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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 1754 m2-es, építési telek, közmû
hozzájárulásokkal eladó. I.ár: 3,2 M Ft

Celld-ön 3 szoba+nappalis családi ház, üzlet-
helyiséggel, ép. kertben eladó. I.ár: 27 M Ft

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

Celldömölkön 6 szoba 2 nappalis cs.ház 612
m2 telken eladó. I.ár: 20 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

Jánosházán 3 szoba+nappalis cs.ház iker-
garázzsal eladó. I. ár: 8,5 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

_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 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.

Havidíj*/2 év/: 11.520 Ft

Havidíj: egyedi megállapodás ill. árképzés

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

Nettó árak! *Két éves szerzôdésnél, már 20%-kal
csökkentett ár! 2004. március 1-tôl érvényes árak!

Kábelmodem alapszolgáltatás:
A kétirányú kapcsolat megteremtése és üzemeltetése a fejállomá-
son elhelyezett egység és az elôfizetôkhöz kihelyezett kábelmodem
között a már meglévô kábeltelevíziós kapcsolat mellett + INTRANET

ingyenes használata. (Saját hálózaton belüli adatforgalom.)

IV. KábelNET – 768
Letöltési sebesség: 768 Kbit/s
Feltöltési sebesség: 384 Kbit/s
Benne foglalt forgalom: 3.500 MB
Benne foglalt forgalom felett: 2 Ft/MB
Csatlakoztatható számítógépek száma: 2
E-mail cím : 3 db
Fix IP cím: igényelhetô
www tárterület: 50 MB
Bekapcsolás: 0 Ft
Kábelmodem: 0 Ft

V. KábelNET – MAX
Letöltési sebesség: 512 Kbit/s
8.000 MB/256 Kbit, 16.000 MB/128 Kbit/s
Feltöltési sebesség: 128 Kbit/s
Benne foglalt forgalom: Korlátlan
Benne foglalt forgalom felett: –
Csatlakoztatható számítógépek száma: 1
E-mail cím : 2 db
Fix IP cím: igényelhetô
www tárterület: 50 MB
Bekapcsolás: 0 Ft

Kábelmodem: 0 Ft

VI. KábelNET – Egyedi
Letöltési sebesség: egyedi
Feltöltési sebesség: egyedi

Szolgáltatásunkat egyedi igényeinek 
megfelelôen alakítjuk ki.

Havidíj*/2 év/: 9.800 Ft

Cell-Vas Kft.
VAS-MÛSZAKI BOLT

9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 5. (Kultúrház mögött)
Tel.: 06-95/420-015 • Cell-vas-kft.internettudakozo.hu

Várjuk kedves Vásárlóinkat! Nyitva: H–P: 8–17; Szo: 8–12

A TERMÉKEK FOLYAMATOS BESZERZÉSE MIATT AZ ÁRVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
A KÉPEK ILLUSZTÁCIÓK!

SZEZON VÉGI KANDALLÓVÁSÁR!
MONTANA-1, MONTANA-2, 

IGLU 8 KW-OS KANDALLÓ           79.990 Ft

HUSQARNA MOTORFÛRÉSZ AKCIÓS ÁRON, AMÍG A KÉSZLET TART!
H-136 67.741 Ft, H-340 92.150 Ft, H-345 102.300 Ft 

Fûnyíró
El. 900W 12.900 Ft
El. 1100W 15.900 Ft
El. 1200W 18.450 Ft
Briggs 3,5 LE  47.500 Ft
Briggs 4 LE  49.900 Ft
Tecumseh 3,5 LE  41.900 Ft

Teljesen felszerelt MTB 16.900 Ft-tól • El. Ragasztópisztoly
1.500 Ft • El. Tûzôgép+ragasztópisztoly 5.400 Ft • Sarokcsi-
szoló 3.900 Ft • Ütvefúró 650W 4.800 Ft • Akkus fúró 2 db
18V  akkuval 7.500 Ft • Szúrófûrész szett 10.200 Ft • Hegesztô
trafó 14.990 Ft • Elektromos láncfûrész+lánc, kesztyû, szem-
üveg 21.000 Ft • Permetezô 18 l háti 5.990 Ft – 5 l 3.999 Ft

ZÖLDSÉG, VIRÁGMAG ÉS BIOKRUMPLI KAPHATÓ!

KAPÁLÓGÉP
Briggs 4 LE, 4 kapa 79.990 Ft
Honda 4,5 LE, 6 kapa 96.600 Ft
Honda 5,5 LE, 6 kapa 105.900 Ft
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» J E G Y Z E T

Április 1-je
Még hatot alszunk, és itt van áp-
rilis elseje. Nem akármilyen nap
lesz az a csütörtök, a hagyomány
bolondok napjának nevezi, én in-
kább bolondozók, tréfálkozók
napjának mondanám. Régebben
nagyon kellett figyelni, hogy ne
ugrassanak be bennünket, ma in-
kább a fiatalok próbálják megtré-
fálni a társaikat.
Emlékszem, egyszer diákkorom-
ban fordítva ültünk be ezen a na-
pon a padokba, úgy, hogy a táb-
la a hátunk mögött volt. Taná-
raink vevôk voltak a tréfára, ám
egyik órán nagyon beijedtünk. A
tanár úr kinyittatta velünk a füze-
tet, és mintegy két tucat szám-
tanpéldát írt a táblára, hogy old-
juk meg, húsz perc múlva leosz-
tályozza. Nem gyôztünk hátra fo-
rogni, azaz elôre, de ô mind-
annyiszor keményen ránk szólt.
Mindezt olyan komolyan tette,
hogy teljesen kétségbe estünk.
Amikor letelt a húsz perc, kide-
rült, hogy ez is csak áprilisi tréfa
volt. Fájdalomdíjként az ijedtsé-
gért az óra végéig vicceket me-
sélhettünk. Aki „disznót” mon-
dott, zálogot adott.
Én ezzel a kis történettel „tisztel-
gek” április elseje elôtt.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Kitüntetést kapott Celldömölk Város
Önkormányzata az európai uniós jog-
harmonizációs folyamatban a helyi jog-
alkotás terén végzett kiemelkedô mun-
káért. Az elismerô okleveleket március
9-én a Belügyminisztériumban adták
át. Az ország több mint ötven önkor-
mányzata kapott miniszteri elismerô
oklevelet, Celldömölkön kívül három
Vas megyei önkormányzat – Bucsu, To-
rony, Vasvár – szerepel a kitüntetettek
között. Az okleveleket Lamperth Móni-
ka belügyminiszter nevében Pál Tibor
politikai államtitkár adta át a várost
képviselô Fehér László polgármester-
nek és Baranyai Attiláné dr. jegyzônek.

Kitüntetés a
városnak

Cukrászüzemet építenek
Lerakták az alapkövét a cukrász-
üzemnek, amelyben még az idén
megkezdik a termelést. A három-
millió eurós beruházásból épülô
üzemben elôször hatvanöten, a bô-
vítés után százharmincan dolgoznak
majd.

Fehér László polgármester köszöntöt-
te a megjelenteket március 19-én, a
városszéli cukrászüzem alapkôletéte-
lénél. Az ünnepségen megjelent
Burány Sándor foglalkoztatási és
munkaügyi miniszter és Szabó Lajos
országgyûlési képviselô, valamint
Anton Gsellmann, az osztrák befekte-
tô, a Wewalka cég tulajdonosa is. Kö-
szöntôjében Fehér László örömét fe-
jezte ki amiatt, hogy a zöldmezôs be-
ruházásban új munkahelyeket terem-
tenek Celldömölkön. A tizenhétezer
négyzetméteres területen egy közel
négyezer négyzetméter alapterületû
üzemcsarnokot építenek, ahol elsô
lépésben 65 dolgozót vesznek fel,
majd jövôre, a bôvítés után 130-an
dolgoznak majd.
Burány Sándor miniszter szerint a
cukrászüzem építése jelentheti egy új
korszak nyitányát, hiszen Celldömölk
az elmúlt idôben nem volt elkényez-
tetve a zöldmezôs beruházások terén.
– Talán nem véletlen, hogy ebben az
évben épül meg az üzem, hiszen az
európai uniós csatlakozással felerô-
södtek a gazdasági kapcsolatok a
szomszédos országokkal. Magyaror-
szág azon országok közé tartozik,
ahol a külföldi befektetôk megtalál-
ják a számításukat. A celldömölki
cukrászüzem gyarapodás az itt dolgo-
zóknak, a városnak és az országnak is
– hangsúlyozta a miniszter.
Anton Gsellmann cégtulajdonos el-
mondta, áprilisban kezdik az üzem
építését, és még az idén megkezdik a

termelést. A dolgozók két- vagy
hárommûszakos munkarendben dol-
goznak majd. Cukrászokat, pékeket,
technikusokat – lakatosokat és elekt-
ronikai szakembereket –, irodai admi-
nisztratív személyzetet vesznek fel
majd a pékárukat és cukrászsütemé-
nyeket elôállító üzembe. A cégtulaj-
donos szólt arról is, hogy a termelés-
hez szükséges alapanyagokat is a vi-
dékrôl szerzik majd be. Az elôállított
termékeket a már meglévô osztrák
ügyfeleknek szállítják, de szeretnék
ellátni a helyi, a hazai piacot, és szál-
lítani szeretnének más közép- és ke-
let-európai országokba is. Anton
Gselmann elmondta: Celldömölk föld-
rajzi fekvésével, helyi adottságaival
ideális telephely az új üzem létesíté-
séhez, és a város vezetése is pozitív
hozzáállással fogadta a szándékukat.
A hárommillió eurós – mintegy 765
millió forintos – beruházásból épülô
üzem nemcsak Celldömölk, hanem az
anyavállalat vállalkozási történetében
is mérföldkônek számít.

»TULOK G.

burány sándor miniszter is részt vett az alapkôletételnél

A Mávépcell Kft. tette a legkedvezôbb
ajánlatot a Vulkán fürdô elsô ütemé-
nek kivitelezésére. A közbeszerzési el-
járás eredményét március 12-én hir-
dették ki.
Az önkormányzat decemberben hirde-
tett nyílt, elôminôsítéses közbeszerzé-
si eljárást a Vulkán fürdô elsô ütemé-
nek kivitelezésére. Az elôminôsítéses
eljárás során a hét ajánlattevôbôl ötöt
minôsítettek alkalmasnak. Az öt cég
közül három, a ZÁÉV Rt., a budapesti
Strabag Rt. és a celldömölki Mávépcell

Kft. nyújtott be ajánlatot a március 8-
ai határidôre. A képviselô-testület
mindhárom pályázatot érvényesnek
minôsítette. Az értékelési szempontok
között szerepelt az ár, és az is, mennyi
helyi munkaerôt foglalkoztatnának a
beruházáson. A legkedvezôbb ajánla-
tot a Mávépcell Kft. tette. Az ajánlat
szerint a vállalási ár 1 milliárd 264 mil-
lió forint értékû, a helyi munkaerô
foglalkoztatási aránya 92 százalékos.
Az eredményhirdetés után kilenc nap
múlva lehet szerzôdést kötni. 

Helyi cég a nyertes
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A kemenesaljai honvédtisztek emlé-
kére avattak dombormûvet március
15-én, a városi ünnepségen a pol-
gármesteri hivatalnál, ahol a sza-
badságharcba indulók gyülekeztek
1848-ban.

Horváth Elek honvéd százados arcké-
pe díszíti, rajta kívül kilenc celldömöl-
ki kötôdésû szabadságharcos tiszt ne-
ve áll azon az emlékmûvön, amelyet
a város az 1848/49-es események
emlékére avatott. A ragyogó napsü-
tésben összegyûlt közönséget Söptei

Józsefné alpolgármester köszöntötte.
„Egynek minden nehéz, sokaknak
semmi sem lehetetlen”, idézett be-
szédében.
– Az ünnep üzenete a nemzeti össze-
tartozás tudata, aminek el kell jutni
minden magyar ember füléhez, de
leginkább szívéhez. Nemzetté csak
együtt válhatunk – szólt.
A közelgô európai uniós csatlakozás
kapcsán beszélt arról is, hogy meg
kell ôrizni identitásunkat, és elôrete-
kintve újra fel kell ismerni a szolidari-
tás fontosságát.
– Tudnunk kell mindannyiunknak,
hogy nagy a felelôsségünk, az ered-
ményeinket, kudarcainkat az utó-
daink viszik tovább. Nem félünk a
holnaptól, mert látjuk a tegnapot, és
szeretjük a jelent – mondta az alpol-
gármester.
Az ünnepi mûsorban versek és kato-
nadalok, népdalok hangzottak el, to-
borzó táncot jártak a néptáncosok,
majd felavatták Illés Erika celldömölki
szobrászmûvész alkotását.
Emlékeztek arra, hogy a kemenesaljai
szabadságharcosok a volt bencés rend-
ház, a mai polgármesteri hivatal épü-
leténél gyülekeztek, és mielôtt elin-
dultak volna, utolsó pillantásukat a
mellette lévô Szentháromság-szoborra
vetették. A dombormûvet megáldot-

ták s megszentelték a történelmi egy-
házak képviselôi, majd a város önkor-
mányzata, a megyei közgyûlés és a
pártok helyezték el koszorúikat. Az ün-
nepség után a katolikus temetôben a
szabadságharcos hôsök sírjánál tiszte-
legtek az ünneplôk.
Elôadással és kiállítással emlékeztek a
szabadságharcra március 12-én a Ke-
menesaljai Mûvelôdési Központ és a
Kresznerics Ferenc Könyvtár közös
rendezvényén is. Elôször Németh Ti-
bor, a könyvtár munkatársa idézte fel
a kemenesaljai hôsök példáját.
Kiemelte Horváth Eleket, akinek kép-
mása és neve mellett kilenc másik
honvéd tiszt neve – Berzsenyi Lénárd,
Poppel Antal, Rátz Sándor, Simon
András, Szél Mihály, Széll József,
Ujváry István, Vidos József, Virág-
halmy Ferenc – neve díszíti a hôsök
dombormûvét. A szabadságharcos
katonákról és az 1848/49-es hadi
eseményekrôl Nagy István celldömöl-
ki származású hadtörténész, muzeo-
lógus tartott elôadást. A mûvelôdési
központ galériáján egyúttal kiállítás
nyílt Berzsenyi Lénárd börtönrajzai-
ból, amelyeket Olmützben raboskod-
va készített fogolytársairól, valamint
Somogyi Gyôzô grafikáiból. A kiállítás
március végéig látogatható.

»TULOK GABRIELLA

Március 15-e alkalmából kiemelkedô tevékenységük elismeréseként kitünte-
téseket adtak át állami és megyei szinten.
A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét kapta a celldömölki szárma-
zású dr. Horváth Jenô, a Nyugat-magyarországi Egyetem egyetemi tanára, a
matematikai tudományok doktora.
NATO Szolgálatért Érdemérmet kapott a celldömölki származású Szenes Zoltán
altábornagy, a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fônöke.
Pro Sanitate kitüntetést kapott az egészségügyben folytatott tevékenységéért
Limpár József, a Kemenesaljai Egyesített Kórház gazdasági igazgatója.
Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért közigazgatási tagozata kitüntetést ka-
pott Sebesiné Fider Rozália, a Celldömölki Polgármesteri Hivatal ügyintézôje.
Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért kulturális tagozata kitüntetést kapott
Szomjú Lászlóné, a Kresznerics Ferenc Könyvtár könyvtárosa.
Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért egészségügyi tagozata kitüntetést
kapott dr. Mesterházy Zsuzsanna körzeti háziorvos.
Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért gyermek- és ifjúságvédelmi tagozata
kitüntetést kapott Molnárné Hubay Zsuzsanna, az ÁNTSZ celldömölki intézeté-
nek vezetô védônôje.
Vas Megye Önkormányzat Szolgálatáért közbiztonsági tagozata kitüntetést ka-
pott Szajdán Lajos, Celldömölk és Sárvár polgármesteri hivatalainak védelmi
referense, katonai és védelmi fômunkatárs.

» Vetélkedô a városról
A Gáyer iskola csapata nyerte a várostörténeti vetélkedôt,
amit március 19-én rendeztek a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központban. A város kettôs jubileuma alkalmából rendezett
versenyen részt vevô csapatok írásbeli forduló után jutottak
be a döntôbe, ahol többnyire játékos feladatokat oldottak
meg. A vetélkedôre a következô lapszámunkban visszatérünk.
» Jeles napok
Könyvtári órákat, elôadásokat tartanak Jeles napok a kör-
nyezet és a természet védelmében címmel a Kresznerics
Ferenc Könyvtárban. Március 24-én a vízrôl esett szó, ápri-
lis 22-én a Föld, május 12-én a madarak és fák napja, má-
jus 25-én a világ nemzeti parkjai lesz az elôadások témája.
A gyerekek háromfordulós rejtvényfüzetet is kitölthetnek.
» Testületi ülés
Március 31-én tartják a képviselô-testület soros ülését. A
képviselôk egyebek között beszámolót hallgatnak meg a
2003. évi pénzügyi terv teljesítésérôl, a Celldömölki Mû-
szaki Szakközépiskola és Szakiskola elmúlt ötéves tevé-
kenységérôl. 
» Szünidôben
A tavaszi szünetben is várják a gyerekeket a Kemenesal-
jai Mûvelôdési Központban. Április 6-9-én 10 órától 12
óráig filmvetítéseket, foglalkozásokat és játékkuckót tar-
tanak. Április 12-én 9 órától húsvéti játszóházban a tojás-
festés rejtelmeiben merülhetnek el a résztvevôk.

Dombormûvet avattak az ünnepen

a polgármesteri hivatal falán a hôsök emlékmûve

fotó: völgyi lászló

» RÖVIDEN

A  K E M E N E S A L J A I  S Z A B A D S Á G H A R C O S  H Ô S Ö K R E  E M L É K E Z T E K

Kitüntetések
március 15-én
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Az unió gazdasági lehetôség

– A város jubileuma alkalmából Cell-
dömölk Városért Érdemérmet kapott.
Képviselôúr, hogyan értékeli az elis-
merést?
– Mindig megtisztelô az embernek,
ha kitüntetést kap. Úgy gondolom,
hogy azok a dolgok, amelyek az el-
múlt idôszakban történhettek itt,
Celldömölkön, elsôsorban azoknak az
érdemük, akik a helyi önkormányzat-
ban tevékenykedtek, illetve Celldö-
mölk lakosságának köszönhetô, hogy
ennyi minden megvalósul. Nem kis
büszkeség végiggondolni azt, hogy a
celldömölkiek akarták például, hogy
a kórház megmeneküljön, amihez a
szerencse, az önkormányzati akarat
is kellett. Nekem az a dolgom, hogy
azt képviseljem, amit az emberek
többsége gondol. Hiába van egy te-
hetséges közösség, ha nem jelentke-
zik mögötte önkormányzati, illetve
országos szinten kormányzati támo-
gatás, akkor az egész semmit nem
ér. A szociális lakások építéséig, a
Ság hegy körüli utak fejlesztéséig, a
sági csatornarendszer befejezéséig
sok minden történt abban a négy év-
ben, amelynek alapján úgy gondolta
a városvezetés, hogy kapok egy em-
léklapot. Köszönetet mondok nem-
csak a városvezetésnek, hanem Cell-
dömölk polgárainak is.
– Politizált kormányzati és ellenzéki
pozícióban is a parlamentben. Ön
szerint mi a legfontosabb a parla-
menti munkában?
– Sokan azt hiszik, hogy nagyon szép
dolog országgyûlési képviselônek
lenni. Gyakorlatilag, amiért ott va-
gyunk, az elég száraz ügy. Vannak
törvények, amiket különbözô okok
miatt módosítani kell, új törvényeket
kell létrehozni. Ez a parlament szere-
pe. Az emberekben az a kép él, hogy
a képviselô elintézi például azt, hogy
új munkahelyeket teremtsenek. Nem
ez a képviselô dolga, bár lobbizhat
érte. Baj lenne, ha csak a képviselôk
akaratán múlna, hogyan osztogatjuk
a pénzeket. Természetesen vannak
fórumok, amelyeken szóvá kell tenni
azokat a dolgokat, amelyek a térsé-
get érintik. Én most már hatodik-he-
tedik éve harcolok a Hungarotel, a ré-
gi Rábacom monopóliuma ellen.
Ugyanis elviselhetetlen az, hogy pél-

Kovács Ferenc országgyûlési képvi-
selôvel a parlamenti munkáról, az
európai uniós csatlakozásról beszél-
gettünk.

K O V Á C S  F E R E N C  A  T Ö R V É N Y H O Z Á S R Ó L ,  A Z  Ö S S Z E F O G Á S  E R E J É R Ô L
dául az internetszolgáltatásban olyan
árakat diktál, ami abszolút a legdrá-
gábbnak tekinthetô az egész ország-
ban. A vonalak bekötése más körze-
tekben 4–5-ezer forint körül mozog,
itt 40 ezer forint, a tízszeresét kérik
érte. A korlátlan internethasználat a
Hungarotel szolgáltatási területén 18
ezer forint, míg máshol 8 ezer forin-
tért hozzá lehet már férni. Emiatt én
elég sokat levelezek szakemberek-
kel, minisztériummal. Ez nem olyan
látványos ügy, de szeretném, hogy
az itt élô emberek ne legyenek ki-
szolgáltatva. Nemcsak Celldömölkön,
hanem az egész választókörzetben,
Vas megye egynegyedében érinti az
embereket. Komolyan dolgozom és
lobbizok azért, hogy például a celldö-
mölki fürdô pénze megmaradjon,
ugyanúgy azért, hogy a sárvári elke-
rülô út második üteme is meglegyen.
Remélem, hogy Celldömölknek meg-
valósul a fürdô-álma, és azt is, hogy
aki Celldömölkrôl Szombathely felé
megy, az kikerülheti Sárvárt, ami hi-
hetetlenül felgyorsítaná az utat. En-
gem, mint a két település képviselô-
jét, személyesen is ez érint legjob-
ban, hogy megvalósuljon.
Fontos az is, hogy egy-egy törvényrôl,
törvénymódosításról legyen vélemé-
nyem. Általában a saját szakterülete-
met figyelem, például a vendéglátás,
a szôlészet-borászat, most pedig a te-
rületfejlesztés kapcsán felmerült kér-
désekben adok be módosító javasla-
tokat. Sokszor értetlenül állok a tör-
vényt elôkészítô apparátus gondolko-
dásával szemben, úgy gondolom,
sokszor nem a politikusokkal van a
gond, hanem az apparátus, a minisz-
tériumokban dolgozó szakemberek,
szakértôk tehetetlenségével. A szôlé-
szetrôl, borászatról szóló törvény mó-
dosításával kapcsolatban részben a
szakmai szervezeteknek is kivívtam a
haragját azzal, hogy azt mondtam
például: az nem tisztességes kocsmá-
ros, aki nem standol 24 óránként bo-
rokat. Ha nincs naponta elszámolva
minden tételesen, nem tudom, hogy
állok árukészlettel, árurendeléssel.
Aki nem ezt teszi, az nem való erre a
pályára. És ennek semmi köze a bor-
hamisításhoz. A borhamisítást ott le-
het megfogni, ahol végrehajtják. Szo-
morúan látom, hogy pontosan tudják
a fináncok, a pénzügyôrség, hogy hol
történnek az események, de egyetlen
eset sincs, hogy megbüntették volna
a borhamisítókat.

– Mi a véle-
ménye az eu-
rópai uniós
csatlakozásról,
milyen hatás-
sal lesz a tele-
pülésekre, a
kistérségekre?
– Komoly gaz-
dasági erôt
képvisel ez az
összefogás. Az
Európai Unió-
ban az államok
függetlensége
megmarad, és
létrejön egy
pénzügyi, gaz-
dasági és ipari
koordináció. A bôvítéssel egészen biz-
tos, hogy potenciálisan olyan erô jele-
nik meg a gazdasági világban, ami el-
lensúlyt tud teremteni az amerikai
globalizációs törekvéseknek. Az unió
erejét mutatja az is, hogy az euró fo-
lyamatosan magasabb árfolyamon
jegyzett pénz, mint a dollár. Ennek az
összefogásnak hosszú távon igenis
van jövôje, és jó, hogy benne leszünk.
Aki azonban azt mondja, hogy május
3-án tejjel-vajjal folyó Kánaán lesz
Magyarországon, az téved, kár ilyen il-
lúziókat kergetni. Hosszú folyamat
lesz, nagyon sokat kell azért dolgoz-
nunk, hogy a hazai vállalkozások, üze-
mek, a munkahelyek megmaradja-
nak. Ez a felelôssége mindenféle poli-
tikának, településen, kistérségben, re-
gionálisan és országosan is. Ehhez az
kell, hogy rugalmasan, gyorsan alkal-
mazkodva olyan csapatot tudjunk
felállítani, olyan emberek képviselje-
nek minket, akik reagálni tudnak
adott helyzetekre.
Vigyázni kell arra, hogy amit mi ter-
melünk meg, mi állítunk elô, azt itt
tudjuk eladni, és ha szerencsénk van,
akkor be tudjunk kerülni közös pia-
cokra is. Felelôsségteljes gondolko-
dást igényel a csatlakozás, komolyak
az elvárások, de hosszú távon ez ne-
künk jó. A gyerekeink miatt jó, mert
ha kívül maradunk, akkor lemaradunk
arról a lehetôségrôl, amit az egyesült
Európa gazdaságilag kínál. Meg kell
ôrizni természetesen az identitásun-
kat, hagyományainkat, szokásainkat,
a nyelvünket, de a gazdasági egység-
be be kell kerülni, mert ilyen kicsi nép
nem tudna a világ nagy gazdasági
erôivel szemben megmaradni.

»TULOK GABRIELLA
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A reneszánsz idôszaka egyfajta újjá-
születés az emberiség történetében,
mikor a túlvilági életre való felkészü-
lés helyett a földön találta meg az
élet valódi értelmét. Teret kapott a
tudomány, a mûvészet, az építészet
fejlôdése, az uralkodók és a mecénás
fôurak udvaraiban több tudós és mû-
vész vendégeskedett, tartózkodása
idején csodálatos dolgot alkotva.
E kor zenéjébôl és táncaiból kapott

ízelítôt március 6-án az Ádám Jenô
Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola
kamaratermében, reneszánsz zenét
és táncot láthatott-hallhatott a kö-
zönség. A reneszánsz együttes hat
éve alakult, ma már Ómuzsika együt-
tes néven mûködnek, tagjai a zeneis-
kolában tanítanak vagy tanultak egy-
kor. Európai és magyar zenét játsza-
nak, de fô profiljuk a magyar rene-
szánsz zene. A korban kedvelt és
használt hangszer volt a lant, a viola
de gamba és különféle fúvós hang-
szerek, amelyeken az est folyamán
megszólaltak a dallamok. Handler
Ákos, a reneszánsz együttes vezetôje
elmondta, hogy a nyárra tervezik egy
CD megjelentetését, amelyen XII. és
XVIII. századból származó zene lesz
majd hallható.
A mûsort reneszánsz dalok és a Ke-
menesalja Néptáncegyüttes tagjai ál-
tal elôadott XVI. századi francia tán-
cok és egy XVII. századi hajdútánc szí-
nesítette. A hangverseny után rene-
szánsz táncház keretében régi tánco-
kat tanulhattak az érdeklôdôk. A ka-

marateremben a Veszprémi Vár
Alkotókörének kiállítását tekinthette
meg a közönség, a tárlatot Illés Erika,
a mûvészeti iskola tanára ajánlott fi-
gyelmükbe.

»NAGY ANDREA

Idôutazás a reneszánsz korába

Egy szál harangvirág, ennyi csak, mit adhatok, és kívá-
nok még nagyon sok boldog nônapot… énekelte Be-
rentei Péter március 6-án a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központban a celldömölki hölgyeknek.
Berentei Péter táncdalénekest az 1983-as Ki mit tud?-
on ismerhette meg a közönség. Hozzánk húszéves pá-
lyájának legkedvesebb dalait hozta el. Ismert és kíván-
ságmûsorokban is gyakran kért számokat adott elô
többek között Cserháti Zsuzsától, Ihász Gábortól, Szécsi
Páltól. Új lemezének címadó dalát, a „Mindent a sze-
relemért” is elôadta. Szintén ezen a kazettán hallható
az „Élj és mindig remélj!” címû dal, az egyetlen, amit
maga írt az énekes. S hogy a zord idôjárásról egy kicsit
elfeledkezzen az ünnepelt hölgykoszorú, elkalauzolta
ôket a hideg télbôl a napfényes Spanyolországba. A
hangulatot felpezsdítette ez a nóta, a refrént – Viva
Espania! – a közönség is énekelte.
A zene Berentei Péter számára, mint mondta, az érzé-
ki és az érzék feletti világ közvetítôje. Mindenki ad a
másiknak valamit: a közönség tapssal visszajelzéseket,
ô, az énekes pedig boldoggá teszi az embereket a da-
lain keresztül. Életfilozófiája szerint kinek-kinek annyit
ér az élete, amennyi örömöt szerez másoknak.

» KOVÁCS LILLA

Egy szál
harangvirág

az ómuzsika együttes zenélt

reneszánsz zene, reneszánsz tánc

» Színházi fesztivál
A színház világnap alkalmából színházi találkozót rendez a Soltis Lajos
Színház március 26-28-án. Az országos minôsítô fesztiválon hazai és or-
szághatárokon túli társulatok mutatkoznak be a szakmai zsûri és a kö-
zönség elôtt. Az elôadások nyilvánosak, pénteken és szombaton egész
nap, vasárnap délelôtt zajlanak a KMK-ban.

» Gázláng a színpadon
A Soproni Petôfi Színház társulata a Gázláng címû bûnügyi történetet
mutatja be a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban április 4-én. A sze-
replôk között van többek között Nagy-Kálóczy Eszter, Szilágyi Tibor és
Bakai László. A színdarab a bérletes és páholyos elôadások sorozatában
szerepel, és jegyet is lehet vásárolni.

» Versmondóknak
Versmondó versenyt hirdet a Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány a
költészet napja alkalmából. A versmondók két kategóriában, 14 éves
kor alattiak és 14 év felettiek mutatkozhatnak be egy verssel Dukai
Takách Judittól, illetve egy másik költeménnyel, amelynek szerzôje kö-
tôdik Kemenesaljához. Jelentkezni április 14-éig személyesen vagy írás-
ban lehet a KMK-ban. A verseny április 16-án 14 órakor lesz.

» Dixilandkoncert
Április 17-én a Benkó Dixiland Band lép fel a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központban. Jegyeket elôvételben 1600 forintért, az elôadás elôtt 2000
forintért lehet vásárolni.

» KULTÚR-MORZSÁK
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Agyagba álmodott formák

Március 10-11-én ismét Celldömölk adott
otthont a torna diákolimpia országos elô-

döntôjének. Az általános iskola alsó tago-
zatától a középiskola utolsó évfolyamáig
három korcsoportban 43 csapat versenyzôi
küzdöttek az országos döntôbe jutásért.
Városunk a Szent Benedek és az Eötvös is-
kola leány csapatai révén volt érdekelt a
küzdelemben. Örömünkre a Szent Bene-
dek iskola mindkét csapata – folytatva a
hagyományokat – továbbjutott, az Eötvös
iskola felsôs gárdája pedig a 10. helyet
szerezte meg.
Az általános iskolás leány csapatok verse-
nyének végeredménye:
I-II. korcsoport (1-4. osztályosok, 12 csa-
pat): 1. Szombathely, Bolyai 2. Celldömölk,
Szent Benedek 3. Pápa, Munkácsy 4.
Veszprém, Hriszto Botev 5. Nagykanizsa,
Hevesi 6. Gyôr, Apor Vilmos.
III-IV. korcsoport (5-8. osztályosok, 11 csa-

pat): l. Celldömölk, Szent Benedek 2. Gyôr,
Kovács Margit ÁMK 3. Zalaegerszeg, Liszt F.
4. Veszprém, H.B. 5. Pápa, Munkácsy 6.
Szombathely, Bolyai … 10. Celldömölk,
Eötvös.
Az országos döntôbe jutott csapatok tagjai:
I-II. korcsoport: Marton Laura, Takács Viktó-
ria, Cseke Evelin, Kiss Patrícia, Tömböly
Edina, Geiszter Kitti. III.-IV. korcsoport:
Bognár Zsófia, Horváth Fruzsina, Horváth
Zsuzsanna, Sebestyén Kinga, Nagy Ivett,
Somogyi Judit, Balázs
Viktória. A csapatok
felkészítôje: Somo-
gyi Judit.
Az országos döntôt
március 26-28-án
rendezik Debre-
cenben.

Az ötlet, hogy a Kemenesaljára jöjje-
nek, Ágnestôl származott, neki itteni
kötôdései vannak. Édesanyja tizennégy
éves koráig vönöcki volt, és ma is élnek
itt rokonai. Az elgondolással István is
egyetértett. A drágán bérelt ócsai mû-
helyt feladták, és megvásárolták a Pe-
tôfi utcai épületet, ami végre a sajátjuk.
Amikor idejöttek, az elsô teendôik közé
tartozott a fazekasmûhely kialakítása. A
fontos munkákon már túl vannak, bár
még mindig sok a tennivaló.
István formatervezô keramikus, szelle-
mi szabadfoglalkozásúként tevékeny-
kedik. Szegedrôl származik. A mezôtú-
ri fazekas szövetkezetnél kezdett tevé-
kenységétôl hosszú út vezetett Vönöc-
kig. Munkáival számtalan zsûrizteté-
sen vett részt, és alkotásainak nyolc-
van százaléka elsô díjas lett. Mint el-
mondta, ezek a zsûriztetések megany-
nyi tanulsággal jártak, amiket munká-
ja során folyamatosan kamatoztatott.
Közben dolgozott budapesti iparmûvé-
szeknek, bérkorongozást végzett né-
met hobby-keramikusoknak, de ennek
a korszaknak vége, most már a maga
ura. A vönöcki mûhelyben elsôsorban
arra törekszik, hogy az élô népmûvé-
szetet ápolja. Különbözô technikákat
alkalmaz, s az eredmény gyönyörû

korsók, vázák, tálak, fôzô- és sütôedé-
nyek, hagymatárolók, ecetérlelô edé-
nyek, teafôzôk, gyümölcsfacsarók és
még sorolhatnánk. Ezek nagy része
egyre népszerûbb a mai háztartások-
ban is, ott mindenképpen, ahol a ha-
gyományos, természetes ízekre helye-
zik a fô hangsúlyt.
Ágnes eredetileg banki alkalmazott
volt, majd üzletkötô. Végzettsége sze-
rint közmûvelôdés-szervezô és népi
játszóház-vezetô is. Emellett elvégzett
a fôvárosban egy önköltséges fazekas-
iskolát. A mûhelyben neki külön koron-
gozója van. Ô elsôsorban tálakat, tá-
nyérokat alkot gyönyörû kivitelben.
A házaspár büszke a konyhájukban ál-
taluk létrehozott sparheltre, amelyben
a ház asszonya kizárólag az általuk ké-
szített cserépedényekben süt és fôz.
(A kuglóf és a kenyér minôségérôl
magam is meggyôzôdtem: kitûnô.)
A Berta-Sipos házaspár az elmúlt év
tavaszán bemutatta alkotásait a cell-
dömölkieknek a Kemenesaljai Mûve-
lôdési Központ galériáján, majd ôsszel
a Vönöcki Szüreti Napon a „hazai” kö-
zönségnek is. Bízunk benne, hogy idô-
rôl idôre minden érdeklôdô láthatja
legújabb alkotásaikat.

» VÖLGYI LÁSZLÓ

Vönöck, Petôfi Sándor utca. Jelentéktelen, hosszúkás fehér ház az út job-
boldalán. Itt él és alkot egy, a fôvárosból a Kemenesaljára költözött fiatal
fazekas házaspár, Berta István és Sipos Ágnes.

bognár zsófia

marton laura

Országos döntôben a tornászlányok
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» A szakmai tevékenységrôl, az oktatásról
Az iskola közvetlenül foglalkozik az óvodásko-
rúak 21 százalékával, az általános iskolai ko-
rosztály 27, a 14-18 éves korosztály 14 száza-
lékával. Az elsajátított ismeretek a szabadidô
hasznos eltöltésének egyik, de nem elhanya-
golható lehetôségét és az alkotói öröm forrását
adják. Az intézményben felmenô rendszerben
sajátíthatják el a tanulók a továbbtanulás alap-
jait. Az elméleti oktatás mellett a zeneoktatás
egy kiselôképzô, egy elôképzô, hat alsó fokú
és négy középfokú évfolyamon, az alapfokú
tánc- és képzômûvészeti oktatás pedig 12 év-
folyamos formában mûködik. Az Ádám Jenô
Zeneiskolában és Alapfokú Mûvészeti Iskolá-
ban vonós, fúvós, ütôs, zongora, elméleti, tánc,
képzômûvészeti, drámapedagógiai és magán-
ének tanszakok mûködnek. Kihelyezett zenei
tagozat mûködik Bobán, kihelyezett néptánc
tagozat Kenyeriben és Külsôvaton, jazz-balett
tagozat pedig Nagysimonyiban, Kenyeriben és
Kemenesmagasiban. Az intézményben a sza-
kos ellátottság megfelelô. A mûvészeti feszti-
válokon, szakmai találkozókon, a különbözô
szakági versenyeken elért eredmények alapján

tartják az intézményt, színvonalát és létszámát
tekintve a megye második legnagyobb mûvé-
szeti alapiskolájának.

» Az iskola arculata
Az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapis-
kola Celldömölk és környéke szellemi és kultu-
rális életének meghatározó szereplôje. A volt
növendékek szívesen járnak vissza a rendezvé-
nyekre. Az iskolából kikerülô tanulók pozitív
tulajdonságokkal, szilárd, továbbfejleszthetô
tudással és megfelelô kommunikációs készség-
gel rendelkeznek. A közösség tagjai segítik
egymást, az intézményben a legfôbb érték a
tisztelet, a tolerancia és a jól végzett közös
munka. Az iskolavezetés támaszkodik a koráb-
ban megteremtett értékekre, hagyományokra,
és azokat folytatni, megújítani törekszik.

» A zeneiskola szerepe a város életében
A zeneiskola az országban elsôként vette fel
1988. december 1-jétôl Ádám Jenô nevét. Je-
lenleg 607 beiratkozott tanulója van az intéz-
ménynek, amely a város életében kettôs
feladatot lát el. Egyrészt ellátja a tanulók sze-
mélyiségfejlôdésében az általános iskolák, kö-
zépfokú oktatási intézmények munkáját
kiegészítô mûvészetoktatási alapfeladatot,
másrészt a város kulturális életében egy bizo-
nyos szolgáltató szerepkört tölt be. Alap-
feladatát tekintve az egyéni hangszeres kép-
zés, a csoportos muzsikálás, a zenei mûveltség
megalapozásán kívül utánpótlást biztosít a vá-
ros mûvészeti csoportjai számára. Kulturális
szolgáltató szerepköre saját hangversenyek-
kel, más rendezvények zenei kiegészítésével,
iskolai mûsorok zenei betétekkel való gazda-
gításában nyilvánul meg.
A Liszt Ferenc Vegyeskar 1966 óta mûködik
Süle Ferenc karnagy vezetésével. A hetvenes
évektôl napjainkig sok emlékezetes külföldi
vendégszereplésen vett részt a kórus. Tagjai
ma már fôleg fiatalok, utánpótlása biztosított.
Celldömölk kulturális életében fontos a ze-
neiskola ifjúsági fúvószenekarának a szere-
pe. Fellépnek a város és városkörnyék ren-
dezvényein, jeles ünnepeken térzenével sze-
repelnek.
Hosszú évek óta mûködik városunkban a Ke-
menesalja Néptánccsoport, amely napjainkban
már három csoporttal vesz részt Celldömölk és
környéke rendezvényein, öregbítve városunk
és most már az intézmény hírnevét itthon és
külföldön egyaránt. Az intézményben szeret-

nék megszervezni a népzene szakot, ami egy-
részt a néptánc szak ugrásszerû fejlôdését je-
lenthetné, saját kísérô zenekar létrehozását
tenné lehetôvé, egyben színesebbé tehetné az
iskola profilját.
Fontos tudni azokról a kis kamaracsoportokról
is, amelyek közremûködésükkel hangulatosab-
bá teszik a város rendezvényeit. Ilyenek pél-
dául a furulya együttesek, gitár-, furulya-, szin-
tetizátoros duók, valamint a reneszánsz együt-
tes, amely szerte a Dunántúlon önálló hangver-
senyeken lép fel, és már kinevelte saját után-
pótlását is. A Zenebaráti Kör 1988 óta mûködik
osztatlan sikerrel. Az utóbbi években indult az
Ifjú Tehetségek Pódiuma, melynek szereplôi a
zenemûvészeti fôiskolákon tanuló, elsôsorban
volt celldömölki diákok, akik évente mintegy
öt koncertet tartanak. Az ifjúsági hangverse-
nyek a zenét nem tanuló általános iskolai tanu-
lók részére szervezôdtek, így ezek a gyerekek
is közelebb kerülhetnek a muzsikához. Ennek a
sorozatnak a szereplôit a környék zenemûvé-
szeti szakközépiskolái adják. Havonta tartanak
növendékhangversenyt, ahol a hangszeres ta-
nulók produkcióit szüleik, rokonaik hallgathat-
ják meg. A zeneiskola tanulói évek óta részt
vesznek, produkcióikkal gazdagítják a városi
rendezvényeket.

»VASS VERA

Az Ádám Jenô Zeneiskola és 
Mûvészeti Alapiskola elérhetôségei
Levelezési cím: 
9500 Celldömölk, József Attila u. 3.
Telefon / fax: 95/420-077
E-mail: zenadam@mail.datanet.hu

Sorozatunkban a városunkban mûködô iskolák vezetôinek adunk lehetôséget arra,
hogy bemutassák iskolájukat, elmondják, milyen feltételekkel várják az ôket választó
diákokat. Az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskoláról Bejczi Károly igazgató-
val beszélgettünk.

Bemutatkozik a zene- és mûvészeti iskola

bejczi károly igazgató
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A Várkapu-Nádasdy Kupa elnevezésû leány kézilabdatornán lépett pályára február 26-án
a Gáyer Gyula Általános Iskola csapata Geiger Csilla tanárnô irányításával. A celliek a 3.
helyezést szerezték meg, így hosszú idô után ismét eredményes utánpótlás csapatról
számolhatunk be.
A kupán a celliek mellett Ikervár, a sárvári Nádasdy és a szombathelyi sportiskola csa-
patai vettek részt. A mérkôzések: Szombathelyi SI – Gáyer 11:8, Gáyer – Sárvár-Nádasdy
15:12, Ikervár – Gáyer 20:10. A kupa végeredménye: 1. Ikervár, 2. Szombathelyi SI, 3.
Celldömölk-Gáyer, 4. Sárvár-Nádasdy.
A Gáyer Gyula Általános Iskola csapata: Németh Nikoletta, Németh Vivien, Lóránt Kata-
lin, Horváth Patrícia, Szomorkovics Alexandra, Károlyi Mónika, Gombási Krisztina, Dobány
Dóra, Marsai Evelin, Sebestyén Rita. Edzô: Geiger Csilla.

» VASS VERA

Leányok sikere

A magyar kultúra napja tiszteletére a me-
gye középiskoláinak rendezett Kölcsey-ve-
télkedôt a körmendi Kölcsey Ferenc Gim-
názium január 22-én. A vetélkedô mellett
szónokverseny, a korábban meghirdetett
képzômûvészeti és irodalmi pályázatok
eredményhirdetése, irodalmi mûsor, ko-
szorúzás és kiállítás-megnyitó szerepelt
még a kultúra napi programban. Celldö-
mölkrôl a Mûszaki Szakközépiskola és Sza-
kiskola diákjai mérettették meg magukat a
vetélkedôn, melyen számot kellett adniuk
írásban és szóban is Kölcsey Ferenc életé-
rôl, munkásságáról. A sokszínû feladatok
közül talán a legnehezebb a Huszt címû
epigramma illusztrációjának az elkészítése
volt. A versenyzôknek a legjobban a Köl-
csey-honlap elkészítése tetszett, amit szó-
ban kommentálni is kellett a zsûri elôtt.
Szerepelt még a feladatok között életrajzi
teszt és pályázat elkészítése is. A remek
mezônyben a szakközépiskola tanulói a
harmadik helyezést szerezték meg. A csa-
pat tagjai Borsits Marietta, Vajda Nóra és
Sárközi Tibor voltak.

Diákok Kölcseyrôl

Rangos megmérettetésnek számít a Du-
nántúl Kupa, ahol az Eötvös iskola kézilab-
dásai szinte már évtizedek óta mindig je-
len vannak. Az 1991/92-es születésû leány
csapat nagy küzdelemben hajszállal ma-
radt le a dobogóról, és szerezte meg a ne-
gyedik helyet. Süle Nándor edzô a diák-
olimpiai felkészülés szempontjából feltét-
lenül eredményesnek mondta a tornát.
Hogy a jóslás mennyire igazolódik be, az
majd a napokban eldôl, hiszen a diákolim-
piai küzdelmek most zajlanak. 
Új ága a kézilabdának a szivacskézilabda,
mely a szakemberek szerint óriási felfutás
elôtt áll. Kiemelt az utánpótlás programok
körében, mely az óvodát, és az iskolák al-
só tagozatát célozza meg. Süle Nándor el-
mondta, hogy Horváth János ikervári kollé-

gájával együtt úttörô szerepet vállaltak a
sportág korosztályos bajnokságának elindí-
tásában, melynek Ikerváron rendezett me-
gyei döntôje - melyet Gyurcsány Ferenc
szakminiszter nyitott meg - jó mérkôzése-
ket hozott. Az 1993/94-es születésû fiú
csapat minden mérkôzését fölényesen
nyerve jutott az országos elôdöntôbe, de
nem volt miért szégyenkeznie az eötvösös

Kézilabda folytatásokban

A Zrínyi Matematikaverseny országos dön-
tôjébe jutott Márczi Péter, a Gáyer Gyula
Általános Iskola hatodik osztályos tanulója.
A megyei forduló eredményeit
március 12-én hirdették ki
Szombathelyen. Péter két hi-
bával oldotta meg a 15
feladatból álló sorozatot, így
második helyezettként a telje-
sítménye alapján jutott be az
országos döntôbe, amit április
7-9-én rendeznek Kecske-
méten. Vas megyében
79 iskola 1825 tanu-
lója vett részt a ver-
senyen a különbözô
é v f o l y a m o k o n ,
C e l l d ö m ö l k r ô l
egyedül Péter ju-
tott tovább. Felké-
szítô tanára Mol-
nárné Nagy Anikó.

Egy elsô és egy második helyezést szerez-
tek a Gáyer Gyula Általános Iskola diákjai
a Közlekedésismereti Verseny megyei
döntôjében. A Közlekedési Minisztérium
által kiírt versenyen iskolánként egy ne-
gyedik és egy nyolcadik osztályos tanuló
vehetett részt. A megyei döntôn Horváth
Dávid a negyedik osztályosok versenyében
elsô helyezett lett, a nyolcadik osztályosok
között Téttry Dávid a második helyet sze-
rezte meg. Horváth Dávid az egri országos
döntôn képviseli Vas megyét.

Kiváló kerékpárosok

B csapatnak sem, mert ôk a második he-
lyet szerezték meg. A velük egykorú leány
csapat a megyei második helyet szerezte
meg, de ez a helyezés nem volt elegendô
a továbbjutáshoz. A fiúk közül a legjobb já-
tékos címet Esztergályos Máté érdemelte
ki, míg ugyanezen cím büszke birtokosa
lett holtversenyben egy ikervári kislánnyal
Varga Marietta.
A jó szereplés természetesen tovább folyta-
tódhat, hiszen országos elôdöntôkben, illet-
ve döntôs részvételeken érdekeltek az eöt-
vösös csapatok. Képünkön az 1992/93-as
születésû leánycsapat látható, akik az ADI-
DAS Kupában országos elôdöntôbe jutottak.
Felsô sor: Süle Nándor edzô, Kazári Patrícia,
Nagy Bettina, Somogyi Alexandra, Tarczy
Enikô, Gôcze Evelin, Németh Réka, guggol-
nak: Magyar Lilla, Steiner Borbála, Prépost
Nikoletta, Antók Fruzsina, Varga Marietta.

Kis matematikus
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Jó néhány jogelôdje volt annak a celldö-
mölki telephelyû cégnek, amely végül
is Kemélyép Kft. néven vált ismertté és
elismertté. 1995 óta ez a végleges el-
nevezés jelzi egyszerre a kemenesaljai
illetôséget és a mélyépítéssel foglalko-
zó cég profilját. Ügyvezetô igazgatója
dr. Varga Gábor, akit a vállalkozás múlt-
járól, jelenérôl és terveirôl kérdeztünk.

Az 1964-es dátum jelöli az elsô társulás létre-
jöttét, melybôl folyamatos bôvüléssel, majd
átalakulással jött létre a Kemélyép Kft. A rend-
szerváltás elôtti idôkben érték el a legmaga-
sabb létszámot, igaz, ebbe beleszámított a

celldömölkin kívül a büki és a vasvári telephely
is. 208-an dolgoztak ekkor a cégnél, és – a
mélyépítô profilhoz képest – meglepôen ma-
gas, 30 fô volt a nôk száma. Zömében a köny-
velésben, gazdasági középvezetôként dolgoz-
tak. A férfi munkaerônek körülbelül a fele volt
betanított, kubikus munkát végzô ember, a
másik öven százalék szakmunkásként, elsôsor-
ban gépkezelôként dolgozott. A vállalt munka
jellegét zömében a közcélú, elsôsorban fenn-
tartási, valamint a vízrendezési és a meliorizá-
ciós munka jelentette.
A rendszerváltás a cég életében is jelentôs vál-
tozásokat hozott. A talpon maradáshoz radiká-
lis létszámleépítésre volt szükség: mindössze
105 dolgozóját tartotta meg a cégvezetés.
Igaz, a munka jellege is megváltozott, ipari
közmûépítés, csatorna-, út-, gázépítés tette ki
a megbízások zömét. Az elbocsátottak nagy ré-
sze szakképzetlen munkaerô volt. A létszám-
leépítés kényszere az ezredfordulóig állandósí-
totta a létszámot, mára pedig beállt a 44 fôál-
lású foglakoztatási arány. Szakképzetlen dolgo-
zója alig van a Kemélyépnek – mindössze hat
férfi –, szakképzett gépkezelôk teszik ki a de-
rékhadat. A zömében adminisztratív munkakör-
ben foglalkoztatott nôk létszáma kilenc fô.
A jövô megint átrajzolja az eddig kialakult gya-
korlatot: a specializálódásban rejlik az erô, a
sportpályaépítés és a hulladékgazdálkodás eu-

rópai uniós normatívái jelenthetik a megbízá-
sok többségét. Ha a cégvezetés tervei megva-
lósulnak, és a megrendelt munka aránya az el-
képzeléseknek megfelelôen alakul, akkor lehe-
tôség nyílik újabb, szakképzett emberek foglal-
koztatására, elsôsorban kis- és nehézgépkeze-
lôi munkakör betöltésére.
A sokéves vezetôi tapasztalat alapján dr. Varga
Gábor így summázza a cégnél kialakult gyakor-
lat alapján a véleményét: - A Kemélyép derék-
hadát jelentô munkások elsôsorban nem
Cellbôl, hanem a környékbeli falvakból verbu-
válódnak. A falusi szorgalom, a munkához való
hozzáállás más, mint városunkban. Ezért úgy
vélem, Celldömölkön csak látens munkanélkü-
liség van: aki akar, az talál is magának munkát.

»NÉMETH IBOLYA

Sportpályaépítés jelenti a jövôt

Napirenden van a területfejlesztési
törvény módosítása. A régiók kialakí-
tásával kapcsolatban a Vas Megyéért
Egyesület is állást foglalt. Javasoltuk,
hogy a leendô regionális központ ki-
választásánál vegyék figyelembe Vas
megye és Szombathely földrajzi hely-
zetét és elérhetôségét, illetve a tér-
ség igényeit. Fel kell ismernünk, hogy
e kérdésben Zala megyével közösek
az igényeink. A Zala megyei közgyû-
lés is határozatot hozott, amelyben
Szombathely régióközponttá jelölése
mellett állt ki. A felgyorsult idôben
történelmi felelôsségünk, hogy a me-
gye, a városok és a községek jövôjét
meghatározó kérdésben egységes ál-
láspontot alakítsunk ki. Ennek érdeké-
ben szólunk a lakossághoz, a közélet
és a politika szereplôihez, a közvéle-
ményhez.

Kezdeményezzük közösen egy olyan
elhatározás kialakítását, melyben a
következôk mellett állunk ki. A terület-
fejlesztés ügyében vegyék figyelembe
a helyi és a regionális adottságokat, az
itt élôk véleményét. Olyan döntés szü-
lessen, amely a terület minden váro-
sának és községének szerepkört bizto-
sít. A feladatok összehangolása és kö-
zös vállalása érdekében széleskörû
összefogás és partnerség elvén alapu-
ló közteherviselésre épülô, hálózati
jellegû közigazgatást, szövetségi ér-
dekviszonyok kialakítását tûzzük ki cé-
lul. Döntéseinket elsôsorban közaka-
rattal kinyilvánított közösségi jövôt
építô, hosszú távú célok és ne rövid tá-
vú egyéni érdekek befolyásolják.
Egyesületünk szakértôk véleménye
alapján évekkel ezelôtt megfogalmaz-
ta stratégiai célkitûzéseit, melyeket

minden fórumon képviselünk. Ugyan-
ezt a módszert követve, ugyanezen
célok érdekében kell most egyéni és
pártérdekektôl független, egységes
véleményt megfogalmaznunk.
Felhívásunkkal a megye, a pannon ré-
gió és az ország közvéleményéhez for-
dulunk. Javasoljuk, hogy az itt élôk
együtt formálják meg jövôképüket, a
pannon térség XXI. századi arculatát.
Országgyûlési, megyei, városi és köz-
ségi választott képviselôkhöz, pártok-
hoz, egyházakhoz, társadalmi szerve-
zetekhez szólunk: történelmi felelôs-
ségünk tudatában nyilvánítsuk ki kö-
zös akaratunkat. Tárgyaljunk a kérdés-
körrôl szomszédainkkal és a felelôs ál-
lami tényezôkkel.
Együtt az itt élôkkel, közös jövônkért!

»Prof. Dr. István Lajos
Vas Megyéért Egyesület

A régióközponti szereprôl
A VAS MEGYÉÉRT EGYESÜLET FELHÍVÁSA

dr. varga gábor

a celldömölki futballpálya építése

ÚJ TEVÉKENYSÉG A KÖZMÛÉPÍTÉS MELLETT
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Megkérdeztük
» válaszoltak Mûveli a kertet?

Nem én, hanem a családom
mûveli a kertünket. A szü-
leinknek saját kertjeik is van-
nak, de a miénkben is segíte-
nek a feleségemnek. Most
még nem álltak neki, hiszen a
föld még nem eléggé meleg.
Szezonnövényeket termelnek
a kertünkben, borsót, zöldség-
féléket, de van csemegekuko-
ricánk is. Mindent meg tudunk
termelni, ami az év folyamán
kell, nem szoktunk a piacon
vásárolni. Keveset permetez-
zünk, jobbára csak a krumplit
kell, de az édesanyám sokszor
csak kimegy a kertbe, és le-
szedi a kártevôket.

Ötszáz négyszögöl szôlôm van
a Ság hegyen. Sajnos idén csú-
szik a mûvelés kezdete, de a
hétvégén hozzálátok, és utána
folyamatos munkát jelent.
Nem szoktam elôre jósolgatni,
hogy milyen termés lesz, más-
fél hónap múlva nagyjából
úgy is kiderül, de az az érzé-
sem, hogy jó termés lesz. A
szôlôben egy kisebb területen
konyhakertem is van. A Ság
hegyi talaj több növénynek
nem kedvez, és öntözési lehe-
tôségem sincs a birtokon. Jó
lenne, ha a tavasz nem lenne
száraz, akkor borsó, a karalá-
bé, a hagyma megterem.

A föld még nedves, de a na-
pokban már kimegyek a kert-
be. A családi házunknál van
egy kétszáz négyszögöles
kertünk, amiben kilenc lugas
szôlô is van. Ha szikkad a ta-
laj, akkor kimegyek megmet-
szeni a szôlôt. A konyhakert-
ben paprikát, paradicsomot,
zöldséget, káposztát, hagy-
mát termesztünk. Permetezni
is szoktam a növényeket a
szôlôvel együtt. Vannak gyü-
mölcsfáink is, alma, körte,
azokat is hamarosan meg kell
metszeni. Nem egyedül mû-
velem a kertet, a családom is
besegít a kinti munkákba.

Nem kezdtük még el a kerti
munkát, mert a föld még nem
igazából alkalmas rá. Amint jó
lesz a föld, a családommal
együtt megyünk ki. Amikor
idônk van rá, tevékenykedünk
a kertben, de nehéz össze-
egyeztetni a munkámmal. Ál-
talában elég a családnak, amit
megtermelünk a konyhanövé-
nyekbôl, de volt olyan év, ami-
kor nem lett elég, olyankor
nincs mit tenni, vásárolunk
hozzá. Szoktunk permetezni is,
szerintem szükség van rá. Ta-
valy ilyenkor már dolgozgat-
tunk kint, remélem, idén sem
sokáig késlekedünk.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: tulok gabriella

Sebestyén
Zoltán

Balogh Károly Nagy Dezsô Egyed Gyöngyi

Boldog születésnapot, Krisztina! Félreértés ne essék, ez a köszöntés a
napokban 10 éves jubileumát ünneplô Krisztina Csárdának szól, amely
a Ság hegyi pincék tôszomszédságában várja vendégeit: a szôlômunkák
után betérô gazdákat éppúgy, mint a családi ünnepekre, találkozókra
összegyûlt kisebb-nagyobb társaságokat, vagy – többéves hagyomány-
ként – a Ság hegyi borverseny résztvevôit. A belépôk számára azonnal
feltûnik, hogy Kovács István tulajdonos és családja gyûjti, és nagy becs-
ben tartja a régi tárgyakat, használati eszközöket. A hagyományôrzés
abban is megmutatkozik, hogy Kovács Istvánné (mindenki Hugija) sza-
kácsnô az ételeket is ôsi módon, régi receptek alapján készíti. Ehhez
nem csak a gyermekkori emlékeire hagyatkozik, sokszor lapozgatja azt
a Valódi magyar szakácskönyvet is, amely 1892-ben íródott.
Fokhagymás cigánypecsenye
Hozzávalók: 60 dkg tarja vagy karaj, 5 dkg liszt, 1,5–2 dl olaj, 1 nagyobb fej
fokhagyma, kevés víz, 2–3 evôkanál paradicsompüré, só, ôrölt feketebors.
Elôször a pecsenyelevet készítjük el. Ehhez a fokhagymát a nyomón át-
törjük, és annyi hideg vizet öntünk rá, hogy ellepje, majd állni hagyjuk.
(Elôzô nap is elkészíthetjük, mert minél többet áll, annál erôsebb az íz.)
Egy evôkanál olajon megpirítjuk a paradicsompürét, ízlés szerint sózzuk,
borsozzuk, majd a fokhagymalével felöntjük. Ha kell, kevés vizet ön-
tünk még hozzá és összeforraljuk. A húst szeletekre vágjuk, kiklopfol-
juk, megsózzuk. Lisztbe mártva fehéredésig sütjük. (Nem kell megpirí-
tani, hogy ne legyen nagyon száraz.) Az olajból kiszedve átrakjuk a pec-
senyelébe és átforraljuk egy kicsit. Tálaláskor a hússzeleteket meglo-
csoljuk egy-két kanál pecsenyelével, tetejére pedig kakastaréj (bevag-
dalt) szalonnát pirítunk. Köretként rizst vagy törtburgonyát és ízlés sze-
rint káposztasalátát kínálhatunk mellé. Természetesen Ság hegyi száraz
fehérborral kísérjük. Jó étvágyat kívánunk!             »BALHÁSI ISTVÁNNÉ

Kemenesalja konyhája
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CVSE-Celli Festék – Komáromi AC 22:20
(9:11)
Celldömölk, 100 nézô, NB II-es nôi bajnoki
kézilabda-mérkôzés. Vezette: Aczél, Nagy.
CVSE: Mendel – Kertész (2), Szomorkovits L.
(8), Geiger (2), Szomorkovits A. (3), Tóth
(5), Szilvágyi (1). Csere: Balogh –
Foglszinger, Farkas (1), Bödör. Edzô: Mol-
nár János.
Jók: Mendel, Szomorkovits L., Geiger, Farkas.
A vendég Komárom nem bízott semmit a
véletlenre, eredményes játékának köszön-
hetôen a mérkôzés nagy részében elôny-
ben játszott. A celliek a 47. percben érték
utol ôket, ekkor egyenlítettek, majd felja-
vuló védekezésüknek köszönhetôen a veze-
tést is átvették. Remek hajrájukkal Molnár

János tanítványai megérdemelten gyôztek,
gyûjtötték be a két bajnoki pontot.

Fûzfôi Atlétikai Klub – CVSE-Celli Festék
26:31 (12:15)
Alsóörs, 100 nézô, NB II-es férfi bajnoki
kézilabda-mérkôzés. Vezette: Hofbauer,
Péter.
CVSE: Horváth – Pozsonyi (6), Nagy, Ludvig,
Lendvai (8), Sali (4), Gubián (6). Csere:
Kozma – Bakonyi (6), Kormos (1), Tóth.
Edzô: Mátés István.
Jók: Pozsonyi, Lendvai, Sali, Gubián, Bakonyi.
A celliek esélyeshez méltóan játszottak a
mérkôzés nagy részében. A második fél-
idôben volt már kilencgólos különbség is a
két csapat között. Az összecsapás végén

kicsit kiengedett Mátés István együttese,
de gyôzelmük egy pillanatig sem forgott
veszélyben.

CVSE-Celli Festék – Szombathelyi Tanár-
képzô Fôiskola 31:27 (14:9)
Celldömölk, 100 nézô, NB II-es férfi bajno-
ki kézilabda-mérkôzés. Vezette: Kertész,
Tari.
CVSE: Dénes – Kormos, Pozsonyi (1), Sali
(6), Lendvai (5), Csitkovics (5), Gubián (9).
Csere: Kozma, Horváth – Ludvig, Tóth (4),
Bakonyi (1), Jakab. Edzô. Mátés István.
Jók: Sali, Lendvai, Csitkovics, Gubián, Tóth.
Az elsô játékrészben jól játszottak a cel-
liek, már 13:5-re is vezettek. A második
félidô elejét rosszul kezdte a CVSE, feljöt-
tek a vendégek 14:12-re. Innen rengeteg
támadás futott a pályán, általában 5-7 gó-
los celli vezetés állt az eredményjelzô táb-
lán. A krónikához tartozik, hogy Pozsonyit
végleges kiállítással büntette a játékveze-
tô. A mérkôzés végén ismét gyengébben
védekezett a Mátés csapat, de maradt az
elônybôl 4 gól.

»VASS VERA

Sikeres celli kézilabdanyitány

Elsô csapatunk gyôzni ment Csong-
rád megyébe, ám ez nem sikerült.
Harmadik csapatunk pedig nem
mostanában tud ilyen végletes
eredményeket produkálni, mint
ezúttal tette.

Szegedi AC – CVSE-Mávépcell 9:9
Szeged, NB I/A-s mérkôzés.
A párosok megnyerése után Vimi,
Bárány és Teket is halványabb tel-
jesítményt nyújtott a megszokottnál,
így meg kellett elégedni a dön-
tetlennel.
Gyôztek: Kriston Zs. (4), Vimi R. (2),
Bárány Zs. (1), a Kriston-Bárány és a
Vimi-Teket páros.

Ajkai Bányász II. – CVSE-Mávépcell III. 7:11
Ajka, NB III-as mérkôzés.
A vendégek tartalékosan is magabiz-
tosan nyerték a találkozót, úgy ahogy
azt illett.
Gyôztek: Balázs Gyula (4), Szabó F.
(3), Kun T. (3), Lukács B. (1).

Ajkai Bányász I. – CVSE-Mávépcell III. 17:1
Ajka, NB III-as mérkôzés.

Az erôsen tartalékos celli csapat ezút-
tal kiütéses vereséget szenvedett.
Gyôzött: Szabó Ferenc (1).

CVSE-Mávépcell II. – Herendi Porcelán 13:5
Celldömölk, NB II-es mérkôzés.
Nehéz mérkôzésnek ígérkezett a
találkozó, ám a mieink ragyogó
játékkal könnyedén nyerték a mér-
kôzést.
Gyôztek: Takács J. (4), Máthé Gy. (3),
Ölbei P. (2), Teket A. (2), az Ölbei-
Takács és a Máthé-Teket páros.

CVSE-Mávépcell III. Gyenesdiás II. 18:0
Celldömölk, NB III-as mérkôzés.
A két csapat között hatalmas volt a
tudásbeli különbség, ezt az ered-
mény is egyértelmûen igazolja.
Gyôztek: Tamás L. (4), Balázs Gy. (4),
Szabó F. (4), Kun T. (4), a Balázs-
Szabó és a Tamás-Kun páros.
Következik: április 3.: CVSE-Mávépcell III.
– Gyôri Elektromos, alsósági tornacsarnok,
11óra. Zalakomár – CVSE-Mávépcell II.
(elmaradt mérkôzés, Zalakomár).

»V.L.

Érzékeny pontvesztés Szegeden
takács jánosbalázs gyula

Az NB II-es kézilabda-bajnokság tavaszi nyitófordulójában a férfi csapat
idegenben, míg a nôk hazai pályán játszottak. Mindkét celldömölki együt-
tes sikerrel vette az elsô akadályt, bár nem lehet teljesen felhôtlen az
öröm: A nôi összecsapáson Tóth Mónika külsô bokaszalag-szakadást szen-
vedett, így játékára ebben a szezonban már valószínûleg nem számíthat
Molnár János edzô.  A második fordulóban a nôi csapat szabadnapos volt,
edzômérkôzéssel készültek a folytatásra. A férfiak hazai közönség elôtt fo-
gadták a Szombathelyi Tanárképzô Fôiskola csapatát.
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Celldömölkön is sokan, de különösen
az edzô és a játékosok várták március
6-án a futballrajtot. A rajton azonban
nem Lengyelék rohamoztak Budafo-
kon, hanem a „téltábornok” támadt.
Az a téltábornok, amely február végéig
átaludta a telet, míg Fedor Sándor
edzô január közepétôl edzéseket vezé-
nyelt játékosainak, sôt még külföldi
edzôtáborozáson sem hagyta nyugton
piheni ôket. Mindenki teljesítette a kö-
telezô penzumot, az igazolások a várt-
nál jobban sikerültek, a sérülések elke-
rülték a játékosokat, így nem csoda,
hogy nagy bizakodás elôzte meg a bu-
dafoki mérkôzést. A mostoha idô, a ka-
rácsonykor szokásos hómennyiség
azonban megálljt parancsolt. Az ama-
tôrliga engedélyével a két csapat jobb
idôkre, április 14. napjára halasztotta a
mérkôzést. Az edzô pedig meg-
hosszabbította a csapat felkészülését.
Azért volt futballrajt, mert a nagy-
berkiek nem járultak hozzá mérkôzé-
sük elhalasztásához, s ezért a tavaszi
rajtot a Pénzügyôr SE – Kaposvölgye
VSC találkozó jelentette. Igaz, a Pén-
zügyôr a Népfürdô utcában bérelt pá-
lyát, mert Pasaréten majd térdig ért a
hó. A sietséget a somogyiak jól meg-
járták. Az utolsó helyen tanyázó fôvá-
rosiak 1-0-ra legyôzték ôket. 
Mindenki arra gondolt, hogy a táma-
dást erôltetve a téltábornok kifullad,
de a hó csak esett és esett. Most a
CVSE kérésére a Paks elleni találkozót
halasztották a csapatok május 5. nap-
jára. Igaz, a 17. fordulóban már két
mérkôzés került lejátszásra. Az élenjá-
ró Kaposvölgye most hazai pályán azt
a tatai csapatot fogadta, amelynek
helyet kellett cserélni a Pénzügyôrrel.
Tehát újra sereghajtó ellen lépett pá-
lyára a nagyberki csapat. Láss csodát,
a helyiek most sem gyôztek, csak 2-2-

es döntetlenre futotta az erôbôl. Lent
délen, Barcson sem volt nagy iram,
szerencsével tartották otthon, 1-0-as
gyôzelmükkel, a hazaiak a pontokat. 
Március idusára a tavasz gyôzedelmes-
kedett téltábornokon, de Veszprém-
ben azt tartják, „lassan járj, tovább
érsz”. Igen, szerintünk nem véletlenül
kérték a CVSE hozzájárulását ahhoz,
hogy március 31-én kerüljön sorra, a
hivatalos tavasz kezdetére, március
20. napjára kisorsolt mérkôzés. Az in-
dok, hogy nagy mennyiségû hó borítja
a stadion pályáját. Ez az indok azért
mégis csak mosolyogtató. Az amatôrli-
ga pedig képtelen a kiengedett szelle-
met visszaparancsolni a képzeletbeli
üvegbe. Szegény Fedor edzô pedig, to-
vább vezényli játékosainak a hosszan-
tartó felkészülési szakaszt. Csak egy-
ben bízhatunk, hogy játékosai olyan
erôben lesznek a tényleges rajtig,
hogy a tavaszi sûrített program a CVSE-
Cell-Modul csapatának kedvez majd.

Rendhagyó tél, rendhagyó futballrajt

A 17. csonkaforduló eredményei: Barcs-
Sárvár 1-0, Kaposvölgye-Tata 2-2.
Az elmaradt Celldömölk-Paks mér-
kôzést május 5-én 17.30 órakor
rendezik.

A 18. forduló eredményei: Sárvár FC –
Szigetszentmiklós 0-0, Motim –
Komló 1-0, Budafok – Barcs 0-0,
Paks – Mezôfalva 2-1, Pénzügyôr –
Balatonlelle 0-0, Kaposvölgye –
Budakalászi 0-0, ESMTK – Tata 2-2.

A 19. forduló mérkôzései: március
27. Celldömölk-Pénzügyôr 15.00
órakor, Szigetszentmiklós-Budafok,
Tata-Budakalász, március 28. Sár-
vár-Komló, Barcs-Paks,
B a l a t o n l e l l e - K a p o s v ö l g y e ,
Mezôfalva-Veszprém, ESMTK-
Mosonmagyaróvár. Elmaradt
mérkôzések: március 31. Veszp-
rém-Celldömölk 17.00 órakor,
ESMTK-Szigetszentmiklós.

A 20. forduló mérkôzései: április 3.
Veszprém-Barcs, Paks-Szigetszent-
miklós, Pénzügyôr-Mezôfalva, Bu-
dakalász-Balatonlelle, április 4.
Kaposvölgye-Celldömölk 16.30 óra-
kor, Sárvár-ESMTK, Budafok-Komló,
Mosonmagyaróvár-Tata. 

Amikor egyszer már a tavaszi rajtról ír-
tunk, a tavaszi rajt kezdetét illetôen ek-
kora csúszásra nem számítottunk. Tu-
domásul kellett azonban venni, hogy
ember tervez, a sors végez, még a fut-
ballrajt esetében is. A csúszás követ-
keztében a centerpálya újbóli birtokba-
vétele természetesen szintén elma-
radt. Elmaradt, de nem végleg. 2000.
június 11-én a PVSK elleni 7-0-as gyô-
zelemmel végzôdött NB II-es találkozót
játszották utoljára a kifáradt gyepszô-
nyegen. Most szombaton, harminchá-
rom hónap után, szintén NB II-es mér-
kôzésen, a Pénzügyôr SE ellen lép újra
a ligeti sporttelep centerpályájára a
CVSE csapata, hogy megmérkôzzön a
bajnoki pontokért. Az új pálya avató-
mérkôzésére érdemes lesz a megszé-
pült pályára a celldömölkieknek kiláto-
gatni. Az edzô és a csapat nevében él-
vezetes, gólokban most is gazdag mér-
kôzést ígérhetünk azoknak, akik szur-
kolnak a CVSE-nek, és azoknak is, akik
csak a jó és színvonalas szórakozás vé-
gett tekintik meg a mérkôzést. Remél-
jük, hogy a mérkôzésen nem történik
rendhagyó eset, s nem csalódunk a
kék-sárgák játékában.                   »TIM

1. Komló 16 11 2 3 35 – 10 35
2. Motim 16 11 2 3 36 – 19 35
3. Paks 16 10 3 3 27 – 18 33
4. Barcs 17 8 2 7 29 – 22 26
5. Veszprém 15 7 5 3 25 – 23 26
6. Sárvár 17 4 10 3 22 – 20 22
7. Celldömölk 15 6 3 6 25 – 22 21
8. Balatonlelle 16 5 5 6 16 – 20 20
9. Kaposvölgye 18 5 4 9 22 – 28 19
10. ESMTK 16 5 3 8 19 – 23 18
11. Pénzügyôr 17 4 6 7 10 – 14 18
12. Budakalász 16 4 6 6 15 – 22 18
13. Budafok 16 5 3 8 18 – 27 18
14. Tata 17 3 7 7 21 – 25 16
15. Szigetszentmiklós 16 4 4 8 16 – 28 16
16. Mezôfalva 16 5 1 10 15 – 30 16

az nb ii hummel-csoport állása
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6/2004.(II.12.) sz. rendelet a szo-
ciális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 10/2000.(V.3.) sz. ren-
delet módosításáról

A képviselô-testület a szociális igazgatás-
ról és szociális ellátásokról szóló rendele-
tét az alábbiak szerint módosítja
1.§ A rendelet 17.§-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„17.§ (1) Az önkormányzat a lakhatási fel-
tételek megôrzése érdekében az alábbi
pontokban meghatározott jogcímek alap-
ján nyújthat lakásfenntartási támogatást
az arra rászorult jogosultaknak:
a/ normatív lakásfenntartási támogatás:
törvényi feltételek megléte mellett,
b/ méltányossági lakásfenntartási támo-
gatás: önkormányzati rendeletben megha-
tározott feltételek megléte mellett,
c/ alanyi jogon járó lakásfenntartási támo-
gatás: adósságkezelési szolgáltatásban ré-
szesülô személyek részére
azzal, hogy egy idôben csak egyféle jogcí-
men adható a támogatás.
(2) Lakásfenntartási támogatás annak a
személynek nyújtható, akinek a háztartá-
sában együtt élô személyek e rendeletben
elismert minimális lakásnagyságot és mi-
nôséget meg nem haladó lakásban vagy
lakás céljára szolgáló helyiségben élnek.
(3) Elismert minimális lakásnagyság az ön-
kormányzat tulajdonában lévô lakások és
helyiségek bérletérôl és annak egyes sza-
bályairól szóló 23/2001.(V.30.) sz. rende-
let 4.§ (11) bekezdése szerinti szobaszá-
mot legfeljebb egy szobával meghaladó
lakásban laknak. Elismert lakásminôség
bármely komfortfokozatú lakás. 
(4) A (3) bekezdésben meghatározottak fi-
gyelembevételével normatív lakásfenntar-
tási támogatásra jogosult az a személy,
akinek a háztartásában az egy fôre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 150 százalékát, feltéve, hogy a la-
kásfenntartás havi költsége a háztartás ha-
vi összjövedelmének
a/ 25 százalékát az egyszemélyes háztar-
tás esetén, illetve ha a háztartásban élô
személyek több mint a fele az Szt. 4.§ (1)
bekezdésének db./ pontja szerinti gyer-
mek vagy fogyatékos személy,
b/ 30 százalékát az a/ pontba nem tarto-

zó háztartás esetén meghaladja.
A normatív lakásfenntartási támogatás
összege egyfôs háztartás esetén 2.500
Ft/hó, minden további személlyel növekvô
háztartás esetén az egyfôs háztartáshoz vi-
szonyítva 200 Ft/hóval nô azzal, hogy 6
vagy annál több fôs háztartás esetén a
normatív lakásfenntartási támogatás
összege maximum 3.500 Ft/hó.
(5) A (4) bekezdésben meghatározottakon
túl – a (3) bekezdés figyelembevételével –
méltányossági lakásfenntartási támogatás-
ra jogosult az a személy is, akinek a ház-
tartásában az egy fôre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének a 200 száza-
lékát, egyedül élô esetén a 225 százalé-
kát, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi
költsége a háztartás összjövedelmének a
30 százalékát meghaladja. A méltányossá-
gi lakásfenntartási támogatás összege
egységesen – a kérelmezô háztartásában
élô személyek számától függetlenül –
2.500 Ft/hó.
(6) A lakásfenntartásra nyújtott támogatás
vonatkozásában lakásfenntartási költség-
ként:
– a lakbér vagy albérleti díj,
– a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesz-

tô részlete,
– a távhôszolgáltatás díja,
– a közös költség,
– a csatornahasználati díj,
– a szemétszállítás költségei,
– a villanyáram díja,
– a víz- és gázfogyasztás díja,
– a tüzelôanyag költsége számolható el.
(7) A támogatás igénylésekor:
– a kérelem benyújtását megelôzô három-
havi közüzemi számlákat igazolásként csa-
tolni kell, melynek átlagát kell alapul ven-
ni, indokolt havi költségként. A nem veze-
tékes gázzal illetve nem távfûtéssel fûtött
lakások esetén a fûtésre vonatkozóan csa-
tolt számlákat a fûtési idényre (január,
február, március, október, november, de-
cember) osztottan kell átlagolni,
– mellékelni kell a lakáshasználat jogcí-
mét igazoló okirat másolatát, valamint a
lakás szobaszámáról szóló dokumentumot,
– normatív támogatásnál csatolni kell to-
vábbá az Szt. 4.§ (1) bek. db./ pontjában
említett személyek vonatkozásában érte-
lemszerûen a megfelelô igazolásokat.

(8) A kérelmet a tárgyév március 31-ig le-
het benyújtani. A kérelmet évente meg
kell újítani.
(9) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon
lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élô szemé-
lyek és háztartások számától, kivéve a
társbérletet, albérletet és a jogerôs bírói
határozattal megosztott lakás lakrészeit.
Ilyen esetben a támogatási kérelem elbí-
rálásával a lakásfenntartási kiadásokat
arányosan kell figyelembe venni.
(10) Támogatást kizárólag az igénylô által
lakott lakásra vagy lakrészre vonatkozóan
kell megállapítani.
(11) A lakásfenntartási támogatás egy év-
re, a tárgyév december 31-ig szól.
(12) A támogatást – a 6. bekezdésben fog-
laltakra – természetben kell nyújtani a ké-
relmezô nyilatkozata szerinti lakásfenntar-
tási költség kiegyenlítésére azzal, hogy a
lakbér, vízdíj, távhôdíj kiegyenlítése (a
lakhatási feltételek megôrzése érdekében)
sorrendiségében elsôbbséget élvez a többi
szolgáltatási díjhoz képest.
(13) A megállapított lakásfenntartási tá-
mogatás kifizetésérôl az önkormányzat a
Városgondnokság útján gondoskodik. Az
utalást negyedévenként kell teljesíteni.
(14) Az önkormányzatnál adósságkezelési
szolgáltatásban részesülô személy alanyi
jogon jogosult a lakásfenntartási támoga-
tásra a szociálisan hátrányos helyzetben
lévôk részére adósságkezelési szolgáltatás
mûködtetésérôl szóló 37/2003.(XII.7.) szá-
mú önkormányzati rendelet 6.§-ban foglal-
tak szerint.
Záró rendelkezések
2.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján
lép hatályba azzal, hogy a folyamatban lé-
vô lakásfenntartási kérelmeknél is alkal-
mazni kell.
(2) Ahol e rendelettel módosított alapren-
delet a szociális ellátás kifizetôhelyeként
vagy ellátást utaló, folyósító illetve a hoz-
zá kapcsolódó feladatok ellátójaként a
Népjóléti Szolgálatot jelöli meg, ott a to-
vábbiakban a Városgondnokságot kell ér-
teni, úgyszintén a súlyos mozgáskorláto-
zottak közlekedési támogatásának utalásá-
ról is az önkormányzat a Városgondnokság
útján gondoskodik.

»Fehér László polgármester
»Baranyai Attiláné dr. jegyzô

R E N D E L E T »

Celldömölk Város Önkormányzata
képviselô-testületének rendeletei



A Trenkwalder 
partnercége megbízásából keres:

mûvezetôt
minimum középfokú mûszaki 

végzettség, felhasználói szintû PC
ismeret, középvezetôi tapasztalat,

német nyelvismeret

CAD rajzolót
Pályakezdôk jelentkezését is várjuk!

középfokú mûszaki végzettség, kommu-
nikációs szintû német nyelvismeret

CNC gépkezelôt
CNC gépkezelôi gyakorlat, vasipari

területen szerzett tapasztalat

További információk:
94/508-563, 20/3433-790

Nyilvántartási szám: 8222-2/2001

Meghívó 
a Staruss Tavaszi Napokra március 27–28.

AJÁNLATAINK:
FordFiesta 2.145.000 Ft-tól
FordFusion 2.699.000 Ft-tól vagy 150.000 Ft árelônnyel
FordFocus 2.749.000 Ft-tól vagy akár 600.000 Ft árelônnyel és ajándék metálfénnyel
FordMondeo 4.999.000 Ft-tól vagy 500.000 Ft árelônnyel
FordTransit magánszemélyeknek 500.000 Ft árelônnyel

További kedvezmények a készleten lévô autókra
Programok:
március 27. szombat 9.00–16.00 Tesztvezetés
15.00 Pitypang bohóc bábszínháza – A meglopott tolvajok
Március 28. vasárnap:
14.00 FordSztár karaoke énekverseny gyerekeknek 6–14 éves korig, amelyrôl a Rádió Szom-
bathely közvetít. Jelentkezni és dalszövegeket átvenni személyesen lehet a Ford Strauss-nál.

Figyelem!
Hozza magával ezt a kupont és vegyen részt a Ford Strauss nyereményjátékában!
Sorsolás vasárnap 15 órától.
Név: ……………………………………………………………………………

�

…a Trabanttól a Mercedesig…
alkatrészek minden típusú személygépkocsihoz készletrôl

vagy 12 órás szállítási határidôvel!

Karosszéria elemek, motoralkatrészek, egyéb kiegészítôk,
motorolajak, szûrôk, csapágyak.

AGRO 21 
AUTÓALKATRÉSZ ÉS MEZÔGAZDASÁGI GÉPALKATRÉSZ SZAKÜZLET

Celldömölk, Nemesdömölki u. 2.

Nyitva: hétfôtôl péntekig 8.00–16.00
Tel.: 06 30/637-6768, 06 30/352-4829 (Hétvégi ügyelet is)

FORD STRAUSS AUTÓSZALON
Szombathely, Zanati út 58. Tel.: 94/512-860 • www.strauss.hu




