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TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös, 98-as és diesel üzemanyagok 

valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron!

Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Celldömölk, Volán kút, 

a Mesteri felé vezetô úton. 
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó
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Elsô új elôfizetôi 
szerzôdéskötés esetén 

2 év hûség mellett.
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Ôszkeresô
Rég megírt sorokban, rég elsárgult virágo-
kon az Ôsz nyomát kutatom. Mustszagú
pókhálós pincék polcain, ellobbant kormos
gyertyák lángja mellett nem lelem. Törött
hordó álmosan ásító dongái közt csak az
IDÔ kóborol, mely méltóságosan végtelen
és zokogni valóan véges.
Fák sárgult lehulló levelei oly beszédesek
máskor, de hallgatnak most, hiába fagga-
tózom. Avatott írók sorain, és veretes –
más álmodta – képek kontúrjain keresem
Ôszt, de ott sem találom. Keresném ben-
ne tán az álom megnyugvását, de nem
lehet az szép, ha zaklatott a fekhely.
Mert gondoktól szürke a világ, tôle fakul-
nak el az oly beszédes színek, és fel sem
tûnik a gólyák, fecskék hiánya, s az, hogy
bôséges reggeli harmat siratja el a Nyarat.
Nem találom Ôszt, mert belül mégis Nyár
van. Lehetnek vert vesztett csaták, de be-
lül az élet meleg, létezni akar, s ha
agyunkban dörömböl Mefiszto keserû kér-
dése: „És mi van AZ UTÁN?” Az Élet bólint
rá bölcsen és összehúzott szemébôl hal-
vány derû, és félszeg biztatás sugárzik.
Ezért nem lelem Ôszt! Mert bennünk vagy
rajtunk kívül lehet, nem számít, ha az Élet
áll és él a végtelennek tûnô véges idô-
ben, s az egyik tekintet a másiknak adja
a Fényt.
Így mind egyre megy, milyen színûek a fák
levelei, és milyen madárdal trilláz az ága-
kon. Állandó az örökké változóban és vál-
tozó az örökké megmaradóban. Gyönyörû,
fájdalmas, megismételhetetlen, visszatérô
ÖRÖK PILLANAT.

»MAKRAY R. LÁSZLÓ

November 1. – mindenszentek napja.
Mindannyiunknak vannak halottai:
közvetlen hozzátartozó, távolabbi ro-
kon, barát… Ilyenkor emlékezünk.
Már napokkal korábban rendbe
tesszük a sírokat, hogy az ünnepre
tiszta, virágos legyen. Közben beszél-
getünk is velük. Ilyenkor közelebb
kerül egymáshoz a két világ, hogy
november 1-jén, egy estére az évben
igazán eggyé forrjon. Ekkor a temetô
estére is szinte nappali fényt kap, a
mécsesek megvilágítják. És emléke-
zünk: az együtt töltött idôre, a nagy-
apától hallott mesékre, történetekre,
a nagymama fôztjére, anya simogató
kezére, apa szigorú tekintetére, a ki-

rándulásokra, a nevetésekre… És
mintha újra visszatértek volna Ôk egy
rövid idôre az árnyékvilágból – újra
szeretnénk gyerekek lenni…

Kosztolányi így ír a halottakról:
„Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.
Futók között titokzatos megállók.
A mély sötét vizekbe néma, lassú
hálók.
Képek,
már megmeredtek és örökre
szépek…”

»LA

Egy gondolat a halottak napjáról

Baranyai Sándor
Október 16-án ba-
rátainak, egykori
munkatársa inak
sokasága búcsúzott
Baranyai Sándor is-
kolaigazgatótól.
Baranyai Sándor

Ostffyasszonyfán szü-
letett, a kemenesaljai

tájból indult, s vált közéleti emberré
és pedagógussá. Tanítói, majd ké-
sôbb tanári diplomát szerzett.
Rábagyarmaton kezdte tanítói
munkáját 1958-ban. 1961-ben ke-
rült haza Kemenesaljára, Celldö-
mölkre, járási úttörôtitkárnak.
Nagy lelkesedéssel irányította a
járás akkor 16 általános iskolájá-
ban mûködô úttörôcsapatokat. Ba-
rátaival (munkatársaival) megal-
kották a ma is mûködô balaton-
rendesi úttörôtábort. Szerette a
mozgalmi munkát, s erôs becs-
vágy is hajtotta. Így lett a járási
pártbizottságnak munkatársa, ké-
sôbb a nagyközség elsôtitkára.
1978-ban nevezték ki a celldömöl-
ki 1. Sz. Általános Iskola igazgató-
jává. Kiváló vezetôi és szervezési
képességét itt is kamatoztatta.
Fontosnak tartotta a helyi hagyo-
mányok ápolását az intézmény-
ben. Az iskola felvette a celldö-
mölki születésû neves jogász és

botanikus, Gáyer Gyula nevét. Az
iskolaigazgatás mellett hosszú
éveken át vezette a balatonrende-
si úttörôtábort, szervezte Celldö-
mölk és térsége általános iskolás
tanulóinak nyári üdültetését.
Vezetôként és pedagógusként is a
gyermekközpontú iskola megte-
remtéséért fáradozott. Tanítványai
szerették az Igazgató Bácsit. 
A Gáyer iskola lett a város legna-
gyobb létszámú iskolája, egy évti-
zeden át közel 800 tanulóval.
Különös gondot fordított a nehéz
sorsú és hátrányos helyzetû, fo-
gyatékos gyermekekre.
Pedagógiai hitvallása volt:
„Mi volna boldogítóbb, 
Mi volna édesebb:
Mint a könnyet szárítani,
Habár egy cseppet is,
Mint a sebet kötözni,
Habár csak egyet is.”
Aztán rátört a betegség. Bátor lé-
lekkel viselte. A fájdalmak kereszt-
tüzében tisztul a lélek és tanul
meg a múlandóság porából az ég
felé emelkedni. Ebben a remény-
ben búcsúzunk Baranyai Sándortól
barátai, tisztelôi, volt tanítványai
és egykori munkatársai nevében.
Ô hazatért, pihenjenek békében
porai a kemenesi földben.

»MOLNÁR GÁBOR

( 1 9 3 8 – 2 0 0 7 )
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2007. október 10-én tartotta soros
ülését Celldömölk Város Képviselô-
testülete. Elsô napirendi pontként Fe-
hér László polgármester beszámolt a
két ülés között történtekrôl. Hortobá-
gyi Cirill perjel, a Pannonhalmi Fô-
apátság gazdasági igazgatója és Rá-
bai László, a fôapát úr titkára október
elején tettek látogatást Celldömöl-
kön, és kifejezték szándékukat a
klastrom épületének tulajdonba vé-
telérôl. Ez azért jelentôs, mert köztu-
domású, hogy jelenleg ebben az
épületben kap helyet a polgármeste-
ri hivatal, de 2008. január elsejétôl a

Pannonhalmi Fôapátság tulajdonába
száll. Ettôl kezdve a városnak bérleti
díjat kell fizetnie a használatért.
A 27 folyó ügybôl külön kiemelést ér-
demel a 3. számú, a Celldömölk Vá-
ros fejlesztési irányelvei 2007–2017
közötti idôszakban és tervezett fej-
lesztések lehetséges finanszírozási
forrásai. Azt tárgyalták a város képvi-
selôi, hogy a várható regionális pá-
lyázati kiírások közül melyek kapja-
nak prioritást. Elfogadták a képvise-
lôk, hogy Celldömölk Város Önkor-
mányzatának Képviselô-testülete a
városközpont rehabilitáció akcióter-

vének elkészítésére négy vállalkozó-
tól kérjen árajánlatot. 
Elfogadta a testület azt a javaslatot,
miszerint 25%-kal csökkentett tiszte-
letdíjat kap az a képviselô, aki éven-
te háromszor hiányzik az ülésrôl. 
Az elôzôek mellett számos, az önkor-
mányzat és intézményeinek munká-
ját érintô kérdésben is döntöttek a
képviselôk.
Ugyanezen az ülésen született rende-
let a kutyatartásról, melyet teljes ter-
jedelmében lapunk 13. és 14. oldalán
olvashatnak.

»LOSONCZ ANDREA

Pályázati lehetôségek a városközpont megújítására

»Helyesbítés
Lapunk 18. számában, a Trianoni kereszt felállí-
tásának évfordulójáról írt tudósításban a Celldö-
mölk Város Önkormányzata nevében koszorút
elhelyezôk felsorolásából sajnálatos módon ki-
maradt dr. Baráth Katalin önkormányzati képvi-
selô neve. A hibáért ezúton elnézést kérünk.

»RL

1950 óta mûködik Celldömölkön a
gyermekek zenei és esztétikai kép-
zésében jelentôs szerepet játszó ze-
neiskola. Az intézmény a kistérség-
ben fontos helyet foglal el. Az itt ta-
nuló gyermekek egyharmada a kör-
nyezô településekrôl jár be azért,
hogy eligazodjon a zenemûvészet
sokszínû világában. Az Ádám Jenô
Zeneiskola Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény igazgatóját, Bejczi
Károlyt kérdeztük az intézményben
folyó munkáról és a 2007/2008-as
tanév kezdeti teendôirôl.

– Az évkezdés
aránylag zavartala-
nul zajlott le. Pár
nappal késôbb kez-
dünk, mint az álta-
lános iskola, ennek
oka, hogy az iskolák

véglegesített óra-
rendjét meg kell várnunk. Bizonyára
sokan tudják, hogy most folyik a ze-
neiskolák minôsítési eljárása. Mi az
elôminôsítésen megfeleltünk azzal a
feltétellel, hogy a képzô- és táncmû-
vészet oktatását szünetelteti az isko-

la. Így ezután e tantárgyak oktatásá-
ra nem jár állami normatíva, az ön-
kormányzatnak kellene a kiesett
összeget pótolni. Erre viszont a nehéz
anyagi helyzetben nincs lehetôség.
Így végül is a 2007/2008-as tanév-
ben csak zenemûvészeti ággal foglal-
kozhat az iskola.
Jelenlegi tanulólétszámunk 229 fô.
Tanáraink száma is csökkent, így
most a nálunk alkalmazásban lévôk-
re sokkal több munka hárul, mint ed-
dig. Réz- és fafúvós, billentyûs, pen-
getôs, ütôs és ének szakokon tanítjuk
a gyermekeket. Novembertôl újra in-
dítjuk a zeneovis foglalkozásokat, ha
kellô számú jelentkezô lesz, valamint
ha a foglalkozásokat a délelôtti órák-
ban meg tudjuk oldani 
Számos rendezvényünk volt az elmúlt
években, ezeket tovább szeretnénk
folytatni és megkeresni az új lehetô-
ségeket is azért, hogy a város és a
kistérség lakosai számára minél szé-
lesebb körû kínálattal tudjunk szolgál-
ni. Megragadunk minden pályázati le-
hetôséget, amelyekkel többletforrá-
sokhoz juthatunk. Már hagyománnyá
váltak intézményünkben a zenei vi-

lágnap alkalmából megtartott tanári
hangverseny és a minden hónap vé-
gén megrendezésre kerülô növen-
dék-hangversenyek. Szép ünnepély
nálunk a Karácsonyi hangverseny.
Minden évben megrendezzük az Ifjú-
sági hangverseny-sorozatunkat is a
városi és városkörnyéki általános is-
kolák részére, ahol fellépôink fôleg a
velünk kapcsolatban álló zenemûvé-
szeti szakközépiskolák volt celldömöl-
ki növendékei szerepelnek.
Bejczi Károly elmondta még, hogy az
iskola évek óta minden évben vala-
milyen regionális hatókörû szakmai
találkozót rendez, mely hiánypótló is
a maga nemében Az idei tanévben
tervek szerint a 2. Ifjúsági Régizene
Találkozó lesz az alapfokú iskolák ré-
szére. A zeneiskola tanárai 70%-ban
aktív mûvészeti tevékenységet is
folytatnak. Az ô lelkesedésük, a segí-
tô szülôi háttér és a diákok zenemû-
vészet iránti fogékonysága valamint
az elmúlt évek versenyeredményei
jelzik, hogy az intézmény méltó he-
lyet foglal el a kistérség és a megye
közoktatási intézményrendszerében.

»TAKÁCS MÁRIA

Változások, tervek a zeneiskolában

A Fidesz – Nemzeti Fórum önkormányzati képviselôi, dr. Baráth Katalin, dr. Fonyó
Roberta, Gönye Péter, Horváth Melinda, Kiniczky István, Makkos István, Lukács Erzsé-
bet és Végh Szilárd lakossági fórumot tartanak 2007. november 7-én, szerdán 18 órai
kezdettel a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár galériáján. Téma: az elmúlt
egy év értékelése, fejlesztési lehetôségek, népszavazás. Minden érdeklôdôt várnak!

Lakossági fórum
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Lánglovagok egymás közt 

Negyedik alkalommal rendezte meg
a Celldömölki Önkéntes Tûzoltó Egye-
sület a Sághegy Kupa Önkéntes Tûzol-
tó versenyt október 13-án, Alsóságon.
Németh János városi tûzoltó parancs-

nok elmondta, hogy eredeti céljuk a
kistérség csapatainak megméretteté-
se volt, de természetesen az összeko-
vácsolás, és közösségi élmény nyújtá-
sa mellett a tapasztalatok cseréje is
fontos. A celldömölki kistérség csapa-
tai mellé a sárvári kistérségbôl is hív-
nak résztvevôket. Érdekesség, hogy a
tavalyi évtôl fogva már ifjúsági és nôi
csapatok is versenyeznek. A két ifjú-
sági és három nôi csapat mellett
nyolc férfi gárda mérte össze tudását.
A férfi kategória gyôztese Hosszúpe-
reszteg lett, a második helyet János-
háza érdemelte ki. A celli csapat a
harmadik helyet szerezte meg. A nôk

S Á G H E G Y  K U P A  A  T Û Z O L T Á S  J E G Y É B E N

Fél évszázad, ötven esztendô, egy
emberöltô. Többféleképpen lehet ti-
tulálni az 1957 óta eltelt éveket. A je-
lenlegi Berzsenyi Dániel Gimnázium
akkor végzett diákjai életében az idei
év az öt évtizedes érettségi találko-
zót jelenti. Az egykori IV. B osztály 38
maturandusa közül kilencen már tá-
voztak az élôk sorából. Az október 6-án,
immár sokadik alkalommal megtar-
tott összejövetelre huszonketten ér-
keztek vissza iskolavárosukba az
öregdiákok, hogy újra együtt lehes-
senek, és nosztalgiázzanak a közösen
eltöltött négy év történésein. A jó-

kedvû anekdotázások közben az osz-
tály kiváló tanulmányi átlagáról és
továbbtanulási arányáról is szó esett,
amit büszkén idéztek fel a hetvene-
dik életévük felé közeledô hajdani
diákok. Nem mindennapi dologként
említették, hogy az 1956-os forrada-
lom idején voltak végzôsök, így lett
volna alkalmuk kivándorolni, ôk
mégis egytôl egyig hazájukban ma-
radtak, és szereztek 32-en felsôfokú
végzettséget. 
Az öt év után újra együtt eltöltött pár
órában mindenki szívesen emléke-
zett vissza a Celldömölkön eltöltött

boldog évekre és a viszontlátás örö-
me melegséggel töltötte el a kissé
már megfáradt, egykor ifjú szíveket.

»REINER ANITA

Az általános iskola befejezése után
negyven évvel ismét találkoztak az
alsósági általános iskola volt 8. B
osztályos tanulói. Az 1967-ben vég-
zett harmincnyolc tanulóból most ti-
zenöten jöttek össze – volt, aki a fô-
városból érkezett az alkalomra –,
hogy felidézzék az emlékeket, és az
azóta eltelt idôszakot. A volt osz-
tálytársak közül sajnos öten már
nincsenek az élôk sorában, rájuk is
emlékeztek.

A negyven évet felidézô idôszak so-
rán hallhattunk sikeres életutakról,
mindennapi aggodalmakról és sajnos

személyes és családi tragédiákról is
az egykori osztálytársaktól. Az osz-
tályfônök e sorok írója volt, aki öt
éven át vezette osztályát annak ide-
jén friss diplomásként, és nagy öröm-
mel találkozott az elsô tanítványaival.
Az életutak felelevenítése után az
anekdotázásé, valamint az egymás
közötti beszélgetéseké volt a fôsze-
rep, nagy nevetések közepette. 
A találkozó résztvevôi megállapodtak
– ha lehet –, öt év múlva újra talál-
koznak.
(A fotón a találkozó résztvevôi látha-
tók.)

»VÖLGYI L.

Ötven éve érettségiztek

Negyvenéves találkozó Alsóságon

mezônyében a celli csapat végzett az
élen, az ifjúságiaknál pedig a csöngei
csapat örülhetett az elsô helynek. Né-
meth János elmondta még, hogy a
rendezvény sikeréhez a számos tá-
mogató mellett a helyi önkéntes tûz-
oltók áldozatos munkájára is szükség
volt, akik ezt szívesen tették, mert jó
versenyt, kellemes és hasznos prog-
ramot tudtak megvalósítani.

»RL
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Boznánszky László késes és mûkö-
szörûs mester aprócska mûhelye
több mint egyszerû munkahely. A jó
idôben mindig nyitott ajtónál megáll-
nak a járókelôk, váltanak pár szót a
mesterrel, aki mindenkit szívesen fo-
gad. Egy ilyen baráti beszélgetés köz-
ben említette meg, hogy édesapja,
Boznansky Ferenc 50 évvel ezelôtt
kezdte iparos tevékenységét Celldö-
mölkön. Ez adta az ötletet a most kö-
vetkezô riporthoz.
» Milyen emlékezetes momentumot
emelnél ki édesapád tevékenységé-
bôl?
– Nehéz errôl beszélni, bármit
kiemelni. Sokat dolgozott, látástól
vakulásig és becsülettel felnevelt
négy gyereket.
» Miért választottad ezt a hivatást?
– Már gyerekkoromban érdekelt,
mindig jöttem segíteni. Örültem, ha
beengedett édesapám, örültem, ha
dolgozhattam: ha kovácsoltunk és
fújtathattam, akkor annak, ha már el-
bírtam a kalapácsot és ráüthettem az
anyagra, akkor annak; ha a nagyobb
kések nyeleit már szegelhettem, an-
nak is örültem. Így már tíz-tizenkét
éves koromban be-besegítettem, és
mindig tetszett, amit csináltunk.
» A másik két fiútestvéredet nem
vonzotta ez a pálya?
– A bátyám tanult, ô keveset volt itt-
hon, öcsém már késôbb születetett,
arra már én dolgoztam. Látva a kis
mûhelyt – ami ötven év óta nem nôtt
semmit –, elmondható, hogy két em-
bernek is kicsi. Visszatérve a tanuló-
idôkre, édesapám mindig csak azt
engedte meg, amire már képes vol-
tam. A szakmának megvannak a for-

télyai. Kést csinálni mindenki tud, de
azért nem egyszerû dolog. Az általá-
nos iskola után a tanuló idômet is itt
töltöttem, itt voltam tanuló. Amikor
felszabadultam, elmentem katoná-
nak, majd utána a CELLTEX-ben dol-
goztam öt évig tmk-ban. Ez nagyon
jó volt, mert sok mindent megtanul-
tam. Különbözô gépeket, anyagokat,
technológiákat, amiket egy kis mû-
helyben lehetetlen. 1981-ben lettem
Ságon maszek, ott kezdtem el. Aztán
a jó sorsom úgy hozta, hogy onnan el
kellett menni, mert bérleményben
voltam, s akkor mentünk Kôszegre.
Ott szépen beindult a bolt, de akkor
meg jött a betegségem. Két évig
nem tudtam semmit dolgozni, folya-
matosan kórházban voltam. A kôsze-
gi boltot fenntartottuk még utána
egy darabig, feleségem eladogatta a
meglévô készletet, és amikor már ki-
csit tudtam dolgozni, akkor hozta-vit-
te a munkát. Mikor ez már nem
ment, megnyitottuk ismét Ságon a
boltot, ami mellett azért mégis dol-
gozgattam, és édesapám halála után
– éppen tíz évvel ezelôtt december-
ben – sikerült megszerezni az ô mû-
helyét és azóta is itt dolgozom.
» Milyen emlékezetes momentu-
mok voltak a te szakmai pályafutá-
sod során?
– Volt néhány. Az egyik az, amikor a
késeim közül nekem nagyobbnak
számító tételt – húsz egynéhány da-
rabot – elvittek Amerikába. Jönnek
vevôk, akik ajándékba viszik, s el-
mondhatom, hogy Európa minden or-

szágába kerültek a késeimbôl. Került
vissza egy kalandos úton Ausztriából
is. Valaki a lomis piacon vett egy tás-
kát és annak az oldalzsebében is ta-
lált tôlem származó bicskát. Kôsze-
gen történt, hogy az Állami Biztosító
egyik ügynöke rengeteg kést elhor-
dott tôlem szóróajándéknak. Készí-
tettem a Gabonaiparnak is késeket,
amik az én kapacitásomhoz képest
nagy tételek voltak. Van egy családi
történetem is. Mikor megszületett a
kisunokám, egybôl készítettem neki
egy kis méretarányos kést. Amint
össze tudta fogni a kis markát azon-
nal megmarkolta, és el sem akarta
engedni. Megfogadtam, ahogy nôni
fog a kis tenyere, úgy fogok neki
mindig megfelelô méretût készíteni,
persze mindig valami különlegeset.
Most jut eszembe édesapámról egy
történet. Valaki bejött hozzá, és di-
csekedett, hogy milyen jó kése van,
Solingeni, vagy valami hasonló. Édes-
apám elkérte tôle, és egy félig kész
késsel, mint a vajat szokás, leszelt a
hátából egy csíkot. Utána pedig meg-
dicsérte az illetônek, hogy valóban,
komoly kése van…
» Milyen terveid vannak?
– Mikor Magyarországon elkezdôdött
az Expo, akkor néhány késemet el-
küldtem a Népi Iparmûvészeti Ta-
nácshoz, ahol nem csak lezsûrizték
mindegyik darabot, hanem még egy
hónapig Siófokon ki is voltak állítva.
Akkor minden termékfajtából csak
egyet állítottak ki, csak késbôl volt
kétféle. Az enyémek és a híres kecs-
keméti Polyák késes dinasztia termé-
kei. Most olyan terveim vannak, hogy
mivel sokat dolgozni nem tudok, sze-
retnék inkább néhány egyedi darabot
gyártani és újra zsûriztetni ôket.
Boznánszky Lászlóval még sokáig be-
szélgettünk, az igazi zárótörténet
azonban már az ajtón kívül hangzott
el. Valaki egy kést vitt hozzá javíttat-
ni, mert kicsit letyegett, de nagyobb
baja nem volt. Boznánszky mester
megismerte rajta azt a félkör alakú
márkajelzést, amit édesapja az iparos
munkássága kezdetén használt. A
kés biztos volt minimum harmincöt
éves! Boznánszky László megjavítot-
ta, majd a szokásos – Mivel tartozom?
– kérdésre így válaszolt. – Semmivel.
Még garanciális!!!

»ROZMÁN LÁSZLÓ

Apa és fiú fél évszázada
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Mintegy ötvenen gyûltek össze október 13-án a Ke-
menesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár elôtt,
hogy részt vegyenek a Séta a mellrák ellen c. orszá-
gos rendezvény helyi megmozdulásán. A sétát a
Magyar Rákellenes Liga helyi tagszervezete, Az Éle-
tért, a Holnapért Kemenesaljai Rákellenes Egyesület
szervezte azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet: a

mellrák gyógyítható. Az ötvenfôs csapat a központ-
ból indult a Sági, majd a Hegyi úton a Ság hegyre,
fel a kráterbe, majd a Trianoni kereszthez, hogy vé-
gül az egyik pincében pihenje ki a gyaloglás fára-
dalmait. 
A szervezet havonta várja tagjait és az érdeklôdôket
különbözô programokkal: novemberre dietetikus
elôadót hívtak, aki a rákbetegek helyes étrendjérôl
és életmódjáról tart elôadást, decemberre pedig ka-
rácsonyi mûsorral kedveskedik tagjainak.
Az egyesület fô célja, hogy felhívja a figyelmet ar-
ra: figyeljünk jobban magunkra, törôdjünk többet
egészségünkkel!

»LA

Séta a Ság hegyre 
a mellrák ellen

A celldömölki egykori Eötvös Loránd Általános Iskola „Eöt-
vös Hagyományokért Alapítványa” megköszöni mind-
azoknak, akik 2006. évben személyi jövedelemadójuk
1%-át részére felajánlották. A kapott 131.476 Ft-ot az is-
kola gyermekrendezvényeinek támogatására fordítottuk.

A celldömölki egykori Eötvös Loránd Általános Iskola
„Centenáriumi Alapítványa” megköszöni mindazoknak,
akik 2006. évben személyi jövedelemadójuk 1%-át ré-
szére felajánlották. A kapott 81.041 Ft-ot az iskola
audio-vizuális és számítástechnikai eszközparkjának bô-
vítésére fordítottuk.

Többszáz érdeklôdô látogatott el ok-
tóber 19-én a Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központ és Könyvtár elôterébe
az egészségügyi napra, melyet az
Együtt Celldömölk Városért Egyesü-
let hirdetett meg. Mértek vércukrot,
vérnyomást, volt ingyenes szem-
vizsgálat, a különféle ismert és ke-
vésbé ismert mûszerekkel és termé-
kekkel is megismerkedhettek a láto-
gatók. Gyakorlatban próbálhatták ki
a fényterápiás lámpát, a mágneste-
rápiás készüléket, melyek alternatív
gyógyászati eszközök, a szervezet
öngyógyítását segítik elô. S hogy ne
csak a már megbetegedett szerve-
zetet gyógyítsuk, fektessünk na-
gyobb hangsúlyt a megelôzésre is,
erre voltak hivatottak felhívni a fi-
gyelmet a különféle teák és edény-
készletek. Volt olyan háziasszony,
aki a maga készítette sajtfinomsá-
gokat kínálta az érdeklôdôknek. Kós-
tolhattunk ezen kívül több féle mag-
ból készült kenyeret, sárga paradi-
csomot, amit az epebetegek is fo-
gyaszthatnak. 

Testi-lelki egészségünk

Október 30-án (kedden) 17.30-kor
Szlankó Bálint újságíró lesz a Keme-
nesaljai Berzsenyi Asztaltársaság ven-
dége a Kresznerics Ferenc Könyvtár-
ban, aki „Az elnök, a képviselô és a
diplomata” címû, frissen megjelent
kötetét mutatja be és dedikálja. A mû
az Európai Unió döntéshozóinak min-
dennapi életét testközelbôl bemutat-
va rajzolja meg a színfalak mögötti
uniós politizálás gyakorlatát.

Celldömölk Város Önkormányza-
tának Közmûvelôdési, Oktatási,
Gyámügyi és Sport Bizottsága
2007. november 8-án, csütörtö-
kön 17 órára nyilvános fórumra
hívja a városban mûködô civil
szervezeteket a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtár-
ba. A fórum témája: Celldömölk
Város kulturális koncepciója
2007–2013.

Az idei év már az ötödik családi
napot jelentette a Szent Bene-
dek Katolikus Általános Iskola
életében. Ezúttal október 6-án
gyûltek össze az intézmény ta-
nulói szüleikkel és pedagógu-
saikkal, hogy egy együtt eltöl-
tött, programokban gazdag nap
részesei lehessenek. Reggel kö-
zös énekléssel és imádságos rá-
hangolódással kezdôdött a ren-
dezvény, majd egy szekszárdi
házaspár tanúságtételét hallhat-
ták a felnôttek. Ôket követte
Bacsmai László szekszárdi plébá-
nos, aki egyebek mellett arról
beszélt, mit lehet tenni a boldo-
gabb családokért. Az elôadások
ideje alatt a gyerekek sem unat-
koztak. Játékkal, kézmûves fog-
lalkozással gondoskodtak szóra-
koztatásukról. A jó hangulatban
eltöltött nap játékos családi ve-
télkedôvel zárult. 

»RA

Családi nap

Házi sajt: Öt liter házi tejet felforralunk,
közben feloldunk 10 teáskanál sót, 1 púpo-
zott teáskanál citromsavat 1 dl langyos víz-
ben. Amikor a tej felforrt, a sós-citromsa-
vas oldatot hozzáöntjük, és öt percig együtt
forraljuk. Ezután levesszük a tûzrôl, beleön-
tünk 1 evôkanál 20%-os ecetet, majd öt
percig állni hagyjuk. Ezután újra feltesszük
a tûzre, s a forrástól számított öt percig új-
ra forraljuk. Közben ízesíthetjük apróra
szelt paprikával, olívabogyóval, dióval. For-
ralás után levesszük a tûzrôl, majd gézen
átszûrjük. Öt liter tejbôl 70 dkg sajt készül.

Civil szervezetek
figyelmébe
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Megyei szakmai napot tartottak a Ke-
menesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár épületének galériáján Köz-
hasznú információk könyvtári szolgál-
tatása címmel október 15-én. Elôször
Bodor Aranka, az MTI Sajtóadatbankjá-

nak munkatársa ismertette az érdek-
lôdôkkel az MTI szolgáltatásait, beszélt
az archívumokról, ezek helyérôl az
MTI-ben, az automatikus kódolásról,
ennek folyamatáról. Kérdésre vála-
szolva elmondta, hogy mindössze ti-
zenöten dolgoznak ezen az osztályon,
és napi 600 hírt kell feldolgozniuk. 
Az elôadók sorában Németh Tibor, a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtá-
rának vezetôje következett, aki a Ma-
gyar Életrajzi Kalauzt, és a Keme-
nesaljai Életrajzi Lexikont ismertette.
Tibor 1994 óta rögzíti az adatokat,
ma mintegy 240.000 címszót ölel fel
életrajzi adatbázisa. Noha kezdetben
a helyi illetve környékbeli ismert sze-
mélyeket vette fel gyûjteményébe,
ma már ennél sokkal kiterjedtebb a
munkája, országos, sôt nemzetközi
kapcsolatokat ápol. Ôt követte dr. Bo-

kányi Péter, az Életünk fôszerkesztô-
helyettese, aki a Vas megyei Irodalmi
útról beszélt, a kultikus helyek, szak-
rális centrumok fontosságáról, és
ezek „eladhatóságát” hangsúlyozta.
Lajos Tiborné, a kôszegi könyvtár
igazgatója bemutatta a Kôszegi Kere-
sô c. kiadványukat, megismertette a
közönségét a kiadvány létrejöttének,
továbbélésének nehézségeivel, majd
a répcelaki könyvtár vezetôje, Csuka
Éva beszélt egy ugyancsak helyi kiad-
vány, a Répcelaki Iránytû szerkeszté-
sének küzdelmeirôl.
A szakmai nap végén Pallósiné dr.
Toldi Márta, a Szombathelyi Berzse-
nyi Dániel Könyvtár igazgatója, a
nap házigazdája mutatta be az
elektronikus ügyintézés lehetôsé-
geit és tapasztalatait a Berzsenyi
könyvtárban.

»LOSONCZ ANDREA

Komoly érdeklôdés a könyvtár szakmai napján

A Városi Óvoda és a Berzsenyi Dániel
Fôiskola Pedagógiai Szolgáltató Köz-
pontjának szervezésében megvaló-
suló, „A kompetencia alapú óvodai
programcsomag” elnevezésû szak-
mai találkozóra került sor október 18-án.
A rendezvényre a kistérség óvónôit,
óvodavezetôit és a szülôket várták.
Elsôként Véghné Gyûrüssy Katalin, a
Városi Óvoda vezetôje köszöntötte a
KMKK galériáján összegyûlt résztve-
vôket. A rendezvényt dr. Iker János, a
BDF Pedagógiai Szolgáltató Központ-
jának igazgatója nyitotta meg, majd
dr. Horváth Zoltánné, projektfelelôs
beszélt a „Vasi gyermekekért, jövôn-
kért” címû pályázat szakmai tapasz-
talatairól.
Ôt követte Véghné Gyürüssy Katalin,
aki a Városi Óvoda szervezeti felépí-
tését, mûködését, és a helyi óvodai
nevelési programot mutatta be. So-
mogyi Dezsôné, alsósági tagóvoda-
vezetô az elmúlt évek azon változá-
sait taglalta, melyek új feladatok elé
állították az óvodákat. Ezután

Gasztonyiné Fódi Zita, a Vörösmarty
úti tagóvoda vezetôje szólt a prog-
ramcsomag tartalmi jellemzôirôl, és
azok helyi szinten történô megvaló-
sulásáról. Gyürüsi Sándorné, fejlesztô
óvodapedagógus az eltérô képes-
ségszinteket, a felzárkóztatás lehe-

tôségeit és a befogadó pedagógia je-
lentôségét fejtegette, míg Sebes-
tyén Attiláné, a minôségirányítási
team vezetôje a helyi minôségirá-
nyítási program és a kompetencia
alapú programcsomag hasonlóságait
emelte ki.

Aktív szakmai élet a Városi Óvodában

A Városi Óvoda Kemenesalja Fejlesztô Mûhelye a jelenlegi nevelési évben
ünnepli mûködésének ötödik évfordulóját. Ebbôl az alkalomból szerveztek
szakmai napot október 20-án a kistérség és a megye óvodapedagógusai
valamint a mûhelytagok számára. A rendezvény a korábban közzétett,
pedagógusoknak szóló irodalmi és a gyermekeknek szóló rajzpályázat
eredményeinek kihirdetésével valamint díjak átadásával vette kezdetét. A
megjelenteket Véghné Gyürüssy Katalin óvodavezetô köszöntötte, majd
Gyürüsi Sándorné mentor nyitotta meg a szakmai napot. A program
meghívott elôadója dr. Zsoldos Márta gyógypedagógus, pszichológus volt,
aki a mai gyermekeknél oly gyakran tapasztalható viselkedési és maga-
tartászavarokról beszélt. Az elôadás után a jelenlevôknek kötetlen, konzul-
tációs beszélgetésre is lehetôségük nyílt a neves elôadóval.

»REINER ANITA

Ötéves a Kemenesalja Fejlesztô Mûhely

November 8-án (csütörtökön) 17.30-kor a Honismereti Munkaközösség és a Keme-
nesaljai Berzsenyi Asztaltársaság közös rendezvényén Sipôcz József veszprémi hely-
történész „Savanyó Józsi, a betyár” címmel publikált kötetének bemutatójára kerül
sor. A témának külön érdekessége, hogy a híres betyár Izsákfán született és 100 esz-
tendeje hunyt el. A programokra a szervezôk minden érdeklôdôt szeretettel várnak!

A városi könyvtár október 27-én
szombati nyitvatartási rend sze-
rint várja látogatóit. Október 31-
ét követôen az elsô nyitvatartási
nap november 6-a (kedd).
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Nem engedünk a 48-ból! címmel
hirdetett mûveltségi vetélkedôt a kö-
zelmúltban a Batthyány emlékév al-
kalmából a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár valamint az Új
Kemenesalja. A vetélkedô egy, a
Nemzeti Évfordulók Titkárságához
beadott, sikeres pályázat eredmé-
nyeként valósulhatott meg. Három
kategória állt a felhívásra jelentkezôk
rendelkezésére. Az általános iskolá-
sok képzômûvészeti alkotásokkal, a
középiskolások és a felnôttek pedig
az esszéírás mûfajában pályázhattak.
Utóbbiban Szabó Mirjam és Horváth
Krisztina jeleskedett. Az Új Keme-
nesalja két lapszámában megjelent
gróf Batthyány Lajoshoz és korához
kapcsolódó, 48 kérdésbôl álló teszt-
sorozat helyes kitöltésével lehetett
bejutni a szóbeli vetélkedôre, melyre
október 6-án került sor.
A döntôn sok érdekes történelmi
feladat várta a 3–4 fôs csapatokat. A
reformkor nagyjaihoz, a legnagyobb

magyarhoz, az 1848–49-es esemé-
nyekhez kapcsolódó kérdések éppú-

gy voltak, mint az elsô felelôs ma-
gyar kormányhoz, illetve annak mi-
niszterelnökéhez fûzôdôk. Ezek mel-
lett történelmi személyek, esemé-
nyek felismerése is szerepelt a
megoldandó feladatok között.
A tíz feladatból álló szóbeli forduló-
ban résztvevô 25 tanuló közül az
alábbiak állhattak a képzeletbeli do-
bogóra. Az elsô helyezést a Városi Ál-
talános Iskola 8. a osztályosai által al-
kotott csapat, Dénes Kitti, Nagy Ad-
rienn, és Nagy Dalma érték el. Máso-
dik helyen az alsósági tagiskola nyol-
cadikos diákjai végeztek, Lada Barba-
ra, Polák Martin és Szórádi Laura. A
harmadik helyet a Horváth Dávid,
Pleiveisz Krisztián és Tóth Bálint al-
kotta nyolcadik osztályos csapat sze-
rezte meg. A díjazottak könyvutal-
ványt vehettek át, emellett minden
résztvevôt a Celldömölki Önkormány-
zat jóvoltából egésznapos fürdôbelé-
pôvel ajándékoztak meg a szervezôk. 

»REINER ANITA

A Kemenesaljához kötôdô alkotókat
bemutató kiállítás-sorozat legújabb
fejezeteként Dénes Lajos Szilveszter
nyugalmazott rajztanár mûveibôl
nyílt tárlat a Vulkán fürdô konferen-
ciatermében, október 13-án. A min-
denki által Szilvi bácsiként ismert al-
kotó remekeit Molnár Gábor nyugal-
mazott mûvelôdési szakreferens
ajánlotta a megjelentek figyelmébe.
Kiemelte, hogy a Celldömölk és Vas
megye képzômûvészetének életé-
ben több évtizede meghatározó sze-
repet betöltô mester több nemzedé-
ket okított a festés, rajzolás rejtel-

meire és indított el a képzômûvésze-
ti pályán. A kiállított grafikák, olaj-
festmények és akvarellek egy élet
munkájának vetületei. A portrék,
könyvillusztrációk, csendéletek, táj-
képek, erdôrészletek, mûemlékek, az
ôszi tájban meghúzódó borospincék
mind Szilvi bácsi természet- és em-
berszeretetérôl árulkodnak. Fordul-
junk befogadó lélekkel az alkotások
felé, és fedezzük fel bennük monda-
nivalójuk lényegét.
A kiállított képek november 10-ig te-
kinthetôk meg a Vulkán fürdôn. 

»REINER ANITA

Dénes Lajos Szilveszter alkotásai 

Vetélkedôvel zárult a Batthyány-emlékév

Az iskola elôcsarnoka „tanmû-
hellyé” alakult, ahol lehetôségük
nyílt a leendô kilencedikeseknek ki-
próbálni az iskolában oktatott szak-
mákat. Az egy térbe varázsolt öt
szakma képviselôi szívesen avatták
be leendô elsôseiket az érdekesebb
munkafázisok rejtelmeibe. Sok min-
den került a munkaasztalra, a me-
netvágótól kezdve a szabászollón át
egészen a gyaluig. Érdeklôdésben
nem volt hiány.

az elsô helyezett csapat és felkészítô tanáruk

Nyílt nap a celldömölki szakképzôben

• Október 27., 19.00 – Színházi elôadás: Richard
Alfieri: Hat hét, hat tánc – Vári Éva és Kulka János
elôadásában.
• Október 28. – A Kemenesaljai Baráti Kör ôszi köz-
gyûlése.
• Október 30., 17.30 – Szlankó Bálint: Az elnök, a
képviselô és a diplomata c. kötetének bemutatója a
KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtárában
• Október 31., 16.00 – Reformáció ünnep a az alsósá-
gi és celldömölki evangélikus gyülekezet, valamint a
celldömölki református gyülekezet szervezésében.
Helyszín: a celldömölki evangélikus templom.
• November 7., 18.00 – A Fidesz – NF lakossági fóru-
mot tart a KMKK galériáján.
• November 8., 17.00 – A Közmûvelôdési, Oktatási,
Gyámügyi és Sport Bizottság nyilvános fórumot tart
a városban mûködô civil szervezetek számára a
KMKK-ban.
• November 8., 17.30 Sipôcz József: Savanyó Józsi, a
betyár c. kötetének bemutatója a KMKK Kresznerics
Ferenc Könyvtárában
• November 10., 19.00 – Operettgála – 125 éve szü-
letett Kálmán Imre. Fellépnek: Kállai Bori, Teremi
Trixi és Bozsó József.
• November 16., 18.00 – „Kussoltat a sors” – Pálfy Mar-
git elôadómûvész estje Latinovits Zoltán emlékezetére
• Szilágyi Mária keramikus mûvész állandó tárlata meg-
tekinthetô a KMKK-ban keddtôl péntekig 8–20 óráig.
További információ kérhetô a Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központ és Könyvtár telefonszámain: 95/779-
301 és 95/779-302.

»  P R O G R A M A J Á N L Ó



» Egészségügyi SZOLGÁLAT
NOVEMBERI  KÖZPONTI  ORVOSI  ÜGYELET

01. csütörtök Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
02. péntek Dr. Kovács Larisza Vida Leventéné
03. szombat Dr. Mojzes Szonja Pajor Erika
04. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Karádi Ferencné
05. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
06. kedd Dr. Palatka János Pajor Erika
07. szerda Dr. Gájer Tatjána Karádi Ferencné
08. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
09. péntek Dr. Kovács Zoltán Pajor Erika
10. szombat Dr. Márton Katalin Vida Leventéné
11. vasárnap Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin
12. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné 
13. kedd Dr. Palatka János Karádi Ferencné 
14. szerda Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin
15. csütörtök Dr. Kovács Larisza Karádi Ferencné
16. péntek Dr. Kovács Zoltán Vida Leventéné
17. szombat Dr. Pánykó Magdolna Pajor Erika
18. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
19. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
20. kedd Dr. Kassas M. Khaled Karádi Ferencné
21. szerda Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin
22. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Karádi Ferencné
23. péntek Dr. Mojzes Szonja Vida Leventéné
24. szombat Dr. Pánykó Magdolna Pajor Erika
25. vasárnap Dr. Gájer Tatjána Karádi Ferencné
26. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 
27. kedd Dr. Kassas M. Khaled Vida Leventéné 
28. szerda Dr. Nagy Ildikó Karádi Ferencné
29. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin 
30. péntek Dr. Mojzes Szonja Pajor Erika
az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Szükség van-e képviselôi fogadóórára?
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Megkérdeztük
» válaszoltak

Szükségesnek tartom, hogy le-
gyen egy olyan lehetôség,
amellyel élve a városlakók el-
mondhatják, mi a gondjuk,
problémájuk, vagy hogy éppen
mit szeretnének. Több véle-
mény meghallgatása után a
képviselôk is jobban ki tudnák
hámozni, hogy mivel van gond,
és mi az, amin változtatni kel-
lene. Nekem eddig szerencsére
nem volt sok gondom, így nem
is figyeltem a fogadóórák idô-
pontját. Ha problémám lenne,
biztos igénybe venném a lehe-
tôséget. Emellett bíznék is ben-
ne, hogy meghallgatásra, és
segítségre találok.

Úgy gondolom, hogy szükség
lenne a képviselôi fogadó-
órákra. Elônyösnek tartanám,
ha el lehetne mondani a sze-
mélyes vagy akár közösségi
gondokat, negatív tapasztala-
tokat. Az idôpontjáról pedig
feltétlenül tájékoztatni kelle-
ne a városlakókat a helyi té-
vében és újságban is. Jó len-
ne, ha rendszeressé tennék a
fogadóórákat, például lehetne
akár havonta. Én még nem
vettem részt egyszer sem, de
ha ismerném az idejét, biztos
elmennék. Hiszek abban,
hogy ha elmondom a problé-
mámat, akkor segítenének is. 

Abban az esetben tartom
szükségesnek és érdemesnek
a képviselôi fogadóórákat, ha
a polgárok gondjait meghall-
gatva, érdemben választ tud-
nak adni a felmerülô kérdé-
sekre, és próbálnak is segíteni.
Én harminc évig dolgoztam a
polgármesteri hivatalban, fo-
gadóórán kívül is meg tudom
beszélni a dolgokat a volt kol-
légákkal. Soha nem is jártam
fogadóórán, és nem is men-
nék, de jónak tartanám, ha
lenne. Egy városban fontos az
olyan lehetôség, ahol a lakos-
ság elmondhatja véleményét,
óhaját, egyéni problémáját.

Szerintem a celldömölkiek
többsége ódzkodik attól, hogy
véleményt nyilvánítson, vagy
felkeresse választókerületének
képviselôjét. Ennek ellenére
fontosnak és szükségesnek tar-
tom a fogadóórákat, hiszen se-
gítséget nyújthatnak a gon-
dokkal küzdô lakóknak. Egy jó
alkalom arra, hogy az ember
véleményt nyilvánítson. Régi
lakóhelyemen igénybe vettem
a fogadóóra lehetôségét, és
volt is értelme, mert orvosolták
a problémámat. Bízom benne,
hogy itt is, ha felkeresném a
képviselômet, hasonlóképpen
járnék. 

»fotó: völgyi lászló»kérdez: reiner anita

Vida Gyuláné Teket László Danka Imréné Farkas Zsuzsa

O L V A S Ó I  O L D A L «

A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal (Szombathely, Széll K. u. 54.
tel: 94/512-620) rendszeres jelleggel minden hónap elsô csütörtökén
kihelyezett ügyfélfogadást tart Celldömölkön.
A KIHELYEZETT ÜGYFÉLFOGADÁS NOVEMBER 1-JÉN MUNKASZÜNETI
NAP MIATT ELMARAD, HELYETTE EGY HÉTTEL KÉSÔBB, NOVEMBER 8-
ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN KERÜL MEGTARTÁSRA.
Az ügyfélfogadás helye: Celldömölk, Dózsa György u. 18.

A novemberi ügyfélfogadás ideje: 2007. november 8. csütörtök,
9.00–11.00 jogi segítségnyújtó szolgálat jogi problémák megoldásá-
ban tájékoztatás és felvilágosítás, a szociálisan rászorulók részé-
re ügyvéd közremûködésének biztosítása.
11.00–12.00 áldozatsegítô szolgálat bûncselekmény következtében
anyagi – testi – lelki sérelmet elszenvedôknek anyagi, jogi és ér-
dekérvényesítési segítségnyújtás.

8-tól

8-tól

8-tól

8-tól

8-tól

Kihelyezett ügyfélfogadás

A celldömölki Tehetségekért Alapítvány megköszöni 
mindazok támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 

1 százalékát felajánlották az alapítvány javára.
Az összeget, 117.486 Ft-ot az alapítványi célkitûzésekkel 
összhangban a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium 

tanulóinak ösztöndíj és pályázati támogatására használtuk fel.
Tisztelt támogatóinkra a következô években is számítunk.

Adószámunk: 19246729-1-18
Üdvözlettel és köszönettel:

Vinter József, az alapítvány képviselôje
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Asztalitenisz Lombard Kupa

Celldömölki sikerek születtek a Lombard Kupáért kiírt, s a BVSC Szônyi úti csar-
nokában rendezett férfi asztalitenisz-ranglistaversenyen. 
EGYES:
1. Lindner Ádám (Celldömölki VSE-MÁVÉPCELL-Vörsas)
2. Pázsy Ferenc (Lombard BVSC)
3. Fazekas Péter (Celldömölki VSE-MÁVÉPCELL-Vörsas) és Zwickl Dániel (Lombard BVSC)
PÁROS:
1. Lindner Ádám, Marsi Márton (Celldömölki VSE-MÁVÉPCELL-Vörsas)
2. Zwickl Dániel, Zombori Dávid (Lombard BVSC, PTE-PEAC)
3. Jakab János, Pázsy Ferenc (Lombard BVSC) és Vitsek Iván, Muskó Péter (ASKÖ Linz) 

»MTI

» ASZTALITENISZ
Gyôzött: Máthé Gyula 4, Lukács Balázs
2 és a Máthé-Rodler páros.

SZAK III. – CVSE-Mávépcell-Vörsas III.
2:16
Szombathely, október 11., NB III-as
mérkôzés.
Csapatunk simán hozta a kötelezô
gyôzelmet.
Gyôzött: Fehér László 4, Szabó Ferenc
4, Orbán Renátó 4, Balázs Gyula 3 és
a Szabó-Balázs páros.

CVSE-Mávépcell-Vörsas – SK HCH Cadca 7:0
Celldömölk, október 9., Nemzetközi
Szuperliga mérkôzés.
Párosok: Lindner-Marsi – Krkoska 3:0.
(1:0). Elsô egyéni kör: Molnár – Petras
3:1, Lindner – Blazek 3:0, Fazekas –
Krkoska 3:0. (4:0). Második egyéni kör:
Lindner – Petras 3:0, Molnár – Krkoska
3:2, Fazekas – Blazek 3:0. (7:0).
Gyôzött: Lindner Ádám 2, Molnár
Krisztián 2, Fazekas Péter 2 és a
Lindner-Marsi páros.
A celldömölki csapat eddig mindhá-
rom mérkôzését megnyerte és a cso-
port élén áll.

Helyreigazítás: elôzô számunkban az
extraligás csapat eredményét rosszul
írtuk, ami helyesen a következô:
CVSE-Mávépcell-Vörsas – Pénzügyôr
SE 6:2. A hibáért olvasóink elnézését
kérjük.

»VÖLGYI L. 

Celldömölkön a városközpontban, a Kossuth Lajos utcában, 1 + 1/2 szobás, egyedi fûtéses la-
kás hosszú távra kiadó. Érd: 20/9624-202-es telefonszámon.

3–2–1-es tölgyfabetétes plüss ülôgarnitúra, megkímélt állapotban áron alul eladó. Érdeklôdni:
30/573-9305-ös telefonszámon.

Celldömölkön, a városközpont zöldövezetében, 700 m2 -es telken, 100 m2-es gázfûtéses családi-
ház, garázzsal, pincével eladó. Telefon, kábel TV bevezetve. Irányár: 18,5 millió Ft. Érdeklôdni:
30/395-8721 vagy a 30/237-2456-os telefonszámokon.

» APRÓHIRDETÉSEK

Húsz iskola 1200 tanuló-
jának részvételével ke-
rült sor a 11. Megyei
Diáksportnapra az
ostffyasszonyfai Pannó-
nia Ringen. A rendezô
szervek nevében az
ostffyasszonyfai általá-
nos iskola igazgatója,
Smidéliusz Sándorné kö-
szöntötte a megjelente-
ket. A hagyományoknak
megfelelôen az aradi
vértanúkra emlékeztek elsôként: Szûcs Viktória ta-
nuló Komócsy József Batthyány Lajos emlékezete cí-
mû versét mondta el. A Vas Megyei és
Ostffyasszonyfai Önkormányzat, a Pannonia-Racing
Kft., a Vas Megyei Sportigazgatóság és a Vas Me-
gyei Diáksport Tanács nevében Majtényi László, a
Vas Megyei Közgyûlés alelnöke köszöntötte a meg-
jelenteket.
A megnyitó után már valóban a sporté és a szóra-
kozásé lett a fôszerep. Elkezdôdtek a kerékpárver-
senyek, a szórakozni vágyók pedig a szombathelyi
fôiskolások segédletével focizhattak, kosarazhattak.
Kipróbálhatták a céllövészetet és megismerkedhet-
tek az egyre népszerûbbé váló petanque alapele-
meivel is. Az izgalmakat sem nélkülözô görkorcso-
lya-bemutató igazán jó hírverése volt a sportágnak.
A „pörgôsen” lebonyolított versenyszámokhoz ha-
sonlóan az eredményhirdetések is folyamatosan
zajlottak. Az elsô hat helyezett a támogatóknak kö-
szönhetôen minden kategóriában értékes díjakkal
mehetett haza. A kerékpározás után a déli jó idô-
ben a futóké lett a fôszerep, akik szintén komoly
teljesítményt nyújtottak és vívtak igazi csatát a jobb
helyezésekért. A szervezôk díjazták a csapatverse-
nyeket is, és értékes serleget kapott a legtöbb ta-
nulót mozgósító iskola. 
A celldömölki tanulók közül kerékpározásban Gyûrû
Emese 3., Márczi Balázs 1. helyezést szerzett. A futók
közül Marsai Máté 1. helyezése érdemel említést. A
görkorisok versenyében Antók Fruzsina 2. lett.

»EREL

Sport és emlékezés
CVSE-Mávépcell-Vörsas – PTE-PEAC 6:3 
Celldömölk, október 6., Extraligás
mérkôzés.
Párosok: Fazekas-Molnár – Zombori-
Laczkó 3:2. (1:0). Elsô egyéni kör: Molnár
– Laczkó 3:0, Fazekas – Zombori 2:3,
Lindner – Csölle 3:2. (3:1). Második egyé-
ni kör: Molnár – Zombori 1:3, Lindner –
Laczkó 3:0, Fazekas – Csölle 0:3. (4:3).
Harmadik egyéni kör: Lindner – Zombori
3:1, Molnár – Csölle 3:0. (6:3).
Gyôzött: Lindner Ádám 3, Molnár Krisz-
tián 2 és a Fazekas-Molnár páros.
A mieink tartottak a válogatott Zom-
boritól, Csölle jó játéka pedig meg-
lepte ôket.

CVSE-Mávépcell-Vörsas II. – PTE-PEAC III. 9:9
Celldömölk, október 6., NB II-es mér-
kôzés.
A celliek a mérkôzés elôtt kiegyeztek
volna a döntetlennel, ám a játék képe
alapján nyerniük kellett volna. 
Gyôzött: Kun Tibor 3, Teket Attila 3,
Ölbei Péter 1, Tamás László 1 és a
Kun-Ölbei páros.

Gyenesdiás – CVSE-Mávépcell-Vörsas IV. 11:7
Gyenesdiás, október 7., NB III-as
mérkôzés.
A vendégcsapat nagyon „féloldalas”
volt, így nem volt esélyük a gyôze-
lemre.
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FC Keszthely-Celldömölk 0:4 (0:2). NB
III-as bajnoki labdarúgó mérkôzés,
Keszthely, 50 nézô. Jv.: Venczel.
KESZTHELY: Kámán – Keveházi, Ács,
Molnár, Marton – Bódai (Kassai), Ko-
vács P., Hudop (Nagy B.), Pintér
(Meszlényi) – Tóth G., Bagó. Edzô: Se-
bestyén Péter.
CELLDÖMÖLK: Tóth – GYÔRVÁRI, Györ-
kös, Kazári, SZALAI K. – BABICS,
Manganelli, Szele, Szilágyi – Szalay,
VÁNKOS. Edzô: Balhási István.
Gólszerzôk: Gyôrvári (kettôt 11-esbôl),
Vánkos, Babics. Kiállítva: Kámán (75.
p.), illetve Szele (69. p.).

A bajnokságban eddig gyengén sze-
replô Celldömölk a kötelezô gyôzelem
reményében lépett pályára a sereg-
hajtó Keszthely otthonában. A mérkô-
zés körülményeit tekintve azt hihet-
tük, hogy egy megyei másodosztályú
csapathoz látogattunk. Rettenetes pá-
lyán, egy nagyon gyenge ellenfelet
kellett legyôznie a cellieknek. A talál-
kozó során látszott, hogy a vendégek
nyerni jöttek, hisz lelkesen és harco-
san futballoztak. Túl nagy erôfeszítés-
re azonban nem volt szükség, hisz a
keszthelyi védelem átjáróháznak bi-
zonyult, s a fiúk félgôzzel is nagy ará-

nyú gyôzelmet arattak. A meccsbe
még az is belefért, hogy a 69. perc-
ben Szele Andrást, felesleges kakas-
kodásért kiállították. Igaz a keszthelyi
Kámán is hasonló sorsra jutott hat
perc elteltével. Teljesen megérdemelt
gyôzelmével talán, elkezdte a felzár-
kózást a csapat, s végre gyôzelmek-
nek örülhetünk.

Lapzártakor érkezett: Celldömölki VSE
– Kapuvár 3:0 (1:0). Errôl a mérkôzés-
rôl következô lapszámunkban olvas-
hatnak.

<CSUKA>

Kiütéses gyôzelem a Balatonnál

CSATLAKOZZON A FÉNY-SZOFT KFT. elindult OKJ-s képzéseihez:

CELLDÖMÖLKÖN: Számítógép-kezelô (használó); Virágkötô

INDULÓ TOVÁBBI TANFOLYAMOK:
Kereskedô, boltvezetô (Celldömölk). Számítógép-kezelô (használó) Jánosházán.

Érdeklôdni lehet tanfolyamszervezôinknél: Kocsis Andrea 95/779-301, 70/334-6981,
Bálint Edit 06-20/945-4117, és tanoda2@fenyszoft.hu 

FÉNY-SZOFT TANODA
Celldömölk: Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
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A celldömölki kosárlabdázás egybe-
forrt Zámbó Ferenc és Gaál Péter ne-
vével, akik nem csak a palánk alatti
játékban, hanem a szervezésben is
jeleskednek. Nekik köszönhetô, hogy
harmadik alkalommal került sor a
Szüreti Kosárlabda Kupára október
13–án, a Szent Benedek Katolikus Ál-
talános Iskola tornatermében. A jó
hangulatú rendezvényen öt celldö-
mölki és egy sárvári csapat mérte
össze játéktudását. Ez utóbbi gárda
hagyományosan jól szerepel, és idén
meg is szerezte az elsô helyet. Gaál
Péter elmondta, hogy a jó hangulat
mellett végig sportszerû játék zajlott,
és szerencsére senki sem szedett
össze sérülést. A Sárvárról érkezett
játékvezetôk bíráskodása is a jó játé-
kot segítette.
A végsô sorrend így alakult. Elsô lett

a SAKK csapata, második helyezést
ért el a CELLBALL, a harmadik helyett
pedig a CellCOOP csapata szerezte
meg. A képzeletbeli dobogóról leszo-
rulva negyedik lett a Zalka csapata,
ötödik helyezést ért el a Monday
Stars és hatodik lett a Kétbalkezesek
gárdája.  A kupa fô támogatója a fi-
nom sütik mestere, a Wewalka Kft
volt.
A következô kosaras találkozóra már-
ciusig kell várni. A szervezôk akkor
rendezik az immár szintén hagyomá-
nyosnak számító Hérincs Zsolt Emlék
Kupát az alsósági sportcsarnokban.
A mostaninál nagyobb szabású ren-
dezvény lesz, de bizonyára ugyan-
olyan jó hangulatban és jó játékkal
fog zajlani, mint a családias légkörû
harmadik Szüreti Kosárlabda Kupa.

»EREL

Szüreti kosárlabda – sportszerû játék

zámbó ferenc és gaál péter szervezôk
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CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselô-testülete a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Törvény 16.§ (1) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján – figyelemmel
az állatok védelmérôl és kíméletérôl
szóló 1998. évi XXVIII. Törvény (Ávtv.)
rendelkezéseire, a szabálysértésekrôl
szóló 1999. évi LXIX. Törvény 1.§-a, és
134.§-a szabályaira, valamint a
245/1998. (XII. 31.) Kormányrende-
let, 41/1997. (V. 28.) FM rendelet,
valamint az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-
Eüm. Rendelet elôírásaira – az ebek
védelme, kímélete, valamint a lakos-
ság nyugalmának biztosítása, a ku-
tyával való veszélyeztetések megelô-
zése, a veszélyhelyzetek megszünte-
tése érdekében, az ebek tartási körül-
ményeinek, az ebek felügyeletéért
felelôs személyek jogainak, kötele-
zettségeinek szabályait az alábbiak
szerint állapítja meg.

1.§
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya – a (2) bekez-
désben foglalt kivételekkel – Celldö-
mölk Város közigazgatási területén
tartott, illetve területére bármilyen
céllal behozott ebekre és felügyele-
tükért felelôs személyekre terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki
a fegyveres erôk, a rendvédelmi
szervek, a nemzetbiztonsági szolgá-
latok és a közfeladatot ellátó ôrszol-
gálatok feladatainak ellátását szolgá-
ló, továbbá a külön jogszabály szerint
veszélyesnek minôsülô vagy veszé-
lyesnek minôsített, illetve a kutatási-
kísérleti célra szolgáló, az alkalmi cir-
kuszi és egyéb bemutató rendezvé-
nyeken, az állatkertben tartott vala-
mint az egészségügyi okból rászoru-
lók által tartott jelzô és vezetô – me-
lyek szükségességét orvos igazolja és
nyilvántartott – ebekre.

2.§
Értelmezô rendelkezések
a) Az eb felügyeletéért felelôs sze-
mély: az eb tulajdonosa (ebtartó), il-
letve a tulajdonos hozzájárulása, fel-
kérése, megbízása alapján az eb
felügyeletéért meghatározott idôre
(sétáltatás, szállítás, idôleges tartás,
gondozás idôtartama alatt stb.) ellátó
személy.

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselôtestülete

b) Jó gazda gondossága: az Ávtv. 3.§
8. pontjában meghatározott tevé-
kenység.
c) Veszélyesnek minôsülô, veszélyes-
nek minôsített eb: az 1974. évi 17.
tvr. erejénél fogva, illetve a hatóság
döntése alapján – e minôsítéssel ren-
delkezô eb.
d) Gyepmester: az önkormányzat ál-
tal a kóbor ebek befogásával, ôrzésé-
vel, valamint az elhullott ebek elszál-
lításával megbízott vállalkozó.
e) Zárt hely: az eb tartására szolgáló
olyan lakás, családi ház, egyéb ingat-
lan vagy ezekhez tartozó bekerített
hely, ahonnan a kutya közterületre,
illetve a szomszédos ingatlanra ki- il-
letve átjutni sem teste teljes, sem
részbeni terjedelmében nem tud.
f) Közvetlenül szomszédos lakás: köz-
vetlenül a lakás alatt, felett, mellett ta-
lálható azon lakás, melynek valamely
fala vagy födéme közös, illetve az is,
melynek fala közvetlenül érintkezik az
eb tartására szolgáló lakáséval.

3.§
Az ebtartó kötelezettségei
(1) Az eb tartója – a rendvédelmi
szervek, a nemzetbiztonsági szolgá-
latok, a büntetés-végrehajtási, a vám-
és pénzügyôri szervek, a határôrség
kivételével – köteles a jegyzônek be-
jelenteni, ha az állata
a) a három hónapos kort elérte,
b) elhullott, vagy elveszett,
c) tartási helye három hónapnál
hosszabb idôre megváltozott, vagy
d) új tulajdonoshoz került.
(2) Az ebtartó köteles a jó gazda gon-
dosságával az eb élettani szükségle-
teinek megfelelô életfeltételekrôl
gondoskodni.
(3) Az életfeltételek kialakítása során
tekintettel kell lenni az eb korára, ne-
mére, élettani állapotára.
(4) Amennyiben az ebtartó több eb
felügyeletét is ellátja, gondoskodnia
kell az egymásra veszélyt jelentô
ebek elkülönített tartásáról.
(5) Az ebtartónak gondoskodnia kell az
eb igényeinek megfelelô rendszeres,
de legalább napi egyszeri ellenôrzésrôl.

4.§
(1) Az ebtartó gondoskodni köteles az
állat megfelelô és biztonságos elhe-
lyezésérôl, az eb zárt helyen történô

tartásáról, szakszerû gondozásáról,
szökésének megakadályozásáról. Ezen
utóbbi kötelezettség keretében külö-
nös gondot kell fordítani arra, hogy az
eb közterületre felügyelet nélkül ne
jusson ki, illetve a tartási hellyel szom-
szédos ingatlanra ne jusson át.
(2) Az ebtartó köteles a tartási hely
bejáratán a kutyára utaló jelzést el-
helyezni.
(3) A megkötve tartott, mozgásában
egyéb módon korlátozott eb számára
is biztosítani kell a sérülésmentes
mozgás lehetôségét.
(4) A szabadban tartott ebet védeni
kell az idôjárás káros hatásaitól.
(5) Az állandóan zárt körülmények kö-
zött tartott eb számára az ebtartó kö-
teles az eb szükségleteihez igazodó,
megfelelô mozgásteret biztosítani.

5.§
Az ebtartó köteles
a) minden három hónapnál idôsebb
ebet veszettség ellen beoltatni az
alábbiak szerint:
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1. a három hónapos kort elérteket 30
napon belül,
2. az elsô oltást követôen 6 hónapon
belül,
3. ezt követôen évenként.
b) Az eboltási könyvet megôrizni, azt az
oltás elvégzését ellenôrzô hatósági ál-
latorvos vagy rendvédelmi szerv felszó-
lítására bemutatni, illetve tulajdon átru-
házás esetén az új tulajdonosnak átadni,
c) Az eboltási könyv megrongálódá-
sa, elvesztése esetén az oltást végzô
állatorvostól pótlást kérni.

6.§
(1) Az ebet a felügyeletéért felelôs
személy közterületen kizárólag pórá-
zon vezetheti. Tilos az ebet közterüle-
ten póráz nélkül elengedni, felügyelet
nélkül a közterületre engedni, illetve
elengedni, kóborolni hagyni.
(2) Közterületen, lakóház folyosóján
közepes, nagy testû, harapós és tá-
madó természetû ebet szájkosárral
kell ellátni. Ezen ebeket a 14. élet-
évét be nem töltött személy felnôtt
kíséretével vezetheti.
(3) Közterületre ebet bármilyen cél-
ból kivinni – az elôzôekben felsorolt
szabályok betartásán túl – csak akkor
lehet, ha az eb azonosítására szolgá-
ló biléta a nyakörvön elhelyezésre
került. A bilétát – mely évenként vál-
tozó színû, és tartalmazza az oltás
naptári évét – az 5. § a. pontja szerin-
ti oltáskor kapja meg a kutya
felügyeletéért felelôs személy.
(4) Az eb felügyeletére köteles sze-
mély az eb ürülékét a közterületrôl
haladéktalanul köteles eltávolítani.
Az eltávolítás érdekében a szükséges
eszközöket (pl. zacskó) köteles a
felügyeletért felelôs személy magá-
nál tartani és az ellenôrzésre jogo-
sultnak kérésre bemutatni.
(5) A közterületen ôrizetlenül ha-
gyott ebet a városi gyepmester be-
fogja, majd az eb ôrzésérôl a befo-
gást követôen legalább 15 napig
gondoskodik. Ezen idôszak alatt az eb
felügyeletéért felelôs személy a be-
fogási és tartási költségek megtéríté-
se mellett az ebet kiválthatja.

7. §
(1) Élelmiszer- és vendéglátó üze-
mekbe, üzletekbe, helyiségekbe,
szórakozóhelyekre, játszóterekre,
egészségügyi intézményekbe, böl-
csôdékbe, óvodákba, iskolákba,
strandokra ebeket – az üzemeltetô
által meghatározott feltételek mel-
lett a vakvezetô kutya kivételével –

még pórázon sem szabad bevinni.
(2) Ebet csak olyan szállodákba és
kempingekbe szabad bevinni, ame-
lyeket erre a közegészségügyi
felügyelô kijelölt.

8.§
(1) Többlakásos lakóépületben (társas-
ház, lakásszövetkezeti ház, közös tulaj-
donú lakóház) található lakásokban la-
kásonként egy eb, illetve – az elválasz-
tásukig – azok szaporulata tartható,
feltéve, hogy a közvetlenül szomszé-
dos lakásokkal rendelkezni jogosultak
az eb tartásához hozzájárultak.
A hozzájárulást lakásonként kell érte-
ni. A több személy közös tulajdoná-
ban álló lakás esetén, a tulajdoni há-
nyad szerinti többség által kijelölt
személy jogosult a hozzájárulás kér-
désében nyilatkozni. 
A hozzájárulás megadottnak tekinthe-
tô, ha az ebtartó által írásban – bizonyít-
hatóan – nyilatkozattételre felhívott
személy a kézhezvételt követô 30 na-
pon belül önhibájából nem nyilatkozott. 
Még hozzájárulás birtokában is az eb
csak akkor tartható a lakásban, ha a
többi lakó nyugalmát az ebtartással já-
ró hatások (pl. ugatás, vonyítás, kapa-
rás stb.) szükségtelenül nem zavarják. 
Szükségtelen különösen az ebtartás-
sal járó olyan hatás, mely az eb elha-
nyagolásából, magára hagyásából,
szükségleti kielégítésének lehetôvé
nem tételébôl fakad.
(2) Lakásbérlet esetén az ebtartáshoz
a bérbeadó, önkormányzati bérlakás
esetén a bérbeadó és a bérlô hozzá-
járulása is szükséges.
(3) A többlakásos lakóépülethez tar-
tozó közös tulajdonú udvaron eb a tu-
lajdonostársak hozzájárulásának bir-
tokában tartható.
(4) Az ebtartó köteles gondoskodni
arról, hogy az eb többlakásos épület
közös helyiségeit ne szennyezze be,
illetve a szennyezést köteles hala-
déktalanul eltávolítani.
(5) Nyitott erkélyen, függôfolyosón
eb nem tartható.

9. §
(1) Családi házas ingatlanokon, sor-
házakban, üdülôtelkeken, mezôgaz-
dasági területen levô gazdasági épü-
lethez tartozó bekerített helyen leg-
feljebb kettô eb – és elválasztásukig
azok szaporulata – tartható.
(2) Az elsô bekezdésben meghatáro-
zottnál több eb tartásának engedélye-
zése a Celldömölk Város Önkormány-
zat hatásköre, amelyet átruházott ha-

táskörben a polgármester lát el. Az er-
re irányuló, a polgármesterhez be-
nyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:
– szomszédos ingatlanok tulajdono-
sainak hozzájárulását,
– az Állami Népegészségügyi és Tisz-
tiorvosi Szolgálat hozzájárulását,
– a Celldömölk Város Önkormányzat
Építési Hatóságának hozzájárulását.
(3) Az elsô bekezdésben foglaltak
nem alkalmazhatók az engedélyezett
állatmenhely, állatpanzió céljaira
használt ingatlanok esetében.

10.§
(1) E rendelet szabályainak megsér-
tése esetén – amennyiben az intéz-
kedésre jogszabály nem a jegyzôt
vagy más szervet jogosítja fel - a pol-
gármester az állattartót megfelelô
tartásra kötelezi, illetve az állattar-
tást korlátozza vagy megtiltja.
(2) Amennyiben nem valósul meg sú-
lyosabb szabálysértés, illetve a cselek-
mény nem minôsül bûncselekmény-
nek, szabálysértést követ el, és
30.000 Ft-ig terjedô bírsággal sújtható
az a személy, aki e rendelet 3. § (2)-
(5) bekezdéseiben, 4. § (3)-(5) bekez-
déseiben, 6. § (1)-(3) bekezdéseiben,
valamint a (4) bekezdés 2. mondatá-
ban, 8. §-ban, 9. § (1)-(2) bekezdései-
ben, foglalt rendelkezéseknek nem
tesz eleget, illetve azokat megszegi.
(3) A (2) bekezdésben foglalt cselek-
mény tetten ért elkövetôjével szem-
ben a közterület-felügyelô, illetve a
rendôrség helyszíni bírságot szabhat ki.

11.§
(1) E rendelet a kihirdetésének nap-
ján lép hatályba, rendelkezéseit a ha-
tálybalépést követôen indult ügyek-
ben kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével
egyidejûleg hatályát vesztik Celldö-
mölk város Önkormányzata Képviselô-
testületének többször módosított a te-
lepülési környezet védelmérôl szóló
11/1993. (IV. 28.) számú rendelet 19.
§ (3) bekezdés f. pontjában szereplô:
„házôrzô eb, a vadászeb és a kedvte-
lésbôl tartott eb”, és a (4) bekezdés-
ben szereplô „ a kereskedelmi célra te-
nyésztett ebeknek” szövegrész, a 20
§-ának (6) bekezdésében szereplô
„házôrzô eb” szövegrész, a 21.§-ának
(4) bekezdésében szereplô „vadászeb,
a kedvtelésbôl tartott eb” szövegrész,
a 22.§. (3)-(4) bekezdése és az (5) be-
kezdésének az elsô mondata és máso-
dik mondatából az „eb” szó, a 23.§ (1)
–(3)-(4) bekezdései rendelkezései.

FEHÉR LÁSZLÓ, POLGÁRMESTER
BARANYAI ATTILÁNÉ DR., JEGYZÔ



A friss sütemények mestere

Pályázatot hirdet a következô pozíció
betöltésére:

Betanított munka:
három mûszakos munkarenddel

Jelentkezni önéletrajz küldésével
a következô címen lehet:

9500 Celldömölk
Pápai u. 27.

E-mail: m.jona@wewalka.hu



A CELLI BÉ-KE BT. Ékszerboltjának
ôszi kínálata:

A ŠkodaOctavia Holiday-el öröm úton lenni, amit az extrák
(„Climatic” félautomata klímaberendezés, Stream mp3-as le-
játszó, elektromosan állítható visszapillantó tükrök, Mio C320
navigációs rendszer, stb.) csak fokoznak!

Kombinált fogyasztás: 5,8–7,5 l/100 km, CO2 kibocsátás: 157–187 g/km

A részletekrôl érdeklôdjön márkakereskedésünkben!

Az Ön Škoda márkakereskedôje

Leier Autó Kft.
9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 15.

Tel.: 95/525-525, www.leierandco.hu

A ŠkodaRoomster belsô terei igény szerint oszthatók és for-
málhatók, hogy újabb terek nyújtsák a végtelen szabadság él-
ményét. A ŠkodaRoomsterrel nincsenek határok. Mindazok-
nak, akiknek fontos a stílus és a praktikum.

Kombinált fogyasztás: 5,1–7,0 l/100 km, CO2 kibocsátás: 135–168 g/km

A részletekrôl érdeklôdjön márkakereskedésünkben!

Az Ön Škoda márkakereskedôje

Leier Autó Kft.
9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 15.

Tel.: 95/525-525, www.leierandco.hu

Celli Bé-Ke Bt. Celldömölk, Szentháromság tér 6.
Nyitva: hétfô–péntek: 8.00–17.00, szombat: 8.00–12.00

Kopott, megunt és törtaranyát 
3.500 Ft/gramm

áron, aranyékszer vásárlásánál
beszámítjuk!

Éljen a lehetôséggel!

Új stílusú olasz ezüstékszerekkel
várjuk vásárlóinkat!

Legyen más, mint a többi!

Választék – Minôség – Kedvezô ár


