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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 1+2x1/2 szobás, belvárosi
lakás eladó. Ir.ár: 5,9 M Ft.

Celldömölkön 2+1/2 szobás, kifogástalan áll.
lakás eladó. Ir.ár: 12,9 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: 12 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 3 szoba+nappalis, 3,5 éve
épült cs. ház eladó. Ir.ár: 16,5 M Ft.

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

Celldömölkön 3 szoba+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 3 szobás cs. ház 960 m2 telek-
kel eladó. Ir.ár: 15 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

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!

98-as benzin
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» J E G Y Z E T

Szabályosan
Viszonylag sokszor megteszem az
utat Celldömölk és Szombathely
között személygépkocsival. Nem
tartozom a gyorshajtók közé, ak-
kor sem megyek száznál többel,
ha a forgalmi és útviszonyok
megengednék. Az óránkénti száz
kilométeres sebesség is – ugyebár
– tízzel több, mint amit a szabá-
lyok megengednek. Az említett,
rövidnek mondható negyvenöt ki-
lométeres szakaszon még így is
sokan megelôznek. Általában. De
nem mindig. Nagypénteken pél-
dául mindössze hárman. Pedig
akkor véletlenül sem mentem ki-
lencvennél többel.
A rendôrség ugyanis meghirdette,
hogy a húsvéti ünnepek alatt fo-
kozott közúti ellenôrzések lesz-
nek, jó lesz tehát vigyázni. Becsül-
tem ezt a bejelentést, mert ez
egyúttal azt is jelentette, hogy nem
büntetni akarnak, hanem elejét
venni az értelmetlen balesetek-
nek. Az ide vonatkozó statisztikai
adatokat nem ismerem pontosan,
de úgy vélem, hasznos volt a be-
jelentés. Valószínû, így kevesebb
szörnyûség történt az utakon.
Az írásom elején említett út idô-
ben alig valamivel volt több, mint
általában máskor. Elgondolkodta-
tó: érdemes-e néhány percért –
hosszabb távon esetleg egy fél
óráért – gyorshajtással kockáztatni
saját magunk és mások testi ép-
ségét, netán életét?
Jobb volna talán mindig szabá-
lyosan.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Új övezeteket, utcákat és utakat ter-
veznek a város most készülô telepü-
lésrendezési tervében. A változá-
sokról Somogyi Gyulát, a Városfej-
lesztési, Városüzemeltetési és Kör-
nyezetvédelmi bizottság elnökét
kérdeztük

Tíz éve készült az elôzô városfejlesz-
tési terv, azóta nemcsak a jogszabá-
lyok módosultak, hanem a település
kívánalmai is mások.
– Új, országos szintû rendelet lépett
életbe, amellyel a megyei és a tele-
pülési fejlesztési terveknek is harmo-
nizálni kell. Az önkormányzat a köz-
beszerzési eljárás során a korábbi ter-
vet is készítô Schômer Településren-
dezési és Építészeti Mûtermet bízta
meg Celldömölk településfejlesztési
tervének elkészítésével – mondta el
Somogyi Gyula.
A márciusi képviselô-testületi ülésen
Nádai Brigitta mérnök a Schômer Kft.
nevében bemutatta a tervezés elsô
szakaszában elkészült településfej-
lesztési koncepciót, amelyet majd a
településszerkezeti terv, illetve har-
madik lépcsôfokként a településren-
dezési terv követ. A koncepció készí-
tésekor a bizottság tagjain kívül a
részönkormányzati képviselôk is el-
mondták az elképzelésüket, a terve-
zés folyamán közmeghallgatást is
tartanak, ahol a lakosság is elmond-
hatja véleményét a tervrôl.
Somogyi Gyula elmondta: fontosnak
tartja, hogy a koncepció nem csak a
különbözô – lakóterületi, ipari, keres-
kedelmi, üdülô – övezeteket jelöli
meg, de hangsúlyozottan figyel a
környezetvédelmi kérdésekre, és fi-

gyelembe veszi a település építésze-
ti hagyományait, a kisvárosias jelle-
get is.
A bizottsági elnök kiemelt néhány
momentumot a koncepcióból, leg-
fontosabbként azt, hogy nô a beépít-
hetô terület nagysága, és kiterjesztik
az üdülôövezetet. Lakóterületi fej-
lesztés várható Celldömölk nyugati
részén, az Úttörô utca és a Radnóti
utca terében, ahol már korábban is
mértek ki lakótelkeket. Alsóságon és
Izsákfán továbbra is kertes, családias
házak beépítése várható, elsôsorban
a Marx Károly utca melletti területen,
illetve az iparvágány melletti részen,
amennyiben azt külterületbôl belte-
rületté nyilvánítják. Pityervárt belte-
rületté nyilvánítva azon a városré-
szen is lakóterületi, illetve kereske-
delmi övezet lesz. A fürdô környékét
gyógy- és üdülôövezetnek szánják.
Az utak építésében is jelentôs tervek
vannak, ám ezek még inkább kell,
hogy illeszkedjenek a megyei kon-
cepcióhoz, így megvalósításukhoz is
idô és pénz kell. Ilyenek a várost el-
kerülô utak – amelyek mentesítenék
a várost az átmenô forgalomtól – el-
sôsorban a Sárvárt Pápával összekötô
út, illetve a Jánosháza Pápa útvonal
kamionforgalmát a városból kivonó
keleti elkerülô út, és elkerülô utak
terveznek a fürdônél is.
A város arculatát meghatározó terv
kidolgozása folyamatos. A település-
szerkezeti tervvel még a nyár elején
szeretne foglalkozni a képviselô-tes-
tület. Szeptemberre várható a köz-
meghallgatás, ahol a végleges tele-
pülésfejlesztési tervet ismertetik.

»TULOK GABRIELLA

A város új arca

Beíratták a következô tanév elsô-
seit az általános iskolákba. A kép-
viselô-testület döntése alapján a
Gáyer Gyula Általános Iskolában
kettô, az Eötvös Loránd Általános
Iskolában egy, a Berzsenyi Lénárd
Általános Iskolában egy elsô osz-
tály indul szeptembertôl. A Gáyer
iskolába 49, az Eötvös iskolába 30,
a Berzsenyi iskolába 24 gyereket
írattak be. A nem önkormányzati
fenntartású Szent Benedek Katoli-
kus Általános Iskolában 20 elsôs
lesz szeptembertôl.

Elsôsök lesznek
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A MÁV helyzetérôl, egyebek mellett
a tervezett celldömölki leépítésekrôl
tartottak sajtótájékoztatót Kovács Fe-
renc és Horváthné Stukics Erzsébet fi-

deszes országgyûlési képviselôk ápri-
lis 14-én a vasútállomáson.
Kovács Ferenc elmondta: azért értékesí-
ti a MÁV az ingatlanjait, mert a vasút így
tudja teljesíteni a bevételt, amely a pré-
miumokat biztosítja. Véleménye szerint
a vasút átszervezése során a szakmai
vezetésbôl teljesen kiszorították a vas-
utasokat, amelynek következménye
például, hogy hozzá nem értôk állítják
össze a menetrendet. Így lehet az, hogy
az új menetrend szerint a vonatok nem
állnak meg olyan településeken, ahol
rendszeres munkába járók vannak, így
ôket a közutakra kényszerítik. „Miköz-
ben munkahelyek szûnnek meg, amely
Celldömölköt is érinti, a szakszerveze-
tek csak hallgatnak, nem tesznek ellen-
lépést”, mondta a képviselô.

Képviselôi levél a vasútról

Tavasszal ránk köszöntenek a kör-
nyezetvédelmi világnapok. Föld, víz,
levegô – védeni kellene mindet. De

hiába vannak a nagy akciók, az egy-
szeri kivonulások szemetet szedni,
vízpartot tisztítani, vagy éppen autó-
mentesen közlekedni, ha a minden-
napoknak nem része az óvatosság.
Pedig lassan elborít minket a sze-
mét, ami leginkább a következô
nemzedékeknek lesz majd valódi
probléma. Jó lenne, ha legalább a
megtehetô dolgokat megtennénk:
például szelektálnánk a szemetet,
hogy újrahasznosítsák azt, amit le-
het. És jó lenne, ha a hulladékot nem
az utcára vinnénk, mondván, mindig
lesz egy szomszéd, akit zavar a lát-
vány, és majd gondoskodik róla. Jó
lenne, ha nem csúfítanánk el a köz-
tereinket a szemeteléssel.

Elsô fokon pert nyert tíz celldömölki
rendôr, akik tavaly év végén nem
kapták meg a 13. havi járandóságu-
kat. Az ítélet nem jogerôs. A Celldö-
mölki Rendôrkapitányság dolgozói
munkáltatójuk, a Vas Megyei Rendôr-
fôkapitányság ellen nyújtottak be ke-
resetet a 2004-ben ki nem fizetett 13.
havi bér 11/12 része miatt. Tavaly
ugyanis módosították azt a törvényt,
amely lehetôvé teszi, hogy a rend-
ôrök 13. havi bért kapjanak. A tör-
vénymódosítás a kifizetés rendjének
egységesítésére vonatkozik. A válto-
zást a munkáltató és a munkavállaló
másképp értelmezte, a rendôrség a
bérnek csak 1/12-ét fizette ki.
A munkaügyi bíróság a rendôröknek
adott igazat, ki kell fizetni a részükre
a pénzt, ha a munkáltató nem felleb-
bez. A per precedens értékû, mely-
nek nyomán több vasi rendôr is ha-
sonló keresetet nyújtott be, és orszá-
gosan is hasonló esetek várhatók.

»T.G.
Harmincmillió forintos rekonstrukciós mun-
kákat hajt végre ebben az évben a CellVíz
Kft. Lampért Attila, a kft. üzemvezetôje el-
mondta: a Pórdömölki utcában, a Hársfa
utca és az Akácfa utca összekötésénél a
vízvezetéket kapcsolják össze, ezzel lehe-
tôséget teremtve azzal, hogy az önkor-
mányzat építési telkeket alakítson ki. Né-
hány helyen a szennyvízcsatorna kialakítá-
sa, illetve fejlesztése szükséges, ílyen lesz
a Vasvári Pál utcában, illetve a vasúti átjá-
ró alatti útszakasznál. Az utóbbi helyen
azért is lényeges, mert a rekonstrukciós

munkálatok idején – ami nyárra várható –
forgalomeltereléssel oldják meg a régi be-
toncsövek kicserélését. Idén szeretnék vég-
hez vinni a már tavalyra tervezett vasta-
lanító építését, amivel jelentôsen javulna
a víz minôsége. A vastalanító kialakítása
egy 130 millió forintos pályázat eredmé-
nye lesz, a pályázatra mindössze kétmillió
forint önerôt kell nyújtania a CellVíz Kft.-
nek. A közeljövô feladatai közé tartozik a
Vulkán fürdô körül lévô területek csatorná-
zása, és a celldömölki kft. építii a szenny-
vízcsatornát Kemenessömjénben.      »T.G.

Tenni a környezetért Rendôrök
pere

Csatornáznak, 
hálózatot javítanak

Horváthné Stukics Erzsébet hangsú-
lyozta: a tervezett celldömölki lét-
számleépítés miatt többeknek Szom-
bathelyre kell majd munkába járni,
amit fôleg a környezô, kisebb telepü-
léseken élôknek nehéz megoldani a
bejárás miatt. A nyugdíjazás sem
megoldás, hiszen sokak aktív kerese-
tére számít még a család. Hozzátette:
a celldömölki vasutas tanmûhely ter-
vezett megszüntetése a vasutas
szakmák oktatásának megszûntét is
maga után hozná.
A két képviselô levélben fordul Kóka
János és Kiss Péter miniszterekhez,
hogy a munkalehetôség és a tanmû-
hely is megmaradjon Celldömölkön.

»TULOK G.

Hetedik alkalommal rendezik meg a
Kemenesalja Expót április 29-e és
május 1-je között a mûszaki sza-
kközépiskolában. A Rába Hídexpo Kft.
által rendezett vásáron kiállítók ter-
mékeikkel várják a közönséget, a
három nap során szakmai programok
is lesznek.

Kemenesalja Expó

fotó: völgyi lászló

a vasútállomáson tartottak sajtótájékoztatót
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Az elmúlt héten Nôi szakasz címmel
fotókiállítás nyílt Gyôrben a Petôfi
Sándor mûvelôdési házban, melyen
négy fiatal hölgy felvételeit tárták az
érdeklôdôk elé. A kiállítók közül ket-
ten, Rába Mónika és Katona Berna-
dett, celldömölkiek.
Rába Mónika 2002 óta tagja a gyôri
fotóklub egyesületnek. Felvételei
már láthatók voltak Gyôrben többször
is, ezen kívül Budapesten, Sopron-
ban, Balatonfüreden, Mosonmagyar-
óváron és Erdélyben is kiállították né-
hány fotóját. Mónika nyolcéves korá-
ban kapta az elsô fényképezôgépet.
Legszívesebben csendéleteket fotóz,
valamint a szín és árnyék játékát
kapja lencsevégre, de – mint mondja
– bármikor bármilyen téma megszó-
líthatja. Így fogalmaz: „Nem kere-
sem, hanem kivárom a témát. Engem
meg szoktak szólítani a tárgyak, és
olyankor muszáj fotóznom.” 
Katona Bernadett – aki idônként la-
punknak is dolgozik – Rába Mónika
révén került kapcsolatba a gyôri fotó-
klubbal. Neki ez a kiállítás az elsô al-
kalom, hogy felvételeit a közönség
elé tárhatja. Kezdetben természetfo-
tókat készített, most inkább érdekes
embereket fotóz szívesebben. A Nôi
szakasz címû kiállításon portré-, épü-
let- és természetfotókkal van jelen.

»VÖLGYI L.

Városi majálisra és Magyarország eu-
rópai uniós csatlakozásának egyéves
évfordulója alkalmából szabadtéri
rendezvénysorozatra várják a város
és a kistérség lakóit április 30-án
(szombaton) és május 1-jén (vasár-
nap) a Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pontban és a városközpontban.
Szombaton 18 órakor operettmûsor
kezdôdik a mûfaj jeles elôadóinak
közremûködésével. 19 és 24 óra kö-
zött utcabál lesz rock zenekarokkal,
fellép a Smidesz és a Syrius. 21 óra-
kor lép színpadra Charlie, az est sztár-
vendége.
Vasárnap délelôtt 9 órakor ünnepé-
lyes zászlófelvonás lesz, majd 9.30
órakor játszóház kezdôdik gyerekek-
nek. 11 órakor „Európa kávéházba”,
zenés-verses irodalmi összeállítással
várja az érdeklôdôket az Alma zene-
kar. 14 órakor nyílik az Európai Unió

címû dokumentumkiállítás. 15 órakor
Kemenesi köszöntô címmel helyi és
kistérségi mûvészeti csoportok, isko-
lai közösségek mûsora következik. 17
órakor zenés kalandozásra, Európa
színpadjaira hívja a nézôket a Homo
Ludens együttes. 18 órától utcabál
kezdôdik, elsô közremûködôként a
Két zsivány együttes lép fel. 20 óra-
kor Oláh Ibolya lesz a sztárvendég. 22
órakor tûzijátékban gyönyörködhet-
nek a nézôk. A 24 óráig tartó utcabá-
lon a Drazsé együttes zenél.
A rendezvények ideje alatt vidám-
park, kirakodóvásár, Európa Bazár –
kemenesaljai képeslapok, jelvények,
ajándéktárgyak árusítása, alkalmi rá-
dióállomás, a mûvelôdési központ fa-
lán óriásponyva festmények kiállítá-
sa is lesz. A programokra kilátogatók
beírhatják megjegyzéseiket a Csatla-
kozás emlékkönyvébe.

Városunk lesz a helyszíne az idei me-
gyei tûzoltó napnak április 29-én. A
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság és a celldömölki tûzoltóság ál-
tal szervezett program aszfaltrajzver-
sennyel kezdôdik délelôtt fél kilenckor.
Kilenc órától tûzoltási, alpin-technikai

bemutatóknak, kocsifecskendôs ver-
senynek lehetnek szemtanúi az érdek-
lôdôk, és tûzoltó gépkocsikkal is
megismerkedhetnek. Tizenegy órakor
kezdôdik a Flórián-napi ünnepség a
megye tûzoltóinak részére, akik elis-
meréseket is átvehetnek.

Lakást építôk és lakást vásárlók
napját szervez április 23-ára az
Együtt Celldömölk Városért
Egyesület a KMK-ban. Tíz órakor
Söptei Józsefné alpolgármester
nyitja meg a rendezvényt, majd
szakmai elôadásokkal, taná-
csokkal szolgálnak az érdeklô-
dôknek.
Az elôadások között a résztvevôk
hallhatnak a telek- és lakásvá-
sárlási lehetôségekrôl, az építési
és lakásvásárlási hitelfelvételek-
rôl, a korszerû építési anyagok-
ról, a korszerû lakástervezésrôl,
lakásépítési technológiákról. 
Az elôadások mellett építési
anyagok kiállítása is lesz a dél-
után egy óráig tartó programon.

» RÖVIDEN
Kemenesaljai képzômûvészek alkotásai-
ból nyílik kiállítás április 22-én 18 órakor
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ galé-
riáján.

Jákó Vera népdal- és nótaéneklési ver-
seny regionális fordulóját rendezik április
24-én 18 órától a KMK-ban. Belépôjegyet
600 és 800 forintért lehet vásárolni.

Az erdôszentgyörgyi Bodor Péter Mûve-
lôdési Egyesület színjátszó csoportja Rej-
tô Jenô Aki mer, az nyer címû vígjátékát
mutatja be április 29-én 19 órakor a KMK
színháztermében. Belépôjegyet 600 és
800 forintért lehet vásárolni.

A Soltis Lajos Színház Varázspálca-díjas
Többsincs királyfi címû mesejátéka meg-
hívást kapott a III. Országos Gyermek-
színházi Szemlére. A budapesti Marczi-
bányi Téri Mûvelôdési Központban május
14-én 10 órakor mutatja be a darabot a
celldömölki társulat.

A Soltis Lajos Színház Kaleidoszkóp-díjas,
Soltis Lajos-díjas, kétszeres rendezôi kü-
löndíjas „…majd mély csönd leng…” cí-
mû elôadása Fesztivál-Arany Oklevél
elismerésben részesült az Országos Diák-
színjátszó Fesztivál székesfehérvári terü-
leti válogatóján április 3-án.

Tiéd ez a nap címmel játékos vetélke-
dôt rendeznek a város diákjainak április
23-án 15 órától 20 óráig a mûvelôdési
házban.

Nôi szakasz Városi majális

Lakáshoz
jutni

Megyei Flórián-nap

rába mónika és katona bernadett
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Hivatalosan is a mosolygós kalauzok
között tartják számon Molnár Ritát,
aki a MÁV „mosolyakciójának” egyik
díjazottja lett. Február elején hirdette
meg, és március közepéig tartott a
MÁV Rt. mosolykampánya, melynek
során a jegyvizsgálók kedvességével
elégedett utasok mosolyszelvények-
kel jutalmazhatták a kalauzokat. A
múlt heti eredményhirdetésen há-
rom elsô, három második, illetve har-
madik és negyedik helyezettet érté-
keltek, az elsô helyezettek között
végzett a celldömölki Molnár Rita, aki
1514 szelvényt kapott az utasoktól.
A civilben is mosolygós Rita tizenöt
éve dolgozik a vasúton. Bár pénztárba
is bekerülhetett volna, azt mondja,
azt nem neki találták ki, jegyvizsgáló-
ként szabadabban érzi magát, és sok
kedves ismerôsre tesz szert útjai so-
rán. Elvégzett egy középfokú jeltol-
mács-képzôt is, így különösen örömet
szerez neki, hogy a siketnémákkal is
fel tudja venni a kapcsolatot. Sokáig
amatôr színjátszó volt – sôt felvételt
nyert egy nemzetközi színiakadémiá-
ra, amit azonban a munkája miatt
nem végzett el –, talán ez is oka a
kommunikációs készségének. A mun-
kája során fontosnak tartja a kedves-
séget, bár a bliccelôk idegesítik.
A verseny eredménye meglepte, a

budapesti elôvárosi forgalomban dol-
gozó kalauzok esélyesebbnek tûntek,
hiszen jóval többen utaznak azokon a
vonalakon naponta. A versenyt két-
ezer-nyolcszáz kalauz és – szintén ju-
talmazott – utasok számára hirdették.
Közel kétszázezer mosolyszelvény a
bizonyítéka annak, hogy vannak ked-
ves kalauzok és a vasút szolgáltatá-
saival elégedett utasok.

»T.G.

Mosolygós kalauz

Hetvennyolc dolgozó tölti április ele-
je óta a felmondási idejét a nagy
múltú – korábban Kesztyûgyárként
nevezetes, a dolgozókat akkoriban
még három mûszakban foglalkoztató
– Glovitaliában. Az olasz ügyvezetés-
sel mûködô gyár március elején je-
lentette be csoportos létszám-leépí-
tési szándékát a Vas Megyei Munka-
ügyi Központ Celldömölki Kirendelt-
ségénél, tudtuk meg Soós Ferenctôl,
a kirendeltség vezetôjétôl. A törvény
szerint elôírt egy hónap múltán kezd-
ték meg felmondási idejüket tölteni a
dolgozók, akik majd 30–50 nap eltel-
tével jelentkezhetnek a munkaügyi
központban. Soós Ferenc elmondta,

hogy korlátozott számban tudnak
varrónôi munkát ajánlani a dolgozók
egy részének Celldömölkön, illetve a
környezô településeken, Jánosházán
és Sárváron is.
Az üzem helyzetérôl, a további lehe-
tôségekrôl szerettük volna megkér-
dezni az olasz ügyvezetôket is, ôk
azonban nem kívánnak nyilatkozni. In-
formációink szerint vannak érdeklôdô
befektetôk, akikkel az esetleges to-
vábbfoglalkoztatás megoldható lenne,
egyelôre azonban semmilyen konkrét
megegyezés nem történt. A dolgozók
egyelôre reménykednek, hogy nem
szûnik meg a munkahelyük.

»T.G.

Megszûnhet a varroda
Csoportos létszámleépítést jelentett be a varrónôket foglalkoztató
Glovitalia a munkaügyi központban. Az üzem további mûködtetésére
egyelôre csak érdeklôdôk vannak.

A hajdani celldömölki Fiúiskolában
(most Gáyer iskola) ötven évvel
ezelôtt, 1955-ben végzett „diákok”
adtak randevút egymásnak április 9-
én. A két osztály 48 tanulója közül
21-en voltak jelen a találkozón. Saj-
nos tizenegyen már más dimenzió-
ból néztek rájuk, emléküket egy-egy
szál gyertya fénye idézte. A tanárok
közül egyedül a B osztály fônöke,
Németh Gyula tanár úr lehetett ott
közöttük, aki örömmel tett eleget a
meghívásnak.
A fél évszázados találkozó résztvevôit
elsôként Baloghné Danka Adél, a
Gáyer iskola igazgatónôje köszöntöt-
te, majd mindenki elmondta röviden,
mi is történt vele a hirtelen elröppent
ötven év alatt. A hajdani osztálytár-
sak legtöbbje ma is Celldömölkön él,
de voltak, akik Budapestrôl, Paksról,
Szombathelyrôl jöttek „haza” erre az
alkalomra. Az alma materbôl való tá-
vozás után a baráti együttlét a Ság
hegyen, a Krisztina csárdában ünnepi
ebéddel és kötetlen nosztalgiázással,
anekdotázással folytatódott. Látha-
tóan mindenki jól érezte magát a tár-
saságban. A hangulat akkor érte el
csúcspontját, amikor megszólalt az
osztálytárs, fôszervezô Kapui Gyula
szaxofonja, felidézve azt az idôsza-
kot, amikor még fiatalok és bohémek
voltak. A találkozó résztvevôi úgy bú-
csúztak, hogy találkozzunk ismét. Ha
elôbb nem, hát ötven év múlva min-
denképpen!

Borversenyt rendez a Ság hegy – Kis-
somlyó hegyközség április 28-án tíz
órai kezdettel a Krisztina csárdában. A
részvétel feltétele, hogy fajtánként
három darab 0,75 literes palack bort
kell leadni, fajtánként 500 forintos ne-
vezési díjjal. A palackon fel kell tüntet-
ni a termelô nevét, a bor fajtáját, év-
járatát, termôhelyét. A borokat április
25-26-án 13 és 18 óra között lehet
leadni a Krisztina csárdában. A borver-
seny eredményhirdetését április 30-
án, a Kemenesalja Expón tartják.

Borverseny

Ötven éve
végeztek
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Pápai amatôr mûvészeti csoportjai-
nak közremûködésével, a celldömöl-
ki születésû Mészárosné Varga Vero-
nika rendezésében Szörényi Levente
és Bródy János sokak által ismert és
szeretett mûvét, az István, a király cí-
mû rockoperát láthatta a közönség
április 8-án a Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központban.
A rendezô nehéz feladatot vállalt fel
azzal, hogy egy klasszikus rockoperát
állított színpadra – gondolták sokan,
mielôtt a darabot megtekintették. Az
elôadás után azonban senkinek sem
volt kétsége afelôl, hogy remekül
megoldották a feladatot a szereplôk.
Az énekesek profikat megszégyenítô
hangja betöltötte a mûvelôdési köz-
pont színháztermét. Sokan együtt dú-
dolták a dalokat Istvánnal (Molnár
Zoltán), Koppánnyal (Nagy Jácint),
Rékával (Bagócsi Rita) és a többi
nagyszerû mûvésszel. Müller Anita
koreográfiái, a Vadvirág néptánc-
együttes táncosainak elôadásában
még a kevésbé táncszeretô ember
lábait is arra késztették, hogy meg-
mozduljanak. A darab végén a fiatal,
tehetséges elôadóknak, a rendezô-

nek és segítôinek méltán zúgott több
percig a vastaps.
A színházteremben sok fiatal ült ezen
az estén. Olyanok is, akik talán ke-
vésbé ismerik ezt a rockoperát, talán
elôször hallották a dalokat. Az
elôadás végén többen hangosan
megszólaltak: „Ez nagyon klassz
volt!” Mi lehet ennél nagyobb dicsé-
ret egy amatôr mûvészekbôl álló cso-
portnak, aminek tagjai ezen az estén
valóban egy nagyszerû elôadást va-
rázsoltak Celldömölkre.

»VASS VERA

Királyi elôadás
fotó: völgyi lászló

Harmincki-
lencedik al-
k a l o m m a l
r e n d e z t e
meg a Tudo-
mányos Is-
m e r e t t e r -

jesztô Társulat és az Anyanyelvápolók Szö-
vetsége a Magyar Nyelv Hetét. A rendez-
vénysorozat célja: felhívni a figyelmet a
magyar nyelvre és a nyelv iránti érzékeny-
ségre. Ez alkalomból dr. Balázs Géza nyel-
vész volt a Kresznerics Ferenc Könyvtár
vendége – a Kemenesaljai Berzsenyi Asz-
taltársaság, a könyvtár és a Vas Megyei TIT
közös szervezésében –, a magyar nyelvkul-
túráról szóló elôadása nagy érdeklôdésre
tartott számot.
Mindennapi életünkben sok tényezô hat
nyelvhasználatunkra. Dr. Balázs Géza a
leggyakoribb hangtani, nyelvtani és szó-
készlettani jelenségekrôl beszélt. Vélemé-

nye szerint a beszédtempónk felgyorsult,
és nyelvünk kezdi elveszíteni jó hangzá-
sát. Az összetett és idegen szavakat hely-
telenül használjuk, és bonyolultan fogal-
mazunk. A bizalmas stílus elterjedését,
nyilvános nyelvhasználatunk bürokratizá-
lódását, nyelvünk darabossá válását szá-
mos jó és rossz példán keresztül mutatta
be az elôadó. A nyelvész szerint a nyelvi
hagyomány sajnos visszaszorulóban van,
egyre kevesebb szólást, közmondást al-
kalmazunk mindennapi beszédünkben. Az
elôadó az olvasás jelentôségére is felhív-
ta a figyelmet, hiszen az olvasás nagyon
fontos és pótolhatatlan tevékenység a
nyelvi képességek szempontjából. „Taní-
tással, neveléssel, jó példával, beszélge-
téssel hatni lehet nyelvi mûveltségünkre.
Merjünk beszélni, és tudatosabban hasz-
nálni anyanyelvünket!” tanácsolta dr. Ba-
lázs Géza.

»REINER ANITA

A Budapest Ragtime Band adott nagy
sikerû koncertet a Kemenesaljai Mû-
velôdési Központban az ifjúsági
hangversenysorozat részeként április
4-én. Az 1980-ban alakult együttes
tagjai fôiskolát, illetve zeneakadé-
miát végeztek. Fô célkitûzésük az
volt, hogy bevezessék a közönséget
a ragtime zene világába, emellett
minél több tradicionális amerikai ze-
nei mûfajjal ismertessék meg a nagy-
érdemût. A ragtime az 1920-30-as
évek zenei stílusa volt, majd fél év-
századon keresztül meghatározta az
USA zenei életét, és belopta magát
az európai közönség szívébe is. A Bu-
dapest Ragtime Band leporolta az
eredeti, zongorára szerkesztett kottá-
kat, majd ezeket áthangszerelte egy
nyolcfôs zenekari változatra. A rag-
time mellett swing melódiákkal, dix-
iland slágerekkel és virtuóz hangszer-
szólókkal színesítik mûsorukat. Az
együttes tagjai zongorán, bôgôn, do-
bon és különféle fúvós hangszereken
szólaltatják meg a népszerû dalokat,
emellett dzsesszesített komoly zenei
átdolgozásokat is hallhattak tôlük a
diákok. Sikerük nyitja a magasan
képzett muzsikusaikban, kiváló hang-
szerparkjukban és abban a közvet-
lenségben is rejlett, mellyel meghó-
dították a közönség szívét.

»NAGY ANDREA

Az anyanyelvrôl 
a nyelv hetén

Ragtime
fiataloknak

A Bárdos Fesztiválon részt vevô
kórusok az Apáczai Kiadóban lép-
nek fel április 24-én (vasárnap)
14.30 órakor. A rendezvényen be-
mutatkozik a celldömölki Liszt Fe-
renc Vegyeskar – karnagy Süle Fe-
renc, a keszthelyi Kis Szent Teréz
Plébánia kórusa – karnagy Pálné
Szelencsik Klára, a pápai Bárdos
Lajos Vegyeskar – karnagy Fehér
Ferenc, a Vajdaságból, Adáról ér-
kezô Musica Mundana Kórus – kar-
nagy Birkás János. A kórusok önál-
ló mûsora után záró mûsorszám-
ként közösen adják elô a fesztivál
névadójának, Bárdos Lajos Tábor-
tûznél címû mûvét.

Zenei fesztivál

a mûvelôdési ház színpadán az istván, a király
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Az Eötvös iskolában tizedik alkalom-
mal rendezték meg a celldömölki
kistérség általános iskolás korú tanu-
lóinak a számítástechnikai versenyt.
Ezúttal hét iskola 19 diákja ült le a
gépekhez, hogy összemérje tudását
a társaival. A feladatokat Bende Im-
re, a Vas Megyei Pedagógiai Intézet
szaktanácsadója állította össze. A
versenyzôk gyakorlati feladatokat
kaptak, a szerteágazó ismereteket
igénylô verseny komoly erôfeszítésre
kényszerítette a résztvevôket.
Rozmán László, az Eötvös iskola igaz-
gatója elmondta, hogy a verseny

megrendezésével kettôs céljuk van:
egyrészt az, hogy a tanulók össze-
mérhessék számítógépes tudásukat,
másrészt pedig az, hogy a térség is-
koláiban számítástechnikát oktató
pedagógusok eszmét cserélhessenek
tapasztalataikról, problémáikról.
A támogatók által felajánlott  több,
mint 70 ezer forint értékû jutalmon
négy versenyzô osztozhatott a telje-
sítmények alapján: 1. helyezett lett:
Bíró Imre – Berzsenyi gimnázium, 2.
Borbély Sándor – Eötvös, 3. Falusi
András – Eötvös, 4. Deé Ervin – Gáyer.

»V.L.

Szép eredmé-
nyeket értek el
a celldömölki
népdalénekes
diákok. Takács
Vivien, a Ber-
zsenyi Lénárd
Általános Iskola
6. osztályos ta-
nulója az Apá-
czai Kiadó or-
szágos népdal-

éneklési versenyén ezüst minôsítést
szerzett. Vivien felkészítô tanára az
Ádám Jenô mûvészeti alapiskolában
Varga Diána, énektanára Raffay Ka-
talin. A kislány egy vajdasági és egy

vasi népdal elôadásával szerezte
meg az elismerô minôsítést a fôvá-
rosban megtartott versenyen.
Gyenesdiáson Gergely-napi mûvé-
szeti fesztivált rendeztek a dunántúli
mûvészeti alapiskolásoknak. Ezen a
celli mûvészeti alapiskola Keme-
nesalja énekegyüttese elsô, Czimber
Gábor, a Berzsenyi Dániel Gimnázium
11. osztályos tanulója ugyancsak el-
sô, Takács Vivien második, Banga Ju-
dit, a Berzsenyi iskola tanulója har-
madik helyezést ért el a népdal kate-
góriában. Valamennyiük felkészítô
tanára Varga Diána. (A fotón Takács
Vivien)

»V.L.

Szombathelyen huszadik alkalommal
rendezték meg a megyei rajzver-
senyt. A versenyen 27 iskola rajzosai
ültek asztalhoz, hogy bizonyítsák te-
hetségüket. A 7–8. osztályosok kate-
góriájában Stangl Adrienn, a Berzse-
nyi Lénárd Általános Iskola 7. osztá-
lyos tanulója elsô helyezett lett, kü-
löndíjat kapott Németh Noémi, a Ber-
zsenyi iskola diákja, tanáruk Skriba
Zoltné. Különdíjas lett Czimber Nor-
bert, a Szent Benedek iskola 6. osztá-
lyos tanulója, tanára Molnár Istvánné.

Katasztrófavédelmi versenyen elmé-
leti és ügyességi feladatokban mér-
ték össze tudásukat Celldömölk és
Sárvár térségének diákjai április 7-én.
A Ság hegy izgalmas helyszínnek bi-
zonyult a gyakorlati feladatok számá-
ra, melyek között romos épületbôl
mentéssel, szennyezett terep felderí-
tésével, pallómászással és kúszással
is meg kellett birkózniuk a fiatalok-
nak. A tesztfeladatokban katasztrófa,
tûzoltási és polgárvédelemrôl, egész-
ségügyi ismeretekrôl adtak számot.
Több bemutatót is megfigyelhettek a

résztvevôk a megyei katasztrófavé-
delmi igazgatóság sárvári és celldö-
mölki kirendeltségei, a társszerveze-
tek által szervezett, a celldömölki ön-
kormányzat és más civil szervezetek
által támogatott versenyen.
A tizenegy általános iskolás csapat
között szerepeltek a celldömölki isko-
lások is, de nem kerültek dobogóra.
Részt vett a versenyen a középiskolá-
sok kategóriában a celldömölki szak-
középiskola csapata is, de szintén
nem értek el dobogós helyezést.

»T.G.

Hagyományosan idén is meghirdeti a Weö-
res Sándor versmondó versenyt az
ostffyasszonyfai Petôfi Sándor ÁMK. A ver-
seny május 27-én 9 órakor lesz az
ostffyasszonyfai mûvelôdési házban. A
versmondó versenyt négy korosztályban –
1-2. osztályosok, 3-4. osztályosok, 5-6.
osztályosok, 7-8. osztályosok – részére hir-
detik meg. A tanulóknak egy József Attila
verssel és egy szabadon választott verssel
kell készülniük. A versenyre május 13-ig
lehet jelentkezni az iskola címén (9512
Ostffyasszonyfa, Március 15. tér 3., e-mail:
petofiamk@freemail.sulinet.hu, telefon:
95/394-008).

Kistérségi számítástechnika

Szépen énekeltek Kiváló
rajzosok

Versmondó
verseny

Katasztrófavédelem
iskolásoknak
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Tornászok, sakkozók és asztaliteni-
szezôk vetélkedtek a katolikus diákok
országos sportversenyén, április 9-
én. A Szent Benedek Katolikus Általá-
nos Iskola harmadik alkalommal volt
házigazdája a Katolikus Iskolák Diák-
szövetsége sportversenyének. Elô-
ször csak a torna sportág, a múlt év-
ben már a sakk, idén pedig elôször
asztalitenisz képviselôit is üdvözöl-
hették a városban. Az ország számos
városából – egyebek között Buda-
pest, Vác, Hajdúszoboszló, Gyôr, Nyír-
egyháza, Pécs, Zalaegerszeg, Sárvár
és Szombathely – érkeztek az iskolá-
sok a háromnapos programra. A ver-
senyeket szombaton tartották, há-
rom különbözô helyszínen. 
A tornászok között ismét kiválóan
szerepeltek a Szent Benedek Katoli-
kus Általános Iskola diákjai. Megnyer-
ték az I-II. korcsoport leány csapat-

bajnokságot az „A” csapattal, az I-II.
korcsoport fiú csapatbajnokság 2. he-
lyezettje lett az „A” csapat, a „B” csa-
pat a 7. helyen végzett, és megnyer-
ték a III-IV. korcsoport leány csapat-
bajnokságot is.
Az I-II. korcsoport leány egyéni baj-
nokságon 1. Rozman Renáta, 2.
Jagodics Míra, 3. Sebestyén Evelin, az
I-II. korcsoport fiú egyéni bajnoksá-
gon 2. Ôri Bence, a III-IV. korcsoport
leány egyéni bajnokságon 1. Horváth
Fruzsina, 2. Somogyi Judit, 3. Horváth
Zsuzsanna, 4. Balázs Viktória.
Az asztaliteniszezôk is helyt álltak. Az
1-2. korcsoport leányok versenyében
1. Kapitány Virginia, az 1-2. korcso-
port fiú versenyében 1. Ôri Bence, 2.
Kiss Sándor, 3. Nagy Gergely Dávid és
Kiss Bálint. A 3-4. korcsoport leány
versenyében 3. Tömböly Veronika és
Bozzay Zsófia. A 3-4. korcsoport fiú

csapatversenyében 2. a Dezsô Péter-
Hajas Tamás páros, 3. a Sebestyén
Szabolcs-Horváth Roland és az Ôri
Ákos-Varga Adrián páros.

»T.G.

Celldömölki siker született
Szegeden, a XI. Országos
Közlekedésismereti Tanulmá-
nyi Verseny országos döntô-
jén. Szabó Andrea, a Gáyer
iskola 8. osztályos tanulója
KRESZ-elméletbôl és kerék-
páros ügyességbôl elsô, az
összetett versenyben pedig
második helyezett lett. A Vas
megyei csapat (Szabó And-
rea, Celldömölk és Hannos
Attila, Sárvár) országos baj-
nokságot nyert a csapatok összetett verse-
nyében.
Szabó Andrea 5. osztályos korától gyakorol
és tanul rendszeresen Kondics Balázs tanár
úr irányításával. Sok versenyen vett részt, így
megfelelô rutinnal érkezett Szegedre. Mint
mondta, a felkészüléshez nagy kitartás kell,
a versenyek elôtt még hétvégeken is gyako-
roltak. Az országos döntôben a tesztlap hi-
bátlan kitöltése után kezdett bizakodni a jó
helyezésben. Teljesítményével tovább öreg-
bítette iskolája és megyéje országos hírne-
vét. Andrea jelenleg a segédmotor-vezetôi
vizsga letételére készül, a versenyzést a kö-
zépiskolában is folytatni szeretné.

»VÖLGYI L.

Tizedik alkalommal rendezte meg a
Dukai Takách Judit Játékszín Alapít-
vány és a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ Dukai Takách Juditról, a ke-
menesaljai költônôrôl elnevezett
versmondó versenyét. Az április 8-ai
versenyen a költônô versein kívül Jó-
zsef Attila verseibôl válogathattak a
résztvevôk, így emlékezve a költô
századik évfordulójára.
A két kategóriában – 14 év alattiak és
14 év felettiek – hirdetett versmon-
dásra Celldömölk és Sárvár térségé-
bôl jelentkeztek a diákok. A 14 év
alattiak kategóriájában elsô helyezett
lett Kocsis Csaba, a sárvári Szent Lász-
ló Katolikus Általános Iskola tanulója.
A második díjat megosztva ítélte oda
a háromtagú zsûri Németh Mihály-
nak, a kenyeri Fekete István ÁMK
diákjának és Kasza Kornélnak, a sár-
vári Nádasdy Általános Iskola tanuló-
jának. A harmadik helyen Szabó Do-
rottya, a celldömölki Gáyer Gyula Ál-
talános Iskola tanulója végzett. A 14
év felettiek kategóriájában a keve-
sebb számú jelentkezô miatt elsô he-
lyezettet hirdettek, Giczy Janka, a
celldömölki Berzsenyi Dániel Gimná-
zium diákja lett a legjobb versmondó.

A hagyományokhoz híven az idei esztendô-
ben is vers- és mesemondó versenyt, vala-
mint József Attila vetélkedôt rendezetek Bo-
bán, az általános iskolában a költészet nap-
ján. A megye általános iskolás diákjai mér-
hették össze tudásukat József Attila 100. szü-
letésnapján. Az alsó tagozatosok mesemon-
dásban, a felsôsök versmondásban verse-
nyeztek, a nyolcadik osztályos tagokból álló
négyfôs csapatok pedig József Attila-vetélke-
dôn tisztelegtek a költészet elôtt. A résztve-
vôket Szabóné Kolostori Mária igazgatónô,
valamint zenés mûsorral az iskola tanárai és
diákjai köszöntötték. A rendezvényt Balogh
József költô-tanár nyitotta meg.
Eredmények:
1–2. osztály: 1. Remport Adrián (Gáyer is-
kola), 2. Rádli Rebeka (Boba), 3. Maródi
Nikoletta (Jánosháza, Szent Imre iskola).
3–4. osztály: 1. Berende Flóra (Jánosháza,
Szent Imre iskola), 2. Németh Kitti (Gáyer
iskola), 3. Horváth Ágnes (Boba).
5–6. osztály: 1. Huszár Bianka (Vasvár), 2. Né-
meth Bálint (Kenyeri), 3. Pós Noémi (Boba).
7–8. osztály: 1. Papp Gabriella (Ostffy-
asszonyfa), 2. Marton Márió (Kemenesmi-
hályfa).
József Attila vetélkedô: 1. Kemenesmihály-
fa, 2. Boba, 3. Berzsenyi Dániel Gimnázium.

»VASS VERA

Sikeres 
kerékpáros

Költészet napi
versmondás

József Attila –
vetélkedô

Sport katolikus diákoknak

asztaliteniszezôk verseny elôtt
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A mezôvárosi szabadalom, mely vá-
sár- és piacközponti szerepet biztosí-
tott, városunk fejlôdésének egyik
fontos eleme lett. Új, fôként iparos és
kereskedô családok telepedtek le, s
találtak maguknak tartósan munkát.
A kézmûves mesterségeknek évszá-
zadokon keresztül kialakult, jól mû-
ködô érdekképviseleti szervei voltak
a céhek. Egyfelôl védték a szakmai
érdekeket, másfelôl szabályozták az
utánpótlás, inas képzés feltételeit.
A tanítás, nevelés a mesterek felada-

ta volt, és az inasoknak a családon
belüli, ház körüli munkákban is voltak
feladataik. Három – öt év után az ina-
sok, miután szakmájuk alapjait elsa-
játították, felszabadultak, legények
lettek. Késôbb segédnek nevezték
ôket. A tanulási idô azonban ezzel
még nem ért véget, mint országot,
világot járók más mestereknél képez-
ték tovább magukat általában há-

rom-négy éven keresztül, csak
azután válhattak a szó igazi értelmé-
ben is mesterekké.
A céhek 1872-ben sok más szerveze-
ti gyakorlattal együtt megszûntek.
Megszûnt a tanoncképzés addigi gya-
korlata is. Új közigazgatási rendszer
volt kialakulóban, Kiscell azután nem
mezôváros, hanem község lett.
1884-ben törvény írta elô a kötelezô
iparos képzés bevezetését. Nagyobb
településeken kötelezôvé tették az
ipari iskolák létrehozását. Kiscellben
1885-ben elôször az ipartestület ala-
kult meg Wendler István elnök és
Szabó Ferenc helyettes vezetésével.
A testület tagjai Gaál Sándor, Sánta
József, Hubert Sámuel, Bognár Pál,
Deutschbauer Ignác, Klaffl Géza, Ba-
ranyai János, Jánosa Lajos, Simon
Sándor voltak.
Két évvel késôbb, 1887-ben megnyi-
totta kapuit a Községi Iparostanonc
iskola. Elsô oktatói Porpáczy Ferenc,
Zupponits Imre rk. tanítók voltak. Az
alsó fokú ipariskola elsô értesítôje az
1889-90-es évben 69 tanuló nevét
sorolja fel 17 szakmában: asztalos 9,
bádogos, bábsütô, bognár, borbély 2-
2, cipész 11, csizmadia 2, kereskedô
6, kovács 3, lakatos 7, kocsigyártó 3,
mészáros 4, nyomdász 1, pék 2, pin-
cér és szabó 6-6, üveges 1.
Az alapítás százéves jubileumán a ré-
gi katolikus iskola egyben ipariskolá-
nak is helyet adó épületén, a Szent-
háromság tér 2. számú házon a város
emléktáblát helyezett el.

»KÁLDOS GYULA

Magánéneket tanuló növendékek
számára rendeztek énekversenyt az
Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti
Alapiskolában április elején. A regio-
nális megmérettetés a helyi ma-
gánénekeseken kívül szombathelyi,
soproni és zalaegerszegi növendékek
szerepeltek, akiket arany, ezüst és
bronz minôsítéssel értékelt a zsûri.
A celldömölki zeneiskolában tizen-
egyen tanulnak magánéneket Kaj-
zinger Ildikó magánének tanártól, ta-
nítványai közül négyen vettek részt
a versenyen. A haladók között mu-

Tapolcán rendeztek foci kupát az
1998-as születésû gyermekeknek
február 26-án. A celldömölkiek két
csapattal vettek részt a tornán. Az
egyik csapat három gyôzelemmel,
százszázalékos teljesítménnyel sze-
rezte meg az elsô helyet, míg a
másik csapat a negyedik helyen
végzett. A torna gólkirálya is a
celldömölkiek közül került ki, Kovács
Zalán személyében.
Ugyanebben a korosztályban március
20-án Szombathelyen léptek pályára
a celli focisták. A csoportmeccsek
során két gyôzelem és egy döntetlen
volt a celliek mérlege. Az elôdöntô a
rendes játékidôben 1:1-re végzôdött,
a hosszabbításban a Zalaegerszeg
szerezte meg az aranygólt, így ôk
jutottak a döntôbe. A harmadik
helyért folyó mérkôzésen a celli
gyerekek 2:0-ra gyôztek, megsz-
erezték a bronzérmet. A bronzérem
mellett Kovács Zalán a legjobb
mezônyjátékosnak járó különdíjat is
átvehette.
A csapat tagjai: Kiss Gergô, Benkô
Bence, Kovács Zalán, Kamondi
Tivadar, Szabó Benedek, Péter Dávid,
Pázsi Máté, Szabó Bence, Nyéki Márk,
Vizi Péter, Tóth Benedek. Edzôk:
Balhási István és Velencei Tibor.

»VASS VERA

Szobrok, emléktáblák

Növendék magánénekesek

Ovisok
sikere
fociban

tatkozott be Gosztola Dorina, a Ber-
zsenyi Dániel Gimnázium és Kiss Bé-
la, a Celldömölki Mûszaki Szakközép-
iskola és Szakiskola tanulója. Mind-
ketten ezüst minôsítést kaptak. A
kezdôk között szerepelt Kondora
Vivien, a Gáyer Gyula Általános Isko-
la diákja és Joós Viktória gimnazista,
ôket bronz minôsítéssel értékelte a
zsûri. A celli és a zalaegerszegi
magánének szakos növendékeket
közös koncerten is meghallgathatja
majd a közönség.

»T.G.
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Megkérdeztük
» válaszoltak Tiszta-e a város?

A városban az illetékesek
elég tisztaságot tudnának
tartani, mert sokat dolgoz-
nak. Csak egy nagy probléma
van, az emberek nem vigyáz-
nak rá. A város lakóinak, az
igénytelen embereknek a hi-
bája az, hogy sok szemét
van, fôleg cigarettacsikk. Egy
kicsit jobban kellene figyelni,
betartani a rendet, ügyelni a
tisztaságra. Sajnos még az
emeletes házakból is dobál-
ják le a szemet. Szép lett a
fôtér, több helyrôl is dicsére-
tet kaptunk érte. Én még egy
dolgot hiányolok, a mozgás-
sérült parkolókat.

Szerintem, tiszta a város. A
fôtér nagyon szép lett, csak
sajnálom, hogy a szobornál az
almák eltûntek. Úgy gondo-
lom, Celldömölk többi része is
viszonylag tiszta, meg vagyok
vele elégedve. A piaci napo-
kon több a szemét, de dél-
után már takarítanak. A fôté-
ren van elég szemetes, az
emberek, ha akarják, el tud-
ják dobni a szemetet. Azon a
környéken, ahol lakom, ott is
rend, tisztaság van. Ez a vá-
rosnak és az ott lakóknak is
köszönhetô. Összesöprünk a
házunk elôtt, rendet tartunk,
parkosítunk.

A várost tisztának látom. Tisz-
tább és családiasabb, mint
például a szomszédos megyé-
ben Pápa. Szerintem, figyel-
nek arra az emberek, hogy
ott, ahol tisztaság van, az
meg is maradjon. Itt van pél-
dául a fôtér. Ez az új fôtéri
park nagyon szép és tiszta. A
környezet is neveli az embert.
A tisztaság attól is függ, hogy
akik látják, van kuka, azok
használják is. Általában a vá-
ros minden részén járok. Úgy
látom, mindenhol rend és
tisztaság van. Annak is örülök,
hogy sok szép virág is van
Celldömölkön.

Azon a részén a városnak,
ahol én lakom, az alsósági vá-
rosrészben, a kukás rendszer
ellenére sincs tisztaság, rend.
Sokan rendszeresen kiborítják
a szemetet, nylon zacskókba
teszik, abban rakják le. Ez en-
gem nagyon felháborít. Itt a
város központjában, a fôtér
nagyon szép. Nagyon mérges
vagyok viszont azokra, akik
elszórják a cigarettacsikket.
Úgy gondolom, ennek az is
oka, hogy kevés az olyan
hely, ahova az emberek el-
dobhatják a csikket. Szerin-
tem, több ilyen kukára volna
szükség a városban.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: vass vera

Szabó Lajosné Szabó Gyuláné Kálovics Laura Maár Tímea

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
Májusi központi orvosi ügyelet (Csontváry Patika, Telefon: 95/423-742

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

A Ság hegyen kordonos gyümölcsös és szôlô
hétvégi házzal, pincével sürgôsen eladó. Érd.: 06
30/352-9845.

Tokorcson kétszobás, gázfûtéses családi ház mel-
léképülettel, nagy telekkel eladó. Érd.: 06 70/
313-9097.

Kádár által, megrendelésre készített, kitûnô
állapotú, száz literen aluli boros hordók eladók. 1
db 60 l-es, 1 db 65 l-es, 1 db 80 l-es. Érd.:
95/422-451.

Celldömölkön 90 m2-es, kétszobás családi ház
eladó. Érd.: 06 70/618-3467.

A Ság hegyen kordonos szôlô pincével, felsz-
ereléssel eladó vagy bérbeadó. Érd.: 06 70/319-
1661.

A kissomlyói hegyen, a borgátai fürdôhöz közel,
kordonos mûvelésû szôlô jó állapotú, régi pincév-
el, felszereléssel eladó. Érd.: 06 30/573-8741.

Bükfürdôi üdülési jog május 11-tôl 24-ig kiadó.
Érd.: 06 30/ 573-8741.

Sárváron, a fô utcán 30 m2-es, bejáratott üzlet
kiadó. Érd.: 95/320-924, 06 30/254-0774.

» APRÓHIRDETÉS
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Extra Liga
Békési TE – CVSE-Mávépcell 5:10
Április 16. Mindkét csapat nagyon ké-
szült a mérkôzésre. A békésieket fû-
tötte a visszavágás a celli fiaskóért, a
mieink pedig bizonyítani akarták,
hogy nem volt véletlen az itthoni
gyôzelem.
Gyôztek: Mercz Gábor 3, Németh Já-
nos 3, Vimi Roland 2, Faragó Bálint 2.
Celli szempontból rosszul indult a
mérkôzés, hiszen a két páros elvesz-
tése után Faragó és Vimi is alulma-
radt Farcasszal, illetve Klampárral
szemben, így máris 4:0 volt a béké-
siek javára. Ezután Mercz és Németh
magabiztosan nyert Baranyi és Ba-
logh ellen, így 4:2-re módosult az
eredmény. Mercz nagy csatában gyô-
zött Klampár, Németh pedig Baranyi
ellen, Faragó pedig kellemes megle-
petésre megverte Baloghot. Ami
ezután történt, lélektanilag sokkolta
a hazaiakat. Farcas ugyanis a döntô
játszmában 9:3-ra vezetett Vimi el-
len, ám a celli játékos nem adta fel,
és gyôzött. Ekkor már 6:4-re vezet-
tünk. A békésiek közül már csak
Klampár tudott nyerni egy meccset
Németh ellen, a többi mérkôzést a

mieink nyerték, és ezzel bravúros
gyôzelmet arattak Békésen.

Április 17-én:
Széchenyi Uniqa SE – CVSE-Mávépcell 4:10
Április 17. A békési mérkôzés más-
napján Gyôrben állt asztalhoz a cell-
dömölki csapat, és esélyeshez mél-
tóan biztosan nyerte a találkozót.
Gyôztek: Mercz G. 3, Németh J. 3,
Vimi R. 2, Faragó B. 1 és a Mercz-Vimi
páros.
A páros mérkôzések után a papírfor-
mának megfelelôen 1:1 volt az ered-
mény. Az elsô körben Mercz Kaiser,
Vimi Kun, Németh Szabó ellen nyert
könnyedén, Faragónak pedig nem
volt esélye Hanicz ellen. Ezzel 4:2-re
vezettünk. Ezután a gyôriek közül
csak Szabó tudott gyôzni Faragó el-
len, Hanicznak pedig Vimit sikerült
megvernie. A többi mérkôzést a
mieink nyerték, így alakult ki a l0:4-
es gyôzelem.

NB II.
CVSE-Mávépcell II. – Nagymányoki SE I.
15:3
Április 10. A lényegesen jobb játék-
erôt képviselô celldömölki csapat

Asztalitenisz

CVSE – Ajka 29:30 (14:16)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 50
nézô, NB II-es nôi bajnoki kézilabda-
mérkôzés. Vezette: Kertész, Bohár.
CVSE: Balogh – Kertész (7), Szomorko-
vits L. (8), Szomorkovits A. (3), Farkas
(6), Hende (2), Szórádi (2). Csere: Orbán
(1), Kovács, Fûzfa. Edzô: Molnár János.
Molnár János: Kapusunk szemsérülése
nagyban befolyásolta a meccs végsô
kimenetelét.
Ifjúsági mérkôzésen 22:16 arányú
vendég siker született.

Ajka – CVSE 29:27 (12:12)
Ajka, 200 nézô, NB II-es férfi bajnoki
kézilabda-mérkôzés. Vezette: Jolántai,
dr. Monori.

CVSE: Dénes – Kormos (5), Tóth A. (6),
Koronczai, Lendvai (1), CSITKOVICS (8),
Gubián (5). Csere: Horváth – Vincze,
Bakonyi (2), Jakab. Edzô: Mátés István.
Mátés István: A második félidô elején
hármas emberhátrányunkat kihasz-
nálta az Ajka. A védekezésünk széte-
sett, nem tudtuk stabilizálni magun-
kat.
Ifjúsági mérkôzésen 33:16 arányú ve-
reséget szenvedett a celli csapat.

Tapolca – CVSE 27:18 (12:9)
Tapolca, 250 nézô, NB II-es nôi bajno-
ki kézilabda-mérkôzés. Vezette:
Gyulasi, Vida.
CVSE: Mendel – Kertész (4),
Szomorkovits L. (1), Szomorkovits A.

(3), Juhász (3), Farkas (5), Hende (1).
Csere: Balogh – Bödör (1), Orbán,
Szórádi, Fûzfa. Edzô: Molnár János.
Molnár János: Példás volt a küzdeni
akarás. A sérültek gyógyulnak, de
még kevesen vagyunk.
Ifjúsági mérkôzésen 32:8 arányban
gyôzött a Tapolca.

CVSE – Várpalota 24:22 (14:13)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 100
nézô, NB II-es férfi bajnoki kézilabda-
mérkôzés. Vezette: Miksó, Nagy.
CVSE: Dénes – Kormos (1), Csitkovics
(10), Koronczai (3), Erôss (3), Bakonyi
(3), Gubián (4). Csere: Kozma – Jakab.
Edzô: Mátés István.
Mátés István: Végre a régi volt a csapat
a küzdeni tudást illetôen. Ezen a na-
gyon fontos összecsapáson a
szerencse is mellénk állt.
Ifjúsági mérkôzésen 33: 28 arányú
várpalotai gyôzelem született.

»VASS VERA

Még mindig sok hiányzó
A CVSE NB II-es kézilabdacsapatai a soron következô két bajnoki fordulóban
mindössze két pontot szereztek a férfi együttes révén. Az Ajka elleni páros
összecsapás mindkét fronton vereséggel zárult. A nôk Tapolcán sem voltak si-
keresek, Mátés István csapata viszont fontos gyôzelmet aratott a Várpalota el-
len. A sérülések továbbra is nehezítik a csapatok dolgát.

könnyedén szerezte meg a gyôzel-
met.
Gyôztek: Ölbei Péter 4, Teket Attila 3,
Csonka Zoltán 3, Máthé Gyula 3, az
Ölbei-Teket és a Máthé-Csonka páros.

CVSE-Mávépcell II – Pécsi Tüke SE I. 11:7
Április 16. A két rivális csatájából a
celliek Ölbei vezérletével gyôztesen
kerültek ki.
Gyôztek: Ölbei P. 4, Teket A. 2, Cson-
ka Z. 2, Máthé Gy. 2 és a Máthé-
Csonka páros.

NB III.
CVSE-Mávépcell III. – Gyôri Vertikál SE
10:8
Április 10. A vártnál jóval szorosabb
mérkôzésen dôlt el a celliek javára a
két pont sorsa.
Gyôztek: Tamás László 3, Balázs Gyu-
la 3, Szabó Ferenc 2, Lukács Balázs 1
és a Tamás-Balázs páros.

CVSE-Mávépcell III. – Ajkai Bányász SK II.
10:8
Április 16. A két páros mérkôzés
megnyerése a végelszámolásnál a
celldömölki csapat gyôzelmét jelen-
tette.
Gyôztek: Tamás L. 4, Balázs Gy. 3,
Szabó F. 1, a Tamás Balázs és a Sza-
bó- Lukács páros.

»VÖLGYI LÁSZLÓ
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Celldömölki VSE-CELLMODUL – Barcsi FC 3-
2 (1-1)
Celldömölk, április 9., 400 nézô, NB
II-es labdarúgó-mérkôzés, vezette:
Szilasi (Lémon, Nagy Sz.).
Celldömölk: Tóth – Gyôrvári (Vajda),
Subicz, CSÁKVÁRI (Németh J. 56. p.),
Hudák – Manganelli, Palkovics, Bo-
dor, NÉMETH A. – Szabó (Beke 90. p.),
HEGYI. Edzô: Sebestyén Attila.
Barcs: Matus S. – Bakó, MATUS P.,
Tallósi, Pókos – Miskovics, FÓNAI
(Márton 58. p.), Sági, Gyaraki
(KUTYÁNCSÁNYI 59. p.) – Koller, Hor-
váth. Edzô: id. Dárdai Pál.
A 12. percben a vendégcsapat szerzett ve-
zetést. Koller lépett meg a jobb oldalon, s
az ötös sarkánál a kivetôdô Tóth buktatta. A
megítélt 11-est Fónai a jobb sarokba lôtte.
(0-1). A 28. percben Hudák mesterien
emelt a védôk mögé, labdájára Hegyi érke-
zett, és 5 méterrôl védhetetlenül lôtt a léc
alá. (1-1). A második játékrész is jó iramban
kezdôdött, és 10 perc elteltével az egálozó
Hegyi ívelte jobbról a kapuelôterébe a lab-
dát, ahol Szabó Levente remekül lépett ki a
védôk közül, és magasra felugorva remek
fejessel megszerezte a vezetést. (2-1). A
73. percben megismételte Szabó a fejelést,
de most a labda a kapufán csattant. A
csatár teljesítménye elnyerte a közönség
tetszését, ám a mérkôzést sok hibával ve-
zetô játékvezetô nem így gondolta, keze-
zést látott, és sárga lappal büntette a vét-
lent. A következô támadásból a vendégek
szöglethez jutottak, melyet Márton lôtt bal-
ról a kapu elé, ahol a berobbanó Matus Pé-
ter három méterrôl a léc alá bombázott. (2-
2). A középkezdés után Németh J. iramo-
dott meg a jobb oldalon, majd úgy látszott,
hogy hosszú sarkos lövése elcsúszik a kapu
elôtt, de Németh Attila becsúszva még elér-
te, és a kapuba továbbította a labdát. (3-2).
Jó iramú, küzdelmes mérkôzésen megérde-
melten nyert a celli csapat.

Celldömölki VSE-CELLMODUL – Szentlôrinci-
Ormánság Takarékszövetkezet SE 0-1 (0-0)
Celldömölk, április 13., 300 nézô, NB
II-es labdarúgó-mérkôzés, vezette:
Kovács Zs. (Egedy, Golubics).
Celldömölk: Tóth – VAJDA, Subicz,
CSÁKVÁRI, Bodor – Manganelli (Beke
46. p.), Palkovics, Szabó L. (Pungor N.
87. p.), HEGYI – Németh J. (Vér 56. p.),
Németh A. Edzô: Sebestyén Attila.
Szentlôrinc: Horváth – Ambruszt,
SCHUSZTER, Papes (Strigencz 40. p.),
Gulyás – Lótk, Tolnai, Berkics (Gellner
82. p.), LAKI, GÁLFFI – Veit (Pincehelyi
76. p.). Edzô: Toma Árpád.
A gyenge színvonalú mérkôzésen a végig
védekezô vendégek kontrából találtak egy
gólt, amivel csatát nyertek, míg a hazai
csapat a helyzeteit elpuskázta. Az 52. perc-
ben hideg zuhanyként hatott, ahogy Laki
Zoltánt otthagyták a védôk a 16-os vona-
lánál egymagában, kontratámadásból
megkapta a labdát, melyet maga elé en-
gedett, és higgadtan a jobb alsóba továb-
bította azt. (0-1). Ezt követôen még akadt
a hazai csapatnak egyenlítési helyzete, de
azokat rendre elhibázták.

Budafok LC – Celldömölki VSE-ELLMODUL
1-5 (1-3)
Budafok, április 17., 100 nézô, NB II-
es labdarúgó-mérkôzés, vezette Né-
methi A. (Berettyán, Vékony).
Budafok: Kaszás – Polgár, CZIPÓ, Biha-
ri, Máj – Szabó G., Reibl (Schwak 68.
p.), TÓTH, Nap (Gyulai 78. p.) –
Magosi, ÚJHEGYI. Edzô: Gelei Károly.
Celldömölk: Tóth – Vajda, Subicz,
CSÁKVÁRI, HUDÁK – Manganelli,
Palkovics, Bodor (Pungor N. a 41. p.),
SZABÓ L. – HEGYI (Németh J. a 77. p),
Németh A. (Beke a 80. p.). Edzô: Se-
bestyén Attila.
A szerdai gólképtelenség után alaposan ki-
tett magáért a celli csapat. Igaz, a hazai
csapat elsô rohamait egy remek támadást
követôen góllal fejezte be. Az 5. percben
Tóth, Magosi és Újhelyi volt a labda útja, a
helyzetet a volt celli csatár értékesítette.
(1-0). A gól után a vendégcsapat magához
vette a játék irányítását, és a 14. percben
Csákvári, egy kapu elôtti kavarodást köve-
tôen kiegyenlített. (1-1). A 40. percben az-
tán Hudák Tamás oldotta a feszültséget,
aki 30 méterrôl szabadrúgásból bombázott
a bal felsôbe. (1-2). Két perccel késôbb
Németh Attila remekül tette Szabó Leven-
téhez a labdát, aki egybôl, a védôk lába
között a bal alsóba lôtt. (1-3). A három lôtt

gól mellett ugyanennyit még ki is hagytak
az elsô félidôben a vendégek. A második
játékrész is a helyzetek kihagyásával in-
dult, de most már ebben a hazaiak is part-
nerek lettek. Olyannyira, hogy két kima-
radt helyzetük után Tóth Andrisnak még
egy hatalmas bravúrra is szüksége volt,
hogy mentse az eredményt. Végül azon-
ban helyre állt a rend, és 78. percben
Hudák távoli szabadrúgásából, mely át-
szállt a védôk fölött, Manganelli 5 méter-
rôl a jobb sarokba emelt. (1-4). Ezzel még
nem elégedtek meg a vendégek, mert a
86. percben a mérkôzésen kitûnôen és
nagy kedvvel játszó Hudák beadását Szabó
Levente 6 méterrôl bólintotta Kaszás Attila
kapujába. (1-5).

»TIM

Az április 30-ai és május 1-jei forduló
mérkôzései: április 30. Soroksár-Mezô-
falva, Budakalász-Paks, Pénzügyôr-
Kaposvölgye, május 1. Komló-Celldö-
mölk 17.00 óra, Integrál-DAC-
Szentlôrinc, Balatonlelle-Felcsút, Bu-
dafok-Veszprém, Barcs-Gyirmót.
Elmaradt mérkôzések: május 4.
Kaposvölgye-Felcsút, Paks-Barcs, má-
jus 11. Mezôfalva-Celldömölk 17.00
óra, Integrál-DAC-Komló.

Még nincs veszve semmi

az nb ii hummel-csoport állása

1. Felcsút 20 14 3 3 41 - 21 45
2. Paks 21 12 3 6 35 - 18 39
3. Soroksár 20 10 6 4 39 - 27 36
4. Veszprém 20 10 4 6 26 - 20 34
5. Budakalász 22 8 7 7 38 - 34 31
6. Gyirmót 21 8 7 6 32 - 28 31
7. Kaposvölgye 21 8 7 6 26 - 23 31
8. Szentlôrinc 21 9 3 9 32 - 23 30
9. Balatonlelle 20 8 6 6 34 - 30 30
10. Integrál-DAC 20 9 3 8 34 - 32 30
11. Celldömölk 21 8 5 8 33 - 25 29
12. Barcs 21 8 5 8 32 - 31 29
13. Komló 20 5 8 7 21 - 22 23
14. Mezôfalva 21 4 5 12 31 - 47 17
15. Budafok 21 4 3 14 17 - 41 15
16. Pénzügyôr 20 2 1 17 14 - 63 7
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Vízszintes: 1. A megfejtés elsô része 12. Szerelem, latinul 13.
Aroma 14. HK 15. Biceg 17. Román autójel 18. Anyu párja 20.
Minôségi ellenôr 21. Vegyjele: B 22. Hatalmas 24. Iljusin 25.
Szobába 26. Volt 27. Erika 28. Világítást kikapcsoló 31. Hang-
talanul mattol! 34. Bifláz 35. Névelô 36. Óceán, magánhang-
zói 38. Autós Tanulóiskola 39. Nôi hangszín 40. Zákány eleje!
42. Tajték 43. Lítium 45. Liter 46. Vigyázó 47. Kezdôdik a va-
kolás! 48. Szolmizációs hang 50. Ámde 53. ROÁ 54. Bátortalan
57. Amerikai DIN 58. Röppálya 59. Rádiusz
Függôleges: 1. A feszültség jele 2. Vízparti rámpa 3. AM  4. Ruhát
tisztít 5. Menyasszonyom 6. Ilyen iskola is van 7. Nitrogén 8. …,
az is 9. Matatni kezd! 10. Lásd: függ.3. 11. Égetô, sajgó 14. A
megfejtés második része 16. Irón 19. Csaholó 21. Benelux állam
lakója 23. Ittrium 25. Óriáskígyó 29. Férfinév 30. Ilyen a mada-
rak teste 32. Megelôz 33. Matat 37. Páratlanul ágas! 41. … Áron
rézágyúja 44. Intercity 47. Metsz 49. Ôsanyánk 51. Maró folya-
dék 52. Felsô végtag 55. YA 56. Névelô 58. Az áramerôsség jele

Elôzô rejtvényünk helyes megfejtése: Már a munkahelyemen sem tu-
dok aludni. Nyerteseink könyveket kapnak ajándékul, amelyeket a pol-
gármesteri hivatalban, Molnár Gábor szakreferensnél vehetnek át.
Nyerteseink: Nagy Györgyné, Celldömölk, Széchenyi u. 14. és Németh
Lászlóné, Nemeskocs, Petôfi u. Gratulálunk!

Trabantos
Száznegyvennel jöttem haza a Balatonról, és valami kopogott a
motorban – mondja a trabantos a szerelônek.
Válasz a vízszintes 1. és a függôleges 14. sorokban.

Keresztrejtvény
Beküldendô a vízszintes 1., a függôleges 14.
Beküldési határidô: május 6.
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Új, szelektív hulladékgyûjtési mód-
szert, a házhoz menô zsákos gyûj-
tést vezették be Celldömölkön. A
Celli HUKE Kft. és az ÖKO-Pannon
Kht. tájékoztatóját az alábbiakban
olvashatják.

Április elejétôl a lakosságnak lehetôsége
nyílik arra, hogy a háztartásában keletke-
zô, hasznosítható csomagolási hulladékait
már nemcsak a hulladékgyûjtô szigete-
ken, hanem otthon is gyûjtheti a házhoz
menô zsákos gyûjtés bevezetésével. Az
Európai Unióban már hatékonyan mûködô
rendszer ma még újdonságnak számít
Magyarországon, de bízunk benne, hogy
a szelektív hulladékgyûjtés e kényelme-
sebb és hatékonyabb módja hamarosan
mindennapi rutinná válik mindannyiunk
számára.
A lakosok április 4-ét követôen Celldömöl-
kön a Celli HUKE Ügyfélszolgálati Irodájá-
ban (Temesvári u. 16.) regisztráltathatják
igényüket a házhoz menô gyûjtésre. Akik
jelentkeznek, díjmentesen kapják meg a
sárga színû, nyakánál összehúzható, 80 li-
teres, emblémázott mûanyag zsákot. A
zsákok tízdarabos kiszerelésben, a szüksé-
ges mennyiségben vehetôk át. A sárga

zsák kizárólag csomagolási hulladékok sze-
lektív gyûjtésére használható.
Mi kerülhet a zsákba? A zsák fém-, mû-
anyag, papírcsomagolások és az italos
kartondobozok gyûjtésére szolgál. Kér-
jük, üveget ne tegyenek bele, mert ha
eltörik, könnyen kivághatja a zsákot, és
balesetet okozhat. A hulladéknak minden
esetben tisztán kell a zsákba kerülnie,
mert ez a hasznosításuk egyik alapfelté-
tele. A fémhulladékok közül a zsákba
gyûjthetjük az alumínium italdobozokat,
az alumínium tálcákat, alufóliát, a kon-
zervdobozokat, az üvegek fém záróele-
meit, kupakokat és az egyéb fém csoma-
golóanyagokat. Figyeljünk oda, hogy zsí-
ros, ételmaradékkal, illetve mérgezô
anyaggal szennyezett hulladék ne kerül-
jön a szelektív gyûjtôzsákba. A papírhul-
ladék gyûjtésénél vegyük figyelembe a
zsák méretét, csak a kisebb papírhulladé-
kokat tegyük bele, például papírzacskó-
kat, teás vagy fogkrémes dobozokat. A
nagyobb kartondobozokat a begyûjtés
napján a zsákok mellé helyezzük ki. A
zsíros, ételmaradékkal szennyezett papír
nem hasznosítható újra, annak a kommu-
nális hulladékok között a helye. A mû-
anyag hulladékok közül a zsákba tegyük

Zsákos hulladékgyûjtés az üdítôs és az ásványvizes palackokat, a
különbözô zsugorfóliákat, bevásárló rek-
lámtáskákat, a kozmetikai és tisztítósze-
rek flakonjait. A flakonokban maradt
vegyszerek nehézkessé teszik a hasznosí-
tási eljárást, ezért kérjük, mindig öblítsék
ki, mielôtt a zsákba dobják. Fontos, hogy
ha a palackokat, flakonokat laposra ta-
possuk, több fér el belôlük a zsákban, így
könnyebben tárolható. A többrétegû te-
jes vagy italos kartondoboz három
anyagtípusból áll: papírból, alumíniumból
és mûanyagból. Az ilyen csomagolásokat
kilapítva gyûjtsük a zsákban.
A megtelt zsákokat a rajtuk található
összehúzó szalaggal zárjuk le, és a gyûjtô-
napokon, minden hónap második szerdá-
ján a ház elé tegyük ki. A begyûjtés elsô
napja: május 11-e. A vegyes, nem haszno-
sítható hulladék nem kerülhet a sárga
zsákba, mert azokat a gyûjtôjárat munka-
társai nem viszik el, az ingatlanok elôtt
hagyják. Kérjük Önöket, hogy a szemét el-
szállíttatására vegyék igénybe a szintén
emblémázott, szürke színû zsákunkat,
amelynek összegyûjtése továbbra is az ed-
digi rendszer szerint történik.
Köszönjük az együttmûködését!

További információ: 
Celli HUKE, Celldömölk, Temesvári u. 16.
Telefon: 95/423-050.



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

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

Hirdessen az Új
Kemenesaljában!

Lapunk megbízott hirdetésszervezôje Nagy Antal

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

Április 29. (péntek)
17 óra: 95-ös körzet fellépése
18 óra: Freetime Blues Band fellépése
21 óra: sztárvendég a Westend Blues
17–22 óra: egy pohár Pannon Ászok sör 100 Ft.

Április 30. (szombat)
11–16 óra: cigányzenés gulyásparti
16 óra: celldömölki fúvósok koncertje
17 óra: zenés délután
21 óra: sztárvendég a Dinamit
AKCIÓ! Zwack italakció! 1-et fizet, 2-t kap!

Május 1. (vasárnap)
11 óra: Soltis Lajos Színház vásári komédiák
13 óra: zenés mesedélután gyerekeknek
14.30 óra: Gáyer Gyula Általános Iskola Tücsök Bábcso-

portjának elôadása
15 óra: ingyenes lovaglási lehetôség gyerekeknek,

íjászbemutató (ingyenes íjászati lehetôség),
játékos vetélkedôk

16 óra: néptánc és táncház gyerekeknek
19 óra: bál szülôknek – zenél: Szórádi Szabi
AKCIÓ! Minden óvodásnak ingyen fagylalt! 
A vetélkedôk résztvevôinek kis és nagyobb ajándékok!

Mini majális a ligetben!
ÁPRILIS 29-ÉN, 30-ÁN ÉS MÁJUS 1-JÉN

SZERVEZÔ: MOLNÁR KERT (VOLT BISZTRÓ A KASSA UTCÁBAN)

TÁMOGATÓINK: 

MAJOR ALBERT, SZALAI PÉTER, GÁYER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SOLTIS LAJOS SZÍNHÁZ, KEMENESALJA NÉPTÁNCCSOPORT, 
PEPSI, METÁL-TECH 2004 BT., FIRM 2003 BT., CVSE

Minden program igénybe vétele ingyenes a gyermekek részére, amit köszönünk a fellépôknek és a támogatóknak!



2005. 07. 07–13. és 08. 25–31.  
Észak-Erdélyen át Székelyföldre
68.900/fô
2005. 04. 15–17. és 09. 27–29.
Salzburg–Salzkammergut
52.900/fô
2005. 04. 21–24. 06. 23–26. 08. 18–21. 09. 15–18.
Prága–Karlovy Vary
47.900/fô
2005. 10. 13–16.
Salzburg–Chiemsee
65.900/fô
2005. 07. 21–24.
Krakko–Czestochowa
52.900/fô
2005. 05. 27–29.
Bécs
43.900/fô
2005. 07. 15–16. és 10.21–22. 
Bécs–Klosterneuburg
29.900/fô
2005. 05. 19–25. 08.04–10.  09. 06–12.
Körutazás Erdélyben 62.900/fô

Megjelentek az idei évi egyéni-, 
repülôs és belföldi 
nyaraló programfüzetek.

PROGRAMJAINK CELLDÖMÖLKI FELSZÁLLLÁSSAL, FÉLPANZIÓVAL ÉRTENDÔEK.

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

A ciklámen Tourist idei körutas ajánlataiból:

ÚÚJJRRAA  EELLKKEEZZDDÔÔDDÖÖTTTT  AA  VVAALLUUTTAAVVÁÁLLTTÁÁSS  AA  CCIIKKLLÁÁMMEENN  TTOOUURRIISSTT  UUTTAAZZÁÁSSII  IIRROODDÁÁBBAANN

NET-CELL Kft.
Celldömölk, Kossuth L. u. 18. 

Tel.: 95/424-472, 06 20/938-9000

Celldömölk I., Kossuth L. u. 18. 
Telefon: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1. 
Telefon: 95/420-507
Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60.
Telefon: 95/394-005
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,

ostffyasszonyfai kirendeltségénél, vönöcki kirendeltségénél.

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

kártya, SMS szolgáltatások, házi bankszolgáltatás.

Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet

A részletekrôl érdeklôdjön munkatársainknál!

Térjen be HOZZÁNK,

megéri!RÉPCELAK

Várju Önöket a Kemenesalja Expón!


