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Nyitott ajtó napja
íogy Pi k Népjóléti Szolgálat szeretettel várja az
3 neke rdekló'dÖket január 18-án, csütörtökön
ási szán iélután 1-tól 4 óráig az idó'sek otthonába
övetke NemesdömÖIki u. 15.). Tájékoztatást ad
távozr uik a szolgáltatásaikról, a napi életritmus
ival iga zf nézéséről, bemutatják a lakószobákat
el sze s a közös helyiségeket.
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A magyar kultúra napja

§ítáborba utaztak

Ünnepséget rendez a magyar kultúra napja
alkalmából a Kemenesaljái Műveló'dési
Központ január 19-én, pénteken délután 5
órakor. Köszöntőt mond Makkos István
polgármester. Az ünnepségen kihirdeti a
millenniumi pályázatok eredményeit. Köz
reműködnek a gimnázium diákjai.

Jó havat! Itthon ugyan - egyelőre - nincs
hó, de a celldömölki általános iskolások ha
marosan mégis kipróbálhatják sítudásukat.
Január 9-étól egy-egy héten át sítáborban
vesznek részt a Berzsenyi Lénárd, az Eöt
vös Loránd és a Gáyer Gyula iskola tanu
lói Csehországban.
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zordságával búcsúztatta a mö
göttünk hagyott évet. Halkan tovasikló villamos mozdonyok rö
pítik a szerelvényeket a főváros
és a megyeszékhely felé. A gyor
suló korunkban, a gyorsuló idő
ben kitűnően gyorsuló közleke
dési lehetőség segíti útjaink idő
beni rövidebbé tételét.
Mire csodálkozhatnak rá a
Kemenesalján és a Rába völgyé
ben az eddig itt még nem járt vil
lamos paripák?
Megismerkedhetnek azokkal
az emberekkel, akiknek ősei a
hangyák szorgalmával immár
több mint ezeregyszáz éve, min
den világégés és ellenséges meg
szállás után újra és újra felépí
tették e kicsiny hazát. Azokkal,
(Folytatás a 2. oldalon)

evés táncos jelentkezett
sőbbi időpontban a Kemenesaljái
Művelődési Központ ismét meghir
deti a rendezvényt. Remélhetőleg
több táncos lábú páros jelentkezik.

Harangláb késiül
a Tündérvölgy felett
A Tündérvölgynek nevezett te
rület a Ság hegy kápolnai oldalá
nak a várúttól nyugatra, a tetőről
nézve délre fekvő egyik szép ré
sze. Néhány hete itt szorgos, ám
szokatlan munkára figyeltek fel a
pincéikbe látogató szőlősgazdák.
Harangláb épült.
A haranglábak említése a népi
építészet sokszínű, változatos ké
pét vetítik elénk. A különböző ki
vitelezési formákban megfogal
mazódik építőjük szakmai tudá
sa, a környezettel való azonosu
lás- Sokszor csak azért tűnnek sze
münkbe, mert kiemelt helyet kap(Folytatás a 2. oldalon)

Origami kiállítás
Origami kiállítás nyílt a Ke
menesaljái Műveló'dési Köz
pontban január 11-én. A papír
világa című tárlaton Bedy Ger

gő és barátainak munkái látha
tók. A kiállítás január 25-ig tá
togatható a művelődési ház ga
lériáján.

1 Elűzték a havat a madarak? Tízmillió kellene az utakra

0865-111 "^ ^ l' Pték a varjak, de havat nem hoztak. Legalábbis lapzártánkig nem. Ennek a felnőttek
ilnek. És a gyerekek?
\, L.
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Infrastrukturális
fejlesztések
a Ság hegyen
A Ság hegy alapvető infrastrukturális
fejlesztése régóta megoldásra váró feladat.
Több próbálkozás is történt az ügyben,
hogy az utak és a villanyhálózat kialakítá
sa, illetve felújítása megtörténjen.
A celldömölki önkormányzat képviselő
testülete múlt év végén ismét napirendre
tűzte a probléma megoldását. Decemberi
(Folytatás a 2. oldalon)
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Az új évezred köszöntése

rült a Gáyer iskola tornaterme,
világítást és új berendezési tár
gyakat kapott az Eötvös iskola
sportudvara. Keresztény állami
ságunk millenniuma tiszteletére
díszvilágításba öltözött a Ság
hegy: A városi ünnep méltó és
felemelő megemlékezés volt.
E rövidke írás terjedelme ke
vés azon rangos rendezvények
felsorolására, melyeknek hely
színt adott a város. Épül és szé
pen fejlődik Celldömölk.
Ezúton is köszönöm vala
mennyi celldömölki lakos nevé

ben mindazoknak, akik so
tettek ezért. Azt kívánom, h
ez a lendület ne lohadjon, újai
és újabb sikereket könyvelhl
sünk el az új évezred első éw
zedeiben. Olyanokat alkossul
összefogva, közösen, melyel|
büszkék lesznek utódaink.
Békés, egészségben eltölt
sok-sok évet kívánok mind
kedves olvasónak, minden ki
ves celldömölki honfitársamn
az új évezredben!
Kovács Fere
országgyűlési képvist

Harangláb készül a Tündérvölgy felett

A harang elválaszthatatlan
sze a faszerkezetnek. A hara
azonban még hiányzik. A társas
azt szeretné, ha 2001. auguszt
20-án, a millenniumi év záróm
ján a.terv szerint Szent István n
vét viselő harang is a helyére k
rülne, megtörténhetne a felavat
sa. Jól tudják azonban, nem ej
szerű ma egy harang elkészíté:
mégis bizakodnak. Sok jó szánd
kú támogatást tapasztaltak a í
váz elkészítésekor, hasonlóbi
reménykednek a továbbiakban i
A Tündérvölgyi Baráti Társasí
a haranglábat jelképnek tekin
de alkalmanként megszólal a hi
rang, és ha tervük sikerül, hang
messzebbre elhallatszik majd, i
mások is magukénak érezheti
Hiszen a hegy is közösség, ráad
sul évszázadokon keresztül sze
vezett keretek között műköc
közösség volt.
Egy harangláb állítása kis ü;
az egész hegy gondjaihoz képel
- mondhatják néhányan. Lehe
de a sok kis ügy viheti előbbre í
egész hegy jövőjét.
Káldos Gyu
Fotó: Dr. Miklós

(Folytatás az 1. oldalról)
akik tegnap, ma és holnap tet
ték és teszik napról napra dol
gukat. Az ó', az önök munkájá
nak köszönhető' az a fejlődés,
mely lassan megélhető valóság
gá válik. Elkezdődött a Keme
nesaljái Egyesített Kórház teljes
rekonstrukciója. A kórházban
ma már a legmodernebb rönt
gen- és diagnosztikai berendezés
segíti a gyógyító munkát. Új

(Folytatásai 1. oldalról)
tak, általában a templommal nem
rendelkező falvainkban. Több
helyen műemlékként tartják szá
mon őket. Eredetileg fából ké
szültek, majd az erdők csökkené
sével a fát felváltotta, vagy rész
ben pótolta a kő, a tégla.
Létező haranglábaink a jelent
szolgálva a múltból hoznak üzene
tet az Őt állító közösség szándéká
ról. A múlt pedig nem mögöttünk,
hanem bennünk van. Ezt vallja a
városavatáskor létrejött Tündér
völgyi Baráti Társaság is, amikor
úgy döntött, emléket állít az ezer
éves magyar államiságnak. így szü
letett a harangláb gondolata 1996ban. Néhány éves előkészítő mun
ka után lépésről lépésre haladva
sok munkával, az ügyet felkaroló
lelkes emberek támogatásával
2000 végére állt a tervalapján ké
szült, szépen megmunkált 5,5 mé
ter magas fazsindelyes tölgyfaszer
kezet. Már látogatói is vannak.
A szerencsés helyválasztás biz
tosítja, hogy a völgy minden részé

épületbe költözött a munkaügyi
kirendeltség, új mentőautó segí
ti a mentősök munkáját. Sport
területén nem csak a CVSE
sportolóinak kitűnő eredmé
nyei, hanem a sport hátterének
fejlesztése is figyelemre méltó.
Első körben kiemelten, állami
lag támogatott az új stadion fel
építése. Elkészül a város leg
újabb tornaterme az egyházi is
kola épületében. Felújításra ke

ről, sőt távolabbról is jól látható.
„O" is figyeli a tájat, jelképesen
azt mondhatjuk, odalát a Bakony
oldalába, ahol felnőve, szálfaegye
nes társai közül kiválasztatott, s
nemes anyagával, több
évtizedes múltjával most
a jövőbe tekint. Biztos
alapokra helyezve egy
százévesnek datált sző
lőtőke szomszédságá
ban várja a ma még csak
sejthető jövőt. Bizako
dik, mindig lesz gondvi
selője.
A harangláb nem ön
célú építmény, funkci
ója van, és ez a funkció
mindig közösséghez
kapcsolódik. Kemenes
alja példája mutatja: a
legkisebb településnek
is volt harangja. Miért?
Azért, mert a harang a
mindennapi élet szer
ves egységéhez tarto
zott. Hívta az élőket,
elsiratta a halottakat,

Fejlesztések a hegyen
(Folytatás az 1. oldalról)
testületi ülésükön a képviselők
t á j é k o z t a t á s t kaptak a r r ó l ,
hogy a hegyközség j e l e n t ő s
összeggel j á r u l n a hozzá a
munkálatok költségeihez. Az
utak rendbetételéhez körülbe
lül tízmillió forintra van szük
ség. Ebből az összegből a hegy
község négymillió forint kifize
tését vállalja, amennyiben az
önkormányzat kifejezi szándé

kát a további hatmillió forint
biztosítására.
A hiányzó összeget pályázati
úton szeretnék megszerezni. A
tízmillió forintból három útsza
kaszt, köztük a raktáraktól fel
menő utat kívánják rendbe hoz
ni. Az útfelújítással együtt ter
vezik a villanyhálózat fejleszté
sét is. A részletekre a hegyköz
ség ülése után visszatérünk.
T. G.

Előadás a reformátusoknál
A kereszténység világ- és magyarországi helyzete címmel dr. Gonda
László, a Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet munkatársa tart elő
adást január 19-én, pénteken este 6 órakor a celldömölki református
templomban. Szeretette! várják az érdeklődőket.

jelezte a veszély közeledtét, és
néhány évtizede még odafigyelt
szavára a fiatal nemzedék, mert
esti megkondulására otthon kel
lett lenni.

Új vizMámlák a fogyasztóknak
2001. január elsejétől válto
zott a lakossági társasházi mel
lékvízmérők számlázása Celldö
mölkön, mivel a Cellvíz Kft. át
veszi a városgondnokságtól.
A változás lényege: minden la
kás saját számlát fog kapni. A vál
tozás első körében a hiteles víz
mérővel felszerelt Önkormányza
ti bérlakásokat fogja érinteni. A
vízdíj-elszámolás alapja: a főmé
rőn mért vízmennyiség a lakáso
kat fogyasztását mérő mellékmé¬
rőkön mért fogyasztás arányában
kerül szétosztásra.
Az első számlákat március fo
lyamán kapják kézhez az érin
tettek. Addig minden érintett
bérlő és lakástulajdonos egy tá

jékoztató füzetet (amelyet a Fo
gyasztóvédelmi Felügyelőség és
a Víz- és Csatornaművek Or
szágos Szakmai Szövetsége
adott ki) és a szolgáltatási szer
ződést is megkapja. Külön szer
ződést kapnak a lakóközössé
gek és az egyéni fogyasztók is.
A Cellvíz Kft. képviselői azt
kérik a tisztelt fogyasztóktól,
hogy a szolgáltatási szerződése
ket 15 napon belül szíveskedje
nek a Cellvízhez visszajuttatni.
A fenti változásokkal kapcsolat
ban rendelkezésre áll munka
társunk a szokott ügyfélfogadási
időben személyesen, vagy mun
kaidőben telefonon (420-313)
Cellvíz Kft.!
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nyvelhi A millenniumi ünnepek méltóelső é\ . zajlottak tavaly, s zajlanak még
ilkossu idén is országszerte. A legkisebb
melyei lepülések is a tenniakarásról, a
ink.
/őbelátásról bizonyítanak. Köcsk
eltölti szlófogadási ünnepe tavaly okmind ber 23-án volt, amelyre nagyon
den k( szültek a község lakói, és az or

szág különböző részeiről hazaláto
gató, régebben elkerültek is. Akik
tehették jelen voltak, és maradan
dó, szép ünnepnek lehettek része
sei, tanúi.
Horváth László polgármester
buzgalmából újabb erőforrások
keletkeztek, amelyekre az egyre
fogyatkozó falu nagyon is rászo
rul. Köcskön történelmi emlékház
létrehozását kezdeményezték,
amit 2001. augusztus 20-án, a mil
lenniumi ünnepek országos zárá
sa idején kívánnak véglegesen át
adni. De már most az alkalomhoz
méltó kiállításokkal nyithattak. A
híradásba nem férnek a részletek,
de az ünnep napján tapasztalt
megnyilatkozások azt mutatták,
hogy a közös erőfeszítés meghoz
ta gyümölcsét, és mindez a továb
biakban kiteljesedhet. A kiállított
dokumentumok láttán könny-
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cseppek hulltak, em
lékek idéződtek, s a
bizakodó tekintetek
arról tanúskodtak,
hogy történt valami
szép és nemes. A sok
féleképp „becézhe
tő" falu „gyermekei
nek" szeretetéből
tört elő: „Köcsk,
Szent István király
faluja; Köcsk, a föld
illatú falu. Falu, ahol
véget ér az út". Mind
ezekben rejtőzik va
lami a múltból, a je
lenből és az újabb év
ezredből.
Dala József

Köszönik a mozgássérültek

[almok az út mellett
w

-satornázás miatt feltúrt úttestek egy részét - mint arról beszámolik - az ó'sz folyamán szépen helyreállították, ám a munkálatok után
út mellett bitumen- és törmelékkupacok maradtak, amiket - elsó'jrban esztétikai okokból - jó volna minél előbb eltakarítani. Felvé
lünk a Széchenyi utcában készült.
V L.
;

A Celldömölki Mozgássérül
tek Helyi Csoportjának tagjai 9edík alkalommal jöttek össze az
Eötvös iskola ebédlőjében, hogy
szűk családi körben megünnepel
jék Jézus születését és az óév bú
csúztatását. Az ünnepélyünket
megtisztelte: Makkos István pol
gármester úr, Kovács Ferenc or
szággyűlési képviselőnk, a me
gyei mozgássérültek egyesülete
elnökségének tagjai és a Vasaka
rat elnöke. Az ünnepi beszédet
Rozmán László, az Eötvös isko
la igazgatója tartotta meg.
Az estet színesítette az Eötvös
iskola tanulóinak, a mazsorettcsoportnak, Lukács Líviának és
Módii Róbertnek a műsora. A
talpalávalót ifj. Horváth Béla
adta. Hogy az évet eredménye
sen és sikeresen zártuk, azt a kö
vetkezőknek köszönhetjük az új
ságon keresztül: SÖptei Józsefné,
a MÁVÉPCELL igazgatónője,
ifj. Bakó László, Rozmán
Ferencné, Zámbó Imréné, Cső
re Judit, Szabados Zoltánné,
László Tibor, János Károly, Csotár Csaba, malomipar, Kenyér
gyár, ÁFÉSZ, Kemenesmagasi

Húsüzem, Sárvári Barnevál,
Szálai Szaki bolt, Sági út 16. szám
alatti dohánybolt, Táncos
Lajosné, Izsákfa, Celldömölki
Városi TV, Új Kemenesalja. Kö
szönöm segítőimnek a kétnapos
önzetlen munkájukat, hisz nél
külük az est nem jöhetett volna
létre. Kívánok minden tagunk
nak és Celldömölk város veze
tőinek és lakosságának eredmé
nyekben gazdag, áldott boldog
új évezredet.
A Celldömölk Városban és
Városkörnyékén Elő Mozgássé
rültekért Alapítványnak megkö
szönjük a segítséget. A 2000. dec.
11-én tartott ülésen a Mávépcell
igazgatónője, a kuratórium egyik
tagja kérte a kuratóriumot, hogy
a többi évekhez hasonlóan az
idén is az egyedülálló kisnyugdí
jasokat és rászorulókat ajándé
kozzák meg. A szétosztásra ke
rült összeg fedezetét a Mávépcell
igazgatónője, Söptei Józsefné és
Kóbor Ferenc vállalkozó bizto
sította. 36 tagtársam nevében kö
szönöm ezt a nem csekély anya
gi támogatást.
Horváth Béla
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Gabriella „kepe** a Ság hegyről
Hegyünk „eredet-kövei" a geológia segítsé
gével idézhetöTí fel a tudomány felfedező
szemüvegén át, de léteznek más szempontok
is. A legszebb momentumokat az szolgáltat
ja, ahogyan a tanulóifjúság soraiból egyre töb
ben témaként (szakdolgozatok, pályázatok
stb.) a Ság hegyet választják. Öröm erről szám
adást készíteni. Esetemben már-már az ötve
nedik diáknál tartok, akiknek kérésük folytán
a segítőjükké szegődhettem. Gondoltam, hogy
itt, a század végén, érdemes lenne elkészíteni
a „leltárt".
A sort éppen László Gabriella zárhatná, aki
a Miskolci Egyetem negyedikes diákja környe
zeti mérnök szakon. Dolgozata a Ság hegy táj
védelmi körzet természeti értékeinek leírása
címet viseli. Megküzdött érte, nem csupán
átnézte az adódó irodalmat, hanem bejárta a
hegyet, kérdezett, mondhatni minden mozza
nat érdekelte, a teljesség. Térképre „satíroz
ta" a növénytársulások helyeit (amelyek még
fellelhetők), a geológiai tanösvény kanyargó

in rótta útjait, a népszokások után kutatott,
szóló'- és borügyekben kíváncsiskodott. írás
ban és szóban kellett megfelelni a kihívásnak,
és örömmel vettük a hírt, hogy a szorgalom
meghozta méltó eredményét. Munkáját a
maximális 100 pontból 95-re díjazták, és az
országos döntőre ajánlották.
Gabinak egy elfogadható teljességű Ság
hegy képe alakult ki, amit leírt - kidolgozott,
és szóban is előadott, ahogy mondja, nem kis
izgalmak közepette. Érte egy idézésre érde
mes meglepetés is a szereplése során. A szó
beli beszámolón - indítványomra - előadta a
Ság hegyi ürgeivás történetét, szánva ezt amo
lyan különlegességnek. A bizottságban ülők
egyike ismerte a sági népszokást Miskolcon
(!). Amikor Gabi erről mesélt, arra gondol
tam, hogy a szépemlékű Szakály Dezső bácsi
nak mennyi ürgét kellett felkínálni szívpincé
jében, hogy ennyire távol is számon tartsák a
Ság hegyi szokást! Mondják: a jó bornak nem
kell cégér! De hozzá kell tenni, hogy az azért

László Gabriella

nem árt, ha emlékezetes történések is viszU
hírt. Mint ahogyan a „leltárt" sem lehet Iezá
nak tekinteni. Újabb fiatalok kopogtatni
szerencsére.
Dala Józ;

Baglyok
a telelőn
A madárfigyelő ember ismeri
számos faj szokását, mindenek
előtt a jobban megfigyelhetőkét, a
nálunk telelőkét. Ennek sorába
tartozik a bagoly, köztük az erdei
fülesbagoly. Pár évtizeddel ezelőtt
még a Ság hegyen volt kedvelt te
lelőhelyük, nagy, főleg ágas-bogas
öreg körtefákon tanyáztak. Azóta
azt tapasztaljuk, hogy városlakók
lettek, „civilizálódtak", a régi he
gyi helyükre nem térnek vissza. El
vétve akadhat még ott telelő. A vál
tásnak számos oka van, leginkább
az, hogy a régi fákat - kiöreged
vén - a gazdák kivágták. Az élet
terük beszűkült. A városi lakóte-

,Bagolyfa" a Ság hegyen - régebbi felvétel

Etessük télen is a madarakat! - erre is figyelmeztet ez a korábban készült felvétel

lepeken pedig megnövekedtek
fák, ide költöztek.
Figyelve a megszokott tanyáj
kat, az idei, szokatlanul szép, rr
leg őszi idő miatt november 24-t
pénteken pillantottam meg az el
helyfoglalót. Ez egy nagymérei
vélhetően öreg bagoly lehete
Közel merészkedtem hozzá, na
pillantásokat vetett rám, de ne
repült tovább. A fényképezőgép
met is ráirányítottam, amire kic
nyugtalanabbul reagált, sűrűbb
pislogott, mintha azt közölte volr
hát, cimborám, ha igaz barát vaj
akkor nem árulod el, és főleg ne
zavarod telelőhelyemet. Ráérezte
a figyelmeztetésre, így hamaros
tovább ballagtam. A bagoly még
gyeit egy darabig. Teljesen nyugo
volt, én meg arra gondoltam, ho
ez már a tél jele.
D.
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Az amatőrök nélkül ma nem lenne rádiózás,

ÚJ KEMENESALJA

televíziózás

Kik azok a rádióamatőrök?

klubok tudják biztosítani verseny
zőiknek. S hogy mindez csak
passzió? Nem biztos! Már emlí
tettük a Rádiós Készenléti Szol
gálatot, amely szervezés alatt áll.

Lapunkbon többször tudósítottunk a celldömölki rádióamatőrök
ről. A tisztelt Olvasóban joggal merül fel a kérdés: kik is azok a rádió
amatőrök? Ezt az írásunkat a november 30-án volt 75 éves Magyar
Rádió köszöntésére szánjuk!
A rádióamatőrizmus a rádió
létezésével egyidős, több mint
százéves. A 19. és a 20. század
fordulóján sok-sok amatőr és
számos szakember folytatott
drótnélküli hírközléssel kapcso
latos kísérleteket. Európában és
hazánkban az 1920-as években
vált széleskörűvé a rádióamatőr
mozgalom. 1927-ben alakult az
első magyar klub, a Műegyetemi
Rádió Club. Az amatőrök kutat
ták az étert, a hullámsávokat,
hogy hol milyen távolságú össze
köttetésekre van mód. Aztán
ezeket a kikísérletezett frekven
ciákat (hullámhossz) kisajátítot
ta a hivatalos rádiózás. Szorítot
ták az amatőröket egyre újabb

céllal is. Voltak neves emberek,
akik rádióamató'rködéssel foglal
koztak szabadidejükben. Pl. Bing
Crosby, a híres amerikai énekes,
vagy a nemrég elhunyt Hussze
in, Jordánia királya. Ma is űzik
neves emberek e tevékenységet.
A rádióamatőrök célja tehát
egy „országhatárok nélküli világ"
megteremtése, a népek és embe
rek közti barátság kiépítése és
ápolása. Nem véletlen, hogy az
1950-es, '60-as, '70-es években az
MHSZ és jogelődeinél működő
klubokban a rádió adó-vevő be
rendezéseket jobban kellett zár
ni, mint a céllövészet fegyvereit.
Jogos! „A rádióval messzebbre
lehet lőni!"

EMIL R. FELBERW9RH
6332 W. LOCUSÍ STREET
MILWAUKEE 10.
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A lapok a nemzeti rádióamatőr szervezetek irodáin keresztül jönnek. Ritka a
postán küldött lap - ezek közül való egy, amely az USA-ból érkezett

frekvenciákra, feljebb és fel
jebb... Az amatőrök már akkor
felfedezték, hogy minél rövidebb
a hullámhossz, annál nagyobb
távolságok hidalhatok át. Ma
már persze tudjuk, hogy ez csak
egy bizonyos határig igaz! Az
amatőrök nélkül tehát ma nem
lenne rádióműsor, televíziózás!
Ma már - belátva az amatőriz
mus hasznos voltát - nemzetkö
zi egyezményekben kijelölt és ki
zárólag a rádióamatőrök által
használható sávok szolgálják ezt
a mindenki számára hasznos te
vékenységet. A rádióamatőr te
hát olyan hasznos személy, aki
nem hivatásszerűen foglalkozik a
rádiótechnikával, a hír adás-vé
tellel, és nem az anyagi érdeke
ket tartja szem előtt. Persze hi
vatásos szakemberek is „amatőr
ködnek"; kísérleteznek magán-

Ma már állampolgári jogon le
het valaki rádióamatőr. Termé
szetesen a technikai feltételek is
nagyot változtak. Egy korszerű
készülék ára csak százezrekben
számolható - fél- és egymillió fo
rint! A számítógép terjedése le
hetővé tette, hogy a rádióamatő
rök INTERNET-szerűen, a tele
fonvonal helyett rádión is összeEUROPE
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Egy magyar származású német amatőr lapja HAlYB-nek

kapcsolódhatnak: akár egy magyar és egy ausztráliai amatőr számítógépen levelezve - „be
szélgethetnek". Megtárgyalják
kísérleteiket, eredményeiket. A
rádiózás nyelve az angol, tehát a
hobbi nyelvtanulásra is serkent,
de hol nincs magyar ember szer
te e világon? Talán nincs is olyan
ország, ahol magyar amatőr ne
működne. Nagy nemzetközi ta
lálkozókon jönnek össze; itt ná
lunk, minden év szeptemberében
tartják az összejövetelt Sopron
ban. Nagyon sok ága van e tevé
kenységnek: elég, ha még egyet
említünk: rövidhullámon „amatőr-televízióznak" egymással
azok, akik kiépítik lakásukban
ennek lehetőségét. Természete
sen mindegyik rádiózás-változat
hoz komoly antennára, antenna
rendszerre van szükség!
Az amatőrök összeköttetései
ket - hogy azok valóban megtör
téntek - rádiós nyugtalapokkal
igazolják. A lapokból például 5
világrésszel, vagy 100 országgal,
esetleg különleges állomásokkal
(Antarktisz, Himalája-expedíció
stb.) történt összeköttetések után
oklevelek, diplomák lesznek, me
lyekjelentős mércéi az amatőrködés szintjének, mint a sportolók
érmei, serlegei.
Európa- és világ¬
bajnokságokon
mérhetik össze
tudásukat. Saj
QRA.(H*0J
nos, a mai világ
ban
egyre inkább
2-WAY
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A Kemenesalja Rádióklubnak érkezett lap Veszprémből

k e t

c s a k

tehetős

Természeti katasztrófáknál a rá
dióamatőrök igen rövid idő alatt
képesek olyan hírközlési rend
szert, hálózatot létrehozni, amely
tehermentesíti, vagy éppen he
lyettesíti a kimaradó állami hír
közlést. (Pl.: Csernobil.) Jó példa
volt erre még az 1989-es románi
ai forradalom is, amikor a Magyar
Rádióamatőr Szövetség órák alatt
hozott létre katasztrófa-hírrend
szert, amely több, mint 500 hazai
és mintegy 300 külföldi rádióama
tőr részvételével segítette a hiva
talos és karitatív szervezeteket a
segélyek irányításában, továbbá
az időjárási és útviszonyok folya
matos ismertetésével, konvojok
kíséretével.
A Kemenesalja Rádióklub sze
rény körülmények közt rádiózik.
De fiatal általános vagy középis
kolás tagjai eljuthatnak az egye
temek, főiskolák tehetősebb
klubjaiba, kikísérletezhetnek új
hírközlési módokat. A lehetősé
gekvégtelenek. Ha csak egy ilyen
rádióamatőrt, majdani világbaj
nokot, esetleg híres konstruktőrt
adhat; ha „csak" két mozgássé
rültnek a napi szórakozását, vagy
munkaképtelenség esetén az el
foglaltságát nyújtja is a celli rá
dióklub működése, léte már
hasznos és nem kérdőjelezhető
meg! Köszönet a támogatásért a
város Önkormányzatának!
Régi óhaj a klubban, hogy Cell
dömölk testvérvárosainak ama
tőréivel vehessék fel a kapcsola
tot, és azt tartóssá, állandóvá te
gyék. „Keresik a fonal végét,
hogy azt felgombolyítva annak
másik végén Pagnacco, Neudau,
vagy Erdőszentgyörgy rádiósait
találják..."
Mihók Tamás

UJ
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b./16 m fölötti szobanagyság esetén:
- celldömölkieknek 800 E Ft
- vidékieknek 1.000 E Ft
1 ágyas szobában történő ellátás esetén:
- celldömölkieknek 1.200 E Ft
- vidékieknek 1.600 E Ft
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatos egyszeri
4. §
hozzájárulásról, és a fizetendő'térítési díjakról
(1) Az önkormányzat a biztosított személyes gondoskodást nyújtó el
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
látások intézményi térítési díjait a következők szerint állapítja meg:
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított 1993. évi I I I .
- házi segítségnyújtás esetén
185 Ft/óra
tv.-ben (továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás alapján a következő - étkezés és klub ellátás esetén
519 Ft/nap
rendeletet alkotja:
ebből: reggeli 130 Ft/nap, ebéd 220 Ft/nap, vacsora 169 Ft/nap
1§
-gondozóházi ellátás esetén
22.800 Ft/hó, 760 Ft/nap
Az önkormányzat Celldömölk város területén az Szt alapján az alábbi nem celldömölki lakosnak
57.090 Ft/hó, 1.903 Ft/nap
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:
- Idősek Otthonában történő' ellátás esetén
a. / A Népjóléti Szolgálat útján:
30.000 Ft/hó, 1.000 Ft/nap
- házi segítségnyújtás
- bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó szociális ellátás esetén az
- étkeztetés
Intaházai Szociális Részlegben:
22.500 Ft/hó, 750 Ft/nap
- klub ellátás
(2) Az intézményi térítési díjat vállalóknál, illetve a személyes térítés
- gondozóházi ellátás
díj esetén az eltávozáson lévő gondozott - az étkezések lemondás
- idősek otthonában történő ellátás.
esetén helyfenntartás címén a térítési díj 20%-át fizeti.
b. / A Kemenesaljái Egyesített Kórház Intaháza Szervezeti Egysége
5. §
Szakosított Szociális Részlege útján:
A személyes térítési díjak fizetésénél az önkormányzat a követkéz*
- pszichiátriai betegek ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos szociális kedvezményeket biztosítja:
ellátása.
fizetendő %
fizetendő óra/Ft
Házi segítségnyújtás
2. §
jövedelem kategória:
(1) A Népjóléti Szolgálat által személyes gondoskodást nyújtó ellátások
10
- 87 Ft
- 26.000 Ft
igénybevétele a Szolgálat vezetőjéhez benyújtott kérelem alapján történik.
11
95 - 103 Ft
26.001 - 28.000 Ft
(2) A Népjóléti Szolgálat vezetője dönt az intézmény által személyes
12
110-120 Ft
28.001 - 30.000 Ft
gondoskodást nyújtó ellátások biztosításáról, a személyi térítési díj meg
13
130 - 134 Ft
30.001 -31.000 Ft
állapításáról.
14
145 - 149 F
31.001 - 32.000 Ft
(3) Az Intaházai Szociális Részlegbe kérelem alapján a helyi önkor
15
160 - 165 Ft
32.001 - 33.000 Ft
mányzatok utalhatnak be bentlakásos ápolást, gondozást igénylő pszi
16
176-181 Ft
33.001 - 34.000 Ft
chiátriai betegeket.
185 Ft
34.001 (4) Az Intaházai Szociális Részlegben a gondozottak személyi térítési
Étkezés, klub ellátás
díjainak megállapítása az intézmény vezetőjének a feladata és hatás
ebéd
vacsora
jövedelem kategória:
köre. Ha a napi, illetve a havi intézményi térítési díjat az ellátásban
Ft
%
Ft
%
részesülőa havi jövedelméből nem tudja megfizetni, különös méltány
95
7
61
- 26.000 Ft
11
lást gyakorolva az intézményvezető a rendeletben előírt térítési díj
104- 112
8
69-75j
26.001 - 28.000 Ft
12
kategóriáktól eltérhet.
121 - 130
9
84-90;
28.001 - 30.000 Ft
L3
(5) Az ellátásra jogosult, vagy hozzátartozója, illetve törvényes képvi
30.001 - 31.000 Ft
14
140 - 145
10
100 - 103
selője az intézményvezető jogszabálysértőnek vélt intézkedése ellen,
31.001 -32.000 Ft
15
155- 160
11
114 - 117
illetve intézkedésének elmulasztása miatt a polgármesternél felülvizs
32.001 - 33.000 Ft
16
171 - 176
12
128- 132
gálatot kezdeményezhet.
33.001 - 34.000 Ft
17
187- 193
13
143- 147
3. §
34.001 - 35.000 Ft
17,5 198 - 204
13, 5 153 - 15S1
(1) Az önkormányzat a Nemesdömölki u. 15. szám alatt lévő emeltszin
35.001 - 36.000 Ft
18
210 - 216
14
163 -168
tű ellátást biztosító Idősek Otthona igénybevételéért egyszeri hozzájá
36.001 - tói intézményi díj
220
169
rulást állapít meg, melyet a férőhely elfoglalásáig kell megfizetni.
Gondozóházi ellátás esetén maximum a gondozott havi jövedelmé
(2) Az egyszeri hozzájárulás összege személyenként, emeleten és föld nek 60%-a fizetendő térítési díjként. Az Idősek Otthonában történő
szinten:
ellátás esetén maximum a gondozott havi jövedelmének 80%-a fize
2 ágyas szobában történő ellátás esetén:
tendő'térítési díjként.
a./ 12 -16 m szobaméretig:
A gondozóházi, illetve Idősek Otthonába történő ellátás esetén nem
- celldömölkieknek 600 E Ft
- vidékieknek 800 E Ft
kell a szociális körülményeket vizsgálni, ha a gondozott, vagy a hozzá
tartozója vállalja az intézményi térítési díj megfizetését.
A bölcsőde intézményi térítési díja 145 - 150 Ft/nap.

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő
testületének 19/2000. (LY. 27.) s/. rendelete

2

:

Felhívás

A CELLSZOLG KHT. veze
tője felhívással fordul a város
lakosságához, házak, lakások
tulajdonosaihoz, bérlőihez, kö
zös képviselőkhöz, boltok, bu
tikok tulajdonosaihoz, intéz
ményvezetőkhöz. A biztonsá
gos, balesetmentes közlekedés
érdekében kérem szíveskedje
nek betartani az alábbi önkor
mányzati rendeleteket:
A Celldömölk Város Önkor
mányzatának a Település Kör
nyezet védelméről szóló 11/
1993. sz. rendeletének 12. §.
(4) bekezdés értelmében: „A
használó köteles gondoskodni

az ingatlan előtti járdaszakasz
(járda hiányában egy méter
széles területsáv, illetőleg ha
a járda mellett zöld sáv is van
az úttestig terjedő terület) téli
síkosság m e n t e s í t é s r ő l és
hóeltakarításról." Továbbá a
14. §. (1) bekezdés szerint: „A
járdának a hótól való megtisz
títását és a síkossá vált járda
felszórását - szükség szerint naponta többször is el kell vé
gezni."
Együttműködésüket köszön
jük.
Németh Sándor
ügyvezető igazgató

Záró rendelkezések
7.§
(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés kivételével - a kihirdetése napjár
lép hatályba.
(2) A rendeletnek az Idősek Otthonára vonatkozó rendelkezései í
bentlakások intézményre kért jogerős működési engedély kiadásává
egyidejűleg lépnek hatályba.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. és a végre
hajtására kiadott rendeletek szabályait kell alkalmazni.
(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Celldö
mölk Város Ön kormányzata Képviselő-testületének 6/1997. (I. 29.'
számú, a 10/1997. ( I I . 19.) számű, a 11/1997. ( I I I . 26.) számú, a 2
1998. ( I . 28.) számú, a 22/1998. (IV. 29.) számú, a 11/1999. ( I I I . 24.
számú, a 14/1999. (IV. 28.) számú, a 47/1999. (XII. 15.) számú, és a 9
2000. (V. 3.) számú rendeletekkel módosított 19/1996. ( I I I . 27.) szá
mú önkormányzati rendelete.
Celldömölk, 2000. szeptember 27.
Baranyai Attiláné dr.
Makkos István
jegyző
polgármester
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Snort
íjtó elmeg:
Ft/óra
-t/nap

A ©elli sport 2000« évi történései

Az Új Kemenesalja elmúlt évi L számában ketten is nyilatkoztak
-t/nap arról, hogy a sportolás terén több lehetó'ségre lenne szükség. Ekkor
"t/nap határoztam el, hogy az év végén egy rövid számadás keretében összeg
zem, hogy hónapról hónapra mi történt a celli sportéletben. Azzal a
-t/nap szándékkal teszem ezt, hogy a teljesség igénye nélkül bemutassam a
tén az celli sportrendezvények többszínú'ségét a szabadidősporttól az élspor
"t/nap tig, a kicsiktói a nagyokig. Lehetőséget adva ezzel, hogy mindenki el
érítés: dönthesse: elegendó'-e kisvárosunkban a sportolási lehetó'ség.
mdás

Dorottya (Berzsenyi), a fiúknál
Sterba Károly (Gimnázium) végzett
az élen. - A Szent Benedek Katoli
kus Általános Iskola I. és IMII. „B"
korcsoportos leány tornászcsapatai
Czupor Ferencné edző vezetésével
megnyerték a megyei diákolimpiát.
- A CVSE-Antók FC NB Il-es lab-

Az NB Il-es bajnokcsapat tagjai, vezetői és szponzorai

Január Új gazdasági társulás for
májában kezdte meg a felkészülést
az NB Il-es labdarúgócsapat a tava
szi idényre Pintér Attila újonnan
szerződtetett edzővel. A cél a baj
nokságban az NB I-be való kerülés
hez szükséges helyezés megszerzé
se volt. - A CVSE NB II-ben sze
replő asztalitenisz csapata veretlen
őszi szereplés után folytatta a tava
szi idényt, míg a tartalékcsapat
igyanezt tette az NB III-ban. - A
avaszi idényre való felkészülést az
;n ne
Il-es férfi és női kézilabdacsahozzá
atok is megkezdték, ifjúsági csapaokkal együtt. - Az alsósági sportiokban Farsang Kupa teremlabarúgó-tomán 12 csapat indult, és a
rki László vezényelte Ság-Trans
napjái iyert. - A Pfaf-Góliát McDonald's
. . _ megyei teremlabdarúgó-tornán a
l'is ívi'l ^ ^^"Eötvös 1-2. osztályos csapat;i Szemenyei Károk edző irányítávép
& mellett a 12 csapatos mezőnyben
2, helyezést, míg a 3-4. osztályos csa"elldö
'^ P
y'
eIsŐ
(] 2 ) 'l>'«cst érte el. A győztes csapat
21 S) ' oltak: Baranyai Bálint, Far[] 24. k' József. Gőeze Gergő. Magyar
és a 9 . ^ ' l ó . Molnár Zoltán. Molnár
7.) szá- ^dám, Nagy Ádám, Kazári Ákos,
kovács László, Rózsás Márton, RosBalázs, Sebestyén Balázs. Edző:
ári József.
Február: Másodszor rendezték
g a Celldömölk Város SzuperbajX n d
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noka címért kiírt vetélkedőt. Az
ügyességet és erőt próbára tevő ver
senyt Márczi Győző testnevelő ta
nár, NB l-es kézilabdajátékvezető
és kézilabdaedzó'nyerte meg.-Cell
dömölkön is megrendezték terem
labdarúgásban a Farsang Kupát hat
csapat részvételével, melyet ugyan
csak a Ság-Trans nyert meg. - Diák
sportban kiemelkedő rendezvény
volt a terematlétikai bajnokság, me
lyen a Berzsenyi és Eötvös iskola 4¬
4, míg a Gáyer 2 bajnokságot nyert.
-Alsóságon 12 női csapat vett részt
a Farsang Kupa teremlabdarúgótornán, melyen az ifjúsági csapatok
közül az Alsóság, a felnőttek közül
pedig Nagykutas végzett az élen. Asztaliteniszezőink részt vettek a
megyei egyéni bajnokságon, páros
ban Ölbei Péter és Tekét Attila me
gyei bajnok lett. - A kézilabdázók
különböző kupamérkőzéseken in
dultak. - Szombathelyen szerepel
tek az ovis focisták, és 3. helyezést
értek el.
Március: Megnyitotta kapuit a
Celldömölki Teniszegylet ligeti te
niszpályája. - Ezüstérmesek lettek
a celli óvodás focisták egy meghívá
sos szombathelyi teremtornán. Diáksportban Alsóságon rendezték
a városi alapfokú asztalitenisz-baj
nokságot. II. korcsoportban a fiúk
nál Kovács Krisztián (Eötvös), ÜL
korcsoportban a lányoknál Balázs

darúgócsapata sikeresen megkezd
te a tavaszi pontgyűjtést.
Április: A város első NB l-es csa
patát az NB Il-es bajnokságot veret
lenül megnyert CVSE-MÁVÉPCELL asztalitenisz együttese tag
jainak személyében köszönthettük.
Tagjai voltak: Vimi Roland, Felleg
Gábor, Tekét Attila, Ölbei Péter,
Máthé Gyula, Tamás László. Edző:
Obráz István. - Az Eötvös DSE bir
kózói sikercsen szerepeltek az orszá
gos diákolimpia döntőjében. A II.
korcsoportos Gáncs Zoltán a 46 kgos súlycsoportban 4. helyezést ért el.
- Sikeres volt a Nemzeti Atlétikai
Program keretében megrendezett
iskolai mezei futóverseny. A verse
nyen a Gáyer iskola futói szerepel
tek a legjobban, összesen öt bajnoki
címet szereztek, az Eötvös és a Ber
zsenyi iskola egy-egy bajnokságával
szemben. - A Szent Benedek Kato
likus Általános Iskola tornászai a
Pápán rendezett területi tornász di
ákolimpiai versenyen kiharcolták az
országos döntőbe való kerülést.
(Folytatás következik)
- tini -

igény szerint
Az OTP Bank A-, B- és C-hitele éppen olyan, amilyet Ön igényel:
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bankkártyával felhasználható,
alacsony k a m a t o z á s ú ,
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HITELvonal:
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|06 40| 366 666 6 os menüpont
:

Egy vonzó hitelcsalád, amelyből mindig kiválasztha
iaszthatja a megíelelöt!
Ugye ön is ezt
igényli?
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Megkezdődött az Antók-FC labdarúgóinak felkészülése
Január 8-ától délelőtt és délután is újra Pintér Attila edző vezény
szavaitól lett hangos a ligeti sporttelep. A CVSE-Antók FC NB I/B-s
labdarúgócsapata az első héten napi két edzéssel készül a bajnok
ság folytatására. Várszegi László kivételével, aki kisebb ér- és idegműtéten esett át, valamennyi hadra fogható játékos szorgalmasan
végezte az edző által diktált penzumot. Örömmel fedeztük fel a
gyakorlók között, hogy a hosszúra nyúlt sérüléseik után teljes érté
kű munkát végzett Latyak Tamás, Kovács Krisztián, Szálai Zoltán
és a téli szünetben porccal műtött Szép Tamás kapus is. Az új szer
zemény, a zalaegerszegi Bencze Péter is lelkesen végezte a mun
kát. A gyakorlók között láttuk a székesfehérvári Kellner Zsoltot is,
akinek azonban csak az edzőtáborozás után dől el véglegesen a sor
sa: az, hogy marad-e Celldömölkön.

A csapat a „rávezető" egyhetes hazai edzések után a már megszokott
módon a Marcali edzőtáborba teszi át a gyakorlás színhelyét, majd on
nét hazatérve is dolgoznak tovább. Az edzőtáborozás alatti kétkapus
gyakorlások után a csapat az alábbi edzőmérkőzések lejátszását tervezií
Tapolca-Celldömölk
Január 24., szerda,
15 óra:
Sárvár-Celldömölk
Január 27., szombat, 11 óra:
Csépre g-Celldömölk
Január 31., szerda,
15 óra:
Február 3., szombat, 10.30 óra: Répcelak-Celldömölk
Győri ETO-Celldömölk
Február 8., csütörtök, 15 óra:
Február 10., szombat, 10.30 óra: Celldömölk-Sárvár
Celldömölk-Petőháza
Február 14., szerda,
15 óra:
Február 17., szombat, 10.30 óra: Celldömölk-Bük
CelldÖmölk-Matáv-Sopron
Február 21., szerda,
15 óra:

Négy város tornája Sárváron
Immár hagyományosnak számító sportve
télkedő keretében búcsúztatta a 2000-es esz
tendőt négy szomszédos város. Szombathely,
Celldömölk, Pápa és Sárvár sportolókból, po
litikusokból és televíziósokból álló csapatai
játékos sportvetélkedő során mérkőztek meg
egymással Sárváron a Tinódi Sportcsarnokban
december 27-én. A versenyszámok között di

vatbemutatóval szórakoztatták a szervezők a
kilátogató érdeklődőket, szurkolókat.
A jó hangulatú verseny az utolsó verseny
számig izgalmakat hozott. Ezt mutatja a rend
kívül szoros végeredmény is, hiszen a reme
kül szereplő celldömölki csapat mindössze 2
ponttal szorult a 2. helyre a házigazda sárvá
riak mögé. A képzeletbeli dobogó 3. fokára

Pápa csapata állhatott fel. 4. helyen végzet
Szombathely együttese.
A celldömölki csapat tagjai: Geiger Szil
via, Geiger Csilla, Pozsonyi Mihály, Márcz
Gyó'zŐ a kézilabdázók képviseletében, Né
meth Tamás asztaliteniszező, Sebestyén At
tila a labdarúgók képviseletében, Fehér Lász
ló a politikusok képviseletében, Vass Veroni
ka és Szálai Zsolt a Celldömölki Városi Tele
vízió munkatársai.
Gratulálunk a csapat tagjainak!

Három a kislány a dobogón
Zsuzsi, Fruzsi, Kinga - osztály
társak, barátnők. Együtt tornáz
nak, ugorják a flikflakot. Megosz
toznak a dobogó három fokán is:
országos tomaversenyen korcso
portjukban elsőhelyezett lett Hor
váth Fruzsina, második Sebestyén
Kinga, harmadik pedig Horváth
Zsuzsanna.
Sok mindenben hasonlítanak
egymásra. Öt éve tornáznak, még
óvodás korukban kezdték Czupor
Ferencnénél, Éva néninél. A ked
venc szerük más és más. Kingának
a gerenda - ez megy neki a legjob
ban, Zsuzsinak a talaj - kedveli a
bógnit, Fruzsinak az ugrás. Mint
mondja, jó szállni a levegőben. He
tente kétszer edzenek, versenyek
előtt mindennap, az országos meg
mérettetések előtt naponta kétszer
is ott találjuk őket a szerek mellett.
Örülnek, hogy hírnevet tudnak sze
rezni az iskolájuknak.
Hogy miért tornáznak? Zsuzsi
szerint nyerhetnek a versenyeken,

Fruzsi szeret jó gyakorlatokat ta
nulni, Kinga szerint az sem utol
só szempont, hogy erre van lehe
tőség az iskolában. A versenyek
után néha nagyon fáradtak, mint
ha kiment volna
belőlük az erő.
Olyankor jöhet
nek az egyébként
is kedvenc elfog
laltságok, amelyek
szintén a mozgás
hoz, a ritmushoz
kötődnek. Táncol
ni tanulnak, jazzbalettet, rockyt,
szeretik a kelle
mes ritmusú zené
ket hallgatni, és az
iskolai énekkar
nak is oszlopos
tagjai.
Sok minden be
lefér a minden
napjaikba, fő he
lyen egyelőre a
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torna áll, azt csinálják vidáman.
Vidáman, mint a képen is. Ilye
nek a lányok. Mosolygósak, ked
vesek.
Tulok G.

Asztalitenisz
Pénzügyó'r-CVSE-MÁVÉPCELL 8:10
Budapest, NB I.B férfi mér
kőzés.
Az őszi forduló 3. és 4,
helyezetjének találkozója nagy
küzdelmet hozott. A celliek
azonban Hanicz vezérletével el
hozták a 2 bajnoki pontot a fő
városból.
G y ő z t e k : Hanicz S á n d o i
(4), Vimi Roland (2), Felleg
Gábor (1), Tekét Attila (1), a
Hanicz-Felleg és a Vimi-Teket páros.
Pápa-CVSE-MÁVÉPCELL II
0:18
Pápa, NB I I I . férfi mérkőzés
A tabella első és utolsó helye
zettjének összecsapásán egyér
telmű eredmény született.
Győztek: Ölbei Péter (4),
Máthé Gyula (4), Szabó Ferení
(4), Balázs Gyula (4), a2
Ölbei-Balázs és a Máthé-Sza
bó páros.
-vl
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