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4 éves a Cellkábel
Internet szolgáltatás!
Különleges
kedvezmények!
Augusztus 1-jéig,
0 Ft-os havidíj
bármely díjcsomagra!

Részletes tudnivalókért
keresse internetes
portálunkat
a www.cellkabel.hu
címen, illetve
Ügyfélszolgálatunkat
a Kossuth L. u. 16.
sz. alatt.
Telefon:

06 95/423-423

NEM ELÉG, HOGY AZ AUTÓJA JÓL MEGY…
JÁRJON JÓL ÖN IS!
A Kolozsvár úti üzemanyagkúton a mindenkori árnál olcsóbban tankolhat
95-ös, 98-as és diesel üzemanyagot! FIGYELJE AKCIÓNKAT!

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

Balogh Zsolt vállalkozó

»JEGYZET

Játék. Játék?
A házasság komoly dolog. Általában két ember életre szóló kapcsolatát jelenti. Felelôsséget egymás iránt és születendô gyermekeinkért. Mielôtt kimondjuk a boldogító igent, igyekszünk alaposan
megismerni leendô párunkat. Így
is elôfordul, hogy tévedünk. A házasság tehát komoly dolog, nem
játék.
Ezért ugyancsak meglepôdtem azon
a „játékon”, amit kedvenc kereskedelmi rádióm hirdetett. Lényege,
hogy menyasszonyt és vôlegényt
kerestek, akik csak az „igen” kimondásakor láthatták elôször a
másikat. Igaz, elôzôleg ismerkedhettek az éter hullámain. A játék
során csodás esküvôt elôkelô környezetben, hét mérföldre szóló lakodalmat, külföldi nászutat, kacsalábon forgó lakást és egy idôre szuper járgányt is ígértek a „gyôzteseknek”. Na nem a rádió, hanem
különbözô cégek és irodák, amelyeknek nagyszerû reklám volt ez
az ötletes „játék”, különben bizonyára nem vállalták volna. Végül
is összejött a dolog, két fiatal egybekelt.
Gondolom, sokan hallgatták és élvezték az említett mûsort. Én felelôtlenségnek tartom. Gyanítom,
nem vagyok vele egyedül.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Szívsebész-vendég
Dr. Papp Lajos szívsebész lesz a
vendége a Válaszkeresôk Klubja
rendezvényének, amelyet július
8-án 18 órától az Apáczai Kiadóban rendeznek.

Halálos baleset
Halálos közlekedési baleset történt
június 23-án kora délután Celldömölkön. A Vas Megyei Rendôr-fôkapitányság tájékoztatása szerint a Sági
úton az alsósági városrész felé haladt
egy helybeli, Fiatot vezetô autós,
amikor a Kodály utca felôl egy kerékpáros hajtott ki a védett útra. Hogy a
kisteherautót vezetô férfi elkerülje az
ütközést, balra manôverezett, de így
is elsodorta a kerékpárost. Az idôs férfi a baleset következtében meghalt.

Vihar tombolt
Kánikula után lehûlés. A múlt heti
vihar, jégesô jelentôs károkat okozott városunkban: a viharos szél fákat csavart ki, a jég tönkretette a
termés javát, és az építményekben,
gépjármûvekben is több kár keletkezett.
Június utolsó hete kánikulával kezdôdött, de a hét közepén Nyugat-Európa felôl érkezô idôjárási front viharos
szelet, esôt hozott magával. A jobbára az ország nyugati felén tomboló
vihar nem kímélte Celldömölköt sem.
Délelôtt esti sötétség borította a várost, majd tomboló szél kerekedett,
és a jégesô sem váratott magára sokáig. Pingponglabda nagyságú jégdarabok hullottak az égbôl, a lezúduló
jég jó néhány ablakot betört, megszaggatta a redônyöket, és több jármûvet is tönkretett. A szél megkezdte a házak tetejét, kicsavarta a fákat,
elszabta a felsô vezetékeket. A kidôlô fák utakat zártak el, kerítéseket
döntöttek be. A vihar nem csak a virágok között pusztított, de a kertekben, a Ság hegyen lévô termés nagy

a vörösmarty utcában fákat döntött ki a vihar

részét is elpusztította. A lehullott esô
a közlekedést is nehezítette, az utakat víz borította, hiszen ennyi csapadékot nem bírt elnyelni a csatornarendszer. Kis idôre áramszünet is keletkezett.
Celldömölkhöz hasonlóan vagy még
nagyobb mértékben több település is
a heves esôzés áldozatául esett, és a
vasútvonalakat és a közutakat is megrongálta a vihar.
»T.G.

Gyógyvízzé nyilvánítható
A Vulkán fürdôbe látogatók száma
elérte a hetvenezret, a napi csúcsot
június 25-e jelentette, amikor ezerhatszázan jártak a fürdôben. A vendégek körében március végén anonim kérdôíves felmérést végeztek.
Bakó István, a Vulkán fürdôt üzemeltetô Városgondnokság igazgatója adott
tájékoztatást a képviselô-testület júniusi ülésén arról az anonim kérdôíves
felmérésrôl, amelyet március 19–28-a
között végeztek. A recepción elhelyezett kérdôívek önkéntes kitöltésével a
látogatók 6 százaléka élt. A kitöltôk 11
százaléka 18 évnél fiatalabb, 39 százaléka 19–40 éves, 22 százaléka 41–55
év közötti, 28 százaléka 55 év feletti
volt. Közülük 55 százalék számított
rendszeres vendégnek. A felmérés
szerint a fürdôválasztást a megadott
szempontok közül a távolság, a belépôk ára, a szolgáltatás színvonala befolyásolta leginkább. A kérdôívet kitöltôk 90 százaléka elégedett az épülettel, a medencékkel, a személyzettel, a
tisztasággal, valamint a beléptetô
rendszerrel. 80 százalékot meghaladta
a szolgáltatások színvonalával, az árminôség aránnyal való elégedettség.
75 százalék feletti értéket kaptak az

öltözôk, a mellékhelyiségek, az információs táblák, 60 százalékos volt a
fürdô biztonságával való elégedettség.
Az igazgató beszámolt arról is, hogy
az éves látogatói létszámként kitûzött
70 ezres számot már júniusban, a
szeptemberi évforduló elôtt két hónappal elérték. A kánikulai hétvégéken rengetegen látogattak ki a fürdôbe, legtöbben, 1600-an június 25-én
jártak a létesítményben. Napi átlagban 600 a vendégek száma. Mivel a
fürdô területén egyelôre fák még nem
nyújtanak árnyékot, napernyôket vásároltak, azok kölcsönzésére van lehetôség. A büfén kívül a szolgáltatások
körét növelve további két elárusítóhelyet alakítottak ki az udvaron.
A vízjogi engedély birtokában most
már arra is van mód, hogy a fürdô vizének gyógyvízzé nyilvánítási engedélyeztetését megkezdjék. Mivel a
Vulkán fürdô tagja a Pannon Termál
Klaszternek, a szintén tag, nagy múltú hévízi fürdô igazgatója felajánlotta
a segítségét az engedélyeztetés lefolytatásában. Miután az engedélyeket megszerezi a fürdô, lehetôség
lesz arra, hogy gyógyászati célokra is
használják a létesítményt.
»T.G.
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Aranydiplomák, pénzügyek
Aranydiplomás pedagógusokat köszöntöttek, rendôrkapitányi beszámolót hallgattak meg a képviselôtestület június 28-ai ülésén. A képviselôk bizottsági beszámolókkal, vízdíjemeléssel is foglalkoztak, és kinevezték a szakközépiskola igazgatóját.
Két aranydiplomás pedagógust köszöntött a város nevében Fehér László
polgármester a júniusi képviselô-testületi ülés elején. A városvezetô Horváth Imrénének és Németh Gyulának,
a Gáyer iskola nyugdíjas pedagógusainak adta át a díszes okiratokat, amelyek az ötven évvel ezelôtti pedagógusi diplomaszerzésre emlékeztetnek.
A közgyûlés további részében a rendôrkapitányság beszámolóját hallgatta
horváth imréné és németh gyula aranydiplomás pedagógusok

meg a testület. Kovács József celldömölki rendôrkapitány a város és környékének közbiztonsági helyzetét
kiegyensúlyozottnak ítélte meg. A

Egyirányú lesz
a Koptik utca
Hamarosan megváltozik a forgalmi rend a
Koptik Odó utcában, miután megépült a Korona-sarkon az újabb lakótömb, amelynek földszintjén üzletek és egy újonnan nyíló bank is
lesz. Az üzletek várható forgalma, illetve a piac
már ismert forgalma miatt át kell alakítani a
közlekedési rendet. Az önkormányzat a városi
rendôrkapitányság közlekedési rendészeti osztályával együtt azt az elképzelést támogatta,
hogy a Sági utca felôl a volt postaépület és az
egykori mozi közötti útszakaszon egyirányú
forgalom legyen. A képviselô-testület az
ülésen döntött is errôl, az új forgalmi rend tervezése folyamatban van. A kitáblázásig a jelenlegi forgalmi rend marad érvényben.
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kapitányság illetékességi területén
2005-ben mintegy kilenc százalékkal
csökkent az ismertté vált bûncselekmények száma. Korábban a vagyon
elleni bûncselekmények száma volt a
legmagasabb, most az is kevesebb
lett, nôtt viszont a személy elleni
erôszakos cselekmények száma. A
területi átrendezôdét jellemzi, hogy
Celldömölkön kevesebb, míg a környezô településeken több lett a bûncselekmények száma.
Az ülésen szót kapott a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal soproni irodájának egyik munkatársa is, aki
Figler András irodavezetô megbízásából a városháza építésével kapcsolatban volt jelen. Tolmácsolta, hogy
bár korábban több variációról, helyszínrôl is véleményt mondtak, az iroda támogatja azt az elképzelést,
hogy a mûvelôdési központ elôtti téren épüljön meg az új polgármesteri
hivatal. Felhívta a figyelmet arra,
hogy óvatosan kell bánni az épület
kialakításával, hiszen építészetileg
eltérô jellegû épületek közé kell bekomponálni az új Városházát.
A testületi ülés fô napirendi pontjai
között fogadták el a képviselôk Horváth Melinda, a közmûvelôdési, oktatási, gyámügyi és sport bizottság,
illetve Limpár József, a pénzügyi és
gazdasági bizottság elnökeinek beszámolóját. (A bizottsági beszámolókkal késôbbi lapszámainkban foglalkozunk. A szerk.) Limpár József, a
közbeszerzési bizottság elnökeként
egyebek mellett arról is beszámolt,
hogy a jobb ajánlattételnek köszönhetôen a Mávépcell Kft. végzi a mûvelôdési központ épületének re-

konstrukcióját, valamint a Koptik utcai óvoda bôvítését is.
Fehér László beszámolt arról, hogy a
polgármesteri hivatal épülete után járó kártérítést egyben megkapja a város. Korábban úgy volt, hogy 2011-ig
évente 128 millió forintos részösszegekben jut hozzá az önkormányzat a
kártérítési összeghez. Az OTP azonban
elôre finanszírozza a városnak, az állam pedig majd a banknak fizeti az
összeget. Így a város már júlus végén,
augusztus elején hozzájut a 640 millió
forinthoz. Mivel az új polgármesteri
hivatal építésének költségeit csak jövôre kell fizetni, addig az önkormányzat bankszámláján lesz és kamatozik
a pénz. Ennek segítségével a mûvelôdési központ rekonstrukciójához hiányzó összeg pótolható.
Hosszasan tárgyalt a testület a tó
melletti leszakadt kerékpárút helyreállításáról. Az út teljes helyreállítása több mint 30 millió forintba kerülne, de a biztonságos közlekedés
miatt a legszükségesebb helyreállításokat mindenképpen el kell végezni.
A megyei területfejlesztési tanács vis
maior keretébôl szeretnének 7,6 millió forintot pályázattal elnyerni, illetve tárgyalnak az állami tulajdonú Sági utat kezelô Magyar Közútkezelô
Kht. megyei szervezetével a további
pénzforrások ügyében.
A testületi ülés zárt részében a képviselôk kinevezték a Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola új
igazgatóját. A poszt betöltésére két
pályázat érkezett, a testület Sipos Tibort bízta meg öt évre az igazgatói
teendôk ellátásával.
»TULOK G.

Közlekedési tanpálya épül
A közelmúltban kapta meg Celldömölk a legbiztonságosabb Vas megyei város címet, az elismeréssel
500 ezer forintos támogatás is
együtt járt. Fehér László polgármester a díj átvételekor azt ígérte,
hogy a pénzt a közbiztonság javítására fordítják. Évekkel ezelôtt,
2001–2002-ben átépítették a CVSE
sporttelepét, a bôvítés áldozatául
esett a ligetben lévô közlekedési
tanpálya. Akkor a sportot segítô
vállalkozó, Antók Zoltán azt ígérte,
hogy a lebontott pálya helyett segítségével újat építenek a gyerekeknek. Azóta azonban nem tör-

tént semmi ez ügyben. Az önkormányzat most, az ígéretet betartva
és a díjjal járó pénzösszeget felhasználva a Kodály-lakótelepen, a
Tátra utcában építi meg a közlekedési tanpályát, ahol a kisebb-nagyobb gyerekek biztonságos körülmények között ismerkedhetnek
majd a közlekedési tudnivalókkal.
A szerdai képviselô-testületi ülésen
Somogyi Gyula, a városfejlesztési
bizottság elnöke felajánlotta, hogy
felkeresi az azóta a celli sportot
már elhagyó Antók Zoltánt, és kéri,
ô is tartsa be az ígéretét, és járuljon
hozzá a pálya megépítéséhez.

» TUDJON RÓLA
Mindig vannak „ügyek”, amelyekkel az utcán épp úgy foglalkozik a
város lakossága, mint mi foglalkozunk az önkormányzati üléseken. A
CellVíz Kft. körüli helyzet, amely
egyelôre rendôrségi nyomozásba
torkollott, ilyen ügy.
A CellVíz Kft.-t 1996-ban az önkormányzat az OMS Hungária Kft-vel közösen alakította, miután kiváltunk a
VasiVíz Rt-bôl. Tíz évre rá, 2006-ban
dönthette el a két fél – az 51 százalékban tulajdonos önkormányzat, illetve az OMS Hungária –, hogy továbbra is együtt marad-e, vagy esetleg más irányba indulnak. Különváltunk, s ennek nyomos oka van. Több
évvel ezelôtt az önkormányzat képviselete felhatalmazást adott arra a
CellVíz Kft. vezetésének, hogy beruházásokban is részt vegyen a cég. Azzal az elképzeléssel járultunk hozzá
ehhez, hogy a vállalt munkák nyereségébôl lehetne visszaforgatni Celldömölkön a víziközmû hálózatra és
létesítményekre, azok fejlesztésére.
Idôközben azt észleltük azonban,
hogy az utolsó két-három évben a
CellVíz Kft.-nél nem foglalkoztak kellôen a felújításokkal, karbantartással,
a szennyvíztisztító telep bôvítésével.

Nem láttuk azt, hogy a cégnek a várost illetôen hosszú távú jövôképe
lett volna.
A CellVíz Kft. által vállalt beruházások
eredményei, az elôzô év számadatai
a mérlegkészítéskor, 2005 májusában derültek ki. Láthatóvá vált, hogy
az addig nyereségesen mûködô cégnek kezdenek gondjai lenni. Az önkormányzat már 2005 májusában
kezdeményezte az ügyvezetôváltást,
amihez a tulajdonostárs csak 2005 év
végén járult hozzá, amikor már ôk is
látták, nagy a baj. Tehát a cég mérlegén lehetett látni, hogy nagyon komoly gondok vannak.
Azok a beruházások, amelyekben
részt vett a CellVíz, nem hogy nyereséget hoztak volna, hanem veszteséget okoztak. Alvállalkozókat alkalmaztak, olyan bedolgozókkal dolgoztattak, olyan üzleteket kötöttek,
amelyek az üzleti világban szinte elfogadhatatlanok.
Amikor az önkormányzat elé bekerült
a felügyelô bizottság jelentése, a
képviselô-testület rendôrségi feljelentést tett a CellVíz kft. vezetése ellen. Most is folyamatban van a rendôrségi vizsgálat, az arra hivatott szervek majd eldöntik, hogy kik a felelôsek. Egy-két dolgot azért ki szeretnék

Koncert orgonára
A legnagyobb hangszer legnagyobb
zeneszerzôinek darabjait mutatta be
Rákász Gergely koncertorgonista. Június 22-i interaktív koncertjére idén is
szép számú hallgatóság volt kíváncsi.
Ötvenállomásos koncertsorozata celldömölki állomásán Bach, Liszt, Vierne,
Widor és Franck mûveibôl válogatott
és játszott a katolikus kegytemplomban. Rákász Gergely hallgatói között

sokan vannak, akik miután megismerték, visszajárnak a hangversenyeire,
mert szeretnének többet tudni a zenérôl, és ezt az interaktív összekötô
szövegekbôl megkaphatják. „Öt év
után a light, azaz könnyed koncertek
világában hirtelen ráébredtem, hogy
milyen keveset beszéltem a közönségemnek az orgonáról, errôl a csodálatos, egyedülálló, semmihez sem hasonlítható hangszerrôl.
Ezért nyúltam most
magához az orgonához, mint témához.
Meg akartam mutatni
az embereknek azt a
hihetetlen komplexitást, emberi és isteni
nagyságot, amely ezt a
hangszert körüllengi. Az
egyes zeneszerzôket,
akik kifejezetten erre a
hangszerre írtak, mert
csak a legnagyobb formákkal tudták kifejezni
a mondanivalójukat” –
vallja Rákász Gergely.
rákász gergely orgonakoncertet adott a kegytemplomban

A Cellvízrôl
emelni. Úgy gondolom, egy volt városvezetônek, aki részt vett a cég
alapításában, elindításában, korábban tehát munkáltató volt, nem lett
volna szabad késôbb biztosítási szakemberként rávennie a közpénzbôl
mûködô CellVíz Kft. vezetését arra,
hogy hosszú lejáratú, nagy értékû
életbiztosításokat kössenek. Pedig ez
történt, Makkos István, biztosítási
ügynökként nyolc dolgozóra, pontosabban vezetôkre évi több mint másfél millió forintért kötött a cégnél
életbiztosítást. Miután kiderült, ezt
túlzásnak találtuk, ezért meg is szüntettünk. A volt polgármester ráadásul
egy pályázatkészítô cég vezetôjeként
jó pár olyan munkában – pályázatíróként és bonyolítóként – is részt vett a
CellVízzel együtt – mint például a tokorcsi szennyvízhálózat, a pápoci csapadékvíz-csatorna tervezése, illetve
a kemenessömjéni csatorna-beruházás terveztetése – amelyek mögött,
az önkormányzat feljelentése szerint
nincs akkora munkatartalom, mint a
pénzügyi számlázás mértéke, sôt valamely esetben vélhetôen csak számlázás történt. Errôl a nyomozás után a
rendôrség lesz hivatott a képviselôtestületet tájékoztatni.
»FEHÉR LÁSZLÓ polgármester

Változó vízdíj
Május vége óta folyamatban van a nagyobb
részben önkormányzati tulajdonú CellVíz Kft.
elleni felszámolási eljárás. A vagyon átadása,
átvétele azóta megtörtént, a felszámoló részérôl a felülvizsgálat azonban még tart. A június 28-i képviselô-testületi ülésen döntöttek
arról, hogy a víziközmû üzemeltetésére alakult új cég, a Kemenesvíz Kft. részére az önkormányzat bérbe adja a mûködtetéshez
szükséges építményeket, mint például a csatornahálózatot, a szennyvíztisztító telepet. Az
új cég alakításakor leolvasták a vízórákat, az
addigi ügyek a CellVíz Kft.-t, illetve a felszámoló biztost illetik. A Kemenesvíz Kft. munkatársai pedig a napokban olvassák le ismét
a vízórákat, ezentúl rendszeresen, havonta
lesz leolvasás és vízdíjfizetés. A testületi ülésen határozták meg az új víz- és csatornadíjakat is, amelyek július 1-jétôl érvényesek. A
lakosságnak a vízért 248, a csatornahasználatért 73 forintot, a közületek számára 365, illetve 98 forintot kell fizetni köbméterenként.
Mindegyik összegre rájön még a 15 százalékos áfa.
»T.G.
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Vetô István
Vetô István 1992
augusztusában
került az alsósági evangélikus gyülekezet
élére. Hozzá tartozott és tartozik az izsákfai, kemeneskápolnai és a kisköcski gyülekezet
is. Elôtte öt éven át Budapesten látott
el püspöki hivatali szolgálatot. A fiatal lelkészt hamar megkedvelték a
gyülekezetben, és népszerû lett az
alsósági városrészben. Végiglátogatta a gyülekezet tagjait, a presbitereket, hogy felmérje, mire van szükség,
és felébressze az igényt a gyülekezet
tagjaiban. Az ifjúság hitélete kezdettôl fontos volt számára. „Szeretném,
ha a fiatalok éreznék, hogy a szívemen viselem a sorsukat, és egy kicsit
élénkebb lenne az ô hitéletük is” –
nyilatkozta akkor lapunknak, és ezt
ma is fontos feladatának tartja. Mint
zenei érdeklôdésû ember, minden al-

kalmat megragadott, hogy kórusokat, szólistákat hívjon, és a felújított
orgonán mûvész elôadását hallgathassák az alsóságiak.
Még tele volt a tervek megvalósításnak szándékával, amikor 1998-ban
esperessé választották, és ettôl kezdve hozzá tartozott 25 gyülekezet
Szentgotthárdtól Kôszegen át Celldömölkig. Nyolc évig látta el ezt a tisztséget, és ez idô alatt – elsôsorban
idôs koruk miatt – lecserélôdött szinte az egész lelkészi állomány, amelynek lebonyolítása önmagában is komoly feladatot jelentett. Esperesként
az volt a célja, hogy a lelkészek közötti testvéri kapcsolatot erôsítse, s
úgy érzi, sikerült is ezt elérnie. Sokat
járt a hozzá tartozó egyházközségekbe, s bôséges bepillantást nyert a közösségek életébe. Az ô feladata volt
többek között a lelkészek beiktatása,
s illett jelen lenni a különbözô rétegrendezvényeken is. Jó érzéssel tölti

el, hogy regnálása alatt több helyen
létesült gyülekezeti otthon, parókia,
ifjúsági ház vagy táborhely.
Idôközben a sok egyéb feladat mellett jelentôsen nôtt az adminisztrációs
munka, és mindent neki kellett ellátnia. A sok-sok teendô már szinte elviselhetetlen volt számára. Mint mondja, mindezeknek a kárát a saját gyülekezeti szolgálata látta. A háttérbe szorulást leginkább Kisköcsk érzékelte.
„A lelkész feladata, hogy példamutató életet éljen. Legyen hûséges a hivatásához, legyen hûséges a családjához, és végezze tisztességesen a
munkáját” – mondta. Hogy a jövôben
ezeknek a kritériumoknak minden területen meg tudjon felelni, nem vállalta az újbóli esperesi jelöltséget.
Vetô István azért végezte el a teológiai tanulmányokat, hogy gyülekezeti lelkész lehessen. Volt már püspöki
titkár, volt esperes, s most igazán annak élhet, amit hivatásként képzelt
el. Emellett több ideje lesz a közelmúltban öt fôre gyarapodott családjára is.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Bemutatták Tanítók akadémiája
jelöltjüket
Sajtótájékoztatón mutatta be polgármesterjelöltjét a Fidesz MPSZ helyi csoportja június
26-án. Az ôszi önkormányzati választásokon
Makkos Istvánt indítja a párt és szövetségesei a celldömölki polgármester-választáson,
mondta el Horváth Melinda, a párt celldömölki csoportjának elnöke. A sajtótájékoztatón a szövetségesek részérôl jelen volt Pôcze
Istvánné a Nemzeti Fórum, Kovács Ferenc a
Vállalkozók Pártja és Lukács Erzsébet a Polgári Együttmûködés Egyesület képviseletében.
Horváth Melinda szerint egy pozíció betöltésénél nincs nagyobb elôny, mint a tapasztalat, ami Makkos Istvánnak 12 évi polgármesterségével megvan. Makkos István friss élménynek nevezte, hogy a Fidesz ôt tisztelte
meg a jelöléssel. Véleménye szerint kissé
gyorsan jelölte meg a párt a polgármesterjelölt személyét, a szövetségi politikával kapcsolatban pedig azt hangsúlyozta, hogy az
országos tendenciát követik. A polgármesterjelölt azt is elmondta, hogy egyelôre keresik
az egyéni választókörzetek jelöltjeit.
»TULOK G.
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Az idei esztendôben június 26-a és
július 1-je között rendezte meg az
Apáczai Kiadó a már hagyományosnak tekinthetô, a tanítók, tanárok
körében népszerû Tanítók Apáczai
Nyári Akadémiáját. A tanfolyam célja volt többek között a tanítók módszertani kultúrájának erôsítése, az új
pedagógiai irányvonalak bemutatása, a tankönyvek és a digitális ismerethordozók szerepének hangsúlyozása, megismertetése. A részt vevô
96 pedagógus között találhattunk
celldömölkieket az Eötvös és a Gáyer
iskolákból, valamint két határon túli pedagógust is, ôk Romániából, illetve Szerbiából érkeztek. A tanfolyamot Esztergályos Jenô ügyvezetô
igazgató és Fehér László polgármester nyitotta meg. A megnyitót követôen, az anyanyelvi nevelés napján
elôadást hallhattak a jelenlévôk a
tantervi tartalomról, mint a fejlesztés eszközérôl dr. Vass Vilmos, a
Pannon Egyetem docensének elôadásában. Dr. Balázs Géza profeszszor, nyelvész a 21. századi magyar
nyelvrôl szólt a hallgatóságnak. Ezt
követôen az Apáczai Kiadó tankönyvszerzôi tartottak elôadásokat.

A matematika napján a kompetenciák fejlesztésérôl, a memóriatechnikákról, tanulási módszerekrôl, az
alapmûveletekrôl és a mûveletfogalom kialakításáról hallhattak elôadásokat az egybegyûltek. A környezeti nevelés napján dr. Ranschburg
Jenô professzor a ma pedagógusáról, a pedagógus-gyerek kapcsolatról szólt. A tanfolyam fôszervezôje,
a kiadó szakreferens vezetôje, tankönyvszerzôje, dr. Mester Miklósné
a környezettudatos magatartás követelményeit ismertette a pedagógusokkal. Ezen a napon mutatkozott
be a Szivárvány gyermekújság és a
Tanítás-Tanulás szakmai módszertani folyóirat is, majd délután szekcióülések voltak. Pénteken, a mûvészetek napján a technika, rajz és vizuális kultúra oktatásának új módszereinek megismerése mellett ének
bemutató órán is részt vehettek a
pedagógusok. A szakmai munka
mellett délutánonként kirándulások,
kulturális programok várták a jelenlévôket, akik a harmincórás tanfolyam zárásakor tanúsítványokat vehettek át.
»V.V.

»
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Beszámol a bizottság 2.
Az ôszi önkormányzati választások
közeledtével az elmúlt ciklus eseményeirôl kérdezzük a bizottságok
elnökeit. Ezúttal dr. Kiss Annamáriával, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökével beszélgettünk.
Hasonlóan a többi bizottsághoz, az
Egészségügyi és Szociális Bizottságnak
is hét tagja van, Limpár József,
Benkôné Remport Lilla, Erdélyi Antal
és jómagam a képviselô-testület tagjaiként, Csizmaziáné Hubert Mária, dr.
Bérdi Gusztáv és Harsányi Egyedné
mint külsôs tagok vettek részt a bizottsági üléseken. Éves munkatervünk
összeállításánál a képviselô-testület
munkaterve volt az irányadó: elôkészítettük a testület egészségüggyel és
szociálpolitikával kapcsolatos döntéseit, ilyen volt például a felnôtt szociális védelem hatálya alá tartozók átmeneti segélyezése, döntés az ápolási díjakról, a méltányossági közgyógyellátásokról és egyéb szociális jellegû juttatások megadásáról. A bizottság határozta meg a szociális alapú lakások
bérbeadásának feltételeit, jogosult
volt dönteni a pályázat elfogadásáról,
illetve a bérlô személyérôl is.
» Mit tart az elmúlt ciklus sikereinek,
és mi az, amit nem sikerült megvalósítani?
– Fontos feladata az önkormányzatnak az egészségügyi ellátás biztosítása. Celldömölkön az alapellátásban öt
felnôtt háziorvosi körzet, két vegyes
körzet és két gyermekorvosi körzet
mûködik. Hosszú évek sikertelen próbálkozásai után ismét két gyermekorvos biztosítja a gyerekek ellátását.
A fogászati ellátásban három orvos
látja el a körzetek betegeit. Sajnos
nem sikerült megoldani a gyermekfogászati rendelést olyan módon,
hogy azt külön orvos lássa el, így jelenleg ezt a feladatot a fenti három
szakorvos végzi. A 2002-ben indult
kórházrekonstrukció, illetve bôvítés
megteremtette a feltételeket az európai szintû betegellátáshoz. A felújítás során a több mint száz éves épület teljes külsô és belsô átalakítása
megvalósult, elkészült az új konyha
és az étterem. A személyi feltételek
biztosítottak minden osztályon, a
szakorvosi létszám is megfelelô. A bizottság jelentôs sikerként könyveli el,
hogy a képviselô-testület, elfogadva

dr. kiss annamária

a szakmai javaslatot, nem járult hozzá, hogy a gyógyszertárakban az éjszakai ügyelet megszûnjön, így a mai
napig a városban a hét minden napján mûködik az éjszakai ügyeleti szolgáltatás.
» A szociális területen melyek a fôbb
tevékenységek?
– A szociális terület folyton fejlôdô, bôvülô szolgáltatásrendszer. A komplex
szociális feladatellátást, mely felöleli a
helyi társadalom minden generációját, így a terhes és csecsemôgondozást, gyermekjóléti és családgondozást, valamint az idôs és betegellátást,
az önkormányzat a Népjóléti Szolgálaton keresztül biztosítja. Ezen kívül
alapszolgáltatásként biztosított még a
családsegítés, a gyermekjóléti szolgálat, az adósságkezelés, a házi segítségnyújtás, étkeztetés, a támogató
szolgáltatás, szociális információs szolgáltatás és a közösségi ellátás, mely a
szenvedélybetegek ellátását takarja.
Ezek közül az utóbbi négy újonnan létrehozott szolgáltatások. Gondozóházunk korábbi korszerûsítési terve új telephelyen valósult meg önkormányzati, kistérségi, területfejlesztési pályázati támogatásból. Korábban az intézmény a celldömölki lakosok szolgálatában állt tíz férôhellyel, jelenleg 28
településrôl fogad 24 férôhelyen segítségre szorulókat. Az Idôsek Otthona
ugyancsak teljes ellátást nyújt, mint a
Gondozóház, de állandó lakhelyül is
szolgál a felvetteknek. Ebben az évben itt is bôvítés történt. A két intéz-

mény akkor mûködne a leggazdaságosabban, ha az ellátott létszám elérné az 50–50 fôt. Az igények miatt
szükséges a Gondozóház és az Idôsek
Otthona bôvítése, a nagyobb felújítási
munkálatok elvégzése, mint például a
Gondozóház, illetve a bölcsôde tetôjavítása. Nagy feladatnak ígérkezik a
szociális konyha beruházás, mely egy
korszerû, HACCP rendszerû, szociális
konyha lenne, és a Gondozóház épületében kapna helyet.
» Hogyan összegezné a bizottság
munkáját?
– Alapvetô gondok nincsenek a város
egészségügyi ellátásában, hiszen a folyamatos, kritikus orvoshiány, ellátásbeli probléma nem jelentkezik. Félô
viszont, hogy néhány éven belül jelentkezhetnek gondok a háziorvosi
körzetekben, hiszen az orvosok elöregedése városunkban is várható. A szociális ellátás terén az igazi gondot a
bérlakások kis száma és az igények
nagy száma miatti különbség jelenti.
Gond továbbá az is, hogy nincs szükséglakás, megjelentek a városban a
hajléktalanok. A probléma még kezelhetô, de hamarosan szükség lesz krízisszállóra, hajléktalan szállóra. Döntéseiben a bizottság minden esetben
igyekezett humánus lenni, de a jogszabályi keretek határt szabtak, ugyanis a segélyek esetében a méltányossági keretek is szigorúan szabályozottak. A pozitívumként felsoroltak természetesen nem kizárólag a bizottság
érdemeként jelennek meg, az intézmények jól gazdálkodó vezetôinek, a
városvezetésnek is köszönhetô.
»CSÁGOLY SZILVIA

Megújul a játszótér
Megújul az Ifjúság téri játszótér, amely ezáltal modern, biztonságos lesz a gyerekek számára, és az
uniós szabványoknak is megfelel majd. A városközponti játszóteret már régebb óta szeretné a város
felújítani, most végre sikeresen pályázott az önkormányzat. A költségekhez hozzájárult a Celldömölki
Gyermekekért és Ifjúságért Alapítvány, valamint a
választókörzet egyéni képviselôjeként Fehér László
tiszteletdíját ajánlotta fel erre a célra. A múlt héten
kezdôdött munkálatok során lebontották a régi,
többnyire vasjátékokat, majd a tereprendezés során
gyepszônyeget raknak le, illetve térkövekkel burkolják a terület egy részét. Megérkeztek már az új játékok is, közöttük lengô- és mérleghinták, játszóvár,
csúszda és forgó játékelemek is vannak, amelyeket
hamarosan kipróbálhatnak a gyerekek.
»T.G.
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Érettségiztek a középiskolákban
A 2005/2006-os tanévet az alsóbb
évfolyamosok már lezárták, a megérdemelt pihenésüket töltötték,
amikor a végzôsök még javában
számot adtak tudásukról. A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban és a Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola
és Szakiskolában a vizsgák után
Vinter József és Sipos Tibor igazgatókat kértük arra, értékeljenek,
összegezzenek.

Többen tettek
testvenélsbôl
érettségi vizsgát
a két iskolában

A gimnáziumban három, a szakközépiskolában két végzôs osztály diákjai jelentkeztek emelt, illetve középfokú érettségi vizsgákra. A gimnáziumban a 12.H osztályban 23 diákból 12 kitûnô érettségi eredményt ért
el, 20 emelt érettségi vizsga volt, az
osztály érettségi átlaga 4,7. A 12.Aban 33 végzôs érettségizett, egyikük
elôrehozott érettségit tett három
tárgyból. Egy kitûnô és 4 emelt szintû érettségi vizsga született a 3,53
átlagú osztályban. A 12.B-ben 34 tanuló zárta tanulmányait. Egy kitûnô,
8 emelt érettségi vizsgaeredmény
született, az átlag 3,96. A végzôsök
közül 31-en német, 12-en angol
nyelvvizsgát szereztek nyelvvizsgával, illetve érettségivel. Az alsóbb év-

Iskolai hírek
Év közben lehetôségeink szerint közöltük az iskolák eredményeit. Most
ismét a diákok versenyeken elért
helyezésirôl számolunk be.
Berzsenyi Lénárd Általános Iskola
Sebestyén Krisztina földrajz tantárgyból országos 4. helyezést ért el. (Felkészítôje:
Rosta Zsolt).
A Kisiskolák Országos Labdarúgó Diákolimpiáján a fiú labdarúgócsapat országos 11. helyezett lett. Ugyanitt Novák Tamást a legjobb kapussá választották. (Rosta Zsolt, Bors László).
Kocsis Tamás megyei informatika versenyen
1. helyezett lett. (Radányiné Nováki Márta).
Az ÖKO-Pannon Kht. által szervezett környezetvédelmi programban a 3. osztály csapata
országos fôdíjat kapott (Nagy Jánosné).
Eötvös Loránd Általános Iskola
A Xantus János Természetismereti Levelezôs Tanulmányi Versenyen Somlai Zoltán
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folyamosok közül kilencen elôrehozott
érettségit tettek. A végzôsök körében
sokrétû volt az ötödik, választott
tárgy. Informatika, kémia, fizika, biológia, földrajz, ének, testnevelés és
rajz mellett a második idegen nyelvet is sokan választották. A nagy létszám miatt kilenc napon zajlottak a
középszintû szóbeli vizsgák a gimnáziumban, ahol újdonság volt, hogy az
OKÉV közremûködésével emelt szintû
szóbeli és írásbeli vizsgákat is bonyolítottak elsôsorban a celldömölki és
környékbeli tanulóknak. Az érettségi
elnökök elismerôen nyilatkoztak a lebonyolításról, a tanulók felkészültségérôl és mûveltségi szintjérôl.
A szakközépiskolában két érettségizô osztály közül a 12.A-ban 22 fôbôl
17 teljesítette a rendes érettségi
vizsgára bocsátás feltételeit. 5 diák
elôrehozott érettségi vizsgát tett. A
magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történelem tantárgyak
mellett negyedik és ötödik vizsgatárgy volt a francia nyelv, az informatikai alapismeretek és a testnevelés. A 12.A osztályban eredményes
érettségi vizsgát tett 15 végzôs. Ketten magyarból, illetve egy diák informatikai alapismeretekbôl eredmény-

telen vizsgát tett. A 12.B-ben 31 végzôsbôl 28 tanulót rendes érettségi
vizsgára bocsáthatott az iskola, de
hármukat elmarasztalt matematika
tantárgyból. Így ôk elôrehozott vizsgát tehettek a többi tárgyból. Egy
diák magyarból nem teljesítette az
írásbeli érettségi minimum követelményét, így ô nem javíthatott a szóbelin. Negyedik és ötödik vizsgatárgy volt ebben az osztályban a német nyelv, a közismereti informatika, a testnevelés, a fizika, az informatikai, faipari, gépészeti és könynyûipari alapismeretek. Eredményes
érettségi vizsgát 27-en tettek.
Új színfoltot jelentett mindkét intézményben a testnevelés érettségi
megjelenése, amelynek lebonyolításához a tornaterem mellett a CVSE futópályáját és a Vulkán fürdô uszodáját is igénybe vették. A segítséget
ezúton is köszönik. Az érettségi elnökök elégedettséggel szóltak a vizsgák
megrendezésével és lebonyolításával
kapcsolatosan. Az iskola vezetôsége
köszönetet mond azoknak a szülôknek, akik az érettségi vizsga szervezésében aktívan részt vettek és segítséget nyújtottak.

(6.a) egyéniben országos 1. helyezett lett.
A csapatversenyen az 5. osztályos tanulók
közül Somogyi Adél, Szinger Jennifer,
Kurucz Klaudia és Wolf Vivien – országos
6., Szarkali Levente, Koronczai Máté, Berta
András és Virág Viktor 7. helyezett lett. A
6. osztályosok közül Nagy Gergô, Szalai Tamás, Kovács Bálint, Berecz Richárd és Németh Olivér 7., Árbócz Márton, Berghoffer
Patrik és Horváth Ákos 9., Jakab Kristóf,
Kôszegi Dávid és Halasi Máté 11. helyezett
lett (Kondics Erika).
A TITOK német nyelvi levelezôs csapatversenyen a Varga Marietta, Somlai Zoltán,
Nagy Bettina és Halasi Máté összetételû
csapat országos 11. helyezett lett (Zsámboki Zita).
A TITOK anyanyelvi vetélkedôn Berecz Richárd (6.b) országos 9. lett (Iván Henrietta).
A Herman Ottó Természetismereti Verseny
országos döntôjében Árbócz Márton (6.b) 1.
helyezett lett, Horváth Ákos (6.b), Szombathelyi Daniella (7.b), Szabó Rebeka (7.a)
2., Virág Viktor (5.a) 3. helyezett lett. Gábor Tamás (7.b) 7., Wolf Vivien (5.a) 8.,
Antók Fruzsina (6.a) 9., Kurucz Klaudia (5.a)
10. lett (Kondics Erika, Kazári Józsefné).

Az Apáczai Kiadó biológia tanulmányi versenyén Nagy Dorina (7.b) országos 3. helyezett lett (Kondics Erika).
Az Apáczai Kiadó matematika tanulmányi
versenyén Szabó Gabriella (4.a) országos
1. helyezett lett (dr. Dienesné Mesterházy
Márta).
Az egészségnevelési verseny megyei fordulójában 1. helyezett lett a Horváth Viktória, Németh Réka és Szabó András összetételû csapat (Kondics Erika).

»V.V.

Gáyer Gyula Általános Iskola
A nemzetközi Kenguru matematikaverseny
országos döntôjén Márczi Péter (8.c) 12.
helyezett lett (Szilvágyiné Laczi Éva).
A Kis nyelvész elnevezésû verseny országos fordulójában Balhási Zalán (1.b) 5. helyezett lett (Hegedûs Csabáné).
A hôsök napi megyei sportnap kerékpáros
ügyességi versenyén 1. helyezett lett
Ferencz Marcell (7.b), Kiss Valentina (6.c),
Rubi Barnabás (5.b), Forró Ingrid (5.b).
(Kondics Balázs).
A duatlon megyei döntôn megyei 1. helyezett lett Márczi Balázs (5.a).

» K U L T Ú R A

Mondom a magamét… Orgonasiker
celldömölki munkavállalók ezen idôszakokban több száz kilométerre dolgoznak családjuktól, vagy munkahiány
miatt elveszítik állásukat? 2002 elôtt, a
tények szerint még Makkos úr is racionálisan gondolkodott a kérdésben. Vajon miért lett a legtámadottabb személy az, aki a 2002-es polgármesteri
bukást megelôzôen még jó partnernek,
kiváló kivitelezônek számított?
A Mávépcell Kft. 2002 elôtt és után is
közbeszerzési eljárás keretében, mint a
legjobb ajánlattevô cég nyerte el a
fenn említett munkákat. 2006 márciusától már nem Söptei Józsefné a
Mávépcell Kft. ügyvezetôje. A jelenlegi
ügyvezetô, Varga Simon Miklós vezetésével is a legjobb ajánlatot tette fenn
említett cég a kultúrház rekonstrukciójára, illetve a Koptik utcai óvoda bôvítésére. A jelek szerint mégsem a cég
ügyvezetôjének személyétôl függ a
legjobb ajánlat megtétele. Az összefonódásos teóriába apró homokszemek
kerültek.
A kedves olvasót csak arra kérem: saját
szemével, tapasztalati úton gyôzôdjön
meg arról, hogy Celldömölk Város Önkormányzata jól választott-e kivitelezôt
a kórház rekonstrukciójához, a Vulkán
fürdô építéséhez, vagy jól választott-e
kivitelezôt a Vas Megyei Közútkezelô
Kht. a celldömölki fôtér átalakításának
munkálataihoz.
Úgy vélem, a volt polgármester még
mindig nem heverte ki a négy évvel
ezelôtti súlyos választási kudarcot. Aki
akkor nem vele volt, az nem egyszerûen ellenfél, hanem leküzdendô ellenség lett. A jelenlegi polgármestert, alpolgármestert, a polgármester munkatársait tehát lehet nyugodtan bármely
eszközzel támadni, belerúgni, minél
nagyobbat, annál jobb. Ez olyan frankó,
vagány dolog, a demokrácia része, ettôl lehet majd felemelt fejjel járni a
celldömölki fôtéren. Talán a polgármesteri munkába kellett volna csak töredéke annyi energiát fordítani, mint most a
jelenlegi városvezetés ellen intézett
nemtelen támadásokba, máshol tartott
volna a város 2002-re.
S ha másnak is van kritikai hangvételû
– a jelenlegi városvezetést támogató –
véleménye, s annak hangot is ad, az a
jelek szerint súlyos erkölcstelenség. A
bûnös, ha eljön az ideje, majd súlyos
retorziókra számíthat, de minimum egy
tv-show-t megér a dolog…
»LENGYEL LÁSZLÓ politológus

Norvégiában, a Fridthjov Anderssen Nemzetközi Orgonaversenyen második helyezést ért
el a celldömölki Holpert Enikô. A húszéves fiatal zenész tanulmányait a Gáyer Gyula Általános iskolában kezdte, majd felvételt nyert a
Berzsenyi Dániel Gimnázium hatosztályos tagozatára, ahol négy évet végzett el. Eközben
az Ádám Jenô Zeneiskola legkiválóbb tanáraitól sajátította el a zenélés mûvészetét, három
éven át énekelt a Liszt Ferenc Vegyeskarban.
A celldömölki evangélikus gyülekezet kántora
volt, ahol elôször került közelebbi kapcsolatba
az orgonával. Enikô elmondta, hogy ebben az
fotó: völgyi lászló

Erény-e a következetesség, vagy a
gondolkodást az aktuális politikai érdekek vezérlik? Makkos István és kedvenc
– kritikai hangvételû cikkek írására Celldömölkön egyedüliként hivatott – publicistája állandó kampánytémává tette
a Mávépcell Kft. által kivitelezett beruházásokat. S miért is keressük most a
következetességet a szavaik és soraik
mögött?
Makkos úr tizenkét esztendei polgármestersége ideje alatt nem túl sok fejlesztéssel örvendeztette meg városát,
inkább csak tervezgetett, igaz, azt
hosszasan. Bármilyen színû és összetételû kormány irányába történô lobbizást úri huncutságnak tartott, ezért a
nagypolitika sem hiányolta, hogy a
celldömölki polgármester nem kopogtatott az ajtaján. S, hogy a város nem
fejlôdött, az nem volt probléma, de
legalább a költségvetési hiány mértékére „büszkék lehettünk”.
Nem tagadhatjuk azonban, hogy e stagnáló idôszakban is épültek önkormányzati, illetve magánberuházásban szép és
hasznos épületek. A kivitelezôk között
ezen idôszakban is rendszeresen ott találhattuk a Mávépcell Kft. nevét. Ez teljesen természetes, hiszen egyértelmû,
hogy egy celldömölki cég jó néhány – pl.
úti- és szállítási – költségtôl mentesül a
helyi beruházások kapcsán, és olcsóbban tud dolgozni versenytársainál.
Lássunk néhány példát az elôzô ciklusokból. Makkos úr polgármestersége
idején, 1994-ben készült el az alsósági
sportcsarnok, majd 2002-ben folyamatban volt a Kemenesaljai Egyesített Kórház rekonstrukciója, s mindkét beruházás kivitelezôje a Mávépcell Kft. volt.
Szintén az említett vállalkozás építette
ezen idôszakban a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola épületét, továbbá
a „ Jankovics bútorboltot”, az üzleteket
és a felette lévô lakásokat.
S a legbájosabb: 2002 ôszén a volt városvezetô a Mávépcell Kft. által, saját
beruházásában megvalósított Koronasarok és Szôlôs-ház fotóival kampányolt szórólapján, mint a ciklusának
kiemelkedô eredményeivel. Bizony a
következetességhez szükséges lenne
egy kis emlékezôképességre is.
Talán jobb lett volna, ha akár néhány
éve, akár napjainkban a celldömölki
nagyberuházásokat egy gyôri vagy egy
hejôbábai cég végezte volna? Vagy fordítsuk meg a kérdést: jobb lett volna,
ha a gazdasági társaságnál dolgozó

holpert enikô nemzetközi versenyen lett második

idôben egyházi úton lehetôsége nyílt arra,
hogy részt vegyen az Evangélikus Kántorképzô Intézet tanfolyamain, ahol többek között
Németh Csaba, Finta Gergely és Róth Márton
voltak az elsô orgonatanárai. Ekkor tudatosult
benne, hogy a zenének szeretné szentelni az
életét, ezért Budapestre ment, hogy tanulmányait a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium orgona tanszakán
folytassa, Szathmáry Lilla tanárnônél.
Norvégiában, a Bodoe Internasjonale Orgelfestival keretein belül, a 14–20 éveseknek minden évben megrendezik a Fridthjov Anderssen
Nemzetközi Orgonaversenyt. Idén Enikô szülei
beküldtek egy DVD-felvételt egy koncertjérôl,
melynek alapján beválogatták a hat szerencsés skandináv versenyzô mellé. Az északi
sarkkör feletti városban a két döntôt követôen
az utolsó megmérettetésen második helyezést
ért el, emellett rengeteg tapasztalatot és élményt gyûjtött be. A versenyen a névadó egy
mûvét, Johann Sebastian Bach egy mûvét kellett játszani, valamint két szabadon választott
darabot lehetett vinni. Enikô, mint mondta, sokat köszönhet szüleinek, tanárainak és mindazoknak, akik mellette álltak, segítséget és
biztatást nyújtottak neki elmúlt években.
»CSÁGOLY SZILVIA
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»

Falu a hegy tövében

„Falunapon
nagyon sokan
visszatérnek
hozzánk”

Kissomlyó községrôl, melynek hegye
a Somlóval és a Ság heggyel közösen
alkot borvidéket, elôször az 1300-as
évek elejérôl tesznek írásban említést. A középkorban több köznemesi
család tulajdonában volt a település,
majd 1588-tól többször is török fennhatóság alá került. A szôlôtermelôk
munkáját 1452-ben említették meg
elôször, a hegyközségre vonatkozó
szabályokat pedig 1749-ben határozták meg, szintén írásban. Tóth Ferenc
polgármester 12 év óta vezeti a község életét. Elmondása szerint fô célkitûzéseiket sikerült megvalósítani,
vannak azonban még kisebb, megoldásra váró feladatok. A polgármester
szerint kisebb lépésekben, de biztosan kell elôrehaladni.
– Képviselô-testületünk több fô célt
fogalmazott meg az elmúlt idôszak
alatt, ezeket meg is valósítottuk. A
ravatalozóba sikerült egy hûtôt beszereltetni. Folyamatosan tetetjük
rendbe a hegyi utakat, hogy a gazdák
minél kényelmesebben juthassanak
fel kis birtokaikra. Sikerült a fô utcán
a járdát is felújíttatnunk. A gázhálózat kiépítése is megtörtént, sikerült
elérnünk, hogy a lakosság hozzájárulása minimális legyen. A közvilágosítás korszerûsítését az elavult izzólámpák energiatakarékos izzókra való cseréjével tudtuk megoldani, így
ezért is kevesebbet kell majd fizetni.
Autóbuszöblöt alakítottunk ki az út
mindkét felén magas peronnal, így a
fel- és leszállás sokkal kényelmesebb
lakosaink számára. Az orvosi rendelôben kialakítottunk egy vizesblokkot.
Orvosi kezelést Jánosházán, illetve
Celldömölkön kaphatnak a községben élôk, de nálunk is van hetente
egyszer orvosi járóbeteg-ellátás.
Megújult a polgármesteri hivatal tetôszerkezete, illetve a járdafelújítás-

tóth ferenc polgármester

sal párhuzamosan egy fásítási program is megvalósult. A településen
végig meggyfákat ültettünk. Fontos
terveink közé tartozik a csatornahálózat kialakítása, a már meglévô jánosházi telepre fogunk rácsatlakozni
több más környezô településsel
együtt. Ennek tervezése, illetve engedélyeztetése folyamatban van,
már csak a megfelelô állami támogatást várjuk a kivitelezéshez. Szeretném hangsúlyozni, hogy a településeket szerzôdés köti a terv megvalósításához, így bármilyen képviselôtestület is áll a majd a községek élére, elsôdleges feladatuk lesz a csatornahálózat kiépítése.
Több pályázatot is beadott a falu önkormányzata. A kultúrházat szeretnék közösségi házzá átalakíttatni, ez
egy 16 milliós beruházás lenne. A
már meglévô számítógépes park, illetve a klubkönyvtár kapna benne
helyet. Van egy nem mûködô tûzoltószertár a kultúrház udvarán, ahol a
képviselô-testület eltökélt szándéka
szerint egy hagyománymegôrzô ház

Bôvülô feladatok
A jelzôrendszeres segítségnyújtással bôvült
a kistérségi feladatok köre, miután a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása más feladatai mellett felvállalta
ezt a feladatot is. A társulás kizárólagosan
saját intézményt nem tart fenn, a szolgálatokat más intézményeken keresztül látja el.
Így például a pedagógiai szakszolgálatot a
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Gáyer iskola, az egészségügyi alapellátás
keretében vállalt hétközi és hétvégi központi ügyeletet a Celli OXYMED Kft., a mozgókönyvtári feladatokat a Kresznerics könyvtár
vállalta. A családsegítést, gyermekjóléti
szolgálatot egyrészt a jánosházi mikrotársulás Népjóléti Szolgálata, másrészt a celldömölki Népjóléti Szolgálat látja el. A társulás

kialakítására kerülne sor, ahol a régi,
Kissomlyón használt eszközöket mutatnák be az érdeklôdôk és az utókor
számára.
A lakosságra jellemzô az elöregedés.
Jelenleg 286 lakosa van Kissomlyónak, ennek 65 százaléka a nyugdíjas
korosztály, 20 százaléka gyermekkorú. A felnôtt lakosok közül sajnos nagyon sok a munkanélküli. Munkát a
környezô városok és községek tudnak biztosítani. Bár vasúti közlekedés
nincs, a közúti, fôleg az autóbuszközlekedés nagyon jól megoldott, így
a munkába járás sem okoz gondot.
– A hegyi utak rendbetétele nagyon
fontos, annál is inkább, mert talán az
egyetlen bevételi forrásunk a az építményadó. Iparûzési adónk sem jelentékeny, összesen két bolt mûködik a
faluban.
Ingyenes, infrastruktúrával ellátott telek kialakítására sajnos nincs megfelelô anyagi fedezetünk, viszont lakásfelújítás céljából egyszeri, visszatérítendô, de kamatmentes kölcsönt tudunk a fiatalok, illetve a letelepedni
vágyóknak adni. Önálló kultúrcsoportunk nincs, de van egy nagyon lelkes
munkatársunk, aki a jeles nemzeti ünnepek megtartásáért, illetve más jellegû rendezvényeinkért felelôs. Falunapon nagyon sokan visszatérnek hozzánk, akik már több éve elszármaztak
tôlünk, de mindig szívesen veszik a
meghívásunkat. Ötévente nagyobb
szüreti felvonulást tartunk, ahol több
civil szervezet is képviselteti magát. Az
ünnepséget hagyományteremtô szándékkal szervezzük, melyhez idén a
kistérségi társulás is hozzájárult pályázati pénz odaítélésével. Mivel a borgátai fürdô szomszédságában vagyunk,
büszkén mondhatom, hogy a környéken élô külföldi vendégek is szívesen
látogatnak el hozzánk. Úgy gondolom,
hogy Kissomlyó olyan hely, ahol az
emberek jól érzik magukat, összetartóak és számíthatnak egymásra.
»TAKÁCS M. TÜNDE

saját szervezésben végzi az esélyegyenlôségi, idegenforgalmi, foglalkoztatási, belsô ellenôrzési feladatokat, a kistérségi ügyintézés korszerûsítését, illetve kulturális és
sportfeladatokat. A kistérségi társulás és a
celldömölki önkormányzat is hozzájárult ahhoz, hogy szeptember 1-jétôl Nemeskocs a
celldömölki oktatási intézményfenntartó
mikrotársuláshoz csatlakozzon, így Merseváton, Kemeneskápolnán, Kemenesszentmártonon és Mesterin kívül a nemeskocsi gyerekek is Celldömölkre járhatnak iskolába.

»
Megkérdeztük
» válaszoltak

O L V A S Ó I

O L D A L

Hogyan tûri a kánikulát?

»kérdez: vass veronika

»fotó: völgyi lászló

Csizmazia
Lászlóné

Kénytelen tûrni az ember ezt
a meleget, ha már ez van.
Igyekszünk otthon, a lakásban huzatot csinálni, leengedjük a redônyt, így próbálunk védekezni a kánikula ellen az elsô emeleten. Ilyenkor többször tusolunk, nagyon sok folyadékot fogyasztunk, fôleg ásványvizet, lehûtött citromos teát. A déli
órákban kerüljük a kint tartózkodást, lehetôség szerint a
reggeli órákban és estefelé
intézzük el például a bevásárlást. Strandra, vízpartra nem
megyünk, a lakásban vészeljük át ezeket a napokat.

Ambrusné
Jákói Zita

Családi házban lakunk Ostffyasszonyfán. Otthon próbáljuk
enyhíteni a hôséget, leengedjük a redônyöket, azon kívül
bekapcsoljuk a ventillátort. Ha
lehetôség van rá, akkor délelôtt tízig intézzük el a dolgokat. Fôleg a kicsivel kerüljük a
nagy meleget. A nagyobbik
gyermekünk délelôtt óvodában van, de ha hazaér, szeret
a kicsivel együtt az udvari medencében fürödni. Sok folyadékot fogyasztunk, ásványvizet, gyümölcsleveket. Éjjel mi
nem nagyon tudunk a melegtôl aludni, de a gyerekek szerencsére igen.

Imre
József

Sok ásványvízzel, sörrel, zuhanyzással oldom meg, és
nem hordok zoknit. Emeletes
házban lakunk, mobilklíma
használatával lehetne enyhíteni a kánikulát, de az nincs,
így helyette lehúzzuk a redônyöket, elhúzzuk a függönyöket. Amit el kell intézni, például vásárlás, azt kora reggel
vagy késô este tesszük meg.
Ha lenne rá lehetôség, akkor
víz mellé menekülnék. Amúgy
bírom a meleget. Véleményem
szerint a hideg rosszabb. Csak
az a baj, hogy éjszaka nem
nagyon tudunk ebben a melegben pihenni.

Telefonos segítség
Munkahelyi gondok, stressz, családon
belüli erôszak, depresszió, szenvedélybetegségek, AIDS..... Számtalan
olyan fogalom, amely sajnos nem hiányozhat mindennapjainkból. Az ilyen
gondokkal küzdô emberek nem mindig találják meg a lehetôséget gondjaik részbeni vagy teljes megszüntetésére, s nagyon sokan az öngyilkosságban keresnek kiutat. Ettôl az évtôl
Celldömölkön is lehetôség van vezetékes telefonról ingyenesen, anonim
lelki segély szolgálat igénybe vételére. A szolgálat 18 órától 24 óráig mûködik, a vonal másik végén képzett
szakemberek próbálnak segítséget
nyújtani az ôket kétségbeesett helyzetükben megkeresett embereknek.
Dr. Bôvíz Gábor, a Telefonos Lelkisegély Szolgálatok Országos Szövetségének elnöke elmondta, hogy a Pápán már jól mûködô szolgálat mûködési területét a Hungarotel Zrt. segítségével bôvítették, így a 95-ös körzetszámmal rendelkezô településekrôl is ingyenesen hívhatóak. A telefonos szolgálatnak három speciális te-

rülete van, ezeken kívül azonban
mindenkit fogadnak, aki megkeresi
ôket. Sem a hívó, sem a hívott szakember nem köteles megmondani
sem a nevét, sem a hívás helyét így
mindketten anonimitásban maradhatnak. Az elsô fô tevékenység az
öngyilkosságok megelôzése, a második a krízis intervenció, ahol pszichológiai eszközökkel próbálnak segíteni, a harmadik a mentálhigiénés prevenció és segítés, amely fôleg a társadalomból kitaszítottak számára
nyújt megfelelô segítséget.
Dr. Bôvíz Gábor elmondta még, hogy
Magyarországon jelenleg 34 szolgálat
mûködik, ebbôl három budapesti szolgálat, a többi vidéki. Közülük kilenc 24
órás idôtartamban látja el a feladatot.
Az elsô telefonos lelki segély szolgálat
külföldi példák alapján 1970-óta mûködik hazánkban. Elindítója egy anglikán lelkész volt, akitôl egy öngyilkosságra készülô ember telefonon kért
segítséget. Mivel a telefonon történô
segítségnyújtás sikeres volt, úgy gondolta, hogy ilyen módon más jellegû

Lendvay
Istvánné

A kánikulát úgy próbáljuk elviselni, hogy naponta többször
is zuhanyzunk. Sok ásványvizet fogyasztunk, és vettem
egy új ventillátort is. Az emeleten azért ki lehet bírni, fôleg, hogy téglaépítésû a lakás,
és az elsô emeleten van. Nappal elsötétítünk, éjszaka pedig
nyitva hagyjuk az ablakot,
hogy szellôzzön. A napi teendôket igyekszem már reggel
hatkor elintézni, és fôzni is korán reggel szoktam. A társasházban, ahol lakunk, éppen
most van átalakítás, ezért
nem megyek most vízpart
mellé.

problémákon is tudnának segíteni, így
az 50-es években elindította elsô lelki
segélyt nyújtó telefonos szolgálatát,
amely aztán az igények növekedésével egyre jobban bôvült és világméretûvé nôtte ki magát.
A vonal másik végén kiképzett szakemberek adnak tanácsot a rászorultaknak. A civilben különféle foglalkozású ügyelôk (pedagógusok, orvosok,
lelkészek, fizikai munkások, nyugdíjasok) a munka megkezdése elôtt hat
hónapos képzésben vesznek részt, és
tevékenységüket társadalmi munkában, díjazás nélkül végzik. A tanfolyam speciális problémák tanulmányozása mellett felkészíti ôket a
konkrét helyzetek megfelelô kezelésére, arra, hogy minél hatékonyabban tudjanak segíteni, hiszen tanácsaiktól sokszor emberi életek függnek. Nagyon fontos elv: csak tanácsot
adhatnak, rávezethetnek a megfelelô
útra, de semmiképpen nem dönthetnek a segítségre szorult helyett. Az
élet bebizonyította, hogy a telefonos
lelki segély szolgálatra szükség van.
A Celldömölkrôl és környékérôl is hívható szám: 06 80 810 600, naponta
18 és 24 óra között.
»TAKÁCS M. TÜNDE
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»

Sporttörténeti siker – elhomályosult érmek
Celldömölk asztaliteniszsportja történetének legnagyobb sikerét érte
el: megítélt aranyérem az extraligában, ezüstérem az NB I/B-ben, elsô
hely az NB III-ban és a megyei bajnokságban. Ilyen még sohasem volt
az egyesület életében. Nagy kár,
hogy mindennek nem tudunk felhôtlenül örülni. A csapatok és játékosok teljesítményének értékelésére Obráz István edzôt kértük meg.
Extraligás csapat
Az ismert tragikus baleset után csapatunk nem vállalta a döntô visszavágóját, amit idehaza játszottunk volna a
Kecskeméti Spartacus ellen. Ezek után
a Magyar Asztalitenisz Szövetség úgy
döntött, hogy a Kecskemét csapata
mellett a Celldömölk is megkapja a
bajnoki aranyérmet, de a bajnoki cím
a Kecskemété. A csapat teljesítményével maximálisan elégedett vagyok. Mintaszerû volt a csapatszellem,
a játékosok hozzáállása. A csapat húzóembere Mercz Gábor volt 90 százalékos teljesítménnyel. Ôt Kovács János
(59) követte. Utána a sorrend Szabó
Krisztián (49) és Vimi Roland (34).
NB I/B-s csapat
Kellemes meglepetés volt a csapat
egyenletes, jó teljesítménye, ami az

az nb i/b-ben ezüstérmes csapat tagjai
(balról jobbra): benák andrás, faragó bálint,
ölbei péter, teket attila

az nb iii-ban aranyérmes csapat tagjai
(balról jobbra): máthé gyula, szabó ferenc,
balázs gyula, tamás lászló

ezüstérmet jelentette számukra. A
legjobb teljesítményt Benák András
nyújtotta 86 százalékos eredményességgel. Utána a sorrend: Faragó Bálint (66), Ölbei Péter (63). Mellettük
játéklehetôséget kapott még Teket
Attila, Máthé Gyula, Fehér László és
Tamás László.

Szabó Ferenc pedig 50–50 százalékos
eredménnyel járult a csapat sikeréhez. Játéklehetôséget kapott még Lukács Balázs és Orbán Renátó.

NB III-as csapat
A bajnokság két csoportban zajlott. A
rájátszás során a csapatunk jobb mérkôzés aránnyal megnyerte a bajnokságot, és jogot szerzett az NB II-ben
való szereplésre. A legjobb teljesítményt Teket Attila nyújtotta 83 százalékkal. Tamás László 82, Máthé Gyula
77, Fehér László 72, Balázs Gyula és

Díjátadás emlékezéssel
A Magyar Asztalitenisz Szövetség június
20-án tartotta a 2005/2006. évi férfi extraliga bajnoki eredményhirdetését. Az ünnepségen Faragó Judit fôtitkár mondott
beszédet, melyben kiemelte, hogy a jubiaz extraligás csapat a díjátadón

fotó: kovácsné horváth andrea
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leumi, 80. nemzeti csapatbajnokságot rendezô sportág az egyik legrégebbi hagyományokra tekinthet vissza. „Különlegességként éltük meg, hogy tíz év eltelte
után újból vidéki bajnokot avathatunk a
csapatbajnokságon, és biztos nem volt
még precedens arra, hogy a képzeletbeli
dobogón nem állhat fôvárosi együttes.
Példaként kívántuk állítani a többiek elé
akár azt, hogy az évek óta a gyôzelem kapujában toporgó, BVSC-vel rivalizáló Kecskeméti Spartacus végre célba ér, vagy azt,
hogy Fehér László polgármester úr a lelkes
szakosztályvezetéssel karöltve néhány év
alatt realitássá és elérhetôvé tette a bajnoki címet Celldömölkön. Ünnepre készültünk, ám az élet közbeszólt, május 25-én
egy tragédia szertefoszlatta a bajnoki döntôn lépéselônyben lévô Celldömölk bajnoki álmait, és egyben pótolhatatlan veszteséget okozott játékostársaknak, edzôkollégáknak, sportvezetôknek egyaránt. A ma-

Megyei bajnokság
A bajnokság megnyerését tûztük ki a
csapat elé, mert az NB III. biztosítaná
fiataljaink fejlôdését. A célt sikerült
elérnünk, a csapat pontveszteség
nélkül bajnokságot nyert, és osztályozó nélkül felkerült az NB III-ba. A
legjobb teljesítményt Balázs Béla
nyújtotta. Utána Lukács Balázs, Orbán
Renátó, Csupor Máté, Pázsi András,
Talián Csaba, Kovács András a sorrend.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

gyar asztalitenisz társadalom még mindig
fájdalommal és keserûséggel gondol viszsza Mercz Gábor elvesztésére, és ôszinte
részvéttel osztozik a család fájdalmában.
Gabi emlékét örökre megôrizzük, aminek
elsô kézzelfogható jele, hogy már ôsszel
megrendezésre kerül a garantáltan hagyománnyá váló Mercz-emlékverseny”, mondta a fôtitkár.
A Kecskemét kezdeményezésére és a
MOATSZ elnökségének döntése értelmében a bajnokság hivatalos sorrendjében
második helyen végzett CVSE-Mávépcell
tagjai szintén a bajnoknak járó díjat kapták
meg. Az érmeket és a kupát dr. Kamuti Jenô, a MOB fôtitkára, a Nemzeti Fair Play
Bizottság elnöke nyújtotta át a játékosoknak, ifj. Kovács Jánosnak és Vimi Rolandnak, Szabó Krisztián egészségi állapota
miatt nem volt jelen, Obráz István vezetôedzônek, Balázs Béla szakosztályvezetônek és Zsámboki Zoltán szakosztályelnöknek. Néhai Mercz Gábor nevében a posztumusz díjat Merczné Simon Csilla és leánya,
Dorina vette át.
»T.G.

»

S P O R T

Gyengébb kezdet, sikeres befejezés
„Új szezon, új csapat” – írtuk a 2005–
2006. évi NB II-es labdarúgó-bajnokság kezdete elôtt. Az új szezon a bajnokság átszervezésének volt köszönhetô. A harmadik vonalnak számító
NB II-bôl, az MLSZ döntése eredményeként, az NB I/B megszüntetése
folytán, a két csoportosra bôvített
második vonalban találta magát a
2004–2005. évi bajnokság 5. helyezett csapata, a CVSE. Igaz, elôször
kérdéses volt az új bajnokságban való részvétel, de az önkormányzat és a
Mávépcell Kft. vezetésének köszönhetôen, menetközben, sok celldömölki foci barát örömére, az indulás
szemaforja zöldre váltott.
Az új csapat viszont részben a Haladás vajúdásának, három játékos
Dobány Lajossal történô távozásának,
és természetesen az érkezô, új-régi
CVSE-játékosoknak volt köszönhetô.
A rajt elôtt Sebestyén Attila edzô így
nyilatkozott: „Kiesni nem szeretnénk.
Jó és eredményes focit akarunk játszani mindenhol, de különösen Celldömölkön.” S milyen a sors? Pont hazai pályán maradtak el a várt eredmények. Az ôszi forduló elsô 12 fordulója után két gyôzelemmel és három döntetlennel megszerzett kilenc
ponttal a 14. kiesôhelyen álltak a celli
kék-sárgák. A hazai pályán megszerezhetô 15 bajnoki pontból mindössze négyet tudhatott magáénak a
csapat. A kedvezôtlen eredményességet minden bizonnyal befolyásolta
a csapatot sújtó sérüléshullám. A sok
sérülés ellenére is azonban fájó volt a
Mosonmagyaróvár és a Kaposvölgy
elleni hazai vereség, valamint a Balatonlelle elleni döntetlen. A Paks elleni döntetlen is két szerencsétlen gólon múlott. Nehéz helyzetbe került a
celli foci. Átérezte ezt az edzôi is, s a
barcsi 0-1 után lemondott. A képletes
váltóbotot, a kispadot, a vezetés felkérésére a pályaedzô, Szentgyörgyi
József vette át. Már egyre kevesebben bíztak, sokan temették a csapatot. S láss csodát, feltámadt a celli foci. A hátralévô két hazai mérkôzésen
annyi pontot szerzett a CVSE, mint az
elôzô ötbôl, és edzômenesztô gyôzelmet aratott a Felcsút otthonában.
Természetesen a 16 pont már elegendô volt ahhoz, hogy végül a 11.
helyen zárják Hegyi Laciék az ôszi
szezont.

A tavaszi idényre a felkészülést az újév kilencedik napján kezdte el a CVSE.
A „biztos, nyugodt bent maradást”
tûzték ki célul a csapat elé. A védelem tengelyébôl Csákvári Zsolt távozott, míg Szalai Krisztián Pápáról, Lakatos Attila Dániából érkezett. A tervezett programot ugyan sikerült maradéktalanul elvégezni, de egyes
részfeladatok gyakorlását kisebb sérülések, betegségek hátráltatták a
felkészülés során. Ennek ellenére az
edzô megítélése szerint az elôkészületi mérkôzéseken biztatóan játszott a
csapat. A március 4-ei bajnoki rajtot a
zord idôjárás miatt két fordulóval elhalasztották, de így is hazai pályán
kezdhettek Szép Tamásék. Nem volt
sikeres a rajt, Siófok három pontot rabolt, majd Dunaújvárosban is egy góllal kaptak ki a kék-sárgák. A góllövéssel továbbra is hadilábon állt a celli
együttes, két gól nélküli döntetlen
következett. Az ötödik fordulót követôen fordult a kocka, és öt mérkôzésen tizenhárom pontot szereztek Szabó Leventéék. Ekkor csillant fel a remény arra, hogy feljebb lehet lépni a
tabellán, a középmezônyhöz. A következô fordulóban viszont, hét veretlen mérkôzés után, a vártnál nagyobb
gólarányú vereséggel tértek haza
Paksról, a bajnokságot nyert PSE otthonából, labdarúgóink. A kisiklás
azonban nem vetette vissza a csapatot, a soron következô három mérkôzést is megnyerte a CVSE, és feljött a
7. helyre. Különösen értékes három
pontot hoztak el Gyôrbôl az IntegrálDAC legyôzésével. Ezen a mérkôzésen
nyújtotta az egész szezon alatt a legjobb formáját a celli „TIZENEGY”. Ezért
is bíztunk a további jó folytatásban,
legalábbis abban, hogy hazai pályán
is legyôzik a Felcsútot. Nem sikerült.
Aztán a Haladás otthonában is vereség született, s így egy hellyel lejjebb
csúszott a csapat. Egy botladozó ôszi
idény után kiegyensúlyozottabb tavasz következett, melynek eredményeként az elôkelô 8. helyen végzett
a bajnokság középmezônyében a
CVSE-Mávépcell. Az egész szezonban
31 gólt helyeztek el az ellenfél hálójában játékosaink. A csapat gólkirálya
Németh József lett nyolc találatával.
Öt követik: Cseke László, Hegyi László
és Németh Attila 4-4 góllal, míg Szabó Levente hárommal. Csákvári Zsolt

és Hudák Tamás 2-2, Balogh Tamás,
Bodor Tibor, Vér Mihály és Zsömlye
György pedig 1-1 találattal járult hozzá gólok számához, s az általa elért
eredményhez. Velük és csapattársaikkal, Hegyi, Vér és valószínû Cseke kivételével, az augusztus 12-ei,
2006–2007. évi NB II. bajnoki rajton
találkozunk. Köszönjük a játékot, gratulálunk a helyezéshez.
»TIM

» Celli foci hírei
A csapattól a Haladáshoz távozik Hegyi László. Jánosházára
tart, Vér Mihály és Ausztriába Cseke László. Továbbra is a
csapat tagja marad, Balogh Tamás, aki a Haladástól volt kölcsönjátékos. Az egyesület vezetése további játékosokkal is
tárgyalásba van.
Elôkészületi mérkôzések:
Július. 8. Sorokpolány – CVSE pályaavató-mérkôzés
Július. 12. Haladás – CVSE 17.30
Július. 15. Bük, a helyszínrôl még nem döntöttek
Július. 19. CVSE – Jánosháza 10.00
Július. 22. PELC-Lombard, a helyszínrôl még nem döntöttek

Új
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V E G Y E S
» APRÓHIRDETÉS
Celldömölk zöld övezetében, a Mikes K. utcában 63 m2-es, egyedi fûtésû, 2 szobás, erkélyes, téglaépítésû lakás jó állapotban, reális
áron eladó. Celldömölki családi ház, cserebeszámítás is érdekel. Érd.: 06 70/338-9880.
Kemenesmihályfán, a falu központjában régi
típusú parasztház, 1600 m2-es, gondozott
kerttel eladó (víz, gázcsonk van, szennyvíz
bekötésre elôjegyeztetve). Irányár: 2,8 M Ft.
Érd: 06 70/338-9880.
Celldömölkön, új építésû társasházban, 1.
emeleten 2 szobás, erkélyes, 45,5 m2-es lakás nyári költözéssel hosszú távra albérletbe
kiadó. Érd.: 06 70/330-5325.
Jó állapotban lévô, karbantartott boroshordók, szôlôprés, szüretelôkád sürgôsen eladók.
Érd.: 06 70/338-3659, 06 70/319-1661.
Celldömölkön, a városközpont zöldövezetében, csendes helyen 93 m2-es, összkomfortos
családi ház beépítési lehetôséggel eladó.
Érd.: 06 70/276-0246 (16 óra után), 06
30/332-1381.

Kupa Neudauból

Kihelyezett ügyfélfogadás

Szép sikerrel tért haza Ausztriából a
celldömölki U12 labdarúgó utánpótlás csapata (az 1994 január 1-je
után születettek korcsoportja), akik
Velencei Tibor edzô irányításával
labdarúgótornát nyertek testvérvárosunkban, Neudauban. A kis csapatot Dr. Wolfgang Dolesch polgármester fogadta és köszöntötte. Talán ô sem gondolta, hogy a döntôben éppen a mi gyermekeink fogják
az ô csapatuk elôl a nyertesnek járó
serleget elhódítani. Az elôdöntôig a
celldömölkiek a négy mérkôzésbôl
hármat megnyertek, egy döntetlent
játszottak, a döntôben pedig 3:0
arányban verték meg a Neudau
együttesét. 10:0-ás gólkülönbséggel megérdemelten lettek az elsôk.
Zseli Dániel kapusként hozta megszokott formáját, Velencei Balázst
gólkirállyá választották. A csapat további tagjai: Mógor Krisztián, Horváth Dávid, Esztergályos Máté, Kovács Adrián, Pesti Tamás, Somlai
Zoltán, Virág Martin, Czinder Kristóf,
Hideg Péter.

A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal
rendszeres jelleggel minden hónap
elsô csütörtökön kihelyezett ügyfélfogadást tart Celldömölkön.
Az ügyfélfogadás helye: Celldömölk,
Dózsa György u. 18.
Az ügyfélfogadás ideje: 2006. július 6.
(csütörtök), 9.00–12.00 jogi segítségnyújtó szolgálat és áldozatsegítô
szolgálat.
Jogi problémák megoldásában tájékoztatás és felvilágosítás, a szociálisan rászorulók részére ügyvéd
közremûködésének biztosítása; bûncselekmény következtében anyagi-testi-lelki sérelmet elszenvedôknek anyagi, jogi és érdekérvényesítési segítségnyújtás.
Az életüktôl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlására jogosultak 2006.
március 31-e és július 31-e között
ismételten benyújthatják személyi
kárpótlási igényüket az Igazságügyi Hivatalhoz. Adatlapok az ügyfélfogadás idején a helyszínen átvehetôk!

»Takács M.T.

Keresztrejtvény
a rejtvényt szerkesztette: völgyi lászló
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Elôzô rejtvényünk helyes megfejtése: Mi lenne velünk nélküle? Akkor
sajnos ketten lennénk. Nyerteseink könyveket kapnak ajándékba, amelyeket a polgármesteri hivatalban, Horváthné Varga Margit szakreferensnél vehetnek át. Nyerteseink: Kerekesné Németh Klára, Celldömölk, Ifjúság tér 2/D és Somogyi Ivett, Celldömölk, Sági u. 12/c. Gratulálunk!
Mintaférj
Józsi dicsekszik a barátainak, hogy ô mintaférj. Mindenhová
magával viszi a feleségét…
(Folytatás a vízszintes 1. és a függôleges 15. sorban.)
Vízszintes: 1. A megfejtés elsô része 12. Kosárlabdát a gyûrûbe húz 13. Yoko … 14. Észak 15. Filmszínház 16. Futónövény 18. Néma! 19. Teherán lakói 21. …Turner 23. NTL 24.
Zorro 25. Elemi parány 27. Hidrogén 28. Az átmérô jele 28.
Község Dabas közelében 32. Állat szomját oltó 34. Sereg része! 36. … Attila, teniszezô 37. Gally 38. Hetyke 40. Az ész
helye 41. Nem élô 42. Te meg ô 44. Fontos kártyalap 45.
Oromszélek! 46. Kicsinyítôképzô! 48. Fogoly 50. Éneklô
hang 52. Numero, röv. 54. Dorog melletti község lakója
Függôleges: 1. Szén 2. Magot vetett 3. Csaknem kaszáló! 4.
Ábel testvére 5. Ablakkeret! 6. Emile …, regényíró 7. Kicsi
Ali 8. Foszfor 9. Hibázott a tornász 10. Oxigén, Nitrogén 11.
Német város 15. A megfejtés második része 17. Dehogy!
20. Boráról ismert település 22. Fohász 26. A lent törik vele 30. Csendben csaltak! 31. Létesítményt átad 33. Szélesedik 35. Emésztôszerve 39. Rangjelzô 40. Átnyújt 44. Település Gyôr mellett 47. Etelka 49. AOT 51. Talpon van 53. Ontani kezd! 55. …, a csodák csodája 56. Iljusin 57. Hidrogén
58. Fogorvosnál mondjuk
Beküldendô: vízszintes 1., függôleges 15.
Beküldési határidô: július 21.

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

Kemenessömjénben 3 szoba+nappalis, új
építésû cs. ház eladó. Ir.ár.: 14,9 M Ft

Celldömölkön 3–4 generációs, 380 m2-es
cs. ház eladó. Ir. ár: 50 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

Celldömölkön 2 szobás felújított lakás
eladó. Ir.ár: 7,2 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

Nagysimonyiban 3 szobás családi ház eladó:
Ir.ár: 6,9 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.

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

Celldömölkön 63 m2-es, 2 szobás, egyedi fûtésû erkélyes téglalakás eladó. Ir.ár: 9,8 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

Celldömölk, Sági u. 43. sz. alatt

Lakásokra elôjegyzést felveszünk.

R

eladási célból öröklakásokat építünk
2007. szeptemberi átadással.

É

K

– Sági u. 45. sz. alatt folyó lakásépítés folytatásaként –

PCELA

Egy nyaralás
Önnek is jár!

1. emelet 224.000 Ft/m2,
2. emelet 219.000 Ft/m2,
3. emelet 214.000 Ft/m2.

… vagy bármit vásárolhat
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölk I., Celldömölk II., Ostffyasszonyfai
és Vönöcki Kirendeltségének
személyi kölcsönébôl.

Érdeklôdni lehet: 95/422-493, 70/317-4194.

Akciónk 2006. július 3-tól augusztus 31-ig tart.

Bekerülési költség

Holstein Pizzéria
Teljes körû melegkonyhai ételválaszték
Setés, marha, szárnyas, halételek
Napi ajánlatunk: hétfôtôl péntekig 760 Ft/fô
Vállaljuk családi vacsorák, baráti, céges
rendezvények lebonyolítását, hidegtálak,
készételek HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSÁT!
Celldömölk, Temesvár u. 5. Tel.: 95/422-501
Nyitva: minden nap 11.00–24.00

Maximális hitel: 1 millió Ft.
Maximális futamidô: 5 év.
Példa:
Hitel összege

Havi részlet

Futamidô

THM

500.000 Ft

11.800 Ft

60 hó

16,58%

Celldömölk I., Kossuth L. u. 18. Celldömölk II., Hegyi u. 1.
Telefon: 95/420-035
Telefon: 95/420-507
Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60. Vönöck, Kossuth L. u. 69/B.
Telefon: 95/394-005
Telefon: 95/485-010

Kis bank – nagy
lehetôségek!

A Vulkán fürdô megnyitotta új,

szabadtéri medencéit
Többet kevesebbért
Kemenesalja legnagyobb
és legmodernebb termálfürdôjében
Az úszó-, a termál-, a tanmedence, a szabadtéri jakuzzi és a
finn szaunák mellett már 450 forintos nyári egésznapos belépôáraktól vehetôk igénybe kibôvült szolgáltatásaink:

▲ a szabadtéri GYERMEK CSÚSZDAMEDENCE
▲ az 560 m2-es szabadtéri ÉLMÉNYMEDENCE
▲ valamint a szabadtéri KISGYERMEK PANCSOLÓ.
Családdal érkezôknek további kedvezmények!
Kövesse végig a fotball V.B. mérkôzéseit
a szabdtéri jakuzzi medencébôl!!!
Napozóágy-, szaunalepedôés úszósapka-kölcsönzés.

Vulkán fürdô Celldömölk, Sport u. 8.
Tel.: 95/525-070 ▲ www.vulkanfurdo.hu

Molnár & Molnár Kft.
9500 Celldömölk, Tó u. 2. Tel./Fax: 95/422-302

