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NEM ELÉG, HOGY AZ AUTÓJA JÓL MEGY…
JÁRJON JÓL ÖN IS!

A Kolozsvár úti üzemanyagkúton a mindenkori árnál olcsóbban tankolhat
95-ös, 98-as és diesel üzemanyagot! FIGYELJE AKCIÓNKAT!

Celldömölk, Kolozsvár utcában, 
a Mesteri felé vezetô úton. 

Nyitva: minden nap 6.00–21.00
Balogh Zsolt vállalkozó 
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Berzsenyi Dániel és Dukai Takách Ju-
dit halálának 170. évfordulóján emlé-
kestet rendeztek a Kemenesaljai Mû-
velôdési Központ és Könyvtár Kresz-
nerics Ferenc Könyvtárában október
2-án. 
Németh Tibor, a könyvtár vezetôje
köszöntötte elôször a közönséget,
majd az irodalomé lett a fôszerep. A
Soltis Lajos Színház társulatának tag-
jai – Benkô Péter, Bruckner Roland,
Nagy Gábor és Nagy Zsuzsanna – egy
színdarabból tartottak felolvasóestet,
amelyben a két költô életének egyes
jeleneteit idézték meg, és felhang-
zottak költeményeik is. 
A rendezvény vendége volt Ambrus
Lajos József Attila-díjas író, aki Ber-
zsenyi költészetérôl, a Berzsenyi-je-
lenségrôl szólt a közönségnek. Az es-
ten közremûködtek a Dukai Takách
Judit Alapítvány által évente megren-
dezett versmondó verseny idei meg-
mérettetésének helyezettjei is. Az em-
lékmûsor szervezésében részt vett a
Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársa-
ság, az irodalmi rendezvény a Ság-
hegyi Szüreti Napok idei program-
sorozatának része volt.

A celldömölki választópolgárok több-
sége arra voksolt, hogy Fehér László
irányítsa továbbra is polgármester-
ként a várost.

Négy éve 627 szavazattal szerzett
több szavazatot Fehér László a pol-
gármester-választáson második Mak-
kos Istvánnál. Idén 496 voks volt a
különbség kettôjük között. 2006. ok-
tóber 1-jén 5831-en szavaztak, 522-
vel többen, mint 2002 októberében.
Az elmúlt négy esztendô sikeres vá-
rosvezetôi munkáját ismerték el Fe-
hér Lászlónak a választópolgárok az-
zal, hogy továbbra is bizalmat sza-
vaztak neki. A napi politikai, országos
események, a kormányellenes köz-
hangulat azonban kihatottak a szava-
zatarányra és a képviselô-testület
tagjainak megválasztására.
A választási gyôzelme másnapján a
városvezetô elmondta, hogy 15 na-
pon belül megtartják az új képviselô-
testület alakuló ülését, addig tárgyal-
ni fog a pártok, egyesületek vezetôi-
vel. Mivel Fehér László – a tízezer
feletti lakosú városok MSZP-s listave-
zetôjeként – a megyei közgyûlés tag-
ja is lett, mindenképpen a celldömöl-
ki és a kistérségi érdekeket szeretné
képviselni a megyében. Kiváltképp a
– városi és megyei fenntartású – kór-
ház ügyében kíván tárgyalni a köz-
gyûlés vezetôivel.
„Örülök annak, hogy a választópolgá-
rok újraválasztottak, ezzel a munkára
szavaztak, hiszen a város fejlôdött,
gyarapodott az elmúlt négy évben.
Fôleg ebben a hangulatban, amikor a
korábban hosszú évekig szocialista
vezetésû városok kerültek más színû
vezetés alá, maradt meg városunk

baloldali irányításúként. Továbbra is
azzal a lendülettel és hittel fogjuk
nézni a pályázati lehetôségeket,
amelyek Celldömölk gyarapodását
jelenthetik. Ezért fogunk dolgozni to-
vább” – emelte ki Fehér László.
A választókerületben megszerzett
egyéni mandátumról elmondta, hogy
azt mindenképpen megtartja, hiszen
negyedszer választották meg képvi-
selônek a választókerületben, ezért
köszöni a bizalmat. Majd hozzátette:
„A képviselô-testületben mindenki
leteszi az esküt a városért. Abban bí-
zom, hogy attól kezdve mindenki
számára elsô lesz a város és a máso-
dik a pártpolitikai érdek. Biztosan lesz
fordítva is, de bízom benne, hogy
mindössze egy-két embernél. Úgyis
ki fog derülni, ki cselekszik az esküje
szerint.”

»TULOK GABRIELLA

Folytatja a városvezetô

fehér lászló lett ismét városunk polgármestere

Berzsenyi és
Dukai estje

Néha jó az embernek, ha egy picit
kisgyereknek érezheti magát. Bizo-
nyára így voltak azok a 16–17 éves
fiatalok is, akik a közelmúltban késô
este kipróbálták a nemrég átadott
Ifjúság téri játszóteret. (A közelben
lakók mondják, elég rendszeresen
megteszik.) A probléma csak az,
hogy a játékok elsôsorban óvodás
és a kisiskolás korosztály számára
készültek, teherbíró képességük is
ehhez szabott. Ha rendszeresen na-
gyobb terhelésnek teszik ki ôket,
hamar tönkre fognak menni. Gon-
dolom, ezt senki sem akarja. Jó vol-
na megbecsülni azt, amink van,
hogy esetleg még azok gyermekei
is élvezhessék az említett játszóte-
ret, akik most félig-éretten, bohém-
fejjel próbálgatják.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

» J E G Y Z E T

Hagyjuk meg
a kicsiknek!

Celldömölk önkormányzatának kép-
viselô-testülete 17 fôs. Egyéni vá-
lasztókerületben 10 képviselôt vá-
lasztottak meg, 7 képviselô pedig a
kompenzációs listán jut mandátum-
hoz. A lapzártánk elôtti hivatalos
eredmény szerint az önkormányzat
összetétele a következôképpen
alakul.

Az egyéni választókerületek gyôztesei:
1. vk.: Kiniczky István Fidesz- NF
2. vk.: Végh Szilárd Fidesz-NF
3. vk.: Fehér László MSZP
4. vk.: Hetényi Endre KDNP
5. vk.: Makkos István Fidesz-KDNP-NF
6. vk.: Dr. Fonyó Roberta Fidesz-NF

7. vk.: Dr. Baráth Katalin Fidesz-NF
8. vk.: Horváth Melinda Fidesz-NF
9. vk.: Gönye Péter Fidesz-NF
10. vk.: Farkas Zoltán Független

A kompenzációs listáról a következô je-
löltek jutottak be:
Együtt Celldömölk Városért Egyesü-
let: Véghné Gyürüssy Katalin, Söptei
Józsefné
Fidesz-Nemzeti Fórum: Lukács Erzsé-
bet
Kereszténydemokrata Néppárt:
Hetényi László
Magyar Szocialista Párt: Lengyel
László, Pálné Horváth Mária, Zsám-
boki Zoltán.

A leendô képviselô-testület
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Az október 1-jei helyhatósági választá-
sok eredményét lapzártánkkor az októ-
ber 2-ai adatok alapján tudjuk közölni.

Polgármester-választás eredménye
Szavazásra jogosultak száma: 9616
Szavazóként megjelent: 5831, 60,64%
Érvényes szavazatok száma: 5 766 –
98,89% 
Fehér László MSZP – 3081 szavazat, 53,43%
Makkos István Fidesz-KDNP-NF – 2585
szavazat, 44,83%
Varga Marianna MDF-MVPP – 100 szava-
zat, 1,73%

1. számú egyéni választókerületi önkormány-
zati képviselô-választás eredménye
Szavazásra jogosultak száma: 1113
Szavazóként megjelent: 602, 54,09%
Érvényes szavazatok száma: 586
Benkôné Remport Lilla MSZP – 236 sza-
vazat, 40,27%
Czupor Attila KDNP – 50 szavazat, 8,53%
Gaszak Gerd ECVE – 22 szavazat, 3,75%
Imre József Ottó SZDSZ – 9 szavazat, 1,54%
Kiniczky István Fidesz-NF – 262 szavazat,
44,71%
Söptei János Zoltán MDF-MVPP – 7 szava-
zat 1,19%

2. számú egyéni választókerületi önkormány-
zati képviselô-választás eredménye
Szavazásra jogosultak száma: 1166
Szavazóként megjelent: 772, 66,21%
Érvényes szavazatok száma: 765
Csótár Csaba SZDSZ – 26 szavazat,  3,40%
Karádi Mihály KDNP – 71 szavazat, 9,28%
Karvalics Imre MKM – 13 szavazat, 1,70%
Németh Dénes ECVE – 57 szavazat,
7,45%
Rozmán László Független – 60 szavazat,
7,84%
Somogyi Gyula MSZP – 196 szavazat,
25,62%
Végh Szilárd Fidesz-NF – 342 szavazat, 44,71%

3. számú egyéni választókerületi önkormány-
zati képviselô-választás eredménye
Szavazásra jogosultak száma: 1244
Szavazóként megjelent: 734, 59,00%
Érvényes szavazatok száma: 706
Fehér László MSZP – 305 szavazat, 43,20%
Hetényi László KDNP – 52 szavazat,
7,37%
Dr. Kovács Antal Fidesz-NF – 211 szava-
zat, 29,89%
Maier Terézia Független – 15 szavazat,
2,12%
Söptei Józsefné ECVE – 99 szavazat,
14,02%
Varasdiné Rákóczi Mónika Mária SZDSZ –
6 szavazat, 0,85%
Varga Marianna MDF-MVPP – 7 szavazat,
0,99%

Velekey József Független – 11 szavazat
1,56%

4. számú egyéni választókerületi önkormány-
zati képviselô-választás eredménye
Szavazásra jogosultak száma: 1188
Szavazóként megjelent: 815, 68,60%
Érvényes szavazatok száma: 804
Balhási István Független – 57 szavazat,
7,09%
Csizmaziáné Hubert Mária ECVE – 61 sza-
vazat, 7,59%
Gasztonyiné Fódi Zita MSZP – 191 szava-
zat, 23,76%
Hetényi Endre KDNP – 274 szavazat, 34,08%
Kunyik József SZDSZ – 14 szavazat, 1,74%
Lukács Erzsébet Fidesz-NF – 205 szava-
zat, 25,50%
Nagy Ottó Gyula MDF-MVPP – 2 szavazat,
0,25%

5. számú egyéni választókerületi önkormány-
zati képviselô-választás eredménye
Szavazásra jogosultak száma: 1103
Szavazóként megjelent: 690, 62,56%
Érvényes szavazatok száma: 669
Csönge Ferenc MSZP – 204 szavazat,
30,49%
Imréné Moór Edit SZDSZ – 13 szavazat,
1,94%
Makkos István Fidesz-KDNP-NF – 355 szava-
zat, 53,06%
Véghné Gyürüssy Katalin ECVE – 97 sza-
vazat, 14,50%

6. számú egyéni választókerületi önkormány-
zati képviselô-választás eredménye
Szavazásra jogosultak száma: 1306
Szavazóként megjelent: 738, 56,51%
Érvényes szavazatok száma: 723
Bakó István MSZP – 190 szavazat,
26,28%
Berghoffer András Független – 12 szava-
zat, 1,66%
Danicska Attila SZDSZ – 3 szavazat, 0,41%
Dr. Fonyó Roberta Fidesz-NF – 287 szavazat,
39,70%
Gaál Dezsô István Független – 34 szava-
zat, 4,70%
Halasi József Független – 26 szavazat,
3,60%
Dr. Nagy János László KDNP – 37 szava-
zat, 5,12%
Németh Jenô Lajos MDF-MVPP – 14 sza-
vazat, 1,94%
Szalai József ECVE – 100 szavazat, 13,83%
Tarczi István Lajos Független – 20 szava-
zat, 2,77%

7. számú egyéni választókerületi önkormány-
zati képviselô-választás eredménye
Szavazásra jogosultak száma: 726
Szavazóként megjelent: 411, 56,61%
Érvényes szavazatok száma: 395

Dr. Baráth Katalin Fidesz-NF – 122 szavazat,
30,89%
Csabafi Károly KDNP – 110 szavazat,
27,85%
Kovácsné Söptei Valéria Mária ECVE – 90
szavazat, 22,78%
Stangl Sándorné SZDSZ – 7 szavazat,
1,77%
Dr. Varga Gáborné MSZP – 64 szavazat,
16,20%
Zsolnai István MDF-MVPP – 2 szavazat,
0,51%

8. számú egyéni választókerületi önkormány-
zati képviselô-választás eredménye
Szavazásra jogosultak száma: 615
Szavazóként megjelent: 357, 58,05%
Érvényes szavazatok száma: 350
Ambrus Csaba Józsefné KDNP – 37 szava-
zat, 10,57%
Dancs Viola Szilvia MDF-MVPP – 8 szava-
zat, 2,29%
Géczy Zoltánné ECVE – 53 szavazat,
15,14%
Hajdu Ibolya MSZP – 76 szavazat, 21,71%
Hegedüsné Major Katalin Zsuzsa Függet-
len – 36 szavazat, 10,29%
Horváth Melinda Fidesz-NF – 112 szavazat,
32,00%
Varga László Csaba Független – 28 szava-
zat, 8,00%

9. számú egyéni választókerületi önkormány-
zati képviselô-választás eredménye
Szavazásra jogosultak száma: 862
Szavazóként megjelent: 485, 56,26%
Érvényes szavazatok száma: 480
Danka Imre ECVE – 57 szavazat, 11,88%
Erdélyi Antal Független – 126 szavazat,
26,25%
Gönye Péter Fidesz-NF – 146 szavazat,
30,42%
Illés Ferenc MDF-MVPP – 15 szavazat, 3,12%
Nagy Zoltán SZDSZ – 23 szavazat, 4,79%
Somogyi Judit KDNP – 13 szavazat,  2,71%
Szalai Attila Független – 41 szavazat, 8,54%
Zsámboki Zoltán MSZP – 59 szavazat,
12,29%

10. számú egyéni választókerületi önkor-
mányzati képviselô-választás eredménye
Szavazásra jogosultak száma: 293
Szavazóként megjelent: 227, 77,47%
Érvényes szavazatok száma: 224 
Farkas Zoltán Független – 64 szavazat,
28,57%
Horváth Tamás Független – 61 szavazat,
27,23%
Lónainé Kondics Zsuzsanna Független –
34 szavazat, 15,18%
Márton Tivadar ECVE – 2 szavazat, 0,89%
Pócza Bernadett KDNP – 63 szavazat,
28,12%
Szita Antal MDF-MVPP 0 szavazat, 0,00%

Az önkormányzati választás eredményei
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Az államalapításra
Kampánycsendsértést állapított meg
a helyi választási bizottság az önkor-
mányzati választások ideje alatt. Dr.
Smidéliusz Sándor, a bizottság elnöke
elmondta, hogy urnazárás elôtt tele-
fonos bejelentés érkezett kampány-
csendsértésre vonatkozóan. 18 óra 52
perckor jelezték, hogy a Mogyoróssy
Gyula által vezetett magántelevízió,
a Celldömölki Városi Televízió (CVTV)
ekkor ismételte a Fehér László pol-
gármesterjelöltet bíráló korábbi mû-
sorát. A bizottság megállapította a
kampánycsendsértés tényét, mivel a
választókat befolyásolhatták a mûsor
ismétlésével.
Az ominózus adás egy pénteki híradó
különkiadás ismétlése volt, amelyben
Fehér László polgármesterjelölt kam-
pánytevékenységét bírálta a CVTV. A
mûsorban azt taglalták, hogy dr.
Fonyó Roberta, a Fidesz-NF képviselô-
jelöltje kifogást nyújtott be a helyi vá-
lasztási bizottsághoz, a kifogást a bi-
zottság megvizsgálta. Öt kérdésben
megalapozatlannak minôsítették a ki-
fogást. Így például abban, hogy miért

nem írták ki a Magyar Szocialista Párt
nevét teljes terjedelmében, miért
csak rövidítésben. Megalapozatlan
volt az az elem is, hogy Fehér László
megtévesztette volna a választókat a
névre címzett levéllel, hiszen nem
polgármesterként, hanem polgár-
mesterjelöltként írta alá a leveleket.
Megállapították azt is, hogy a négy
különbözô korcsoportban írt levélhez
a címeket és az életkoronkénti bon-
tást a Központi Lakcímnyilvántartó
Adatfeldolgozó Hivataltól jogszerûen,
külön engedéllyel, igazgatási szolgál-
tatási díj megfizetésével szerezték
be. Viszont a bizottság megalapozott-
nak minôsítette azt a kifogást, hogy a
városi címer engedély nélkül szere-
pelt kampánykiadványon. Miután a
helyi választási bizottság az említett
kifogásokat megalapozatlannak mi-
nôsítette, dr. Fonyó Roberta a területi
választási bizottsághoz fordult, ahol
szintén megalapozatlannak minôsí-
tették a kifogást.
Vagyis a címer használata miatt jelen-
tette ki a CVTV, hogy Fehér László tör-

vényt sértett. Miközben a CVTV-ben –
ahogy a helyi választási bizottság is
megállapította – oly módon, megvág-
va közölték Baranyai Attiláné dr., a
helyi választási iroda nyilatkozatát,
hogy az arra enged következtetni,
hogy visszaélés, jogszabálysértés tör-
tént. Persze mit lehet várni egy olyan
médiumtól, ahol – bár polgári jelzôvel
illetik magukat – mégis „akasztásra”
vonatkozó sms-ek jelenhetnek meg.
Másfél évtizeddel a rendszerváltozás
után, Európa közepén.

»T.G.

dolgozik a helyi választási bizottság

Kampánycsendsértés

Választottunk polgármestert és
képviselô-testületet. A szocialista
polgármester mellé sok – igaz,
hogy fiatal és tiszta szívû – a város-
vezetôvel mégis ellentétes politi-
kai oldalon álló képviselôt. Hogy
mekkora lesz az ellenszél? Hogy a
képviselôk a város érdekében segí-
tik-e vagy akadályozzák a városve-
zetô munkáját? Az majd kiderül. Ha
már rájöttünk arra, hogy milyen jól
megbüntettük a kormányt. Ha rá-
döbbentünk, hogyan választottunk.
Illúziónk azért lehet. 
Érdekek nem ütközhetnek, mert a
város érdeke kell, hogy az elsô
egyen. A Cselekvô Összefogást
nem elég csak az egyik oldalról ko-
molyan gondolni. Csak remélni és
kívánni lehet, hogy nem egymás
ellen, hanem a városért dolgozik
együtt a képviselô-testület, üljenek
a tagjai a patkónak akár a bal, akár
a jobb oldalán. Mert a ciklus végén
mindenkinek el kell számolnia a
tetteivel.

»TULOK G.

Cigány kisebbségi önkormányzatra
is leadhatták voksaikat azok, akik a
kisebbséghez tartozónak vallották
magukat. A kisebbségi önkormány-
zat öt fôvel mûködik majd.

Az 58 szavazásra jogosult választó-
polgár közül 29-en jelentek meg a ki-
sebbségi választáson önálló szavazó-
körként mûködô szakközépiskolai he-
lyiségben. A részvételi arány így
49,15%-os volt. A 29 szavazólapon
114 érvényes szavazatot adtak le.

Bakonyi Richárd: 21 szavazat, 18,42%
Bakonyi Csaba: 6 szavazat, 5,26 %

Bakonyi László: 28 szavazat,  24,56%
Kuckár József: 22 szavazat, 19,30%
Molnár Péter: 15 szavazat, 13,16%
Horváth Csaba: 11 szavazat, 9,65%
Kustánczi Jácint: 7 szavazat,  6,14%
Horváth Zsolt: 4 szavazat, 3,51%
(Mindannyian a Lungo Drom jelôltjei)

A választókerületben a választás
eredményes volt. A celldömölki ci-
gány kisebbségi önkormányzat tagjai
így Bakonyi László, Bakonyi Richárd,
Horváth Csaba, Kuckár József, Molnár
Péter. A kisebbségi önkormányzatnak
15 napon belül kell megalakulni, majd
rendszeresen üléseznek.

Kisebbségi önkormányzat Választott
a város
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Tizenötödik alkalommal rendezték
meg városunkban a Sághegyi Szüreti
Napokat. Szeptember utolsó szom-
batján az Alsóságról indult felvonu-
lásban gyönyörködhettek az érdeklô-
dôk. A menetben a hagyományokhoz
hûen lovas kocsik, lovasok, néptán-

cosok, show-táncosok, iskolás cso-
portok, fúvós zenekarok és mazsorett
csoportok vettek részt. Ráadásként –
mivel a nyári Vulkán fesztivál alatt a
rossz idôjárás miatt elmaradt a törté-
nelmi felvonulás, most pótolva – jel-
mezbe, századelôs hangulatot idézô
ruhákba öltözött résztvevôi is voltak
a menetnek, amely a városközpont-
ba érkezett meg. A sort tûzoltóautók
zárták, rajtuk az Alsóságon aznap le-
zajlott kistérségi tûzoltóverseny
résztvevôivel.
A templom elôtti téren kirakodóvásár
és mini vidámpark várta a szórakozni
vágyókat, a szabadtéri színpadon pe-
dig mûsorok sorozatát láthatták. Fel-
léptek a menetben vonuló csoportok:
az ajkai fúvósok és mazsorettek, a
kôszegi mazsorettek, a celldömölki
néptáncosok és show-táncosok. Raj-
tuk kívül az Egy szoknya két nadrág
énekegyüttes, majd késôbb Peller An-

Szüreti felvonulás

na énekmûvész dalaikkal szórakoztat-
ták a nagyérdemût. Közben Szüreti fa-
kanál elnevezéssel fôzôversenyt is
rendeztek. Az est a Betli Duó zenéjé-
vel, szüreti bállal fejezôdött be.
A szüret rendezvényeket a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ munka-
társai szervezték.

A 2002–2006-os önkormányzati cik-
lus utolsó ülését tartotta a képvise-
lô-testület szeptember 20-án. Az
ülésen egyebek mellett a kórház tá-
mogatásával és a Városgondnokság
beszámolójával foglalkoztak a kép-
viselôk.

A 2002. október 20-án megválasztott
képviselô-testület utolsó alkalommal
ült össze a polgármesteri hivatal
nagytermében. Elôször Fehér László
polgármester számolt be arról, hogy
a testületi ülés elôtt tartott kistérségi
társulási ülésen a kórház támogatá-
sával foglalkoztak. Döntöttek arról,
hogy a kistérségi tartalékkeretbôl öt-
millió forintot adnak a kórháznak. A
kemenesaljai települések polgármes-
terei arra is ígéretet tettek, hogy az
éves, rendszeres támogatást is át-
gondolják. A kistérség 27 ezer 111 la-
kosából ugyanis 11 ezer 771 celldö-
mölki, Celldömölk 20 millió forinttal
támogatja a kórház mûködését. A ké-
sôbbiekben arányosan a kisebb tele-
pülések is hozzájárulnának az egész-
ségügyi intézmény mûködéséhez.
A képviselôk elfogadták a városveze-
tô azon javaslatát, hogy a most bôvü-
lô Koptik utcai óvoda udvarát díszkô-

burkolattal borítsák le. Döme László
képviselô javaslatára ezzel együtt az
alsósági óvoda bejáratát is rendbe te-
szik. Befejezéséhez közeledik a kato-
likus kegytemplom mintegy 80 millió
forintba kerülô rekonstrukciója. Az
összeghez Kiss Péter miniszter 35
millió forintos támogatást adott ál-
lami keretbôl, 20 millió forintot a
nemrég leköszönô megyéspüspök
adott az egyházközségnek, a többi
alapítványok pénzeibôl származi. Az
önkormányzat úgy határozott, hogy a
templom külsô festéséhez és a lába-
zatának rendbetételéhez egymillió
forinttal járulnak hozzá.
Bár a korábbi testületi ülésen javasol-
ták az iskolatej-akcióban való részvé-
telt, azóta kiderült, hogy nincsen a
közelben ezt vállaló szállító, így az ak-
cióban idén nem vesz részt a város.
Fô napirendi pontként Bakó István
számolt be a Városgondnokság tevé-
kenységérôl. Az intézményigazgató
elmondta, 61 álláshelyük van, ebbôl
21 a Vulkán fürdôben. A tevékenysé-
gük közterek, közutak karbantartásá-
ra, ingatlankezelésre, piacmûködte-
tésre, kertészetre, fürdôüzemeltetés-
re, mûszaki karbantartásra, gazdasági
ügyintézésre terjed ki egyebek mel-

lett. Az intézmény munkájának elis-
merése mellett a testület részérôl el-
hangzott, hogy a Városgondnokság és
a fürdô vezetését ketté kell osztani.
A folyó ügyek között a fel nem vett
tiszteletdíjak elosztásáról is rendelke-
zett a testület. A mozgássérültek he-
lyi csoportját mintegy 60 ezer, a Haj-
nalcsillag Óvodát 120 ezer, az Alsósá-
gi Életfa Egyesületet 60 ezer, a Cell-
dömölki Ifjúságért és Gyermekekért
Alapítványt 1 millió 828 ezer forinttal
támogatják ebbôl az összegbôl.
Az ülés végén elôször Söptei Józsefné
alpolgármester köszönte meg a testü-
let tagjainak, Baranyai Attiláné dr. ve-
zetésével a hivatal apparátusának a
négy évben végzett munkát. Majd
Nagy Péter katolikus plébános levelét
olvasta fel, amelyben a plébános kö-
szönetet mondott a város polgármes-
terének és a képviselô-testületnek az
elmúlt években tanúsított segítségért.
Az utolsó testületi ülést Fehér László
zárta. Megköszönte képviselôtársai és
a munkáját segítôk támogatását. Majd
kiemelte: a városlakók óhaja az volt,
hogy gyorsabb ütemben fejlôdjön a
város a korábbinál, ennek akart ô vá-
rosvezetôként megfelelni.

»TULOK GABRIELLA

Az utolsó testületi ülésen
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Megújult a Sági út egy városközpon-
ti szakasza. Az új útszakaszt – köz-
utat, járdát és parkolókat – szep-
tember 29-én avatták fel.

Kiss Péter szociális és munkaügyi mi-
niszter és Fehér László polgármester
adták át a forgalomnak a Sági út Spar-
áruház és városközpont közötti felújí-
tott útszakaszt. Az ünnepségen elôször
Magyar Gyula, a kivitelezô Switelsky
Kft. területi igazgatója tette meg jelen-
tését, mely szerint a munkálatok során
200 köbméter burkolatot szállítottak
el, 1200 négyzetméter térkövet, 700
méter szegélyt tettek le, és 130 méte-
res útburkolatot újítottak fel.
Fehér László miután megköszönte a
cég, a dolgozók munkáját, kiemelte
azt is, hogy a korábban tervezett fü-
vesítés helyett gyepszônyeget raktak
le. A városközponti fejlesztésekkel
kapcsolatban elmondta, hogy a kör-
forgalom és a fôtér építése, a Spar-

környéki fejlesztések, a mûvelôdési
ház rekonstrukciója, majd az új Vá-
rosháza építése mintegy kétmilliárd
forintos ráfordítást jelentenek a vá-
rosközpontra, amit bármely tizenkét-
ezres lélekszámú település örömmel
mondana a magáénak.
Örül a szíve, ha a fejlôdô települést
látja – mondta Kiss Péter miniszter, a
város szülötte és díszpolgára. Hang-
súlyozta, hogy csak azok a városok
fejlôdnek, vállalhatnak regionális
szerepet, amelyeknek van karaktere.
Celldömölk ilyen, ráadásul jó tervek-
kel, valamint jó kapcsolatokkal ren-
delkezik a városvezetés.
A környékbeli lakók gyûrûjében ezután
átvágták a nemzetiszínû szalagot, ami-
vel jelképesen átadták a forgalomnak
a felújított közutat, járdákat és mint-
egy harminc parkolót. Ezután nemcsak
kényelmesebben közlekedhetünk, ha-
nem a szebbé is vált környezetünk egy
újabb részlete. 

Felavatták az útszakaszt

Elôzô lapszámunkban rövid infor-
mációt adtunk arról, hogy új üzem-
csarnok épül a König Maschinen Kft.
celldömölki egységében. A szep-
tember 16-ai alapkôletételnél a cég
múltjáról és jelenérôl is részletes tá-
jékoztatást kaphattunk.

Kiss Péter szociális és munkaügyi mi-
niszter, Fehér László polgármester és
Walter Martin, az ausztriai anyaválla-
lat ügyvezetô igazgatója köszöntöt-
ték az ünnepségen résztvevôket. El-
sôként Fehér László üdvözölte a beru-
házást, hangsúlyozva, hogy a jövô ta-
vaszig megépülô csarnokban új mun-
kahelyeket találhatnak majd a cell-
dömölki munkavállalók, közülük is el-
sôsorban a szakképzett munkaerô.
Hozzátette, hogy foglalkoznak a helyi
szakképzési rendszer bôvítésével is,
így a nemrég idetelepült cukrászüzem
és a Kônig Mascinen számára is lehe-
tôséget teremtenek a profilorientált
szakképzésre.
Az ausztriai anyavállalt és a König
család részérôl Walter Martin ügyve-
zetô igazgató felevenítette az üzem
történetét. 1991-ben vásárolta meg a
hajdani Élgép 60 százalékos részét

Helmut Kônig, az üzem ekkor vette
fel a Cellba nevet. 2000-ben a Kônig
leányvállalataként már 99,9 százalé-
kos törzstôkével rendelkeztek. A cég
idén váltott nevet, s lett Kônig
Maschinen. 50 ezer négyzetméteres
területen – amelybôl 6500 négyzet-
méteren folyik a gyártás – mûködik a
sütôipari gépgyártás. A celldömölki
cégnél sütôipari és pékipari cégek
számára gyártanak kemencéket, és
fejlesztés is folyik. Céljuk, hogy a gé-
peiket, berendezéseiket a mindenko-
ri legújabb színvonalon kínálják. Wal-
ter Martin elmondta, hogy a tavalyi
forgalmuk 2,5 milliárd forint volt, idén
2,8 milliárd forintos forgalom várható.
Árbevételük 20 százaléka belföldi
eladásból, 80 százaléka exportból
származik, gépeik öt kontinensen je-
len vannak. A dolgozói létszámuk je-
lenleg 140 fô, közülük 105-en a gyár-
tásban vesznek részt. Az új csarnok
megépülte után további gyártóegysé-
geket hoznak Celldömölkre, így új
munkaerôre is szükségük lesz.  Ezért
koncepciót kell kidolgozni a fiatalok
képzésére a fémipari szakmákban.
Kiss Péter kiemelte a városvezetés
szervezô erejét a munkahelyterem-

tésben és -megtartásban. Celldömöl-
kön komoly cégek telepednek le, il-
letve bôvítenek, ami által a térség
munkaerôpiaca is átalakul. A meny-
nyiségi bôvítésen kívül minôségileg
is változás lesz, egyre inkább a szak-
képzettségre alapuló munkaerôre
lesz szükség. Egyre inkább azok a be-
fektetôk jönnek a térségbe, amelyek
a meglévô ipari kultúrára, szaktudás-
ra építve közel európai béreken fog-
lalkoztatnak már.

Tavaszig felépül az új üzemcsarnok

a sági út újabb szakasza lett szebb és jobb 

kiss péter, walter martin és fehér lászló

(jobbról balra) tették le az alapkövet

A Vasvirág Szállóban található Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtá-
ra az Országos Könyvtári Napok programsorozatának
keretében október 8-án (vasárnap) rendkívüli nyitva
tartással várja kedves olvasóit. 14-tôl 17óráig a gyer-
mekkönyvtár és a felnôtt részleg egyaránt teljes kö-
rû szolgáltatással áll az érdeklôdôk rendelkezésére.
Október 10-én (kedden) a könyvtár – a szombathelyi
megyei könyvtári nap miatt – zárva tart.

Hírek a könyvtárból
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A Trianoni-emlékkereszt állításának év-
fordulójára emlékeztek szeptember 23-
án a Ság hegyen. A Himnusz hangjai után
Döme László, az Alsósági Életfa Egyesü-
let elnöke köszöntötte a megjelenteket
az emlékmû tövében. Elôször megismé-
telte azt a kérdést, amit többen feltettek
neki a megemlékezés szervezésekor:
Nem unják-e, hogy évente kétszer felza-
rándokolnak a kereszthez? Nem, hang-
zott el a válasz is. Nem, hiszen nem le-
het feledni a békediktátumot, amire em-
lékeztet a kereszt, amely elôtt példát
vesznek, és erôt merítenek. Döme László
hangsúlyozta: azt mondták, hogy az eu-
rópai uniós csatlakozás után jobb lesz a
magyarságnak, hiszen átjárhatóak lesz-
nek a határok. Nem így történt, hiszen a
határikon kívül rekedt magyarokat ma is
atrocitások érik. 
A megemlékezésen Makkos István, a pol-
gári oldal közös, celldömölki polgármes-
terjelöltje mondott köszöntôt. Visszaemlé-
kezett arra, hogy 1934-ben közadakozás-
ból állította fel a keresztet Kemenesalja
népe. Emlékeztetett arra, hogy Trianon
Magyarország tragédiája, hiszen egyhar-
madára csökkent a területe, lakosainak
száma, gazdasága, történelme is megsíny-
lette a területek elcsatolását. A napi ese-
ményekre reagált, amikor azt mondta,
hogy a határon túl élô magyarok jobb
helyzetben vannak, mint az ország hatá-
rain belül élôk, hiszen ôk legalább tudják,
kivel állnak szemben, mi viszont mit vár-
hatunk a vezetôinktôl.
A megemlékezés szónoka Toroczkai László,
a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozga-
lom elnöke lett volna, ô azonban – mint
mondták – nemzetmegmentô tevékenysé-
get végzett Budapesten. Helyette Stampfel
Szilárd, a szervezet vasvármegyei elnöke
olvasta fel Toroczkai László mondatait.
Egyebek mellett azt, hogy ki kell vetni ma-
gunkból a sovinizmust, a szomszédos né-
peket nem szabad kollektívan ellenségnek
nézni. Az ellenségünk az, aki szítja a fe-
szültséget.
Ezután koszorúkat helyeztek el a kereszt
lábánál a jelen lévô szervezetek képvise-
lôi. Heim Géza, a Kemenesaljai Trianon Tár-
saság elnökének zárszava után a Szózat és
az erdélyi himnusz eléneklése után a Krisz-
tina csárdába filmvetítésre hívták a jelen-
lévôket. A filmen a július 4-ei Versailles-i
tüntetés eseményeit mutatták be.

Trianonra
emlékeztekÚj csoportszobával és a hozzá tartozó he-

lyiségekkel, vizesblokkal bôvült a Koptik
utcában lévô Napsugár óvoda, az épület-
rész mûszaki átadása szeptember 30-án
volt. Véghné Gyürüssy Katalin köszöntötte
a város vezetôit, a tervezô és kivitelezô
cég képviselôit, a kis óvodásokat és neve-
lôiket. Az óvoda történetével kapcsolato-
san elmondta, hogy 1949-ben 25 férô-
hellyel kezdte meg mûködését a ligeti
óvoda, 1954-ben és 1987-ben is bôvítet-
ték. A néhány évvel ezelôtti felújítás után,
illetve azután, hogy a Népjóléti Szolgálat

intézményeinek egy komplexumba helye-
zésével és a csökkenô gyereklétszám
miatt megszûnt a Szalóky utcai óvoda,
most ismét fejlesztették a nagy hagyomá-
nyú ligeti ovit. Az óvodavezetô kiemelte,
hogy az intézmény kistérségi óvodai köz-
ponti címmel is büszkélkedhet (Szombat-
helyen és Szentgotthárdon van még ilyen
a megyében), illetve fejlesztô bázisóvoda-
ként is funkcionál.
Fehér László polgármester ismertette, hogy
a 30 millió forintos beruházáshoz 25 millió
forintot nyert az önkormányzat a Vas Me-
gyei Területfejlesztési Tanács pályázatán.
Hozzátette, hogy az új épületrész kialakítá-
sa után rendbe teszik az óvoda udvarát is,
500 négyzetméteres területre díszkô-
burkolatot helyeznek le. Ezzel együtt bôví-
tik is az udvart, a kerítését a játszótér irá-
nyába kijjebb viszik. Felújítják a ligetben
lévô játszóteret, amit az óvodások és a vá-
rosban lévô gyerekek is használhatnak. A
díszkô-burkolathoz a város, a játszótér
rendbetételéhez az Együtt Celldömölk Vá-
rosért Egyesület ajánlott fel pénzösszeget,
illetve a fel nem vett képviselôi tiszteletdí-
jak egy része is ezt a célt szolgálja. Az ün-
nepélyes szalagátvágás után a kis óvodá-
sok mûsorral köszöntötték a megjelente-
ket. Az új helyiségek berendezése után pe-
dig hamarosan birtokba is vehetik azokat.

Óvodai bôvítés

Mindig nagy megtiszteltetés egy mû-
vésznek, ha felkérik valamire. Egy
mûvész annak is örül, ha lehetôséget
kap. Illés Erika szobrászmûvész gon-
dolja így, akit felkértek arra, hogy pá-
lyázzon. Pályázata egy 1956 tisztele-
tére készülô mûalkotásra sikeres volt.
Vas megyébôl ketten nyertek pénzt
ahhoz, hogy megvalósítsák elképze-
lésüket. A pályázathoz szükséges ön-
rész biztosítását a celldömölki önkor-
mányzat vállalta, az elnyert összeg az
egész mûalkotás nagy részét fedezi.
A lektorok tetszését elnyerte az ab-
lak-motívum ötlete, mely köré össz-
pontosul majd az alkotás. Egy eredeti
ablakot kivesznek a helyérôl, és bete-
szik a mûalkotás ablakot, amely
bronzból készül. Beüvegezik, és arany
színben a lyukas nemzeti lobogó, va-
lamint a szabadságharcban életüket
vesztettek emlékére egy gyászlobogó
kerül az ablakba. Illés Erika már ké-

szen van az alkotással, ami most az
Állami Öntödében vár arra, hogy
bronzból kiöntsék. A még nyers önt-
vényt azután cizellálni kell. Ha az ön-
tési munkálatokkal idôben végeznek,
akkor az október 23-ai ünnepségen
fel is avatják Illés Erika legújabb alko-
tását. A mûvésznônek az avatással
kapcsolatosan is vannak ötletei. Azt
szeretné megvalósítani, ha az ablak-
üveg mögött rendkívüli történelem-
órán emlékeznének az 1956-os ese-
ményekrôl az általános iskolások,
akiknek az az idôszak már történe-
lem, kint pedig azok vennének részt
az ünnepségen, akik maguk is átélték
a szabadságharcot. Arról, hogy hol
helyezzék el a mûalkotást, megkér-
dezték a helytörténészeket is. Így az
’56-os celli események helyszínénél,
a Gáyer iskola épületének falán kap
majd helyet Illés Erika alkotása.

»V.V.

Emlékmû ’56-ról

a koptik utcai óvoda újabb helyiségekkel gazdagodott
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hímzett terítôkön ôrzik a hagyományokat

Az élô népmûvészet, népi díszítômû-
vészet alkotásaiból nyílott kiállítás a
Vulkán Fürdô konferenciatermében.
Az alkotások Ábrahám Ferencné és
Pôcze Istvánné keze munkáját dicsé-
rik. Zsuzsa néni és Kati néni fiatal
lánykoruktól kezdve kézimunkáznak.
Édesanyaként majd most boldog
nagymamaságuk idejét töltve is
gyakran varrnak, hímeznek, horgol-
nak. Az általuk készített terítôket,
párnahuzatokat, falvédôket és függö-
nyöket csodálva megismerkedhetünk
a magyar népmûvészet tájegységei-
re jellemzô díszítési technikákkal,
motívumokkal, az ôsi kultúra szimbo-

likus szín és mintarendszerével. A
kiállításon látottak elgondolkodta-
tóak: hagyományainkat, identitásun-
kat meg tudjuk-e ôrizni globalizálódó
világunkban? A köztünk élô és töret-
len hittel alkotók segítségével sike-
rülhet továbbadni azt a tudást, mely-
lyel  a magyar népi kultúra értékei át-
örökíthetôk. 
A Vulkán fürdô konferenciatermében
október közepéig látogatható a kiállí-
tás, várja azokat az érdeklôdôket,
akik hiszik, hogy még él a népmûvé-
szet – köszönet érte Zsuzsa néninek
és Kati néninek.

»P. HORVÁTH MÁRIA

Élô népmûvészet a falakon

Mercz Gábor emlékére rendeztek or-
szágos asztalitenisz-ranglistaversenyt
Celldömölkön szeptember 22–23-án.
Lindner Ádám egyesben és párosban
is remek eredményt ért el.

Huszonkilenc páros és hatvan egyéni
férfi asztaliteniszezô állt asztalhoz az
alsósági sportcsarnokban megtartott
országos ranglistaversenyen, ame-
lyet a tavasszal elhunyt fiatal sporto-
ló, Mercz Gábor emlékére rendeztek.
A versenyen jelen voltak Mercz Gábor
hozzátartozói – szülei, felesége, kislá-
nya is.
A versenyen a magyar mezôny színe-
java – hazai és külföldi csapatok játé-
kosai – vett részt. A sportolók kilenc
asztalon játszottak. A párosok kiesé-
ses rendszerben versengtek. Az
egyéni versenyzôk csoport körmérkô-
zések lejátszása után az elsô helye-
zettek jutottak a fôtáblára, majd ott
szintén az egyenes kiesés döntött.
Az erôs mezônyben a Celldömölki
VSE-Mávépcell-Vörsas három ver-
senyzôvel képviseltette magát. Pá-
rosban Varga Zoltán a pécsi Zombori
Dáviddal a nyolc között esett ki. A
Lindner Ádám – Molnár Krisztián pá-
ros a döntôbe jutott, ott vereséget
szenvedve lettek ezüstérmesek.
Egyéniben Molnár Krisztiánnak nem
sikerült a fôtáblára jutás, Varga Zol-
tán a négy közé jutásért vívott harc-
ban maradt alul. Lindner Ádám azon-
ban bravúrosan játszott, és nyerte
meg az elsô Mercz-emlékversenyt. A

verseny másnapján az ifjúsági ver-
senyzôk mérkôztek meg egymással.
A több száz euró összdíjazású ver-
seny a nehéz mezônyben színvonalas
versengést hozott, de nemcsak a já-
ték színvonalával, hanem a rende-
zéssel is elégedettek voltak a váro-
sunkba érkezô sportolók és sportve-
zetôk. A Magyar Asztalitenisz Szövet-
ség hivatalos ranglistaversenyei kö-
zött számon tartott Mercz-emlék-
versenyt jövôre is megrendezik, idô-
pontja attól függ, hogy az országos
szövetség mikorra tudja beilleszteni
a versnynaptárba.

Régi álmát valósította meg Illés Erika szobrász-
mûvész augusztusban, amikor egyhetes alkotótá-
bort rendezett gyerekeknek Nemeskocsban. Az
elôzetes tervei között nem ez szerepelt, de úgy
alakultak a körülmények, hogy elvették a kedvét.
Kissé szomorúan, csalódottan (közalkalmazotti
munkaviszonya megszûnt, fizetése csökkent volt
munkahelyén, bár munkájával meg voltak elé-
gedve) ki szerette volna magából engedni a fel-
gyülemlett gôzt, és úgy gondolta, Nemeskocs jó
helyszín lesz ahhoz, hogy a gyerekek is kienged-
hessék magukból a felgyülemlett energiákat. Az
iskola kötöttség, egy táborban nincs annyi fe-
gyelmezés. A nyár és a jókedv adva volt. A gye-
rekek pedig megtanulhattak egyfajta hozzáállást,
türelmet az alkotáshoz. Ez szükséges volt ahhoz,
hogy a maszkok, dombormûvek elkészülhesse-
nek. A 15 gyermek – alsóstól gimnazistáig – a
napközis jellegû alkotótáborban közös izgalom-
mal várta végig azt a folyamatot, míg az agyag-
ból kész mûalkotás lett, és élte át az alkotás örö-
mét. A kézmûves foglalkozások mellett a gyere-
keknek volt alkalmuk a fürdôzésre, kiállítás láto-
gatásra is. Nagy segítséget nyújtott Illés Erikának
a tábor lebonyolításában Németh Hajnalka. 
A tábor résztvevôi nagyon élvezték ezt az egy he-
tet. Mi sem értékeli jobban az együtt töltött idô
hasznosságát, mint az a párbeszéd, amit Illés Erika
osztott meg velem: Te is megszerettél engem? –
szólt a kérdés. És a válasz: Mert én is téged. Ebben
a táborban csak az a gyerek vett részt, akit érdekel
a képzômûvészet. És azt érdekli, aki elég érzékeny
hozzá. A tábor szervezôjének pedig sok-sok szere-
tetet adott ez az egy hét a gyerekek részérôl, és ez
minden egyébnél többet jelent. »V.V.

lindner ádám elsô helyezett lett egyéniben

Alkotótábor
Nemeskocsban

Egy sportoló emlékére
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Vízszintes: 1. A megfejtés elsô része 12. Vívóeszköz 13. Tanul be-
lôle 14. Névelô 15. Olasz tûzhányó 17. Nôi hangszín 19. …, be-
kaplak 21. Vezetéknév 22. Ruhadísz 23. Névelô 24. Fordított „TY”
25. Szakadék…alattunk 28. InterCity 29. Kérdôszócska 30. Nagy
összejövetel 31. Parkoló 32. Kén 33. Egyfajta csonthéjas 35. -…,
-re 36. Szellemi sport 37. Nem állt 38. …Milan 39. Betegség 40.
Aratni kezd! 41. Német férfinév 43. Levegô 45. Idegen Tamás
47. Veszprém megyei város 48. Balaton környéki hegy 50. Sport-
kör 51. Lerakat 53. Apaj szélei 56. Német autójel.
Függôleges: 1. Gramm 2. Tanít 3. Még szép! 4. Doktor 5. Arra a
helyre 6. Liter 7. Nem is rosszat! 8. Ablakkeret! 9. Beszél a ba-
goly 10. Üzem- és fûtôanyag 11. Gallus 15. A megfejtés máso-
dik része 16. Álomba ringat 18. Erdélyi patak 20. Hírügynöksé-
günk 22. BNA 26. Árokpartok 27. Német nagyi! 30. Szerencse-
játék 31. Nagyobb összejövetel 34. Ili 36. Ételízesítô 38. Meny-
asszony 39. Krákogni kezd! 42. Rovarféle 44. Etus 46. Orosz fo-
lyó 49. Arrébb nyom 51. Igen, oroszul 52. Bölcsis köszönés 54.
Zorró 55. Tempus.

Elôzô rejtvényünk helyes megfejtése: Hiába nagy az elefánt, ha a golyó
meg kicsi. Nyerteseink könyveket kapnak ajándékba, amelyeket a pol-
gármesteri hivatalban, Horváthné Varga Margit szakreferenstôl vehetnek
át. Nyerteseink. Gönye Jánosné, Celldömölk, Úttörô u. 4. és Rosta Tibor-
né, Celldömölk, Mikes K. út. 13. Gratulálunk!

Állatorvosnál
– Doktor úr! A férjem hamarosan ott lesz önnél a macskánkkal.

Nagyon megöregedett már. Jó erôs mérget használjon, hogy
ne sokat szenvedjen szegény…

(Válasz a vízszintes1. és a függôleges 15. sorokban.)

Keresztrejtvény

Beküldendô: vízszintes 1., függôleges 15.
Beküldési határidô: október 20.

a rejtvényt szerkesztette: völgyi lászló

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár felhívással fordul Celldömölk város
és Kemenesalja kistérség amatôr mûvészeti
csoportjaihoz, az intézmények közösségei-
hez és magánszemélyekhez, hogy legyenek
aktív résztvevôi, szervezôi, szereplôi és ren-
dezôi annak az ünnepi megemlékezésnek,
melyet Celldömölkön 2006. október 23-án
este láthat majd közönség. Jelentkezni lehet
olyan verssel, prózával, zeneszámmal és
táncfantáziával, melyet a jeles évforduló ih-

let, és melynek tartalma az elôadók számá-
ra az 56-os forradalom és szabadságharc
eszméjét, hangulatát és üzenetét jelenti.
A résztvevôk magánszemélyek és közössé-
gek lehetnek. A mûsorszámok idôtartama
5–10 perc. Jelentkezési határidô: 2006. ok-
tóber 16. Jelentkezni lehet a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtár különbö-
zô elérhetôségein. Bôvebb felvilágosítás
Pálné Horváth Máriától, az intézmény igaz-
gatójától kérhetô.

A Vas megyei rendôrök között
vett át jutalmat Molnár Szabolcs,
a Celldömölki Rendôrkapitányság
rendôr törzsôrmestere szeptem-
ber 25-én a megyei rendôr-fôka-
pitányságon. A vasi rendôröket
azután ismerték el, hogy munká-
juk végzése közben, a szeptem-
ber 19-én, Budapesten kezdôdött
tüntetéseken helyt állva megsé-
rültek. A megyébôl egy bevetési
század vett részt a fôvárosi zavar-
gások megfékezésén. A század a
Blaha Lujza téren teljesített szol-
gálatot, a rendôrök közül nyolcan
sérültek meg könnyebben. Dr. Or-
bán Péter megyei rendôrfôkapi-
tány mellett Fehér László polgár-
mester is megköszönte a rend-
ôrök helytállását, és jutalomban
részesítette a városi rendôrkapi-
tányságon 2002 óta hivatásos ál-
lományban dolgozó Molnár Sza-
bolcsot.

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
az elôzô évekhez hasonlóan a 2006/2007-es
évadban is megszervezi az óvodások és az általá-
nos iskola alsó tagozatosai számára a meseszín-
ház bérletsorozatot „Meseszônyeg” címmel. Az
intézmény épületének felújítási munkálatai miatt
az elôadások helyszíne a Gáyer Gyula Általános
iskola tornaterme lesz. A gyerekek párnákon és
tornapadokon ülve tekinthetik meg az elôadáso-
kat, melyeket úgy válogattak össze, hogy az új
helyszínen is a feledhetetlen élményt nyújtsanak.
A Meseszônyeg-bérlet elôadásai péntekenként
9.30, 11.00 és 14.00 órakor kezdôdnek.

2006. október 20.: A kis Hagymafiú történe-
te címû bábelôadás a budapesti Maszk Báb-
színpad elôadásában.
2006. november 17.: Az Alma együttes gyer-
mek koncertje, melyen a legújabb lemezük
dalai kerülnek bemutatásra.
2007. január 19.: Mosó Masa Mosodája címû
bábelôadás a gyôri Vaskakas Bábszínház
elôadásában.

A bérlet ára 1500Ft/fô/3 elôadás. Jelentkez-
ni október 10-éig lehet Tóth Andrea szerve-
zônél a 95/424-096 telefonszámon.

Meseszônyeg – gyerekeknek

Megjutalmazták 
a rendôrt

Emlékezzünk együtt
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Megkérdeztük
» válaszoltak Milyen idôskort szeretne? 

Én nem ilyen idôskort szeret-
tem volna megélni. Sajnos a
férjem meghalt. Csak a gyer-
mekeimnek és az unokáimnak
élek. Együtt lakunk, és nagyon
jó menyem van. Mindenkép-
pen azt szerettem volna, hogy
nyugodt öregkorom legyen.
Ehhez az is kellene, hogy kicsit
jobb legyen a nyugdíjam. Az
egészségem sem jó, a gerin-
cemmel van baj, de azért eljö-
vök-megyek. Szeretném, ha a
celli kórház éppen ezért is
megmaradna. Mit kívánhatnék
még? Nyugodt életet magam-
nak, a családomnak és a cell-
dömölkieknek is. 

Én hosszú életet, 103 évet sze-
retnék megélni. Az ôseim is
magas kort éltek meg, és sze-
retném még ôket is túlélni.
Szerencsére az egészségem is
jó. Szeretnék majd a nyugdíjas
éveimben sok idôt tölteni az
unokáimmal. Erre van is esé-
lyem, mert a gyermekeim
tesznek róla. Úgy szeretném
leélni a nyugdíjas éveimet,
hogy a betevô falatom megle-
gyen. Arra, remélem, a csalá-
dom, a gyermekeim is megfe-
lelô körülmények között élnek
majd. Nem szeretnék a gyer-
mekeim nyûge lenni. Amíg
egészség lesz, addig éljek. 

Tervezgettem, hogy milyen
lesz majd az idôskor, de nem
úgy jött be, ahogy szerettem
volna, ahogy kellett volna. Itt
dolgoztam a postán. Tíz éve
mentem nyugdíjba. Azóta is
dolgozom, mert a nyugdíjam
nem sok. A férjem sajnos meg-
halt. A fiam velem lakik. Dol-
goznom kell a nyugdíj mellett,
hogy meg tudjunk élni. A ház
fenntartása is nagyon sok. Az
egészségem miatt nyöghet-
nék, de nem nyögök, inkább
dolgozom. Annak nagyon örü-
lök, hogy sok idôt tudok az
unokáimmal tölteni. Minden
héten látom ôket.

Én is, mint valószínûleg min-
deni, természetesen nyugodt,
egészséges életet szeretnék
majd idôskoromban. Az lenne
a jó, ha az ember, amit egzisz-
tenciálisan megteremtett, azt
fenn is tudja lehetôség szerint
tartani. Szeretném, ha nagy
család venne majd körül nyug-
díjas éveimre. Jó lenne het-
ven-nyolcvan évet is megélni,
de azt onnan föntrôl adják
majd. A nyugdíjas éveimet
mindenképpen pihenéssel,
unokázással szeretném majd
tölteni, és ha lehetôség lesz
rá, akkor semmiképpen sem
munkával. 

»fotó: tulok gabriella»kérdez: vass veronika

Simon
Istvánné

Gulyás Gáborné Vajda Ferencné Somogyi Éva

» P O S T Á N K B Ó L
Köztudott, hogy az idôs korúak gondjainak enyhítésére
Gondozóházak is mûködnek. Ilyen, személyes gondoskodást nyújtó
Gondozóház mûködik a celldömölki Szalóky Sándor utcában is, ahol
szállást, napi háromszori étkezést, éjszakai és nappali, valamint orvo-
si felügyeletet, ápolást is biztosítanak.
Nap mint nap tapasztaljuk, hogy a celldömölki Gondozóház dolgozói
áldozatkészséggel és empátiával az elôírtakon is túlmenôen, hivatás-
tudattal és becsületesen ellátják a ház gondozásra szoruló lakóit. A
vezetôség anyagi lehetôségeihez mérten arra törekszik, hogy az itt
lakók valódi otthonuknak érezzék környezetüket.
Az idôsek világnapja alkalmából a lakók és hozzátartozóik nevében
mi e formában szeretnénk megköszönni az ott dolgozók emberségét,
szeretô gondoskodását. Hiszen az ott dolgozók humánumból,
odaadásból vizsgáznak nap mint nap jelesre.
Áldja meg az Isten ôket jó egészséggel, hosszú, boldog élettel szeret-
teik körében! »Falusi Jánosné lakó

Mesterházy Ernôné és Szabó-Kozár János hozzátartozók

A celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium a hatosztályos tagozatú kép-
zés iránt érdeklôdô hatodik osztályos tanulók és szüleik részére 2006. ok-
tóber 9-én (hétfôn) 7.50 órától nyílt napot szervez. A nyolcadik osztályos
tanulók részére 2006. október 10-én (kedden) 7.50 órától lesz a nyílt nap.
A Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola október 10-én
tart nyílt napot.

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

6. péntek Dr. Kovács Zoltán Vida Leventéné
7. szombat Dr. Pánykó Magdolna, Dr. Gájer Tatjána Karádi Ferencné
8. vasárnap Dr. Pánykó Magdolna, Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin
9. hétfô Dr. Kovács Larisza Tompa Kálmánné
10. kedd Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
11. szerda Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
12. csütörtök Dr. Mesterházy Gábor Tompa Kálmánné
13. péntek Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
14. szombat Dr. Márton Katalin, Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin
15. vasárnap Dr. Márton Katalin, Dr. Nagy Ildikó Tompa Kálmánné
16. hétfô Dr. Gájer Tatjána Karádi Ferencné
17. kedd Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
18. szerda Dr. Palatka János Vida Leventéné
19. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
20. péntek Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
21. szombat Dr. Pánykó Magdolna, Dr. Kovács Zoltán Vida Leventéné
22. vasárnap Dr. Pánykó Magdolna, Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
23. hétfô Dr. Kassas M. Khaled, Dr. Mesterházy Gábor Horváth Katalin
24. kedd Dr. Mesterházy Gábor Tompa Kálmánné
25. szerda Dr. Nagy Ildikó Karádi Ferencné
26. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
27. péntek Dr. Kovács Larisza Tompa Kálmánné
28. szombat Dr. Kovács Zoltán, Dr. Kassas M. Khaled Karádi Ferencné
29. vasárnap Dr. Kovács Zoltán, Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
30. hétfô Dr. Gájer Tatjána Vida Leventéné
31. kedd Dr. Palatka János Karádi Ferencné
(Szombaton és vasárnap 8–20 óráig, illetve 20–8 óráig felváltva adnak ügyeletet az orvosok.)
az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Nyílt napok a gimnáziumban
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Celldömölki VSE-Mávépcell-Vörsas – PTE-PEAC A.A.M. I. 6:1
Celldömölk, szeptember 15., extraligás bajnoki
mérkôzés.
Párosok: Lindner, Molnár – Laczkó, Zombori 3:0. (1:0).
Elsô egyéni kör: Varga – Laczkó 3:0, Molnár – Zombori
0:3, Lindner – Csölle 3:0. (3:1). Második egyéni kör: Var-
ga – Zombori 3:0, Lindner – Laczkó 3:1, Molnár – Csölle
3.0. (6.1).
Gyôzött: Lindner Ádám 2, Varga Zoltán 2, Molnár
Krisztián és a Lindner – Molnár páros.
Obráz István: A várakozásnak megfelelôen sima gyô-
zelmet aratott csapatunk. Csupán egy mérkôzést
veszítettünk, Molnár a vártnál kissé simábban ka-
pott ki a válogatott Zomboritól.

CVSE-Mávépcell-Vörsas II. – Polgárdi 12:6
Celldömölk, szeptember 16., NB II-es bajnoki mér-
kôzés.
Gyôzött: Vimi Roland 4, Teket Attila 3, Ölbei Péter 2,
Orbán Renátó 1, a Vimi – Teket és az Ölbei – Orbán
páros.
Obráz István: Vimi vezérletével magabiztosan nyert a
csapat.

CVSE-Mávépcell-Vörsas III. – Zallakomár 6:12
Celldömölk, szeptember 16., NB III-as bajnoki mér-
kôzés.
Gyôzött: Máthé Gyula 2, Tamás László 2, Lukács Ba-
lázs 1 és a Tamás – Balázs páros.
Obráz István: A tartalékosan felálló zalakomáromi
csapattól rendkívül gyenge játékkal kaptunk ki.

További mérkôzések
Extraliga
Október 10. 17.00 NIN II. – CVSE
Október 16. 17.00 CVSE – Kemecse SE
Október 17. 17.00 CADCA – CVSE
(Klubcsapatok Szuperliga-mérkôzés)
November 4. 11.00 Békési TE – CVSE
November 18. 11.00 Budaörs – CVSE
November 23. 17.00 Pula – CVSE
(Klubcsapatok Szuperliga-mérkôzés)
November 25–26. ETTU-kupa mérkôzései
November 28. 17.00 CVSE – NIN II.
December 6. 17.00 CVSE – Lombard-BVSC
December 8. 17.00 CVSE – SZAK-Vasútôr
NB II.
Október 21. 11.00 Sabaria ASE – CVSE II.
November 4. 10.00 CVSE II. – Dorog
November 18. 11.00 Dombóvár – CVSE II.
November 26. 11.00 Héviz SK – CVSE II.
December 2. 10.00 CVSE – Gyôri Elektromos
December 10. 11.00 Tokod – CVSE II.
December 16. 10.00 CVSE – Herend
NB III.
November 4. 10.00 CVSE III. – Kanizsa Sörgyár
November 18. 11.00 Vonyarcvashegy – CVSE III.
November 25. 10.00 Zalakaros – CVSE III.
December 2. 10.00 CVSE III. – ÉVSE-Hidro Z.eg.

Asztalitenisz
A CVSE NB II-es kézilabdacsapatai
erôsen megfogyatkoztak a nyári
szünetben. Ennek is köszönhetô az,
hogy az elsô három fordulóban
mindössze egy gyôzelem áll a férfi
csapat neve mellett, a nôk még
nem tudtak pontot szerezni. 

CVSE – Szentgotthárdi KK 28:25 (14:14)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 200
nézô, NB II-es férfi bajnoki kézilabda-
mérkôzés. Vezette: Kálmán, Nagy.
CVSE: DÉNES – Hegedüs (2), Sali (2),
KORONCZAI (5), LENDVAI (8),
BAKONYI (6), Berghoffer (3). Csere:
Jakab (1), Fehér, Danka (1), Horváth,
Süle, Varga. Edzô: Mátés István.
A megyei rangadón a celliek kezdtek
jobban, majd felzárkózott a Szent-
gotthárd. A második játékrészben fô-
leg a vendégek irányították a játékot,
de a CVSE harcolt, a második félidô-
ben már jól is védekezett és erôn
felüli teljesítménnyel megnyerte az
összecsapást. 
Ifjúsági mérkôzésen 28: 14 arányú
celli siker született. 

Gyôrújbarát – CVSE 24:21 (10:10)
Gyôrújbarát, 100 nézô, NB II-es nôi
bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette:
Blaskó, Dobovai.
CVSE: Mendel – Szomorkovits A. (4),
Szomorkovits L. (8), Geiger Sz. (6),
Hende (1), Kovács (1), Foglszinger.
Csere: Horváth (1), Fûzfa, Balázs.
Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
Jól kezdett a celli csapat, de a máso-
dik játékrészre már a Gyôrújbarát
vette át az irányítást. Egy nyerhetô
összecsapáson maradt alul a CVSE. 
Ifjúsági mérkôzésen 36:15 arányban
nyert a Gyôrújbarát. 

Komáromi AC – CVSE 29:15 (14:6)
Komárom, 100 nézô, NB II-es férfi
bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette:
Baracskó, Simon.
CVSE: Dénes – Tóth R. (5), Hegedüs,
Ludvig, Bakonyi (7), Koronczai,
Berghoffer (1). Csere: Horváth, Jakab
(1), Danka (1). Edzô: Mátés István.
A nagyon tartalékos celldömölki csa-
patnak kevés esélye volt a tavalyi baj-
nok otthonában. A CVSE ebben a baj-
nokságban a meggyengült játékoske-
rettel szerényebb célokat tûzött ki. 
Ifjúsági mérkôzésen egygólos, 23:22
arányú celldömölki gyôzelem szüle-
tett. 

CVSE – Körmendi DMTE 25: 31 (11:14)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok,
100 nézô, NB II-es nôi bajnoki kézi-
labda-mérkôzés. Vezette: Békés,
Hofbauer. 
CVSE: Balogh – Farkas, GEIGER SZ. (5),
Hende (2), Kovács (2), Szomorkovits
A. (5), Szomorkovits L. (8). Csere:
Mendel – Foglszinger, Fûzfa, Horváth,
Salamonné (3). Edzô: Salamonné
Csótár Adrienn.
A megyei rangadó helyenként jó já-
tékot és kemény küzdelmet hozott. A
celliek négygólos körmendi vezetés-
nél rendre hibáztak, így nem tudtak
közelebb kerülni, helyette nôtt a kü-
lönbség. A második játékrészben a
cellieknek nem sikerült megoldaniuk
Tóth és Varga semlegesítését. 
Ifjúsági mérkôzésen 26:20 arányban
nyert a Körmend. 

CVSE – Várpalotai DSE Unió 26: 38 (8:17)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 100
nézô, NB II-es férfi bajnoki kézilabda-
mérkôzés. Vezette: Bódis, Bohár.
CVSE: Dénes – Hegedüs (3), Koronczai
(5), Lendvai (4), Jakab (1), Bakonyi
(6), Berghoffer (7). Csere: Mészárics –
Kozma, Varga, Süle. Edzô: Mátés István. 
Az újonc, két mérkôzésbôl két gyôze-
lemmel álló Várpalota lendületes,
pontos támadójátékával és remek
védekezésével nem tudta felvenni a
versenyt ezen az összecsapáson a to-
vábbra is tartalékos celli együttes. 
Ifjúsági mérkôzésen 34:22 arányú ha-
zai gyôzelem született. 

Tapolca Toplan– CVSE 36: 25 (17:12)
Tapolca, 150 nézô, NB II-es nôi bajno-
ki kézilabda-mérkôzés. Vezette:
Balaskó, Rákóczi. 
CVSE: Mendel – Szomorkovits A. (2),
Szomorkovits L. (6), Geiger Sz. (12),
Hende, Kovács (1), Fûzfa. Csere: Ba-
logh – Salamonné (4). Edzô. Sala-
monné Csótár Adrienn.
Az elsô játékrészben jól tartotta ma-
gát a nagyon tartalékos celli csapat.
Ekkor a nyitott védekezés kedvezett
nekik. A Tapolca áttért hatos falas vé-
dekezésre és ezzel megállította a
CVSE-t, ahol nem jöttek be az átlövé-
sek és el is fáradt a csapat. 
Ifjúsági mérkôzésen 45:18 arányban
nyert a Tapolca.

»V.V.

Nem megy a kézilabdásoknak
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Celldömölki VSE-Mávépcell—Budaörs SE 0-0
Celldömölk, 400 nézô. NB II-es labda-
rúgó-mérkôzés. Vezette: Kulcsár Ka-
talin (Schuszter R., Kiss N.).
CELLDÖMÖLK: SZÉP – Gombos, Lakatos,
Balogh, Somogyi – Zsömlye (Szalai K.,
61.), Palkovics, Tóbiás, Fonnyadt –
Németh J. (Vánkos, 74.), Szalay T.
Edzô: Szentgyörgyi József.
BUDAÖRS: Totka – Csengô (Zsemberi,
59.), Sallai, BÁLINT, Szukob (Horváth,
70.) – Papp (Bencze, 83.), Nagy,
LALUSZ, Farkas – Gyurováth, Pálinkás.
Edzô: Lucsánszky Tamás.
A két sereghajtó együttes találkozója a
vártnál gyengébbre sikerült. Az elsô
félidôben, tíz percet leszámítva, a ven-
dégek nem csak helyzetteremtésben,
de lelkesedésben is felülmúlták ven-
déglátóikat. A szerencse és Szép Ta-
más viszont a csapattal volt, és így gól
nélkül térhettek pihenôre. Szünet után
sem változott sokat a játék. A 78. perc-
ben azonban felcsillant a gyôzelmi re-
mény. Az ötösnél Bálint lerántotta
Fonnyadt Balázst. A FIFA kerettag Kul-
csár Katalin habozás nélkül ítélt bünte-
tôt. A végrehajtást, akárcsak a Siófok
ellen, most is Tóbiás vállalta, s szintén
a jobb sarokra rúgta. A budaörsi kapus
balra vetôdött, a labda viszont a jobb
kapufát találta el, s onnét a kapusra
pattant, majd a védôk felszabadítot-
tak. Elmaradt a gyôzelmet jelenthetô
gól. Az utolsó percekben ugyan a hazai
csapat feltámadt, de mégis Szép ka-
pusnak lett szüksége minden tudására,
hogy a végén remek védésével ment-
se kapuját a góltól. 

Dunaújvárosi Kohász—Celldömölki VSE-
Mávépcell 1-0 (1-0)
Dunaújváros, 400 nézô. NB II-es lab-
darúgó-mérkôzés. Vezette: Tatai (Iványi,
Ursprung).

DUNAÚJVÁROS: Baranyai – Grósz, Vaskó,
Kozul, Nagy A. (Rátkai, 67.) – Riedl
(Szauter, 60.), Simon, Tóth, MICSKÓ –
Potemkin (Nagy I. 84.), Miro. Edzô:
Ivan Katalinic.
CELLDÖMÖLK: SZÉP – Szalai K. (Kóbor,
86.), Lakatos, Balogh, Németh A. (So-
mogyi, 81.) – Zsömlye, Palkovics, Tó-
biás, Fonnyadt – Szalay T., Németh J.
(Vánkos, 68.). Edzô: Szentgyörgyi József.
Az eredmény ugyan hízelgô, de
egyúttal nagyon lehangoló az, hogy a
csapat továbbra is képtelen egy ak-
ciógólt összehozni. A mérkôzés elsô
negyedórájához közelítve, a 14. perc-
ben Micskó 18 méteres lövésével el-
dôlt a mérkôzés sorsa. Abban pedig,
hogy több gól nem született, Szép Ta-
másnak volt érdeme.

Celldömölki VSE-Mávépcell—Integrál DAC
1-1 (1-0)
Celldömölk, 300 nézô. NB II-es labda-
rúgó-mérkôzés. Vezette: Arany (Ring,
Kovács Z.).

CELLDÖMÖLK: Szép – GOMBOS, BALOGH,
LAKATOS, HUDÁK (Somogyi, 66.) –
Zsömlye (Németh J., 73.), Palkovics,
Tóbiás, Németh A. – Szalay T., Fonnyadt
(Vánkos, 89.). Edzô: Szentgyörgyi József.
DAC: Molnár – Máté, Császár, Vasas,
Szabadfi (Kiss, 62.) – Da Silva (Herczeg,
53.), Baumgartner, Imrik, Lajtos –
PÁKOLICZ (Mörtel, 82.), Korsós. Edzô:
Nagy László.
Jól indult a mérkôzés, és egy közeli fe-
jes kimaradása után már a 8. percben
gólt szerzett a hazai csapat. Zsömlye
robogott el a jobb oldalon, és laposan
játszott középre. Fonnyadt tovább en-
gedte, és az érkezô Tóbiás 12 méter-
rôl futtában Molnár Levente mellett a
kapuba talált. Az idei évad elsô akció-
ból született gyors góljával a 60. per-
cig vezetett is a csapat, az azt követô
percben azonban Baumgartner balról
belôtt labdáját Pákolicz közelrôl a há-
lóba továbbította, és ezzel kiegyenlí-
tette az eredményt, amely már nem
változott, s továbbra is nyeretlen ma-
radt a CVSE. 

»TIM

A gyôzelem még várat magára

nb ii  nyugati csoport

1. Haladás 8 7 1 – 19 - 5 22
2. Siófok 8 5 2 1 14 - 9 17
3. Gyirmót 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Dunaújváros 8 5 – 3 23 - 12 15
5. Barcs 8 5 – 3 13 - 9 15
6. Pápa 8 3 4 1 8 - 5 13
7. Integrál DAC 8 3 3 2 19 - 15 12
8. Mosonmagyaróvár 8 4 – 4 15 - 19 12
9. BKV Elôre 8 2 3 3 12 - 18 9
10. Felcsút 8 3 2 3 14 - 13 11
11. Kaposvölgye 8 3 1 4 9 - 11 10
12. Hévíz 8 2 1 5 7 - 10 7
13. Soroksár 8 2 1 5 6 - 11 7
14. Balatonlelle 8 1 3 4 8 - 16 6
15. Budaörs 8 – 4 4 8 - 16 4
16. Celldömölk 8 – 2 6 2 - 12 2

A 6. forduló mérkôzéseinek eredményei:
Pápa-Haladás 0-1, Felcsút-Barcs 4-
1, Gyirmót-Hévíz 2-1, Mosonma-
gyaróvár-Integrál-DAC 2-6, BKV
Elôre-Dunaújváros 3-2, Kaposvölgye-
Balatonlelle 1-1, Soroksár-Siófok 1-2.
A 7. forduló mérkôzéseinek eredmé-
nyei: Haladás-Felcsút 2-2, Budaörs-
Kaposvölgye 1-2, Siófok-Gyirmót 1-
0, Integrál-DAC-BKV Elôre 0-0, Hé-
víz-Mosonmagyaróvár 1-2, Barcs-
Soroksár 1-0, Balatonlelle-Pápa 1-1.
A 8. forduló mérkôzéseinek eredmé-
nyei: Soroksár-Haladás 0-3, Pápa-
Budaörs 1-1, Siófok-Hévíz 2-0, Gyir-
mót-Barcs 2-1, Felcsút-Balatonlelle
3-2, BKV Elôre-Mosonmagyaróvár
0-3, Kaposvölgye-Dunaújváros 2-0.
A 9. forduló mérkôzései: október 8.
15.00 óra Mosonmagyaróvár-Cell-
dömölk. Haladás-Gyirmót, Buda-
örs-Felcsút, Balatonlelle-Soroksár,
Barcs-Siófok, Integrál DAC-Kapos-
völgye, Dunaújváros-Pápa, Hévíz-
BKV Elôre.
A 10. forduló mérkôzései: október 14.
15.00 óra Celldömölk-BKV Elôre. Sió-
fok-Haladás, Soroksár-Budaörs, Pá-
pa-Integrál DAC, Gyirmót-Balatonlel-
le, Felcsút-Dunaújváros, Barcs-Hévíz,
Kaposvölgye-Mosonmagyaróvár.
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Celldömölkön a Sági u. 43. sz.alatt épülô 
15 lakást és 10 garázst tartalmazó 

társasházban lakások és garázsok eladók.
Lakásárak: 8.932.925–13.367.200 Ft
Garázsárak: 1.832.495–2.565.492 Ft

Érdeklôdni: 95/422-493, 70/317-4194

A vagyonarányos közteherviselés elvének
gépjármûadóban való érvényesítése érdeké-
ben – a személygépkocsik és a motorkerék-
párok esetén az adó alapja – a korábbi önsúly
helyett – a gépjármû hatósági nyilvántartás-
ban kW-ban kifejezett teljesítménye lesz.

A gépjármûadó mértéke 2007. január 1-jétôl:
a személyszállító gépjármû hatósági nyilván-
tartásban feltüntetett teljesítménye, kilo-
wattban kifejezve adóalap után a gépjármû
– gyártási évében és az azt követô 3 nap-

tári évben 300 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követô 4–7. naptári évben

260 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követô 8– 11. naptári év-

ben 200 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követô 12–15. naptári év-

ben 160 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követô 16. naptári évben

és az azt követô naptári években 120
Ft/kilowatt.

Ha a hatósági nyilvántartásban a személy-
szállító gépjármû teljesítménye csak lóerô-
ben van feltüntetve, akkor a lóerôben ki-
fejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani,
s az eredményt a kerekítés általános sza-
bályai szerint egész számra kell kerekíteni.

Változatlan marad az adó alapja az autóbusz,
a nyerges vontató, a lakó pótkocsi – az önsúly
–, illetve tehergépjármû – önsúly + raksúly
50%-a – vonatkozásában. Az adó mértéke
szintén változatlan marad, az adóalap minden
megkezdett 100 kilogrammja után 1200 Ft.
A gépjármûadóról szóló törvény pontosí-
tást tartalmaz a gépjármûadó alanyának
személyére, részben pedig az olyan gya-
korlati esetekre ír elô egyértelmû szabá-
lyozást, amikor a gépjármû újonnan vagy
ismételten történô fogalomba helyezésé-

nek hónapjában – azaz még az adókötele-
zettség keletkezése elôtt – a forgalomba
helyezô elidegeníti jármûvét, azaz az adó-
kötelezettség keletkezésekor már egy má-
sik személy a tulajdonos.
A rendelet új szabályozással rendezi az
adóalanyiság kérdését elhalálozás, illetve
szervezet megszûnésének eseteire. Az
adóalany halála/megszûnése esetén a kö-
vetkezô adóévtôl azt a személyt kell az adó
alanyának tekinteni, akit/amelyet az elha-
lálozás, illetve megszûnés után elsôként a
hatósági nyilvántartásba üzemben tartó-
ként/tulajdonosként bejegyeztek.
A mozgáskorlátozottakat érintô törvényi vál-
tozás: alanyi oldal tekintetében, csak a sú-
lyos mozgáskorlátozott személy vagy a sú-
lyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt
szállító, vele közös háztartásban élô szülô,
nevelôszülô, mostoha- és örökbefogadó
szülô tulajdonában lévô/tehát kizárólag pol-
gári jogi tulajdonos/, míg tárgyi vonatkozás-
ban csak egy darab 100 kW teljesítményt el
nem érô és nem személy taxi besorolású
személygépkocsi után jár a mentesség.
Megszûntek a környezetvédelmi osztály-
jelzéssel ellátott személygépjármûvek utá-
ni kedvezmények. 
Megmaradtak némi változással a teher-
gépjármûvek utáni kedvezmények:
– 20%-os kedvezmény illeti meg azon autó-

buszt, tehergépjármûvet – a nyergesvontató
kivételével, amely után 30%-os kedvezmény
jár –, amely „5”, „6”, „7” vagy „8” környe-
zetvédelmi osztály-jelzéssel /kóddal/,

– 30%-os kedvezmény illeti meg azon au-
tóbuszt, tehergépjármûvet – a
nyergesvontató kivételével, amely után
50%-os kedvezmény jár –, amely „9”,
„10”, „11”, „12” környezetvédelmi
osztály-jelzéssel kóddal ellátott.

A törvényben új értelmezô rendelkezés a
személygépkocsi, a személytaxi, valamint
a gyártási év fogalma, figyelemmel a mó-
dosuló adóalap és – mértékváltozás szabá-
lyaira. A változás módosítja – a közlekedé-
si jogszabályokkal való összhang érdeké-
ben – a motorkerékpár és a munkagép fo-
galmát.
A gépjármûadóról szóló törvény alkalma-
zásában:
– személygépkocsi: személyszállítás céljára

készült olyan gépkocsi, amelyben – a ve-
zetô ülését is beleértve – legfeljebb kilenc
állandó ülôhely van, ide nem értve az e
tv. szerinti autóbuszt, valamint motorke-
rékpárt,

– motorkerékpár: olyan gépjármû, amely-
nek két vagy három kereke van és a ter-
vezési legnagyobb sebessége 45 km/órá-
nál nagyobb, továbbá olyan négykerekû
gépjármû, amelynek saját tömege legfel-
jebb 550 kg és motorteljesítménye nem
haladja meg a 15 kilowattot,

– személytaxi: a külön jogszabály szerinti
személytaxi-szolgáltatás vagy a sze-
mélygépkocsis személyszállító szolgálta-
tás végzésére jogosult vállalkozás sze-
mélygépkocsija, amely a hatóság által
kiadott taxiengedéllyel és meghatáro-
zott színû rendszámtáblával ellátott,

– munkagép: minden szállító vagy vontató
eszköznek – függetlenül a rendszámtáb-
la jellegétôl – nem minôsülô jármû;
amely önerejébôl 15 km/óra sebesség-
nél gyorsabban haladni nem képes,

– gyártási év: a hatósági nyilvántartásban
ilyen elnevezéssel szereplô naptári év.

Bôvebb felvilágosításért az Adócsoporthoz
lehet fordulni.

»ADÓHATÓSÁG

Gépjármûadót fizetô adózók figyelmébe
( T Ö R V É N Y I  V Á L T O Z Á S O K  2 0 0 7 .  J A N U Á R  1 - J É T Ô L )

felvételt hirdetünk 

raktáros munkakörbe, 
3 mûszakos munkaidô-beosztással, 

targoncás jogosítvánnyal
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http://www.celli-udvarhaz.hu •  E-mail: celli_udvarhaz_ingatlan@yahoo.com

Celld-ön Celldömölkön, frekventált helyen
lévô családi ház eladó. Ir.ár: 18 M Ft.

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

Celldömölkön 3–4 generációs, 380 m2-es
cs. ház eladó. Ir. ár: 50 M Ft

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

Celldömölkön 2 szobás felújított lakás
eladó. Ir.ár: 7,2 M Ft.

Nagysimonyiban 2 szobás családi ház eladó:
Ir.ár: 4 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

Nagysimonyiban 3 szobás családi ház eladó:
Ir.ár: 6,9 M Ft.

Celldömölkön 3 szobás családi ház eladó.
Ir.ár: 17 M Ft.

Kemeneskápolnán részben felújított, 2
szobás családi ház eladó. Ir.ár: 2,9 M Ft.

Kemenessömjénben 3 szoba+nappalis, új
építésû cs. ház eladó. Ir.ár.: 14,9 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

Nagysimonyiban, a régi napközis konyha és
étterem épülete eladó. Ir.ár: 7 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

Sárváron 2x918m2-es, zártkerti telek eladó.
Ir.ár: 2,9 M Ft.

Celldömölkön 63 m2-es, 2 szobás, egyedi fû-
tésû erkélyes téglalakás eladó. Ir.ár: 9,8 M Ft.

Egyéb: Kemenespálfán családi ház eladó. Ir.ár: 2 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 3 szobás családi ház garázzsal eladó. Ir.ár: 13 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. •
Kemenesmagasiban 2 szobás családi ház eladó. ir.ár: 5,5 M Ft.



NYITVA TARTÁS:
Hétfô–Péntek  8.30–12.00, 12.30–17.00

Szombat: 8.00–12.00

Sport és utcai ruházat
Cipôk – Szandálok – Papucsok

Sportszerek és túrafelszerelések 
széles választékban

Celldömölk, Széchenyi u. 10.
Telefon: 06 30/9941-322

ADIDAS CASSONE

ARENA RP

O’NEILL ENZO

SHERPA SANDSTONE


