AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT.

Új

XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM (415)

2006. MÁRCIUS 3.

»

CELLDÖMÖLK

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

LAPJA

» A közvéleményt
szondázzák

5.

» Szunnyadó

9.

» Beengedi
a kopogtatókat?
» Tavaszi rajt
elôtt

Esküvôre
készülve

11.
12–13.

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
a mindenkori árnál
10 Ft-tal olcsóbb

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.

Vönöckön 4 szoba+étkezôs családi ház,
felújítva, garázzsal eladó. Ir.ár: 13,9 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

Gyermekekrôl
példát
Riport-útra indultam. Jeges, síkos
volt az út. Óvatosan lépdeltem,
nem akartam hirtelen szorosabb
kontaktusba kerülni az anyafölddel. Ám odébb, egy középkorúnak
mondható hölgynek óvatossága
ellenére ez sikerült. Igyekeztem felgyorsítani a lépteimet, ameny-nyire lehetett, és már a kezemben
volt a mobilom, hogy ha kell, segítséget kérjek. Hál’ isten nem volt
rá szükség. A baleset közvetlen közelében volt négy 13–14 év körüli
nagy/kislány, akik azonnal a hölgyhöz léptek. Amire odaértem, óvatosan felsegítették, egyikük a ruhájára tapadt havat is leverte. Ô
megköszönte a segítséget, és óvatosan folytatta az útját. Nem történt nagyobb baja.
Az eset láttán eszembe jutott néhány ellenpélda. Legutóbbi interjúalanyom például elmondta, hogy
pár évvel ezelôtt, amikor ugyancsak a jeges úton elcsúszva combnyaktörést szenvedett, jó néhány
felnôtt elment mellette, mintha
észre sem vette volna. Régi kollégám, aki kerékpározás közben
szívinfarktust kapott, ugyanígy járt,
és még folytathatnám a sort. Ám
az említett gyermekek másként
gondolkodtak. Azt tették, amit a
szívük diktált, de végül is mindenkinek a kötelessége lenne. Jó volna
példát venni róluk.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Március 15.
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékeznek az ünnep elôestéjén, március 14-én, 17
órától a mûvelôdési központ elôtti
téren. Ünnepi köszöntôt mond Fehér László polgármester. A mûsorban közremûködnek az iskolák
versmondói, a Soltis Lajos Színház
társulatának tagjai és a Kemenesalja Néptánccsoport.
Az ünnepség után fáklyás felvonulás indul a katolikus temetôbe,
ahol megkoszorúzzák a 48-as hôsök síremlékeit.

Esküvôre készülve
A boldogító igen kimondása elôtt
sokféle tennivalója van a házasuló
párnak. A formaságok intézésében
az anyakönyvvezetô segít, és ötleteket adhat egy esküvôi kiállítás is.
Az elmúlt évben nyolcvankét pár állt
az anyakönyvvezetô elé Celldömölkön, és már az idei tavaszra, nyárra is
bejelentkeztek a házasulni szándékozók. Brennerné Gorza Mária anyakönyvvezetôt a nász elôtti intéznivalókról kérdeztük. Vannak párok, amelyek ragaszkodnak az idôponthoz,
ezért a házasságkötés elôtt hat hónappal már be lehet jelentkezni, de
harminc nappal elôtte kötelezô. A
személyazonosításra alkalmas iratok
bemutatásán kívül nyilatkozatot is
kell tenni a családi állapotról. Március
1-tôl újfajta – a Belügyminisztérium
központjához csatlakozó, számítógépes – nyilvántartás lép életbe. Míg a
házasságkötési eljárás díjmentes, az
esküvôi kellékek – zene, vers, pezsgôzés – már pénzbe kerülnek.
Az esküvô és a lakodalom számtalan
egyéb szervezést is igényel. Ehhez
nyújtott segítséget a városunkban
február 19-én rendezett esküvôi kiállítás. A mûvelôdési ház galériáján
gyönyörûséges esküvôi ruhákban vonultak fel a modellek. A menyasszonyok szívesen vesznek fel topos és
kétrészes ruhát, a hófehéren kívül az
ekrüszínû, a hagyományos, abroncsos modelleken kívül inkább az Avonalúak keresettek, mutatta be az
idei év trendjét az esküvôi kiállítás
fôszervezôje (a pápai Sissy Esküvôiruha-szalon tulajdonosa), Boncz Veronika. Sok celldömölki menyasszonyvendége van, ezért gondolta úgy,
hogy egyéb esküvôi szolgáltatásokkal együtt – helyi vállalkozók közremûködésével – érdemes bemutatkoznia a kemenesaljai városban is. A
jól sikerült rendezvényen a közönsé-

modellek mutatták be az esküvôi ruhákat a kiállításon

get Titz Tibor sümegi vôfély kalauzolta végig az úton: mi is kell egy minden igényt kielégítô esküvôhöz.
Bemutatkozott a vôlegényt és aráját
megszépítô kozmetikus (Mihály Kinga), manikûrös (Horváthné Bedô Anikó) és fodrász (Vargáné Karola és
leányai), az emlékezetes pillanatokat
megörökítô fényképész (Tóth Károly,
Photo Pont), a lakodalomhoz talpalávalót szolgáltató zenészek (az ajkai
Pulzus Együttes), az ünnepi asztalra
tortát varázsoló cukrász (Krajcsovics
Cukrászda). Az utcán várta az érdeklôdôket az ifjú párt szállító lovas fogat és a limuzin, kinek-kinek ízlése,
no és pénztárcája szerint. A boldogító
igen kimondása elôtt a vôlegénynek
illik gondoskodni a virágcsokorról
(Marics Virágüzlet), nem árt nem otthon hagyni a jegygyûrûket (Korona
Ajándék, Rozmánék). A menyasszony
pedig a hagyomány szerint viseljen
újat, régit, kölcsönkértet és valami
kéket, leginkább kék szalagot a harisnyakötôn, amit a fehérnemû-bemutatón (Nelli harisnya- és fehérnemûbolt) is láttunk.
»T.G.

Jótékonysági bál
Jótékonysági bált rendez Celldömölk Város Önkormányzata március 4-én a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban. A 18 órai kapunyitás után 19 óráig lehet elfoglalni az asztalokat, majd bálnyitó mûsort adnak a Berzsenyi Dániel Gimnázium és
az Eötvös Loránd Általános Iskola diákjai. Pohárköszöntôt mond Fehér László polgármester. A nyitótáncot az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola néptánc tagozatosai mutatják be. Az este folyamán vacsorán és tombolasorsoláson vehetnek részt
a vendégek. A báli zenét Varga Tamás szolgáltatja a hajnali kétórai kapuzárásig. A bál
bevételével a Kemenesaljai Egyesített Kórház mûszervásárlásához járulnak hozzá. Belépôjegyeket 3000 forintért lehet vásárolni a polgármesteri hivatalban.
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Közmeghallgatás és testületi ülés
A CELLVÍZ KFT. SORSÁRÓL IS TÁRGYALTAK A VÁROSATYÁK
A város ez évi költségvetését 217
millió forintos hiánnyal fogadták el
a képviselôk a február 22-i testületi
ülésen, ahol szó volt a CellVíz Kft.
helyzetérôl is. Az ülés elôtt közmeghallgatáson a celldömölki polgárok
is elmondhatták véleményüket.
Közmeghallgatással kezdôdött a képviselô-testület szerdai ülése. A város
lakói közül ketten szóltak hozzá. Egyikük a Vulkán Futball Fesztivál idején
tapasztalt hangzavart és szemetelést
kifogásolta, és kérte, próbálják megoldani, hogy a sportpálya környékén lakók nyugodtan élhessenek a rendezvény ideje alatt is. Erre ígéretet kapott.
A másik hozzászóló egyebek mellett
azt kifogásolta, hogy a városháza helyszínéül a mûvelôdési központ elôtti területet jelölte ki a testület.
Az ülés fô napirendi pontjaként Celldömölk idei pénzügyi tervét véleményezték és fogadták el a városatyák.
Fehér László polgármester vázolta a
fô összegeket. Eszerint az összes bevétel 4 milliárd 567 millió forint, az
összes kiadás 4 milliárd 785 millió forint. A 217 millió forint hiányból 62
millió forint a múlt évrôl áthozott, 40
millió forint pedig a fürdô mûködésébôl prognosztizált hiány. A városvezetô az elôzô évek adatait is felsorolta. Így például 2001-ben is 200 millió

forintos hiánnyal fogadták el a költségvetés, pedig akkor az ideinek
mintegy felérôl, 2 milliárd 350 millió
forintról indult a költségvetés. Fehér
László kiemelte, hogy a 4 és fél milliárd forintból másfél milliárd forintot
fejlesztésre fordítanak, ekkora arányban sosem fordítottak fejlesztésre. A
képviselôk is elmondták a véleményüket. Limpár József, a pénzügyi,
gazdasági bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a hiány az önhikis pályázaton csökkenthetô lesz, továbbá
kiemelte, hogy csak olyan plusz vállalást szabad tenni, aminek megvan
a fedezete. Futó István könyvvizsgáló szerint a bevételek teljesíthetôek,
de felhívta a figyelmet a vagyonhasznosításra, így a fürdô körüli területek értékesítésére, hiszen annak
összege is szerepel a bevételek között. Ô is jelentôsnek ítélte a fejlesztéseket. Mint mondta: nem sok város
teheti meg ezt, de ami egyrészt pozitívum, az okozza a költségvetési nehézséget is.
Miután a testület tagjai 11 igen, kettô
nem és egy tartózkodással elfogadták
a város költségvetését, Fehér László
egy rendkívüli testületi ülésrôl számolt be. Február 14-én zárt ülésen
tárgyaltak a képviselôk a CellVíz Kft.
helyzetérôl. A CellVíz Kft. az elôre jelzett eredmény helyett szinte kezelhe-

tetlennek tûnô veszteséggel zárta a
múlt évet. A taggyûlés ezért elrendelte a vizsgálatot. Az önkormányzat
döntött arról, hogy március 31-ével
megszüntetik a város tulajdonát képezô, 51 százalékos arányú víziközmûvagyon bérbeadását a CellVíz Kft.nek, egyúttal új gazdasági társaságot
hoznak létre. Idôközben a 49 százalék
tulajdonrészt birtokló OMS Hungária
Kft. felajánlotta az önkormányzatnak
az üzletrész megvásárlásának lehetôségét. Errôl a következô taggyûlésen
dönt a kft., majd utána a képviselôtestület is tárgyalja azt.
Szintén a fô napirendi pontok között
foglalkozott a testület a városrendezési terv építési szabályzatával, amelyet a Schômer Kft. készít, s amelyet
még tavasszal egy hónapra közszemlére tesznek ki.
Döntöttek a képviselôk a városháza
tervpályázatának elôkészítésérôl, a
tervezôk és a bíráló bizottság tagjainak felkérésérôl. Megválasztották az
országgyûlési választásokon mûködô
szavazatszámláló bizottságok tagjait
is. A képviselô-testületi ülésen hangzott el, hogy Vas Megye Közgyûlésének döntése alapján a vasi városok
közül Celldömölk érdemelte ki a legbiztonságosabb város címet a múlt
évre vonatkozóan.
»TULOK GABRIELLA

Városi
Beíratások
programok
Idén is megtartják a városi nagyrendezvényeket. Április 28-tól május 1ig rendezik a Kemenesalja Expót
együtt a városi majálissal és a Kemenesi köszöntôvel. Május 27-én lesz a
Kráterhangverseny, június 24-én a
Szent Iván-napi tûzgyújtás. Szeptember 10-én tartják a celli búcsút, szeptember 29–30-án a Ság hegyi szüreti
napokat.
Ünnepi rendezvényeken emlékeznek augusztus 20-ra, illetve az
1956-os forradalomra és szabadságharcra. A Vulkán fürdô II. ütemének
átadásával együtt Celldömölkön tartják a megyei sportnapot. A Vulkán
Futball Fesztivált, a tervek szerint,
augusztus 10–15-én rendezik, amelyhez városi fesztivál is kapcsolódik
(képünkön).
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Meghatározta az elsôsök és az óvodások beíratásának idôpontját a képviselô-testület. Az elsô osztályosokat
április 6-án (csütörtökön) 8 és 17 óra
között, valamint április 7-én (pénteken) 8 és 12 óra között írathatják be
szüleik az általános iskolákba. A következô tanévben Celldömölkrôl és
azokról a településekrôl, amelyek
tagjai az intézményfenntartó társulásnak, közel 120 gyermek kezdi meg
tankötelesként az iskolai tanulmányait. A leendô óvodásokat a szüleik
március 20–22-e között írathatják be.

Imanap nôknek
Nôi imanapot tartanak március 11-én
(szombaton) 17 órakor a celldömölki
evangélikus egyház gyülekezeti termében. Az imanapon Kovácsné Tóth
Márta vönöcki lelkész tart elôadást.

A véleményeket szondázzák
A KUTATÁS SORÁN JAVULÓ HELYZETET, POZITÍV KÖZHANGULATOT MÉRTEK
Az országgyûlési választásokon induló pártok helyzetérôl is beszélt
Závecz Tibor, a Szonda Ipsos kutatási igazgatója, aki a Közéleti kávézó
vendége volt február 16-án a mûvelôdési központban.
A szociológus és programozó matematikus végzettségû közvéleménykutatási igazgatót, Závecz Tibort hívta
vendégül Szabó Lajos országgyûlési
képviselô és Fehér László polgármester a csütörtöki elôadásra. Bene Csilla
moderátor kérdésére Závecz Tibor
elôször szakmájának történetét vázolta fel röviden. Megtudhattuk,
hogy a háború után már létezô közvélemény-kutatás igazán a 80-as
évek közepétôl erôsödött meg. A
Szonda Ipsos véleménykutatási igazgatója ezek után a módszerekrôl, a
kutatási minta kiválasztásáról beszélt, hangsúlyozva, minél inkább véletlenszerû a kiválasztás, annál jobb
a mintavétel.
A prezentációt vetített képes
elôadással színesítve számos érdekes
adattal ismertette meg a közönséget.
Arra a kérdésre, hogy jó irányba
mennek-e a dolgok Magyarországon,
az elmúlt hat hónap kutatási adatait
mutatta be. Eszerint augusztusban a
megkérdezettek 27 százaléka jónak,
58 százaléka rossznak gondolta a
helyzetet, januárban már az emberek
32 százaléka gondolta jónak a helyzet változását, és hat százalékkal
csökkent azok száma, akik szerint
rossz irányba mennek a dolgok.
Vagyis többen lettek, akik elismerik,
hogy jó irányba mennek a dolgok az

Sajtónapi
közönségtalálkozó
Egy csepp emberség címmel rendez közönségtalálkozót a könyvtárban a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság március
9-én (csütörtökön) 17.30 órakor. A március 15-i magyar sajtó napjához kapcsolódó esten Lengyel Anna és Rados Péter újságírókat, a rádió népszerû reggeli sorozatának szerkesztôit látják vendégül. A közönségtalálkozón lehetôség nyílik az utóbbi évtized minden bizonnyal egyik legsikeresebb rádiómûsora kulisszatitkainak
megismerésére, valamint a sorozat köteteinek, illetve Lengyel Anna pár hónapja
megjelent leveleskönyvének megvásárlására és dedikálására.

országban. Az ország pénzügyi helyzetére kérdezve az utóbbi hat hónapban nyolc százalékkal kevesebben
gondolják azt, hogy rosszabb lesz a
helyzet. Ugyanezt a családok helyzetén is lemérték, ott az utóbbi fél évben tíz százalékkal kevesebben gondolják azt, hogy romlani fog a helyzet. Mindkét esetben javuló helyzetet, pozitív közhangulatot mértek a
kutatás során.
Závecz Tibor a választások elôtt a pártok helyzetérôl elmondta: a két politikai tömb nagyjából azonos erôt
képvisel. A január végi felmérések
alapján leheletnyi elônye van az ellenzéknek, a Fidesznek az MSZP-vel
szemben. A kisebb pártok közül az
SZDSZ áll közelebb a bejutáshoz, bár
jelenleg a mért számok öt százalék
alatti értékeket mutatnak, az MDF a
bejutási küszöbtôl távolabb áll.
A kutatási igazgató hozzátette: általában a botrányok alakíthatják a pártpreferenciákat a legkönnyebben, és
elsôsorban a saját szimpatizánsoknak
a megerôsödését jelentik. Mivel a
botrányok általában szimmetrikusak
– tehát ha az egyik pártnál kiderül valami csínytevés, ugyanazon napon a
másik pártnál is kialakul valami –,
kioltják egymást. Arra jók, hogy a saját tábor hitét, választási aktivitását
megerôsítsék. Viszont azokat a választókat, akik egyébként sincsenek
nagyon közel a politikához, ôket elriaszthatja. Így könnyen elôfordulhat
az, hogy nem lesz olyan választási
részvétel, mint 2002-ben. Az elôadó
kiemelte, hogy körülbelül egymillió
ember passzív, vagyis sose megy el

závecz tibor

szavazni. Érdekes lesz, hogy melyik
párt tudja jobban mozgósítani a saját
szimpatizánsain kívül a mintegy félmillió aktív tartalékot.
Závecz Tibor arról is szólt, hogy a
2002-es választásokhoz hasonlóan
idén is szeretnék szondázni a közvéleményt közvetlenül a választás elôtt
és a napján. Mint mondta, izgalmas
szakmai kihívás az utolsó napokban
érzékelni a finom változásokat. Az
utolsó nap pedig különösen logisztikai szempontból érdekes. Hiszen a
választás napján gyorsan kell eljuttatni az adatokat hozzájuk, hogy azokat fel is tudják dolgozni, és este hétkor közöljék is. Fél óra a közvélemény-kutatóké, hiszen fél nyolc táján
már szivárognak be az eredmények,
és azok mindent felülírnak.
»TULOK G.

Teaest Izsákfán
Farsangbúcsúztató teaestet rendeztek Izsákfán február 25-én. A zsúfolásig megtelt faluházban Farkas Zoltán részönkormányzat-vezetô és
Fehér László polgármester köszöntötte a megjelenteket. A városvezetô egy harminc alkalomra szóló
bérletet vitt ajándékba, amelyet a
falu lakói a Vulkán fürdôben használhatnak fel. A rendezvényen a
Berzsenyi Lénárd Általános Iskola
tanulói adtak vidám, farsangi mûsort, amelyben zene, tánc egyaránt
szerepelt. Majd a részönkormányzat
vezetôje vacsorára hívta meg az
izsákfaiakat.

megtelt az izsákfai faluház a farsangi összejövetelen
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Lakásbetörésrôl, vadbalesetekrôl
A GÉPKOCSIK FELTÖRÉSÉT ODAFIGYELÉSSEL MEG LEHET ELÔZNI
A betörések megelôzését és felderítését segíti a bûnmegelôzési program, amelynek eszközéül szolgáló
kártyákat a celldömölki lakosok mihamarabb megkapják. Errôl, valamint a felderített ügyekrôl tartottak
sajtótájékoztatót a rendôrkapitányságon.

vécsei istván és erôss elemér tartott sajtótájékoztatót

Vécsei István rendôr alezredes, a
bûnügyi osztály vezetôje és Erôss Elemér ôrnagy, a közrendvédelmi és
közlekedésrendészeti osztály vezetôje hívta össze a helyi sajtót február
24-én. Vécsei István beszámolt arról,
hogy felderítették a január 2-án bejelentett celldömölki lakásbetörést,

amelynek során közel 11 millió forint
nagyságban tulajdonítottak el értéktárgyakat. Az elkövetôk közül ketten
elôzetes letartóztatásban vannak, egy
személy ellen pedig elfogatóparancsot adtak ki. Nagy részben megkerültek az eltulajdonított tárgyak, a
nyomozás során még Debrecenben is
tartottak házkutatást. Mindeközben
15 vagyon elleni bûncselekményre és
két gépkocsilopásra is fény derült. Az
alezredes felhívta a figyelmet arra,
hogy a családi házas és üdülôövezetek a leginkább támadott területek,
sajnos kevesen rendelkeznek riasztóval. Míg az üzletbetörések száma
csökkent, a gépkocsifeltörések továbbra is nagy számban fordulnak
elô. A rendôrség kéri, hogy semmilyen értéktárgyat – táskát, pénztárcát,
kabátot – ne hagyjanak ôrizetlenül az
autókban, hiszen 15 másodperc alatt
fel lehet törni egy gépkocsit.
Erôss Elemér a közlekedésbiztonsági
helyzetrôl elmondta, hogy megszaporodott a vadbalesetek száma. Tavaly 33 eset történt a celldömölki
rendôrkapitányság illetékességi területén, idén eddig már nyolc vadbaleset történt. Ezek során mind a vadásztársaságok, mind a személygépkocsi-tulajdonosok nagy anyagi kárt
szenvednek. Ráirányította a figyelmet arra is, hogy az évszakváltás
miatt egyre inkább kerülnek elô a ke-

rékpárok és a motorkerékpárok,
amelyeknek használói sajnos kevésbé figyelnek – sok esetben kevésbé
ismerik a közlekedési szabályokat –,
emiatt sok a baleset. Bár a napok
múltával egyre késôbb sötétedik, világítsák ki a kerékpárokat – javasolta
az ôrnagy. 2006 a passzív biztonság
éve, ezért fokozottan ellenôrzik a
közutakon a biztonsági övek és a
gyermekülések használatát. Hiányuk
miatt szigorúbban szankcionálnak.
Vécsei István tájékoztatást adott arról, hogy március elején kezdik
szétosztani a betörés-megelôzô
program kártyáit. (A programról lapunk ez évi 2. számában írtunk.) A
celldömölki kapitányság teljes illetékességi területén minden lakóházba
eljuttatják a három kártyát. A nyaralókártya rendôrségre való eljuttatása
esetén a járôrök fokozottabban figyelnek az idôszakosan üresen hagyott ingatlanokra. Hangsúlyozta: ha
a rendôrök akár ezzel kapcsolatban,
akár más ügybôl kifolyólag keresik
fel a lakástulajdonosokat, kérjék,
hogy a rendôrök igazolják magukat.
Így elkerülhetô, hogy valaki rendôrnek adja ki magát. Ez természetesen
a szolgáltatók és hivatalok ügyintézôire is igaz, vagyis a lakosok kérjenek minden esetben igazolványt, ne
hagyják magukat becsapni.
»TULOK G.

Jobboldali fórum nyugdíjasoknak
A nyugdíjasoknak tartott fórumot Kovács
Ferenc országgyûlési képviselô a Fidesz
MPSZ új irodájában február 18-án. A képviselô az olaszországi nyugdíjakat kiemelve
elmondta, hogy a körülöttünk lévô országokhoz képest a bérek és árak cserearánya
nálunk rosszabb. A mindenkori kormányok
hibájául rótta fel, hogy azok nem viszonyszámhoz képest állapították meg a minimálbér mellett a nyugdíjakat sem. Ezt
helyre kell tenni, erre a Fidesznek megvan
a terve. A képviselô szerint közgazdaságilag nagy baj van az országban. Rosszabbul
él mindenki, mint négy évvel ezelôtt. A
Medgyessy-kormány kétszer százlépéses
programját idézve elmondta, hogy elôtte a
Fidesz valóban nem adta oda a nyugdíja6

soknak a 19 ezer forintot, szerinte ezt akkor a Fidesznek meg kellett volna tennie.
Kovács Ferenc szerint a gazdálkodás felborult, amire most hitelt vesz fel az ország,
arra a jobboldali kormánynak meg lett volna a fedezete. Véleménye szerint kár volt
leállítani a Széchenyi-tervet.
A képviselô aláhúzta: át kell nézni, milyen
közgazdasági rendszerben lehet dolgozni,
ezt a Fidesz a választási programjában
megteszi. Majd hozzátette, hogy a párt választási programjának közgazdasági részét
Chikán Attila és Matolcsy György készítette. Szólt arról is, hogy a baloldali párt a Fidesz elgondolásaiból építkezik. Példaként
hozta erre a babakötvényt, amelyet, más
formában, a Fidesz a családok javára akart

megvalósítani. Véleménye szerint a babakötvény bevezetésével baloldal nem családban gondolkodik, csak azt szeretné,
hogy minél több gyerek szülessen. Végezetül a képviselô arról is szót ejtett, hogy
szükség van a nyugdíjak rendezése mellett
a járulékok csökkentésére is. Mint mondta,
a tízszázalékos járulékcsökkentéssel 30-40
százalékos munkahelyteremtés jár együtt.
A rendezvényen jelen volt Horváthné
Stukics Erzsébet országgyûlési képviselô is,
aki egyebek mellett elmondta, hogy a
megszüntetnék az özvegyi nyugdíj feléledési idejét (tíz év), és szükségesnek tartja
a minimálbér, illetve a nyugdíj egyszeri,
nagy összegben történô emelését.
»T.G.

» K R Ó N I K A

Védelemre A könyvtárban
javasolják a névadóról
A celldömölki kistérség védelemre javasolt
területeit bemutató tanulmányát ismertette február 13-án a könyvtár közönsége
elôtt Mesterházy Attila, az Ôrségi Nemzeti
Park természetvédelmi felügyelôje. A Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulásának kérésére mérte fel
a környékünkön található természeti értékeket és a természet közeli élôhelyeket. A
Vas megyei kistérségek közül ôk ismerték
fel elsôként, hogy mennyire égetô kérdés
ezek pusztulása. A Védelemre javasolt területek a celldömölki kistérségben címû
tanulmány tartalmazza a kistérség tájegységeinek történetét, foglalkozik a természet közeli élôhelyekkel, azok felmérésével, pontos térképi ábrázolásával. Emellett
a szerzô javaslatot tett arra is, hogyan lehet ezeket az élôhelyeket megvédeni és
megôrizni.
A kemenesaljai kistérségben szikes, homokos, agyagos, kavicsos talaj egyaránt elôfordul, ezért itt szinte mindenfajta természet közeli élôhely megtalálható – mondta
el Mesterházy Attila. Elôadásában a folyóvizek, száraz gyepek, nedves gyepek, erdôk, növény- és állatvilágát mutatta be.
Emellett ritka, csak a mi térségünkben elôforduló fajok is szóba kerültek. A Ság hegy,
viszonylag sík tájból való kiemelkedésével, sajátos élôvilágnak adott otthont, ami
világviszonylatban is egyedülállóvá teszi
Magyarországnak ezt a táját. A körülötte
levô tanúhegyek az alföldbôl szigetként
kiemelkedve megôriztek olyan növény- és
állatfajokat, amelyek a térségben már nincsenek – emelte ki az elôadó.
Mesterházy Attila tanulmányát a kistérségi
társulás ötven példányban jelentette meg
a múlt évben a Belügyminisztérium támogatásával. Kutatása során 93 természetvédelmi szempontból értékes élôhelyet mért
fel és jellemzett, mely a kistérség területének tizenkét százaléka. A tanulmány végén található összegzés mutatja, hogy a
kistérség bizonyos településeinek mekkora részén maradtak meg a természet közeli élôhelyek. A felmérés eredménye szerint
a legjobb állapotban Kemenessömjén
(36%), Nemeskocs (37%) és Boba(27%), a
legrosszabb állapotban pedig Kissomlyó
(0,2%), Kemenesszentmárton (0,5%), valamint Köcsk (0,5%) térségének élôhelyei
vannak.
»R. A.

A könyvtár, a Honismereti Munkaközösség,
valamint a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság január 26 – án tartott közös rendezvényén Kresznerics Ferencre emlékeztek. Könyvtárunk névadójáról Tóth Péter, a
szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium magyartanára,
irodalomtörténész beszélt. Az elôadással a
240 éve született tudós papra, akadémikusra emlékeztek születésének évfordulója
és a magyar kultúra napja alkalmából. Tóth
Péter Kresznerics Ferenc szótáríró és közmondásgyûjtô munkásságát ismertette a
megjelentekkel. Elmondta, hogy Kresznerics ugyan nem tanulta a nyelvészet tudományát, mégis nagyon szívén viselte a magyar nyelv sorsát. Ifjú korától kezdve, tanári munkája során folyamatosan gyûjtötte a
szavakat. Régi és új könyveket böngészett
át, nyelvjárási kifejezéseket, állandó szókapcsolatokat, érdekesnek mutatkozó régi
szavakat egyaránt gyûjtött. Ezeket nem
csupán összegyûjtötte, kijegyzetelte, hanem arról is gondoskodott, hogy egy méltó katalógus készüljön belôlük. Ez a nagy
mennyiségû anyag, amelyben ôsnyomtatványok, térképek, dedikált és idegen nyelvû könyvek találhatók, azért is különleges,

mert rámutat
arra, hogy az
alsópapsághoz
tartozó vidéki
pap mekkora
könyvállománnyal rendelkezett.
Kresznerics Ferenc szótárát a 19. század elsô éveiben kezdte el írni. Korszerû szótárt
szeretett volna alkotni, a szavak tövét kutatta, és azt, hogy mit lehet kezdeni a
mondat legkisebb elemével. Kutatásaiban
írott forrásokra és szóban hallottakra
egyaránt támaszkodott. Munkája során
összegyûjtött több mint ezer kötetet, feldolgozta a korábbi szótárakat, valamint a
saját gyûjtéseit. A Magyar Szótár elsô kötete 1831-ben jelent meg ötszáz példányban. Kresznerics abban az évben, az alsópapság körébôl egyedüliként, megkapta a
Magyar Tudós Társaság tiszteletbeli tagja
címet. Celldömölki kötôdését is érdemes
megemlíteni, hiszen húsz éven át az alsósági plébánián teljesített papi szolgálatot.
Oltárt építtetett a templomban, és harangot adományozott. Életmûve mintegy
negyven munkát ölel fel. Városunk könyvtára 1993. februárja óta viseli a nevét.
»REINER ANITA

Tárlat a hagyatékból
fotó: völgyi lászló

Szilágyi Mária hagyatékából nyílt kiállítás a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központban. A tárlattal a keramikusmûvész születésének 90.
évfordulójára emlékeznek. A fôvárosban élô
alkotót szoros kapcsolat fûzte Celldömölkhöz, ezért életmûvét a városra hagyta. Az
ajándékozást – amit több fórumon, kiállítások megnyitóján erôsített meg – nem öntötték írásba, így halála után gyermekei évekig
nem ismerték el annak tényét, 1999-ben
per is folyt e tárgyban. Férje, Kemenes Béla
azonban támogatta a szándékot, így az ezredfordulón Kemenesaljára került a Szilágyihagyaték. Bár állandó tárlaton – múzeum
hiányában – nem látható az anyag, a százhetven darabos kollekcióból azóta évente
tartanak kiállításokat. A mostanában ismételt teleregény, a Szomszédok „Etusának”
mûtermét díszítik az akkor még Budapesten
lévô alkotások.
Alkotói pályájának szakaszaira jellemzô volt
a gazdag színvilág, majd késôbb a fehér

korszak. A népmûvészeti motívumok átalakított formái jelennek meg a kompozíciókon, a gyermekkor falusi hangulatai, érzelmek sokasága bontakozik ki bennük. A felbecsülhetetlen értékû anyagból összeállított kiállítás március 10-ig tekinthetô meg.
»T.G.
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Ifjak önkormányzata
Megalakult a Celldömölki Ifjúsági és
Gyermek Önkormányzat (CIGYÖ),
diákpolgármestert és vezetôségi tagokat választottak a közép- és az
önkormányzati fenntartású általános iskolákban tanuló gyerekek és
fiatalok.
Február 6-án valamennyi diák leadhatta a szavazatát, végül 765-en voksoltak, tudtuk meg Horváth Györgyifotó: völgyi lászló

a fiatalok önkormányzatának tagjai

tôl, Celldömölk ifjúsági szakreferensétôl. A város új diákpolgármestere
Jánosa Péter, a Gáyer iskola diákja
lett. A CIGYÖ vezetôségének tagjai
közé választották Módos Pétert (mûszaki szakközépiskola), Varga Balázst
(Berzsenyi gimnázium), László Bálint
(Berzsenyi gimnázium), Somogyi
Laurát (Eötvös iskola), Szabó Dorottyát (Gáyer iskola) és Göcsi
Bettinát (Berzsenyi iskola).
Az ifjúsági és gyermek önkormányzat
február 14-én tartotta alakuló testületi ülését, ahol alpolgármesternek
Varga Balázst választották meg. Az
ülésen megtárgyalták a közeljövô
programjainak szervezésével kapcsolatos teendôket. Március 25-én 12
órás vetélkedôt és diszkót szerveznek
a mûvelôdési központban, és tervezik filmvetítés, vetélkedô, kulturális
bemutató, májusban ifjúsági nap rendezését is.
Az ifjúsági szervezetnek helyet és
szakmai támogatást a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtár ad.
A fiatalok önkormányzata minden
hónap elsô csütörtökén tartja összejöveteleit.

Óvodások szavaltak
Második alkalommal rendezték meg
a Gazdag Erzsi versmondó versenyt a
Gáyer Gyula Általános Iskolában február 15-én. A
költônô versei
nagy népszerûségnek örvendenek a gyerekek körében.
Kedves költeményein számos bölcsôdés,
óvodás, kisiskolás nemzedék
nôtt fel. A szervezôk úgy gondolták, hogy az
általános iskolások számos
vers-,
mesemondó és szépkiejtési verseny
közül választhatnak, ezért
egy résztvevô a versenyrôl döntöttek úgy,
8

hogy az alsóbb korosztályt célozzák
meg. A versenyt óvodások számára
hirdették meg, hiszen az anyanyelvi
nevelést nem lehet elég korán elkezdeni. A megmérettetésen indulókat
óvónôik és csoporttársaik is elkísérték, így közel száz kisgyermek jelent
meg a rendezvényen. A szavalók
kedves versekkel mosolyogtatták
meg a zsûri tagjait, akik az értékeléskor nehéz helyzetbe kerültek. Így két
elsô, két második és két harmadik
helyezést osztottak ki. Elsô helyezést
ért el Remport Donát és Kovács Kristóf. Megosztott második helyen végzett Dénes Kata és Novák Fanni, harmadik helyezett Nwankpa Vanessza
és Csótár Hanna lett. A verseny izgalma mellett egy kis szórakozásra is lehetôségük nyílt a kicsiknek. A Tücsök
bábcsoport Együtt játszani jó címû
elôadását nézhették meg, emellett
megzenésített verseket is tanulhattak a jó hangulatú délutánon.
»R.A.

» ISKOLAI HÍREK
» Nyelvi sikerek
A Litterátum Országos Német
Nemzetiségi Nyelvi Tesztversenyen
Thönen Svenja, a Szent Benedek
Általános Iskola 6. osztályos tanulója 3. helyezést ért el, s öt
társával együtt bejutott az országos döntôbe. Az egyházmegye
katolikus iskoláinak Sárváron
rendezett idegen nyelvi versenyén a Szent Benedek Általános
Iskola diákjai több szép helyezést
értek el német nyelvbôl. A 4.
osztályos Szele Márton 3. helyezett, az 5. osztályos Kozma Ádám
2. helyezett lett, a 6. osztályos
Thönen Svenja 1. helyezést ért
el, Hajmássy Fanni pedig a 3. helyet szerezte meg. Felkészítô tanáruk. Gaszak Gábor. Angol
nyelvbôl a 8. osztályos Varga
Klaudia 3. helyezett lett. Felkészítô tanára: Szigethi Szende.
» Továbbjutottak a kézisek
Kilenc kategóriában 47 Vas megyei csapat nevezett az idei
Adidas gyermek kézilabda-bajnokság megyei küzdelmeibe. Ez rekordnak számít az utóbbi évek tekintetében az utánpótlásban. Országos szinten ez a harmadik helyet jelenti, mint a legtöbb csapatot megmozgató és versenyeztetô
megye. A 350 fôs Eötvös DSE kilenc csapattal indult, és többnyire
elsô helyen, hét csapattal továbbjutott az országos elôdöntôkbe. A
csapatokat Süle Nándor testnevelô, megyei kézilabda-referens készíti fel. A Gáyer iskolából egy csapat jutott tovább, felkészítô tanár
Szabó Lóránt.
Továbbjutott csapatok:
II. fiú, 1996 korosztály, szivacs kézilabda: 1. Eötvös DSE,
II. lány, 1996 korosztály, szivacs
kézilabda: 2. Eötvös DSE,
Gyermek III., fiú, 1995 korosztály:
1. Eötvös DSE,
Gyermek IV., fiú, 1994 korosztály:
2. Eötvös DSE, 3. Gáyer Ált. Isk,
Gyermek V., fiú, 1992 korosztály:
1. Eötvös DSE,
Gyermek V., lány, 1992 korosztály:
2. Eötvös DSE,
Gyermek VI., lány, 1991 korosztály: 1. Eötvös DSE.

» K HU ÁL TT TÚ É R R A

Nônapi
köszöntô
Kedves Asszonyok és Lányok! A legszebb
évszak, a tavasz elsô hónapjának elején
Benneteket, nôket köszöntünk. Lányainkat, asszonyainkat, nôi hozzátartozóinkat,
s mindenkit, aki a szebbik nemhez tartozik. Mindannyitokat, akik nem is sejtitek
talán, hogy milyen sokat jelentetek nekünk. Higgyétek el, többet, mint gondolnátok! Ti adjátok otthonaink melegét. Testetekben hordjátok, majd ápoljátok, gondozzátok, nevelgetitek gyermekeinket.
Bennetek oldódnak napi feszültségeink,
mosolyotok bearanyozza életünket. Nélkületek sokszor tétovák, tehetetlennek lennénk. Ez még akkor is igaz, ha ezt sosem,
vagy csak ritkán valljuk be mi, férfiak. Igazán talán csak akkor döbbenünk rá, hogy
mit is jelentetek nekünk, amikor felmerül,
hogy nélkületek megy az életünk tovább.
E szép ünnep alkalmával azt kívánom
mindannyitoknak, legyetek nagyon boldogok, szépek és mosolygósak, mert – így
igaz – a mosoly a nôi arc legszebb ékessége. Ezt ne feledjétek!
Tisztelettel és szeretettel szerkesztôségünk
férfi tagjai nevében:
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Szunnyadó
A téli napforduló idején vagyunk, ilyenkor
még korán sötétedik, hosszúak az esték,
éjszakák, azonban a változás jelei hamarosan jelentkeznek.
Szombathelyre utazok, a fülkében többen
vagyunk, ismerôsként folyik a beszélgetés.
Valaki megjegyzi: havasan is szép a kemenesi táj. Nyúl fut a mezôn, távolabb ôzek
figyelnek, fácán röppen fel a sínek felett.
A kemenesi dombokon felérve, elhagyva a
Rábát, így folytatódik a beszélgetés. „Valóban szép a táj, de én már annak örülnék,
ha a hó helyett a vasút melletti erdôben
fehér hóvirág-szônyeget láthatnánk. Emlékszem, Kenyeri környékén, már túl a Rábán, az egyik erdôben különleges virágok
voltak, oda jártunk tôzikét és a tömegesen
nyíló, bíborpiros, illatos vad cikláment
szedni.”, így egy másik utas. „A tôzikét
úgy hívták: szunnyadó.”
Nagyon találónak tartom ezt az elnevezést, hiszen a tavaszi virulás után nem
pusztul el a növény, csak pihen, szunnyad.
Azon gondolkodom, hogy a természet közelségében élô emberek mennyire azonosulni tudtak környezetükkel, ha egy évelô
növényre ilyen szép kifejezést találtak.
Folyik a szó. „Itt lesz hamar a tavasz”,
mondja egy másik utas. Január elsô felé-

PORTRÉ

Dr. Bellérné Horváth Cecília
Dr.
Bellérné
Horváth Cecília
1948. november 22-én született Budapesten. Gyermekkorát Kiskôrösön töltötte, a Petôfi-ház és a könyvtár szomszédságában, ez már önmagában meghatározta indíttatását. Polgári értékek
mellett nevelkedett, szülei mûvészetkedvelô, irodalombarát emberek
voltak. A családi környezet és a hely
szelleme egyaránt inspirálóan hatott
rá, és a közmûvelôdési pálya felé terelte.
Pályája kezdetén levéltárban, múzeumban, könyvtárban is dolgozott.
Ez örömmel töltötte el, hiszen mindhárom helyszín az emberi szellem
megnyilvánulásának produktuma. Az
Alföldön töltött évek után, 1991-ben
költözött családjával Celldömölkre, és
elnyerte az éppen akkor megüresedett könyvtárigazgatói álláshelyet. Ti-

zennégy éven keresztül szolgált a
könyvtár élén, igazgatása alatt számos területen ért el kiemelkedô
eredményt az intézmény megyei és
országos szinten egyaránt. Munkatársaival elnyerték a legnagyobb kollektív díjat is, az Év könyvtára országos
elismerés birtokosai lettek. Dr.
Bellérné Horváth Cecília tavaly a
könyvtáros szakma egyik legmagasabb rangú elismerésében, Szinyei József-díjban részesült. A könyvtáros
szakmát gyors változásaival igazi kihívásnak tekintette, melyben nemcsak
a múlt ismereteinek megszerzése
fontos, hanem a jövôre vonatkozó információk begyûjtése és gyors gyakorlati alkalmazása is az olvasók érdekében. A technológiaváltás szükségességét hamar megérezte, ezt pályázati pénzekbôl sikerült is megvalósítani az intézményben. Munkája során fantáziát látott az egyszeri feldolgozáson alapuló többszöri felhasználásban. A tartalmi munka mellett az

ben, igaz, alig észrevehetôen, de nyúlnak a nappalok. A mellettem ülô
hölgy azt mondja: „Ezt az
alig észrevehetô változást
én úgy hallottam: egy
szúnyogásításnyival hoszszabbodik a nappal.” Eddig még sosem hallottam
ezt a népi elnevezést. Hazaérve rövid jegyzetet készítek, és a többi
közé teszem.
2005 karácsonyán került ismét a kezembe.
Igaza lett a népi mondásnak: „Ha Katalin
locsog, karácsony kopog.” Nincs hó, fagy
is csak éjszaka van, süt a nap, vizesek az
utak. Eszembe jut egy közel kétszáz éve
kiadott kalendárium, benne paraszti praktikák. Decemberrôl ezt írja: „Fekete karácsony fehér húsvétot hoz. Sokszor a langyos tél késô tavaszt okoz.”
Amíg fô az ebéd, a két szép, eddig nem ismert, új környezetbe ültetett kifejezés, a
szunnyadó és a szúnyogásítás megismerésének történetét leírom, talán nem kallódik
el. Mások is megismerhetik, és eszünkbe
juthatnak hasonló kifejezések, amelyeken
érdemes néhány percre elgondolkodni.
»KÁLDOS GYULA

otthonos, barátságos környezet kialakítását, a minôségi szolgáltatást és az
olvasói igények maradéktalan kielégítését egyaránt szem elôtt tartotta. A
könyvtár élén eltöltött tizennégy évet
a tudatos építkezés idôszakaként jellemzi. Ennek során fontosnak tartotta,
hogy arculata legyen a könyvtárnak,
ezért vette fel az intézmény Kresznerics Ferenc, a sokoldalú tudós nevét, aki példa lehet minden könyvtáros számára. Munkatársaival folyamatosan kutatta az olvasók igényét, és
erre építették szolgáltatásaikat.
Életútját összefoglalva dr. Bellérné
Horváth Cecília elmondta: a leghoszszabb és legeredményesebb idôszakot a celldömölki könyvtárban töltötte. Fájdalmasan érintette az intézmény integrációja, amely számos
szakmai problémát vetett fel. A kialakult helyzet olyan feltételeket teremtett, amelyek számára vállalhatatlanok voltak. Koránál fogva kérhette
nyugdíjazását, ezért ambivalens érzelmekkel ugyan, de a méltatlan feltételek helyett inkább a visszavonulást választotta.
»REINER ANITA
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Idôközi választás után
Kemenesmihályfa meglétérôl az elsô levéltári feljegyzések 1272-bôl
valók, ebben az idôszakban már teljesen belakott volt a település. Ma
573 lakosa van a községnek, amelyet annak polgármestere, Cseledi
Jenô mutatott be lapunknak.
Felekezeti szempontból a lakosok kétharmad része evangélikus, egyharmad része
pedig katolikus. Ennek megfelelôen mindenki saját templomában gyakorolhatja a
vallását. Katolikus templomuk mûemléknek számít, oltárképét Dorfmeister István
készítette, így ez a mû különösen védett.
Még a háború elôtti idôkbôl maradt fenn
két kastély, illetve kúria. Az egyik Vidos József földbirtokosé és családjáé volt, akik az
1848/49-es szabadságharcban tevékenyen
részt vettek. Kúriájuk a mostani polgármesteri hivatal mellett található. Sajnos az
épület az évszázadok során eléggé tönkrement, leromosodott. A 80-as évek második
felében a Szuhai házaspár vette meg és
rakta rendbe. Haláluk után ismét eladták,
most egy angol állampolgár kezelésében
van. Sajnos úgy néz ki, hogy ô is feladja
magyarországi vállalkozását, így tehát a kúria sorsa ismét bizonytalanná vált.
– A rendszerváltás elôtt Kemenessömjénnel
alkottunk egy települést Sömjénmihályfa
néven. Ez a forma már a háború elôtt is létezett jó pár évig. A két település szinte
már teljesen összenôtt, amikor 1992-ben
ismét szétváltunk – mondja a polgármester.
– A két község még egy darabig körjegyzôségben együtt volt, majd ez is megszûnt.
Így jelenleg mindkét község külön közigazgatási egységet alkot saját polgármesteri

cseledi jenô polgármester

hivatallal és önkormányzattal. Mindenképpen szerencsés lett volna, a normatív támogatás miatt a régi, közös forma megtartása. Így közel hétmillió forint többlettel
tudnánk gazdálkodni. Szükségünk is lenne
erre a bevételre a mostani szûkös anyagi
lehetôségeink mellett. Községünkben mûködik egy egycsoportos óvoda, egy iskola
nyolc osztállyal, a készség-tantárgyakból
négyes összevonással.
Nagy gondot okoz mindkét község számára, hogy a normatíva mellett még közel
tízmillió forinttal kell hozzájárulniuk az iskola fenntartásához. Az iskoláról még
annyit, hogy egy 1959-ben elkészült épületben, a hegy alatt, zöld övezetben található, ami nagyon kellemes környezet a
gyermekek és pedagógusok számára
egyaránt. Kemenesmihályfán van egy fü-

Új település a társulásban
Celldömölk, Kemeneskápolna, Kemenesszentmárton, Mersevát és Mesteri képviselô-testületei tartottak
együttes ülést február 21-én a celldömölki polgármesteri hivatalban. A megjelentek elfogadták az intézményfenntartó társulás keretében mûködtetett nevelési oktatási intézmények idei költségvetését,
egyúttal tárgyaltak a lehetséges bôvítésrôl is. A társulás településeirôl összesen 74 gyerek jár Celldömölkre iskolába, négyen pedig óvodába. A társuláson kívül esô kemenesaljai, illetve közeli, Veszprém
megyei településekrôl 152 iskolás és 24 óvodás jár a celli intézményekbe. Ezek között a települések
között vannak olyanok, amelyek a tervek szerint társulási formában csatlakoznának a celldömölki intézményekhez, mondta el Fehér László polgármester. Közülük Nemeskocs már a szándékát is kifejezte. László Ervintôl, Nemeskocs polgármesterétôl megtudtuk, hogy a településnek augusztus 31-ig van
intézmény-fenntartási megállapodása Bobával, szeptember 1-tôl azonban már Celldömölkkel kötik meg
a megállapodást. Nemeskocsban 41 óvodás és iskolás gyermek van, közülük 11-en már a celli óvodákba és iskolákba járnak be. A szülôk továbbra is eldönthetik, hogy hova járatják a gyerekeket, az önkormányzat által adott elônyök azonban ezentúl a Celldömölkre beiratkozottaknak járnak.

ves és egy aszfaltos sportpálya, s az 1980as években épült egy tornaterem is. A polgármester szerint egy tökéletesen felszerelt iskoláról van szó.
– Nagyon sajnálnám, ha az iskola bármilyen
formában csorbát szenvedne. A község lakosainak áldozatkész, kétkezi munkáját is
dicsérik a már lassan 50 éve álló iskolafalak
– folytatja Cseledi Jenô. – Sajnos van egy
félbehagyott faluházunk, melyet az 1990-es
évek végén kezdtek el építeni, majd az
építkezés leállt. Az akkori testület 30 millió
forintos kölcsönt vett fel az építésére, s ez
nagyon megterhelte a községet. Közben az
óvodafödém megroskadt, így a pénz nagy
részét, 12 millió forintot az óvoda rendbetételére kellett fordítani. Amikor 2002-ben
átvettem a község irányítását, nagyon sok
nehézséggel kellett emiatt szembenéznem.
A faluház építésének folytatására TRFC pályázatot nyújtottunk be, a középsô szinten
egy kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi központ kialakítását szeretnénk
megvalósítani. Az önrész, amit vállalnunk
kellene, közel 13 millió forint a 40 millió forintos támogatási lehetôség mellett. Ezen
kívül még egy pályázatot adtunk be a falu
csatornahálózatának kiépítésére a TEKI-hez,
ennek költsége közel 100 millió forint 30
százalékos önköltség mellett.
A faluház építéséhez szükséges önrészt az
önkormányzat adja, a csatornahálózathoz
szükséges saját erôt pedig lakossági takarékpénztárból fedezik, ha nyernek a pályázatokon. Ezzel nagy lépést tennének elôre,
egy egészséges fejlôdési folyamat indulhatna meg a faluban.
Cseledi Jenô arról is szólt, hogy 2004 decemberében a képviselô-testület feloszlatta magát, így új választásokat tartottak. Az
új testület nagy lelkesedéssel kezdett el
dolgozni, így megtörtént a temetô rendezése és ravatalozó rendbetétele. 2005 márciusában a megyei önkormányzat segítségével a Gregorich Ferenc által készített
kopjafát állították fel a második világháború polgári áldozatai számára. Kulturális eseményeik, ünnepeik színhelye az általános
iskola, ahol a gyerekek és a pedagógusok
minden alkalommal magas színvonalú mûsorokkal szórakoztatják a közönséget. Augusztusban rendezik a falunapot, minden
évben országos hírû mûvészek is fellépnek,
és sportvetélkedôket is rendeznek. Fontos
momentum még ezen a rendezvényen a
helyi iparmûvészek bemutatása, az ô mûveikbôl kiállítás szervezése az iskolában. A
település elsô embere bízik abban, hogy a
község lakosaival összefogva, egyetértésben sikerül véghezvinniük mindazt, amit
elterveztek, és céljaikat nyugodt körülmények között megvalósíthatják.
»TAKÁCS M. TÜNDE
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Megkérdeztük
» válaszoltak

O L D A L

Beengedi-e a kopogtatókat?

»kérdez: vass vera

»fotó: völgyi lászló

Jakusné
Nagy Nóra

Nem szívesen engedek be
idegeneket a lakásomba. Ha
ismerôsként érkezik, az más,
de az idegenekkel szemben
bizalmatlan vagyok. A legtöbbrôl nem hiszem el, hogy
az, akinek mondja magát.
Eleinte mindenkinek adtam,
de csalódtam. Most, a választások elôtt is kopogtatnak
egyik vagy másik párt képviseletében. Elég felnôttnek érzem magam ahhoz, hogy el
tudjam dönteni, kire szavazok.
Bár ez a visszataszító választás elôtti viselkedés eléggé elkeserít, elbizonytalanít abban,
hogy elmenjek-e szavazni.

Tóthné
Takács Ibolya

Úgy vagyok vele, hogy mindenkinek a magánügye, hogy
kire szavaz. Ezt a kopogtatást
ilyen téren feleslegesnek érzem. Az idegeneket általában
nem engedem be. Az is lehet,
hogy egy betörés elôkészítéseként néznek körül. Ha úgy
alakul, inkább kimegyek az
utcára, ott hallgatom meg
ôket. Szerencsére a kutyák is
biztonságot jelentenek. Az
adomány más. Ha gyermekeken kell segíteni, akkor adakozom, mert nem tudhatjuk,
mikor jutunk mi is ilyen helyzetbe. Remélem, oda is kerül
az adomány, ahova szántuk.

Kihelyezett
szolgálat
A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal
2006 márciusától rendszeres jelleggel kihelyezett ügyfélfogadást tart
Celldömölkön. Az ügyfélfogadás helye: Celldömölk, Dózsa György u. 18.
Ideje: minden hónap elsô csütörtök.
Az elsô kihelyezett ügyfélfogadás
ideje: 2006. március 2. 9 és 11 óra
között jogi segítségnyújtó szolgálat,
11 és 13 óra között áldozatsegítô
szolgálat lesz.

Ügyfélfogadás
a földhivatalban
A Celldömölki Körzeti Földhivatal ügyfélfogadási rendje – az ügyfelek hatékonyabb
kiszolgálása érdekében – 2006. március 1tôl az alábbiak szerint módosul.
Hétfô 8.00–11.30, 13.00–15.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 8.00–11.30, 13.00–15.00
Csütörtök 12.00–15.00, Péntek 8.00–11.00

Baranyai László

Senkit sem engedek be ilyen
céllal a házamba. Úgy gondolom, megbízhatatlanok az
emberek. A ház magánterület.
Oda azt engedek be, akit én
akarok. Ilyenek a barátok, rokonok, ismerôsök. Ha ismerôs
jön hozzám ilyen céllal, akkor
beengedem, meghallgatom,
de az idegenekben nem bízom meg. Sok olyan eset volt
már, lehetett olvasni, hallani,
hogy idegeneket engedtek
be, és nem azzal a céllal érkeztek, amit mondtak. Én próbálom az ilyet elkerülni, ezért
nem engedem be az idegeneket, a kopogtatókat.

Balogh Ernôné

Nem engedjük be ôket. Szóba
állunk velük, de be nem engedjük. Volt már példa arra,
hogy utcai árusok is szerettek
volna vizet, ennivalót kérni,
de hallottunk már olyanról,
hogy meglopták azokat, akik
jószívûen beengedték ôket.
Ha igazolják magukat, akkor
igen. Adakozni szoktunk. Ha
igazolványt adnak, elmondják, milyen céllal jöttek, akkor
segítünk. Volt például, hogy a
szívbeteg gyermekek javára
gyûjtöttek, nekik adtunk,
mert ebben a témában érintettek is vagyunk, van a családunkban szívmûtött.

Adózók figyelmébe

Hirdetmény

Tájékoztatjuk a tisztelt adózókat, hogy Celldömölk városban a 2006. évre vonatkozóan
nem változott a gépjármûadó és a magánszemélyek kommunális adójának mértéke.
Az adóhatóság február végéig értesítésben
tájékoztatja az adózókat a 2006. I. félévben
fizetendô adójuk összegérôl, mellékelve a
befizetéshez szükséges csekkeket is.
Ugyancsak február végéig juttatjuk el a
vállalkozóknak az iparûzési adó és a vállalkozók kommunális adójának bevallásához
szükséges nyomtatványokat, valamint az I.
félévben esedékes adóról szóló befizetési
lapokat. A bevallásokat 2006. május 31-ig
kell az adócsoporthoz eljuttatni.
Mind a négy adónem esetében az I. félévi adó
befizetésének határideje: 2006. március 15.
Az adószámlák egyenlegérôl, valamint a II.
félévi adófizetési kötelezettségrôl a vonatkozó jogszabályok és elôírások alapján ez év
augusztus 31-ig küldünk majd tájékoztatást.
Szintén a fenti idôpontig kapják kézhez a talajterhelési díjról az adóbevallási nyomtatványt
azok a fogyasztók, akik 2005. év végéig még
nem kötöttek rá a közcsatornára. A bevallási
nyomtatványt a 2005. évi vízfogyasztás alapján kell kitölteni. A bevallást 2006. március 31ig kell az adócsoporthoz visszajuttatni, és a kiszámított díjat befizetni.
»ADÓHATÓSÁG

Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen értékesíteni kívánja a tulajdonában lévô alábbi ingatlanokat.
1. 1515/2. hrsz.-ú, 3437 m2 nagyságú, beépítetlen
terület
A terület a Kolozsvár utca végén található, úttal nem
megközelíthetô.
Az ingatlan kikiáltási ára: 1.000 Ft+áfa/m2.
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés megkezdése elôtt készpénzben 300.000 Ft-ot letéti díjként a polgármesteri hivatal pénztárába befizet. A letéti díj a vevô által fizetendô vételárba beszámít, a többi résztvevô számára az árverés befejezése után visszafizetik.
2. A Ság hegyen lévô, 4177. hrsz.-ú, 2712 m2 nagyságú, szôlô és gazdasági épület
Az ingatlan kikiáltási ára: 100 Ft+áfa/m2.
A licit idôpontja: 2006. március 10. (péntek) 9 óra.
Az ingatlanok tulajdonjogát a liciten résztvevôk közül
az szerzi meg, aki a legmagasabb összegû vételár egy
összegben való megfizetésére tesz ajánlatot. Az árverés nyertesének feladata és költsége az adásvételi
szerzôdés elkészítése legkésôbb a licit idôpontját követô 15 napon belül. A vételár kifizetése a szerzôdés
megkötését követô 15 napon belül esedékes.
További felvilágosítás Celldömölk Város Polgármesteri
Hivatalának vagyonkezelôjénél, illetve a 06 95/525813-as telefonon kapható.
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Tavaszi rajt elôtt a kézisek
VISSZATÉRÔK ÉS IFJÚSÁGI JÁTÉKOSOK A CSAPATOKBAN
A CVSE-Maba-Hungária NB II-es nôi
kézilabdacsapata volt a házigazdája
február 18-án a Maba-Hungária kézilabdatornának. A kupára meghívott
négy gárda közül kettô (a Bük és a
Zalaegerszeg) nem tudta vállalni a
szereplést, így a CVSE-Maba-Hungária
és a Sárvár felnôtt és ifjúsági csapatai
két-két mérkôzést játszottak egymással.
A felnôtteknél egyszer a sárváriak
gyôztek 31:29 arányban, majd a celliek 27:17-es sikere következett. Salamonné Csótár Adrienn együttese
jobb gólaránnyal nyerte meg a tornát
és a gyönyörû kupát.
A torna remek alkalmat nyújtott arra,
hogy az edzô három új emberét beépítse a csapatba. Az elsô összecsapáson még „összeszokatlan” együttes
benyomását keltették, de a második
meccsen már magabiztosan gyôzték
le a vendégeket. A kupán csupán Szilvágyi Réka hiányzott a jobb szélrôl.
Az új emberekrôl annyit lehet tudni,
hogy együtt készülnek a csapattal, és
remélhetôleg az igazolásaik is elkészülnek a tavaszi rajtra. Balázs Dorottya átlövô mellé sikerült visszaigazolni a csapathoz (hiszen hosszú idôn
keresztül meghatározó játékos volt
Celldömölkön) Geiger Szilviát Hévízrôl, aki átlövôként és irányítóként állhat a csapat rendelkezésére. Kazári
Rita a bal szélen lehet hasznos tagja
az együttesnek, ô a Dunaferrnél
edzett. Juhász Irén távozott a celliektôl, ô visszaigazolt Nagykanizsára. Juhász sokat tett a csapatért, amit az
edzô és a játékostársak is köszönnek
neki. A felkészülésben a labdás, taktikai résznél tartanak a celliek, amit
kondicionálással vegyítenek.
A CVSE-Maba-Hungária NB II-es férfi
kézilabdacsapata február 25-én Kisbéren lépett pályára egy hat csapatot
felvonultató tornán. Mátés István
együttese Komárom és Ács csapatával
került egy csoportba, míg a másik hármast Kisbér, Várpalota és Ajka alkotta.
A cellieknél egy komplett kezdôcsapat hiányzott. Nem számíthatott Mátés edzô Dénes, Gubián, Tóth Attila,
Lendvai, Pozsonyi és Sali játékára
sem. A hiányzókat ifjúsági játékosokkal pótolta az edzô, illetve több já12

téklehetôséget kaptak azok, akik a
bajnokság során keveset játszottak.
Az ifjúságiak közül Németh Zoltán és
Fehér Bálint játszott, utóbbi jó formát
mutatott. A korábban szintén az ifjúságiaknál játszó Mecséri mellett újra
csatlakozott a kerethez Sali Tamás,
aki egy félévet kihagyott, most azonban már együtt edz a többiekkel.
Örömteli hír, hogy a bajnoki rajt elôtt
nincs sérült, így március 4-én, a Mór
elleni rangadón elméletileg mindenki egészségesen állhat a csapat rendelkezésére.
Kisbéren két vereséget szenvedett a
CVSE-Maba-Hungária, így az 5-6. he-

lyért játszhattak volna, de az ellenfél,
a Várpalota gárdája nem állt ki. Játék
nélkül gyôztek a celliek, akik végül
erôsen tartalékos csapattal az 5. helyet szerezték meg. A harmadik helyért az Ajka nyert a Komárom ellen,
míg a döntôben az Ács diadalmaskodott a Kisbér felett.
A celliek eredményei: CVSE-MabaHungária – Komárom 14:22, CVSEMaba-Hungária – Ács 20:21.
A torna végeredménye: 1. Ács, 2. Kisbér, 3. Ajka, 4. Komárom, 5. CVSE, 6.
Várpalota.
»VASS VERA

Kézilabda-sorsolás
A CVSE-MABA-HUNGÁRIA NB II-ES NÔI KÉZILABDACSAPATÁNAK
2005/2006. ÉVI TAVASZI SORSOLÁSA
Forduló
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Játéknap
március 5.
március 11.
március 19.
március 25.
április 1.
április 8.
április 15.
április 23.
május 1.
május 13.
május 20.

Mérkôzô csapatok
Gyôri KC III. – CVSE-Maba-Hungária
CVSE-Maba-Hungária – Gyôrújbarát
CVSE-Maba-Hungária – Ajka
Vasvár SE – CVSE-Maba-Hungária
CVSE-Maba-Hungária – Alsóörs
Büki TK – CVSE-Maba-Hungária
CVSE-Maba-Hungária – Széchenyi SE Gyôr
Körmendi DMTE – CVSE-Maba-Hungária
Tapolca Toplan – CVSE-Maba-Hungária
MOGAC – CVSE-Maba-Hungária
CVSE-Maba-Hungária – VKLSE Gyôr

Felnôtt
14.00
16.00
15.00
18.00
18.00
18.00
16.00
14.30
15.00
15.30
16.00

Ifjúsági
ifjúsági nincs
18.00
17.00
16.00
16.00
16.00
18.00
16.30
13.00
17.30
18.00

A CVSE-MABA-HUNGÁRIA NB II-ES FÉRFI KÉZILABDACSAPATÁNAK
2005/2006. ÉVI TAVASZI SORSOLÁSA
Forduló
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Játéknap
március 4.
március 11.
március 18.
március 25.
április 1.
április 8.
április 15.
április 22.
április 30.
május 13.
május 20.

Mérkôzô csapatok
CVSE-Maba-Hungária – Mór
Gyôrújbarát – CVSE-Maba-Hungária
CVSE-Maba-Hungária – Ajka
CVSE-Maba-Hungária – Kisbér
Veszprém – CVSE-Maba-Hungária
CVSE-Maba-Hungária – Tapolca
Várpalota – CVSE-Maba-Hungária
CVSE-Maba-Hungária – Szombathely
Szentgotthárd – CVSE-Maba-Hungária
CVSE-Maba-Hungária – Komárom
Ács – CVSE-Maba-Hungária

Felnôtt
18.00
18.00
18.00
18.00
11.00
18.00
15.00
13.30
15.00
18.00
18.00

Ifjúsági
16.00
16.00
16.00
16.00
ifjúsági nincs
16.00
16.30
15.30
17.00
16.00
16.00

»
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Edzômérkôzések után
Február második felében, ha nem is
ideális idôjárási körülmények között,
de tovább lehetett folytatni a felkészülési idôszakra kitûzött edzésmunkát. Az idôjárás az edzômérkôzések
idôpontját sem befolyásolta, valamennyi betervezett, kétkapus találkozóra sor került. Igaz, hol fagyott,
hol havazott és esett, a napocska
csak ritkán mutatta meg magát. Így
aztán nem volt csoda, hogy néhány
játékos megfázással, néhányan pedig kisebb sérüléssel bajlódtak. Ennek ellenére remélhetô, hogy Szentgyörgyi József edzô a holnapi rajton
legjobb összeállításban tudja pályára
küldeni csapatát. Sôt, a szurkolók
bíznak abban is, hogy a csapat olyan
motiváltan veszi fel a küzdelmet ellenfele, a BKV-Elôre ellen a bajnoki
mérkôzésen, mint tette ezt az ôszi
idényben az utolsó mérkôzésein. A
teljes erôbedobásra és a három
pont begyûjtésére a CVSE csapatának feltétlen szüksége is van akkor,
ha minél gyorsabban távol akar kerülni az alsóháztól, amit viszont a
BKV-Elôre vezet 14 ponttal. Továbbá
a gyôzelemre azért is szükség lenne, mert a tabellán a fôvárosi csapat csak két ponttal van lemaradva
a celliek mögött.
Öt felkészülési mérkôzéssel folytatódott a kétkapus edzések száma.
Sárváron kezdtek, majd a bajnoki
rajt elôtt egy héttel Celldömölkön a
Kapuvár ellen tartották a fôpróbát.
A mérkôzéseket Balogh és Cseke
sérülés miatt kihagyta, illetve Cseke
egy félidôre a Pápa ellen megpróbálkozott a játékkal. Zsömlye viszont már pályára lépett. Ahogy
várható volt, Lakatos Attilát a csapat
leigazolta. A felkészülési mérkôzésekrôl röviden.
nb ii nyugati csoport állása
1. Paks
2. Felcsút
3. Gyirmót
4. Budakalász
5. Haladás
6. Barcs
7. Integrál-DAC
8. Siófok BFC
9. Hévíz
10. Balatonlelle
11. Celldömölk
12. BKV Elôre
13. Kaposvölgye
14. Mosonmagyaróvár
15. Ajka
16. Dunaújváros

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

13
11
7
7
7
7
7
6
5
4
4
3
3
3
2
2

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

2
2
3
5
5
6
7
6
5
6
7
7
7
8
7
8

31
38
24
23
18
28
28
18
15
19
15
15
20
15
14
17

-9
- 16
- 15
- 17
- 14
- 24
- 27
- 20
- 14
- 21
- 19
- 22
- 32
- 25
- 29
- 34

39
35
26
24
24
23
22
21
20
17
16
14
14
13
12
11

Február 15. Sárvár–CVSE 2-1 (1-0). Góllövô: Lakatos. CVSE: Szép (Tóth) – Kazári,
Lakatos, Gyôrvári (Zsömlye), Hudák –
Vajda, Palkovics (Bodor), Hegyi, Németh A. (Németh J.) – Szalai, Vér. Sérülés és betegség miatt nem játszott
Balogh, Cseke, ill. Szabó. A hazai csapat motiváltabb volt.
Február 18. Répcelak–CVSE 1-3 (1-0). Góllövô: Vajda, Vér, Hegyi (11-esbôl).
CVSE: Tóth – Bodor, Lakatos (Szabó),
Gyôrvári, Hudák (Kazári) – Vajda,
Palkovics, Hegyi, Németh A. (Kóbor) –
Zsömlye, Németh J. (Vér).
Február 19. Andráshida (NB III.)–CVSE 1-0
(1-0). CVSE: Szép – Vajda (Kazári),
Gyôrvári, Lakatos, Hudák – Zsömlye
(Bodor), Palkovics (Kóbor), Hegyi, Németh A. – Szabó, Németh J. (Vér). A
zalaegerszegi mûfüves pályán nem
bírtak Hegyiék NB III-as ellenfelükkel.
Igaz, két nap alatt két mérkôzésen lépett pályára a CVSE.
Február 22. CVSE–Lombard-Pápa-junior 71 (1-1). Góllövô: Németh J. (3), Vér,
Szabó, Németh A., Kóbor. CVSE: Tóth
(Szép) – Vajda, Kazári (Bodor), Gyôrvári (Lakatos), Hudák – Zsömlye
(Szalai), Palkovics (Szabó), Hegyi
(Cseke), Németh A. – Németh J., Vér
(Kóbor). A második játékrészben tetszés szerint estek a hazai gólok.
Február 25. CVSE–Kapuvár (NB III.) 1-0 (0-0).
Góllövô: Szalai. CVSE: Szép (Tóth) – Vajda (Bodor), Kazári, Gyôrvári, Hudák –
Szalai, Palkovics (Szabó), Hegyi, Vér
(Lakatos) – Németh J., Kóbor
(Zsömlye). A fôpróbának szánt edzômérkôzésen több gólhelyzetet dolgozott ki a hazai együttes, de azok rendre kimaradtak. A támadók az üres kapuba is képtelenek voltak betalálni.
A 16. forduló mérkôzései: március 4.
Celldömölk–BKV-Elôre 14,30 órakor, Paks–Barcs, március 5. Hévíz–Dunaújváros, Gyirmót–Siófok,
Balatonlelle–Mosonmagyaróvár,
Budakalász–Haladás, Kaposvölgye–
Felcsút, Ajka–Integrál-DAC.
A 17. forduló mérkôzései: március
11. Mosonmagyaróvár–Celldömölk
14,30 órakor, Integrál-DAC–Paks,
Felcsút–Ajka, Siófok–Balatonlelle,
március 12. Barcs–Hévíz, Dunaújváros–Gyirmót, BKV-Elôre–Budakalász, Haladás–Kaposvölgye.

Végül Szalai egyet közelrôl a jobb sarokba bombázott. Bízzunk abban,
hogy a holnapi elôadáson játékosaink
nem tévesztenek ennyit.
»TIM

Asztalitenisz
CVSE-Mávépcell II. – Honvéd Szondi SE 11:7
Celldömölk, február 25., NB I/B-s férfi asztalitenisz-mérkôzés.
A hazai csapatot fûtötte a visszavágás az
ôsszel elszenvedett vereségért. A visszavágás sikeres volt.
Gyôzött: Benák András 4, Ölbei Péter 3,
Teket Attila 2, a Benák – Ölbei és a Teket –
Fehér páros.
CVSE-Mávépcell III. – Hévíz SK II. 14:4
Celldömölk, február 25., NB III-as férfi asztalitenisz-mérkôzés.
A mieink ezúttal simán hozták a kötelezô
gyôzelmet.
Gyôzött: Máthé Gyula 4, Tamás László 4,
Balázs Gyula 3, Szabó Ferenc 2 és a Tamás –
Balázs páros.
»V.L.

Új

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente
felelôs kiadó:

Pálné Horváth Mária
felelôs szerkesztô:

Tulok Gabriella
a szerkesztôség:

Káldos Gyula, Horváthné Varga Margit,
Pálné Horváth Mária, Reiner Anita
Rozmán László, Szigethy Teodóra,
Takács M. Tünde, Tarrósy Imre,
Vass Veronika,
Völgyi László (nívódíjas),
Horváth Lajos (örökös tag)
hirdetésszervezô:

Nagy Antal (06 70/338-9880)
szerkesztôség:

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

Horváth Attila
nyomda:

Sába Druck Sárvár

ISSN 0865-1175
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Kölyökrejtvény gyerekenek
Kedves Gyerekek!
Újságunkban ezentúl nektek is szeretnénk
alkalmanként rejtvényeket feladni. Kölyökrejtvényünkben egy-egy alkalommal két
rejtvényt közlünk, amelyek együttes és helyes megfejtése esetén vehettek részt a
sorsoláson. A nyertesek jutalomként köny-

veket kapnak ajándékba. A Kölyökrejtvényt,
épp úgy, mint a felnôtteknek szóló feladványokat, munkatársunk, Völgyi László készíti.
Jó szórakozást, jó rejtvényfejtést kívánunk!
Várjuk a megfejtéseket!
Mostani rejtvényünk megfejtéseit március
24-ig küldjétek be a polgármesteri hivatal

címére, vagy vigyétek be személyesen
Horváthné Varga Margitnak, az oktatással,
így veletek is foglalkozó szakreferensnek.
Levélcím:
Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Kérjük, hogy a borítékra írjátok rá: Kölyökrejtvény.

Elsô rejtvényünkben egy fôváros nevét rejtettük el. Ha beírod
az ábrába a megadott hét fôváros országának nevét, megkapod a megfejtést.

1
2
3

Amszterdm (6), Bécs (4), Kairó (7),
Ljubljana (2), luanda (5), Tbiliszi (39, Tokió (1)

4

Második rejtvényünkben 24 jól ismert állat nevét soroljuk fel
1-1 számmal. Párosítsd a megadott számokkal jelölve az egymáshoz valamilyen okból leginkább közel állókat. Megfejtésként a számpárokat kell beküldeni.
Busa (1), cserebogár (2), csiga (3), csimpánz (4), darázs (5), daru
(6), farkas (7), gorilla (8), házisertés (9), kagyló (10), kecske (11),
kócsag (12), ló (13), méh (14), oroszlán (15), ôz (16), ponty (17), róka (18), szarvas (19), szarvasbogár (20), szarvasmarha (21), tigris
(22), vaddisznó (23), zebra (24)

5
6
7

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
Citroen Visa 1.1-es, 86-os évjáratú, friss mûszakival, megkímélt állapotban, 179.000 km-rel, rádiós magnóval eladó.
Irányár: 125.000 Ft. Érd.: 06 70/338-1542.
Testvér-babakocsi megkímélt, jó állapotban eladó. Érd.: 06
20/335-1183.
Jó állpotú, megkímélt, 1+1/2 szobás, egyedi fûtésû, téglaépítésû lakás a városközpontban reális áron albérletbe kiadó.
Érd.: 06 20/962-4202.

A Ford Strauss 14 éve Magyarországon
Az Ausztriában 50 éve mûködô Ford
Strauss 14 éve nyitotta meg magyarországi telephelyét. A Ford márka megbízhatóságával, változatosságával megteremtette a vállalkozás
alapjait, amihez a Strauss szakértelmét, tapasztalatát és kitartását adta.
A múlt év volt a legjobb példa erre,
hiszen az országszerte csökkenô gépjármû-értékesítés ellenére a Fordnak
növekednie sikerült. Sikereit mind a
külföldi, mind a hazai cég abban látja, hogy visszatérnek a korábbi Fordosok, kiválóak a termékek, amelyekhez jó árak társulnak.
14

A Strauss használt gépjármû ügyfelei
a tavalyi évben is elégedettek voltak
mind a mûszakilag ellenôrzött és jó
állapotú autóikkal, valamint a kiszolgálással. Megfigyelhetô az is, hogy a
használt autót vásárlók közül másodszori vásárláskor többen tértek át egy
új Fordra.
A Straussnál az idei év is nagy lendülettel indult: a téli idôjárás és hangulat ellenére nagy a vásárlási kedv.
Legtöbbször a Ford Fiesta és a Focus
iránt van érdeklôdés. Mindkét modell
megújult, és az áruk is kiváló, sôt,
Focus esetében a kedvezô ár mellett

igénybe vehetô egy akciós hitel is.
Újdonság a Fiestánál az 1.25 benzines motor, a Focus 1.6 / 115 lóerôs
motorú változata éppen tesztelhetô.
Egy rövid körkép a Strauss szakszervizérôl: a szerviz és javítási munkák mellé most egy ingyenes autómosás jár.
Az új Fiestát és Fusiont (Fiesta egyterû
változata) mutatja be a március
11–12-i hétvége, ahol a tavaszt vidám
programokkal köszönti ügyfeleivel
együtt a Ford Strauss. A részleteket a
sajtó- és rádióhirdetésekben teszik
közzé, legyen addig is meglepetés!
(x)

Fiesta Fesztivál – március 11– 12

1.3 benzines, 3 ajtós, alap színben

