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* Csak 2 éves hûség nyilatkozat esetén, a kedvezményes havidíj (2000Ft).  Egyéb esetben a kiépítés költsége 15.000 Ft. Az Internet akció 
visszavonásig, kizárólag a T&A Celldömölki Kábeltelevízió Kft. hálózatán érvényes. A tájékoztatás nem teljes körû, részletek és további információ:

www.cellkabel.hu címen ill. ügyfélszolgálatunkon: Celldömölk Kossuth L. u. 16. Tel.: 95/423-423!

ÔSZI AKCIÓNK KERETÉBEN VALAMENNYI
DÍJCSOMAG 0 Ft BELÉPÉSI DÍJ MELLETT
2006. JANUÁR 31-ig, 2000 Ft-OS HAVIDÍJJAL!

Celldömölk, Kolozsvár utcában, a Mesteri felé vezetô úton. 
Nyitva: minden nap 6.00–21.00 Balogh Zsolt vállalkozó 

+ NYEREMÉNY:
A sorsoláson jelenlévôk között 1 db 20 l-es 

üzemanyag-utalványt sorsolunk ki!
A nyereményjáték október 17-én indult és december 22-ig tart.

Sorsolás: 
december 23-án 18 órakor a Kolozsvár úti üzemanyagkúton.

A kedvezô árak mellett 6000 Ft feletti 
tankolás esetén nyereményekkel 
várjuk vásárlóinkat.

Hölgyeknek:
1. díj: teáskészlet
2. díj: piperecikkcsomag
3. díj: szemceruza, körömlakk

Uraknak:
1. díj: autós szett (elakadásjelzô, 

égôkészlet, elsôsegélydoboz)
2. díj: láthatósági mellény
3. díj: ablaklehúzó

Fôdíj hölgyeknek és uraknak:
1. díj: DVD lejátszó

2. díj: CD-s autórádió
3. díj: ingyenes 20 l-es 

üzemanyag-utalvány

Ismét karácsonyi 
akció a Kolozsvári úti 
üzemanyagkúton!
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Szórólapok,
ó, jaj!
Gondolom, nem vagyok egyedül,
akinek elege van a különbözô szóró-
lapokból és prospektusokból, ame-
lyekkel hetente elárasztanak ben-
nünket. Legtöbbjüket szinte olvasat-
lanul dobom a szemétbe. Ám most
elsôsorban nem is emiatt, hanem
egyes lelkiismeretlen terjesztôk tre-
hánysága okán morgolódom.
Úgy vélem, hogy a szórólapok ter-
jesztôinek ugyanúgy az lenne a kö-
telességük, hogy a kiadványokat a
lakosság postaládáiba tegyék, mi-
ként a hírlapkihordók az újságot, a
postások a leveleket. Vannak, akik a
felvállalt munkát lelkiismeretesen
ellátják, de ezúttal nem róluk van
szó, hanem azokról, akik az ô hitelü-
ket rontják.
Rendre tapasztalom, hogy egyes ter-
jesztôk nem hajlandóak lépcsôt járni,
hanem lerakják a „küldeményt”
még a nyitott lépcsôházak lépcsôire
is – általában jóval többet, mint
ahány lakás van –, aztán majd viszi,
aki akarja, vagy a szél. A legújabb
verzió, hogy feljön ugyan a terjesztô
a lakás ajtajáig, de nem dobja be a
küldeményt, hanem ledobja a láb-
törlôre. Hát oda a kutyák szoktak …
Nem tudom, ha látnák ezt a megbí-
zóik, vajon mit szólnának hozzá?!

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Jótékony célú vásárt
rendeznek
Jótékonysági vásárt tartanak a
bölcsôde javára a mûvelôdési
központban. Szombaton 8 és 12
óra között, vasárnap 14 órától
estig mehetnek az érdeklôdôk a
vásárra, és vásárolhatnak a jóté-
kony célú rendezvényre felaján-
lott tárgyakból, amelyek között
játékok, ruhák, cipôk, biciklik,
ágy, korcsolyák és sítalpak is
lesznek.

Képviselôi fogadóóra
Hetényi Endre, a 4. számú vá-
lasztókerület önkormányzati kép-
viselôje tart fogadóórát decem-
ber 8-án 17 és 18 óra között a
mûszaki szakközépiskolában.

Visszavonhatatlanul megérkezett a tél.
Munkánkat befejezve sietünk haza, este
leülünk a jó meleg szobában, és bekap-
csoljuk a tévét, hogy megnézzük a másna-
pi idôjárás-jelentést. A meteorológia tudo-
mánya azonban még csak a múlt század-
ban bontakozott ki, ezért felmerül a kér-
dés: Vajon honnan tudták nagyszüleink,
dédszüleink vagy éppen az ô elôdeik, hogy
milyen idôre számíthatnak másnap, azután
vagy éppen egy hónap múlva? Elôdeink
bölcs emberek voltak, mindenféle tudo-
mányos szerkezetek, mûholdak és finom
berendezések nélkül, saját természetbeni
megfigyeléseikre hagyatkozva, gyakorlati
tapasztalataik alapján jósolták meg a vár-
ható idôt. Nézzünk ezek közül néhány, a
télre vonatkozó, névnapokhoz kötôdô népi
idôjóslást.
November 11. Márton napja: „Ha Márton
fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, ke-
mény tél várható.” Nos, ebben az évben
úgy néz ki, hogy elég kemény télre kell
számítanunk, hiszen ezen a napon nem
esett a hó. Sokak szerint a Márton-napi
idô a márciusi idôt is megmondja nekünk.
Faluhelyen nagyon sokszor ezen a napon
libát készítettek ebédre vagy vacsorára,
hogy a liba csontjából tudják megjósolni a
várható idôt. Úgy tartották, hogy „ha a li-
ba csontja fehér és hosszú, akkor havas
lesz a tél, ha viszont barna és rövid, ak-
kor sáros.”
November 19. Erzsébet napja: Ha ezen a
napon havazik, akkor biztos, hogy Erzsé-
bet megrázta a pendelyét. A tél és a kará-
csony rámutatónapja is. A népi kalendá-
rium szerint „Szent Erzsébet napja tél ere-
jét szabja”.
November 25. Katalin napja: Ehhez a nap-
hoz kötôdô idôjóslás szerint, ha „Katalin
kopog, akkor karácsony locsog, viszont ha
Katalin locsog, akkor karácsony kopog.”
December 6. Szent Miklós napja: A népi
hiedelem szerint, ha ilyenkor már havazik,
akkor „Miklós megrázta a szakállát”, mely-
bôl a karácsonyi idôjárásra következtettek.
Január 1. Újév napja: Több jóslás is fûzôdik
ehhez a naphoz. Jó esztendôt jelent, ha az-

nap napfényes, szép idô van. Néhány he-
lyen pedig úgy vélték, ha aznap tiszta, csil-
lagos az ég, akkor rövid lesz a tél.
Január 18. Piroska és január 22. Vince nap-
ja: Termésjósló és idôjárásjósló szokások
fûzôdnek e napokhoz. Például „Ha Piros
napján fagy, negyven napig el nem hagy”,
vagy „Hogyha szépen fénylik Vince, meg-
telik borral a pince.”
Szerencsére ezek a népi hiedelmek azért
még nem haltak ki teljesen, szorosan hoz-
zátartoznak népi kultúránkhoz, ismeretük
és ápolásuk egyfajta tisztelgés is elôdeink
elôtt. Az idôjóslás „tudománya” még fô-
leg faluhelyen most is megtalálható. En-
nek legfôbb bizonyítéka az állatok visel-
kedésének megváltozásából levont követ-
keztetések, amibôl meg tudják állapítani
az idôjárás változását. Így, ha a hangyák
futkosnak, és izgatottan hordják tojásai-
kat, a szamár vadul ordít, vagy ha a fecs-
ke szárnyával a vizet csapja, biztos, hogy
esôre lehet számítani.  Ha a kocsiküllô
nyikorog, ha a tejút pislog, a szentjános-
bogár nagy fénnyel világít, vagy ha vala-
kinek viszket a talpa és nyilall a tyúksze-
me, akkor már biztos, hogy nem ússzuk
meg a kiadós esôt.

»TAKÁCS M. TÜNDE

A tél és az idôjóslás

ha miklós megrázza a szakállát, 

akkor december 6-án is sok hó lesz

» J E G Y Z E T

Makray R. László: Fénykeresôk

A Csend öleli mindennapjainkat
vagy ordító zaj, emberi vihar
fényt keresôk tétován megállnak
talány a hová, a kivel, a hogyan.

Hazugsághalmokkal borítják a
lelkünk
álszentül felkent talmi szónokok
a kérdés dübörög, dobban bennünk
eljön, vagy nem jön, feszít a titok.
Egyszer csak halkan dudorászni kezd
a csüggedt fejû hallgatag ember

zümmögô dallam halk reményt
ébreszt
a kietlen-hangos emberüvöltésben.

De válasz nincs,
és egyre nincs…

…ám egyszer 
apró fény csillan a 
csodaváró ádventi légben
gyertyafényû csengô csendül
messzi-halkan fenn az égben.

Advent 2005.
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Németh Tamás református lelkész
1970-ben született. Hatgyermekes
lelkészcsaládban nôtt fel. Gyermek-
korát Magyaralmáson és Balatonke-
nesén töltötte, a középiskolai éveket
a Debreceni Református Kollégium
Gimnáziumában végezte el. A kato-
nai szolgálat elôtt egy esztendôt Né-
metországban volt, majd 1990-ben
kezdte el teológiai tanulmányait a
Károli Gáspár Református Egyete-
men. 1995-ben, tanulmányai befeje-

zését követôen Svájcban volt ösztön-
díjas. Hazaérkezése után két és fél
esztendôt segédlelkészként töltött
Adorjánházán és Egeralján. Ekkor is-
merte meg pedagógus feleségét. Há-
rom gyermekük van, két fiú és egy
kislány. Celldömölkre érkezése elôtt
a Somogy megyei Kadarkúton hat
éven keresztül teljesített szolgálatot.
A celldömölki református gyülekezet
egyházközségi választói közgyûlése
ez év július 17-én választotta meg
lelkészének.
– Két összetevô segítette annak ide-
jén a választásomat, hogy lelkész le-
gyek. Egyrészt a családi háttér, hi-
szen édesapám is lelkész, másrészt
felnôtt fejjel már tudatosan döntöt-
tem úgy, hogy Istent szeretném szol-
gálni. A celldömölki gyülekezet na-
gyobb, mint azok, ahol eddig szolgá-
latot teljesítettem. Ez egy jól szerve-
zett, öntudatosabb, önállóbb városi
gyülekezet, a tradícióknak nincs ak-
kora szerepe. Kedvesen, barátságo-
san fogadtak. Közel hétszázan vallják
reformátusnak magukat Celldömöl-
kön és a környezô 25 településen.
Ebbôl 300 fô egyházfenntartó.
Németh Tamás elôdei, Nádasdy Lajos,
Jakab Lajos és Szentpály-Juhász Imre

munkáját szeretné folytatni. Feladata
nagyon sokrétû. A gyülekezetben
mûködik egy nôegylet, baba-mama
kör, bibliaórákat és konfirmációs órá-
kat tart, iskolai és gyülekezeti hitok-
tatást folytat. Szeretné a középiskolai
korosztályt is bevonni a gyülekezeti
életbe. Tervei között szerepel egy
gyülekezeti énekkar megszervezése,
egy gyülekezeti újság beindítása és a
családok látogatása. Evangelizációs
hetet tartottak november 28-a és de-
cember 3-a között Celldömölkön,
melynek az volt a témája, hogy ki-
csoda Isten. 
Németh Tamás november 12-ei beik-
tatási szertartásán nagyon sokan tisz-
teletüket tették egykori gyülekeze-
teibôl és más felekezetekbôl is. Jelen
volt dr. Márkus Mihály, az egyházke-
rület püspöke is, a beiktatást pedig
Szakál Péter esperes végezte. Né-
meth Tamás igehirdetésének legfon-
tosabb gondolata az volt, hogy Krisz-
tus egyházát Krisztus készteti szolgá-
latra, neki kell megfelelni. 
A celldömölki református gyülekezet
lelkésze néhány hónap után úgy gon-
dolja, szívesen maradna hívei között
hosszú ideig.

»VASS VERA

Megkapták jogos járandóságukat, 13. havi juttatásukat a celldömölki rendôrök. Mint ismeretes,
a 2004. évre járó 13. havi külön juttatásnak korábban csak az 1/12-ed részét kapták meg. A két
celli rendôr keresetet nyújtott be munkáltatójuk ellen, hogy megkapják az összeg nagyobbik
részét, a járandóság 11/12-ed részét is. A megyei bíróság ítélethirdetése szerint a pénz jár nekik,
így két héttel ezelôtt megkapták a fennmaradó összeget.
A precedensértékû per sikere nyomán a megyében, sôt az országban is több rendôr nyújtott be
újabb kereseteket, közöttük további celldömölki rendôrök is. Vas megyében eddig tizenegy
jogerôs ítélet született, és húsz fölötti azon ügyeknek a száma, amelyek másodfok elôtt vannak.

»T.G.

Új lelkész a gyülekezet élén

Súlyosabban büntetik ezentúl azo-
kat, akik a hulladékukat más gyûj-
tôedényébe rakják. A helyi rendele-
tet törvény alapján módosították.

A lakosság és a városüzemeltetô cég
részérôl már többször megfogalmazó-
dott az igény, hogy szankcionálják, ha
egyesek a más tulajdonában vagy
használatában lévô gyûjtôedények-
ben helyezik el a hulladékukat. Rend-
szeres panaszok vannak például azzal
kapcsolatban, hogy a temetôi hulla-
dék számára kitett gyûjtôedények-

ben, sôt mellette, háztartási hulladék
– egyebek mellett ruhák, televíziók,
bútorok – találhatók. De azokat, akik a
saját hulladékukat odaviszik, nehéz
tetten érni, így büntetni is. A helyzet
most változik, hiszen egy a múlt év
végén elfogadott és novembertôl ha-
tályba lépô törvény is szigorítást java-
sol. Így a képviselô-testület módosí-
totta a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi rendeletét.
A módosítás alapelve, hogy a háztartá-
si, a közületi és a közterületi szilárd hul-
ladékot csak a nekik megfelelô gyûjtô-

németh tamás lelkészbeiktatásán sokan részt vettek

Szemetet a saját szemetesbe

Megkapták a pénzüket

edényekbe szabad tenni. Ezek után ti-
los a közületi szilárd hulladékot elhe-
lyezni a háztartási, családi és társas-
vagy tömbházaknál lévô hulladékgyûj-
tô edényekben, illetve a piaci, temetôi,
egyéb közterületi hulladékgyûjtôkben.
Ugyanígy tilos a közterületi szilárd hul-
ladékot háztartási vagy közületi gyûjtô-
edényekbe tenni, illetve a háztartási
szilárd hulladékot közületi vagy közte-
rületi gyûjtôedényekbe helyezni. A sza-
bálysértést 30 ezer forintig terjedô
pénzbírsággal büntetik. A szabálysérté-
sen tetten ért elkövetôt – akár bejelen-
tés alapján is – a közterület-felügyelô,
illetve a polgármesteri hivatal helyszíni
bírságolási joggal felhatalmazott ügyin-
tézôje 500 forinttól 10 ezer forintig ter-
jedô helyszíni bírsággal sújthatja.
Ezentúl szigorúbban foglalkoznak
azokkal a gazdálkodó szervezetekkel,
amelyek a kötelezô hulladékkezelési
közszolgáltatást nem veszik igénybe.
Nekik a város jegyzôje számára kell
igazolniuk, hogy gondoskodnak a
hulladék gyûjtésérôl, hasznosításáról
vagy ártalmatlanításáról.

»T.G.
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Az euró bevezetésérôl és az állam-
háztartás hiányának megítélésérôl
is beszélt a pénzügyminiszter cell-
dömölki látogatásakor, november
25-én. Veres János a vállalkozói fó-
rumon és a sajtónak tartott beszél-
getésen is érintette a két témát.

A 2006. évi költségvetés tárgyalása-
kor sarkalatos pont a büdzsé hiány-
száma. A magyar kormány úgy véli,
jövôre az államháztartás hiánya 4,7
százalékos lehet az idei 6,1 százalék
után.
– Beterjesztettük a költségvetést,
mely szerint 2006-ban 1,4 százalékkal
csökkentjük a deficitet az ideihez ké-
pest. A 4,7 százalékra való hiánycsök-
kentést ráadásul úgy érjük el, hogy
közben 200 milliárd forint adócsök-
kentést is végrehajtunk – mondta Ve-
res János. – Ezzel párhuzamosan több
mint 200 milliárd forint kiadáscsök-
kentést is véghez kell vinni a költség-
vetésben a következô évben a 2005-
ös esztendôhöz képest. Mindehhez re-
formokra van szükség az államigazga-
tás, az önkormányzatok, az oktatás és
az egészségügy terén.
Így például január 1-jétôl az egész-
ségügy területén érdemi változtatá-
sokat indítanak el a bevételi oldalon,
hiszen az egyénenkénti nyilvántartá-
sa a befizetéseknek azt szolgálja,
hogy azok is részt vállaljanak az
egészségügyi közteherviselésben, akik
eddig ezt nem tették meg. Mint
ahogy a pénzügyminiszter mondta: az
a nagyjából ötszázezer ember, aki ma
felnôtt, nagykorú magyar állampol-
gárként potyautasként utazik az
egészségügyi ellátórendszerben, azok-
tól is legyen valamennyi bevétel.
Véleménye szerint mind a négy par-
lamenti párt a háttérben egyetért az-
zal, hogy lépni kell az említett négy
területen.
– Ahogy a Parlament folyosóján ta-
pasztalom, az MDF, a Fidesz, az SZDSZ
és az MSZP képviselôi is egyetérte-
nek, hát elôbb-utóbb a parlamenti

teremben is egyet fognak érteni. Azt
gondolom, hogy az ország érdekében
kell, hogy kialakuljon ezekben a dol-
gokban az egyetértés, és megtegyük
a szükséges törvénymódosításokat
minél hamarabb. Nem gondolkodha-
tunk változatlan struktúrában, szük-
ség van a kiadások csökkentésére,
mert ennyi bevétel-növekedése nem
lesz az országnak.
Veres János azt is kifejtette, hogy a
jövô évi 1,4 százalékos hiánycsök-
kentésen kívül 2007-re és 2008-ra
csak olyan ütemû hiánycsökkentést
szabad bevállalni, amihez megvan a
politikai egyetértés. Mint mondta, bi-
zonyára lesznek, akik nem örülnek
majd a csökkentéseknek, hiszen ré-
gen kialakult privilégiumokat kell
megsérteni adott területeken, de az
ország ezt nem kerülheti el. Vitatha-
tatlan, hogy a fejlôdés érdekében
ezeket mihamarabb meg kell valósí-
tani. Így gyorsabb lehet a magyar
gazdaság, a magyar társadalom fel-
zárkózása az európai normákhoz, az
európai átlagokhoz. A társadalmi vá-
rakozás is alakítható, ehhez azonban

Az államháztartásról és az euróról

veres jános pénzügyminiszter

az kell, hogy ne egy ígérgetôs kam-
pány alakuljon ki a jövô évi választá-
sokkor. Ne egy arra licitálós kampány
legyen, hogy mennyivel fogják csök-
kenteni az árakat, ne egy olyan kam-
pány legyen, ami gazdaságilag meg-
alapozatlan.
Veres János szerint az 1,4 százalékos
hiánycsökkentés megfelel az ország
gazdasági teherbíró-képességének. A
kormányzati 4,7 százalék helyett az
Európai Bizottság azonban 6,7 száza-
lékos magyar hiányt jósol 2006-ra.
– A brüsszeli bizottsággal érdemben
nem vagyunk vitában, hiszen ugyan-
olyan mértékû gazdasági növeke-
dést, inflációt, beruházási bôvülést
prognosztizálnak, mint amivel mi is
számolunk. Csupán három tétel miatt
van vita – hangsúlyozta a miniszter.
Az unió kormánya szerint az adóre-
form, illetve a családtámogatási rend-
szer megváltoztatásával járó bevétel-
kiesés hiányozni fog a büdzsébôl. Ve-
res János elmondta, hogy mindkettô-
nek megvan a fedezete a költségve-
tésben. Mint mondta, a harmadik té-
telben valóságos vita van a magyar
kormány és az Európai Bizottság kö-
zött. Brüsszel beszámolja a jövôre ér-
kezô Gripen gépek beszerzésével
kapcsolatos kiadásokat is, míg a ma-
gyar kormány nem. A pénzügymi-
niszter aláhúzta: az unió statisztikai
hivatala, az Eurostat nem alakította ki
a végsô álláspontot arról, hogy abban
az évben kell elszámolni a költsége-
ket, amikor a gépek leszállnak, ezért
nem vették be a kiadási oldalba.
Mivel a gazdaságpolitika megítélésé-
ben a deficiten kívül nincs érdemi kü-
lönbség Brüsszel és Budapest között,
a hiánycsökkentési program tartható,
és az inflációs kritérium is teljesül, a
pénzügyminisztérium vezetôje sze-
rint 2008-ra Magyarország képes tel-
jesíteni a kritériumokat az euró beve-
zetéséhez. Hogy utána mikor vezet-
jük be a közös pénzt, az már egy kü-
lön döntés eredménye lesz.

»TULOK GABRIELLA

Egy francia vállalattal alakított ki ületi kap-
csolatot a közelmúltban még felszámolás
alatt lévô cég, a SZIRE Kft. November 23-
án írta alá a celldömölki ruházati vállalko-
zás ügyvezetô igazgatója, Halászné Ráber
Katalin és a francia FIM vállalat tulajdono-
sa, Pascal Martin-Lalande a két cég közöt-
ti együttmûködési szerzôdést. A francia

cég vezetôje a korábban már városunkban
járt Verbói Lentulay György, a Francia Be-
csületrend Magyar Tagozatának elnöke
közbenjárására érkezett Celldömölkre.
A SZIRE Ruházati Kft.-t (korábban Ruházati
Ktsz., majd ERISZ Ruhaipari Kft.) május ele-
je óta irányítja az új vezetés, céljuk az volt,
hogy a korábbi partnerek mellett újakat is

Francia szerzôdés
szerezzenek. A francia cég magas nívójú
konfekció termékek, a Franciaországban
leghíresebb luxus kivitelû sportöltönyök
gyártója. Az együttmûködési szerzôdés ré-
vén a celldömölki vállalkozás francia, vala-
mint az Európai Unió más országainak pia-
caira is belép az itt készített termékekkel,
hiszen a kft. dolgozói az unió több orszá-
gába is bedolgoznak bérmunkával. Az új
munkához speciális gyártósorokat is kiala-
kítanak a ruházati vállalkozásnál.

»T.G.



K R Ó N I K A  »

6

A költségvetésben 13,1 milliárd fo-
rinttal több forrást javasolnak a szo-
ciális ellátás és az oktatás területére a
parlamenti szavazás elôtt, jelentette
be Veres János pénzügyminiszter Cell-
dömölkön november 25-én., a szocia-
lista párt parlamenti frakciójának
költségvetési munkacsoportja ülésén.

Kétnapos kihelyezett ülést tartott a
múlt hét végén Celldömölkön az MSZP
parlamenti frakciójának költségvetési

munkacsoportja. Szabó Lajos Vas me-
gyei képviselô, a munkacsoport veze-
tôje Veres János pénzügyminiszterrel
sajtóbeszélgetésen jelentették be,
hogy az önkormányzatok finanszíro-
zásának jelentôs összegû növelésé-
hez módosító javaslatot tettek. A
költségvetési viták során elég nagy
érdeklôdést váltott ki a szociális ellá-
tás és az iskolai oktatás finanszírozá-
sának kérdése. A módosítással a be-
nyújtott költségvetési javaslathoz ké-
pest több forrást tudnak biztosítani
ezekre a területekre.
– A szociális ellátásra mintegy 6,3
milliárd forinttal többet, az oktatás,
köztük a mûvészeti oktatás normatí-
váira pedig 8,7 milliárd forinttal töb-
bet, összesen 13,1 milliárd forinttal
több forrást biztosítunk az önkor-
mányzatok jövô évi finanszírozásá-
hoz ezen feladatok ellátásának nor-
matívájának emelésével. Ennek dön-
tô része az önkormányzatok által sza-
badon felhasználható forrás – hang-
súlyozta a pénzügyminiszter.
A 13,1 milliárd forinttal a bázis év-
hez, tehát 2005-höz képest az önkor-
mányzatok központi költségvetési fi-
nanszírozása három százalékkal több.

Új pénzforrások az önkormányzatoknak
Veres János hozzátette, hogy a költ-
ségvetés beterjesztésekor a többlet
2,5 százalék volt, így ez a változás
még kedvezôbbé teszi az önkor-
mányzatok jövô évi költségvetését.
Kiemelte: miután olyan forrásból biz-
tosítják ennek a pénznek a fedezetét,
amely nem növel hiányt, ezért tarta-
ni fogják az általa sokszor hangozta-
tott 4,7 százalékos államháztartási
hiányt a költségvetés szavazásánál a
módosítások elfogadásával is.
A költségvetési munkacsoport tagjait
ezután fórumra hívta Fehér László
polgármester és Söptei Józsefné al-
polgármester. A fórumon Celldömölk,
Sárvár és Répcelak önkormányzati
vezetôit, vállalkozóit aktuális kérdé-
sekrôl tájékoztatta Veres János. Így
szó esett egyebek mellett az iparûzé-
si adó eltörlésérôl, a minimálbér
emelésérôl, valamint az euró és a fo-
rint árfolyamának kérdésérôl is. A
pénzügyminiszter felelevenítette
személyes élményét is, amikor két és
fél éve Celldömölkön járt a parla-
menti válogatottal focizni a Vulkán
Kupán, és gratulált a városnak a lát-
ványos fejlôdéshez.

»TULOK G.

jobbról szabó lajos, veres jános és fehér lászló

A Fidesz Isten ajándéka, mondta
Kerény Imre. A színházi rendezô volt
a vendége az MDF celldömölki szer-
vezete és a jobboldali közösségek
rendezvényének, amelyet november
21-én tartottak az Apáczai Kiadóban.

A jobboldali közösségek nevében Szentpály-
Juhász Imre köszöntötte Celldömölkön Ke-
rényi Imrét, aki rendezôi tehetségét nem-

csak a színpadon, hanem a polgári körök
rendezvényein is kamatoztatja.
Kerényi Imre szerint Magyarországon ma
szabadságharc van, amit a jobboldalnak
meg kell nyerni. „2006 tavaszáig mindenki
tegye a maga dolgát, hogy a mi táborunk
megszerezze a parlamenti többséget. Az a
cél, hogy 8–12 éves periódusban nekünk
kell uralkodni”, mondta.
Hozzátette: aki szereti a hazáját, az lépjen
be a polgári körök hadseregébe. Szerinte
az, hogy valaki szereti a hazáját, az most
nulla. Az, hogy valaki jó hazafi, az is nulla.
A választások elôtt mindenki vállaljon
feladatot. Ha lehet, vegyen ki szabadságot.
Ha vállalhatja, akkor a munkájáért ne kér-
jen költségtérítést, inkább, aki teheti, a sa-
játjából költsön, amennyit tud.
Kerényi Imre azt is kifejtette, hogy az em-
ber vezetés híján félrevezethetô, csorda
lesz belôle. Azt csinál a hatalom a néppel,
amit akar. „Nekünk, a történelmi uralkodó
osztálynak vissza kell szerezni a hatalmat”,
mondta. Szerinte a Fidesz Isten ajándéka,

viszont az MSZP és az SZDSZ magyarellenes
politikát folytat. „Ha ôk gyôznek, akkor for-
radalmat csinálunk!”, hangsúlyozta.
Kerényi Imre 12 éve még azt nyilatkozta,
hogy nem lehet minden nap tüntetni vagy
megemlékezni. A karácsony és az augusz-
tus 20-a is egy-egy nagy közös többszörös.
A társadalomnak és a politikának az a kö-
zös célja, hogy a radikálisok a margóra szo-
ruljanak. A fórum után megkérdeztük, nyi-
latkozatával ellentétben mire véljük most
ezt a gyújtó hangú elôadást. Válaszában el-
mondta: Úgy látja, az MSZP és az SZDSZ ha-
talom kirekesztô típusú, ugyanúgy, mint
ahogy kirekesztô típusú volt Grósz, Kádár,
korábban Rákosi, Szamuely és Kun Béla po-
litikája. Kérdésre, hogy a jobboldal nem ki-
rekesztô-e, csak éppen a baloldalt rekeszti
ki, azt válaszolta: A jobboldal el van nyom-
va, és ebbôl a továbbiakban nem kér. Ke-
rényi Imre szerint ki kell takarítani az or-
szágot. A kérdés csak az, hogy mikor kit
akarnak éppen kitakarítani.

»TULOK G.

Szabadságharcot akar nyerni

kerényi imre (jobbról) és szentpály-juhász imre
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Sajtótájékoztatón mutatkozott be a 4.
számú választókörzet szabad demokra-
ta országgyûlési képviselôjelöltje no-
vember 22-én. Dr. Szabó István a 2006.
évi választásokra készülve beszélt ter-
veirôl.

Az SZDSZ helyi szervezetének vezetôje,
Imre József mutatta be Sárvár – Celldö-
mölk térségének országgyûlési képvise-
lôjelöltjét a Zöld Csésze étteremben tar-
tott sajtótájékoztatón. Dr. Szabó István
2002-ben már megmérette magát a
parlamenti választásokon. Sárváron él,
gépészmérnöki, gazdasági mérnöki vég-
zettsége mellé mûszaki doktorátusi cí-
met is szerzett. 1994 óta Sárvár önkor-
mányzati képviselôje, a városfejlesztési
bizottság elnökeként és a pénzügyi bi-
zottság tagjaként dolgozik.
Országgyûlési képviselôként szeretné
elérni, hogy a térségben munkahelyeket
teremtsenek, és a munkahelyeket meg
is tartsák. Ez utóbbi érdekében fontos-
nak tartja, hogy magasabban képzett
szakemberekkel, nagyobb hozzáadott

értékkel állítsanak elô termékeket a tér-
ségben. Véleménye szerint ehhez át kel-
lene alakítani az oktatási rendszerét a
sárvári és a celldömölki középiskolák-
nak, közelebb kellene hozni az oktatást
a gyakorlati képzéshez, az igényekhez.
A képviselôjelölt elmondta: jelentôsen
növelni kellene az infrastrukturális fej-
lesztések számát. Utalva a megye útfej-
lesztési elképzeléseire, a 4. választókör-
zetet szürke foltnak nevezte ebbôl a
szempontból, hiszen abban nincsen
benne Sárváron az elkerülô út folytatá-
sa, és a Celldömölk környéki fejlesztések
is hiányosak, hiszen nincsenek meg a
csatlakozó utak. A két város fürdôivel
kapcsolatban hangsúlyozta: elképzelése
szerint az egészségprogramon belül
nemcsak a gyógyításra kell hangsúlyt
fordítani, hanem a megelôzésre is, így
sokkal kisebb összegbôl, lényegesen
jobb feltételekkel egészségesebb élet-
körülményeket lehet biztosítani. A tér-
ségre jellemzô a mezôgazdasági tevé-
kenység. Véleménye szerint sokkal na-
gyobb hangsúlyt kell fordítani arra, hogy

a mezôgazdaságban dolgozók elismert-
sége, anyagi jövedelmezôsége javuljon.
A 2006-os parlamenti választásokra ké-
szülve dr. Szabó István elmondta: pártjá-
val szolid, költségtakarékos és minden
sárdobálástól mentes kampányban sze-
retne részt venni.

»TULOK G.

Bemutatkozott a képviselôjelölt

dr. szabó istván, az szdsz képviselôjelöltje (balról) 

és imre józsef helyi elnök

horváthné stukics erzsébet és kovács ferenc fideszes

országgyûlési képviselôk

Az ország jövô évi költségvetésérôl
sajtótájékoztatón mondott véle-
ményt Kovács Ferenc és Horváthné
Stukics Erzsébet november 24-én a
polgármesteri hivatalban. A fide-
szes országgyûlési képviselôk sze-
rint a közszférában dolgozók számá-
nak csökkentésével kellene a taka-
rékoskodást megvalósítani.

A parlamentben még zajlik a 2006. évi
költségvetés vitája. Kovács Ferenc ország-
gyûlési képviselô szerint a büdzsében meg-
fogalmazott megszorítások miatt a legrá-
szorultabbak, a szegények, a nagycsaládo-
sok, a gyerekek és a nyugdíjasok járnak
rosszul. A képviselô szerint a kormány
olyan programokat állított le, amelyek biz-
tosíthatták volna a kifizetések, így például
a köztisztviselôi bérek emelésének alapjait.
Kiemelte a Fidesz lakáspolitikai támogatási
rendszerének megszüntetését. Mint mond-
ta: lehet, hogy a Fidesz lakástámogatási
rendszere valóban a jobb sorban élôket tá-
mogatta, de gazdasági mozgásteret hozott
létre a lakáspiacon és az építôiparban.
Horváthné Stukics Erzsébet hangsúlyozta: a
családtámogatási rendszer átalakításával a

legszegényebbek támogatása csökken. Bár
a kormány programjában a családi pótlé-
kot megemelték 84 százalékkal, viszont
megszûnt a gyermekvédelmi támogatás és
a 13. havi családi pótlék is. A családi adó-
kedvezményrôl elmondta: azt visszaállíta-
ná, hiszen az adókedvezményt nemcsak a
leggazdagabbak, hanem a nehéz helyzet-
ben lévô családok is részben igénybe tud-
ták venni. A képviselô kiemelte: a jövô évi
költségvetésben a szociális és gyermekvé-
delmi ágazatnál is csökkentették a norma-
tívákat, emiatt az intézmények mûködése
veszélybe került. Hangsúlyozta, hogy az
olcsó államot nem a szociális, az egészség-
ügyi és az oktatási ágazatban tervezett
megszorításokkal kellene létrehozni.
Kérdésre, hogy honnan csoportosítanának
át pénzt a forráshiányos területekre, a
képviselôk elmondták: át kellene tekinteni
a hivatalok és a hatóságok munkáját. Ko-
vács Ferenc szerint nonszensz, hogy körül-
belül egymillió ember látszatmunkát vé-
gez. Az államigazgatás mûködésének át-
szervezésével, a hivatalok és hatóságok
összevonásával felszabaduló pénzeket kel-
lene átcsoportosítani azokra a területekre,
ahonnan most pénzt vonnak el.

Olcsó állam leépítésekkel

A szociális törvény parlamenti vitáján
Harrach Péter, az Orbán-kormány család-
ügyi és szociális minisztere bejelentette:
bár aggályaik vannak, a Fidesz valószínû-
leg megszavazza a Gyurcsány-kormány
szociális törvényjavaslatát, mert az intéz-
kedésekkel támogatják a szegényeket, a
rászorulók többlettámogatást kapnak.

»TULOK G.
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Az utóbbi idô-
ben hiányzik egy
jól ismert arc a
polgármesteri
hivatalból. Mol-
nár Gábor okta-

tási és közmûvelôdési szakreferens
ugyanis, köznyelven mondva, elônyug-
díjba ment.
Molnár Gábor 31 évvel ezelôtt került az
akkori járási tanácshoz közmûvelôdési
felügyelôként. Négy év múlva – amikor
Celldömölk város lett – ô lett a mûvelô-
dési osztály vezetôje, s tizenegy éven át
hozzá tartozott az egészségügy és a
sport is. Akkoriban az osztályvezetô ha-
tósági és munkáltatói jogkört is ellátott.
A fiatal szakember állandóan képezte
magát, a közigazgatási vizsgák mellett
két újabb tanári szakot is megszerzett.
Élete és munkája nem kevés feszültség-
gel járt. Amíg fiatal volt, a tanulmányok,
a fôiskolai vizsgák, késôbb pedig a bôvü-
lô és nehezedô feladatok jelentettek
egyre több stresszhatást.

Amíg az iskolák, óvodák, mûvelôdési in-
tézmények közvetlenül állami hatáskör-
be tartoztak, viszonylag kevesebb volt a
gond, mert a mûködésükhöz szükséges
anyagi fedezetet is az állam biztosította.
Ám amikor ezek az intézmények önkor-
mányzati tulajdonba kerültek, a mûkö-
dési költségek egy részét az önkor-
mányzatnak kellett biztosítania. Mivel a
pénz mindig kevés volt, egyre több
megszorító intézkedést kellett hozni,
aminek szinte mindig velejárói voltak
egzisztenciális problémák is. Ezeket a
problémákat Molnár Gábor mindig igye-
kezett úgy intézni, hogy minél kevesebb
konfliktussal járjon. Akik ismerték és is-
merik ôt, általában nyugodt, higgadt,
kiegyensúlyozott embernek látták. Azt
mondja, a munkájából adódó feszültsé-
gek az utóbbi esztendôkben azért már
az ô idegrendszerét is kikezdték.
Visszaemlékezve a közigazgatásban el-
töltött 31 évre, sok kellemes emlék idé-
zôdik fel benne. Többek között az igaz-
gatói kirándulásokon való részvétel, ahol

Molnár Gábor
P O R T R É szinte még kezdôként a nála 30 évvel

idôsebbek munkáltatójaként volt jelen.
A nagy pedagógiai tapasztalattal rendel-
kezô igazgatóktól rengeteget tanult, s
ezek a kirándulások rendkívül hasznosak
voltak számára. A kellemetlenebb emlé-
kek között a fegyelmi jogkör anomáliáit
említi, a létszám- és bérkérdések pedig
mindig távol álltak a humán beállítottsá-
gú Molnár Gábortól.
Bár számára a szó szoros értelmében vett
nyugdíjas idôszak csak három év múlva
következik be, nyugdíjasként sem fog
unatkozni. Társadalmi és kulturális vona-
lon tovább tevékenykedik. Tagja a TIT Vas
megyei elnökségének, a Vöröskereszt
Vas megyei elnökségének, a Köztisztvise-
lôi Szakszervezet Országos Választmányá-
nak, emellett a város és kistérség szak-
szervezeti titkára köztisztviselôi és közal-
kalmazotti vonalon, és továbbra is tagja
marad a Liszt Ferenc Vegyeskarnak. Bízik
benne, hogy most már több ideje lesz ol-
vasásra és kirándulásokra is.
Molnár Gábor beosztásából adódóan
tagja volt lapunk szerkesztôségének. A
munkatársak nevében is kívánunk
hosszú, boldog nyugdíjas életet.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

November általában az influenza elleni védôoltások idô-
szaka. A tudnivalókról és a tapasztalatokról dr. Gájer Tat-
jána háziorvost és Kiss Balázst, a Kiscelli Patika vezetôjét
kérdeztük.

November negyedikén kapta meg az igényelt oltóanya-
got dr. Gájer Tatjána, akinek körzetében sok az idôs em-
ber és az olyan beteg, akinek feltétlenül szüksége van rá.
Ezért az eddigi tapasztalatok alapján 250 darabot rendel-
tek. Beszélgetésünkkor – november 23-ig – mintegy 200
fogyott el, ami azt jelenti, hogy sokan igénylik idén is. A
védôoltás a 60 éven felülieknek, valamint az idült bete-
geknek és az egészségügyi dolgozóknak ingyenes. Azok,
akik nem tartoznak az említett csoportokba, a háziorvo-
suknál írathatják fel, de a beadása nekik is ingyenes. A
doktornô elmondta még, hogy az oltás nagyfokú védett-
séget jelent az influenza ellen, de nem véd a megfázásos
betegségek ellen, tehát nem árt odafigyelni a megfelelô
öltözködésre.
A térítésköteles oltóanyagokat a gyógyszertárakban lehet
beszerezni. Kiss Balázstól megtudtuk, hogy idén egyféle
készítmény kapható az influenzás megbetegedések ellen,
s ez a vakcina hároméves kortól adható. Mivel a vakcina
receptköteles, fel kell íratni, másképpen nem tudják kiad-
ni. A gyógyszerész szerint kevés kivételtôl eltekintve álta-
lában a kisgyermekes szülôk veszik gyermekeik részére.
Ellátási gondok nincsenek, mindig megkapják azt a
mennyiséget, amit rendelnek.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Az influenza ellen
Mandala-kiállítás nyílt a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár galériáján. Németh Helga man-
daláit november vége óta láthatja a közönség, a kiál-
lítás december 30-ig tart nyitva. A gyûjtemény bemu-
tatásához kapcsolódóan november 17-én 10 órától a
mandalakészítés rejtelmeibe avatja be az érdeklôdô-
ket a mandala-festô Németh Helga.

Területi rock and roll bajnokságot tartanak december 3-
án (szombaton) a mûvelôdési központban. A 11 órakor
kezdôdô rendezvény házigazdája a Rocky Dilly ARRC.

Jön a Mikulás címmel rendez városi Mikulás-váró mû-
sort a mûvelôdési központ december 4-én (vasárnap)
17 órától. A programban, amelyre kicsiket és nagyokat
is várnak, az iskolák és a helyi csoportok lépnek fel.

Az ifjúsági hangversenysorozat második elôadása lesz
december 15-én a mûvelôdési központban. A koncer-
ten a Gyôri Ütôsegyüttes mutatkozik be a diákonak.

A Mindenki karácsonyfája címû városi karácsonyi mû-
sorra várják a celldömölkieket a katolikus templom
elôtti térre december 23-án 16 órától. A mûvelôdési
központ programján a helyi csoportokon kívül a szom-
bathelyi Üstökös Színpad lép fel. Nemcsak a szereplôk
varázsolnak karácsonyi hangulatot a térre, ünnepi kí-
nálást is tartanak. A szervezôk szívesen fogadják a se-
gítô szándékot, örömmel vennék, ha egy-egy tál sü-
teménnyel, egy kis gyümölccsel a város lakói is hoz-
zájárulnának a kínáláshoz.

» AJÁNLÓ
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November az emlékezés, a számve-
tés hónapja. Hangulata kínálja az al-
kalmat, hogy megidézzük elment
kedves barátok alakját. A mûvelôdési
központ galériáján Hans Gustav Edôcs,
azaz Edôcs János fotómûvész képei-
bôl összeállított válogatást láthatta a
közönség – emlékkiállítást a néhány
éve „egy másik dimenzióba költö-
zött” barát tiszteletére.
Hans Gustav Edôcs a burgenlandi
Vulkapordány (a mai Wulkaporders-
dorf) vasútállomásának fônöki laká-
sában látta meg a napvilágot. Az ifjú
Edôcs a fotográfiával elôször az
eisenstadti reálgimnázium kémiata-
nára segítségével ismerkedett meg.
Tanulmányait a soproni kereskedelmi
iskolában folytatta, itt is érettségi-
zett. A nyári vakációban egy öreg
portréfotósnál segédkezett a város-
ban, aki mesterségét még a fényké-
pezés hôskorában tanulta Párizsban.
Elsô mûvészi ambícióit a Soproni
Fotocklub tagjai keltették fel benne.

Hivatásul azonban a vasutas szakmát
választotta, a Budapesti Vasúti Tiszti-
képzô Intézetben diplomázott. Fertô-
szentmiklóson teljesített szolgálatot,
majd 1957-tôl nyugdíjazásáig a Gyôr-
Sopron-Ebenfurti vasút osztrák üzlet-
ági igazgatója lett, ismét szülôföld-
jén, a burgenlandi Eisenstadtban
(Kismartonban) élt.
Vasúti pályafutása alatt búvópatak-
ként mindig jelen volt a fotózás irán-
ti érdeklôdése, de igazán csak nyug-
díjba vonulása után teljesedhetett ki
alkotómûvészete. Járta a világot, és
készítette képeit idegen tájakról és
legfontosabb témájáról, az EMBER-
rôl. Közel 250 önálló kiállításon vett
részt Németországban, Ausztriában,
Szlovákiában és Magyarországon.
Rangos elismeréseket, mûvészeti dí-
jakat kapott az Osztrák Fotómûvész
Szövetség tiszteletbeli tagjává vá-
lasztotta, és a bécsi Mûvészház rend-
kívüli tagja lett. A Német Fotómûvész
Szövetség levelezô tagjává választot-

Az ember fotósa

ta. 1988-ban a Pro Cultura Hungarica
kitüntetésben részesítették. 1993-ban
elnyerte Burgenland tartomány
Kultúr-díját a fotómûvészetben szer-
zett érdemeiért. Tagja a Magyarok Vi-
lágszövetsége keretében mûködô
Magyar Képzômûvészek és Iparmû-
vészek Társaságának.
Hans Gustav Edôcs gyakran mutatta
be képeit Celldömölkön is. Szerette a
várost, otthon érezte magát Keme-
nesalján, és ez a vidék sem felejti el
hozzá hûséges hívét.

»P. HORVÁTH MÁRIA

A Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság
és Kaposváron mûködô anyaszervezete
közös irodalmi összejövetelt rendezett a
könyvtárban. A somogyi megyeszékhelyen
1904-ben alakult meg a Berzsenyi Dániel
Irodalmi és Mûvészeti Társaság azzal a cél-
lal, hogy a névadó költô életmûvét, szelle-
miségét ápolják. Napjainkban az egyik leg-
nagyobb létszámú és legtevékenyebb iro-
dalmi társaság Magyarországon. Celldö-
mölki csoportjuk 1988 óta mûködik a
Kresznerics Ferenc Könyvtárban. A novem-
ber 9-én megtartott irodalmi esten, a ka-

posvári szervezet három elnökségi tagja,
dr. Ujkéry Csaba író, Varga István, a So-
mogy címû folyóirat fôszerkesztôje, és Ki-
rály Zoltán titkár vettek részt meghívott
vendégként. A beszélgetés témája dr.
Ujkéry Csaba irodalmi munkássága volt, aki
történelmi regények írásával foglalkozik.
Varga István faggatta a könyveiben több
történelmi kort felölelô szerzôt. Ujkéry Csa-
ba elmondta: a történelmi regény az egyik
legnehezebb mûfaj, amelynél elengedhe-
tetlen a hitelesség. Bevallása szerint az
íráshoz kell egy kis fantázia és íráskészség.

Irodalmi esten jártunk Regényei általában idôhöz vagy helyhez
kapcsolódnak. Írt a hunokról, Szent István
és Géza koráról, Szent Lászlóról. Foglalko-
zott az elsô világháborúval, a monarchia
idôszakával, az 1860-as évekkel. Példaké-
pei közt Kodolányit és Gárdonyit említi
meg, témáihoz az ô kissé akadémikus stí-
lusuk illik. Mint azt az irodalmi összejövete-
len Ujkéry Csaba elmondta, azért ír, hogy a
történelem apró részleteit kibogozza, és
közkinccsé tegye. Varga István egyik kér-
désében hangsúlyozta: Ujkéry a szemtanú
hitelességével írja könyveit, mintha ott
lenne az eseményeken. A szerzô válaszá-
ban elmondta, ha kevés adat áll rendelke-
zésére, nagy szükség van a fantáziára.

»REINER ANITA

Lévai Balázs, a Magyar Televízió mûsorszer-
kesztôje volt a vendége a könyvtár és a
Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság no-
vember 18-án tartott közös rendezvényé-
nek. A „….beszélgethetnénk irodalomról,
vagy más ily fontos emberi lomról”…mot-
tóval illetett összejövetelen Kiss Zsuzsanna,
a kecskeméti református gimnázium ma-
gyartanára faggatta a számos televíziós
mûsorban tevékenykedô szerkesztôt. Lévai
Balázs elmondta: rengeteget köszönhet ol-

vasmányélményeinek, illetve a könyvek-
nek, és a mai napig nagy érdeklôdéssel és
rajongással fordul feléjük. Az irodalomhoz
való viszonyáról kiderült, hogy azt hedonis-
ta alapon ítéli meg, és az érdekli, mennyi
örömet és izgalmat talál a könyvben. Sze-
rinte a könyvek valóban arra valók, hogy
izgalmat és élményt hozzanak az életünk-
be, minôségüktôl függetlenül. Szinte mind-
egy, mit olvas az ember, ha talál benne
szellemi kihívást – mondta el Lévai Balázs.

Könyvekrôl, tévérôl
Az irodalom mellett a televíziózás is szóba
került. Lévai Balázs nevéhez több televíziós
mûsor is fûzôdik. Öt éven keresztül vezette a
Záróra címû kulturális témájú kerekasztal be-
szélgetést. A Bestseller címû irodalmi soro-
zatban világhírû írókról készít portréfilmet. Ez
a munka – mint a beszélgetés során elhang-
zott – életének meghatározó élménye szak-
mailag és emberileg egyaránt. Ezeken kívül
még szó esett a Dob meg basszus címû
könnyûzenei sztárokkal készített mûsoráról,
valamint a Nagy Könyvben teljesített felada-
tairól is. A mûsor vezetôje magyar regényt
szeretne Nagy Könyvként látni, a márciusban
indult program finisében. »REINER ANITA
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A lakosság szolgálata nem könnyû
feladat. Számtalan kihívással jár,
mégis sikerülhet abban az esetben,
ha elég kitartóak vagyunk, és kö-
vetkezetesen végigvisszük elképze-
léseinket és terveinket. Ebben a
szellemben vezeti Csönge község
életét Baranyai Ernô polgármester
immár 15 éve, aki errôl az idôszak-
ról, munkájáról, a község jelenérôl
és jövôjérôl beszélt lapunknak.

– Büszke vagyok rá arra, hogy az el-
múlt 15 évben minden megvalósult,
amit elterveztünk. Természetesen
ehhez szükség volt egy tettre kész,
agilis képviselô-testületre is, amely-
nek tagjaival mindenkor nagyon jól
tudtunk, és remélhetôleg továbbra is
együtt tudunk dolgozni céljaink meg-
valósítása érdekében – kezdte Bara-
nyai Ernô. – Sikerült szinte teljes mér-
tékben komfortossá tenni a telepü-
lést. Nagyobb beruházások voltak a
víz-, telefon- és gázhálózat kiépítése,
a szennyvíz elvezetéséhez a csator-
narendszer kialakítása. Igaz, ezek
nagy része Ostffyasszonyfával közö-
sen valósult meg, de voltak közöttük
önálló beruházások is. Az utak és a
temetô rendbetétele mind olyan fe-
ladatok voltak, amelyeket fôleg az
elmúlt 6–7 évben sikerült folyamato-
san megoldani.
Csöngének 450 lakosa van, ebbôl 80
fô a 14 éven aluliak száma, a 60 év
felettiek száma eléri a 120 fôt. A ke-
resôképes lakosoknak jó lehetôség a
munkába járáshoz a közelben létre-
hozott ipari park, a Binder Ipari Szö-
vetkezet, amely 100 fôt alkalmaz,
közülük sokan Csöngérôl járnak át. A
foglalkoztatás szempontjából fontos

még a Sárvári Mezôgazdasági Rt. is.
Szerencsésnek mondhatják magukat,
mert a munkanélküliség huzamosabb
ideig nincs jelen a faluban, aki akar,
az talál magának munkát.
– Jelenleg a Weöres-ház teljes felújí-
tásának az utolsó szakaszában va-
gyunk, ez egy közel 20 millió forintos
beruházás, amelynek nagy részét kü-
lönbözô pályázatokon nyertük. Folya-
matban van az evangélikus parókia
felújítása is, ami nem teljesen a mi
projektünk, csak besegítünk, hogy ott
majd egy regionális ifjúsági központ
jöhessen létre. Oktatási szempontból
egy önálló intézményünk van, a nap-
közi otthonos óvoda, amely 15 fôvel
mûködik. Az óvoda konyhája látja el
20 idôs ember étkeztetését is.
Iskolába a gyerekek 1963 óta Ostffy-
asszonyfára járnak át, a második és
harmadik osztály azonban Csöngén
található, így az ottani gyerekek is
naponta átjárnak hozzájuk. Az ingá-
zás a gyerekek számára nem okoz
nagyobb nehézséget, már régóta el-
fogadott dolog. A két faluban össze-
sen 107 gyermek jár iskolába. Ez a
gyermeklétszám nagyon kevés, de
mindkét település vezetése azon fá-
radozik, hogy az iskolát megtartsa, és
ehhez minden lehetséges feltételt
megteremtsen, fôképp a gyermekek
érdekeit mindig szem elôtt tartva.
– Közmûvelôdés szempontjából meg-
említeném még a kultúrházunkat,
amely számos nemzeti, karácsonyi és
idôsek napi ünnepségnek adott már
otthont. Mivel a fiatalok száma kevés,
ezért a településen nem szervezôdött
eddig még kulturális csoport. Kiemel-
kedô rendezvényünk a minden év jú-
niusának utolsó szombatján a falu-
nap, amely mindig nagy siker, a köz-
ség apraja-nagyját megmozgatja.
Sportklubunk csak amatôr szinten
mûködik, fôleg más település sport-
rendezvényein vesznek részt.
Baranyai Ernô egyebek között elmond-
ta még, hogy van egy tûzoltó egyesü-
letük is, amely jövôre 125 éves lesz. Az
ô munkájuk többnyire tûzmegelôzési
tevékenységbôl, tanácsadásból és ren-
dezvények biztosításából áll. Az öt fô-
bôl álló képviselô-testület minden pá-
lyázati lehetôséget megpróbál kiak-
názni a község „külsô és belsô” állapo-
tának javítására, az utak, járdák, épü-
letek és környékük szépítésére.

– A Weöres-ház restaulására nyertünk
30, faluszépítésre pedig kilencmillió
forintot, továbbá pályázni szeretnénk
még egy az európai uniós szabvá-
nyoknak megfelelô játszótér kialakí-
tására is – folytatta Csönge bemuta-
tását a polgármester. Jövô év március
18-án nagy ünnepségre készülünk
majd. Károlyi Aliz községünknek
ajándékozza Weöres Sándor közel öt-
millió forint eszmei értékû hagyaté-
kát, könyveket, kitüntetéseket és bú-
torokat is, ezzel emelve a ház kultú-
rában és közmûvelôdésben betöltött
jelentôségét.
A falu életébôl fontos történésként
érdemes még megemlíteni azt, hogy
a 90-es években közel 30 házat kül-
földiek vettek meg, azóta a házvásár-
lási kedv jelentôsen lecsökkent. Val-
lási szempontból katolikus és evan-
gélikus felekezetre oszlik meg a falu
lakossága. Az ô munkájukat is támo-
gatja az önkormányzat a lehetôsé-
gekhez mérten. Sikerült a település
kis lakosságszáma ellenére a postát
megtartani, ami a kis településeket
sújtó intézkedések miatt nagyon
nagy eredményt jelent.
– Nagyon jó a közösségi szellem a fa-
luban, bármikor számíthatunk a la-
kosok segítségére és együttmûködé-
sére. Mindent megteszünk azért,
hogy közös céljainkat továbbra is
elérjük – fejezte be a beszélgetést
Baranyai Ernô, Csönge község pol-
gármestere.

»TAKÁCS M. TÜNDE

Fejlôdik Weöres Sándor faluja

baranyai ernô polgármester

Kemenespálfa polgármester asszonya, Szalai
Józsefné a közelmúltban hunyt el. A falu új ve-
zetôjének megválasztására idôközi választást
írtak ki. A kemenespálfaiak 2006. január 8-án
választanak maguknak polgármestert, tudtuk
meg Horváth Csaba körjegyzôtôl. A választási
törvényeknek megfelelôen december 16-án
16 óráig lehet jelölteket ajánlani. Kemenespál-
fán 340-en szerepelnek a választási névjegy-
zékben, így 11 ajánlószelvényt kell összegyûj-
teni a jelöltnek.

Polgármestert választanak
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Megkérdeztük
» válaszoltak Mit kíván a Mikulástól?

Leginkább azt kérném a Miku-
lástól, hogy világbéke legyen.
Ugyan tôlünk messzebb zajla-
nak a harcok, de egyrészt az
ott élô emberek, másrészt a
magyar katonák érdekében
kérem, akiket odaküldtek,
vagy ezek után mennek ilyen
helyekre. Most épül a házunk,
a barátommal közösen Keme-
nesszentmártonban építke-
zünk, így azt is kívánom, hogy
minél hamarabb befejezhes-
sük az építkezést, és együtt
odaköltözhessünk. Boldog na-
pot kívánok Mikuláskor is min-
denkinek. Én szeretek Miku-
láskor kicsit adni és kapni is.

Mivel nem vagyok már gye-
rek, így kicsit komolyabb dol-
got kívánok a csokinál. Virgá-
csot persze nem, bár ha bele-
gondolok, azért néha azt is
megérdemelném az ajándék
mellé. Komolyabbra fordítva a
szót. Most, hogy van uszo-
dánk, a fiam itthon úszik, ké-
szül a versenyeire, még ha
nem is celldömölki klubban
versenyez. Kívánom a város-
nak, hogy minél inkább hasz-
nálják ki a szép fürdôt és uszo-
dát, hiszen nagyon egészsé-
ges az úszás. Szeretném, hogy
mihamarabb felvirágozhasson
a celli úszósport.

Mit kívánnék a Mikulástól?
Azt, hogy boldogok legyenek
az emberek. Minden ember
érezze magát olyan jól, mint
ma én, ma töltöm be ugyanis
a 77. életévemet. (Ezt az in-
formációt Laci bácsi velünk
osztotta meg, mi pedig az ol-
vasókkal – a szerk.) Kívánom,
hogy az élet menjen olyan
jól, mint napjainkban, lendü-
letesen tovább. Mikulás jel-
mezt sohasem öltöttem, de
gyerekként mûsorokban kö-
szöntöttem a Mikulást. Csokit
már nem kérek, ha kérnék,
akkor inkább egy üveg ko-
nyakot.

Szeretném, ha minden gye-
reknek jó Mikulása lenne, tel-
jesüljenek a kívánságaik, kap-
ják meg azt, amit szeretné-
nek. Nekünk másfél éves kis-
lányunk van, Sztella, így mi
most az ô kívánságait lessük,
neki szeretnénk minél több
örömet szerezni. Mikuláskor
szoktunk ajándékozni, de
nem visszük túlzásba, inkább
csak csokoládét adunk egy-
másnak. Virgácsot talán gye-
rekkoromban kaptam, de ak-
kor sem rosszaságból, hanem
mert a csomaghoz járt. A leg-
fontosabb, amit kívánhatnék,
a jó egészség mindenkinek.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: tulok gabriella

Konyher 
Viktória

Molnár Tibor Tima László M. Gyimesi 
Zsuzsanna

A szervezett szûrôvizsgálatok részvételi arányának növelése jelenleg a
prevenció egyik legfontosabb kihívása. A nôi egészség jegyében az idei
évben rendhagyó kezdeményezés indult el. A Liliom program során azt a
célt tûzték ki, hogy minél több hölgy vegyen részt a szûrôvizsgálatokon,
legalább háromévente egyszer. A részvétel azért fontos, hogy minden
magyar hölgy kívül-belül nô legyen.  A legtöbb nô sokat ad külsô megje-
lenésére, de emellett szükséges, hogy a belsô egészégét is értékként ke-
zelje, és tegyen érte. A méhnyakszûrés a 25–65 év közötti nôi lakosságot,
Vas megyében összesen 76 ezer személyt érint.
A most megindult kampány során a behívólevéllel együtt egy nyere-
ményszelvényt is kiküldenek. Aki a szûrôvizsgálaton – a megadott helyen
és idôpontban – megjelenik,  részt vehet a nyereményjátékban, ami ter-
mészetesen nem kötelezô. Az ellenôrizhetôség  érdekében  a kitöltött és
visszaküldött nyereményszelvényen szerepeltetni kell a forgalmi napló
számát, az orvos aláírását és pecsétjét. A fôdíj egy szponzori felajánlásból
származó Renault Modus személygépkocsi, amit 2006 februárjában, a be-
tegek világnapjához kapcsolódóan egy nyilvános tévé-show keretében
sorsolnak majd ki.
A jelentkezési lapokat a Népegészségügyi Kormánymegbízotti Iroda
(1092 Budapest, Gyáli út 2–6.) címére kell beküldeni legkésôbb 2006. feb-
ruár 3-a éjfélig postázva.
(Forrás: Sajtóközlemény, 2005. november 4.)

»Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Sárvári, 
Celldömölki Városi Intézete, Sárvár

Celldömölkön a piactéren, a fedett
piacon december 4–24-ig, december
11-én és 18-án a totózó elôtti parko-
lóban. Mindenkit szeretettel várunk!

A Gáyer Gyula Általános Iskola Diák-
sport Tevékenységét Elôsegítô Alapít-
vány ezúton mond köszönetet azok-
nak, akik adójuk1%-át felajánlották.
Tájékoztatjuk támogatóinkat, hogy a
pénzt a tanulók úszásoktatására és
versenyeztetésre fordítottuk.
Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület Celldö-
mölk ezúton megköszöni támogatói-
nak, hogy 2004. évi adójuk 1%-ának
felajánlásával támogatták az egyesü-
letet. A felajánlott összeget, 48.164
forintot az egyesület tûzoltó védôesz-
közök és mûszaki felszerelések be-
szerzésére használta fel. Kérjük, hogy
2005. évi jövedelemadója 1%-ával to-
vábbra is támogassa egyesületünket. 
Adószámunk: 18881004-1-18.

Nyerje meg az egészségét!
L I L I O M  P R O G R A M  –  A  N Ô I  E G É S Z S É G  J E G Y É B E N

AARRAANNYYKKAAPPUU  VVÁÁSSÁÁRR

Köszönet
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CVSE-Mávépcell – Kecskeméti Spartacus 9:9
Celldömölk, november 18., extraligás
férfi asztalitenisz mérkôzés.
Párosok: Mercz, Szabó – Demeter,
Vajda 3:1, Kovács, Vimi – Turbók,
Szarka 2:3. (1:1). Egyéni, 1. forduló:
Mercz – Turbók 3:2, Szabó – Vajda 3:0,
Kovács – Szarka 3:2, Vimi – Demeter
0:3. (4:2). 2. forduló: Mercz – Vajda
3:2, Szabó – Szarka 0:3, Kovács –

Demeter 0:3. (5:5). 3. forduló: Mercz –
Szarka 3:2, Szabó – Demeter 0:3,
Kovács – Turbók 0:3, Vimi – Vajda 3:1.
(7:7). 4. forduló: Mercz – Demeter 3:1,
Szabó – Turbók 1:3, Kovács – Vajda
3:1, Vimi – Szarka 1:3. (9:9).
Gyôzött: Mercz Gábor 4, Kovács János
2, Szabó Krisztián 1, Vimi Roland 1 és
a Mercz – Szabó páros.
Obráz István: Nagy bravúr a bajnokság
egyik esélyese elleni pontszerzés.
Merczcel az élen valamennyi játéko-
sunk hallatlanul nagy akarattal küzdött,
és ennek meg lett az eredménye.

CVSE-Mávépcell – Pécsi EAC 10:2
Celldömölk, november 19., extraligás
mérkôzés.
Párosok: Mercz, Szabó – Laczkó,
Zombori 3:0, Vimi, Kovács – Orosz, Ács
3:2. (2:0). Egyéni, 1. forduló: Mercz –
Orosz 3:0, Kovács – Zombori 3:1, Szabó
– Ács 3:1, Vimi – Laczkó 2:3. (5:1). 2.
forduló: Mercz – Zombori 3:2, Kovács –
Ács 3:1, Szabó – Laczkó 3:2, Vimi –
Orosz 3:1. (8:2). 3. forduló: Mercz – Ács
3:0, Kovács – Laczkó 3:1. (10:2).

Biztos gyôzelmek, bravúros döntetlen

bravúrosan szerepel az extraligás csapat

Tizenhetedik alkalommal rendezik
meg Celldömölk Város Szilveszter Ku-
pa Parkettfoci gáláját a Városi Sport-
csarnokban december 21-én, 22-én,
23-án, 27-30-án.
A rendezvény fôvédnöke. Fehér Lász-
ló, Celldömölk Város Polgármestere.

Szilveszteri teremfoci
földön szereplô játékos nevezhetô, –
háromnál több egyszerre nem lehet
a pályán (független a külföldi bajno-
ki osztálytól).
Nevezés: 2005. december 13. (kedd)
12 óráig lehet nevezni Celldömölk Vá-
ros Polgármesteri Hivatalának I. eme-
let 17. számú szobájában Horváthné
Varga Margit szakreferensnél. A neve-
zési díjat a jelentkezéskor kell befizet-
ni. Nevezést csak a mellékelt nevezési
lapon fogadunk el. Nevezési lap Hor-
váthné Varga Margitnál  beszerezhetô.
Díjazás: Az egyes korcsoportok gyôz-
tes csapatai serleget kapnak. 1-3. he-
lyezettek oklevél (csapat) 10 + 1 fô
éremdíjazásban részesül.
Egyéb tudnivalók: Jelentkezéskor kell
leadni a csapatok névsorát, a játéko-
sok születési évének megjelölésével,
valamint a csapatvezetô pontos cí-
mével. Óvás nincs, vitás esetekben a
verseny rendezésével megbízott sze-
mély dönt. A mérkôzéseken csak tor-
na- vagy stopli nélküli sportcipôt le-
het használni. Labdát a csapatok kö-
telesek biztosítani.

Gyôzött: Mercz Gábor 3, Szabó
Krisztián 2, Kovács János 2, Vimi
Roland 1, a Mercz – Szabó és a Vimi –
Kovács páros.
Obráz István: Nehéz mérkôzésre számí-
tottunk, de sima gyôzelem lett belôle.
Az eredményt reálisnak tartom.

CVSE-Mávépcell II. – Pécsi EAC II. 13:5
Celldömölk, november 19. NB I/B-s
mérkôzés.
A mieink nagy arányú gyôzelme
meglepetésnek számít. A szoros
mérkôzéseket rendre a celli
játékosok nyerték.
Gyôzött: Benák András 4, Ölbei Péter 3,
Faragó Bálint 2, Teket Attila 2, a Benák
– Faragó és az Ölbei – Teket páros.

CVSE-Mávépcell III. – Zalakaros  14:4
Celldömölk, november 19. NB III-as
mérkôzés.
A hazai csapat simán begyûjtötte a
kötelezô két pontot.
Gyôzött: Fehér László 4, Máthé Gyula
4, Szabó Ferenc 3, Balázs Gyula 2 és
a Fehér – Máthé páros.  »VÖLGYI LÁSZLÓ

Jelentkezést nyolc korcsoportban várunk: Nevezési díjak:

I. kcs. 1997. január 1. után születettek: 5.800 Ft

II. kcs. 1995. január 1. után születettek: 5.800 Ft

III. kcs. 1993. január 1. után születettek: 7.500 Ft

IV. kcs. 1991. január 1. után születettek: 7.500 Ft

V. kcs. 1989. január 1. után születettek: 9.000 Ft

VI. kcs. 1987. január 1. után születettek: 10.500 Ft

VII. kcs. felnôtt korosztály: 15.500 Ft

VIII. kcs. 1971. január 1. elôtt születtek 15.500 Ft
(öregfiúk):

Egy-egy csapatban maximum 10 sze-
mély nevezhetô. Aktív játékosok is
szerepelhetnek a mérkôzéseken, az
alábbi megkötésekkel:
– csapatonként összesen 4 megyei I.
osztályú, illetôleg NB-ben vagy kül-

A sorsolást december 17-ig (csütörtö-
kig) minden csapat megkapja. A cso-
portbeosztásokat december 13-án 14
órakor a polgármesteri hivatal nagy-
termében termében tartjuk.
Jó felkészülést! Várjuk a jelentkezéseket!
Információ: 
Molnár János tel: 06703308925, 
e-mail: MJ513@freemail.hu
Horváthné Varga Margit 
tel: 06-95/525-816

»A Rendezôbizottság

JELENTKEZÉSI LAP
CSAPATNÉV: ………………………………
CSAPATVEZETÔ NEVE:…………………...
CÍME :………………………………………
TELEFON: ………………………………....
E-MAIL: ……………………………………
NÉVSOR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
A RENDEZVÉNYEN SAJÁT FELELÔSSÉGÜNKRE
VESZÜNK RÉSZT!
CELLDÖMÖLK, 2005. december

aláírás

✃
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CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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felelôs kiadó:

Pálné Horváth Mária

felelôs szerkesztô:
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a szerkesztôség:

Káldos Gyula, Molnár Gábor, 
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Rozmán László, Szigethy Teodóra, 

Tarrósy Imre, Vass Veronika, 

Völgyi László (nívódíjas), 

Horváth Lajos (örökös tag)
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lapterv:

Horváth Attila

nyomda:

Sába Druck Sárvár

ISSN 0865-1175

Kemenesalja
Új

»

CVSE-Mávépcell – Szombathelyi Haladás
2:2 (1:1)
Celldömölk, november 19., 1500 né-
zô, NB II-es bajnoki labdarúgó-mér-
kôzés. Vezette: Oláh (Szalai, Márton).
CVSE-Mávépcell: Szép – Vajda, Kazári (Ba-
logh 62. p.), Csákvári, Bodor – Zsömlye
(Somogyi 89. p.), Hegyi, SZABÓ L., Né-
meth A. – CSEKE, Németh J. (Vér 65. p.),
Edzô: Szentgyörgyi József.
Szombathelyi Haladás: Rózsa –
Jagodics, Guzmics, Subicz (Borsi 79.
p.), Sallér – Nagy G., Rajos, Manga-
nelli (Schimmer 58. p.) – IMRE, Miha-
lecz (Beke 84. p.), BABATI. Edzô:
Artner Tamás.
Az NB II. Nyugati-csoportjának ôszi
utolsó fordulójában a két megyei ri-
vális összecsapását nagy érdeklôdés
kísérte. A vendégeket népes (nem a
sportszerûségérôl híres) szurkolótá-
bor buzdította Celldömölkön is.

A mérkôzés elsô perceiben a szom-
bathelyiek kezdtek jobban, majd fo-
kozatosan átvette a játék irányítását
a CVSE. Mezônyfölényüket a 25. perc-
ben váltották gólra a celliek. Nagy
Gábor a saját 16-osánál cselezgetett,
Németh József megszerezte tôle a
labdát, és 14 méterrôl a kapufa segít-
ségét is kihasználva vezetést szerzett
a hazaiaknak. (1:0). A vendégek ré-
szérôl egy kapufa és egy szép Babati
szabadrúgás jelezte, hogy nem adják
könnyen magukat. Úgy tûnt, celli ve-
zetéssel vonulnak pihenôre a csapa-
tok. Ezt egyetlen ember, Oláh játék-
vezetô nem így gondolta, és egy vi-
tatható 11-est ítélt meg a Haladás-
nak. Mihalecz került a földre Csákvári
mellett a 45. percben a celli 16-oson
belül, a büntetôt Babati értékesítette.
(1:1). A fordulást követôen a szom-
bathelyiek elôtt adódtak nagyobb
helyzetek, így ôk szereztek vezetést.
A 70. percben Schimmer ívelt a celli
védôk mögé, ahol érkezett Imre, és 8
méterrôl a hálóba talált. (1:2). A gólt
követôen a Haladás térfelén zajlottak
az események, és az elsô büntetôhöz
hasonló szituációban most Oláh já-
tékvezetô a CVSE javára ítélt 11-est. A
83. percben Németh Attila beívelése
után Zsömlye került Sallér mellett a
földre a 16-oson belül. A 11-est
Cseke magabiztosan lôtte Rózsa háló-
jába. (2:2). A mérkôzés összképe

alapján igazságos döntetlennel zárult
a megyei rangadó.
A krónikához hozzátartozik, hogy a
Haladás drukkerek nem távoztak
nyom nélkül a CVSE sporttelepérôl. A
vezetô szombathelyi találatot köve-
tôen beszakították a kerítést, majd a
lefújás után a pályán keresztül siet-
tek a lelátó felôli oldalra. A vereke-
dést kezdeményezô szurkolókat a
rendôrség állította meg.

»VASS VERA

Ikszeltek a megyei rangadón

Nôi kispályás labdarúgó tornát rendez az Alsósági Tig-
risek csapata december 3-án. A mérkôzések az Alsó-
sági Sportcsarnokban 9 órakor kezdôdnek. A Mikulás
Kupára minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

Mikulás Kupa

VKLSE Gyôr – CVSE-Maba-Hungária 34:23
(17:11)
Gyôr, 200 nézô, NB II-es nôi bajnoki
kézilabda-mérkôzés. Vezette: Blaskó,
Dobovai.
CVSE: Somogyi – Szomorkovits L. (9),
Szomorkovits A. (7), Juhász (2),
Hende (2), Farkas (2), Fûzfa (1). Cse-
re: Kovács, Gôcze.
Salamonné Csótár Adrienn: Az elsô fél-
idô 23. percéig tartottuk magunkat
(13:10). Ezt követôen Szomorkovits
követô emberfogást kapott. A máso-
dik játékrész 16. percétôl lépett meg
a VKLSE. Ezen a meccsen tartalékos
volt a csapat, és rövid a kispadunk. A
jó kapusteljesítmény dicsérhetô.
Ifjúsági mérkôzésen 27: 18 arányú
hazai gyôzelem született.

CVSE-Maba-Hungária – Ácsi Kinizsi SC
32:26 (15:14)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 200
nézô, NB II-es férfi bajnoki kézilabda-
mérkôzés. Vezette: Marton, Horváth.
CVSE: Dénes – POZSONYI (9), Jakab,
Ludvig, TÓTH A. (5), LENDVAI (7),
Gubián (2). Csere: Horváth, Kozma –
Bakonyi (4), Koronczai (2),
Berghoffer (2), Tóth R. (1), Kormos.
Mátés István: Az elsô játékrészben
csaknem végig az Ács vezetett, az
utolsó percben szereztünk elônyt. A
második félidôben magunkhoz tér-
tünk, produkáltunk egy 10:2-es szé-
riát, ami el is döntötte a mérkôzést.
Ifjúsági mérkôzésen gyôzött a celli
csapat 33:31 arányban.

»VASS VERA

Véget ért az ôszi szezon

1. Paks 15 13 0 2 31 - 9 39
2. Felcsút 15 11 2 2 38 - 16 35
3. Gyirmót 15 7 5 3 24 - 15 26
4. Budakalász 15 7 3 5 23 - 17 24
5. Haladás 15 7 3 5 18 – 14 24
6. Barcs 15 7 2 6 28 - 24 23
7. Integrál DAC 15 7 1 7 28 - 27 22
8. Bodajk-Siófok 15 6 3 6 18 - 20 21
9. Hévíz 15 5 5 5 15 - 14 20
10. Balatonlelle 15 4 5 6 19 - 21 17
11. CVSE-Mávépcell 15 4 4 7 15 - 19 16
12. BKV Elôre 15 3 5 7 15 - 22 14
13. Kaposvölgye 15 3 5 7 20 - 32 14
14. Mosonmagyaróvár 15 3 4 8 15 - 25 13
15. Ajka 15 2 6 7 14 - 29 12
16. Dunaújváros 15 2 5 8 17 - 34 11

nb ii. nyugati-csoport állása

A 15. forduló mérkôzéseinek eredményei: Dunaúj-
város-Siófok 0:2, Hévíz-Paks 0:2, Budakalász-
Felcsút 0:1, Gyirmót-Mosonmagyaróvár 1:1,
Kaposvölgye-Integrál-DAC 1:2, Ajka-Barcs 2:0,
Balatonlelle-BKV-Elôre 3:1.
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A Ság hegyen kordonos szôlô pincével
eladó. Érd.: 06 70/319-1661.

Reanult Scenic 1997-es, 1.6 sok extrával, té-
li gumikkal, friss mûszakival, részletfizetési
lehetôséggel sürgôsen eladó. Ugyanitt
Citroen Viza 1.1 alkatrészként vagy egyben
olcsón eladó. Érd.: 06 70/382-3039.

4 ütemû Wartburg eladó. Érd.: 20/552-8017.

Ford Escord 1.8-as diesel kitûnô állapotban,
2007-ig szóló mûszakival, reális áron eladó.
Érd.: 95/423-462, 420-037.

Elegáns divatáruüzlet-berendezés kedvezô
áron eladó. Érd.: 06 70/319-2728.

Haláleset és költözködés miatt sürgôsen
eladó: biztonsági gáztûzhely, forgótárcsás mo-
sógép, zománcos mosogató, négyrészes szek-
rénysor, két heverô, kerti szerszámok, festé-
kes vödrök, festôlétra, ruhanemûk (ingek, pó-
lók, kabát, öltönyök), 42–43-as férfi bôrcipôk,
38-as nôi szandálok, cipôs szekrény, két rádió.
Érd.: 95/421-446, 06 70/214-2499. Szakács
Imréné, Celldömölk, Kodály u. 5/A I/3.

Celldömölkön 2 szobás, bútorozatlan, 2.
emeleti, gázkonvektoros lakás december
15-tôl kiadó. Érd.: 06 70/319-1661.

» APRÓHIRDETÉS

Cím Alapterület Szobaszám Kikiáltási ár

Sági u. 12/B. IV/7. 51 m2 1+2 fél 6.940.000 Ft

Sági u. 10. I/6. 79 m2 2 szobás 8.878.000 Ft

Sági u. 111. I/5. 65 m2 1+fél 5.700.000 Ft

Árverési hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen kívánja értékesíteni
a tulajdonában lévô alábbi társasházi öröklakásokat, az alapító okiratban
foglaltaknak megfelelôen a társasház közös tulajdonában álló épületré-
szekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt.

Egyéb ingatlanok
Rákóczi u. 13. sz. alatti lakóház, udvar

8.200.000 Ft

Az árverés idôpontja: 2005. december
9. (péntek) 10 óra.
Helyszíne: Celldömölk Város Polgár-
mesteri Hivatalának emeleti tanács-
kozó terme.
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az
árverés megkezdése elôtt a kikiáltási
ár 10%-át letéti díjként a polgármes-
teri hivatal pénztárába befizeti. Fizeté-
si eszközként csak készpénz fogadha-
tó el. A letéti díj a vevô által fizetendô
vételárba beszámít, a többi résztvevô
számára az árverés befejezése után

visszafizetésre kerül. Az ingatlan tulaj-
donjogát a liciten résztvevôk közül az
szerzi meg, aki a legmagasabb össze-
gû vételár egy összegben való megfi-
zetésére tesz ajánlatot.
Az ingatlan megtekinthetô: telefonon
történô elôzetes egyeztetés alapján
munkanapokon 8-16 óráig.
Az árverés nyertesének feladata és
költsége az adásvételi szerzôdés el-
készíttetése legkésôbb a licit idô-
pontját követô 8 napon belül. A vé-
telár kifizetése a szerzôdés megköté-
sét követô 8 napon belül esedékes.
További felvilágosítást a polgármes-
teri hivatal vagyonkezelôjénél a 95/
525-813-as telefonon kapható.
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Vízszintes: 1. A válasz elsô része 12. Zenei ajándék 13. A lá-
tás szerve 14. Nagyon meleg 15. Tör- … 17. ÁTE 18. Orszá-
gos Tanács 19. A többesszám jele 20. A másik oldalra 21. Az
egész egy része 22. Vegyjele Li 25. Elemel! 26. Hidrogén 27.
YKT 28. Hajtása 31. Folyni kezd! 32. Igen, németül 34. Mar-
kol 35. Oxigén 36. … in Hungary 37. Nyelet 39. Nádvégek!
41. … - Nacsa duó 43. Nemesgáz 44. Babilon része! 46. Til-
tószó 48. Római1 49. Energia 50. Ez 51. Támszélek! 52.
Maghéj! 53. Cédé 
Függôleges: 1. Bór 2. Érzékiség 3. Orosz uralkodó 4. Ilyen ró-
ka is van 5. … Jürgens 6. Kipling kígyója 7. Lapot ad 8. Mé-
ter 9. A látószerve 10. Repül 11. Egerszegi sportklub 14. A
válasz második része 16. Új rész! 20. De 23. A múlt idô jele
24. Nemesi birtok 25. Furat 29. Tüzér egység 30. Kétjegyû
mássalhangzó 31. Fénykép 33. … Mihály, költô 34. Szabad,
németül 38. -…, -en, -ön 40. Francia hölgy! 42. Fizikai esz-
köz 45. Beáta 47. … Imre, balett mûvész 52. Maros partjai!
54. Az elsô szolmizációs hang 55. Méter 

Elôzô rejtvényünk helyes megfejtése: Semmibe se, nénikém, ebben
a cipôben tetszett jönni. Nyerteseink könyveket kapnak ajándékba,
amelyeket a polgármesteri hivatalban Horváthné Varga Margit
szakreferensnél vehetnek át. Nyerteseink: Koncz Ferencné, Keme-
nesmagasi, Kossuth u. 41. és Ôsze Attiláné, Celldömölk, Kossuth u.
18. Gratulálunk!

Kiképzésen
– Katona! Mit tesz, ha atomvillanást észlel?
(Válasz a vízszintes 1. és a függôleges 14. sorban.)

Keresztrejtvény

Beküldendô: a vízszintes 1., a függôleges 14.
Beküldési határidô: december 16.

a rejtvényt szerkesztette: völgyi lászló

➦

➦



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

Egyéb: Vönöckön 2 szobás családi ház eladó. Ir.ár: 3,5 M Ft.
Jánosházán 3 szobás családi ház eladó. Ir. ár: 4,5 M Ft.

Köcskön 2 szobás, felújított családi ház eladó. Ir. ár: 6,9 M Ft.
Borgátán építési telek eladó. Ir.ár: 1.9 M Ft.

Marcalgergelyiben 3 szobás családi ház eladó. Ir ár: 14,5 M Ft.
Celldömölkön 4 szobás családi ház, garázzsal 1000 m2-es eladó. Ir.ár.: 16,5 M Ft.

Jánosházán 2 szobás cs. ház szép állapotban, gondozott kertben eladó. Ir. ár: 7,5 M Ft.
Kemenesmagasiban 3 szoba+nappalis cs. ház eladó. Ir. ár.: 9,9 M Ft.

Kemeneskápolnán 3 szobás családi ház eladó. I. ár: 6,5 M Ft.
Celldömölkön 3 szobás családi ház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 10,9 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: 13 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: 12 M Ft

Bögötén 2 szobás családi ház gáz+vegyes tü-
zelésû központi fûtéssel eladó. I.ár: 8,2 M Ft

Celld-ön 1 szobás belvárosi lakás eladó.
Ir.ár: 5 M Ft.

Celldömölkön 2+1/2 szobás, kifogástalan áll.
lakás eladó. Ir.ár: 12,2 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 3 szoba+nappalis cs. ház garázs-
zsal, frekventált helyen eladó. Ir.ár: 16,5 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.

Kemeneskápolnán részben felújított, 2
szobás családi ház eladó. Ir.ár: 3,1 M Ft.

Celldömölkön 3 szobás, földszinti lakás
eladó. Ir.ár.: 10,5 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, frekventált helyen
eladó. I.ár: 15,5 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 szoba+nappalis cs. ház eladó.
Ir.ár: 9,5 M Ft

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

Celldömölkön 3 szobás családiház 700 m2

telken eladó. Ir.ár: 10,9 M Ft

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

FFOOLLYYAAMMAATTOOSS  VVAALLUUTTAAVVÁÁLLTTÁÁSS,,  
KKEEDDVVEEZZÔÔ  ÁÁRRFFEEKKVVÉÉSSSSEELL  
EEGGÉÉSSZZ  ÉÉVVBBEENN  AA  CCIIKKLLÁÁMMEENN  TTOOUURRIISSTT
UUTTAAZZÁÁSSII  IIRROODDÁÁBBAANN..

Az Apáczai Kiadó azonnali belépéssel (vagy
esetenkénti megbízási szerzôdéssel) felvesz
informatikust az Apáczai Kiadó honlapjának
elkészítésére.

Feladata: Az Apáczai Kiadó honlapjának megtervezése, elké-
szítése, naprakész karbantartása.
Jelentkezés feltételei: szakmai önéletrajz; iskolai, és szakmai
végzettségrôl szóló bizonyítványok, oklevelek fénymásolata;
a munkával kapcsolatos nézeteinek kifejtése.
Elôny: celldömölki lakhely.

A pályázatokat az Apáczai Kiadó ügyvezetôjének kell leadni.
Cím: Apáczai Kiadó, 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.
E-mail: eniko@apaczai.hu • Telefon: 06-30/93-76-130

Városlátogatás: RÓMA 5 nap/4 éjszaka reggelivel
2005. 12. 09-tôl 72.900 Ft/fô

Teneriffa: 1 hetes nyaraló program 134.900–tôl 
2005.12.09-tôl  félpanzióval

Egyesült Arab Emirátusok: 1 hét Bécsbôl 7 nap/6 éjszaka
december–március 22-ig hetente, reggelivel 249.900 Ft/fô-tôl

TOVÁBBI SZILVESZTERI AJÁNLATOK BELFÖLDRE 
ÉS AUSZTRIÁRA EGYARÁNT.

Regenerálódjon Máltán egy hosszú hétvégén 
vagy akár egy héten keresztül! Variálható ajánlatok!

5 éjszakás turnusok: december 2–7. és december 9–14.
7 éjszakás turnusok: november 25–december 2. 

és december. 9–16.

A HOTELEK ÁRA 52.900 Ft-TÓL INDUL

REPÜLÔJÁRATOK BÉCSI INDULÁSSAL!

C E L L D Ö M Ö L K ,  D R .  G É F I N  T É R

MOZAIK – MAGISZTER
N Y E L V I S K O L A

A J Á N L A T A  2 0 0 6  J A N U Á R T Ó L :

ÚJ ÉV EGY ÚJ NYELV 
ISMERETÉVEL GAZDAGABBAN!

Angol és Német 
nyelvtanfolyamok

alapfokú, középhaladó
és középfokú szinteken

DIÁKKEDVEZMÉNNYEL!

J E L E N T K E Z É S :
2005. DECEMBER 15-ig folyamatosan telefonon 

Sipos Csillánál

Tel.:  06 30/4621-656

Wink Groowy Cipôbolt

ÔSZI – TÉLI idei fazonok
BÔRCIPÔK, CSZIZMÁK 
MINDEN KOROSZTÁLYNAK

ASSO sziesztabetétes 
GYEREKCIPÔK 18–40-es méretig



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

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


