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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 összközmûves építési telek eladó. Ir.ár.: 3,5 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

Celld-ön 3 sz+nappalis bútorozott cs.ház
üzlethelyiséggel ép. kertben eladó. I.ár: 27 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 3 szoba+nappalis, igényes áll.
cs.ház 2 garázzsal eladó. I.ár: 15 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

Celldömölkön 3 szoba+nappalis belvárosi
cs.ház eladó. I.ár: 15 M Ft

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

Celldömölkön 2 szintes igényes áll. cs.ház,
pincével, 2 garázzsal eladó. I.ár: 30 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 2.130 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.

3300xx3300--aass  ZZaallaakkeerráámmiiaa  jjáárróóllaappookk  aakkcciióóss  áárroonn!!
20x25-ös csempék 1.300 m2/Ft
30x30-as spanyol PEI:V-ös járólapok   3.900 Ft/m2 2.900 Ft/m2

41x41-es spanyol járólapok                4.140 Ft/m2 3.790 Ft/m2

Akciós fagyálló ragasztó 25 kg-os 1.060 Ft/zsák

Továbbá kínálunk burkolási segédanyagokat, fürdôszobai
felszereléseket: kádak, zuhanytálcák lemez-akril kivitelben.

Tisztelettel köszöntöm 
a kedves megrendelôimet, 
Celldömölk és környéke 
lakósságának 
szolgáltatójaként 
eltöltött 30 éves
évforduló alkalmából.
Farkas Károly 
órásmester
Celldömölk, Dózsa Gy. u. 20.

Celldömölk
Széchenyi u. 10.
Telefon: 95/424-281

30
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» J E G Y Z E T

Édes anya-
nyelvünk
Jósorsom úgy hozta, hogy tudósí-
tóként gyors egymásutánban két
alkalommal is jelen voltam olyan
eseményen, amelynek közép-
pontjában anyanyelvünk volt.
Mind a Kazinczy Szépkiejtési Ver-
senyen, mind az egyházi iskolák
szavalóversenyén általános isko-
lás korú gyermekek álltak a bírá-
lóbizottság elé, hogy megmutas-
sák, hol tartanak ôk ezen a terü-
leten. Jó volt hallgatni a szépen
csengô gyermeki hangokat, a
szépen formált szavakat, a jól
hangsúlyozott gondolatokat, akár
versben, akár prózában szóltak.
Elgondolkodtam, hol tartunk mi,
felnôtt átlagemberek ezen a té-
ren. Gyakran „megmutassuk”, kik
vagyunk, megnézzük, „nem-e”
csöpög a vízcsap, elég meleg
van-e a „fürdôszobába”? Aztán jó
magyarosan elkerítjük egymást,
ha valami nem tetszik.
Ó, szegény édes anyanyelvünk!
Mennyit küzdöttek érted eleink,
hogy hivatalosan is a miénk le-
hess. Mennyit fáradoztak köl-
tôink, íróink, hogy minél palléro-
zottabb és kifejezôbb legyél. Ne-
künk Te vagy az egyik kincs, amit
magunkkal vihetünk az unióba.
Mégis milyen mostohán bánunk
Veled! Pedig nem kellene más,
mint egy kicsit nagyobb odafi-
gyelés, valamivel nagyobb igé-
nyesség a részünkrôl. És ez még
csak pénzbe sem kerülne.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

A nemzeti ünnep alkalmából március
12-én 17 órakor kiállítás nyílik a KMK
galériáján Berzsenyi Lénárd börtönraj-
zaiból és Somogyi Gyôzô grafikáiból. A
kiállítást Nagy István hadtörténész nyit-
ja meg a Kemenesaljaiak az 1848/49-
es szabadságharcban címû elôadással.
Március 15-én, 11 órakor városi ünnep-
ség lesz a polgármesteri hivatalnál. Be-
szédet mond Söptei Józsefné, és fel-
avatják Illés Erika dombormûvét.

Március 15.

Egyesítés vagy csatlakozás?
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Európa újraegyesítése vagy csupán
csatlakozás? – tette fel a kérdést az eu-
rópai uniós csatlakozásról szóló
elôadásán Gyôrffy Gábor, a Nyugat-du-
nántúli Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség igazgatója.

Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ igazgatója, vala-
mint Heim Géza a Liga Szakszerveze-
tek Vas Megyei Szövetsége és az Al-
pok Adria Regionális Szövetség nevé-
ben köszöntötte a celldömölki szár-
mazású Gyôrffy Gábort március 3-án
a KMK-ban. A Nyugat-dunántúli Re-
gionális Fejlesztési Ügynökség igaz-
gatója rendhagyóan kezdte az
elôadást, kérdéseket tett fel. Kíváncsi
volt a hallgatóság válaszára: Vélemé-
nyük szerint lesz-e a saját szakmájuk-
ban, életükben, a magyar közéletben
változás azután, hogy Magyarország
csatlakozik az Európai Unióhoz? Kér-
déseire kevés visszajelzés érkezett,
de kapott kérdéseket a közönség so-
raiból: Talpon maradnak-e a kisvállal-
kozók, milyen lesz a helyzete a kis
településeknek, tettünk-e eleget, te-
hetünk-e még valamit a csatlakozás
utáni helyzetünkért?
Az elôadó beszélt arról, hogy az
1990-es évek elején Nyugat-Európa
nem ölelte keblére az Oroszország
ölelésébôl kikerült Magyarországot.
Nagy lett a munkanélküliség, csök-
kent a magyar termelés, külföldi tô-
kebefektetôk érkeztek. Azóta készül
az ország a csatlakozásra.
S hogy mi történik május 2-án? Euró-
pa újraegyesítése? – kérdezte az
elôadó, s megadta a választ is: –
Nem, hiszen vannak országok, ame-
lyek továbbra sem lesznek tagjai az
Európai Uniónak. Gazdasági csatlako-
zás lesz? A gazdasági áramlások
szempontjából nem történik érdemi
változás, hiszen az ország már részé-

vé vált az európai térnek, de lesznek
gazdasági következményei. Gyôrffy
Gábor szerint az uniós csatlakozás
aláírása egy közjogi megállapodás, a
szuverenitással járó jogköröket Ma-
gyarország más országokkal együtt
gyakorolja, nem mond le róluk. Min-
den ügyben külön-külön kell megta-
lálni azokat az országokat, amelyek-
kel közös célokért dolgozhatunk. 
Az elôadó szerint az Európai Unióval
kapcsolatban nem eléggé tájékozot-
tak az emberek, holott lehetett volna
tájékoztatni és tájékozódni. Úgy véli,
a csatlakozással kapcsolatban két
megnyilvánulási forma van: az egyik
a csodavárás, a másik pedig a szkep-
ticizmus. A megyerendszer megszün-
tetésérôl, a régiók kialakításáról úgy
vélekedik, hogy Magyarországon
nincs meg az a politikai erô, amely a
következô 10–15 évben ezt a szerke-
zeti átalakítást meg tudná valósítani.
Hangsúlyozta, hogy a kistérségeknek
is meg kell határozniuk, hol akarnak
tartani 30 év múlva, és aszerint meg-
határozni a feladatokat.

»T.G.

gyôrffy gábor az európai unióról beszélt

A korábbiaktól eltérôen ezentúl na-
gyobb intenzitással hatja be kintlévô-
ségeit a CellVíz Kft., tudtuk meg
Lampért Attilától, a cég mûszaki ve-
zetôjétôl.
– Mintegy négy és félmillió forint la-
kossági tartozás halmozódott fel a
CellVíz Kft.-nél. Azok védelmében,
akik rendszeresen fizetik a víz- és csa-
tornadíjakat, erélyesebben lépünk fel
azokkal szemben, akik nem fizetik be
a tartozásaikat. Eddig is alkalmaztunk

kintlévôség-kezelô céget, ezentúl pe-
dig gyakrabban élünk majd a szolgál-
tatás korlátozásával is. Természete-
sen körültekintôen járunk el, de szük-
ség van ezekre a lépésekre – mondta
a mûszaki vezetô. Hozzátette: – Elég
sok gond van a vegyes tulajdonú tár-
sasházakban. Gyakran elôfordul, hogy
a lakások magántulajdonosai fizet-
nek, de az önkormányzati lakások
bérlôi közül többen nem tesznek ele-
get a kötelezettségeiknek.

Vízdíj-fizetés
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Rendkívüli gyermekrajz-kiállítás lát-
ható márciusban a Berzsenyi Lénárd
Általános Mûvelôdési Központ sport-
csarnokában. A Kistérségi Rajz Mun-
kaközösség foglalkozása keretén be-
lül immár hagyományosan minden
évben megrendezik a kistérségi rajz-
versenyt. A gyerekek két kategóriá-
ban nevezhetnek. A fiatalabbaknak,
az 5–6. osztályosoknak tagolt forgás-
testet, a 7–8. osztályosoknak pedig
egy szögletes testet, gyümölcsöt, dra-
périát kellett kötelezôen rajzolniuk.
A munkaközösségi foglalkozás máso-
dik részére a Zánkai Gyermekalkotá-
sok Galériája nemzetközi rajzverse-
nyeken díjazott gyermekrajzokat ho-
zott. Japántól Indonézián át, a Dél-Af-
rikai Köztársaságból, Kínából, Európa

számos országából, ter-
mészetesen Magyaror-
szágról is 6–16 éves korig
szerepeltek itt alkotók.  A
kiállítást Bene Kinga, a
galéria vezetôje nyitotta
meg, aki részt vett az
egész napos programon.
A zsûri tagja volt Pék
Cipriánné, megyei rajz
szaktanácsadó és dr. Var-
ga Gáborné, a Berzsenyi
Lénárd ÁMK igazgatója.
Míg a gyerekek rajzoltak,
a rendezvény harmadik
részeként Bene Kinga
bemutatta a galériát,
ami Európában egyedül-
állónak számít. Ezután az
Apáczai Könyvkiadó új
rajz tankönyvcsalád szer-
zôi módszertani bemuta-
tót tartottak a könyvrôl.
A rendezvény végén a
zsûri eredményt hirde-
tett. A rajzversenyen 5–6.
osztályos kategóriában elsô helyezett
lett Horváth Anna, a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola tanulója, a
második helyen végzett Tóth Márton,
a Gáyer Gyula Általános Iskola tanu-
lója, a harmadik Stangl Adrienn, a
Berzsenyi Lénárd ÁMK tanulója lett. A
7–8. osztályos kategóriában a leg-
jobbnak Lábas Annamária, az Ostffy-
asszonyfai Általános Iskola diákja bi-

zonyult, a második lett Skriba Eszter
az Eötvös Loránd Általános Iskolából,
a harmadik helyen Németh Noémi, a
Berzsenyi Lénárd ÁMK tanulója vég-
zett. A zsûri mindkét kategóriában
öt-öt különdíjat osztott ki.
A kiállítás március végéig látogatható
minden munkanapon 8-tól 16 óráig
az alsósági sportcsarnok galériáján.

»SZIGETHY TEODÓRA

Már jó ideje problémát jelentett az izsákfai városrész lakóinak,
hogy hétvégeken és ünnepnapokon mindössze két autóbuszjárat
volt, amivel a városközpontba vagy a vasútállomásra juthattak, il-
letve onnan hazamehettek. A közelmúltban a részönkormányzat
vezetôjéhez, Farkas Zoltánhoz fordultak, hogy próbáljon megol-
dást találni a helyzet javítására.
A Vasi Volán Rt. vezetôi nyitottak voltak a probléma megoldásá-
ra, s ennek eredményeként két-két járattal bôvült az eddigi jára-
tok száma. Ennek értelmében szombatonként Izsákfáról 6 óra 20
perckor és 11 óra 45 perckor, vasár- és ünnepnapokon pedig
ugyancsak 6 óra 20 perckor illetve 12 óra 15 perckor is indul au-

tóbusz a vasútállomásig. Onnan 6 óra
10 perckor és 12 órakor indul új járat
Izsákfára. Az eddigi járatok természe-
tesen továbbra is közlekednek, bár
ezek indulási idôpontja igazodott a
MÁV menetrendváltozásához.
Az új lehetôség ebben az évben 260
ezer forintba kerül a városi önkor-
mányzatnak, amit a képviselô-testü-
let, tekintettel az igény jogosságára,
megszavazott.

»V.L.

» Fórum a lakosságnak
Lakossági fórumot tart Véghné Gyürüssy Katalin, az
5. számú választókerület képviselôje és Szalai József,
a 6. számú választókerület képviselôje március  16-
án 17 órakor a Koptik Útik Óvodában. A fórumon a
környezetterhelési díj bevezetésérôl lesz szó, a ven-
dég Lampért Attila, a CellVíz Kft. mûszaki vezetôje.

» Vetélkedô a városról
Várostörténeti vetélkedôt rendez a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ. Celldömölk kettôs jubileuma
alkalmából az Új Kemenesalja hasábjain megjelen-
tetett írásbeli fordulók után nyilvános döntôn vesz-
nek részt a játékban szereplô csapatok.  A döntô
március 19-én 16 órakor kezdôdik.

» Beiratkozás elôtt
Közös szülôi értekezletet tartanak a város általános
iskolái március 23-án 17 órakor a Kemenesaljai Mû-
velôdési Központban. Az iskolák bemutatkozójára
várják a leendô elsôs gyerekek szüleit. 

» RÖVIDEN

Gyermekrajzok a világ minden tájáról

Több járat Izsákfára

a fotók a kiállításon készültek
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Az asztmáról és az allergiáról

» Az allergiát, melynek több fajtája
létezik, sokan népbetegségnek tart-
ják. Hogyan lehet csoportosítani az
allergéneket?
– Az allergiát okozó anyag valamely
szervünkkel érintkezik, ez alapján be-
szélhetünk elsôként a kontakt aller-
génekrôl, melyek a bôrünkkel érint-
kezve bôrtüneteket, csalánkiütést
okoznak. Ide tartoznak a kozmetikai
szerek, a nikkel és az egyéb fémek.
Ha ilyen kiütéseket találunk a bôrön,
akkor a bôrgyógyászt kell felkeresni,
ott kezelik a betegséget. A másik
csoportba a nutritív allergének tar-
toznak, melyek az élelmiszerekben
találhatók, például a gyümölcsökben,
a lisztben és a tejben. Ezek a bélbe
jutnak, és hasmenést okoznak. Mi itt
a tüdôgondozóban a légúti allergé-
nekkel foglalkozunk.
» Milyen allergiás megbetegedések
tartoznak ebbe a csoportba?
– Elsôsorban a pollen allergia, amit a
növényi virágporok okoznak. Ezen
belül a fûpollen allergia, ami széna-
náthát okoz. Minél kisebb a pollen,
annál könnyebben lejut a légútba, a
beteg túlérzékennyé válik, túl heves
reakciókkal reagál. A pollen allergián
kívül meg kell említenem a házi por
allergiát, amit az atkák okoznak, tu-
lajdonképpen atka allergiának hívjuk,
valamint a toll és a penész allergiát.
Ha a betegek tavasztól ôszig érzéke-

lik a tüneteket, akkor növényi pollen
allergiájuk lehet, ha azonban egész
évben, akkor valószínûleg az úgyne-
vezett környezeti allergénekre, mint
például az állati szôrök, reagál a szer-
vezetük.
» Milyen tüneteket produkálnak, mi-
lyen betegségeket okozhatnak ezek
az allergének?
– A levegô elôször az orrunkba kerül,
így elsô stádiumban allergiás nátha
alakul ki. Ha egymás után többször
(öt-tíz) tüsszentünk, akkor már az al-
lergiás nátha tüneteit produkáljuk. A
tünetek sorába tartozik a vízszerû
orrváladék, a rendszeres orrfolyás, az
orrdugulás. Az allergének a szembe is
bejuthatnak, a szem kipirosodik, al-
lergiás kötôhártyá-gyulladást okoz-
nak. Ha az allergének lejjebb kerül-
nek a légutakon, kialakulhat az al-
sóbb légúti allergia, az asztma. Kez-
deti tünetei közé tartozik a száraz, ro-
hamszerû köhögés, a nehézlégzés,
fulladás.
» Hogyan tudnak segíteni a bete-
geknek a tüdôgondozóban?
– 1996 óta a tüdôgondozóban min-
den szükséges eszköz a rendelkezé-
sünkre áll mindkét betegség kezelé-
sére. Annak, aki a fent említett tüne-
teket észleli magán, érdemes hoz-
zánk fordulnia. Lemérjük az orrnyál-
kahártya duzzanatát, meg tudjuk ál-
lapítani, hogy allergiás náthája van-e

a betegnek. Megvizsgáljuk, beszûkül-
tek-e a légutak, asztmás-e. Az aszt-
mára jellemzô nehéz légzést hörg-
tágító gyógyszerrel tudjuk gyógyíta-
ni. Az allergiás gyulladást meg lehet
szüntetni rendszeres gyógyszersze-
déssel. Idô és többszöri orvosi talál-
kozás szükséges ahhoz, hogy az aller-
giás náthás, allergiás asztmás bete-
geknél teljes tünetmentességet le-
hessen elérni. Ha tartós tünetmen-
tességet érünk el, abba lehet hagyni
a gyógyszerek szedését.
» Ha számadatokkal akarjuk kifejez-
ni a két betegséget, mit lehet megál-
lapítani?
– Az asztmás és az allergiás betegek
számának emelkedése továbbra is
tart, de az emelkedés üteme kis mér-
tékben csökkent. 2003-ban összesen
39 új asztmás beteget vettünk fel,
összesen 452 beteget tartunk nyil-
ván. Az elmúlt évben 96 új allergiás
náthás beteget vettünk fel, a számuk
pedig így 957. Jelenleg tehát terüle-
tünkön összesen 1409 beteget gon-
dozunk légúti allergia miatt, ami a
teljes lakosság 5,24 százaléka, vagyis
minden huszadik ember légúti aller-
giában szenved. Területünkön ez a
szám magasabb az országos és a me-
gyei átlagnál, a szomszédos Veszp-
rém megyéével gyakorlatilag azonos.
Ez nem azt jelenti, hogy területünkön
az országosnál sokkal több az aller-
giás beteg, hanem azt, hogy speciális
adottságainknál fogva elôbbre tar-
tunk a betegség felkutatásában.

»VASS VERA

A  G Y U L L A D Á S  R E N D S Z E R E S  G Y Ó G Y S Z E R S Z E D É S S E L  M E G S Z Ü N T E T H E T Ô
Az asztmás és az allergiás betegek száma évrôl évre nô. Dr. Várkonyi János-
sal, a celldömölki Tüdôgondozó és Tüdôszûrô Állomás fôorvosával a beteg-
ségekrôl beszélgettünk.

nem enged szorításából a tél, várat magára a tavasz.

hótakaró borította a várost még a héten is.

Technikai eszközökre és berendezésekre pályáznak a celldömölki kulturális
intézmények. A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ a pályázati nyereményt
bútorzat – székek és asztalok – vásárlására, a világítás felújítására fordítaná
azokban a termekben, amelyeket a kisközösségek használnak, és a kézmûves
mûhelyek tárgyi feltételeit is javítani szeretnék. A Berzsenyi ÁMK video-vetítô
berendezést szeretne vásárolni.

Változnak a könyvtári díjak. A beiratkozási díj egy naptári évre 1200 forint, a
kedvezményes beiratkozási díj 900 forint a 70 év alatti nyugdíjasoknak és
önálló keresettel nem rendelkezôknek, 600 forint a 16 év feletti középiskolá-
soknak és a felsôoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóinak. A nem
hagyományos dokumentumokat differenciált olvasójeggyel lehet kölcsönözni,
ára negyedévente 800 forint. A videokazettát három napra, a hanglemezt,
CD-t, CD-ROM folyóirat mellékletet egy hétre lehet kölcsönözni.

Pályázat berendezésre

Könyvtári díjak

Hótakaróban



K R Ó N I K A »

6

Rákszûrés nôknek
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ egész-
ségnevelési programsorozatának harmadik
elôadását február 12-én tartották.  A szak-
emberek, Bedy Zsoltné és Krizmanits Zsu-
zsanna (az ÁNTSZ munkatársai) a csontritku-
lásról beszéltek a szép számban megjelent
közönségnek.
Elôször a csontok felépítésérôl, szerkezetérôl
szólt a tájékoztató, majd a „néma kór”, a
csontritkulás folyamatát ismertették. Az
elôadásban elhangzott, hogy gyermek- és fia-
tal korban még több csontszövet képzôdik,
mint amennyi lebomlik. 35 év után azonban
kevesebb az új csontképzôdés, ezáltal a csont-
váz tömege csökken. A folyamat az életkor
elôrehaladtával egyre erôteljesebbé válik, ezt
nevezzük csontritkulásnak. A csontritkulás
népbetegség: Magyarországon a lakosság
7–10 százalékát érinti, kétharmaduk nô, egy-
harmaduk férfi. A beteg sokáig tünetmenetes,
ezért gyakran már csak elôrehaladott állapo-
tában ismerhetô fel a betegség. Mint minden
más betegségnél, úgy a csontritkulásnál is a
megelôzés lenne a legfontosabb teendô.
Milyen tényezôk játszanak szerepet a beteg-
ség kialakulásában? Hogyan elôzhetô meg a
csontritkulás? Az ismertetô után, ezekre a
kérdésekre adták meg a választ az elôadók.
Szóltak a változó korban lévô nôk veszélyez-
tetettségérôl, az örökölt hajlamról, az egész-
ségtelen táplálkozás hatásáról, a helytelen
kalciumbevitelrôl. Szóba került a mozgássze-
gény életmód, az alkohol, a dohányzás és
koffeinfogyasztás káros szerepe és bizonyos
gyógyszerek tartós szedésének következmé-
nye. A szakemberek felsorolták és bemutat-
ták a csontritkulás okozta leggyakoribb be-
tegségeket is: különbözô törések, gerincbán-
talmak, erôs háti és derékfájdalmak, nehéz-
légzés, alsóvégtag bénulás, fáradékonyság
és rossz közérzet. Felhívták a figyelmet azok-
ra a szûrôvizsgálatokra, melyeket az osteo-
porosis centrumok végeznek, Vas megyében
Szombathelyen. Az érdeklôdôk néhány jó ta-
nácsot is kaptak a mindennapokra: magasan
ülni egészségesebb, mint alacsonyan, fontos
a kemény fekhely, hasznos a reggeli torna.
Az elôadást filmvetítés és beszélgetés zárta.
Az egészségnevelési sorozat következô
programja március 25-én (csütörtökön) 15
órakor kezdôdik. Helyes táplálkozás az
egészségért címmel tart elôadást Bedy Zsolt-
né. Az érdeklôdôk a témákkal kapcsolatos
kérdéseiket a KMK portáján elhelyezett do-
bozba dobhatják be, a válaszokat pedig az
elôadásokon hallhatják majd.

»H.M.

A csontritkulásról
és megelôzésérôl

Egyszerûen csak asszonyfarsangnak nevezték, irigykedô férfinyelvek meg
banyafarsangnak „becézték” a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban a hús-
hagyó kedd elôtti napon megrendezett farsangbúcsúztatót, pedig annak a be-
csületes neve Farsangfarki asszonyparti volt. Bár az elôzô évben többen jöt-
tek össze, mint most, emiatt nem sokáig keseregtek az asszonyok. Hamaro-
san jókedvre derültek, és sütemények, egy kis pezsgô és vörösbor elfogyasz-
tása mellett anekdotázva, jókat nevetve intettek „pá”-t az idei farsangnak.

»VÖLGYI

Szervezett méhnyakrákszûrés kezdô-
dött Vas megyében az „Egészség Év-
tizede Johan Béla Népegészségügyi
Program” keretében. A közeljövôben
Celldömölkön is megkapja az ingye-
nes, az Országos Egészségügyi Pénz-
tár által finanszírozott vizsgálatra
szóló behívóját minden 25 és 65 év
közötti nô – tájékoztatott Bedy Zsolt-
né, az ÁNTSZ Celldömölki Intézetének
munkatársa. Hozzátette: igaz, hogy a
szûrôvizsgálat nem kötelezô, mégis
mindenkinek saját érdeke, hogy él-
jen a lehetôséggel, és keresse a vizs-
gálat általi biztonságot.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai
szerint 2001-ben több mint 500 asz-
szony halt meg méhnyakrákban. A
halálesetek száma hazánkban évek
óta ezen a szinten mozog, miközben
azokban az országokban, ahol a cito-
lógiai vizsgálatot is magába foglaló
lakosságszûrést szervezetten végzik,
a méhnyakrák okozta halálozás je-
lentôsen, 40–60 százalékkal csökkent
– mondta el Bedy Zsoltné.
A szûrôvizsgálat elsôdleges célja:
felismerni és kezelni a ményak rák-
megelôzô állapotait és korai rákját,
ezáltal pedig csökkenteni a méh-
nyakrák elôfordulását és az általa

okozott halálozások számát. A celldö-
mölkieknek a névre szóló meghívóle-
véllel a Kemenesaljai Egyesített Kór-
ház nôgyógyászati szakrendelésén
kell majd megjelenniük. Az ÁNTSZ
Celldömölki Intézetének munkatársa
kitért arra is, hogy a szûrôvizsgálat –
mely egyébként mindössze öt–tíz-
perces – két részbôl áll: a szakorvos
az erre a célra szolgáló eszköz, a kol-
poszkóp segítségével átnézi a méh-
száj és a méhnyak felszínét, majd
sejtmintát, vagyis kenetet vesz a
méhnyakról, valamint a kolposzkóp-
pal nem látható nyakcsatornából.
Ezután a vizsgálat második részeként
a kenetet citológiai vizsgálatra küldik
el, ahol azt mikroszkóppal nézik meg.
Bedy Zsoltné kérdésünkre elmondta:
negatív eredmény esetén három-
évente ajánlott a vizsgálatot megis-
mételni, hiszen ez maximális vé-
dettséget jelenthet a méhnyakrák
keletkezésével szemben. Hozzátette
azt is, hogy emellett továbbra is ja-
vasolt évente teljes körû nôgyógyá-
szati szakorvosi vizsgálatokon részt
venni, hiszen az alkalmas más rend-
ellenességek felismerésére és keze-
lésére is.

»TÖMBÖLY ÁGNES

Asszonyfarsang
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Gépgyártás a sütôiparnak
H I Á N Y Z I K  A  S Z A K M U N K Á S  U T Á N P Ó T L Á S

Egészségnevelési nap lesz a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban március 13-án. Az
egészség útja címû rendezvényt a gyôri Visanitas Club Kft. szervezi. Az elôadásokat,
melyeknek középpontjában a test és a lélek egysége áll, vendégelôadók tartják. Somlósi
Lajos a magyarság ételeirôl, Czakó Éva a zöldségekben és a gyümölcsökben rejlô
energiákról beszél. Az elôadásokkal párhuzamosan kiállítók mutatják be a természetes
alapanyagú termékeiket a tejsavótól az életkristályig. A program 10 órakor kezdôdik, és
este hat órakor ér véget közös, záró meditációval. Az egész napos rendezvényre a
helyszínen 350 forintos belépô váltható.

Az 1848-as márciusi forradalomra emlékeznek március 14-én 17.30 órakor a református
templomban. A megemlékezésen a pápai református gimnázium diákjai mûködnek közre.

Színházi fesztivált rendez március 26-28-án a Soltis Lajos Színház. A háromnapos program
országos minôsítô fesztivál lesz, a társulatok nyilvános elôadásaira várják a közönséget.

A fent említett Élgép is foglalkozott
sütôipari gépek gyártásával, csak úgy,
mint mostani jogutódja, a Celba. Nem
egyetlen profilja volt a malom- és sü-
tôipari gépek gyártása, de jelentôs há-
nyadot képviselt az össztermelésben.
Volumenében azonban mégis csak a
legkisebb volt, ezért amikor eladásra
került sor, és új tulajdonost kerestek,
egy grazi cég vette meg. Az osztrák
tulajdon ekkor 60 százalékos volt. A
racionalizált termelés és egy másik
fajta munkamentalitás azt eredmé-
nyezte, hogy 250 fô helyett 180-as

létszámmal folytatta a termelést az
1991. január 1-jén induló Celba.
A kezdetek óta jellemzô, hogy túl-
nyomórészt, 90 százalékban férfiakat
foglalkoztat az üzem. Nem találunk
betanított munkást a cégnél, csak-
nem 100 százalékos a szakmunkások
aránya. Gépipari lakatosok, gépi for-
gácsolók, villanyszerelôk, festôk, ma-
rósok dolgoztak és dolgoznak jelen-
leg is a cégnél. Az adminisztratív és a
gyártás-elôkészítô munkakörben fog-
lalkoztatottak között felsôfokú vég-
zettségû embert is találunk, zömé-
ben azonban középfokú végzettség-
gel rendelkeznek az itt dolgozók.
1999-ben volt a cégnél egy rövid
ideig tartó „mélyrepülés”, amikor 80
fôre csökkent a foglalkoztatottak szá-
ma. A kevesebb bérmunka és a piaci
kereslet csökkenése okozta reg-
resszió csak rövid ideig tartott, így
2000-tôl újabb lendületet vett a ter-
melés. Újfajta gépek gyártását bízta a
celldömölki cégre az osztrák tulajdo-
nos, valamint saját mûszaki fejlesz-
tésbe kezdett a gyár. Napjainkig tart
és stabilizálódott a felfelé ívelô sza-
kasz: a cég ügyvezetô igazgatója, Ta-
kács Imre azonban nem maradékta-
lanul derûlátó. Véleménye szerint a
most fôleg negyvenes korosztályt
foglalkoztató cég lassan-lassan el-
öregszik, az utánpótlást jelentô szak-

munkásképzés helyzete azonban
nem megnyugtató. A gépipari szak-
munkásokat képzô szakközépiskolák-
ban gyakorlatilag megszûnik, meg-
szûnt a szakirányú képzés, így a de-
rékhadat jelentô negyvenes korosz-
tályt nem lesz, aki felváltsa. Az ügy-
vezetô szerint elôrelátó oktatáspoliti-
kával még megmenthetô lenne a
helyzet, de a konkrét intézkedések
még váratnak magukra.

»NÉMETH IBOLYA

Sorozatunkban ezúttal a Celba sütôipari gépeket gyártó üzemet mutatjuk
be, mely ezen a néven nem túl régi múltra tekint vissza. Az egykori Élgép
gyára azonban sokak számára ismerôs.

takács imre igazgató

lendület a termelésben

Dr. Mazur Sándor sebész orvost ne-
vezték ki a Kemenesaljai Egyesí-
tett Kórház fôigazgatójának, a kór-
házat társulásban irányító celldö-
mölki önkormányzat és a Vas Me-
gyei Közgyûlés pályázatára ketten
adták be jelentkezésüket. Dr.
Mazur Sándor fôigazgatóval öt év-
re szóló szerzôdést kötnek az in-
tézmény irányítására.

Fôigazgató 
a kórház élén

Programajánló
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» A keresztény szellemiség
A Szent Benedek Katolikus Általános Is-
kola tíz évvel ezelôtt alakult. Az iskola az
évrôl évre növekvô tanulólétszám mel-
lett sok intézmény által irigyelt körülmé-
nyekkel és felszereltséggel rendelkezik.
Fenntartója a Szombathelyi Egyházme-
gye. Jelenleg 8 osztályban 157-en tanul-
nak az iskolában. Az épület és a tárgyi
adottságok viszont csak eszközök ahhoz
a munkához, melyet a keresztény elköte-
lezettségû iskolának képviselnie kell. Cél-
juk az egyházi iskolákhoz méltó, színvo-
nalas nevelô és oktató munka mellett az,
hogy hangsúlyt kapjon a keresztény szel-
lemiség elmélyítése is. Nevelésük alapja
a keresztény értékek tisztelete, egy hu-
mánusabb, erkölcsösebb nemzedék ki-
mûvelése. Pedagógiai programjukban
kiemelt helyen szerepel a tanulók sze-
mélyiségének ápolása, az egyéni adott-
ságok kibontakoztatása, de ugyanolyan
fontos szerepet tulajdonítanak a közös-
ségformálásnak is. Az intézmény nevé-
ben ugyan katolikus, de más vallású gye-
rekeket is szeretettel várnak. A katolikus,
evangélikus és református hittan egyaránt
a délelôtti órarendbe illeszkedik.

» Az oktatásról
Az alsó tagozatban nagy-felmenô rend-
szerben (1–4. évfolyam) folyik az okta-
tás. Minden tanulónak lehetôsége van
napközi ellátást igényelni. Az idegen
nyelv és az informatika oktatása kis cso-
portokban (8–10 fô) folyik. A számítás-
technikát alsó tagozatban szakköri kere-

tek között, felsôben pedig az órarendbe
beépítve oktatják. Az iskola színvonalas
informatikahálózattal, állandó internet-
hozzáféréssel rendelkezik, a számítás-
technika szaktanteremben mûködik a
nyelvi labor is. Német és angol nyelv ta-
nulására van lehetôség. A 3–4. évfolya-
mon heti 3 órában, míg az 5. osztálytól –
a tehetséges diákok – akár heti 5 órában
is tanulhatják a nyelveket. A felsô tago-
zaton lehetôség nyílik a második idegen
nyelv tanulására, és külön órakeretben a
nyelvvizsgára való felkészülésre. A ter-
mészetismeret oktatását teszi élet köze-
livé a tankert- és szabadidôpark, ahol eb-
ben az évben szabadtéri játékok elhelye-
zését is tervezik. Kiemelten odafigyelnek
a gyengébb képességû gyermekek fel-
zárkóztatására, a korrepetálásokra meg-
felelô óraszámot biztosítanak.

» A tárgyi felszereltségrôl
Igényes könyvtár, szaktantermek, szem-
léltetô és technikai eszközök segítik a
munkát az iskolaépületben. A pedagógu-
sok és a diákok számára egyaránt lelki
feltöltôdést nyújthat a csendes, meghitt
légkört biztosító iskolakápolna. A termé-
szettudományi szaktanterem ebben az
évben válik teljessé a még hiányzó okta-
tási segédeszközök beszerzésével. Új-
donság a mûvészeti terem, amely most
még csak funkciójában az, de szeptem-
bertôl teljes felszereltséggel várja majd a
diákokat. Az ebédlô az iskolaépületen
belül üzemel, a diákok számára biztosítja
az órák utáni étkezés lehetôségét.

» Szakkörök, iskolán kívüli tevékenységek
Az érdeklôdô tanulók számos, tantár-
gyakhoz kapcsolódó, illetve manuális
szakkör közül választhatnak: matemati-
ka, internet, számítástechnika, nyelvtan,
irodalmi színpad, énekkar, rajz, földrajz,
biológia és vöröskeresztes szakkör. Az el-
múlt tanév rádiós szakköre, a Benedek-
rádió, amely napi mûsorral jelentkezett,
az idén már média szakkörré bôvült. A
gyerekek a mûsorvezetéstôl az újságírá-
sig, a fotózástól a videózásig sok érde-
kességgel találkozhatnak a média világá-
ból. Évek óta folyamatosan lehetôvé te-
szik a diákok számára a társastánc alap-
jainak megtanulását hivatásos táncokta-

tó vezetésével, ingyenesen. Az évek óta
szervezôdô nyári táborok, sítáborok, ta-
nulmányi kirándulások maradandó él-
ménnyel gazdagítják a tanulókat. A kö-
zösségformálást segítik a családi napok,
nevelési napok, iskolabálok.

» A sportról
A sportágak közül a leány szertornában
elért eredmények országszerte komoly
hírnevet szereztek már az iskolának.
Szakedzôik: Czupor Ferencné és Somogyi
Judit. A tanulók választhatják a külön óra-
keretben mûködô asztalitenisz- és foci-
edzéseket, a lányok kézilabdázhatnak is.
A tömegsporton különbözô labdajátékok-
kal ismerkedhetnek meg a diákok. Az
1–2. évfolyam részére minden évben
szakoktató által irányított ingyenes úszás-
oktatást szerveznek Pápára.

» A tantestületrôl, az eredményekrôl
A szaktanári ellátottság százszázalékos. A
pedagógusok mellett a rászoruló diákok-
kal gyógypedagógus, fejlesztôpedagógus
és logopédiai szakember is foglalkozik.
Az iskola tanulmányi versenyeredmé-
nyei, valamint a 8. osztályosok felvételi
aránya (100 százalék) a színvonalas ok-
tatásról tanúskodnak.

»VASS VERA

A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola elérhetôségei
Levelezési cím: 9500 Celldömölk, József
Attila utca 1. 
Telefon: 95/525-200. Fax: 95/525-205.
E-mail: szbki@cellkabel.hu.
Honlap: szbki.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 Szent Benedek Katolikus Általános Iskoláról Czupor At-
tila igazgatóval beszélgettünk.

Bemutatjuk a Szent Benedek iskolát

czupor attila igazgató
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Emléktábla, emlékképek 
Az 1848/49-es heroikus szabadság-
küzdelem olyan erkölcsi tôkét halmo-
zott fel a magyarság számára, amely-
bôl bôven profitálhatott a nemzet az
elkövetkezô idôszakokban. Európa
szívében, de mégis a kontinens pe-
remvidékén, a történelmi széljárá-
soktól védtelen Kárpát-medencében
a magyar nép sokszor erején felüli ál-
dozatot vállalva óvta a centrumban
élôk fejlôdési lehetôségeit. 1848 an-
nak a vonulatnak egyik legragyogóbb
csillaga, amely a nándorfehérvári ve-
szedelmet jelzô déli harangzúgástól
kezdve március idusán és ’56 forra-
dalmán át az Európa egyesítését
megalapozó rendszerváltásig ívelt. E
történelmi út egyik legjelentôsebb
állomásaként emelt fôvel és egyenes
gerinccel lehetünk néhány hét múlva
az Európai Unió teljes jogú tagjai.
Ezeréves múltunk megszenvedett ta-
pasztalatai kell, hogy erôt adjanak az
elôttünk álló feladatok megoldásá-
hoz. A csatlakozás kapujában eszünk-
be juthat, hogy éppen a ’48-as sza-
badságharc kapcsán írta Heine: „Úgy
megszûkül német gúnyám, nevét, ha
hallom a magyarnak”.
A márciusi forradalom kivételesen
nagyszerû, az összetartozás élmé-
nyét hordozó, törékeny pillanata volt
a magyar históriának: a legkülönbö-
zôbb származású és világnézetû em-
berek tömörültek egységbe a sza-
badságharc zászlai alatt. Egy olyan
cél érdekében küzdöttek utolsó ere-

jükig, amelytôl személyes hasznot
nem remélhettek s talán éppen ez az
önzetlenség adta küzdelmük máig
tartó, legendás varázsát. A Történe-
lem hosszú távon mindig igazságos:
a tiszta szándékû emberek neve ak-
kor is fennmarad, ha külsô körülmé-
nyek folytán akkor és ott nem sike-
rült maradéktalanul megvalósítani
céljaikat. 
1848 emléke és a településünkhöz
kötôdô szabadságharcos honvédtisz-
tek listáját megörökítô tábla (ame-
lyen jónéhányuk neve a nyilvánosság
számára elôször bukkan fel másfél
évszázad ködébôl) egyaránt ezt pél-
dázza. Régi adósságot törleszt Celldö-
mölk azzal, hogy emléktáblát állít
számukra: a tíz fôt számláló névsor-
ban közismert neveken (Berzsenyi
Lénárd, Horváth Elek, Virághalmi Fe-
renc, Vidos József) kívül azok is helyet
kaptak, akik legalább hadnagyi rang-
ban küzdöttek a szabadságért. A
megemlékezés e formájának ötlete a
Kresznerics Ferenc Könyvtárból szár-
mazik, ahol fontosnak tartjuk, hogy
ne csupán gyûjtsük az információkat,
hanem meg is osszuk azokat Keme-
nesalja lakosságával. A szûkkeblû, te-
lepülési szemléletû megközelítés he-
lyett ebben az esetben is a természe-
tes, történelmi vonzáskörzetben gon-
dolkodtunk. Reméljük, hogy a tíz név
nemsokára kiegészülhet  a már össze-
gyûjtött tizenhét kemenesaljai sza-
badságharcos honvédtiszt listájával,

mintegy ezzel is
szimbolizálva a vá-
ros és környéké-
nek összeforrott-
ságát. 
Kérdésként vetô-
dött fel: kinek az
arcképe kerüljön
az emléktáblára?
A döntés számos
tényezô gondos
mérlegelése alap-
ján született meg.
Igényként fogal-
mazódott meg,
hogy választásunk
olyan integráló
személyre essen,
aki nem „csupán”
48-as szerepválla-

lásával, hanem egész életpályájával
méltó a megtiszteltetésre. Praktikus,
de korántsem elhanyagolható szem-
pontként vetôdött fel a hiteles képi
ábrázolás  az illetôrôl. Javaslatunk
Horváth Elekre esett, aki 1822-ben
született Csöngén  és jogi végzettsé-
gû századosként vitézkedett a sza-
badságharc csatáiban. Derekára csa-
varva menekítette haza Világos kör-
nyékérôl a Vas megyei csapatok zász-
laját, amelyet haláláig ôrzött és örö-
kül hagyott utódainak. Hazatérve
csak akkor vállalt közéleti szerepet,
amikor 1860 után enyhült a politikai
légkör. Négy ízben nyerte el a kiscel-
li kerület választópolgárainak bizal-
mát a szülôfalujában mintaszerûen
gazdálkodó birtokos gazda: jelentôs
szerepe volt a tájegység gazdasági
életét „sínre tevô” vasút Kiscellbe
történô letelepítésében. A fentieken
túl történészként is jeleskedett:
1864-ben a Dunántúli Történetkedve-
lôk Társaságának vándorgyûlését
Csöngén bonyolította le; neki köszön-
hetô az egyik legelsô magyar emlék-
irat, a Martonfalváról (ma: Kemenes-
pálfa része) származó Martonfalvay
Imre visszaemlékezéseinek felfede-
zése. Tagja volt a Magyar Történelmi
Társulat Országos Választmányának,
többek között Eötvös Józseffel és Tol-
dy Ferenccel együtt. Eötvös Józseffel
együtt vallotta: „Az egész hazát csak
eszmében foghatjuk fel, ezért azon
szeretet, mellyel az egyes falujához
vagy környékéhez ragaszkodik, tulaj-
donképp azon kapocs, mely ôt a ha-
zához köti”. 
Bíz(z)unk abban, hogy a 48-as keme-
nesaljai hôsök emléktáblája erôs ka-
pocsként szolgál a hazaszeretet érzé-
sének megszilárdításában. 

»NÉMETH TIBOR
A címlapon Illés Erika dombormûve látható

A  S Z A B A D S Á G H A R C  T I S Z T E L E T É R E

a vas megyei csapatok zászlaja

horváth elek
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A Szent Benedek katolikus általános
iskola idén adott elôször otthont a
Szombathelyi Egyházmegye diákjai-
nak, hogy szavalásban összemérhes-
sék tehetségüket. Ebbôl az alkalom-
ból négy korcsoportban 24 tanuló állt
a zsûri tagjai elé. Valamennyien egy-
egy szabadon választott és egy köte-
lezô verset mondtak el. A verseny
eredménye: 1-2. osztályosok: l. Né-
meth Mercédesz (Püspöki, Szombat-
hely) 2. Horváth Sebô (Szent Margit,
Kôszeg), 3. Szentpály-Juhász Benja-
min (Szent Benedek, Celldömölk). 3-
4. osztály: 1. Szele Tamás (Szent Mar-
git), 2. Pados Zita (Püspöki), 3. Men-
del Ákos (Szent Benedek). 5-6. osz-
tály: 1. Géczi Katalin (Szent Benedek)
és Sudár Anna (Szent Margit), 2. Osz-
kó Kata (Szent László, Sárvár), 3.
Csatlovszky Nagy Szilveszter (Mind-

szenty, Zalaegerszeg). 7-8.osztály: 1.
Kocsis Csaba (Szent László), 2. Kósa
Rita (Püspöki), 3. Langler Zsófia
(Szent Margit).
A labdarúgók második alkalommal
mérhették össze erejüket Celldömöl-
kön. Ôk két csoportban versengtek
egymással.
A végeredmény: 5-6. osztályosok: 1.
Kôszegi Árpád-házi Szent Margit isko-
la, 2. Celldömölki Szent Benedek is-
kola, 3. Jánosházi Szent Imre iskola. A
legjobb játékos a celldömölki Sebes-
tyén Roland lett. 7-8. osztályosok: 1.
Sárvári Szent László iskola, 2. Zalae-
gerszegi Mindszenty iskola, 3. Kôsze-
gi Árpád-házi Szent Margit iskola. Eb-
ben a korcsoportban a legjobb kapus
díját Csákvári Zsolt, a Szent Benedek
hálóôre kapta.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Versmondók, focisták versengtek

már a minél jobb országos szintû
eredmény a tét. Érdekességnek szá-
mít, hogy mivel a szabályok lehetôvé
teszik, a fiúkkal három leány is szere-
pelt, mely alaposan meglepte az el-
lenfeleket. Ehhez hasonló szép sze-
replést produkáltak az ADIDAS Baj-
nokságban a 92/93-as születésû leá-
nyok is, akik Szombathely, Ikervár,
Körmend, Nádasd és a celli Gáyer
csapatait utasították maguk mögé fö-
lényesen nyerve mérkôzéseiket. A
lebonyolítás itt is kétfordulós körmér-
kôzésekkel történt. Ez a sikersorozat
jelenleg az országos elôdöntôs helyet
jelenti a lányoknak, akik a fiúkhoz

hasonlóan nagy akarással készülnek
a márciusi folytatásra. Süle Nándor
edzô elôzetes esélylatolgatásba nem
nagyon bocsátkozott, de elmondta,
hogy az országos mezôny már kie-
gyensúlyozottabb, s a gyermeksport
természetébôl adódóan ott már apró-
ságok dönthetnek egy-egy sikerrôl. A
folyamatos mérkôzések fontosak,
oda kell figyelni a kicsikre, hisz nem
tudni mikor bukkan fel újra egy Csá-
szár Gábor kaliberû tehetség, aki
szintén az Eötvös iskola nevelése
volt, most pedig már a felnôtt válo-
gatottságig vitte.

»RO-LO

Felpörögtek az események az Eötvös
iskola ifjú kézilabdásai körül, hiszen
Süle Nándor edzô két szép sikerrôl
számolt be lapunknak.  Az ADIDAS
Gyermek Kézilabda Bajnokság a diák-
olimpiával azonos, országos fel-
menôjû struktúrával mûködik. A
92/93-as születésû fiúk Tatabánya,
Tata, Veszprém, Várpalota, Zirc csapa-
taival kétfordulós körmérkôzéses for-
mában küzdöttek meg és jutottak az
országos 24-es fôtáblára, melyen

A kistérségi programokról tartanak tájékoztató elôadást március 25-én 11
órakor Kemenessömjénben a mûvelôdési házban. A program elôadói:
Mihályfy Márta, a Magyar Népfôiskolai Társaság titkára és Ács Sándorné
elnökségi tag. Az elôadás a Strukturális Alapok és Nemzeti Fejlesztési
Terv, az Európai Szociális Alap forrásai, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap, az Európai Mezôgazdasági és Orientációs Alapok programjának ré-
sze. A szervezôk az elôadásra várják a kemenesaljai önkormányzatok ve-
zetôit, az egyházak, civil szervezetek, egyesületek, alapítványok vezetôit,
az ôstermelôket és a vállalkozókat.

A kistérségekrôl

1992/93-as fiúk:

álló sor: süle nándor edzô, szabó bence, kazári bence,

radó richárd, hanzl máté, somlai zoltán, kolompár gyôzô.

guggolnak: németh gábor, rosta szabolcs, pesti arnold,

horváth rajmund, fazekas gábor a képrôl hiányoznak: 

somogyi alexandra, gôcze evelin, tarczy enikô

két verssel szerepeltek a versmondók

Kézis sikerek Eötvös-módra
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Megkérdeztük
» válaszoltak Milyen lesz a sport-tavasz?

A celldömölki futball engem
személy szerint nem érdekel.
A focit, és általában minden
labdajátékot – tehát a ping-
pongot és a kézilabdát is –
unalmasnak találom, és nem
tudom élvezni. Emiatt a celli
eredményeket sem ismerem.
Én inkább az autóversenyek
híve vagyok. Az ostffyasszony-
fai Pannónia ringre nyaranta
rendszeresen kijárok, és a
gyorsulási és motorversenye-
ket figyelem. A tévében a For-
ma 1-t követem. Régebben
magam is sportoltam, atleti-
záltam, de ezt abba kellett
hagynom egy baleset miatt.

Természetesen jó eredményt
várok a helyi sportolóktól.
Rendszeresen ott vagyok a
celldömölki focimérkôzéseken,
és drukkolok a hazaiaknak. Em-
lékszem még, hogy 1966-ban
a megyei bajnokságot egy ve-
reséggel nyertük meg. Idén,
bízom abban, hogy az NB II-
ben az elsô hatba bekerül a
celli csapat. Az új játékosok kö-
zül Hegyit emelném ki, ô sze-
rintem stabil tagja lesz a csa-
patnak. A többi sportág ered-
ményeit csak az újságból kísé-
rem figyelemmel, vélemé-
nyem szerint azonban ôk is
szépen fognak szerepelni. 

Szeretném, ha az elsô három-
ba, de minimum az elsô hat-
ba sikerülne bekerülnie fut-
ballcsapatunknak. Az optimis-
ta nyilatkozatokkal ez ügyben
egyet kell értenem. Igaz,
meccsre nem szoktam járni,
de az Új Kemenesaljából
rendszeresen tájékozódom
arról, hogyan szerepeltek a
hét végén a fiúk. Sajnálom vi-
szont azt, hogy a Cell Cupot
idén Pápán rendezik meg, és
ezeken a kézilabda-mérkôzé-
seken már nem szurkolhatok.
A pingpongosok szerintem ez
évben is jól fognak szerepel-
ni, és helyt fognak állni.

A foci engem nem érdekel,
így fogalmam sincs arról, ho-
gyan fognak szerepelni a cel-
liek az idei bajnokságon. A
kézilabda eredményeket vi-
szont rendszeresen figyelem,
és sokat várok a férfi ifi és a
felnôtt csapattól egyaránt.
Mindkettô játékosai vélemé-
nyem szerint megfelelô kon-
dícióban vannak, és az edzô-
jük is jó. Én az ifi csapatban
edzek. Sajnos a múlt idény-
ben elszúrtunk több olyan
meccset is, ami könnyûnek
ígérkezett, ettôl függetlenül
úgy érzem, hogy eséllyel pá-
lyázunk az elsô helyre. 

»fotó: völgyi lászló»kérdez: tömböly ágnes

Kovács Csaba Farkas József Jáger Tibor Ahmetovics
Damir

Jó ütemben halad a Ság hegy délkeleti oldalán a villamosítás,
a tervek szerint márciusban már felgyulladhatnak a lámpák az
itteni szôlôsgazdák pincéiben is.
– 2003 elején Horváth József vállalkozó javaslatára fordultak a
gazdák az ÉDÁSZ-hoz. A beruházás érdekében végül 34 pince-
tulajdonos fogott össze, és fizetett be egyenként tavaly júliu-
sig közel 140 ezer forintot. Ennek köszönhetôen mintegy öt-
millió forintot gyûjtöttünk össze – tájékoztatott Kiss Vilmos
hegyközségi elnökségi tag. Hozzátette, emellett az ÉDÁSZ vál-
lalta az összköltségek 30 százalékának finanszírozását, illetve
a régi vezetékek felújítását. Utóbbira azért volt szükség, hogy
azok a jövôben is bírják a nagyobb terhelést. Kiss Vilmostól
megtudtuk, hogy tavaly nyáron az ÉDÁSZ megígérte, 120 na-
pon belül végez a beruházással, melynek kivitelezésével egy
pápai vállalatot bízott meg. A pápai cég azonban túlvállalta
magát, és emiatt az ÉDÁSZ más vállalatot keresett. Így kezd-
hette meg november vége felé közösen a munkát egy nagy-
kanizsai és egy zalaegerszegi cég.
A beruházás során, melyhez a hegyközség 210 ezer forinttal
járult hozzá, 1250 méter hosszú új vezeték épül a Sághegy dél-
keleti részén.

»TÖMBÖLY ÁGNES 

Villanyvilágítás
a Ság hegyen

1. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Tompa Kálmánné
2. péntek Dr. Kovács Larissza Karádi Ferencné
3. szombat Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
4. vasárnap Dr. Márton Katalin Tompa Kálmánné
5. hétfô Dr. Gájer Tatjána Karádi Ferencné
6. kedd Dr. Szabó Ildikó Horváth Katalin
7. szerda Dr. Szente Tamás Tompa Kálmánné
8. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
9. péntek Dr. Tôzsér Mária Horváth Katalin
10. szombat Dr. Kassas M. Khaled Vida Leventéné
11. vasárnap Dr. Bérdi Gusztáv Karádi Ferencné
12. hétfô Dr. Mesterházy Gábor Horváth Katalin
13. kedd Dr. Kiss Imre Vida Leventéné
14. szerda Dr. Nagy János Karádi Ferencné
15. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
16. péntek Dr. Schrott Olga Vida Leventéné
17. szombat Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
18. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Horváth Katalin
19. hétfô Dr. Gájer Tatjána Vida Leventéné
20. kedd Dr. Schrott Olga Karádi Ferencné
21. szerda Dr. Nagy János Horváth Katalin
22. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné
23. péntek Dr. Mesterházy Zsuzsanna Karádi Ferencné
24. szombat Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
25. vasárnap Dr. Szente Tamás Tompa Kálmánné
26. hétfô Dr. Mesterházy Zsuzsanna Karádi Ferencné
27. kedd Dr. Szabó Ildikó Horváth Katalin
28. szerda Dr. Kovács Larissza Tompa Kálmánné
29. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
30. péntek Dr. Mesterházy Gábor Horváth Katalin
az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
Áprilisi központi orvosi ügyelet (Csontváry Patika, Telefon: 95/423-742
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A Celldömölki VSE férfi kézilabda sza-
kosztálya a téli felkészülés során ver-
senylehetôséget szeretett volna biz-
tosítani egy torna keretén belül az
NB-s férfi csapatok számára. A torna
megszervezéséhez segítséget kaptak
a névadó szponzor Kemenesi Tejtôl,
így február 21-én a Városi Sportcsar-
nokban megrendezték az I. Kemene-
si Tej Kupa kézilabda felkészülési tor-
nát. A házigazda CVSE-Celli Festék
mellett öt csapat képviseltette ma-
gát. A kupa résztvevôit két hármas
csoportba sorsolták a szervezôk. Az
„A” csoportban szerepelt a CVSE-Celli
Festék, a bajnokság során is a cel-
liekkel egy csoportba játszó Ácsi Kini-
zsi SE és az NB I/ B-s Nagykanizsai Iz-
zó SE. A „B” csoportot az NB I/ B-s
ELMAX Vasas Pápa, a szintén NB II.
észak-nyugati csoportban szereplô
Szombathelyi Tanárképzô Fôiskola és
az NB II. dél-nyugati csoportjában ját-
szó Rinyamenti KC Nagyatád alkotta.
A csoportmérkôzések után a csopor-
tok azonos helyezettjei a keresztbe-

játszás során döntötték el a torna
végleges sorrendjét.
A CVSE-Celli Festék csapatából ezen a
kupán hiányzott négy meghatározó
játékos: Csitkovics, Sali, Tóth és
Koronczai. Mátés István edzô játéko-
sai a csoportmérkôzések során két-
szer vereséget szenvedtek, így az 5-
6. helyért játszhattak a Szombathelyi
Tanárképzô Fôiskola csapata ellen.
Ezen az összecsapáson diadalmas-
kodtak a celliek 23:16 arányban, vé-
gül az 5. helyet szerezték meg. A tor-
na kisdöntôjét, a 3-4. helyért a Nagy-
kanizsa és a Nagyatád vívta. A képze-
letbeli dobogó 3. fokára a Nagyatád
állhatott fel, miután 19:12 arányban
legyôzte a Kanizsát. A döntôt Ács és
Pápa vívta. Fordulatos, jó iramú mér-
kôzésen, a rutinos játékosokkal felál-
ló Pápa gyôzött 23:19 arányban. A
torna gyôztese egy évre elnyerte a
Kemenesi Tej vándorserleget, melyet
a háromszor diadalmaskodó csapat
végleg hazavihet majd. A torna re-
mekül szolgálta a célját, a felkészü-

lést a bajnokság tavaszi szezonjára.
Az I. Kemenesi Tej Kupa mérkôzései-
nek végeredményei: Celldömölk –
Ács 18:25, Pápa – Szombathely
32:18, Ács – Nagykanizsa 27:20,
Szombathely – Rinyamenti KC 24:34,
Nagykanizsa – Celldömölk 22:21,
Rinyamenti KC – Pápa 20:22, az 5. he-
lyért Celldömölk – Szombathely
23:16, a 3. helyért Nagykanizsa –
Rinyamenti KC 12:19, a döntô Ács –
Pápa 19:23.
A felnôtt csapatok összecsapásai
mellett a kupán a celldömölki ifjúsá-
gi csapat kétszer játszott a Pápa ha-
sonló korú csapatával. A celliek mind-
kétszer diadalmaskodtak 22:15, illet-
ve 18:15 arányban.
Az I. Kemenesi Tej Kupa végeredmé-
nye: 
1. ELMAX Vasas Pápa, 2. Ácsi Kinizsi
SE, 3. Rinyamenti KC Nagyatád, 4.
Nagykanizsai Izzó SE, 5. CVSE-Celli
Festék, 6. Szombathelyi Tanárképzô
Fôiskola.

»VASS VERA

Felkészülési kézilabda torna

Az NB II. nôi kézilabda-bajnokság észak-
nyugati csoportjának tavaszi sorsolása.
(Megjegyzés: az elsô idôpont a fel-
nôtt csapat, a második idôpont az if-
júsági csapat mérkôzéseit jelöli.)

1. március 7. (vasárnap) Celldömölk –
Komáromi AC 

2. Szabadnap
3. március 20.(szombat) Celldömölk –

Gyôrújbarát 17.00 óra, 19.00 óra
4. március 27. (szombat) Vasvár – 

Celldömölk 17.00 óra, 18.45 óra
5. április 3. (szombat) Celldömölk – 

Alsóörs 17.00 óra, 19.00 óra
6. április 7. (szerda) Bük – Celldömölk

18.00 óra, 19.45 óra
7. április 17. (szombat) Celldömölk –

Körmend 17.00 óra, 19.00 óra
8. április 25. (vasárnap) Celldömölk –

VKLSE 11.00 óra, 13.00 óra
9. május 1. (szombat) Sárvár – Celldö-

mölk 16.00 óra, 18.00 óra
10. május 9. (vasárnap) Celldömölk – 

Tapolca 18.00 óra, 16.00 óra
11. május 16. (vasárnap) Gyôri ETO – 

Celldömölk 14.00 óra (nincs)

Sorsolás

CVSE-Mávépcell – Pénzügyôr SE I. 14:4
Celldömölk, NB I/A-s mérkôzés.
A visszavágás reményétôl fûtött ha-
zai gárda semmi esélyt nem adott el-
lenfelének. Egyértelmû volt, ki a
jobb.

Gyôztek: Kriston
Zsolt (4), Vimi
Roland (4), Bá-
rány Zsolt (3),
Teket Attila (2),
és a Kriston-
Bárány páros.

CVSE-Mávépcell II.
– Hévíz 12:6
Celldömölk, NB
II-es mérkôzés.
Papírforma sze-
rint a vendégek-
nek állt a mér-
kôzés, ám a cel-
liek erre rácáfol-

tak, és magabiztosan nyertek. Gyôz-
tek: Máthé Gyula (3), Tamás László
(3), Fehér László (2), Takács János
(2), a Máthé-Takács és a Fehér-
Tamás páros.

CVSE-Mávépcell III. – SZAK II.-Vasi Séfa
7:11
Celldömölk, NB III-as mérkôzés.
A szombathelyi együttes saját ottho-
nában vágott vissza az ôsszel elszen-
vedett vereségért.
Gyôztek: Tamás (3), Fehér (2), Balázs
Gy.(1), Szabó (1).

Következik: március 13-án: Szegedi AC
I. – CVSE-Mávépcell, Zalakomár –
CVSE-Mávépcell II., 14-én: Ajkai Bá-
nyász I. – CVSE-Mávépcell III., március
20-án: CVSE-Mávépcell II. – Herendi
Porcelán, CVSE-Mávépcell III. – Gye-
nesdiás II.

»V.L.

Kiadós visszavágók
Az ôsszel az NBI/A-s csapatunk fájó vereséget szenvedett a fôvárosban a
Pénzügyôrtôl, amiért most kamatostul visszafizetett. Második gárdánknak
a Hévíz mindig nagy ellenfél. Most egyértelmû volt, ki a jobb. Harmadik
csapatunk viszont itthon kapta vissza a kölcsönt a másik vasi együttestôl.

bárány zsolt
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CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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felelôs kiadó:

Fehér László polgármester
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a szerkesztôség tagjai:
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munkatársak:
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Horváth Attila
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Sába Druck Sárvár
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»

Több mint két éve annak, hogy Né-
meth Attila úgy gondolta, egy olyan
baráti kör egyesületet kellene létre-
hozni, amelynek tagjai önzetlenül
hozzájárulnának a celldömölki futball
mûködtetéséhez. Az álom február 24-
én valóra vált, megalakult a CVSE lab-
darúgó-szakosztály mûködését elôse-
gíteni akaró CVSE labdarúgó-szakosz-
tályt támogató Baráti Kör. Az alakuló
közgyûlést február elején megelôzte
egy összejövetel, ahol közel negyve-
nen jelentek meg és határozták el a
Baráti Kör létrehozását. Döntöttek ar-
ról, hogy éves tagdíjként az aktív ke-
resôk 15 ezer forinttal, a nyugdíjasok
10 ezer forinttal járulnak hozzá a cé-
lok megvalósításához. Az éves tagdí-
jak összegét az alakuló közgyûlés az
elhatározásnak megfelelôen az egye-
sület alapszabályában véglegesen
rögzítette a 2004-es évre. A tagdíjat
negyedéves részletekben lehet meg-
fizetni, de természetesen félévre
vagy egész évre is ki lehet fizetni.
Az egyesület önálló jogi személyként
jött létre, saját soraiból választott el-
nökség irányítja, amely negyedéven-

ként ülésezik és dönt a tagdíjakból,
valamint a saját rendezvényekbôl be-
folyó bevételek felhasználásáról. A
célokat alapszabályban határozzák
meg. Az egyesület évente tart köz-
gyûlést, melyen az elnökség számot
ad az elôzô évi tevékenységérôl, gaz-
dálkodásáról, valamint a tagság elé
terjeszti elfogadásra aktuális évi költ-
ségvetését. A közgyûlés egybehang-
zó szavazattal fogadta el a Baráti Kör
alapszabályát, és megbízta az elnök-
séget, hogy láttamozás és az egyesü-
let bejegyzése céljából a Vas Megyei
Cégbíróságnak küldje el.
Az alapszabály elfogadását követte a
Baráti Kör háromtagú elnökségének öt
évre szóló megválasztása. Az alakuló
ülésen jelenlévôk ellenszavazat és tar-
tózkodás nélküli szavazással a Baráti
Kör elnökének Németh Attilát, elnök-
helyettesének Szalai Józsefet, titkárá-
nak pedig Kovácsné Horváth Andreát
választották. Mindazok, akik be akar-
nak lépni az egyesületbe, bármelyik
elnökségi tagnál jelentkezhetnek.
A CVSE Intézôbizottsága méltányolta a
Baráti Kör tagságának segítôkészsé-

gét, ezért az egyesületben tagdíjat fi-
zetô tagok részére minden hazai fut-
ballmérkôzésre feljogosító ingyenes,
névre szóló pályabelépôt ad ki. A Ba-
ráti Kör tagjai sorába bárki, bármikor
beléphet, az esedékes tagdíj megfize-
tése után természetesen részére is
biztosítják az ingyenes, névre szóló
pályabelépôt. Az elnökség tisztelettel
várja az új jelentkezôket.

»TIM

Futball Baráti Kör alakult

A CVSE-Cell-Modul felkészülési mérkôzé-
seinek eredményei: 
CVSE-Cell-Modul – Jánosháza 9-0, ETO
FC – CVSE-Cell-Modul 2-1, Kerta SE –
CVSE-Cell-Modul 3-1
Bôs (szlovák) – CVSE-Cell-Modul 1-8,
Nagyzsédeny (szlovák) – CVSE-Cell-
Modul 1-4, Nyárád (szlovák) – CVSE-
Cell-Modul 0-11, Ajka SE – CVSE-Cell-
Modul 0-2, SV Obertwart (osztrák) –
CVSE-Cell-Modul 0-2, CVSE-Cell-
Modul – Sárvár FC 3-3, CVSE-Cell-
Modul – SC Pinkafeld 4-1, Lombard
FC Haladás junior – CVSE-Cell-Modul
0-2, TIAC-Honvéd SE Tapolca – CVSE-
Cell-Modul 0-1.

Elmaradt a Budafok elleni rajt
A váratlan idôjárási viszonyok nem
kedveztek az NB II-es futballrajtnak
sem. A tavaszi rajtra, Budafokra uta-
zott volna a CVSE-Cell-Modul, mivel
azonban a vendéglátók pályája já-
tékra nem volt alkalmas, a két csa-
pat megegyezett a bajnoki találkozó

elhalasztásában. A mérkôzést hús-
vét után, április 14-én, szerdán
16.30 órakor játsszák le a csapatok
Budafokon.

Az NB II. 16. csonkaforduló egyetlen
lejátszott mérkôzésének eredménye:
Pénzügyôr-Kaposvölgye 1-0.

A 17. forduló mérkôzései: március 13.
Celldömölk-Paks 14.30 órakor, Buda-
kalász-Pénzügyôr, Szigetszentmiklós-
Mosonmagyaróvár, március 14. Bala-
tonlelle-Veszprém, Mezôfalva-Buda-
fok, Barcs-Sárvár, Komló-ESMTK,
Kaposvölgye-Tata.

A 18. forduló mérkôzései: március 20.
Veszprém-Celldömölk 17.00 órakor,
Paks-Mezôfalva, Pénzügyôr-Balaton-
lelle, március 21. Mosonmagyaróvár-
Komló, Sárvár-Szigetszentmiklós, Bu-
dafok-Barcs, Kaposvölgye-Budakalász,
ESMTK-Tata.

»TIM

Felkészülési mérkôzések

a baráti kör a cvse-nek segít
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2004. január 1-jétôl megszûnt az önkormányzati adóhatóság-
hoz történô gépjármûadó bevallási kötelezettség vétel, eladás,
forgalomból történô kivonás esetében. Az önkormányzati adó-
hatóság a Belügy-minisztérium központi gépjármû-nyilvántar-
tásában a 2004. január 1-jei állapot szerint rögzített adatok
alapján állapítja meg, és határozatban közli az adózókkal a fi-
zetendô gépjármûadó összegét, valamint a fizetés módját.
Celldömölkön a határozatok kézbesítése márciusban várható.
Amennyiben az adót megállapító határozatban a valós állapot-
hoz képest eltérés mutatkozik, az adózónak az okmányirodá-
hoz kell fordulnia. A gépjármû értékesítésével kapcsolatos –
változást bizonyító – valamennyi dokumentumot (eladási, vé-
teli szerzôdés stb.) az okmányirodában be kell mutatni.
A gépjármûvet gépjármû-kereskedônél vásárló tulajdonosok-
nak egyik hatóságnál sem kell eljárniuk, mert helyettük a ke-
reskedô végzi el az üzembe helyezéssel, nyilvántartásba vétel-
lel és egyben az adóbevallással összefüggô feladatokat is. A
magánforgalomban használt gépjármûvet vásárlók a tulajdo-
nos (üzembentartó) személyének a forgalmi engedélyébe tör-
ténô bejegyzésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségük
teljesítésével egyidejûleg tesznek eleget adóbevallási kötele-
zettségüknek is.
Az okmányirodánál vezetett közúti közlekedési nyilvántartásba
való bejelentési kötelezettség elmulasztása – a jogkövetkez-
mények vonatkozásában – a bevallás elmulasztásával esik egy
tekintet alá.
Az új szabályozás szerint az adózónak csak akkor kell közvetle-
nül az önkormányzati adóhatósághoz bejelentét tennie, ha az
adófizetési kötelezettsége szünetel, vagy olyan gépjármû tu-
lajdonjogát szerzi meg, amelynek korábbi tulajdonosa adó-
mentes volt, illetve a tulajdonában álló gépjármûvet adómen-
tesség illeti meg (például a gépjármû súlyos mozgáskorláto-
zott személy szállítására szolgál, a gépjármû muzeális jellegû
stb.).
Ezen adatok bejelentése azért szükséges továbbra is, mert a
hatósági adatszolgáltatás erre vonatkozó információkat nem
tartalmaz.

»Polgármesteri hivatal, adóigazgatási osztály

Gépjármûadót 

Vönöck, Szili Pál u. 1. szám alatt folyamatosan üzemel.
Érdeklôdni az alábbi személynél 

és telefonszámon lehet:

Buti Károly: 06 20/3371-864, 95/485-027

Jó minôségû gyümülcscefrébôl, jó minôségû, zamatos gyümölcspálinka
elôálltásával várjuk minden kedves régi és új megrendelônket!

• Ha kormot vagy szivarhamut szórunk egy flanelkendôre, és
ezzel dörzsöljük be az ezüsttárgyakat, visszanyerik eredeti fé-
nyüket.
• A sárgaréz tárgyak újra fénylenek, ha meleg víz és citromlé
oldatával kenjük be ôket.
• A gyertyaviasz könnyen leszedhetô a gyertyatartóról, ha
hosszabb idôre mélyhûtôbe tesszük.
• A kristályváza újra tiszta és csillogó lesz, ha ecetbôl, kávé-
zaccból és vízbôl készült keverékkel megtöltjük, állni hagyjuk,
majd vízzel jól kimossuk.
• A márvány újra fényes lesz, ha kevés étolajjal átdörzsöljük,
és gyapjúronggyal kifényesítjük.
• Ha az olajfestményt egy félbevágott hagymával bedörzsöl-
jük, színei újra élénkek lesznek.
• Az aranyozott képkereteket nyers burgonyával tisztíthatjuk.
Ha a dörzsölési felülete megfeketedik, mindig vágjunk le egy
szeletet, és úgy folytassuk.
• Nem vonzzák erôsen magukhoz a port a mûanyagból ké-
szült berendezési tárgyak (telefon, ülôke, szennyestartó stb.),
ha antisztatizáló hatású, textilöblítôs vízzel mossuk le ôket.
• A csöpögô víztôl elszínezôdött mosdókagylóra ecetet kell
önteni, és néhány óráig rajta kell hagyni.
• A csempérôl a szappanfoltokat ecet és víz 1:4 arányú ele-
gyével távolíthatjuk el.
• A csempék közötti fugát fehérítôoldatba mártott régi, de
tiszta fogkefével tisztíthatjuk meg.
• Az ablaküvegek és a tükrök nem párásodnak be, ha néhány
csepp glicerinnel bedörzsöljük ôket. 

»Balhási Istvánné

Takarítási fortélyok

SZESZFÔZDE

A Trenkwalder Kft.
partner cége megbízásából keres
Celldömölk és környéki lakhellyel,

2–3 mûszakos munkarendbe:

csoportvezetôt
minimum középfokú végzettség, 
felhasználói szintû PC-ismeret és

középvezetôi tapasztalat

gépkezelôt
gépkezelôi végzettség

operátorokat
jó látás, kézügyesség, 
nôies feladat ellátása.

Elôny: német nyelvismeret.

További információk:
94/508-563, 20/3443-777

Nyilvántartási szám: 8222-2/2001



Erdôk, mezôk, vizek lakói
» Csuka
Vakmerô, falánk ragadozóhal, egyes helyeken az édesvizek
cápájának is nevezik. Hét faja ismert. Hazánkban az úgyne-
vezett közönséges csuka él, mely hírhedten nagyevô,
mondhatnánk úgy is, hogy mindig éhes hal. Jóformán válo-
gatás nélkül nyeli el a környezetében élô halakat. E tulaj-
donsága miatt sokáig károsnak tartották, mígnem felismer-
ték, hogy csodálatos horgászhal. Azóta a sporthorgászok kü-
lönösen megbecsülik, és már mesterségesen is telepítik a
horgászvizekbe. Ennek ellenére veszedelmes rabló, a lesbôl
támadás nagymestere. Ahogy korosodik, úgy kényelmese-
dik el, és teljes mozdulatlanságban várja az elôtte elúszó
halakat, majd orvul elôront rejtekébôl, és félelmetes fogso-
rával ragadja meg azokat. Táplálékként kedveli a pontyfé-
léket, de nem veti meg a békát, vízipockot, olykor a vízima-
darak fiókáit sem, sôt saját faját is elnyeli. Vizeinkben a szú-
rós tüskés pikó az egyetlen hal, melyet igyekszik békén
hagyni. Élôhelyként a kavicsos fenekû, dús növényzetû,
nyugalmas lassú tiszta vizeket kedveli.
Korán, a jégolvadás után márciustól májusig ívik. Az ikrák
száma, melyet a növényzet között a mederfenéken vagy
annak közelében rak le, függ a nôstény súlyától, váltakoz-
hat a 40-500 ezer lárva között. A lárvák 2-3 hét után kelnek
ki. Tíz napig a szikzacskóból táplálkoznak, majd mire az fel-
szívódik, akkorra a kiscsukák már készen állnak az önálló
táplálkozásra. Ettôl kezdve életüket a táplálék hajszolása

tölti ki. Vízibolhákra, férgekre,
halivadékra, és ragadozó kan-
nibálizmusát nem tagadva meg,
saját ivadékhalakra is vadászik.
Növekedésével arányosan lustul
el, és szívesebben várakozik egy helyben az éppen arra
úszó áldozatra. Teste hosszan megnyúlt, oldalán összenyo-
mott, feje hosszú, kacsacsôrszerû, szájnyílása széles, állkap-
csa sokfogú. A felsô állcsontban félelmetes, hátrafelé irá-
nyuló fogak ülnek, míg az alsóban a fogak hosszabbak és
egyenesen fölfelé irányulnak. A fogsornak köszönhetôen a
legsikamlósabb halat is képes megragadni, menekülését a
felsô fogak akadályozzák meg. A hirtelen gyorsulását a tes-
tén hátul található hát-, illetve farok alatti úszóinak köszön-
heti. Keskeny teste élôhelyétôl függôen különbözô: háta
zöldes vagy barnás, oldalai szürke, sötét keresztsávokkal.
Hasa sárgásfehér, úszói pirosak, melyen szabálytalan alakú
sötét foltok húzódnak.
A hímek 100, a nôstények 150 centiméterre is megnôhet-
nek. A testtömeg a hím (tejes hal) esetében ritkán haladja
meg az 5 kilogrammot, míg a nôstény (ikrás hal) 25 kilo-
grammot is elérheti, bár hazánkban általában 15 kilo-
grammra nô meg. Élettartama 7-10 év. Kevés természetes
ellenségük akad, kannibalizmusuknak és a sporthorgászok-
nak köszönhetôen állományuk viszonylag állandó. Fehér ré-
teges húsa nagyon ízletes.                                         »T.I.




