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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

9500 Celldömölk, Kossuth L. u. 16. • Telefon: (06) 95/423-423 • E-mail: info@cellkabel.hu

Az Akadémia elsô tagja az alsópapság körébôl
EMLÉKEZÉS A 175 ÉVE ELHUNYT KRESZNERICS FERENCRE
Szép számú megemlékezô gyûlt össze
január 18-án az alsósági temetôben a
175 évvel ezelôtt elhunyt nyelvtudós
pap, Kresznerics Ferenc sírjánál. Emlékezésre, fôhajtásra, tiszteletadásra,
mely a rendezô szervek – a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára, a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság, a
Honismereti Munkaközösség – szándéka szerint teljességgel megvalósult, hiszen a nagy tudós emléke ma is élô
Kemenesalján, a nyelvmûvelés ügye
pedig egyre fontosabb lesz a számítógépen, bugyuta rajzfilmeken felnövekvô új generáció számára.
Kustos Orsolya, a Soltis Lajos Színház
tagja Kölcsey Ferenc Himnuszával nyitotta meg a megemlékezést, majd
Horváthné Varga Margit oktatási és
közmûvelôdési szakreferens emlékezett Kresznerics Ferencre, felelevenítve életpályáját, árnyaltan mutatva be
egyéniségét. A történelmi személyiséget úgy mutatta be, hogy mindig az
Embert láttatta a hallgatósággal, a
diákévek felidézésekor csak úgy, mint
pedagógusi és nyelvtudósi tevékenységét méltatásakor. Kihangsúlyozta
tanítványaihoz való kötôdését, pedagógiai elveihez való hûségét még akkor is, ha azzal elöljárói rosszallását
vívta ki. Életpályája jelentôs szakaszának tekinthetô a Bécsben töltött idôszak. Tekintélyes tudósok, befolyásos
személyiségek fogadták maguk közé,
de említésre méltó sokirányú levelezése, a holt nyelvek területén folytatott stúdiumai, és numizmatikai, régészeti tevékenysége is. Igazi hazafiként a magyar nyelv ügyét mindig
fontosnak tartotta, kiemelten kezelte.
Két évtizedes gyûjtômunka eredményeként 1808-ban kezdte rendszerez-

ni gyökérrendû szótára anyagát, melylyel párhuzamosan készítette közmondásgyûjteményét is. Többszöri
betegeskedés után a munkájából
adódó konfliktusok sem kímélték, s
mindezek folyományaként megvált
líceumi katedrájától és plébánosként
Alsóságra került. A lelkiismeretes
egyházi szolgálat mellett sem hagyott fel a szótárkészítéssel, melynek
eredményeként mintegy 80000 szó
került bele, ami a szakemberek szerint óriási teljesítmény. Kresznerics
Ferenc egészsége megrendült, de
még megérhette, hogy szótárának elsô kötete napvilágot látott 1831-ben.
Életmûvét a Magyar Tudós Társaság is
magas szinten elismerte, hisz röviddel 1832-ben bekövetkezett halála
elôtt tiszteletbeli tagjává választotta.
Horváthné Varga Margit mélyen emberi megemlékezô szavai után a koszorúzás következett. Az emlékezés
koszorúját elsôként a szülôfalu, Ivánc
részérôl helyezte el Gyarmati Tiborné
polgármester asszony. Celldömölk nevében Fehér László polgármester és
Hetényi Endre képviselô, az oktatási
bizottsági elnöke koszorúzott. A Celldömölki Többcélú Kistérségi Társulás
nevében lerótta kegyeletét Molnár
Géza vidékfejlesztési menedzser, Takács Mária Tünde oktatási és kulturális referens, valamint Szabóné Kolostori Mária, a bobai iskola igazgatónôje. A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár és a Kresznerics Ferenc Könyvtár nevében Pálné Horváth
Mária igazgatónô, önkormányzati
képviselô, Németh Tibor könyvtárvezetô és Lukács Erzsébet könyvtáros,
önkormányzati képviselô helyezte el
az emlékezés koszorúját. A celldömölki pedagógus társadalom nevében a helyi könyvkiadók emlékeztek:
Dömötör Géza a Pauz-Westermann
Könyvkiadó Kft. ügyvezetô igazgatója
és Lakosi Gyula az Apáczai Kiadó Kft.
gazdasági vezetôje. (Az Oktatási és
Módszertani Kiadó ügyvezetôje, Pataki Marianna Rózsa váratlan elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az
ünnepségen, de támogatásáról biztosította az eseményt.)
Ezután a résztvevôk átvonultak a katolikus plébánia épületéhez, ahol
Marton Márió, a Soltis Lajos Színház
tagja mondta el Bujdosó Ágnes: Ha
szóra nyitod ajkad címû versét, majd
Kresznerics Ferenc emléktábláját koszorúzták meg. Alsóság részönkormányzata nevében Dr. Baráth Katalin
és Gönye Péter önkormányzati képvi-

selôk, majd a Berzsenyi Lénárd Általános Iskola részérôl Dr. Varga Gáborné igazgatónô, Szabóné Kiss Ildikó
igazgatóhelyettes, Soósné Imre
Gyöngyi és Kériné Németh Katalin
diákönkormányzatot segítô tanárok
helyezték el a tisztelet koszorúját. Az
Alsósági Római Katolikus Egyházközség nevében Dr. Koltai Jenô esperesplébános, Horváth Gábor az egyházközség világi elnöke, Faragó Józsefné
gondnok, valamint a Szent Miklós
Alapítvány nevében Barna István kuratóriumi elnök és Vargáné Kovács
Marietta kuratóriumi tag koszorúzott.
A Kresznerics Ferenc szellemi nagyságához méltó megemlékezés a Szózat
eléneklésével ért véget.
Ezzel nem zárult le Kresznerics Ferenc
örökségének gondozása, hiszen a sikeres anyanyelvi verseny – mely a
könyvtár átépítése miatt legutóbb
nem került megrendezésre – újraéled,
ahogy azt Németh Tibor könyvtárvezetôtôl és a verseny szellemi atyjától,
Dörnyei László magyartanártól megtudtuk. Jó érzés, hogy Kresznerics Ferenc emléke élô, máig ható szellemi
örökségünk, még akkor is, ha sokan
azt hiszik, hogy az elsô magyar nyelvi
szótár Czuczor Gergely és Fogarasi János munkája. Mi sem bizonyítja
Kresznerics elsôségét jobban, mint az
a tény, hogy Czuczor és Fogarasi többször hivatkozik Kresznericsre. Ha a
Magyar Kultúra Napja táján jobban figyelünk kultúránkra és nyelvünkre, ez
természetes. Jó lenne, ha mindig így
lenne és ezt a felelôsséget nem csak
a tanárokra, könyvtárosokra, népmûvelôkre hárítanánk, hanem közös ügy
lenne, hisz az egyetlen, ami összeköt
minket: a nyelv, Torontótól Sepsiszentgyörgyig és Galántától Szabadkáig. Vigyázzunk rá! Erre is kötelez
Kresznerics Ferenc emléke!
»erel
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Patthelyzet a testületi ülésen

A titkos
szavazás után
továbbra sincs
alpolgármestere
Celldömölknek

Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselôtestülete rendkívüli ülést tartott
január 18-án. A városatyák egyik fô napirendi pontként a Városi Televízió Celldömölk Kht. sorsát tárgyalták. A testület tagjainak többsége a december 13-i ülésen
úgy szavazott, hogy január 31. napjával
szûnjön meg a Közhasznú Társaság. Ekkor
Fehér László polgármester indítványozta az
ügy újratárgyalását egy következô ülésre,
ugyanis csak egyik érintett szakbizottság
értekezett róla elôzetesen. Mint azt Söptei
Józsefné képviselô elmondta, a Kht. az önkormányzat vagyona, ezért a pénzügyi és
gazdasági bizottságnak mindenképpen foglalkozni kellett volna vele és a gazdaságosság elvén alapuló döntést hozni. Így véleménye szerint törvénysértô határozatot
hoztak december 13-án. Ennek újratárgya-

lását egy 15 napon belül összehívott ülésen kellett volna napirendre tûzni, erre
azonban nem került sor. Baranyai Attiláné
dr. jegyzô tájékoztatásul közölte, hogy a
testület fenntarthatja, vagy módosíthatja
korábban meghozott döntését. Fehér László polgármester szavazásra tette fel az
ügyet, miszerint helyezzék hatályon kívül a
decemberi határozatot. 7 igen, 8 nem szavazat és egy tartózkodás mellett ez nem
történt meg. Így január 31-i hatállyal megszûnik a Városi Televízió Celldömölk Kht.
A jobboldali képviselôk mûsorkészítési pályázat kiírását szorgalmazták, a városvezetô azonban ezt nem támogatta, mert a bizottságok elôzetesen nem tárgyaltak róla.
A továbbiakban a testület foglalkozott az Új
Kemenesalja címû önkormányzati lap felelôs kiadójának módosításával, melyben

nem hoztak döntést: a január 30-i soros ülésen terjesztik elô újra.
Mivel a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Vas Megyei Kirendeltsége felszólította a város képviselô testületét
alpolgármester választására, Fehér László
polgármester kísérletet tett rá a rendkívüli
ülésen. Az októberi alakuló üléshez hasonlóan, ismét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására kérte a képviselôket:
egy alpolgármester helyett kettôt válasszanak. A többség azonban most is egy alpolgármesteri posztot támogatott. A városvezetô Söptei Józsefné, korábbi alpolgármester személyére tett javaslatot. A titkos szavazás után azonban nem született minôsített többség a jelölt mellett, így továbbra
sincs alpolgármestere Celldömölknek.
»REINER ANITA

Vélemények testületi ülés után
Valamennyi képviselôi csoportot és Farkas Zoltán független képviselôt is megkerestük, hogy a képviselôi helyek
arányában fejtsék ki véleményüket a kialakult áldatlan helyzetrôl. Az MSZP képviselôi jelezték, hogy következô
számunkban kívánják álláspontjukat megfogalmazni.

» SZOCIALISTA SZÍNJÁTÉK A TESTÜLETI ÜLÉSEN
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 2007. január 18-án tartott rendkívüli ülést,
melyet a jobboldali képviselôk kezdeményezésére hívott össze a polgármester.
December 13-án úgy határozott a testület,
hogy jogutód nélkül megszünteti a Városi
Televízió Celldömölk Kht-t és mûsorkészítési pályázatot ír ki. Fehér László polgármester nem értett egyet a testület döntésével, ezért az ügy újra tárgyalását kezdeményezte. Nem élt a törvény által biztosított határidôvel, nem hívott össze testületi ülést, ezért határozatunk 2006. december 28-án hatályba lépett. A Kht. ügyvezetôjének megbízatása 2006. december 31én lejárt, polgármester úr azonban nem
szavaztatott decemberben az ügyvezetô
megbízásáról, mulasztása következtében
januárban nem volt törvényes képviselôje
a Kht-nak, nem tudtak béreket fizetni, járulékokat utalni. Szerettük volna ezt a törvényellenes helyzetet rendezni: ügyvezetôt választani és a mûsorkészítési pályázati határidôket módosítani.
A január 18-ai ülésen az MSZP és SZDSZ
tagjai, szimpatizánsai jelentôs számban jelentek meg, és felszólalásaikban becsmérelték a testületet, illetve a Kht-t meg4

szüntetô döntését. Sajnáljuk, hogy néhány
városlakó a legsúlyosabb veszélynek médiájuk elvesztését tartja, egyúttal reméljük, hogy a kórház védelmében szervezett
következô tüntetésen hasonló lelkesedéssel fogják hallatni a hangjukat.
A Városi Televízió Celldömölk Kht-t az elôzô baloldali városvezetés jelentôs anyagi
ráfordítással hozta létre, politikai céljai érdekében. A stúdióvezetô az MSZP Sárvári
Szervezetének akkori elnöke lett, a következô évben az ügyvezetôi teendôket Söptei Józsefné alpolgármester vôjére bízták.
A közpénzbôl fenntartott televízió a választási kampány során elfogultságát bizonyította, és október eleje óta sem láttunk
változást a médium mûködésében.
A megszüntetés mellett pénzügyi érvek is
szólnak, hiszen az elôzô négy évben a kht.
formában mûködô televízió a korábbiakhoz képest közel kétszer annyiba került.
Most pályázat útján választjuk ki a mûsorkészítôt, célunk egyértelmû: szeretnénk
olcsóbb és kiegyensúlyozottabb városi televíziót és önkormányzati lapot.
Ma Celldömölk életében nem a televízió és
az újság a legsúlyosabb probléma. Kórházunk jövôje a kormánynak „köszönhetôen” kilátástalanná vált, 70 milliós hiánnyal
küzd, a fürdô közel 100 milliós hiánnyal
zárta az évet, a várost több száz milliós

adósság terheli. A Gyurcsány-kormány
megszorító intézkedéseinek köszönhetôen
szûkülnek az önkormányzat bevételei,
éppolyan súlyos terhet ró ez ránk, mint a
lakosságra. Zsúfoltak az óvodák, iskoláink
és az utak állapota elkeserítô. Polgármester Úr és csapata minderrôl szeretné elterelni a köz figyelmét.
Az alpolgármester személyére CSAK mi
kezdeményeztünk tárgyalásokat az elmúlt idôszakban polgármester úrral, ô ezt
nem tette meg irányunkban. Véleményünk szerint az alpolgármesternek élveznie kell a testület többségének bizalmát, tükrözni kell a választók akaratát.
Így számunkra Söptei Józsefné nem elfogadható jelölt.
Polgármester úr viselkedése, folyamatos –
általa is elismert, szándékos – törvénysértése, a legutóbbi ülés elôterjesztéseinek meg
nem szavaztatása nem szolgálja Celldömölk
és az itt élôk érdekeit. Mi továbbra is törekszünk az együttmûködésre, ezt azonban
csak a választási eredmények kölcsönös elfogadása esetén tudjuk elképzelni.
A Kereszténydemokrata Néppárt képviselôi, valamint a Fidesz–Nemzeti Fórum képviseletében: dr. Baráth Katalin, dr. Fonyó
Roberta, Gönye Péter, Horváth Melinda,
Kiniczky István, Lukács Erzsébet, Makkos
István, Végh Szilárd

» K Ö Z É L E T
» EGYÜTT CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT EGYESÜLET
Minden képviselônek tudnia kell,
hogy októberben véget értek a választási csatározások. Azóta az érdemi munkával kellene foglalkozni. Az
utolsó testületi ülésen elhangzottak
helyett a város fejlesztési tervével, a
megjelenô pályázatokkal, a városháza építésével, a 2007. évi költségvetéssel, egyszóval Celldömölk jövôjével kellene foglalkozni. A legutóbbi
ülés után is látható, hogy mindenképpen szükséges a szakmai bizottságok komoly, elôkészítô munkája.
Minden képviselônek tudomásul kel-

lene vennie, hogy a polgármester a
lakosság jelentôs többségének akaratából választott legitim vezetô.
Munkáját segíteni kell, nem akadályozni, mert ebben az esetben a város elôbbre jutását gátolják. Ezidáig
többet foglalkoztunk azzal, hogy milyen mûködési rend szerint dolgozhat
a testület, mint azzal, hogyan vihetjük elôre a várost. A média ügye fontos, de nem a legfontosabb a város
életében, s mint mindent, ezt is meg
lehet oldani becsületesen, toleranciával, pályáztatás útján, de semmikép-

pen sem erôbôl, a számbeli többség
kihasználásával.
A város elsô embere a megegyezés
jegyében számos egyeztetés során
kereste a konszenzust, de a polgári oldal részérôl nem méltányolták törekvéseit. Celldömölk egyik legnagyobb
civil szervezetének képviselôiként bízunk abban, hogy a lakosság részérôl
várható megnyilvánulások pozitívabb
irányba tudják késztetni a képviselôket, hogy betartsák mindazt, amire
felesküdtek.
Söptei Józsefné és Véghné Gyürüssy Katalin

» FARKAS ZOLTÁN FÜGGETLEN KÉPVISELÔ, KORELNÖK
Szerintem a legnagyobb baj, hogy a politika a város érdekei elé helyezôdött.
Néhány kérdésben elfajultak a dolgok,
amelyek megoldásához elengedhetet-

len, hogy ne ellenségnek tekintsék egymást a képviselôk. Sajnálatos, hogy
hiányzik a bizalom egymás iránt, amely
a hatékony testületi munka alapja le-

Jegyzôi kollégium
Jegyzôi kollégium összehívását kezdeményezte a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Vas
megyei Kirendeltsége január 17-én.
A 28 település képviseletében megjelent jegyzôk és körjegyzôk tájékoztatást kaptak a jogszabályi, valamint
a hivatalt érintô mûködési rend változásairól. Az ismertetô elhangzása
és a vélemények, álláspontok egyeztetése mellett a jegyzôk több, a
kistérséget érintô problémával is foglalkoztak. A tavaly nyáron megjelent
oktatási törvény módosítása nagyon
nehéz helyzetbe hozta a kistelepülési általános iskolákat. Az oktatási
intézmények teljes felszámolását

mindenki szeretné elkerülni, ezért települések vezetôi, iskolaigazgatói
megkezdték az egyeztetéseket és
keresik az utat, amelyen iskoláik tovább mûködhetnének. A Baranyai Attiláné dr. által vezetett Jegyzôi Kollégium témája volt még a jelzôrendszeres házi segítségnyújtás rendszerének kistérségi kiépítése is. Ennek
több lehetôsége van: egy saját rendszer megvásárlása és üzembe helyezése, illetve a rendszer kiépítését vállalkozóra is bízhatják. A megvalósítási formáról a kistérség településeinek
polgármestereibôl álló Társulási Tanács fog dönteni.
»TAKÁCS M. TÜNDE

Pályázati felhívás pedagógus
munkakör betöltésére
A pályázatot meghirdetô szerv: Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola, 9500 Celldömölk, Sági u. 65.
Meghirdetett munkahely: Építôipari mûszaki tanár vagy építôipari mérnök tanár (szobafestô-mázoló-tapétázó, valamint kômûves szakok elméleti oktatására). Képesítési és egyéb feltételek: Egyetemi vagy fôiskolai végzettség.
Jelentkezés: Az iskola igazgatójánál írásban, telefonon vagy személyesen.
E-mail: cellszaksuli@cellkabel.hu

hetne. Az egyik sarkalatos ügyben, az
alpolgármester megválasztásának kérdésében is mindenkinek engednie kellene a merev álláspontjából.

Pályázati
felhívás
Celldömölk Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
olyan mûsorszolgáltató kiválasztására, aki vállalja azonos fôcímmel
jelentkezô, legalább 30 perc tiszta
szövegidejû, a Celldömölkön élôk mindennapi
életével foglalkozó, a helyi eseményeket bemutató eredeti hírszolgáltatás végzését, amelynek
mûsoridejébe szerkesztett mûsorszám esetében
beleszámíthatók a riportok, tudósítások és helyszíni bejelentkezések, önálló részeként a Celldömölk sporteseményeit bemutató sporthírek és
kulturális eseményeit bemutató kulturális hírek.
A pályázati felhívás anyaga 2007. február 2-ig a
Polgármesteri Hivatalban (Celldömölk, Szentháromság tér 1.) Horváthné Varga Margit oktatási
és közmûvelôdési referenstôl vehetô át.

Tájékoztató egészség- és nyugdíjbiztosítási ügyfélfogadásról
A Vas Megyei Egészségbiztosítási Pénztár és a Nyugat-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság (Szombathely) a kihelyezett ügyfélfogadási
rendjét megváltoztatta.
A két hivatal a jövôben városunkban minden hónap
elsô szerdáján tart ügyfélfogadást.
Legközelebb 2007. február 7-én lesz ügyfélfogadási nap 8.30–11.30 óráig a Polgármesteri Hivatal
földszinti tárgyalótermében.
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J U B I L E U M «

Jánosházán iskola ôrzi Szent Imre emlékét
» A „LILIOMOS HERCEG” ÜNNEPE
Az egyház november
5-én ünnepli Szent
Imrét, a magyar ifjúság védôszentjét, akinek 2006-ban 975.
halálozási évfordulójára, 2007-ben pedig
születésének 1000
éves jubileumára emlékezhetünk. Mi az,
ami életébôl idôszerû
és követésre érdemes? Sík Sándor írta a
magyar szentekrôl:
„Ma, amikor a nagy megrendülések
és történelmi próbák idejét éljük,
/…/ azokhoz kell odafordulnunk,
akik egyszer már megmutatták,
miért vagyunk itt és hogyan kell magyarnak lenni!”
István király egyetlen gyermekeként
ismerjük, pedig szinte biztosan voltak
testvérei. A Képes Krónika több, korán
elhunyt fiúról tesz említést, akik már
korán meghaltak. Születési éveként
1007-et fogadják el, helyét Székesfehérvárra teszik. Gizella királyné bátyjáról, a német császárról a Henrik nevet kapta, amely magyarosan Imre.
A halála után keletkezett legendák
adják írásos forrásaink zömét. „Liliomos herceg”-ként sokáig nôies, nem
evilágra való alaknak rajzolták. Pedig

KIHELYEZETT ÜGYFÉLFOGADÁS
A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal (Szombathely, Széll K. u. 54.; tel.: 94/512-620)
rendszeres jelleggel minden hónap elsô csütörtökén kihelyezett ügyfélfogadást tart Celldömölkön.
Az ügyfélfogadás helye:
Celldömölk, Dózsa György u. 18.
Az ügyfélfogadás ideje:
2007. február 1. csütörtök,
9.00–11.00 óráig jogi segítségnyújtó szolgálat, jogi problémák megoldásában tájékoztatás és
felvilágosítás, a szociálisan rászorulók részére
ügyvéd közremûködésének biztosítása.
11.00–12.00 óráig áldozatsegítô szolgálat, bûncselekmény következtében anyagi – testi –
lelki sérelmet elszenvedôknek anyagi, jogi
és érdekérvényesítési segítségnyújtás.
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Imrét nyilván uralkodónak, hadvezérnek és diplomatának nevelték. Sportosan edzett volt, tudott harcolni és
vadászni.
Szent István szenvedélyesen szerette
fiát, nevét naponta belefoglalta
imádságába. Mikor nyiladozni kezdett a gyermek értelme, maga vállalkozott a tanítómester szerepére: bevezette a keresztény vallás ismeretébe és gyakorlatába nemcsak szóval,
hanem elsôsorban példájával.
Gellért bencés szerzetes irányításával
Imre elvégezte a kor iskolafokozatait,
a triviumot és quadriviumot, megtanult latinul és édesanyja révén bizonyára németül is. A világi tudományok mellett az apát beavatta ôt a
lelki élet titkaiba. Olyan ifjú lett belôle, „akit szeretett az Isten és tiszteltek az emberek”. A veszprémi kápolnában imádkozva egyszer égi szózatot hallott, amely figyelmeztette,
hogy legyen élete végéig testében
és lelkében tiszta, ne szennyezze be
magát bûnnel. Válasza így hangzott:
„Úristen, te az egész világ Gondviselôje vagy. Te adsz erôt a gyenge embernek, a te kezedben van a fejedelmek lelke. Te hatalmasabb vagy minden földi királynál. Tégy velem tetszésed szerint.”
15 éves korától atyja vette maga
mellé és 23 éves korában látta befejezettnek nevelését. A jövendô uralkodótól elvárták, hogy rangjához
méltó házasságot kössön. Nem tudjuk pontosan, ki lett a felesége, de
fogadalmát megtartva szûzi házasságban élt.
Az uralkodói szerepre való felkészülését szolgálták az ún. „Intelmek”,
amelyet István fia számára készíttetett. A megfogalmazás valószínûleg
nem tôle való, de a gondolatok feltétlenül. Nagyon idôszerûek ezek az
elvek: a keresztény hit megôrzése, a
haza szeretete és védelme, az igazságosság és a türelem megteremtése
a közállapotokban, a jövevények jó
fogadtatása, a döntések széleskörû
elôkészítése, az elôdök és a hagyomány tisztelete, irgalmasság és a
többi erény gyakorlása.
Atyja szerette volna, ha még életében megkoronázzák fiát, de Imre
herceget vadászat közben egy feldühödött vadkan halálra sebezte, s

1031. szeptember 2-án belehalt sebeibe.
Remek kilátások, kiváló felkészültség
– mindez hiába? Prohászka Ottokár
válasza: „Emberi tervezgetés szerint
elsô királyunkat követte volna a trónon, és népünket vezette volna egynehány esztendeig a földön. Isten
végzése azonban mennyei trónra
emelte 1031-ben, hogy mindörökre
vezesse a magyar ifjúságot, mint példaképe és közbenjárója.”
Jánosházán 1993-ban megnyitotta kapuját a Szent Imre Általános Iskola.
Katolikus iskolaként alapvetô célja,
hogy a hit és az alapmûveltség találkozásának helye legyen. Neveljen vallásos, tiszta erkölcsû ifjúságot, készítse fel tanítványait az embertársak
krisztusi szolgálatára és a magyar haza javára. Biztosítsa az egyetemes és
vallási mûveltség egyensúlyát, a hit
és a tudomány zavartalan együttlétét.
A növendékek vonzó példaképként
tekinthetnek Szent Imrére, aki ifjúsága éveit jól használta ki. Tanult,
edzette magát, szellemi és lelki élete
tudatos volt. Tiszteletben tartotta
szülei akaratát, sohasem pergett le
róla a bölcs király szívébôl fakadt
jótanács. Teljes szívvel és mély meggyôzôdéssel fogadta el nevelôje, a
vértanúlelkû püspök irányítását. Élete
végéig megtartott fogadalma megtanít a lemondásra, amely minden közösségi szolgálat alapja.
Az iskola 2001-ben elkészült címere
Illés Erika jánosházi származású szobrászmûvész alkotása és mûvészi
összefoglalása a szentimrés életeszménynek. A liliom formájú pajzsot
ezüst színû sáv osztja ketté. A felsô
mezôben középkori ablak motívum
jelzi az iskola nyitottságát az isteni
fényre, a tökéletességre törekvést. A
kitárt ablak az emberek felé irányuló
nyitottság jele. Hivôk és nemhívôk,
elesettek és rászorulók lelki nevelésének fontosságára utal. A középsô középkori ablakrész emlékeztet a hagyományok ôrzésére. Szent Imre liliomos alakja a tisztaságot jeleníti meg.
A pajzs égszínkék mezôje az igazság
és hûség jelentését hordozza. A pólya
ezüst színe a megvilágosodásra utal,
a nyitott könyv a tudás befogadására,
így a tanulás szimbóluma.
»MOLNÁR TERÉZIA

» V E G Y E S

A Kemenesaljai Baráti Kör
„tengeren túli” kapcsolata
Népes csoportunkban a tavaly ôszi
összejövetelünkön emlékeztünk meg a
Kemenesaljai Baráti Kör megalakulásának 20. évfordulójáról. Az eltelt idôszakban nem csak tagjainak nyújtott
gazdag programot, de jelenlétével, a
városban és a város környékén szervezett rendezvényeivel aktív szerepet
vállalt szûkebb hazánk Kemenesalja
életében is. A tagok többsége az ország
különbözô részein él, ápolja elszakíthatatlan gyökereit, és sokoldalú felkészültségével részt vállal egykori bölcsôhelye megismertetésében, hagyományainak ápolásában.
Többen visszatérô vendégként szakmai
tudományos munkájukkal szellemi és
anyagi értékekkel is gyarapítják Celldömölk várost és környékét. Írásomban
egy ilyen tagtársunk személyét, tevékenységét szeretném bemutatni. Varga
Imre Celldömölk város szülötte, a celldömölki gimnázium egykori tanulója
Budapesten szerzett vegyészmérnök
diplomát. Az ’56-os magyar forradalom
részese, melynek leverése után Kanadában talált végleg otthonra. Szakmai
munkájáért – számos kanadai elismerés
után – részére 2006. október 5-én a Magyar Köztársaság Elnöke A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta. Kivonat a kitüntetésbôl: „Varga Imre bányamérnöknek a VARGA ENTERPRISES Ltd. Elnökének a magyar bányajog megújításában
való részvételéért, a magyar oktatásnak

nyújtott támogatásáért, valamint a kanadai magyarság érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként.”
Magas szintû szakmai munkája mellett
szívügyének tartja a kanadai magyarság összefogását, az 56-os magyar forradalmi emlékek ápolását. Egyik szervezôje és kivitelezôje volt az 50. évfordulós megemlékezésnek. Felemelô érzés kezünkbe venni a kanadai Magyar
Kultúrközpont 56-os megemlékezésének mûsorát, melynek keretében Varga Imre koszorúzási beszédet mondott.
Október 23-án déli 12 órakor megemlékezést tartottak Calgaryban a Városháza elôtti Memorial Plaza téren, melyen az albertai és a központi kormány
képviselôi is jelen voltak. Varga Imre itt
is rövid beszédet mondott.
E napot Calgary Városa’ Remember
Hungary 1956’ nappá nyilvánította, és
az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc emlékére egész nap magyar zászló lengett az Old City Hall elôtti téren.
Október 27-én a helyi Petroleum Történeti Társaságnak tartott elôadást Varga Imre „Magyarország vesztesége,
Kanada nyeresége” címmel. Kis országunk értékeire rámutatva kiemelte,
hogy 1956-ban mintegy 35000 felkészült fiatal érkezett Kanadába, akik közül több százan a vegyiparban helyezkedtek el, és tudásukat kitûnôen kamatoztatták az „új haza” javára.
Varga Imre ma is élô kapcsolatot tart

fenn magyarországi régi és új barátaival. Hazalátogatása alkalmából részt
vesz a Kemenesaljai Baráti Kör rendezvényein, nagy összegû tôkével alapítványt létesített, melyet a kör Varga-Szita Alapítvány néven mûködtet. Az alapítvány lehetôvé teszi, hogy évrôl-évre
arra érdemes, Celldömölkön érettségizett fiatalokat ösztöndíjjal támogassunk.
Varga Imre barátunkat ezúton is szeretettel köszöntjük, kívánunk neki jó egészséget, hogy hazánkat még sokáig képviselhesse a távoli Kanadában.

Nagy összegû
tôkével
alapítványt
létesített

»Balogh Ernô
a KBK vezetôségi tagja

A csapadékvízet ne a szennyvízcsatornába!
Celldömölk szennyvízcsatorna-hálózata nagyobb záporok esetén túlterheltté válik, a
vezetékek túlnyomás alá kerülnek és az alacsonyabban fekvô házak pincéiben elöntések, beázások keletkeznek. Szolgáltatóként
szintén tapasztaljuk a problémát, hiszen a vezetékek, a szennyvízátemelôk és a szennyvíztisztító telep túlterhelten üzemelnek.
Celldömölk közigazgatási területén Izsákfa kivételével a szennyvíz elvezetésére elválasztott
rendszerû csatornahálózat épült ki. A szennyvízcsatorna-hálózatba csapadékvíz bevezetését
a közmûves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre vonatkozó 38/1995. (IV. 5.) számú Kormány rendelet tiltja.

Célunk, hogy megszüntessük a szennyvízelvezetô hálózatba bekerülô csapadékvíz
mennyiségét, mely illegálisan kerül a rendszerbe. Ennek érdekében fel kell derítenünk
azokat a helyeket, ahol elválasztott rendszerû szennyvízcsatornán keresztül történik a
csapadékvíz elvezetése. Hatékony módszereink vannak, amelyek megmutatják az illegális csapadékvíz-bevezetés helyét.
A szabály ellen vétôket elôször figyelmeztetjük, majd 60 napos határidôt engedélyezünk,
hogy a helyzetet megszüntessék, tekintettel
arra, hogy az érintettek jó része nem szándékosan, hanem tájékozatlanságból szegte
meg a szabályokat. Azokkal szemben, akik a

felszólításnak nem tesznek eleget, szabálysértési eljárást kell kezdeményeznünk.
Az illegális bekötések felszámolása azért
szükséges, mert a szennyvízhálózatba bevezetett csapadékvíz megnöveli a szennyvízelvezetés- és tisztítás költségeit és ez fogyasztóinknak többletkiadást jelent.
Kérjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a csapadékvíz elvezetésénél a fent leírtakat fokozottan vegyék figyelembe és gondoskodjanak a
rákötés mielôbbi megszüntetésérôl.
Konstruktív együttmûködésüket elôre is
megköszönjük.
Kemenesvíz Víziközmû Kft.
Celldömölk • Tel.: 95/521-001
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Alkotói díj – a méltó jutalom
» INTERJÚ BAKÓ LÁSZLÓVAL, A BAKÓ-TREX KFT. ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓJÁVAL

Év vége a számvetés idôszaka, nem
csak az emberek, hanem a szervezetek, szövetségek életében is. Bakó
László a BAKÓ-TREX Kft. 75 éves ügyvezetô igazgatója a Magyar Iparszövetség Alkotói Díját vehette át. Ennek
apropóján kértem tôle riportot, mely
némileg rendhagyó módon indult. Az
üdvözlés formaságain túlesve kávé
mellett ültünk az igazgatói irodában.
Tekintetem festményeken, trófeákon
kalandozott, elidôzött a sarokban elhelyezett címeres magyar zászlón, Bakó
László pedig szinte kérés nélkül mesélni kezdett. Gyermekkorról, egykori társakról. Sorsfordító és emberpróbáló
idôkrôl, apró véletlenekrôl, gesztusokról, melyek életkezdését befolyásolták. Jó volt hallgatni. Aztán szerencsére eszembe jutott, hogy miért is mentem valójában, bekapcsoltam a diktafont, s az alábbi beszélgetés már rendezettebb mederben csordogált.
» Elôször is gratulálok az alkotói díjhoz! Milyen út vezetett az elismerésig?
– Az Iparszövetség jogelôdei megszûntek, most úgy tûnik, újraéled a
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gondolat, hogy a régi eredményeket
valami módon felszínre kellene hozni. Ez a díj nem csak a kilencvenes
évek utáni alkotásról szól, hanem inkább a munkában eltöltött negyvennégy évnek. A kezdetekkor engem
úgy hívtak ide a Háziipari Szövetkezethez elnöknek, aztán többször újraválasztottak, és soha nem kellett attól félnem, hogy kapok öt ellenszavazatot. Úgy hiszem, szót tudtam érteni
az emberekkel, mindenkivel sikerült
megtalálni a hangot. Hét telephelyünk volt különbözô profilú munkákkal. Anyagi gondjaink sose voltak. A
CELLTEX telepét (ma CELLCOMP) ’79ben felépítettem úgy, hogy egy forint
hitelt nem kellett felvennem. Ez ma
szinte elképzelhetetlen. Visszatérve a
nyolcvanas évekre, jelentôs lépés
volt, hogy megegyeztünk a BRG-vel,
hogy létesítünk egy elektronikai üzemet. Emellett volt Várpalotán és Körmenden üzem, Nagyvázsonyban sorkimenô tekercseket, Jánosházán torontáli szônyegeket gyártottunk és
még sorolhatnám. Elkezdtük a galvánüzem létesítését. Egyszóval erre
az idôszakra – a nyolcvanas évektôl
kilencvenig – tehetô a nagy fejlôdés.
Eközben mindig oda kellett figyelni a
környezetünkre, mit gyárt a konkurencia és hogyan lehet minél több
embernek munkát, lehetôséget adni.
Volt olyan idôszak, hogy 1800 ember
dolgozott a cégnél. Az is igaz, hogy
nem nyolc órát dolgoztunk és igyekeztem magam olyan emberekkel
körülvenni, akik ugyanúgy gondolkodtak, mint én és egyet tudtunk érteni. Együtt dolgoztunk, de tudtunk
ünnepelni is. Nálunk a közgyûlések
kisebb népünnepélyek voltak, bár
ezeket mostanában már az emberek
elfelejtik. Kár, hogy csak a pénz a lényeg, és nem az együvé tartozás
megjelenítése. A leglényegesebbet
hagytam a végére. Az természetes,
hogy családi háttér és segítség nélkül
nem ment volna, mint ahogy senkinek nem mehet e nélkül. Aki ilyent
felvállal, ott a feleségnek a gyermeknevelésbôl kell nagyobbat vállalni, a
gyerekeknek pedig megértônek kell
lenniük. Komplex dolog, nem lehet
az egyént a családtól különválasztani. Örülök, hogy sikerült ezt a hosszú

idôszakot végigcsinálni, a néha jelentkezô gondok, bajok ellenére.
» Milyen külsô és belsô tényezôk
ösztönözték a folyamatos váltásokra, a jó színvonal megtartására?
– A megmaradni akarás gazdasági
kényszere, hiszen számos példát tudnék sorolni, ami a fejlôdésre és egyszersmind a váltásra kényszerített.
» Mivel és hogyan lehet a mai piacon versenyképesnek maradni?
– ’90 után jelentôsen megváltozott a
helyzet. A korábbi termékekkel megszûnt az export, jelentôsen lecsökkent
a belföldi piac. Kissé szinte kínomban,
de legfôképpen ésszerûségbôl ’90
májusában megkerestem a kapcsolatot a TRIUMPH céggel. A bécsújhelyi
üzem akkori igazgatója, Lengle úr is
vadász volt, aminek egy kicsi köze lehetett ahhoz, hogy a szokásos utat
végigjárva ugyanazon év szeptemberében beindult a cég, és azóta is tart
a kapcsolat és megvan a munka.
» Milyen tervei, ambíciói vannak
akár a munka, akár hobbija, a vadászat területén?
– A kettôt külön kell választani. A céges ambíció a fiam által irányított romániai üzemre irányul, magyarországi fejlesztésrôl most nem beszélhetek. A román fejlesztés nagy odafigyelést igényel, bár nagyobbik hányadát a fiam rendezi, aki a tulajdonos és mûszaki igazgató. Nem könnyû, mert messze van, a Vajdahunyad alatt, Calanban található üzem,
amely ide 8-9 órás autóút. A dolgozók zöme román, a magyarok kisebbségben vannak, de mindenki jól érzi
magát, nagyon kicsi a fluktuáció. A
hobbi? Már annyi vadat lôttem, hogy
kezdem visszafogni magamat. Még
volt egy álmom, hogy Afrikában egy
nagymacskát lôjek, ami már egyszer
egy hét várakozás alatt nem jött
össze. Most már másképp gondolom.
Leginkább annak örülök, amikor a
fiammal meg az unokámmal megyünk el ilyen turnékra a nyári meg a
tavaszi szünetben és egy-két kapitális ôzbakot el tudunk ejteni. Ez a családi együttlét engem most kielégít!
» Kívánom, hogy ehhez hasonló családi örömökben és céges sikerekben
még sokáig része legyen! Köszönöm
a beszélgetést!
»erel

» K U L T Ú R A

Portrévázlat Gosztola Adélról
„A SZÍNHÁZAT FÔÁLLÁSBAN, MELLÉKÁLLÁSBAN ÉS HOBBI SZINTEN IS ÛZÖM”
Egy celldömölki származású színmûvésznô hétrôl hétre nagy sikerrel szerepel a nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színház elôadásaiban. Gosztola Adél
immár 14. évadát kezdte meg a nyírségi társulatban.
» Hogy érzed magad Nyíregyházán?
– 1993 óta vagyok a Móricz Zsigmond
Színház tagja, nagyon magával ragadó ez a város, le is telepedtünk itt,
most már saját házunkban lakunk.
Úgy gondolom, hogy ez a város nekem már az otthonommá vált, és itt is
kívánok maradni, ameddig csak lehetséges.
» Úgy tudom, hogy az elmúlt évadod nagyon sikeres volt, megkérlek,
mesélj errôl az olvasóinknak!
– Tavaly bemutattuk a „Család ellen
nincs orvosság” címû darabot, amelyikben az egyik nôi fôszerepet játszom. Emellett az „Ancona-i szerelmesek” sikerszériája nagyon meghatározó volt az életemben, mert százszor játszottuk el. Nyáron bemutattuk
a „Jövôre veled ugyanitt” címû kétszemélyes darabot, amely egyrészt
azért különleges, mert nagyszerû
elôadás lett, Szalma Tamás, a férjem
rendezte és egy kiváló barátommal,
Petneházy Attilával játszom benne.
Remek vígjáték, szerintem nem idegen a címe az olvasóknak. Gyakran
játsszuk Nyíregyházán és a környéken is. Erre nagyon büszke vagyok,

mert azt gondolom, hogy a pályám
egyik legjelentôsebb szerepe és reméljük, hogy az alakítás is olyan,
mint amilyennek én gondolom.
Egyelôre a visszajelzések ezt mutatják. Nagyon nehéz játszani, mert két
színész egy egész estét betöltô
elôadásban eléggé leterhelôdik, nagyon komoly koncentrációt igényel.
Persze ez egy vígjáték, de nagyon
komoly munka, ugyanakkor a közönség nem érezheti, hogy milyen nehéz dolog.
» Nyilván sok munkád van egy-egy
elôadásban, mit csinálsz akkor, amikor nem a színházzal foglalkozol?
Mennyi idôd jut a kikapcsolódásra?
– Színészi tevékenységem mellett a
színház mûvészeti titkára is vagyok,
ezért széles sávon mozog a munkám,
amely napközben is lefoglal. Van egy
három és fél éves tündéri kislányom,
akivel igyekszem minél több idôt tölteni. Hobbim Lenke lányommal ki is
merül, mert hál’ isten abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a
munkám a hobbim is. Tehát a színházat fôállásban, mellékállásban és
hobbi szinten is ûzöm, így aztán különösebben más elfoglaltságot nem nagyon tudok magamnak találni és –
hogy ôszinte legyek – nem is keresek.
» Milyen terveid vannak erre az évre, illetve milyen szerepek várnak?
– Folyamatosan játsszuk ebben az

évadban is a Jövôre veled ugyanitt címû darabot, mellette mûsoron van
még a „Család ellen nincs orvosság”
is, a nyárra pedig nagyon komoly terveink vannak. Elképzelhetô, hogy
még egy szerepet fogok vállalni.
» Mennyi idôd van a színház melletta távoli Celldömölkre hazalátogatni?
– Amikor csak van idôm, jövök, fôleg
mióta a kislányom megszületett. Azóta
a szüleim is többet igényelnek belôlünk, vagyis inkább az unokájukból.
Amikor csak tudunk, találkozunk, bár
egyre gyakrabban inkább ôk jönnek.
» Erre az esztendôre is sok sikert és
jó egészséget kívánok!
»HP

További báli menetrend:
Celldömölk Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt, Családját és Barátait
a 2007. február 3-án (szombaton) 19.00 órakor kezdôdô

Jótékonysági Báljára
Helyszín: a Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola

február 10. Berzsenyi L.énárd Általános Iskola
Szülöi Munkaközösségének bálja
február 17. Eötvös Loránd Általános Iskola Szülöi
Munkaközösségének bálja
február 17. Szent Benedek Általános Iskola bálja
február 21. Gáyer Gyula Általános Iskola bálja

Program: 18.00 Kapunyitás • 18.00–19.00 Asztalfoglalás • 19.00–20.00 Bálnyitó
Fellépnek: Gosztola Adél színésznô, az Energy-Dabaston táncosai
Pohárköszöntôt mond: Fehér László polgármester • Nyitótánc
Közremûködik: az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola néptánc tagozata
és az Ómuzsika együttes
20.00 Vacsora • 21.30–22.00 Báli hangulatban, az „Egy szoknya, két nadrág” együttessel
22.00–23.30 Tombolajegyek árusítása • 24.00–01.00 Tombola • 03.00 Kapuzárás
A báli zenét Radányi Károly szolgáltatja.
A bál bevétele hozzájárulás az új mentôállomás és orvosi ügyelet eszközfejlesztéséhez.
Belépôjegyek 3.000 Ft-os áron (vacsora+1 pohár pezsgô) válthatók a Polgármesteri Hivatalban.

Szeretettel hívjuk és várjuk – legyen a vendégünk!

Illés Erika szobrászmûvész vezetésével
„MAGTÁR” – magán rajziskola
(bevezetés a rajzolás, festés, szobrászat alapjaiba) indul 2007. február 5-tôl.
Cím: Nemeskocs, Petôfi u. 22.
Busz indul Jánosházáról 13.00 órakor,
vissza Nemeskocsból 16.50 órakor.
Foglalkozások ideje: hétfônként 14.00 órától
16.30 óráig. Tandíj: 4000 Ft/hó
Jelentkezés és bôvebb információ:
06 30/ 9026548.
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Utánpótlás
labdarúgó
tornák
2006. december 17-én Hévízen az 1994. illetve
1995. január 1-e után születettek mérhették
össze focitudásukat.
Eredményeik:
U-12
U-13
Celldömölk – Nagyatád
1:1
Celldömölk – Nagyatád
1:1
Celldömölk – Hévíz
1:1
Celldömölk – Haladás
1:2
Celldömölk – Zalaszentgrót
0:2
Celldömölk – Hévíz
2:0
Celldömölk – Nagykanizsa
1:2
Celldömölk – Lenti
2:1
Az U-12 csapat a hatodik, az U-13 gárda pedig a
harmadik helyen zárta a tornát.
December 28-án az ausztriai Pinkafelden léptek
pályára a 2000 Celldömölk UFC ifjú labdarúgói.
Az 1997-es (U-10) korosztály a házigazdákkal
kezdte a tornát és elsô mérkôzést nagy
küzdelemben 2:1-re nyerte. A következô csapatot magabiztos játékkal 3:0-ra gyôzték le, majd
egy 0:0-ás döntetlen következett, a csoportelsôséghez azonban ez is elég volt. A döntô elsô
felét átaludták a celli fiúk. Az ellenfél már 3 góllal elhúzott, amikor elkezdtek hajrázni, de a
hátralévô rövid idô már csak két gólra volt elég.
A 2. helyezettnek járó díjat boldogan vették át a
gyerekek.
Utánuk kezdôdött az U-13-as korosztály tornája,
akik között a celliek minden meccsüket megnyerve, magabiztos játékkal érték el az elsô
helyezést. Sorrendben 3:0, 2:0, kétszer
3:1, a döntôben pedig 2:1 arányban diadalmaskodtak a CVSE labdarúgói.
A csapatok tagjai:
U-10: Zseli Viktor, Lempeg Olivér, Hérincs Dániel,
Horváth Norman, Salamon Szabolcs,
Vincze Adrián, Czöndör Bálint, Fehér Milán,
Kovács Zalán
U-12: Zseli Dániel, Lôrincz Szilveszter, Czinder
Kristóf, Borbács Máté, Simon Marcell, Virág
Martin, Steiner Baltazár, Hideg Péter, Varga Márk
U-13: Mógor Krisztián, Velencei Balázs, Horváth
Dávid, Kovács Adrián, Pesti Tamás, Marsai Milán,
Balogh Martin, Császár Roland, Szentgyörgyi
Martin, Esztergályos Máté
Edzô: Velencei Tibor
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Megkezdték felkészülésüket
az NB II-es csapatok
Lassan véget ér a tél-tavaszi álom a
labdarúgó pályák környékén, minden csapat megkezdi felkészülését
a bajnokság folytatására. Bár a március 10-ei rajtig még több, mint hat
hét van vissza, a szurkolók is egyre
jobban igénylik a friss híreket kedvenceikrôl és ellenfeleikrôl. Vajon
hogyan változnak az erôviszonyok a
január 20-án megkezdôdött egy hónapos átigazolási idôszakban, melyik csapat hogyan és hol készül fel,
mi újság az MLSZ-ben? Összeállításunkban megpróbáljuk ezen érthetô
szurkolói kíváncsiságot legalább némiképp kielégíteni.
A Magyar Labdarúgó Szövetségben elkészült a Fegyelmi, Átigazolási és a Létesítményekre vonatkozó szabályzatok átdolgozott változata. Ezeket most széles körben egyeztetik a klubokkal és régiókkal.
Az elfogadott változásokról lapunk igyekszik majd tájékoztatást adni. Azt, hogy valami nem mûködik megfelelôen a szabályozásban, jól mutatja, hogy még mindig
nincs véglegesnek nevezhetô tabella az
NB II Nyugati csoportjában. Az MLSZ honlapján például a Gyirmót áll az elsô helyen,
akitôl éppen az MLSZ vont le 9 pontot,
ezek szerint még mindig nem jogerôsen.
Hasonló a helyzet a Haladás levont pontjai
és a Felcsút egy félbeszakadt mérkôzésének ügyében. Ez a tempó még az NB IIben is igen kevés...
A Haladás január 10-én kezdte a felkészülést, távozójuk egyelôre nincs, Gyôrbôl tért
vissza a védelembe a harminc esztendôs
Tóth Péter. Még egy-két támadóval próbálják megerôsíteni az NB I-be igyekvô gárdát. Felkészülési meccsen - valószínûleg
Celldömölkön - február elején megmérkôznek csapatunkkal. Horvátországi edzôtáborozást is terveztek, de a kedvezô idôjárás
miatt inkább itthon maradnak, cserébe a
játékosok nemcsak ebédet, hanem vacsorát is kapnak és gyümölcskosár, vitaminbomba várja ôket edzés után az öltözôben.
Pápán is egyértelmûen fogalmaz Bíró Péter tulajdonos: bajnoki címet vár együttesétôl. Ennek érdekében 4-5 fôs mozgás
várható a keretben, elsôsorban a
támadójátékot erôsítendôen. Ha rosszra
fordul az idô, akkor elképzelhetô, hogy
február végén Horvátországba utazik a
csapat edzôtáborba. Várhatóan a Pápával
is játszik edzômeccset csapatunk.

Talán
Dunaújvárosban változott
legnagyobbat az élet: a
bajnokesélyes csapattól még novemberben
távozott Ivan
Katalinic vezetôedzô,
most pedig a szép tamás bravúrjaira nagy
fél csapat tá- szükség lesz a tavasszal
vozásával
számolnak. A visszatért régi-új edzô,
Szepessy László elsôsorban dunaújvárosi
kötödésû fiatal játékosokkal töltheti fel keretét, az új cél stabil középcsapattá válni.
Gyôrben az Integrál-DAC csapata egyoldalúan felbontotta együttmûködési megállapodását a Gyôri ETO-val a fiókcsapatként
való szereplésrôl. Igy a felkészülést már az
elsô osztályú együttes kettôs igazolású
vagy kölcsön játékosai nélkül kezdik, persze keretükben még így is több, tapasztalt
játékos található (Baumgartner, Herczeg,
Korsós).
Felcsúton úgy számolnak, hogy négy ponttal vezetik a tabellát és ez bizony akár
elég is lehet a végsô gyôzelemhez. Kicsit
szûkítik 26 fôs keretüket, a kevesebb játéklehetôséget kapott játékosokat kölcsönbe adják, helyükre néhány kész játékossal erôsítenek, például az ETO-s, volt
Integrálos Imrikkel. Színes felkészülési
programjuk van, megmérkôznek az U19es, U21-es nemzeti válogatottal, valamint
a Ferencvárossal is.
Végül néhány hír a celli csapat háza tájáról: jelenlegi állás szerint nem bôvül a
szponzori kör, ennek megfelelôen jelentôs változás sem várható a stábban és játékoskeretben. Új, szigorúbb premizálási
rend lépett életbe, mely remélhetôleg
eléri célját és felszínre hozza játékosaink
tartalék energiáit. Ezzel a sok ôszi éppenhogy pontvesztés átfordulhat verejtékszagú pontszerzésbe. Az már biztos, hogy
távozott az ôsszel három gólig jutó Németh József (Ausztriába) és visszatért
külföldrôl Bodor Tibor. Két edzômeccsen
van túl az együttes, biztató, hogy mindkettôn jó meccset játszottak és gólt is
szereztek (Zalaegerszeg – CVSE 2-1, Sopron –CVSE 3-1).
»dotto

» V E G Y E S
Megkérdeztük
» válaszoltak

Mi a véleménye a téli tavaszról?

»kérdez: reiner anita

»fotó: völgyi lászló

Szabó
Veronika

Karáth László

Nagyon örülök a januári tavasznak. A napsugarak felvidítják az ember lelkét, és kevésbé jellemzô az ilyenkor
megszokott nyomott, téli hangulat. A gyermekemmel is
többet tudunk a levegôn lenni, sétálni, játszani délutánonként, amit ô is nagyon élvez.
Ilyen kellemes idôben a
hosszú, téli esték is rövidebbnek tûnnek, és gyorsabban
telnek. Nagy elônye még a kis
idôre beköszönô januári szép
idônek, hogy a fûtés költségeivel is spórolni lehet, ami a
mostani árak mellett nem elhanyagolható szempont.

Rendkívülinek mondható ez a
mostani idôjárás. Bízzunk
benne, hogy ezek után már
nem várható kemény, hideg
téli idô, mert akkor kedvezôtlenül jelez vissza a természet.
Az erôs hidegben elfagyhatnak az idei termés rügyei, és
gond lehet a növénytermesztéssel – védelemmel is. A fûtés szempontjából különösen
elônyös a januári jó idô. A
nagy áremelések közepette a
gázt használók egy kis megtakarítással számolhatnak. Azt
is mondhatjuk, hogy az idôjárás és az égiek a szegény emberek mellé álltak.

Erdélyi Sándor

Észrevehetôen jobb a hangulata az embereknek ilyen gyönyörû idôben, szikrázó napsütésben. A decemberi hónap és
a január nagy része elmúlt,
így már nem lesz hosszú a tél.
Erôs még lehet a folytatás, de
hosszan tartó már biztosan
nem. Fagyok valószínûleg
lesznek még, ami a rügyeket
veszélyezteti majd. Egyelôre
azonban mindenképp ajándék
ez a jó idô. A megszorítások és
áremelések idôszakában, fôként a nyugdíjasok számára
pénztárcakímélô, ugyanis a
fûtés kiadásait valamelyest
mérsékelni lehet.

Balogh József

Nagy örömmel tölt el, hogy
januárban ilyen kivételes idôben van részünk. Jókedvre deríti az embereket. Lehet tevékenykedni a kertben, udvaron. Nagy birtokom van a
Ság–hegyen, az elmúlt hetekben már megkezdtem a metszési munkálatokat. Bízom
benne, hogy nagyon rossz idô
már nem várható, vagy ha
lesz is, nem hosszú ideig tart.
A február rövid, és remélem,
ilyen január után már nem
lesz velünk kegyetlen. Anyagilag is jól jártunk a tavaszias
idôvel, hiszen a fûtés számlán
lehetett takarékoskodni.

Kölyökrejtvény gyerekeknek
Kedves Gyerekek!
Újságunk 23. lapszámában rejtvényeket adtunk fel nektek. A megfejtéseket beküldôk között Hartai Cintia
(Celldömölk, Marx K. u. 9.) és Tóth

Bálint (Celldömölk, Vasvári P. u. 8/B.
III. 12.) Részükre a könyvjutalmat eljuttatjuk.
Következô két rejtvényünkhöz is jó szórakozást kívánunk!

Ebben a rejtvényben egy olyan „fogalmat” rejtettünk el, amely nem esztétikus sem
füzetben, sem könyvben. A megoldást a tónussal és nyíllal jelölt oszlopban
olvashatod, ha a megadott szavakat és betûcsoportokat beírod a megfelelô helyre.
Kétbetûsök: AN, IR, IZ, MI, OS, ÔT, PV, RA, RH, SI, ZR
Hárombetûsök: ARA, ERA, IKA, IMA, KAR, ÓLA, ORI, RPV, SSM, TDK, ZÁR
Négybetûsök: BORS, FREI, IPAR, ÓNOS, PARA, SAVÓ, SZAG, ZALA, ZSIL
Ötbetûsök: /BEFÔZ/, FIRMA, HAMAR, LOVAL, PLÜSS, SZIVÓ, TÁRAZ
Hatbetûsök: RÁKENI, VAKOND
Nyolcbetûs: IGÉRETES
B

E

Levélcím:
Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Mindkét rejtvény megfejtését várjuk.
E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu
Beküldési határidô: február 14.
Ennek a rejtvénynek a nyíllal és tónussal jelzett
oszlopában egy népszerû mozgásos játékot kapsz
megfejtésül, ha beírod a számmal jelölt sorokba a
megfelelô szavakat.
1. A görög ÁBC elsô betûje
2. Rab
3. Éjszakai madár
4. Saját kapuban a labda
5. Hízelgô háziállat
6. Lehallgató készülék
(köznyelven)
7. Délkeleti megyénk
8. Olcsó járat a Malévnél

F
Ô
Z

Jó szórakozást!
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Gyôzelem Mariborban
Merseváti
maratonista
Akik figyelik Kemenesalján
az atlétikát, azok számára
bizonyára ismerôsen cseng
Gombási Csilla neve. Nemrégiben több olyan eredményt ért el, melyek igazán figyelemre méltóak.
Ezek közül kiemelkedik a
2006. október 15-én rendezett 21. Plusz Nemzetközi Budapest Maraton 2006,
melyen Csilla korcsoportjában 3. helyezést, abszolút,
összesített versenyben pedig 9. helyezést ért el. A tavalyi szezonzáró is ilyen
jól sikerült, hiszen a Balaton Félmaratoni Versenyen megismételte az abszolút 9. helyezést. Csilla családjában a futásnak komoly hagyománya
van, hiszen édesanyjával, Gombási Istvánnéval
számos versenyen vettek részt. Ezek közül különösen emlékezetes a bécsi minimaraton, melyen
mindketten harmadik helyezést értek el. Csilla
megfordult már a bécsi maratoni versenyek mellett Prágában is, de soha nem feledkezett el egykori testnevelô tanáráról, Szabó Lórántról, aki általános iskolás korában edzette és szerettette meg
vele a futást. Mint elmondta, számára a futás életforma, kihívás, és egyszersmind megfelelni akarás. Az edzések fejlesztik az akaratot, állóképességet, elôsegítik a fizikai és mentális kikapcsolódást.
A Plusz Nemzetközi Budapest Maratonon elért sikere óta Csilla a Vasas igazolt versenyzôje lett s
így készül a tavaszi szezonra.

Hírt adtunk róla, hogy a nemzetközi Asztalitenisz Szuper Kupában a CVSEMávépcell-Vörsas extraligás csapatának a szlovéniai Maribor csapatával kell
megküzdenie a négy közé jutásért. Az elsô „félidô” jól sikerült, csapatunk
idegenben magabiztosan gyôzött, és bizakodva várhatja a visszavágót, ami
Celldömölkön lesz február 2-án 17 órakor az alsósági tornacsarnokban.
ZNTK-FINEA Maribor – CVSE-MávépcellVörsas 3:7
Maribor, január 11., Nemzetközi Szuperkupa mérkôzés.
Párosok: Komac-Illas – Lindner-Varga
1:3. (0:1). Elsô egyéni kör: Zafostnik –
Varga 0:3, Illas – Molnár 2:3 (Molnár
0:2-rôl fordított), Komac – Lindner 0:3.
(0:4). Második egyéni kör: Illas – Varga
3:0, Zafostnik – Lindner 1:3, Komac –
Molnár 3:0. (2:5). Harmadik egyéni kör:
Illas – Lindner 0:3, Komac – Varga 3:1,
Zafotnik – Molnár 1:3. (3:7).
Gyôzött: Lindner Ádám 3, Molnár
Krisztián 2, Varga Zoltán1 és a
Lindner-Varga páros.
A mieink magabiztosan nyertek a
szlovén válogatott Komac-csal felálló
Maribor ellen, ám az eredmény korántsem tükrözi azt a hatalmas küzdelmet, amelyben ez a gyôzelem
született.
CVSE-Mávépcell-Vörsas – Budaörs 2 i SC 7:0
Celldömölk, január 12., extraligás
bajnoki mérkôzés.
Párosok: Lindner-Molnár – Nagy-Széll
3:1. (1:0). Egyéni elsô kör: Lindner –
Dohnál 3:0, Molnár – Nagy 3:1, Vimi –
Széll 3:1. (3:0). Második egyéni kör:
Lindner – Nagy 3:0, Vimi – Dohnál 3:2,

Molnár – Széll 3:0. (7:0).
Gyôzött: Lindner Ádám 2, Molnár
Krisztián 2, Vimi Roland 2 és a
Lindner-Molnár páros.
A várakozásnak és a tabellán elfoglalt helyezéseknek megfelelôen sima
celldömölki gyôzelem született a tavaszi szezon nyitányán.
CVSE-Mávépcell-Vörsas II. – Fejérvíz SK
12:6
Celldömölk, január 13., NB II-es bajnoki mérkôzés.
A tartalékosan felálló hazai csapat
nagy küzdelemben, de magabiztosan
gyôzött a fehérvári gárda ellen.
Gyôztek: Ölbei Péter 4, Lukács Balázs
3, Teket Attila 2, Szabó Ferenc 2 és az
Ölbei-Teket páros.
CVSE-Mávépcell-Vörsas III. – Gyenesdiás
6:12
Celldömölk, január 20., NB III-as mérkôzés.
Miután a két párost elvesztettük, minden szoros mérkôzést az ellenfél nyert
meg. A vendégek végül is megérdemelten nyerték meg a találkozót.
Gyôztek: Máthé Gyula 3, Fehér László
1, Tamás László 1, Balázs Gyula 1.
»VÖLGYI L.

II. Kemenesi Tej Kupa

Asztalitenisz tavaszi sorsolás

A VulkánSport Egyesület szervezésében január
14-én tizenegy 4+1 fôbôl álló kispályás csapat
egy ötös és egy hatos csoportban mérkôzött a
Kemenesi Tej Kupáért Celldömölkön. A körmérkôzéseket követôen a legjobb nyolc gárda
már egyenes kieséses rendszerben folytatta az
összecsapásokat. A csapatok a kiírás értelmében
négy NB II-es vagy NB I-es játékost nevezhettek.
A színvonalas tornán díjazták a gólkirályt, a
legjobb játékost és kapust is.
A végeredmény:
I. Bacardi, II. Egyházashetye, III. Ipinter@, IV. Kemenesi Tej
Gólkirály: Czeglédi Balázs (Ipinter@), Szabó
Levente és Balhási Ákos (Bacardi) 6-6 góllal.
Legjobb játékos: Czeglédi Balázs ((Ipinter@);
legjobb kapus: Zseli Róbert (Egyházashetye).

Január 27.
Polgárdi – CVSE-Mávépcell-Vörsas II.
Zalakomár – CVSE-Mávépcell-Vörsas III.
Február 6.
CVSE-Mávépcell-Vörsas I. – Maribor
Szuper Kupa visszavágó 17.00-kor.
Február 9.
CVSE-Mávépcell-Vörsas I. – Szegedi AC 17.00
Február 10.
CVSE-Mávépcell-Vörsas II. – Sabaria
Február 17.
Kanizsa Sör – CVSE-Mávépcell-Vörsas III.
Február 18.
Dorog – CVSE-Mávépcell-Vörsas II.
Március 11.
Pécsi EAC – CVSE-Mávépcell-Vörsas I.
CVSE-Mávépcell-Vörsas II. – Dombóvár 11.00
CVSE-Mávépcell-Vörsas III. – Vonyarcvashegy 11.00

»V. V.
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Március 16.
CVSE-Mávépcell-Vörsas I. – Kecskemét 17.00
17. CVSE-Mávépcell-Vörsas II. – Hévíz 11.00
CVSE-Mávépcell-Vörsas III. – Zalakaros 11.00
Április 7.
Kemecse – CVSE-Mávépcell-Vörsas I.
Gyôr – CVSE-Mávépcell-Vörsas II.
Zalaegerszeg – CVSE-Mávépcell-Vörsas III.
Április 20.
CVSE-Mávépcell-Vörsas I. – Békési TE 17.00
CVSE-Mávépcell-Vörsas II. – Tokod 11.00
Május 11.
CVSE-Mávépcell-Vörsas I. – Tatabánya 17.0
Herend – CVSE-Mávépcell-Vörsas II.
Június 10.
SZAK VASÚTÔR – CVSE-Mávépcell-Vörsas I.
Június 12.
BVSC – CVSE-Mávépcell-Vörsas I.

» V E G Y E S

Elismerés Molnár Tibor úszónak
Az elmúlt év
végén kitüntetô elismerésben részesült Molnár
Tibor, a Szombathelyi Vízmû SC fiatal
úszója, aki a
Celldömölki
Mûszaki
Szakközépiskola és Szakiskola másodikos tanulója. Elnyerte
a szombathelyi sportklub által 2005ben a klub legeredményesebb versenyzôjének alapított vándorserleget
több rangos felnôtt sportoló elôtt.
Tibor – mivel Celldömölkön nincs
úszó szakosztály – a Pápai Aqua Stúdióban kezdett el úszással foglalkozni tíz éves korában. Másfél esztendeje igazolt át a szombathelyi egyesülethez. Fô versenyszáma a 100
méteres mellúszás, de jó eredményeket ér el gyorsúszásban is. Az év
során számos versenyen állt rajtkôre

– és szerepelt eredményesen – Székesfehérvártól Sopronon át Gyuláig,
s már bemutatkozott külföldi versenyeken is. Mellúszásban a korosztályos magyar ranglistán elfoglalt 8.
helye önmagáért beszél. A serleg elnyeréséhez ez az elôkelô helyezés is
biztosan hozzájárult. A fiatal úszó
joggal büszke a Sopronban elnyert
Dr. Csík Ferenc Emlékverseny trófeájára is.
Molnár Tibor heti öt edzéssel készül a
versenyévadra és a versenyekre. Ebbôl két alkalommal Szombathelyen,
három napon pedig itthon, Celldömölkön száll vízbe, hogy a napi penzumot teljesítse. Az itthoni edzéseken édesapja – aki tizenkét éven át a
CVSE népszerû labdarúgója volt – van
a segítségére.
Tibor – kérdésre válaszolva – örömmel mondja, hogy a szakközépiskolában tanárai sohasem gördítenek
akadályt elé sem a felkészülésben,
sem a versenyeken való részvétel lehetôségében. Szabad ideje kevés
van. Általában a késô délutáni, esti

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

1. csütörtök
2. péntek
3. szombat
4. vasárnap
5. hétfô
6. kedd
7. szerda
8. csütörtök
9. péntek
10. szombat
11. vasárnap
12. hétfô
13. kedd
14. szerda
15. csütörtök
16. péntek
17. szombat
18. vasárnap
19. hétfô
20. kedd
21. szerda
22. csütörtök
23. péntek
24. szombat
25. vasárnap
26. hétfô
27. kedd
28. szerda

Dr. Kovács Larisza
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Palatka János
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Márton Katalin
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Palatka János
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Kovács Zoltán

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

az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

órákban jut idô a tanulásra. Szeretne
az úszásban ebben az évben is egyre jobb eredményeket elérni és utólag is megszolgálni azt az elismerést,
ami klubjában az elmúlt év végén
érte.
Molnár Tibor sikerét azért kell nagyra
értékelni, mert lakóhelyünkön, Celldömölkön még strandolási lehetôség
sem volt a legutóbbi idôkig. A versenyszerû úszás így nemcsak neki,
hanem a családjának is komoly erôfeszítést jelentett.
»VÖLGYI L.

Köszönjük, hogy 2005. évi személyi jövedelemadója 1%-ával könyvtárunkat támogatta.
A 40.840 Ft támogatást a könyvtár szolgáltatóképességének fejlesztésére használtuk fel.
Kérjük, hogy 2006. évi személyi jövedelemadója 1
%-át – amennyiben céljainkat támogatásra
méltónak ítéli – könyvtárunk javára felajánlani
szíveskedjen.
A Kresznerics Ferenc Könyvtár adószáma:
15574778-2-18

Új

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente
felelôs kiadó:

Baranyai Attiláné dr.
felelôs szerkesztô:

Németh Tibor
a szerkesztôség:

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

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

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

Horváth Attila
nyomda:

Sába Druck Sárvár
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HELYIJÁRAT CELLDÖMÖLK – ALSÓSÁG - IZSÁKFA

Érvényes:
2007. február 1-tôl
MEGÁLLÓ

X

Vasútállomás

X

4.45 5.35 6.22 6.53 7.20 8.10 9.10

CELBA

–

–

–

–

–

8.13

–

10.25 11.22 12.27 13.25 14.25
–

11.25

–

–

15.25 16.30 17.30 18.11

–

–

–

–

19.30 21.10 22.10

–

19.33

–

–

Szent Márton Patika

4.48 5.38 6.25 6.56 7.23 8.15 9.13

10.28 11.27 12.30 13.28 14.28

15.28 16.32 17.33 18.13

19.35 21.13 22.13

Vasvirág Hotel

4.50 5.40 6.27 6.57 7.25 8.17 9.15

10.30 11.29 12.32 13.30 14.30

15.30 16.34 17.35 18.15

19.37 21.15 22.15

9.17

10.32 11.31 12.34 13.32 14.32

15.32 16.36 17.37

Alsóság Posta

4.52 5.42 6.29 6.59 7.27 8.19 9.19

10.34 11.33 12.36 13.34 14.34

15.34 16.38 17.39 18.17

19.39 21.16 22.17

Templom tér

4.54 5.44 6.31 7.01 7.29 8.20 9.21

10.36 11.35 12.38 13.36 14.36

15.36 16.40 17.41 18.19

19.40 21.18 22.19

Temetô

4.56 5.46 6.33 7.02 7.30 8.21 9.22

10.33 11.36 12.39 13.37 14.37

15.37 16.41 17.42 18.20

19.41

–

22.20

Bányatelep

4.57 5.47 6.34 7.03 7.31 8.22 9.23

10.38 11.37 12.40 13.38 14.38

15.38 16.42 17.43 18.21

19.42

–

22.21

Hegyalja

4.58 5.48 6.35 7.04 7.32 8.23 9.24

10.39 11.38 12.41 13.39 14.39

15.39 16.43 17.44 18.22

19.45

–

22.22

Ság hegy forduló

4.59 5.49 6.36 7.06 7.34 8.25 9.26

10.41 11.40 12.43 13.41 14.41

15.40 16.44 17.46 18.23

19.47

–

22.24

Fürdô

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Alsósági Iskola

5.04 5.54

–

–

–

9.30

–

11.43 12.47 13.44 14.45

–

16.47

–

18.25

–

21.20

–

Izsákfa buszváró

5.08 5.58

–

–

–

9.34

–

11.47 12.51 13.48 14.49

–

16.51

–

18.29

–

21.24

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Izsákfa Hegyalja utca

–

–

–

12.52

–

14.50

X: Munkaszüneti és ünnepnapokon nem közlekedik.

Érvényes:
2007. február 1-tôl
MEGÁLLÓ

X

Izsákfa Hegyalja utca

–

HELYIJÁRAT IZSÁKFA – ALSÓSÁG – CELLDÖMÖLK
ISK.
–

X

–

7.03

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Izsákfa buszváró

5.08 5.58

–

7.04

–

–

9.34

–

–

11.47 12.53 13.48 14.54

–

16.51

–

– 18.29

–

21.24

–

Alsósági Iskola

5.12 6.02

–

7.08

–

–

9.38

–

–

11.51 12.57 13.52 14.58

–

16.54

–

– 18.32

–

21.28

–

Ság hegy forduló

5.17 6.07 6.36

–

7.06 7.34 8.25 9.42 10.42 11.40

–

13.01

–

15.02 15.40 16.57 17.46 18.23

–

19.47 21.32 22.24

Hegyalja

5.18 6.08 6.37

–

7.07 7.35 8.27 9.44 10.44 11.41

–

13.02

–

15.03 15.41 16.59 17.48 18.24

–

19.48 21.34 22.25

Bányatelep

5.19 6.09 6.38

–

7.08 7.36 8.28 9.45 10.45 11.42

–

13.03

–

15.04 15.42 17.00 17.49 18.25

–

19.49 21.35 22.26

Temetô

5.20 6.10 6.39

–

7.09 7.37 8.29 9.46 10.46 11.43

–

13.04

–

15.05 15.43 17.01 17.50 18.26

–

19.50 21.36 22.27

Templom tér

5.22 6.12 6.40

–

7.10 7.38 8.30 9.47 10.47

–

–

13.05

–

15.06 15.44 17.02 17.51 18.27

–

19.51 21.37 22.28

Alsóság Posta

5.24 6.14 6.42 7.10 7.12 7.40 8.32 9.48 10.49

–

11.53 13.07 13.54 15.08 15.46 17.04 17.53

–

18.34 19.53 21.39 22.30

9.51 10.51

–

11.55 13.09 13.56 15.10

17.06 17.55

–

18.36 19.55

5.26 6.16 6.44 7.12 7.14 7.42 8.34 9.53 10.53

–

11.57 13.11 13.58 15.12 15.48 17.08 17.57

–

18.38 19.57 21.41 22.32

Szent Márton Patika 5.28 6.18 6.45 7.14 7.16 7.44 8.36 9.55 10.55

–

11.59 13.13 14.00 15.14 15.50 17.10 17.59

–

18.39 19.58 21.43 22.34

CELBA

–

–

18.43

–

18.45 20.00 21.45 22.36

Fürdô

–

Vasvirág Hotel

–

Vasútállomás

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8.38 9.57

–

5.31 6.21 6.47 7.15 7.17 7.46 8.41 10.00 10.57
X : Munkaszüneti és ünnepnapokon nem közlekedik.
ISK: Tanítási napokon közlekedik.

14

–

–

–

14.03

–

–

–

–

–

12.01 13.15 14.05 15.16 15.52 17.12 18.01

–

–

–

–

–

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
Kresznerics Ferenc Könyvtárának gyermekkönyvtára
a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság
ifjúsági csoportjának
megbízásából az alábbi hirdetést teszi közzé:

„Ódon várkastély keresi lakóit…”
A beköltözés idôpontja:

2007. február 3. – szombat – 12.30 óra.
Elôzetes információ: 95/521-019
A megjelent királykisasszonyok, hercegnôk,
királyfiak, hercegek, varázslók és tündérek
vidám farsangi batyubál keretében alapozhatják
meg a jószomszédi viszonyokat.
Megjegyzés: mindenkit szeretettel várunk!

Ingyenes borászképzés
Celldömölkön
a Szakközépiskolában!
Térítésmentes OKJ-s borász képzés indul a Celldömölki
Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskolában (létszámtól
függôen) a Burgenlandi Felnôttképzési Intézet szervezésében szakképzettséggel nem rendelkezô, 8 általános iskolai végzettségûek vagy érettségizettek számára. A korlátozott csoportlétszám miatt jelentkezzen
mielôbb! Használja ki a nem mindennapi lehetôséget!
A jelentkezéseket várjuk írásban vagy személyesen.

ELÉRHETÔSÉGÜNK:
Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola,
9500 Celldömölk, Sági u. 65. Tel.: 95/420-550

Támogatónk:
Celldömölk Város Önkormányzata

CELLDÖMÖLKÖN
a Sági u. 43. sz. alatt épülô
15 lakást és 10 garázst tartalmazó
társasházban lakások
és garázsok még eladók.
LAKÁS ÁRAK:
8.932.925 Ft-tól 13.367.200 Ft-ig
GARÁZS ÁRAK:
1.832.495 Ft-tól 2.565.492 Ft-ig

Érdeklôdni:
95/422-493, 06 70/317-4194

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Gépészmérnöki Kar
Zalaegerszegi Képzés
Felvételt hirdet a 2007/2008-as tanévre, 7 féléves nappali tagozatra BSc szintû MECHATRONIKAI MÉRNÖKI szakra
zalaegerszegi helyszínen
Szakirányok: Gyártástechnológia; Mechatronikai eszközök (létszámtól függôen)
További információk:
– Felvételi ügyekben tájékoztatást ad: Kustánné Fitos
Amália oktatásszervezô (kustan.fitos@pszfz.bgf.hu,
Telefon: 92/509-900)
– Honlap: www.gepesz.bme.hu
– Dr. Németh Árpád a zalaegerszegi képzés igazgatója,
egyetemi adjunktus (arpinem@eik.bme.hu, Telefon:
1/463-1386, 92/596-490)
– Balaicz Zoltán felsôoktatási igazgató
(zfok@zalaegerszeg.hu, www.zfok.zalaegerszeg.hu,
Telefon: 92/502-194, 30/939-8478)

A Vulkán fürdô
februári szauna akciója:
Vendégeink februárban minden
hétfôn, csütörtökön
és szombaton a szaunákat
és gôzkabint nyitástól 12 óráig

INGYENESEN HASZNÁLHATJÁK!

