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CELLI-UDVARHÁZ BT.
I N G A T L A N

A J Á N L A T A :

Celld-ön 100 m2-es cs. ház garázzsal 495
m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft
Celld-ön 3 szoba+étkezôs családi ház, 2 garázzsal melléképülettel eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Celldömölkön 80 m2-es cs. ház garázzsal
600 m2 telken eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft
Celldömölkön 2 szobás, konvektoros lakás
szép állapotban eladó. Ir.ár.: 7,4 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis cs. ház, garázzsal 820 m2 telken eladó. I.ár: 16,5 M Ft

Celldömölkön családi ház garázzsal, 658
m2 telken eladó. Ir.ár: 10,9 M Ft

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

Celldömölkön 5 szobás családi ház, aknás
garázzsal eladó. I.ár: 17,9 M Ft

Celldömölkön kisméretû sarokház 620 m
telken eladó. I.ár: 7 M Ft

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház eladó. I.ár: 13 M Ft
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Celldömölkön 100 m2-es belvárosi cs. ház
garázzsal, 936 m2 telken eladó. Ir.ár.: 16 M Ft
Celldömölkön 3 sz+nappalis, 3 éve épült cs.
ház 1091 m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft
Celldömölkön belvárosi, 3 szobás családiház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 13,8 M Ft
Celldömölkön 2 szobás, belvárosi, konvektoros lakás eladó. Ir.ár: 7,7 M Ft

Celldömölkön 2 szobás családi ház 700 m2
telken eladó. I.ár: 10,9 M Ft
Celldömölkön 3 sz.+nappalis, cs.ház, 1100 m2
telken eladó. I.ár: 13 M Ft
Celldömölkön 1+2x1/2 szobás belvárosi
lakás eladó. Ir.ár: 8,2 M Ft
Celld-ön 2 szintes, 5 szobás cs. ház garázzsal eladó. Ir.ár: 18 M Ft

Celldömölkön 27 m2-es belvárosi üzletheCelldömölkön 1+2x1/2 szobás, igényesen fellyiség eladó vagy kiadó. Ir.ár.: 5 M Ft
újított lakás eladó. Ir.ár.: 7,2 M Ft
Celldömölkön 3 szoba+nappalis családiház
Celldömölkön 1+2x1/2 szobás családiház
melléképülettel eladó. 8,5 M Ft
2 garázzsal eladó. Ir.ár: 15 M Ft
Egyéb: Tokorcson 2 szobás cs. ház állattartásra alkalmasan, gépekkel eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft.
Celldömölkön 4 szobás belvárosi cs.ház, garázzsal eladó. Ir.ár.: 16,9 M Ft.
Celldömölkön 2 szoba+nappalis, teljesen felújított sorházi ház eladó. 10,5 M Ft.
Kemenesmagasiban 5 szoba+nappalis cs. ház 2 garázzsal eladó. Ir.ár.. 20,5 M Ft.
Celldömölkön 3 szobás cs. ház dupla garázzsal, 2800 m2-es telken eladó. Ir.ár: 17 M Ft.
Celldömölkön 4 szobás családi ház, garázzsal 1000 m2-es eladó. Ir.ár.: 16,5 M Ft.
Tokorcson 2 szobás, felújított családi ház eladó. Ir.ár.. 8,9 M Ft.
Kemenesmagasiban 3 szoba+nappalis cs. ház eladó. Ir. ár.: 9,9 M Ft.
Nemeskocsban 3 szobás cs. ház 1440 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 M Ft.
Celldömölkön 90 m2-es cs. ház garázzsal, melléképülettel 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

_tzâÇt
Fürdôszoba Szaküzlet
Celldömölk, Horváth Elek utca 2.
Tel./fax: 95/424-121
Nyitva: hétköznap: 8.00–16.30 szombaton 8.00–12.00
I. osztályú olasz csempe
I. osztályú alföldi csempe
I. osztályú beltéri lapok
I. osztályú greslapok
Kültéri járólapok

1.250
1.200
1.200
1.990
2.290

Ft/m2-tôl
Ft/m2-tôl
Ft/m2-tôl
Ft/m2-tôl
Ft/m2-tôl

IZONIL légáteresztô, vízzáró vakolat 2.990 Ft/zsák
Spanyol fürdôszobabútorok már 36.000 Ft-tól
FÜRDÔSZOBAI TÜKRÖK NAGY VÁLASZTÉKBAN!

Keszthelyi kô AKCIÓSAN

1.700 Ft/m
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RAGASZTÓK AKCIÓBAN!
alap:
1.100 Ft/25 kg gyorsragasztó:
fagyálló: 1.300 Ft/25 kg padlókiegyenlítô:
flexibilis: 2.400 Ft/25 kg lábazati vakolat:

3.000 Ft/25 kg
2.300 Ft/25 kg
1.500 Ft/40 kg

AZ AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES!

Maradék csempék és járólapok (4 m2-ig) kiárusítása.
Kivitelezôknek további kedvezményt biztosítunk!
A FELMÉRÉSTÔL A KIVITELEZÉSIG MINDENT MEGOLDUNK!
CELLDÖMÖLK TERÜLETÉN INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS.

»JEGYZET

Mobilozunk
Jó dolog a mobiltelefon. Jó dolog,
mert szinte bárhol elérhetôk vagyunk, s mi is elérhetjük rokonainkat, ismerôseinket. Jó dolog
mindaddig, amíg megfelelô keretek közt használjuk, használják.
Ám amilyen jó, annyira kellemetlenné, kényelmetlenné is válhat
egyik pillanatról a másikra. Mert
például olyan helyen és olyan szituációban szólal meg, amikor az
egyáltalán nem kívánatos. Vagy
éppen a tulajdonosa tapintatlan a
környezetével.
Néhány példa az utóbbiakra: Vonaton ülök, tele a fülke. Csaknem
mindenki olvasgat vagy rejtvényt
fejt. Hirtelen megszólal egy mobil.
A tulaj nem megy ki a folyosóra,
nem fogja vissza a hangját, hanem fennhangon tárgyal valakivel. Mi közünk hozzá?!
Más: Fontos hivatalos megbeszélésen ülünk, sokan vagyunk. Valakinél megszólal egy mobil. Gazdája kapkod ide-oda, idôbe telik, míg
megtalálja az egyre jobban hangoskodó kis eszközt, és vöröslô
fejjel elhallgattatja.
Megint más: Neves színmûvész
fellépésére várunk csendben. A
nézôtéren hirtelen megszólal egy
mobil, gazdája kikapcsolja. Így is
illúzióromboló volt, hát még ha
elôadás közben szólal meg …
És a csúcs: Magasan kvalifikált személy – bár szûk körben – kiállítást
nyit meg. Közben megszólal a mobilja. Lazán lebonyolítja a beszélgetést, aztán elnézést kér, és folytatja a megnyitót. Minket ezzel lenézett, magát meg lejáratta …
Jó dolog a mobiltelefon. Jó dolog
mindaddig, míg betartjuk az etikettet. Egyébként rendkívül zavaró
lehet.

Városi bál jótékony céllal
Jótékony célú bált rendezett Celldömölk Város Önkormányzata január
29-én. A vidám hangulatú esthez
kapcsolódóan több mint kétmillió
forint gyûlt össze, az összeget a Vulkán fürdôre fordítják.
A hagyomány felelevenítéseként
rendezett városi bált az önkormányzat a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban. A vendégeket Fehér László
polgármester köszöntötte, kiemelve
a rendezvény jótékony célját. A bál
bevételét ugyanis az épülô Vulkán
fürdô berendezéseire, gyógyászati
eszközeire fordítják.
A báli programban elôször a Soltis Lajos Színház stúdiósai szórakoztatták a
közönséget, majd a szombathelyi
Energy Dabas Ton egyesület táncosai
léptek a táncparkettre. A pezsgôs
koccintás után a bál elsô táncát Horváthné Stukics Erzsébet és Szabó Lajos országgyûlési képviselôk táncolták. A vacsora és a tombolahúzás
után hajnalig tartott a bál.
A háromezer forintos belépôkön kívül
a kétszáz forintos tombolák is a bevételt gyarapították. A tombolatárgyakat vállalkozások és magánszemélyek ajánlották fel, sokan – bár a
bálon nem vettek részt – jegyet vásároltak, hogy részt vegyenek a jótékony akcióban. Ezen kívül többen jelentôs pénzösszeggel támogatták a

versenytáncosok a báli mûsorban

kitûzött cél érdekében az önkormányzatot. A Mávépcell Kft. 300 ezer
forintot, a Kóbor Trans 150 ezer forintot, a Celli Sághegyalja Rt. 100 ezer
forintot, a Celli Festék Kft. 100 ezer
forintot, a JUB Kft. 100 ezer forintot, a
Celldömölk és Vidéke ÁFÉSZ 100 ezer
forintot, a Celli Green Kft. 100 ezer
forintot, a Bakó-Trex Kft. 100 ezer forintot, Balogh Zsolt vállalkozó 80 ezer
forintot, a CellVíz Kft. 50 ezer forintot,
a Premier Üzlet 50 ezer forintot,
Csönge Önkormányzata 50 ezer forintot ajánlott fel, a Pannonia Security
50 ezer forint értékben ingyen biztosította a rendezvényt. Az önkormányzat köszöni a szíves támogatásokat.
»TULOK G.

Mesehôsök farsangja

fotó: völgyi lászló

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Testületi ülés
A város 2005. évi pénzügyi tervének elfogadása lesz a témája a
képviselô-testület február 16-án,
14 órakor kezdôdô ülésének. A testületi ülésen a városi könyvtár és a
mûvelôdési központ kistérségi
komplex információs centrum szerepérôl is tárgyalnak a képviselôk.

Kedvenc irodalmi hôseik jelmezébe bújtak a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság ifjúsági csoportjának tagjai múlt összejövetelükön, február 5-én. A
gyermekkönyvtárban rendezett farsangi mulatságon a gyerekek megidézték
Harisnyás Pippit, a neveletlen hercegnôt, Iluskát, odavarázsolták az Ezeregyéjszaka hangulatát, megjelent a bohóc, no és a halál is. A gyerekeket Emih Virág Eszter gyermekkönyvtáros és dr. Bellérné Horváth Cecília igazgató fogadta, és töltötték velük a jó hangulatú délelôttöt.
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A költségvetésrôl tárgyaltak
A város pénzügyi tervezetét tárgyalták a képviselôk a február 2-ai testületi ülésen. A testület a gyors döntésre váró folyó ügyek között döntött a távhôdíjakról is.
Elismerések átadásával kezdôdött a
képviselô-testület legutóbbi ülése.
Fehér László polgármester elsôként
arról számolt be, hogy a Vas Megyei
Gyáriparosok és Munkaadók Szövetségének közelmúltban tartott összejövetelén borversenyt is rendeztek. A
Ság hegyi gazdák kiválóan szerepeltek, hiszen az elsô három helyezett
bor sági lett. Fehér László adta át az
elismeréseket az elsô helyezett Fehér Tamást képviselô Fehér Tamásnénak, a második helyezett Bakó
Lászlónak és a harmadik helyezett
Danka Imrének.
Ezután a polgármester Tihanyi Tibort,
a Magyar Asztalitenisz Szövetség megyei elnökét köszöntötte, aki azért
érkezett Celldömölkre, hogy az asztalitenisz szövetség nyolcvanéves évfordulója alkalmából kitüntetést adjon át Obráz Istvánnak, a helyi pingpong-sport atyjának. Obráz István közel negyven éve részese a celldömölki asztalitenisz-életnek, elôbb játékosként, majd edzôként öregbíti a
város hírét. Tihanyi Tibor az emlékplakett átadása közben kiemelte: nehéz olyan klubot találni, mint a celldömölki, ahol a csapat három gárdája három különbözô vonalban, köztük
az élvonalban játszik. (Obráz Istvánról lapunk 13. oldalán olvashatnak.)
Az ünnepélyes aktus után a két ülés
között történtekrôl számolt be Fehér
László polgármester. Kiemelte egyebek mellett, hogy Nagy Péter plébánossal a Miniszterelnöki Hivatalban
és a megyei püspökségen is jártak,

további pénzügyi támogatást kérve a
katolikus kegytemplom felújításához,
amire az ígéretek szerint van remény. Söptei Józsefné alpolgármester arról számolt be, hogy részt vett
az Országgyûlésben a Gondolkodjunk
együtt Magyarország jövôjérôl fórumon, ahol az országos koncepcióban
kijelölték a régió és a kistérség fejlesztési lehetôségeit is.
Fô napirendi pontként a város 2005.
évi pénzügyi tervezetének elsô olvasatát tárgyalták a képviselôk. A költségvetési tervezet mintegy ötmilliárd
forintos bevételt és kiadást mutat,
182 millió forintos hiánnyal. Ebbôl az
összegbôl közel 21 millió forint a
múlt évrôl áthozott folyószámlahitel,
161 millió forint pedig az idei év mûködési hiánya. A városvezetô elmondta, hogy az önkormányzat több
normatív támogatást kap a mûködéshez, mint tavaly, az azonban nem fedezi a többletterheket, így megszorító intézkedésekre lesz szükség. Elmondták véleményüket a bizottságok és a részönkormányzatok vezetôi
is, kiemelve, milyen intézkedéseket
lehetne hozni a hiány csökkentésére.
Futó István könyvvizsgáló tapasztalatai alapján arról számolt be, hogy az
önkormányzatok partnerséget várnak
el az intézményeiktôl. Az önkormányzatoknak kell megoldani a kormány elképzelését a takarékosabb
államról, hogy a közfeladatokat kevesebben lássák el az eddiginél. A
könyvvizsgáló pozitívnak ítélte, hogy
csak 21 millió forint a múlt évrôl áthozott hitelösszeg, valamint azt az
elképzelést, hogy a tárgyévi hiányt
százmillió forint alá csökkentse a testület. Söptei Józsefné alpolgármester
arra mutatott rá, hogy míg az elôzô
években átcsoportosításokkal meg

fotó: völgyi lászló

Házat oltottak a tûzoltók
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tudták oldani a mûködtetés finanszírozását, pótolni tudták a hiányt, a városban folyamatban lévô fejlesztések
miatt erre most nincs mód.
A városvezetés folyamatos megbeszéléseket folytat az intézményvezetôkkel, és kidolgoztak egy intézkedési
tervet a mûködési hiány csökkentésére. A tervezett intézkedések között a
lakbérhátralékok behajtása, az intézmények nyitva tartási idejének változtatása, az iskolai tanulói csoportok
számának csökkentése is szerepel.
A folyó ügyek között tárgyalt a testület a távfûtési és melegvíz-szolgáltatási díjakról. Az önkormányzati részesedésû Cellenergo Kft. idén nem
emeli a lakossági alapdíjakat, és a
hôdíj változása is csak a nyolcszázalékos gázáremelést tükrözi. 2005-ben
így a lakosság fûtési célú alapdíjként
281,40 forintot, melegvíz alapdíjként
70,46 forintot fizet köbméterenként.
Hôdíjként gigajoulonként 1604 forintot, a melegvíz hôdíjaként pedig 351
forintot kell fizetni köbméterenként.
A közületek esetében a fûtési alapdíj
304 forint, a melegvíz alapdíja 76 forint, a melegvíz hôdíja 341 forint
köbméterenként, a hôdíjra pedig
gigajoulonként 2225 forintot kell fizetni. A képviselô-testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy a szombathelyi Immo Világ Kft. József-napi kirakodóvásárt tartson március 18-19-én a
város központjában.
Az ülés végén a törvény elôírása alapján a képviselôk a testület tagjainak
tiszteletdíjaival foglalkoztak. A polgármesteri és az alpolgármesteri illetmények csak a minimális, illetve a
törvényben kötelezôen elôírt mértékben nônek az idén. A képviselôk tiszteletdíja idén nem változik.
»TULOK GABRIELLA

Közgyûlést tartott február 3-án az Önkéntes Tûzoltó Egyesület, a gyûlésen a
múlt év vezetôségi és pénzügyi beszámolóját is meghallgatták a megjelentek.
Tavaly tizenöt tûzesethez vonultak ki a
celldömölki önkéntes tûzoltók.
A közgyûlést megelôzô napon gyors
munkájuknak köszönhetôen nem
esett nagyobb kár annál a tûzesetnél,
amely Alsóságon, a Sági utca és a
Puskin utca sarkán lévô családi házban történt. A tüzet a konyhában lévô ágy, illetve ágynemû meggyulladása okozta a tüzet, amely égô dohány vagy a kályha miatt keletkezhetett. Szerencsére személyi sérülés
nem történt, a házban mintegy négyszázezer forintos kár keletkezett.

» TÜKÖR
Bokaprotézis ültettek be
Az elsô bokaprotézis-beültetéseket végezték el február 4-én az
országban elsôként a körmendi
kórházban. Két betegnek ültettek
be egy-egy mozgó implantátumot, pótolva a tönkrement bokaízületeket. Nemcsak körmendi orvosok, hanem az országos baleseti sebészeti klinika két ortopéd sebésze is asszisztált a mûtét alatt
az operációt vezetô dr. Herbert
Tahbe vendégprofesszornak, a
hamburgi Endoklinik ortopéd sebész fôorvosának.
A boka felsô ugróízületének pótlására huszonöt éve kezdôdtek kísérletek Nyugat-Európában. Tíz
évvel ezelôtt Svédországban fejlesztették ki azt az implantátumot,
amelynek beültetésével sikeressé
váltak a bokamûtétek. Az implantátum és a mûtét körülbelül egymillió forintba kerül, a késôbbi
mûtétek finanszírozása akkor oldható meg, ha az Országos Egészségbiztosítási Pénztár befogadja a
finanszírozott mûtétek körébe.
Rendzavarás lakásban is
Módosították a szabálysértési törvényt, így január 27-e óta már
nem csak a közterületeken lehet
kihívóan közösségellenesen viselkedni. A jogszabály-módosítás
szerint akár 150 ezer forintos bírsággal, végsô esetben hatvannapos elzárással is büntethet a bíróság, ha megzavarják a nyugalmat.
Az elmúlt idôszakban csak nyilvános helyeken, közterületeken intézkedhettek a rendôrök azok ellen, akik kihívóan közösségellenesen viselkedtek, most azonban
már a lakóépületekben is érvényes a jogszabály, és a bíróság
büntetheti a társasházi rendzavarókat is.
Filmes mustra
A 36. Magyar Filmszemlét rendezték meg február 1-je és 8-a között
Budapesten. A filmszemlén a játékfilmes versenyprogramban 21
film szerepelt, közöttük 11 premier
volt. A dokumentumfilmek versenyébe 42 alkotást válogattak be, a
kísérleti és kisfilmes kategóriában
36 alkotást vetítettek. A filmes
mustra zárónapján mutatták be a
Nobel-díjas író, Kertész Imre Sorstalanság címû regényébôl készült
filmet Koltai Lajos rendezésében.

Katasztrófahelyzet
nem volt a hóesésben
Január 26-án, szerdán erôteljes havazással, 80-90 kilométer per óra sebességû széllel beköszöntött az igazi tél.
A legnagyobb problémát az jelentette, hogy a szél északkeleti irányú volt
– tudtuk meg Szakács Istvántól, a Polgárvédelmi Iroda irodavezetôjétôl.
Celldömölkön is okozott problémát az
erôs szél, de sokkal nagyobb gondot
jelentett a kisebb településeken. Jó
néhány települést idôszakosan elzárt
a hó, de a 28-ból csak egy, Pápoc volt
közel egy napig, szerda estétôl csütörtök délutánig megközelíthetetlen.
Szakács István tájékoztatott bennünket arról, hogy ilyen helyzetben a legfontosabb a lakosság ellátásának biztosítása, amit a falvakkal közösen kell
megszervezni. Pápocnál az volt a
megoldás, hogy Kenyeriig eljutottak
az autók – például a kenyérszállító –,
onnan pedig a termelôszövetkezettôl
kapott gépekkel a szántóföldön mentek tovább.
A helyi védelmi bizottság is összeült,
és négytagú ügyeletet állítottak fel.
A települések polgármestereivel telefonon folyamatosan tartották a
kapcsolatot. A megyei igazgatóság is
rendelkezésükre bocsátott egy katonai gépet, de arra nem volt szükség.
A tûzoltósággal, rendôrséggel közösen dolgoztak, és állandó kapcsolatban voltak a mentôkkel, betegszállítókkal is. Csütörtökön például három
dialízises beteg szállítását kellett

celldömölköt nem, a kistérség több falvát
azonban nehéz volt megközelíteni

megszervezni. A helyi védelmi bizottság véleményét kikérték az iskolák is. A rendkívüli hóhelyzet miatt
kétnapos szünetet rendeltek el a Mûszaki Szakközép- és Szakiskolában,
ahol sok a bejáró tanuló.
A helyzet csütörtök estére normalizálódott. Enyhült a szél, a Vas Megyei
Közútkezelô Kht. munkatársai folyamatosan tudtak dolgozni. Sajnos voltak olyan utak, ahol még szombaton
is dolgozniuk kellett, de a közlekedést
ezek az utak nem zavarták. A sok hó
és az erôs szél ellenére katasztrófahelyzet nem volt Celldömölkön és
környékén.
»VASS VERA

Teaest a falu idôs
embereinek
A hagyomány szerint idén is teaestet rendezett az izsákfai részönkormányzat a településrész nyugdíjasainak február 4-én.
A faluházban megjelenteket Farkas
Zoltán, a részönkormányzat vezetôje
köszöntötte, majd röviden vázolta
Izsákfa idei pénzügyi, gazdasági helyzetét, amihez Söptei Józsefné alpolgármester tett kiegészítést, és Baranyai Attiláné dr. jegyzô is hozzászólt.
A teastre a meghívott vendégek
nagy része el tudott menni, a közel
hetven megjelent idôsnek izsákfai

gyerekek kedveskedtek verses-zenés-táncos mûsorral. Virslis vacsorával, pogácsával és teával vendégelték meg a falu idôs embereit, akiket
az öttagú részönkormányzat saját
termelésû borral is megkínált.
A jó hangulatú beszélgetés közben
szó esett a nem régen bevezetett kábeltelevíziós hálózatról is, aminek
lelkes nézôi a falubeliek, nagyon
kedvezô a fogadtatása és a visszhangja. Az esten nemcsak zenét hallgattak a vendégek, hanem nótára is
fakadtak.
»T.G.
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Zöldkártya a lakásoknak
Az energiafelhasználás szempontjából is kategóriákba sorolják jövô évtôl
kezdve a lakásokat, ezzel is ösztönözve a környezettudatos energiafelhasználásra, hangzott el egy kistérségi programon. A fórumon az Ostffyasszonyfán épülô szélkerekekrôl is esett szó.
A megújuló energiák felhasználási lehetôségeirôl tartott fórumot Gôgös
Zoltán országgyûlési képviselô, a mezôgazdasági bizottság alelnöke és
Szabó Lajos országgyûlési képviselô,
a költségvetési bizottság alelnöke.
Ostffyasszonyfára helyszínként amiatt esett a választás, mert a faluban
szélerômûvet terveznek: tizenhárom
szélkerékre már jogerôs építési engedéllyel rendelkeznek. Valószínûleg
még az idén felépül az elsô szélkerék. Gôgös Zoltán szerint az alternatív
energiák közül Magyarországon a
szél hasznosítása terén van a legnagyobb lehetôség. Egyelôre hat szélmotor mûködik az országban, a szá-

muk akár 200–250-re is növekedhet,
építésükhöz európai uniós forrásokat
is fel lehet használni.
Gôgös Zoltán elmondta: fontosnak
tartja, hogy több lábon álljon az energetikai rendszer. Az erômûvek esetében a biomassza-tüzelésben lát elôrelépési lehetôséget. Véleménye szerint fals az az állítás, hogy a biomassza-készítés miatt eltüzeljük az
erdeinket, hiszen a biomasszához
csak a hulladék anyagot hasznosítják.
Évente 600 ezer tonna apríték marad
kint az erdôn, amit fel lehetne használni, illetve olyan erdôket is ki lehet
vágni, amelyeknek az újratelepítése
nem éri meg. A faaprítékon kívül

Sószoba terápiára
A légúti betegségek gyógyítása és megelôzése céljából is használható a sószoba, amelyet a Népjóléti Szolgálatnál alakítottak ki. A terápiás helyiséget
nem csak az intézmény által ellátottak vehetik igénybe.
Ôsszel újult meg a Népjóléti Szolgálat
épülete, a felújítás során az új funkciójú helyiségek között helyet kapott

sóbarlangok klímája a helyiségben

egy sóterápiás szoba is. A sós levegônek gyógyító hatása van, ezért a szobában a sóbányák, sóbarlangok klí6

máját a benti környezetben felhasználható, sajátságos kristályszerkezetû, telített sóoldattal helyettesítik.
Sótéglákat helyeztek ki, amelyeket
klímaoldattal locsolva biztosítják a
gyógyhatású klíma jelenlétét. A sós
levegô gyógyító hatással van a különféle légúti és légzôszervi betegségekre, bôr- és ízületi problémákra.
A Népjóléti Szolgálatnál mûködik az
idôsek klubja és a gondozóház is, így
az idôsek rendszeres látogatói. A hangulathoz illôen kagylókkal és más természetes anyagokkal díszített szobában ülve beszélgetnek, légzôgyakorlatokat végeznek, miközben a sós levegô átjárja a légutakat. Az intézményben ellátottakon kívül minden
gyerekeknek és felnôtteknek is ajánlják, akár megelôzés céljából is. Így
szívesen veszik, ha az érdeklôdôk jelentkeznek. Akár óvodai és iskolai
csoportokat is fogadnak, csak azt kérik, hogy elôzetesen jelentsék be az
érkezésüket. Bôvebb információt a
95/525-910-es telefonszámon adnak
a Népjóléti Szolgálatban.
»TULOK G.

egyéb mezôgazdasági melléktermékeket is be lehet vonni a biomassza
készítésébe, így a mezôgazdaságra
nem hasznosítható területeken
„energiaültetvények” lehetnek. A
biogáz-termeléssel meg lehetne oldani a meglévô állattartó telepek
szennyvízkezelési problémáját, amire
még az idén szeretnének mintaszinten egy üzemet létrehozni, és a települések kommunális szennyvízét is
lehetne hasznosítani.
A lakossági felhasználásra elsôsorban
a napkollektort javasolta, amit már
többen mûködtetnek kisegítô energiahordozóként. Ezzel kapcsolatban
szólt a panelprogramról, amelynek
célja, hogy javítsák a panellakások
energetikai paramétereit. Idén nyolcmilliárd forint áll rendelkezésre, hogy
a panellakások energiarendszerét –
például napkollektorok mûködtetésével – átalakítsák.
Gôgös Zoltán szólt arról is, hogy
2006-tól kezdve uniós elôírás szerint
a lakásokra energiapasszust állítanak
ki. A zöldkártya az értékesíteni kívánt
lakás energetikai állapotáról, energiafogyasztásáról kiállított bizonyítvány lesz, amely szakemberek felmérései alapján készül. Az épületek
rossz állapota – hôszigetelés, nyílászárók stb. – miatt az optimális fogyasztás többszörösét használjuk el
Magyarországon. Az energiapasszus
használatának célja a környezettudatosabb energiafelhasználás.
»TULOK G.

Kertbarátoknak
A szôlô- és gyümölcstelepítés lehetôségei az Európai Unióban címmel tart elôadást dr. Birizdó János,
a megyei FM Hivatal fôtanácsosa a
Kertbarátok Köre és a hegyközség
közös rendezvényén február 17én, 17 és 17.30 óra között a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban.
17.30 órától a kertbarátok borversenye lesz, amelyre 16-án 15 és
18 óra között lehet nevezni a borokat. A versenyre zöld, 0,7 literes
üvegekben lehet nevezni, a versenyen csak a 16-án nevezett borok
versenyeznek.

»

H Á T T É R

Babákat és anyákat segítenek
Sorozatunkban a Kemenesaljai Egyesített Kórház osztályait, illetve a járóbeteg-ellátást mutatjuk be. Elsôként a szülészet – nôgyógyászati
osztályra látogattunk el, ahol dr. Kovács Antal osztályvezetô fôorvos beszélt az osztály életérôl.
Szívesen jönnek a leendô édesanyák
a celldömölki kórházba gyermeküket
világra hozni. A szakszerû ellátáson
túl családias hangulat fogadja ôket,
így sokan térnek vissza, hogy következô gyermeküket is itt szüljék meg.
Ottjártunkkor Szombathelyrôl, Pápáról, Csipkerekrôl való szülô anyák is
voltak a kemenesaljai körzet betegein kívül.
– Tavaly 286 szülést vezettünk az osztályon, – az ikerszülések miatt – 290
újszülött született, ami az utóbbi
évek legnagyobb születésszáma volt.
A hasonló kiskórházakhoz viszonyítva
ez nagyon jó arány – tudtuk meg dr.
Kovács Antaltól, aki 25 éve szülész,
1990 óta dolgozik a celldömölki kórházban, és 1993 óta vezeti a szülészet – nôgyógyászati osztályt.
Az osztályon minden adott a korszerû
szülésvezetéshez, mind személyi,
mind tárgyi feltételekben. Az osztályvezetô fôorvos elmondta, hogy fôleg
az elôzô évben javultak a személyi
feltételek. Dr. Kovács Antalon kívül
dr. Szatmáry F. Péter, dr. Horváth
Sándor dolgozik a kórház állományában, három orvosuk, dr. Farkas Péter,
dr. Jagodics Iván és dr. Vermes Imre
pedig külsôsként dolgozik, részt vesznek az ügyelet ellátásában is. Két fiatal orvos is dolgozik velük, egyikük
rezidensképzésben vesz részt, másikuk szakápolóként dolgozik mindaddig, amíg az orvosi diplomája honosí-

dr. kovács antal osztályvezetô fôorvos

tása megtörténik. Az orvosok munkáját kilenc szülésznô segíti, az újszülötteket öt csecsemôápoló látja el.
A felújított szülészet – nôgyógyászati
osztályon egy egyágyas, három kétágyas, egy négyágyas, kettô ötágyas
szoba fogadja a kórházba érkezôket.
A szobák kényelmét biztosítja, hogy
fürdôhelyiségek is tartoznak hozzájuk. A szakmához szükséges tárgyi
feltételek is megvannak, bár egy-két
kisebb mûszert még be kell szerezni,
mûszerezettségük is adott ahhoz,
hogy mindenféle vizsgálatot elvégezhessenek. A fôorvos ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a szakmai
feladatok meghatározottak kórházanként, azokat nem lehet átlépni,
így onkológiai eseteket nem fogadnak, és meddôségi centrumot sem
alakítanak ki, de minden korszerû eljárásra elhivatottak.
Dr. Kovács Antal szerint ma már csökkent a félelem a nôgyógyászati vizs-

gálatokkal kapcsolatban, a nôk bátrabbak, és nem hanyagolják el magukat ebbôl a szempontból sem, ami
azért is fontos, mert a különbözô rákbetegségek így nagyobb eséllyel
megelôzhetôk, illetve gyógyíthatók.
Kemenesaljának szüksége van a kórházra, a kórházban a szülészet – nôgyógyászati osztályra. Szükség van a
város földrajzi elhelyezkedése, a sürgôsségi betegellátás, a mentôellátottság miatt, és nem utolsósorban
azért, mert így a családjuk is közel
van a kórházban lévôkhöz.
Végül hadd jegyezzem meg: a közelmúltban egy más városból való ismerôsöm – aki eddig más kórházakat látott – feküdt egy hétig a celldömölki
nôgyógyászati osztályon. Arra kért,
mindenképp írjam le: itt valóban
fotó: völgyi lászló

290 baba született az elmúlt évben az osztályon

minden a betegért történik, és nem
találkozott még ilyen orvossal, mint
dr. Kovács Antal, aki az osztályra felvett minden beteggel törôdik.
»TULOK GABRIELLA

Megújul a balatonrendesi tábor
A balatonrendesi gyermek- és ifjúsági tábort szeretné felújíttatni az önkormányzat, amihez pályázaton kilenc és fél millió
forintot nyert. A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2004
nyarán írt ki pályázatot ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira szolgáló belföldi szálláshelyek fejlesztésének támogatására. Celldömölk önkormányzata az balatonrendesi (helyrajzi száma szerint kôvágóörsi) tábor fejlesztésére adott be pályázatot
a tábort üzemeltetô Berzsenyi ÁMK-val közösen. A pályázaton
mintegy 32 millió forintot igényeltek, saját erôként – készpénz-

ben, illetve nem készpénzben, társadalmi munkában – nyolcmillió forintot vállaltak fel.
A minisztériumi értesítô arról szólt, hogy a pályázat kilenc és
fél millió forint támogatást nyert az önkormányzat, amihez így
mintegy hárommillió forint önrészt kell vállalni. A csökkentett
összeg miatt a projekt mûszaki tartalmát is csökkenteni kell.
Ebbôl a pénzbôl valószínûleg az akadálymentesítés – ami a
beadás feltétele is volt – valamint a konyhában a HACCP rendszer kialakítása valósítható meg.
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Információk a könyvtárban
Tudásgazdálkodás és helyi társadalom címmel rendhagyó könyvtári rendezvényt tartott január 20-án a celldömölki Kresznerics Ferenc Könyvtár
és a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Könyvtár. A rendezvény egyúttal a
város múlt évi kettôs jubileumának
könyvtári ünnepi záró programja volt.
A délután célja az volt, hogy bemutassák az érdeklôdôknek a könyvtárak
szerepét a jelen korban.
A rendezvényen Molnár Gábor fôtanácsos köszöntötte a könyvtárba látogatókat. Elmondta, hogy a könyvtár, mióta létezik, a közmûvelôdés
alapintézménye volt, valamint napjainkra már dokumentációs központ
szerepét is betölti.
Ezután dr. Bellérné Horváth Cecília, a
könyvtár igazgatója bemutatta a
Kresznerics Ferenc Könyvtár helyi és
térségi szolgáltatásait, felhívta a fifotó: völgyi lászló

dr. bellérné horváth cecília a könyvtárat mutatta be

gyelmet arra, hogy az információs
forradalom kialakulási folyamatában
élünk. Ebben a folyamatban fontos
szerepe van a tudásnak, ami az információ szubjektív formája, a jobb életminôség elérésének forrása. A
könyvtárban az emberi tudás rend-

szerezetten, feltártan hozzáférhetô.
Az igazgatónô szólt arról, hogy Celldömölk központi szerepkörének több
évszázados hagyománya van. A város földrajzi adottságainak köszönheti több központi funkció megszerzését (kórház, rendelôintézet, bíróság,
közlekedés, oktatás, mûvelôdési intézmények). Vonzáskörzetébe 100900 fôs apró falvak tartoznak. Jellemzô, hogy több falu közösen tart fenn
egy-egy iskolát, ahol egyre kevesebb
a gyerek. A Kresznerics Ferenc Könyvtár célja, hogy Celldömölk és a
kistérsége, Kemenesalja lakosságának biztosítsa a tudásalapú társadalomba történô integrálódást, ápolja a
térség mûvelôdéstörténeti kutatásokat. A könyvtár feladata különbözô
dokumentumok szolgáltatása, információszolgáltatás, közösségi, praktikus és speciális szolgáltatások. A
Kresznerics Ferenc Könyvtár a kemenesaljai központi könyvtári ellátórendszerben fontos szerepet tölt be:
megegyezés alapján segíti az ellátórendszerébe
tartozó
közösségi
könyvtárakat. Megbízható információforrás a mára minden könyvtár
életében meghatározóvá vált internet, itt zajlik például a felsôoktatásban résztvevôk tanulmányszervezése, és levelezôprogram is áll a felhasználók rendelkezésére.
Dr. Bellérné Horváth Cecília elôadása
után Gerencsér Judit könyvtáros mutatta be az Európai Dokumentációs
Központokat, amelyeket olyan egyetemeken, fôiskolákon, kutató intézményekben hoznak létre, ahol európai integrációs képzés folyik. Magyarországon tizenegy Európai Dokumentációs Központ van, köztük a Berzsenyi Dániel Fôiskola, EDK és Integrációs Szakkönyvtár, amelyet mindenki használhat.

Idegen nyelvi sikerek
Nyelvi versenyt rendeztek az egyházmegyei katolikus iskolák számára január végén
Sárváron, ahol a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola diákjai eredményesen szerepeltek. A negyedik osztályosok megmérettetésén német nyelvbôl Kozma Ádám elsô,
Marton Laura harmadik helyezett lett. Az ötödik osztályos korcsoportban ugyancsak
német nyelvbôl Thönen Svenja az elsô, Hajmásy Fanni a harmadik helyet szerezte meg.
Angol nyelvbôl a hetedik osztályos Márovics Ádám lett a bronzérmes. A felkészítô
tanáruk Szigethi Szende (angoltanár) és Gaszak Gábor (némettanár).
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A harmadik elôadást Pallósiné dr.
Toldi Márta, a megyei könyvtár igazgatója tartotta, bemutatta a Berzsenyi Dániel Könyvtárat. A könyvtár általános gyûjtôkörû megyei és városi
könyvtár, megyei archív könyvtár,
közgyûjteményi kutatóhely, Szombathely természetes vonzáskörzetének ellátórendszeri központja, a Vas
megyei lakóhelyi könyvtárhasználat
központi intézménye. A több mint
120 éves gyûjtemény közel 400 ezer
könyvet, 30 ezer idôszaki kiadványt,
1700 videokazettát, 25 ezer hangzó
és 90 ezer egyéb dokumentumot tartalmaz. Az olvasók 700 féle folyóiratból és napilapból válogathatnak.
A rendezvény befejezô részében a
Kemenesaljai Életrajzi Lexikont ismerhették meg a vendégek. Elôször
Halász Péter, a Honismereti Szövetség elnöke, a Honismeret címû folyóirat szerkesztôje, néprajzkutató
taglalta a lexikon pozitívumait és
hiányait. A lexikon 120 ismert, illetve közismert személyiséget tartalmaz, akik kötôdnek valamilyen formában Kemenesaljához. Halász Péter felhívta a figyelmet, arra, hogy a
lexikonban még bôvíteni kell a személyek sorát, valamint a benne lévôk ismertetését. Ezután Németh Tibor könyvtáros, a lexikon egyik szerkesztôje mutatta be a Kemenesaljai
Életrajzi Lexikont, amelynek elkészítésének ötlete már 1993 novemberében megszületett. Németh Tibor
elmondta, milyen elvek alapján válogatták ki, hogy kik azok a személyek, akik bekerülhettek a lexikonba.
Csak olyan emberek nevével találkozhatunk, akik már nem élnek, akik
kemenesaljai születésûek, országosan is jelentôsek, akiknek alkotói
korszakukban fontos szerepet töltött
be Kemenesalja, vagy akik helyben
alkottak maradandót. A lexikon a
nap 24 órájában elérhetô az interneten. A készítôk folyamatosan korrigálják, kiegészítik, frissítik a digitális lexikont. Végül Gergye Tamás informatikus könyvtáros, a lexikon
szerkesztôje bevezette az érdeklôdôket a lexikon használatába, könnyû kereshetôséget, hivatkozási helyeket mutatott be. A Kemenesaljai
Életrajzi Lexikon a www.cellbibl.hu
címen érhetô el.
»SZIGETHY TEODÓRA

»

K U L T Ú R A

Jubiláló társulat, színházi találkozó
A II. Soltis Lajos Színházi Találkozót
tartották meg január 21-23-án a
Soltis Lajos Színház szervezésében a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központban. A kétévenként megrendezésre
kerülô találkozón több színtársulat játékát láthatta a közönség. A színház
nemrégen ünnepelte 25 éves fennállását. A társulat eddigi mûködését
bemutató tárlatot Kiss László, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának fôtanácsosa, a találkozót Markó Péter, Vas Megye Közgyûlésének
elnöke nyitotta meg.
A színházi találkozón az únt/Vajdaság
Társulat, az Ideiglenes Társulás, a
KáBaSzeMû Társulat, a Ferrum Színházi Társulás, a Duó Színpad, a Körmendi Alternatív Színjátszó Társaság, a
paThalia Társulat BDF, a ReActor Színházi Társulás és a KonzervArtaudrium
Színházi Mûhely produkcióját láthatták a színházbarátok. A Soltis Lajos

szerint fontos, hogy idônként az ilyen
találkozók otthonra találjanak a színházakban, mert a közösen végzett
munka öröme mellett lehetôség nyílik tapasztalatok szerzésére is.
Az eseménydús színházi találkozón
Horváth György, a Vas Megyei Mûvelôdési és Ifjúsági Központ igazgatója
méltatta a 25 éves Soltis Lajos Színház közmûvelôdési tevékenységét. A
zsûri a produkciókat értékelve komoly munkával hozta meg a döntését. A fôdíjakat a Soltis Lajos Színház
társulatának tragikusan elhunyt tagjai, Soltis Lajos, Figer Szabina és
Kurucz László emlékére alapították.
A II. Soltis Lajos Színházi Találkozó
Soltis Lajos díját, melyet a Vas Megyei Közgyûlés elnöke ajánlott fel, a
Soltis Lajos Színház kapta a …majd
mély csönd leng…. címû darabjáért.
A rendezôt, Herczeg Tamást rendezôi
díjjal jutalmazták. A Vas Népe szer-

kiss lászló (balról) nyitotta meg a kiállítást

Soltis Lajos Színház tagja a Csongor és
Tünde címû darabban Balga szerepében színészi munkájáért különdíjat
kapott. A budapesti Magyar Mûvelôdési Intézet és a szombathelyi Vas
Megyei Mûvelôdési és Ifjúsági Központ különdíját a szombathelyi paThalia Társulat BDF nyerte. Munkásságáért rendezôi díjjal jutalmazták Szép
Bencét, a társulat rendezôjét.
»NAGY ANDREA

Ajánló

» RÖVIDEN
Az Úrhatnám szolgáló címû opera keresztmetszetét
láthatja a közönség az ifjúsági hangversenysorozat
február 9-én (szerdán), 9.45 órakor kezdôdô elôadásán a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban.

a társulat 25 éves mûködését tárlaton mutatták be

Színház a Herczeg Tamás rendezte
…majd mély csönd leng…. és a Somogyi István rendezte Csongor és
Tünde címû darabokkal képviseltette
magát. Kresalek Gábor rendezésében
Bioszínész címmel portréfilmet tekinthettek meg az érdeklôdôk Soltis
Lajosról. A közönség vastapssal jutalmazta Pozsgai Zsolt Jávor címû színjátékát, melyet Szôke Zoltán színmûvész adott elô, valamint az Ecsedi Erzsébet által rendezett és elôadott Én,
Shirley címû elôadását. Ez utóbbi darabbal a tavaly tragikusan elhunyt Kasza Éva színmûvésznônek állított emléket Ecsedi Erzsébet. A résztvevôk

kesztôsége által adományozott Figer
Szabina díjat a legjobb nôi fôszerepléséért Gerencsér Mónika, a szombathelyi Ferrum Színházi Társulás
tagja kapta. A legjobb férfi fôszereplô Kurucz László díját, melyet Celldömölk Város Önkormányzata adományozott, megosztva Ács Tamásnak és
Jakab Ádámnak, a hortobágyi Duó
Színpad színészeinek adományozták.
Közösségi munkájáért különdíjban részesült a budapesti KábaSzeMû Társulat. Rendezôi különdíjban részesült
írói és rendezôi munkájáért Halmi
Gábor, a debreceni KonzervArtaudrium rendezôje. S. Kovács Krisztián, a

A páholyos és bérletes színházi évad következô
elôadása február 13-án (vasárnap) lesz a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban 19 órakor. A Pécsi
Nemzeti Színház Camoletti: Boldog születésnapot
címû két részes vígjátékát mutatja be. Szereplôk:
Hegyi Barbara, Balikó Tamás, Csepregi Éva, Forgács Péter, Kovács Martina v. Melkvi Bea. Rendezte: Telihay Péter. A megváltott bérelteken kívül
jegy vásárlására is van lehetôség. I. hely: 1900 forint, II. hely: 1700 forint, nyugdíjas- és diákjegy:
1600 forint.
Derûs pillanatok címmel Vadady György amatôr fotós kiállítása nyílik február 18-án (pénteken) 18
órakor a KMK galériáján. A kiállítást Fehér László
polgármester nyitja meg, köszöntôt mond Hetényi
László fényképész.
Diszkóba várják a fiatalokat február 19-én (szombaton) 21 órától 3 óráig a KMK-ban.
Farsangfarki asszony-partyt rendeznek február 21én (hétfôn) 18 órakor a KMK-ban.
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Aranydiplomás erdômérnök
Eredeti
szakmájának
nyugdíjasan is
hódolhat

A közelmúltban aranydiplomát kapott Gombási István, aki ötven évvel
ezelôtt szerzett oklevelet Sopronban
az erdômérnöki fôiskolán. Sokan ismerik ôt nemcsak Celldömölkön, hanem a városkörnyéken is, hiszen
miután nyolc évig dolgozott a szelestei erdôgazdaságnál, majd két évig
Szombathelyen, a Celldömölki Vízrendezési Társulat vezetôje, illetve
igazgatója lett. Ezt a tisztséget huszonöt éven át töltötte be, egészen
nyugdíjba vonulásáig. Mint elmondta, komoly kihívásoknak kellett eleget tennie munkatársaival együtt. Az
elsô fontos feladat a Cinca, a Kódó, és
fôként a Marcal árterületeinek a lecsapolása volt. Végül 45 ezer hektárnyi területtel kezdtek, ami a társulások során 107, majd 150 ezer hektárra bôvült.
– Harminc kubikussal indultunk 1964ben, aztán a végén már több mint
170 fôt foglalkoztattunk, köztük két
vízügyi mérnököt és nyolc technikust.
Munkánk szerteágazó volt, a vízfolyá-

sok rendezésétôl a csatornák felújításán és a téeszek meliorációs munkájának tervezésén és kivitelezésén át
a községi vízmûvek építéséig és a
belterületi csatornázásokig.
Próbálom a társalgást úgy terelni,
hogy magáról beszéljen, de mindig a
munkára tér vissza. Annyit azért sikerült megtudni tôle: örömmel nyugtázza most is, hogy nyugdíjazásakor
jó barátsággal vált el a kollégáitól.
Nagyobb konfliktusa soha senkivel
sem volt. Egy dolgot azonban nehezen visel. Azt tapasztalja ugyanis,
hogy mindaz, amit annak idején nehéz, kitartó munkával kialakítottak,
lassan ismét az enyészeté lesz. Ám
örömére, nyugdíjas korában hódolhat
eredeti szakmájának. Tíz éve telepített egy öt és fél hektáros erdôt. A
nyárfák már 15–20 méteresek, s a
másik rész is eléri az 5–6 méteres
magasságot. Ez utóbbi érintkezik szülôfaluja, Mersevát belterületi határával, és érinti a Marcalt is. Azt tervezi,
hogy ezt a másfél hektáros részt sé-

Szobrok, emléktáblák
Dr. Holéczy Zoltán orvos, régész Szegeden
született 1896-ban. Apja ott volt állomásfônök, majd miután édesapját Szombathelyre helyezték, a premontrei fôgimnáziumban végezte el a középiskolát, ott
érettségizett. Orvosnak készült, 1921-ben
avatták doktorrá. A közkórházban végzett
gyakorlat után még abban az évben Celldömölkön
lett községi
gyermekorvos, szintén
abban az
esztendôben nôsült,
két gyermekük született.
1928-ban
két hónapos tanulmányúton
gazdagította ismereteit Londonban és Párizsban.
1953-ban
10

tüdôszakorvosi vizsgát tett, 1955-tôl a
1968-as nyugdíjazásáig a tüdôgondozó
vezetôje volt. A tbc elleni küzdelemben,
gyógyításban végzett munkáját a Korányi
Frigyes Társaság is elismerte. Celldömölkön és a járás területén végzett hathatós
munkálkodását érdemes orvos címmel jutalmazták.
Középiskolás kora óta foglalkozott régészettel. 1914-ben Szombathelyen, a Kovács Szálló alapozásakor egyik osztálytársa
római kori pénzt és egyéb tárgyakat talált,
amelyekkel ôt is megismertette. Attól
kezdve tudatosan régészkedett, kutatott,
szakkönyveket olvasott, szakemberekkel
keresett kapcsolatot. Celldömölkre kerülve
figyelt fel a bazaltbánya felületi földréteg
eltávolításakor elôkerült értékes tárgyakra. Konzultált Lázár Jenôvel, aki lelkesen és
komoly anyagi ráfordítással végezte feltáró és megôrzô tevékenységét. Holéczy Zoltánra nagy hatással volt Párizsban a
Louvre, Londonban a Brittish Múzeum
anyagának tanulmányozása. Akkor döbbent rá, mennyire elkéstünk, hiszen a hozzáértô külföldiek sok értékes anyagot szereztek meg maguknak. A Brittish Múzeumban van egy önálló terem, sok ezer tôlünk

gombási istván

táló erdôvé alakítja a szülôfalunak.
– A téli hónapok nehezen telnek –
mondja –, nem szeretem a bezártságot, de lassan ismét itt a tavasz, s a
természettel együtt megújulok én is.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

származó lelettel, amirôl visszaemlékezéseiben is ír. Támogatta a fiatal Wéber Gyula amatôr régész munkálkodását, aki a Ság
hegy ôskora címû, 1932-ben megjelent
könyvében adja közre kutatása eredményeit. Gyûjtött anyagából a római katolikus
templom melletti egykori polgári iskolában sokak által látogatott múzeumot hozott létre.
Holéczy Zoltán ásatásokat is végzett, régészeti munkálkodásáról folyamatosan tájékoztatta a Nemzeti Múzeumot. Intaházán a
temetô szomszédságában felszínre került
csontok jelzésekor, 1939-ben hivatalos
megbízást kapott a leletmentésre a járás
egész területén. 1941-ben Intaházán XI.
századi, Árpád-kori sírokban értékes használati tárgyakat, valamint egy koponyát talált, amelyen mûtéti úton végzett koponyalékelés nyoma látható. A leleteket a Nemzeti Múzeumban állították ki, és a nemzetközi szakirodalomban is írnak róla. Megbízásból Dömölkön, a romtemplom mellett
tizenhét honfoglalás kori sírt tárt fel.
Születésének századik évfordulóján Dala
József javaslatára a város emléktáblát helyezett el egykori lakóháza – Kossuth Lajos
utca 3. – falán. Avatóbeszédében dr. Gál
László, Holéczy Zoltán egykori munkatársa
méltatta a kiváló orvos és régész tudással
és szeretettel végzett munkásságát.
»KÁLDOS GYULA

» O L V A S Ó I
Megkérdeztük
» válaszoltak

O L D A L

Ki lehet jönni a fizetésbôl?

»kérdez: vass vera

»fotó: völgyi lászló

Kiss Vilmos

A feleségem és én is nyugdíjasok vagyunk már kilenc éve. A
nyugdíjunk összege elfogadható, meg tudunk belôle élni.
Szerintem a mostani áremelkedés sokaknak problémát jelent majd. Mi nem fogyasztunk sokat, így a villany és a
gáz árának emelkedését nem
nagyon érezzük meg. Legjobban a gyógyszerek áremelkedése érint minket. Szerencsére
a nyugdíjunkból tudjuk segíteni a gyerekeket is, fôleg az
unokákat. Nem olyan nagy
összegekkel tudjuk támogatni
ôket, csak a lehetôségeinkhez
mérten adunk.

Csótár Csaba

Véleményem szerint ki lehet
jönni a fizetésbôl, csak jól kell
beosztani. Az embernek hozzá
kell szoknia, el kell fogadnia,
hogy csak annyi költ, amennyit megengedhet magának a fizetése függvényében. Jó, ha
van valami mellékes kereset a
fizetésen kívül. A mostani áremelésnél az energia árának
emelkedése érint igazán, szerencsére a gyógyszereké nem
annyira. Ha lehetôségünk engedi, folyamatosan segítjük a
gyerekeket. Ha nagyobb beruházásba vágnak bele, erônkhöz mérten mindig támogatjuk ôket.

Vermesi György

Szerintem, nem lehet kijönni
a fizetésbôl. Én nyugdíjas vagyok, és ha nem lenne egyéb
kereseti lehetôségem, csökkenne az életszínvonalam. Véleményem szerint Celldömölkön és környékén a bérek az
országos átlag alatt vannak.
Nagyon sajnálom a cellieket,
sokaknak máshova kell járniuk dolgozni, mert itt nincs
munkalehetôség. Az árak egyre emelkednek, a bérek viszont nem. A gyógyszerek, az
élelmiszerek ára nagyon magas lett. Akinek nincs kiegészítô jövedelme, egyre nehezebb lesz majd megélnie.

Bálintné Wendler
Ágnes

Ki lehet jönni a fizetésbôl így,
hogy a két gyerekem már
nem tanul, és mindketten
dolgozunk. A lányom külön
lakik, ô a saját fizetésébôl él.
A fiam is dolgozik. Segíteni
egyik gyereknek sem nagyon
tudunk, nem tudunk spórolni
és félretenni sem. Nagyon sokat elvisz a rezsi. A törlesztést
is fizetni kell. Úgy gondolom,
hogy ha a gyerekek még kisebbek lennének, és mindketten tanulnának, valószínûleg a törlesztést sem lehetne
vállalni. A mostani áremelkedések is megnehezítik majd a
családok életét.

Születésnapi versmondó verseny
A Nemzeti Kulturális örökség Minisztériuma, a Magyar Mûvelôdési Intézet, a Magyar Írószövetség, a Magyar
Versmondók Egyesülete, KomáromEsztergom Megye Önkormányzata, a
Magyary Zoltán Városi és Megyei Mûvelôdési Központ (Tata), Tatabánya
Megyei Jogú Város, a József Attila
Megyei Könyvtár és a Közmûvelôdés
Háza Kht. meghirdeti A vers éve keretében a VII. Országos József Attila
vers-, énekelt vers- és prózamondó
versenyt, a költô születésének 100.
évfordulója tiszteletére.
A nevezés feltételei
1. A versenyre amatôr vers- és prózamondók, énekesek jelentkezését vár-

ják, akik betöltötték 14. életévüket,
és befejezték tanulmányaik nyolcadik évfolyamát.
2. A jelentkezôk négy verssel, megzenésített verssel vagy prózával nevezhetnek az alábbiak szerint: két József Attila vers vagy próza; egy vers
vagy próza Nagy László munkásságából; egy vers vagy próza ma élô költôk, írók mûveibôl választva. (Fentiek
az énekelt verssel nevezôk esetében
is érvényesek.) Az országos döntôbe
jutó versenyzôknek még egy József
Attila verset, továbbá egy verset a
környezô országok magyar nyelvû
irodalmából ismerniük kell. Az
egyenletesebb elbírálás érdekében

kérik az énekelt vers kategóriába jelentkezôket, hogy valamennyi mû
énekelt vers legyen.
3. A versenyzôk más országos versenyen helyezést elért produkcióikkal
nem nevezhetnek.
Az országos, felmenô rendszerû verseny Vas megyei elôdöntôjének idôpontja március 10-e, helyszíne Celldömölk, nevezési határideje február
15-e.
Bôvebb információt a Soltis Lajos
Színházban Benkô Péternél lehet
kérni. Telefon: 95/521-050, 06
70/369-9673, e-mail: soltisszinhaz@cellkabel.hu.

Hirdessen az Új Kemenesaljában!
Hirdetésszervezô: Nagy Antal

Telefon: 95/525-825, 06 20/921-6324
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Mûfüves pályát építenek
A LABDARÚGÓ-UTÁNPÓTLÁS KÉPZÉSÉT SEGÍTI AZ ÚJ JÁTÉKTÉR
A Bozsik-program keretében mûfüves pályát építenek a CVSE sporttelepén. A labdarúgó-utánpótlás képzésének helyszínéül is szolgáló új játékteret két hónap múlva adják át.
UEFA-szabvány szerinti mûfüves futball pálya épül a celldömölki sporttelepen, amely a felnôtt és az utánpótlás csapatok felkészítését segíti, és
télen-nyáron biztonságosan használható lesz, mondta el Zsámboki Zoltán, a CVSE ügyvezetô igazgatója. A
labdarúgó-utánpótlás képzésének és
versenyeztetésének színtere lesz a
pálya, mivel Celldömölk a Bozsik-programban alközpontként vesz részt. Az
egyesület labdarúgó-csapatain kívül
a város iskolái ingyenesen, a hobbiszinten mûködô egyesületek pedig
térítés ellenében vehetik majd igénybe a pályát. A Bozsik-programban a
pályaépítéshez 36 millió forintot

nyert a város, a pályázati nyereményhez az önkormányzat 9,6 millió
forint önrészt tesz hozzá, a bonyolító
az államot képviselô Sportfólió Kht.
Az építkezést múlt év decemberében
kezdték, a tervek szerint március végén adják majd át a pályát.
A játéktér 65 méter hosszúságú és 40
méter szélességû, a kapuk magassága
két és fél méter. Oldalt egyméteres
védôrács, a játéktér körül pedig térkô
burkolatú járda, valamint 180 centiméteres kerítés épül, a pályát négy
oszlopról világítják meg. Az építkezés
jelenlegi szakaszában állnak már a
világítóoszlopok, a kerítés, és elkészült
az alapépítmény is. A munkálatokat a
kábelfektetéssel folytatják, amint az
idôjárás miatt lehetséges lesz. A pályát
borító mûfû egyedülálló az országban,
hiszen a szabvány – 50–55 milliméter –
hosszúsággal ellentétben itt 65 milliméteres szálhosszúságú, amelyet

Szakmai tanulmányúton
Balhási István, UEFA „B” licences edzô
a múlt év végén többnapos szakmai
tanulmányúton vett részt Olaszországban. Az útra elkísérte a csapatot a
Sport 1 tévétársaság kétfôs stábja is.
Vas megyébôl egyedüli résztvevôként
sok információval és tapasztalattal,
élménnyel gazdagodott a celldömölki
edzô. Élménybeszámolójában hangsúlyozta: jó volt látni azt, hogy vannak olyan egyesületek is, ahol az
utánpótlás csapatok és a velük foglalkozó edzôk ugyanolyan fontosak,
mint az elsô csapat. Hazánkban sajnos
csak kevés egyesületben fordítanak
nagy hangsúlyt és fôleg pénzt az
utánpótlás nevelésére, ez általában
csak szükséges rossz.
A tanulmányút elsô napján veronai
és torinói városnézés szerepelt a
programban, majd este a Juventus –
Bayern München BL mérkôzést tekintették meg a csoport tagjai. A magyar edzôk megtapasztalhatták, hogyan szokás Európa más részén drukkolni a kedvenceknek. A stadion elôtti téren Juve- és Bayern-szurkolók
csoportosultak, köszöntötték egymást, senki nem dobált, nem vereke12

dett, nem szidott senkit. A beléptetô
rendszernél mindenkit megmotoztak, a táskákat átnézték. Az összecsapásra körülbelül 20–25 ezer nézô volt
kíváncsi. A BL-induló és a csapatok
bevonulása mellett az ötvenfôs magyar küldöttséget is köszöntötték a
rendezôk. A mérkôzés felejthetetlen
élményt adott a résztvevôknek.
A következô nap a társaság megtekintette a világhírû Milánói Dóm és a Scala épületét. A remek hangulatú városnézés után indultak Milánó külvárosába, az AC Milán egyik (három van belôle) utánpótlás-nevelô központjába,
ahol bemutató edzéseket tekinthettek
meg. A helyszínen az utánpótlás-centrum vezetôje várta ôket, majd tájékoztatást adott a rendszer felépítésérôl, mûködésérôl. Este az AC Milán –
Barcelona BL mérkôzésen vettek részt
a csoport tagjai. A stadionban 80 ezer
ember látta a mérkôzést. Másnap az
összecsapás helyszínére ismét ellátogattak a tanulmányút résztvevôi. A létesítmény megtekintése után Bergamóban a Milan és az Inter közös múzeumát, panoptikumát nézték meg.
Ezt követôen az Atalanta utánpótlás-

40–43 milliméter vastagdású kvarchomok és gumigranulátum alapra raknak
rá. A kanadai gyártmányú mûfû terhelhetôsége és rugalmassága is jobb az
általában használatosnál, és kíméli a
labdarúgók ízületeit. A pályát kivitelezô cégnek, a celldömölki Kemélyép
Kft.-nek referenciamunkája.
Az új pálya építésének a ligetben több
fa is áldozatul esett, amelyeket azonban már részben pótoltak – negyven
örökzöldet ültettek –, illetve késôbb
újabb fákat is ültetnek még. Zsámboki
Zoltán szólt arról is, hogy az új pálya
kialakításával együtt a már meglévô
edzôpálya világítását is megvalósítják,
amelyet így késô ôszig tudnak majd
használni. A nyárra tervezett Vulkánkupa futballfesztivál programja is bôvül az új pálya nyújtotta lehetôséggel,
és tervezik, hogy városi amatôr labdarúgó-bajnokságot is szerveznek.
»TULOK G.

nevelô központjába mentek. Az
Atalanta utánpótlásképzése világhírû,
Európában mindössze két képzési központ veszi fel vele a versenyt (Real
Madrid, Ajax Amsterdam). A küldöttséget a képzési központ vezetôje, a
junior és az U17-es csapat edzôje fogadta. Rengeteg információval látták
el az edzôket. Ezek közül néhány: a
nyolc füves pályán (valamennyi villanyvilágítással ellátott) egy idôben tizenegy csapat tréningezik (itt edz a
felnôtt csapat is), tizenöt éves korig
kizárólag pedagógus végzettségû,
UEFA edzôi licenccel rendelkezô szakember foglalkozhat a gyerekekkel, a
végzettség mellé el kell végezni egy
egyéves egyetemi képzés keretében
a mozgás-koordinációs szakot, tizenöt
év felett neves, volt válogatott játékosokat foglalkoztatnak, ezzel is motiválva a gyerekeket. További motiváció
a fiatalok számára az is, hogy minden
héten kijelölnek egy edzését a felnôtt
csapatnak, amelyen valamelyik utánpótlás csapat együtt gyakorolhat.
Hazaérkezés után a rengeteg élménnyel gazdagodva mindenki belegondolt abba, hogy a magyar valóságban már húsz éve az utánpótlásnevelés fontosságáról beszélnek, de
sajnos csak beszélnek.
»VASS VERA

» SK PU OL TR ÚT R A

Elismerés az edzônek Asztalitenisz
A Magyar Asztalitenisz Szövetség 80 éves jubileuma alkalmából eredményes munkájáért elismerô kitüntetést kapott Obráz István, a CVSE-Mávépcell
asztalitenisz-csapatainak vezetôedzôje. A plakettet ünnepélyes keretek között Tihanyi Tibor, a Vas Megyei Asztalitenisz Szövetség elnöke adta át.
Ez az elismerés jobb kezekbe nem is
kerülhetett volna, mondták többen a
rövid ceremónia után, és tökéletesen
igazuk volt. Obráz István viszonylag
késôn, tizennégy éves korában kötött
barátságot az asztalitenisszel, csaknem ötven évvel ezelôtt. Ebbôl a barátságból aztán életre szóló szerelem
lett. Az ifjú Obráz István elôször a
CVSE ifjúsági csapatában bontogatta
szárnyait, ám két év múlva már a felnôtt csapat tagjait megelôzve városi
bajnokságot nyert. 1962-tôl már ô
fogta össze a celli csapatot. Aztán bevonult katonának, és mire leszerelt,
felbomlott a csapat. Ô azonban újraszervezte. 1967-ben edzôi képesítést
szerzett, aztán jó ideig játékos-edzô
volt. A csapat a 70-es években sok viszontagságon ment át, és elsôsorban
neki köszönhetô, hogy megmaradt.
Az igazi stabilitás a 90-es években
következett be, leginkább akkor,
amikor a Mávépcell Kft. felvállalta a
szakosztály szponzorálását. Az NB IIIból NB II lett, s az elmúlt évben sporttörténelmet írtak. Celldömölki csapat
elôször jutott a legmagasabb osztályba: A CVSE-Mávépcell I. csapata az
Extra Ligában játszhat Obráz István
szakmai irányítása mellett.
Arra a kérdésre, hogy bírja mindezt
energiával, úgy felelt: nincs ebben
semmi különös, neki ez így természetes. Azért azt elárulta, hogy az

NB II.
CVSE-Mávépcell II. –Fejérvíz-Fetévszer SK
11:7
A mieink magabiztosan tartották itthon a két bajnoki pontot az élbolyhoz
tartozó fehérváriak ellen.
Gyôztek: Teket A. 4, Ölbei P. 3, Csonka Z. 3, és a Teket-Ölbei páros.

obráz istván

utóbbi idôben sokat segít neki Ölbei
Péter, az NB II-es csapat játékosa. Az
sem mellékes, hogy a család soha
nem csinált problémát abból, hogy
mennyi idôt áldoz a sportra. És még
valami: büszke rá, hogy fiú unokája
is jól kezeli az ütôt, s talán majd egyszer tovább viszi a stafétabotot is.
Amikor Obráz István átvette a kitüntetést, azt mondta: amíg bírom, és
úgy érzem, szükség van a munkámra, csinálni fogom. Kitüntetéséhez
gratulálunk, a további munkájához
sok sikert kívánunk.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Utánpótlás foci siker
Külföldi tornán vettek részt január 23-án a
fiatal celldömölki focisták, az 1992-es korosztályú fiatalok jártak Weiz-ben, ahol 12
csapat mérte össze erejét.
A CVSE labdarúgói a csoportmeccsek kezdetén 4:1 és 6:0-ás gyôzelmet arattak,
majd a második körben is kétszer diadalmaskodtak 6:2, illetve 6:0 arányban. A fiúk
ezt követôen a késôbbi kupagyôztes SK
Sturm Graz ellen 7:2-es vereséget szenvedtek, így csoport másodikként jutottak
tovább a legjobb négy közé. Az elôdöntôben 2:0-ás vezetés után szépített a
Maribor, majd egy sérülés és egy kiállítás

Extra Liga
Pénzügyôr SE – CVSE-Mávépcell 2:10
A várakozásnak megfelelôen sima
gyôzelmet aratott a celldömölki csapat a fôvárosban.
Gyôztek: Mercz G. 3, Németh J. 2, Faragó B. 2, Vimi R. 1, a Mercz-Vimi és
a Németh-Faragó páros.

miatt a nagy nyomást nem bírták a celli
fiúk, a szlovének jutottak a döntôbe. A
helyosztón óriási küzdelemben a GAK I.
csapatát verték 2:1-re a CVSE focistái, és
megszerezték a 3. helyezést. A torna gólkirálya Skriba Máté lett 10 góljával.
A csapat tagjai: Taliszter Krisztián, Kondics
Richárd, Skriba Máté, Kazári Bence, Nagy
Bálint, Németh Gábor, Németh Bálint, Rosta Szabolcs, Sebestyén Szabolcs, Boznánszky Gábor és Verasztó Péter. A csapat edzôje: Velencei Tibor.
»VASS VERA

NB III.
CVSE-Mávépcell III. – Ajkai Bányász SK I.
9:9
Mindkét csapat tartalékosan állt asztalhoz. A celliek közelebb álltak a
gyôzelemhez.
Gyôztek: Máthé Gy. 3, Tamás L. 2, Balázs Gy. 1, Lukács B. 1, a MáthéLukács és a Tamás-Balázs páros.
»V.L.
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Közlemény az illetékrôl
és a talajterhelési díjról
Illetékfizetés
Változott az adóhatóságnál indított illetékköteles eljárások utáni eljárási illeték és a
talajterhelési díj fizetésének módja.
Az Országgyûlés – az illetékbélyeg-hamisítások visszaszorítása érdekében tett kormányzati intézkedések egyik elemeként –
elfogadta az adóhatóságoknál és a vámhatóságnál indított – egyes illeték-köteles –
államigazgatási ügyek utáni eljárási illeték
megfizetésének új módját tartalmazó illetéktörvény-módosítást.
Illeték-köteles adó-, illeték- és vámügyben
az eljárási illetéket 2005. január 1-jét kö-

» APRÓHIRDETÉS
Kétszintes pince 170 m2 szôlôterülettel, villannyal, vízzel ellátva, felszereléssel együtt, kitûnô állapotban, reális áron eladó. (Gépkocsiközlekedésre alkalmas úttal, közel a buszmegállóhoz.) Érd.: 95/421-535, 06 70/319-1462.
Kemeneskápolnán 3 szobás, központi fûtéses
családi ház eladó. Érd.: 95/446-035.
Jó állapotban lévô, 240 l-es mélyhûtôláda
30.000 Ft-ért eladó. Érd.: 95/420-886.
Nemeskeresztúron családi ház eladó. Érd.:
95/459-105.
Középiskolás lány mellé matematika- és némettanárt keresek korrepetálás céljából. Érd.:
95/394-314, 16 óra után.
Celldömölk belvárosában 25 m2-es, külön vízzel, gázzal, villannyal, telefonnal rendelkezô
üzlethelyiség eladó. Érd.: 06 30/264-9863.

vetôen nem a megszokott módon a kérelemre (beadványra, nyomtatványra) ragasztott illetékbélyeggel, hanem pénzben,
az adóhatóság által megadott (közzétett)
számlára történô banki átutalással vagy
készpénz-átutalási megbízás feladásával
lehet megfizetni. A készpénz-átutalási
megbízás csak az ügyben illetékes adóhatóságnál szerezhetô be. Celldömölkön az
önkormányzat államigazgatási eljárási illeték beszedési számla száma 1174704415420693-0347000.
Az eljárási illeték megfizetésének új módja az elsô fokú adóhatóságnál indított illeték-köteles elsôfokú ügyekre (méltányossági ügyek, igazolási kérelmek), valamint
az elsôfokú adóhatóság által hozott határozat elleni fellebbezésekre vonatkozik. A
felügyeleti intézkedés iránti kérelem illetékét továbbra is illetékbélyegben kell
megfizetni.
Az illetékfizetés határideje továbbra is a
kérelem elôterjesztésének napja. Ezért az
elsôfokú adóhatóság a fizetendô illeték
összegét kötelezettségként az adózó folyószámláján ezen idôponttal elôírja.
Ha az adózó az illetéket esedékességkor
nem fizeti meg, akkor az adóhatóság az
ügyfelet határozatban felhívja az eljárási illeték és a mulasztási bírság megfizetésére.
A mulasztási bírságot nem kell megfizetni,
ha az adózó a határozat kézhezvételétôl
számított nyolc napon belül megfizeti az illeték összegét. Ha az adózó az eljárási illetéket a határozatban elôírt idôpontig nem
fizeti meg, akkor a határozat alapján az
adóhatóság rendelkezik az eljárási illeték
és a mulasztási bírság végrehajtásról. Jelenleg az elsôfokú államigazgatási eljárá-

KISOSZ tanfolyamok Sárváron
AKKREDITÁCIÓS LAJSTROMSZÁM: 0715
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Kereskedô-boltvezetô (kereskedô vállalkozó)
Vendéglátó-üzletvezetô (vendéglátó vállalkozó)
Február végi, március eleji kezdéssel.
A tanfolyam díja 79.000 Ft,
amely a személyi jövedelemadóból leírható,
tartalmazza a könyvek árát és a vizsgadíjat is,
munkanélküliek részére elbírálás alapján támogatás.

INFORMÁCIÓ:
Sárvár, Batthyány u. 6.
Telefon: 95/321-804, 06 30/288-1344, 06 30/575-7394
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sért fizetendô általános tételû eljárási illeték mértéke 2.000 forint. 2005. február 15.
napját követôen kezdeményezett, általános tételû államigazgatási eljárási illeték
alá esô elsôfokú eljárásokban az eljárási illeték mértéke 2.200 forintra emelkedik.
Az elsôfokú államigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke a fellebbezéssel
érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 ezer forintja után 400 forint, de
legalább 5.000 forint, legfeljebb 500 ezer
forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának
értéke pénzben nem állapítható meg, a
fellebbezés illetéke 5.000 forint.
Talajterhelési díj
2005. január 1-jétôl változott a talajterhelési díj fizetésének rendje. Az önkormányzathoz tartozó talajterhelési díj esetén
nincs elôleg-fizetési kötelezettség, a díjfizetô a bevallással egyidejûleg köteles az
elôzô évi kibocsátás alapján a díjat megfizetni.
Az elôlegfizetés az APEH-hoz fizetendô
környezetterhelési díjak esetén áll fenn. A
jogszabály külön szabályban rendezi a helyi vízjogi engedély alapján történô
szennyvízelhelyezés utáni talajterhelési díj
kérdését.
A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési
kötelezettségérôl évente, a tárgyévet követô év március 31-éig kell bevallását benyújtania az adóhatósághoz.
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell
megállapítania, és önadózás keretében az
adóbevallás benyújtásával egyidejûleg
megfizetnie Celldömölk Város Önkormányzat 11747044- 15420693-03920000 számú
talajterhelési díj beszedési számla javára.
A bevallási nyomtatványt a tájékoztatóval
együtt március elejéig kézhez kapják a díjfizetésre kötelezettek. 2005. március 31éig a 2004. év július 1-étôl december 31éig terjedô idôszakról kell az adóbevallást
beadni.
»Az adóhatóság vezetôje

Piacvezetô társaság keres
hitelközvetítôi, biztosítási,
nyugdíjpénztári, egészségbiztosítási
termékek értékesítéséhez
érettségizett munkatársakat,
garantált kezdô jövedelemmel.
Telefon:
06 30/313-9557, 06 20/964-2586.

Szalagot kaptak a végzôsök
Celldömölkön mindkét középiskolában megrendezték a
szalagavató bált. A Berzsenyi
Dániel Gimnáziumban 85
diák, a Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskolában 60 vég-

zôs kapott szalagot, ami azt
jelenti, hogy hamarosan valamilyen kihívással, próbatétellel néznek szembe. Komoly
feladat, az iskolai záró vizsgák
várnak a szalag viselôire. A

diákok különbözô mûsorokkal
várták szüleiket, barátaikat,
vendégeiket és tanáraikat: a
gimnáziumban énekes, zenés, táncos produkcióval, a
szakközépiskolában palotás-

sal készültek a tanulók. Az ünnepélyes szalagátadás és az
elôadások után kezdôdött a
bál, ahol mindenki jól érezhette magát.
»SZ.T.

VELÜNK EDDIG IS NYERT, HA
GÉPKOCSIJÁT NÁLUNK TANKOLTA…

Építôipari gépek bérbeadása
(árokásó, döngölô, rakodó stb.),
illetve építôanyag-kereskedés.

Tankoljon nálunk
a 2005-ös évben is…
…hiszen nálunk a mindenkori
árnál 10 Ft-tal olcsóbb
a 95-ös és diesel üzemanyag!

Tel./fax: 95/424-616, 06 30/630-4596

Valutaváltás és utaztatás folyamatosan
egész évben.

Tel/fax: 95/424-616, 06 30/630-4596
Celldömölk, Széchenyi u. 2.

Celldömölk, Kolozsvári úti üzemanyagkút
(Volán-kút, a Mesteri felé vezetô úton.)
Nyitva: H–P 6.00–21.00 Szo-V 6.00–18.00

Balogh Zsolt vállalkozó

