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CELLI-UDVARHÁZ BT. 
I N G A T L A N  A J Á N L A T A :  

Egyéb: Sárváron 100 m2-es, 2 szoba+nappalis cs.ház, frekventált helyen eladó. I.ár.: 18 M Ft
Celldömölkön 4 szobás belvárosi cs.ház, garázzsal eladó. Ir.ár.: 16,9 M Ft.

Celldömölkön 3 szobás, gázfûtéses cs.ház, garázzsal, 900 m2 telken eladó. Ir.ár.: 11 M Ft.
Celldömölkön 80 m2-es összközmûves családi ház, 800 m2 telken eladó. Ir.ár.: 8,2 M Ft.

Celldömölkön belvárosi, 6 szobás 2 generációs családi ház eladó. Ir.ár.: 26 M Ft.
Egeralján 2 szobás 80 m2-es parasztház, istállóval, kamrával eladó. Ir.ár.: 3 M Ft.
Külsôváton 2 szobás csal.ház, 1153 m2 telken, gázfûtéssel eladó. Ir.ár.: 3,5 M Ft.

Celldömölkön 3 szobás 84 m2-es belvárosi, egyedi gázfûtéses lakás eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft.
Celldömölkön 110 m2-es, 4 szobás cs.ház, vendéglátóegységgel eladó. Ir.ár.: 14 M Ft.

K.kápolnán 2 szobás, 80 m2-es, igényes áll. cs.ház, 3000 m2 telken eladó. Ir.ár.: 8 M Ft.
Info: 06-30/9938-439, 06-70/316-8752 Cím: Celldömölk, Rákóczi u. 10. 

http://www.celli-udvarhaz.hu •  E-mail: celli_udvarhaz_ingatlan@yahoo.com

Celldömölkön 2 sz., étkezôs cs.ház beép.
konyhával, garázzsal eladó. I.ár: 8,9 M Ft

Celldömölkön 4 szobás cs.ház garázzsal,
csendes környezetben eladó. I.ár: 14,9 M Ft

Celldömölkön 2+1/2 sz. konvektoros lakás,
garázzsal eladó. I.ár: 9.3 M Ft

Celldömölkön kis méretû lakóház, 440 m2

teleken eladó. I.ár: 5 M Ft

Celldömölkön 3 szobás csal.ház, közmû-
vekkel, garázzsal eladó. I.ár: 11 M Ft

Celldömölkön 1 szobás, jó állapotú lakás eladó.
I.ár.: 3,5 M Ft

Celldömölkön 2 szintes családi ház (4 szoba,
+nappali), közmûvekkel eladó. I.ár: 8,5 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis igényes
áll., cs.ház ikergarázzsal eladó. I. ár: 15 M Ft.

Celldömölkön 94 m2-es, 2+3xfél szobás
lakás, étkezôvel eladó. I.ár: 10,5 M Ft

Vönöckön megszûnt vendéglátóegység épü-
lete eladó. I.ár: 1,3 M Ft

Celldömölk belvárosában 2 szobás igényes
állapotú lakás  eladó. I.ár: 8,5 M Ft

Celldömölkön 110 m2-es, cs.ház, beép. kony-
hával, garázzsal eladó. I.ár: 15,7 M Ft

Celldömölkön 110 m2-es, belvárosi cs. ház
garázzsal, pincével eladó. I.ár: 17 M Ft

Celldömölkön 4 szobás belvárosi családi ház
garázzsal, borospincével eladó. I.ár: 15,9 M Ft

Celldömölk belvárosában, 3 szobás, 90 m2-
es egyedi gázf., igényesen felújított, kifo-
gástalan állapotú lakás eladó. I.ár: 12,9 M Ft

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház eladó. I.ár: 13 M Ft

Pápocon jó áll. tornácos paraszth. eladó. I.ár: 3M Ft

Celld-ön 1040 m2 építési telek eladó. I.ár: 3 M Ft

Celldömölkön 5 sz.+étkezôs, cs.ház, 2 WC-vel
2 fürdôvel, garázzsal eladó. I.ár: 24 M Ft

Nagysimonyiban 3 szobás, 100 m2-es, cs.ház,
aknás garázzsal eladó. I.ár: 10,9 M Ft

Celld-ön igényes állapotú 2 generációs
családi ház, 2 garázzsal eladó. I.ár: 24 M Ft

Celldömölkön 2 sz., igényes áll. belvárosi
felújított lakás eladó. I.ár: 7 M Ft

Kemenesmihályán 5.500 m
2

telken igényes
áll. cs.ház, ikergarázzsaé eladó. I.ár: 22 M Ft

Ügyfélszolgálat: Celldömölk, Kossuth L. u. 16. Tel.: 95/423-423
Info@cellkabel.hu • www.cellkabel.hu

I. KábelNET  – Próba
Letöltési sebesség: 384 Kbit/s
Feltöltési sebesség: 128 Kbit/s
Benne foglalt forgalom: –
Benne foglalt forgalom felett: 30 Ft/MB
Csatlakoztatható számítógépek száma: 1
E-mail cím : 1 db
E-mail tárterület: 5 MB/db
Fix IP cím: –
www tárterület: –
Bekapcsolás: 16.000 Ft
Kábelmodem: 22.000 Ft

II. KábelNET – Alap
Letöltési sebesség: 384 Kbit/s
Feltöltési sebesség: 128 Kbit/s
Benne foglalt forgalom: 400 MB
Benne foglalt forgalom felett: 24 Ft/MB
Csatlakoztatható számítógépek száma: 1
E-mail cím : 2 db
E-mail tárterület: 5 MB/db
Fix IP cím: igényelhetô
www tárterület: 5 MB
Bekapcsolás: 16.000 Ft
Kábelmodem: 22.000 Ft

III. KábelNET – Bôvített
Letöltési sebesség: 384 Kbit/s
Feltöltési sebesség: 128 Kbit/s
Benne foglalt forgalom: 1.200 MB
Benne foglalt forgalom felett: 20 Ft/MB
Csatlakoztatható számítógépek száma: 1
E-mail cím : 3 db
E-mail tárterület: 5 MB/db
Fix IP cím: igényelhetô
www tárterület: 10 MB
Bekapcsolás: 16.000 Ft
Kábelmodem: 22.000 Ft

IV. KábelNET – Bôvített+
Letöltési sebesség: 384 Kbit/s
Feltöltési sebesség: 128 Kbit/s
Benne foglalt forgalom: 1.500 MB
Benne foglalt forgalom felett: 20 Ft/MB
Csatlakoztatható számítógépek száma: 2
E-mail cím : 3 db
E-mail tárterület: 10 MB/db
Fix IP cím: igényelhetô
www tárterület: 10 MB
Bekapcsolás: 16.000 Ft
Kábelmodem: 0 Ft

Havi díj*/2 év/: 2.000 Ft

Havi díj*/2 év/: 5.800 Ft

Havi díj*/2 év/: 7.200 Ft

Havi díj*/2 év/: 8.500 Ft

_tzâÇt
Fürdôszoba Szaküzlet

Celldömölk, Kolozsvár u. 16. Tel./fax: 95/424-121
(A Mesteri felé vezetô úton, a Volán-kút mellett)

Nyitva: hétköznap 8.00–16.30, szombaton 8.00–12.00

I. osztályú 15x20 csempe 1.290 Ft/m2-tôl
I. osztályú olasz járólapok 1.400 Ft/m2-tôl
I. osztályú greslapok 1.990 Ft/m2-tôl
I. osztályú alföldi csempe 20x25 1.790 Ft/m2-tôl
I. osztályú alföldi járólapok 30x30 2.190 Ft/m2-tôl
I. osztályú fagyálló járólapok 2.690 Ft/m2-tôl

Kiváló minôségû ragasztók 25 kg/zsák
Alap: 1.330 Ft, fagyálló: 1.690 Ft, flexibilis: 3.360 Ft

Márvány, gránit és agglommerát ablakkönyöklôk, mosdópultok és 
konyhapultok, lépcsôk méretre vágva.

Homlokzati és lépésálló hôszigetelô lemezek többféle méretben. 
Pl.: 5 cm 700 Ft/m2

Keszthelyi falburkoló és vízszintes térburkoló 
kô szürke és barna színben 2.000 Ft/m2

Baumit kézi és gépi vakolat 1.250 Ft/40 kg
12,5 mm-es gipszkarton 480 Ft/m2

100 féle import fal- és padlóburkoló természetes kô 
Brazíliától Portugálián át Kínáig – a világ minden tájáról!

Lemez, mûanyag és akril kádak,
zuhanytálcák, kabinok egyedi méretben is.

A FELMÉRÉSTÔL A  K IV ITELEZÉSIG MINDENT MEGOLDUNK!

CELLDÖMÖLK TERÜLETÉN INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS.

CellVíz, 
minden 
cseppje 

kincs!

A CellVíz Kft. tájékoztatja a tisztelt fogyasztókat,
hogy 2004. évtôl kezdôdôen a lakossági vízmérôol-
vasás idôpontja megváltozik.
Ezentúl évente két alkalommal, januárban és július-
ban olvassuk le a vízmérôket.

Felhívjuk a tisztelt fogyasztók figyelmét, hogy a
38/95. Korm. rendeletben foglaltak szerint rend-
szeresen ellenôrizzék a vezetékrendszerüket, mert
az ellenôrzés elmulasztásából származó meghibá-
sodások miatt elfolyt  víz komoly anyagi terhet je-
lenthet.

A CellVíz Kft. 2004. év márciusától kedvezményes
csatorna-rákötési akciót hirdet azon fogyasztóknak,
akik még nem kötötték rá a saját hálózatukat a köz-
csatorna-hálózatra. 
Érdeklôdjenek februártól az ügyfélszolgálatunkon!
Telefon: 95/521-001
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» J E G Y Z E T

Nônap elôtt
Két hete a legbensôbb emberi ér-
zés, a szerelem kapott különös
hangsúlyt, rövidesen pedig a nô-
ket fogjuk ünnepelni. Asszo-
nyainkat, lányainkat, kedvesein-
ket. A nôket, akik oly fontosak
nekünk. Általában a háttérben
maradnak, pedig ôk nekünk az
elsôk, értük mindenre képesek
lennénk.
A napi munka mellett nyakukba
veszik a család gondjait, törôdnek
apró-cseprô problémáinkkal,
mindig találnak otthon tenniva-
lót, és még minket, férfiakat is el-
viselnek. Ôk adják az otthon me-
legét, problémáinkra a jó taná-
csokat, s a gyöngédséget mindig,
amikor az jólesik nekünk. Mi meg
néha türelmetlenek vagyunk ve-
lük és nyûgösek.
Most itt lesz az alkalom, hogy kö-
rülrajongjuk ôket, hogy figyel-
mességünkkel tudtukra adjuk,
mennyire fontosak nekünk. Sze-
retetünk nem korlátozódhat egy
alkalomra, de jó, ha van egy nap,
amikor ez a szeretet különös
hangsúlyt kaphat. Ne feledkez-
zünk el róla!
Tisztelt Hölgyek! Kedves Lányok,
Asszonyok! Legyenek, legyetek
nagyon boldogok!

»VÖLGYI LÁSZLÓ

A kórházprivatizáció elleni népszava-
záshoz gyûjt aláírásokat a Munkáspárt.
A témáról Thürmer Gyula, a párt orszá-
gos elnöke tartott sajtótájékoztatót
Celldömölkön február 14-én.

Karvalics Imre, a Munkáspárt helyi szer-
vezetének elnöke köszöntötte Thürmer
Gyulát városunkban. A párt országos el-
nöke elmondta, hogy tavaly november-
ben kezdôdött az aláírásgyûjtés azért,
hogy népszavazást írjanak ki a kórház-
privatizáció megakadályozására.
– Jelenleg törvényesen nem lehet a kór-
házakat privatizálni, de a Medgyessy-
kormány olyan új törvényeket tervez,
amelyek mégis eladhatóvá tennék az
egészségügyet – mondta Thürmer Gyula.
Az aláírásgyûjtés tavaly novemberben
kezdôdött, négy hónap alatt kell össze-
gyûjteni a szükséges kétszázezer alá-
írást, hogy a parlament elé kerüljön a
népszavazás ügye. 
A pártelnök elmondta, hogy az akció
pártok feletti, nem a kormány kezde-
ményezte a népszavazást, ami a ti-
zenöt éves demokráciában elôször
fordult elô. Politikai beállítottságtól
függetlenül a támogatók között van
például a Fidesz, az MDF, a MIÉP, tár-
sadalmi szervezetként az orvoskama-
ra. Három héttel az akció befejezése
elôtt országszerte közel 180 ezren ír-
ták alá az íveket.

– Az embereknek elegük van abból,
hogy a fejük fölött döntsenek mások, és
abból is, hogy mindent eladnak – hang-
súlyozta Thürmer Gyula, aki azt is kifej-
tette: – Magyarországon rengeteg pénzt
költenek felesleges dolgokra. Ha bevon-
ják a tôkét a kórházak fenntartásába,
akkor a szegény magyar embernek fi-
zetni kell az egészségügyi szolgáltatá-
sért. A kórházakat nem privatizálni kell,
hanem az államnak kell többet költeni
az egészségügyre.

»TULOK G.

Celldömölk Város Önkormányzata
ez évben is pályázatot hirdet civil
szervezetek támogatására. A pá-
lyázatot szakmai tevékenység tá-
mogatására – közmûvelôdés,
sport, karitatív –, e tevékenység
folytatásához szükséges eszközök
beszerzéséhez lehet benyújtani. A
pályázatok beadási határideje
március 31-e. 
Tekintettel a szûkös keretre, a tá-
mogatást elsôsorban az önkor-
mányzati feladatellátást kiegészí-
tô civil szervezeti tevékenység se-
gítésére kívánják fordítani. A ka-
pott támogatásról írásos beszámo-
lóval és hitelesített számlamásola-
tokkal 2004. december 31-éig kell
elszámolni.

Civileknek

thürmer gyula a helyi szervezet vendége volt

Aláírásokat gyûjtenek
népszavazáshoz 

» Fórum a lakosságnak
Lakossági fórumot tart Döme László, az alsósági részönkormányzat veze-
tôje és Hajdu Ibolya, a 8. számú választókerület képviselôje február 27-
én (pénteken) 17 órakor az alsósági iskola ebédlôjében. A fórumon a kör-
nyezetterhelési díj bevezetésérôl lesz szó, a vendég Lampért Attila, a
CellVíz Kft. mûszaki vezetôje.

» Farsangi játszóház
Farsangi álarcokat, szemüvegeket, maszkokat készíthetnek a kisebb-na-
gyobb, óvodás és iskolás gyerekek a farsangi játszóházban, február 27-én
(pénteken) 16 órakor a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban. A farsangi
idôszakot záró összejövetelen Kovács Henrietta nép játszóház-vezetô
foglalkozik a gyerekekkel.

» Az uniós csatlakozásról
Gyôrffy Gábor, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség veze-
tôje tart fórumot március 3-án 17 órától a Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pont galériáján. A téma: az európai uniós csatlakozás aktuális kérdései. A
rendezvényt az Alpok-Adria Regionális Szövetség és a Liga Szakszervezet
Vas Megyei Szövetsége szervezi.

» RÖVIDEN

fotó: völgyi lászló
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A költségvetésrôl és az iskolákról
Ö T M I L L I Á R D  F O R I N T B Ó L  G A Z D Á L K O D I K  A  V Á R O S

A közmeghallgatáson a hozzászólók
érintették a költségvetést is, ám
mondandójuk nagy része a város ak-
tuális ügyeihez kapcsolódott. Tarczi
István egyebek között az iránt érdek-
lôdött, hogy a tervezett Vulkán fürdô
befektetése megtérül-e valamikor a
városnak, kell-e egyáltalán a város-
nak a fürdô. Fehér László polgármes-
ter válaszában hangsúlyozta, hogy a
fürdô építésére már régóta várnak a
celldömölkiek. A fürdô a város egyéb
intézményei mellett emeli a telepü-
lés rangját, és szolgálja a lakosságot.
Kovács Miklós azt kifogásolta, hogy a
pénzügyi tervezetben nem lát olyan
törekvést, hogy az intézményeket fel
akarná újítani a város. Ô is szólt a für-
dôrôl, véleménye szerint Celldömöl-
kön nem lesz kifizetôdô, hiszen csak
az jön majd a celli fürdôbe, aki elté-
ved. A fejlesztések kapcsán szólt arról
is, hogy a városvezetés számon-
kérhetô ígéreteket tett az önkor-
mányzati választásokon. Válaszként
Fehér László elmondta, hogy a válla-
lásokat négy évre tették, s azon van-
nak, hogy megvalósítsák azokat.
Makkos István az újságokban megje-
lent polgármesteri nyilatkozatokkal
foglalkozott hozzászólásában, majd ô
is szólt a fürdôrôl. Elmondta, hogy
neki is szívügye volt mindig a fürdô,
de szerinte a helyszín megváltoztatá-
sa hiba volt. A felvetésre Fehér Lász-
ló polgármester elmondta, hogy di-
lemma volt a fürdô áthelyezése.
Azért döntöttek az új helyszín mel-
lett, mert az eredeti helyszínen még
csak két kutat fúrtak, még három kel-

lett volna, ugyanakkor hatalmas
összeg lett volna kivinni a közmûve-
ket. Az új helyszínen öt kutat kell fúr-
ni, de a közmûvek megléte miatt ez
a megoldás az olcsóbb.
A közmeghallgatás után kezdôdött a
képviselô-testület ülése. Elôször Fehér
László polgármester adott át kitünte-
téseket. Kovács Ferenc országgyûlési
képviselôt a város jubileumi ünnepsé-
gén tüntették ki Celldömölk Városért
Érdeméremmel, a képviselô az ün-
nepségen nem tudott részt venni,
ezért csütörtökön vette át az elisme-
rést. Nyugdíjba vonulása alkalmából
ismerték el Molnár Lajos rendôrkapi-
tány munkáját, valamint Pôdör János,
az önkéntes tûzoltó egyesület lekö-
szönô elnökének tevékenységét is.
A testületi ülés fô napirendi pontja-
ként a város idei költségvetését tár-
gyalták a képviselôk. A pénzügyi
tervben megjelöltek szerint a bevé-
telek és a kiadások fôösszege is har-
minc százalékkal magasabb az elôzô
évinél, ötmilliárd forint körüli mind-
kettô. Az ez évi hiány 96 millió forint.
Fehér László polgármester elmondta,
hogy a tervezés kezdetekor a hiány
jóval több volt, és bár az egyezteté-
sek során sikerült 96 millió forintra
csökkenteni, még így is magas. Futó
István könyvvizsgáló kiemelte: a vá-
ros mûködési költségeinek tervezése
a korábbi évekhez képest pozitívabb
képet mutat. A hiány lényegesen ke-
vesebb az eddigieknél, és azt lehet
pótolni, ha az önhibájukon kívül hát-
rányos helyzetbe került önkormány-
zatok pályázatán ismét nyer a város.

Közmeghallgatást tartott a képviselô-testület a február 12-ei testületi ülé-
sen. A város polgárai a pénzügyi tervrôl mondhatták el véleményüket, az
ülés fô napirendi pontja is a költségvetés volt.

A könyvvizsgáló a bevételeknél két
tételt tartott kockázatosnak: egyrészt
a vagyonhasznosításból származó
bevételt, másrészt azt, hogy 374 mil-
lió forintos célhitelt vettek számba. A
költségvetésrôl véleményt mondtak
a részönkormányzatok, valamint a bi-
zottságok vezetôi is, és egyhangúlag
az elfogadását javasolták. Limpár Jó-
zsef, a pénzügyi és gazdasági bizott-
ság elnöke elmondta, hogy Celldö-
mölk a decemberi parlamenti dön-
tésnek köszönhetôen 20 millió forint-
tal több központi forráshoz jut az elô-
zetesen tervezettnél. Hangsúlyozta
azt is, hogy a hiányt azért is tudták
csökkenteni, mert áttekintették –
nem szigorították, csak reálisan keze-
lik – az intézmények gazdálkodását.
A folyó ügyek között döntöttek a
képviselôk az általános iskolai és
óvodai beíratások idôpontjairól. A
város óvodáiba április 19-e és 23-a
között lehet beíratni a gyerekeket.
Az iskolákban április 15-én 8 és 17
óra között, valamint április 16-án 8
és 12 óra között írathatják be a szü-
lôk a gyerekeket. A testület határo-
zott arról is, hogy a 2004/2005-ös
tanévben a csökkenô gyereklétszám
miatt egy elsô osztállyal kevesebbet
indít. Az alsósági Berzsenyi iskolában
egy, az Eötvös iskolában egy, a
Gáyer iskolában két elsô osztály in-
dulhat. Hangsúlyozták, hogy az in-
tézményszerkezetet nem változtat-
ják meg, vagyis nem vonnak össze
iskolákat, hiszen a város kistérségi
központi szerepet vállal az oktatás-
ban is. Mivel a 2005/2006-os tanév-
ben ismét több elsôs várható majd,
az önkormányzati iskolákban ismét
indulhat öt osztály.

»TULOK GABRIELLA

Tavasszal elkészülnek a bérlakások a SPAR üzlet fölött. A tizenkét la-
kás nem szociális helyzeten alapuló bérlemény lesz, hanem költség-
alapú önkormányzati bérlakásként lehet pályázni rá. Baranyai Attilá-
né dr. jegyzô elmondta, hogy bérletként a bekerülési költségek két
százalékát kell számolniuk, ez lakásonként 25–30 ezer forint havi bér-
leti díjat jelent. A lakások bérlésére pályázatot kell beadni. Ha több
pályázó lesz egy lakásra, a jogot az nyeri el, aki liciten több havi bér-
letet ajánl fel egyszerre kifizetni. A lakások 45–50 négyzetméter alap-
területûek, egyedi gázfûtésûek lesznek. A bérlôkkel húszéves bérleti
jogviszonyra tudnak szerzôdni. A lakásokkal és a pályázati lehetôség-
gel kapcsolatosan márciusban adnak további információkat.

»T.G

Lakások liciten
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Az írógéptôl a ventillátorig

Celltex néven vált ismertté és elis-
mertté a város egyik legnagyobb cé-
ge. Mindössze 46 fôvel indult meg a
termelés az 1980-as évek elején:
gömbfejes írógépek tekercseinek
gyártásával foglakoztak a zömében
betanított munkát végzô emberek.
Hat év után történt profilváltás, ven-
tillátortekercsek váltották fel az egy-
kori írógépalkatrészeket. A munka
jellege jelentôsen nem változott, zö-
mében betanított munkásokat foglal-
koztatott a cég. Igény volt az irányító

mûszaki szakemberek iránt is.
Az igazi, minôségi változást a 1990-
es évek hozták meg: nemcsak nevé-
ben újult meg a cég – Cellcomp né-
ven folytatta munkáját –, ezzel
együtt a foglalkoztatottak arányában
is változás állt be. Már tíz százalék
volt a szakképzett, elsôsorban mû-
szaki-vezetô munkakörben dolgozók
aránya. Az ugrásszerû fejlôdést jelzi,
hogy a 2000. év fordulóján kétezer
fôvel (ebben benne foglaltatott a 350
Tapolcán dolgozó ember is) dolgozott
a cég, új csarnokok épültek, két 2000
négyzetméteres, klimatizált üzem-
csarnokban folytatódott a termelés.
Ugyanebben az évben volt egy rövid
ideig tartó mélyrepülése a cégnek,
amikor egy éven belül 800 dolgozójá-
tól kellett megválnia. Azóta azonban
töretlen a fejlôdés. Újabb 150 embert
tudtak fölvenni, és tovább emelke-
dett a szakképzett foglalkoztatottak
száma. Mára az összlétszám 25 száza-
lékát adja kvalifikált munkaerô.
A tendencia folytatódik: új, 1100
négyzetméteres logisztika csarnok
megépítést határozta el a cégveze-
tés. A termékpaletta is tovább bôvül,
így várható, hogy újabb munkáskézre
lesz hamarosan szükség, ennek kö-
vetkeztében várhatóan fel tudják ol-
dani a jelenlegi inproduktív munka-

körben dolgozók létszámstopját. Te-
rületi gyarapodás, újabb munkaerô-
szükséglet mind a termelésben, mind
a termelésirányításban – ez a Cellcomp
ma, és a jövô irányvonala is ez.

»NÉMETH IBOLYA

E M E L K E D E T T  A  S Z A K K É P Z E T T  F O G L A L K O Z T A T O T T A K  S Z Á M A

T Ö R V É N Y  A L A P J Á N  D Ö N T Ö T T E K

Celldömölk munkaügyi helyzetét elemezve sorozatunk második részeként a
város legnagyobb vállalkozását, a Cellcomp Kft.-t mutatjuk be. Ambrus Lász-
ló ügyvezetô igazgatót kérdeztük a cég múltjáról, jelenérôl és terveirôl.

ambrus lászló igazgató

újabb munkaerô-felvétel várható

A polgármesteri illetmény és a képvi-
selôi tiszteletdíjak emelésérôl dön-
tött a képviselô-testület a február 12-
ei testületi ülésen. A polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdései-
rôl és az önkormányzati képviselôk
tiszteletdíjáról a – 2003. évi XLV. tör-
vénnyel módosított – 1994. évi LXV.
törvény rendelkezik.
A törvény szerint a polgármester il-
letményét a tízezernél több lakosú
települések, valamint körzetközponti
feladatot ellátó önkormányzatok ese-
tén 412 ezer 500 forint és 445 ezer

500 forint között kell megállapítani.
Szintén a törvény szerint a polgár-
mestert az illetmény 20–30 százaléka
közötti összegben költségátalány ille-
ti meg. A celldömölki képviselô-tes-
tület döntése alapján a polgármester
illetménye ebben az évben 420 ezer
forint, a költségátalányt pedig a mi-
nimumként javasolt 20 százalékban
állapították meg.
A képviselôi díjakat szintén a tör-
vényt figyelembe véve emelték. A
képviselôi alapdíjat az adható alapdíj
86 százalékában állapították meg, az

Polgármesteri illetmény, 
képviselôi díjak

elnöki tiszteletdíjat pedig az alapdíj
63 százalékával növelték a száz szá-
zalék helyett. Ezek alapján a képvise-
lôt 80 ezer forintos alapdíj illeti meg,
ha egy bizottságnak tagja, akkor 20
ezer forintos tiszteletdíjat, ha kettô
vagy több bizottságnak tagja, akkor
30 ezer forintos tiszteletdíjat kap. A
bizottsági elnököt, a részönkormány-
zat vezetôjét, az albizottság elnökét
50 ezer forintos tiszteletdíj illeti. A bi-
zottság nem képvielô tagja havonta
15 ezer forint tiszteletdíjban részesül.
A celldömölki polgármesteri illetmény
és a képviselôi tiszteletdíjak megfelel-
nek a többi, hasonló nagyságú vasi vá-
rosok díjainak, egyik városban sem a
maximális díjakat állapították meg. Sôt
egy jóval kisebb, negyed annyi lakosú
város polgármestere is a celldömölki-
hez hasonló díjat kap, mivel a telepü-
lés körzetközponti feladatot lát el.

»TULOK G.



K R Ó N I K A »

6

Tüdôvizsgálattal szûrik
ki a betegségeketKörnyezetterhelési díjat vezetetek be ettôl az

évtôl kezdve. A szennyvízcsatornával rendelke-
zôk vízterhelési díjat, azok, akik nem kötöttek rá
a csatornahálózatra, talajterhelési díjat fizetnek.
Az elôbbi összegét a szolgáltatóknak kell fizetni,
az utóbbit az önkormányzatok szedik be.

A környezetszennyezés megállítására ökoadót ve-
zettek be egy múlt év végén hozott törvény alap-
ján. Lampért Attila, a CellVíz Kft. mûszaki vezetôje
elmondta, hogy a környezetterhelési díj része a
vízterhelési és a talajterhelési díj. A vízterhelési díj
összegét a szolgáltatók határozzák meg a
szennyezôanyag-tartalom arányában, a mért mi-

nôségi átlagértékek alapján. A díjat azok fizetik,
akik használják a szennyvízcsatorna-hálózatot.
Celldömölkön január óta a vízterhelési díj 11 forint
köbméterenként. Ez az összeg késôbb emelkedik
majd, mivel öt év alatt kell a százszázalékos szint-
re növelni. Az idei köbméterenkénti összeg 30
százaléka a 2008. évi százszázalékos végösszeg-
nek, jövôre valószínûleg már a végsô összeg 50
százalékát kell fizetni.
A vízterhelési díjnál jóval magasabb összegû a ta-
lajterhelési díj, amit azoknak kell fizetniük, akiknek
lehetôségük van rácsatlakozni a csatornahálózatra,
de eddig nem tették meg. Nekik az elhasznált víz
minden egyes köbmétere után 120 forintot kell fi-
zetniük július 1-je után. Ezt az összeget a törvény
írja elô, és nem a szolgáltatók, hanem az önkor-
mányzatok szedik be adójellegû befizetésként.
Lampért Attila elmondta, hogy azok, akik rá
szeretnének kötni a csatornahálózatra, és kifizették
a közmûfejlesztési hozzájárulást, a belsô közmûve-
ket kell kiépíteni, ami 20–50 ezer forintba kerül.
Azok számára, akik korábban nem fizették meg a
közmûfejlesztési hozzájárulást, az egyszeri ráköté-
si díj 170 ezer forint, ebbôl az összegbôl 15 száza-
lékot vissza lehet igényelni az államtól. A csatorna
kiépítéséhez az önkormányzat 48 ezer forint ka-
matmentes kölcsönt ad. A CellVíz Kft. pedig azok
számára, akik márciustól rákötnek a hálózatra, a
következô kéthavi csatornadíjat nem számolja fel.

»TULOK G.

Ökoadó a vízért

» A legegyszerûbb, mégis a leglé-
nyegesebb kérdéssel kell kezdenünk.
Sokan nem veszik komolyan a tüdô-
szûrést, mert nem kötelezô. Miért
van szükség a rendszeres szûrésre?
– Valóban, a tüdôszûrés nem kötele-
zô, ha valaki nem jön el, nincs semmi-
féle szankció ellene. A tisztifôorvos
akkor teszi kötelezôvé, ha százezres
lakosságnál 25 tbc-s megbetegedés
történik. Celldömölkön ennél sokkal
jobb a helyzet 18,5 százezrelék az új
betegek száma. A tüdôszûrésre pedig
két betegség miatt van szükség. Az
egyik a már említett tbc. Tavaly össze-
sen öt megbetegedés történt a járás-
ban, abból négyet szûréssel fedeztek
fel. Országosan a panaszmentes bete-
gek 30–40 százalékánál szûréssel fe-
dezték fel a betegséget. Ha panaszok
után derül ki a tbc, akkor sürgôsen le
kell szûrni a beteggel érintkezôket. Ta-
valy Sárváron, az egyik vállalatnál ta-
láltak beteget, ezért valamennyi dol-
gozójukat tüdôszûrésre hívták. A má-
sik komoly betegség a tüdôrák. Ez el-
sôsorban a dohányosokat veszélyezte-
ti. A betegek 90 százaléka dohányzik,
de a tüdôrák elôfordul a nem dohá-
nyosok körében is. Nagyon alattomos
betegség. Ha nem okoz panaszt, és
szûrés során kiderül a betegség, akkor
minden második beteget meg lehet
operálni. A panaszos betegeknél ki-
sebb az esély, ott minden negyedik-
ötödik beteget lehet megoperálni.
Évente körülbelül négy-öt tüdôrákos
beteget fedezünk fel tüdôszûréssel.
» Kik azok, akik rendszeresen részt
vesznek a tüdôszûréseken, és kiknek
lenne nagyon ajánlatos megjelenni?
– A diákoknak és az idôsebbeknek
kötelezô, ôk el is jönnek rendszere-
sen. Az aktív korúaknál, a 40–65 év
közöttieknél leggyakoribb a tüdôrák,
sajnos ôk kevésbé járnak tüdôszûrés-
re. Éppen ezért rosszabb hatásfokkal
tudjuk kiszûrni a betegséget. Ezer fel-

vételt kell készítenünk, hogy egy be-
teget ki tudjunk emelni. A 2003-as
esztendôben minden negyedik em-
ber került szûrésre. Elmondható te-
hát, hogy a szûrési fegyelem lazul,
kevésbé félnek az emberek a tbc-tôl.
» A szûrési fegyelem lazulásának
technikai oka is van?
– Igen, sajnálatos módon van más ok
is. A megyében mûködött két mobil-
szûrô berendezés, melyek segítségé-
vel a falvak lakóit is le tudtuk rend-
szeresen szûrni, egy év alatt lejárták
a megyét. A két berendezésbôl most
már csak az egyik maradt, így 28 ha-
vonta kerül csak sor egy-egy falu le-
szûrésére. Ez nagyon hosszú idô,
ezért az a javaslatom, sôt kérem,
hogy évente legalább egyszer jelen-
jen meg mindenki szûrésen.
» Önök a tüdôszûrésen megjelen-
teknek kérdéseket tesznek fel. Mi a
céljuk ezzel? 
– Január elseje óta a tüdôszûrésen
résztvevôktôl megkérdezzük, hogy
dohányzik, vagy sem. Ha igennel vá-
laszol, további kérdések következ-
nek. Mióta, milyen rendszerességgel,
hány szálat szív. Ezek alapján rizikó-
csoportokat alakítunk ki. Akik régóta,
jelentôs mennyiséget, például húsz
éve naponta húsz szálat szívnak,
azoknak feltétlenül évente meg kell
jelenniük tüdôszûrésen. Végzünk to-
vábbá légzésfunkciós vizsgálatokat
is. Akik erôs dohányosok, hajlamosak
a hörghurutra. A rendszeres köhögés
miatt a légzôfelület csökken, fulladni
fognak. Nekik fontos lenne a dohány-
zás mérséklése, megszüntetése. A
felvételeken nézzük a verôér tágula-
tot is. A vérnyomásbetegeket a bel-
gyógyászatra küldjük. Így is próbá-
lunk tehát segíteni a betegeknek. A
tüdôszûrés a korábban említett be-
tegségek kiszûrése mellett tehát
ezért is nagyon fontos.

»VASS VERA

Napjainkban egyre többször halljuk különbözô helyeken, más-más korú
emberek szájából, hogy régen voltak már tüdôszûrésen, itt lenne az ideje
elmenni megszûretni magukat. Bizony, nagyon fontos a rendszeres el-
lenôrzés, erôsítette meg dr. Várkonyi János, a celldömölki tüdôgondozó fô-
orvosa, akivel a tüdôszûrés fontosságáról, a kiszûrhetô betegségekrôl be-
szélgettünk.



» K U L T Ú R A

Vas megyében öt helyszínen rende-
zik meg a Kazinczy Szépkiejtési Ver-
senyt. A Sárvár – Celldömölk területi
döntônek ezúttal is városunk adott
otthont a hónap közepén. A Keme-
nesaljai Mûvedôdési Központban
megrendezett versenyen tizenkét 5-
6. osztályos és tizenhat 7-8.osztályos
tanuló mérette meg magát a zsûri
elôtt. A tét az idôsebb korosztály ré-
szére volt nagyobb, mert közülük a
legjobb az országos döntôbe jutott,
ami nemcsak számára és tarának, ha-
nem iskolájának is dicsôséget jelent.
A versenyzôk kötelezô és szabadon
választott mû felolvasásával illetve
elôadásával álltak a zsûri tagjai elé.
Az 5-6. osztályosok között elsô he-
lyen végzett Pásthy Laura (Ikervár),
második lett Hôbér Teréz (Sárvár,
Gárdonyi), a harmadik helyet Né-
meth Vivien (Sárvár, Szent László)
szerezte meg. A 7-8. osztályosok ver-
senyében a gyôztes Bakó Gabriella
(Celldömölk, Berzsenyi gimnázium)

lett, a második helyezést Koronczai
Noémi (Sárvár, Nádasdy), a harmadi-
kat pedig Bognár Zsófia (Celldömölk,
Szent Benedek) szerezte meg.
A dobogós helyezettek oklevelet és
könyvjutalmat kaptak. Az országos
döntôt Balatonbogláron rendezik áp-
rilis l5-e és 17-e között, ahol Bakó
Gabriella, a Berzsenyi gimnázium ta-
nulója képviseli térségünket.
A felvételen balról jobbra: Koronczai
Noémi, Hôbér Teréz, Bakó Gabriella,
Pásthy Laura, Bognár Zsófia és Né-
meth Vivien.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Változunk-e életünk folyamán? Komolyodunk,
megérünk és beérkezünk? Vagy az a fiatal lány,
aki valaha a párizsi Olympia színpadára képzelte
magát, még mindig valami másban reményke-
dik, még most sem adja fel álmait? – kezdte
Hûvösvölgyi Ildikó az estet. A feltett kérdésre
dalban, táncban és prózában válaszolt. A „Válto-
zások” vallomás a mûvészetrôl általában, benne
a színészet egyetemességérôl – amin „átjön” az
a személyiség és a nôiség – és az utánozhatat-
lan egyediségrôl. Az elsô tíz percben „megvolt”
a közönség, és az utolsó pillanatig meg is ma-
radt, mert Hûvösvölgyi Ildikó végig uralta az
elôadást: tud mindent, amit egy színésznônek
tudnia kell, és olyan jelenség, mint amilyen  a
nézôk képzeletében él.
Alázattal és tisztelettel idézte meg a klassziku-
sokat, szerzôket és elôadókat, de a hangja, a
mozdulata mindig a sajátja maradt. Az emberi
lélek minden rezdülését bemutatta: a változáso-
kat együtt élte meg a közönséggel, és ettôl iga-
zi lett minden, mert Hûvösvölgyi Ildikónak el le-
hetett hinni, hogy ô Anna és Papagéna, vagy
modell és cseléd Heltaitól és Szép Ernôtôl, de
hozta Mariska nénit is a kabaréból.
Az est vendégei Bencze Ilona, Dunai Tamás és
Weil Róbert voltak, akik mûvészetük és egyéni-
ségük legjavát adva tették teljessé az elôadást.
Az elôadás zenei rendezôje és zongorakísérôje
Silló István, a Madách Színház karnagya volt,
rendezôje Tatár Eszter. Hûvösvölgyi Ildikó és
partnerei együtt „változtak”, és végig a közön-
ségért éltek.
(A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ színházi
bérletes és páholyos elôadását február 7-én,
pénteken láthatta a közönség.)

»H.M.

Változások 
a színpadon
H Û V Ö S V Ö L G Y I  I L D I K Ó
D A L L A L ,  P R Ó Z Á V A L

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központban 2004. április
17-én fellépne a Benkó Dixiland Band. Amennyiben a
T. Olvasó úgy gondolja, hogy a koncertet érdemes Cell-
dömölkön meghirdetni, úgy szíveskedjék a szavazóla-
pot (név, cím) kitöltve leadni a Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központ jegypénztárában.
A szavazók között 2 db (2–2 fô) tiszteletjegyet sorsol-
nak ki a szervezôk! Jegyárak: 1600 Ft (elôvételben),
2000 Ft (az elôadás elôtt). 
Köszönjük a megtisztelô figyelmet!

Szavazólap
A Benkó Dixiland Band koncertjének megszervezését
támogatom.

Név: …………………………………………………………………………….............…

Cím: ……………………………………………………………………….................……✃

✃

Szépen beszélô diákok

» KULTÚR-MORZSÁK
» Változott az idôpont
A Zenebaráti Kör reneszánsz hangversenyt és táncházat rendez, ahogy
korábban írtuk, de az idôpont azóta megváltozott. A reneszánsz est már-
cius 6-án 17 órakor kezdôdik az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alap-
iskolában. Közremûködik a zeneiskola reneszánsz együttese és a Keme-
nesalja Néptánccsoport.

» Nônapra
Egy szál harangvirág címmel Berentei Péter táncdalénekes mûsora lesz
március 6-án (szombaton) a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ színház-
termében. Belépôjegy: 600 forint. Szintén március 6-án 22 órától diszkót
rendeznek nônapi meglepetésekkel. DJ.: Petya.

» Népek táncai
Az ifjúsági komolyzenei hangversenybérlet-sorozat elôadása lesz  március
10-én (szerdán) 9.45 órakor a KMK-ban. A program címe: A népek táncai. 

» Bábszínház
A furfangos csodadoktorok címmel a Maszk Bábszínpad tart elôadásokat a
gyermek meseszínházi bérletsorozat részeként március 11-én
(csütörtökön) 10 és 14 órakor.

» Március idusán
Az 1848-as márciusi forradalom évfordulója alkalmából A szabadságharc
katonái címmel kiállítás nyílik a KMK galériáján március 12-én (pénteken)
17 órakor. A tárlaton Berzsenyi Lénárd börtönrajzai és Somogyi Gyôzô
grafikái láthatók.

A megnyitón elôadás hangzik el Kemenesaljaiak az 1848/49-es szabad-
ságharcban címmel, az elôadó Nagy István hadtörténész.
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» Az értékközvetítés
A Gáyer Gyula Általános Iskolára a nyi-
tottság, a társadalmi folyamatokra törté-
nô idôbeli és érzékeny reagálás, az érté-
kek átadása a jellemzô. Törekednek arra,
hogy a náluk tanuló diákok szemlélet-
módja befogadó legyen, a magyarság és
az európaiság viszonya megfelelô le-
gyen, a gyerekek megtanulják kezelni a
másságot, legyenek nyitottak, fogéko-
nyak. A tisztességgel elvégzett munka
eredménye a tanulók tanulmányi, felvé-
teli és versenyeredményei minôsítik az
iskolát. A Gáyer iskola a Kemenesaljai
Közoktatási Kistérségi Együttmûködés
Bázisiskolája, melyet anyagilag az Okta-
tási Minisztérium, szakmailag a Vas Me-
gyei Pedagógiai Intézet támogat. A Vas
Megyei Közgyûlés Gáyer-plakettet ado-
mányozott az intézménynek a termé-
szettudományos munka elismeréseként.
Az Oktatási Minisztérium által támogatott
COMENIUS 2000 Közoktatási Minôségfej-
lesztési Programban sikeresen megfelelt
az intézmény, a minôsítést át is vehet-
ték. Legfontosabb feladatuknak tartják
azt, hogy azok az alapkészségek, melyek
elengedhetetlenek az élethosszig tartó
tanuláshoz, rögzüljenek a gyerekekben.
Fontosnak tartják, hogy olyan legyen a
légkör, hogy a gyerekek szívesen járja-

nak oda, barátjuknak tekintsék az iskolát.
Ezt biztosítja az oktatást támogató kör-
nyezet is.

» Az oktatásról
Elsô osztályban választható tantárgy az
informatika. A választás lényege, hogy az
óra a tehetséggondozás színtere, a gye-
rekek pluszt kapjanak, ismeretekre te-
gyenek szert. Negyedik osztályban mérô-
lapot töltenek ki, amely eldönti, hogy
emelt óraszámban jegyre, vagy alacso-
nyabb óraszámban, nem érdemjegyre
tanulják tovább az informatikát. A techni-
ka tantárgyhoz beépítik a közlekedési is-
meretek oktatását. A kicsiknél a gyalogos
közlekedés, a nagyoknál a kerékpáros
közlekedés, a 7-8. osztályosoknál pedig a
kismotoroktatás kerül a programba. Az
országban elsôként a Gáyer iskola kapta
meg a közlekedésre nevelés kiváló isko-
lája címet. 1-4. évfolyamon kisfelmenô
rendszerben történik az oktatás, hagyo-
mányos szervezésû a napközi.

» Fejlesztési elképzelések
Az iskoláknak át kell dolgozniuk a peda-
gógiai programjukat. A Gáyerban az alsó-
soknak olyan többletóra kerül délelôttre
az órarendbe, ahol a mozgás és a sport
lesz a foglalkozás anyaga. A legnagyobb
változás a matematika oktatásában lesz.
5. osztálytól nem osztályközösségi, ha-
nem csoportszinten tanulnak a diákok.
Mérik a tanulókat a 4. osztály végén, az
öt mérésbôl a legrosszabb és a legjobb
kiesik, így a 3 mérési eredmény adja a 3
csoportba sorolás alapját. A folyamatos
mérés lehetôvé teszi majd a csoportok
közötti váltást is. Ugyancsak a mérés lesz
az idegen nyelvnél az emelt szintû cso-
portban maradás feltétele. A német mel-
lett az angol is választható kötelezô ide-
gen nyelvnek. A technika tantárgynál is,
ahol a tananyag igényli, csoportokban ta-
nulnak majd a gyerekek.

» A tanórán kívül
A Gáyer iskolában környezetvédelmi,
egészségnevelési-elsôsegélynyújtó, díszí-
tômûvész, rajz, közlekedési ismeretek-
kismotor, internet-honlapkészítô szakkö-
rök mellett énekkar, néptánc és a méltán

híres Tücsök Bábcsoport is várja az érdek-
lôdôket. Az iskolai sportköri és tömeg-
sport órákon kézilabda, aerobic, asztalite-
nisz, rock and roll, önvédelem és labdarú-
gás a választható sportágak, ahol a város
legjobb szakemberei oktatnak. A diákok
táborokban, erdei iskolában, kiránduláso-
kon és sítáborban is részt vehetnek min-
den évben. A közösségi élet forrását ala-
pítványok biztosítják. A szabadidô kultu-
rált eltöltését a 12000 egységet tartalma-
zó könyv-és médiatár is biztosítja.

» A tantestületrôl
Az iskola napirendjébe szervesen beépül
a fejlesztôpedagógia, a logopédia, a hit-
és a zeneoktatás. A százszázalékos sza-
kos tantestület munkáját iskolapszicholó-
gus, fejlesztô és beszédfejlesztô pedagó-
gusok, iskolakönyvtáros, szabadidô-szer-
vezô, ifjúsággondozó és pedagógiai
asszisztensek segítik. 

»Az eredményekrôl
Az iskolában folyó eredményes munkát
támasztja alá az a tény, hogy a végzôsök
továbbtanulási mutatója évek óta 80 szá-
zalék fölött van. A gáyeros diákok szép
eredményeket érnek el a különbözô ta-
nulmányi, sport és mûvészeti versenye-
ken. Évek óta többek között a diákolim-
piai döntôk, a Zrínyi matematika verseny
és a közlekedési versenyek résztvevôi.

»VASS VERA

A Gáyer Gyula Általános Iskola elérhetôségei
Levelezési cím: 9500 Celldömölk, Árpád u. 34.
Telefon: 95/420-218, fax: 421-807, 420-044
Honlap: www.gayeriskola.cellkabel.hu

Sorozatunkban a városunkban mûködô általános és középiskolák vezetôinek adunk
lehetôséget arra, hogy bemutassák iskolájukat, elmondják, milyen feltételekkel vár-
ják az ôket választó diákokat. A Gáyer Gyula Általános Iskolában jelenleg 546 diák
tanul 22 többségi tagozatos és 4 sajátos nevelési igényû csoportban. Az iskoláról Bakó
István igazgatóval beszélgettünk.

Bemutatjuk a Gáyer iskolát

bakó istván igazgató
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» A  H E L Y ,  A H O L  É L Ü N K

Díszpolgáraink egy része valamilyen szálon
kötôdik a kitüntetést nyújtó településhez,
például itt született, vagy hosszabb idôn ke-
resztül eredményes munkát végzett a kö-
zösség érdekében. E körhöz tartozik Hollósy
Jusztinián dömölki apát (1819. dec. 26.
Nagyszombat - 1900. január 24. Kis Czell.).
Hollósy Jusztinián tudatosan bencés tanár-
nak készül. Gyôrben kezd tanítani, ahol
szépirodalmi mûködése jelentôs. Késôbb
Sopronban, Pannonhalmán fizikát, mate-
matikát tanít és a hittudományi fôiskola
élére kerül. 1863-ban a Tudományos Aka-
démia levelezô tagjai sorába választja. A
távcsövek történetének vázlata címmel
tartja meg székfoglalóját. Haláláig tagja az
osztrák meteorológiai társaságnak, meteo-
rológiai feljegyzéseket készít. 1874-ben
dömölki apátnak nevezik ki. Itt a hitélet
erôsítését várták tôle, ezért hitbuzgalmi
mûvek írásával tûnik ki. Látva az iskolák ál-

datlan helyzetét, elhatározza, hogy iskolát
épít. Saját költségén apácákat hoz az apát-
ságba. 1891-ben leányiskolát, zárdát és
óvodát létesít. Ô maga 31.600 koronát ad
az iskola javára, temetôkápolnát építtet.
Jelentôs közéleti tevékenységet folytat.
1893-ban aranymisés jubileuma alkalmá-
ból a képviselô-testület díszpolgári okleve-
let nyújt át számára. 1899-ben, 25 éves
apáti jubileuma alkalmából a király vasko-
rona renddel tünteti ki. A képviselô-testü-
let olajfestményt készíttet az apátról, mel-
lyel az ülésterem falát díszítik. Halála után
a templom körüli teret róla nevezték el.
A kitüntetettek másik csoportja távol él, de
hivatali munkáján keresztül, egy helyi kez-
deményezést felkarolva lesz részese olyan
fontos döntéseknek, amelyeket helyben,
önerôbôl nem tudnak megoldani.
1913 ôszén hosszas elôkészítés után meg-
nyílt az államilag segélyezett, községi jel-

Birkózó a zene pódiumán

Díszpolgáraink
leggel mûködô polgári fiú iskola, mely 13
évig különbözô bérházakban mûködött. Az
elhelyezés tartós megoldatlansága veszé-
lyeztette az iskola létét, fejlôdését.
Gyömörey György Zalavármegye fôispánja,
Intaháza fôbérlôje, Kemenesalja ország-
gyûlési képviselôje Jándy Bernandin apát-
tal és dr. Pletnits Ferenc kormányfôtaná-
csossal megszerezték Schwöder Ervin ál-
lamtitkár és Dulovits Árpád miniszteri taná-
csos támogatását, javaslatukra Klebelsberg
Kunó kultuszminiszter 1923-ban állami ke-
zelésbe vette a polgári iskolát. Még az év
ôszén letették az iskola alapkövét, 1926.
október 23-24-én a hivatalos átadás is
megtörtént. Az iskola felszerelését, beren-
dezését két magas rangú személy biztosí-
totta. A polgári iskolát Gyömörey Györgyrôl
nevezték el. Klebelsberg Kunó kultuszmi-
nisztert, Schwöder Ervin államtitkárt és
Dulovits Árpád tanácsost Celldömölk dísz-
polgárává választották, róluk utcát is elne-
veztek. A Bartók Béla, az Ady Endre és a Jó-
zsef Attila utca 1950-ig a nevüket viselte.

»KÁLDOS GYULA

Két olimpia, számtalan Európa- és világ-
verseny pontszerzô helyezésekkel 1979
és 1986 között birkózás sportágban. A vi-
lág közel ötven országában járt váloga-
tott versenyzôként, majd meghívott
elôadóként. Budapesten él családjával,
de vallja, bármerre jár is, Vas megyében,
Kenyeriben van itthon. Innét származik,
közvetlen rokonai most is itt élnek, s ha
hazalátogat, az neki mindig lelki feltöltô-
dést jelent. Ô Németh Sándor, vagy
ahogy ismerôsei és barátai nevezik,
Nyiba.
Amikor meglátogatott, örömmel fogad-
tam, hisz röpke 40 percre olyan ember
volt a vendégem, aki az önmegvalósítás
több módját is kipróbálta, és mindegyik-
ben magas szinten teljesített, illetve si-
keres ma is. Eredményes aktív sport-
pályafutásának második felét – mint el-
sôként a nyugatra szerzôdött magyar bir-
kózó – Kasselben töltötte, ahol játékos-
edzôként 145 mérkôzést vívott, és
mindössze ötöt veszített el. Az aktív
évek után sem fordított hátat a sportágá-
nak. 1989-tôl Hegedüs Csaba hívó szavá-
ra a válogatotthoz ment edzôsködni.
Nyolc évet töltött el a magyar válogatott
élén, ez idô alatt birkózóink közel 100
olimpiai pontot szereztek. Mostanában
senior világversenyeken lép szônyegre,
ugyancsak eredményesen. Egy olimpiai
arany és egy VB ezüst tulajdonosa eddig.

Az elmúlt évben – 46 évesen – megpró-
bálkozott a dzsúdóval is, EB bronz lett az
eredménye.
Hét éve a Testnevelési Egyetem Tovább-
képzô Intézetében birkózáselméletet és
gyakorlatot oktat. Tanítványai között
több olimpikon volt és van most is. Eddig
hét oktatófilmet készített a sportágának.
Most pedig egy másfél órás dokumen-
tumfilmen dolgozik, amelyben az egy
esztendeje 47 éves korában elhunyt
birkózótársának, Balla Józsefnek állít em-
léket, aki aktív korában 65 olimpiai pon-
tot szerzett a magyar birkózásnak. A
filmben csaknem harminc olimpiai, vi-
lág- és Európa-bajnok szólal meg. Az alá-
festô zenét a De-Pression adja.
Ezzel elérkeztünk Németh Sándor másik
nagy szerelméhez, a zenéhez. Tizenkét
éves korától dobol és gitározik. Most van
egy saját zenekara, a De-Pression, amely
eddig négy CD-t tudhat a magáénak, két
alkalommal felléptek a sitkei rockfeszti-
válon is. Sándor dalszövegeket, zenét ír,
dobol, gitározik, énekel aszerint, hogy
mikor mit követel meg a szám. Zeneka-
rában olyan hírességek is játszanak ál-
landó tagként vagy vendégmûvészként,
mint például Darab István, Suha Kálmán,
illetve Sáfár „Öcsi”, Papp Ernô vagy
Pásztory Zoltán.
– Másfajta zenét akartam és akarok csi-
nálni, mint ami megszokott. Úgy érzem,

ez sikerült is.
Dalaim közül
tíz szerzemény
a sportolók-
ról szól, arra
érdemes bir-
k ó z ó k r ó l ,
mint például
a birkózó-ki-
rály Polyák
Imrérôl vagy
a Mont Eve-
rest 8848
méter magas
csúcsát meg-
hódító ma-
gyar hegy-
m á s z ó r ó l ,
Erôs Zsoltról. Több dalt írtam szülôfalum-
ról, Kenyerirôl és ottani barátaimról is.
Ezek nagy részébôl videoklippek is ké-
szültek – mondta többek között Németh
Sándor. 
Végül, hogy még valami újat mondjon –
megemlíti, hogy Tomka Tivadarral közö-
sen könyvet írnak nagy birkózóbajnokok
sztorijairól, amit a budapesti világbaj-
nokság elôtt adnak ki.
Amikor kikísérem, és második emeleti
lakásom ajtajából rápillant a Ság hegyre
azt mondja, már tudja hogy a következô
dal mirôl fog szólni. Ebben maradtunk.

»VÖLGYI LÁSZLÓ
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Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános
árverésen kívánja értékesíteni a tulajdoná-
ban lévô 1074/A/5. hrsz. alatt felvett Celldö-
mölk, Sági u. 10. I. em. 6. szám alatti 79 m2

alapterületû, 2 szobás társasházi öröklakást
az alapító okiratban foglaltaknak megfele-
lôen a társasház közös tulajdonában álló épü-
letrészekkel és 79/395-öd eszmei tulajdoni
hányaddal együtt. 
Az ingatlan kikiáltási ára: 9.900.000 Ft.
Az árverés idôpontja: 2004. március 4. (csütör-
tök) 9 óra.
Helyszíne: Celldömölk Város Polgármesteri Hi-
vatalának emeleti tanácskozóterme.
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés
megkezdése elôtt az 1.000.000 Ft letéti díjat
a polgármesteri hivatal pénztárába befizeti.
Fizetési eszközként csak készpénz fogadható
el. A letéti díj a vevô által fizetendô vételár-
ba beszámít, a többi résztvevô számára az ár-
verés befejezése után visszafizetésre kerül.
Az ingatlan tulajdonjogát a liciten résztvevôk
közül az szerzi meg, aki a legmagasabb
összegû vételár egy összegben való megfize-
tésére tesz ajánlatot.
Az ingatlan megtekinthetô: telefonon történô
elôzetes egyeztetés alapján munkanapokon
8–16 óráig.
Az árverés nyertesének feladata és költsége
az adásvételi szerzôdés elkészíttetése legké-
sôbb a licit idôpontját követô 30 napon belül.
A vételár kifizetése a szerzôdés megkötését
követô 8 napon belül esedékes.
További felvilágosítás a polgármesteri hivatal
vagyonkezelôjénél, illetve a 95/525-813-as
telefonon kapható.

Felhívjuk a méheket tartó állampolgárok figyelmét, hogy a 41/1997.
(05.28.) sz. FM rendelet – Állategészségügyi Szabályzat – 226. § (6.) bek.
értelmében „A méhészkedést minden év február végéig, az újonnan kez-
dett méhészkedést pedig 8 napon belül a méhek tartási helye szerint il-
letékes települési önkormányzat jegyzôjének be kell jelenteni, aki a mé-
hészeket nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti”.
Kérjük, hogy amennyiben a fent leírt bejelentési kötelezettségüknek ed-
dig nem tettek eleget, úgy azt 2004. február 28-áig szíveskedjenek meg-
tenni Celldömölk Város Polgármesteri Hivatalának mûszaki osztályán,
ahol egy az elôzôekben leírt FM rendeletnek megfelelô formanyomtat-
ványt kell kitölteni. 

»Celldömölk Város Polgármesteri Hivatala, Mûszaki osztály

Méhészeti felhívás

Hirdetmény

Elôzô lapszámunkban változtak a közjegyzôi díjak címmel jelent meg egy írás
munkatársunktól. Az írásban megjelentekhez dr. Molnár Balázs szombathelyi
közjegyzô, a Magyar Országos Közjegyzôi Kamara elnökhelyettese pon-
tosításként kérte megjelentetni, hogy a támogatott lakáshitelek esetén a köz-
jegyzôi díjak eltérôek az irodán belüli és az irodán kívüli ügyintézésnél.
Az összegek a következôk: az elsô összeg a hitelösszeg, a második az irodán
belüli díj, a harmadik az irodán kívüli díj.
1–3 millió Ft hitelösszegnél 25 ezer Ft 30 ezer Ft
4–5 millió Ft hitelösszegnél 30 ezer Ft 35 ezer Ft
6–10 millió Ft hitelösszegnél 37 ezer Ft 42 ezer Ft
11–15 millió Ft hitelösszegnél 43 ezer Ft 48 millió Ft

»(A szerk.)

Ahogy városunk neve összefonódott a
Ság heggyel, ugyanúgy elválasztha-
tatlan egymástól tanúhegyünk és a
Sághegy Fogadó is. A geológiai és nö-
vényrendszertani tanösvény végigjá-
rása, a két csonkakúp megmászása
után sokan pihennek meg itt, hiszen
minden rendelkezésre áll a tökéletes
kikapcsolódáshoz: két-három ágyas
szobák, pezsgôfürdô, infraszauna,
méregtelenítô kúrák lehetôsége. Az
étteremben pedig a hagyományos fo-
gások mellett biotermékekbôl készült
ételek is rendelhetôk. Veresh Éva fô-
szakács most egy nem szokványos
húsétel elkészítésének fortélyait oszt-
ja meg az olvasókkal.
Fônök kedvence
Hozzávalók: 60 dkg pulykamellfilé,
20 dkg gomba, 1 fej vöröshagyma, 1
dl olaj, 15 dkg reszelt trappista sajt. A
tócsihoz: 5-6 közepes burgonya, 2 to-
jás, 1 dl tejföl, só, bors, 1 kisebb vö-
röshagyma, 2-3 gerezd fokhagyma,

15-20 dkg liszt (amennyit felvesz).
Elkészítése: A pulykamellet 8 szeletre
vágjuk, kissé kiverjük, sózzuk, és ke-
vés olajon mindkét oldalán pirosra
sütjük. A maradék olajon az apróra
vágott vöröshagymával megpároljuk
a cikkekre vágott gombát, és sóval,
borssal ízesítjük. A tócsihoz lereszel-
jük a burgonyát, a vöröshagymát és a
fokhagymát. Hozzáadjuk a tejfölt, a
felvert tojást, a lisztet és az ízesítô-
ket. Kevés forró olajon lepényeket
sütünk, úgy, mintha palacsintát ké-
szítenénk. 
Tálaláskor a tócsira fektetünk két sze-
let húst, erre terítjük a szaftos gom-
bát, majd vastagon megszórjuk a re-
szelt sajttal, és néhány percre be-
tesszük a sütôbe, hogy a sajt ráolvad-
jon. Petrezselyemzölddel, citromkari-
kával díszítve tálaljuk, és Sághegyi
olaszrizlinget kínálunk mellé.
Jó étvágyat kívánunk!

»BALHÁSI ISTVÁNNÉ

Pontosítás

Kemenesalja konyhája
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ képzômû-
vészeti pályázatot hirdet Celldömölk város tele-
pülésegyesítésének 100., várossá avatásának 25
éves évfordulója alkalmából gyermekek és fiata-
lok részére.
A pályázat témája: „Milyennek képzeled városun-
kat 100 év múlva?”
Kategóriák: I. óvodások, II. általános iskolák alsó
tagozatosai, III. általános iskolák felsô tagozato-
sai és a gimnázium 14 év alatti korosztálya, IV.
14–18 évesek. A pályamûvek tetszôleges techni-
kával max. A/3-as méretben készülhetnek.
Beadási határidô: 2004. május 15.
Az alkotásokból kiállítást rendeznek a KMK galé-
riáján. A pályázat eredményhirdetése a Nyárkö-
szöntô városi gyermek- és ifjúsági napon (június
5-én) lesz.

Rajzok a városról
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Megkérdeztük
» válaszoltak Jár szûrôvizsgálatokra?

Saját egészségem érdekében
minden szûrôvizsgálatra el-
megyek. Szerintem ez a leg-
kevesebb, amit megtehetek
annak érdekében, hogy vi-
gyázzak a testi épségemre.
Jobb, ha a problémák mielôbb
kiderülnek. Gyerekeim van-
nak, akiket fel kell nevelnem,
és akikért felelôsséggel tarto-
zom. Ez a felelôsségérzet mo-
tivál, amikor a szûréseken
részt veszek. Így minden alka-
lommal, amikor kapok „meg-
hívót”, ott vagyok a tüdôszû-
réseken. Emellett rendszere-
sen ellenôriztetem magánren-
delésen a fogaim állapotát.

Természetesen részt veszek
minden szûrôvizsgálaton. Ta-
valy voltam mammográfiai
szûrésen, valamint rendszere-
sen eljárok tüdôszûrésre és
évente a nôgyógyászati vizs-
gálatokra is. A méhnyakrák-
szûrést sem fogom elmulasz-
tani. A környezetemben a ko-
rombeliek közül többen is ko-
molyan és teljesen váratlanul
megbetegedtek az elmúlt hó-
napokban. Ebbôl is látom,
hogy az ember soha nem tud-
hatja, mikor találnak nála va-
lamilyen rendellenességet.
Már csak ezért sem hagynék
ki egyetlen szûrôvizsgálatot.

Igen, el szoktam menni a szû-
résekre. Évente járok tüdôszû-
résre, félévente pedig felkere-
sem a fogorvosomat. Legu-
tóbb tavaly jártam a tüdôgon-
dozóban, úgy hogy mostaná-
ban számítok az újabb behívó-
ra. Szerencsére eddig soha sem
találtak problémát, így viszony-
lag nyugodt szívvel megyek
minden alkalommal. A vizsgá-
lat káros hatásaitól nem tartok.
A feleségem hozzám hason-
lóan szintén részt vesz a szûrô-
vizsgálatokon. Egyetértünk ab-
ban, hogy az egészségünknél
semmi sem lehet fontosabb, s
erre mindig szakítunk idôt.

Járok nôgyógyászati, mam-
mográfiai és tüdôszûrésre is.
Igaz, az ember a vizsgálat
elôtt kicsit fél, hiszen sohasem
lehet tudni, mikor találnak az
orvosok rendellenességet, de
ezen túl kell esni. Ráadásul,
ha az ember rendszeresen ott
van a szûréseken, akkor na-
gyobb a valószínûsége annak,
hogy idôben és kisebb problé-
mára akadnak a doktorok,
amit jobban lehet gyógyítani.
Azt gondolom, akinek van né-
mi felelôsségérzete saját ma-
ga és családja iránt, az nem
töpreng azon, hogy elmenjen-
e a szûrésre.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: tömböly ágnes

Szabó Csaba Ihász Antalné Berecz Attila Dezsô Imréné

Köszönjük, hogy 2002. évi személyi jövedelemadója 1 %-ával támogatta a
Kemenesaljai Baráti Kör mûködését. Kérjük a 2003. évi személyi jövedele-
madójának 1 %-át a Kemenesaljai Baráti Kör javára felajánlani szívesked-
jenek. Adószámunk: 18885345-1-18.

»KEMENESALJAI BARÁTI KÖR

Jó állapotú pianínó reális áron eladó. Érd.:
95/422-609.

A Ság hegyen kordonos szôlô pincével, fel-
szereléssel reális áron eladó. Érd.: 06
20/253-0982.

Celldömölk központjában felújításra szoruló
családi ház eladó. Érd.: 06 70/386-5265, 06
30/263-6808.

VW Golf III-as, fehér, 1,4-es, friss mûszaki-
val, kitûnô állapotban, új gumikkal eladó.
Érd.: 06 20/390-6625.

Világosszürke FIAT Brava 1,6 (1996.XI.)
2004. novemberig érvényes mûszaki vizs-
gával – katalizátorral, központi zárral, ablak-
emelôvel, szervokormánnyal, új gumikkal –
2005. februárig Assistance szolgáltatással jó
mûszaki állapotban, reális áron igényesnek
eladó. Érdeklôdni: 06 20/395-2336, az esti
órákban.

Angol-magyar, magyar-angol négykötetes
nagyszótár eladó. Ugyanitt magyar-német,
német-magyar kétkötetes mûszaki nagy-
szótár eladó. Érd.: 06 20/417-1674.

» APRÓHIRDETÉS

» Celldömölk: Születés: Murai Gábor
és Kolompár Tünde leánya Bianka,
Harkály Tibor és Ruzsa Katalin leá-
nya Lizett, Lónai Attila és Kondics
Zsuzsanna leánya Laura, Fenyô
Miklós Krisztián és Bali Tímea fia
Krisztián, Szabó András és Vizkeleti
Krisztina leánya Eugénia Julianna,
Kovács Szilárd és Németh Erzsébet
fia Csanád.
Halálozás: Gregorich Ferencné sz.
Mainone Márta, Pázsi Dezsôné sz.
Zsirai Magdolna, Somogyi László Zol-
tán, Horváth Gizella, Varga István.
» Boba: Születés: Danicska Attila és
Kulman Veronika Mária leánya Ka-
rolina.
» Nemeskocs: Születés: Horváth

András és Németh Ágnes fia Kevin.
» Jánosháza: Születés: Szabó Imre
és Horváth Renáta leánya Jázmin
Anna, Molnár Imre és Kelemen Ka-
talin fia Dániel.
» Mersevát: Születés: Czigler Péter
Csaba és Niczki Krisztina leánya
Dorka Anna.
» Szergény: Születés: Bíró Zsolt és
Döbrönte Márta fia Bálint.
» Kemeneskápolna: Halálozás:
Kosztolánczi Árpád Flórián.
» Kemenesmihályfa: Halálozás: Mar-
ton Imréné sz. Hutter Ilona.
» Kenyeri: Halálozás: Lakatos Ist-
vánné sz. Csihar Ilona.
» Ostffyasszonyfa: Halálozás: Takács
Gyuláné sz. Rózsa Margit.

» Anyakönyvi HÍREK

Közlemény
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Spar SE  – CVSE-Mávépcell 6:12
Tatabánya, NB I/A-s mérkôzés
A mieink esélyesként végig kezük-
ben tartották a mérkôzést, és megér-
demelten gyûjtötték be a két bajnoki
pontot.
Gyôztek: Kriston Zsolt (4), Vimi Ro-
land (3), Bárány Zsolt (3), Takács Já-
nos (1) és a Kriston –  Bárány páros.

BVSC II. – CVSE-Mávépcell 12:6
Budapest, NB I/A-s mérkôzés
Ezen a mérkôzésen nem sok esélye
volt a cellieknek. A válogatottakkal
tûzdelt fôvárosiakat jó játékkal ugyan
megszorongatták a mieink, de végül
a nagyobb tudás a hazaiak javára
döntött. Gyôztek: Kriston Zsolt (3),
Vimi Roland (1), Bárány Zsolt (1) és a
Kriston-Bárány páros.

Sopron – CVSE-Mávépcell II. 15:3
Sopron, NB II-es mérkôzés
A celldömölkiek Teket mellett egy if-
júsági és két serdülôkorú játékossal
tudtak kiállni, így nem volt kétséges
a mérkôzés kimenetele.
Gyôzött Teket Attila (3).

CVSE-Mávépcell III. – Mosonmagyaróvár
4:14
Celldömölk, NB III-as mérkôzés
NB III-as csapatunk is tartalékosan
állt asztalhoz, így nem volt esélye a
jó erôkbôl álló óváriak ellen.
Gyôztek: Kun Tibor (2), Balázs Gyula
(1), Szabó Ferenc (1).

Gyôri Vertikál – CVSE-Mávépcell III. 9:9
Gyôr, NB III-as mérkôzés
Szoros mérkôzésekkel tarkított talál-
kozón igazságos döntetlen született.
Gyôztek: Tamás László (3), Balázs
Gyula (2), Szabó Ferenc (2), Balázs
Béla (1) és a Tamás-Balázs B. páros.
Következik: CVSE-Mávépcell I. – Pén-
zügyôr SE I., CVSE-Mávépcell II. – Hévíz
március 6-án 11 órakor az alsósági tor-
nacsarnokban, Ajkai Bányász II. – CVSE-
Mávépcell III. március 7-én Ajkán. 

»V.L.

Asztalitenisz
Kaptunk hideget, meleget

Felröppent a hír Celldömölkön, hogy új házigaz-
dára talált a Cell-Cup Kézilabda és Kulturális Fesz-
tivál. A mendemondákat megerôsítette, hogy a
Magyar Kézilabda Szövetség honlapján a nyolca-
dik kupa megrendezésének helyszínéül Pápa vá-
rosát jelölték meg a szervezôk. 
Dr. Áldozó Tamás, Pápa alpolgármestere elmond-
ta, hogy korábban a pápai képviselô-testület
szándéknyilatkozatban állt ki a rendezvény támo-
gatása mellett, majd formálisan a megelôzô
egyeztetések nyomán február 12-én született
rendelet a költségvetés tárgyalását követôen. Eb-
ben úgy határoztak, hogy legfeljebb három millió
forinttal támogatják a Cell-Cup-ot és annak kísé-
rôrendezvényeit – szemben a Celldömölkön ígért
fél milliós támogatási összeggel – és ingyenes
köztérhasználattal. 
A már hagyományosnak mondható „Pápa a som-
lói bor városa” Borfesztivál és a Cell-Cup Kézilab-
da és Kulturális Fesztivál egymást karöltve fogja
színesíteni a barokk kisváros nyári programját. A
kupa szervezôi egyelôre nem kívánták kommen-
tálni döntésüket.

»SIPI

Költözik 
a Cell–Cup

Ismét jól szerepeltek Celldömölk legif-
jabb labdarúgói, az óvodások A Góliát-
McDonald’s kupát Szombathelyen ren-
dezték január 31-én. A hatcsapatos, kör-
mérkôzéses rendszerben lebonyolított
tornán a celliek öt mérkôzésbôl hármat
megnyertek, kettôn pedig döntetlent
játszottak. A gólarányuk is imponáló, a
tizenkét lôtt gólra mindössze eggyel
tudtak válaszolni az ellenfelek. Az ezüst-
érem mellé ismét sikerült egy különdíjat
is begyûjteni. A legfiatalabb játékosnak
felajánlott ajándékot Salamon Zalán ve-
hette át, aki ez év márciusában lesz
négyéves.
A tornán szerepelt játékosok: Zseli Vik-
tor, Salamon Szabolcs, Salamon Zalán,
Nagy Roland, Vincze Adrián, Lempeg
Olivér, Hérincs Dániel, Kovács Zalán,
Benkô Bence. Edzôk: Balhási István és
Velencei Tibor.

vimi roland

teket attila

tamás lászló

Asztaliteniszezôink legutóbbi mérlege: egy gyôzelem, egy döntetlen, há-
rom vereség. Bár az esélyek sem voltak jobbak, a tartalékos felállások
egyértelmûvé tették a negatív mérleget. Végül csak az NB I/A-s csapat ta-
tabányai vendégszereplése hozott pozitív eredményt.

Harmadszor
is ezüstérem
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Az SC Pinkafeld labdarúgó-csapatának
február 21-ei celldömölki szereplésé-
vel lezárult a CVSE-Cell-Modul labda-
rúgóinak a tavaszi rajtig elôírt hathe-
tes felkészülési szakasza. 
Fedor Sándor edzô elmondta, hogy a
felkészülési idô alatt a nyugodt mun-
kához szükséges feltételek az egye-
sület részérôl maximálisan biztosítot-
tak voltak. A munkát helyenként ki-
sebb sérülések akadályozták, de
összességében ez nem okozott szá-
mottevô és behozhatatlan lemara-
dást. A tervezett felkészülési mérkô-
zéseit, egy kivételével, a csapat le
tudta játszani. A tíz ellenfél változó
erôsségû játékerôt képviselt, a me-
gyei bajnokságtól az NB I-ig. 
Említést érdemel az is, hogy hármat
szlovák, kettôt pedig burgenlandi
csapatok ellen vívtak, s mind az ötöt
megnyerték. Csalódást a csapat ered-
ményével csupán a Veszprém me-
gyei bajnokságban szereplô Kerta el-
leni mérkôzésen okozott. Mindent
összevetve, a mérkôzések jól segítet-
ték a csapatépítést, a játékosok ki-
játszhatták magukat. A március 7-ei
bajnoki rajtig hátralévô két hétben a
cél egyrészt a csapat taktikai formá-
jának finomítása, másrészt pedig fel-
pörgetni a fiúkat a Budafok elleni
rajtra. 
Az átigazolási idô lejártával végleges,
hogy az ôszi keretbôl Tóth Tamás,
Imrik Roland, Németh Zsolt és Sali
Ákos távozott. A szakosztályhoz vi-
szont Hegyi László a Matáv-
Soprontól, Stiber Gábor a Hévíztôl,
Törtei Tamás pedig a Haladás ifjúsági
csapatától érkezett. Különösen remek

Bizakodó hangulat 
a tavaszi rajt elôtt

1. Komló 15 11 2 2 35 - 9 35
2. Mosonmagyaróvár 15 10 2 3 35 - 19 32
3. Paks 15 9 3 3 25 - 17 30
4. Veszprém 15 7 5 3 25 - 23 26
5. Barcs 15 7 1 7 28 - 22 22
6. Celldömölk 15 6 3 6 25 - 22 21
7. Sárvár 15 4 9 2 22 - 19 21
8. Balatonlelle 15 5 4 6 16 - 20 19
9. ESMTK 15 5 2 8 17 - 21 17
10. Kaposvölgye 15 5 2 8 20 - 25 17
11. Budakalász 15 4 5 6 15 - 22 17
12. Budafok 15 5 2 8 18 - 27 17
13. Mezôfalva 15 5 1 9 14 - 28 16
14. Szigetszentmiklós 15 4 3 8 16 - 28 15
15. Tata 15 3 5 7 17 - 21 14
16. Pénzügyôr 15 3 5 7 9 - 14 14

az nb ii hummel-csoport állása

erôsítést jelent Hegyi és Stiber, míg a
fiatal tehetséges Törtei töretlen aka-
ratán múlik a csapatban való szerep-
lése, ô a jövô embere. Végezetül a
csapat edzôjétôl megtudtuk, hogy a
Budafok elleni tavaszi nyitó mérkôzé-
sen a felkészülési szakasz tapasztala-
tai alapján az alábbi kezdôcsapatot
küldené pályára: Nagy Z. – Tebeli,
Csákvári, Stiber – Gyôrvári, Bodor,
Stefanik, Hegyi, Lengyel – Németh,
Ujhegyi. Jelöltje még Kovács, Pintér,
Manganelli és Törtei is.
Fedor Sándor edzô tájékoztatója
alapján a tavaszi idény elé bizakodva
nézhetünk, az új játékosokkal a csa-
pat erôsödött, és így az élcsoportba
várjuk a CVSE-Cell-Modul csapatát.
Azt sem tartjuk elképzelhetetlennek,
hogy a dobogón végezzenek. A han-
gulat mindenesetre a csapat környé-
kén jó, a szurkolók körében pedig bi-
zakodó. Március 13-án bizonyára so-
kan fognak kilátogatni a Paks elleni
hazai bemutatkozó bajnoki mérkô-
zésre. 
Nemcsak a remek mérkôzést ígérô
rangadó miatt várható jó idô esetén
nagy létszámú nézôszám, hanem
amiatt is, hogy három és fél futball-
idényt követôen újra a ligeti sportte-
lep megújult füves pályáján, vagy
ahogy már el is nevezték, a centerpá-
lyáján rendeznek újra mérkôzést. A
füves játéktér, amely a Kemélyép Kft.
igényes, professzionális munkáját di-
cséri, a megszépült környezet és a
400 ülôhelyes lelátó, a sporttelep
kellemes sportbüféje a legkényesebb
futballszurkolók igényét is képes
kielégíteni. Elmondhatjuk, hogy esz-
tétikailag máris az egyik legszebb
sportteleppel rendelkezik Celldö-
mölk, pedig van mit tenni még a
végleges kialakításig. 
A játéktérrôl annyit, hogy azt sok pro-
fesszionális csapat is megirigyelhet-
né. Azt pedig kijelenthetjük, hogy az
NB II-es csoportunkban egyik csapat-
nak sincs ilyen minôségû füves pá-
lyája, mint a CVSE-Cell-Modul csapa-
tunknak. A labdarúgópálya az elmúlt
hetvenhét évben néhányszor ugyan
korszerûsítésre került, de azt nyugod-
tan kijelenthetjük, hogy ilyen jól és

szépen még sohasem sikerült, mint
most. Reméljük, hogy a csapat ered-
ményeivel sok örömet okoz a jövô-
ben szurkolóinak, s felhívja városunk-
ra a figyelmet. Mindehhez sok sikert,
fiúk!

A bajnokság 16. fordulójának mér-
kôzései: március 6. Paks-Balaton-
lelle, Veszprém-Budakalász,
március 7. Budafok-Celldömölk,
ESMTK-Szigetszentmiklós, Tata-
Komló, Mosonmagyaróvár-Barcs,
Sárvár-Mezôfalva, Pénzügyôr-
Kaposvölgye.

«TIM

hegyi lászló az élvonalból érkezett
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Celldömölk Város Önkormányzata Képviselô-testületének
Egészségügyi és Szociális Bizottsága az önkormányzat tulaj-
donában lévô, üres lakás szociális alapú bérbeadására az
alábbi feltételekkel pályázatot hirdet.
1./ A lakás:
– helye: Celldömölk, Április 4. u. 1/5.;
– alapterülete: 34 m2 (1 szoba, konyha, közlekedô, éléskamra,

WC, zuhanyzó, faház);
– mûszaki állapota: téglaépületben lévô lakás;
– komfortfokozata: komfortos;
– bérleti díja jelenleg: 2.584 Ft;
– bérbeadás idôtartama: a lakásra határozott idejû, 5 évre szó-

ló bérleti szerzôdés köthetô;
– bérbeadásának várható idôpontja: 2004. március.
2./ Pályázni jogosult: akinek a családjában – a vele együtt köl-
tözô családtagokat számítva – az egy fôre jutó havi nettó át-
lagjövedelem nem haladja meg a mindenkori saját jogú öreg-
ségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, jelenleg 46.400
Ft-ot, egyedülálló, illetve 2 fôs család esetén a 250%-át,
58.000 Ft-ot.
3./ Pályázni jogosult továbbá: aki celldömölki önkormányzati
bérlakását a meghirdetett lakásra szándékozik elcserélni, fel-
téve, ha a 2. pontban írt feltételeknek megfelel.
4./ Nem jogosult szociális helyzet alapján bérlakásra, illetve
cserelakásra pályázni:
a./ akinek a tulajdonában 750.000 Ft-ot meghaladó értékû ér-
tékesíthetô ingó vagy ingatlan vagyona van;
b./ aki és a vele együtt költözô családtagja, személyi tulajdo-
nú ingatlanát (tulajdoni hányad) a megelôzô 5 éven belül
elidegenítette, ha annak forgalmi értéke meghaladja az
1.500.000 Ft-ot;
c./ aki a megelôzô 10 éven belül pénzbeli térítés ellenében
mondott le bérlakásáról, tekintet nélkül arra, hogy ki volt a
bérbeadó;
d./ aki korábbi bérlakását önmaga vagy hozzátartozója ked-
vezménnyel megvásárolta;
e./ aki szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan
olyan valótlan adatokat közöl, amelyek számára jogtalan
elônyt jelentenek.
5./ A pályázat megjelenik: az Új Kemenesaljában, és 15 napig
kifüggesztésre kerül Celldömölk Város Polgármesteri Hivatalá-
ban. A pályázat beadási határideje 2003. március 12.
6./ A lakás megtekinthetô: 2004. március 8-án 9.00 órakor és
március 10-én 14.00 órakor.
7./ A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a közigazgatási osztályon átvehetô ûrlap kitöltésével a sze-

mélyes adatokat és személyi körülményeket;
– a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfo-

gadja, és azt, hogy a pályázati feltételeknek megfelel;
– a pályázathoz csatolni kell a jövedelemigazolásokat, a va-

gyoni helyzetrôl szóló nyilatkozatot.
8./ A pályázat elfogadásáról és a bérlô személyérôl az Egész-
ségügyi és Szociális Bizottság dönt a pályázati határidô lejártát
követô 15 napon belül.
9./ A pályázatok elbírálásánál  az Egészségügyi és Szociális  Bi-
zottság Celldömölk Város Önkormányzata Képviselô-testületé-
nek az önkormányzat tulajdonában lévô lakások és helyiségek
bérletérôl és annak egyes szabályairól szóló 23/2001. (V. 30.)
sz. rendeletében meghatározott szempontok figyelembevéte-
lével dönt.

»Celldömölk, 2004. február 26.
Fehér László polgármester

Dr. Kiss Annamária, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselô-testületének
Egészségügyi és Szociális Bizottsága az önkormányzat tulaj-
donában lévô, üres lakás szociális alapú bérbeadására az
alábbi feltételekkel pályázatot hirdet.
1./ A lakás:
– helye: Celldömölk, Április 4. u. 3/6.;
– alapterülete: 35 m2 (1 szoba, konyha, elôszoba, éléskamra);
– mûszaki állapota: téglaépületben lévô lakás;
– komfortfokozata: komfortnélküli;
– bérleti díja jelenleg: 840 Ft;
– bérbeadás idôtartama: a lakásra határozott idejû, 5 évre

szóló bérleti szerzôdés köthetô;
– bérbeadásának várható idôpontja: 2004. március.
2./ Pályázni jogosult: akinek a családjában – a vele együtt köl-
tözô családtagokat számítva – az egy fôre jutó havi nettó át-
lagjövedelem nem haladja meg a mindenkori saját jogú öreg-
ségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, jelenleg 46.400
Ft-ot, egyedülálló, illetve 2 fôs család esetén a 250%-át,
58.000 Ft-ot.
3./ Pályázni jogosult továbbá, aki a celldömölki önkormányza-
ti bérlakását a meghirdetett lakásra szándékozik elcserélni,
feltéve, ha a 2. pontban írt feltételeknek megfelel.
4./ Nem jogosult szociális helyzet alapján bérlakásra, illetve
cserelakásra pályázni:
a./ akinek a tulajdonában 750.000 Ft-ot meghaladó értékû ér-
tékesíthetô ingó vagy ingatlan vagyona van;
b./ aki és a vele együtt költözô családtagja, személyi tulajdo-
nú ingatlanát (tulajdoni hányad) a megelôzô 5 éven belül
elidegenítette, ha annak forgalmi értéke meghaladja az
1.500.000 Ft-ot;
c./ aki a megelôzô 10 éven belül pénzbeli térítés ellenében
mondott le bérlakásáról, tekintet nélkül arra, hogy ki volt a
bérbeadó;
d./ aki korábbi bérlakását önmaga vagy hozzátartozója ked-
vezménnyel megvásárolta;
e./ aki szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan
olyan valótlan adatokat közöl, amelyek számára jogtalan
elônyt jelentenek.
5./ A pályázat megjelenik: az Új Kemenesaljában, és 15 napig
kifüggesztésre kerül Celldömölk Város Polgármesteri Hivatalá-
ban. A pályázat beadási határideje 2003. március 12.
6./ A lakás megtekinthetô: 2004. március  8-án 9.00 órakor és
március 10-én 14.00 órakor.
7./ A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a közigazgatási osztályon átvehetô ûrlap kitöltésével a sze-

mélyes adatokat és személyi körülményeket;
– a pályázó nyilatkozatát, hogy  a pályázati feltételeket elfo-

gadja, és azt, hogy a pályázati feltételeknek megfelel;
– a pályázathoz csatolni kell a jövedelemigazolásokat, a va-

gyoni helyzetrôl szóló nyilatkozatot.
8./ A pályázat elfogadásáról és a bérlô személyérôl az Egész-
ségügyi és Szociális Bizottság dönt a pályázati határidô lejár-
tát követô 15 napon belül.
9./ A pályázatok elbírálásánál  az Egészségügyi és Szociális
Bizottság Celldömölk Város Önkormányzata Képviselô-testüle-
tének az önkormányzat tulajdonában lévô lakások és helyisé-
gek bérletérôl és annak egyes szabályairól szóló 23/2001. (V.
30.) sz. rendeletében meghatározott szempontok figyelembe-
vételével dönt.

»Celldömölk, 2004. február 26.
Fehér László polgármester

Dr. Kiss Annamária, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke



Nyitva: 
9.00–12.00 és 14.00–17.00
Cím: 9500 Celldömölk, Akácfa u. 7. Szendrei Istvánné.
Telefon: 95/421-472, 06 70/508-0576

U T A Z Á S
Már most megrendelheti nyári üdülését, egyéni vagy csoportos, autóbu-
szos vagy repülôs útját. Válassza ki kedvenc utazási irodáját, programjaiból
bármit megrendelhet katalógus áron, így nem kell sehova elutaznia, itt
helyben, Celldömölkön befizetheti útját, repülôjegyét a HUGITOURISTNÁL!

A Bakony TOURS ajánlatai:

Kirándulások

03.13–15. (2 éj) Prága 
– szállodában, FP-val, autóbusszal.

05.21–23. (2 éj) Salzburg – szállodában,
FP-val, autóbusszal, celldömölki felszállással.

Üdülések
Májustól szeptember végéig celldömöl-
ki felszállással.

Görögországba (10 nap) 24.900 Ft-tól
apartman és buszköltség.
Horvátországba (8 nap) 58.800 Ft-tól
szálloda FP és buszköltség.
Spanyolországba (10 nap) 71.900 Ft-
tól szálloda FP és buszköltség.

Jelentkezni lehet a

HUGITOURSNÁL!




