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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 2 szoba+hallos belvárosi
lakás eladó. Ir.ár: 6,1 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 2 szobás, kifogástalan
állapotú lakás eladó. Ir.ár: 8,2 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+étkezôs cs. ház
garázzsal eladó. Ir.ár: 12,5 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 3 szoba, nappali+étkezô cs.
ház garázzsal eladó. Ir.ár: 17 M Ft.

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

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

Celldömölkön 3 szoba+nappalis családiház
2 garázzsal eladó. Ir.ár: 15 M Ft

_tzâÇt

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
Mázas greslapok 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

Kiváló minôségû burkolási
segédanyagok: ragasztók,

fugázók, aljzat-kiegyenlítôk stb.

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

Kivitelezôknek további kedvezményt biztosítunk!

Fürdôszoba
Szaküzlet
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» J E G Y Z E T

Minden rendben?
A kerékpáros ott feküdt a Koptik
utcában az úttesten, nem messze
a liget bejáratától. Én a reformá-
tus templom felôl mentem a jár-
dán. Szembôl két autó is jött,
mindkettô indexelt, és elhajtott a
szerencsétlenül járt ember mel-
lett. Harmadikként egy osztrák
rendszámú kocsi érkezett. Meg-
állt. Vezetôje kiszállt, és igyeke-
zett talpra állítani a bácsikát. Köz-
ben én is odaértem, s ketten már
többre mentünk.
„Nem értem, mit mond”, mondta ne-
kem az osztrák németül, amin nem
is csodálkoztam. A bácsi közben
magához tért, és megtudtam tôle,
hogy nem ütötte el senki. Annyi
történt, hogy megszédült és ele-
sett, vagy nem is tudja pontosan,
hogyan volt. „Nem kell mentô”,
mondta, „már jobban, van, tovább
tud menni, és köszöni a segítsé-
get”. Az osztrák végig ott volt mel-
lettünk a kocsijával, nem ment to-
vább addig, amíg azt nem mond-
tam neki, hogy „alles in Ordnung”,
vagyis, hogy minden rendben.
Hogy is volt csak? Két honfitársunk
simán elment a szerencsétlenül
járt ember mellett a kocsijával. Az
osztrák meg megállt segíteni. Va-
lóban rendben? Minden?

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Civil embernek nevelkedett, de be-
lesodródott a forradalomba, mert
úgy érezte, ott a helye, mondta
Vidos Józsefrôl ma is élô rokona.
Idén kétszáz éve született Vidos Jó-
zsef, a szabadságharc kemenesaljai
származású kormánybiztosa.

Vas megye követeként Vidos József részt
vett az utolsó rendi országgyûlésen. Kos-
suth híveként tagja volt a forradalom kitö-
rése elôtti napokban Bécsbe küldött or-
szággyûlési küldöttségnek.
– A bécsi forradalom alkalmából beszédet
is mondott. Utána azt írták róla, hogy
több koszorút kapott, mint a kor ünnepelt
színésznôje, annyira dicsérték – mondta
híres rokonáról Médi néni, a 82 éves
Vidos Mária.
Médi néni dédnagyapja Vidos Dániel volt,
József testvére. Férjezett nevén Papala Ta-
másné családjával, gyerekeivel és unokái-
val Merseváton él, a családi birtokon épí-
tett házakban.
– A Vidos családnak Mersén – akkor még
nem Mersevát volt – és Kemenesmihály-
fán is voltak birtokaik, József szülôhelye
így vitatható. A család úgy tudta mindig,
hogy Mersén született, de a történészek
Mihályfára teszik a születés helyét. A ke-
resztelési anyakönyvi kivonatban – ami a
nemesdömölki evangélikus egyházközség
tulajdona – mindenesetre úgy van, hogy
Mihálfai Tekintetes Vidos Zsigmond úr és
felesége, Tekintetes Bartza Eszter
asszonyság fia, József, született 1805. áp-
rilis 18-án.
Vidos Józsefnek két testvére volt. Éva
1799-ben, Dániel 1801-ben született. Jó-
zsef nem katonaember volt, nem annak
készült. Jogot végzett Pozsonyban, majd
megyei hivatalt vállalt Szombathelyen:
1836-tól Vas megye fôjegyzôje, a liberáli-
sok megyei vezére volt, akit kétszer vá-
lasztottak alispánná. 1848 nyarán Vas me-
gye nemzetôrségének fôparancsnoka lett,
és Batthyány Lajos miniszterelnök szep-
temberben a vasi népfelkelés parancsno-
kává is kinevezte. Hadsereg-parancsnoki
szolgálata befejeztével 1849 januárjáig, a
császáriak bevonulásáig kormánybiztos-
ként mûködött. A szabadságharc leverése
után a bujdosók között ôt is keresték. Az
országban dúló járvány ôt is elkapta, 1849.
augusztus 3-án halt meg.
– Forradalmár volt, akit levertek, és aki
örült, hogy a halál megmentette a kivég-
zéstôl. Saját vagyonból hozott létre sza-
badcsapatokat. A harcok idején lerongyo-
lódott szabadcsapatainak felfegyverzésére
és ruházatára ötszáz arany forintot kért
kölcsön Ostffy Sándornétól. Nem tudta
visszaadni, mert meghalt, helyette a test-
vére, a dédapám, Dániel rendezte a tarto-

zását. Józsefnek nem volt felesége, nem
tudott megházasodni, mert a háború elvit-
te a fiatal éveit. 44 éves korában halt
meg. Lehet, hogy udvarolt, mert biztos
voltak Szombathelyen elôkelô hölgyek,
akikkel foglalkozott, de akkor nem háza-
sodtak húszéves korban a fiatalok. A déd-
apám is jogot végzett, és szintén megyei
hivatalt választott. Éva nem ment férjhez,
Józseffel együtt voltak háztartásilag. 1849-
ben ötvenéves volt, ô ápolta a beteg test-
vérét. A járványt ô is elkapta, és két nap
leforgása alatt mindketten meghaltak. Az
utódok közül Mersén csak mi vagyunk. Az
egyik fiam, amikor megházasodott, felvet-
te a nevemet, így Vidosnak hívják. Szintén
Dániel leszármazottja a 84 éves Aladár, aki
Keszthelyen lakik, és szintén Éva, aki Spa-
nyolországban él.
Médi néni ôrzi Vidos József eredeti litogra-
fált képét, amely mellett háromszínû sza-
lagból varrt eredeti kokárda és 1848
felirattal nemzeti színû szalag van. Ôrzi
Berzsenyi Lénárdnak, a szabadságharc má-
sik kemenesaljai hôsének Olmützben ké-
szült börtönrajzait is. Szintén családi vonat-
kozás, hiszen Médi néni anyai részrôl Ber-
zsenyi származású. Bár Vidos József és Ber-
zsenyi Lénárd egymás kortársai voltak, sôt
egy évben születtek, a két család Médi né-
ni szülei révén került össze.

»TULOK GABRIELLA

Kétszáz éve született

1848/49
emlékére
Városi ünnepséget rendeznek
az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére már-
cius 15-én 9 órakor Celldömölk
Város Polgármesteri Hivatalá-
nál, a kemenesaljai hôsök dom-
bormûvénél. Az ünnepség után
a 48-as hôsök sírjánál koszorú-
zást tartanak.
A nemzeti ünnephez kapcsoló-
dóan március 11-tôl március 24-
ig látogatható Juhász Árpád ké-
peslapgyûjteménye a Kemenes-
aljai Mûvelôdési Központban. A
képeslapokon a magyar reform-
kor és az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc hôseit és ese-
ményeit mutatják be.
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Elfogadott költségvetés
Elfogadták a város idei költségveté-
sét a képviselôk a február 23-ai ülé-
sükön. A mûködési kiadások csök-
kentésére tettek intézkedéseket, de
az általános iskolák továbbra is ön-
állóan mûködnek.

Az elôzô kettô mellé egy harmadik va-
riációt is kidolgozott a városvezetés a
polgármesteri hivatal apparátusával és
az általános iskolák vezetôivel közösen
az iskolák mûködési költségeinek csök-
kentésére, mondta el a testület ülésén
Fehér László polgármester. Az új válto-
zatot és a korábban már tárgyalt – a töb-
bi intézményt, önkormányzati feladatot
terhelô – megszorító intézkedéseket
terjesztették a képviselô-testület elé.
A harmadik variáció szerint a következô
tanévtôl igazgató- és óvodavezetô-he-
lyettes csak a négyszáz fôs gyermeklét-
számot meghaladó intézményekben

lesz, megszüntetik a gyermek- és ifjú-
ságvédelmi felelôs, a szabadidô-szerve-
zô munkaköröket, csoportmegszûnések
várhatóak a tanórai és a napközis ellá-
tásban, közös könyvtárat mûködtet a
Gáyer és az Eötvös iskola, és aktívabb
lesz az iskolák között az áttanítási rend-
szer. Az alsósági Berzsenyi Lénárd Álta-
lános Mûvelôdési Központ általános is-
kolaként mûködik tovább szeptember
1-tôl. A következô tanévre négy elsô
osztály indítását engedélyezi a képvise-
lô-testület. A Gáyer Gyula Általános Is-
kolában kettô, az Eötvös Loránd Általá-
nos Iskolában és a Berzsenyi Lénárd Ál-
talános Iskolában egy-egy elsô osztályt
indíthatnak. Képviselôi javaslatra úgy
határoztak, hogy amennyiben a
kistérség települései közoktatási megál-
lapodást kötnek a várossal, és a beíra-
tott gyereklétszám indokolja, akkor

plusz osztály indítható másik iskolában
is. A testület szándéka szerint az Alsósá-
gi Óvoda a Városi Óvoda tagóvodája-
ként mûködik tovább, és egy intéz-
ménnyé vonják össze a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központot és a Kresznerics
Ferenc Könyvtárat. Költségcsökkentô in-
tézkedéseket kell hozni a polgármesteri
hivatalban, a szakközépiskolában, a ze-
neiskolában, a népjóléti szolgálatnál, a
Városgondnokságon és az Új Kemenes-
aljánál, csökken a képviselô-testület és
a bizottságok tagjainak tiszteletdíja is.
A pénzügyi tervet véleményezte Futó
István könyvvizsgáló, aki azt mondta,
hogy eredményes önhikis pályázat ese-
tén a mûködés megvalósítható. A kép-
viselôi hozzászólások között Döme
László alsósági részönkormányzat-ve-
zetô azt javasolta, hogy az Alsósági
Óvoda önállóan mûködjön tovább, de a
testület többsége ezt nem támogatta.

A harmadik variációs javaslatokkal
egyetértve a költségvetést így 112 mil-
lió forint hiánnyal – ebbôl 21 millió fo-
rint a múlt évrôl áthozott hiány – fogad-
ta el a testület.
Az ülés végén a folyó ügyeket tárgyal-
ta a testület. Mivel július végén a Ber-
zsenyi Dániel Gimnázium és a Berzse-
nyi Lénárd ÁMK igazgatóinak lejár a ve-
zetôi megbízása, a testület mindkét in-
tézmény igazgatói álláshelyére pályá-
zatot írt ki.
Foglalkoztak a képviselôk a kenyeri és
az egyházashetyei önkormányzatok ké-
résével az általános iskolai ellátást ille-
tôen. A testület úgy határozott, hogy
készek közoktatási megállapodást kötni
a két településsel, hogy az ottani gyere-
kek Celldömölkre járhassanak iskolába.

»TULOK G.

Az alsósági óvoda tagóvodaként mûködik továbbfotó: völgyi lászló

Országos Mesefesztivált rendez a Soltis
Lajos Színház március 21–23-án. A ren-
dezvénysorozat hétfôn 13.45 órakor
kezdôdik, köszöntôt mond Baloghné
Danka Adél iskolaigazgató, a fesztivált
Ölbei Lívia újságíró nyitja meg.
14 órakor a Kis-Hétrét együttes a
Popper Pisti egy napja címû darabot
mutatja be (a jegyek ára elôvételben
100 Ft, az elôadás elôtt 300 Ft), 16
órakor a Soltis Lajos Színház a
Többsincs királyfi címû elôadását
(díjtalan), 17.30 órakor a Los
Andinos együttes Az ellopott láma
zenés (andoki) történetét (300 Ft,
illetve 600 Ft) láthatja a közönség.
Kedden 10 órakor a Soltis színház a
Hamupipôke címû darabbal (díjta-
lan) áll a közönség elé, 11.30 és 13
órakor „mesesarok” lesz több
helyszínen kis létszámú csoportok-
nak. 14 órakor a Gáyer Gyula
Általános Iskola tanulói a Petike, a
kis tigris címû darabot (díjtalan)
mutatják be. 15.30 órakor A Dunai
Mesehajó Dömdödöm Színház a
Tappancs és a meseerdô címû ter-
mészetvédelmi
mesejátékot (100 Ft, illetve 300 Ft)
viszi színre. 17.30 órakor beszélgetés
lesz a drámajátékról Gabnai Katalin
drámatanár, színikritikus vezetésével.
Szerdán 10 órakor a zalaegerszegi
Bukfenc Csoport Állati képtelen-
ségeket (díjtalan) mutat be, 14
órakor a budakeszi Kompánia
Társulat Táltosjátékát (100 Ft, illetve
300 Ft) láthatja a közönség. 16.30
órakor a körmendi Kastélyszínház
Társulat a Kisherceget (100 Ft, illetve
300 Ft) mutatja be.

Harmadik lapszámunkban a városi bálról
szóló írásunkban helytelenül jelent meg a
Pannónia-Security Kft. támogatása. A cég
100 ezer forinttal járult hozzá a bál sik-
eréhez, a Vulkán-fürdô támogatásához.

Helyesbítés

Imanap és passió
Ökumenikus nôi imanapot tartanak az
evangélikus egyházközség gyüleke-
zeti termében március 12-én 17 óra-
kor. Az imanap a Ti vagytok a világ vi-
lágossága címmel a lengyelországi
nôk életérôl szól.
A celldömölki evangélikus ifjúsági kör
passió körutat tart. A más megyei
helyszínek mellett Celldömölkön már-
cius 25-én 18 órakor, Kemenesmaga-
siban március 26-án 18 órakor mutat-
koznak be a celldömölki fiatalok.

Ezerlátó
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Sajtónapon a televízióval
A magyar sajtó napja március 15-e.
Ebbôl az alkalomból bemutatjuk
lapunkban a TV-Cell televíziós adót,
amely jó egy éve kezdte meg
mûködését.

kolák farsangi mûsorairól készített
felvételeik, amelyeket otthon sokan
videóra rögzítettek, mint a családot
érintô emlékezetes eseményt. A TV-
Cell szerkesztôit a szilveszteri mûsor
tapasztalatai arra inspirálják, hogy in-
teraktívabbá tegyék az adásokat,
mert mint mondják, az említett adás
idején nagyon sokan telefonáltak,
szinte égtek a vonalak. Szeretnének
tehát olyan mûsorokat  létrehozni,
amelyekben közvetlenül kapcsolatot
teremthetnek a nézôkkel. A tévé ve-
zetése a közelmúltban megállapodott
Szombathelyen a Pro 28 Stúdió Kft.-
vel, s mûsoruk, a Vasi Mozaik – ami ki-
tekintést ad a megye eseményeire –
egy ideje már látható a TV-Cellben is.
Ifj. Varga Zsolt fôszerkesztô, aki tíz-
éves tévés múlttal rendelkezik, úgy
emlékezik vissza a kezdetekre: a leg-
nagyobb problémát akkoriban az je-
lentette, hogy a létrehozott stáb tag-
jai közül szinte senkinek sem volt té-
vés múltja, munka közben kellett
megismerkedniük mindazzal a ko-
moly kihívással, amivel ez a szakma
jár. Az ô legfontosabb feladata pedig
az volt, hogy a legalapvetôbb isme-
reteket átadja nekik. A stáb tagjainak
dicséretére szól, hogy a legtöbben
hamar túltették magukat a kezdeti
nehézségeken, s egyre kreatívabbak-
ká váltak. Most már vannak olyan
munkatársak, akikre nyugodtan rá le-
het bízni önálló feladatokat is. A tévé
szempontjából egyebek között rend-
kívül fontos, hogy milyen színvona-
lon dolgoznak az operatôrök és a vá-
gók, mert elsôsorban rajtuk múlik,
hogy milyen minôségû kép kerül a
nézô elé. A fejlôdés lemérhetô, ha
összehasonlítjuk a kezdeti és a jelen-
legi adásokat.

Ahhoz, hogy a város életében történô
minden fontos történés képernyôre
kerüljön, egy bizonyos fokú állandó
készenlét szükséges, mert például
váratlan eseményeknél hirtelen kell
kideríteni, hogy ki tud az adott pilla-
natban rendelkezésre állni. A TV-Cell
munkatársai elmondták: minden tô-
lük telhetôt megtesznek azért, hogy
mûsoraik minél szélesebb körûek le-
gyenek, s adásaik színvonala folya-
matosan emelkedjen.
Végezetül egy információ: Olvasóink
közül bizonyára sokan látták azt a fil-
met, amit a tévé munkatársai a város
kettôs jubileuma alkalmából készítet-
tek az elmúlt évben. Korábban a Ság
hegyrôl készült már film, de ez az el-
sô alkotás, ami Celldömölkrôl, a tele-
pülés történetérôl szól az 1200-as
évektôl egészen napjainkig. A TV-Cell
vezetôi most azon fáradoznak, hogy
ezt az alkotást kiadhassák, és hozzá-
juthassanak mindazok, akiknek erre
igényük van.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

A közelmúltban ünnepelte fennállá-
sának egyéves évfordulóját a TV-Cell.
A jellegét tekintve kereskedelmi adó
közmûsort szolgáltat, mûsorainak fô
vonulata a hírmagazin, az élô maga-
zinmûsor, valamint a sport és egyéb
városi események közvetítése, köz-
readása. A mûsorok elkészítéséhez
mintegy húsztagú stáb áll rendelke-
zésre. Egy fôállású munkatárs van, ô
intézi az adó szerteágazó ügyeit. Né-
hányan vállalkozóként, zömmel pe-
dig megbízási szerzôdés alapján te-
vékenykednek. Van egy tízfôs mag,
akik folyamatosan dolgoznak. A többi
munkatárs alkalmanként vállal
feladatot, mert tanulnak vagy dol-

goznak, és csak szabadidejükben tud-
nak rendelkezésre állni. Ám az min-
denképpen pozitív, hogy viszonylag
sokan vannak, mert a mûsorok sok-
színûségének ez az egyik záloga.
Ezt már Sipos Tibor igazgató mondja,
és így folytatja:
– Amikor ezt a feladatot elvállaltam,
a terveim között szerepelt, hogy né-
zettebbé tegyük az adásainkat elsô-
sorban azzal, hogy minél több celldö-
mölki jelenjen meg a képernyôn. Ám
ehhez a harmincperces híradó kevés
volt. Ezért hoztuk létre a már említett
magazinmûsort, amiben bôvebben
kifejthetjük a híradó másfél, kétper-
ces híreiben elhangzottakat.
A közelmúltban népszerûek voltak a
középiskolák szalagavatóiról és az is-

munkában a szerkesztôk, ifj. varga zsolt és szalai zsolt
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sipos tibor ügyvezetô igazgató

a kamera mögött hajba balázs

„…munka közben
kellett megismer-
kedniük mindazzal
a komoly kihívás-
sal, amivel ez a
szakma jár.”
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A városunkba látogató Kiss Péter
kancellária miniszter a város veze-
tôivel együtt megtekintette az épü-
lô Vulkán fürdôt, és további támo-
gatást ígért a város terveihez, a
fejlesztéskehez.

A szocialista párt helyi szervezetének új-
jáalakulása után Kiss Péter miniszter la-
punknak elmondta: reméli, az újjáalakulás
azt jelenti, hogy a vitákat lezárják azok,

akik vitatkoztak az elmúlt idôszakban, és
arra koncentrálnak, ami egy baloldali poli-
tikának a dolga, hogy az emberek ügyeivel
foglakozzanak. Éppen az kell, hogy meg-
különböztesse a szocialista baloldali politi-
kát másokétól, hogy az emberek ügyeit
helyezi az elsô helyre. Ez azokat a fejlesz-
téseket is jelenti, amelyekben Celldömölk
példát ad, mert a közössége maga is áldo-
zatokat vállal ahhoz, hogy nagy programo-
kat indítsanak el. A fürdô építése nemcsak
szórakozási lehetôség, hanem vonzerô a
térségben, munkahelyet, jobb megélhe-
tést is jelent. A Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ – aminek felújításához közel 450
millió forintos állami támogatást kap a vá-
ros – modern kulturális központ lesz. A mi-
niszter szólt arról: 2007-tôl megtízszere-
zôdnek azok a pénzek, az európai uniós
források, amelyek már most is jól érzékel-
hetôen itt vannak a kistérségekben.
– Véleményem szerint azok fognak jól
járni, akik sok tervvel rendelkeznek. De
nem elég a terv, hanem az is fontos,
hogy a tervek mögött ott legyen a helyi
közösség akarata. És ebbôl a szempont-
ból Celldömölk példát mutat, hiszen van
egy kezdeményezô, jó városvezetés, a

helyi közösség pedig mögé áll a dolog-
nak. Én pedig, mint a városnak a szülöt-
te nagyon drukkolok, és próbálok segíte-
ni ebben – mondta a miniszter.
Kiss Péter szólt a kegytemplom felújításá-
ról, amihez 25 millió forintos támogatást
adott át a kormány nevében az elmúlt év-
ben, a város jubileumi ünnepségén, és ami-
hez a város további támogatást is remél. El-
mondta: április elejére várható a döntés a
Regionális Operatív Programban arról a pá-
lyázatról, amelyet a város a TIG telep átala-
kításához adott be. A miniszter támogatását
ígérte, hogy a pályázatot pozitívan bírálják
el, hiszen a tervezett fejlesztés tovább erô-
sítené Celldömölk alrégiós központi szere-
pét. (A Ság hegy alatt lévô – állami raktá-
rakként használt – területet az önkormány-
zat a pályázati pénzbôl szeretné megvásá-
rolni, a raktárakat lebontatni, majd késôbb
a területet idegenforgalmi célokra használ-
ni, fejlesztéseket megvalósítani.)
Kiss Péter celldömölki programja végén
Fehér László polgármesterrel és Söptei
Józsefné alpolgármesterrel kilátogatott a
Vulkán fürdôhöz, ahol a város vezetôi be-
mutatták a fürdôt az építkezés jelenlegi
szakaszában. »TULOK G.

Újjáalakult a helyi MSZP

A Magyar Szocialista Párt országos
etikai bizottságának kezdeményezé-
sére januárban feloszlatták a párt 26
Vas megyei szervezetét. A feloszlatás
oka az volt, hogy a párt megyei szer-
vezetén belül csatározások folytak, és
úgy vélték, némelyik vasi alapszerve-
zetben fiktív tagokat tartanak nyilván.
Bár Celldömölkön ez nem így volt, a
helyi alapszervezet is áldozatául esett
a megyei helyzetnek, itt is újra kellett
alakítani a szervezetet. Az MSZP Or-
szágos Etikai és Egyeztetô Bizottsága
március 5-ére írta ki az alapszerveze-
tek újjáalakulásának idejét, az egyes
helyszíneken megfigyelôként az or-
szágos elnökség tagjai vettek részt.

Celldömölkön Kiss Péter
miniszter, a város szü-
lötte és díszpolgára volt
a levezetô elnöke az új-
jáalakulásnak, mely a
többi helyszínhez ha-
sonlóan az országos el-
nökség által elôírt rend
szerint folyt. A celldö-
mölki alapszervezet –
hivatalos nevén az
MSZP Kemenesaljai
Szervezete – korábbi 75
tagja közül 48-an vettek
részt az újjászervezôdé-
sen, többen betegségre és más okok-
ra hivatkozva jelezték, hogy késôbb
csatlakoznak az alapszervezethez.
A megjelentek egyhangúlag válasz-
tották meg az alapszervezet elnökéül
Fehér Lászlót, a korábbi elnököt. El-
nökhelyettessé Hajdu Ibolyát válasz-
tották, a vezetôség tagjai Lengyel
László, Tolnai Margit és Zsámboki
Zoltán lettek. A megyei választmány
tagjává Zsámboki Zoltánt választot-

ták, a megyei etikai bizottságba Len-
gyel Lászlót delegálták, a megyei
küldöttek az elnökség tagjai lettek.
Március 12-én az MSZP Vas megyei
szervezete is újjáalakul, megvá-
lasztják a tisztségviselôket. Kiss Pé-
ter miniszter bejelentette, hogy az
országos elnökség döntése alapján
a megyei újjászervezôdés Celldö-
mölkön lesz.

»TULOK GABRIELLA

Támogatást ígért a miniszter

A többi Vas megyei szervezethez
hasonlóan március 5-én újjászerve-
zôdött a Magyar Szocialista Párt
celldömölki alapszervezete is, mely-
nek elnökéül ismét Fehér Lászlót
választotta a tagság. Az újjáalakulá-
son részt vett Kiss Péter kancellária-
miniszter is.

kiss péter (középen) fehér lászló polgármesterrel 

és söptei józsefné alpolgármesterrel az épülô fürdônél.

a tisztségviselôkre szavazott a tagság
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Katona Imre Többsincs királyfi címû
színpadi játékát láthatta a közönség
Somogyi István rendezésében február
26-án a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központban. Az elôadást egy nyilvá-
nos, ünnepi társulati ülés követte, me-
lyet a színház 25 éves fennállása al-
kalmából tartottak. Nagy Gábor, a
Soltis Lajos Színház igazgatója köszön-
tötte a vendégeket, és beszámolt
azokról az eseményekrôl, amelyek az
eltelt negyed század alatt a társulat
történetében  bekövetkeztek.
1980-ban Sitkén alakult meg több lel-
kes résztvevôvel egy színjátszó cso-
port, mely hamarosan Sitkei Színkör
néven vált ismertté. A társulat nemso-
kára új tagokkal is bôvült: Gércérôl és
Vasvárról is többen csatlakoztak a szín-
körhöz. Ezzel egy idôben került oda
Herczeg Tamás is, akit nemrégiben
rendezôi díjjal tüntettek ki. 1997-ben
nagy fordulat következett be a színház
életében: megismerkedtek Soltis La-
jossal, aki sokat tett azért, hogy minél
magasabb szintre emelkedjen az itt fo-
lyó munka. Soltis Lajos nevéhez több
darab rendezése is fûzôdik: Szentek
kútja, Tóthék, Jónás könyve.
A neves színházi szakember 2000-ben
tragikus körülmények között elhunyt,
emléke elôtt tisztelegve vette fel ne-
vét a színház, az évtôl kezdve Soltis
Lajos Színház néven ismerhette meg
ôket a közönség. A társulat 2001-ben

Celldömölkre tette át a székhelyét, és
többek között olyan kiváló rendezôk
nevével találkozhat itt a nagyérdemû,
mint Katona Imre, Solténszky Tibor,
Somogyi István. 1986 óta három tago-
zaton folyik az utánpótlás képzése a
színházban, ahonnan már ígéretes te-
hetségek is kerültek ki. A színház tag-
jai Magyarországon és külföldön is
részt vettek több jeles fesztiválon, sôt
maguk is szerveztek már néhányat.
Minden év januárjában neves résztve-
vôkkel nyitja Celldömölkön a farsangi
szezont a színészbál, mely idén már a
negyedik alkalommal került megren-
dezésre. A színház maga mögött tud-
hat már országos minôsítô fesztivált,
és kétévente rendeznek országos
színházi találkozót, mely Soltis Lajos
nevét viseli. Március 21–22–23-án
Ezerlátó néven országos mesefeszti-
válnak ad otthont a színház és Celldö-
mölk. Várhatóan a tavasszal kezdik
meg a színház állandó épületének, az
egykori mozi felújítását. 
A jeles évforduló alkalmából köszöntöt-
te a Soltis Színház tagjait az erdôszent-
györgyi színjátszó csoport is, amelynek
tagjaival évek óta tartó barátságot ápol
a celldömölki társulat. Nagy Gábor
igazgató a 25 éves fennállás emlékére
emlékplakettet adott át azon a kol-
légáinak, akik több éves munkájukkal
tették sikeressé a színházat.

»NAGY ANDREA

25 éve mûködik 
a Soltis Lajos Színház

A páholyos és bérletes színházi évad
elôadását február 13-án láthatta a
közönség a Kemenesaljai Mûvelôdé-
si Központban. Camoletti Boldog szü-
letésnapot címû kétrészes vígjátékát
a Pécsi Nemzeti Színház társulatának
tagjai mutatták be. A színházlátoga-
tók egy könnyed szerelmi komédiá-
nak tapsolhattak, melyben a rende-
zô, Telihay Péter és a mûvészek min-
den adódó helyzetkomikumot mes-
terien kiaknáztak. Az alapszituáció
klasszikus vígjátéki, mely szerint a
férj csalja a feleségét, és az asszony

is más férfit szeret. A bonyodalmat
azonban az adja, hogy a feleség ép-
pen a férj legjobb barátjával csalja
hites férjét, aki azonban a férj alibi-
jét adná a feleség (Csepregi Éva)
elôtt. A férj (Forgács Péter nagyszerû
alakításával) meghívta a szeretôjét a
hétvégére, méghozzá úgy, mintha
legjobb barátja kedveseként érke-
zett volna hozzájuk. Ha még nem
kellôen kuszált a történet, akkor
megérkezik a várva várt szobalány
(Hegyi Barbara szenzációs szakadt
farmerban), akit ugyanúgy hívnak,

mint a férj szeretôjét. Mivel a barát
(Balikó Tamás) nem ismeri az ô állító-
lagos kedvesét, a szobalányt gondol-
ja a titkos szeretônek. A tévedés elin-
dítja a lavinát, melynek nyertese a
közönség, amely remekül szórakoz-
hatott a szálak kibogozásáig. A vígjá-
ték végén a barát és a szeretô egy-
másba gabalyodnak, a férj és a fele-
ség pedig – mit sem sejtve egymás
félrelépésérôl – éli tovább minden-
napjait. Az igazi nyertes a szobalány,
aki egy kisebb vagyonnal gyarapo-
dott ez idô alatt. A közönség a színé-
szek remek elôadását vastapssal ju-
talmazta ezen az estén is a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központban.

»VASS VERA

» AJÁNLÓ
A Mária fôhadnagy címû nagyoperettet,
Huszka Jenô és Szilágyi Jenô mûvét láthatja
a közönség a Fogarassy Színház elôadásá-
ban a Pécsi Operettszínház mûvészeinek
közremûködésével március 20-án 19 órakor
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban.
Szereplôk: Fogarassy Bernadett, Kovács Ete-
le, Egri László, Lázin Beatrix, Fogarassy And-
rás, Keszler Éva, Pintér Gábor, Nádházy Pé-
ter, valamint a színház tánckara és énekka-
ra. Kísér: a Váci Szimfonikus Zenekar, vezé-
nyel: Farkas Pál, rendezô: Fogarassy András.

Gyôrbíró Enikô szobrászmûvész kiállításá-
nak megnyitója lesz március 25-én 18 óra-
kor a KMK galériáján. A tárlat április 13-ig
látogatható.

József-napi kirakodóvásárt rendeznek már-
cius 19-én 7–18 órakor a KMK elôtti parko-
lóban.

Boldog születésnapot!

Tihanyi Tóth Csaba, 
a népszerû tévésorozat
színésze lépett fel 
a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központban
március 6-án, és
köszöntötte nônap 
alkalmából a hölgyeket. 
Az énekes-színész 
népszerû operettekbôl
és musicalekbôl adott
elô részleteket, ami
nagy tetszést aratott 
a hallgatóság körében.

Virág helyett
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Szobrok, emléktáblák
Berzsenyi Lénárd honvéd ezredes
1805-ben született Nemesmagasiban,
kisnemesi családban. Apja ügyvéd,
táblabíró volt, a 225 holdnyi birtokon
több testvér osztozott. A reformkor, a
szabadságharc számos képviselôjéhez
hasonlóan Berzsenyi Lénárd is Sopron-

ban, a líceumban nevel-
kedett. Kedvelte és mû-
velte a költészetet,
1815 és 1823 között
többször szerepelt ön-
képzôköri foglalkozá-
sokon. A Sziget védel-
mezése vitézi versek-
ben Zrínyit méltató
terjedelmes történel-
mi tárgyú verse je-
lezte késôbbi pálya-
irányultságát is. A
kor divatja szerint
elôbb jogásznak ké-

szült, mégis katonai pályára lépett. A
Miklós cár nevét viselô császári és ki-
rályi 9. lovasezred kapitánya lett.
1846-ban a lengyel nemesi felkelés
elleni harcokban alakulata is részt
vett. Elôléptették, és a Szent Anna-
rend kitüntetésben részesült.
1848 tavaszán a forradalom hírére
magyarországi szolgálatra jelentke-
zett, és a szabadságharcot magyar ol-

dalon hajtja végig. A horpácsi gyôztes
csata után ôrnaggyá nevezték ki.
Elôbb Vidos Márton huszár fôhad-
naggyal együtt Sárváron szervezte a
kiegészítésre szoruló Radetzky huszár-
ezredet, és Görgey seregébe vezette
ôket. Késôbb Perczel tábornok mellett
harcolta végig a téli hadjáratot. Ezre-
dessé nevezték ki, Pöltenberg tábor-
nok hadseregében lett lovashadosz-
tály parancsnok. 1849. június 26-án
Görgey Artúr hadügyminiszter a II.
hadtest parancsnokává nevezte ki.
A kinevezést különbözô betegségekre
(például köszvény) hivatkozva, továbbá
„e fontos feladat ellátásához elegendô
ismerettel nem bír, annak elfogadásával
a nemzetnek több kárt tenne, ezért
hagyja meg jelenlegi beosztásában”,
„kérésemet minden rang és érdek vadá-
szásától ment hazám javát óhajtó tiszta
szándékomnak méltóztassék tekinteni”,
írta Görgeynek. Nagy valószínûséggel a
kinevezés visszautasítása mentette meg
attól, hogy ô legyen a 14. aradi vértanú.
A szabadságharc bukása után azonban
ôt is halálra ítélték. Október 7-én kivég-
zésére várva búcsúlevelet írt a bátyjá-
nak, beszámolt az elôzô napi kivégzé-
sekrôl is. Kegyelmet kapott, a halálbün-
tetést 18 évi várfogságra változtatták,
Olmützben raboskodott.

A börtönévek alatt, miután jól raj-
zolt, megörökítette a fogolytársait.
Megkérte ôket, hogy a véleményüket
írják rá a hátoldalra, életpályájuk és
az 1848/49-es tevékenységükkel
együtt. Több forrásértékû életrajz
vált így ismertté. Olmützbôl 1856-
ban szabadult.
Elôbb Somogyban kevés eredményt
hozó gazdatiszti tevékenységet folyta-
tott, majd visszavonult a magasi csalá-
di birtokra, és nem Sömjénbe, ahogy
azt többen tudni vélik. A kiegyezés
után rehabilitálták, visszakapta tiszti
rangját, elkobzott birtokainak egy ré-
szét. Közhivatalt nem vállalt, csupán
Ujváry István egykori fogolytársával, a
Vas megyei honvéd egylet ügyében
fáradoztak, mint alapítók. Berzsenyi
Lénárd 1886 óta a kemenesmagasi
családi kriptában pihen.
Az Olmützben készített képeket uno-
kaöccsére, Berzsenyi Dezsôre hagyta.
A család mindent elkövetett, hogy a
képeket széles körben ismertté te-
gyék. Kölcsönadták az ereklyemú-
zeum kiállítására, majd visszakerültek
a családhoz. Az 1960-as években vég-
zett épülettatarozáskor találták meg a
képeket, amelyek Zongor Ferenc isko-
laigazgató gondozásába, majd a sági
iskolához került. Az alsósági iskola
1983-ban vette fel Berzsenyi Lénárd
nevét, emlékét táblán is ôrzik.

»KÁLDOS GYULA

Nônap volt március 8-án. De mint-
hogy a sötétség is csak a világosság-
gal összevetve érzékelhetô, a nôrôl
is a férfi (vagy a férfiról is a nô)
viszonylatában szólunk. Mint
ahogy azt Karinthy Frigyes
is megírta: „Embert még
nem láttam soha, a szó
eszmei értelmében, amit
láttam, az vagy férfi volt,
vagy nô. És minél férfibb volt
egy férfi, és minél nôbb a nô,
annál emberibbnek nevezzük.”
De mitôl férfi egy férfi? Karinthy erre
is válaszol: „Ha egyedül vagyok a szo-
bában, akkor ember vagyok. Ha bejön
egy nô, akkor férfi lettem. És annyira
vagyok férfi, amennyire nô az, aki be-
jött a szobába.”
És akkor nézzünk néhány gondolatot
ismert emberektôl. Nôkrôl és férfiakról.

„A férfi ész, s erô, teremt, alkot nagyot,
dicsôt, de szépre

nôkegy s szere-
lem hevíthe-
tik csak ôt.”
Czuczor
Gergely
„ F é r f i n á l
minden érze-

mény gondo-
lat, asszonynál

minden gondolat
érzemény, ez a

nagy különbség a két nem
között.” Eötvös József
„A férfi sorsa a nô.” Jókai Mór
„Amit egy nô meg akar tudni, azt ki-
veszi vagy sírással, vagy kéréssel,
vagy édes csókkal.” Mikszáth Kálmán
„A nô addig szép, amíg szeretik.”
Móra Ferenc

„A teljesség megbomlásának fô for-
mája, hogy nô és hím lesz belôle. A
nôség vagy hímség felé még csak kö-
zeledô kisgyermek éppúgy teljes,
mint az egyéni különlét fölé emelke-
dô lény, aki a nôséget és a hímséget
egyesíti, a változatlanba oldja. Ahogy
a nô-test és a férfi-test kiegészítésre
szorul, éppígy csonka a nô-lélek és a
férfi-lélek. A nô nem ismeri a világos-
ságot, a férfi nem ismeri a meleget. A
nôbôl hiányzik az igazi teremtô-erô, a
férfiból hiányzik az igazi éltetô-erô.”
Weöres Sándor
E rendhagyó módon köszöntjük olva-
sóinkat, közülük is a nôket a nônapon.
(S rendhagyó módon – a szerkesztô-
ség megbízásából – egy nôi szerkesz-
tô tolmácsolja a köszöntést.)

»TULOK GABRIELLA

Nônapon nôkrôl és férfiakról
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Megkérdeztük
» válaszoltak Jó az önálló iskola?

Én személy szerint nagyon örü-
lök annak, hogy önállóak ma-
radtak Celldömölkön az isko-
lák. Általános és középiskolás
gyermekeim miatt bennünket
is érintett az összevonás kér-
dése. Egy város sokszínûségét
az adja meg, ha minél sokszí-
nûbb tanintézményei vannak.
Magam is pedagógus vagyok,
ezért úgy gondolom, hogy egy
kis iskola, kevesebb tanulóval,
sokkal barátságosabb és csalá-
diasabb légkört tud biztosítani
az ott tanulóknak. Vélemé-
nyem szerint szakmailag pedig
semmi sem indokolja az isko-
lák összevonását. 

Örülök neki, hogy városunkban
önállóak maradtak az iskolák.
Ahhoz szerintem sok a gyerek,
hogy ezt meg lehessen tenni.
Úgy gondolom, jobban tudnak
a pedagógusok is foglalkozni a
gyerekekkel, ha kevesebben
vannak. Én falusi iskolába jár-
tam, mi is voltunk bizonyos
idôszakokban összevonva, elô-
nyünk nem nagyon származott
belôle, inkább hátrányunk.
Hallomásból, újságból figye-
lemmel kíséretem a döntés
elôtti idôszakot, és a gyerme-
kem miatt is egyetértek azzal,
hogy nem vonták össze az is-
kolákat. 

Nagyon örülök ennek a dön-
tésnek. Jó, hogy külön, önál-
lóan maradtak meg az iskolák
a városban. Úgy gondolom, a
tanárok is sokkal jobban tud-
nak foglalkozni kevesebb gye-
rekkel, és a gyerekeknek is
jobb, hogy nincsenek összezsú-
folva. A kisfiam elsô osztályos.
Ôket is érintette volna az
összevonás kérdése. Az is jó
lenne, ha az iskolákon belül a
csoportokat sem vonnák össze,
mert akkor sokan lennének
egy-egy osztályban. A dönté-
sig figyelemmel kísértem a
kérdést, és szerintem jó, hogy
minden marad a régiben.

Örülök annak, hogy önállóak
maradtak az iskolák. Minden
iskolának más a karaktere. Az
én fiam is hamarosan iskolás
lesz, ezért is foglalkoztatott
jobban a kérdés. Félek azon-
ban attól, hogy a mostani önál-
lóság egy-két éven belül nem
tartható majd meg. A már fel-
vetett kistérségi társulás
megoldás lehetne. A környezô
falvakból behoznák a gyereke-
ket Celldömölkre, akkor meg-
maradhatnának önállóan az is-
kolák. A fiamat abba az iskolá-
ba szeretném majd íratni, aho-
va én is jártam általános isko-
lába.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: vass vera

Tamás Judit Sebestyén
Miklósné

László Tibor Hajbáné
Benkô Lilla

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

FELNÔTT-
KÉPZÉS!

Pápán nyolc általánossal 
dajka OKJ szakképzés
indul szombatonként. 

Krúdy Bt. 
Telefon: 

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

»  A P R Ó H I R D E T É S

Hirdessen az Új Kemenesaljában!
Hirdetésszervezô: Nagy Antal

Telefon: 95/525-825, 06 20/921-6324

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.

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.
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A 2004/2005-ös bajnokság tavaszi
szezonjának nyitófordulójában a
CVSE NB II-es kézilabdacsapatai kö-
zül a férfiak hazai pályán, míg a nôk
idegenben léptek pályára. Az elsô
fordulóban Mátés István együttese
gyôzelemmel mutatkozott be, Mol-
nár János tanítványai pedig döntet-
lent értek el.

CVSE – Alsóörs 22:20 (13:10)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 150
nézô, NB II-es férfi bajnoki kézilabda-
mérkôzés. Vezette: Békés, Hofbauer.
CVSE: Dénes – Kormos (1), Tóth A. (6),
Ludvig, Vincze, Sali (2), Jakab (1).
Csere: Horváth – Bakonyi (3), Lendvai
(3), Koronczai (1), Gubián (5), Tóth R.
Edzô: Mátés István.
Mátés István: A mai összecsapáson a
kevésbé rossz csapat nyert.
Ifjúsági mérkôzésen 36:29-es alsóör-
si gyôzelem született.
Sárvári Kinizsi – CVSE 20:20 (12:9)
Sárvár, 150 nézô, NB II-es nôi bajno-
ki kézilabda-mérkôzés. Vezette:
Natkay, Szalai.

CVSE: Balogh – Kertész (2), Szomorko-
vits L. (1), Juhász, Szomorkovits A. (6),
Farkas (3), Szilvágyi (7). Csere: Mendel
– Bödör, Hende (1), Fûzfa, Kovács.
Edzô: Molnár János.
Jók: Mendel, Szomorkovits A., Szilvá-
gyi, Hende.

Tavaszi kézilabda-nyitány
Molnár János: Csak hetek múlva tu-
dom eldönteni, hogy veszítettünk
vagy nyertünk egy pontot.
Ifjúsági mérkôzésen 14:12 arányban
gyôzött a sárvári csapat.

»VASS VERA

A Berzsenyi Lénárd ÁMK 7–8. osztályos
focistái a Teremlabdarúgó Diákolimpia dön-
tôjében képviselték Vas megyét február
11–12-én Békéscsabán. Az alsósági fiúk a
városi döntô megnyerése után Bükön, a
megyei nyolcas döntôben is diadalmaskod-
tak, így vívták ki a békéscsabai szereplés
jogát. Az ország minden részérôl érkezett 20
csapatot az országos versenyen négy cso-
portba osztották. A berzsenyis fiúk a legne-
hezebb ötösbe kerültek, ahonnan sajnos
nem sikerült a továbbjutásuk. A csoport ere-
jét mutatja, hogy a késôbbi gyôztes Gárdony

és a második Gyôr is az alsóságiakkal egy
csoportban szerepelt. A 20 együttes zömé-
ben NB I-es csapatok utánpótlás csapatai
voltak, ahol a serdülô bajnokságokban játszó
fiúk rúgták a labdát. Ezért is nagy siker az
alsóságiaknak, hogy ôk képviselhették
megyénket az országos döntôben.
A csapat tagjai: Szabó László, Nagy Barna-
bás, Nagy Máté, Baranyai Zsolt, Tamás
Renátó, Borsodi József, Dezsô Péter, Kiss
Tamás, Szakos András, Horváth Péter és
Kocsis Ferenc. Edzô: Rosta Zsolt.

»VASS VERA

Diákolimpián jártak
Farsangi teremlabdarúgó tornát rendeztek a
nôi csapatok számára február 13-án az alsósá-
gi sportcsarnokban, a tornát a házigazda Alsó-
sági Tigrisek csapata szervezte. A sági csapat
négy gyôzelemmel és egy vereséggel, 12
ponttal az elsô helyen végzett. Második a Vép,
harmadik a Balf csapata lett. A mezônybôl a
legjobb játékos címet az alsósági Kiss Veroni-
ka szerezte meg. A 2004. évi munkájáért kü-
löndíjat kapott Horváth Anikó, Fenyô Klaudia
és Somogyi Alexandra.

Nôi labdarúgás

Az NB II-es férfi kézilabdacsapat sorsolása.
A mérkôzés napja felnôtt ifjúsági mérkôzô csapatok
Március 5. (sz) 18.00 16.00 CVSE – Alsóörs
Március 13. (v) 11.00 12.45 Gyôrújbarát – CVSE
Március 20. (v) 18.00 16.00 CVSE – Ács
Március 25. (p) 19.00 – Fotex – CVSE
Április 2. (sz) 18.00 16.00 CVSE – Komárom
Április 9. (sz) 16.30 18.30 Ajka – CVSE
Április 16. (sz) 18.00 16.00 CVSE – Várpalota
Április 23. (sz) 11.00 12.30 Szhelyi Tanárképzô – CVSE
Április 30. (sz) 18.00 16.00 CVSE – Mór
Május 14. (sz) 18.00 16.00 CVSE – Kisbér
Május 22. (v) 17.00 15.00 Szentgotthárd – CVSE

Az NB II-es nôi kézilabdacsapat sorsolása.
A mérkôzés napja felnôtt ifjúsági mérkôzô csapatok
Március 6. (v) 10.00 11.45 Sárvár – CVSE
Március 13. (v) 17.00 15.00 CVSE - Körmend
Március 20. (v) 16.00 17.45 SZESE Gyôr – CVSE
Március 27. (v) 10.00 13.00 CVSE – Komárom
Április 2. (sz) 16.00 18.00 Bük – CVSE
Április 10. (v) 16.00 17.45 CVSE – Ajka
Április 17. (v) 16.00 14.00 Tapolca – CVSE
Április 24. (v) 15.00 17.00 Alsóörs – CVSE
Május 1. (v) 13.00 11.00 CVSE – VKLSE Gyôr
Május 14. (sz) 17.00 18.45 Vasvár – CVSE
Május 22. (v) 17.00 – CVSE – Gyôri ETO ifi

Kézilabda-bajnokság
2 0 0 4 / 2 0 0 5 .  É V I  T A V A S Z I  S O R S O L Á S

Horgász Klub kezdi meg mûködését a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központban. Az újonnan alakuló civil
szervezetet a Lokomotív Horgász Egyesület támo-
gatja. A klub március 16-án 17 órakor tartja az elsô
összejövetelét, ahova nemcsak a celldömölki
horgászokat várják, hanem Kemenesalja más
településeirôl is szívesen látják a tagokat.

Klub horgászoknak
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Magabiztos gyôzelem asztaliteniszben

CELLDÖMÖLK VÁROS 
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Nagy Antal (20/921-6324)
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»

CVSE-Mávépcell – Békési TE 10:5

A CVSE-Mávépcell extraligás csapata
a nagyszámú közönség buzdításától
kísérve lendületesen és jól játszott az
ôszi forduló zárómérkôzésén, ezt bi-
zonyítja, hogy az ellenfél csapatában
játszó világbajnok Klampár Tibort
hárman is megverték. A párosok csa-
tája a papírformának megfelelôen,
egy-egy gyôzelemmel végzôdött. Az
elsô egyéni fordulóban Mercz és Né-
meth magabiztosan, Vimi fordulatos
mérkôzésen, nagy csatában nyert,
Faragó csak az elsô szettben tudta
megszorítani Klampárt. A második
fordulóban Mercz szoros mérkôzésen
maradt alul, Vimi megérdemelten
gyôzött Klampár ellen, Németh kiéle-
zett csatában nyert. A harmadik for-
dulóban Mercz nagy küzdelemben,
de biztosan nyert, Németh Klampár
ellen gyôzedelmeskedett nem kis
szerencsével. A negyedik fordulóban
Mercz Klampár ellen nyert. Ráadás-
ként Németh Farcas ellen gyôzedel-
meskedett 3:0 arányban.

Párosok: Mercz-Vimi – Klampár-
Balogh 3:1, Németh-Faragó –Baranyi-
Farcas 1:3 (1:1).
1. forduló: Mercz – Farcas 3:0, Németh
– Balogh 3:0, Vimi – Baranyi 3:2, Fa-
ragó – Klampár 0:3 (4:2).
2. forduló: Mercz – Balogh 2:3, Né-
meth -  Baranyi 3:1, Vimi – Klampár
3:0, Faragó – Farcas 0:3 (6:4).

Az ôszi forduló végeredménye
1. Kecskemét 9 9 0 0 18
2. BVSC 9 8 0 1 16
3. Szombathelyi AK 9 7 0 2 14
4. Cegléd 9 5 1 3 11
5. PTE-PEAC, Pécs 9 4 1 4 9
6. Békés 9 4 0 5 8
7. Harkány 9 3 0 6 6
8. Celldömölk 9 3 0 6 6
9. Széchenyi, Gyôr 9 1 0 8 2
10. Pénzügyôr, Bp. 9 0 0 9 0

Akárcsak az elmúlt évben, most sem
sikerült lejátszani a labdarúgó baj-
nokságok kiírt elsô fordulóinak mér-
kôzéseit. Úgy tûnik, a „tél tábornoka”
újabban március elején támad, a fut-
ballpályák országszerte használhatat-
lanok lettek. A március 5-ére kiírt
Szentlôrinc elleni hazai nyitó mérkô-
zést április 13-ára halasztották, és
természetesen a többi kiírt mérkôzé-
sek is elmaradtak. A hétvégi havazás
és kemény fagyok azonban kétsé-
gessé teszik, hogy a második forduló-
ban, március 12-én, Mezôfalván sor
kerüljön a bajnokság kezdetére. Min-
denesetre, amikor e sorokat írom, a
tervek szerint ekkor lenne a tavaszi
rajt, az alábbi mérkôzésekkel: már-

cius 12-én Mezôfalva-Celldömölk,
Balatonlelle-Pénzügyôr, Budakalász-
Budafok, Paks-Barcs, Felcsút-Veszp-
rém, Soroksár-Gyirmót, március 13-
án Integrál-DAC-Komló, Kaposvölgye-
Szentlôrinc. A harmadik fordulóra ki-
sorsolt mérkôzések: március 19-én
Veszprém-Szentlôrinc, Soroksár-In-
tegrál-DAC, március 20-án Celldö-
mölk-Gyirmót, Kaposvölgye-
Mezôfalva, Barcs-Felcsút, Budafok-
Paks, Pénzügyôr-Budakalász, Komló-
Balatonlelle. 
Felkészülési mérkôzések eredmé-
nyei: március 2-án Haladás-
Celldömölk 4-0, március 5-én Eberau
(Ausztria)-Celldömölk 1-1.

»TIM

Elmaradt a futballrajt

ôszi forduló befejeztével a csoport
felsô- és alsóházra válik ketté, és a
visszavágókat csak egymás ellen
játsszák le az 1–5. és a 6–10. helye-
kért versenyben lévô csapatok már-
cius 12-tôl.

3. forduló: Mercz – Baranyi 3:0, Né-
meth – Klampár 3:1, Vimi – Farcas
3:1, Faragó – Balogh 0:3 (9:5).
4. forduló: Mercz – Klampár 3:1 (10:5).
Az extraligás férfi asztalitenisz-baj-
nokság versenykiírása szerint az

Az extraligás CVSE-Mávépcell –
Pénzügyôr mérkôzést március 12-
én játsszák az alsósági sportcsar-
nokban.

a kétszeres világbajnok klampár tibor is asztalhoz állt
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Celldömölk Város Önkormányzatá-
nak Képviselô-testülete a Magyar
Köztársaság 2005. évi költségveté-
sérôl szóló CXXXV. tv. alapján, vala-
mint az államháztartásról szóló,
többször módosított 1992. évi
XXXVIII. tv. elôírásainak megfele-
lôen a 2005. évi költségvetésrôl az
alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1.§ /1/ A rendelet hatálya a képviselô-
testületre és annak bizottságaira, a polgár-
mesteri hivatalra és az önkormányzat
felügyelete alá tartozó intézményekre ter-
jed ki.
/2/ Az államháztartási törvény 67.§ /3/
bekezdése alapján a címrendet a /3/-/5/
bekezdés szerint állapítja meg.
/3/ Az önállóan és a részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervként mûkö-
dô intézmények – külön-külön – alkotnak
egy-egy címet. Ennek felsorolását a 2/a.
számú melléklet tartalmazza.
/4/ A polgármesteri hivatal igazgatási
kiadása önálló címet alkot.
/5/ A polgármesteri hivatal költségveté-
sében szereplô – nem intézményi kiadások
a 2. számú melléklet 2. pontja szerinti fel-
sorolásban – külön – külön címet alkotnak.

I. A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§ A képviselô-testület az önkormányzat
költségvetésének bevétel fôösszegét
4.928.648 e Ft-ban állapítja meg. A bevé-
telek címek szerinti részletezését az 1. szá-
mú melléklet, egyes címek további részle-
tezését az 1/a., és 1/b. számú mellékletek
tartalmazzák.
3.§ A 2.§-ban meghatározott bevételi fô-
összegbôl mûködési célokat szolgáló forrás
2.965.551 e Ft, felhalmozási célú bevétel
1.963.097 e Ft.
4.§ A mûködési célú források között
112.310 e Ft összevont tárgyévi mûködési
célú hitel kiváltására az önkormányzat
megpályázza az önhibáján kívül hátrányos
helyzetû önkormányzatok támogatását.
5.§ A képviselô-testület az önkormányzat
költségvetési kiadásainak fôösszegét 4.928.
648 e Ft-ban hagyja jóvá, melyen belül
a./ mûködési, fenntartási kiadásokra

2.904.656.000 Ft-ot
b./ felhalmozási kiadásokra

1.878.720.000 Ft-ot
c./ támogatásokra

56.658.000 Ft-ot
d./ kölcsön és hiteltörlesztésre

69.219.000 Ft-ot
e./ tartalékképzésre

19.395.000 Ft-ot
biztosít, melyet a 2., 2/a., 2/b., 2/c. és
2/d. sz. mellékletek szerinti részletezett-
séggel hagy jóvá.
6.§ A képviselô-testület az 5.§ a./ pontjá-
ban megjelölt kiadások kiemelt elôirány-
zatok szerinti megbontását az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
személyi juttatások 1.418.821.000 Ft,
járulékok 468.517.000 Ft, dologi jellegû
kiadások 962.362.000 Ft, egyéb pénzbeni
juttatások 9.814.000 Ft, segélyek 45.142.
000 Ft
7.§ Az 5.§ a./ pontjában megjelölt kiadá-
sokat és kiemelt elôirányzatokat intézmé-
nyi megbontásban a 2/a. számú melléklet
tartalmazza.
8.§ A polgármesteri hivatalban kezelt
szakfeladatok mûködési kiadásait a 2/b.
számú melléklet tartalmazza.
9.§ Az 5.§ b./ pontjában megjelölt felhal-
mozási kiadásokat tételesen a 2/c. számú
melléklet tartalmazza.
10.§ A több évre fizetési kötelezettségek
pénzügyi kihatását a 2/d. számú melléklet
tartalmazza.
11.§ A támogatások jogcímeit és összegeit
a 2/e. számú melléklet részletezi.
12.§ A képviselô-testület az intézmények
költségvetési támogatását 1.646.390 e Ft-
ban határozza meg, az 1/b. számú mellék-
let szerinti intézményi bontásban.
13.§ A képviselô-testület a költségvetési
intézmények létszámkeretét a 4. számú
melléklet szerint rögzíti.
14.§ Az önkormányzat 3 évre prognoszti-
zált költségvetését az 5. számú melléklet
mutatja be
15.§ Az önkormányzat elôirányzat felhaszná-
lási tervét a 6. számú melléklet mutatja be.
16.§ Az önkormányzat közbeszerzési
feladatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetés végrehajtásának sza-
bályai
17.§ Az önkormányzat közvetett támoga-
tást természetes személynek, vállalkozás-
nak, egyéb szervezetnek csak a helyi adó-

rendeletekben biztosított körben és mér-
tékben ad.
18.§ /1/ Létszámot növelni a képvise-
lôtestület döntése alapján lehet. 
/2/ Az intézményvezetôk kötelesek az in-
tézményükben megüresedô álláshelyet a
polgármesternek bejelenteni. A polgár-
mester az érintett intézményvezetô bevo-
násával megvizsgálja, hogy az adott állás-
helyre megfelelô képzettséggel, végzett-
séggel rendelkezô – más intézményben
foglalkoztatott – munkavállaló áthelyezhe-
tô-e.
/3/ A személyi juttatások év közben ke-
letkezett megtakarítása tárgyévi felhasz-
nálásánál – a túlóra és helyettesítés jogcí-
mek kivételével – jutalom, illetve jóléti jut-
tatás (ruhapénz, segély, üdülési hozzájáru-
lás, stb.) csak a képviselô-testület döntése
alapján adható.
/4/ Az intézménynél év közben keletke-
zett többletbevételek felhasználására – a
bevétel eléréshez kapcsolódó költségek
kivételével – csak a képviselôtestület dön-
tése alapján kerülhet sor.
19.§ Az önkormányzat intézményei év
közben pót-elôirányzati kérelmet csak vis
major esetén létszámleépítéshez és ener-
gia felhasználáshoz kapcsolódó költségek
biztosítására nyújthatnak be. A nem ebbe
a kategóriába tartozó kérelmet a polgár-
mester jogosult visszautasítani, a képvise-
lô-testület elé terjesztés nélkül.
20.§ Az intézményvezetôk az év közben
megjelenô pályázati lehetôségek igénybe-
vételénél az alábbiak szerint járhatnak el:
a./ Amennyiben a pályázathoz szükséges
saját erôt az önkormányzat képviselô-tes-
tületétôl kívánják biztosítani, azt összegha-
tárra való tekintet nélkül köteles döntésre
a testület elé terjeszteni.
b./ Amennyiben a szükséges saját erô
részt az intézmény pénzmaradványából,
éves költségvetésébôl vagy többletbevé-
telbôl fedezni tudja, és a pályázat nem jár
tartós mûködési kiadási elkötelezettség-
gel, úgy a pályázat önállóan benyújtható.
c./ Tartós elkötelezettséggel járó pályáza-
tok csak a képviselô-testület jóváhagyásá-
val nyújthatók be.
d./ Az a./ és c./ pontok alapján benyújtott
pályázatok eredményérôl a képviselô-tes-
tületet haladéktalanul tájékoztatni kell.
e./ Amennyiben az intézmények olyan pá-

Celldömölk Város Önkormányzata
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lyázati kiírással találkoznak, melynek
beadási határideje megelôzi a soron kö-
vetkezô képviselô-testületi ülés idôpont-
ját, úgy a beadásról a polgármester, az
érintett szakbizottság és a Pénzügyi, Gaz-
dasági Bizottság elnökei együttesen hatá-
roznak a képviselô-testület utólagos jóvá-
hagyása mellett.
21.§ Az önkormányzat intézményei – a Ke-
menesaljai Egyesített Kórház kivételével –
felhalmozási kiadást év közben 200.000 Ft
értékhatáráig teljesíthetnek, és a beszer-
zésekkor a Városgondnokság összehangoló
tevékenységét igénybe kell venniük. Nem
tartozik e korlátozás alá a számítógép és a
tartozékai pótló beruházás, a pályázatok-
kal, illetve a szakképzési hozzájárulással
beszerzett eszközök köre. Ezen összegha-

tár feletti felhalmozási kiadásokat a pol-
gármesteri hivatal költségvetésében és
bonyolításában kell tervezni.
22.§ A képviselô-testület az önkormányzat
számára év közben biztosított központi
pótelôirányzatokkal a költségvetési rende-
letet negyedévente, de legkésôbb az éves
beszámoló jóváhagyását megelôzô képvi-
selô-testületi ülésen december 31-i ha-
tállyal módosítja.
23.§ A költségvetési szervek elôirányzatait
– saját hatáskörû elôirányzati módosítási
kezdeményezéseket is tudomásul véve –
az önkormányzat évente kétszer, a féléves
és éves beszámolóhoz kapcsolódóan, azt
megelôzve módosítja.
24.§ A képviselô-testület felhatalmazza a
Közmûvelôdési, Oktatási, Gyámügyi és

Sport Bizottságot, hogy a szervezetek tá-
mogatására jóváhagyott keretösszeg fel-
használására írjon ki pályázatot, és azokról
készítsen javaslatot a képviselô-testület fe-
lé. A döntés után érkezô pályázatokat, ké-
relmet a polgármester – képviselôtestület
elé terjesztés nélkül – visszautasíthatja.

III. Záró rendelkezések
25.§ /1/ Ez a rendelet a kihirdetése nap-
ján lép hatályba, rendelkezéseit azonban
2005. január 1. napjától kell alkalmazni.
/2/ A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô
gondoskodik.

»Celldömölk, 2005. február 24.
Fehér László polgármester

Baranyai Attiláné dr. jegyzô

1. számú melléklet
Bevétel
Önkormányzati szinten 2005. ezer Ft-ban
I. Mûködési bevétel
1. Intézményi mûködési bevételek 343.134
2. Polgármesteri hivatal mûködési bevételek 333.860
ebbôl: – fejlesztési ÁFA visszatérülés 293.226

– befektetett eszközök kamata 214
– tényleges mûködési célt szolgáló bevétel 53.697

Összesen: 690.271
3. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei:

Helyi adók:
• iparûzési adó: 271.300
• vállalkozók kommunális adója: 6.800
• magánszemélyek kommunális adója: 9.700
• idegenforgalmi adó: 400
• pótlék, bírság: 1.000
• talajterhelési díj: 300

Összesen: 289.500
Átengedett központi adók:
• SZJA 522.376
• Gépjármûadó 56.000

Összesen: 578.376

II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása:

• normatív támogatások 707.268
• normatív kötött felhasználású támogatások 20.817

Összesen: 728.085
2. Kiegészítô támogatás helyi önkormányzatok bérkiadá-
sához 11.001

III. Felhalmozási és tôke jellegû bevételek
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése: 237.000

ebbôl ÁFA: 47.000
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:

• lakásértékesítés 50.000
• bérleti díjak, felújítások fedezetére 30.000

Összesen: 80.000
3. Pénzügyi befektetések bevétele

• államkötvény eladás: 3.570
• Értékpapír visszaváltás: 225.000

Összesen: 228.570
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

A./ Mûködési célú pénzátvétel
1. Államháztartáson belülrôl

• Körjegyzôséghez 3.200
• Alapfokú feladatokhoz 5.500
• Polgárvédelmi feladatokhoz 400
• Belsô ellenôrzés támogatása 1.800
• Többcélú Kistérségi Társulástól 10.500

Összesen: 21.400   
2. OEP támogatás 881.535
B./ Felhalmozási célú pénzátvétel
1. Államháztartáson belülrôl

• Fürdô I. ütem 393.545
• Fürdô II. ütem 100.000
• Fürdô út és parkoló 60.000
• CVSE mûfüves labdarúgó pálya 36.000
• KMK és Könyvtár bôvítése – rekonstrukció 33.000
• I. számú Idôsek Klubja 4.500
• Városrendezési terv 3.500
• Ravatalozó 36.000
• Polgármesteri Hivatal homlokzatának javítása 14.998
• Szociális otthon férôhelybôvítés 3.000
• Ifjúsági tábor rekonstrukció 9.500
• Tüdôgondozó épület akadálymentesítése 3.000

Összesen: 697.043
2. Államháztartáson kívülrôl

• lakossági közmû hozzájárulása 22.000
• CVSE támogatása vállalkozásoktól 23.563
• EU támogatás (EIB 10%) 28.050

Összesen:                                                                        73.613

V. Kölcsönök visszatérülése 8000  

VI. Hitelfelvételek
1. Mûködési célú hitelfelvétel 91.427
2. Fejlesztési célú hitelek

• Fürdôhöz 312.827
Bevételek összesen: 4.928.648

2. számú melléklet
Kiadások
Önkormányzati szinten 2005.    ezer Ft-ban
I. Mûködési kiadások
1. Intézmények és polgármesteri hivatal
mûködési kiadásai
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– Személyi juttatás 1.418.821
– Járulékok 468.517
– Dologi és folyó 962.362
– Ellátottak juttatásai 9.814
– Szociális juttatások 45.142
– mûködési célú támogatások 41.500
– tartalékképzés 19.395

Összesen: 2.965.551

II. Felhalmozási kiadások
Beruházások 1.768.874
Eladások utáni ÁFA befizetés 53.000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás

– ISPA 19.100
– Lakáscélú támogatások 15.158

Felújítások 30.000
Hiteltörlesztések és kamata 69.219
Szakmai fejlesztési feladatok intézményeknél 7.746
Összesen: 1.963.097 
Kiadások összesen: 4.928.648

3. számú melléklet
Mérlegek
2005. ezer Ft-ban
I. Felhalmozási mérleg
1. Felhalmozási célú bevételek:

• Fürdô körüli terület eladás 150.000
• Kontyos udvar eladás 60.000
• Belépési díj idôsek otthona 2.000
• Lakáscélú normatíva 100% 15.158
• Szakmai jellegû feladatok normatívája 7.746
• Visszatérülések 8.000
• Lakosság kommunális adója 9.700
• Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 697.043
• Bérleti díjak / lakás, víziközmû/ 30.000
• Lakásértékesítés 50.000
• Táncsics utcai félkész épület 10.000
• Telekeladás 15.000
• Államkötvény eladás 3.570
• Államkötvény kamata 214
• OPTIMA betét 225.000
• ÁFA visszatérülés 293.226
• Célhitel 312.827
• Csatorna érdekeltségi hozzájárulás 22.000

• Egyéb (társadalmi munka) 23.563
• EU támogatás (EIB 10%) 28.050   

Bevételek összesen: 1.963.097
2. Felhalmozási kiadások:  

– Beruházások 1.768.874
– Eladások utáni ÁFA befizetés 53.000
– Felhalmozási célú pénzeszközátadás
– ISPA projekt – hulladékkezelés 19.100
– Lakáscélú támogatások 15.158
– Felújítások 30.000
– Hiteltörlesztések és kamata 69.219
– Szakmai fejlesztési feladatok intézményeknél 7.746
Kiadások összesen: 1.963.097   

Felhalmozási mérleg
Bevételek: 1.963.097
Kiadások: 1.963.097
Felhalmozási mérleg hiány: 0

II. Mûködési mérleg
1. Mûködési célú bevételek

Normatív hozzájárulások 728.085
SZJA 522.376
Helyi adók 279.800
Gépjármûadó 56.000
Mûködési célra átvett 21.400
OEP támogatás 881.535
Intézményi saját bevételek 396.831
Kiegészítô támogatás bérkiadáshoz 11.001
Bevételek összesen: 2.874.12

2. Mûködési kiadások:
Mûködési kiadások 2.904.656
Mûködési célú támogatások + segélyek 41.500
Tartalékképzés 19.395
Kiadások összesen: 2.965.551

Mûködési mérleg
Bevételek: 2.874.124
Kiadások: 2.965.551 
Mûködési mérleg hiány: 91.427
Összes mérleg
Összes bevétel: 4.837.221
Összes kiadás: 4.928.648
Tárgyévi hiány: 91.427
Folyószámlahitel 2004. december 31-én: 20.883
Összevont tárgyévi hiány összesen: 112.310

A jogi segítségnyújtás keretében a szociálisan hátrányos hely-
zetben lévôk kaphatnak jogi tanácsot, tájékoztatást, kérhetik
beadvány készítését jogaik érvényesítése, jogvitáik megoldása
érdekében.
A jogi segítô peren kívül:
– jogvitás ügyekben (pl: vagyoni, családjogi, birtokvitás

ügyek)
– mindennapi megélhetést közvetlenül érintô kérdésekben

(lakhatással, munkajoggal, közüzemi szolgáltatással, társa-
dalombiztosítással összefüggô ügyekben)

– bûncselekmény sértettjeként feljelentés megtételéhez, bûncse-
lekménnyel okozott kár megtérítése iránti eljárás megindításá-
hoz tanácsot, tájékoztatást, felvilágosítást ad, beadványt
(szükség esetén keresetlevelet is) szerkeszt.

A jogi szolgáltatás díjtalan (az ügyfél helyett az állam viseli a
jogi szolgáltatás díját), akinél a családban az egy fôre esô havi
nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegét (2005-ben 24.700 Ft).

Jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül az, aki:
– rendszeres szociális segélyben,
– közgyógyellátásban részesül,
– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapították

meg,
– átmeneti szállást igénybevevô hajléktalan,
– menekült, menedékes, illetve a menekültkénti vagy

menedékeskénti elismerését kérô személy.

Az állam a jogi szolgáltatás díját megelôlegezi legfeljebb egy-
éves idôtartamra, akinek a havi jövedelme nem haladja meg a
minimálbér összegét (2005-ben 57.000 Ft).
A félnek a jogi segítségnyújtás iránti kérelmet nyomtatvány ki-
töltésével lehet a kérelmezô lakóhelye szerint illetékes megyei
hivatalnál személyesen vagy posta útján benyújtania. A nyom-
tatvány beszerezhetô a megyei hivatalban.

A megyei hivatal címe, elérhetôsége: Igazságügyi Minisztérium
Pártfogó Felügyelôi és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Vas Me-
gyei Hivatala. 9700 Szombathely, Hunyadi u. 2. Levélcím: 9701
Szombathely, Pf. 284. Telefon: 94/512-620, Fax: 94/512-621.
Ügyfélfogadás: hétfô:9.00-13.00, szerda:13.00-18.00.

Jogi segítségnyújtás

» A  R E N D E L E T  F O L Y T A T Á S A



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.

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 

98-as benzin

Nyereményakció!
Legalább 5.000 Ft-os készpénzes vásárlás

esetén minden kedves vevônk sorsjegyet kap!
1. díj: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MTB kerékpár
2. díj: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 l-es üzemanyag-utalvány
3. díj: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 l-es üzemanyag-utalvány

Sorsolás húsvétkor!
A 95-ös, 98-as és diesel üzemanyag továbbra is 10 Ft-tal olcsóbb nálunk!

Új környezetben szeretettel várjuk Önöket!

Celldömölk I., Kossuth L. u. 18. 
Telefon: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1. 
Telefon: 95/420-507
Vönöck, Kossuth L. u. 69/B 
Telefon: 95/485-010

Éljen a lehetôséggel!
Nyisson vállalkozói számlát

a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölk I. kirendeltségénél,
Celldömölk II. kirendeltségénél,

Vönöcki kirendeltségénél.

Ingyenes számlanyitás, minimális díjak,
folyószámlahitel, business-kártya, 

Széchenyi-kártya, SMS szolgáltatások.

RÉPCELAK

Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet

Térjen be HOZZÁNK,

megéri!

A részletekrôl érdeklôdjön munkatársainknál!

Celldömölk I., Kossuth L. u. 18. 
Telefon: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1. 
Telefon: 95/420-507
Vönöck, Kossuth L. u. 69/B 
Telefon: 95/485-010

Nem a nyuszi hozza!
Személyi kölcsön húsvétig,

bármilyen célra, gyorsan,

akár 1 millió Ft-ig 
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezetnél.

RÉPCELAK

Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet

A részletekrôl érdeklôdjön munkatársainknál!

kamatok




