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

Egyéb: Tokorcson 2 szobás cs. ház állattartásra alkalmasan, gépekkel eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft.
Tokorcson 1 szoba+nappalis ház, garázzsal igényes állapotban eladó. Ir. ár: 6,8 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

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 ga-
rázzsal melléképülettel eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Celldömölkön 3 szobás cs. ház garázzsal,
510 m2 telken eladó. Ir. ár: 13,5 M Ft

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

Celldömölkön kisméretû sarokház 620 m2

telken eladó. I.ár: 7 M Ft

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 családi-
ház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 13,8 M Ft

Celldömölkön 2 szobás, belvárosi, konvek-
toros lakás eladó. Ir.ár: 7,7 M Ft

Celldömölkön 1+2x1/2 szobás, teljesen fel-
újított sorház lakás eladó. Ir.ár.: 10,5 M Ft

Celldömölkön 1+2x1/2 szobás családiház
melléképülettel eladó. 8,5 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 családi ház garázzsal, 658
m2 telken eladó. Ir.ár: 10,9 M Ft

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

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház eladó. I.ár: 13 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 2 szobás cs. ház frekventált
helyen eladó. Ir.ár: 10,9 M Ft

Celld-ön 2 szintes, 5 szobás cs. ház garázzsal
eladó. Ir.ár: 18 M Ft

Celldömölkön 27 m2-es belvárosi üzlethe-
lyiség eladó vagy kiadó. Ir.ár.: 5 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis családiház
2 garázzsal eladó. Ir.ár: 15 M Ft
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» J E G Y Z E T

Kutyagumi
Még az ôsszel történt. Fotós sétára
indultam, nézegettem, mit lehet-
ne lencsevégre kapni. Egyszer
csak megcsúsztam valamin. Ku-
tyagumiba léptem, pfuj. „A min-
denségit neki!” mondtam (na, en-
nél azért cifrábban) jó hangosan,
mert láttam, hogy nem messze tô-
lem egy középkorú férfi termetes
kutyáját ôrizgeti póráz és egyéb
kellék nélkül. „Nézzen a lába alá,
majd nem lép bele”, jött a válasz.
„Köszönöm a jó tanácsot”, vála-
szoltam, és nem erôltettem to-
vább a dolgot, mert tartottam a
kutyájától. Meg egyébként is igaza
volt, mert alaposan a lábunk elé
kell nézni, hogy kikerüljük a ku-
tyagumit, fôként, ha füves terüle-
ten lépdelünk.
Magam egy esetben láttam olyat,
hogy tasakba került az ürülék. Egy
idôsebb hölgy sétáltatta kis kutyá-
ját pórázon, ô tudta, mi a köteles-
sége. Szokatlan látvány volt. Pedig
a kutyasétáltatásnak és -futtatás-
nak megvannak a szabályai. Jó vol-
na ezeket betartani, hogy ne okoz-
zunk másoknak kellemetlenséget.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Próbagyártást tartanak a város szé-
lén épült cukrászüzemben. A süte-
mények elôállítását márciusban
szeretnék megkezdeni, három mû-
szakos rendben folyik majd a ter-
melés.

Négyezer négyzetméter alapterüle-
ten épült meg az osztrák Wewalka
cég beruházásában megvalósuló cuk-
rászüzem, amelynek alapkövét múlt
év márciusában rakták le. A Pityer-
várban lévô üzemben az üzemcsar-
nokon kívül raktárak, hûtôk, csoma-
golóhelyiség, be- és kirakodásra al-
kalmas rámpák alkotnak szinte futó-
szalagszerû rendszert, így segítve a
korszerû termelést. Az üzemhez szo-
ciális és irodahelyiségek, parkoló is
tartozik, az ezer négyzetméter alap-
területû padlástér pedig a gépészeti,
elektronikai, közüzemi vezetékek he-
lye, tudtuk meg Kiniczky István épí-
tészmérnöktôl, az üzem tervezôjétôl.
A gépsorok egy részét már idetelepí-
tették az osztrák anyavállalattól, a
múlt hét elején az utolsó szakhatósá-
gi engedélyt is megszerezték, most
próbaüzemen vannak. Thomas Trum-
mer, a celldömölki üzem ügyvezetô
igazgatója elmondta, hogy folyik a
kemencék beprogramozása, a csar-
nokban már ott vannak a krémes sze-
letekhez és a süteményekhez, pél-
dául a linzerek készítéséhez szüksé-
ges gépek, amelyekkel márciusban
szeretnék kezdeni a termelést. A
most még üres csarnokrészbe április-
ban hozzák a péksütemények gyártá-
sához szükséges gépsort, amelyet jú-
niusban, júliusban kezdenek majd
mûködtetni. A termelési próba ideje
alatt folyamatos a dolgozók betanítá-
sa, jelenleg harmincan dolgoznak,
akik ha megfelelnek, a termelés
megkezdése után is a cukrászüzem
dolgozói maradnak, és további negy-
venöt dolgozót vesznek még fel. Ké-
sôbb még tovább, százötven fôre
szeretnék bôvíteni a dolgozói létszá-

mot. A cukrászüzemben három mû-
szakos rendben folyik majd a terme-
lés, tízmillió euró – két és fél milliárd
forint – éves árbevételre számítanak.
A Celldömölkön elôállított termékek
átvételét az anyavállalat garantálja,
az itt készített termékeket kezdetben
osztrák piacra szállítják, és tervezik,
hogy késôbb megjelennek a ma-
gyarországi piacon is. A tervek szerint
a cukrászüzem mellett egy üzletet is
kialakítanak késôbb, így helyben is
megvásárolhatják majd az üzemben
készített süteményeket.

»TULOK G.

Próbagyártás a cukrászüzemben

krémes süteményeket is készítenek

A civil 
szervezetek 
figyelmébe

» RÖVIDEN
Pályázatírási tanácsadás
Márciustól új tevékenységgel bôvíti szol-
gáltatásait a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ. Hazai és Európai Uniós pályáza-
tokkal, pályázatírási kérdésekkel (ûrlap-
kitöltés, pályázatkeresés, pályázatfigye-
lés stb.) kapcsolatos tanácsadás indul
csütörtökönként 9–12 óra között. Az elsô
alkalom: március 3.

Fogyatékossággal élôk figyelmébe
Foglalkozásokat szerveznek a celldömöl-
ki kistérségben lakó fogyatékossággal
élô gyermekek és fiatalok számára a
Mozgássérültek Egyesületének épületé-
ben (Celldömölk, Hámán Kató u. 2.)
szerdánként 15–17 óráig. Az elsô talál-
kozás: március 2. Bôvebb információ:
Györéné Losoncz Andrea telefon: 06 70/
332-1793.

Celldömölk Város Önkormányzata
ez évben is pályázatot hirdet civil
szervezetek támogatására. A pá-
lyázatot szakmai tevékenység tá-
mogatására – közmûvelôdés,
sport, karitatív –, e tevékenység
folytatásához szükséges eszkö-
zök beszerzéséhez lehet benyúj-
tani. A pályázatok beadási határ-
ideje március 31-e. Tekintettel a
szûkös keretre, a támogatást el-
sôsorban az önkormányzati
feladatellátást kiegészítô civil
szervezeti tevékenység segítésé-
re kívánják fordítani. A kapott tá-
mogatásról írásos beszámolóval
és hitelesített számlamásolatok-
kal 2005. december 31-éig kell
elszámolni.
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Közmeghallgatást tartottak
Közmeghallgatásokat tartottak Alsó-
ságon és a celldömölki polgármeste-
ri hivatalban a 2005. évi pénzügyi
tervrôl. Mindkét alkalommal az in-
tézményszerkezet átalakításával
kapcsolatban mondták el többnyire
a véleményüket a megjelentek.

» Alsóság ragaszkodik az önálló 
intézményekhez

Az alsósági városrészben február 15-
én hívták a településrész lakosságát
közmeghallgatásra. A megjelenteket,
közöttük a város vezetôit és a képvise-
lô-testület tagjait Döme László, a rész-
önkormányzat vezetôje köszöntötte,
majd a pénzügyi tervbôl a városrész
intézményeivel kapcsolatos javaslato-
kat emelte ki. A város intézményszer-
kezetének átalakításánál több variáció
is felmerült, ezek között az is, hogy az
alsósági óvodát és az iskolát a celli vá-
rosrész intézményeivel vonják össze.
Döme László elmondta, hogy a rész-
önkormányzat többsége nem támo-
gatja az intézmények integrációját.
Fehér László polgármester felvázolta,
hogy mibôl áll össze a város költség-
vetése. Elmondta, hogy a jelentkezô
182 millió forintos hiányt kell a kép-
viselôk döntése szerint legalább 120
millió forintos hiányra csökkenteni,
ezért megszorító intézkedésekre van
szükség, így az intézmények költség-
vetését is csökkenteni kell. Vélemé-
nye szerint azonban a három általá-
nos iskola integrációja nélkül, más in-
tézkedésekkel is megvalósítható a
költségcsökkentés.
Hajdu Ibolya képviselô az óvoda és
az iskola önállósága mellett foglalt
állást. Erdélyi Antal képviselô az Alsó-
ságon is csökkenô gyereklétszámra
hívta fel a figyelmet, és arra, hogy az
óvoda és az iskola helyileg nem
szûnne meg, csak tagóvoda és tagis-
kola lenne. Söptei Józsefné alpolgár-
mester elmondta, hogy a kidolgozott
két variáció – az összevonás, illetve a
további önálló, de megszorító mû-
ködtetés – milyen pénzügyi megtaka-
rításokat hozna a városnak.
Dr. Varga Gáborné iskolaigazgató arról
szólt, hogy egy falu meghal az önálló
iskola nélkül, hiszen az iskolában nem
csak tanítanak, kulturális központként
is mûködnek, és a balatonrendesi tá-
bor is hozzájuk tartozik. Somogyi De-
zsôné óvodavezetô arról szólt, hogy
képesek a kompromisszumra, de ra-
gaszkodnak az önállósághoz.
Az intézmény-átalakítás kérdéséhez
több alsósági lakos is hozzászólt, akik
más ügyekben, például az útépítés-

sel, a fürdôüzemeltetéssel kapcsola-
tos kérdéseiket is feltették. A köz-
meghallgatás végén Döme László
megszavaztatta a megjelent lakoso-
kat, akik egyértelmûen a városrész
intézményeinek önállósága mellett
foglaltak állást. A részönkormányzat-
vezetô felvetésére, miszerint ha a
képviselô-testület az integráció mel-
lett dönt, akkor kezdeményezzék Al-
sóság leválását Celldömölkrôl, a
többség szintén kézfeltartással, igen-
nel szavazott.

» Hatvanmillió forintos 
megtakarítás a cél

A képviselô-testületi ülés elôtt a pol-
gármesteri hivatal dísztermében tar-
tottak közmeghallgatást február 16-
án. Fehér László polgármester tájé-
koztatta a megjelenteket a pénzügyi
tervrôl, kiemelve, hogy az önkor-
mányzati törvény szerint ötvenmillió
forinttal több támogatást kap a város
az államtól, ez azonban nem fedezi a
béremelésekkel járó pluszköltséget. A
költségvetés 182 millió forintos hiá-
nyának csökkentésére munkaértekez-
leteken tettek javaslatokat. Az intéz-
ményszerkezet átalakítására vonatko-
zó javaslatok között szerepel, hogy az
alsósági óvoda a Városi Óvoda tag-
óvodájaként, a mûvelôdési központ
és a könyvtár összevont intézmény-
ként mûködjön tovább. Az általános
iskolákkal kapcsolatban két variáció
szerepelt. Az egyik szerint a három ál-
talános iskola összevontan mûködne
tovább, a másik szerint az iskolák ön-
állóak maradnának, de a közoktatási
törvény által lehetségessé válnak
olyan feladatmegvonások, csoport-
szám-csökkentések, amelyekkel je-
lentôs megtakarítás érhetô el. Java-

solták a mûszaki szakközépiskolánál a
csoportszámok és osztályképzések fe-
lülvizsgálatát, a Népjóléti Szolgálatnál
a védônôi létszám csökkentését, a
képviselôi tiszteletdíjak havi tízezer
forintos, a bizottsági tiszteletdíjak ha-
vi háromezer forintos csökkentését. A
javaslatok között szerepelt a polgár-
mesteri hivatal személyi és dologi
kiadásainak öt-ötmillió forintos, a Vá-
rosgondnokság bér- és járulék-elô-
irányzatának ötmillió forintos, a ze-
neiskola bér- és járulék-elôirányzatá-
nak hárommillió forintos csökkentése,
az Új Kemenesalja dologi kiadásainak
kétmillió forintos csökkentése, illetve
az, hogy a Tourinform Iroda a fürdô
üzemeltetésének megkezdése után a
fürdôvel kapcsolatos idegenforgalmi
és marketing munkát végezze.
Fehér László elmondta: tavaly 90 mil-
lió forintos hiánnyal indították az
évet, de év közben 74 millió forintot
szereztek az államtól a hiány csök-
kentésére. Idén azonban elôrelátha-
tólag kevesebb pénzt lehet érvénye-
síteni az önhibáján kívül hátrányos
helyzetben lévô önkormányzatok pá-
lyázatán. Szólt arról is, hogy a város-
nak az intézmények fenntartásán kí-
vül egyéb feladatokat is teljesíteni
kell, a városnak igényei vannak, és a
városi rangnak is meg kell felelni.
A közmeghallgatáson megjelent pe-
dagógusok a szakmai munkára hivat-
kozva kérték a testületet, hogy hagy-
ják meg önállónak az iskolákat, és fi-
gyeljenek arra, mely feladatokat le-
het elvonni úgy, hogy a gyerekek ér-
deke ne sérüljön. Az érdeklôdôk más
ügyekkel kapcsolatos kérdéseiket is
feltették, így szó volt a távhôdíjakról,
útjavításokról és a fürdô építésérôl is.

»TULOK GABRIELLA

közmeghallgatás a polgármesteri hivatalbanfotó: völgyi lászló
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A közmeghallgatás után kezdôdött a
képviselô-testület ülése, ahol a pén-
zügyi terv volt a fô téma. A város idei
költségvetése ötmilliárd forintos be-
vétellel és kiadással számol. A terv
szerint az intézményi és a polgár-
mesteri hivatal mûködési bevételei-
bôl 690 millió forintra, az adóbevéte-
lekbôl – helyi adókból és az átenge-
dett központi adókból – 675 millió fo-

rintra számít az önkormányzat. Az
önkormányzatok költségvetési támo-
gatásából és a helyi önkormányzatok
bérkiadásához járó kiegészítô támo-
gatásából 925 millió forintot kap a
város. A felhalmozási és tôke jellegû
bevételekbôl – például lakás- és te-
lekeladások, államkötvények értéke-
sítése – 546 millió forinttal számol a
terv. A véglegesen átvett pénzeszkö-
zök – ide tartoznak azok a források is,
amelyeket beruházásokhoz pályáza-
ton nyert a város –  1 milliárd 674
millió forintot hoznak a városnak.
Nyolcmillió forintot jelent a kölcsö-
nök visszatérülése, a fürdôhöz 313
millió forint hitelre van szükség, és
hitelt kell felvenni a mûködéshez. A
kiadási oldalon a mûködéshez 2 mil-
liárd 963 millió forint szükséges, a
felhalmozási kiadásokra – például be-
ruházásokra, áfa-befizetésre, hitel-
törlesztésre, fejlesztésre – 1 milliárd
966 millió forinttal számol a pénzügyi
terv. A költségvetés elôzô tárgyalás-
kor még 182 millió forintos volt a ter-
vezett hiány, amelyet a február 16-ai
ülésre kidolgozott tervben 120 millió-

Nem döntöttek a költségvetésrôl
Ö T M I L L I Á R D  F O R I N T O S  B E V É T E L  É S  K I A D Á S  A  V Á R O S  B Ü D Z S É J É B E N
A képviselô-testület nem tudott dönteni az általános iskolákat érintô átala-
kításokról, így a város pénzügyi tervét sem fogadták el a február 16-ai tes-
tületi ülésen. Lapzártánk után, február 23-án ismét a költségvetést tárgyal-
ták a képviselôk.

ra csökkentettek. A költségcsökken-
téshez két variációt dolgoztak ki. (A
variációkat a közmeghallgatásról szó-
ló írásunkban olvashatták.)
A testületi ülésen elôször Horváth
Melinda, a mûvelôdési és oktatási bi-
zottság elnöke a költségvetésbôl
adódó intézkedési javaslatokat sorol-
ta fel, majd Futó István könyvvizsgá-
ló véleményezte a pénzügyi tervet.

Döme László részönkormányzat-ve-
zetô az alsósági közmeghallgatásról
számolt be. A döntés elôtt Hajdu Ibo-
lya képviselô név szerinti szavazást
kért a képviselôktôl az általános isko-
lákat illetôen.
Fehér László polgármester elsôként
azt szavaztatta meg, hogy az iskolá-

» AJÁNLÓ
A Vásárfia címû zenés bábjátékot mu-
tatja be a veszprémi Kabóca Bábszín-
ház március 4-én (pénteken) 10 és
14 órakor a Kemenesaljai Mûvelôdé-
si Központban. Az elôadásra a meg-
váltott mesebérletek érvényesek.

„A nô szívét ki ismeri? Ezer csapdával
van teli”, mondja Tihanyi Tóth Csa-
ba színmûvész, aki népszerû ope-
rettekbôl és musicalekbôl ad elô
válogatást nônap alkalmából már-
cius 6-án (vasárnap) 18 órakor a
KMK színháztermében. A belépô-
jegy ára 700 forint.

Jókai Mór: A kôszívû ember fiai címû
regényébôl készült színjátékot adja
elô a Theátrum Hungaricum már-
cius 11-én (pénteken) 15 órakor a
KMK színháztermében a Theátrum
ifjúsági bérletsorozat részeként. A
belépôjegy ára 700 forint.

A magyar reformkor és az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc
hôseit és eseményeit képeslapo-
kon mutatják be a KMK kiállításán.
Juhász Árpád képeslapgyûjtemé-
nyét március 11-e és 24-e között
lehet megtekinteni az intézmény
galériáján.

kat összevonják-e. A városvezetô azt
javasolta, hogy az általános iskolák
önállóak maradjanak, és hajtsák vég-
re a kidolgozott egyéb intézkedése-
ket. A kérdésre igennel szavazott
Benkôné Remport Lilla, Döme László,
Fehér László, Hajdu Ibolya, Pôcze Ist-
vánné és Somogyi Gyula. A hat igen
mellett tíz képviselô tartózkodott: Er-
délyi Antal, Farkas Zoltán, Hetényi
Endre, Hetényi László, Horváth Melin-
da, Limpár József, Németh Dénes,
Söptei Józsefné, Szalai József, Véghné
Gyürüssy Katalin. Nem szavazat nem
volt, egy képviselô, dr. Kiss Annamá-
ria nem volt jelen az ülésen. Máso-
dikként a városvezetô azt tette fel
szavazásra, hogy végrehajtsák a ra-
cionális megszorításokat az iskolák
esetében, és véghezvigyék az egyéb,
költségcsökkentô intézkedéseket is.
A hat igen mellett ekkor is tíz képvi-
selô tartózkodott, így nem született
döntés. Hasonló volt a helyzet a to-
vábbi kérdésekben is, így a tartózko-
dások miatt az egyéb megszorító in-
tézkedésekkel kapcsolatban sem szü-
letett döntés.
Baranyai Attiláné dr. jegyzô elmond-
ta, hogy az intézkedések meghozata-
la nélkül a költségvetést nem lehet
elfogadni, így újabb koncepciót kell
kidolgozni az intézményekkel kap-
csolatban. Mivel ahhoz, hogy az álla-
mi finanszírozást a város megkapja, a
költségvetésnek a kormány elé kell
kerülnie. Elhangzott: a városvezetés
az apparátussal és az intézményve-
zetôkkel közösen a kidolgozza a kö-
vetkezô variációt, amelyet február
23-án tárgyal a testület.

»TULOK GABRIELLA

a szakközépiskolában csoportszámokat csökkentenek fotó: völgyi lászló
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A Lokomotív Horgász Egyesület február 20-án tartotta közgyûlését, melyen
többek között meghallgatták a tagok a 2004. év zárszámadását, vagyonmér-
legét, a 2005. évi költségvetést Gombási Sándor elnök és Csiszár István titkár
beszámolója keretében, valamint a bizottságok munkájának értékelését. 

A nyár folyamán
kialakított körfor-
galom nagy mér-
tékben javította a
közlekedés biz-
tonságát a város-
központban, ám
voltak és vannak
olyan útszakaszok
a város területén,
ahol a közlekedés
már kevésbé biz-
tonságos. A közel-
múltban igyekez-
tek ezek számát
csökkenteni.
A forgalmi rend
változásairól Erôss
Elemér ôrnagy, a

rendôrkapitányság közrendvédelmi
és közlekedés-rendészeti osztályá-
nak vezetôje elmondta, hogy jelen-
tôs változás egyelôre a Hunyadi utca
forgalmi rendjében történt, ahol ed-
dig jobbkéz-szabály volt érvényben
az útkeresztezôdéseknél. Az elmúlt
évben ebbôl adódóan több baleset is
történt a Hunyadi utca és a Vörös-
marty utca keresztezôdésében. A
biztonságosabb közlekedés érdeké-
ben a Hunyadi utcát keresztezô ut-
cákba „Állj! Elsôbbségadás kötele-
zô”, illetve „Elsôbbségadás kötele-
zô!” táblákat helyeztek ki. Egyelôre
még nem változott a forgalmi rend a
Kassa utca és a Csokonai utca keresz-
tezôdésében. Ott továbbra is jobb-
kéz-szabály van érvényben, amit a

közlekedôk több esetben figyelmen
kívül hagynak, emiatt komoly
balesetek is voltak.
Erôss Elemér felhívta a figyelmet ar-
ra, hogy az alsósági piac bekerítésé-
vel és a parkolás fizetôvé tételével
csütörtökönként megnôtt a szabály-
talanul várakozó gépkocsik száma a
piac körzetében a Sági úton. Ennek
oka, hogy az autósok a parkolási díj
hallatán visszafordulnak a piaci par-
kolóból, és megállnak a Sági úton,
mert a várakozást tiltó tábla nincs
megismételve. Ezzel a szabálytalanul
várakozók komoly forgalomlassító
akadályt okoznak a jelentôs forgal-
mat lebonyolító, városközpontba ve-
zetô úton.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Ôshonos halak 
a megye vizeiben
A  M Á J U S I  H O R G Á S Z V E R S E N Y R E  K É S Z Ü L N E K
A Z  E G Y E S Ü L E T  T A G J A I

A Lokomotív Horgász Egyesületnek
290 felnôtt, 42 ifjúsági, illetve ked-
vezményezett, valamint 113 gyer-
mek (fôleg általános iskolás) tagja
van. Csiszár István, a megyei szövet-
ség elnöke, az egyesület titkára be-
számolójában elmondta, hogy 2004-
ben a horgászok elsôsorban a kör-
nyéken lévô tavakból (Mersevát,
Nagypirit, Téglagyári-tó) és a két fo-
lyóból (Rába, Marcal) 6627 kilo-
gramm halat zsákmányoltak. Egy fô-
re leosztva ez 24 kilogramm halat je-
lent. A horgászok szemében még
mindig a ponty a legnépszerûbb, de
sokan elônyben részesítik a rablóha-
lakra (csuka, süllô, harcsa) keresô
horgászatot. A nagy halmennyiség
betudható annak is, hogy 2004-ben
másfélszeres volt a telepítés az elôzô
évekhez képest. A megyei szövetség
pályázat útján nyert pénzt az ôsho-
nos halak visszatelepítésére. 2004 az

áttörés éve volt. Az országban elsô-
ként Vas megyében telepítették vis-
sza a pisztrángot a Pinka és a Gyön-
gyös patakokba, népszerû lett a
vasszécsenyi pisztrángos élôhely.
Az ez évi költségvetésrôl megtudták
a résztvevôk, hogy 5.137.512 forint
bevételt tervez az egyesület. Ez az
összeg tartalmazza a 2004-es tartalé-
kolást is. A kiadás a tervezet szerint
1.739.000 forint lesz. Az egyesületi
készpénz (tartalékolással együtt)
3.398.512 forint. Az egyesület vagyo-
nához tartozik a nicki horgásztanya
is. A közgyûlésen jelölôbizottságot
választottak a jelenlévôk. A bizottság
nevezi meg azokat a jelölteket, akik-
bôl megválasztják majd a 2006-os
küldöttgyûlésen a tisztségviselôket.
A tagok tájékoztatást kaptak a köz-
gyûlésen a horgászrendi változások-
ról, melyek már az európai uniós sza-
bályokhoz igazodnak. A vizek minô-

ségérôl tartott tájékoztatóból kide-
rült, hogy az aszályos év miatt rom-
lott a vízminôség. Ez fôleg a tavaknál
számottevô. 2005-ben is több ver-
seny rendezését tervezi az egyesület.
Az ifjúsági korosztály vetélkedôsoro-
zatának elôkészítése már elkezdô-
dött. A verseny alapján jelölik ki a ko-
rosztály megyei versenyzôit. Tovább-
ra is támogatják a balatonrendesi
horgásztábort, ahova minden évben
örömmel mennek a fiatal horgászok.
A hagyományos, nagy horgászver-
seny idén is május 1-jéhez kapcsoló-
dik majd. Ha a vízállás is engedi, a
merseváti tôzeg bányató ad otthont a
majális jellegû rendezvénynek.

»VASS VERA

Változások a forgalmi rendben
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Sorozatunkban a Kemenesaljai Egye-
sített Kórház osztályait, illetve a járó-
beteg-ellátást mutatjuk be. Ez alka-
lommal a vérellátó és laboratóriumi
osztályra látogattunk el, ahol dr. Li-
posits Andrea osztályvezetô fôorvos
beszélt az osztályok életérôl.

Megyeszerte híres a celldömölki kór-
ház vérellátó osztálya, amely most
már a kórházi laboratóriummal
összevontan mûködik. Az összevont
osztály élén dr. Liposits Andrea fôor-
vos-asszony áll, akinek mindkét szak-
területre vonatkozó képesítése, szak-
vizsgája megvan. A doktornô sokáig
a keszthelyi kórházban dolgozott –
ma is onnan jár naponta Celldömölk-
re –, majd három évig orvos-látoga-
tóként végezte munkáját.
– Három év után visszatértem a szak-
mámba, örülök, hogy Celldömölkön
mindkét osztályt vezethetem. Szép
feladat ez így, együtt, de nagyon ne-
héz feladat is – mondta az osztályve-
zetô fôorvos.
A laboratórium és a transzfúziós osz-
tály is gépekkel jól felszerelt osztá-
lyok, de vannak hiányosságok, szük-
ség van még néhány mûszerre. Ami
a gépeknél fontosabb, az az, hogy jól
képzett szakasszisztensek látják el a
feladatokat, a vezetôjük szerint nagy
hozzáértéssel és lelkiismeretesen. A
laboratóriumban nemcsak a kórház
klinikai osztályainak, hanem az am-
buláns rendelésnek az igényeit is
kielégítik a vizsgálatokkal. A járóbe-
teg-ellátásból naponta 100-130 be-
teg vérét viszik be az osztályra. A
vérellátó osztály egyik feladata szin-
tén az, hogy a klinikai osztályok vér-
igényét és az azokkal kapcsolatos

vizsgálatokat kielégítse, másik fontos
feladatuk a kiszállásos vérvétel.
– Sok kiskórháznál meg kellett szün-
tetni a kiszállásos vérvételt. A celldö-
mölki kórháznál ezt a lehetôséget
meghagyták, és nagyon jó eredmé-
nye van. A kórházban szervezett vér-
adások alkalmával 60-80-100 véradó
jelenik meg. Vidékre hetente kétszer
– csütörtökönként és péntekenként –
megyünk, esetenként egy nap, a te-
lepülés méretétôl függôen, két hely-
re is szerveznek véradást. A kinti vér-
adásokat a szervezô éves terve alap-
ján végezzük. Ezek a napok nagyon
igénybe veszik az asszisztenseket, hi-
szen a délutáni vérvételek többnyire
az estébe nyúlnak.
A kórházi laboratóriumban nyolc, a
transzfúziós osztályon öt asszisztens
dolgozik. A kórház vezetése szeretné
elérni azt, hogy az összevont osztály
dolgozói egymás szakterületének mun-

káját megtanulják. Dr. Liposits Andrea
szerint ez komoly feladat, nagy felelôs-
séget és szervezést igényel, hiszen két
teljesen különálló szakmáról van szó.
Az osztályon egyelôre zsúfoltan vannak
helyileg, talán egy átalakítással tága-
sabban tudnak majd dolgozni.
Az osztályvezetô fôorvostól a finan-
szírozással kapcsolatban megtudtuk,
hogy a laboratórium mûködése ne-
hezebb, hiszen az Országos Egész-
ségügyi Pénztár alulfinanszírozza, és
a reagensek – a vegyelemzéshez
szükséges anyagok – is drágák. A vér-
vétel azonban jól finanszírozott, plusz
bevételhez jut általa a kórház.
Az országos vérellátó intézet szakmai
terve szerint a kiskórházakban meg-
szûnnek a donorok által nyújtott vér-
adások. A Kemenesaljai Egyesített
Kórházban azonban a kiváló eredmé-
nyeknek köszönhetôen továbbra is
megmaradhat az ilyen jelegû vérvé-
tel. Dr. Liposits Andrea bízik abban,

hogy ez késôbb is így lesz, hiszen a
véradók és az osztály dolgozói között
nagyon jó, személyes kapcsolatok ala-
kultak ki, amelyek megszûntével bizo-
nyára csökkenne a véradók száma.

»TULOK GABRIELLA

dr. liposits andrea osztályvezetô fôorvos

Vérellátás a kórházban

Kistérségi rajzversenyt hirdetett
óvodások és általános iskolások szá-
mára az Eötvös Loránd Általános Is-
kola, a verseny eredményhirdetése
február 18-án volt. A gyerekeknek
egy álomiskolát kellett papírra vet-
niük, ahol szívesen tanulnának. Kö-
zel száz kitûnô rajz született a nebu-
lók keze nyomán, minden tanuló ka-
pott oklevelet és ajándékot. Díjazás-
ban a következô gyerekek részesül-

tek: Az ovisok között Szabó Liliána,
jánosházi nagycsoportos lett az elsô.
Közönségdíjasok Huszár Anikó és
Zámbó Dorián a Vörösmarty óvodá-
ból. Az iskolások versenyében elsô
helyezett Vraskó Kata (Eötvös 1.b)
lett. Közönségdíjban részesült Nagy
Valentina (Eötvös 2.a). A legfiata-
labb tehetség Porkoláb Mónika (bo-
bai óvoda), a legkreatívabb rajzos
Rozsnyai Boglárka (Koptik úti óvoda)

Rajzok az álomiskoláról és Somlai Fanni (Eötvös 2.a) lett. Az
érdekes színvilágért Kiss Roberta (já-
nosházi óvoda) kapott díjat. A legfan-
táziadúsabb rajz Baranyai Tímeáé
(Ostffyasszonyfa, Petôfi ÁMK 2. oszt.)
lett. A legjobban sikerült közös mun-
ka díját az ostffyasszonyfai 1. osztály
kapta montázsképükért. Az ügyes
térkitöltésért Horváth Normant és Sa-
lamon Szabolcsot (Eötvös 1.b) díjaz-
ták. A legaktívabb óvoda a Vörös-
marty óvoda, a legaktívabb vidéki
iskola az ostffyasszonyfai Petôfi Sán-
dor ÁMK lett.

»REINER ANITA

a kórházban és kiszálláson is adnak vért

fotó: völgyi lászló
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Megélt aranykor
Kapiller Ferenc celldömölki származá-
sú író, Ság hegyi szôlôsgazda Megélt
aranykor címû riportkönyvének bemu-
tatója volt a Kemenesaljai Berzsenyi
Asztaltársaság és a Kresznerics Ferenc
Könyvtár közös rendezvényén február
14-én. A mû a szerzô salföldi beszél-
getéseit tartalmazza Somogyi Gyôzô
festômûvésszel. Az elôadás vendége
volt a kötet szerzôje, a festô, valamint

dr. Gyurácz Ferenc, a kötetet gondozó
Magyar Nyugat Könyvkiadó igazgató-
ja. Az est házigazdája Ambrus Lajos író
volt. A könyv tíz év alkotómunkájának
eredménye. Az elsô riport 1994-ben,
az utolsó 2004-ben készült.
Somogyi Gyôzô a mai magyar képzô-
mûvészet kiemelkedô alkotója. A 70-
es években jelentek meg grafikái az
Élet és Irodalomban. 1980-ban Pan-
nonhalmán volt kiállítása, Kapiller Fe-
renc ott találkozott elôször képeivel.
A 90-es években egy vele készült in-
terjút olvasott, és ráismert arra a vi-
lágképre, gondolkodásmódra, ami
akár az övé is lehetne. Ami önmagá-
ban csírájában megvolt, azt Somogyi
Gyôzôben hitelesedve találta meg.
Így kezdôdött kettejük együttmûkö-
dése, amelynek eredménye a hétfôn
bemutatott könyv. Az elôadóesten a
szerzô Hamvas Bélát idézte, aki sze-
rint az aranykor minden idôben jelen
van, csak az a kérdés, hogy van-e
ember, aki ezt megteremti. Kapiller
Ferenc tapasztalata szerint a jelenkor-
ban, ebben a létrontó erôkkel tarkí-

tott világban is van, aki megteremti a
szépet, jót, igazat, vagyis az arany-
kort. A könyv középpontjában a mind-
annyiunkban létezô, de eltemetett,
ideális élet iránti vágy áll. Két fô té-
mája a magyar nép eredete és sorsa,
valamint Istenhez, a Teremtôhöz való
viszonyunk.
A könyvbemutatón elhangzott: a ma-
gyar népnek, amely önmagát ezer
éven át a szkíták és hunok örökösei-
nek, valamint a Szent Korona népé-
nek tartotta, küldetése, hivatása van.
Megôrizni önmagát, és valami érté-
keset teremteni. A kötet szerzôje el-
mondta, hogy Somogyi Gyôzô élet-
módja Isten-szolgálat. A szép és jó
megteremtése, megôrzése, köz-
kinccsé tétele, s mint ilyen, az élet
szolgálata. Az ô élete az aranykor, a
megélt aranykor. Az elôadás elôtt
kiállítás nyílt Somogyi Gyôzô grafikái-
ból. A fekete–fehér ábrázolások azt
sugallják, hogy a mûvésznek nincse-
nek illúziói az életrôl és a magyarság
sorsáról. A grafikákból az is kiderül,
hogy az aranykor optimizmusa nem
naivitás. A tárlat február 28-áig te-
kinthetô meg a könyvtár nyitva tartá-
si idejében.

»REINER ANITAa könyvbemutató vendégei az összejövetelen

németh gyula, a kitüntetett népmûvész
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A Magyar Kultúra Napja alkalmából
Szombathelyen a Dr. Kiss Gyula Kul-
turális Egyesület a Közösségi kultú-
ráért kitüntetésében részesítette Né-
meth Gyula fafaragót, népi iparmû-
vészt.
Németh Gyula Dukán született, mint
mondja, „tiszta tekintetû magyar pa-
rasztok közé”. Szüleitôl a munka sze-
retetét, nagyapjától a meséket és a
szép, igaz történeteket kapta öröksé-
gül. A gyermeki fantázia világát bené-
pesítették a kék attilás huszárok és a
betyárokkal cimboráló, cifra virágokat
faragó parasztok. A mesehôsök aztán
életre is keltek a dukai legényben.
Gyakran rajzolgatott, majd nagyapai
példát követve faragni kezdett. Né-
meth Gyula tanult foglalkozását meg-
szeretni nem tudta, mûvészi pályára
készült. Celldömölkön szabadiparos
engedélyt kapott, mint fafaragó, és a
faházból átalakított apró mûhelyben
néhány  jócskán elhasznált szerszám-
mal elkezdhette végre azt az alkotó
munkát, melyre nyugtalan, álmodozó
lelke gyermekkora óta vágyott.

Az 1970-es évek elején országosan is
megerôsödött a népmûvészeti moz-
galom. Velemben, a szombathelyi
Megyei Mûvelôdési és Ifjúsági Köz-
pont alkotóházában megalakult a
Népi mûhely, melynek Németh Gyu-
la is alapító tagja lett. A kézmûves tu-
dást, szakmát és emberi minôséget
Péterfy László szobrászmûvésztôl ta-
nulta. Példaképei és alkotótársai
Palatkás József, Nagy Tibor Boldizsár
István, Tuba László, Fülöp Ferenc, Er-
dei András voltak. Németh Gyula
munkásságában kezdetektôl megha-
tározó a gyermekek, fiatalok tanítá-
sa, az „öregtôl” átvett tudás tovább
örökítése. Harminc éve neveli a „me-
sebeli juhászok” utódait, a fafaragó
szakkörbe járó gyerekeket, fiatalokat.
Önmaga így vall errôl: „Ér valamit a
kézmûvességgel megalkotott szép-
ség, a megmunkált anyag, ha van
lelke és üzenete is. Ezek a szeretet-
ben, az adásban, a tovább adásban, a
másoknak tett szolgálatban vannak.
Ezt gondolom cselekedni, amikor a
szakkört vezetem, és az én kapott

Kitüntetett fafaragó

ajándékaimat tovább adom, nem saj-
nálom. Nem is akarnám megtartani,
hiszen azt vettem észre, hogy tudom
adni, nem fogy el. Sôt minél inkább
adom, annál inkább több lesz. Ez egy
kis csoda. Ezért a csodáért érdemes
dolgozni és élni.”

»P. HORVÁTH MÁRIA
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Amatôr fotós alkotásaiból nyílt kiállí-
tás a Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pontban február 18-án. A celldömölki

Vadady György fotóiból álló tárlatot
Söptei Józsefné alpolgármester nyi-
totta meg, hangsúlyozva, mindig

Közel negyven
évig állt Cell-
dömölk és kör-
nyéke egész-
s é g ü g y é n e k  

szolgálatában dr. Marosfalvi Ferenc
fôorvos, akitôl a közelmúltban kö-
szöntek el kollégái. Jó volt hallgatni
mindazokat, akik a búcsúztatón meg-
szólaltak, mert az elmondottakból
nemcsak a lelkiismeretes orvos, ha-
nem egy csupa nagybetûkkel írt
EMBER alakja rajzolódott ki.
Az ifjú Marosfalvi Ferenc kezdettôl
fogva orvos akart lenni. Erre inspirál-
ta ôt a környezete, hisz édesapja
Szombathelyen, a Markusovszky kór-
házban dolgozott, s a család is a kór-
házban lakott. A diploma megszerzé-
se után öt évig a Markusovszky kór-
ház tüdôsebészetén dolgozott, s a
mûtô világa magával ragadta. Mégis,
amikor 1965-ben István Lajos pro-
fesszor felajánlotta az akkor indult
celldömölki vérellátó központ fôorvo-
si állását, elfogadta, mert ezt a lehe-
tôséget harmincéves fiatal orvosként
komoly kihívásnak tartotta. Aztán a
keze alatt az osztály nemcsak a me-

Dr. Marosfalvi Ferenc
P O R T R É

gyében, hanem országosan is elis-
mert lett. Ám akit egyszer a mûtô vi-
lága megfogott, az nehezen tud sza-
badulni attól. Így volt ezzel ô is. A
celli sebészeten akkoriban már volt
modern altatókészülék, de nem volt
hozzá szakember. Neki volt megfele-
lô gyakorlata, majd az anesztezioló-
gus szakvizsgát is megszerezte, így a
vérellátás mellett visszatérhetett ál-
mai világába, a mûtôbe is.
– Volt olyan nap, aminek 24 órájából
26-ot dolgoztam, de soha nem érez-
tem fáradtságot, s hál’ Istennek, ma
is így vagyok – mondta. Ez a vitalitás
átragadt a környezetére is. Mindenki-
hez volt egy jó szava. Fiatalabb mun-
katársait biztatta, bátorította. Ezért
szerették ôt annyira.
Tizenkét éven át a celli kórház igaz-
gatója is volt. Akkoriban is az intéz-
mény fennmaradásáért kellett küz-
deni. Abban az idôben alakították ki a
kórház központi fûtését, és hozták
létre a rendelôintézetet a volt járás-
bíróság épületében. Abban a tizenkét
esztendôben több mint hetven
egészségügyi szakdolgozó szerzett
második vagy harmadik szakképesí-

tést, közülük négyen egészségügyi
fôiskolát végeztek.
A vérellátásban nagyon komoly,
megtisztelô feladat volt, amikor
1991-ben II. János Pál pápa Szombat-
helyre látogatott, a celldömölki vér-
ellátó állomást kérték fel, hogy Vas
megye egész területén bonyolítsa le
a véradást, felkészülve ezzel egy
esetleges nagyobb tömegszerencsét-
lenség kezelésére. Ugyanennyire
fontos dolog volt az is, hogy három
év alatt megduplázódott a véradók
száma a területen, és ez azóta sem
változott.
Marosfalvi fôorvos fontosnak tartja
megjegyezni, hogy a felelôsségteljes
teendôk ellátásához nélkülözhetetlen
volt a jó munkahelyi kollektíva, a ki-
váló kollégák, a kitûnôen képzett
asszisztensek és a kiegyensúlyozott
családi háttér. A fôorvos a nyugdíjas
éveket is aktívan akarja tölteni. Je-
lenleg a háziorvosoknál a táppénzes
helyzet felülvizsgálatát végzi Celldö-
mölk és környéke, valamint a sárvári
körzet egy részén. Ha pedig a kórház
vezetése igényt tart rá, a véradó na-
pokon szívesen segít a donorvizsgá-
latokban is.
Végezetül még egy mondat, ami
megerôsíti Marosfalvi doktor elhiva-
tottságát: „Ha újra kezdhetném,
ugyanezt csinálnám.”

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Amatôr fotós kiállítása
kedvesebb a szívnek az a kiállítás,
amely helyi kötôdésû. Ezt igazolta az
is, hogy a kiállításra már a megnyitón
sokan voltak kíváncsiak. „A fényké-
pekrôl kitûnik, hogy Gyuri szereti
Celldömölköt, és a celldömölkiek is
szeretik Gyurit”, mondta az alpolgár-
mester-asszony. Az alkotó Keme-
nesalja kedves helyeit, a város derûs
pillanatait örökítette meg, amelyek-
ben látható a múlt, a jelen, és elôsej-
lik a jövô.
Az amatôr fotóst köszöntötte Heté-
nyi László fényképész is, aki kezde-
tektôl fogva a tanítója volt Vadady
Györgynek. A köszöntôben elhang-
zott, hogy a fotókon tükrözôdik a fo-
tós hozzáállása az élethez, felfedez-
te és megörökítette a szépet, az
örömteli pillanatokat. Hetényi László
szólt arról is, hogy Vadady György-
nek volt honnan örökölni a tehetsé-
get, hiszen nagyapja festômûvész
volt, szülei pedig a zenemûvészet-
ben voltak járatosak.

»T.G.

vadady györgy fotós a megnyitón a vendégekkel
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Szent Flórián a tûzoltók védôszentje.
Védôszentekkel az ortodox és a kato-
likus egyház tanításaiban találko-
zunk. A hiedelem szerint védtek a
betegségektôl, a természeti csapá-
soktól, különbözô embercsoportok,
intézmények vagy egy ország védnö-
kei, közbenjárói Istennél. A védô-
szenteknek egyik csoportja a „segítô
szentek”, tizennégy szentet sorolnak
ide – közöttük Szt. Balázst, Szt. Borbá-
lát, Szt. Györgyöt –, akik mártíromsá-
guk elôtt kérték a teremtôt, hogy
közbenjáróként segíthessék azokat,
akik bizalommal vannak irántuk. A ti-
zennégy védôszent helyett egyes vi-
dékeken más szentek szerepeltek,
például Szt. Miklós és Szt. Flórián.
Szent Flórián több, általában tüzes
szakma – kovácsok, pékek, kémény-
seprôk – védôszentje volt. Ábrázolása
a XVII. századtól lett általános temp-
lomokban, házakon, tereken, vagy
mint Celldömölkön, falba vésett fül-
kébe helyezték el a kis méretû szob-
rot. (Sok helyen, mint például Kara-
kón, egész alakos, ember nagyságú
szobor fogadja az érkezôket.) Általá-
ban égô épületre vizet öntô alakban
ábrázolják, mint a segíteni akarás és
a bátorság jelképét.
Legendájának több eleme van. Még
gyermekkorában imádságára csodá-
latos módon kialudtak egy égô ház
lángjai. Egy másik szerint egy szén-
égetô égô máglyájáról hirtelen jött
vihar lesodorta a homokot. A szén-

égetô próbálta újra betakarni a mág-
lyát, de nagy igyekezetében a lángok
közé esett. Veszedelmében Szent
Flóriánhoz fohászkodott, aki vizet
küldött, és a szénégetô megmene-
kült.
A Flórián-legenda valós elemeken
nyugszik. Vértanúságát a Berni Kódex
ôrizte meg, mely szerint Flórián
(Flóriánius) Felsô-Ausztria területén
látta meg a napvilágot a III. század
második felében egy magas rangú
katonatiszti családban. Diocletiánus
uralkodása idején keresztényként ró-
mai légiós lett, bátorsága által erôd-
parancsnoknak nevezték ki. Egy alka-
lommal hatalmas tûz keletkezett,
amit Flóriánnak sikerült megfékezni,
megmentette a katonáit. A jelenlé-
vôk a tettet, emberfeletti, isteni erô-
nek tulajdonították. A katonaság után
Krems mellett telepedett le. Amikor
tudomást szerzett az újraéledô egy-
ház- és keresztényüldözésrôl, az elfo-
gott keresztények segítésére indult.
Nyíltan vállalta keresztény hitét, el-
fogták, bíróság elé került. Büntetésül
a nyakába követ kötöttek, és a folyó-
ba dobták 304. május 4-én. Linzhez
közeli sírja fölé templomot építettek
a bencések gondozásában, a IX. szá-
zadban kegyhely épült mellette.
Szent Flórián tisztelete Bajorország-
ban, Ausztriában és Magyarországon
terjedt el. Kultusza a török hódoltság
után idetelepített németek útján ter-
jedt el. A régebbi idôkben a gyakori,

Szobrok, emléktáblák

nagy tûzesetek miatti félelem növel-
te tiszteletét. Egykor országszerte
rendszeresek voltak a Flórián-napi
ünnepségek, a körmeneteket Celldö-
mölkön is megtartották. A Katolikus
Legényegylet mûködési szabályzatá-
ban rögzítették: jeles napokon és a
Flórián-napi körmeneten zászlójuk
alatt vonultak fel. Ismerve a legény-
egylet célját – hogy tisztes ipartestü-
let képeztessék ott, ahol különbözô
szakmák voltak képviselve –, mond-
hatjuk, hogy Szent Flóriánt egy kö-
zösség védôszentjeként is említhet-
jük. Celldömölkön a Hollósy téren, a
kálvária mellett volt Szent Flórián
szobrának állandó helye.

»KÁLDOS GYULA

Szent Flórián

a tûzoltók

védôszentje

A Celldömölki Önkéntes Tûzoltó Egyesület
február 3-án tartotta a 2004. évet értéke-
lô közgyûlését. A közgyûlésen az egyesü-
let tagjai mellett részt vett Fehér László
polgármester, Fódi Károly kistérségi koor-
dinátor, a Vas Megyei Szent Flórián Tûzol-
tó Szövetség részérôl Déri László titkár, il-
letve a Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság részérôl Virág Péter tûzoltó
alezredes. A közgyûlést Döme László egye-
sületi elnök nyitotta meg.
Németh János tûzoltó parancsnok 2004.
évi szakmai beszámolójában elmondta: az
egyesület tagsága 16 alkalommal vett
részt riasztásban, 11 alkalommal tûzeset-
hez, egyszer mûszaki mentéshez, négyszer
pedig téves jelzésre vonultak ki. A tagság

az év folyamán tevékenyen részt vett az
egyesület szertárának korszerûsítésében,
illetve tûzoltógépjármûi és felszerelési
karbantartásában. Részt vettek a várostör-
téneti fesztivál keretében megrendezett
felvonuláson, mely során a XIX. századot
idézô korhû ruhákban és tûzoltó eszközök-
kel vonultak végig a város utcáin. Az év
során több szakmai bemutatót is tartottak,
megismertették a tûzoltók által használt
tûzoltási, mûszaki mentési eszközöket, fel-
szereléseket a bemutatók résztvevôit, és
felhívták a figyelmet a tûzesetek és a ka-
tasztrófák veszélyeire.
A közgyûlésen ismertették a múlt évi pén-
zügyi beszámolót, a 2005. évi költségvetés
tervezetét, amelyeket a közgyûlés egy-

Tûzoltók közgyûlése
hangúlag elfogadott. Fehér László polgár-
mester elismerôen szólt az egyesület mun-
kájáról, és biztosította az egyesület tagsá-
gát az önkormányzat jövôbeni támogatá-
sáról. Dala Szabolcs egyesületi titkár meg-
köszönte a támogatást, majd ismertette az
egyesület elôzô évi közhasznúsági jelenté-
sét, amelyet szintén egyhangúlag fogadott
el a közgyûlés. Virág Péter tûzoltó alezre-
des a tûz- és káresetek felszámolásában
nyújtott hatékony tevékenységért mon-
dott köszönetet az egyesületnek, Déri
László titkár pedig amiatt fejezte ki örö-
mét, hogy a celldömölki egyesület dinami-
kusan fejlôdik. Elmondta, hogy a jövôben
is segítik az egyesületet pályázati támoga-
tásokkal.

Ajánlja személyi jövedelemadója 1%-át
a Celldömölki Önkéntes Tûzoltó Egyesü-
letnek. Adószám: 18881004-1-18.
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Megkérdeztük
» válaszoltak Hol tanulnál tovább?

A felvételi jelentkezési lapon
elsô helyen a Mûszaki Egye-
tem közlekedésmérnöki karán
autógépész szakot jelöltem
meg. Ez szeretnék lenni. A má-
sodik helyen ugyanitt a gé-
pészmérnöki kart jelöltem
meg, harmadik helyen pedig a
mérnök-informatikust. Az infor-
matika is nagyon érdekel,
ezért gondoltam erre a szakra.
Negyediknek a Veszprémi Egye-
tem mûszaki-informatikus sza-
kát írtam a lapra, a biztonság
kedvéért. Remélem, sikerül a
felvételi. Nyelvvizsgám van, a
többi tantárgyból közép szin-
ten érettségizem majd.

A Budapesti Gazdasági Fôisko-
lára jelentkeztem elsô helyen,
idegenforgalom és szálloda
szakra. Szeretnék nyelveket
tanulni, nyelvekkel foglalkoz-
ni. Második helyen a Veszpré-
mi Egyetemen ugyanezt a sza-
kot jelöltem meg, majd har-
madikra a Budapesti Gazdasá-
gi Fôiskolán a vendéglátó-szál-
loda szakot. Negyedikként a
Veszprémi Egyetemen szintén
vendéglátó-szálloda szak ke-
rült a lapra. Remélem, az elsô
helyre sikerül bejutnom. Van
nyelvvizsgám, viszont a koráb-
bi években elég magasak vol-
tak a ponthatárok.

Elsô helyen a gyôri Széchenyi
István Egyetem jogi karát jelöl-
tem meg, második helyen
ugyanitt a nemzetközi kom-
munikáció szakot. Harmadik-
ként a Veszprémi Egyetem ide-
genforgalmi és szálloda szakát
írtam a papírra. Nagyon szeret-
ném, ha a jog sikerülne. Konk-
rét elképzelésem még csak
annyi van, hogy leginkább a
bûnügy érdekelne. Ez majd
kialakul. Magyar irodalomból
és nyelvtanból, valamint törté-
nelembôl nem követelik meg
az emelt szintet, így közép
szinten érettségizem. Van né-
met és angol nyelvvizsgám.

A jelentkezési lapon elsôként a
gyôri Széchenyi István Fôiskola
gépészmérnöki szakát, máso-
diknak Gödöllôn, a Szent István
Egyetemen szintén a gépész-
mérnöki szakot jelöltem meg.
Harmadiknak Budapesten a
Bánki Donát Mûszaki Fôiskola
gépészmérnöki szakát, negye-
dikként pedig szintén a Széche-
nyi István Fôiskolát választot-
tam közlekedésmérnöki sza-
kon. A matematikára és a fizi-
kára lesz szükségem. Minden-
bôl közép szinten érettségizem.
Van német nyelvvizsgám, de
nem tudom megmondani, be
tudok-e kerülni. Majd kiderül.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: vass vera

Sebestyén
Attila

Kunyik
Veronika

Tömböly
Teodóra

Varga 
Tamás

Kétszintes pince 170 m2 szôlôterülettel, vil-
lannyal, vízzel ellátva, felszereléssel együtt, ki-
tûnô állapotban, reális áron eladó. (Gépkocsi-
közlekedésre alkalmas úttal, közel a buszme-
gállóhoz.) 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 né-
mettanárt keresek korrepetálás céljából. Érd.:
95/394-314, 16 óra után.

Celldömölk belvárosában 25 m2-es, külön víz-
zel, gázzal, villannyal, telefonnal rendelkezô
üzlethelyiség eladó. Érd.: 06 30/264-9863.

1,5 szobás, berendezett lakás Celldömölkön,
a Gábor Áron utcában albérletbe márciustól
igényesnek kiadó. Érd.: 06 70/330-8439, 06
70/382-6329.

Nemesszalókon 5 szobás új családi ház nagy
telekkel 8 millió forintért eladó. Érd.: 06 89/
342-540.

»  A P R Ó H I R D E T É S» Egészségügyi SZOLGÁLAT
Márciusi központi orvosi ügyelet (Csontváry Patika, Telefon: 95/423-742

1. kedd Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
2. szerda Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
3. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné
4. péntek Dr. Schrott Olga Karádi Ferencné
5. szombat Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
6. vasárnap Dr. Mesterházy Zsuzsanna Vida Leventéné
7. hétfô Dr. Gájer Tatjána Karádi Ferencné
8. kedd Dr. Kiss Imre Horváth Katalin
9. szerda Dr. Kovács Larissza Tompa Kálmánné
10. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
11. péntek Dr. Palatka János Horváth Katalin
12. szombat Dr. Pánykó Magdolna Tompa Kálmánné
13. vasárnap Dr. Nagy Ildikó Karádi Ferencné
14. hétfô Dr. Tôzsér Mária Horváth Katalin
15. kedd Dr. Szente Tamás Vida Leventéné
16. szerda Dr. Nagy János Karádi Ferencné
17. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
18. péntek Dr. Schrott Olga Vida Leventéné
19. szombat Dr. Kassas M. Khaled Karádi Ferencné
20. vasárnap Dr. Márton Katalin Horváth Katalin
21. hétfô Dr. Bérdi Gusztáv Tompa Kálmánné
22. kedd Dr. Mesterházy Gábor Karádi Ferencné
23. szerda Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
24. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Tompa Kálmánné
25. péntek Dr. Palatka János Karádi Ferencné
26. szombat Dr. Kiss Imre Horváth Katalin
27. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Tompa Kálmánné
28. hétfô Dr. Mesterházy Gábor Karádi Ferencné
29. kedd Dr. Nagy János Horváth Katalin
30. szerda Dr. Kovács Zoltán Vida Leventéné
31. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
Az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.
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NB II. – Lengyeltóti VSE – CVSE-Mávépcell II. 6:12
A mieink nem adtak esélyt a pontszerzésre a kö-
zépmezônyhöz tartozó hazaiaknak.
Gyôztek: Ölbei P. 3, Teket A. 3, Máthé Gy. 3,
Csonka Z. 2 és az Ölbei-Teket páros.
NB III. – Kanizsa Sörgyár SE II. – CVSE-Mávépcell III. 4:14
A jobb erôkbôl álló celli csapat simán hozta a kö-
telezô gyôzelmet.
Gyôztek: Tamás L. 4, Balázs Gy. 3, Szabó F. 3, Lu-
kács B. 2, a Tamás-Lukács és a Balázs-Szabó páros.

Klampár is itt lesz
Február 26-án, szombaton 10 órakor játsszák az alsósá-
gi tornacsarnokban a CVSE-Mávépcell – Békési TE extra-
liga-mérkôzést, ahol a békési csapatban asztalhoz áll
Klampár Tibor, a korábbi évek világhírû játékosa is. Ér-
demes lesz tehát az asztalitenisz-rajongóknak megte-
kinteni az alapszakasz utolsó mérkôzését.

»V.L.

Kézilabda felkészülési torna
A tavalyi évhez hasonlóan az idei té-
li felkészülési idôszakban is megren-
dezte a Celldömölki VSE férfi kézilab-

da-szakosztálya a Kemenesi Tej Ku-
páért kiírt hatcsapatos tornát. A kézi-
labdatornán négy NB I/B-s csapat, az
ELMAX Vasas Pápa, az Izzó SE Nagy-
kanizsa, a Rinyamenti KC (Nagyatád)
és a Tatai HAC mellett két NB II-es
gárda, a házigazda Celldömölki VSE
valamint a Szombathelyi TK vett
részt. A torna szervezôi a mezônyt
két csoportra osztották. A celliek cso-
portjában Tata és Nagykanizsa kapott
helyet, míg a „B” csoportban a szom-
bathelyiek Pápával és a Rinyamenti
KC együttesével játszottak. A csoport-
mérkôzések után a csoportok azonos
helyezettjei a keresztbejátszás során
döntötték el a végleges sorrendet.
Mátés István csapata a csoport-
meccseken a Nagykanizsától 15:14-
re, míg a Tatától 30:13-ra kapott ki. A

másik csoportban a Fôiskola gárdája
szintén kétszer szenvedett veresé-
get, így a két Vas megyei együttes
mérkôzött az ötödik helyért. A me-
gyei összecsapást a szombathelyiek
nyerték 31:20-ra. Mátés István edzô
a vereségek ellenére hasznosnak
ítélte a felkészülési tornát, melyen
különbözô okok miatt tartalékos csa-
pattal léptek pályára. Véleménye
szerint csapata a Kanizsa ellen jól ját-
szott, a másik két mérkôzésre azon-
ban elfáradt. 
A torna végeredménye: 1. ELMAX Va-
sas Pápa, 2. Tatai HAC, 3. Rinyamenti
KC, 4. Izzó SE Nagykanizsa, 5. Szom-
bathelyi TK, 6. Celldömölki VSE. A tor-
na gyôztese egy évre elnyerte a Ke-
menesi Tej vándorserlegét.

»VASS VERA

Asztalitenisz
A tavalyi évhez hasonlóan idén is
megrendezték a városi kosárlabda-
bajnokságot, amely elsô alkalommal
a fiatalon elhunyt Hérincs Zsolt emlé-
kének is adózott. A tíz benevezett
csapat február 5-én és 12-én lépett
pályára az Alsósági Sportcsarnokban.
Az elsô játéknapon a csoportküzdel-
mek zajlottak, majd 12-én a kereszt-
bejátszás, a helyosztók, a harmadik
helyért lejátszott mérkôzés és a dön-
tô következett. A férfiak mellett pá-

lyára léptek a hölgyek is. A két nôi
csapat bemutatkozó, ráhangoló mér-
kôzést játszott. A tornán hárompon-
tos- és személyi dobó versenyen is
részt vehettek a játékosok. A szerve-
zôk ezúton is köszönik Molnár Gábor
szakreferens és valamennyi támoga-
tó segítségét.
Végeredmény: 1. Kult-túra (Szombat-
hely), 2. Sakk (Sárvár), 3. KosárKovács
(Celldömölk).

»VASS VERA

Országos döntôben szerepel Molnár Tibor, a Gáyer Gyula
Általános Iskola 8. osztályos tanulója, aki múlt év decem-
berében Szombathelyen, a Diákolimpia megyei döntôjé-
ben 100 méter gyorson 2. helyezést ért el, 100 méter
mellen pedig diadalmaskodott a negyedik korcsoportban.
Ezzel a gyôzelemmel vívta ki a jogot arra, hogy március-
ban, az országos döntôben Székesfehérváron rajtkôre áll-
jon. Tibor négy éve úszik, ez a döntôbe jutás eddigi leg-
nagyobb sikere, bár regionális nemzetközi versenyen
volt már 3. helyezett. Hetente két-három alkalommal Pá-
pára jár edzésekre, a Pápai Aqua Stúdió úszója.

Március elsô szombatján rajtol az NB
II-es labdarúgó-bajnokság. A Celldö-
mölki VSE-Cell-Modul csapata hazai
pályán, a Szentlôrinc ellen kezd. A té-
li szünetben a celli együttes három
játékost igazolt: Vér Mihályt Kertáról,
Németh Attilát Tatatáról, Hudák Ta-
mást a Mosonmagyaróvár NB I B-s
csapatától. A felkészülés során ke-
mény munka folyt az edzéseken. Az
idôjárás ellenére nyolc szabadtéri
mérkôzést (kettô még hátra van) ját-
szottak, és három teremtornán vet-
tek részt. Eredmények: Úraijfalut 8-3-
ra, Lombard Juniort 2-1-re, Répcela-
kot 2-1-re, Tapolcát 3-0-ra legyôzték.
Döntetlent játszottak Ajkán, 1-1 és

Sárváron, 0-0. A két NB I-es csapat
otthonában minimális vereséget
szenvedtek: az ETO 2-1-re, míg a
Matáv 1-0-ra nyert. A pápai terem-
tornát megnyerték, Bükön harmadi-
kok lettek, Gyôrben pedig a 7. helyen
végeztek.

Az elsô forduló mérkôzései: március 5.
szombat 14.30 órakor Celldömölk-
Szentlôrinc. 
További találkozók: Veszprém-Paks,
Gyirmót-Mezôfalva, Komló-Soroksár,
Kaposvölgye-Felcsút, Budafok-Bala-
tonlelle, Barcs-Budakalász, Pénzü-
gyôr-Integrál-DAC.

»TIM

Kosárlabda-bajnokság

Rajtolnak a labdarúgók

Úszó-siker

hat csapat vett részt a kupán
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Búcsúzik az edzô

Boznánszky Gábor 1974-tôl 1989-ig, a
serdülô csapattól a felnôtt csapatig
minden korosztályos együttesben ját-
szott a CVSE színeiben. Kétszeres me-
gyei bajnok, Szabad Föld Kupa gyôz-
tes. 1994-ben Szentgyörgyi József kül-
földi munkavállalása idején vette át az
akkor megyei I. osztályú csapat edzôi
posztját. Azóta, 11 éven keresztül irá-
nyította a felnôtt focicsapat közvetlen
utánpótlását, az ifjúsági játékosokat.
– Két megyei bajnoki címet nyertem
a csapataimmal. Azt egy kicsit sajná-
lom, hogy az egyik nem sikerült száz-
százalékos teljesítménnyel. NB III-as
bajnoki címet nyertek, és 2000-ben az
NB I/B ifjúsági bajnokságban 3. helye-
zést értek el a játékosaim. A legutób-
bi bajnoki évadban, az NB II-es pont-
vadászatban a csoportunkat megnyer-
tük, a helyosztón pedig ezüstérmet
szereztünk. Nagyon szép eredményt
értünk el tavaly, az I. Vulkán Kupán.
Egyedüli celli csapatként gyôztünk,
pedig nem volt könnyû dolgunk, terü-
leti válogatottat vertünk meg.
Boznánszky Gábor mindig szívén vi-

selte az utánpótlás labdarúgás ügyét.
A Bozsik-program beindulása elôtt
egy remek ötletet valósítottak meg
Görög Józseffel együtt Celldömölkön.
Megalapították a már 5. születésnap-
ját ünneplô 2000 Celldömölk UFC-t,
ahol az U13 korosztálynál fiatalabb
gyerekeknek tartanak edzéseket,
nyújtanak versenyzési lehetôséget
külföldön és belföldön egyaránt. Az
UFC elnökeként tehát nem szakad el
az utánpótlás neveléstôl.
– Az elsô UFC-s focisták, az 1993-as
korosztály tagjai ma a CVSE U13-as
csapatában játszanak. Nagy örö-
mömre köztük van a fiam is. Most,
hogy nem vezetek hetente többször
edzéseket, hétvégén pedig nem uta-
zom a mérkôzésekre, többet tudok
majd vele foglalkozni, több mérkôzé-
sén ott lehetek. Természetesen így fi-
gyelemmel tudom majd kísérni az
utánpótlás labdarúgást is, nem sza-
kadok el teljesen. A jelenlegi helyzet-
ben nem tudtam vállalni az edzôi
feladatokat, de ez nem örök életre
szóló döntés.

A CVSE U19-es labdarúgócsapata a tavaszi folytatást a tabella 2. helyén állva
várja. A csapat nagyszerû eredményeinek kovácsa, Boznánszky Gábor edzô
azonban már nem irányítja tavasszal a játékosokat. 11 év edzôsködés után
állt fel a kispadról. A vállalkozásukban kialakult új helyzet miatt már nem
tudta vállalni, hogy heti több alkalommal vezesse az ifjúsági csapat edzéseit.

A CVSE U19-es labdarúgócsapata a
2004/2005-ös bajnokság ôszi sze-
zonjában a 2. helyen végzett. A csa-
pat 12 mérkôzésen 27 pontot szer-
zett, 8 gyôzelem mellett 3 döntetlent
ért el, és egyszer szenvedett veresé-
get. Boznánszky Gábor játékosai 54
gólt rúgtak és 15-öt kaptak. Az edzô
elégedett csapata teljesítményével.
A mérkôzések közül bravúros gyôze-
lemnek ítéli az ôszi bajnok, Sopron
elleni hazai 3:1-es sikert. A legfájóbb
vereségnek a Kapuvár elleni hazai ta-
lálkozót tartja Boznánszky Gábor. Ez
után az összecsapás után kiküszöböl-
ték a csorbát a fiúk. Mindhárom ide-
genbeli mérkôzését megnyerte az
U19-es együttes, ezek közül fôleg az
Ajka és a Sárvár elleni gyôzelem ér-
tékes. A csapatnak két olyan döntet-
len mérkôzése is volt, ahol az utolsó

percben egyenlített az ellenfél. Ezek
a pontok hiányoznak a félévi értéke-
lésnél. Az együttes házi gólkirálya
Kaisinger András lett 11 góllal, ôt Se-
bestyén Gergô 8, illetve Geiger Gábor
7 góllal követi.
Az U19-es csapat tagjai: Balogh,
Vadócz, Kazári, Rózsás, Kovács R., Se-
bestyén, Karádi, Geiger, Márkus,
Ágoston, Fekete, Péter N., Kaisinger,
Pál, Csuka, Somogyi A., Gérczei, Kó-
bor, Buzás D., Kovács K., Mészáros és
Nagy Sz.
Eredmények: CVSE – Integrál DAC
Gyôr 3:3, Gyirmót – CVSE 0:19, CVSE –
Répcelak 2:1, Komárom – Celldömölk
1:1, CVSE – Csorna 3:2, Ács – CVSE 0:9,
CVSE – Sopron 3:1, Jánossomorja –
CVSE 2:2, CVSE – Kapuvár 1:2, Pápa –
CVSE 0:5, Ajka – CVSE 1:2, Sárvár –
CVSE 2:4. 

Utánpótlás foci

A CVSE felnôtt csapatában most is
van több olyan játékos, aki nem is
olyan régen még Boznánszky Gábor
irányítása mellett rúgta a labdát.
– A CVSE-nél edzôként eltöltött évek
alatt nagyszerû emberek, jó focisták
kerültek ki a kezem közül. Volt játé-
kosaim a felnôtt csapatnál, sôt más
csapatoknál, magasabb osztályban is
megállták a helyüket. Örülök annak,
hogy jó kapcsolatot tudtam tartani a
fiúkkal a nehezebb idôszakokban is.
Köszönöm mindenkinek a lehetôsé-
get, a munkát, a segítséget. 
A szurkolók pedig köszönik a lelkiis-
meretes munkát, a szép sikereket
Boznánszky Gábornak.

»VASS VERA
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boznánszky gábor
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Vízszintes: 1. A megfejtés elsô része 12. Fôvárosa Teherán 13. Távozott
14. Anna 15. Szentel 17. Falatozza! 18. Éjfélig 19. Házastárs 21. Lám 22.
Római1 23. Perzsa uralkodó 24. Kezdôdik az ének! 25. Táplálkozna 27. El-
képzelés 29. Dísze 31. Nagyon öreg 32. Csendben fúr! 33. Balettmûvész
(Imre) 35. Francia kártya 37. Darál 39. Kezdôdik az esküvô! 41. Szolmi-
zációs hang 42. Dehogy 43. Hibásan szel! 44. Fogadalom 46. Hálóban a
labda 48. Öt fele! 49. Vegyjele B 51. Idômérô eszköz 53. Néma rém! 54.
Német tea! 56. Megfelelt, doktori minôsítés 58. Literátor 62. Kötôszó 
Függôleges: 1. Névelô 2. Kelet ázsiai nagyhatalom 3. Elôkelô 4. Morze-
hang 5. Fordított hiány! 6. Dehogy 7. Brumik 8. Holland autójel 9. Nôi név
10. Plusz 11. Fejér megyei település lakója 14. A megfejtés második ré-
sze 16. Litván autójel 19. Volt cseh államfô (Vaclav) 20. Egye! 23. Sróf ele-
je! 26. Gyerünk, nem elég! (Két szó) 28. Felém 29. Díszes 30. Eger hatá-
rai! 34. Szén 36. Vigyázó 38. Karban 40. Fukar 42. Ásítozik 44. Felém 45.
Tágas lyuk 47. Szaglószerv 50. Régi 52. Névelô 55. Páros Helén! 57. Igaz-
gató 58. Izomvégzôdés 59. Méter 60. Áramerôsség 61. Kérdôszócska

Elôzô rejtvényünk helyes megfejtése: Mindenki azért ír, ami hiányzik
neki. Nyerteseink könyveket kapnak ajándékul, amelyeket a polgár-
mesteri hivatalban, Molnár Gábor szakreferensnél lehet átvenni. Nyer-
teseink: Kovács Imréné, Celldömölk, Dobó K. u. 16. és Németh Károly-
né, Celldömölk, Géfin tér 2. 5/4. Gratulálunk!

Hódítás
– Képzeld, sikerült visszahódítanom a feleségemet! – örvendezik a

férj.
– Na és hogy csináltad?
(Válasz a vízszintes 1. és a függôleges 14. sorban.)

Keresztrejtvény
Beküldendô: a vízszintes 1., a függôleges 14.
Beküldési határidô: március 11.
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Celldömölkön az önkormányzat tulajdonát képezô alábbi
ingatlanok kerülnek árverésre.

A Radnóti utcában: 2500 Ft/m2 (áfával) 7 db ingat-
lan 759 m2-tôl 1304 m2-ig
(A közmûvek kiépítése, rákötése és a hálózatfej-
lesztési hozzájárulás a vevôt terheli.)
A Táncsics utcában: 1500 Ft/m2 (áfával) 8 db ingatlan
700 m2-tôl 1001 m2-ig
(A közmûvekre való rákötés és hálózatfejlesztés
költségei a vevôt terhelik.)
Beépítési mód: földszint+tetôtér, oldalhatáros beépítés.
Beépítési határidô: 4 év.
Elidegenítési és terhelési tilalom a beépítési kötele-
zettség teljesítéséig, valamint visszavásárlási jog a
beépítési kötelezettség nem teljesítése esetén a
megkötött adásvételi szerzôdésben leírt vételárért.
200.000 Ft letéti díj lefizetése szükséges a licitálást
megelôzôen.
Az árverés idôpontja: 2005. március 8., 9 óra.
Helye: Celldömölk Város Polgármesteri Hivatalának
emeleti tanácskozója.
A licit elnyerését követôen 15 napon belül szerzô-
dést kell kötni.
Bôvebb információ a polgármesteri hivatal mûszaki
osztályán kapható. Tel.: 95/525-810.

Felhívjuk a méheket tartó állampolgárok figyelmét, hogy
a 70/2003.(VI.27.) sz. FVM rendelet – A méhállományok
védelmérôl és a mézelô méhek egyes betegségeinek
megelôzésérôl és leküzdésérôl – 2. § értelmében:
„A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig,
az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység
megkezdésétôl számított 8 napon belül kell bejelenteni a
méhek tartási helye szerint illetékes települési önkor-
mányzat jegyzôjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi,
és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Amennyiben a
méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével
összefüggô területen (udvarban, kertben stb.) van, a mé-
hész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, te-
lefonszámát, a tartási helyen lévô méhcsaládok számát
egy legalább 40x30 centiméter nagyságú táblán jól látha-
tó módon feltüntetni.”
Kérem, hogy amennyiben a fent leírt bejelentési kötele-
zettségüknek eddig nem tettek eleget, úgy azt 2005. feb-
ruár 28-áig szíveskedjenek megtenni Celldömölk Város
Polgármesteri Hivatal mûszaki osztályán, ahol egy, az elô-
zôekben leírt FVM rendeletnek megfelelô formanyomtat-
ványt kell kitölteni.

»Celldömölk Város Polgármesteri Hivatal mûszaki osztálya

Lakótelkek
árverése

Méhészeti 
felhívás



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

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.

F E L N Ô T T K É P Z É S !  
Pápán nyolc általánossal 

dajka OKJ szakképzés indul 
szombatonként. 

Krúdy Bt. 
Telefon: 

06 1/321-3519, 20/915-6603,
70/216-6215

KISOSZ tanfolyamok Sárváron
AKKREDITÁCIÓS LAJSTROMSZÁM: 0715

OKÉV NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 01-0152-03

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.

I N F O R M Á C I Ó :  
Sárvár, Batthyány u. 6. 

Telefon: 95/321-804, 06 30/288-1344, 06 30/575-7394

Hirdessen az Új
Kemenesaljában!

Hirdetési áraink

(A HIRDETÉSI DÍJAK TARTALMAZZÁK AZ ÁFÁT.)

Lapunk megbízott hirdetésszervezôje Nagy Antal

Tel.: 95/525-825, 06 20/921-6324

1/1 oldal 38.000 Ft
1/2 oldal 20.000 Ft
1/4 oldal 12.500 Ft

1/8 oldal 10.000 Ft
1/12 oldal 6.500 Ft
Apróhirdetés 500 Ft

Fogható a kábeltévé-hálózaton 

a 159,25 MHz-es frekvencián.

KISOSZ tanfolyamok Sárváron
AKKREDITÁCIÓS LAJSTROMSZÁM: 0715

OKÉV NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 01-0152-03

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.



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 

VELÜNK EDDIG IS NYERT, HA
GÉPKOCSIJÁT NÁLUNK TANKOLTA…

Tankoljon nálunk 
a 2005-ös évben is…

…hiszen nálunk a mindenkori
árnál 10 Ft-tal olcsóbb 

a 95-ös és diesel üzemanyag!

_tzâÇt

alap: 1.100 Ft/25 kg
fagyálló: 1.300 Ft/25 kg
flexibilis: 2.400 Ft/25 kg

gyorsragasztó: 3.000 Ft/25 kg
padlókiegyenlítô: 2.300 Ft/25 kg
lábazati vakolat: 1.500 Ft/40 kg

A FELMÉRÉSTÔL A KIVITELEZÉSIG MINDENT MEGOLDUNK! 
CELLDÖMÖLK TERÜLETÉN INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS.

I. osztályú olasz csempe 1.250 Ft/m2-tôl
I. osztályú alföldi csempe 1.200 Ft/m2-tôl
I. osztályú beltéri lapok 1.200 Ft/m2-tôl
I. osztályú greslapok 1.990 Ft/m2-tôl
Kültéri járólapok 2.290 Ft/m2-tôl

Celldömölk, Horváth Elek utca 2. 
Tel./fax: 95/424-121 

Nyitva: hétköznap: 8.00–16.30 szombaton 8.00–12.00

Spanyol fürdôszobabútorok már 36.000 Ft-tól
FÜRDÔSZOBAI TÜKRÖK NAGY VÁLASZTÉKBAN!

IZONIL légáteresztô, vízzáró vakolat 2.990 Ft/zsák

Keszthelyi kô AKCIÓSAN 1.700 Ft/m2

RAGASZTÓK AKCIÓBAN!

A Z  A K C I Ó  A  K É S Z L E T  E R E J É I G  É R V É N Y E S !

Maradék díszcsíkok 200 Ft/db
Maradék csempék és járólapok (4 m2-ig) kiárusítása. 

Kivitelezôknek további kedvezményt biztosítunk!

Fürdôszoba
Szaküzlet

98-as benzin

Farsangfarki parti
A régi népszokást elevenítették fel a celldömölki lányok és
asszonyok, amikor összejövetelükrôl a férfiakat kizárva búcsúz-
tatták az idei farsangi szezont a Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pont február 21-ei rendezvényén. Lapunk fotósa, Völgyi László
kivétel volt, de ô is csak a fényképezés ideje alatt kapott bebo-
csátást a hölgyek körébe.


