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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 
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Celldömölk város önkormányzatától én
kaptam a megtisztelô feladatot, hogy
szerkesszem az Új Kemenesalja címû la-
pot. Szeretném, ha az újság az Ön
megelégedettségét is szolgálná, Kedves
Olvasó.
1993-ban költöztünk a városba, azóta itt
élünk. Az évek folyamán gyakran ízlel-
gettem a szót: Kemenesalja… eleinte
kissé idegennek tûnt, de ahogy az évek
múltak, egyre inkább megszoktam.
Kemenes – kemen – kamen – a jelenté-
se: kô. Utal ez a táj jellegzetes talajára,
de a felszínére is. Persze mint mindenki-
nek, aki erre a vidékre látogat, a Ság
hegy síkságból kiemelkedô képe tûnt
fel. Olyan ez a hegy a maga fenségessé-
gével, az 5 millió évével az itt lakóknak
és ide látogatóknak, mint a szülôfölde-
men élôknek a Tisza… A Hegy meg-
nyugtat, el lehet rejtôzni, jót lehet ját-
szani. Sôt, kora ôsszel a fáradt vándor
még élelmet is talál: almát, csipkebo-
gyót…
Az évek folyamán mind több és több is-
merôsöm lett, az ismeretségek egy ré-
sze barátsággá mélyült. És szépen lassan
felfedeztem Kemenesalja értékeit: az
emberekben, a természetben, az épített
környezetünkben… Hiszen nem kell
messzire mennünk, itt van a kórház: ôr-
zi a kórház elsô sebész fôorvosának szí-
vét illetve a fôorvos szíve vigyázza a
kórházat és az itt élôket. Rajta a felirat:
„Pro hac domo palpi tabat”, magyarul:
„Mindig ezért a hazáért dobogott”. Az-
tán itt van a Romtemplom a maga misz-
tikájával: amit biztosan tudunk róla,
hogy 1252-ben már létezett… Mi min-
denrôl tanúskodhatnak ezek a kövek!
Vagy nézzük a dömölki evangélikus
templomot: Berzsenyi Dániel itt kötött
házasságot Dukai Takách Zsuzsannával.
És akkor még nem említettem a névte-
leneket, akik finom ízlésrôl árulkodva
varázsolták széppé ezt a települést: a
kovácsok, az építészek. Gyakran ma is
ráfeledkezem egy-egy régen készült
míves kovácsoltvas kapura – sajnos,
egyre kevesebb van belôlük…
És a mai emberek: akik néha zsörtölôd-
nek, néha elégedetlenkednek, de egy
dologban egyet értenek: nagy lokálpat-
rióták a szó legnemesebb értelmében.
Igen, az itt élôk szeretik ezt a várost, a
gazdák büszkén kóstoltatják a „hegy le-
vét” a barátaikkal, sôt az idegenekkel is.
A zsémbelések leginkább az „érted ha-
ragszom, nem ellened” elvét követik.
Kedves Olvasó! Kívánom, hogy lelje örö-
mét a lapban, és fogadja olyan szeretet-
tel, amilyennel mi készítjük!
Üdvözlettel,

»LOSONCZ ANDREA

Kedves Olvasó!
Remélem, hogy olyan újságszámot
tart a kezében, amelyben rengeteg ér-
dekes olvasnivalót talál szeretett táj-
egységünkrôl. Ebben az esetben nyu-
godtan lapozzon tovább, hiszen hova-
tovább szolgálati közlemény lesz az Új
Kemenesalja felelôs szerkesztôjének
változása. Átmeneti helyzetben rövid
idôre vállaltam a megtisztelô felkérést,
amelyet a testület egyhangúlag ha-
gyott jóvá, amit ezúton, utólag is külön
köszönök minden egyes képviselônek.
Ez a közbizalom megerôsítette legiti-
mációmat, de fokozott felelôsséget is
rótt rám e politikailag kényes idôszak-
ban. Arra törekedtem a szerkesztôségi

gárdával együtt, hogy minél több érté-
ket mutassunk be lapunk hasábjain és
hiteles, friss információkat közvetít-
sünk olvasóinkhoz. Bízom abban, hogy
újságunk hosszú ideje íródó históriájá-
ban a jövô sajtótörténészei mértékadó
és olvasmányos orgánumként jellem-
zik majd e hat lapszámot. A legna-
gyobb dicséretet egy általam szemé-
lyesen alig ismert, távol élô újságíró
kollégától kaptam nemrégiben: „lát-
szik az a szeretet, amellyel készíti az
újságot”. Ugyanezt a bizsergetôen jó-
lesô érzést kívánom az új felelôs szer-
kesztônek, Györéné Losoncz Andreá-
nak!

»NÉMETH TIBOR 

BeköszöntôKöszönet az olvasónak

A kórházi ágyak elosztásáról tartottak
egyeztetô tárgyalást 2007. február 4-
én, vasárnap Gyurcsány Ferenc kor-
mányfô, Molnár Lajos egészségügyi
miniszter valamint Kiss Péter, Fehér
László és Czeglédy Csaba.
A tárgyalás részvevôi hangsúlyozták,
hogy ragaszkodnak a lakosságszám
arányos elosztásához. Eszerint Vas
megyének 1029 körüli aktív ágy-
számra lenne szüksége. Remélhetô-

leg a végleges javaslat a tárgyaláson
véglegesített 1023 aktív ágyszámot
fogja tartalmazni.
Az a megállapodás született, hogy a
szombathelyi Markusovszky kórház
annyival több ágyat kap, amellyel
megoldhatóvá válik az ellátás Celldö-
mölkön. Celldömölkön három osztály
mûködhet a továbbiakban: szülészet,
sebészet és belgyógyászat. Sárváron
nem lesz aktív ellátás.

Lapzárta után érkezett…

sajtótájékoztató a kórházi ágyak elosztásáról

A Soltis Lajos Színház immáron 27 esztendeje mûködik egyetlen biztos fo-
rintnyi támogatás nélkül. Mûködésünket pályázatok révén és saját elôadás-
bevételeinkbôl biztosítjuk. 2006-ban 163 elôadást tartottunk és 40 elô-
adást fogadtunk. Közmûvelôdési tevékenységeink közül a legnagyobbak:
Ezerlátó Országos Mesefesztivál, Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó,
Rendezôket és színjátszókat képzô nemzetközi tábor. Színiiskolánkban gye-
rekstúdió és színistúdió mûködik. A nekünk felajánlott” 1%-os” támogatá-
sokat általában színiiskolánk mûködtetésére fordítjuk. Ezt tesszük az Ön
1%-ával is. Kérjük, ajánlja fel nekünk. Adószámunk: 18882885-1-18 Köszö-
nettel: a színház társulatának tagjai és színiiskolásai
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Maratonira nyúlt az önkormányzat január 30-i
ülése. Az elôzetes tervtôl eltérve nem tár-
gyalták az Önkormányzat Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatát, a Közbeszerzési és Be-
szerzési Szabályzatát, valamint a polgármes-
ter jutalmazására vonatkozó elôterjesztést. 
A lejárt határidejû határozatok végrehajtá-
sáról és a két ülés között történtekrôl szó-
ló beszámoló elôtt Fehér László polgár-
mester felolvasta a képviselô-testületnek
a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazga-
tási Hivatal vezetôjéhez, valamint annak
Vas megyei Kirendeltsége vezetôjéhez írt
levelét, melyben állásfoglalásukat kérte
arról, hogy jogos volt-e a jobboldali képvi-
selôk részérôl a szakbizottságok által elô-
zetesen nem tárgyalt elôterjesztések be-
hozatala a testületi ülésre. Egy ilyen elô-
terjesztés eredményeként került sor a Vá-
rosi Televízió Celldömölk Kht. január 31-i
hatállyal történô megszüntetésére. Erre
reagálva Söptei Józsefné képviselô, a pén-
zügyi bizottság tagja tolmácsolta a bizott-
ság január 24-i álláspontját, miszerint ha a
január 18-i testületi ülés elôtt tárgyalhat-
ták volna a televízió ügyét, azt a javasla-
tot tették volna, hogy a Kht. is indulhasson
a mûsorkészítésre kiírandó pályázaton. A
televízióval kapcsolatban a késôbbi folyó-
ügyek között határoztak a mûsorszolgálta-

tási pályázati felhívás közzétételérôl is,
melynek értelmében február 26-ig lehet
benyújtani pályázatot helyi mûsor készíté-
sére. A testület tagjainak többsége amel-
lett foglalt állást, hogy a pályázat elbírálá-
sáig mûködhet a Közhasznú Társaság. 
A fô napirendi pontok között a város közok-
tatási intézményhálózatát tekintették át a
városatyák. A térségi együttmûködés értel-
mében a helyi általános iskolák készek a vi-
déki tanulók fogadására abban az esetben,
ha saját érdekeik nem sérülnek. Döntöttek
a 2007/2008-as nevelési év óvodai beíratá-
sának idôpontjáról is, ez pedig március
26–27-e lesz. Felmerült továbbá az oktatási
és nevelési intézmények épületei állapotá-
nak és javítási lehetôségeinek felmérése is.
A folyó ügyek sorában néhány pályázati le-
hetôség került szóba. Az önkormányzat pá-
lyázatot ad be a Vulkán fürdô nyári üzem
használati és technológiai melegvíz elôállítá-
sának alternatív megoldására, valamint Vul-
kán park építésére a Ság hegyen. Ezek mel-
lett múzeum létesítésére is lehet pályázatot
benyújtani. Szóba került ennek helyszínéül a
Gólyafészkes ház, ezt azonban nem szavaz-
ták meg, így a város központjában keresnek
egy másik, arra alkalmas épületet. 
Mivel az Új Kemenesalja felelôs szerkesz-
tôjének, Németh Tibornak megbízatása ja-

Tudósítás a képviselô-testületi ülésrôl
nuár 31-én lejárt, új személyt kellett kine-
vezni. Noha pályázatot nem írt ki az önkor-
mányzat, két jelölt is volt a posztra, a cell-
dömölki Györéné Losoncz Andrea, és a je-
lenleg Szombathelyen élô, de celli szárma-
zású Bányi Krisztina. A testületi tagok
többsége elôbbit javasolta, így Györéné
Losoncz Andrea lett az önkormányzati lap
felelôs szerkesztôje, akinek ezen kívül a
város honlapjának szerkesztése és mode-
rálása is feladatai közé tartozik. 
A testületi ülés végén felmerült egy ser-
téstelep létesítésének ügye. Végh Szilárd
képviselô osztrák befektetôket szeretne a
városba hozni, akik egy évente 23 ezer
sertést kibocsátó telepet alakítanának ki a
város észak-keleti határától két kilométer-
re. Söptei Józsefné szerint ez hátrányosan
befolyásolná Celldömölk idegenforgalmi
fejlôdését. Fehér László polgármester el-
mondta, a cellin kívül a merseváti önkor-
mányzat is tárgyal a befektetôkkel. A ser-
téstelep kialakításával kapcsolatban nem
született döntés, még folytatódnak az
egyeztetések.
A képviselô-testület február 7-én soron kívül
ismét ülésezett. A város 2007. évi pénzügyi
tervének elsô olvasatát tárgyalták, melyrôl
következô lapszámunkban tudósítunk.

»REINER ANITA

Vélemények testületi ülés után
Amint azt a múltkori lapszámunkban jeleztük, minden képviselôi csoportot megkerestünk, hogy fejtse ki vélemé-
nyét a kialakult helyzetrôl. A múlt számban a Fidesz-MPSZ képviselôi, az Együtt Celldömölk Városért Egyesület tag-
jai valamint Farkas Zoltán független képviselô adott hangot véleményének, most pedig Fehér László polgármester
valamint az MSZP képviselôi csoportja szólal meg.

2006. október 1-én mindenki számára nyil-
vánvalóvá vált, hogy az önkormányzati vá-
lasztásoknak nincs igazi nyertese Celldö-
mölkön, hiszen az ismételten megválasz-
tott baloldali polgármester mellett jobbol-
dali többségû testületet választottak a vá-
ros polgárai. Az eredményeket elfogadjuk,
de tudjuk, kompromisszumok nélkül e
képviselô-testület nem lesz, nem lehet ké-
pes a város polgárainak javát, települé-
sünk fejlôdését szolgálni.
A kompromisszum számunkra azt jelenti,
hogy mindenki kölcsönösen bizalmat tanú-
sít képviselôtársai iránt, s tesz a másik fél
irányába egy határozott lépést. Sajnos né-
hány jobboldali képviselôtársunk az elmúlt
hónapokban többször ellentmondást nem
tûrôen hangsúlyozta: „kialakult egy bizo-

nyos többség, aztán majd szavazunk…”.
Ennek megfelelôen leváltottak fôszerkesz-
tôt, megszüntettek közhasznú társaságot,
de érdemi, Celldömölk város fejlôdését
szolgáló eredményeket az elmúlt négy hó-
napban nem sikerült elérniük. Persze a
jobboldali többség birtokában, a kisebbség
véleményét figyelmen kívül hagyva is le-
het döntéseket hozni, de ezek elsôsorban
pártpolitikai és nem a város polgárainak ér-
dekeit szolgáló döntések voltak, s lesznek.
Tény, az elmúlt néhány hónap kudarcok sora
önkormányzatunk életében, a képviselôtestü-
leti üléseink gyakran tragikomikusak voltak.
Számunkra ez azt bizonyítja, hogy a képviselô-
társaink által választott – a jobboldali szavazók
jelentôs része által sem támogatott – út, amely
a polgármester munkájának ellehetetlenítésé-

re – s talán új választások kierôszakolására
irányul – járhatatlan, zsákutca.
Mi dolgozni szeretnénk, de e légkörben le-
hetetlen normális munkát végezni. Nem
szeretnénk, ha a szerepünk annyiban me-
rülne ki, hogy felhívjuk a lakosság figyel-
mét arra, hogy véleményünk szerint politi-
kai céllal valamely jobboldali képviselôtár-
sunk a városi televíziót saját élettársának,
vagy a helyi újságot saját unokahúgának
kívánja „átjátszani”.
Mi továbbra is – az eskünkben foglaltaknak
megfelelôen – legjobb tudásunk szerint a vá-
ros fejlôdését kívánjuk szolgálni. Nyitottak va-
gyunk az együttmûködésre, a kompromisszu-
mokra, hiszen Celldömölk érdeke ezt kívánja.

Pálné Horváth Mária, Fehér László
Zsámboki Zoltán, Lengyel László

Kompromisszumok nélkül nem megy…
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Az Új Kemenesalja elôzô lapszámá-
ban a Fidesz-MPSZ és a KDNP képvi-
selôinek tollából jelent meg véle-
mény a város vezetésérôl, a képvi-
selô-testületi üléseken történtekrôl.
Egyebek között kifejtve, hogy pol-
gármesterként nem hajlok a komp-
romisszumokra. Városvezetôként most
az érem másik oldalát szeretném
bemutatni, azt, hogyan látom én a
helyzetet.

Négy hónap telt el az önkormányzati
választás óta. A képviselô-testület
összetételébôl látszik, hogy a Fideszt
és a KDNP-t tömörítô jobboldal 10:7
arányú többségben van az MSZP-vel,
a civileket képviselô Együtt Celldö-
mölk Városért Egyesülettel és a füg-
getlen képviselôvel szemben. Úgy
vélem, mindenképpen szükséges a
kompromisszum mindkét oldalról. El-
várható lenne, hogy például tíz eset-
bôl hétszer a többség akarata érvé-
nyesüljön, de háromszor képesek le-
gyenek a kompromisszumra. Azon-
ban látható, hogy eddig erôbôl, több-
ségi tudatuknak megfelelôen vitték
keresztül az akaratukat. Tôlem, mint
polgármestertôl azonban elvárják a
kompromisszumot, miközben termé-
szetesen a város érdekében lobbizok
a kórház minél jobb pozíciójának
megôrzéséért, a fejlesztési elképze-
lések megvalósításához az európai
uniós és hazai pályázatok érdekében.
Már a képviselô-testület megalakulá-
sa után, a szakbizottságok felállása-
kor megmutatta erejét a jobboldal
abban, hogy mi nem a szavazati ará-
nyoknak megfelelôen képviseltethet-
jük magunkat a bizottságok vezeté-
sében, illetve külsô szakértôk delegá-
lásával. Az alpolgármester-választás
is bizonyítja, hogy a jobboldal nem
képes a kompromisszumra. A celldö-
mölkiek jelentôs többsége – attól
függetlenül, hogy egyéni képviselô-
nek baloldali, jobboldali vagy függet-
len jelöltet akart – polgármesternek
engem választott. Szeretnék olyan
alpolgármestert jelölni, akivel együtt
tudok dolgozni, hiszen az alpolgár-
mester bizalmi funkció. Gesztust tet-
tem a jobboldal felé azzal, hogy egy
alpolgármestert a baloldal, egy alpol-
gármestert a jobboldal képviseleté-
ben jelöltem. A jobboldali képviselôk

azonban még ezt sem támogatták,
kizárólag az ô jelöltjükhöz, jelöltjeik-
hez ragaszkodtak. Így nem lehet
együttdolgozni. Hol itt a bizalom?
Elsô döntésként a jobboldali többség
elküldte az Új Kemenesalja felelôs
szerkesztôjét, majd utána hamarosan
a TV-Cellt mûködtetô Városi Televízió
Kht. felszámolásáról is döntöttek.
2002-ben azt akartuk, hogy a város
vagyona maradjon az, amit a televí-
zió mûködtetésére, az eszközfejlesz-
tésre ráfordítunk, ezért alakítottunk
gazdasági társaságot ahelyett, hogy
magánvállalkozót bíztunk meg. Most
újra magánvállalkozásba akarják adni
a televíziót, ráadásul a mûködtetésé-
re olyan pályázatot írtak ki, amelynek
jóformán csak egyetlen vállalkozó fe-
lel meg.
A képviselô-testületi döntések meg-
hozatalával, a mûködési renddel kap-
csolatban a január 18-i és január 30-i
üléseken kifejtettem az állásponto-
mat. Több képviselôtársammal együtt
sérelmeztem, hogy a jobboldali kép-
viselôk részérôl szokássá vált, hogy a
testületi ülésekre bizottsági tárgyalá-
sok nélkül hoznak be elôterjesztése-
ket. Az önkormányzatiság 17 éves
fennállása alatt az volt a szokás Cell-
dömölkön, hogy a képviselôk az elô-
terjesztésekre javasolt témákat a pol-
gármesterrel megbeszélték, azután
került a hivatali apparátushoz elôké-
szítésre. Most azonban az vált szo-
kássá, hogy egyes képviselôk a pol-
gármestert megkerülve utasítják a
hivatali apparátust az elôterjesztések

elôkészítésére. Álláspontom továbbra
is az, hogy ez a fajta szokás a mûkö-
dési rendünket hátrányosan érinti. Az
önkormányzat életben lévô Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatának
14.§-ának 9. bekezdése kifejti, hogy
elôterjesztést tehet a polgármester,
az alpolgármester, bármely képvise-
lô, a képviselô-testület bizottságai, a
részönkormányzatok és a jegyzô.
Ugyanennek a paragrafusnak a 8. be-
kezdése kimondja, hogy a munka-
tervben nem szereplô napirendi ja-
vaslat elôterjesztésérôl, valamint az
elôterjesztést elôzetesen megtárgya-
ló bizottságról vagy bizottságokról,
részönkormányzatokról – amennyi-
ben jogszabály eltérôen nem rendel-
kezik – a polgármester dönt. Ezen in-
dokok alapján továbbra is sérelmes-
nek és törvénytelennek tatom, hogy
az önkormányzat egyik gazdasági
társaságának felszámolásáról, így a
város vagyonáról képviselôi elôter-
jesztés készült, de a bizottságok, fô-
ként a pénzügyi bizottság nem fog-
lalhatott állást.
Ez annál is inkább sérelmes, mivel a
szakmai bizottságok munkájában
nemcsak a politikát képviselô testü-
leti tagok, hanem külsô szakértôk is
részt vesznek. A bizottságok kizárásá-
val azonban nem mondhatnak véle-
ményt a külsô szakértôk, akik októ-
berben arra tettek esküt, hogy a vá-
ros javát szolgálják. Ennek eredmé-
nye az, hogy mindössze négy hóna-
pos mûködés után a pénzügyi és gaz-
dasági bizottságba a Fidesz által de-
legált két külsô szakértô tag lemon-
dott a bizottsági tagságról.
A polgármester megkerülésén kívül a
jobboldal lehetetlen helyzetbe hozza
a hivatali apparátust is, melynek tag-
jai közül már többen jelezték, ha ez
így folytatódik tovább, akkor máshol
keresnek munkát. A polgármesteri
tisztség tiszteletben tartása és a hiva-
tali apparátus munkája, a mûködés
rendjének fenntartása érdekében
fordultam a Nyugat-dunántúli Regio-
nális Közigazgatási Hivatal vezetôjé-
hez, dr. Németh Évához, illetve a Vas
megyei Kirendeltség vezetôjéhez, dr.
Tömböly Tamáshoz, hogy foglaljon
állást a képviselô-testületünk törvé-
nyes mûködése érdekében.

»FEHÉR LÁSZLÓ polgármester

A polgármester szemszögébôl
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Celldömölk település-
szerkezetébôl adódik,
hogy az alsósági város-
rész mintegy kisebb au-
tonómiát élvezve éli éle-
tét, saját részönkormány-
zata van. Folytatva a ve-
zetô szerepet betöltô ön-
kormányzati képviselôk
bemutatását, ezúttal Hor-
váth Melindát, az alsósá-
gi részönkormányzat ve-
zetôjét kértük egy rövid
bemutatkozásra, majd a

városrészt érintô kérdések és némi-
képp távolabbra mutató dolgok is kö-
vetkeztek.
– Celldömölkön születtem, születésem
óta itt élek, csak középiskolai és felsôfo-
kú tanulmányaim idején voltam távol a
várostól. 1998 óta dolgozom, biológia-
kémia szakos tanárként kezdtem, majd
pályamódosításra kényszerültem, és a
helyi Tourinform irodát vezettem múlt
év októberéig, illetve valójában 2004
májusáig, mert akkor megszületett a kis-
lányom. A 2002–2006-os ciklusban is
képviselô voltam, akkor listáról jutottam
be, most ebben a ciklusban egyéni man-
dátumot szereztem Ságon a 8. sz. vá-
lasztókerületben. Mind a tourinformos,
mind pedig a képviselôi munkám során
arra törekedtem, hogy a város jobban él-
hetô legyen. Az elmúlt ciklusban Celldö-
mölk Oktatási bizottságát vezettem és
dolgoztam a megyei közgyûlés Idegen-
forgalmi bizottságának tagjaként is. Csa-
ládommal egyébként már négy éve Al-
sóságon élünk.
» Milyennek ítéli a városrész helyze-
tét, és mik a legsürgôsebb teendôk?
– Az elôzô ciklus végén voltak az alsósá-
gi városrészen jelentôsebb fejlesztések,
gondolok a Jókai utcára. Van még kettô
földes utcánk, néhány rossz állapotú
utunk, de ismerve a város 2007-es hely-
zetét, nem lesz könnyû elôbbre lépni.
Amiben képviselôtársaimmal is egyetér-
tettünk, az a járdaépítés kérdése, me-
lyet egyaránt fontosnak tartunk, válasz-
tókerülettôl függetlenül. Különösen
kiemelt a sági óvoda elôtti rész. Szeret-
nénk kissé megújítani a rendezvényein-
ket, az a cél, hogy jobban bekapcsolód-
janak az emberek. Nagyon fontos a tag-
óvoda és az önálló általános iskola kér-
dése. Az óvodánál már az elôzô ciklus-

ban felmerült, hogy a kialakított mini,
midi csoportszoba nagysága nem felel
meg az igényeknek és a beíratott gyere-
kek számának. Itt ki kell alakítani a ne-
gyedik csoportszobát, és mivel az az
emeleten lesz, meg kell oldani a kicsik
balesetmentes közlekedését egy zárt át-
járó létesítésével. Ha ez megvalósul, ak-
kor igazán komfortos óvoda lesz, ami
versenyképes a többivel, arról nem is
beszélve, hogy így a törvényi elôírások-
nak is meg fog felelni. Az elôzô ciklus-
ban a részönkormányzat nyert egy pá-
lyázatot óvodai játszótér kialakítására.
Személyes közbenjárásomra sikerült
elérni, hogy nem csak az óvodai játszó-
teret tudjuk rendbe tenni, hanem lehe-
tôvé válik, hogy közterületen is kialakít-
sunk egy közösségi játszóteret. Az utób-
binál természetesen megpróbáljuk a
legideálisabb helyszínt megtalálni. La-
kossági részrôl megfogalmazódtak még
a városrészben parkosítási igények, eh-
hez a részönkormányzat tagjai – mind a
képviselôk, mind a külsôsök – és jó né-
hány civil szervezet partnerként felaján-
lotta a segítségét. Társadalmi munkában
szeretnénk rendbe rakni az evangélikus
templom mellett lévô parkot, természe-
tesen ameddig a társadalmi munka ere-
jébôl futja. Szeretnénk megmozgatni az
embereket, akik eddig is segítettek. A
játszóterek esetében is azért tudtunk
több játékot vásárolni, mert a fizikai
munka költségét is erre tudtuk fordítani,
hiszen azt magunk fogjuk elvégezni.
Vannak a költségvetés miatt távolra mu-
tató tervek és elképzelések, melyek két-
három évre szólnak, de ismerve a pén-
zügyi lehetôségeket, nehézségeket, az
is lehet, hogy cikluson átnyúló beruhá-
zások lesznek. A legfontosabb a csapa-
dékvíz elvezetésének megoldása, mely
gond a celli városrészen is, itt pedig van-
nak olyan utcák – például a Mátyás király
utca – ahol sem a padka, sem az út kiala-
kítása nem olyan, mint kellene. 
» Kikre tudnak, és kikre szeretnének
számítani a célok megvalósítása során?
– Az emberek jelentôs része nagyon
aktív, amit kezdetben nem is gondol-
tam volna. A fogadóórán nem is annyi-
ra a panaszaikkal, hanem sokkalta in-
kább az ötleteikkel, javaslataikkal jön-
nek és felajánlják a segítségüket. A ren-
dezvények, megemlékezések kapcsán
számítunk az iskolára, kezdeményez-

tünk egyeztetést az egyházi közössé-
gekkel, hogy miben tudunk mi a segít-
ségükre lenni, és mi az, amiben ôk tud-
nak segíteni. Kiemelhetô a civil szféra,
az Alsósági Életfa Egyesület, és a rész-
önkormányzati posztot elôttem betöltô
Döme László, aki most is külsôsként tag-
ja a részönkormányzatnak, s így egy bi-
zonyos folytonosság is biztosítva van.
Nagy segítség számunkra, hogy ô folya-
matában is ismeri az ügyeket. 
» Milyen korlátai lehetnek a célok
megvalósításának?
– A legnagyobb korlátot a költségve-
tés és a pénzügyi keretek jelentik. So-
kan felajánlották a munkájukat, akár a
járdaépítéshez, akár a temetô körüli ál-
datlan állapotok megszüntetéséhez,
de említhetem a gyógyszertár környé-
két is. Nagy a lelkesedés, szerintem
társadalmi munkában nem lesz hiány,
az elképzeléseknek csak a pénzügyi
keretek szabhatnak gátat.
» Mit tekint ma (február 2-án!) a leg-
neuralgikusabb pontnak a város életé-
ben? 
– A költségvetés és a költségvetési
hiány. A képviselô-testület tisztában
van azzal, hogy az intézmények le van-
nak csupaszítva, nincs a törvényi kere-
teken felüli létszám, fölösleges dologi
kiadás. Az intézményeket lassan már
csak arra tudjuk megkérni, hogy ne vi-
lágítsanak, ne fûtsenek, és ne nyissa-
nak ki! Nem lenne reális, ha most még
bárhonnan pénzt vennénk el, hazud-
nánk önmagunknak, mert pótköltség-
vetésben úgyis vissza kellene adni. Eh-
hez jön még, hogy nem tudjuk, július-
tól mi lesz az energiaárral, és még so-
rolhatnám. A képviselô-testületnek
kardinális kérdésekben kell lépni, de
csak úgy, hogy a minôség rovására ne
menjen. Lehet, hogy ezek olyan intéz-
kedések lesznek, melyek ideig-óráig
nem lesznek szimpatikusak, de még-
sem egy minôséget romboló átalakítás
lesz. Visszatérve az alsósági városrész-
re, elmondhatom, hogy tudomásul
vesszük a város rendkívül nehéz anya-
gi helyzetét, de mindamellett arra tö-
rekszünk, hogy a városrésznek is meg-
valósuljanak a fejlesztései, hogy lakos-
ság arányosan megkapja, ami neki jár.
» Köszönöm a beszélgetést, jó mun-
kát kívánok Önnek és a részönkor-
mányzat minden képviselôjének!

Fókuszban az alsósági városrész
BESZÉLGETÉS  HORVÁTH  MEL INDÁVAL ,  A  RÉSZÖNKORMÁNYZAT  VEZE TÔ J ÉVEL

»erel
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A települési önkormányzati választá-
sokkal egyidôben megalakult Celldö-
mölk Város Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzata. Az eltelt idôszak tanulás-
sal telt, hiszen sok olyan feladat vár a
tagokra, amelyek megvalósításához
alapos törvényi és jogszabályi isme-
retekre van szükség. Természetesen
a kisebbségi önkormányzat munkáját
Celldömölk Város jegyzôje illetve a
Polgármesteri Hivatal dolgozói segí-
tik. Önkormányzati vagyonuk cse-
kély, programjaik és elképzeléseik
megvalósításához szükségük lesz
Celldömölk Város Önkormányzatának
anyagi segítségére, amelyet egyéb-

ként törvény is elôír. Az anyagi támo-
gatás mértékét azonban a városi tes-
tület határozhatja meg.
Tervezett programjaik között szere-
pel egy cigány kisebbségi nap meg-
rendezése júniusban, ahol szeretnék
a lakosságot fôzôversenyre, sportver-
senyre, zenés mûsorra meghívni. 
Több hónapja mûködik már a CVCKÖ
Futballcsapata is. A roma és nem ro-
ma származású fiatalok egyre szebb
eredményeket érnek el a különbözô
versenyeken, sôt decemberben ku-
pát is nyertek egy futballtornán. A
fiatalok szervezett keretek között
szeretnének tovább sportolni, keresik

ehhez a partnereket, támogatókat.
Az önkormányzat fô feladata lesz
majd a cigány kisebbség érdekeinek
képviselete. Ennek érdekében foga-
dónapokat tartanak, ahol az érintet-
tek elmondhatják gondjaikat, s a
problémák orvosolása érdekében
azokat az elnök a települési önkor-
mányzat felé jelezni fogja.
Egyre több pályázati lehetôség is
adódik, ezek esetleges elnyerése
nagyban hozzásegítheti az önkor-
mányzatot az eredményes és tartós
mûködéshez.

»T.M.T.

Kisebbségi önkormányzati tervek

A bizottsági elnököket bemutató so-
rozatunkat a Jogi és ügyrendi bizott-
ság elnökének bemutatásával zár-
juk. Az önkormányzati rendszerben
relatíve „fiatalkorúnak” tekinthetô
bizottságot – csak az elôzô önkor-
mányzati ciklustól volt kötelezô lét-
rehozni – stílszerûen egy fiatalem-
ber irányítja. Lengyel László bizott-
sági elnöktôl elôbb egy rövid bemu-
tatkozást kértünk, majd a megszo-
kott kérdések következtek.

– 28 éves vagyok, tôsgyökeres cell-
dömölki családban születtem. 1997-
ben érettségiztem a celldömölki Ber-
zsenyi Dániel Gimnáziumban, majd
2002-ben az ELTE Állam és Jogtudo-
mányi Karán szereztem politológus
diplomát. Jelenleg levelezô tagoza-
ton a jogász szakot végzem. 2002-tôl
2006-ig a Polgármesteri Hivatalban
dolgoztam a polgármester személyi
titkáraként. Képviselôi munkámban
sokat segít, hogy az elôzô négy év-
ben a közigazgatás mûködését „be-
lülrôl is” megismerhettem.
» Képviselôi ars poeticaként mit tart
a legfontosabbnak?
– Döntéshozóként mindig kötelessé-
günk meghallgatni, s meg is hallani
az emberek véleményét. Soha nem
késô téves döntéseinket felülbírálni,
ezért is kezdeményeztem, hogy a
Polgármesteri Hivatal ne a kultúrház
elôtti téren épüljön fel. Képviselôként
mindig a celldömölki polgárok érde-
keit kell képviselnünk, s nemcsak azo-

két, aki szavazatukkal támogatásuk-
ról biztosítottak, munkánkkal az egész
közösséget kell szolgálnunk.
» Milyennek ítéli a város pillanatnyi
helyzetét?
– Celldömölk élhetô, szerethetô kis-
város. Szembe kell néznünk azonban
azzal, hogy a kiemelt fôutaktól való
távolság, s a vasút térvesztése több
szempontból behatárolja Celldömölk
fejlesztésének lehetséges irányait. A
város vezetése – ciklusok óta – a kitö-
rés lehetôségét az idegenforgalom-
ban látja. A Vulkán fürdô körüli terü-
letek értékesítésének mikéntje évti-
zedekre meghatározhatja városunk
jövôjét, ezért megfontoltan kell dön-
tenünk. A celldömölki önkormányzat
– hazánk legtöbb településéhez ha-
sonlóan – pénzügyi nehézségekkel
küzd. A közeljövôben nincs reális esély
arra, hogy e költségvetési helyzet po-
zitív irányba változzon, ezért a pénz-
ügyi szakemberekre és a képviselô-
testületre komoly feladat hárul e té-
ren a következô években.
» Ön szerint mik a legfontosabb
teendôk?
– Önkormányzatunknak egymással
párhuzamosan kell kezelnie a rendkí-
vül magas mûködési hiányt és meg-
teremtenie a további fejlesztések le-
hetôségeit. Változatlan színvonalon
kell mûködtetnünk a város intéz-
ményrendszerét, s mellette készen
kell állnunk az uniós források fogadá-
sára is. Ez egy hatalmas feladat, ezért
itt nem lehet helye pártpolitikának,

Jogi és ügyrendi bizottság
» E L N Ö K P O R T R É

csak összefogással érhetünk el sikert,
ehhez minden képviselôtársunk mun-
kájára nagy szükség lesz. Városunk
lakosságszáma évrôl évre rohamosan
csökken. Az okokat ismerjük, de
megoldásokat találni rendkívül nehéz
feladat. A fiatalok – elsôsorban a fel-
sôfokú végzettségûek – megfelelô
munkahely hiányában kénytelenek
máshol keresni a boldogulást, illetve
sokan az olcsó építési telkek miatt a
környékbeli falvakban építkeznek. A
celldömölki önkormányzatnak a ren-
delkezésére álló minden lehetséges
eszközzel mérsékelnie kell e kedve-
zôtlen tendenciákat.
» Min változtatna az önkormányzati
munkában?
– Egy kisvárosi önkormányzat nem
egy mini országgyûlés. Nem szeren-
csés, s az elmúlt hónapok eseményei
alapján nem is bizonyult mûködôké-
pesnek, ha a döntések politikai, frak-
cióelvek szerint születnek. Megvan az
ideje a kampánynak és meg kell,
hogy legyen az ideje a szakmaiság-
nak. A következô közel négy eszten-
dônek Celldömölk város érdekében, a
megfelelôen elôkészített szakmai dön-
tésekrôl kell szólnia. A Jogi és ügy-
rendi bizottság elnökeként ebben
mindig partner leszek.
» Köszönöm a beszélgetést, és azt
hiszem, a város minden lakója nevé-
ben mondhatom, hogy mindenkinek
az Ön által megfogalmazott szakmai
összefogáson alapuló munka a leg-
hôbb vágya. »erel
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A szerelem napja
Ha a mai gyermekeket kérdeznék,
hogy milyen ünnepek vannak, nem le-
pôdhetnénk meg azon, ha nem kará-
csonnyal vagy húsvéttal kezdenék a
felsorolást, hanem a Bálint – vagy még
elterjedtebb nevén – a Valentin-nap-
pal… (Február 14.)
A szerelem napja. Érdemes utána néz-
ni az interneten, ebbôl az alkalomból
nem csak a már közismert Valentin-
napi üzeneteket lehet küldeni, hanem
éttermek, panziók, virág-és ajándéküz-
letek bombázzák ajánlataikkal a szerel-
mes (?) fiatalokat, de lehet tûzijátékot
is rendelni, ha valaki éppen így tudja
leginkább kifejezni szerelmét…
Utána lehet olvasni az ünnep eredeté-
nek, Szent Valentin vértanú történeté-
nek, az évezredek, évszázadok során
kialakult gazdag néprajzi hagyomá-
nyoknak. Kedves népi hiedelem pél-
dául, hogy a madarak ezen a napon
választanak párt maguknak, s ha csiri-
pelésük messzire hallatszik, akkor jó
idô lesz…
Református lelkészként azonban nem
Szent Valentinról, nem is az ünnephez
kapcsolódó hagyományokról szeretnék
írni, hanem arról, hogy Istennek – a
Biblia alapján – van-e „Valentin-napi
üzenete” a mai ember, s a mai fiatalok
számára?
Meggyôzôdésem, hogy van! Ugyanis a
világ, az élet nem osztható fel szentre
és profánra, olyan területekre, melyek-
nek van köze az Istenhez, s olyanokra,
melyeknek nincs. Az élet a maga egé-
szében szent, azaz az Istenhez tartozik,
annak az Isten a forrása, s akkor pont

az élet alapjául szolgáló szerelemrôl
hogy mondhatnánk azt, hogy errôl az
Istennek nincs mondanivalója…? 
Számomra ennek legékesebb bizonyí-
téka az, hogy a Bibliában van egy tel-
jes könyv, az Énekek éneke, amely
nem szól másról, mint a szerelemrôl!
(S ez még akkor is igaz, ha a teológu-
sok egybehangzóan vallják, hogy ez a
könyv csak annak köszönheti, hogy be-
került a bibliai kánonba, hogy a férfi és
a nô szerelmét allegorikusan értelmez-
ve Isten és népe, Izráel, illetve Krisztus
és az Ô Egyházának kapcsolataként
magyarázták.)
Érdekesség, hogy ezt a könyvet a zsi-
nagógai istentiszteleteken páska ünne-
pén, Izráel népének Egyiptomból való
szabadulására emlékezve szokták
felolvasni, nyílván kifejezve ezzel,
hogy mintegy rájuk virradt a tavasz
napja! (Lám, szabadság és szerelem
összekapcsolása nem Andrew Vajna,
de még csak nem is Petôfi Sándor ne-
véhez fûzôdik…)
De visszatérve eredeti kérdésünkhöz:
mit mond Isten számunkra a szerelem-
rôl?
Mindenek elôtt azt, hogy az az Isten
ajándéka! Olyasvalami, ami túl van az
emberen, ami fölötte áll, ami titok, ami
csoda, aminek a léte Felfelé mutat, ar-
ra az Istenre, aki azt mondta: „Nem jó
az embernek egyedül lenni, alkotok
hozzáillô segítôtársat.” (I.Móz. 2, 18)
Boldog rácsodálkozás, álmélkodó vissz-
hang a teremtés annak a csodájára,
hogy ketten „lesznek egy testté…” (II.
Móz. 2, 24) S még egy gondolat ehhez
(különösen fiataloknak!): Az Ajándéko-
zó mindig fontosabb az ajándéknál, ez
esetben a szerelemnél, s ha ez utóbbi
idôvel meg is kopik, s elveszti fényét,
varázsát, talán el is múlik, ennek „tra-
gédiáját” segít elviselni Ô, aki megma-
rad, aki nem változik, aki már készíti a
következô meglepetést!
Aztán azt, hogy az az élet szépsége!
Már ahogyan, amilyen szépen, ami-
lyen megragadó költôi képekben be-
szél a szerelemrôl az Énekek éneke, az
önmagában az ókori irodalom egyik
gyöngyszemévé teszi. Ahogy leírja a
szerelmesek egymásra vágyódását, az

egymás szépségében való gyönyörkö-
dést, a beteljesedést. Igen, az élet
szépségeinek a keresése hozzátartozik
az emberi méltósághoz, felülemel a
mindennapok egyhangúságán, szürke-
ségén, s értelmet és értéket is adhat az
életnek (mûvészetek)!
Végül: a szerelemnek vannak határai!
Általános vélemény, hogy a mai fiata-
lok hamarabb serdülnek, hamarabb ér-
nek szexuálisan is, mint a korábbi
nemzedékek. Éppen ezért fontos fi-
gyelmeztetés nekik, hogy „ne keltsé-
tek, ne éresszétek fel a szerelmet,
amíg nem akarja…” (Én.én. 8, 4) A
buksi fejû, alvó oroszlán nagyon édes,
jól esne megcirógatni, de ha idejeko-
rán felébresztjük, kiderül, hogy vadál-
lat… S mi marad utána? Széttépett ál-
mok, kiégett lelkek, egy életre tönkre
tett gyermek-életek!
A szerelemnek, a férfi-nô közötti kap-
csolatnak megvannak a határai olyan
értelemben is, hogy nem tekinthetjük
az életet – az elôbbi hasonlatnál ma-
radva – szabad vadászterületnek, te-
kintet nélkül másokra, azoknak kap-
csolataira… Hogy mondja az Énekek
énekben a hôs szerelmes fiú? „Bezárt
kert az én húgom, menyasszonyom,
bekerített forrás, lepecsételt kút!”
(Én.én. 4, 12) Úgy gondolom, nem
kell ecsetelni, hogy ennek figyelmen
kívül hagyása – társadalmi méretek-
ben – milyen következményekkel jár,
elég csak utalni a válások, csonka
családok számainak szomorú statiszti-
káira.
De ne a szerelem határaival fejezôdjön
be ez a kis írás, hanem annak határta-
lanságával! Igen, mert a szerelem, a
mindennapi párkapcsolat egy határta-
lan lehetôség a másiknak való segít-
ségben, sokszor bizony csak magunkra
figyelô, önzô voltunk felülmúlásában, a
szeretet, a „talpig nehéz hûség” (József
A.) gyakorlásában. Isten a maga határ-
talan szeretetével, azzal, hogy éret-
tünk, bûnösökért „egyszülött Fiát adta”
(János 3, 16), nagyon magasra tette a
lécet… De ne adjuk fel, ne veszítsük
kedvünket, talán kint is egyre mele-
gebb lesz, s a madarak énekét is hall-
juk már a távolból…
Így lehet rövid életünk minden napja
ünnep, Valentin-nap, a szerelem napja!

»NÉMETH TAMÁS
református lelkész

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyv-
tár Kresznerics Ferenc Könyvtára, valamint a Ke-
menesaljai Berzsenyi Asztaltársaság tisztelettel
meghívja Önt, családját és barátait 2007. feb-
ruár 19-én, hétfôn 17.30 órakor a Kresznerics
Ferenc Könyvtárba (Vasvirág Szálló – Celldö-
mölk, Sági u. 56.) irodalmi rendezvényére.

„Éltem egyszer én, Márai Sándor” – Csányi Zol-
tán önéletrajzi ihletésû önálló estje

Új rovatot indítunk, melyben lelki útravalót találhatnak, akik úgy érzik, megfáradtak, eltévedtek, kiégtek vagy
egyszerûen csak kiszakadni vágynak egy-egy rövid idôre a szürke hétköznapok taposómalmából. Ezúttal Bálint,
ismertebb nevén Valentin-nap alkalmából fejtette ki gondolatait Németh Tamás református lelkész.

Ú T R A V A L Ó «

» Meghívó 
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» M Û V E L Ô D É S

A farsang idôszakát éljük. Vízkereszt-
tôl hamvazószerdáig vigadhatunk, hi-
szen ez az idôszak a bálak, mulatozá-
sok ideje. 
2007. február 3-án rendezték meg
Celldömölk Város Önkormányzatának
jótékonysági bálját. A vendégeket az
Ómuzsika együttes köszöntötte finom-
hangzású zenéjével. A zenekar elsô
mûsorszámként szerepelt, mintegy
hidat képezve a régi idôk és a mai
bálozások között. Igazi léleksimo-
gató, mûvészi produkciót hallhattunk
a zenekar elôadásában. A második
mûsorszámot a szombathelyi Energy-
Dabaston táncosai szolgáltatták, a
vérpezsdítô latin-amerikai táncok
valódi kedvcsinálóként szolgáltak a
közönségnek. Ôket követte Gosztola
Adél színésznô. Elôadásában népsze-
rû szerzeményeket hallhattunk. Ezután
Fehér László polgármester mondott

pohárköszöntôt, majd Nunkovics Jó-
zsef, a celldömölki mentôszolgálat
vezetôje megköszönte a felajánláso-
kat, ugyanis a bál bevétele az új
mentôállomás illetve az orvosi ügye-
let eszközfejlesztéséhez járul hozzá.
Az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvé-
szeti Alapiskola néptánc tagozata pa-
lotással nyitotta a táncot. Fellépett
még az Egy szoknya, két nadrág
együttes, a báli zenét Radányi Károly
szolgáltatta. A mintegy 250 vendég
igazán jól szórakozott a mulatságon.
A kitûnô hangulathoz hozzájárult a
fentieken kívül a jó szervezés, az ízlé-
ses dekoráció, melyet a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és a Polgármes-
teri Hivatal dolgozóinak köszönhet-
tünk, az ízletes vacsora és az éjfél
után felszolgált legényfogó korhely-
leves a Népjóléti Szolgálat munkatár-
sait dicséri. Helyet a Celldömölki Mû-

szaki Szakközépiskola és Szakiskola
biztosított, továbbá közremûködött
még a celldömölki Városi Óvoda, az
alsósági Berzsenyi Lénárd Általános
Iskola, a Városgondnokság valamint a
Polgárôrség.

»-rea

Örökzöldek 
a télben 

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár Kresznerics Ferenc
Könyvtárának gyermekrészlege far-
sangi batyubálra várta az érdeklôdô-
ket február elsô hétvégéjén.  
„Ódon várkastély keresi lakóit” – ez-
zel az érdekes felhívással fordult még
múlt hónapban a gyerekekhez a
könyvtár és a Kemenesaljai Berzsenyi
Asztaltársaság ifjúsági csoportja. 
A témát tekintve a mesék világára
próbáltak támaszkodni a szervezôk,
így királykisasszonyok, hercegnôk, ki-
rályfiak, hercegek, varázslók és tün-
dérek jelentkezését várták. A hívó
szóra sok érdeklôdô válaszolt, akik
már január 20-án nekiláttak az elôké-
szítô munkálatoknak, vagyis a masz-
kok megalkotásának. Aztán a február
3-i batyubálon megjelenve különféle
jelmezekbe öltözve alapozhatták
meg a jó hangulatot a lurkók. Az ér-
dekesnek ígérkezô programmal több-
féle korosztályt sikerült megszólítani,
így az egészen apróktól kezdve az ál-
talános iskolásokig képviseltették
magukat a gyerekek. A jelenlevôk
farsangi mulatozás keretein belül
egyéb vidámságból is kivehették ré-
szüket, így például boszorkánykony-
hai vetélkedôt, jelmezes felvonulást

is rendeztek számukra, és arcdíszek
készítésére, valamint táncra is lehe-
tôségük nyílt. A rendezvény nem tit-
kolt célja volt könyvtári környezetben
eltölteni egy szórakoztató délutánt,
nem utolsó sorban pedig újra és újra
felkelteni az érdeklôdést a mesék
iránt. A vidám hangulatú kavalkád-
ban mindenki megtalálhatta a ked-
vére való programot, és az összejö-
vetel végére színes társasággal sike-
rült benépesíteni az ódon várkastélyt.

Farsangi batyubál

Jótékonysági báloztunk

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ szín-
házbérleti sorozatának második elôadása
volt január 27-én az Apáczai Kiadó nagy-
termében. Az Örökzöldek mindenkinek cí-
mû zenés összeállításban a Magyar Állami
Operaház és a Budapesti Operettszínház
mûvészei léptek közönség elé, hogy vi-
dám mûsorukkal egy kis melegséget, jó-
kedvet csaljanak a téli hangulatba burko-
lózott celldömölkiek szívébe. Erre Csonka
Zsuzsa, Vásári Mónika, Köteles Géza és
Csere László személye volt a garancia. 
A kétórás elôadás alatt örökzöld, fülbemá-
szó dallamok csendültek fel. Sanzonok,
operett-slágerek, opera-részletek, kuplék,
magyar nóták, musical-részletek, kabaré-
jelenet is szerepelt a repertoárban, igazi
orfeumi hangulatot varázsolva a nézôtérre.
Mint azt Csonka Zsuzsa, a Magyar Állami
Operaház magánénekese elmondta, igye-
keztek úgy összeállítani ezt a mûsort, hogy
kellô átvezetéssel a legkülönfélébb mûfa-
jok is megférjenek egymás mellett. S hogy
ez sikerült is, annak legékesebb bizonyíté-
ka volt a mûsor végén az elôadók többszö-
ri visszatapsolása. A régi, jól ismert és va-
lóban örökzöldnek számító melódiákat
felidézô mûvészeknek sikerült fergeteges
hangulatú estével megajándékozni a kö-
zönség soraiban ülôket, akik búcsúzóul
együtt daloltak a fellépôkkel. 

a vidám farsangi

díszbe öltözött

gyerekek
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Vízszintes: 1. A szólás elsô része 12. Lettország fôvárosa 
13. Becsapja 14. Balatoni üdülôhely 16. Erika 17. Nitrogén
18. A Máv ügyfele 19. Talál 21. Zártkörû Részvénytársaság
23. Tallin határai! 24. Üde, változatos (mûsor, program) 
27. ÔF 28. Igen – Londonban 30. STS 31. Vulkáni kôzet 
33. Hordót köbölô 35. Hibás zseb! 37. Liter 38. Névelô 
39. Megye is, folyó is 41. Zé! 42. Szellemi irányító 44. Lá-
nyom férje 46. Káté! 47. Kevert keh! 49. … Vegas 50. Vára-
kozó 52. …-fere 54. Kérdôszó 55. Ereinkben van! 56. Igyekvô
Függôleges: 2. Hitvallástól eltérô nézeteket valló 3. …
Lollobrigida 4. Tüzelj 5. Miénk – oroszul 6. Ipszilon 7. Károg-
ni kezd! 8. Régi férfinév 9. Német névelô 10. Ôsi fegyverrel
lövöldöz 11. Keretszélek! 14. A szólás második része 15.
Rangos, elôkelô 20. Világszervezet 22. Régi hosszmérték
25. Férfinév 26. Csónakkikötô 29. Ízesít 32. Ritka férfinév
34. Kiskabát 36. Hozzájut 40. Mûvészi alkotás 43. Ládába
pakol 45. Hosszú (lépés) 48. Dologtalan méh 51. Római 
52-es 53. Mezôgazdasági eszköz 56. Növény része 57. De-
rékszíj 58. Csendben vét! 59. Páratlan öleb! 60. Kelvin 

A 2007. január 12.-i számunk helyes megfejtése: Mely fa jó
gyümölcsöt nem terem, kivágatik és tûzre vettetik. Nyerte-
seink: Németh Istvánné, Celldömölk, Hegyi u. 32., Kaposvá-
ri Erika, Celldömölk, Sági u. 195. és Tóthné B. Veronika, Cell-
dömölk, Vasvári Pál u. 8/B, III. em. 12. Nyerteseinknek gra-
tulálunk! Nyereményeiket a polgármesteri hivatalban Hor-
váthné Varga Margit szakreferenstôl vehetik át.

Keresztrejtvény
a rejtvényt szerkesztette: völgyi lászló

➦

➦

Szólás

Beküldendô a vízszintes 1. és a függôleges 14. sorok megfejtése
2007. február 28-ig.

A Vas Megyei Közoktatási Közalapít-
vány Kuratóriumának támogatásával
– immár hatodik alkalommal – Mû-
veltségi vetélkedô megrendezésére
került sor 2007. január 19-én a  Bobai
Általános Iskolában. A színvonalas,

több szakaszból álló verseny felada-
tai idén is fôleg évfordulós esemé-
nyekhez kötôdtek. A vetélkedô kap-
csolódott a Magyar Kultúra napja ren-
dezvénysorozataihoz. A helyi meg-
mérettetést két levelezôs forduló
elôzte meg. Az elsô fordulón Széche-
nyi István születésének 215. és  Liszt
Ferenc születésének 195. évfordulója
volt a fô téma. A második forduló kér-
dései Babits Mihály halálának 65. és
Arany János születésének 190. évfor-
dulója köré csoportosultak. A helyi ve-
télkedô feladatai az elsô két forduló-
ban szerzett ismeretekre, Erkel Ferenc
és Kölcsey Ferenc HIMNUSZ címû mû-
vére épültek, valamint a különbözô
mûvészeti ágakról szerzett ismerete-
ket kérték számon játékos formában.
Az iskola igazgatója, Szabóné Kolos-
tori Mária elmondta, hogy a közössé-
gi játékban a 2006/2007-es tanév-
ben 25 csapat vett részt. Az elsô négy

Mûveltségi vetélkedô
» K I S T É R S É G

vetélkedôn fôleg kistérségi és me-
gyei csapatok jeleskedtek, két éve
azonban a szervezôk Veszprém és Za-
la megyére is kiterjesztették a
versenyt. Ebben segítségükre volt  a
Pannon lapok társasága. Az Apáczai
bázisiskolák is kaptak meghívót a
levelezôs megmérettetésre. Az iskola
jó kapcsolatot épített ki a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében található
tornyospálcai Szabolcs Vezér Általá-
nos Iskolával. Ebbôl is látszik, hogy ez
a játék nem ismer határokat.
A nagyon jó hangulatú versenyen a
diákok nemcsak nagyon jó felkészült-
ségükrôl, kitûnô általános tájékozott-
ságukról de kulturált versenyszelle-
mükrôl is tanúbizonyságot adtak. A
verseny elnöke  Kiss János az Apáczai
Kiadó területi szakreferense volt, a
kérdések összeállításában Dittrichné
Kovács Éva és Horváthné Hajmásy
Mária szervezésében az iskola peda-
gógusai vettek részt. A verseny befe-
jeztével a jánosházi Szent Imre Álta-
lános Iskola csapata vehette át a
gyôztesnek járó elismerô oklevelet. 

»T.M.T.a megmérettetés izgalmában
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» E G É S Z S É G Ü N K R E ?

Megkérdeztük
» válaszoltak Az aktuális gyógyszerhelyzetrôl…

Fiatal korom ellenére vérnyo-
máscsökkentôre szorulok. Saj-
nos, egyre több pénzt ha-
gyunk a patikában, és ez – a
jelenlegi fizetésekkel össze-
vetve – elég megterhelô a
családi kassza számára. Igaz,
hogy az orvosnak most az ol-
csóbb gyógyszert kell felírnia,
de hiába, ha az nem használ a
betegnek. A gyógyszertáron
kívüli vásárlást még nem vet-
tem igénybe, és nem is terve-
zem. Szerintem jobb a gyógy-
szereket a rendeltetésszerû
helyükön beszerezni, ugyanis
ott még segítséget, tanácsot
is kaphatunk. 

A gyógyszer-áremelés elsôsor-
ban idôsebb családtagjaimat
érinti. Az alacsony nyugdíj
miatt fôként a rendszeresen
szedett, elhagyhatatlan gyógy-
szerek esetében jelent problé-
mát. A kialakult új helyzet
miatt az orvosokat, gyógysze-
részeket egyaránt sajnálom. Az
orvos ugyanis hiába rendeli el
a legolcsóbb készítményt, ha
az a gyógyszertárban nem
kapható. A patikán kívüli árusí-
tásról azt gondolom, nem kel-
lene kínai piachoz hasonlóvá
tenni a gyógyszervásárlást, hi-
szen mégiscsak az egészségünk-
rôl van szó.

Az a tapasztalatom, hogy a
régóta szedett, jól bevált
gyógyszereket nem érdemes
másra cserélni. Az újonnan
felírt ugyanis hiába olcsóbb,
ha kellemetlen mellékhatáso-
kat okoz. Egyébként családom
minden tagja szívesebben
fordul a medicinák helyett a
régi, természetes gyógymó-
dokhoz, természetes vitami-
nok, gyógyteák formájában. A
patikán kívüli forgalmazást
nem helyeslem, mert a gyógy-
szertárakkal ellentétben, más
árusítóhelyen nem tudnak
felvilágosítást adni az alkal-
mazásra vonatkozóan. 

Többféle betegséggel is küsz-
ködöm, így nem örülök a vál-
toztatásoknak. Mindenki, de
elsôsorban a kispénzûek fog-
ják megérezni a gyógyszerár-
emelés hatásait. Az olcsóbb
készítmény felírása sem cél-
ravezetô, ugyanis ha valaki
már szed egy bizonyos gyógy-
szert, akkor nehéz váltani.
Patikákon kívül csak a láz- és
fájdalomcsillapítókat enged-
ném árulni, a fontosabbakat
nem. A benzinkúton árusítás-
nak elsôsorban utazás közben
van jelentôsége, de az éjjel-
nappali ügyelet mellett ez is
elhanyagolható.   

»fotó: völgyi lászló»kérdez: reiner anita

Nyékiné
Horváth Anita

Gadácsi 
Attila

Nagy 
Károlyné

Deéné 
Janics Zita

Gyógyszer-liberalizáció magyar módra: pa-
tikus tüntetés, bizonytalanság, beláthatat-
lan következmények. Ha ez még nem volt
elég, akkor jár hozzá egy „kis” térítési díj-
emelkedés is. Ismét drágult az egészség.
Kis Balázs gyógyszerészt kérdeztük, mi
várható a kormány intézkedései nyomán.
» Milyen tünetei vannak, illetve
lesznek a késôbbiekben a gyógyszer-
liberalizációnak?
– Úgy tûnik, hogy ehhez hosszabb idônek
kell eltelnie, amíg ennek az intézkedéscso-
magnak a következményei itt Celldömölkön
jelentkeznek. Most elsôsorban Budapesten
és a nagyvárosokban érezhetôek a hatásai
a patika alapítási jog megkönnyítésének, a
vidéki kisvárosokban még nem. 
» A gyógyszereknél, a termék jelle-
gébôl adódóan elengedhetetlen a
szakszerû tanácsadás, segítségnyúj-
tás az eladó részérôl. Mi lesz a helyzet
a patikán kívüli elárusító helyeknél?
– A törvénycsomag ellenzôi ezt nagyon sok-
szor elmondták, hogy a gyógyszer különle-
ges áru, és másképp kell vele bánni, mint az
egyéb cikkekkel. A gyógyszertáron kívüli
árusítás szabályai elkészültek, és elég körül-

tekintônek tûnnek, kötelezték a tájékozta-
tásra ezeket az eladóhelyeket. Elektronikus
vagy írott formában biztosítaniuk kell a
megfelelô felvilágosítást. Viszont más,
egyidejûleg szedett gyógyszerek kölcsönha-
tására, mellékhatásaira nyilván nem tudnak
választ adni. Ebben a helyzetben még nem
tudni, hogy mi lehet a megoldás.
» A megfelelô tájékoztatás kérdése
mint a patikusok, mint más gyógy-
szerárusítók részérôl nyilván több
etikai problémát is felvet. Gondoltak-e
erre a törvényalkotók?
– Ezt nem tudom, mennyire vették figye-
lembe, tartok tôle, hogy nem igazán. Egy
eladott termékhez kapcsolódó tájékoztatást
az adott helyen kell megadni ugyanúgy,
mint egy jótállást. 
» Mennyire nôtt meg az esélye a
gyógyszer-liberalizáció hatására an-
nak, hogy ha valaki nem a megfele-
lô tájékoztatást kapja egy adott szé-
rummal kapcsolatban, komoly kö-
vetkezményei lehetnek egyes mel-
lék- illetve kölcsönhatásoknak?
– Elvileg a gyógyszerek csomagolásában
minden esetben kell lennie egy betegtájé-

koztatónak. Ebbôl a páciens tájékozódhat a
mellék- és egyéb hatásokról. Én a nagyobb
veszélyt az azonos hatóanyag-tartalmú sze-
rek együttes szedésében látom. A patikán
kívüli árusítóhelyeken nem fogják tudni
megmondani, hogy egy másik, a beteg ál-
tal szedett gyógyszer is azonos hatóanyagot
tartalmaz-e. Például paracetamol tartalmú
szer nagyon sok van, és ha ezekbôl – nem
tudva az összetételt – együtt szed a beteg,
abból bizony nagyon komoly bajok lehet-
nek. Erre a gyógyszertárakon kívül valóban
nem tudnak választ adni.
» A gyógyszer-liberalizáció mellett
emelkedtek a térítési díjak is. Ez mi-
lyen mértékben viseli meg a betegek
pénztárcáját?
– Tudni kell, hogy alapjában véve gyógyszer-
áremelés nem történt. A betegek által kifize-
tett összeg emelkedése abból adódik, hogy a
társadalombiztosítás által kifizetett támoga-
tás és a fizetendô térítési díj aránya eltolódott
a betegek kárára. Így egyes gyógyszereknek
- bár a fogyasztói ára nem változott – több-
szöröse is lehet a térítési díja az eddiginél. Ezt
a betegek elég nehezen tolerálják.

»HP

Keserû pirula – kinek fáj a feje tôle?
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Minden sportágban különösen fontos a
versenyidény elôtti felkészülés. Nincs ez
másként a kézilabdában sem. A nôi csapat
sikeres felkészülési tornán van túl, a férfi
szakág pedig most rendezi meg a tradicio-
nálisnak tekinthetô Kemenesi Tej Kupát.
Mátés István, a csapat edzôje nemcsak a
kupával szembeni várakozásait fogalmazta
meg, hanem a bajnokság kezdetét is mér-
legelte már egy kicsit.
– Február 10-én rendezzük a hagyomá-
nyos felkészülési kézilabda tornánkat négy
csapat részvételével. Rajtunk kívül az NB I B-s
Pápa fogadta el a meghívásunkat, akik az
elôzô három Kemenesi Tej Kupát megnyer-
ték, itt lesz a Kisbér csapata, NB II-es el-
lenfelünk, illetve egy megyei csapat, a
Répcelak lesz a negyedik résztvevô. A tor-
nát körmérkôzéses formában, rövidített

félidôkkel bonyo-
lítjuk le, közben
pedig betétprog-
ramként a cell-
dömölki és pápai
ificsapatok meg-
mérkôznek egy-
mással. A felké-
szülési torna ép-
pen két héttel a
bajnoki kezdés

elôtt van, remekül illeszkedik a program-
ba, hisz az elsô olyan keményebb megter-
helés lesz, ami után már a labdáé lesz a
fôszerep. A felkészülést eleve vegyes jel-
leggel állítottuk össze, melyben van egy
kis képességfejlesztés, állóképesség-fej-
lesztés, de valamilyen módon már a lab-
dás technika is jelen van. A mostani kupa
arra lesz jó, hogy az edzésritmusnál már
nagyobb ritmust vegyünk fel, és igazi el-
lenfelekkel tudjunk játszani. A torna után
aztán már valóban a formálódás idôszaka
jön, hogy minél jobban tudjuk kezdeni a
bajnokságot. Nem lesz könnyû, hiszen a
Szentgotthárddal megyei rangadón kez-
dünk, majd három erôs ellenfél követke-
zik. Szükség lesz a szurkolók támogatásá-
ra, mint ahogy mindenkit szeretettel vá-
runk most, 10-én a felkészülési tornára is.
A mérkôzések sorrendje
9.30 Celldömölk – Répcelak

10.25 Pápa - Kisbér
11.20 Celldömölk ifi – Pápa ifi
12.15 Celldömölk - Kisbér
13.10 Répcelak - Pápa
14.05 Celldömölk ifi – Pápa ifi
15.00 Kisbér - Répcelak
15.55 Celldömölk - Pápa
16.45 Eredményhirdetés

»ro-lo

Kemenesi Tej Kupa
Polgárdi SE – CVSE-Mávépcell-Vörsas
II.  9:9
Polgárdi, január 27., NB II-es mér-
kôzés.
A kellemetlen játékstílusú hazai
csapat ellen meglepetésre csak
döntetlent sikerült elérnie a celldö-
mölkieknek.
Gyôzött: Vimi Roland 4, Teket Attila 2,
Ölbei Péter 2 és a Vimi-Teket páros.

Zalakomár SE – CVSE-Mávépcell-
Vörsas III.  7:11
Zalakomár, január 27., NB III-as
mérkôzés.
Fehér és Tamás nagyszerûen ját-
szott, így sikerült visszavágni az
ôszi itthoni vereségért. Ez viszont
kellemes meglepetés volt.
Gyôzött: Fehér László 4, Tamás Lász-
ló 4, Máthé Gyula 2 és a Fehér-
Tamás páros.

A CVSE-Mávépcell – Maribor Szuper
Kupa visszavágó mérkôzésre
lapzártánk után került sor, így errôl
csak a következô lapszámunkban
tudunk beszámolni.

»V.L.

Asztalitenisz

A CVSE kézilabda szakosztályának férfi csa-
pata még csak szervezi a felkészülési tor-
nát, a hölgyek azonban már túl vannak
egy sikeres rendezvényen. A február 4-én
rendezett Premier Kupán a hazai csapat
mellett részt vett a Beled, az NK Zalaeger-
szeg együttese, valamint a részvételt utol-
só pillanatban lemondó Nagykanizsa
együttese helyett a CVSE ifjúsági csapata.
Annak ellenére, hogy a felkészülési idôbôl
volt még hátra, a csapatok így is élveze-
tes, idônként látványos küzdelmet vívtak a
Premier Kupa megszerzéséért. A vasárnap
esti eredményhirdetés után a következô
helyezéseknek örülhettek – vagy netán
miattuk bánkódhattak a csapatok. A kupát
a CVSE együttese nyerte, pontveszteség
nélkül. Második helyezett lett a Zalaeger-
szeg csapata, akik nyílt sisakos, végig
kiélezett mérkôzésen utasították maguk
mögé a harmadik helyezett Beled csapa-
tát. A tornát a CVSE ifjúsági együttese zár-
ta a negyedik helyen, helytállásuk azon-
ban így is dicséretes, hisz részvételük a

felnôttek között tette lehetôvé a négycsa-
patosra tervezett torna megrendezését.
Ahogy az lenni szokott, díjazták a kiemel-
kedô egyéni teljesítményeket is. Gólkirály-
nô lett Szomorkovits Lilla a CVSE együtte-
sébôl. A legjobb kapusnak járó elismerést
Németh Adrienn, a beledi csapat hálóôre
érdemelte ki. A legtechnikásabb játékos cí-
met a zalaegerszegi Erdélyi Adrienn kapta.
A díjakat László Tibor szakosztályvezetô, és

a névadó szponzor nevében ifjabb Rozmán
Ferenc adták át. 
Salamonné Csótár Adrienn, a celli csapat
edzôje így értékelt a torna után: A torna
végén nyugodtan elmondhatom, hogy
eredményes volt számunkra mind a vég-
eredményt, mind a felkészülés folyamatát
tekintve. Az erônlét növelése mellett egy-
két technikai elem ismétlésére is lehetô-
ség volt, s ezzel a szerepét betöltötte a
program. A lejátszott három mérkôzésbôl
volt olyan, ami nagyon szoros volt, de
akadt könnyebb is, ahol inkább a gyakor-
láson volt a hangsúly, tudtuk a technikai
repertoárt gyakorolni. Egy tornán játszott
mérkôzés mindig más, mint egy bajnoki
meccs, hisz fáradnak a lányok, hullámzóbb
a teljesítmény. A Zalaegerszeg ellen szinte
azt láttam a lányokon, mintha nem akar-
nának nyerni. Aztán az utolsó tíz percre si-
került ôket felpörgetni, és hozták a gyôzel-
met, mely egyben a tornagyôzelmet is je-
lentette.

»ro-ló

Premier Kupa a felkészülés jegyében

szomorkovits lilla átveszi a díjat 

ifj. rozmán ferenctôl
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Hagyományos kistérségi sportvetélkedô-
re került sor január 12-én a Celldömölki
Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola
sportcsarnokában. A kistérségi munka-
szervezet és a Vulkán Sportegyesület
szervezésében zajló, tréfás sportfelada-
tokat tartalmazó vetélkedô egyre na-
gyobb népszerûségnek örvend gyerme-
kek és felnôttek körében egyaránt, ezt
mutatja a résztvevôk és az érdeklôdôk
magas száma is. A versenyszámokat
Bors László, a Berzsenyi Dániel Gimná-
zium tanára vezette. A tavalyi gyôztes
celldömölki csapattól a vándorkupát
ezúttal Vönöck csapata hódította el. A
versenyben részt vett még Boba, Egyhá-
zashetye, Mesteri, Nemeskeresztúr és
Pápoc csapata. A hangulatot és kedvet
még fokozta a feladatok közötti tombo-
lasorsolás is, ahol a jelenlévôk értékes, a
sporttal kapcsolatos tárgyakat nyerhet-
tek. A szervezôk vendéglátással köszön-
ték meg a résztvevôk lelkes közremûkö-
dését.

»TAKÁCS M. TÜNDE

Változás történt az ôsszel a celldö-
mölki nôi labdarúgók háza táján. Az
okokról és a fejleményekrôl kérdez-
tük Szép Tamás vezetôedzôt.

» Alsósági Tigrisek után egy új csa-
pat, legalábbis új névvel, UFC Celldö-
mölk. Mi áll a váltás hátterében?
– Ennek már korábbi elôzményei is
voltak, négy éve edzem a lányokat,
és tavaly novemberben éreztem
úgy, hogy ilyen körülmények között
nem csinálom tovább, változásokra
van szükség a szakosztálynál. A ve-
zetôk nem értettek egyet velem,
ezért úgy döntöttem, hogy sárdobá-
lás nélkül, csendben felállok a
kispadról, átadom másnak a helyem.
Egy hét után felhívtak a lányok, hogy
továbbra is velem akarnak együtt
dolgozni, és mivel Alsóságon a veze-
tôk ragaszkodtak eredeti álláspont-
jukhoz, úgy döntöttünk, hogy alakí-
tunk egy új nôi labdarúgó csapatot.
Köszönjük a celli UFC-nek, hogy szár-
nyai alá vett bennünket, és így UFC
Celldömölk néven szerepelünk a to-
vábbiakban.
» Nehéz volt az újrakezdés, illetve
hogyan változott a keret?
– A régi, 18 fôs csapatból 16-an átjöt-
tek, sôt új játékosok is érkeztek. Most
26-an alkotják a keretet, és Bobáról,
Vönöckrôl, Mersevátról is érkeztek lá-
nyok, akik a helyiekkel együtt nagyon
szeretik ezt a sportágat, jó hangulat-
ban telnek az edzések.
» Milyen körülmények között tudtok
készülni, tréningezni?
– Megpróbálunk minél jobb feltéte-
leket teremteni a lányoknak. Ez nem
könnyû, mivel Magyarországon a nôi

foci még nem tartozik a szponzorált
sportágak közé. Sôt a férfi labdarúgás
támogatása is visszaesôben van –
lásd celli foci – de a lányok hozzáállá-
sa, lelkesedése bizakodásra ad okot.
E mellett szerencsére van néhány
magánvállalkozó, aki segíti a csapa-
tot, gondolok itt a felszerelésre, lab-
dára és a szükséges feltételek bizto-
sítására, mint például az edzéslehe-
tôségre. Egy héten kétszer tréninge-
zünk a városi sportcsarnokban, hét-
fôn 17-tôl 18 óráig, szerdán pedig 18-
tól 19 óráig. Nyitott a keretünk, folya-
matosan várjuk kicsik és nagyok je-
lentkezését egyaránt. Megalakult az
utánpótlás-csapatunk, már számukra
is próbálunk tornákat szervezni.
» Milyen terveitek vannak az idei
esztendôre? Elsôsorban tornákra,
mérkôzésekre gondolok.
– Természetesen a legfontosabbak a
különbözô kupák, a meccsek, a játék.
Az UFC Celldömölk nôi csapata az év
végi Szilveszter Kupán debütált, a
februári hazai torna mellett minden
hónapra van meghívásunk, rengeteg
amatôr csapat van. Ezen kívül meg
kell említeni a nyári Vulkán Kupát, ott
is megszervezzük a rendezôkkel kö-
zösen a nôi tornát.
» Sok gyôztes mérkôzést, és szép si-
kereket kívánok a csapatnak az idei
évre.
– Köszönöm a lányok nevében is,
és köszönjük a szurkolóknak azt a
buzdítást és kitartást a csapat mel-
lett, amit a Szilveszter Kupán mutat-
tak. Ez is bizonyítja, hogy van létjo-
gosultsága Celldömölkön a nôi lab-
darúgásnak.

»HP

Tizenegy tanulóval nevezett a Gáyer
Gyula Általános Iskola az Úszó Diák-
olimpia megyei küzdelmeibe, melyet
2007. január 18-án Szombathelyen
szerveztek – tudtuk meg Szabó Lóránt
testnevelô tanártól. A versenyen a
következô eredmények születtek: 
I. korcsoport 50 m mell 
1. helyezett: Vass Péter, 4. helyezett:
Kovács Bálint, 2. helyezett: Hérincs Fru-
zsina

I. korcsoport 50 m hát; 3. helyezett:
Vass Péter
III. korcsoport 100 m hát; 2. helye-
zett: Hérincs Zsolt
50 m mell; 3. helyezett: Vass István, 
3. helyezett: Horváth Zsófia
100 m mell; 3.helyezett: Soós Bálint
Reméljük, hogy a celldömölki úszás-
kultúra fejlôdésének eredményeként
a jövôben még több úszósikerrôl szá-
molhatunk be. »RL

UFC Celldömölk – új néven
a nôi focicsapat

Gáyer siker a megyei úszódöntôn

„Mozdulj
Kemenesalja”
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Celldömölk Város Önkormányzata az
idei évben is csatlakozott a BURSA
HUNGARICA Felsôoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2007. évi
fordulójához. 
A pályázatok benyújtására központi-
lag meghatározott idôpontig – 2006.
november 2-ig – 85 kérelem került
benyújtásra. Ezek közül „A” típusú:
76, „B” típusú: 9.
A kérelmeket a Közmûvelôdési, Okta-
tási, Gyámügyi és Sport Bizottság bí-
rálta el.
Egyetlen kérelmet sem utasított el.
Az volt a véleménye, hogy minden
olyan család, aki támogatást kért, rá-
szorult. Ma az a tény, hogy egy vagy
két gyermek felsôoktatásban tanul,
illetve egy család több gyermeket
nevel, nem beszélve azokról, akik el-
vált szülôk gyermekei, félárvák, ne-
tán szüleik munkanélküliek, avagy
tartós betegek, támogatásra való jo-
gosultságot eredményez.
A bizottság a rászorultság mértéke
szerint differenciált. Áttekintette vala-
mennyi kérelmezô családi helyzetét,
s ennek alapján 5.000, 4.000, illetve
2.000 Ft támogatást állapított meg.

„B” típusú kérelmek száma: 9 db
Ebbôl havi 5.000 Ft-ot 6 fô, 4.000 Ft-

ot 3 fô kapott. Ez havi kiadásokban
42.000 Ft-ot jelent.
Mivel a „B” típusú ösztöndíj 6 egy-
mást követô tanulmányi félévre (30
hónap) jár, az önkormányzat e dön-
tésével ezen családokat összességé-
ben – 3 tanévben – 1.260.000 Ft-tal
támogatja. Ez egy család esetében
150.000 Ft-ot, illetve 120.000 Ft-ot
jelent. Ugyanennyit ad részükre az ál-
lam is.

Az „A” típusú kérelmek száma: 76 db
Ebbôl havi 5.000 Ft-ot 64 fô, 4.000 Ft-
ot 11 fô, 2.000 Ft-ot 1 fô kapott. Ez
havi kiadásban 366.000 Ft-ot jelent.
Mivel az „A” típusú ösztöndíj 2 egy-
mást követô tanulmányi félévre (10
hónap) jár, az önkormányzat ezen
családokat e döntésével összességé-
ben 3.660.000 Ft-tal támogatja. Ez
egy család esetében 50.000 Ft-ot,
40.000 Ft-ot, illetve 20.000 Ft-ot je-
lent. Természetesen ugyanennyit ad
részükre az állam is.
A képviselôtestület 208/2006. (VIII.
30.) sz. határozatában – amikor a
2007. évi fordulóhoz történô csatla-
kozásról döntött – azt vállalta, hogy a
2007. évi pénzügyi tervében 5 millió
Ft-ot biztosít a pályázati támogatás
fedezésére. A bizottság a leírt dönté-

sei alapján összesen 3.870.000 Ft-ot
szavazott meg a kérelmezôk számára
(„A” típus: 10 hó 3.660.000 Ft, „B” tí-
pus: 5 hó 210.000 Ft).
E keretbôl kell fedezni a korábbi évek
„B” típusú ösztöndíjainak áthúzódó
kiadásait is.
Így: 
2004. évi „B” = 22.000 Ft/hó x 5 hó
=  110.000 Ft
2005. évi „B” = 34.000 Ft/hó x 10 hó
= 340.000 Ft
2006. évi „B” = 23.000 Ft/hó x 10 hó
= 230.000 Ft
Összesen: 680.000 Ft
A rendelkezésre álló keretbôl felhasz-
nált: 3.870.000 Ft + 680.000 Ft =
4.550.000 Ft. Fel nem használt
összeg: 450.000 Ft

Egy pályázó a beadásra megjelölt ha-
táridôn túl nyújtotta be kérelmét. A
Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi
fordulójának Általános Szerzôdési
Feltételei 12.§-a alapján „az elbírálás
során a települési önkormányzat a
határidôn túl benyújtott pályázatot a
bírálatból kizárja és kizárását írásban
indokolja.” E rendelkezés szerint nem
volt a bizottságnak módja arra, hogy
e kérelemrôl döntsön.

Hivatali közlemény a Bursa Hungarica
Felsôoktatási Önkormányzati
» Ö S Z T Ö N D Í J R E N D S Z E R  2 0 0 7 - E S  E L B Í R Á L Á S Á R Ó L

Celldömölk Város Önkormányzata nyilvá-
nos árverésen értékesíteni kívánja a tu-
lajdonában lévô alábbi társasházi örökla-
kásokat, az alapító okiratban foglaltak-
nak megfelelôen a társasház közös tulaj-
donában álló épületrészekkel és eszmei
tulajdoni hányaddal együtt. 

Celldömölk belterületén: 
Sági u. 1/B. II/2.; 49 m2; 1+ fél; 6.860.000 Ft
Dr. Géfin tér 13. I/6.; 90 m2; 2+ fél;
13.050.000 Ft
Alsósági városrészen: 
Sági u. 111. I/5.; 65 m2; 1+ fél; 5.700.000 Ft
Licitlépcsô: 100.000 Ft 
A licit idôpontja: 2007. február 20., kedd 9
óra. Helyszíne: Polgármesteri Hivatal eme-
leti tanácskozóterme.
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árve-
rés megkezdése elôtt készpénzben a ki-
kiáltási ár 10%-ának megfelelô összeget

árverési elôlegként a Polgármesteri Hiva-
tal pénztárába befizeti. Fizetési eszközként
csak készpénz fogadható el. 
Az elôleg a vevô által fizetendô vételárba
beszámít, a többi résztvevô számára az ár-
verés befejezése után visszafizetésre kerül.
Az ingatlanok tulajdonjogát a liciten részt-
vevôk közül az szerzi meg, aki a legmaga-
sabb összegû vételár egy összegben való
megfizetésére tesz ajánlatot. 
Az árverés nyertesének feladata és költsé-
ge az adás-vételi szerzôdés elkészíttetése
legkésôbb a licit idôpontját követô 15 na-
pon belül. 
A vételár kifizetése a szerzôdés megköté-
sét követô 15 napon belül esedékes. Az in-
gatlan megtekinthetô: telefonon történô
elôzetes egyeztetés alapján munkanapo-
kon 8–16 óráig. További felvilágosítás a
Polgármesteri Hivatal vagyonkezelôjénél,
illetve a 95/525-813-as telefonon kapható.  

Árverési hirdetmény

» APRÓHIRDETÉS

Gyôr-Révfaluban, az egyetemhez közel,
a belváros közelében, társasházban 65
m2-es, nappali + 2 hálószobás, étkezôs,
konyhás, fiatalosan kialakított, DK-i tá-
jolású téglalakás beépített bútorokkal,
egyedi gázfûtéssel, garázs-lehetôség-
gel eladó. Irányár: 16.500.000 Ft. Érd:
06 20/352-2849; 20/352-2841

2007. február 17-én és március 3-
án Celldömölkön az Alsósági
Sportcsarnokban délelôtt 9.00 –
18.00 tartó nôi, férfi kosárlabda-
bajnokságot rendezünk. Várjuk a
baráti társaságokat!

»Rendezôk

Hérincs Kupa



C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
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

Hirdessen az Új
Kemenesaljában!

Hirdetési áraink

(A HIRDETÉSI DÍJAK TARTALMAZZÁK AZ ÁFÁT.)

Lapunk megbízott hirdetésszervezôje Nagy Antal

Tel.: 95/525-825, 06 70/338-9880

» Programajánló
2007. február 19-én, hétfôn 18 órától Farsangfarki asszonyparti
néven vidám farsangbúcsúztató programot szervez a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ a Népjóléti Szolgálat Szalóky Sándor utcai
épületében. A szervezôk minden nôt szeretettel várnak.

2007. február 17-én, szombaton 16 órától az izsákfai faluházban
jelmezverseny és fánksütés várja az oda látogató gyermekeket.

1/1 oldal 38.000 Ft
1/2 oldal 20.000 Ft
1/4 oldal 12.500 Ft

1/8 oldal 10.000 Ft
1/12 oldal 6.500 Ft
Apróhirdetés 500 Ft



A Vulkán fürdô
februári szauna akciója:
Vendégeink februárban minden

hétfôn, csütörtökön 
és szombaton a szaunákat 

és gôzkabint nyitástól 12 óráig

INGYENESEN HASZNÁLHATJÁK!

Mávépcell Kft.
Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.

Felvételt hirdet:
Pénzügyi számvitel, Kontrolling munkakörbe.
Iskolai végzettség lehet:

• Pénzügyi számviteli fôiskola
• Közgazdasági szakközépiskola
• vagy egyéb szakirányú végzettség

Elôny:

• Mérlegképes könyvelôi végzettség
• Német vagy angol nyelvismeret

Jelentkezés:
Önéletrajzzal levélben vagy e-mailon.
MÁVÉPCELL Kft., 
Celldömölk, Nagy S. tér 14. 
(Munkaügyi csoportjánál.)
E-mail cím: k.czupor@mavapcell.hu


