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VELÜNK EDDIG IS NYERT, HA GÉPKOCSIJÁT NÁLUNK TANKOLTA…

Tankoljon nálunk a 2006-os évben is…
…hiszen nálunk a mindenkori árnál 10 Ft-tal olcsóbb
a 95-ös és diesel üzemanyag!

98-as benzin
a mindenkori árnál
10 Ft-tal olcsóbb

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

Balogh Zsolt vállalkozó

CELLI-UDVARHÁZ BT.
4800

I N G A T L A N

A J Á N L A T A :

Celld-ön 100 m2-es cs. ház garázzsal 495
m2 telken eladó. Ir.ár: 13 M Ft

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

Celld-ön 3 szoba+étkezôs családi ház, 2 garázzsal melléképülettel eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Celldömölkön 3 szobás, földszinti lakás
eladó. Ir.ár.: 10,5 M Ft

Celldömölkön 3 szobás cs. ház garázzsal,
510 m2 telken eladó. Ir. ár: 12 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+étkezôs cs. ház
garázzsal eladó. Ir.ár: 12,5 M Ft.

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

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

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

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház, frekventált helyen
eladó. I.ár: 15,5 M Ft
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Celldömölkön 3 szobás cs. ház 960 m telekkel eladó. Ir.ár: 15 M Ft.

Vönöckön 4 szoba+étkezôs családi ház,
felújítva, garázzsal eladó. Ir.ár: 13,9 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 családiház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 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.

Celldömölkön 3 szoba+nappalis cs. ház garázszsal, frekventált helyen eladó. Ir.ár: 16,5 M Ft

Celld-ön 2 szoba+nappalis cs. ház eladó.
Ir.ár: 9,5 M Ft

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

Celldömölkön 27 m2-es belvárosi üzlethelyiség eladó. Ir.ár.: 6 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis, 3,5 éve
épült cs. ház eladó. Ir.ár: 16,5 M Ft.

Celldömölkön 3 szobás családiház 700 m2
telken eladó. Ir.ár: 10,9 M Ft

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.
Nagysimonyiban 3 szobás, teljesen felújított cs. ház parkosított udvarral, dupla garázzsal eladó. Ir.ár:
18,5 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

»JEGYZET

Szelektíven(?)
Sajnos ismét morgolódni kényszerülök. Az Ifjúság tér 5. és 6. számú
házai között, az úgynevezett Fejestelken jó ideje ott áll már a szelektív hulladékgyûjtést szolgáló öt darab konténer – jól látható felirattal:
papír, mûanyag, fém, fehér, illetve
színes üveg. Jelezve, hogy milyen
hulladékot melyikbe kell tenni
„szelektíve”, azaz szétválogatva. Jó
néhányszor morgolódtam már magamban, hogy bizony a szelektálás
nem mindig valósul meg, hanem
helyette az ömlesztés dominál.
Mielôtt leültem, hogy megírjam
ezeket a sorokat, levittem a szemetet, szelektíven, és benéztem
ismét ezekbe a konténerekbe.
(Egy ismerôsöm be is szólt: Már te
is kukázol? Mondtam, muszáj.) Az
üveges konténerekben nem volt
semmi. A fémesben sörös és konzerves dobozok, a mûanyagosban
különbözô flakonok, tehát rendben. Ám a papírhulladékos konténer – amelynek általában nyitva
van a teteje – olyan volt, mint egy
közönséges kuka. Mindenfélét
szórtak bele, a csúcs egy kiérdemesült karácsonyfa volt.
Mire jó ez?! Már 2006-t írunk, és
még mindig csak idáig jutottunk?
Azért ez egy kicsit lehangoló.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Emlékmû
az évfordulón
Az 1956-os magyar forradalom és
szabadságharc 50. évfordulójának
megünneplésére nyújt be pályázatot a város önkormányzata. A
Képzô- és Iparmûvészeti Lektorátus köztéri mûalkotások támogatására írta ki a pályázatot, Celldömölk 250 ezer forintos önrész
mellett 500 ezer forintot igényel
támogatásként.
Sikeres pályázat esetén a képviselô-testület határozata szerint Illés Erika celldömölki szobrászmûvészt kérik fel az évfordulós alkotás elkészítésére. A fali mûalkotás
helyét a honismereti kör és más
civil szervezetek bevonásával választják ki.

A rákbetegség ellen
Dr. Dobrev Klára, a miniszterelnök
felesége tartott elôadást városunkban az emlôrák-szûrés fontosságáról, a betegség megelôzésének lehetôségeirôl február elsô napján. Az
összejövetelen minden korosztályból sokan voltak jelen nem csak
nôk, férfiak is.
Csaknem kicsinek bizonyult a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár galériája, amikor Dobrev
Klára, az Egészség Hídja Összefogás
fôvédnöke tartott elôadást, illetve kötetlen beszélgetést az emlôrák-szûrésrôl és a betegséggel kapcsolatos
tudnivalókról, tapasztalatokról. Celldömölki elôadása szinte egy idôpontban volt a Nemzeti Rákellenes Program meghirdetésével, aminek célja,
hogy öt éven belül tíz százalékkal
mérséklôdjön a daganatos betegségek miatti halálozások száma, amivel
évente mintegy 3000 (!) ember életét lehetne megmenteni hazánkban.
Dobrev Klára celldömölki, közvetlen
hangulatú elôadásában elmondta,
hogy az utóbbi években az elsô helyrôl a harmadik helyre került az emlôrákban elhunytak száma, de még ez
is nagyon sok, hiszen azt jelenti,
hogy hazánkban naponta átlag háromóránként hal meg egy nô – édesanya, nagyanya vagy más családtag –
ebben a betegségben. Nem kellene
ennek így lennie, hiszen a korai stádiumban felismert emlôrák több mint
90 százalékban gyógyítható – hívta
fel hallgatóinak figyelmét. Nagyon
fontos tehát a megelôzés, emelte ki
a fôvédnök asszony, amiben az
egyénnek, a családnak és a különbözô, e célra létrejött közösségeknek
egyaránt komoly szerepe lehet.
Mit tehet az egyes ember és környezete a tragikus helyzet megelôzéséért? Elsôsorban azt, hogy rendszeresen elmegy a szûrôvizsgálatokra.
Ám ez nem mindig egyszerû dolog a
munkahely, a távolság (utazás)
miatt, ezért legtöbben csak halogatják az idôpontot. Érdekes tapasztalat,

dr. dobrev klára a rákszûrés fontosságáról
beszélt hallgatóságának

hogy a kis településeken jobb a hozzáállás, jobban hallgatnak egymásra
az emberek, eredményesebben tudják buzdítani egymást. A mellrák elleni küzdelemben nagyon fontos a
közösségek szerepe, az összefogás –
emelte ki az elôadó –, mert a rákbetegség még ma is szinte megbélyegzést jelent, szemben más hasonlóan
veszélyes kórral. Szükség van tehát
különféle klubok, létrehozására nemcsak a betegség megelôzése, hanem
a felépülés, a teljes gyógyulás érdekében.
Az elôadás akkor vált igazán közvetlenné, amikor Dobrev Klára saját családjából mondott el konkrét eseteket
és tapasztalatokat a rákbetegséggel
kapcsolatban, igazolva, hogy a rákbetegség szinte minden családot érint.
Ezek után a hallgatóság érintett tagjai közül többen is elmondták tapasztalataikat a jelenlévôknek, hogy
okuljanak és erôt merítsenek belôle.
Dobrev Klára arra buzdította a celldömölkieket és a környékbeli falvakat,
hogy hozzanak létre kisebb-nagyobb
klubokat a megelôzés és a rehabilitáció érdekében. A leendô közösségeknek személyes segítséget is ajánlott.
A rendezvény hatására városunkban
is elkezdték szervezni a klubot.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Polgármesteri felajánlás
Jutalomban részesítette a képviselô-testület a város polgármesterét a múlt
évben végzett tevékenysége elismeréseként. Fehér László egyhavi illetményének megfelelô jutalmat kapott. A városvezetô egyúttal a 3. számú választókörzet egyéni képviselôje is, ezért a jutalmat a választókörzetében lévô Ifjúság téri játszótér felújítására ajánlotta fel.
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Választási tudnivalók
Az országgyûlési választások elôtt
már kézhez kapták a választópolgárok a kopogtatócédulákat és a választási névjegyzékbe történô felvételrôl
szóló értesítôket. Baranyai Attiláné
dr., a Helyi Választási Iroda vezetôje
az egyéb tennivalókról beszélt újsáfotó: völgyi lászló

baranyai attiláné dr. jegyzô, a helyi választási iroda vezetôje

gunknak. Elmondta, hogy egyeztetést tartottak a pártok és társadalmi
szervezetek, egyesületek helyi vezetôivel a szavazóköröket illetôen. A
választási törvény szerint a választókörzeteknek arányos elosztásúaknak
kell lenniük, Celldömölk esetében a
választópolgárok számára minimum
500-600, maximum 1200 ajánlott. Az
alsósági és az izsákfai körzetekben a

választópolgárok mintegy egynegyede él, a tíz egyéni választókörzetbôl
mégis hat celli, három alsósági, egy
izsákfai. A megegyezés szerint azonban nem változtattak ezen, nem
szüntették meg egyik választókörzetet sem, hogy a városrészeknek megfelelô képviseletük legyen a városi
önkormányzatban. Baranyai Attiláné
dr. hangsúlyozta: azért volt szükséges most tárgyalni errôl, mivel az országgyûlési választásokra kialakított
választókörzeteken a helyhatósági
választásokig már nem lesz mód változtatni.
Változtak viszont egyes szavazókörök
helyszínei. Celldömölkön a mûvelôdési központ átépítése miatt az 1.
számú szavazókör a Vörösmarty utcai
óvodában, a 3. számú szavazókör a
Koptik utcai óvodában lesz, a 4. számú szavazókör a korábbi, Mikes utcai
óvodai helyszín helyett a Népjóléti
Szolgálat épületében lesz. Alsóságon
mindhárom szavazókört az iskolában
– a könyvtárban, az ebédlôben, illetve a tornacsarnokban – rendezik be.
Baranyai Attiláné dr. aláhúzta: folyamatosan vezetik a névjegyzéket. Ha
valaki Magyarországon, de a lakóhelyétôl eltérô településen tartózkodik
a választás idôpontjában, akkor
április7-ig, ajánlott levélben április 4ig kérhet igazolást tôle. Amennyiben
külföldön szavazna valaki, az esetben
a külképviseleti névjegyzékbe való

Politikai
hirdetések
Az Új Kemenesalja a parlamenti választások elôtt ingyenes bemutatkozási lehetôséget kínál a jelöltet
állító szervezeteknek, illetve a független képviselôjelölteknek. Az
egyenlô esély elvét szem elôtt tartva ezek az ingyenes politikai hirdetések ugyanabban a lapszámban,
2006. március 31-én jelennek meg.
A bemutatkozásra egy teljes újságoldalt bocsátunk minden képviselôjelölt rendelkezésére, amelyen a
szövegen kívül fotót, emblémát is
el lehet helyezni. Kérem, hogy a
kéziratokat és a képanyagokat legkésôbb március 21-ig juttassák el
hozzám. A késôbb leadott anyagokkal az újságban nem tudunk
foglalkozni. Az anyagok átvételérôl
és egyéb kérdésekrôl a 06 20/4361646-os telefonszámon egyeztetek. Az ingyenes bemutatkozási lehetôségen kívül fizetett politikai
hirdetéseknek is helyet adunk az
újságban.
»TULOK GABRIELLA
felelôs szerkesztô

felvételét március 17-ig kérheti a
jegyzôtôl. Akár az elsô, akár a második fordulóra kér valaki igazolást, azt
a fenti idôpontokig kell megtennie.

A költségvetésrôl, a városházáról
A város ez évi pénzügyi tervének elsô olvasatát tárgyalták a február 1-i
testületi ülésen a képviselôk. Az
anyagban közel 4 milliárd 560 millió
forintot jelöltek meg bevételként, illetve 4 milliárd 688 millió forintot
kiadásként. A tárgyévi hiány eszerint
128 millió forint lenne, amihez a
múlt évrôl áthozott 62 millió forint
mûködési hiány is hozzáadódik. Így
az összes mûködési hiány 190 millió
forint. A mûködési hiánynak csak egy
részét lehet megpályázni az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került településeknek szóló pályázaton,
illetve a mûködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása pályázaton. Ezért fontosnak tartják, hogy
az önkormányzat csak akkor engedélyezzen kiadásnövekedést, ha annak
megvan a fedezete. A felhalmozási
mérlegben a bevételi oldalon bizonytalanság van, ezért cél, hogy a fürdô
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körüli területeket minél elôbb értékesítse az önkormányzat. Erre a bizottságok és a részönkormányzatok
is felhívták a figyelmet, mielôtt a tervezetet elfogadásra javasolták.
A testület a fô napirendi pontok között foglalkozott az új városháza elhelyezésével. A korábbi tanácskozások,
illetve a közmeghallgatás után több
ötlet, új helyszínek is felmerültek. A
városvezetés úgy gondolja, hogy a
polgármesteri hivatalt mindenképpen
a városközpontban kell megépíteni, a
város tulajdonában lévô területen. A
testületi ülésre a Kiniczky Mérnöki Iroda a szempontoknak megfelelô három helyszínre készített leírást. Ezek a
helyszínek: a katolikus templom elôtti tér északi oldala, a Szentháromság
tér, illetve a mûvelôdési központ és a
Sági út közötti parkoló területe. Az
ülésen hosszas megbeszélés után a
képviselôk jelentôs többsége úgy sza-

vazott, hogy a mûvelôdési központ
elôtti térre építsék az új városházát. A
jelenlegi elképzelés szerint ötszáz
négyzetméter területet építenek be,
földszinttel és két emelettel, térszint
alatti parkolóval. A tervben szerepel,
hogy a városházán keresztül átjárás
válik lehetôvé a Sági útról a hivatali
épület és a mûvelôdési központ közötti területre, ahol rendezvényteret,
sétálóutcát lehet kialakítani.
Foglalkozott a képviselô-testület a mûvelôdési ház rekonstrukciója miatti költözködéssel, ami február végén, március elején lesz esedékes. A mûvelôdési központ a szakközépiskolába, a
könyvtár a Vasvirág Hotelbe költözik.
A képviselô-testületi ülésen tárgyalt
témákkal következô lapszámainkban
bôvebben foglalkozunk. A testület
legközelebbi nyilvános ülését február
22-én tartja.
»P. HORVÁTH MÁRIA

Kávé mellett a miniszterrel
A KÖVETKEZÔ ÉVTIZEDBEN JELENTÔS VASÚTI FEJLESZTÉSEK LESZNEK
Kiss Péter kancelláriaminiszter volt
a vendége a Közéleti kávézónak február 9-én, amelynek házigazdái Szabó Lajos országgyûlési képviselô és
Fehér László polgármester voltak. A
városunkba, annak szülötteként,
hazalátogató politikust Bene Csilla
faggatta a publikum elôtt.
A Miniszterelnöki Hivatalt vezetô miniszter korábban a gazdasági tárca
vezetôje volt, így testhez álló kérdés
volt számára: válságban van-e a magyar gazdaság napjainkban, ahogyan
az ellenzék állítja. Kiss Péter kifejtette: a közép-kelet-európai országok
között Magyarország áll az elsô helyen a befektetések terén, az utóbbi
három évben itt volt az egy fôre jutó
legtöbb befektetés. Míg Magyarországon ez a szám majd ötezer euró,
Csehországban 4600, Szlovákiában
2400, Lengyelországban mindössze
1200-1300 euró fejenként. A miniszter szerint hiába hord össze tücskötbogarat az ellenzék, ha a tények, no
és a befektetô vállalkozók mást mondanak. A vállalkozók látják, hogy az
országnak van perspektívája. Magyarország erôsen tôkevonzó ország,
és a befektetôket még az ellenzéki
politikusok sem tudják elriasztani.
A fórumon szó esett a vasúti szereprôl, a MÁV jövôjérôl. Kiss Péter elmondta, hogy Gyurcsány Ferenc tár-

gyalási politikájának is köszönhetôen
az ország a vártnál jóval több pénzt
kap fejlesztésekre az Európai Uniótól.
A 2007–2013 közötti Nemzeti Fejlesztési Tervben megfogalmazottak között egyik fontos pont a vasútfejlesztés lesz. A következô évtizedben ezer
milliárd forintos fejlesztés valósulhat
meg a vasúton – az elôvárosi vonalakon, a pályakorszerûsítésben, az állomásépületek felújításában –, ami új
munkahelyeket teremt. A következô
évtized a vasút évtizede lesz, hangsúlyozta a miniszter.
A beszélgetés során Bene Csilla felvetette: el kell-e tûrni az ellenzék rágalmazásait? Kiss Péter szerint az ellenzék hangerôvel pótolja az igazságot. A szocialista párt arra törekszik,
hogy a politika ne a politikusokról és
a hatalomról szóljon, hanem arról,
mit tehetnek az emberekért, azért,
hogy jobb életkörülmények legyenek. Ô azt szeretné, ha a gyermeke
(11 éves kislányáról láthatóan nagyobb örömmel mesélt, mint más témákról) nyugodt országban, békés
körülmények között nône fel.
A kérdésre, hogy véleménye szerint
egyház támogathat-e politikai pártot
a választáson, a kancelláriaminiszter
elmondta: az egyháznak a lelkek
ápolása a dolga. Egy korábbi pápai
körlevél, amelyet Magyarországon
nem hirdettek ki, arról szólt, hogy az

kiss péter kancelláriaminiszter volt a kávézó vendége

egyháznál nem folytathatnak pártpolitikai tevékenységet. Kiss Péter, akinek jó kapcsolata van az egyházakkal, aláhúzta: normális, demokratikus
országban az egyházat és az államot
szétválasztják. Az egyházak társadalmi szerepet töltenek be, szociális, karitatív tevékenységet végeznek. Éppen ezért elfogadhatatlannak tartja,
hogy a választás napján kihirdessék,
kire kell szavazni. A választásokkal
kapcsolatban azt is hozzátette, azt
szeretné, hogy szocialista többség
mellett jusson be az SZDSZ is a parlamentbe.
»TULOK G.

Nyeremény közösségi célokra
Az alsósági és az izsákfai részönkormányzat pályázat útján 4,2 millió forint támogatást kapott a Belügyminisztériumtól az elmúlt év végén. A
támogatásra – mint már megírtuk –
33 település részönkormányzata pályázott. Vas megyében egyedül a
celldömölki pályázat volt eredményes. A 4,2 millióból 3,1 millió az alsósági, 1,1 millió forint pedig az
izsákfai részönkormányzatot illeti,
mely összegeket közösségi célok
megvalósítására fordíthatnak.
Kérdésünkre, hogy konkrétan mire
fordítják a rendelkezésre álló összeget, Döme László, az alsósági részönkormányzat vezetôje elmondta, hogy
az elnyert támogatást a pályázatban
leírtaknak megfelelôen fogják felhasználni. Köztudott, hogy az alsósági városrészbôl sokan utaznak autóbusszal
elsôsorban a városközpontba és a vas-

útállomásra, ezért a buszvárók állapotán szeretnének javítani, így a két temetô közötti részen egy új buszvárót
fognak kialakítani. Idén tizenötödik alkalommal rendezik meg a városrész
legnagyobb rendezvényét, az Alsósági
Tavaszi Napokat, amely évrôl évre
nagy tömegeket mozgósít. Az elnyert
támogatásból jut pénz arra is, hogy a
rendezvény eddigi színvonalából ne
engedjenek, s ha lehet még nívósabbá tegyék azt. Közismert, hogy az Alsóságról a városközpont felé vezetô
kerékpárút a téglagyári tó közelében
jelentôsen károsodott, ami veszélyezteti a két városrész között kerékpárral
közlekedôk testi épségét, mivel ezen
a szakaszon a közúton kénytelenek
közlekedni. A pályázati összegbôl hozzájárulnak ahhoz, hogy a beszakadt
kerékpárút minél elôbb ismét használható legyen. Döme László kiemelte: az

alsósági sportszeretô emberek tudják
igazán, mennyire fontos lenne a
sportpálya felújítása, hiszen hétvégeken sokak szórakozását jelentik a labdarúgó mérkôzések. Bízik benne,
hogy a támogatásból ezt a problémát
is meg tudják majd oldani.
Az izsákfai részönkormányzat vezetôje, Farkas Zoltán elmondta, hogy az
elnyert 1,1 millió forintnak rengeteg
helye lenne. Azt, hogy mely, a pályázatban szereplô közösségi feladatokat
részesítik elônyben, még nem tudta
megmondani, arról a részönkormányzat egy késôbbi idôpontban dönt. A
pályázat szerint a közösségi ház üzemeltetésére, karbantartására, illetve
hulladékgyûjtési akciónap, rendezvények céljára nyerte Izsákfa a pályázati pénzt. A pályázaton elnyert összegeket 2006 végéig kell felhasználni.
»VÖLGYI LÁSZLÓ
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Díjazott színtársulat
A jelenleg Soltis Lajos Alternatív Színházként mûködô egyesület 1980.
február 15-én Sitkei Színkör néven
alakult meg. Néhány lelkes fiatal alkotta a csapatot, akik megtanultak és
eljátszottak egy-egy darabot. 1986tól kezdve nagyobb elôadásszámmal
és két – egy felnôtt és egy gyerek –
tagozattal Sitkei Ifjúsági Kör néven
mûködtek tovább. A Sitkei Színkör
vezetôje a 2000-ben tragikus körülmények között elhunyt Soltis Lajos

a soltis lajos színház társulatának tagjai

volt, akinek nevét attól kezdve viseli
az egyesület. Jelenleg folyamatban
van a névváltoztatási kérelem, az új
név – ha elfogadják – Soltis Lajos
Színház, Mûvészeti, Mûvelôdési és Ifjúsági Egyesület lesz.
Az évek folyamán több mint száz ember játszott, dolgozott a Nagy Gábor
által vezetett társulatnál. A színházmûvészettel itt ismerkedôk közül
többen folytatnak szakirányú tanul-

Civil pályázat
A városban mûködô civil szervezetek számára hirdet pályázatot ez évben is az önkormányzat. Pályázni a szakmai tevékenység támogatására, illetve a tevékenységük
folytatásához szükséges eszközök beszerzésére lehet. A képviselô-testület azoknak
az egyesületeknek, alapítványoknak, csoportoknak a mûködéséhez kíván támoga-

mányokat, vagy látnak el vezetô szerepet országos vagy megyei szintû
színházaknál. Jelenleg tizenhat felnôtt tagja van a társulatnak, emellett
négy éve mûködik a drámastúdió, tizenöt év alatti gyerekekkel. Ennek
létszáma kilenc fô. Tavaly alakult
meg a Weöres-ingesek társulata hét
fôvel. Körülbelül tíz fô színész, tanár,
rendezô megbízásos rendszerben
dolgozik. A társulattal szorosan
együttmûködik Michael Mehlmann,
amerikai színész, tanár, aki a gyermekstúdiót vezeti, és márciustól egy
speciális színházi nevelési módszerrel
ismerteti meg a képzésben résztvevô
gyermekeket. Emellett Katona Imrével is együtt folytatják a már korábban megkezdett munkát. A mozgásés beszédtréningeken a színpadi
kreativitás fejlesztésén, a képességfejlesztésen keresztül a színészmesterség minél alaposabb elsajátításáig
mindenben a soltisosok segítségére
vannak. A Soltis Színház elôadási repertoárjában alternatív produkciók,
vásári komédiák, meseelôadások,
vígjátékok egyaránt szerepelnek. A
megye egyetlen állandó kôszínházaként évente körülbelül kétszáz
elôadást tartanak szerte az országban. Minden évben két-három erdélyi, felvidéki, vajdasági turnét is szerveznek, ápolva a határon átnyúló
kapcsolatokat. A társulat egyaránt
játszik pár száz fôs falvakban, de Budapesten a Merlin Színházban, a
Szkénében, a Bárkában is megfordulnak. A Nemzeti Színházban is játszott
már a csapat teltházas közönség
elôtt.
tást nyújtani, amelyek a város kulturális,
sport és egyéb szabadidôs programok iránti igényének kielégítéséhez járulnak hozzá, illetve karitatív tevékenységet folytatnak. A pályázathoz szükséges adatlapot a
polgármesteri hivatal titkárságán lehet beszerezni. A pályázat beadásának határideje március 31-e. A kapott támogatás felhasználásáról 2007. január 31-ig beszámolóval hitelesített számlamásolatokkal kell
elszámolni.

» Köszönettel
A celldömölk – alsósági Szent Miklós Alapítvány hálásan köszöni az adójuk 1%-át felajánlását, ami
a 2005. évben 39.443 forint volt. Szíves támogatásukban továbbra is bízunk. Hálás köszönettel:
Szent Miklós Alapítvány. Adószám: 18891704-1-18.
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A társulatnak a szereplések, próbák
mellett rendezvények lebonyolítására is jut ideje. Így kerül sor minden
évben a színészeket és rendezôket
képzô szakmai nemzetközi táborra,
az országos minôsítô fesztiválra, az
Ezerlátó címû országos mesefesztiválra vagy a kétévente megrendezésre kerülô Soltis Lajos Országos
Színházi Találkozóra.
A társulat munkáját már több ízben ismerték el magas rangú kitüntetésekkel. Legutóbb, a Magyar Kultúra Napja
alkalmából Csokonai Vitéz Mihály Közösségi Díjban részesültek. Az állami
kitüntetést minden évben öt együttesnek, közösségnek ítélik oda, akik a
nem hivatásos, amatôr színjátszás, a
vers- és prózamondás, a bábjáték, a
zene-, tánc-, képzô-, valamint a népmûvészet területén hosszabb ideje kimagasló mûvészeti munkát végeznek.
Többször kapták meg a Magyar Mûvelôdési Intézet különdíját is munkájuk
elismeréséül. A több tucat arany,
ezüst és bronz minôsítéssel, fesztiváli
arany és ezüst oklevelekkel rendelkezô társulat a tavalyi évben mintegy
160 elôadást játszott 50 ezer fôs közönség elôtt. A Weöres-ingesek csapata 35-ször lépett színpadra, a gyerekstúdiósoknak három bemutatója volt.
S hogy nem hiábavaló a sok képzés,
gyakorlás és tanulás, mi sem bizonyítja jobban, minthogy a társulat öt tagja sikeres színész II. gyakorlati vizsgát
tett a múlt évben.
Az eredményesen és jól mûködô gépezet továbbra sem áll le, jelenleg A
varázslatos gondola címû Gianni
Rodari regénybôl készült komédia
próbái zajlanak. Február 23-án pedig
újra megrendezik az Ezerlátó címû országos mesefesztivált.
»REINER ANITA

Idén is lesz expo
Nyolcadik alkalommal rendezik meg
a Kemenesalja Expót tavasszal. A
rendezvényt a városi majálishoz és
a Kemenesi köszöntô programokhoz
kötik, így április 28-a és május 1-je
között tartják a szakközépiskolában.
A 2006-os expót az elôzô évektôl
eltérôen a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár szervezi, a
kiállítással és vásárral kapcsolatban
jelentkezni Lónainé Kondics Zsuzsanna elôadónál lehet a 95/420037-es vagy a 95/424-096-os telefonszámon.

» H Á T T É R
ÉLET-UTAK
Nádasdy Lajos nyugalmazott református lelkészt, tudományos helytörténeti és honismereti kutatót, publicistát, lapunk egyik alapító tagját, az ô tartalmas életútjának egyes momentumait mutatjuk be olvasóinknak.
Nádasdy Lajos bácsi, aki többek közt
lapunk, az Új Kemenesalja egyik alapító tagja és elsô nívódíjasa – a most
94. évében járó nyugalmazott református lelkész – életútjából, munkásságból igyekszünk felvillantani néhányat a teljesség igénye nélkül. Az
enyingi évek után az ôsi pápai református kollégiumban érettségizett,
majd ugyanitt, illetve Bécsben végezte az egyetem teológiai fakultását. Elsô szolgálati helye is Pápa volt.
A pápai „alma materben” eltöltött
idôszakban kapcsolatba került népi
írókkal, akik hatással voltak egész késôbbi munkásságára. Papi hivatása
Celldömölkre, majd több más helyre
– Nagyvázsonyba, Zánkára, Nemesvámosra és Sárvárra – szólította megválasztott lelkészként, de bárhol volt
is, Pápa és Celldömölk a legfontosabbak között maradt. Írásai az 1940-es
évek elején egyházi lapokban jelentek meg, majd Celldömölkre kerülve
a Celldömölki Hírlapban és a
Kemenesaljában publikált. Egy idô-

ben a Celldömölk és Vidéke címû lapot is szerkesztette.
Vas és Veszprém megye múltjának
feltárásában és megismertetésében
elévülhetetlen érdemeket szerzett.
Írásai több megyei folyóiratban, valamint országos szaklapban – Irodalomtörténet, Életünk, Vigília, Vasi Szemle, Horizont – megjelentek, s ezek
maradandó alkotások voltak. Ezt bizonyítja számos elôkelô díj, emléklap
és elismerés. Ezek közül talán a Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetés és a
Pápa város Pro Urbe díja a legkedvesebb számára, de valamennyire
rendkívül büszke még ma is.
Nádasdy Lajos bácsi fáradhatatlan
ember volt. Aktívan részt vett a társadalmi életben is. Elévülhetetlen
érdemei vannak például a celldömölki gimnázium létrehozásában. A
Nemzeti Paraszt Párt megyei titkáraként meghívta Celldömölkre az akkori kultuszminisztert egy nagygyûlésre, ahol kicsikarták az ígéretet a gimnázium létrehozására, amibôl rövid

A foglalkoztatást segíteni
A Kemenesaljai Foglalkoztatási Paktum azzal a céllal jött létre, hogy
összehangolják a hátrányos helyzetû
celldömölki kistérségben a foglalkoztatást elôsegítô kezdeményezéseket.
Erre a programra az elmúlt évben 50
millió forintot nyertek annak résztvevôi, az összeg teljesen pályázati támogatás, melynek 80 százaléka európai uniós forrás, 20 százaléka pedig
állami támogatás.
A projekt során egy foglalkoztatási
stratégiát dolgoznak ki helyi szinten.
A program célcsoportjai közé számítanak a helyi vállalkozások, a 25–45
év közötti nôk, a 25 év alatti fiatalok
és a megváltozott munkaképességûek. Ezeket a csoportokat egyebek
mellett a települési önkormányzatokon, a képzô intézményeken, a nonprofit szervezeteken keresztül szeretnék elérni.
A program során szeretnék javítani a
helyi vállalkozások versenyképességét, a 25–45 év közötti nôk, a 25 év

alatti fiatalok és a megváltozott munkaképességûek munkaerô-piaci helyzetét. A hátrányos helyzetû kistérségben a fiatalok és a helyi vállalkozások fellendülése tudna látványos
változást elôidézni.
A program során a helyzetfelmérés
és annak elemzése után kidolgozzák
a foglalkoztatási stratégiát és az
operatív programot. Ehhez kérdôíves
felméréseket, közösségfejlesztô tréningeket is alkalmaznak. Késôbb
foglalkoztatási fórumokat szerveznek, amelyeken tájékoztatják a lakosságot.
A részt vevô partnerek között van
fôkedvezményezettként a kistérség
többcélú társulása, partnerként többek között a megyei munkaügyi központ, a kereskedelmi és iparkamara,
a városi ipartestület és a Mozgássérültekért Alapítvány.
A foglalkoztatási programot jövô év
szeptember végéig kell megvalósítani.

idôn belül valóság lett.
Azóta rengetegen érettségiztünk ott, és sokan
vitték az intézmény hírnevét szerte az országba
és külföldre is.
Lajos bácsit tíz éve súlyos
baleset érte, combnyakcsonttörést szenvedett,
ám erôs szervezete az orvosok segítségével leküzdötte a traumát. Ma is naponta lemegy sétálni egy kicsit, egészségét
orvosa havonta ellenôrzi. Feleségét
2002-ben elveszítette. Az egyébként
jó egészségnek és közérzetnek örvendô Lajos bácsit fia, menye és felnôtt unokája naponta látogatja, s ha
szükséges segíti. Mostanában levelezéseit rendezgeti, s van egy terve:
szeretné megírni, illetve befejezni Az
alsósági parasztiskola története címû
munkáját.
És végül álljon itt egy idézet Lajos bácsitól: „Hálás vagyok Istennek, hogy
vállalt szolgálatomat mind az egyház, mind a nemzet, az egyetemes
magyar kultúra javára végezhettem.
Az Ô kegyelme hordozott, ereje újított mindenkor a szükséges mértékben, és még most is – átlépve a bibliai korhatárt – éltet, hordoz, újít.”
»VÖLGYI LÁSZLÓ

» AJÁNLÓ
Farsangi játszóházat szerveznek kicsiknek és
nagyoknak február 17-én 16 órától a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ 1-es termében. Arcfestés, farsangi álarcok, szemüvegek, maszkok készítése várja a résztvevôket. A foglalkozást Kovács Henrietta népi
játszóház-vezetô és Kovács Vivien fôiskolai
hallgató vezetik.
Szilágyi Mária keramikus mûvész emlékkiállításának nyílik február 17-én 18 órakor a
mûvelôdési központ galériáján. A tárlatot
Horváthné Varga Margit mûvelôdési szakreferens nyitja meg.
Városi bált rendeznek március 4-én 19 órától
a mûvelôdési központban. A rendezvény
bevételét a Kemenesaljai Egyesített Kórház
mûszerfejlesztésére fordítják.
Farsangfarki asszony-party címmel vidám
farsangbúcsúztató lesz március 6-án 18 órától a mûvelôdési központban.
Zenés randevú lesz Dékány Saroltával és Koós
Jánossal március 8-án 19 órától a mûvelôdési központ színháztermében. Belépôjegyek
ára: I. hely 1200 forint, II. hely 900 forint.
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Hajdan volt választások

A pártok a csend
érdekében
egyezségre
jutottak

Színhely a községháza nagyterme,
két jelölt van, elmondják a kortesbeszédet. Az utolsó mondat elhangzás
aután a fôkocsimester Zsirai elordította magát: „éljen Simon Sándor”, a
többi vasutas úgyszintén, elnyomva
hangerôben az iparosok kisebb számú képviselôit. Simon Sándor lett a
bíró. Jóval késôbb, 1946-ban, a választások elôtti kortesbeszédek az
apátság és a mai posta elôtti tér. Néhány furcsaság is történt, nevezetesen, ha este volt a gyûlés, akkor bizonyos pártoknál „elment” a villany. Ez
különösebb gondot nem okozott,
mert akkoriban nem úgy olvasták fel
a beszédeket. Más volt a helyzet
nappal, amikor a kelleténél hosszabban szóltak a harangok. Végül a pártok a csend érdekében egyezségre
jutottak az illetékesekkel.
Egy alkalommal Safrankó Emánuel, a
megye fôispánja tartott beszédet a
KMP részérôl. Késôbb kínai nagykövet lett. Fôkocsimester Zsirai letéve a
szolgálatot, hazaindult, persze elôtte
még néhány fröccsöt bedobott a kíséretével, általában fiatalabb korosztálybeliekkel. Odaérnek a fôtérre,
hallja, valaki szónokol. „Ki beszél
itt?”, kérdez. „Safrankó Emánuel”,
hangzott a válasz. „E Safrankó szar-

Rajzos siker

Gyógytestnevelés gyerekeknek

A kecskeméti Szent Imre Katolikus Óvoda és
Általános Iskola fennállásának 20. évfordulója
alkalmából országos
rajzpályázatot hirdetett. Az 1–2. osztályosok kategóriájában országos 2. helyezést ért
el Tóth Regina Krisztina, a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola 2. osztályos tanulója. A pályázat témája
a bibliai példaképek voltak. Regina
védôszentjét, Szûz Máriát tekinti példaképének, róla készített rajzot. A
kislány már több pályázaton ért el sikereket. Tavaly a Martineum Felnôttképzô Akadémia Szent Márton pályázatán volt díjazott. Felkészítôje Molnár Istvánné.

A Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Tanácsa megalakulásakor többek
között a logopédiai és a gyógytestnevelési közoktatási szakszolgálatok megszervezését vállalta magára. A már a múlt évben is jól mûködô logopédiai szolgálat a kistérségben 340 gyermeket lát el. Ez év január 1-tôl beindult a gyógytestnevelési feladatellátás is. A tavalyi
elôzetes felmérések szerint pillanatnyilag 22 gyermek részesül
megfelelô szaktanári segítségben.
Ádám Ildikó, a vönöcki Általános Iskola gyógytestnevelô tanára segít a
gyermekeknek a hibás tartás, a lúdtalp okozta nehézségek vagy az
asztma miatt fellépô légzési problémák kezelésében.
Két központban, a jánosházi Batthyány Lajos Általános Iskolában,
valamint a celldömölki Eötvös Lo-

»V.V.
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jankó, nem magyar ember.” Erre
nagy röhej tört ki a a hallgatóság egy
részébôl, amirôl az elôadó azt gondolhatta, valami érdekeset mondott.
Egy másik eset szintén ide kapcsolható. Keléden a lakosság döntô többsége a kommunistákra adta a szavazatát
1945-ben. Ez akkor unikumnak számított, mivel a párt másutt alig kapott
néhány voksot. Természetesen az
eredmény nem véletlenül alakult így,
volt elôzménye, mégpedig a földosztás. Keléden volt birtokos Szentiványi
Egon báró, aki a front közeledtével
nyugatra távozott, úgy szeptember táján jött haza, arra azonban már az
összes birtokát szétosztották. Viszont a
megyei földrendezési bizottság 200
holdat visszaadott neki, erre törvény
volt. Nem is lett volna gond, ha a báró úr itthon marad, de nem volt, és a
már kimért földekbôl kellett volna elvenni, amirôl az új gazdák hallani sem
akartak. Gondjaik orvoslása érdekében sok helyen megfordultak, hivatalnál, pártoknál, azonban a pártok közül
csak a kommunista párt foglalkozott
az üggyel, feltehetôen azért, mert a
párt programjában elsô helyen és
hangsúlyosan szerepelt a földreform
végrehajtása. Jegyezzük meg, hogy
pártszervezet is kevés volt még ebben

A háború elôtti idôkben valóban úgy
volt, hogy a bírók választása közfelkiáltással történt. A bíró választásának különös hangsúlyt adott a nagy
számú vasutasság. Egészen pontosan
volt idô, amikor a vasutasság döntötte el, ki legyen a bíró, vagyis a község vezetôje. Abba most ne menjünk
bele, hogy még korábban az apát úr
három jelöltje közül lehetett választani. Lényeg tehát az: a vasutasság
összefogott. Az összefogáshoz természetesen hangadókra is szükség volt.
Az állomásfônök megmondta, kire
kell szavazni, a vasútnál rendszeresített oktatások – szakmai ismeretnyújtás – során ezt közölték. A hangadó
pedig a fôkocsimester, Zsirai volt.
Egyébként erôsen jobboldali beállítottságú ember, ez a köszönésekor is
megmutatkozott. A jó napot kívánok
köszöntésre válaszul még hozzátette:
minden becsöletes magyar embernek. A fôkocsimester igen nagy
hangerôvel rendelkezett, amire szükség volt a munkája ellátásában. Amikor kiállt az állomás 3–4. vágányai
közé, és mondta: löket a hatra, aztán
hadd álljon, akkor azt a temetô melletti vinári toronynál is meghallották.
Bíróválasztás következett, eldôlt,
hogy a vasutasság kire fog szavazni.

ránd Általános Iskolában mûködik a
szolgálat heti egy-egy órában.
A kistérségi munkaszervezet jó partneri viszonyt alakított ki mind az iskolák vezetésével, mind pedig az iskolák gyermekorvosaival, akik örömüket fejezték ki a szakszolgálat
beindítása miatt, hiszen jelentôs lépés történt a gyermekek egészségének megôrzése és így további életvitelük javítása érdekében. Egészen bizonyos, hogy a gyógytestnevelésre
szoruló gyermekek száma a további
orvosi vizsgálatok után emelkedni
fog, tehát szükséges lesz a jelenleg
rendelkezésre álló órákat megnövelni, s így várható a kistérségben a
gyógytestnevelési szakszolgálat folyamatos kibôvítése annak érdekében, hogy minden rászoruló gyermek megkapja a számára szükséges
segítséget.
»TAKÁCS M. TÜNDE

» K HU ÁL TT TÚ É R R A
az idôben. Csak a nagyobb településeken volt mûködô szervezet, így Celldömölkön, ahol a pártvezetô mellett
két azonos nevû instruktor mûködött.
Az egyik Ságon, a másik Vönöckön lakott. A sági Horváth István kerékpározott le Kelédre, hogy megpróbálja
rendezni az ügyet. Odaérve összehívta
a helyi földigénylô bizottságot, és az
egyik tagját elküldte a báróért, kérette, legyen szíves, menjen le hozzájuk.
Kis idô múlva a báró jött is. Közben
egy széket hoztak, hogy a báró urat le
tudják ültetni. Kezet fogott a báróval,
és hellyel kínálva közölte, mi járatban
van. „Báró úr, vannak dolgok, amiket
meg kell beszélni”, mondta, mirôl van
szó. „Nagyot változott a világ, amíg
Ön külföldön tartózkodott, itt földosztás történt, és amit utólag a báró úrnak vissza kívánnak adni, azt nem
kaphatja meg.” „Ne magyarázzon nekem az úr,” mondja a báró. „Ismerem
a jogot, három doktorátusom van.
Egyet Bécsben, egyet Párizsban, egyet
pedig Pesten szereztem.” Erre Horváth
a következôt válaszolta: „Ha most valamelyik újgazda azt mondaná a báró
úrnak, hogy nekem is volt egy borjúm,
amelyik három tehenet szopott,
mégis ökör lett belôle.” A báró úr
felállt, és hazament. A karók pedig a
helyükön maradtak, noha a körjegyzô
megyére küldött jelentésében szerepelt, hogy a celli kommunista párt kiküldött érvényes rendelet ellen lépett

fel. A kirívó választási eredmények
okát tehát a fentiekben kell keresni.
Sôt 1947-ben is 54,8 százalék szavazott a KMP-re a megyei 13,8 százalékos átlaggal szemben.
A 168 óra 1997. március 4-i száma
interjút közöl Homoki János kisgazda
képviselôvel. Az újságíró megkérdezte: igaz-e, hogy délutánonként otthon fennhangon gyakorolja a beszédét. Igaz, válaszolta Homoki, hiszen
egy profi politikusnak is szüksége van
a tréningre. Hát még a kezdô vagy
leendô politikusnak mennyire szükséges ez, jutott eszembe egy falumbéli kisgazda esete.
1945 után, az elsô koalíciós idôkben
nagyon ment a kisgazda párt szekere,
csak élni nem tudtak vele. A párt népszerûsége fokozta sokak önbizalmát,
törekvését a politizálásra. Képviselôik
járták a falvakat, hozzánk legtöbbször
Erôs Kálmán ostffyasszonyfai képviselô jött a legtöbbször. Igaz, a gazdálkodáshoz nem sokat értett, szemmel
láthatóan kevés idôt szánt a földjei
mûvelésére, viszont jó szónok volt,
magam is állíthatom. Emberünknek
tetszett Erôs képviselô fellépése, állítólag ô biztatta, gyakoroljon, és majd
ô is szerepelhet, mint ahogy egy
szomszéd falubeli kisgazdánk már sikerült. Élcákat is kapott, hogy lehet
közel férkôzni a hallgatósághoz: mindig azzal kezdje, bizonygassa, hogy
az ô soraikból való, közéjük tartozik. A

mondanivalóval különösebb gondja
nem volt, de hol gyakoroljon, A mezôn reggeltôl estig dolgoztak, otthon
az udvar sem látszott elfogadhatónak, nehogy valaki félreértse. Egyik
este hazatérve a mezôrôl, etetéshez
készült, felvett egy öl takarmányt, vitte a teheneinek. Ahogy belépett az istállóba, elkapta a szónoklási hév, és
mondta a magáét, ölében a takarmánnyal az istálló járdáján fel-alá sétált, a tehenek meg lesték, mikor teszik elébük a takarmányt. Hangosan
beszélt, az istállóból átszûrôdô hangra figyelmes lett a szomszéd. Nem
tudta mire vélni a dolgot, mert a feleséget nemrég látta menni a bolt felé,
gyermekük nem volt, vajon kivel hangoskodik az egyébként békés természetû szomszéd. Átküldte a fiát, nézze
már meg, mi történik. A gyerek nem
az utca felôl, hanem a kertrôl ment,
az istálló ajtaja félig nyitva volt, és
behallgatott. Emberünk éppen akkor
kezdte újra a beszédet. A gyerek
visszament, apja kérdezte: „Mit csinál
a bátyád?” „Mit? Programot tart a
marháknak.” „És mit mond nekik?”
„Azt, hogy kedves testvéreim, közületek való vagyok.” „Vén szamár”,
mondta az apja. Faluhelyen minden
kitudódik, a fenti eset is ismertté lett.
»KÁLDOS GYULA

(A fenti írás az Új Kemenesalja 2002.
november 21-i számában megjelent.)

Városunk a Fôtérben
A Magyar Televízió Fôtér címû mûsorában láthatjuk viszont Celldömölköt és környékét február 19-én.
Az országjáró mûsor stábjának munkáját lapunk is figyelemmel kísérte.
Február második hetében járt a közszolgálati televízió stábja városunkban és környékén, valamint Vasváron és kistérségében. Az m1 Fôtér címû mûsorát forgatták Gábor Péter
rendezôvel és Palcsó Brigitta mûsorvezetôvel.
„Becsukjuk a szemünket, rábökünk a
térképre, és azt mondjuk, hogy ide
megyünk. Egyébként már majdnem
elfogyott Magyarország, mert már
körbejártunk. Celldömölkre is el kellett jönni”, mondta Palcsó Brigitta.
Aki azt is elmondta, hogy ötvenperces mûsor készült a két vasi kisvárosról és környékükrôl. Az adás két-há-

rom perces anyagokból áll össze, így
bizony nagyon sok, naponta öt-hat
helyszínen is forgattak. Celldömölkön
is a város jellegzetes épületeit, helyeit, csoportjait keresték fel. Délelôtt
a piactér mellett forgattak a Soltis Lajos Színház társulatával, amelynek
tagjai azt is vállalták, hogy a téli idôjárásban adják elô nyári, utcaszínházi
darabjukat. Délután a Vulkán fürdôben nem csak forgattak, Brigitta a
jakuzzimedencét ki is próbálta. S bár
a levegô hideg volt, a 31 fokos vizet
és a létesítményt nagyon jónak ítélte. Emellett készültek felvételek a
Ság hegyen, a katolikus templomban, az Ómuzsika együttesrôl. Kemenesalja települései közül jártak Dukán, Egyházashetyén, Ostffyasszonyfán, Tokorcson és Csöngén is. Persze
Vasvár környékét, a Hegyhátat is bebarangolták.

a mûsorvezetô palcsó brigitta kipróbálta a vulkán fürdôt

A Fôtér stábja hetente fedez fel új
helyszíneket, megismerve és a televíziónézôkkel megismertetve Magyarország megannyi szépségét és
érdekességét. Celldömölköt február
19-én, 12 óra 5 perckor a déli hírek
után láthatják az m1-en Fôtérben.
»TULOK G.
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Történelmi múlt, nyugodt jelen
Kis település nagy történelmi múlttal. Karakónak jelenleg 240 lakosa
van, tudtuk meg Takács János polgármestertôl, akit megkértünk a vezetése alatt álló település bemutatására.
Karakót számos történelmi dokumentum
említi, elsô írásos említése 1156-ból való.
Többek között részét képezte a Borostyánkô-útnak, Szent István királyunk várispánságot alapított itt a honfoglalás
után, és a közelben van egy középkori
földvár is. A település határában harcoltak Napóleon seregei, s a községtôl nem
messze található a Dabrókai Betyárcsárda, ahol a 19. század végéig tartó betyár
világ idején sok híres és hírhedt betyár
megfordult, ugyanis a települést körülvevô lápos terület nagyon jó menedéket jelentett számukra.
– 1995-tôl veszek részt a közéletben, és
1998-tól immár második ciklusban vagyok polgármester. A képviselô-testülettel együtt sok mindent meg tudtunk valósítani az elmúlt években, a legfontosabbak közé tartozik talán a gáz bevezetése
2000-ben egy TEKI pályázat segítségével
– kezdte a település bemutatását Takács
János. – 2001-ben elkészült a millenniumi
emlékparkunk, az utána következô évben
a játszóteret új játékokkal szereltük fel,
amelyek már az EU-s normáknak teljesen

takács jános polgármester

megfelelnek. 2002-ben az Informatikai
Kormánybiztosi Hivataltól informatikai
infrastruktúrafejlesztési pályázaton nyertünk számítógépeket. 2003-ban szintén a
TEKI-nél közel négymillió forintot nyertünk árokfelújításra. 2004-ben megtörtént a faluház felújítása 2 millió 500 ezer
forint értékben. Tavaly a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával az egyháztól átvett muzeális értékû könyvek,
biblia kerültek restaurálásra. A településünkön önkormányzati fenntartású intéz-

Mûveltségbôl vetélkedtek
A Magyar Kultúra Napja alkalmából mûveltségi vetélkedôt rendeztek január 27-én a Bobai Általános
Iskolában. Az öt éve útjára indított vetélkedô minden évben nagy sikert aratott a részt vevô iskolák
körében, hiszen a gyerekek nem csak sok új ismeretre, de nagyon sok új barátra is szert tettek.
Idén két levelezôs forduló elôzte meg a helyi vetélkedôt. A feladatok fôleg évfordulós
eseményekhez kötôdtek, így például József Attila, Vörösmarty Mihály születésének évfordulójához,
vagy Bartók Béla, Berzsenyi Dániel és Tinódi Lantos Sebestyén halálának évfordulójához. A
versenyzôk a kijavított feladatsorokból készültek a helyi döntôre.
A közösségi játékban, amelyet a múlt tanévben az iskola kiterjesztette Veszprém és Zala megyére
is, idén 26 csapat vett részt. Meghívót kaptak az Apáczai-bázisiskolák is. Ebben az évben vette fel
az iskola a kapcsolatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található tornyospálcai Szabolcs Vezér
Általános Iskolával. A helyi fordulóban minden iskolából egy csapatot hívtak be. Néhány csapat nem
tudott részt venni döntôn, így hét csapat mérte össze tudását. A verseny nyolc feladatból állt, a
versenyzôk, kísérôik és az érdeklôdôk mindvégig jó hangulatú, színvonalas megmérettetésen
vehettek részt. A döntôt a helyi „Napsugarak” csapata nyerte, második a Dugovics Titusz Általános
Iskola csapata „A költészet mesterei” Nagysimonyiból, harmadik pedig a jánosházi Szent Imre
Általános Iskola diákjaiból álló „Mezox” csapata lett. Ôk és a versenyben résztvevô összes csapat
értékes ajándékokkal térhetett haza. A versenyt támogatta az Apáczai Kiadó, valamint a Vas Megyei
Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma.
»TAKÁCS M. T.

mény nincs, ezek mind Jánosházán találhatóak, melyeket a környezô településekkel együtt intézményfenntartói társulás keretében közösen mûködtetünk és
fejlesztünk.
Jelenlegi terveik között szerepel a még
hiányzó infrastruktúra, a szennyvízberuházás megvalósítása. Az elvi engedélyek már
elkészültek, jelenleg a vízjogi engedélyezések vannak folyamatban. A település vezetôje bízik abban, hogy tavasszal beadhatóak lesznek pályázatra. Pályázni szeretnének még a településen eddig fel nem újított árokmedrek lapozására. Tavaly kezdték el a járdák felújítását saját erôbôl és
kivitelezésben, ezt az idei évben is folytatják. Az önkormányzati épületek állagmegóvása közül legsürgetôbb feladat a tetôszerkezetek felújítása. Mivel a gyermekek Jánosházára járnak iskolába, a Batthyány Lajos Általános Iskola régi épületének felújításában Karakó is részt vállal,
azért hogy a gyerekek jobb körülmények
között tanulhassanak.
– A község lélekszáma néhány év stagnálás után sajnos lecsökkent, jellemzô ránk
is az elöregedés. A lakosság nagy része
katolikus, három településnek – Karakó,
Kamond, Nemeskeresztúr – van egy parókiája. A munkanélküliség nem számottevô, a környezô nagyobb településeken
mindenki találhat magának munkát. A
községben egy forgácsoló üzem mûködik.
Önálló kulturális csoportunk nincs, de minden évben megrendezzük az önkormányzati ünnepségeket, mint például a gyermeknapot, a falunapot, a nyugdíjas találkozót és a Mikulásváró ünnepséget. Kulturális mûsoraink leggyakoribb szereplôje
a Soltis Színház. A falunapon kispályás
labdarúgótornát szoktunk rendezni. Az önkormányzat minden évben benevez a Vas
Megyei Sporthivatal által meghirdetett
Kistelepülések Sportversenyére, sakk,
kispályás labdarúgás és teke sportágakban szoktunk indulni.
Befejezésképpen Takács János polgármester elmondta, hogy Karakó község részt
vesz a nagytérségi hulladéklerakó rendszer kiépítésében, többek között azzal a
céllal, hogy a régi hulladéklerakó rekultiválását 2007–2008-ban ennek keretei között megoldják. Az erre a célra választott
terület a tsz felbomlása után magánkézbe
került, viszont az uniós pénzeket csak önkormányzati tulajdonra lehet felhasználni,
így most ezt a területet vissza kell vásárolniuk.
»TAKÁCS M. TÜNDE
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» O L V A S Ó I
Megkérdeztük
» válaszoltak

O L D A L

Jó helyen lesz a városháza?

»kérdez: vass vera

»fotó: völgyi lászló

Gruber Rita

Véleményem szerint jó lesz,
hogy a választott helyre kerül
majd a polgármesteri hivatal.
Ott lesz a legjobb helyen. Egyrészt nem fog látszani a kilencemeletes épülete, másrészt mindenképpen a központban kell megépíteni. Remélem, hogy szép lesz az
épület, és beleillik majd a városképbe. Hallottam más lehetôségeket is, de úgy gondolom, ez jár a legkevesebb
rombolással. Ha sétáló utca is
azon a területen lesz, akkor
nagy valószínûséggel ki is
használják majd az ide látogatók az új épület környékét.

Péntek Tünde

Úgy gondolom, hogy a városközpontban van a helye a polgármesteri hivatal épületének. Mivel a kultúrházat is
felújítják, mindenképpen öszsze kell hangolni a két épület
stílusát is, hogy a kettô harmonizáljon.
Véleményem
szerint jól meg fogják oldani.
Tetszene az is, ha lenne mélygarázs, még akkor is, ha fizetôs lenne, mert a mostani
parkolót nem lehet parkolónak nevezni. Az lenne még jó,
ha a polgármesteri hivatal és
a kultúrház környezetében lévô épületeket is megfelelôen
át lehetne alakítani.

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

1. szerda
Dr. Nagy Ildikó
Vida Leventéné
2. csütörtök
Dr. Pánykó Magdolna
Karádi Ferencné
3. péntek
Dr. Schrott Olga
Horváth Katalin
4. szombat
Dr. Pánykó Magdolna/Dr. Nagy Ildikó
Vida Leventéné
5. vasárnap
Dr. Pánykó Magdolna/Dr. Nagy Ildikó
Karádi Ferencné
6. hétfô
Dr. Mesterházy Gábor
Horváth Katalin
7. kedd
Dr. Szente Tamás
Tompa Kálmánné
8. szerda
Dr. Tôzsér Mária
Karádi Ferencné
9. csütörtök
Dr. Bérdi Gusztáv
Horváth Katalin
10. péntek
Dr. Gájer Tatjána
Tompa Kálmánné
11. szombat Dr. Kassas M. Khaled/Dr. Márton Katalin Karádi Ferencné
12. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled/Dr. Márton Katalin Horváth Katalin
13. hétfô
Dr. Kovács Larisza
Vida Leventéné
14. kedd
Dr. Kovács Zoltán
Karádi Ferencné
15. szerda
Dr. Pánykó Magdolna/Dr. Kiss Imre
Horváth Katalin
16. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna
Vida Leventéné
17. péntek
Dr. Nagy János
Karádi Ferencné
18. szombat Dr. Mesterházy Zsuzsanna/Dr. Palatka János Horváth Katalin
19. vasárnap Dr. Mesterházy Zsuzsanna/Dr. Palatka JánosVida Leventéné
20. hétfô
Dr. Nagy János
Karádi Ferencné
21. kedd
Dr. Palatka János
Horváth Katalin
22. szerda
Dr. Szente Tamás
Vida Leventéné
23. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna
Karádi Ferencné
24. péntek
Dr. Schrott Olga
Horváth Katalin
25. szombat Dr. Pánykó Magdolna/ Dr. Tôzsér Mária Tompa Kálmánné
26. szombat Dr. Pánykó Magdolna/ Dr. Tôzsér Mária Karádi Ferencné
27. hétfô
Dr. Bérdi Gusztáv
Horváth Katalin
28. kedd
Dr. Gájer Tatjána
Vida Leventéné
29. szerda
Dr. Kassas M. Khaled
Karádi Ferencné
30. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
31. péntek
Dr. Kiss Imre
Vida Leventéné
(Szombaton és vasárnap 8–20 óráig, illetve 20–8 óráig
felváltva adnak ügyeletet az orvosok.)

az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Tóth Attila

Hallottam a városban az épület elhelyezésének többi lehetôségérôl is. Úgy gondolom, hogy nem ez a megoldás
lenne a legjobb. Az az igazság, hogy sokat nem gondolkodtam a polgármesteri hivatal legjobb helyérôl, de lenne
egy elképzelésem. A kultúrház épületét mindenképpen
felújítják, átalakítják. Azt hallottam, emeletet is húznak rá.
Meg lehetne azt oldani, hogy
ott alakítják majd ki a polgármesteri hivatalt. Az emeleti
részben külön bejárattal, különálló részekként el lehetne
helyezni a hivatal irodáit.

Mógor Tibor

Nekem ez a megoldás nem
tetszik. Véleményem szerint
rontaná a városképet. Bár nem
tudom a terveket, de valószínûleg rontaná. Hallottam több
lehetôségrôl is. Például arról,
hogy a kultúrházzal együtt építenék meg. Azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy praktikus lenne, de nem biztos,
hogy szép. Az is foglalkoztat,
hogy mindenképpen a városközpontban kell-e megépíteni
a polgármesteri hivatal épületét. Úgy gondolom, több lehetôség is adódna, ami nem a
városközpontban van. Celldömölkön nincsenek távolságok.

» Felhívás
A Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása nyert a
Foglalkoztatási partnerség a határ mentén címû pályázaton. A pályázat
célja a térség foglalkoztatási szintjének emelése. Ezzel kapcsolatban készül egy kérdôíves felmérés, amelyet a vállalkozások kapnak meg februárban. Kérjük az érintett vállalkozásokat, hogy a felmérés eredményessége érdekében azokat pontosan töltsék ki, és a határidôre küldjék vissza. Amennyiben további információra lesz szükségük, azt Károlyi
Tímeától (Reginnov Kft.) a 06 94/573-106-os telefonszámon kérhetik.
»MOLNÁR GÉZA projektmenedzser

A hónap borvidéke
A budai várban lévô Magyar Borok Házában a Somlói Borvidék képviseletében jelentünk meg Bogdán Józseffel, a hegyközségi tanács elnökével és
a borvidék számos termelôjével együtt. A két termesztési körzet termelôi
a sajtó képviselôinek bemutatták a borvidéket, a borokat az alkalomból,
hogy február hónap borvidéke a Somló lett a Magyar Borok Házában.
A köszöntô és az ünnepélyes megnyitó után bemutattam a gazdákat,
miközben boraikat a jelenlévôk megismerhették. A Ság hegy–Kissomlyó
körzetet Dénes Tibor Ság hegyi gazda képviselte.
Bogdán József bejelentette, hogy hosszas elôkészítô munka után Gráf József földmûvelésügyi miniszter aláírta a Védett Eredetû Somlói Borokról
szóló jogszabályt. Én arról adtam tájékoztatást, hogy márciusban az ATV
Laci bácsi konyhája címû, naponta délben jelentkezô mûsorában szintén
somlói borászok mutatkozhatnak be. Biztattam a jelenlévôket arra is,
hogy minél többen használják ki az integrált ültetvény-mûvelési támogatást a maguk és a környezetük egészségének megóvása érdekében.
»SOMOGYI LAJOS hegybíró
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Asztalitenisz
Szegedi AC – CVSE-Mávépcell 10:7
Szeged, február 11., exrtaligás férfi
asztalitenisz-mérkôzés.
Párosok: Dudás, Lukács – Mercz-Szabó
3:1, Kriston, Bohács – Vimi-Kovács 3:2.
(2:0). 1. egyéni forduló: Dudás- Szabó
3:0, Kriston – Vimi 3:1, Bohács – Kovács 3:2, Lukács – Mercz 1:3. (5:1). 2.
forduló: Dudás – Vimi 3:0, Kriston – Kovács 3:1, Bohács – Mercz 3:1, Lukács –
Szabó 2:3. (8:2). 3. forduló: Dudás – Kovács 1:3, Kriston – Mercz 0:3, Bohács –
Szabó 1:3, Lukács – Vimi 1:3. (8:6). 4.

»

forduló: Dudás – Mercz 1:3, Kriston –
Szabó 3:2, Bohács – Vimi 3:2. (10:7).
Obráz István: A két páros megnyerése
után a nagy számú, lelkes közönség
biztatása mellett nagy lendülettel
játszott a hazai együttes. Ennek ellenére sikerült feljönnünk 6:8-ra, és
nem sok hiányzott az egyenlítéshez,
akár a mérkôzés megfordításához.
Sajnos nem sikerült.
Gyôzött: Mercz Gábor 3, Szabó Krisztián 2, Vimi Roland 1, Kovács János 1.
Dorogi SE – CVSE-Mávépcell II. 9:9
Dorog, február 11., NB I/B-s mérkôzés.
Második számú játékosunknak, Fara-

gónak ezúttal nagyon gyengén ment
a játék, ezért meg kellett elégednünk
az egyik ponttal.
Gyôzött: Benák András 3, Ölbei Péter
3, Faragó Bálint 1, Máthé Gyula 1 és
a Benák-Faragó páros.
Kanizsa Sör SE – CVSE-Mávépcell III. 7:11
Nagykanizsa, február 11., NB III-as
mérkôzés.
A vendég celli csapat, ha a vártnál
nehezebben is, de végül magabiztosan nyerte a találkozót.
Gyôzött: Teket Attila 4, Tamás László
2, Balázs Gyula 2, Fehér László 1, a
Teket-Fehér és a Tamás-Balázs páros.
»V.L

Felkészültek a kézilabdacsapatok
Az elôzô két évhez hasonlóan idén is a Városi Sportcsarnok adott otthont a Kemenes
Tej Kupa felkészülési kézilabdatornának.
Február 4-én a CVSE-Maba-Hungária NB IIes kézilabdacsapata házigazdaként az NB
II-es Szombathelyi Tanárképzô Fôiskola csapatával, valamint az NB I/B-s Nagykanizsai
Izzóval és a szintén NB I/B-s Elmax Pápával mérkôzött. A felnôtt összecsapások között két ifjúsági mérkôzést is rendeztek,
melyeken a CVSE-Maba Hungária és az
Elmax Pápa ifi csapata játszott egymással.
Mátés István együttese házigazdaként szeretett volna jól szerepelni, és ezt a tervet
a Tanárképzô és a Nagykanizsa legyôzésével sikerült is megvalósítaniuk. A tornán
sorozatban harmadszor nyert a Pápa gárdája, így végleg hazavihette a vándorserleget. Az elsô három helyezett csapat között – a körbeveréseknek köszönhetôen –
az egymás elleni gólarány döntött.
A celli csapat eredményei:
CVSE-Maba-Hungária – Szombathelyi Fôiskola SE 24:22 (14:12)

CVSE-Maba-Hungária – Nagykanizsai Izzó
19:14 (6:7)
CVSE-Maba-Hungária – Elmax Pápa 15:23
(8:11)
Végeredmény: 1. Pápa, 2. CVSE-MabaHungária, 3. Nagykanizsa, 4. Szombathely.
A torna gólkirálya a celldömölki Pozsonyi
Mihály lett.
A CVSE-Maba-Hungária férfi együttese február 25-én Kisbéren is szerepel egy tornán
öt NB II-es gárda (Ács, Komárom, Várpalota, Tarján, Kisbér) társaságában.
A CVSE-Maba-Hungária NB II-es nôi kézilabdacsapata február 11-én Sárváron szerepelt
egy felkészülési kézilabdatornán. Salamonné
Csótár Adrienn játékosai három NB II-es ellenféllel mérkôztek meg. A CVSE-vel a bajnokságban egy csoportban lévô Bük mellett a másik csoport két együttese, a házigazda Sárvár és az MKE Zalaegerszeg voltak a torna résztvevôi. A celliek nem tudtak
teljes csapattal megjelenni Sárváron. A torna lehetôséget adott Salamonné Csótár Ad-

Két tornát rendeztek
A Vulkán Sport Egyesület szervezésében
elsô alkalommal, január 15-én Celldömölkön, a Városi Sportcsarnok adott otthont a
városok legjobb kispályás csapatainak
részvételével megrendezett Bajnokok Tornájának. Celldömölk képviseletében Kenyeri és az Old boys, Ajka képviseletében
a Viktória, Tapolcáról a polgármesteri hivatal csapata, Vasvár képviseletében Nádasd, Pápáról pedig az Inter-thermo csapata mérkôzött a meghívásos focitornán.
A Bajnokok Tornája végeredménye: 1.
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Inter-thermo, 2. Viktória, 3. Tapolca, 4. Kenyeri, 5. Old Boys, 6. Nádasd.
A legjobb kapus: Nagy Zoltán (Kenyeri),
gólkirály: Marics Máté (Viktória), legjobb
mezônyjátékos: Sebesi Gábor (Pápa) lett.
A díjakat többek között Fehér László, Celldömölk polgármestere, Horváthné Stukics
Erzsébet és Szabó Lajos országgyûlési
képviselôk, valamint Németh Zsolt, Vasvár polgármestere adta át. A 2. Bajnokok
Tornájának 2007-ben Tapolca lesz a házigazdája.

riennek a próbálgatásra. Olyan játékosoknak is játéklehetôséget biztosított, akik a
szezon közben kevesebb idôt töltöttek a
pályán.
A három összecsapásból kétszer vesztesen,
egyszer gyôztesen hagyhatták el a játékteret a celldömölki csapat játékosai. A Sárvárral szoros mérkôzést játszottak, a Zalaegerszeget legyôzték, majd az utolsó meccsen,
a Bük ellen már csak 9 mezônyjátékos állt
az edzô rendelkezésére, ráadásul a két
mérkôzést egymás után játszották a celliek.
A CVSE-Maba-Hungária eredményei:
Sárvár – CVSE-Maba-Hungária 26:21
Zalaegerszeg – CVSE-Maba-Hungária 23:27
Bük – CVSE-Maba-Hungária 25:14
A tornát a Sárvár nyerte meg, megelôzve
a Bük és a CVSE gárdáját. Negyedik helyen
a Zalaegerszeg végzett.
A celldömölkiek legközelebb a hazai rendezésû Maba-Hungária kézilabda felkészülési tornán lépnek pályára február 18-án a
Városi Sportcsarnokban.
»V.V.

A Vulkán Sport Egyesület által szervezett
labdarúgó kupán nyolc csapat mérkôzött
körmérkôzéses formában a végsô sikerért
február 5-én, a Városi Sportcsarnokban. A
tornára olyan együttesek nevezhettek,
ahol a játékosok megyei II. osztályú vagy
annál alacsonyabb osztályban szerepelnek.
A torna végeredménye: 1. Kenyeri, 2. Kemenesi Tej, 3. Fiatalok, 4. Mezôlak.
A Vulkán Sport Egyesület legközelebb február 25-én várja az érdeklôdô csapatokat és
a nézôket a mûfüves pályán megrendezésre
kerülô tornára, ahol nagypályás csapatok,
egyesületek mérkôznek majd egymással.
»V.V.

»

V E G Y E S

Szorgos edzésmunkával készül a CVSE
Mindössze két hét múlva március 4én – ha csak az idôjárás nem gátolja
meg, mint az elmúlt években – hazai
pályán rajtol városunk NB II-es labdarúgócsapata. A tavaszi szezon rajtján
az elsô bajnoki mérkôzést a BKV Elôre
ellen játssza a CVSE-Mávépcell. A rajtra és a tavaszi eredményes szereplésre a csapat január 9-én kezdte meg a
felkészülést Szentgyörgyi József edzô
vezetésével. A játékosállomány szegényebb lett Csákvári Zsolttal, de
gazdagabb azzal, hogy három meghatározó játékos, Cseke László, Hudák
Tamás és Balogh Tamás hosszantartó
sérülésük után teljes értékû munkával
készülhetnek, valamint a LombardPápa Termál FC együttesétôl leigazolást nyert Szalai Krisztián. S végül, de
nem utolsó sorban a keret fiatal, tehetséges állománya is tovább bôvült
egy újabb saját nevelésû játékossal, a
szép jövô elôtt álló Boda Péterrel. Valószínû, hogy februárban a csapat
munkájába bekapcsolódó Lakatos Attilát is leigazolja a CVSE, aki Gyôrbôl
érkezett. A kemény erônléti edzéseket január végétôl sorozatban követik
a csapatépítô felkészülési edzômérkôzések, amelyek változatossá teszik
a munkát. A felkészülés vége felé
tartva elmondhatjuk, remény van arra, hogy a tavasszal eredményesebben szerepelnek a labdarúgók, s a
bajnokság végére biztosan végeznek
a középmezôny elején. Az eddig lejátszott edzômérkôzéseken látottak
legalább is ezt jelzik.
A felkészülést néhány kisebb sérülés
és betegség zavarta, de Szalai Krisztián és Gyôrvári Gábor achillessérülé-

se is viszonylag gyorsan helyre jött,
csak Zsömlye György lábujjtörése
makacskodik még. Így ôk edzômérkôzéseket voltak kénytelenek kihagyni. Az eddig lejátszott felkészülési mérkôzésekrôl röviden.
Január 25. CVSE–Ajka (NB II.) 1-1. Góllövô: Németh J. Két gyors gól vezette
be a játékot, a 9. percben Németh J.
egyenlítette ki az eredményt. A folytatásban „csak” három kapufára tellett. CVSE: Szép (Tóth) – Vajda (Kazári),
Balogh, Bodor, Hudák – Szalai (Boda),
Palkovics (Kóbor), Hegyi, Németh A. –
Németh J. (Vér), Cseke (Szabó).
Január 28-29. A büki teremtornán indultak, nem kerültek a döntôbe. Püspökmolnári legyôzte a csapatot az
elôdöntôben 3-2-re. A rossznyelvek
szerint a vereség a sípmesternek volt
köszönhetô.
Február 1. CVSE–Haladás (NB II.) 4-0 (10). Góllövô: Cseke (2, egyet 11-esbôl),
Vajda (2). CVSE: Szép (Tóth) – Vajda,
Bodor, Balogh, Hudák (Somogyi) –
Cseke, Palkovics, Hegyi, Németh A. –
Szabó (Kóbor), Németh J. (Kazári).
Február 5. CVSE–Sárvár (NB III.) 3-1 (10). Góllövô: Németh J. (2), Palkovics.
CVSE: Szép (Tóth) – Vajda (Kazári), Balogh, Gyôrvári, Hudák – Kóbor,
Palkovics (Hegyi), Szabó, Németh A.
– Cseke (Boda), Németh J.
Február 7. CVSE-Bük (NB III.) 2-2 (1-2).
Góllövô: Boda, Hegyi. Az elsô játékrészben Szép Tamás védte az ellenfél
kapuját. CVSE: Tóth (Szép) – Vajda, Balogh, Gyôrvári, Hudák (Németh A.) –
Kóbor (Cseke), Palkovics, Szabó, Somogyi – Vér (Hegyi), Boda (Németh J.).
Február 8. Zalaegerszeg TE (NB I.)–CVSE

Rendôrségi felhívás
A Celldömölki Rendôrkapitányság
bûnügyi osztálya eljárást folytat csalás megalapozott gyanúja miatt. A
nyomozás során ismertté vált tettes
több megyei napilapban és az egyik,
a dunántúli régióban megjelenô hirdetési újságban az alábbi szövegû
hirdetéseket adta fel 2005-ben: „Hitel 2–3 hét alatt elôzetes költségek
és munkáltatói igazolás nélkül! Bár
lista nem akadály! Végrehajtás alatt
álló ingatlanokra is! Telefon: 06
20/3723-046.” 2006-ban a jelentkezésre megadott telefonszám 06

20/3723-047, volt, de használhattak
ezektôl eltérô hívószámokat is, amelyeken esetenként Horváth Szilvia vagy
Beatrix néven jelentkezett be egy
hölgy.
A rendôrség kéri azok jelentkezését,
akik a hirdetésre telefonáltak, majd idôpont-egyeztetést követôen lakásukon
fogadták a megjelenô értékbecslôt,
majd kifizették neki a 33 ezer forint körüli értékbecslési összeget, ezt követôen hitelt nem kaptak, ügyükben érdemi ügyintézés nem történt. Hívható telefonszámok: 95/420-032, 420-073.

4-0 (3-0). ZTE: Milinte – Kocsárdi, Sebôk
V., Csóka, Vasas – Molnár, Lendvai –
Peric, Sebôk J., Józsi – Montvai. CVSE:
Szép – Balogh, Palkovics, Gyôrvári,
Hudák (Boda) – Vajda, Szabó, Hegyi,
Németh A. – Németh J. (Bodor), Cseke
(Vér). A védelmi kísérletezés gyors
gólokat eredményezett.
Február 11. CVSE-Kemenesalja 8-1 (30). Góllövô: Németh J. (2), Szalai, Szabó, Somogyi, Vér, Boda, Lakatos.
CVSE: Szép (Tóth) – Vajda (Kazári), Balogh, Gyôrvári (Bodor), Hudák – Szalai
(Kóbor), Palkovics (Lakatos), Hegyi
(Németh J.), Németh A. (Somogyi) –
Németh J. (Boda), Szabó (Vér).
A felkészülésbôl hátralévô idôben
lassan összeáll a kezdô csapat. Az
edzônek mindenesetre kellemes
gondjai vannak, s amennyiben játékosai és természetesen a fiatalok továbbra is az eddigihez hasonló jó
hozzáállást mutatnak az edzéseken
és mérkôzéseken, akkor a szurkolók
örömére Celldömölkön nem kell tartani a jövôtôl.
»TIM
Új

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente
felelôs kiadó:

Pálné Horváth Mária
felelôs szerkesztô:

Tulok Gabriella
a szerkesztôség:

Káldos Gyula, Horváthné Varga Margit,
Pálné Horváth Mária, Reiner Anita
Rozmán László, Szigethy Teodóra,
Takács M. Tünde, Tarrósy Imre,
Vass Veronika,
Völgyi László (nívódíjas),
Horváth Lajos (örökös tag)
hirdetésszervezô:

Nagy Antal (06 70/338-9880)
szerkesztôség:

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/525-810
E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu
lapterv:

Horváth Attila
nyomda:
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P O S T Á N K B Ó L

V E G Y E S
A január 20-i számban megjelent, nyugdíjasokra vonatkozó írásra szeretnék reagálni. Az olvasói levél írója elégedetlenségének adott hangot, melyeket számokkal is
indokolt, és a jelenlegi kormányt többször

is elmarasztalta írásában. Nem célom a
kormány megvédése, mert magam is sok
mindenben nem értek egyet, de ha bármilyen publikáció nem felel meg a valóságnak, azt szeretem tisztázni azért, hogy az

Év
Téves adatok %
Tényleges adatok %
1998
–
22,2
1999
11
12,5
2000
9,11
11,2
2001
12
15,7
2002
15,5
15,6
2002 A19 ezer forint hatása
2003
8,4
13,1
2004
6,3
11,5
2005
7,3
9,5
2006
–
6,3

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Egységár
Ft/MJ
0,833
0,819
0,917
1,025
1,025
1,148
1,146
1,187
1,187

Éves alapdíj
Ft
–
1.800
2.016
2.256
2.256
2.520
3.144
3.504
3.504

Reál-nyugdíjnövekedés %
7,9 Horn-kormány
2,5 Orbán-kormány
1,4
6,5
10,3
2,9 Medgyessy-kormány
8,1
4,7 Gyurcsány-kormány
5,9 (A 13. havit is figyelembe véve)
4,3 (tervezett)

olvasók a valóságnak megfelelô, s nem elferdített információt kapjanak.
Nem igaz, hogy a kormány csak 2005-ben
tett intézkedéseket a nyugdíjasok életkörülményeinek javítására, hiszen már 2002ben bevezették a 13. havi nyugdíjat,
megemelték az özvegyi nyugdíjakat, és
visszaállították a korábban megszüntetett
méltányossági nyugdíj intézményét.
A nyugdíjemelés mértékére vonatkozó
százalékos adatok teljes egészében hibásak. Tájékoztatás céljából az alábbi táblázatban közlöm a helyes adatokat, kibôvítve az inflációs adatokkal és a nyugdíj-reálértékekkel, hogy lehessen összehasonlítási lehetôsége a tisztelt olvasónak.

utolsó négy évben. A fogyasztói számláimból vett adatok alapján, minden
költséget – egységár, alapdíj, áfa és támogatás – figyelembe véve, egy átla-

gos, mondjuk évi 1600 köbmétert fogyasztónak az alábbiak szerint alakultak
az éves befizetései. 34 MJ/m3 fûtôértékkel számolva.

Infláció %
14,3
10
9,8
9,2
5,3
4,7
6,8
3,6
2

A lakossági gázárakra vonatkoztatva
pedig az alábbi táblázatot ajánlom a
tisztelt olvasók figyelmébe, ugyanis az
sem igaz, hogy 67%-kal emelkedtek az
Év

GázdíjAlapdíj + gázdíj + áfa = Éves összesen
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%
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Emelés
%
–
2,29
11,9
11,78
–
11.98
3,49
3,95
–

Állami támogatás: 2004-ben 0,291 Ft/MJ,
2005-ben 0,416 és 0,529 Ft/MJ, 2006-ban
pedig 0,661 Ft/MJ.
Megjegyzés: Az egységáraknál mindig a
decemberben érvényes árral számoltam,
hogy az esetleges évközi áremeléseket is
figyelembe tudjam venni.
»Név és cím a szerkesztôségben

Elôzô rejtvényünk helyes megfejtése: Sajnálom, mert nagyon jó állatorvos volt. Nyerteseink könyveket kapnak ajándékba, amelyeket
a polgármesteri hivatalban, Horváthné Varga Margit szakreferensnél
vehetnek át. Nyerteseink: Wieser József, Celldömölk, Zalka M. u. 33.
és Gôczéné Horváth Andrea, Mesteri, Újvilág u. 2. Gratulálunk!
Fôzôcske
– Drágám! Én csak bablevest és mákos tésztát tudok fôzni –
mondja a fiatal feleség.
A férj válasza a vízszintes l. és függôleges l4. számú sorban.
Vízszintes: 1. A válasz elsô része 12. Ilyen elbeszélés is van
13. Anekdota 14. Sebhely 15. Elemi parány 17. Festék 18.
Maszkat országát 20. Német hideg! 21. … Zoltán, labdarúgó
22. Fakorona 24. Lám 25. YZA 26. Tamáska 27. …Ce Tung 28.
Elektron 29. Drapéria eleje! 31. Korszak 33. Neutron 34. Páros szám! 36. –on, – … 37. Küzdôtér 39. Átmérô 40. Divat 42.
Tízen Túliak Társasága 43. Vízi növény 44. Arra a helyre ízesült 47. Meleg, németül 49. Rosszul szel! 50. A cseh fôváros
hivatalos neve 52. Idôszámításunk elôtt 54. Öntözôcsô
Függôleges: 1. Kén 2. Analizál 3. Duzzad a folyó 4. Te meg
én 5. Akta 6. Pálca 7. Névelô 8. Lekvár 9. Cédé! 10. Ismert
énekesnô 11. Nôi név 14. A válasz második része 16. Hegycsúcs 19. Buzdító szó 20. Körülbelül 22. Csen 23. Milyen okból 26. Eszme 27. Égbôl hullott eledel 30. Tiszta, németül
32. Szolmizációs hang 35. Számítógép-elem 37. Erôszakos
támadás 38. A szoros ÁBC kezdete 41. Fordítva elad! 45.
ÔPY 46. Három, oroszul 47. Mi? németül 48. Becézett Mária
51. Hidrogén 53. Liter 55. Római 50
Beküldendô: a vízszintes 1., a függôleges 14.
Beküldési határidô: március 3.

SZEREZZEN SZAKKÉPESÍTÉST

DÍJMENTESEN!

KISOSZ TANFOLYAMOK SÁRVÁRON
2006. FEBRUÁR VÉGI KEZDÉSSEL
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 18-0172-05
AKREDITÁCIÓS LAJSTROMSZÁM: AL-0715

KERESKEDÔ – VÁLLALKOZÓ
(kereskedô – boltvezetô)

VENDÉGLÁTÓ – VÁLLALKOZÓ

KÖNYVELÔIRODÁNK VÁLLALJA
Magánszemélyek SZJA (53-as)
bevallásainak kitöltését,
egyéni vállalkozók, társaságok (bt.-k,
kft.-k) könyvelését, évközi, évvégi
bevallások elkészítését.
Érdeklôdni: Sárvár, Batthyány u. 34.
Telefon: 30/620-6858, 95/345-288

(vendéglátó – üzletvezetô)

A DÍJMENTES TANFOLYAMRA MÉG KORLÁTOZOTT
LÉTSZÁMBAN FOGADUNK HALLGATÓKAT!

INFORMÁCIÓ:
SÁRVÁR, Batthyány u. 6.
TEL./FAX: 95/321-804

MOBIL: 30/288-1344, 30/575-7394

Hirdessen az Új Kemenesaljában!
Hirdetési áraink
1/1 oldal
1/2 oldal
1/4 oldal

38.000 Ft
20.000 Ft
12.500 Ft

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

(A HIRDETÉSI DÍJAK TARTALMAZZÁK AZ ÁFÁT.)

Lapunk megbízott hirdetésszervezôje Nagy Antal

Tel.: 95/525-825, 06 70/338-9880
KÉPZÉSBEN IS VÁLASSZA A MINÔSÉGET!

Méhészeti felhívás
Felhívjuk a méheket tartó állampolgárok figyelmét, hogy a
70/2003.(VI.27.) sz. FVM rendelet – A méhállományok védelmérôl és a mézelô méhek egyes betegségeinek
megelôzésérôl és leküzdésérôl – 2. § értelmében:
„A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig,
az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység
megkezdésétôl számított 8 napon belül kell bejelenteni a
méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzôjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi,
és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Amennyiben a
méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével
összefüggô területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévô méhcsaládok számát
egy legalább 40x30 centiméter nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.”
Kérem, hogy amennyiben a fent leírt bejelentési kötelezettségüknek eddig nem tettek eleget, úgy azt 2006. február 28-áig szíveskedjenek megtenni Celldömölk Város
Polgármesteri Hivatalának mûszaki osztályán, ahol egy, az
elôzôekben leírt FVM rendeletnek megfelelô formanyomtatványt kell kitölteni.
»Celldömölk Város Polgármesteri Hivatal
mûszaki osztálya

» APRÓHIRDETÉS
Hosszúperesztegen, a József A. u. 5–7. szám alatt (újtelepen)
3743 m2 belterületû, füvesített telek, építésre, vállalkozásra
kiválóan alkalmas, lebontásra szoruló parasztházzal eladó.
Víz, villany, gáz van. Irányár: 2.900.000 Ft. Balatoni vitorlást,
horgászhajót beszámítok. Telefon: 06 30/288-1344.
Falunapokra, kisebb-nagyobb rendezvényekre, gyermeknapokra légvár és akadálypályás csúszda bérbe adó. Érd.: 06
70/585-3882, 06 30/363-3688.
Citroen Visa 1.1-es, 86-os évjáratú, friss mûszakival, megkímélt állapotban, 179.000 km-rel, rádiós magnóval eladó.
Irányár. 125.000 Ft. Érd.: 06 70/338-1542.
Testvér-babakocsi megkímélt, jó állapotban eladó. Érd.: 06
20/355-1183.
Jó állapotú, megkímélt, 1+1/2 szobás, egyedi fûtésû, téglaépítésû lakás a városközpontban reális áron albérletbe kiadó.
Érd.: 06 20/962-4202
Lada 2105 ELADÓ. 1.300 cm3, 1986-os, vonóhoroggal üzemképes állapotban eladó. Irányár: 125.000 Ft Érd.: 06-70/9444-659

Ha a legnagyobb kaland az életedben a:
a) cipôpucolás
b) vasalás
c) parlamenti közvetítés

A képen látható autó illusztráció!

Ideje váltanod!

FORD STRAUSS AUTÓSZALON
Szombathely, Zanati u. 58. • Telefon: 94/512-860
Vegyes átlagfogyasztás: 4,3–7,4 l/km, CO2-kibocsátás: 109–250 g/km

Szemrevalóbb, belevalóbb, Neked valóbb.
Megújult FordFiesta 1 995 000 Ft-tól!

Az akció a 2006. január 1-jétôl 2006. március 31-ig kötött
vevôszerzôdésekre, illetve a készlet erejéig érvényes.
A részletekrôl érdeklôdjön márkakereskedésünkben!

