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

Új

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM (418)

2006. ÁPRILIS 14.

»

CELLDÖMÖLK

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

LAPJA

Húsvét
ünnepén

» Eredményes
választás

3.

» Új medencék
a fürdôben

4.

» Százéves
település

10.

» Gyorsítósáv
az interneten

11.

CELLI-UDVARHÁZ BT.
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

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Bruttó árak! *„Éjszakai Sztráda” szolgáltatásunk, külön megrendelésre vehetô igénybe! **Két éves szerzôdésre vonatkozó árak! 2006. április 1-jétôl érvényes!
***Csoportos kedvezmény: diák, vasúti, közalkalmazott, köztisztviselô és rendôrségi dolgozók esetén, 10 ill. 20% kedvezményre jogosult!
A tájékoztatás nem teljes körû, részletekért keresse ügyfélszolgálatunkat a Celldömölk, Kossuth L. u. 16 sz. alatt Tel.: 95/423-423 • www.cellkabel.hu

»JEGYZET

Celldömölk
Ha kinézek a konyhánk ablakán,
vagy kilépek a gangra, a Ság hegyet látom, emberközelbôl. Bizonyára ezért is töltött el nem kis
büszkeség, amikor a minap egyik
országos napilapunkban megpillantottam a mi hegyünk kráterérôl készült színes felvételt (nem a filmforgatás idejébôl). Alatta ez olvasható:
„A Ság hegy krátere hazánk egyedülálló geológiai képzôdménye”,
valamint egy kiadós, emberi hangú
írás, ami kiemeli Kemenesalját és
Celldömölköt szigorúan a realitások
talaján maradva.
Elôzô nap egy másik országos napilapban pedig azt olvastam –
anélkül, hogy a Celldömölk szót
leírták volna, de az újságolvasó
számára egyértelmû volt a hír kapcsán –, hogy városunk „az Isten háta mögött”-i hely!
Hogy is van ez? Hogy lehet Isten
háta mögötti egy neves búcsújáróhely, nyugat-dunántúli, 12 ezer
lakosú város, amelyhez például
Ausztria, Szlovákia és a Balaton is
jóval száz kilométeren belül van?!
Nem volna szabad egy települést
ismeretek hiányában leminôsíteni.
Véleményem szerint az utóbbi
esetben ez történt, bár valószínû
volt más indok is.
Egy biztos, nekünk, akik itt élünk,
vagy legalább is legtöbbünknek, a
Kemenesalja, a Ság hegy és Celldömölk a legfontosabb hely ebben
az országban.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Elsôsök lesznek
Beíratták az általános iskolákba a
szeptemberben elsô osztályt kezdô
kisdiákokat a szüleik. Az alsósági
Berzsenyi Lénárd Általános Iskolában 16 tanuló, az Eötvös Loránd Általános Iskolában 33 tanuló, a Gáyer
Gyula Általános Iskolában 42 tanuló iratkozott be április 7–8-án. Az
önkormányzati iskolák közül Alsóságon egy, a celldömölki városrész
két iskolájában pedig két elsô osztály indulhat. A Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában 24 elsôs
kezdi meg a tanulmányait a következô tanévtôl.

Eredményes választás
Az országgyûlési választások elsô
fordulóján, április 9-én eldôlt: négypárti lesz az új parlament. Választókerületünkben érvényes és eredményes volt az elsô forduló, Kovács Ferenc lett az egyéni képviselô.
Vasárnap reggel hat órakor az ország
közel 11 ezer szavazóköre nyitotta
meg kapuit a választópolgárok elôtt.
Este hét óráig a 8 millió 46 ezer 159
választásra jogosult polgár közül 5
millió 457 ezer 551-en éltek jogaikkal, és adták le voksaikat. A külképviseleteken már korábban szavazókkal
így a választásra jogosultak 67,83
százaléka szavazott.
Celldömölkön tíz szavazókörben lehetett voksolni az egyéni jelöltekre
és a pártok által állított listákra. Szinte egész nap az országos átlag feletti
létszámban jelentek meg a celldömölkiek a választáson. Így például
reggel 7 óráig a választópolgárok 2,2
százaléka, 11 óráig 27,85 százaléka
voksolt. 15 óráig a celldömölki szavazók majdnem fele, 49,83 százalékuk,
este fél hatig 65,21 százalékuk jelent
meg a szavazóurnáknál. Az este hétórai záráskor is az országos átlag feletti volt a celldömölki szavazók aránya. A 9444 választásra jogosult celldömölki közül az egyéni jelöltekre
6715-en szavaztak, ez 71,10 százalékot jelent, a listákra pedig 6739-en
adták le szavazataikat, ez 71,35 százalékos arány – tudtuk meg Baranyai
Attiláné dr. jegyzôtôl, a Helyi Választási Iroda vezetôjétôl. Az eddigi választásokhoz hasonlóan Celldömölkön nyugodtan folyt a voksolás, köszönhetôen a szavazatszámláló bizottságokban dolgozóknak, valamint
a jelöltek és a pártok által delegáltak
hozzáállásának. Az országos híradásokban is helyet kapott azonban,
hogy egy celldömölki szavazó elvitte
magával a szavazólapokat. Miután átvette a szavazólapokat, azokat meglobogtatva hagyta el a szavazókört.
Mivel a választási törvény tiltja, és az
Országos Választási Bizottság is felhívta a figyelmet arra, hogy a szavazókörökbôl nem szabad kivinni a szavazólapokat, rendôrségi feljelentést
tettek az elkövetô ellen.
A Celldömölköt is magába foglaló,
Sárvár központú 4-es számú választókerületben az egyéni jelöltek közül
Kovács Ferenc, a Fidesz-MPSZ – KDNP
közös jelöltje szerezte meg az abszolút többséget, 50,53 százalékos eredményével így már az elsô forduló
után bejutott a parlamentbe. Szabó

celldömölkön az országos átlag feletti volt
a részvételi arány

Lajos, az MSZP jelöltje a szavazatok
39,28 százalékát szerezte meg, Gróf
István, az MDF jelöltje 3,85 százalékot, Döme László, a MIÉP-Jobbik jelöltje 3,23 százalékot ért el, dr. Szabó
István, az SZDSZ jelöltje a szavazatok
2,90 százalékát, Rátz Ottó, a KDP jelöltje a szavazatok 0,21 százalékát
szerezte meg.
Mivel a szavazáson a választásra jogosultak több mint fele szavazott, és
Kovács Ferenc a szavazatok több
mint ötven százalékát megszerezte,
Celldömölkön érvényes és eredményes lett az elsô forduló, így a második fordulóban, április 23-án nem kell
szavazni.
Országosan a 386 mandátumból
azonban még csak 212 betöltött. A
Magyar Szocialista Párt 105, a Szabad
Demokraták Szövetsége 4, az MSZP
és az SZDSZ közösen további 4 mandátumot szerzett. A Fidesz-KDNP 97,
az MDF 2 mandátumhoz jutott eddig
az egyéni és a területi listák alapján.
174 képviselôi hely még kiadó, sorsuk április 23-án dôl el.
A listás adatok szerint a parlamentbe
jutó erôk közül a Magyar Szocialista
Párt 43,21 százalékon, az SZDSZ 6,50
százalékon, az MDF 5,04 százalékon,
a Fidesz – KDNP 42,03 százalékon áll.
A jelenlegi helyzetben, a második
forduló elôtt tehát úgy tûnik, a mostani koalíció lehet az elsô a rendszerváltás óta, amelyik ismételhet, és újra kormányt alakíthat.
»TULOK GABRIELLA
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Élménymedence, bébipancsoló
A közönségnek tavaly szeptemberben átadott celldömölki fürdô kiegészítô építési munkálatait végzik a tél
elmúltával. A szabadban a már meglévô mellett két újabb medencét –
egy 113 négyzetméteres bébipancsolót és egy 558 négyzetméteres él-

épülnek a vulkán fürdô szabadtéri medencéi

ménymedencét – alakítanak ki, valamint egy 1250 talpmélységû termálkutat is fúrnak. A Vulkán fürdô második ütemû építéséhez tavaly augusztusban folytattak közbeszerzési eljárást, megbízást az elsô ütemet végzô
kivitelezô cég, a Mávépcell Kft. kapott, a cég a korábban is velük együtt
dolgozó alvállalkozókkal együtt folytatja az építkezést. A beruházás bruttó 350 millió forintba kerül, amelybôl
az áfa visszaigényelhetô. Az összeghez az önkormányzat különbözô pályázatokon 150 millió forintot nyert.
Így mintegy 140 millió forint önrészt
kell a beruházáshoz a városnak hozzátennie. A nyári üzemmódú mûködtetéshez a szabadtéri bejáratot, kiszolgáló helyiségeket – öltözô, vizesblokk, büfé – is létre kell hozni, errôl
a márciusi ülésén tárgyalt a képviselô-testület. Az idôjárástól függôen
kezdôdik meg a fürdô elôtti dísztér
kialakítása is.
Az uszodával, benti medencékkel,
szaunával mûködô fürdô hat hónap

alatt közel negyvenezer vendéget fogadott. A kültéri medencékkel bôvülve a forgalma százezer fô fölötti látogatottságot is elérheti egy év alatt. A
fürdôbe a nyári bejáraton érkezôk olcsóbb jeggyel vehetik igénybe majd
az udvari öltözôket, és – a higiénés
elvárásokat betartva – éppúgy használhatják a beltéri medencéket is.
A fürdôben történô balesetek elkerülésére a közelmúltban a medencék be- és kijáratánál csúszásgátló
csíkokat helyeztek el a járólapokon,
illetve meghosszabbították a lépcsôk melletti korlátokat. Megnövelték a kétórás úszójegy váltásának
idejét, így ezzel a jegytípussal egészen a zárás elôtti háromórás úszójegy váltásának kezdetéig be lehet
menni a fürdôbe. A város több pontján útbaigazító táblákat helyeznek
ki, hogy a településre érkezôk
könnyebben megtalálják a Vulkán
fürdôt és az ott mûködô Tourinform
Irodát.
»T.G.

Új közbeszerzési eljárás Pályázatok
Az elmúlt évi pénzügyi terv végrehajtásáról és a TV-Cell munkájáról
hallgattak beszámolót egyebek
mellett a képviselôk a március 29-i
soros testületi ülésen.
Köszöntôvel kezdôdött a képviselôtestületi ülés. Fehér László polgármester Jánosa Istvánnénak, a Vörösmarty utcai óvoda dolgozójának
nyugdíjba vonulása alkalmából adott
át polgármesteri elismerô oklevelet.
A városvezetô ezután a két ülés között történtekrôl számolt be. A testület hozzájárulását kérte, hogy a
Wewalka cukrászüzem megkeresésére cukrászképzést indítsanak a
celldömölki szakiskolában. Szó volt a
tó melletti kerékpárút javításáról is.
Mivel a közút a tó felé csúszik, ezért
támfalat kell építeni. Ehhez a tavaly
a javításra megszavazott összegbôl
kiviteli tervet rendelnek, ami után
sor kerülhet az útjavításra. Ez akár
20-30 millió forintba is kerülhet, de
mivel állami út, az államot terheli a
javítás. Limpár József, a közbeszerzési bizottság elnöke a testületi ülés
elôtti bizottsági ülés kapcsán elmondta, hogy pályázatot írtak ki a
kátyúzási munkák elvégzésére, amelyet a három pályázó közül a legjobb
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ajánlatot tevô cég nyert el. Új közbeszerzési pályázatot jelentetnek meg
a mûvelôdési központ átépítésére,
mivel a korábbi pályázó cég nem él a
lehetôséggel.
Fô napirendi pontként a múlt évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót fogadta el a testület. 2005ben a bevételeket 93 százalékra, a
kiadásokat 90 százalékra teljesítették.
A folyó ügyek között hallgatták meg
a képviselôk a TV-Cell ügyvezetô
igazgatójának, Sipos Tibornak a televízió elôzô évi mûködésérôl szóló
beszámolóját. A személyi, eszközi és
anyagi feltételek mellett a TV-Cell
sokrétû és egyre bôvülô mûsorairól
is részletes tájékoztatást kapott a
testület. Módosították a távhô fûtési
és melegvíz-szolgáltatás alapdíjait. A
fûtési alapdíj éves összege légköbméterenként 302,1 forint, a nelegvíz
alapdíj éves összege légköbméterenként 74,33 forint lett, amelyekhez az áfa összege is hozzájön.
Elfogadták a városi könyvtár javaslatát az új könyvtárhasználati díjakról.
Ezek között szerepel, hogy a pedagógusok, más városokhoz hasonlóan,
ötvenszázalékos kedvezményt kapnak a beiratkozáskor.
»T.G.

Több nyertes pályázatról is hírt kapott
az önkormányzat az elmúlt héten. A
Vas Megyei Területfejlesztési Tanácstól a Gáyer iskola ebédlôjének homlokzati, nyolcmillió forintra becsült felújításához nyertek négy és fél millió
forint támogatást. Az óvodai csoportszobák számának növeléséhez 24
millió forint szükséges, ehhez szintén
a megyei területfejlesztési tanácstól
szereztek pályázati pénzt, amihez
20–30 százaléknyi önrészt kell hozzátennie a városnak. Az épülô mentôállomáshoz 30 millió forintos támogatást nyertek a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól. Az egész
beruházás mintegy 80 millió forintba
kerül majd, így a kormányzati és a
pályázati támogatások mellett minimális önrészt kell a városnak hozzátennie. Négy utca felújítására is sikeresen pályázott a regionális tanácshoz az önkormányzat. A Csokonai utca, a Gyár utca, a Kisdobos utca és a
Május 1. utca felújítása 31 millió forintos program, ehhez 14 millió forintot nyert az önkormányzat. A CVSE
hatmillió forintot nyert létesítményének bôvítéséhez, a Vulkán fürdô pedig egy strandkézilabda-pálya kialakításához kapott több mint hárommillió forintot.

Ünnepélyes alapkôletétel
Ünnepélyesen letették a mentôállomás és a központi orvosi ügyelet
alapkövét a kórház területén április
3-án. Az új egészségügyi létesítményt ôsszel adják át.
Nyolcvanmillió forintból épül meg az
új mentôállomás, melynek alapkôletételét a múlt héten tartották. Az ünnepségen megjelenteket, közöttük
Kiss Péter kancelláriaminisztert, Szabó Lajos országgyûlési képviselôt, valamint a kistérség polgármestereit
Fehér László köszöntötte. Ünnepi beszédében a városvezetô hangsúlyozta, hogy az elmúlt négy évben olyan
beruházásokat valósítottak meg,
amelyek az itt lakók életkörülményeit javítják. Az épülô komplexum,
amelyben a mentôállomáson kívül a
központi orvosi ügyelet és a kettes
számú háziorvosi körzet is helyet
kap, a kistérség 28 településének közel 30 ezer lakosát szolgálja majd.
Annak köszönhetôen, hogy nem a régi mentôállomást újítják fel, hanem
újat építenek a kórház területén, az
ott dolgozók korszerû körülmények
között végezhetik majd a munkájukat. A városvezetô kiemelte, hogy

önzetlen összefogásban épülhet meg
az új létesítmény, hiszen a ráfordítható 80 millió forintban központi támogatás éppúgy benne van, mint regionális, kistérségi és önkormányzati
forrás.
A város elsô embere köszönetet
mondott Szabó Lajos országgyûlési
képviselônek is, aki sokat lobbizott
azért, hogy a beruházáshoz megszerezzék a szükséges forrást. Szabó Lajos köszöntôjében arról szólt: azért
kell dolgozniuk, hogy az egészséges
emberek tisztességes körülmények
között élhessenek. Kiss Péter kancelláriaminiszter üdvözlô beszédében
kiemelte: így épül az Új Magyarország, ahol összefogás és akarat van,
ott a kormánynak segíteni kell, hátteret, forrást kell biztosítani. Szólt arról
is, hogy Vas megyében a szombathelyi mentôállomás, a bevetési központ, illetve a celldömölki létesítmény kialakításával európai színvonalú mentôellátás és sürgôsségi ellátás alakul ki. A helyi mentôszolgálatok lefedik a megyét, országosan pedig több száz mentôautót osztottak
szét, illetve osztanak szét a közeljövôben.

a kórház területén épül a mentôállomás

Az ünnepség végén a kancelláriaminiszter, az országgyûlési képviselô, a
Celldömölk polgármestere, valamint
Nunkovics József, a helyi mentôállomás vezetôje elhelyezték az alapkövet. Ezután a kórház ebédlôjében pohárköszöntôk következtek, majd Mihók Tamás mentôtiszt ismertette röviden a celldömölki mentôszolgálat 76
éves történetét. Melynek legújabb fejezete lesz az épülô mentôállomás,
amelyet az ôsszel szeretnének átadni.
» TULOK GABRIELLA

Húsvét, a feltámadás ünnepén
„A hétnek elsô napján pedig jó reggel, a mikor még sötétes vala, oda
méne Mária Magdaléna a sírhoz, és látá, hogy elvétetett a kô a sírról.
Futa azért és méne Simon Péterhez és ama másik tanítványhoz, a kit Jézus szeret vala, és monda nékik: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk,
hová tették ôt.
Kiméne azért Péter és a másik tanítvány, és menének a sírhoz.
…
Mária pedig künn áll vala a sírnál sírva. A míg azonban siránkozék, behajol vala a sírba.
És láta két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtôl, másikat lábtól, a hol
a Jézus teste feküdt vala.
És mondának azok néki: Asszony mit sírsz? Monda nékik: Mert elvitték az
én Uramat, és nem tudom, hova tették ôt.
És mikor ezeket mondotta, hátra fordula, és látá Jézust ott állani, és nem
tudja vala, hogy Jézus az.
Monda néki Jézus: Asszony, mit sírsz? kit keressz? Az pedig azt gondolván,
hogy a kertész az, monda néki: Uram, ha te vitted el ôt, mondd meg
nékem, hová tetted ôt, és én elviszem ôt.
Monda néki Jézus: Mária! Az megfordulván, monda néki: Rabboni! a mi azt
teszi: Mester!
Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem fel még az én
Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek
az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.
Elméne Mária Magdaléna, hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az
Urat, és hogy ezeket mondotta néki.”
(J. 20.)
Illusztráció – Nagy István mûvész-tanár: Gondolatok húsvét körül
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Tiszta kézzel a politikában
Dr. Kónya Imre egykori belügyminiszter volt a vendége Gróf Istvánnak, az MDF országgyûlési képviselôjelöltjének április 30-án. Az Apáczai Kiadóban tartott fórum kevés
érdeklôdôt vonzott.
Szinte üres terem fogadta az elôadókat, azonban az elôadás a megjelentek véleménye szerint így is érdekfeszítô volt. Gróf István, választókörze-

kónya imre volt az mdf vendége

tünk MDF-es országgyûlési képviselôjelöltje a konzervatív társadalom- és
gazdaságpolitika mikéntjérôl beszélt
röviden. Elôbbibôl a család és a nemzet szerepét, utóbbiból a 18 százalékos, egykulcsos adó bevezetésérôl
szóló törekvésüket emelte ki. Szólt az
MDF Tiszta kezek politikájáról, amellyel
a korrupciót akadályoznák meg. Ennek érdekében a mindenkori kormánytól és politikától független Tiszta Kezek Hivatalát hoznák létre.
Kónya Imre azzal kezdte a beszélgetést, hogy a Magyar Demokrata Fórum értékrendje ugyanaz, mint volt
Antall József idejében. A politizálás
viszont változott, hiszen korábban, a
rendszerváltás idején az egy oldalon
állókkal összefogtak, az ellen oldalon
lévôkkel együtt mûködtek a politikusok az ország érdekében. Ma inkább
a másik oldalt legyôzni, netán megsemmisíteni akarják a pártok, ami kihat a magyar társadalomra is. Véleménye szerint Magyarország csak akkor lesz sikeres, ha ez a szellem megváltozik. Az MDF ezt a politikát képvi-

seli, ezért nagyon fontos helye lesz a
következô parlamentben is.
A rendszerváltás idején létrehozott
Nemzeti Kerekasztal szervezôjeként
Kónya Imrének az a véleménye, hogy
akkor szolgálni akarták az országot,
ma viszont a pártérdekek kerekednek
felül. Mint mondta, a Magyar Demokrata Fórum nem azt nézi, hogy egy javaslat honnan jön, hanem azt, hogy
az hasznos-e az embereknek vagy
nem. Tehát nincsenek eleve szövetségeseik és eleve ellenségeik. Az MDF
nem készül koalícióra. A parlamentbe
jutva meglátják, hogy milyenek lesznek az erôviszonyok, és valószínûleg
kívülrôl támogatják majd a jó gondolatokat. Ez jó pozíció azért is, mert a
párt nem vádolható azzal, hogy bársonyszékeket akar. Nem igaz, hogy a
választáskor a kis pártra leadott szavazatok elvesznek, hangsúlyozta Kónya Imre. Majd hozzátette: tartsuk
életben ezt a politikai erôt, mert ha
nem jut be a parlamentbe, akkor elveszik az ország számára.
» T.G.

Az önkormányzatok jelene és jövôje
Polgármesterek részére tartott fórumot a Fidesz Az önkormányzatok jelene és jövôje címmel a párt celldömölki irodájában. A fórum házigazdája Kovács Ferenc, a választókörzet
országgyûlési képviselôje volt, és jelen volt Horváthné Stukics Erzsébet
is. A moderátor Makkos István volt,
a meghívott vendégek pedig: Kovács Zoltán, Pápa polgármestere, az
országgyûlés önkormányzati bizottságának tagja, Markó Péter, a Vas
Megyei Közgyûlés elnöke, valamint
Dénes Tibor, Sárvár polgármestere.
Kovács Zoltán szerint az önkormányzatok sok nehézséggel küzdöttek az
elmúlt négy évben, mert relatíve kevesebb pénzbôl jóval több feladatot
kellet ellátniuk. Úgy fogalmazott,
hogy az aranykor 1993-ban volt, amikor a GDP 19 százaléka jutott az önkormányzatoknak, ma mindössze 12
százalékot kapnak megnövekedett
feladataik ellátására. Kiemelte, hogy
az egyik legnagyobb gond, honnan
lesz fedezeti forrás az iskolák, óvo6

dák, mûvelôdési házak megtartására
a kisebb településeken. Úgy fogalmazott: az állami támogatást a feladat ellátásához, nem pedig például a
tanulólétszámhoz kell meghatározni.
Hozzátette, az államigazgatás létszámcsökkentési tervei nem vonatkozhatnak a kistelepülésekre. Elhangzott, hogy a polgármesterek jogait mindenképpen szélesíteni, legitimitásukat erôsíteni kell, hogy
feladatukat felelôsségük arányában
láthassák el.
Markó Péter egyebek között a megye
vagy régió kérdésével foglalkozott, s
úgy fogalmazott, hogy ma már azok
sem akarják különösebben a régiókat, akik korábban értük kiáltottak.
Hozzátette, a régiós rendszert az unió
sem kívánja tôlünk. Horváthné
Stukics Erzsébet ugyancsak a megyék
megmaradása mellett érvelt.
Dénes Tibor azon a véleményen volt,
hogy az utóbbi négyéves kormányzás
legnagyobb vesztesei – az állami finanszírozást tekintve – az önkormányzatok voltak, a 80 ezres Szom-

bathelytôl a százlakosú ôrségi településig. Véleményét kiegészítette azzal, hogy a kormányzat állításával ellentétben a támogatások mértéke a
településvezetések pártállásától függ.
A beszélgetés során sok mindenrôl
esett még szó, fôként az oktatás problémái kerültek elôtérbe.
» VÖLGYI LÁSZLÓ

Színházi elôadások
A Soltis Lajos Színház társulata a következô elôadásokat ajánlja a közönség figyelmébe. Vendégelôadásokat
tart a körmendi Kastélyszínház Társulat április 20 án 10 és 14 órakor
Szigetkék címmel a mûvelôdési központban. Április 23-án 18 órakor a
Nahát?! címû zenés kabarét mutatják
be zalaegerszegi színmûvészek a kamaraszínházban. Szintén a kamaraszínházban lesz április 24-én 14 órakor a Csizmás kandúr címû darab
premierje.

»
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Országjáró kamion pártprogrammal
Az MSZP programját bemutató kamion érkezett városunkba március
30-án. A kamionban Szabó Lajos országgyûlési képviselôjelölt mutatta
be az érdeklôdôknek az Új Magyarország programot.
Az országot járó MSZP-kamionok
egyike érkezett Vas megyébe a kampány finisében, a megyeszékhely
mellett Celldömölkön ismerkedhettek ily módon a szocialista párt programjával a választópolgárok. Szabó
Lajos országgyûlési képviselô és
munkatársai társaságában interaktív
módon ismerkedhettek az Új Magyarország programmal a kamionba
látogatók.
A program autópálya-fejlesztési része
érinti Vas megyét, így Celldömölköt is
egyebek között az M8-as, az M9es és
a 86-os út, a Sárvárt elkerülô út építésével. A vasúti közlekedésnél korszerûsítik a Boba – Zalaegerszeg, valamint a Celldömölk – Gyôr vonalakat. A
környezetvédelmet szolgáló beruházásokból a települések szennyvízcsa-

torna-hálózatának kiépítése, az ivóvíz
minôségének javítása, az idegenforgalomban a celldömölki vallási és termálturizmus fejlesztése szerepel. Az
oktatásban a Gáyer Gyula Általános
Iskola korszerûsítése került bele a
programban, a szakképzésben pedig
a munkaerôpiachoz igazodó képzés
szerepel mások mellett.
A plazmatévéken vetített kisfilmeken
látható volt többek között Tony Blair.
Az angol kormányfô azután tett szimpátialátogatást hazánk miniszterelnökénél, Budapesten, hogy Gyurcsány
Ferenc a vele folytatott brüsszeli uniós
költségvetési vitában a magyar érdekeket szem elôtt tartva hozott a vártnál sokkal több pénzt Magyarországra. A 2007–2013 közötti fejlesztésekre így közel 23 milliárd eurós forrást
nyújt az Európai Unió. Ráadásul ezentúl nem 25 százalékos, hanem 15 százalékos önrész kell a beruházásokhoz.
Ez azt jelenti, hogy száz forintból eddig négy, ezentúl hét beruházás valósulhat meg. Szabó Lajos az érdeklôdôkkel beszélgetett azokról a jóléti in-

Kitüntette a megye
Vas Megye
Önkormányzata Szolgálatáért kulturális tagozat
elismerést
kapott Katonáné Erdély
Györgyi,
a
Berzsenyi Lénárd Általános Iskola nyugalmazott rajztanára,
mûvész-tanár. Tanítványi közül jó érzékkel válogatta ki a legtehetségesebbeket, akik országos elsô és
egyéb más díjakkal öregbítették Vas
megye és az iskola hírnevét. Különösképpen büszke azokra, akik késôbb a rajztanári pályát választották
élethivatásul.
A tanárnô nem véletlenül érdemelte
ki a mûvész-tanár címet. Számos alkotásával jelent meg a nyilvánosság
elôtt. Önálló és egyéb kiállításain
nem csak mi, celldömölkiek gyönyörködhettünk akvarelljeiben, de mi vagyunk rá a legbüszkébbek. Festôi te-

hetsége kibontakoztatásában nagy
szerepe volt Dénes Lajos Szilveszternek, a késôbbi idôszakban pedig a
Szombathelyen élô és alkotó Horváth János festômûvésznek. A festészetet illetôen nyughatatlan volt.
Rendszeresen részt vett különbözô
alkotótáborokban, hogy tehetségét
minél nagyobb tökélyre fejlessze. Az
ecsetet nyugdíjas korában sem tette
le. Elsôsorban celldömölki városképeket fest, rendkívül gondosan megtervezve. Legújabban pedig a hagyományos tájképfestészet foglalkoztatja ôt.
Érdekes dolog az alkotás – mondja.
Amíg nincs kész egy festmény, nem
hagyja nyugodni az embert. Állandóan ott motoszkál a fejében, bármit
csinál is, vagyis nem csak akkor
„fest”, amikor a festôállvány elôtt
van. S ha kész a mû, az maga az
öröm. Kitüntetése alkalmával azt kívánjuk neki és magunknak is, hogy
még sok kiállításon gyönyörködhessünk az alkotásaiban.
» VÖLGYI LÁSZLÓ

szabó lajos az új magyarország programról
beszélgetett az érdeklôdôkkel

tézkedésekrôl is, amelyeket kormányzásuk alatt törvénybe is foglaltak, és amelyekkel a meglévô igazságtalanságokat csökkentették. Ezeket további kormányzásuk esetén tovább visznek majd az állampolgárok
érdekében.
» T.G.

» RÖVIDEN
A Kemenesaljai Szôlô- és Kertbarátok
Köre április 20-án (csütörtökön) 18
órakor tartja soros összejövetelét a
mûvelôdési központban. A rendezvényen dr. Hollósy István falugazdász a
tavaszi aktuális munkálatokról tart
elôadást. A kör április 28-án 16 órakor Kemenesi borversenyt rendez a
kemenessömjéni Berzsenyi-pincében. A nevezésre szánt borokat a
verseny elôtti napon 16 és 18 óra között lehet leadni a helyszínen.
Véradóünnepséget rendeztek Kenyeriben március 25-én. 29 helyi véradót ünnepeltek, a kitüntetettek
között külön köszöntötték az ötvenszeres véradókat, Papp Lajost
és Bogdányi Ferencet, emlékeztek
három társukra, akik az elmúlt
idôben hunytak el. A véradók között volt öt fiatal, akik életükben
elôször adtak vért, így segítve embertársaikat. A Vöröskereszt celldömölki szervezete április 20-án rendez véradást a középiskolás, 18.
életévüket betöltött fiatalok számára.
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Munka, otthon, család
VÁLASZTÁSI GYÛLÉST TARTOTT AZ ELLENZÉK MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE
Választási gyûlést tartott Celldömölkön Orbán Viktor, a Fidesz – Magyar
Polgári Szövetség miniszterelnök-jelöltje április 3-án. Az ellenzéki párt
elnöke Vas megyei látogatása során
Szombathely és Kôszeg után érkezett
a városba. A katolikus templom elôtti téren több ezer szimpatizáns várta
a politikust.

orbán viktor pártelnök a gyûlésen

Míg jelentôs késés után az ellenzéki
politikus megérkezett, addig a téren
felállított színpadon kulturális mûsor
vette kezdetét. A közönség verset,
néptáncot, népzenét és egyéb dallamokat láthatott és hallhatott. Majd
Kovács Ferenc országgyûlési képviselôjelölt mellett az ôt segítô párttagok
és szimpatizánsok sorakoztak fel. A
Fidesz képviselôjelöltje az 1998 és
2002 között hatalmon lévô Orbánkormány alatt történt fejlesztéseket
sorolta fel, majd a jelenlegi terveket,
elképzeléseket osztotta meg a közönséggel, illetve a párt programjából is idézett.
A közben megérkezô Orbán Viktor
hamarosan átvette a szót a vasi politikustól. Az ellenzék vezére elôször
azt hangsúlyozta, hogy a polgári,
nemzeti, keresztény eszméket képviselôk számára a hatalom, a kormányváltás eszköz ahhoz, hogy egy
magasabb rendû célt vagy egy mélyebben fekvô meggyôzôdést szolgáljanak. Kifejtette, hogy szerinte

Magyarországnak új gazdaságra, új
államra és új politikára van szüksége. Mint mondta, a munka és a jólét
elvált egymástól. A magyar gazdaság az eladósodás, a hitelek miatt
nem a saját lábán áll, ezért meg kell
akadályozni az ország eladósodását.
Az új gazdaság mellett olyan új államra is szükség van, amely segíti a
polgárait. A politikát is meg kell újítani, olyan politika kell, amely megbecsüli és elismeri az embereket.
Munka, otthon, család – hangoztatta
Orbán Viktor a párt kampányszlogenjét. Biztos megélhetést nyújtó munka, saját otthon és nyugalmat, szeretetet árasztó otthon, ezt takarja a
nemzetegyesítô program.
A hétfôi gyûlés másnapján kampányzáró rockkoncertre várták az érdeklôdôket. A Fidesz helyi kampányát az
Edda együttes fellépése zárta, a zenekar a celldömölki szakiskola tornacsarnokában lépett fel szintén több
ezres közönség elôtt.
»T.G.

Esélyegyenlôség mindenkinek
Göncz Kinga esélyegyenlôségi miniszter volt a vendége a Közéleti kávézónak, aminek ezúttal a Népjóléti
Szolgálat társalgója volt a helyszíne.
A moderátor Csizmaziáné Hubert Mária volt. A vendéget Szabó Lajos országgyûlési képviselô köszöntötte.
Csökkentek a szociális és gyermekvédelem normatívái. Ezzel kapcsolatban

Alkotók a fürdôben
A mûvészetnek is helyet ad a Vulkán fürdô,
áprilistól kezdve kiállítások szervezését tervezik. A fürdô galériáján, a konferenciateremben
helyi alkotók, amatôr mûvészek bemutatkozására nyílik mód. A sort Horváth Zoltán, a fürdô
mûszaki vezetôje kezdi, aki amatôr festôként
már több közönség elôtti megjelenésen van
túl. A sárvári alkotó tájképeivel, csendéleteivel, portréival mutatkozik be a kiállításon,
amely április 21-én 17 órakor nyílik, és két hétig lesz majd látogatható.
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a miniszter asszony elmondta, hogy
volt ugyan csökkenés, mivel az egész
költségvetés átstrukturálódik az uniós
költségvetés miatt. Paradigmaváltás
várható a hatékonyabb felhasználás
érdekében. Differenciálni fogják a támogatást, a kiegészítô normatívák
oda kerülnek, ahol jó minôségû szolgáltatás van. A miniszter asszony a
gyermekszegénység kezelésével kapcsolatban kiemelte, hogy a családi
pótlék emelése elsôsorban ezt a célt
szolgálja, de ezen a területen fontos
a lakhatás és az adósságkezelés biztosítása is, a segélyezést pedig júliustól átalakítják.
A nyugdíjakról úgy vélekedett, hogy
a nyugdíjrendszer stabil, bár a nyugdíjak alacsonyak. Az inflációnak megfelelô emelés és a 13. havi nyugdíj
együttesen biztosította, hogy a nyugdíjak emelkedése megfelelô legyen.
A korábban nyugállományba vonultak illetményét pedig a közismert
tervek fogják biztosítani, nem pedig
a 14. havi nyugdíj a megoldás.

Kérdésekre válaszolva a bölcsôdék
fejlesztésével kapcsolatban Göncz
Kinga elmondta, hogy ez a rendszer
meglehetôsen leépült, ezért az egészet újra kell gondolni. Amíg ez meg
nem történik, a humán erôforrásból
lehet pályázni.
A fogyatékkal élôk segítésében súlyozni kell a prioritásokat. Kiemelte,
hogy a rendelôk, az iskolák és a
közintézmények mindenképpen elsôbbséget kell, hogy élvezzenek az
akadálymentesítésben. Hozzátette,
fontosnak tartja a kommunikációs
„akadálymentesítést” is. Felvetôdött a romatelepek felszámolásának
kérdése is. A miniszter asszony bonyolult feladatnak nevezte e kérdés
megoldását, mert ezzel egy idôben
munkalehetôséget is kell teremteni,
és képzettséget szerezni az ott
élôknek. Hozzátette: sokan nem élnek a lehetôséggel, mert attól tartanak, hogy a változás békétlenséget okozhat.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

» K VU E L GT YÚ E R S A

Iskolások versenyeredményei
Az alábbiakban a celldömölki iskolák eddigi versenyeredményeibôl
közlünk egy csokorral. Az utóbbi hetek politikai eseményei miatt nem
volt módunkban közölnünk ezeket.
A lista nem teljes, a következô lapszámainkban folytatjuk a megyei és
az országos eredmények közlését.
Gáyer Gyula Általános Iskola
A Szombathelyi Képtár által szervezett megyei Batthyány-kiállításra vonatkozó versenyen 2. helyezett lett a
Györkös Péter 8.c, Márczi Péter 8.c,
Gelesits Marcell 7.a, Gelesits Patrik
7.a, Soós Bálint 7.a által alkotott csapat. Felkészítô: Bene Csilla.
A Dési Huber István megyei rajz tanulmányi versenyen 2. helyezett lett
Márkus Fruzsina 5.c. Felkészítô: Horváth Lászlóné.
A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei döntôjén 2. helyezett lett Honvéd Eszter
5.b. Felkészítô: Berzsenyi Lilla.
A Zrínyi Ilona matematika verseny megyei 1. helyezettje lett Márczi Péter
8.c. Felkészítô: Pálné Horváth Katalin.
A Varga Tamás matematika verseny
megyei 1. helyezettje lett Márczi Péter
8.c. Felkészítô: Pálné Horváth Katalin.
A Bod Péter könyvtárhasználati verseny megyei írásbeli és szóbeli döntôjén 1. helyezett lett Dénes Kitti 6.a.
Felkészítô: Hartmanné Fekete Ildikó.
Az egri Országos Nonverbális Bábfesztiválon az iskola Tücsök bábcsoportja a Mûvelôdési Intézet különdíját kapta. Felkészítô: Nagy Márta.
A Vas Megyei Speciális Sport Szakszövetség atlétika döntôjén az iskola

speciális tagozatának tanulói a következô eredményeket érték el – I. korosztály, leány: 300 m-es futás 2. helyezett: Komláti Klaudia 7.o.; I. korosztály, fiú: 300 m-es futás 1. helyezett: Kolompár Krisztián 5.o.; 100 mes futás 3. helyezett: Berta Dániel
7.o.; 300 m-es futás 3. helyezett: Farkas Ádám 7.o.; kislabdahajítás 3. helyezett: Kolompár Krisztián 5.o.; II.
korosztály, leány: távolugrás 2. helyezett: Farkas Mária 8.o.; II. korosztály, fiú: távolugrás, 1500 m-es futás,
1. helyezett: Hajdara Gergô 8.o.; magasugrás 3. helyezett: Hajdara Gergô;
kislabdahajítás 2. helyezett: Hajdara
Gergô; súlylökés 2. helyezett: Lakatos
Zoltán 8.o.; távolugrás 3. helyezett:
Lakatos Zoltán; 4x400 m-es váltófutás 2. helyezettek: Lakatos Zoltán,
Varga Bálint 8.o., Kolompár Krisztián
5.o., Hajdara Gergô. Felkészítô:
Gönye Károlyné.
Az oktatási és a közlekedési minisztériumok által kiírt közlekedésismereti
tanulmányi verseny megyei döntôjén
hagyományosan sikeresen szerepelnek az iskola tanulói. A 8. osztályosok
versenyében Ferencz Tas a 2. helyezést szerezte meg, a 4. osztályosok
között Tóth Patrik a megye legjobbja
lett. Patrik azóta az országos döntôn is
diadalmaskodott, erre az eredményére a következô lapszámunkban visszatérünk. Felkészítô: Kondics Balázs.
Berzsenyi Lénárd Általános Iskola
Takács Vivien a megyei népdaléneklési versenyen 1. helyezett lett, az országos népdaléneklési versenyen
arany minôsítést kapott, az Apáczai

Expó és majális
Idén is lesz expó és majális április 28a és május 1-je között. A rendezvénysorozat különbözô programjait a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár szervezi az intézmény elôtti téren.
Április 28-án (pénteken) 18 órakor a
Kemenesaljai Expó ünnepélyes megnyitójára és az kiállítás és vásár megtekintésére várják a közönséget. (Az
elsô nap 20 óráig, szombaton 10 és
18 óra között, vasárnap és hétfôn 14
és 18 óra között látogatható az ex-

pó.) 20 órától utcabál lesz a Juice
együttes közremûködésével.
Szombaton 15 órakor Suli-buli címmel a helyi iskolák diákjainak és az
Energy Dabaston Egyesület tánccsoportjainak mûsora lesz, 18 órakor Tavasz-nyár 2006 címmel divatbemutató kezdôdik a celldömölki divatáru
kereskedések kínálatából. 20 órától
Torres Dani (Megasztár 2.) és zenekara koncertezik.
Vasárnap 16 órakor Kemenesi Köszöntô kezdôdik a kistérségi népmû-

takács vivien

Kiadó által szervezett megyei népdaléneklési versenyen szintén elsô
helyezett lett, így április végén az országos fordulóban ô képviseli megyénket. Felkészítôje: Raffay Katalin.
Stangl Adrienn a megyei rajzversenyen különdíjat kapott, a Gyôrben
rendezett, III. országos festészeti versenyen pedig 7. helyezett lett. Felkészítôje: Skriba Zsoltné.
Kistérségi verseny
A Mi hegyünk a Ság címmel rendezett kistérségi vetélkedôt az iskolák
természettudományi munkaközössége Jankó Zoltánné munkaközösségvezetô irányításával. A versenyen a
Berzsenyi Dániel Gimnázium csapata
lett az elsô, a 2. és a 3. helyet a jánosházi Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai szerezték meg.
vészeti hagyományôrzô csoportjainak
közremûködésével. 20 órakor Janakis
– görög estre táncházzal és görög
ételek, italok kóstolójával várják a
vendégeket.
Hétfôn 15 órakor Kemenesi dáridó
lesz – operettek, nóták, csárdások,
örökzöldek, világslágerek népszerû
elôadók tolmácsolásában. 17 órakor
az expo-tombola sorsolását tartják. 18
órakor Szûcs Judit táncdalénekes, 19
órakor az Irigy Hónaljmirigy lép színpadra. 20 és 23 óra között utcabál lesz
a Drazsé zenekar közremûködésével.
A rendezvény ideje alatt kirakodóvásár, játszóház, és szabadtéri játékok
várják az érdeklôdôket.
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Idén százéves a település
Kistérségünk egyik legnagyobb lélekszámú települése, Kemenesmagasi
az idén ünnepli fennállásának századik évfordulóját. A mai település
1906-ban jött létre Nemes és
Pórmagasi egyesítésébôl. A korábban
valószínûleg egységes település a
14. században válhatott külön. A 18.
században 52 nemesi család élt a
környéken, valamint már 1848 elôtt
kaszinó mûködött Nemesmagasiban.
Kemenesmagasiban élt illegalitásban
a háború végéig a híres író, Darvas
József, és itt temették el a Berzsenyi
család kriptájában Berzsenyi Lénárd
1848-as honvéd ezredest.
A nagy történelmi múlttal rendelkezô
településnek igen élénk jelene is
van. Errôl számolt be lapunknak
Veszprémi Roland polgármester, aki
fiatal kora ellenére már második ciklusban vezeti a község életét.
– Polgármesterré választásom elôtt is
tevékenyen részt vettem a közösségi
életben, fôleg a kultúra és a sport területén – kezdi a beszélgetést a polgármester. – Amikor átvettem a polgármesteri széket, mindenképpen
egy olyan szolgáltatás központú hivatal kialakítására törekedtem, ahol
bárki bármilyen jellegû problémáját
gyorsan és kényelmesen el tudja intézni. Ezzel párhuzamosan az egyik
legfontosabb feladat a településünk
költségvetésének rendbetétele volt.
Ennek fontos állomása volt, hogy
Szergénnyel körjegyzôséget alakítottunk ki, illetve a szergényi óvoda tagóvodánkká vált. Ezekkel a lépésekkel
rengeteg pénzt tudtunk megspórolni.
Sajnos azonban a nyugdíjba vonuló

veszprémi roland

dolgozóink helyett nem tudunk újakat felvenni, mert anyagi lehetôségeink egyre jobban beszûkülnek.
Eredményeik közé tartozik a járdafelújítás, illetve az, hogy az iskolát egy
intézményegységbe költöztették be.
A polgármesteri hivatalban kialakították a házasságkötô termet, amely
más ünnepi rendezvényeknek is teret
biztosít. Felvettek egy temetôgondnokot, bevezették a kábel tévét és az
internetet. A polgármester régóta tervezi a Falu Tv alakítását, amit a közeljövôben mindenképpen szeretne
megvalósítani. Az elmúlt nyolc év
alatt sok pályázatot adtak be, ezek
többé-kevésbé sikeresek voltak. Jelenleg egy 30 milliós TRFC-pályázatuk
fut, ha nyernek, a pénzt a kultúrház
felújítására szeretnék költeni.
– Sajnos lakosaink száma az elmúlt
idôszakban 40–45 fôvel csökkent.

Ránk is jellemzô a falu elöregedése.
Ez a folyamat talán megfordítható
lenne, ha fiatalok megvásárolnák a
most üresen álló, magánkézben lévô
házainkat. A fiatalok letelepedését
önkormányzatunk is segítené. Új ház
nagyon kevés épül Kemenesmagasiban, a legtöbben bejárnak a környezô városokba, nagyobb településekre
dolgozni. Fizetésük többre sokkal
nem elég, minthogy a családjukat a
már megszokott színvonalon eltartsák. Sajnos a közlekedési lehetôségeink sem túl jók. Amit pozitívumnak
kell értékelnünk, az a tény, hogy mezôgazdasági vonzásterületünk elég
nagy. A helyi ipart minden lehetséges módon próbáljuk támogatni. Közel 40–50 vállalkozás fizet önkormányzatunknak iparûzési adót.
Veszprémi Roland elmondta még,
hogy kulturális életük évek óta nagyon
élénk. Ennek központja és mozgatórugója a két közoktatási intézmény, az iskola és az óvoda, ahol
nemcsak a pedagógusok és a gyerekek de a szülôk és a falu többi lakosa
is lelkesen részt vesz minden, a falut
megmozgató rendezvényen. Sok civil
szervezet is mûködik Kemenesmagasiban, például a citera egyesület, amely
mára országos hírûvé nôtte ki magát,
sportkör, tûzoltó egyesület. Az idén tavasszal már öt-hat, az egész kultúrházat megtöltô rendezvény volt a községben, ilyen szép számú esemény
akár egy városnak is dicsôségére vált
volna. Kemenesmagasiban a százéves
évforduló alkalmából kistérségi gulyásfôzô versenyt is rendeznek.
» TAKÁCS M. TÜNDE

Kistérségi rajzverseny
Hagyomány szerint rajzversenyre hívta a celldömölki kistérség általános iskolásait a Berzsenyi Lénárd Általános
Iskola és az intézmény rajztanára,
Skriba Zsoltné, a kistérségi rajz munkaközösség vezetôje. Az alsósági iskola sportcsarnokában több mint ötvenen gyûltek össze, hogy két az idei
feladatnak – forgástestek és szögletes
testek bármely technikával történô
ábrázolásának – eleget tegyenek. A
nívós versenyen kiváló alkotások szü10

lettek. A 7–8. osztályosok között elsô
helyezett lett Erdôdi Noémi, a Gáyer
iskola diákja, második helyen végzett
Herceg Xénia, a jánosházi Szent Imre
iskola tanulója, a harmadik helyezett
Stangl Adrienn, a Berzsenyi iskola tanulója lett. Különdíjban részesítették
Dobson Imrét, a Berzsenyi iskola, valamint Csonka Bálintot, a jánosházi
Batthyány iskola tanulóit. Az 5–6. osztályosok kategóriájában Hajas Viktória, a Szent Benedek iskola diákja lett

az elsô, Szepessy Anna, a Batthyány
iskola tanulója a második, Patyi Vivien, a Berzsenyi iskola diákja a harmadik lett. Különdíjat kapott Marton Eszter és Kovács Gabriella, mindketten a
Szent Benedek iskola tanulói.

»
Megkérdeztük
» válaszoltak
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Hogyan védekezne a víz ellen?

»kérdez: tulok gabriella

»fotó: völgyi lászló

Benkô
Józsefné

Szerencsére mi olyan vidéken
élünk, hogy nem kell nagy árvizektôl tartani. Sajnálom azokat, akiknek az árvíz fenyegeti
az életét. Azt hiszem, mi nem
sokat tudunk tenni ellene, a
védekezés, annak kigondolása
a nagy emberek, az ország vezetôinek a dolga. Nem tudom,
az országban elég-e a pénz a
segítségre, emberi erô van,
azt látom a televízióban, hiszen katonák mennek segíteni, sôt még a rabokat is bevetették. Én, a magam eszközeivel élve, csak kisebb adománnyal tudok segíteni a rászorulókon.

Molnár
Erzsébet

Nagy baj, hogy országosan
nincs megoldva a belvíz elvezetése, ez is oka az árvizeknek. Régebben nagyobb figyelmet fordítottak a vízelvezetô árkok rendben tartására,
ma viszont az emberek a hatóságoktól várják el, hogy megtegyék helyettük. Pedig magunknak kellene ezt megtenni
a házunk táján. Én környékbeli
vagyok, de most Ausztriában
élek. Ott azt gondolják Magyarországról, hogy nem olyan
szegény, mint itthon gondolják, de a pénzeket rosszul csoportosítják. Sok minden függ a
hozzáállástól, a megelôzéstôl.

Márkus
Magdolna

Ez nem egy-két éves probléma, évekkel ezelôtt kellett
volna gondolni a megelôzésre.
Én büntetném, ha a vízelvezetô árkokat nem tisztítanák,
tisztíttatnák ki. Kötelezném,
hogy mindenki a maga portáján tegye rendbe azokat. Régebben volt ôr, aki felügyelt. A
megelôzés sokkal kevesebbe
kerülne, mint a védekezés árvíz esetén. Az ártereket is mindenképpen ki kellene szélesíteni. Az is elôfordul, hogy engedély nélkül építkeznek az
ártérre. Semmiképpen nem
engedném, hogy az árterekre
új házakat építsenek.

Jakab
Ferenc

Nem akkor kell ébredni, amikor itt a baj, hanem azt
megelôzôen. Neki kellene állni a védekezésnek az árvizek
elôtt. Mindenképpen meg
kellene erôsíteni a gátakat,
nem csak ígérgetni kell már
hosszú idô óta. Ki kellene tisztítani az elvezetô árkokat, az
átereszeket, és nem akkor
kapkodni, amikor már nincs
rá mód. Falusiként emlékszem arra, amikor volt felelôse annak, hogy rendben vane a vízelvezetés. Ha nem volt
jól, akkor elkezdték rendbe
tenni. Volt gazdája annak a
munkának is.

Gyorsítósáv az interneten H I R D E T M É N Y
A KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtára
több mint egy évtizede tagja a
Nemzeti Információs és Infrastruktúra Programot közgyûjteményi oldalról koordináló HUNGARNET Egyesületnek. Az informatika
robbanásszerû fejlôdésének idején rendkívül
hasznos volt az intézmény számára az információáramlásból való részesedés, a konferenciákon
való részvétel. Mindezek
mellett gyakorlati vonatkozásban a forgalom független, bérelt
vonalas internetkapcsolat kiépítése
jelentette a legnagyobb segítséget. A
Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete által felügyelt hálózaton
az akadémiai-kutatási és felsôoktatási szféra gerincvonalához kapcsolódóan, rendkívül kedvezményes, az
önköltségnek mindössze 10százalékát kitevô díjért jutott a városi
könyvtár elôbb 128, majd 256 kbit/s

sebességû kapcsolathoz. Az igények
fejlôdésével e sávszélesség mindkevésbé felelt meg a felhasználók számára, ezért használói
és hálózatfejlesztési oldalról
egyaránt sürgetôbbé vált a
minôségi ugrás a hozzáférésben. Ennek eredményeként március végétôl
az eddigiekhez képest
nyolcszorosára, 2048 kbit/sra nôtt a garantált sávszélesség. Az pedig már a hab a tortán, hogy az elôzô évekhez képest nem nôtt az intézményi hozzájárulás mértéke. A fejlesztést követôen a Kresznerics Könyvtárban az internet használatáért továbbra is 100 forintot kell fizetni megkezdett óránként.

Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen értékesíteni kívánja a tulajdonában lévô alábbi ingatlanokat.
1. Celldömölk 1086/1 hrsz.-ú, helyileg Hunyadi u. 2. szám alatti,
809 m2 térmértékû „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésû ingatlanát. Az ingatlan két oldalról megközelíthetô. Kikiáltási ára: bruttó 15.100.000 Ft (lakóépület 14.500.000 Ft, garázs
500.000 Ft+áfa).
2. A Celldömölk, Sági u. 111. sz. alatti társasházban lévô elsô
emeleti lakásokat az alapító okiratban foglaltaknak megfelelôen
a társasház közös tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt.
– 1933/A-4 hrsz.-ú, 77,2 m2 nagyságú, 2 + 2 fél szobás. Kikiáltási ára: 6.330.000 Ft.
– 933/A-5 hrsz.-ú, 64,77 m2 nagyságú, 1+ fél szobás. Kikiáltási
ára: 5.700.000 Ft.
Licitlépcsô: 100.000 Ft.
A licit idôpontja: 2006. április 26. (szerda) 9 óra.
Helyszíne: Celldömölk Város Polgármesteri Hivatalának emeleti
tanácskozóterme.
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés megkezdése elôtt készpénzben a kikiáltási ár 10%-ának megfelelô összeget árverési elôlegként a polgármesteri hivatal pénztárába befizeti.
Az elôleg a vevô által fizetendô vételárba beszámít, a többi résztvevô számára az árverés befejezése után visszafizetésre kerül. 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 elkészíttetése legkésôbb a licit idôpontját követô 15 napon belül. A vételár kifizetése
a szerzôdés megkötését követô 15 napon belül esedékes.
További felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyonkezelôjénél, illetve a
95/525-813-as telefonon kapható.
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Kézilabda
CVSE-Maba-Hungária – Alsóörsi SE 24:25
(15:14)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, NB
II-es nôi bajnoki kézilabda-mérkôzés.
Vezette: Békés, Hofbauer.
CVSE: MENDEL – KOVÁCS (1), GEIGER
SZ.(2), GEIGER CS., SZOMORKOVITS L.
(9), SZOMORKOVITS A. (5), KAZÁRI
(3). Csere: Balogh – Balázs (2), Farkas
(2), Fûzfa, Gôcze. Edzô: Salamonné
Csótár Adrienn.
A tabella 2. helyén álló Alsóörs az elsô játékrészben nem bírt a jó felfogásban játszó celliekkel, fôleg hazai
vezetés állt az eredményjelzôn. A
második játékrész is hasonló játékot
hozott, és közel állt a hazai csapat a
bravúrhoz. A végjátékban a vendégek voltak jobbak.
Ifjúsági mérkôzésen 20:18 arányú
vendég gyôzelem született.
MKB Veszprém – CVSE-Maba-Hungária
19:19 (10:14)
Veszprém, 50 nézô, NB II-es férfi bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette: Erdélyi, Radnai.
CVSE: DÉNES – Kormos (1), Berghoffer
(1), Ludvig, BAKONYI (8), Tóth A. (1),
GUBIÁN (7). Csere: Sali (1), Jakab,
Mecséri. Edzô: Mátés István.
A több meghatározó játékosát nélkülözô CVSE az elsô félidô végére megnyugtató elônyre tett szert. A második játékrészben is végig a celliek vezettek, de az utolsó percben egyenlíteni tudott a hazai gárda.
Ifjúsági mérkôzés nem volt.

»

Büki TK – CVSE-Maba-Hungária 22:22
(11:10)
Bük, 150 nézô, NB II-es nôi bajnoki
kézilabda-mérkôzés. Vezette: Blaskó,
Dobovai.
CVSE: Mendel – Kovács (1), Geiger Sz.
(2), Geiger Cs. (3), Szomorkovits A. (1),
Szomorkovits L. (4), Kazári (1). Csere:
Somogyi – FARKAS (10), Hende, Fûzfa,
Gôcze. Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
Az elsô félidôben fej-fej mellett haladtak a csapatok, fôleg celli vezetéssel. A második játékrész elején meglépett a Bük. 7 perccel a vége elôtt
már 22:15-re vezettek a hazaiak, de
ekkor óriási hajrába kezdett a CVSE,
és a lefújásig gólt sem kapva egyenlített.
Ifjúsági mérkôzésen 18:16 arányú
celli gyôzelem született.
CVSE-Maba-Hungária – Tapolca VSE
21:20 (12:12)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, NB
II-es férfi bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette: Balaskó, Jüngling.
CVSE: DÉNES – Kormos, Bakonyi,
Ludvig, LENDVAI (5), Koronczai (2),
GUBIÁN (5). Csere: Kozma – TÓTH A.
(4), Pozsonyi (4), Sali (1), Jakab,
Berghoffer. Edzô: Mátés István.
Kemény összecsapás, parázs hangulat,
szép megoldások, izgalmas végjáték.
Így lehetne összefoglalni a mérkôzést.
Egyik csapat sem tudott 1-1 gólnál nagyobb elônyre szert tenni. Nagyon
fontos összecsapást nyert meg a CVSE
egy jó játékerôt képviselô, rutinos,
erôs játékosokkal felálló Tapolca ellen.
Ifjúsági mérkôzésen 39:35 arányban
gyôzött a Tapolca.
»V.V.

Sikeres lányok
Véget ért Veszprémben a már november
óta tartó Dunántúl Kupa. A hétvégenként
zajló kuparendszerû serdülô bajnokságban
4 korcsoportban 2 nemben több mint 50
csapat mérte össze tudását. Az Eötvös DSE
1991-92-es korosztályú lány kézilabdacsapat mind a hét mérkôzését magabiztosan
megnyerve lett az elsô az induló nyolc csapatból. A csapat nagy része fiatalabb ennél
a korosztálynál, így még inkább értékes a
gyôzelem.
A képen a csapat: álló sor balról jobbra:
Süle Nándor edzô, Csupor Erika, Varga Marietta, Lisztes Martina, Erdész Anett,
Stefanics Noémi, Gôcze Evelin, Magyar Lilla, Tarczy Enikô; fekvô: (kapusok) Somogyi
Alexadra, Németh Kitti.
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Asztalitenisz
PEAC II. – CVSE-Mávépcell II. 7:11
Pécs, április 1., NB II-es férfi asztalitenisz-mérkôzés.
Rangadót nyert a csapatunk. A két
páros megnyerése után már „csak”
tartani kellett az elônyt, és ez sikerült. A celli csapat megérdemelten
nyerte a találkozót.
Gyôztek: Benák András 4, Faragó Bálint 3, Ölbei Péter 2, a Benák – Ölbei
és a Faragó – Teket páros.
Gyenesdiás SE – CVSE-Mávépcell III. 4:14
Gyenesdiás, április 2., NB III-as férfi
asztalitenisz-mérkôzés.
A celldömölki csapat tartalékosan is
fölényesen nyerte a mérkôzést.
Gyôztek: Tamás László 4, Máthé Gyula
4, Lukács Balázs 4, a Máthé – Lukács
és a Tamás – Orbán páros.
Pécsi EAC – CVSE-Mávépcell 6:10
Pécs, április 7., extraligás férfi asztalitenisz-mérkôzés.
Párosok: Orosz, Ács – Mercz, Szabó
0:3, Laczkó, Zombori – Vimi, Kovács
3:1 (1:1). Egyéni: 1. kör: Laczkó – Kovács 0:3, Zombori – Vimi 3:2, Orosz –
Szabó 3:2, Ács – Mercz 0:3. (3:3). 2.
kör: Laczkó – Vimi 3:2, Zombori - Szabó 3:1, Orosz – Mercz 0:3, Ács – Kovács 1:3. (5:5). 3. kör: Laczkó – Szabó
2:3, Zombori – Mercz 0:3, Orosz – Kovács 3:1, Ács – Vimi 0:3. (6:8). 4. kör:
Laczkó – Mercz 1:3, Zombori – Kovács
1:3. (6:10).
Gyôztek: Mercz
Gábor 4, Kovács János 3,
Vimi Roland 1,
Szabó Krisztián 1 és a
Mercz – Szabó
páros.
Obráz István:
Sokáig szoros
volt az eredkovács jános
mény. Meg
kellett szenvednünk minden gyôzelemért, de végül is megérdemelten
nyertük a mérkôzést.
CVSE-Mávépcell II. – Malév Bp.Aiport 6:12
Celldömölk, április 8., NB I/B-s férfi
asztalitenisz-mérkôzés.
A listavezetô Malév ellen idehaza
sem volt esélye a csapatunknak.
Gyôztek: Benák András 2, Faragó Bálint 2, Ölbei Péter 1, Fehér László 1.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

»

S P O R T

Továbbra is gólképtelen a CVSE
Celldömölki VSE-Mávépcell – Gyirmót SE 0-0
Celldömölk, 500 nézô. NB II-es labdarúgó-mérkôzés. Vezette: Arany (Mészáros, Viszokai).
Celldömölk: Szép – Szalai, LAKATOS,
GYÔRVÁRI, Hudák (Balogh a 81. p.) –
Zsömlye, VAJDA, HEGYI L., Somogyi
(Szabó az 58. p.) – Cseke (Vér a 78. p.),
Németh J. Edzô: Szentgyörgyi József.
Gyirmót: SÁNTA – Tóth A., RADICS, Kun
(Hegyi M.), Polyák – Károlyi, Nagy
(László a 77. p.), Vörös (Horváth a 68.
p.), Török – Weitner, Tóth N. Edzô:
Hannich Péter.
Kellemes meglepetésben volt része a mérkôzésre kilátogató nézôknek. A tartalékos
celli csapat nemcsak megállta helyét a harmadik helyezett Gyirmót ellen, hanem azt
játékban is felülmúlta. Már a 16. percben
megszerezhette volna a CVSE a vezetést. A
11-es pontnál Németh J. remek egyéni játékkal hozta magát gólhelyzetbe, de Sánta
merész vetôdéssel szedte le a lábáról a
labdát. Továbbra is a hazai csapat volt veszélyesebb kapura. A 23. percben Cseke indította Somogyit, aki szépen ment el a bal
oldalon, beadása a kapus fölött is átszállt,
de a tisztán lévô Németh J. három méterrôl az üres kapu fölé fejelt. Mérkôzéslabda
volt. Ezt követôen az elsô félidôben Németh József elôtt még kétszer nyílt lehetôség gólszerzésre, de a vendégkapus bravúrjai ebben megakadályozták. A második
játékrészben is a CVSE dolgozott ki gólhelyzetet, de sem Csekének, sem Németh Józsefnek (a mérkôzésen már negyedszer)
nem sikerült az i-re a pontot feltenni, s így
a tavaszi elsô gyôzelem is elmaradt.
Balatonlelle SE – Celldömölki VSEMávépcell 0-0
Celldömölk, 300 nézô. NB II-es labdarúgó-mérkôzés. Vezette: Kiss N.
(Lang, Devich).
Balatonlelle: Viniczai – Huszka, KENÉZ,
nb ii nyugati csoport állása
1. Paks
2. Felcsút
3. Integrál-DAC
4. Gyirmót
5. Budakalász
6. Siófok BFC
7. Haladás
8. Hévíz
9. Barcs
10. Balatonlelle
11. BKV Elôre
12. Celldömölk
13. Dunaújváros
14. Mosonmagyaróvár
15. Kaposvölgye
16. Ajka

19
19
20
19
19
19
19
19
19
19
20
19
19
19
19
19

17
12
11
8
8
9
9
7
8
5
5
4
4
4
3
2

2
2
8
5
4
3
7
2
6
5
6
6
5
6
7

2
5
7
3
6
6
7
5
9
8
10
9
9
10
10
10

39
44
39
33
28
23
25
22
29
21
18
15
22
19
23
17

- 12
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- 28
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- 22
- 22
- 19
- 17
- 33
- 29
- 29
- 21
- 38
- 30
- 38
- 37

51
38
35
32
29
31
30
28
26
21
20
18
18
17
15
13

Graszl K., Vettorazzi – Papp (Ágoston,
65. p.), Valla, BUZA, Szendrei –
Petronovics (Kuti, 78. p.), CUPIK. Edzô:
Kolovics Zoltán.
Celldömölk: SZÉP – VAJDA, Kazári,
GYÔRVÁRI, HUDÁK – Balogh, Szabó,
Hegyi, Németh A. – Cseke, Németh J.
(Zsömlye, 68. p.). Edzô: Szentgyörgyi
József.
Kiállítva: Kuti (megrúgta Németh Attilát) a 85. percben.
A Balaton-partról csak a szokásos egy pontot sikerült begyûjteni. Igaz, ebben nagy
szerepe volt a támadósor további gólképtelenségének, s nem utolsó sorban Szép
Tamás remekléseinek. Egyik csapat sem
tudott mezônyfölényt kiharcolni. Az elsô
félidôben Szendrei szerezhette volna meg
a hazai csapat vezetését, de a 16. percben
A 20. forduló eredményei: Barcs–Haladás 0-2, Paks–BKV Elôre 2-0, Budakalász–Dunaújváros 1-1, Ajka–Mosonmagyaróvár 2-3, Kaposvölgye–Siófok 0-1, Integrál-DAC–
Felcsút 2-0, Balatonlelle–Hévíz 1-2.
A 21. forduló eredményei: Hévíz–Felcsút 3-0, BKV Elôre– Barcs 0-1, Haladás–Integrál-DAC 1-3, Mosonmagyaróvár–Paks 0-1, Dunaújváros–
Kaposvölgye 3-2, Gyirmót–Budakalász 1-1, Siófok–Ajka 0-0.
A 22. fordulóból lejátszott mérkôzés
eredménye: Integrál-DAC–BKV Elôre
3-0.
A 23. forduló mérkôzései: április 16.
17,00 óra: Celldömölk–Budakalász,
Hévíz–Haladás, BKV-Elôre–Felcsút,
Mosonmagyaróvár–Integrál-DAC,
Siófok–Barcs, Dunaújváros–Paks,
Balatonlelle–Kaposvölgye, Gyirmót–Ajka.
A 24. forduló mérkôzései: április 23.
17,00 óra: Kaposvölgye–Celldömölk, Barcs–Dunaújváros, Paks–
Gyirmót, Integrál-DAC–Siófok, Felcsút–Mosonmagyaróvár, Haladás–
BKV-Elôre, Ajka–Balatonlelle, Budakalász–Hévíz.
Az elmaradt 16. forduló mérkôzései:
április 26. 17,00 óra: Celldömölk–BKV-Elôre, Budakalász–Haladás, Ajka–Integrál-DAC, Hévíz–Dunaújváros, Gyirmót–Siófok, Balatonlelle–Mosonmagyaróvár,
Kaposvölgye–Felcsút, Paks–Barcs.

a bal oldali ötös sarkáról telibe lôtte a bal
felsô saroknál a kapufát, s ezzel el is múlt
a hazai veszély. A második játékrészben
Cseke két esetben is rosszul döntött kecsegtetô helyzetben, míg Györvári is nagy
helyzetben tévesztett célt. A hazai csapat
támadásait viszont jól szûrte meg a vendégek védelme és kapusa. A látottak alapján
a döntetlen elfogadható eredmény.
»TIM

Futóbajnokság
Ötödik alkalommal rendezik meg április 29-én 10 órától Sárváron a 12/24 órás futás országos bajnokságot. Az egyéni és
csapatversenyt a Nádasdy-vár parkjában, 1031 méteres, hitelesített, aszfalt körpályán tartják. Versenyszámok – Egyéni 12
órás és 24 órás korosztályok, nôk: 35 év alatt, 35 év felett 5
évenként; férfiak: 40 év alatt, 40 év felett 5 évenként. Váltó
12 órás korosztályok, 4 fôs csapatok, nôk: összéletkor 60 év
alatt, 60–76 év közt, 77–156 év közt, 156 év felett; férfiak:
összéletkor 60 év alatt, 60–76 év közt, 77–160 év közt, 16 év
felett. A vegyes csapatokat a férfiaknál értékeljük. Elônevezni április 26-ig lehet, de lehetôség van a helyszíni nevezésre
is. Információ: http://gportal.hu/portal/fussunk/; Varga Zsolt
e-mail: bozsoka@t-email.hu, tel.: 06 30/997-6321.
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V E G Y E S

Felhívás borversenyre

» ANYAKÖNYVI HÍREK
» Celldömölk
Születés: Schwarz Péter és Szórádi Bernadett leánya Cintia,
Horváth Ferenc és Mayer Judit fia Ákos, Bartucsek Sándor és
Molnár Tímea leánya Mirjam Kitti, Szabó Ernô és Szabó Veronika fia Bálint, Pörneczi Tamás és Lakatos Klementina leánya Zsófi, Pázsi Imre és Sándor Zsuzsa fia Benedek, Bakonyi
Zoltán és Holczer Helga fia Boldizsár, Vajda Attila és Vajda
Margit fia Attila, Magyarósi László és Sebestyén Kornélia fia
Simon, Gyurák Pál és Mecséri Éva Tünde leánya Rozina,
Tarczi Károly és Baranyai Tímea leánya Noémi, Pôcze Tamás János és Németh Henrietta Etelka fia Máté,
Preinsberger Sándor Zoltán és Varga Krisztina fia Máté, Halász Tamás és Berghoffer Zsuzsanna leánya Fruzsina, Bakonyi Krisztián és Kovács Éva fia Milán Bálint.
» Jánosháza
Születés: Németh Tibor és Trombitás Rita leánya Dorka,
Dikovecz Tamás Árpád és Kampel Katalin Erzsébet fia Áron.
» Ostffyasszsonyfa
Születés: Fejes Ferenc és Ambrus Judit fia Olivér, Simon Gábor és Ohr Zsuzsanna leánya Liliána.
» Kenyeri
Születés: Szár János és Kovács Krisztina fia Gábor, Szerda
László és Erôs Éva leánya Klaudia.
» Kemenesszentmárton
Születés: Mórocz Tamás és Hencz Veronika fia Ákos Tamás.
» Kemenesmagasi
Születés: Németh Sándor Imre és Bondor Beáta leánya
Liliána Mirjam.

A Ság hegy – Kissomlyó Hegyközség április 21-én 10 órakor
a Krisztina Csárdában borversenyt rendez.
Részvételi feltételek:
Fajtánként három darab 0,75 literes palack bor
500 Ft nevezési díj
A palackon fel kell tüntetni a termelô nevét, a bor fajtáját,
évjáratát, termôhelyét.
A borokat április 18–19-én 14 és 18 óra között lehet leadni
a Krisztina Csárdában. A késôn érkezett borokat versenyen
kívül mutatják be. A borokat szakértô zsûri bírálja, az
aranyérmes borok között tárgyjutalmakat osztanak szét.
Az eredményhirdetést április 29-én, a Kemenesalja Expón
tartják.

» APRÓHIRDETÉS
Opel Astra 1,4-es, 8 éves, sötétkék színû, 2007 decemberéig
szóló mûszakival, központi zárral, megkímélt állapotban
eladó. Érd.: 06 20/352-2841.
ELADÓ! LEKÓ 3,8 típusú gyûrûs henger, közúti szállításra szerelhetô. Irányár: 350.000 Ft. Ugyanitt kb. 170 kg-os hízó 285/kgban eladó. Érd.: este, 06 95/395-035
Fajtiszta törpeuszkár kölyökkutyák eladók. Érd.: 06 70/333-6400.
A Ság hegyen kordonos szôlô pincével eladó, vagy termésért
bérbe kiadó. Érd.: 06 70/319-1661.
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»

Elôzô rejtvényünk helyes megfejtése: Idôsebb korban jobb, mert akkor már
nincs olyan sok hátra. Nyerteseink könyveket kapnak ajándékba, amelyeket a polgármesteri hivatalban, Horváthné Varga Margit szakreferensnél vehetnek át. Nyerteseink: Némethné Szabó Ibolya, Celldömölk, Sági u. 13. és
Butterwalter Györgyné, Celldömölk, Bajzssy-Zs. u. 15. Gratulálunk!
Héja
Sasmama oktatja a sasfiókát, eképpen.
Megfejtés a vízszintes 1. és a függôleges 14. számú sorokban.
Vízszintes: 1. A megfejtés elsô része 12. Kemény, érces 13.
Az elejére 14. „A” Telesport 15. Nem megy tovább 17. Feltéve 18. Júlia párja 20. Liter 21. Egyenes adás a TV-ben 23.
Vívóeszközt 25. Ámbár 26. Az ügyesebbik kéz 27. Ellenértéke 28. Nitrogén 29. Rosszul ámul! 31. …, fázósan 34. Bór
35. Négy óra után 38. Kicsi, pici 39. Irat 41. NVI 43. …
Novak, színésznô v. 44. -…, -ne, -ná, -né 45. Még friss 48. ka, -… 49. Súrolószer 51. Vasi község 52. Végtag része 56.
A tárgy ragja.
Függôleges: 1. Névelô 2. Erô, uralom 3. Község Pannonhalma közelében – autótesztelôjérôl neves 4. A csodálkozás
szava 5. Csalárd 6. Állóvíz 7. Tud 8. Kötôszó 9. Ennél többet
10. Földbe rejtette 11. Grönland, röviden 14. A megfejtés
második része 16. Rosszul elodáz! 19. Friss, nem régi 22.
Tengerparti mélyedést 24. Hegycsúcs 30. Az okozat elôzménye 31. Apátlan, anyátlan 32. Lapos 33. Annácska 36. Ott,
oroszul 37. Abból az irányból 40. Ábel testvére 42. Napam
párja 46. Suli 47. Ilonka 50. Éjfélig 53. Kalauz nélkül 54. Volt
55. Amper.
Beküldendô: vízszintes 1., függôleges 14.
Beküldési határidô: április 28.

Horgászok, figyelem!
PÁPA–BORSOSGYÔR STRANDI TÓ

Újdonság
Nagy mennyiségû tok hal, afrikai harcsa, 5 mázsa amur, 20 mázsa
nagytestû ponty ( 4–16 kg-ig), valamint a tóban található még 80
mázsa 2–3 kg ponty, csuka, süllô, apróhalak, keszegfélék,
nagytestû harcsa, valamint 10–20 kg-s amurok. Folyamatos telepítés! 1 hektáron folyamatosan 100 mázsa fölötti halmennyiség! Az
idei év újdonsága még, hogy egyetlen megjelölt hal kifogásával
100.000 Ft-ot nyerhet!
Tavalyi rekord fogások: 46 kg busa, 4,7 kg csuka, 3 kg dévér, valamint az egyik versenyen egy versenyzô 149 kg pontyfogással büszkélkedhetett, ami természetesen az elsô helyet jelentette számára.
2006 tavaszától megújult környezetben várjuk a kikapcsolódásra
vágyó horgászokat és vendégeinket.
K Í N Á L AT U N K :
Napijegyes horgászat (nem engedélyköteles). Gyerekjegy 500 Ft,
egy bottal horgászhat. Nyolcszemélyes filagóriák, stégek. Gyerekeknek fedett homokozó, hinta, csúszda. Hölgyeknek napozóágyat
biztosítunk. Horgászoknak horgászfelszerelésük bepakolásához kiskocsit biztosítunk. Büfé, ingyenes steak sütési és bográcsozási lehetôség. Társaságoknak, munkahelyeknek horgászversenyek lebonyolítását vállaljuk.
Rövid házirend: Napijegy 1000 Ft, egy fô két bottal való horgászatát engedélyezi. A napijegy személyre szól, nem
horgászbot darabszámra. A napijegy nem átruházható, kísérô nem horgászhat a horgász második botjával. Egy belépô
két bot, nem két ember egy-egy bot. A halat nem kötelezô megvásárolni, korlátlan számban vissza lehet engedni.
Minden haltartóba került halat meg kell vásárolni!
Ha szeretne részt venni egy közel 1.000.000 Ft összdíjazású amatôr horgászversenyen, szintén keresse fel tavunkat.
AZ év horgásza Energofish kupáért amatôr horgászverseny egyik rendezési jogát nyerte el a tó.

További, bôvebb információ kérhetô:
Karvas Gábor 06 30/378-6062
A tó közvetlenül Pápa–Borsosgyôr után jobbra, a fôútvonal
mellett található. Nyitva mindennap 8 órától sötétedésig.

Hegyhát – Kemenesaljai
Vízitársulat
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

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!

Kellemes
húsvéti
ünnepeket
kívánunk
es
minden kedv
k!
vásárlónkna

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

Balogh Zsolt vállalkozó
TÖLTÔDJÖN FEL CELLDÖMÖLKÖN
A VULKÁN EREJÉVEL!

Kemenesalja legmodernebb fürdôcentruma közel 1.000 m2 vízfelülettel, udvarias kiszolgálással várja a pihenésre és spotolásra vágyó vendégit!

▲ 25 méteres úszómedence
▲ Szabadtéri jakuzzimedence
▲ Tanmedence

▲ Finn szaunák
▲ Gyerek csúszdamedence
▲ Gôzkamra

Felnôtt belépôk 450 Ft-tól, nyugdíjasoknak, diákoknak
további kedvezmények.
2 és 3 órás úszójegyek a teljes nyitvatartási idôben!
2006 nyarától szolgáltatási körünk bébipancsolóval és
egy kültéri melegvizes ülôpados medencével bôvül.

▲ Korcsoportos
▲
▲
▲
▲
▲
▲

úszásoktatás
Terápiás úszás
Bébi-úszás
Szolárium
Masszázs
Fodrászat
Szépségszalon

▲ Biogyógyászat
▲ Aerobic,
step aerobic

▲ Konferenciaterem

▲ Kismama- és
idôsek tornája

▲ Szauna-törölközôk

Havi, féléves, illetve 10, 20, és 30 alkalomra
szóló kedvezményes árú bérletek kaphatók!

Nyitva: hétfôtôl csütörtökig és vasárnap 9–20 óra,
péntek, szombat: 9–21 óra

Tel.: 95/525-070 ▲ www.vulkanfurdo.hu ▲ www.celldomolk.hu

