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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

Kellemes Húsvéti
Ünnepeket

Kívánunk minden kedves
vásárlónknak! 
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A népszavazás eredménye
A napilapokból, országos médiából már
értesülhettek Olvasóink, hogy az orszá-
goshoz hasonlóan Celldömölkön is nagy
számú részvétel jellemezte  a 2008.
március 9-i népszavazást. Az országos
adatokból az derül ki, hogy Vas megyé-
ben mentek el legtöbben szavazni
(55,19%). A megyén belül városunk-
ban a részvételi arány átlagosnak
mondható, 54,84%.

Három kérdést bocsátottak népszava-
zásra: 
1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvôbe-

teg-gyógyintézet ellátásáért a jelen
kérdésben megtartott népszavazást

követô év január 1-jétôl ne kelljen
napidíjat fizetni?

2. Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvo-
si ellátásért, fogászati ellátásért és a
járóbeteg-szakellátásért a jelen kér-
désben megtartott népszavazást kö-
vetô év január 1-jétôl ne kelljen vizit-
díjat fizetni?

3. Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag
támogatott felsôfokú tanulmányokat
folytató hallgatóknak ne kelljen kép-
zési hozzájárulást fizetniük?

A kérdésekre a szavazók nagy többsége
igennel szavazott. A három kérdésre
adott válaszokat illetôen a különbség
elenyészô volt. 
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A szavazatok megoszlása Celldömölkön 
a feltett kérdések sorrendjében
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A 2008. március 9-i népszvazás részvételi aránya 
százalékos megoszlásban az egyes aszavazókörzetekben
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Értékelés a népszavazásról
2008. március 14-én délelôtt sajtótájékoz-
tatót tartottak a Fidesz-MPSZ helyi képvise-
lôi a március 9-i népszavazás eredményé-
rôl. Horváth Melinda, a helyi szervezet el-
nöke általánosan értékelte a népszavazás
eredményét. Elmondta, hogy a magas rész-
vételi arány és az igenek kiemelkedôen
nagy száma értelmezésükben annyit tesz,
hogy Magyarország igent mondott a de-
mokráciára, és nemet a kormány által fo-
ganatosított intézkedésekre. Március 9-ét
az ország gyôzelmének napjaként aposzt-
rofálta, hiszen nemi, korosztályi megoszlás-
tól függetlenül döntött az ország lakossága
önfenntartó és társadalmi kérdésekrôl. A
celldömölki részvétel is magas volt, majd-
nem elérte az 55%-ot, és az igenre adott
válaszok mindhárom kérdés esetében
4400 körüli szavazatot jelentenek.
Köszöni a kampány során kifejtett munkát
az aktivistáknak, és hogy a választás zökke-
nômentesen bonyolódhatott le.

Dr. Fonyó Roberta a Kemenesaljai Egyesí-
tett Kórház Intézményfenntartó Társulási
Tanácsának tagjaként elmondta, a népsza-
vazás után a kormány azzal riogat, hogy a
napidíj, a vizitdíj és a tandíj megszünteté-
se miatt mennek csôdbe a kórházak, ke-
rülnek nehéz helyzetbe az egyetemek.
Úgy véli, hogy a kormány a 2006. július 1-
jével bevezetett intézkedéseivel (a 2003-
as bázisév 95%-át finanszírozza, csökken-
tette a pszichiátriai ellátás finanszírozását)
csôdbe viheti a kórházat. A másik kedve-
zôtlen intézkedésként a 2007. április 1-jén
hozott döntést említi, amikor az aktív
ágyszám lecsökkent 84-rôl 50-re, az ellá-
tandó lakosság száma pedig 28 ezerrôl 36
ezerre nôtt – gyakorlatilag kevesebb pénz-
bôl több beteget kell gyógyítani.
Számításaik szerint több százmillió forintot
vontak el a kórháztól, míg a vizitdíj és a kór-
házi napidíj összege 2007. február 15. és
december 31. között összesen 18 millió fo-

rint volt. Eközben az önkormányzat kiáll a
kórház megmaradásáért, hiszen tavaly 25
millió, 2008-ban 35,5 millió forinttal segíti
azt. Ezen kívül egy több mint egymilliárd fo-
rint értékû pályázatot adtak be, melynek se-
gítségével egy helyre kerülne a járó- és fek-
vôbeteg-ellátás, és a háziorvosi rendelôk
korszerûsítésére is pályáztak a képviselôk.
Lukács Erzsébet a tandíj eltörlésére adott
igen szavazatokról elmondta, hogy ezáltal
ingyenessé válik a diplomához jutás. Cell-
dömölk részvételi arányát figyelemre mél-
tónak találja. Említést tett továbbá arról,
hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj által a vá-
ros 5 millió forinttal támogatja a felsôokta-
tásban hallgatókat, amely jelenleg 102 csa-
lád számára könnyíti meg a taníttatás ne-
hézségeit. Más hasonló nagyságú városok
általában ennél jóval kevesebb összeggel,
csak mintegy 2-3 millió forinttal segítik a
felsôoktatásban hallgatókat.

»REA

A 9422 névjegyzékbe vett választópol-
gár közül 5167-en mentek el szavazni,
ez a város lakosságának 54,8 százaléka.
Baranyai Attiláné dr., a Helyi Választási
Iroda vezetôje elmondta, hogy elége-
dett a lakosság részvételi arányával, s
mivel a kérdések személyesen érintik a
polgárokat, érthetô az igenek és nemek
közötti nagy különbség. 
Egyetlen kisebb rendbontásról szá-
molt be a 2-es szavazókörben, ahol
egy szavazatra jogosult polgár szán-
dékosan elrontotta, keresztben áthúz-
ta szavazólapjait, majd petíciót nyúj-
tott át a helyi választási bizottságnak,
és kamerázott a szavazóhelyiségben.
Ez azonban nem befolyásolta a nép-
szavazás menetét.

»LOSONCZ ANDREA
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2006 óta a helyi MDF szervezete
nem fejtett ki kellô aktivitást. A
szervezet újjászervezését 2008 ja-
nuárjában a megyei vezetés kérésé-
re Szita Antal vállalta fel. A szerve-
zés sikerességét bizonyítja, hogy
2008. február 15-én 19 fôvel új-
jáalakulhatott Celldömölkön a Ma-
gyar Demokrata Fórum. Megnyugta-
tó a megyei vezetés számára, hogy
a 2009-es európai uniós és a 2010-
es országgyûlési és helyhatósági
választásokra már egy megerôsö-
dött, tapasztalt és munkára fogható
szervezet lesz a városban. Örömmel
tapasztalják, hogy a jelentkezôk kö-
zött sok a fiatal és hogy a viszony-
lag szervezett kisgazdapárt tagjai

közül is a több évi útkeresés után
hozzájuk csatlakoztak.
Április 4-én 18 órakor az Apáczai Kiadó
nagytermében A középosztály érdekében
címmel Herényi Károly tart elôadást.

»REA

A celldömölki polgárôrök február 23-án
tartották évzáró taggyûlésüket. Az össze-
jövetelen megjelent Krug Gusztáv, a Vas
Megyei Polgárôr Szervezetek Szövetségé-
nek elnöke is, aki elmondta, megyénkben
a Celldömölki Polgárôr Egyesület a legjob-
bak közé tartozik. Nagyon sokrétû felada-
tot végeztek el a tavalyi évben: a szociális

érzékenységtôl a környezetvédelemig, a
biztonság körültekintô megoldásában, a
bûnmegelôzésben nagyon magas óra-
számban maximálisan kivették a részüket.
Lacza Péter, a Celldömölki Polgárôr Egye-
sület elnöke szintén elégedetten nyilatko-
zott az elmúlt évrôl. Az elvégzett felada-
tok mellett a fiatalok megyei és országos
versenyeken elért dobogós helyezéseit
emelte ki. A helyi egyesület által szerve-
zett polgárôrnapot is eredményesnek és
sikeresnek értékelte. Az idei esztendôre is
bizakodóan tekint, hiszen a helyi szerve-
zetekkel és vállalkozókkal nagyon jó a
kapcsolata a celldömölki polgárôröknek. A
megkötött megállapodások a további
eredményes munkát vetítik elôre.

»HP

Eredményes évet zártak 
a polgárôrök

Újjáalakult a celldömölki MDF

Március 5-én nyílt napot szerveztek a
Városi Bölcsôdében, hogy az érdeklô-
dôk megtekinthessék az uniós forrás-
ból felújított intézményt. A bölcsôde
ezentúl a 30 helyett 40 kisgyermeket
tud egyszerre fogadni, és helyet bizto-
sítanak a speciális nevelési igényû
gyermekek számára is hat éves korig.
Ennek érdekében alakítottak ki egy-
egy fejlesztô szobát, amelyekben –
igény szerint – egyéni illetve kiscso-

A Kemenesaljai Szôlô- és Kertbarátok Köre
március 13-án rendezte meg immár hagyo-
mányos, nyolcadik borversenyét. Heim Géza
ügyvivô, a verseny fôszervezôje köszöntötte
a szép számú résztvevôt, majd a zsûri tagjai
láttak munkához. A bíráló bizottság tagjai: So-
mogyi Lajos hegybíró, Danka Imre hegyköz-
ségi elnök, dr. Hollósy István falugazdász és
Söptei Józsefné önkormányzati képviselô a
borversenyeken szokásos szempontok szerint
minôsítette a borokat: szín, tisztaság, illat, íz,
zamat és összhatás szerint. A 33 gazda négy
kategóriában, a vegyes és faj fehérek, a ve-
gyes és faj vörösek csoportjában mérettette
meg borait. A benevezett hatvanhét bormin-
ta a Ság hegyrôl, Nagysimonyiból, Kemenes-
sömjénbôl, Kemenesmihályfáról és Keme-
nesmagasiból származott. Az elôzô évektôl
eltérôen, idén pincészet is szerepelt minôsé-
gi boraival a versenyen. A minták végigkós-
tolása után a zsûri tizennyolc borosgazdának
ítélt oda aranyminôsítést, tizenhétnek ezüs-
töt, tizenhatnak pedig bronzot. Okleveles mi-
nôsítést tizenhatan értek el. A szervezô kö-
szönetét fejezi ki Döbrösi Balázs pékmester-
nek szponzori tevékenységéért. A kertbarát
kör következô, soros összejövetelére április
17-én 18 órai kezdettel kerül sor.

»RA

BORVERSENY

» É R T E S Í T É S
A szervezôk értesítik az érdeklôdôket,
hogy a kesztyûgyári dolgozók találkozója
2008. április 26-án délután kettô órakor
lesz a szakmunkásképzô aulájában. Továb-
bi információk a plakátokon és a szervezôk-
nél. Kérjük, hogy akinek a birtokában van
régi relikvia – termék, irat, fénykép, tabló,
brigádnapló, stb. – egy kiállítás anyagaként
adja kölcsön és borítékolva, csomagolva
adja le az önkormányzat portáján. További
jelentkezéseket Sági Jenônéhez (06/95-
422-303) és Balázs Gyulánéhoz (06/70-
2795-954) várunk. Aki tud máshová elke-
rült volt munkatársainkról, értesítse ôket is!

A SZERVEZÔK

Elkészült a 21. század bölcsôdéje

a kívül-belül megújult intézménynek 

örülhetnek a kicsik

portos foglalkozásokon tudnak részt
venni. Újítás a sószoba is, amely a ful-
ladásos megbetegedésben szenvedôk
tüneteit enyhíti. Benkôné Remport Lil-
la, a bölcsôde vezetôje elmondta,
hogy ezúton értesíti a szülôket, hozzá-
tartozókat, hogy 2008. március 25-tôl
28-ig költözés miatt az intézmény zár-
va tart. A költözködésnél számítanak a
szülôk segítségére is.

»LA
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A Himnusz elhangzása után a Berzsenyi
Dániel Gimnázium tanulói tolmácsolásá-
ban hallhattunk Petôfi-, Arany- és Babits-
verseket, a mûsor zenei részét az Ádám
Jenô Alapfokú Mûvészeti Iskola fúvósai
szolgáltatták.
Ünnepi beszédet Fehér László mondott,
amelyben Kölcseyt idézte: „»Jelszavaink
valának: haza és haladás. Azok, akik a ha-
ladás helyett maradást akarnak, gondol-
ják meg, miképpen a maradás szónak
több jelentése van. Kor szerinti haladás
épen maradást hoz magával; veszteg ma-
radás következése pedig senyvedés.« Ha-
ladás vagy maradás? A történelem folya-
mán számtalanszor vetôdött fel a kérdés
nemzetünk elôtt. Ma könnyebb helyzet-
ben vagyunk, mint elôdeink, hiszen a fej-
lôdéshez ma nem kell polgári forradalom.
Nemzeti érdekeink érvényesítéséhez
nem kell szabadságharc. Kellenek viszont
változások, reformok. Kell a mai törvény-
hozás bátorsága ahhoz, hogy szembenéz-
zen az állam mûködésének visszásságai-
val, hogy az ország erôsödését, felemel-
kedését megcélzó programot elkezdje és
végigvigye. Kell a kompromisszumkész-
ség, hogy a hazáért felelôs politikusok és
a felelôsséget érzô polgárok közösen vi-
gyék elôre az országot.” 
Az ünnepi beszédet követôen a Keme-
nesalja Néptánccsoport táncosai táncoltak
toborzót, majd koszorúzás következett
Batthyány Lajos dombormûvénél. Koszo-
rút helyeztek el: Vas Megye Közgyûlése,

Celldömölk Város Önkormányzata, a Ma-
gyar Szocialista Párt Kemenesaljai Szerve-
zete, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és
a Fidelitas, a Magyar Demokrata Fórum
helyi szervezete, a Szabad Demokraták
Szövetségének celldömölki szervezete, az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület vala-
mint a Magyar Polgári Együttmûködés
Egyesület Kemenesaljai Csoportja. 

A Szózat zárta a szabadtéri mûsort, ezután
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár galériáján nyílt kiállítás az
1848/49-es Forradalom és Szabadságharc
160 éves emlékére. A kiállítást dr. Hollósy
István, az éremgyûjtôk vezetôje nyitotta
meg. A tárlat Nagy István egykori mûvész-
tanár grafikáival állít emléket a kor nagy-

jainak, illetve korabeli tárgyak, dokumen-
tumok illetve másolatok valamint a kor
történéseit bemutató publikációkból állt
össze.
A kiállítás-megnyitó után a jelenlevôk egy
része fáklyák fényénél a katolikus temetô-
be vonult, hogy megkoszorúzza Virághal-
mi Ferenc sírját.

»LOSONCZ ANDREA

Felvételi és elôrehozott érettségi
A címben szereplô fogalmak foglalkoztatja most leginkább a Berzsenyi Dániel
Gimnázium diákjait. Vinter József, az iskola igazgatója elmondta, hogy az idén
az 58 végzôs diákból 52-en adták be jelentkezésüket valamely felsôoktatási
intézménybe. Mindenki több fôiskolát vagy egyetemet jelölt meg a felvételi
jelentkezési lapján, sôt volt olyan diák is, aki 17 helyre adta be a jelentkezését.
Az iskola vezetése 1973-tól rendelkezik egy olyan nyilvántartással, amelybôl
visszakereshetôk azok az adatok, hogy a diákok mely felsôoktatási
intézménybe nyertek felvételt egy adott évben. Sokan, 68-an tesznek elôreho-
zott érettségit közép- és emelt szinten. Ez fôleg az idegen nyelveket, infor-
matikát érinti, de más, hagyományos tantárgy is szerepel a választott érettsé-
gi tantárgyak között. Ez komoly feladat lesz a diákoknak, hiszen elôbb osztály-
ozó vizsgát kell tenniük az utolsó egy vagy két év anyagából, s ha ezen
megfeleltek, akkor kerülhet sor az elôrehozott érettségire.
A Berzsenyi Dániel Gimnázium idén végzôs és továbbtanulni szándékozó diák-
jainak jó esélyük van a különbözô szintû és minôségû felvételi vizsgákon való
megfelelésre. A gimnázium tanulói a legutóbbi kompetencia-mérés alkalmával
– matematikai készségek, szövegértés – messze felül teljesítették az országos
átlagot, mely nem utolsó sorban az iskolában folyó kiváló pedagógiai munká-
nak is köszönhetô.

»MIRA

„Jelszavaink valának: haza és haladás”
Március 14-én délután tartották a KMKK szervezésében az 1848/49-es Forrada-
lom és Szabadságharcról való megemlékezést a Polgármesteri Hivatal elôtti té-
ren. Az ünnepségen jelen volt Kovács Ferenc, Vas Megye Közgyûlésének elnöke,
Szabó Lajos országgyûlési képviselô, Majthényi László és Marton Ferenc, Vas Me-
gye Közgyûlésének alelnökei, Horváthné Stukics Erzsébet a Vas Megyei Közgyû-
lés egészségügyi bizottságának elnöke, Fehér László, Celldömölk Város polgár-
mestere, Baranyai Attiláné dr., Celldömölk Város jegyzôje, a város képviselô-tes-
tületének tagjai. 
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Ma már elég ritka, ha az embert a ragad-
ványnevén jobban ismerik, mint az igazin.
Vravuska Gyula ezek közé tartozik – a „Fa-
Gyula” név Celldömölkön egyértelmûen ôt
juttatja mindenki eszébe. Foglalkozása
után kapta, büszkén vállalja: ez lett vállal-
kozásának cégneve is.
Fával foglalkozni minden idôben szép
mesterség volt. Szakmák sora szakosodott
ki belôle, kezdve az erdésztôl az ácson át
az asztalosig. A fa kényes jószág: nem en-
gedi magához, csak a hozzá értôket – ezt a
szakmát nagyon meg kell tanulni ahhoz,
hogy meg lehessen belôle élni, s öröme
teljen benne mûvelôjének.
Gyula a sági téesz-ben – összekötve az er-
dészeti teendôkkel – a fatelep vezetôje-
ként dolgozott. 1978-ban kóstolta meg az
önálló munka ízét, elôbb másodállásban,
majd 1991 óta fôállásban: ma is egyéni
vállalkozó.
A téeszbôl a vagyonnevesítés idején rész-
tulajdonként kapta meg a bokodi telepet,
melyhez késôbb vett még földterületet. El-
sô dolguk a telep rendbetétele volt. Felújí-
tották a mûhelyeket: meg kellett oldani a
fûtést, ki kellett alakítani a szociális helyi-
ségeket. Csak ezután kezdték el öt másik
munkatárssal együtt az önálló munkát. Ak-
kor még kizárólag fakitermeléssel foglal-
koztak, szinte egész Vas megye területén.
Ennek hasznából vették az elsô gépeket és
kezdték el a fa magasabb szintû feldolgo-
zását. Elôször csak építési alapanyagokat –
deszkát, gerendát, padlókat készítettek,
ma már mindenfajta épületanyag megta-
lálható náluk. Belefogtak bútorkészítésbe
is, ma is egy részlegük – az asztalosmûhely
– erre szakosodott. Egyedi megrendelésre
és csak tömörfából készítenek elsôsorban
konyhabútorokat, de igény szerint – és ez
az igény egyre nô – más berendezési tár-
gyakat is Készül itt ágy, asztal, szék, komp-
lett szobabútor és mindenféle tároló alkal-
matosság, amit a megrendelô elképzel.
A piaci igények kielégítése alakíttatta ki a

raklapgyártó részleget is: termelésük 60%-
át ma ez a tevékenység adja. Kelendô a
raklap, a magyar exportáru jó része ezeken
kerül rendeltetési helyére. 
Idôközben boltot is nyitottak a Sági utcá-
ban: az asztalosmûhely termékeit ezen ke-
resztül értékesítik, de kapható itt minden-
féle faáru és bútorszerelvény is.

Idôközben felszerelték a telepet gépekkel,
sôt azóta már nagyobb teljesítményû fû-
rész-gépeket is beszereztek. A legújabb
szerzemény egy szárítóberendezés, épü-
lettel együtt. Ehhez nyertek el egy 50%-os
vissza nem térítendô uniós támogatást.
Nagyon jókor jött ez a lehetôség, saját erô-
bôl nem lettek volna képesek létrehozni.
Pedig nagy szükség van rá: a szárításon kí-
vül fontos, hogy a hôkezeléssel fertôtlení-
tik is a fát. Az ISPM 15 nemzetközi szab-
vány szerint dolgoznak, ami kötelezô a
tengerentúli szállítások esetében: e szab-
vány egyedi jelzése alapján kap zöld utat a
raklap és vele együtt az exportáru.
Biztos beszállítóik vannak, erdészetek, ma-
gánvállalkozók szállítják a tölgyet, fenyôt,
juhart, égert, néha ritkaságszámba menô
fajtákat is. A felvevô piac is stabil, az épí-
tési anyagok nagy része a környéken talál
vevôre. A bevételért nagyon meg kell dol-
gozni: a fát sokszor meg kell fogni, amíg

termék lesz belôle. Sôt, minél jobban fel-
dolgozott a termék, annál több a költsége.
Az árakat viszont lefelé nyomja a piac.
Úgy látják, a fának van jövôje. Az emberek
kezdik a természetes anyagokat többre
becsülni a mûanyagnál. Bíznak abban,
hogy az építési anyagok egyre nagyobb
része lesz fából. 
Jelenleg 19 alkalmazottjuk van, legalább
8 településrôl járnak ide. Nincs nagy
mozgás e téren, aki hozzájuk szegôdött,
stabil munkahelynek tartja. Az alkalma-
zottak többsége szakmunkás asztalos és
egyéb szakmában. Gyulával együtt öten
vannak technikusok is. Foglalkoznak az
utánpótlás nevelésével, három szakmun-
kástanulójuk van, és terveznek minden
évben felvenni egyet.
A család további két tagja is itt dolgozik:
Gyula felesége, Edit viszi a pénzügyeket,
az árubeszerzést és az adminisztrációt – az
csak az igazi, bonyolult munka! – mondja
róla elismerôen a családfô. Büszke fiára,
Leventére, aki a bolt üzemeltetése mellett
tervezi a bútorokat és szervezi a szerelésü-
ket. Ô a kapcsolattartó a vevôkkel, beszál-
lítókkal. A pályázatot is ô készítette (édes-
anyja segítségével), amellyel az eus támo-
gatást elnyerték. Újabb sikeres pályázatot
is készített, ennek segítségével készül
majd el a honlapjuk. Ez ma már szintén
elengedhetetlen a vállalkozások életében.
Csupa büszke öröm Gyula arca, ha róla be-
szél: reméli, idôvel az egész üzemet nyu-
godtan hagyhatja a fiára.
A cég a közeli napokban lesz 30 éves. Mél-
tóképpen megünneplik – valószínû Gyula-
napkor – összes munkatársával együtt.
„Fa-Gyula” most úgy vélekedik, hogy nincs
nagyobb terve az üzemet illetôen. Csak
megtartani a jelenlegi szintet, megélni be-
lôle tisztességesen neki, a családjának és
az itt dolgozóknak is. Aki ismeri a vállalko-
zói szférát, az tudja, milyen óriási feladat
ezt nap mint nap teljesíteni.

»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

„...mert sok fát kell hasogatni!”

VRAVUSKA GYULA
VÁLLALKOZÓ

KOMPLETT TETÔANYAG, CSOMAGOLÓANYAGOK 
(ISPM 15 SZABVÁNY SZERINT HÔKEZELVE)
BÚTOROK EGYEDI MEGRENDELÉSRE
Telephely: Celldömölk–Bokodpuszta • Telefon: 06 95/420-543
Faárubolt: Celldömölk, Sági út 47.
BÚTORSZERELVÉNYEK, LAMINÁLT ÉS CSAPHORNYOS PARKETTA, HAJÓPADLÓ, 
LAMBÉRIA, OSB, GIPSZKARTON, KERÍTÉSLÉC
Telefon: 06 95/423-177
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A nemzeti ünnepek mindig alkalmat ad-
nak arra, hogy az arra méltó polgárok
munkájukért elismerésben részesülje-
nek. Ezt a példamutató gyakorlatot Vas
Megye Önkormányzata is követi, mikor
kitüntetéseket adományoz. A március
15-én, Sárváron rendezett ünnepi me-
gyei közgyûlésen Kovács Ferenc, tér-
ségünk országgyûlési képviselôje, a Vas
Megyei Közgyûlés elnöke adta át az elis-
meréseket. Kistérségünkbôl ketten ré-
szesültek megyei kitüntetésben. Jakab-
né Takács Mária a Vas Megyei Önkor-
mányzati Hivatal gazdasági csoportveze-
tôje a „Vas Megye Szolgálatáért Közigaz-
gatási Tagozata” elismerést vehette át,
Dr. Mesterházy Gábor – Ostffyasszonyfa
és Csönge háziorvosa – pedig a „Vas Me-
gye Szolgálatáért Egészségügyi Tagoza-
ta” kitüntetésben részesült. 

Elôször Jakabné Takács Máriát szólaltat-
juk meg, aki életútjáról, elhivatottságáról
is beszél az életrajzi adatok után.
– Kemenesaljáról indultam, és ide is ér-
keztem vissza. Kemeneskápolnán szület-
tem, a Ság hegy déli lábánál. Talán ezért
is vagyok a hegy szerelmese, szívesen
megyek ki férjemmel a hét végén a szô-
lôbe dolgozni. Gyermekévei-
met szülôfalumban töltöt-
tem, ott jártam iskolá-
ba. Kedves tanítóm
volt Esztergályos
Jenô, aki nem csak
a betûvetésre ta-
nított, hanem azt
hiszem, hogy a
versek, az iroda-
lom szeretetét is
tôle tanultam. A
szülôi ház mellett
minden tanárom a
szorgalomra, és a munká-
ra való felkészülésre taní-
tott, mely mindig fontos
volt az életemben. A felsô
tagozatot már Celldömöl-
kön, a fiúiskolában végeztem,
a gimnázium elsô évét pedig a
Berzsenyi gimnáziumban. Ekkor saj-
nos meghalt az édesanyám, és a sárvári
Tinódi gimnáziumban folytattam tanul-
mányaimat, és lettem kollégista. Ezért is
külön öröm számomra, hogy ezt a kitün-
tetést éppen Sárváron, egykori iskolám-
ban vehettem át. A gimnáziumban Dr.
Dobozy Imréné volt az osztályfônököm, s
az ô ösztönzésére választottam a közgaz-

dasági egyetemet. Pécsett még a Marx
Károly Egyetem kihelyezett tagozatán
kezdtem, mire végeztem arra már a Ja-
nus Pannonius Tudományegyetem Köz-
gazdaságtudományi Karán kaptam a dip-
lomámat, vállalati szervezô-elemzô sza-

kon. Mikor végeztem, mindenkép-
pen haza szerettem volna jön-

ni Celldömölkre. Az ipar ak-
kor sem volt fejlettebb,
mint ma, így a járási hi-
vatalnál tudtam elhe-
lyezkedni, melynek ek-
kor Dala József volt a
vezetôje. Nagy ambí-
cióval láttam munká-
hoz, igyekeztem min-

dent megoldani, amit
rám bíztak. Ennek köszön-

hetôen hívtak el dolgozni a
megyei tanács tervosztályára
1978. márciusában. Úgy vé-
lem, az önkormányzati mun-
ka legszebb része a terület-

fejlesztés, bár ma a pénz szûke
nehezíti ennek a területnek a mû-

ködését. 1986-ban ismét vonzó fela-
dattal kerestek meg, és elhagytam a

közigazgatási pályát. Dolgoztam több te-
rületen, láttam el regionális képviseleti
feladatokat is, a Magyar Gazdasági Ka-
mara képviseletében hat megye ügyei
tartoztak hozzám. Dolgoztam a Konzum
Banknál, szintén a gazdasággal, cégek-
kel kapcsolatos területen. Mindeközben
szakközgazdászi végzettséget is szerez-

Méltó elismerés a köz szolgálatáért

tem. Tíz évvel ezelôtt egy újabb megke-
resés érkezett, és szívesen tértem vissza
a Vas Megyei Önkormányzati Hivatalba.
A területfejlesztés és a gazdasági munka
változatlanul vonzó számomra, ezzel
foglalkozom azóta is. 
» Volt-e valamilyen érdekes, izgalmas
ügy, intézkedés, mely megmaradt ennyi
év távlatából?
– A legváltozatosabb a mostani mun-
kám, a vagyongazdálkodás területe.
Minden ügy viszonylag bonyolult, egyik
sem olyan, mint a másik. Úgy gondolom,
hogy ha valakinek jó a hozzáállása, sze-
retné megoldani az adott problémát, ak-
kor mindenkivel, aki érdekelt az adott
dologban, meg lehet találni a megfelelô
hangot. Ezáltal a legbonyolultabb hely-
zeteket is a felek kölcsönös elégedettsé-
gével meg lehet oldani.
» Mi a hobbija? Mit csinál egy profi gaz-
dasági szakember, ha szabadideje van?
– Öt évvel ezelôtt férjhez mentem, s a
férjem, Jakab Csaba révén részt veszünk
a református gyülekezet életében. Kijá-
runk a Ság hegyre, a szôlôbe, és mivel
bejáró lettem, elég kevés az idô. Ha
össze akarnám foglalni, akkor azt mon-
danám, hogy irodalomban és zenében is
mindent tetszik nekem, ami szép. Ter-
mészetesen eljárunk a minket érdeklô
rendezvényekre, amikor tudunk. Ha több
idôm lenne, akkor utaznánk a férjem-
mel, s szeretnék többet törôdni a ke-
resztgyerekekkel, keresztunokákkal,
több idôt tölteni férjem családjával, ba-
rátainkkal.
» Kanyarodjunk vissza feltételesen a
pályakezdéshez! Ha nem a közgazdasá-
gi pályát választja, akkor mit választott
volna?
– Tanítónô lettem volna, mert az egyik
legszebb dolog nyiladozó értelmû kis-
gyerekeket tanítani. Szerintem minden
kisgyerek okosnak, értelmesnek születik,
s ôket megtanítani a betûvetésre, ez egy
nagyon szép pálya.
» Mi az, amit vezérlô elvnek érez az éle-
tében?
– Ha visszatekintek, elmondhatom, hogy
a szüleim egyszerû emberek voltak, de
mindig a szorgalmas munkára és a szülô-
föld szeretetére tanítottak. Úgy érzem,
akkor vagyok otthon, ha a Ság hegyet
vonatból, vagy kocsiból meglátom. Ekkor
már tudom, hogy hazaértem, a csalá-
domhoz, a férjemhez, akivel megtaláltuk
egymást. 

»ROZMÁN LÁSZLÓ

» J A K A B N É  T A K Á C S  M Á R I A  P O R T R É J A

jakabné takács mária



Városunk védônôi szülésre, szülôi sze-
repre felkészítô tanfolyamot indítot-
tak a gyermeküket váró kismamák
számára. A március elejétôl április kö-
zepéig tartó kurzus célja, hogy a vá-
randósság idôszakát követôen a leen-
dô szülôk a szülés aktív és tudatos
résztvevôivé váljanak, és az mara-
dandó, örömteli élménnyé lehessen
számukra. Az egyes foglalkozások so-
rán szakemberek segítségével ismer-
kedhetnek meg a kismamák a terhes-
ség élettanával, az orvosi vizsgálatok
jelentôségével, a várandósság ideje
alatti életmóddal, táplálkozással, öl-
tözködéssel, a szülés folyamatával.
Ezek mellett hallhatnak az anya-mag-
zat kapcsolatról, az újszülött és a cse-
csemô ápolásáról, gondozásáról, az
ôssejtek felhasználásáról és egyéb,
jól hasznosítható dolgokról. Hogy a
kismamák közelebbrôl is megismer-
kedhessenek életük fontos esemé-
nyének helyszínével, a kurzus utolsó
foglalkozásán szülôszoba-látogatást
szerveznek számukra. A foglalkozáso-
kon kötetlen beszélgetésre is lehetô-
ségük nyílik a résztvevôknek.

»RA

Szülôvé válni
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Töltôdjön fel a húsvéti ünnepekre 
a celli vulkán gyógyvíz frissítô erejével!

Az ünnepek alatt meghosszabbított nyitva tartással várjuk pihenni és
gyógyulni vágyó vendégeinket: márc. 21–23. 9 órától 21 óráig.

Vulkán Egészségutalvány, 
a tökéletes húsvéti ajándék!

Az ajándékutalványok belépôszámtól és 
szolgáltatás-tartalomtól függôen 6.000–20.000

forintos csomagokban válthatók 
a fürdô recepcióján.

Egyet fizet kettôt kap HÚSVÉTI SZAUNA-AKCIÓ!
22–24-ig minden szauna-jegyet váltó

vendégünk A MÁSODIKAT MEGLEPETÉSKÉNT
INGYEN KAPJA!

Üdülési csekk elfogadóhely!

Egészségpénztári szerzôdött partner!

Kedvezményes családi 
belépôjegyek!

WWW.VULKANFURDO.HU

GYÓGY- ÉS 
ÉLMÉNYFÜRDÔ

HIBABEJELENTÉS (NONSTOP): 06 30/973-1464
SZAKÜZLET:  
ÚJ ELEKTRONIKAI, HÁZTARTÁSI GÉPEK, ALKATRÉSZEK SZIMERINGEK,
SZÉNKEFÉK, PORSZÍVÓ PORZSÁKOK.
▲ ELEKTRONIKUS ÉS EGYÉB JÁTÉKÁRUSÍTÁS
▲ TÁVIRÁNYÍTÓK, TELEFON-AKKUMULÁTOROK
▲ HASZNÁLT CIKK ADÁS-VÉTEL
▲ IPARI GÉPEK JAVÍTÁSA KÖZÜLETEKNEK IS
SZERVIZ: 
– hûtôgép, mosógép, centrifuga, PRESSO-kávégépek és ipari

hûtôk, fagyasztók helyszíni javítása nonstop
– kávé-automata, mikrohullámú sütô, villanytûzhely,

varrógép, televíziók és egyéb híradás-technikai eszkö-
zök, egyéb kisgépek javítása 

– autó klímák javítása, feltöltése
KÖLCSÖNZÔ: TAKARÍTÓGÉPEK, KÁVÉGÉPEK, EGYÉB
BARKÁCSGÉPEK  KÖLCSÖNZÉSI LEHETÔSÉGE.

HITELKÖZVETÍTÉS, IRODÁKNAK BIZTOSÍTÁSOK ÜGYINTÉZÉSE

Kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk minden kedves 
vásárlónknak, ügyfelünknek!

A postaláda helye

Ha valami bugyuta vetélkedôben
játszanánk, akkor feltenném a
kérdést, hogy mi látható a képen?
Két lyuk az aszfaltban. Ez mégis
több. A Kodály úton az eltûnt pos-
taláda lefûrészelt tartóinak a he-
lye. Ilyen „hiányt” fotózhattam
volna a kórháznál, és még ki tud-
ja hol városunkban. Kár, hogy el-
tûntek a ládák, és bizony idôs
embereknek a fôtérig kell elbal-
lagniuk egy levéllel is. Ôk azok,
akik még leveleznek, többségük
nem internetezik, és nem ír e-
mailt. Kár, hogy ennyivel is sze-
gényebbek lettünk. Kár, hogy ez-
zel is csökkent Celldömölk kom-
fortossága.

»RO-LO
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A magyar nyelvben kétféle „e” hang
létezik: a nyílt illetve a zárt „e”. Jó ide-
je már – ki tudja miért – egyre inkább
eltûnôben van a zárt „e” használata.
Nem tudom, Önök hogy vannak vele,
én például nehezen viselem. A min-
dennapi beszélgetések során még csak
hagyján, de amikor a közmédiában
hallom – legyen az országos vagy helyi,
rádió vagy televízió –, kimondottan fe-
lelôtlenségnek tartom, mert egyrészt
az bizonyos fokig példaadó a hallga-
tóknak, nézôknek, másrészt a zárt „e”
hang mellôzése esetenként egészen
más jelentést adhat a szavaknak. Pró-
báljuk csak kétféleképpen kiejteni:
ment, levele, érted, Velem. Csupán az
utolsó szóra egy példa: „Velem nagy-
szerû.” Ugye mekkora a különbség két-
féleképp mondva? A bemondók és ri-
porterek kiválasztásánál mindenkép-
pen figyelemmel kellene lenni erre a
jelenségre. Az énekeseknél is nehéz el-
viselni, de az ellen nehéz tenni is.
Ha lehet, figyeljünk jobban a beszé-
dünkre!

»VÖLGYI LÁSZLÓ

ÉDES ANYANYELVÜNK

» J E G Y Z E T
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• Március 21., 10.00 – HÚSVÉTI JÁTSZÓ-
HÁZ. Helyszín: a KMKK galériája

• Március 21., 15.00 – HÚSVÉTI JÁTSZÓ-
HÁZ. Helyszín: az izsákfai faluház

• Március 24., 15.00 – A felújított refor-
mátus templom megáldása, kopja-
fa-állítás. Helyszín: a református
templom.

• Március 26., 18.00 Életmódi fôzôcs-
ke-klub – táplálkozási tanácsok, re-
formkonyha

• Március 26., 18.00 – RENESZÁNSZ
KOMÉDIUM – összmûvészeti est
(színházi elôadás, reneszánsz tánc-
ház és kamarazene) és gasztronó-
miai kalandozás. Helyszín: KMKK

• Március 27–28., IV. Ezerlátó Mesefesz-
tivál – Szervezô: Soltis Lajos Színház.
Helyszín: KMKK

• Március 27., 17.30 – Nádasdy Lajos
95. születésnapja alkalmából ké-
szült kötet bemutatója. Helyszín:
KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtára.

• Március 28., 19.00 – HERCZEG FERENC:
KÉK RÓKA - színjáték két részben 

• Március 29., 19.00 – NO THANX
együttes  koncertje. Helyszín: KMKK

• Április 2., 18.00 – Bibliatörténeti so-
rozat 2. elôadása

• Április 4., 18.00 – Puccini-est –
elôadó és szerkesztô: Kenéz György

• Április 5., 16.00 – Mérei Tamás gor-
donkamûvész koncertje

» PROGRAMAJÁNLÓ
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A Soltis Lajos Színház tagjai legújabb produk-
ciójukként a közismert és közkedvelt Lúdas
Matyi történetét vitték színre. A Léhûtô Má-
tyás, avagy Lúdas Matyi esete a Döbrögi ura-
sággal címû meseelôadás premierjét február
20-án tekinthették meg a kisiskolások. A
szövegváltozat szerzôje és az elôadás rende-
zôje Ó. Kovács Tímea, aki hosszú évekig
meghatározó tagja volt a társulatnak. A da-

rab megszületésének hátterérôl elmondta,
fontosnak tartja, hogy a gyerekek megismer-
jék a magyar kultúra kincseit. S mivel a lur-
kók szeretik ezt az igazi magyaros mesét,
úgy gondolta, hogy Fazekas Mihály szövegét
mai nyelvezetre lefordítva, de a régi stílust
meghagyva írja át a szövegkönyvet. A libret-
tó karácsonyra készült el, a próbákat egy hó-

napja kezdték meg. A Döbrögi uraságot meg-
bosszuló leleményes Lúdas Matyi története
az évek folyamán sem veszített népszerûsé-
gébôl, és visszafogott módon ugyan (bot he-
lyett esernyô a verôeszköz, és zenei aláfes-
téssel történik a náspángolás) de az uraság
megkapja beígért büntetését. A rendezô cél-
ja ezzel éppen az volt, hogy ne a durvaság-
ra élezze ki a darabot, és a gyerekekben

csak a megleckéztetés ténye maradjon meg,
ne az ütlegelés. A fordulatos, szórakoztató
mesejáték végére, jó meséhez illôen minden
jóra fordul. Döbrögi uraság kigyógyul hatal-
mi mámorából, és Lúdas Matyi meglágyítja
kôszívét. Nem volt ez másként a Soltis-vál-
tozatban sem. 

»REINER ANITA

A Lúdas Matyi a Soltis színházban

A Pápai Musical Stúdió nônapi zenés
mûsorra várta az érdeklôdôket a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és Könyv-
tárba, március 8-án este. A zene, az
vagyok én! címû program repertoárjá-
ban musical-részletek és variációk,
rockopera-részletek egyaránt helyet
kaptak. Az est folyamán egyebek mel-
lett a Jézus Krisztus Szupersztárból, a
Dzsungel könyvébôl, a Koldusoperából,
az István, a királyból, a Hairbôl, a My
fair Ladybôl, a Rómeó és Júliából csen-
dültek fel a jól ismert dallamok. A mû-
sorban a Pápai Musical Stúdió tagjain
kívül a Jókai Mór Mûvelôdési Központ
Musical Tánckara és a Vadvirág néptánc
együttes is közremûködött. A mûsort
összeállította és rendezte a társulat
mûvészeti vezetôje, Mészárosné Varga
Veronika.

»REINER ANITA

Dallal, tánccal köszöntötték a nôket

Az Újkemenesalja
szerkesztôsége, 

hirdetésszervezôje,

KELLEMES HÚSVÉTI
ÜNNEPEKET KÍVÁN 

valamennyi olvasójának,
hirdetôjének!
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Ha a Ság hegyrôl gyönyörködünk a város
panorámájában, szembetûnô az egykori
városrészek elkülönültsége. A dömölki
evangélikus templom formájával és szín-
világával is uralja a városrészt. Története
kalandos, mint ahogy a reformációval lét-
rejött egyházaké is. A kezdet kezdetén a
dömölki bencések még „jól tûrték” a kis
létszámú evangélikus gyülekezet szerve-
zôdését, tudunk olyan tanulóról, akit
mind a bencések, mind pedig az evangé-
likusok támogatásban részesítettek. A re-
formáció tanainak terjedése, valamint a
Dömölköt artikuláris hellyé nyilvánító ki-
rályi rendelet (1696) egyre inkább
megerôsítette a híveket abban, hogy
templomot kell építeniük. Elôször csak kis
fakápolnában gondolkodtak, majd 1736-
ban telket kértek és kaptak- mely ugyan
mocsaras, lápos volt, – de mégis az övék!
A templom alapkövét – Miskey Ádám lel-
készkedése idején – 1743. máj. 7. – tették
le. Ekkor a bencések is „akcióba lendül-
tek”, s próbálták megakadályozni a
templom építését, mivel szerintük az túl-
lépte a kijelölt területet. Ostffy Mihály
Bécsben járt közben az építkezés érdeké-
ben, melynek köszönhetôen 1744. év no-
vember havára elkészült az új templom s
ádvent 2. vasárnapján, dec. 6-án Sipko-
vits Tóth János püspök felavatta. A haran-
got Ostffy Mihály öntetette, akinek fel-

menôi és leszármazottai számos egyéb
módon is segítették a különbözô evangé-
likus gyülekezeteket a Kemenesalján. A
templom mai formáját az 1897-ben meg-
valósított átalakításnak köszönhetôen
nyerte el. A már emlegetett Ostffy család
mellett más jeles személyiségekre is em-
lékeznünk kell. Kis János (1770–1846) ne-
ve az irodalomkedvelôk körében bizo-
nyára ismerôs. Ô volt az, aki többször
azon kapta Berzsenyi Dánielt, hogy
íróasztaláról sebtében mindenféle papí-
rokat hajigál be a fiókjába. A folytatás
közismert: a versek Kis János közvetítésé-
vel Kazinczyhoz kerültek, Berzsenyi pedig
– akit ebben a templomban kereszteltek
meg, és ott volt esküvôje is – méltán ke-
rült be a magyar irodalom nagyjai közé.
Edvi Illés Pál (1793-1871) emberpróbáló
idôszakban 1831-tôl 1860-ig volt a gyüle-
kezet lelkésze. A Magyar Tudományos
Akadémia 1835-ben választotta levelezô
tagjává. A templom körüli mai történések
nem kevésbé fordulatosak. Külseje
megújult, a belsô felújításra most gyûjtik
a pénzt, de ez nagyon jelentôs összeg,
amint azt Rác Dénes lelkész elmondta. Ô
hívta fel a figyelmet a Duna TV által for-
gatott filmre – Jelképeink a címe – mely a
tokorcsi és a dömölki evangélikus temp-
lomot mutatja be, Fehér Károly nyugal-
mazott esperes-lelkész szakértô magya-

rázataival. A jelképrendszer valóban ér-
dekes. A legrégebbi ószövetségi szimbó-
lumok mellett megtalálhatók Jézus szen-
vedéstörténetének állomásai, illetve a
túlvilági életbe vetett reménység megje-
lenítése is. Különleges komplex egység a
kompozíció, mely igazán méltó a figye-
lemre. Rác Dénes lelkész elmondta, hogy
a templomban szívesen fogadják az ér-
deklôdôket, örülnek, ha minél többen lát-
ni szeretnék az érdekes történetû szép
templomot.

»RL

Dömölk szép temploma

Az Alsósági Evangélikus Nôegylet meghívá-
sára a Celldömölki Evangélikus Egyházköz-
ség másodfelügyelôje, Kiniczkyné Csite Nó-
ra tartott elôadást február elején A nôegy-
let, mint a gyülekezetszervezés oszlopa
címmel. Az elôadás kezdetén Vetô István
lelkész köszöntötte az egybegyûlteket. A
közös imádság és éneklés után Kiniczkyné
Csite Nóra a celldömölki gyülekezet nôegy-
letében szerzett tapasztalatait osztotta meg
az összegyûlt alsósági nôegyleti tagokkal.
Mint elmondta, nagy szükség van napjaink-
ban a nôegyletekre, hiszen az összetarto-
zást jelképezik és ebben a szeretetközös-
ségben az együtt munkálkodás által értéke-
ket közvetítenek. Hangsúlyozta a nôegyle-
tek nyitottságát és annak fontosságát, hogy
mindenki adjon valamit a közösséghez. Az
elôadás során az alsósági közösség tagjai
hasznos tanácsokat kaptak nôegyleti társa-
ságuk minél hatékonyabb mûködtetéséhez.

»REINER ANITA

Biblia és életmód címmel tartott elôadást Ke-
rekes Csaba uraiújfalui evangélikus lelkész az
Alsósági Evangélikus Gyülekezetben február

27-én. A lelkészt saját egészségügyi problémái
döbbentették rá az életmódváltás szükséges-
ségére, és elkezdte kutatni, hogy a Bibliában
milyen elvek, törvényszerûségek találhatók,

melyek a helyes életmódra, táplálkozásra vo-
natkoznak. Az elôadás elsô részében orvos
szakmai szempontok alapján beszélt a vérnyo-
más- és koleszterin-problémákról, valamint a
rizikót okozó káros szenvedélyekrôl. A második
rész a bibliai megközelítést tartalmazta, misze-
rint: „Egészségünk nem a véletlen gyümölcse,
hanem azoknak a rendelkezéseknek a betartá-
sa, amit Isten adott.” A bibliai életmód hét
összetevôjét, a napot, levegôt, vizet, mozgást,
étkezést, pihenést, mértékletességet egy
egészként kell kezelnünk, és akkor van egész-
ségünk, ha bizonyos törvényszerûségeket be-
tartunk. „Az él sokat, aki sokat böjtöl” – hang-
súlyozta az elôadó. Az egészséges életmódra
vonatkozóan több konklúziót is tartalmazó ren-
dezvény végén Kerekes Csaba az étkezési szo-
kások három alaptörvényét osztotta meg hall-
gatóságával. „1. Amit tilt a Biblia, azt nem sza-
bad elfogyasztani. 2.  A jó étel is csak akkor
használ, ha mértékletesen élnek vele. 3. Ha tu-
dom, hogy egy élelemnél van jobb, akkor azt
egészségesebbre cserélem.”
Az elôadás elmélkedéssel és áhítattal zárult.

»REINER ANITA

Életvezetési tanácsok a Bibliában A nôk szerepe 
a közösségformálásban
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Elégedett a közterületek tisztaságával?Megkérdeztük
» válaszoltak

Egyáltalán nem vagyok meg-
elégedve a közterületek tiszta-
ságával. Az ezért felelôseknek
kellene összefogni a szebb vá-
roskép megteremtéséért. Pél-
dául azokat, akik segélyért fo-
lyamodnak az önkormányzat-
hoz, be kellene vonni a város
takarításába. A központban, az
emeletes házak környékén na-
gyon sok a papírhulladék, ci-
garettacsikk, sörös doboz, nem
beszélve a kutyaürülékrôl. Pia-
ci napokon az árusok is renge-
teg szemetet hagynak itt. Hiá-
ba van a sok hulladékgyûjtô,
sajnos mégis rendetlenek az
emberek. 

Sajnos nagy mértékû a szeme-
telés a városban. Igazán lehet-
nének tisztábbak a közterüle-
tek. A központban lakom, szo-
tyolát, cigarettát, italos dobo-
zokat hagynak ott a fiatalok.
Legtöbbször az ékszerboltosok
takarítanak össze utánuk, mert
a közterületek tisztaságáért
felelôsek nem sok mindent
tesznek. Nagyobb odafigyelés-
re lenne szükség. A nagyobb
szélviharok után pedig egy he-
lyen gyûlik össze a sok sze-
mét. Azt mindig el kellene ta-
karítani a város tisztasága ér-
dekében, mert nagyon rontja
az összképet.

Budapesthez viszonyítva tisz-
tának tartom városunkat, és
másfelé is látni szemetesebb
helyeket. Persze, lehetne még
ennél is tisztább, de ehhez
minden városlakó részérôl
megfelelô hozzáállásra, össze-
fogásra lenne szükség. Nem a
gazdagság függvénye a tiszta-
ság, csak szépérzék kell hozzá.
A cigarettacsikkeket nagyon
nem szeretem eldobva látni,
és a boltok elé kidobott dobo-
zok sem nyújtanak szép lát-
ványt. A szelektív hulladék-
gyûjtés talán hozzájárulhat
ahhoz, hogy ne szemetelje-
nek annyit az emberek.

Celldömölk szerintem tiszta
város, bár elég sok a papírhul-
ladék, cigarettacsikk. Úgy ta-
pasztalom, hogy azért az ille-
tékesek összeszedik az elszórt
szemetet, és a boltosok is ta-
karítják a portájuk környékét.
Sok szemét van, de minde-
nütt találni gyûjtôket is, csak
pár lépést kellene tenni, hogy
a helyére kerüljön a hulladék.
Minden embernek saját ma-
gának kellene odafigyelnie
erre, nem véletlen a „Ment-
sük meg a Földet!” szlogen
sem. Ha akarná, mindenki
megtalálná a szemétgyûjtôt,
hozzáállás kérdése.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: reiner anita

Jóna Józsefné Kiss Ilona Varga Ferencné Pappné 
Péter Katalin

A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal (Szombathely, Széll K. u. 54. tel.:
94/512-620) rendszeres jelleggel minden hónap elsô csütörtökén
kihelyezett ügyfélfogadást tart Celldömölkön. Az ügyfélfogadás
helye: Celldömölk, Dózsa György u. 18. Az ügyfélfogadás ideje: 2008.
április 3., csütörtök 10.00–12.00 – jogi segítségnyújtó szolgálat, jogi
problémák megoldásában tájékoztatás és felvilágosítás, a szo-
ciálisan rászorulók részére ügyvéd közremûködésének biztosítása.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
2008.  MÁRCIUSI  KÖZPONTI  ORVOSI  ÜGYELET

01. kedd Dr. Kovács Zoltán Pajor Erika
02. szerda Dr. Nagy Ildikó Kovács Zoltánné
03. csütörtök Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin
04. péntek Dr. Kovács Larisza Pajor Erika
05. szombat Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
06. vasárnap Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin
07. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné
08. kedd Dr. Palatka János Kovács Zoltánné
09. szerda Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
10. csütörtök Dr. Gájer Tatjána Vida Leventéné
11. péntek Dr. Kassas M. Khaled Kovács Zoltánné
12. szombat Dr. Pánykó Magdolna Pajor Erika
13. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Vida Leventéné
14. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
15. kedd Dr. Palatka János Kovács Zoltánné
16. szerda 8.00-tól Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin
17. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Kovács Zoltánné
18. péntek Dr. Mesterházy Gábor Vida Leventéné
19. szombat Dr. Pánykó Magdolna Pajor Erika
20. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Kovács Zoltánné
21. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
22. kedd Dr. Mojzes Szonja Vida Leventéné 
23. szerda Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin 
24. csütörtök Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné 
25. péntek Dr. Mesterházy Gábor Vida Leventéné
26. szombat 16.00-tól Dr. Márton Katalin Kovács Zoltánné
27. vasárnap Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin
28. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Pajor Erika
29. kedd Dr. Mojzes Szonja Kovács Zoltánné
30. szerda Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin

Az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Kihelyezett ügyfélfogadás

Celldömölk belvárosában, mélygarázsban gépjármûbeálló eladó. 
Tel.: 06 20/9624-202

Celldömölkön, a gimnázium mögötti garázssoron garázs eladó. 
Tel.: 06 30/699-5525

SKODA FAVORIT 2008. szeptemberig érvényes mûszaki vizsgával eladó.
Tel.: 06 20/583-2428

Alig használt 5,5 -ös QUANTUM kapálógép, hozzátartozó eke, kerék
eladó. Érd.: 06 20/962-4202

» A P R Ó H I R D E T É S

Köszönjük, hogy az 1996. évi CXXVI. törvény alapján 2006.
évi jövedelemadója 1%-át könyvtárunknak ajánlotta fel.  
A 42.926 Ft támogatást a könyvtár technikai eszközfej-
lesztésére használtuk fel. Kérjük, hogy Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtár néven 2007. évi jövedele-
madója 1%-ával továbbra is támogassa könyvtárunkat és a
több mint 2000 regisztrált használónk színvonalas kiszol-
gálását. Adószámunk: 15574778-2-18
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Bravúros hétvége a pingpongosoknál

Hiányzott a hálóôr

Extraligás csapatunk a tabella harmadik
illetve negyedik helyezettjével mérkô-
zött, és mindkét ellenfelét nagy kü-
lönbséggel gyôzte le.

CVSE-Mávépcell-Vörsas – Büki TK Gyógyfürdô 6:1
Celldömölk, március 7., Extraligás mérkôzés.
Párosok: Marsi-Lindner – Podpinka-
Németh 3:0 (1:0). Elsô egyéni kör: Fazekas
– Móricz 3:0, Lindner – Németh 3:1, Mol-
nár – Podpinka 1:3 (3:1). Második egyéni
kör: Fazekas – Podpinka 3:1 (!), Lindner –
Móricz 3:0, Molnár – Németh 3:0 (6:1).
Gyôzött: Lindner Ádám 2, Fazekas Péter 2,
Molnár Krisztián 1 és a Marsi-Lindner páros.
A bajnokság harmadik helyezettje ellen
csapatunk kitett magáért, és sima gyô-
zelmet aratott. A mérkôzés bravúros ki-
menetelét nagymértékben befolyásolta
Fazekas Péter nagyszerû gyôzelme a bü-
kiek favoritja, Podpinka ellen. 

PTE-PEAC – CVSE-Mávépcell-Vörsas 1:6
Pécs, március 8., Extraligás mérkôzés.
Párosok: Zombori-Laczkó – Marsi-Lindner
0:3 (0:1). Elsô egyéni kör: Zombori – Marsi
3:2, Laczkó – Fazekas 0:3, Csölle – Lindner
1:3 (1:3). Második egyéni kör: Zombori –
Lindner 2:3, Laczkó – Marsi 1:3, Csölle –
Fazekas 0:3 (1:6).
Gyôzött: Lindner Ádám 2, Fazekas Péter 2,
Marsi Márton 1 és a Marsi-Lindner páros.
A bükiek elleni mérkôzés másnapján Pé-
csett a bajnokság negyedik helyezettje
volt az ellenfél. Játékosainkon nyoma
sem volt az elôzô napi mérkôzés fáradal-
mainak, ismét fölényesen nyertek.

PTE-PEAC III. – CVSE-Mávécell-Vörsas II. 9:9
Pécs, március 8., NB II-es mérkôzés.
Második csapatunk a listavezetô ottho-
nában állt asztalhoz és értékes döntet-
lent ért el.

Gyôzött: Kun Tibor 3, Ölbei Péter 3, Teket
Attila 2 és a Teket-Orbán páros.

Gyôri Vertikál SE – CVSE-Mávépcell-Vörsas III.
7:11
Gyôr, március 8., NB III-as mérkôzés.
A mieink keményen visszavágtak a gyô-
rieknek az ôsszel idehaza elszenvedett
vereségért. 
Gyôzött: Fehér László 4, Tamás László 4,
Balázs Gyula 2 és a Balázs Gyula-Balázs
Béla páros.

Vízéptek SE – CVSE-Mávépcell-Vörsas IV. 12:6
Szombathely, március 9., NB III-as mérkôzés.
Ezen a mérkôzésen a papírforma érvé-
nyesült.
Gyôzött: Máthé Gyula 3, Lukács Balázs 1,
Talián Csaba 1 és a Máthé-Lukács páros.

»VÖLGYI L.

Gyôri ETO KC II – CVSE-Mávépcell 33-31
(19-10)
Celldömölk: Horváth Cs. 5 – Berghoffer 2,
Bakonyi 4, Egyed 4, Erôss 2, Kazári 5, Po-
zsonyi 8/2.
Csere: Koronczai, Mihályfi 1, Horváth Zs.,
Ludwig, László. Edzô: Fancsali Ferenc.
Hétméteres: 4/4 ill. 2/2
Két perces: 4-2
5. p. 4-2, 15. p. 9-6, 25. p. 15-9, 35. p.
21-14, 45. p. 26-17, 55. p. 30-25

A második fordulóban aratott magabiztos
gyôzelem után a Gyôri ETO ellen lépett
pályára férficsapatunk. Gyôzelmi esé-
lyeink sajnos még a busz indulása elôtt
jelentôsen csökkentek, hisz az utazás
megkezdése elôtt derült ki, hogy kapus
nélkül kell felvenni a versenyt a hazaiak-
kal szemben. A találkozó elsô 10 percé-
ben sok hibát vétett mindkét csapat, per-
cekig nem lôttek gólt a felek. A gyôri ta-
lálatok jó része kapusunk hiánya miatt
esett. Hiába próbált megtenni mindent a
celli kapuban Horváth Csaba, azért ô még-
sem hálóôr. A folytatásban egyre keve-
sebbszer jutottunk el a gyôriek hatosáig,
kilenc méterrôl pedig nem sikerült túl sok
gólt lôni. Az elsô félidô végére egyre több
hibát követtünk el támadásban, s ezekbôl
a hazaiak rendre lerohantak bennünket. A
játékrész végét jelzô dudaszó igazi meg-
váltásként érte az egyre inkább szétesô

Celldömölköt. A szünetben Fancsali Fe-
renc felrázta a fiúkat, hisz a második fél-
idô elején egy sokkal fegyelmezettebb
és agresszívabb celli csapatot láthattunk.
A kapuban történt csere is lendített a já-
tékon, hisz Horváth helyére beállt László
Bálint, aki idônként a nagy kapusokat is
megszégyenítô bravúrokat mutatott be.
Horváth Csaba végre a posztjára került és
5 góljával segítette a csapat játékát. A ta-
lálkozó vége nem várt izgalmakat ho-
zott, hisz 6 gólos hátránynál kettôs em-
berelônybe kerültünk, a lehetôség tehát
megvolt a felzárkózásra. Élni azonban
nem tudtunk vele, hisz két labdavesztés
is becsúszott. Ennek ellenére a meccs vé-
gére két gólra tudták ledolgozni a hátrá-
nyukat a fiúk. A végeredmény ismereté-
ben biztosak lehetünk abban, hogy ezt a
mérkôzést igazi kapussal megnyertük
volna. 
Fancsali Ferenc: Kapus nélkül nem lehet
játszani, ennek ellenére becsületes ered-
ményt értünk el. Ebben az egészben az
bosszant a legjobban, hogy nem teljesen
korrekt körülmények között értesültünk
hálóôrünk távolmaradásáról. Örülök,
hogy az elmúlt mérkôzésekhez képest
Kazári játéka jelentôsen javult és kiemel-
ném még Horváth Csaba mezônyben,
míg László Bálint kapuban nyújtott telje-
sítményét. 

»CSUKA

Kikaptunk a vasi rangadón

Körmendi DMTE – Celldömölki VSE
28:19 (14:6)
Celldömölk: Balogh, Kazári 3, Szomor-
kovits L. 3 , Szomorkovits A. 1, Geiger Sz.
3, SZILVÁGYI 7/4, Farkas 2. Csere: Fûzfa,
Geiger Sz., Foglszinger, Horváth, Timár. 
Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
Hétméteres: 5/5 ill. 4/4
Kétperces: 4-2
5.perc: 2:1, 15.perc: 6:3, 25.perc:10:5,
40.perc: 17:8, 50.perc: 22:13 
Gólszegényen kezdôdött a megyei talál-
kozó. Az elsô gólra egészen a harmadik
percig kellett várnunk, ekkor Szomorko-
vits Lilla talált a körmendi kapuba. A gól
után a körmendi csapat szigorúbb védeke-
zésre váltott. A 10. perc után robbantott a
hazai gárda, és zsinórban hat találattal
terhelték meg a celli kaput. A mieink csak
a 25. percben érték el második akció-gól-
jukat, amikor Szilvágyi három hétmétere-
se után akcióból is eredményes tudott
lenni. A szünetig tovább növelte elônyét a
Körmend, és nyolcgólos megnyugtató
elônnyel várhatta a folytatást. Szünet után
felváltva estek a találatok. A 48. percre
már 10 gólos elônyre tett szert a hazai
csapat. Innen még egy jó hajrával sikerült
a Celldömölknek hat gólra megközelíteni
a vendéglátókat, de a vége megint a Kör-
mendé volt. Jobban koncentrálva, ponto-
sabban lôve, kilencgólos sikert könyvel-
hettek el. A hazai együttes ezzel elsô ta-
vaszi gyôzelmét ünnepelhette. Nagy kár,
hogy pont ellenünk.

»CSUKA
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Gyôzelem a hazai pályán
NB III. Bakony csoport labdarúgó-mér-
kôzés 18. forduló 2008. március 8.
Celldömölk, 350 nézô. Játékvezetôk:
Bálintfi István (Hofbauer Roland, Bede
Tamás).

Celldömölk: HORVÁTH M. – Pungor,
SZABÓ A., Kazári B.,Györkös – Szalay T.,
Babics, HORVÁTH Á., Kocsis (87.p. Csuti) –
Vánkos (89.p. Kovács), Gyôri (67. p.
Kulman).
Edzô: Balhási István.
Sárvár: Tóth J. – Szabó, HORVÁTH L., Varga,
Tóth P. – Vadászi, Németh, Fehér (65.p.
Ádám), Vörös – Velladics, Osvald (60. p.
Nagy).
Edzô: Haraszti Zsolt.
Góllövôk: Szabó A. (7. perc) és Babics Zs.
(40. perc).

Mindkét csapat az elôzetesen megadott
összeállításhoz képest változtatásra
kényszerült a mérkôzés elôtt, a hazaiak-
nál az ôszi szezont végig védô Tóth And-
rás térde bevizesedett, a vendégeknél
pedig Fábián Zsolt játékengedélyét nem

találták rendben lévônek a játékvezetôk. 
A celliek a télen megerôsödött kerettel
vághattak neki a mérkôzésnek: négyen
kezdôként, ketten pedig csereként jutot-
tak szóhoz a mérkôzésen. A sárváriak
gyakorlatilag „csak” együtt tartották ôszi
keretüket, amit indokolt vélhetôen az,
hogy a harmadik helyen telelhettek.
Ôsszel a Sárvár három góllal verte a
CVSE-t, így a szomszédvári rangadó tétje
nemcsak a jó szezonkezdés, hanem a
visszavágás is volt. Annak ellenére, hogy
a mérkôzést végül is pontrúgások dön-
tötték el, a Cell a mezônyben is ellenfe-
le fölé nôtt. A rengeteg pontatlan
átadást, könnyen elvesztett párharcot
végül is írhatnánk egyedül a sárváriak
számlájára is, de ahhoz kellett az is, hogy
a hazaiak sokat futva, harcosan játssza-
nak. Ha a támadásépítéseknél nem csú-
szik az utolsó átadásokba hiba, akkor a
Sárvár könnyen belefuthatott volna egy
még nagyobb vereségbe. Így azonban
pontrúgások döntötték el a meccset, a 7.
percben Szabó Attila jó negyvenöt mé-
terrôl lôtt fel egy szabadrúgást a sárvári

Hévíz – Celldömölki VSE 2-1 (1-1)
Celldömölk: HORVÁTH M. – KAZÁRI,
SZABÓ, Gyôrvári, Györkös – Pungor,
Babics, HORVÁTH Á., Kocsis – Gyôri
(Kulman), Vánkos (Szalai K.). Edzô:
Balhási István.
A jó szezonkezdet után, a második tava-
szi fordulóban, a dobogós helyen álló, a
feljutásra hajtó Hévíz otthonában lépett
pályára NB III-as futballcsapatunk. A ba-
laton-parti gárda erôs összeállításban
kezdte a mérkôzést, és szerették volna a
kezdeményezést magukhoz venni már a
találkozó elején. Ám bármennyire is tör-
ték magukat a hazaiak, a lelkesen és
szervezetten játszó Celldömölk jól állta a
sarat. A játék képén nem volt érezhetô,
hogy a küzdô felek milyen helyet foglal-
nak el a tabellán. Az elsô félóra egyenlô
erôk küzdelmét hozta, mindkét gárda
elôtt adódtak lehetôségek. A 30. percben
sarokrúgáshoz jutott a Hévíz. A röviden
beadott labdát Chovic az ötösrôl, senkitôl
sem zavartatva, a hosszúba csúsztatta
(1-0). A bekapott gól után nem esett
össze a celli együttes, továbbra is mene-
teltek, küzdöttek a fiúk. A fáradozásnak a
41. percben meg is lett az eredménye.
Egy szögletrúgást követôen a beadott

labdát röviden vágták ki a hazaiak, és a
jól helyezkedô Horváth Ádám 18 méter-
rôl a hosszú felsôbe bombázta a játék-
szert (1-1). A szünetre így igazságos
döntetlennel vonulhattak az öltözôbe a
csapatok. A második játékrész eleje
ugyanúgy telt, mint az elsô félidô, de
ahogy telt-múlt az idô, egyre inkább fö-
lénybe kerültek a zöld-fehérek. A celliek
energiáját a folyamatos védekezés kö-
tötte le, és nem sok ellentámadásra fu-
totta erejükbôl. Mikor már kezdtünk bíz-
ni a pontosztozkodásban, 5 perccel a vé-
ge elôtt Mladen Chovicnak elsült a lába,
és 16 méteres lövése a celli kapu köze-
pében végezte (2-1). Ezzel a találattal el-
dôlt a 3 pont sorsa, de azt bátran kije-
lenthetjük, hogy Balhási István csapata
rászolgált volna az 1 pontra. Az elsô két
tavaszi meccset látva joggal bízhatunk
abban, hogy a következô fordulóban itt-
hon tudják tartani a 3 pontot a Csorna el-
len a celldömölkiek.
Balhási István: Küzdelmes mérkôzésen a
jobb erôkbôl álló hazaiak szerencsés kö-
rülmények között kicsikarták a gyôzel-
met. Jövô héten a Csorna ellen minden-
képpen gyôzni szeretnénk.

»CSUKA

kapu felé, többen is (védô, csatár) be-
leérhettek volna, nem tették, így a meg-
lepett Tóth Jenô mellett a kapu jobb ol-
dalába vágódott a labda. A 40. percben a
sárvári tizenhatos sarkától végezhetett el
szabadrúgást Babics Zsolt, jól eltalált fel-
sô sarkos lövéséért hiába kapaszkodott a
vendég kapus. Nem úgy a váratlanul a
mélyvízbe kerülô hazai kapus, Horváth
Máté, aki a két celli gól közötti idôben
két sárvári szabadrúgást tett ártalmat-
lanná látványos mozdulattal, ezzel
elévülhetetlen érdemeket szerezve a
gyôzelembe. Abba a gyôzelembe, mely
teljesen megérdemelt volt és erôt kell,
hogy adjon a további meneteléshez.

»DOTTO

Vereség a Balaton-parton
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Celldömölk és Környéke Közoktatási In-
tézményfenntartó Társulás Társulási Ta-
nácsa 2008. január 22-i ülésén a 2/2008.
(I.22.) sz. határozatában az alábbiak sze-
rint döntött az elsô évfolyamosok beíratá-
sáról.
Beíratás helye: a Celldömölki Városi Álta-
lános Iskola székhelyintézmény titkársá-
ga (Celldömölk, Árpád u. 34.).
Beíratás ideje: 2008. április 10. (csütörtök)
8.00 órától 17.00 óráig, 2008. április 11.
(péntek) 8.00 órától 12.00 óráig.

Beíratáshoz szükséges:
– lakcímkártya,
– születési anyakönyvi kivonat,
– óvodai szakvélemény,
– a gyermek taj-száma,
– meghatalmazás (ha nem szülô vagy

gondviselô írat be),
– diákigazolványhoz 1 db igazolványkép

és 550 Ft,
– tanulói balesetbiztosítás (az ingyenes

biztosításon túl megemelhetô a vá-
lasztott összeggel).

• Celldömölk Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet
– Az ÁDÁM JENÔ ZENEISKOLA ALAPFOKÚ
MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY igazgatói
álláshelyére.

• Celldömölk és Környéke Közoktatási In-
tézményfenntartó Társulás pályázatot
hirdet
– a VÁROSI ÓVODA óvodavezetôi,
– a CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS
ISKOLA igazgatói álláshelyére.

A magasabb vezetôi megbízás idôtarta-
ma mindhárom esetben 5 év, 2008. au-
gusztus 1-jétôl 2013. július 31-ig. A rész-
letes pályázati felhívások az OKTATÁSI
KÖZLÖNY-ben, valamint a KORMÁNYZATI
SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ IGAZGATÓSÁG
honlapján jelennek meg.

A pályázatokat Celldömölk Város Polgár-
mesteréhez kell benyújtani. A benyújtási
határidô: az Oktatási Közlönyben történô
megjelenéstôl számított 30 nap.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter 12/2008. (II.14.) FVM ren-
delete értelmében minden évben el kell
végezni a szarvasmarha-állományok bru-
cellózis-mentesség ellenôrzô vizsgálatát.
2008. évben ezt a vizsgálatot a cell-
dömölki hatósági kerületben április 1-jé-
tôl április 30-ig kell elvégezni.
Valamennyi 24 hónaposnál idôsebb
szarvasmarha vérvizsgálata kötelezô!

Kérem, hogy a fenti idôpontban a vizs-
gálatot a területileg illetékes jogosult
állatorvossal végeztesse el. A vizsgálatra
alkalmas helyrôl, segédszemélyzetrôl az
állattartó köteles gondoskodni.

A vizsgálatot az állattartó költségére és
/vagy a 148/2007. (XII.8.) FVM rendelet
alapján igénybe vehetô állami támo-
gatás terhére kell elvégezni.
A dr. Tóth Zoltán hatósági állatorvos által
küldött fenti felhívásban foglaltakat kér-
jük tudomásul venni!

»POLGÁRMESTERI HIVATAL
CELLDÖMÖLK

Intézményvezetôi
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Beíratás az
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részére

1

12

15

19

22

25

28

33

39

44

48

N

2

13

40

SZ

34

45

4

29

41

52

5

15

26

35

49

6

16

23

36

7

17

30

50

8

14

31

42

46

TY

9

20

27

42

10 11

18

36

38

43

53

53

V

24

32

51

54

16

21

37

47

ÉVFORDULÓ 2.

Vízszintes: 1. A megfejtés elsô része 12.
Település Aszód mellett 14. Kis szék 15.
Telefon is van ilyen 16. Madarak testét fedi 18.
Európa Kupa 19. Halom (fa) 20. Kártyalap 22.
Bolti dolgozó teszi 23. Vonaton ülô 24. A sugár
jele 25. Kacat 26. Férje 27. Információ, röviden
28. Rosszul lesik! 30. A vizek városa 32.
Nitrogén 33. Ipszilon 34. Medál 37. Krákogni
kezd! 39. Ellenérték 41. Fôvárosa Maszkat 43.
Zamat 44. Nem szólal meg igazán 46. Pl. a
kutya is ez 48. UGE 49. Ôrlô 51. Dehogy 54.
Kálium 

Függôleges: 1. Fél öt! 2. Pedáns 4. Hazudik,
becsap 5. A Zala partjai! 6. Varr 7. Tempus 8. A
végén elévül! 9. Izmot pihentet 10. A férfi
társa 11. Díszes 13. Rugós fekvôhely 17. Tanít
21. Paci részére 23. Pl. a gróf 26. Közlekedünk
rajta 29. Kemény fém 31. Névelô 35. B-A-Z
megyei település lakója 36. Én, de egyedül 38.
Becézett Valéria 40. Hajtáskezdemény 42.
Fordítva álló! 45. … culpa (én vétkem) 46. Ák!
47. … Angeles 50. A tetejére 52. Dél 53.
Tárgyrag

Beküldési határidô: 2008. április 4.
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TETOVÁLÁS (akár egyedi tervezés alapján is)

TESTÉKSZER-berakás színvonalas ékszerekkel

Farsangi, családi rendezvényekre TESTFESTÉS

MASSZÁZS, MÉREGTELENÍTÉS, GYERTYÁZÁS

Más egyéb fizikai közérzetjavító szolgáltatásokkal is vár-
juk vendégeinket magasan képzett szakembereinkkel.

AZ ÖN IGÉNYE ALAPJÁN JELZETT NYITVATARTÁSI 
IDÔPONTUNKTÓL ELTÉRÜNK.

NYITVA TARTÁS:
H–P 10–18 ÓRA, SZOMBAT 14–21 ÓRA

CELLDÖMÖLK
Szentháromság tér 3. sz. alatt
Tel.: 06/30/407-5228

Sólyom-ház  Bt.

MEGNYÍLTMEGNYÍLT

Húsvéti ajándékként lepje meg kedvesét, 
szerelmét, egy tetoválás, testékszer-felrakás vagy 

masszázs befizetéssel!

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



Celldömölk, Koptik Odó u 1.
Tel.: 06 30/9692-003, 06 30/6503-513
Nyitva: 8–12-ig, 13–17-ig, szombaton 7–11-ig

• Férfi öltönyök
• Zakók
• Nadrágok
• Ingek
• Nyakkendôk
• Alsó-, felsôruházat valamint kiegé-

szítôk a legújabb divat szerint!

Folyamatosan bôvülô árukészlettel 
várjuk kedves vásárlóinkat!
Vállaljuk továbbá egyedi öltönyök, zakók,
nadrágok készítését rövid határidôvel 
a legkisebb mérettôl az extráig!

A nálunk vásárolt árut a kívánt
méretre igazítjuk!

Minden kedves vásárlónknak kellemes 
Húsvéti ünnepeket kívánunk!

PATYOLAT-SZALON Celldömölkön 
Átadás–átvétel vállalása a Gentlemen's 
FÉRFI DIVATÁRU BOLTBAN

Vállalunk:
• Darabáras mosást
• Gépi mosást szalonban
• Fertôtlenítô mosást orvosi rendelôk részére
• Vegytisztítást lakosság és közület részére

*A hitelfolyósítási díj kedvezmény 2008. január 2. és 2008. március 31. között beküldött svájci frank alapú
hitelkérelmekre vonatkozik. Kivétel: Maxi Adósságrendezô Hitel. Az értékbecslési díj kedvezmény 2008. ja-
nuár 2. és 2008. március 31. között beküldött bármilyen jelzálog hitelkérelmre vonatkozik. A Budapest Bank
Adósságrendezô Hitelével a kiváltandó tartozások összegén felül további, szabadon felhasználható pénz-
összeghez is hozzájuthat, melyet tetszése szerint bármire fordíthat. A szabad célra felvehetô hitelösszeg
függ a kockázat alapú árazás által meghatározott termékkategóriáktól.
Ez a hirdetés nem minôsül a Ptk. 211. §-a szerinti ajánlattételnek. A bank a kölcsönt a mindenkori hitel-
bírálat alapján nyújtja.A kölcsön kondícióit a Budapest Bank Nyrt. mindenkor érvényes hirdetménye tar-
talmazza. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelem-
bevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM 5 millió forintra és 20
éves futamidôre vonatkozik, értéke devizahitel esetén nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát.
1. termékkategóriájú devizahitel esetén az akciós THM 7,05%


