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Ford Focus klímával, már 2.990.000 forinttól!
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CELLI-UDVARHÁZ BT.
4800

I N G A T L A N

A J Á N L A T A :

Celld-ön Celldömölkön, frekventált helyen
lévô családi ház eladó. Ir.ár: 18 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

Nagysimonyiban 2 szobás családi ház eladó:
Ir.ár: 4 M Ft.

Nagysimonyiban, a régi napközis konyha és
étterem épülete eladó. Ir.ár: 7 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

Sárváron 2x918m2-es, zártkerti telek eladó.
Ir.ár: 2,9 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

A sajtó
napjára
Március 15-e nemcsak az 1848-as
forradalom és szabadságharc ünnepe, hanem a magyar sajtó napja
is. Ez a nap mindazokról – szerzôkrôl, szerkesztôkrôl, tördelôkrôl, operatôrökrôl, mûsorvezetôkrôl, nyomdászokról stb. szól –, akik azért dolgoznak, dolgozunk, hogy a kedvelt
lap rendszeresen az olvasó kezébe
kerüljön, a mûsorokat láthassa és
hallhassa a közönség.
Kérem, ezúttal nézze el a kedves
Olvasó, hogy elsôsorban lapunkra,
az 1989-ben indult Új Kemenesaljára, annak munkatársaira koncentrálok. Eleinte negyedévenként, aztán havonta, majd kéthetente, illetve hetente jelent meg.
A nagy változás 2003-ban történt.
Azóta új köntösben, ingyen jut el
városunkban minden családhoz, a
városunkból elszármazottak egy
részéhez. Országos szinten pedig
233 elôfizetôje van Körmendtôl
Kecskemétig.
Most, a sajtó napján elôször azon
munkatársaink emlékének adózom tisztelettel, akik már soha
nem lehetnek közöttünk. Horváth
Lajosnak, aki lapunk elôdje, a Kemenesalja fôszerkesztôje volt, s
örökös munkatársunk, Léránth Ferencnek, aki fiatalon költözött más
dimenziókba közülünk, Dala Józsefnek, aki már ott munkálkodott
lapunk megszületésénél is, és
Mihók Tamásnak, akinek még sok
mondanivalója lett volna.
Büszkék vagyunk, hogy fiatal
munkatársaink közül többen választották az újságírói pályát. Van
olyan kolléganônk is, aki nálunk
kezdett, most pedig az országos
médiában szerepel nap mint nap
tudósítóként.
Tisztában vagyunk a felelôsségünkkel. Tudjuk jól, olvasóink közül
sokaknak szinte lapunk jelenti az
egyetlen kapcsolatot a külvilággal.
Felelôtlenül nem írhatunk semmit.
Higgyék el, sokszor megszenvedünk az írásainkkal. És higgyék el
azt is, hogy mindig igyekszünk a
realitások talaján maradni. Mert
számunkra ez így tisztességes.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Március idusán
Március van, a tavasz, az ifjúság, a megújulás hava. E hónap több mint másfél évszázada az európai, a magyarországi forradalmak ideje volt.
1848. március 15-e azon ritka
alkalmak egyike, amikor szerencsés alakzatban ragyogtak
felettünk a csillagok. Azóta
minden honfitársunk büszkén
emlékezik erre a napra, és
amíg magyar szó hallatszik a
Földön ez mindig is így lesz. A
szerencsénket azonban nem a
véletlen, hanem a magyarság
szívós munkája, korabeli társadalmunk intelligenciája alapozta meg.
Korántsem volt váratlan ajándék ez a
nap. Sokkal inkább addigi közös teljesítményünk gyümölcse. Sok minden
kellett hozzá. Mindenekelôtt a reformkor több mint két évtizedének
felejthetetlen szellemi gazdagsága.
Kellett hozzá Berzeviczy Gergely felvilágosult közgazdász szemlélete,
Kölcsey Ferenc Himnusza. Kellett hozzá Vörösmarty Mihály Szózata, Széchenyi István és Wesselényi Miklós
világra nyitottsága. Kellett Kossuth
Lajosék szakmailag kifogástalan jurátusi elszántsága, Táncsics Mihály szikár konoksága. És persze kellett Petôfi Sándor költôi – közéleti lendülete.
A reformkorban szinte minden társadalmi réteg a legjobb arcát mutatta
meg. Történelmi léptékû kihívásokat
élt át a magyarság, és nemzeti identitását a kor színvonalán fogalmazta
meg.
Az ország vezetô rétege, az arisztokrácia a feladatok szorításában figyelemre méltó úri önmérsékletet tanúsított. Legjobbjai – ha fontolva haladva is,– de az elkerülhetetlen változások útját egyengették. A köznemesség értelmiségiként szolgálta a nemzet közös ügyét. A jobbágyság pedig
nehéz helyzete ellenére türelmes
volt, bízott benne, hogy Táncsicsék,
Petôfiék, Kossuthék jól képviselik
majd érdekeit. A „haza és haladás”

nemcsak hatásos jelszó volt, hanem a
hazáért való tenni akarást jelentette.
A Pilvax-béli ifjak érdeme, hogy a
változásokra megérett hazában kiváló politikai érzékkel ragadták meg a
kínálkozó pillanatot: azon az esôs
márciusi napon nem csupán magyar,
de soha meg nem fakuló európai történelmet is írtak.
A társadalmi önmérséklet, a szellemi
gazdagság, a kedvezô külsô körülmények, a pontos helyzetfelismerés kellettek a rendkívüli történelmi pillanathoz. Március 15. olyan események láncolata, amely bár eredménye, de nem
a vége, és még csak nem is a kezdete
volt a modern Magyarország megteremtésének. Szimbóluma annak a küzdelemnek, amelyhez hozzátartoznak a
fontolva haladók, a reformerek, a
kiegyezôk és a forradalmárok is.
Ez a küzdelem máig nem ért véget,
ma is olyan történelmi kihívások
elôtt állunk, amelyeknek csak egy
összetartó, szolidáris nemzet tud
megfelelni. Egy olyan nemzet, amely
megbecsüli közös értékeit és hagyományait, és nem csupán alkalmazkodik, hanem alakítani is képes környezetét, és ezzel gazdagabbá, teljesebbé tudja tenni az európai történelmet
úgy, ahogy ezt tették az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc hôsei.
»PÁLNÉ HORVÁTH MÁRIA
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár igazgatója

Ünnepi kiállítás
A március 15-i ünnephez kapcsolódóan nyílt kiállítás a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ galériáján. A tárlaton a magyar reformkor és az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc hôsei és eseményei jelennek meg bélyegeken és dokumentumokon, amelyek Hetényi József, dr. Hollósy István, dr.
Horváth Tamás és Schiffer Ferenc gyûjteményeibôl valók. Mellettük láthatók Somogyi Gyôzô grafikái is. A kiállítás március 31-ig látogatható.
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Születésnap az otthonban
Születésnapot ünnepeltek az idôsek
otthonában. Bár a lakói is szép kort
élnek, március 10-én nem ôket, hanem magát az intézményt köszöntötték.
Öt éve adták át az idôsek otthonát. A
jubileumot ünnepi keretek között ülték meg az otthon lakói és dolgozói.
A meghitt ünnepségen Fehér László

Az otthon lakói az ünnepségen

polgármester köszöntötte a társaságot, és mondta el jókívánságait.
Átadta a város és a szponzorok ajándékát, egy DVD-készüléket, valamint
gyümölcsökbôl álló csomagokat. Az
otthon lakóinak Kurucz Tünde szavalta el Arany János A tölgyek alatt címû
versét. A költemény után merengô
és pezsdítô dalokat hallhattak az idôs
emberek Varga Diána és Czimber
Gábor elôadásában. Az otthon legfrissebben beköltözött lakója Szabados Endréné, Manci néni, aki egy
maga által írt verssel lepte meg társait, gondozóikat az ünnepségen.
A pezsgôs koccintás után Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat igazgatója az idôsek otthona városban betöltött szerepérôl elmondta: az intézmény az idôs korúak
komplex gondozásának része. A celldömölki idôsek otthonára azért is
szükség volt, mert a más települések
hasonló intézményeibe elkerülô idôs
emberek gyökerüket veszítették ott.
A celli intézmény az ittenieknek, a
környezô településen élôknek, megöregedetteknek olyan otthont jelent,

amely kapocs a régi és az új életük
között. Kezdetekkor 19–20 fôt tudtak
fogadni, a tavalyi teraszbeépítés
után két fôvel több lett az ellátottak
száma, de még mindig jó lenne bôvíteni.
A szép épületben, barátságos környezetben mûködô idôsek otthonában családias légkör uralkodik. Az
egy- és kétágyas szobákban egyedül
lehetnek a nyugalmat akaró idôsek,
ha pedig közösségre vágynak, akkor
a társalgóban összegyûlve töltik az
idejüket. A gondozók különbözô foglalkozásokat szerveznek a lakóknak,
akik rendszeresen vesznek részt
gyógytornán, és külön fizikoterápiás
nôvér jár az intézménybe. Borsos Péterné, az otthon vezetôje aláhúzta:
olyan körülményeket próbálnak
megvalósítani, amilyeneket otthoni
körülmények között is meg lehet tenni. A nôvérek három mûszakban dolgoznak, van éjszakai felügyelet is,
ami azért is jó, mert így állandó
felügyelet alatt vannak a segítségre
szoruló idôsek.
»T.G.

Nyilvántartott Jótékonysági bál
jelöltek
A 2006-os országgyûlési választások elsô fordulóján, április 9-én szavazhatunk a képviselôjelöltekre, akik országosan 176 egyéni körzetben
versenyeznek a mandátumokért. Vas megye 4.
számú választókerületében hat jelöltet vettek
nyilvántartásba lapzártánkig. Döme László a
MIÉP-Jobbik jelöltjeként indul a parlamenti választáson. Gróf István a magát önállóan megméretô konzervatív jobboldali párt, a Magyar
Demokrata Fórum jelöltje. Kovács Ferenc a Kereszténydemokrata Néppárt támogatását bírva
a Fidesz jelöltje. Rátz Ottó a Kereszténydemokrata Párt képviseletében méreti meg magát a
mandátumért. Dr. Szabó István a Szabad Demokrata Párt jelöltje választókerületünkben.
Szabó Lajos a kormányon lévô Magyar Szocialista Párt jelöltjeként várja a voksokat.
Ahhoz, hogy indulhassanak az egyéni választókerületi jelöltségért, 750 választópolgár érvényes ajánlását kellett összegyûjteniük. Az egyéni jelölteknek március 17-ig, péntekig van lehetôségük arra, hogy az Országos Választási Bizottságnál regisztráltassák magukat, miután összegyûjtötték az ajánlásokat. Információink szerint
választókerületünkben még két párt jelöltje és
egy független jelölt gyûjt ajánlásokat. Így a parlamenti választások elsô fordulójában akár kilenc
név is szerepelhet majd a szavazócédulákon.
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A Kemenesaljai Egyesített Kórház javára juttatták el az idei városi bál bevételét. A jótékony célú mulatságot
március 4-én rendezte az önkormányzat és a mûvelôdési központ.
A báli mûsorban az iskolák diákjai ze-

nés-táncos produkciókkal léptek fel,
nyitótáncként palotást a néptánccsoport táncolt (képünkön). A rendezvény védnökei Fehér László polgármester és dr. Mazur Sándor kórházigazgató voltak.

Miniszterelnöki látogatás
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a
megyénkben járt március 8-án. A
szombathelyi sportcsarnok átadása
után a szocialista párt Celldömölköt
is érintô Új Magyarország programját ismertette a zsúfolásig megtelt
új létesítményben.
Igen, MSZP – hirdették a táblák, hogy
a szocialista párt elszámolt az elmúlt
négy évre vállalt teendôivel, és készül a következô kormányzati ciklusra. Igen, MSZP – hangoztatta többször
az este folyamán Gyurcsány Ferenc,
aki vastapssal kísérve vonult be feleségével, Dobrev Klárával az új szombathelyi arénába. Majd dalra hangolva köszönt be, emlékeztetve a közönséget a közelmúltban az interneten is terjedô videóra, amelyen az
ország miniszterelnöke táncolt. Mint
ahogy azt nagy tetszésnyilvánítást kiváltva mondta: táncban és énekben
is jó, de miniszterelnöknek még jobb.
A show-elemeket felvonultató rendezvény egyik klipjének dalára –
melynek szövegében a szeretet és a
szerelem szerepel – utalva mondta:
„Van okunk szeretni ezt az országot,
van okunk szeretni ezt a megyét.
Szóval nem kell szégyellni, ha az ember azt mondja, tele vagyok szeretettel, és tele vagyok szerelemmel az
országért, ezért a fantasztikus hazáért.”
A kormányfô láthatóan jól érezte magát hívei, a szocialista párt tagjai és
szimpatizánsai körében, miközben
vázolta a baloldal törekvéseit.
„Egy ország arra vár, hogy a magyar
baloldal megmutassa: a magyar
baloldallal kapcsolatban nem elsôsorban a múltról kell beszélni, hanem
a jövôrôl, mert a magyar baloldal
mostantól kezdve nem a múlt, hanem a jövônek a pártja. Ez a választás arról szól, hogy az erejére, öntudatára ébredt magyar baloldal képes
lesz arra, amire senki a rendszerváltás óta, hogy két fontos dolgot

összeillesszen egy harmadikkal.
Összeillessze azt a közös vágyunkat,
hogy egy erôs Magyarországot alkossunk, olyan Magyarországot, amely
erôs kezeivel megtart mindônket, és
megy elôre. Egy olyan országot,
amelyben azt érzi tízmillió ember,
hogy róla szól ez az ország, és ô fontos. És mindeközben egy olyan országot, amelyben nem kell félni, amelyben nyugodtan megvallhatja mindenki, hogy mit gondol errôl a világról. Egy olyan országot, amelyben
nem kevesebb, hanem több demokrácia, nem kevesebb, hanem több
méltóság, nem kevesebb, hanem
több jóhiszemûség van. Egy ilyen
erôs országot akarunk, és ezt az országot a magyar baloldal fogja megteremteni, úgy, hogy a következô választást a magyar baloldal fogja megnyerni”, fejtette ki a miniszterelnök.
A választáshoz programot is adott, az
Új Magyarország programját. A kormányfô szerint az elmúlt húsz év legnagyobb hibája az volt, hogy Magyarország nem határozta meg azokat a képességeket, amelyekben a
legjobb tud lenni. Gyurcsány Ferenc
kijelentette: hazánk kitörési pontjai
az új iparágak létesítése, az idegenforgalom és a térség legerôsebb logisztikai központjának kialakítása lehetnek. Versenyképes lehet az elektronikai és a gyógyszeripar, az idegenforgalomban a termálfejlesztésekre kell építeni, a logisztikai központ kialakításához pedig egyebek
mellett a Dunán öt hidat és három kikötôt építenek, fejlesztik a vasutat és
az autópályákat. Mint mondta, új
munkahelyeket csak fejlesztésekkel,
beruházásokkal lehet teremteni. Magyarország csak akkor lehet sikeres,
ha meghatározott cél felé indul el. Kifejtette a Vas megyére, köztük Celldömölkre és kistérségére vonatkozó
fejlesztési elképzeléseket is. Ezek között van egyebek mellett az M8-as és
az M9-es utak fejlesztése, a Sárvárt

az új szombathelyi sportcsarnokban tartott
nagygyûlést a kormányfô

elkerülô útszakasz megépítése, a Celldömölk – Gyôr, illetve a Boba – Zalaegerszeg vasútvonal villamosítása,
több egészségügyi és oktatási, környezetvédelmi vonatkozású beruházás.
A rendezvényen jelen volt Hiller István, a szocialista párt országos elnöke és Kiss Péter kancelláriaminiszter,
az MSZP megyei elnöke is. Hiller István hangsúlyozta: a szocialista párt
és a Fidesz között az a különbség,
hogy míg az MSZP-nek van programja, az ellenzéki pártnak viszont nincs.
Míg a kampány során a Fidesz az
MSZP-rôl beszél, az MSZP az országról. Kiss Péter a mintegy hétezer fôs
közönséget látva annak adott hangot, hogy a Fidesz óriásplakátjain látható, bánatos szemû emberekkel
szemben bizakodást fedez fel az emberekben.
A nagygyûlés végén a kormányfô
színpadra hívta az országgyûlési képviselôjelölteket, közöttük választókerületünk jelöltjét, Szabó Lajost. Szavazzunk rájuk, hiszen együtt tudjuk
felemelni az országot mindnyájunk
boldogulására, mondta zárásként a
miniszterelnök.
»TULOK GABRIELLA

A valóságban és a plakátokon
Nyilvános vitákat folytatnak a kormányzó és az ellenzéki pártok politikusai a kampány során, ezek csúcspontja
a Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor
közötti eszmecsere lesz. Vélhetôleg
nyomatékos szerepet kap a „hogyan is
élünk” kérdéskör. Nos, a Tárki a közelmúltban tartotta tényekkel, számokkal
alátámasztott vizsgálatának bemuta-

tóját. Eszerint soha nem tapasztalt módon, 30 százalékkal nôtt a háztartások
reáljövedelme az utóbbi négy évben,
ugyanakkor a munkaerôpiacon nem
történt jelentôsebb változás. A vizsgálat szerint az ezredfordulót követôen
nôtt a szegények aránya és az egyenlôtlenség, ám a trend 2003-at követôen megfordult. A 2005 ôszén folyta-

tott vizsgálat már a szegénység és a
jövedelemkülönbségek érzékelhetô
csökkenését mutatta, ezzel együtt nôtt
az életszínvonallal való elégedettség.
Szocialista politikusok hangoztatták
éppen ezért, hogy az ellenzék depressziókampányt folytat azzal, hogy
plakátjain hirdeti a „Rosszabbul élünk,
mint négy éve” szlogent.
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Nôk a nôkért
A Fidesz-MPSZ Nôk a nôkért kampánya keretében a közelmúltban Mátrai
Márta országgyûlési képviselô, a szociális és családügyi bizottság elnöke,
Schmittné Makrai Katalin, a tokiói
olimpia ezüstérmes tornásza és Szabó Csilla énekes-zenész volt a Fidesz

schmittné makrai katalin és mátrai márta volt a fidesz vendége

celldömölki szervezetének meghívott
vendége. A rendezvényen jelen volt
Horváthné Stukics Erzsébet országgyûlési képviselô, a nôi tagozat Vas
megyei elnöke és Kovács Ferenc, a
térség országgyûlési képviselôje.
Elsôként Schmittné Makrai Katalin
szólt a megjelentekhez. Anyaként
és nagyanyaként fejezte ki aggodalmát a drogok és a közbiztonság
helyzete miatt. A továbbiakban kiemelte, az áprilisi választásokon döntô szerepe lehet a végeredmény
szempontjából a 200 ezer új választónak. Ezért fontos szerepe lesz az
anyák meggyôzô erejének.
Mátrai Márta bevezetôként arról
szólt, hogy a nôk most is a hétköznapok szerény hôsei. A politikusnôk
ugyanolyan hétköznapi emberek,
mint bárki más, tudják, mit jelentenek a családdal kapcsolatos izgalmak. Mondandóját ezután három témakör – munkanélküliség, otthonteremtés, családtámogatás – köré cso-

portosította. Az elsô témakörrel kapcsolatban kiemelte: nyomasztó a
munkanélküliség. A munkából kiszorulók úgy érzik, nincs szüksége rájuk
a társadalomnak. Többen közülük
külföldön próbálnak munkát vállalni.
Azért, hogy ne így legyen – hiszen ez
a családok szétzilálódásához vezethet –, meg kell erôsíteni a kis- és középvállalkozókat. Az otthonteremtéssel kapcsolatosan azon a véleményen volt, hogy vissza kell állítani azt
a támogatási rendszert, amit a Fidesz
annak idején elkezdett. A családtámogatásról annak a véleményének
adott hangot, hogy vissza kell állítani
a családi adózást, mert a családtámogatás a jelenlegi formában nem csak
méltánytalan, hanem tisztességtelen
is. A legnehezebb körülmények között élôk nem csak rosszabbul jártak,
el is szegényedtek. Kovácsné Tóth
Márta evangélikus lelkész azt emelte
ki, hogy az emberi sorsok nem a parlamentben, hanem a gyermekkorban
a családokban dôlnek el, s ebben felelôsségteljes szerepe van édesanyáknak.
»VÖLGYI L.

Egyházban és politikában
Donáth László evangélikus lelkész,
az MSZP budapesti országgyûlési
képviselôje, az emberjogi bizottság
tagja volt a vendég a Közéleti Kávézóban a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ galériáján február 2-án. A
rendezvény házigazdája Szabó Lajos,
térségünk szocialista képviselôje volt.
Donáth László – aki a képviselô jó barátja – nem elsô alkalommal járt Celldömölkön, és megelégedéssel szólt a
városban végbement változásokról.
Az új ravatalozóról például az volt a
véleménye, hogy az megállná a helyét egy hatvanezres városban is.
Ezután arról beszélt a jelenlévôknek,
hogy a keresztény vallás, a papi hivatás nem összeegyeztethetetlen a
szocialista eszmékkel, s ezt bibliai
példákkal és idézetekkel is igyekezett alátámasztani. Ô egyértelmûen
hívô ember, ugyanakkor szocialista
érzelmû is. Keresztény és szocialista.
Elmondta, hogy választóhelyén – Békásmegyeren – sok a megkeseredett
ember, amit lelkészként és politikusként is kezelnie kell. Ám saját sorsa
arra szólítja, hogy jót cselekedjen, s
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számára csak az a jó, ami a közösségének is az. Igyekszik segíteni, mert
tudja, az emberiség többsége soha
nem válik szociálisan érzékennyé, soha nem lesz olyan, hogy mindenki a
másik javát is keresi.

Nem vagyok hajlandó semmiféle
olyan kompromisszumra, amely etikai kérdéseket illet. A cél nem szentesíti az eszközt! Szigorú normákat
örököltem, s ezeket a normákat
közéleti tevékenységemben is elengedhetetlennek tartom. A politika
számomra olyan dolog, amit aljas indokokkal és aljas módszerekkel nem
szabad mûvelni – mondta egyebek
közt a képviselô.
Az egyházak választásokat befolyásoló szerepérôl úgy vélekedett, hogy
az most jóval szerényebbnek tûnik,
mint az elôzôekben, bár a kampány
súlyosabb része még hátravan. Bízik
benne, hogy az egyház nem fog döntô befolyást gyakorolni a hívôkre. Az
egyházaknak elsôsorban a már meglévô értékek, a méltóság és a tisztességes hangvétel megôrzésére kell
törekedniük. Végül még egy gondolat Donáth Lászlótól: Lesz ebben az
országban élet utánunk is, évszázadokon keresztül. A történészek dolga
lesz megérteni azt, ami nekünk a
sorsunk.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

» K R Ó N I K A

Nem rosszkedvû az ország
Lamperth Mónika járt városunkban
március 3-án. A belügyminiszter a
kistérségek szerepérôl beszélt, és a
számítógépes betörésrôl is megkérdeztük ôt.
Érdeklôdve várták és szívélyesen fogadták Lamperth Mónikát a celldömölkiek pénteken délután. A belügyminiszter Szabó Lajos országgyûlési
képviselôvel és Fehér László polgármesterrel kihelyezett fogadóórát tartott a mûvelôdési központ elôtt.
Lampert Mónika a szocialista párt Új
Magyarország programjáról beszélt,
amelyet a választások után kormányzati tevékenységüket folytatva szeretnének teljesíteni. Szólt arról is,
hogy az országot járva örömmel tapasztalja, a párt tagjai és szimpatizánsai hisznek az MSZP gyôzelmében. Nem hiszi azonban, hogy olyan
rosszkedvû az ország, mint az ellenzék plakátjai sugallják, nem az a valóság, hangsúlyozta.
A belügyi tárca vezetôjét arra kértük,
mondja el: miként vélekedik arról,
hogy a Fidesz bûncselekménynek
számító számítógépes betörést hajtott végre, és adatokat lopott el az
MSZP egyik számítógépérôl.
– Én azt egészen különlegesen lehetetlen dolognak tartom, és a demokráciában elfogadhatatlannak, amit a

Fidesz elnöke mond, hogy ez kukkolás. Nem kérem, itt arról van szó,
hogy ez egy bûncselekmény, amiben
egyébként az ügyészség felügyelete
mellett nyomoz a rendôrség. Súlyos
dolognak tartom azt, hogy egy párt
eljut odáig, amikor már az sem számít, hogy a választási kampányban
bûncselekményt követnek el. Egyáltalán nem értek egyet azzal, amit a Fidesz csinál, hogy megpróbálja elbagatellizálni. Nem szabad idáig eljutni
egy normális demokráciában – mondta Lamperth Mónika.
A fogadóóra után a belügyminiszter a
kistérségek szerepérôl tartott fórumot,
amelyen az érdeklôdôk mellett a sárvári és celldömölki kistérségek polgármesterei, köztisztviselôi vettek részt.
Lamperth Mónika hangsúlyozta, hogy
minden településen képtelenség teljes közszolgálatot ellátni, ezért társultak a települések. A kistérségi program során a közoktatásban, az egészségügyi és a szociális ellátásban, valamint a területfejlesztésben már
együttmûködnek a települések, a
rendszert tovább lehet és kell fejleszteni. Kiemelte, hogy a kistérségi társulás az önkormányzati rendszer átalakításának egy nagyon sikeres lépése. A
celldömölki fórumon is azt tapasztalta
a polgármesterek és a jegyzôk hozzászólásaiból, hogy ez az együttmûkö-

Fórum az egészségrôl
Egészség, egészségügy, egészséges
választás címmel hirdettek elôadást,
amelynek dr. Mikola István, a Fidesz-MPSZ Egészségügyi Egyeztetô
Fórumának elnöke volt a vendége. A
politikust a Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület kemenesaljai csoportja és a jobboldali szervezetek
hívták meg, nevükben az Apáczai
Kiadó igazgatója, Esztergályos Jenô
köszöntötte. A szakpolitikus azzal
kezdte, hogy Magyarországon bajban
vagyunk az egészséggel, az európai
közösségben legrosszabb népegészségügyi mutatói a mi országunknak
vannak. Véleménye szerint a magyar
nép történelemében keresendô az
oka annak, hogy nem egészséges tudattal rendelkezünk. Négy forrásból

lehet feltölteni a kollektív tudattalant: a nemzeti identitásból, a társadalmi szolidaritásból, a családból és a
hitbôl, ezek azonban nem mûködnek
vagy csak kevésbé vannak jelen.
Mint mondta, Magyarországon az
egészségügy legnagyobb problémája
az, hogy az orvosi lehetôségek és a
gazdasági megengedhetôség között
egyre nô a szakadék, mert az orvostudomány nagyon gyorsan fejlôdik, a
nemzetgazdasági megengedhetôség
pedig lassan. Az egészségügyben
nagy forráshiány van. Megjelentek a
privatizôrök, elkezdték kiszervezni a
nyereségérdekelt területeket, nem
törôdve azzal, hogy ott profit képzôdik, a többi területre viszont folyamatosan kevesebb fog jutni. A privatizá-

lamperth mónika a szocialista párt programjáról
is beszélt a fogadóórán

dés, ez az ösztönzési forma jó a kistelepüléseknek és a kisvárosnak is.
A belügyminiszter asszonyt a helyi
tûzoltósággal kapcsolatban is megkérdeztük, hiszen az önkéntes tûzoltók köztestületként szeretnének tovább mûködni. Lampert Mónika elmondta, hogy a helyi viszonyok kellô
ismerete miatt egyelôre konkrét választ még nem tud adni, de biztatja a
celldömölkieket. A Belügyminisztérium szakmai és pénzügyi segítséget
is tud adni, és mindenképpen jó
iránynak tartja, és szívesen támogatja a köztestületté válást.
»TULOK G.

ciót a mostani kormány támogatja,
de szerinte a tôke semmit nem old
meg. Késôbb kérdésre elmondta,
hogy a privatizáció nem feltétlenül
rossz, nem a magánosítás, hanem a
multinacionális pénzügyi befektetôk
ellen van.
Mikola István vázolta, hogy a Fidesz
kormányra jutása esetén egyebek
mellett erôs állami szabályozást hozna létre az egészségügyben is, nem
lenne több-biztosítós rendszer, bázisalapú finanszírozást vezetnének be.
Szerinte viharokat kelt az a tervük,
hogy az eszközellátást és a fejlesztési, felújítási forrásokat központilag
kezelnék, megszüntetnék a címzett,
céltámogatási rendszert, és szabályozni akarják a gyógyszerpiacot is.
A felújított celldömölki kórházról elmondta, hogy jól gazdálkodik, nagyon jók a forgalmi adatai és a szakember-utánpótlása is.
»TULOK G.
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Az unió mi vagyunk
Az Európai Unióra szükség van, és
ott a magyar érdekeket kell érvényesíteni, hangsúlyozta Schöpflin
György európai parlamenti képviselô a Fidesz rendezvényén, amelyet
február 27-én tartottak a mûvelôdési központban.

schöpflin györgy európai parlamenti képviselô a fórumon

» AJÁNLÓ
Zenés bohózat a színen
A Legyen a férjem! címû kétrészes, zenés
bohózatot mutatja be a Soltis Lajos Színház
március 17-én 19 órai kezdettel a kamarateremben (volt mozi épülete). A Nóti Károly
színdarabja alapján készült elôadás egyúttal
a Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány
idei utolsó bemutatója lesz. Jegyek elvételben válthatók 1000 forintos áron.
Tavaszi operettgála
Oszvald Marika lesz a sztárvendége az operett-turné celldömölki elôadásának március
26-án 19 órától a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központban. Az operett-esten a fellépô mûvészek színpompás jelmezekben, kiváló koreográfiákkal mutatják be a kis- és nagyoperetteket. A rendezvényre a 2000 forintos belépôjegyeket elôvételben is meg lehet vásárolni.
Diák-dili
A város iskolái számára szerveznek diákvetélkedôt és bulit március 25-én 15 órától a
mûvelôdési központban.
Zene és bábok
A Staféta együttes ad koncertet a gyerekeknek március 31-én 10 és 14 órakor a mûvelôdési központban. Az elôadáson óriás bábokat is bemutatnak.
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Kovács Ferenc és Horváthné Stukics
Erzsébet országgyûlési képviselôk,
valamint Horváth Melinda, a Fidesz
celldömölki szervezetének elnöke köszöntötte a vendéget, miután megtekintették Celldömölk és a környék némely nevezetességeit. Professzor
Schöpflin György neves felmenôkkel
büszkélkedhet, hiszen unokája az író
Schöpflin Aladárnak. Ô maga több
mint öt évtizedet élt Angliában, és
mint mondta, 1990 elôtt ritkán fordult
meg Magyarországon. Most a Fidesz
képviselôjeként Magyarországot képviseli az Európai Parlamentben, a
külügyi és az alkotmányügyi bizottság
tagja, területileg Vas megyét képviseletét is ellátja. Elôadása címére, Az
unió mi vagyunk, utalt azzal, hogy kifejtette: Magyarország alkotó, cselekvô eleme az Európai Uniónak.
Úgy tûnhet, hogy az európai országok közösségének inkább gazdasági
szerepe van, pedig az megalakulá-

sakor a háborúk megakadályozását
is célul tûzte ki, hangsúlyozta
Schöpflin György. Politikai integrációs szerepe is van, az országok egymásra utaltsága megmutatkozik a
napi politikában. Erre példaként hozta a közelmúltbeli dán – mohamedán konfliktust.
Az elôadó kifejtette, hogy pártállástól
függetlenül a mindenkori kormány
feladata a magyar érdekek érvényesítése az Európai Unióban. Magyarország ráadásul komolyabb szerepet is
vállalhat az unión belül azzal, hogy
segíti Szerbia integrálását Európába.
Nem ért viszont egyet azzal, hogy Törökország mihamarabb megkapja
uniós tagságát, hiszen – mint mondta
– szegény ország, belépésével Magyarország kevesebb pénzhez jutna.
„Ne legyen a mi kárunkra, és lehet,
hogy a török nép nem is akarja”,
utalt a törökországi csatlakozásra.
A délkelet-európai országgal kapcsolatban még egy álláspontját is kifejtette. „Szeretném, ha Törökország bocsánatot kérne Mohácsért”, mondta.
»T.G.

Internetes tanfolyam
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával 2006 áprilisától újra meghirdeti népszerû internetes tanfolyamát. A két alkalomból álló, szombat délután 13-16 óráig zajló képzésre a városi könyvtárban kerül sor. Az ingyenes
tanfolyam gerincét az interneten történô tájékozódás legfontosabb elemei: a
kulcsszavas (Google) és a téma szerinti keresés módszerei alkotják. Jelentkezni lehet az elérhetôség megadásával a könyvtár nyitva tartási idejében, telefonon (521-016) vagy e-mailben (cellbibl@deimos.bdtf.hu).

Költészet napi versmondás
A költészet napja alkalmából versmondó versenyt hirdet a Dukai Takách Judit
Játékszín Alapítvány. A versmondókat két kategóriában – 14 év alattiak, illetve 14 év felettiek – várják. A verseny résztvevôinek kötelezô versként a kemenesaljai születésû költônô, Dukai Takách Judit egy mûvét kell elôadniuk,
szabadon választott versként pedig Vas megyéhez kötôdô költôknek az alkotásaiból választhatnak. A versmondó versenyre április 7-ig lehet jelentkezni a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban (Dr. Géfin tér 1., tel.: 06
95/420-037, 420-167). A versenyt április 12-én 14 órától rendezik a mûvelôdési központban.

Bartók-hangverseny
Bartók Béla emlékhangversenyt rendeznek március 17-én (pénteken) 17 órakor az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola kamaratermében. A
koncerten a Szombathelyi Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium tanulói mûködnek közre. A rendezvényre a belépés díjtalan.

» K KU U L L T T Ú Ú R R A A

Költözik a kultúra központja
ÚJ KÖNYVTÁRVEZETÔT, ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTEST NEVEZTEK KI
Korábban megírtuk, hogy rövidesen
megkezdôdik a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár épületének rekonstrukciója, illetve bôvítése. Hol és hogyan tudja biztosítani
az intézmény az eddigi szolgáltatásait a munkálatok ideje alatt? Elsôsorban errôl, valamint a kibôvített
intézményrôl kérdeztük Pálné Horváth Mária igazgatónôt.
A rövidesen megkezdôdô átépítési
munkálatok miatt a tavasz folyamán
kiköltözik a Kemenesalja Mûvelôdési
Központ és Könyvtár az eddigi otthonából. A költöztetést a Városgondnokság
végzi majd. A könyvtár a Vasvirág szálló földszintjére települ át, ahol két helyiségben 200 négyzetméteres területen látja el majd a feladatát, a munkatársak két irodahelységet kapnak. A
mûvelôdési központ a Vasvirág szállóval szembe, a Mûszaki Szakközép- és
Szakiskola épületébe költözik, ahol osztálytermekben, az intézmény aulájában és a volt ebédlôben rendezkednek
be. Az átalakítási munkák ideje alatt itt
mûködnek majd a szakkörök, klubok és
tanfolyamok is – tudtuk meg az igazgatónôtôl, aki egyik legfontosabb felada-

pálné horváth mária

tának tartja, hogy az átmeneti idôszakban se legyen törés a munkájuk színvonalában. Az intézmény hétvégeken
továbbra is a szokásos formában mûködik majd. Bízik benne, hogy a kényszerhelyzetet a szabadidôs tevékenységek sem sínylik meg. A tavaszi és
nyári rendezvények – majális, expo,
kráterhangverseny, szüreti napok –
ugyanúgy az intézmény szervezésében

Ezerlátó mesék
Második alkalommal rendezték meg az
Ezerlátó címû országos mesefesztivált február 23–24-én. Idén is jobbnál jobb elôadásokat láthatott a fôként gyerekekbôl álló
közönség. Csütörtökön reggel a Soltis Színház Csalóka Péter címû mesejátékával vette kezdetét az idei fesztivál. Ezután Nagy
Gábor társulatvezetô és Baloghné Danka
Adél, a Gáyer Gyula Általános Iskola igazgatónôje mondta el megnyitóbeszédét a
KMKK galériáján. A megjelent iskolásokat
Vukosavljev Nagy Iván vajdasági színmûvész szórakoztatta, aki kellô humorral fûszerezve adott elô egy igaz történetet Mátyás királyról. Délután a Los Andinos
együttes lépett színre Nagyapám betleheme címû játékával, majd a Tarisznyások
együttes mutatta be a Játszótér címû darabot. Pénteken egyebek között a csehimindszenti Pöttyös csoport, a körmendi
Bóbita bábcsoport és Zerebélyi Tényi Edit
vajdasági színmûvésznô mutatkozott be.

A rendezvény zsûrijének tagjai voltak Lengyel Pál, az egri bábszínház igazgatója és
Lôkös Ildikó, az Új Színház dramaturgja. A
zsûrielnöki posztot pedig idén is Gabnai Katalin drámapedagógus, színikritikus töltötte
be, aki a fesztivál elsô napjának estéjén
író-olvasó találkozó keretében mutatta be
Drámajátékok 10–14 éveseknek címû könyvét. Az érdeklôdô óvónôk és pedagógusok
a drámajáték oktatásban betöltött szerepével ismerkedhettek meg, amirôl Gabnai Katalin elmondta, hogy a nehezen motiválható gyerekeknél is jól alkalmazható. A színikritikus munkája során számtalan színházi
elôadáson vesz részt, és szomorúan tapasztalja, hogy a mai gyerekeket nem készítik
fel a színházi élmény befogadására. Úgy
kell ôket bekönyörögni egy-egy elôadásra,
pedig – mint könyvében írja – a színházi élmény leginkább egy ünnephez hasonlít.
Nagy Gábor társulatvezetô elmondta,
hogy az országban kevés az ilyen jellegû

zajlanak, mint eddig. A mûvelôdési
központ és a könyvtár tehát egy ideig
a városközponttól kicsit távolabbra kerül, de végül is Celldömölkön nincsenek
távolságok.
A könyvtár és a mûvelôdési központ
területe az átalakítás nyomán 2000
négyzetméterrôl körülbelül 3200
négyzetméterre bôvül, s ez további
lehetôségeket biztosít arra, hogy a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár még inkább Celldömölk és
Kemenesalja közösségi kulturális
szolgáltató központja, információs
centruma és szellemi mûhelye lehessen, és ezeket az igényeket méltó körülmények között tudja kielégíteni.
Kulturális programkínálata és idegenforgalmi szolgálatrendszere egyszersmind garancia lehet a visszatérô és
újonnan érkezô hazai és külföldi vendégek létszámának növekedésére.
A közelmúltban az intézmény vezetésében személyi változás is történt.
Dr. Bellérné Horváth Cecília nyugdíjba vonulása után február 1-tôl Németh Tibor lett a kinevezett könyvtárvezetô és az általános igazgatóhelyettes.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

rendezvény. Kaposváron és Budapesten a
Marcibányi téren minden második évben
zajlik hasonló, de az alternatív társulatok
általában kimaradnak ezekbôl a rendezvényekbôl. Az idén nemcsak Celldömölkön,
hanem a kistérség környezô településein
is zajlottak az elôadások, így például Jánosházán, Nagysimonyiban, Csöngén, Kemenesmihályfán, Karakón, Kemeneskápolnán, Bögötén és Nemeskeresztúron is.
A számos jó színvonalú elôadás megtekintése után a zsûri a következô eredményekkel zárta a rendezvényt. Az Aranyhal
díjat, ami a harmadik helyezésnek felel
meg, ketten kapták meg, a csehimindszenti Pöttyös csoport és a Los Andinos
együttes. A Csodalámpa díj a körmendi
Bóbita bábcsoport birtokába került. Az elsô helyezésnek megfelelô Varázspálca díjat a házigazda, Soltis Színház nyerte el
Csalóka Péterével. Az ismételten jól sikerült kétnapos rendezvény után a szervezôk úgy érzik, jövôre is szeretnék lebonyolítani, az immár harmadik Ezerlátó Országos Mesefesztivált.
»REINER ANITA
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A falusi turizmust fejlesztenék
A Vas és Zala megye határán fekvô
kis települést úgy emlegetik, mint a
nyugalom és a béke fellegvárát. A
községet Cilinger Ferenc polgármester mutatja be, aki közel 40 év távollét után tért vissza falujába.
– Elsô ciklusomat töltöm, mint polgármester. A falu lakosainak kérésére
indultam a választásokon – kezdi a
beszélgetést a község elsô embere. –
Nem volt könnyû dolgom az elmúlt
idôszak alatt. Nagy változásokon
ment át ez a kis település, az eltelt
40 év minden „építô és romboló” hatása elért bennünket.
A II. világháborúig gyarapodó település fejlôdése nagyban köszönhetô az
itt élt földesúri családoknak, akik
meghonosították a kertészetet, a
malom- és szeszipart. A háború után
az államosítással a község hanyatlásnak indult. Míg az 1949-es adatok
szerint Kelédnek 442 lakosa volt, addig ma már csak 94-en élnek itt,
vagyis majdnem az ötödére csökkent
a lakosok száma. Ha végigjárjuk a falu utcáját, láthatjuk, hogy a nagyon
régi majorsági épületek többsége
már szinte életveszélyes állapotban
van, így bontásra ítéltettek.
A községre jellemzô az elöregedés,
két óvodásuk, három kisiskolásuk,
egy felsô tagozatos és egy középiskolás gyermek él Keléden. Ôk Jánosházára, illetve Celldömölkre járnak be.
Közigazgatásilag körjegyzôségben állnak Jánosházával. Mivel Keléden nincsenek közintézmények, ezért Jánosháza és a környezô hat település intézményfenntartó társulásban látja el

cilinger ferenc polgármester

a közoktatási feladatokat. Nagy gondjuk a közlekedés, szerettek volna egy
falugondnoki szolgálatot kialakítani,
de ez szervezési hiba miatt még
Cilinger Ferenc polgármestersége
elôtt meghiúsult, most pedig már nincsenek meg az ehhez szükséges feltételek. A falu vezetôje ugyanakkor
reméli, hogy a közeljövôben találnak
majd olyan pályázatot, amellyel ez a
gondjuk megoldódik. Nagyszerû lenne, ha a lakosok kényelmes körülmények között intézhetnék bevásárlásaikat, hivatalos ügyeiket, illetve az orvosi ellátásuk is biztosított lenne. Jó
hír azonban, hogy a Leader-program
második körébe bekerültek, így bíznak benne, hogy környezetük szebbé
tételéhez, az egységes falukép kialakításához a pályázat hozzásegíti ôket.
Ha ez mind megvalósul, remélhetô-

leg a falusi turizmus is fejlôdik majd a
községünkben.
– Az utolsó négy évben voltak eredményeink is – folytatja a polgármester. – Sikerült a temetôben a fásítást
megoldanunk. Ravatalozónk ugyan
van, de ennek felújítása és korszerûbbé tétele is fontos feladatunk lenne. Az infrastruktúra fejlesztése is
megtörtént, bevezettettük az internetet, amit a polgármesteri hivatalban mindenki kedvére igénybe vehetett. Sajnos a lakosok kezdeti lelkesedése mára már jócskán lecsökkent,
nagyon kevesen és kevésszer veszik
igénybe ezt a szolgáltatást. Mivel Keléd Kemenesalja legkisebb települése, nehéz anyagi lehetôségeink miatt
nagyobb beruházást többségében
csak Jánosházával és a körjegyzôségéhez tartozó településekkel együtt
tudunk megvalósítani. Ilyen beruházás a szennyvízhálózat kialakítása a
jánosházi telephely technológiájának
kicserélésével párhuzamosan. A hulladéklerakó rekultivációjának tervét
engedélyeztetésre a megyeszékhelyre küldtük. Már tárgyalunk egy holland befektetôvel, akinek szándékában áll egy százfôs kempinget kialakítani a településünk határában, ha
ez megvalósulna, jelentôsen megnônének bevételi lehetôségeink.
Nagy esemény volt a közelmúltban a
faluház felavatása, a közösségi épületet Markó Péter a Vas Megyei Közgyûlés elnöke adta át. A településen minden évben megünnepelik az anyák
napját, karácsonykor pedig csomaggal
kedveskednek a helybeli lakosoknak.
»TAKÁCS M. TÜNDE

Csecsemôgondozás
Kistérségi csecsemôgondozási versenyt rendeztek az általános iskolások számára. A március 9-i versenyre
hat iskola háromfôs csapatai jelentkeztek, illetve a póttagokból alakult
még egy csapat, így hét csoport mérte össze a tudását. A program szervezésében a Magyar Vöröskereszt városi szervezete és az egészségügyi, szociális intézmények képviselôi, valamint a városi és a kistérségi oktatási
referensek vettek részt. A feladatok
között csecsemôgondozási, vöröske10

resztes elméleti ismeretekrôl kellett
beszámolniuk a résztvevôknek, a
gyakorlatban pedig a pelenkázás és a
fürdetés szerepelt. Mátis Katalin, a
Vöröskereszt területi titkára elmondta, hogy szoros versenyen vettek
részt a csapatok, közülük a vönöcki általános iskolások szerepeltek a legjobban, a második helyezést a kenyeri diákok, a harmadik helyezést pedig
a Gáyer iskola tanulói szerezték meg.
Az elsô helyezettek a megyei versenyen képviselik a kistérséget.

» O L V A S Ó I
Megkérdeztük
» válaszoltak

O L D A L

Tartja-e a böjtöt?

»kérdez: vass vera

»fotó: völgyi lászló

Varga István

Úgy gondolom, annyira tartom meg a böjtöt, amennyire
szükséges. A hús nélküli táplálkozást nagypéntekenként
régebben is mindig megtartottam, ezért most is megteszem, nem eszem húsételeket
azon a napon. Különben is
diétás kosztra vagyok ítélve,
ezért nem nehéz ahhoz tartanom magam. Iskolás koromig,
amíg nem kerültem el otthonról, rendszeresen jártam
templomba, figyeltem is. A
családomban van olyan, aki
rendesen betartja a teljes böjti idôszakot. Ilyen például a
testvérem, a húgom.

Bertáné
Szalay Erzsébet

Szabó Istvánné

Nem tartom meg a böjtöt. A
vallásomnál fogva sem, mert
református vagyok. Nálunk a
nagypéntek a lehetô legnagyobb vallási ünnep, természetesen ezt tartom, akkor
nem eszem húst. Ezt a napot a
család is tartja velem, olyankor a fôztöm is ehhez igazodik. Ezen a napon olyan étel
kerül az asztalra, amiben nincs
hús. Olyan családban nôttem
fel, ahol szintén ez volt a szokás, így neveltek minket a
szüleink, ezt tartom meg ma
is. Az anyósom katolikus, ô
tartja a böjtöt. A férjem már
nem böjtöl.

A nagyböjtöt természetesen
tartjuk. Koromnál fogva is, engem a szüleim még így neveltek. Akkor is megtartottuk, és
tartjuk most is. A nagypénteket mindenképpen, de általában a péntekeket is. Ilyenkor
gyümölcslevest, gyümölcsös
ételeket fôzök, azok kerülnek
az asztalra. A férjem is szokott
figyelmeztetni erre, hogy
péntekenként olyan legyen a
fôztöm. A gyerekek már máshogy gondolják. Ôk is bizonyos mértékig így lettek nevelve, azt tették, amit mi,
amíg otthon laktak. Most már
más a helyzet.

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

1. szombat
Dr. Pánykó Magdolna, Dr. Márton Katalin
2. vasárnap
Dr. Pánykó Magdolna, Dr. Márton Katalin
3. hétfô
Dr. Kovács Zoltán
4. kedd
Dr. Kovács Larisza
5. szerda
Dr. Mesterházy Gábor
6. csütörtök
Dr. Mesterházy Zsuzsanna
7. péntek
Dr. Nagy Ildikó
8. szombat
Dr. Nagy János, Dr. Palatka János
9. vasárnap
Dr. Nagy János, Dr. Palatka János
10. hétfô
Dr. Szente Tamás
11. kedd
Dr. Schrott Olga
12. szerda
Dr. Tôzsér Mária
13. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna
14. péntek
Dr. Bérdi Gusztáv
15. szombat Dr. Gájer Tatjána, Dr. Kassas M. Khaled
16. vasárnap Dr. Gájer Tatjána, Dr. Kassas M. Khaled
17. hétfô
Dr. Schrott Olga, Dr. Kovács Larisza
18. kedd
Dr. Kovács Larisza
19. szerda
Dr. Kovács Zoltán
20. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna
21. péntek
Dr. Kovács Zoltán
22. szombat Dr. Pánykó Magdolna, Dr. Mesterházy Gábor
23. vasárnap Dr. Pánykó Magdolna, Dr. Mesterházy Gábor
24. hétfô
Dr. Mesterházy Zsuzsanna
25. kedd
Dr. Nagy Ildikó
26. szerda
Dr. Nagy János
27. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna
28. péntek
Dr. Palatka János
29. szombat Dr. Kiss Imre, Dr. Szente Tamás
30. vasárnap Dr. Kiss Imre, Dr. Szente Tamás
(Szombaton és vasárnap 8–20 óráig, illetve 20–8 óráig
felváltva adnak ügyeletet az orvosok.)

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

az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Légler Anita

Én már nem tartom meg a
negyvennapos böjtöt. A családom tagjai között van, aki
igen. A nagymamám katolikus, ô rendszeresen betartja.
Bár én is katolikus vagyok, de
a családommal együtt mi csak
azt tesszük meg, hogy a böjti
idôszakban péntekenként nem
eszünk húst. A nagypénteki
böjtölést azonban a család
minden tagja mindig fontosnak tartja. Ekkor természetesen édesanyám is figyel arra,
hogy mit ehetünk meg, és mit
nem, mit fôzzön, mi kerüljön
elénk az asztalra péntekenként, illetve nagypénteken.

Pályázat középiskolásoknak
A Kemenesaljai Baráti Kör idén is meghirdeti a Jónás – Szente pályázatot Berzsenyi Dániel Gimnázium és a Celldömölki
Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola diákjai számára.
Pályázni lehet: bármely irodalmi, történelmi, helytörténeti,
népmûvészeti, képzômûvészeti, természettudományos,
matematikai és informatikai munkával, illetve bármely, a
felsorolt témakörhöz nem tartozó, önálló alkotással is. Olyan
egyéni és csoportos pályázatokat fogadunk el, amelyekkel
más pályázatokon még nem vetek részt. (Errôl a pályázótól
írásbeli nyilatkozatot kérünk mellékelni). A pályázat jeligés.
Az írásos pályázatokat lehetôleg gépelve, ízléses formában
kérjük beadni. A pályamunkákat az iskolák igazgatói gyûjtik
össze, és továbbítják a Kemenesaljai Baráti Körnek.
A pályázatok beküldési határideje: 2006. május 12.
Beküldési cím: Celldömölk, 9500 Pf. 49, illetve a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár címére, Celldömölk, Dr.
Géfin tér 1.
A pályamunkákat külsô szakértôkbôl álló zsûri értékeli. Eredményhirdetés és díjkiosztás: 2006 júniusában. Díjak: (kategóriánként) I. díj: 8000 Ft, II. díj: 6000 Ft, III. díj: 5000 Ft értékben. Továbbá a végzôs osztályok tanulói közül iskolánként egy-egy 8000 Ft összegû díj, az összteljesítményért és
magatartásért (tanulmányi eredmény, kulturális és sporttevékenység, közösségi munka stb.) – az iskola írásbeli javaslatára.
»KEMENESALJAI BARÁTI KÖR
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Zenés randevú
Zenés randevúra várták a hölgyeket
március 8-án a Kemenesaljai Mûvelôdési Központba. Koós János és Dékány
Sarolta léptek színpadra, hogy nônap
alkalmából egy kis vidám hangulatot
lopjanak a jelen lévô hölgyek szívébe.
Koós János neve az országban mindenki számára ismerôsen cseng, sokan talán néhány dalának felsorolásával vagy eléneklésével sem vallanának szégyent. A nônap estéjén jól ismert melódiáival szórakoztatta a
megjelent fiatalokat és idôsebbeket.
Színpadra lépésekor egy csaknem
negyven évvel ezelôtti emléket ele-

venített fel az énekes, miszerint akkor is járt Celldömölkön, és örömét
fejezte ki, hogy újra itt lehet. A közel
egyórás fellépés alatt idôbeli utazásra hívta közönségét. 1960-tól, pályája kezdetétôl a táncdalfesztiválok
idejéig követte nyomon az elmúlt
éveket és az ezekhez tartozó dalokat.
Minden melódiához egy-egy történet
kapcsolódott, így vált még szórakoztatóbbá az este. Koós János elôadásában olyan dalt is hallhattak a jelen lévô hölgyek, amely több, mint negyven évvel ezelôtt hangzott el elôször,
és olyant is, amely 1963-ban „Az év

legjobb kislemezén” szerepelt. A vidámságáról, jókedvérôl ismert énekes repertoárjából nem maradhattak
ki a mulatós nóták sem, így ezekbôl
is kapott némi ízelítôt a nagyérdemû.
Az idôutazás során szóba került találkozása feleségével, Dékány Saroltával, akit ezután színpadra szólított, és
néhány nóta erejéig együtt daloltak.
A jó hangulatú program zárásaként a
Kislány a zongoránál akkordjai csendültek fel. Mint Koós János elmondta,
ez az a dal, amely a legnagyobb sikert hozta számára. A közönség soraiban ülôk számos dalt együtt dúdoltak, daloltak az énekessel, saját maguk számára is egy kicsit elôcsalogatva a múltat.
»REINER ANITA

Segítségnyújtás a hivatalban
Változott az Igazságügyi Hivatal tevékenységének köre. Az alábbiakban a Vas megyei hivatal tájékoztatóját közöljük.
2006. január 1. napjától az Igazságügyi Hivatal feladatkörébe tartozó
fôbb szakmai területek a következôk:
a pártfogó felügyelôi tevékenységek
ellátása, jogi segítségnyújtási tevékenységek ellátása, áldozatsegítési
tevékenységek ellátása, kárpótlási
feladatok ellátása.
A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal három szakmai területe – a pártfogó
felügyelôi szolgálat, a jogi segítségnyújtó szolgálat és az áldozatsegítô
szolgálat – melyekbôl az elsô kettô
szakmai tevékenységét folytatólagosan végzi. A hivatal új szakmai területe az áldozatsegítô szolgálat, mely
a bûncselekmények áldozatainak segítésérôl és az állami kárenyhítésrôl
szóló 2005. évi CXXXV. tv alapján
2006. január 1. napjával jött létre. A
Vas Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítô Szolgálata Szombathelyen
mûködik. A szolgálat a bûncselekmények áldozatainak nyújt támogatást.
Nemcsak az a személy jogosult a támogatásra, akinek sérelmére a bûncselekményt elkövették, hanem az
is, aki a bûncselekmény közvetlen
következményeként sérelmet szenvedett.
A szolgálat támogatása jelent egyrészt egy áldozatsegítô szolgáltatást,
mely bármely bûncselekmény áldozatát megilleti.
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A szolgáltatás a következôkbôl tevôdik össze.
– Azonnali pénzügyi segély: a bûncselekmény elkövetését követô három munkanapon belül igényelhetô,
lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással kapcsolatos, valamint gyógyászati és kegyeleti jellegû
rendkívüli kiadások fedezésére,
amennyiben az áldozat a bûncselekmény következtében ezen kiadások
megfizetésére nem képes.
– Érdekérvényesítés elôsegítése: a
szolgálat az áldozatot a szükségleteinek megfelelô módon és mértékben
hozzásegíti alapvetô jogai érvényesítéséhez, az egészségügyi és egészségbiztosítási ellátások és a szociális
ellátások igénybevételéhez. Az
igényérvényesítés határideje a bûncselekmény elkövetésétôl számított
hat hónap.
– Szakjogászi segítségnyújtás: amenynyiben a bûncselekmény áldozatának a bûncselekménnyel okozott kár,
illetve a bûncselekménnyel összefüggésben keletkezett jog- vagy érdeksérelem elhárításához szükséges eljárás megindításához ügyvédi tanácsadásra vagy beadványszerkesztésre
van szüksége. Az igényérvényesítés
határideje a bûncselekmény elkövetésétôl számított hat hónap, további
feltétele az anyagi rászorultság, az
áldozat havi nettó, egy fôre esô jövedelme 2006. évben nem haladhatja
meg a 125.302 forintot.
A szolgálat támogatása másrészt az
állami kárenyhítést igénybevételé-

nek a lehetôsége, mely kizárólag a
szándékos, személy elleni erôszakos
bûncselekmény sértettjét, illetve
hozzátartozóját és eltartottját illeti
meg. Az igényérvényesítés határideje a bûncselekmény elkövetését követô három hónap.
A kárenyhítés további feltételei: a
sértett testi épsége és egészsége a
bûncselekmény következtében súlyosan károsodott; a kérelmezô rászoruló
legyen, azaz havi nettó, egy fôre esô
jövedelme 2006. évben a 125.302 forintot nem haladhatja meg.
A támogatás iránti kérelmet az áldozatsegítô szolgálatnál kell elôterjeszteni. A szolgálat eljárása díj- és illetékmentes. A szolgálat minden hozzáforduló ügyfelet teljes körûen tájékoztat a felmerült nehézségeik
megoldása érdekében.
A szolgálat címe: 9700 Szombathely,
Széll Kálmán u. 54. IV. emelet 403-404.
Telefonszáma: 94/512-625, dr.
Bozzay Ágnes; 94/512-624, dr. Farkas Imre.
A szolgálat ügyfélfogadási rendje: hétfô 9.00–13.00, kedd 13.00–16.00, szerda 13.00–18.00, csütörtök 9.00–13.00.

Véradás a kórházban
Véradásra várják azokat a régebbi és új
véradókat, akik ily módon szeretnének
segíteni embertársainkon. A véradást
március 30-án, illetve április 6-án 10 és
12 óra között tartják a Kemenesaljai Egyesített Kórház vértranszfúziós osztályán.

»

S P O R T

Jó rajt a férfiaknál
Gyôri ETO KC – CVSE-Maba-Hungária 39:20 (19:11)
Gyôr, 100 nézô, NB II-es nôi bajnoki
kézilabda-mérkôzés. Vezette: Blaskó,
Dobovai.
CVSE: Mendel – SZOMORKOVITS A.
(5), Szomorkovits L. (9), Geiger (2),
Hende (3), Kovács, Fûzfa. Csere: Somogyi, Balogh – Balázs, Gôcze (1).
Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
Sajnos a csapat nem bírt a húsz
centiméter, húsz kilogramm és heti tíz edzés különbséggel. Az ETO
végig vezetve biztosan nyert.
Szomorkovits az ötödik perctôl szoros emberfogást, Balázs Dorottya
pedig a második félidô 9. percében
piros lapot kapott. Ifjúsági mérkôzés nem volt.
CVSE-Maba-Hungária – Móri KSC
29:15 (11:10)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 100
nézô, NB II-es férfi bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette: Badics, Miksó.
CVSE: DÉNES – Kormos, Pozsonyi (4),
Koronczai (3), Lendvai (6), BAKONYI
(5), Gubián (3). Csere: Horváth –
LUDVIG, TÓTH A. (3), Jakab,
BERGHOFFER (4), Mecséri (1). Edzô:
Mátés István.
Az elsô félidôben szinte a celli csapat
indította el a Mór támadásait. A fordulás után javult a védekezés, kevesebb hibával játszottak támadásban,
így fokozatosan növelni tudták az
elônyüket. Ifjúsági mérkôzésen
29:20 arányú celli siker született.

Asztalitenisz

Gyôrújbarát – CVSE-Maba-Hungária
24:24 (12:13)
Gyôrújbarát, 100 nézô, NB II-es férfi
bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette: Erdélyi, Lipót.
CVSE: DÉNES – Kormos, Pozsonyi (3),
Ludvig, Lendvai (4), KORONCZAI (4),
GUBIÁN (7). Csere: Horváth – Bakonyi
(2), Tóth A. (4), Sali, Berghoffer, Mecséri. Edzô: Mátés István.
A hazaiak kezdtek jobban, majd a
celliek vették át az irányítást. A 38.
percben már öt góllal is vezettek, de
egyéb körülményeknek is köszönhetôen feljött a Gyôrújbarát egy gólra.
Majd újra fordított a hazai gárda,
24:23-as vezetésük után egyenlítettek a vendégek. A meccsen a celliek
öt hétméterest hagytak ki. Ifjúsági
mérkôzésen 29:26 arányú celli siker
született.
CVSE-Maba-Hungária – Gyôrújbarát
17:18 (8:10)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 50
nézô, NB II-es nôi bajnoki kézilabdamérkôzés. Vezette: Badics, Miksó.
CVSE: Mendel – Szomorkovits A. (3),
Szomorkovits L. (9), Kovács (1),
Hende (1), Geiger Sz. (2), Geiger Cs.
Csere: Balogh, Somogyi – Farkas (1),
Gôcze, Fûzfa, Balázs. Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
Szoros mérkôzés volt. Sajnos a kihagyott ziccerek megbosszulták magukat. Ifjúsági mérkôzésen 19:9 arányú
vendég siker született.
» V.V.

Elhalasztott futballrajt
Harmadik esztendeje, hogy nem sikerült
az eredeti sorsolás szerint a tavaszi futballrajt. Az idén is, ha valami közben nem jön
addig, akkor holnap a 18. fordulóval veszi
csak kezdetét a 2005–2006. évi NB II-es
labdarúgó-bajnokság tavaszi idénye.
Az elmaradt elsô forduló helyett Celldömölkön megismételték barátságos alapon
a „vasi rangadót”.
Március 4. CVSE-Mávépcell–Szombathelyi
Haladás 2-2 (1-0)
CVSE: Szép – Bodor (Szabó), Kazári, Gyôrvári (Somogyi), Hudák – Vajda, Palkovics, Lakatos, Németh A. – Németh J. (Vér), Hegyi.
Haladás: Tarczy – Babati (Schimmer),
Subicz, Guzmics, Sallér (Borsi) – Nagy G.,
Rajos – Schimmer (Jagodits), Manganelli
(Beke), Mihalecz – Andorka.

Hévízi SK – CVSE-Mávépcell II.
2:16
Hévíz, március12., NB I/B-s férfi asztalitenisz-mérkôzés.
A vendégcsapatnak nem okozott gondot a hévízi csapat legyôzése, szinte átgázoltak az ellenfélen.
Gyôzött: Benák András 4, Ölbei
Péter 4, Faragó Bálint 4, Fehér
László 2, a Benák – Ölbei és a
Fehér – Faragó páros.
Vonyarcvashegy SE – CVSEMávépcell III. 4:14
Vonyarcvashegy, március 11.,
NB III-as férfi asztalitenisz-mérkôzés.
Csapatunk könnyû gyôzelmet
aratott a sereghajtó Balatonpartiak ellen.
Gyôzött: Teket Attila 4, Tamás
László 4, Balázs Gyula 2, Szabó
Ferenc 2, a Teket – Szabó 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:

Góllövô: Hegyi, Szabó, ill. Andorka,
Mihalecz.
A 18. forduló mérkôzései: március 18.
(szombat) 15.00 óra: Celldömölk–Siófok.
További mérkôzések: Paks–Felcsút, Ajka–Haladás, Barcs–Integrál-DAC, Balatonlelle-Dunaújváros, Budakalász–Mosonmagyaróvár, Kaposvölgye–BKV-Elôre, Gyirmót–Hévíz.
A 19. forduló mérkôzései: március 26.
(vasárnap) 15.00 óra: Dunaújváros-Celldömölk. További mérkôzések: Felcsút–Barcs,
Haladás–Paks, Mosonmagyaróvár-Kaposvölgye, Siófok-Budakalász, Hévíz– IntegrálDAC, BKV-Elôre–Ajka, Gyirmót–Balatoblelle.
Az elmaradt 16. fordulóból: március 29.
(szerda) 15.00 óra: Celldömölk–BKV-Elôre.

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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Elôzô rejtvényünk helyes megfejtése: Semmi baj, csak azt mondd meg,
hogy ez most melyik. Nyerteseink könyveket kapnak ajándékba, amelyeket a polgármesteri hivatalban, Horváthné Varga Margit szakreferensnél vehetnek át. Nyerteseink: Némethné Szabó Ibolya, Celldömölk, Sági
u. 13. és Ôriné Németh Renáta, Celldömölk, Táncsics u. 7. Gratulálunk!
Nôsülés
Józsi bácsit az aranylakodalmán megkérdezik a felnôtt korú unokái:
– Mikor jobb megnôsülni? Fiatalon vagy idôsebb korban?
Válasz a vízszintes 1., a függôleges 14. és 15. számú sorokban.
Vízszintes: 1. A válasz elsô része 12. Erzsi, régiesen 13. Drágakô 14. Harmadikos 16. Ollós állat 17. Hajvégek! 18. Kilo 19.
Zenés testedzés, fonetikusan 21. …Ce Tung 22. Ôseink 24.
Molekula 26. Néma rab! 27. Ostorvég! 28. Keveredett sah!
30. Kecses vízimadár 32. Belga autójel 33. Egymásra tesz 35.
Esôn álló 37. Vég nélküli kelme! 38. Milyen okból 40. Francia
város 42. Kérdôszócska 43. Azon okból 45. Kopasz 47. Rádiusz 48. Áramszolgáltató cég, ékezethibával 51. Vát határai!
52. Mikro-sütô márka (is) 54. …, Isten ostora 57. Sír
Függôleges: 1. Római 1-es 2. Omlik 3. Csapategység 4. Feszes 5. Esni kezd! 6. A szobába 7. Bór 8. Köhécsel 9. OUK 10.
Rubídium 11. Hajdú- … megye 14. A válsz második része
15. A válasz harmadik része 16. A vers ékessége 19. –on, … 20. Bar 23. Udvarias megszólítás 25. sakkozónk (Péter)
29. Névelô 31. Vészhelyzetben segít 34. KÉI 36. Kutrica 39.
Borzalmas 41. Röppálya 44. Telesport 46. Lehullott falevelek 48. Ugratás, poénkodás 49. ZTY 50. Fájdalom 53. Izomvég 54. Rangfokozat 55. Duplán a vizek városa! 56. Nulla
Beküldendô: a vízszintes 1., a függôleges 14. , a függôleges 15.
Beküldési határidô: március 31.

A Soltis Lajos Színház, színház nélküli megyénkben, állandó társulatával hatalmas hiányosságot számol fel a kulturális életben. Mindemellett a gyerekek és fiatalok dramatikus képzésére is vállalkozik, állami támogatás nélkül, önerôbôl, illetve az évrôl évre
felajánlott SZJA 1%-ából finanszírozva a képzést. Ez a fajta nevelés, mese- és felnôtt
elôadásaink a színházi nevelésen túl a résztvevôk önismeretét, képességeik feltérképezését, viselkedési magabiztosságuk kimûvelését is szolgálja. Gyakran szerepelnek a képzés részvevôi, illetve társulatunk tagjai kórházakban, szociális intézményekben, ezzel a
szociális érzékenységüket és a másként élôk elfogadását, kezelését is megvilágítjuk, miközben anyagi támogatást is nyújtunk a rászorulóknak. Kérjük, adójának 1%-át az
18882885-1-18 adószám megjelölésével ajánlja szervezetünknek! A kapott segítséget
ezúton is köszönjük!
»Soltis Lajos Színház
Alsóság a reformáció óta élô közössége Kemenesaljának. Az új nemzedék egyház iránti
hûségének erôsítésére a gyülekezet egykori konfirmandusa, Esztergályos Jenô tett alapítványt, amely a lelkészi, hitoktatói és kántori szolgálatra készülô fiatalokat támogatja,
és a gyermekek hitbeli nevelését segíti. Az Alsósági Evangélikus Fiatalokért Alapítvány
adószáma 18892877-1-18.
Rigács 300 éves múltra tekint vissza. Evangélikus temploma több mint 100 esztendôs. A
kis közösség elszigetelten él három megye határán. Alapítványa a fiatalok megtartását,
az ôsi értékek ápolását tûzte ki céljául. A 30 evangélikus merész vállalkozását felkarolva támogatja templomuk felújítását. Rigácsi Evangélikus Egyházi Alapítvány adószáma
18916261-1-19. Az evangélikus egyház technikai száma: 0035. Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át.
A Magyar Vöröskereszt kéri, hogy adóbevallásakor is gondoljon a hazai rászorulókra, és
személyi jövedelemadója 1%-ával legyen részese humanitárius tevékenységünknek. A
Magyar Vöröskereszt adószáma 19002093-2-41.
A Kresznerics Ferenc Könyvtár köszöni mindazok támogatását, akik az 1996. évi CXXVI.
törvény alapján 2004. évi jövedelemadójuk 1%-át intézményünknek ajánlották fel. Az
51.670 Ft támogatást a könyvtár szolgáltató-képességének fejlesztésére használtuk fel.
Intézményünk integrációját követôen új néven, mint Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár kérjük, hogy 2005. évi jövedelemadója 1 %-ával továbbra is támogassa
könyvtárunkat. Új adószámunk: 15574778-2-18.

Jelentkezés
az expóra
Nyolcadik alkalommal rendezik
meg a Kemenesalja Expót tavasszal. A rendezvényt a városi
majálishoz és a Kemenesi köszöntô programokhoz kötik, így április
28-a és május 1-je között tartják a
szakközépiskolában. A kiállítás és
vásár mellett lesznek szórakoztató
és kulturális programok is. A 2006os expót az elôzô évektôl eltérôen
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár szervezi. A kiállítással és vásárral kapcsolatban jelentkezni Lónainé Kondics Zsuzsanna elôadónál lehet a 95/420037-es vagy a 95/424-096-os telefonszámon. A kiállítók jelentkezését március 20-ig várják.

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

Megnyílt március 1-tôl!
Fodrászat – Friseur

Hegyhát – Kemenesaljai
Víztársulat
Celldömölk, Szomraky u. 5.

Több helyiségbôl álló,
összesen 81 m2 területû
irodáit bérbe adja.
Az APEH-iroda és a HKVT továbbra is
használatban maradó irodája
közötti épületrészben.

Érdeklôdni lehet:
a Hegyhát – Kemenesaljai
Víztársulat irodájában.
CELLDÖMÖLK, Szomraky u. 5.
TEL.: 06 95/420-179

Nôi, férfi, gyermek
Damen, Herren, Kinder
Vulkán fürdô Celldömölk
Legyen Ön is a vendégem!
Sein Sie auch unsere Gaste!

Telefon: 06 30/374-4304
Nyitva tartás:
keddtôl szombatig Von Dienstag bis Samstag,
kedd–péntek: 13.00–18.00, szombat: 9.00–15.00

» APRÓHIRDETÉS
Daihatsu Applause, 1589 cm3, benzines, 1992-es évjárat.
Felszereltség: centrálzár, elektromos ablak (elöl, hátul), elektromos tükör, riasztó, szervokormány, garázsban tartott, nem
dohányzó, rendszeresen karbantartott, 2 db új hátsó lengéscsillapító, törzskönyv, új MP3 távirányítós CD-s rádió. Irányár:
420.000 Ft. Érd.: 06 70/374-0104.
A Ság hegy déli oldalán 250 négyszögöl szôlô, újszerû
állapotú, kétszintes pincével, felszereléssel együtt eladó
(vízzel, villannyal, zuhannyal ellátva). Irányár: 1.600.000 Ft.
Érd.: 06 95/423-246.
Celldömölkön, a Kodály u. 4/C-ben 2 szobás, erkélyes, egyedi fûtéses lakás megkímélt állapotban eladó. Érd: 06 95/423943, 18 óra után.

Kisgyermekúszótanfolyam
2–6 éves korig

Minden kedden 16.45 órakor (I. csoport)
és szombaton 10.00 órakor (II. csoport)
a celldömölki Vulkán fürdôben,
szülôk közremûködésével.

6–10 éves korig

Minden kedden 17.45 órakor (I. csoport)
és szombaton 9.00 órakor (II. csoport)
a celldömölki Vulkán fürdôben
Célja: a víz szeretetének növelése és az úszás oktatása.

Tanfolyam költsége:
Belépôdíj: alkalmanként 250 Ft
Oktatási költség: foglalkozásonként 500 Ft
Felvilágosítás: a 06 20/976-4502-es telefonszámon
a tanfolyam vezetôjénél,
Laki László testnevelô tanár, úszóedzônél.
Beiratkozás: a fenti idôpontokban,
a kezdés elôtt 30 perccel.
Érdeklôdés az uszoda pénztáránál.

Jelszavunk: A VÍZ A BARÁTOM!
VELÜNK EDDIG IS NYERT, HA GÉPKOCSIJÁT NÁLUNK TANKOLTA…

Tankoljon nálunk a 2006-os évben is…
…hiszen nálunk a mindenkori árnál sokkal kedvezményesebben
tankolhat 95-ös, 98-as és diesel üzemanyagot!

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

Balogh Zsolt vállalkozó

