-án, 17 órai kezdettel tartja
soros rendezvényét a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban.
Az összejövetelen a kör és a hegyközség közös borversenye kerül megrendezésre, melyre a 2005. évi termés boraival és óborokkal egyaránt lehet nevezni. A versenyre szánt kemenesaljai borokat február 15-én 15 és
18 óra között lehet leadni az intézmény elôcsarnokában.

Református bál
Református bált rendeznek február 10-én (pénteken) 19 órától a Rezgônyárfa
Étteremben. A rendezvényre elôzetes jelentkezéseket várnak, az elôre fizetendô 3000 forintos ár komplett vacsorát és egy pohár bort tartalmaz. Kérik,
hogy a részvételi szándékot Szalóky Endre gondnoknál jelezzék (Tel: 06
30/649-8866.) A bál bevételét a református templom felújítására fordítják. A
süteményre, tombolára való felajánlást is szívesen fogadják.

Molnár Dávid

Igazából nem vagyok teljesen
elégedett a félévi eredményemmel. Nem mondható
rossznak, de lehetne jobb is.
Több tantárgyból, például matematikából, fizikából, képes
lennék véleményem szerint
többre is. Vannak azonban
olyan tantárgyak, amelyek nem
állnak közel hozzám, azokból
nem hiszem, hogy jobb tudok
lenni. A tavalyi bizonyítványommal összehasonlítva az
eredmény csaknem azonos. 3,6
lett az átlagom. Szeretnék majd
javítani. Az a célom, hogy év
végére minél jobban megközelítsem a négy egészes átlagot.

Orbán Rebeka

Ez az elsô gimnáziumi félévem, hatodik osztály után jöttem ide. Azt mondták, hogy
nehezebb lesz, mint az általános iskola. Itt mindent részletesebben tanulunk, de a tanárok mindenkivel ugyanolyan
szigorúak. Máshogy bánnak
velünk, mint az általánosban.
Nem vagyok megelégedve a
félévi teljesítményemmel,
mert tudnék többet is tanulni.
Van néhány olyan tantárgy,
amibôl javítottam, például az
irodalom, de több tantárgyból
rontottam is. Ilyen például a
földrajz, történelem. Ezeket
szeretném kijavítani.

» POSTÁNKBÓL
A lapunkban korábban megjelent Rendben van a
rendesi tábor címû írásunkra reagált Szemenyei
László, aki részt vett a tábor létesítésében. Levelében kiegészítéseket tett, ezekbôl idézünk. A tábor
területét 1963-ban nem a pártbizottság vásárolta, erre a célra
neki sem pénze, sem eredendô törekvése nem volt. Létesítését néhány lelkes ifjúsági vezetô és pedagógus kezdeményezte, amit már a pártbizottság is támogatott. Elôzô évben Badacsonyörsön táboroztak a celli gyerekek, és meglátogatásukkor
jött az ötlet, hogy önálló járási tábort szervezzenek, ami az országban kevés volt akkoriban.
A tábort eredetileg a jelenlegi pápai tábor helyére tervezték,
de a telket, Veszprém megyeiek lévén, nekik sikerült megszerezni. A celldömölkiek tábora helyén egy gyümölcsös volt,
amiért állami telek lévén nem kellett fizetni. Létrehozásában
nagy volt a társadalmi összefogás: üzemek, termelôszövetkezetek, iskolák anyagi hozzájárulásából, szakmunkák ingyenes
elvégzésébôl, építôanyagok juttatásából alakították ki az elsô
épületet, majd a többit is. Fiatalok és idôsebbek, szakmunkások végeztek heteken keresztül ingyenes munkát, hogy egyre
méltóbbak, jobbak legyenek a tábori körülmények. Évente
nyolc-tíz turnusban, heti váltásban, száz fô maximális létszámban nyaraltak ott az iskolások, és sor került néhány alkalommal külföldi fiatalok – osztrákok, szlovénok – csereüdültetésére is. Sokan emlékeznek a szép tábori hetekre. Sajnos már számos társadalmi munkás és pedagógus nem él, akik fáradhatatlanul dolgoztak a táborért. Érdemeik elévülhetetlenek.
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Fejlôdô település ipari cégekkel
Folyamatosan szépülô községháza,
átalakuló településközpont és egy
jól mûködô ipari park kialakításának
terve jellemzô a kistérség második
legnépesebb településére, Jánosházára. A nagyközség polgármestere,
Keresztes István, az elôzô polgármester tragikus halála miatt idôközi
választáson nyerte el a lakosság bizalmát. Az eltelt két évrôl, a már
megvalósult tervekrôl és a jövôbeli
elképzelésekrôl beszélt lapunknak.
– Két ciklusban voltam az elôdöm ideje
alatt alpolgármester, megválasztásomkor úgy gondoltam, hogy azokat az elképzeléseket, amelyeket együtt fogalmaztunk meg, feltétlenül tovább kell
vinni – mondta a polgármester. – Nagyon fontosnak tartottuk a község fejlesztését, így a járdák, utak rendbetételét, a községünk határában megépült
Leier cég, illetve a már kialakulóban lévô ipari park fejlesztését. A polgármesteri hivatal átépítését, szépítését is
megkezdtük már a rendezvényterem
megépítésével, ahol a házasságkötéseket és a testületi üléseket tartjuk, így a
hozzánk érkezô vendégeket is szép környezetben tudjuk fogadni. A Leier cég
vezetôje térburkolatot ajánlott fel a községnek, amit a hivatal elôtt dísztér
kialakítására és a rendezvénytér burkolására használunk majd fel. Tervezzük a
polgármesteri hivatal homlokzati részének felújítását, amit részben saját erôbôl, részben a Leader kistérségnél benyújtott pályázatból elnyert pénzbôl kívánunk megvalósítani. Sajnos a központi támogatás szinte minden évben kevesebb, számítani lehet elvonásokra. Ezeket a kieséseket megpróbáljuk helyi
szinten kompenzálni. Megkeressük azokat a lehetôségeket, pályázatokat, amelyek anyagilag segíthetnek bennünket
egy-egy tervünk megvalósításában. Szerencsésnek mondhatja magát a település, hiszen jelentôs iparûzésiadó-bevétele van, és az itteni cégek jelentôs
munkaerôt is foglalkoztatnak, ezért fontosnak tartom a velük való jó kapcsolat
ápolását. Hogy egy példát is említsek: a
Seton Kft. a volt Tüzép-telep megvásárlása után kérte, hogy az ide vezetô önkormányzati utat a település építse meg
nagy teherbírású úttá, hisz itt jelentôs
kamion-forgalom bonyolódik. Az utat
saját erôbôl építettük meg, amelynek
bekerülési költsége 24 millió forint.
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keresztes istván polgármester

A Leier cégcsoport Jánosházán való megtelepülését személyes sikerének is tekinti a
település vezetôje, hiszen a beruházásáért
több település is versengett. Hogy Jánosházának sikerült, az betudható a két nagy
forgalmú fôközlekedési út közelségének
és a településen biztosított lehetôségeknek. Az elôször megvásárolt négyhektárnyi
területet azóta 11 hektárra bôvítette a cég
vezetôje, és ma már nemcsak betonüzem,
hanem egy virágföldüzem is termel ezen a
területen. A parkoló, a bemutató díszkert
kialakításával környezetrendezési szempontból is szép, kulturált látvány lesz az
arra járók és érdeklôdôk számára. A cég
most körülbelül 30 fôt alkalmaz, de a fejlesztések után 60–70 dolgozót foglalkoztatnak majd.
– Nem könnyû feladat az önkormányzat
számára az intézményeinek, az általános
iskolának, óvodának és zeneiskolának
fenntartása, hiszen az állami normatíván
túl jelentôs saját forrással kell hozzájárulni a mûködésükhöz. Kénytelenek voltunk az elôzô évben személyi leépítéseket végrehajtani, ezt azonban oly módon
sikerült megoldanunk, hogy egyetlen
dolgozó sem került utcára. A gyermeklétszám egyre csökken, ez nemcsak ránk
jellemzô, országosan megfigyelhetô tendencia. Sajnos a legjelentôsebb pályázatot (a Regionális Operatív Programból),
ami 95 százalékos támogatást ígért, nem
sikerült elnyernünk, annak ellenére sem,
hogy a pályázatban kiírt hátrányos helyzetû gyermekek arányában jelentôsen
túlteljesítettük sajnos az ott kiírt százalékos arányt. Az önkormányzat saját erô-

bôl a 170 milliós beruházást megoldani
nem tudja, ezért marad továbbra is a pályázat, és bízunk benne, hogy az elbírálók nemcsak beszélnek a hátrányos helyzetû gyermekek felzárkóztatásáról, hanem a megfelelô források biztosításával
hozzájárulnak ahhoz, hogy a Batthyányi
iskola a felújítást követôen a 21. század
iskolája lehessen. A zeneiskolai képzést
önként vállalták a fenntartók, de legalább annyira fontosnak tartjuk, mint a
kötelezôen elôírt általános iskolai oktatást. Szeretném hangsúlyozni, hogy a zeneiskola megszüntetése nagy hiba lenne, igazán soha nem volt ilyen szándékunk, örülünk, hogy a gyerekek esztétikai neveléséhez a zenével, hangszertanulással hozzájárulhatunk. Az anyagi lehetôségek függvényében szeretnénk a
zeneiskola körülményein is javítani. Az
óvoda az a terület, amely talán a legkisebb gondot okozza nekünk, köszönhetôen az óvoda nagyon agilis, tettre kész
vezetésének.
Az oktatás mellett legkiemelkedôbb terület az egészségügy. Tervezik egy modern
egészségház kialakítását, ahol az akadálymentesítés is megoldott lenne. A
tervhez az épület már megvan, a régi
bölcsôde épületében lehetne kialakítani
egy szép, tágas rendelôt. Keresztes István szerint nem lenne érdemes a régi
rendelôre pénzt költeni, ahol pillanatnyilag igen mostoha körülmények között
dolgoznak az orvosok, védônôk, a vérvételrôl és fizioterápiáról nem is beszélve.
Az új épület tervezése már folyik, a várható bekerülési költség közel 150 millió
forint. A településen van posta, takarékszövetkezet, megfelelô számú szolgáltatási intézményük. Kulturális szempontból
kiemelkedô jelentôségû a mûvelôdési
ház, amelyben jól mûködô könyvtár is
van, és ahol 13 civil szervezet tartja a
foglalkozásait. Gyermek- és családvédô
szolgálatuk munkája kiemelkedô a térségben. Három sportszakosztály mûködik, labdarúgás, tájfutás és birkózás,
amelyeknek eredményeire büszke a település. A polgármester elmondta még,
hogy tavasszal nagy vállalkozásba kezdenek. Hagyományteremtô céllal rendeznek májusban országos lovas versenyt,
amelyet elôször egynaposra terveznek,
de ha a rendezvény sikert arat, elnyeri
Jánosháza és a kistérség más településének tetszését, akkor akár több naposra is
bôvülhet.
»TAKÁCS M. TÜNDE

»

S P O R T

Két évtized kék-sárga színekben
Csákvári Zsolt,
a
szurkolók
népszerû „Csákója”, háromgyermekes
családapa, 38
évesen
úgy
döntött, hogy
búcsút int a
celldömölki futballpályafutásának. Labdarúgóként
elköszönt attól a sportegyesülettôl,
ahol kerek húsz esztendôt töltött a
pályán. Alig múlt kilencéves, mikor
szülôi engedéllyel, 1977. augusztus
11-én a Celldömölki Vasutas Egyetértés Sportegyesületnél aláírásával elkötelezte magát a labdarúgásnak.
Zsolt tehetsége gyorsan bontakozott
ki, a serdülô, majd ifjúsági csapatokban eltöltött hét bajnoki szezon elegendô volt, hogy a felnôtt csapatnál
felfigyeljenek a napról napra érettebb játékot nyújtó „kiscsákóra”.
A felnôtt csapat edzôje, aki nem volt
más, mint aki a serdülôcsapatnál az
elsô lépéseit egyengette, Szabó István, elôször az 1984 májusában rendezett Kemenesalja Kupa-mérkôzéseken biztosított szereplési lehetôséget
Zsolt számára. Aztán néhány nap
után, május 27-én idegenben, a Rábatótfalu ellen bajnoki mérkôzésen
debütált a felnôttek között. A megyei
I. osztályú mérkôzésen 2-2-es eredmény született, melyet az alábbi
összeállítású együttes ért el: Kôszegi
J. – Kozma Z., Szomorkovits I., Tarczi
F., Bolla F. – Baranyai T., Balogh Zs.,
Szentgyörgyi J., Boznánszky G. – Csákvári Zs., Molnár T. (Balhási L.). A felnôtt csapatban történt bemutatkozást
követôen két évet játszik kék-sárgában, és 40 megyei bajnoki után Zalae-

gerszegre távozik. Elôbb a ZTE juniorban, majd sorkatonai szolgálata alatt
a Honvéd Katona SE NB III-as csapatában játszik. Leszerelését követôen
nem tér vissza a ZTE szakosztályához,
visszaigazol, és a CVMSE NB III-as csapatának lesz meghatározó játékosa,
ahonnét két év után, 1991 nyarán a
Sabária-Tipo NB II-es csapatához távozott. Új egyesülete azonban két év
elteltével kénytelen nagy múltú labdarúgó-szakosztályát megszüntetni.
Zsolt újból megpróbál segíteni egy
évet a celli csapaton, majd burgenlandi csapathoz igazol. Két és fél év
után újra a celli futballpályán találjuk.
A CVSE ekkor már az Antók Nyomda
szponzori nevet is viseli. Zsolt így két
bajnokcsapatnak is tagja lehetett.
Celldömölkön úgy gondolták, hogy
Csákó többször már nem hagyja el a
csapatot. Nem így történt: amikor a
tulajdonos elviszi Pápára csapatát,
Csákvári is természetesen vele távozik. Sérülés miatt azonban egy év
után újra a celli színekben játszik,
egészen napjainkig. Most azonban
végleg távozott, de levezetésként
még tovább folytatja Burgenlandban,
egy alacsonyabb osztályú csapatban.
Csákvári Zsolt, eddig huszonnyolc és
fél évig rúgta a labdát. Húsz évig Celldömölkön, nyolc és fél évig idegen
színekben. Celldömölkön a felnôtt csapatban 363 bajnoki mérkôzésen lépett pályára. Ha a nyolc és fél év idegen színekben pompázását is hozzá
számítjuk, akkor bizony az 500 mérkôzést is meghaladhatja bajnoki mérkôzéseinek száma, és még néhánnyal
meg is toldja a hátralévô idôben. A
celldömölki kék-sárga színekben 85
megyei, 114 NB III-as, 102 NB II-es és
60 NB I/B-s mérkôzést játszott. Csákó

Kosárlabda-emlékkupa
Második alkalommal rendeztek a
Hérincs Zsolt emlékére kosárlabdakupát. Január 14-én a Városi Sportcsarnokban 12 férfi és négy nôi csapat vívott
egymással mérkôzéseket. Az egész napos emlékkupán izgalmas és színvonalas mérkôzéseken, nagy küzdelemben,
sportszerû szellemben alakult ki a végeredmény. A verseny után a részt vevô
csapatok kérték a következô kupára a
meghívást. A rendezvény fô szervezôi

Zámbó Ferenc és Gaál Péter voltak, akik
elmondták, hogy szeretnék hagyományossá tenni a sportrendezvényt.
A kupa végeredménye:
Nôk: 1. Pontvadászok (Szombathely),
2. Györgyi Team (Celldömölk), 3. Hermann Ottó Szakközépiskola (Szombathely), 4. Cell Girls.
Férfiak: 1. S.A.K.K. (Sárvár), 2. Kosárkovács (Celldömölk), 3. Répcelak, 4.
Haladás SAKK (Szombathely).

színes egyénisége volt a mindenkori
csapatnak. Védô létére a góllövéssel
sem állt hadilábon. Szabadrúgásgóljai
élményszámba mentek, akárcsak belôtt szögletekbôl elért fejesei. Góljaival, szereléseivel sokszor ragadtatta
tapsra a nézôket. Aki látta, annak bizonyára örökké emlékezetes marad a
Pápa ellen lôtt távoli, legalább 35 méteres kapásgólja. Ilyen és hasonló gól
csak a nagyoknak adatik meg. Csákó a
cellieknek sokáig felejthetetlen, nagy
és sikeres labdarúgó egyénisége volt.
Nem véletlen szerepelt mérkôzésrôl
mérkôzésre a tudósításokban oly sokszor neve a jók között. Valószínû, hogy
nem tévedek, amikor azt mondom, a
mindenkori celldömölki legjobb középhátvéd köszönt el a szurkolóktól.
Mindenki sajnálhatja, hogy eggyel kevesebben lett Szentgyörgyi József
edzô játékoskerete, de tudomásul kell
venni, és el kell fogadni a negyedik
ikszhez közeledô játékos döntését.
Köszönjük Csákó! További sikereket és
boldog életet kívánunk!
»TIM
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Felkészülési tornák

CVSE-Mávépcell – SZAK-Vasutôr 9:9
Celldömölk, január 28., extraligás mérkôzés.
Párosok: Vimi, Kovács – György, Fixl 3:2, Mercz, Szabó – Pálosi,
Németh 2:3. (1:1). Egyéni: 1. forduló: Mercz – György 3:1, Kovács
– Fixl 3:0, Szabó – Németh 1:3, Vimi – Pálosi 2:3. (3:3). 2. forduló: Mercz – Fixl 3:0, Kovács – Németh 3:1, Szabó – Pálosi 1:3,
Vimi – György 0:3. (5:5). 3. forduló: Mercz – Németh 3:0, Kovács
– Pálosi 3:1, Szabó – György 1:3, Vimi – Fixl 0:3. (7:7). 4. forduló: Mercz – Pálosi 3:2, Kovács – György 0:3, Szabó – Fixl 3:2,
Vimi – Pálosi 2:3. (9:9).
Gyôztek: Mercz Gábor 4, Kovács János 3, Szabó Krisztián 1 és a
Vimi – Kovács páros.
Obráz István: Háromesélyes mérkôzés volt ez a találkozó. Csapatunkból Szabó és Vimi gyengén játszott, így meg kellett elégednünk az egyik bajnoki ponttal.

Kézilabdacsapataink felkészülési tornákon szerepelnek februárban.
Egy-egy hazai rendezésû kupa mellett vidéken is pályára lépnek az NB
II-es nôi és férfi kézilabdások. A férfiak a 3. Kemenes Tej Kupán február 4-én, szombaton házigazdaként a Városi Sportcsarnokban az NB IIes Szombathelyi Tanárképzô Fôiskola csapatával, valamint az NB I/B-s
Nagykanizsai Izzóval és a szintén NB I/B-s Elmax Pápával mérkôznek.
A felnôtt összecsapások között két ifjúsági mérkôzést is rendeznek, melyeken a CVSE-Maba Hungária és az Elmax Pápa ifi csapata játszik egymással. A torna 9 órakor kezdôdik. A CVSE-Maba-Hungária férfi együttese február 25-én Kisbéren is szerepel egy tornán öt NB II-es gárda
(Ács, Komárom, Várpalota, Tarján, Kisbér) társaságában. Mátés István
együttese már január 10-én megkezdte a felkészülést a tavaszi összecsapásokra. Heti két edzést tartanak teremben. Változásról egyelôre
annyit, hogy a korábban az ifjúsági csapatban játszó Mecséri Norbert
kezdte el az edzéseket a felnôttekkel.
Salamonné Csótár Adrienn irányításával a CVSE-Maba-Hungária nôi csapata szintén január 10-én kezdte meg a felkészülést a tavaszi szezonra, heti kétszer edzenek teremben. Új emberként Balázs Dorottya csatlakozott a felnôtt csapathoz. A hazai rendezésû Maba-Hungária Tornán
a Városi Sportcsarnokban február 18-án, szombaton reggel 9 órától lépnek pályára a celliek. Ellenfeleik az NB II-es Sárvár és Zalaegerszeg, valamint a megyei bajnokságban szereplô Répcelak vagy Zalaszentgrót
lesznek. A celldömölki torna elôtt február 11-én Sárváron is játszanak
Salamonné Csótár Adrienn tanítványai egy szintén négy csapatot felvonultató tornán.
»V.V.

CVSE-Mávépcell II. – Pénzügyôr II. 11:7
Celldömölk, január 28., NB I/B-s mérkôzés.
A kötelezô gyôzelem kivívása néha nagyon nehéz tud lenni.
Így volt ez most is, a mieink csak nehezen tudták megszerezni a két pontot a sereghajtó ellen.
Gyôztek: Benák András 4, Faragó Bálint 3, Ölbei Péter 3 és a
Benák – Faragó páros.
»VÖLGYI L.

KÖNYVELÔIRODÁNK VÁLLALJA
Magánszemélyek SZJA (53-as)
bevallásainak kitöltését,
egyéni vállalkozók, társaságok (bt.-k,
kft.-k) könyvelését, évközi, évvégi
bevallások elkészítését.
Érdeklôdni: Sárvár, Batthyány u. 34.
Telefon: 30/620-6858, 95/345-288

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölkön 2 szobás, bútorozatlan lakás kiadó. Érd.: 06
70/319-1661.
Elegáns divatáruüzlet-berendezés kedvezô áron eladó.
Érd.: 06 70/319-2728.
Hosszúperesztegen, a József A. u. 5–7. szám alatt (újtelepen) 3743 m2 belterületû, füvesített telek, építésre, vállalkozásra kiválóan alkalmas, lebontásra szoruló parasztházzal eladó. Víz, villany, gáz van. Irányár: 2.900.000 Ft. Balatoni vitorlást, horgászhajót beszámítok. Telefon: 06
30/288-1344.
Celldömölkön, a Gábor Á. utcában 1,5 szobás bútorozott lakás március 1-tôl hosszú távra kiadó. Kaució szükséges.
Érd.: 06 70/330-8439, 06 70/382-6329.
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Buszt kapott Nemeskocs
Sikeres volt a celldömölki kistérség a többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének pályázatán, így 21,1 millió forintot kap a
Belügyminisztériumtól. A celldömölki kistérségi társulás legutóbbi, decemberi ülésén döntöttek arról, hogy a Nemeskocs kapja meg az autóbuszt, tudtuk meg Varga Dianától, a társulás munkaszervezetének vezetôjétôl. Nemeskocs mellett a vele körjegyzôségben lévô Boba is szerette
volna magáénak a buszt, de a jelen lévô polgármesterek jelentôs többsége úgy gondolta, Nemeskocsnak nagyobb szüksége van a jármûre.
László Ervin, a település polgármestere elmondta, hogy jelenleg egy
húszszemélyes autóbusszal rendelkezik a falu, amellyel a falugondnoki szolgálatot ellátják, és az iskolásokat is azzal szállítják a szomszédos
településre. Örvendetes, hogy a gyerekek száma szaparodik, így sajnos
kinôttük a buszt, emelte ki a polgármester. Mindenképpen szerettek
volna egy nagyobb autóbuszt, így jókor jött a kistérségi segítség. A központi támogatáshoz mintegy tízmillió forint önrészt tesznek hozzá, így
egy 35 személyes jármûre szeretnék kicserélni a jelenlegit, és az új
busz üzemelési költségeit is a falu vállalja. László Ervin hozzátette: iskolaidôn és használaton kívül a kistérség többi településének is szívesen kölcsönadják az autóbuszt.

» ANYAKÖNYVI HÍREK
» Celldömölk Születés: Gáncs Roland és Bóka Katalin fia
Gyôzô, Kókai József és Boda Zsuzsanna fia Ádám, Nagy
Krisztián és Czilinger Lívia Márta leánya Izabella, Farkis Dénes Tibor és Szórádi Szilvia fia Dávid.
» Mersevát Születés: Nagy Imre és Hajba Éva Jolán fia Bálint.
» Jánosháza Születés: Németh Dorka és Trombitás Rita
leánya: Dorka.

SZEREZZEN SZAKKÉPESÍTÉST

DÍJMENTESEN!

KISOSZ TANFOLYAMOK SÁRVÁRON
2006. FEBRUÁR VÉGI KEZDÉSSEL
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 18-0172-05
AKREDITÁCIÓS LAJSTROMSZÁM: AL-0715

KERESKEDÔ – VÁLLALKOZÓ
(kereskedô – boltvezetô)

VENDÉGLÁTÓ – VÁLLALKOZÓ
(vendéglátó – üzletvezetô)

A DÍJMENTES TANFOLYAMRA MÉG KORLÁTOZOTT
LÉTSZÁMBAN FOGADUNK HALLGATÓKAT!

INFORMÁCIÓ:
SÁRVÁR, Batthyány u. 6.
TEL./FAX: 95/321-804

MOBIL: 30/288-1344, 30/575-7394

KÉPZÉSBEN IS VÁLASSZA A MINÔSÉGET!
FOLYAMATOS VALUTAVÁLTÁS,
KEDVEZÔ ÁRFEKVÉSSEL
EGÉSZ ÉVBEN A CIKLÁMEN TOURIST
UTAZÁSI IRODÁBAN.

TUNÉZIA:
2006. 02. 07., 02. 14., 02. 21,
indulással, már

29.900

Ft/fôtôl

EGYIPTOM:
2006. 02. 08., 02. 15., 02. 22-i
indulással, már

69.900

Ft/fôtôl

KUBA:
2006. 02. 09-i indulással,
már

299.900 Ft/fô
s
Keresse akció
i
belföldi tavasz
ajánlatokat
irodánkban!

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

GM bejegyzési szám: R- 00282/1992/2002

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

Ha a legnagyobb kaland az életedben a:
a) cipôpucolás
b) vasalás
c) parlamenti közvetítés
Ideje váltanod!

A képen látható autó illusztráció!

Szemrevalóbb, belevalóbb, Neked valóbb.
Megújult FordFiesta 1 995 000 Ft-tól!

Az akció a 2006. január 1-jétôl 2006. március 31-ig kötött
vevôszerzôdésekre, illetve a készlet erejéig érvényes.
A részletekrôl érdeklôdjön márkakereskedésünkben!

FORD STRAUSS AUTÓSZALON
Szombathely, Zanati u. 58. • Telefon: 94/512-860
Vegyes átlagfogyasztás: 4,3–7,4 l/km, CO2-kibocsátás: 109–250 g/km

Esküvôi
kiállítás
február 19-én 10–16 óráig
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban
KIÁLLÍTÓK:
❥ Sissy Esküvôiruha-szalon – 2006-os hazai és külföldi
modellek élô bemutatója 11 és 15 órakor
❥ Fehérnemû – Nelli harisnya- és fehérnemûbolt
❥ Fodrász – Vargáné Karola és leányai, Zsanett és Lilla
❥ Kozmetikus – Mihály Kinga Szépségszalon
❥ Manikûr – Horváthné Bedô Anikó (Ancsa)
❥ Fényképész – Photo Pont, Tóth Károly
❥ Virágszalon – Marics Virágüzlet
❥ Ékszer – Korona Ajándék, Rozmánék
❥ Cukrász – Krajcsovics Cukrászda
❥ Tensi Holiday Utazási Iroda – Pápa, Ajka
❥ Videófelvétel – Mogyoróssy Gyula
❥ Vôfély – Titz Tibor, Sümeg
❥ Zene – Pulzus Együttes, Ajka

Az esküvôkre limuzint is bérbe adnak,
amely a helyszínen megtekinthetô.
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