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Dinnyés József estje 

Dinnyés József énekmondó lép fel a refor
mátus egyház és a Kemenesaljái Művelő
dési Központ közös szervezésében január 
25-én, csütörtökön este hat órakor a cell
dömölki református templomban. Zenés 
előadásának címe: Zsoltárokról máskép
pen. Szeretettel várják az érdeklődőket. 

Vegyes-páros a fiMK-ban 

A Vegyes-páros című kétrészes komédiát 
láthatják a nézők január 28-án, vasárnap 
este hét órakor a Kemenesaljái Művelődé
si Központ színháztermében. A főbb szere
pekben: Mikó István, Benkó Péter, Straub 
Dezső', Nyertes Zsuzsa és Rátonyi Hajni. A 
darabot Kalmár Tibor rendezte. 

Kinek adjuk az egy százalékot? 

A jogszabályok értelmében az adózóknak lehe
tőségük van arra, hogy az arra jogosult szerve
zeteknek ajánlják adójuk 1 százalékát Kérjük, 
hogy amely szervezetek felhívással kívánnak élni 
ez ügyben, adószámukat és pontos megnevezé
süket is feltüntetve küldjék el néhány soros ké
résüket az Új Kemenesalja szerkesztőségébe. 

üzlethelyiség lesz 

Üzlethelyiség lesz a Sághegy Étteremből. A CBA üzletlánc nyit boltot az át
alakítás után a vendéglátóhely helyén. Információink szerint a nyitás január 
végén várható. Fotó: Völgyi L . 

Ökumenikus imahét 
Január 21-én ökumenikus ima

hét vette kezdetét, melynek jel
mondata János evangéliumából 
való: „Én vagyok az út, az igazság 
és az élet." „Amikor 25 éwe í ez
előtt Kemenesaljára kerültem, ak
kor is János evangéliumából vá
lasztódott az imahét alapgondo
lata" - emlékezik vissza dr. Koltai 
Jenőkatol ikus plébános. - „A kö
zös Isten-gyermekség eszméje ha
totta át azt az imahetet, melyen 
már én is részt vehettem mint al
sósági plébános." 

„A hetvenes évek vége felé egy
re határozottabban jelentkezett a 
hívek igénye arra, hogy a keresz
tény egyház egységét megtalálják. 

I t t , a Kemenesalján - felismerve 
az idő jelét - olyan református és 
evangélikus lelkésztársakat talál
tam, akik személyes példamuta
tással fordultak a gyülekezeti ta
gok felé. Közös volt a felismeré-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Bérlakásépítés központi támogatással 
A kormány segítséget kíván nyújtani azoknak az ön

kormányzatoknak, amelyek bérlakások építésével szán
dékoznak új otthonokat teremteni. A celldömölki ön
kormányzat ősszel benyújtott pályázatát a Gazdasági 
Minisztériumban kedvezően bírálták el, így 21 millió 
840 ezer forintot kap a város a szaktárcától erre a célra. 

A támogatás segítségével - amelyhez az önkormány
zat a telektulajdon értékével együtt mintegy 7 millió 

forinttal járul hozzá - a Horváth Elek utcában a múlt 
évben átadott épülettel párhuzamosan öt önkormány
zati bérlakás fog épülni. 

A 45-50 négyzetméteres, 2 szobás lakások kivitele
zőjét pályázat útján választják ki. Az építkezés április 
elején kezdődik, és a tervek szerint október végére fe
jeződik be - tájékoztatta lapunkat Dummel Ottó, a 
műszaki osztály vezetője. \ . L . 

Uvegfestok 
Február 3-án déleló'tt 9-től 14 

óráig üvegfestő tanfolyam lesz a 
Kemenesaljái Művelődési Köz
pontban Tölgyesi Ildikó vezeté
sével. Részvételi díj: 3 ezer 300 
forint. Jelentkezni január 25-éíg 
lehet! 

Ismét együtt 
a $midesz-trió 

Régen, vagy nem is olyan régen - megítélés 
kérdése - szóval 1971-ben három gimnazista 
fiú összeállt, és létrehozott egy zenekart Cell
dömölkön Smidesz-trió néven. Az elnevezés 
a három fiú - Smidéliusz Kálmán, Dezső'Pé
ter és Szabó Ferenc - nevéből alkotott moza
ikszó. Akkoriban ők szolgáltatták a zenét a 
gimis bálokon, a művelődési ház rendezvénye
in. Fel léptek a diákfesztiválokon, ahonné t 
számtalan díjat elhoztak. A boldog együttze-
nélés egészen az érettségiig tartott, aztán min-

(Folytatás a 2. oldalon) 



Ökumenikus imahét 
(Folytatás az 1. oldalról) 
sünk, hogy Krisztus tanításait egy
ségesen képviselni csak úgy tud
juk, ha közös az ú tkeresésünk. 
Egyre több ember hitt ebben a 
közös útkeresésben, ezért egyre 
nó'tt azok száma, akik részt vettek 
ezeken az együttes istentisztelete
ken. Minden egyes alkalommal 
megfogalmazódott az ökumene 
lényege: Jézus egységről szóló aka
ratát teljesítenünk kell, felekezeti 
hovatartozás nélkül." 

„Az egység jeleként tavaly óta 
megváltozott az imahét menete is: 
minden este, mind a hét lelkész 
részt vesz az istentiszteleteken, 
bármely templomban szolgálunk 
is" - folytatta az esperes. - „Az 
igény kiteljesedésének és az egy

ség kifejezésének tekintem azt is, 
hogy az elmúlt esztendőtől kezd
ve a kistelepülések is bekapcso
lódtak az ünnepi alkalmak meg
szervezésébe. Tokorcson tavaly 
tartottunk eló'ször ökumenikus is
tentiszteletet, Kemeneskápolnán 
pedig Ökumenikus kápo lnában 
tör ténnek a közös imádkozások." 

Az istentiszteletek mindennap 
18 órakor kezdődnek. Helyszínek: 
január 25. csütörtök: celldömölki 
református templom, január 26. 
péntek: alsósági római katolikus 
templom, j a n u á r 27. szombat: 
ce l ldömölki evangél ikus temp
lom, január 28. vasárnap: 11 óra: 
Tokorcs - evangélikus templom, 
15 óra: Kemeneskápolna - öku
menikus kápolna. N . I . 

Pályázati felhívás 
Celldömölk Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi 

helyiségek bérbeadás útján történő' hasznosítására: 

Celldömölk, Sági u. 12/A. 25 m 2 alapterületű üzlethelyiség 
A bérleti díj alsó határa: 17.700 Ft/hó + ÁFA 

Celldömölk, Hunyadi u. 26.15 m 2 alapterületű garázs 
A bérleti díj alsó határa: 2.600 Ft/hó + ÁFA 

Celldömölk, Kolozsvár u. 2. 80 m 2 alapterületű vendéglátóipari 
egység (Sport Büfé) 

A bérleti díj alsó határa: 71.500 Ft/hó + ÁFA 

Celldömölk, Hegyi u. buszváróval együtt kialakított 6,25 m 2 alap
területű, üzletként hasznosítható helyiség 

A bérleti díj alsó határa: 3.600 Ft/hó + ÁFA 

A pályázati ajánlatok legkésőbb 2001. január 26-án 13.00 óráig 
nyújthatók be a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelőjéhez. 

Részletes pályázati felhívás a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáb
láján található, és további információ a Polgármesteri Hivatal va
gyonkezelőjénél, illetve a 95/421-833-as telefonon kérhető. 

Ismét együtt a Smidesfrtrió 
(Folytatás az 1. oldalról) 
denkinek másfelé vitt az útja. K i itt, k i ott azért 
tovább zenéigetett... 

Úgy 25 év után kezdtek hiányozni egymás
nak. Szabó Ferenc volt az, aki végül is fogta a 
telefont, és felhívta a volt osztály- és zenész
társakat. 1999 januárjában ismét együtt volt a 
baráti kör, kiegészülve ifj. Mesterházy Sán
dorral. Most már nem gimnazisták, hanem két 
mérnök, egy pedagógus és egy postai dolgozó 
alkotja az új Smidesz-triót, ami nevében csak 
nosztalgiából trió, hiszen négyen alkotják. 

- Hétvégeken találkozunk. Feri Győrből, 
Kálmán Szombathelyről jön, hogy együtt le
hessünk - mondja Mesterházy Sándor, aki -
mint elektromérnök - a technikában is nagy 
hasznára van a csapatnak. Majd arról esik szó, 
hogy eleinte csak azért voltak együtt, mert jól 
esett elbeszélgetni, nosztalgiázni, zenélgetni. 

- Egyre komolyabban vettük ismét a zené
lést, s úgy döntöttünk, hogy mindez nem le
het öncélú, megmutatjuk magunkat a közön
ségnek is. így is történt. Több fellépésünk is 
volt, legtöbben talán a millenniumi napok ren
dezvényein láthattak, hallhattak bennünket -
emlékezik Szabó Ferenc. 

- Nehéz meghatározni, milyen stílust ját
szunk - veszi át a szót a pedagógus Smidéliusz 
Kálmán. - Saját szerzeményeink mellett legin
kább a 60-70-es évek beatzenéjét, régi filmze
néket szólaltatunk meg. Ezek inkább a közép 
és az idősebb korosztályt érdeklik, de szeret
nénk felmérni, mennyire érdekli mindez a fia
talokat. Hiány manapság az élőzene, s mi ezt 
szeretnénk egy kicsit visszahozni. Nem szinte-
tizátorozunk, igényesebb zenét óhajtunk. 

Dezső Péter arról beszél, hogy bár október 
25-én megkapták a működési engedélyt, ze

nekaruk nem akar lépten-nyomon fellépni, el
sősorban kulturális rendezvényeken szándé
koznak közönség elé állni. 

Sok mindenről esik szó közöttük. Régi ötó
rai teákról, hópehely és pedagógus bálokról . 
Arról, hogy jó volna visszahozni valamit ezek
ből. Arról, hogy zenéjük hatását először sa
ját 8 és 20 év közötti gyermekeiken mérik le. 
Arról, hogy szeretnék összehozni azokat a f i 
atalokat, akiket elsősorban nem a rap és a 
tinizene érdekel. Majd újra nosztalgiáznak és 
tréfálkoznak. Ö r ö m látni, hogy a mindennap
ok gondjaitól megszabadulva egy kicsit ismét 
a régi, életvidám gimnazistákká válnak. Á m 
amikor megszólal kezükben a hangszer, meg
szűnik körülöt tük a külvilág... 

Beszélgetés közben Ká lmánnak volt egy 
mondata: „Az egyik legnagyobb dolog, ami 
történt velünk, a zene." A zene, ami nagy ko
héziós erő. 25-30 év távlatából is összehozza 
a rajongóit saját és mások örömére . 

Völgyi L . 

Tisztelet az evangélikus elődöknek 
Templomuk felszentelésének 

138. évfordulójára készülnek az 
alsósági evangélikus gyülekezet 
tagjai. Vetőlstván esperes így te
kint vissza a gyülekezet megszer
vezésének történetére: 

„ T e r m é s z e t e s e n sokkal 
előbbre, a reformáció kezdeté
ig kell visszaforgatnunk az idő 
kerekét , ha az alsósági evangé
likusokra gondolunk. Az 1500-
as években már éltek Witten
bergben olyan magyar diákok, 
akik elhozták hazánkba is a re
f o r m á c i ó h í r é t . Ezzel olyan 
gondolatok szabadultak fe l , 
melyek jelentős változást hoz
tak a középkori egyházhoz ké
pest. Mivel Nyugat-Magyaror
szágra érkeztek először ezek az 

eszmék, ezért már Alsóságon is 
nagyon korán, az 1530-as évek
től gyarapodni kezdett az evan
gélikus tanokat magáénak valló 
emberek száma. A későbbiek fo
lyamán már tanítója is volt a kis 
közösségnek, 1626-tól pedig élő 
gyülekezetként említik a sági hí
veket a különböző leírások." 

Az 168l-es soproni országgyű
lés mérföldkövet jelentett a szer
veződő evangélikusok életében. 
A törvény olyan artilkuláris he
lyeketjelölt k i , ahol az evangéli
kus hívők is szabadon gyakorol
hat ták vallásukat. így jelölték k i 
a nemesdömölk i templomot is, 
ahova a ságiak hosszú évtizede
ken keresztül jár tak. Ez egészen 
a huszadik század közepéig így 

volt, olyannyira így, hogy mind a 
mai napig Sági-kapunak hívják a 
déli kaput. A régiek elmondása 
szerint feketél le t t az út a sági 
evangélikusoktól, amint a vasár
napi istentiszteletre igyekeztek. 
De a gyülekezetben élt a vágy, 
hogy saját istentiszteleti helyet 
építsen. Berecz József tanító vet
te kézbe a templom építésének 
megszervezését. Olyan mér tékű 
adakozás indult meg, mely meg
erősítette az elhatározást: önál
ló temploma lesz Alsóságnak . 
Mindössze egy év kellett ahhoz, 
hogy a tervezés, az építkezés és 
a felszentelés megtörténjen. Ez 
1863. január 25-én tör tént . 

1931-ben helyezte ide Kapi 
Béla püspök Balázs Béla helyet

tes lelkészt, aki öt év áldoza
tos munkájával elérte, hogy az 
alsósági gyülekezet önálló lett: 
látogatott , szervezett, orgonát 
épít tetet t , összefogta a taní tók 
munkáját. Megszervezte, hogy 
a filiákban is legyenek isten
tiszteletek. Megteremtette te
hát a feltételeket ahhoz, hogy 
Alsóság önálló gyülekezet le
gyen anyagilag, területileg, lé
lekszámot tekintve és lelkese
désben egyaránt. 

„így tehát , amikor há laadó 
istentiszteletünkre készülünk, 
két eseményre is emlékezünk 
egyszerre: 138 évvel eze lő t t 
szentelték fel templomunkat, 
és ha tvanöt éve annak, hogy 
Alsóságnak önálló gyülekeze
te van" - tudtuk meg az espe
restől. 

Németh I . 
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Dr. Gonda László előadása a reformátusoknál 

A keresztyén misszió világhelyzete 
Január 19-én dr. Gonda László, a Protestáns Misszió Tanulmányi 

Intézet munkatársa tartott előadást a református templomban A ke
reszténység világ- és magyarországi helyzete címmel. Az alábbiakban 
előadásának rövidített változatát olvashatják. 

A m i k o r a keresz tyénségró ' l 
gondolkozunk, gyakran megkísért 
az a gondolat, hogy saját tapasz
talataink és a közvetlen környe
zetünk alapján ítéljük meg a hely
zetet. Nagyon bátorító azonban, 
ha kitekintünk a nagyvilágba, és 
nem csupán a helyi állapotokat, a 
megyei és országos vagy kontinen
tális viszonyokat vesszük szem
ügyre. Látni fogjuk, hogy a keresz
tyénség súlypontja a föld északi 
féltekéjéről délre helyeződik át. 
Nézzük meg egy pár adat segítsé
gével, mi a helyzet napjainkban. 

A Föld lakosságának vallási 
megoszlása: 

1. Keresztyén 1990 millió, 2. 
muszlim 1189 mill ió, 3. hindu 
774 millió, 4. vallástalan 767 mil
lió, 5. buddhista 358 mill ió, 6. 
törzsi vallás 252 millió, 7. ateis
ta 151 millió, 8. új val lásosság 
101 millió, 9. szikh 23 millió, 10. 
izraelita 14 millió. 

M a a világ mintegy 33 száza
léka mondja magá t keresztyén
nek. Azt vallják, hogy Isten né
p é h e z tartoznak, bár nagy r é 
szük é l e t é b e n ez nem egyéb , 
mint kulturális megha tá rozo t t 
ság. Sokan nehezen is tudják 
megfogalmazni, mit jelent ke
resztyénnek lenni, vagy nem is 

gondolnak Istenre a hé tközna
pokban. Ez kerekítve 1900 mi l 
lió embert jelent. Közülük mint
egy 1000 millió aktív gyülekeze
t i tag. 

Az egyház há rom nagy család
ra oszlik: katolikusokra, protes
tánsokra és az ortodox egyház
ra, a nagyobb családokon belül 
számos csoportra és felekezetre. 
21 százaléka pro tes táns , a X X . 
században 1 százalékos növeke
dést mutat. 54 százaléka római 
katolikus, a X X . s zázadban 3 
százalékos növekedést mutat. 26 
százaléka pünkösdis ta és kariz
matikus, a X X . században 130-
szoros növekedést mutatott (hi
hetetlennek tűnik, de mégsem 
tévedés!) . 

Az utóbbi 60 évben színre lé
pett a színes b ő r ű bennszü lö t t 

gyülekeze tek új nagy családja. 
Olyan gyülekezetek ezek, ame
lyek a há rom tör téne lmi család
tó l m e g l e h e t ő s e n függe t lenü l 
jö t t ek lé t re és fejlődtek. 

A keresz tyénség óriási vesz
teségeket könyvelhet el az u tób
b i 60 é v b e n m i n d nyugaton, 
mind a kommunista, posztkom
munista világban. A Szovjetuni
óban a ke resz tyének száma az 
1900-as 83,6 száza lékról m á r a 
36,1 s z á z a l é k r a esett vissza. 
(1990). N é h á n y évvel e z e l ő t t 
még divatos volt a gyülekeze te
ket a lapí tásuk szerint a régeb
biek vagy az ú jabbak csoport já
ba sorolni. A z t á n a „bennszü
lö t t" egyház lett a je lszó, bár 
m i t is j e l en t sen a f o g a l o m . 
Stephen N e ü l egyszer arra hív
ta fel a figyelmet, hogy valójá
ban csak kétfajta egyház létezik: 
az egy helyben topogó és a fej
l ő d ő e g y h á z . M i n d k é t fa j tá t 
megta lá l juk szerte a vi lágon. 

N. I . 

Egy kosár fa üzenete 
A szeszélyes időjárásról nagyon sok híradást 

hallottunk, de leírhatom az öregek nevében, 
hogy tavaly olyan nyarat éltünk át, amire éle
tünk során nem volt példa. Éreztük saját bő

rünkön, de bizonyítanak az időjárást tudomá
nyos eszközökkel is mérő, észlelő közlések. 
Rekordok dőltek meg. 

Mostanában viszont borsózunk, mert ke
mény hideg van, és 
nem kell ahhoz külö
nösebb jós tehetség , 
hogy e l ő r e l á ssuk : 
lesz is még . Sokan 
szólnak a poézis nyel
vén az úgymond örök 
témáról, néhány ver
set betéve is tudunk, 
vagy könnyen ráaka
dunk néhányra a vas
kos kö t e t ekben , ha 
jó l k ö r ü l n é z ü n k a 
meleg szobában. Ke
menesalja k ö l t ő j e , 
Berzsenyi D á n i e l 
gyönyörű verset írt A 
közelí tő tél címmel. 
„ H e r v a d m á r lige

tünk, s díszei hullanak...". Ebben életfilozófi
ájának egy mélyebb vetülete sűrűsödik. „ Las
sanként koszorúm bimbaja elvirít" - utal az 
élet múlására. Petőfi Sándor A puszta télen 
címűben szinte felkiált: „Hej, mostan puszta 
ám igazán a puszta!" De ritkábban idézett po
éták is mindannyian szóltak a télről, az elmú
lásról. A természet pedig a legjobban fordítja 
tekintetünket az elkerülhetetlen változások
ra. I t t van tehát a tél, zúg a Boreas a Kemenes 
fölött, és tudjuk, hogy ott van a boldogság 
mostanában a meleg szobában. Sőt a boros
pince is úgy adja melegítő kincsét, a pohárba 
csurgatott bort élvezhetőbben, ha a kályhában 
duruzsol a tűz. 

E töprengésnek közepette nézem jó bará
tom itt közölt, művészinek is kiváló fotográfi
áját, az egy kosár tűzifát. A kincset, mert ez 
adja, adhatja a meleget. Igen, a kosár fa sok 
mindenre emlékeztet, ehhez annyit tehetünk 
hozzá, hogy minden rászorulónak legalább 
ennyi jusson a hideg napokra. 

Weöres Sándor mellékelt versében a hold
beli kék ég sejteti a hideget, amikor haldokol
nak a patakok, a kis kemenesi patakok. 

Dala József 
Fotó: Hetényi László 

étatzAejWt Mkf AxóLUü MJe. 

ít, AZt^^pj^ AzJUMU- sfWjhiJur%. 

.y<xU * AtjteÜr Mk, ÍJLK ÁMl^á. Ali. 
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Kemenesaljái 
áldozatok 
a második 

világháborúban 
A sajtó kiemelt figyelmet szen

telt utolsónak kinevezett és hazai 
földre visszatért magyar hadifo
golynak, Tamás Andrásnak. A 
közvélemény a szenzációhajhá
szás közben kevésbé értesül arról, 
hogy a kilencvenes években meg
indult feltáró munkák eredmé
nyeként többféle regisztráció is 
készült a I I . világháborúban el
hunytakról. Talán az egyik legtel
jesebb adatbázis a keleti hadmű
veleti területeken elesett magyar 
hősök sok tízezres névsorát tar
talmazza a Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum Központi Irattára 
alapján. Az adattár az Interneten 
is hozzáférhető'a www.netlap.hu/  
vasárnapim* sag/ címen. Vélhetően 
azonban kevesen tudnak élni ez
zel a korszerű lehetőséggel, ezért 
az alábbiakban közzétesszük az 
egyértelműen beazonosítható, ke-
menesaljai illetőségű személyek 
névsorát. A celldömölki Kresz-
nerics Ferenc Könyvtárban hasz
nálható bérelt vonalas Internet-
szolgáltatás - sok egyéb mellett -
erre is kiváló eszköz, és alkalo
madtán máskor is élni fogunk a 
közérdekű információk szétsu-
gárzásának e módszerével. Bí
zunk abban, hogy gyűjtésünk 
hasznos adatokkal szolgálhat az 
érdekeltek számára. 

Az egyes személyekkel kapcso
latban további tájékoztatás kér
hető' a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum Központi Irattárában 
(1027 Budapest, Fekete sas u. 4., 
telefon: 06-1-212-4430). 

Németh Tibor 
könyvtáros 

Név Rendfokozat Születési idő' Anyja neve Lakhely 

Bácskai István honvéd 1922.06.27. Ferenc Julianna Celldömölk 
Bajcík János t. tizedes 1916.05.18. Márkus Mária Jánosháza 
Bozga Leon honvéd 1915.03.20. Bozga Mariann Borgáta 
Böröndy Lajos t. zászlós 1919.11.02. Katzer Magdolna Kemenesmagasi 
Csatári Kálmán honvéd 1912.10.09. Ferenci Karolin Kemenesmagasi 
Csöndör Béla c. őrvezető 1917.07.19. Molnár Julianna Kemenesmihályfa 
Dobai László honvéd 1918.08.06. Csizmazia Zsófia Duka 
Dóczi Mihály tsz. szakaszvez. 1916.10.20. Németh Karolin Ostffyasszonyfa 
Dömölki Dénes József honvéd 1915.04.06. Smidélius Eszter Tokorcs 
Földesi János t. honvéd 1905.12.21. Kovács Borbála Mersevát 
Heimlcr Zoltán kmsz. 1918.11.18. Klein Ilona Celldömölk 
Horváth István honvéd 1908.05.18. Nagy Rozália Alsóság 
Horváth József t. honvéd 1907.10.10. Kerék Mária Jánosháza 
Horváth Lajos t. szakaszvez. 1919.08.18. Balikó Ilona Jánosháza 
Huber György dr. karp. őrvezető 7 ? Kemenesmagasi 
Káldos Sándor honvéd 1919.12.01. Mészáros Rozália Kemenespálfa 
Keringer Ferenc honvéd 1914.12.20. Nagy Mária Jánosháza 
Kernya Imre c. őrvezető 1920.07.17. Meszárits Róza Izsákfa 
Kertész Gyula c. tizedes 1910.09.05. Farkas Anna Alsóság 
Kisfalusi Sándor honvéd 1921.03.14. Miilei Rozál Duka 
Kocsis Kálmán c. Őrvezető 1915.04.09. Varga Karolin Izsákfa 
Koronczai Gyula honvéd 1918.08.26. Balassa Lídia Sömjénmihályfa 
Koronkai Antal tizedes 1907.12.28. Horváth Róza Jánosháza 
Kovács István honvéd 1904.12.16. Gerecs Julianna Köcsk 
Kovács István t. szakaszvez. 1916.02.16. Kovács Mária Celldömölk 
Kovács József tizedes 1917.04.06. Molnár Karolin Duka 
Kovács József tizedes 1917.04.02. Németh Rozália Jánosháza 
Körmös Géza honvéd 1904.01.01. Szabó Anna Nemeskeresztúr 
Köves István honvéd 1917.07.15. Nagy Julianna Duka 
Lábas József honvéd 1920.03.31. Csepregi Mária Ostffyasszonyfa 
Ló'vinger Emil kmsz. 1905.09.01. Ehrenfeld Gizella Celldömölk 
Makrai János honvéd 1904 Seregély Karolin Csönge 
Markovics Károly honvéd 1921.05.20. Bárdosi Margit Celldömölk 
Márkus Géza honvéd 1921.07.25. Németh Zsófia Celldömölk 
Martonicz József honvéd 1913.01.12. Rózsa Rozália Ostffyasszonyfa 
Mike Béla honvéd 1919.05.09. Varjú Zsófia Mesteri 
Molnár József c. őrvezető 1919.05.11. Kovács Rozália Köcsk 
Molnár József honvéd 1908.08.07. Szabó Mária Boba 
Molnár Kálmán t. zászlós 1913.08.10. Horváth Erzsébet Kemenesmihályfa 
Murai J enő honvéd 1920.01.07. Dezső Anna Alsóság 
Nagy József honvéd 1923.02.09. Bincze Anna Tokorcs 
Nagy Kálmán honvéd 1904.04.25. Patkó Katalin Kemenesmagasi 
Németh Imre tizedes 1897.01.21. Németh Mária Egyházashetye 
Németh István honved 1905.04.01. Slapsi Gizella Ostffyasszonyfa 
Németh Pál honved 1925.02.06. Tóth Rozália Celldömölk 
Nováki Sándor őrvezető 1917.05.21. Szálai Ida Kissomlyó 
Őri Ferenc tizedes 1921.02.17. Németh Erzsébet Kenyéri 
Pécz Gyula honvéd 1921 Német Julianna Duka 
Pécz József honvéd 1910.03.02. Németh Julianna Duka 
Péter János t. zászlós 1919.08.01. Porkoláb Lídia Celldömölk 
Pintér Lajos t. honvéd 1920.09.10. Kocsi Anna Köcsk 
Pityer István őrmester 1913 Ács Mária Nagysimonyi 
Pongor Pál c. őrvezető 1915.10.25. Nagy Ilona Ostffyasszonyfa 
Sándor János o 1919 Halmos Ibolya Jánosháza 
Sebestyén János honvéd 1903.08.29. Tarci Anna Egyházashetye 
Somogyi E r n ő tizedes 1921.12.25. Csöndör Erzsébet Ostffyasszonyfa 
Stangl Lajos honvéd 1918.04.01. Nagy Terézia Duka 
Szabó János honvéd 1918.12.21. Sediva Julianna Jánosháza 
Szelestei Zoltán honvéd 1923.12.07. Kristyán Karolina Celldömölk 
Talabér Miklós t. hadnagy 1914.04.20. Balogh Lídia Celldömölk 
Táncos László honvéd 1917.04.17. Mészáros Anna Nagysimonyi 
Tarr István honvéd 1924.04.29. Kálmán Júlia Celldömölk 
Tóth Endre t. tizedes 1905.04.01. Friez Magdolna Kenyéri 
Tóth Imre honvéd 1920.06.11. Szigeti Anna Kenyéri 
Tóth István honvéd 1906.08.13. Vida Erzsébet Izsákfa 
Tóth Zoltán honvéd 1910.02.06. Szabó Ágota Alsóság 
Varga Gyula honvéd 1912.10.20. Horváth Ida Kemenesmagasi 
Várkonyi Ferenc honvéd 1924.12.24. Várkonyi Róza Pápoc 
Verebélyi István honvéd 1903.08.04. Kövessi Anna Boba 
Weisz József kmsz. 1913.11.17. Kossuth Janka Jánosháza 
Zsolnai József t. szakaszvez. 1899.02.23. Patak Rozália Alsóság 

http://www.netlap.hu/
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Év eleji gondolatok 

Egy kis buli 
2001. Új évszázad, új évezred, 

a félelemmel várt világvége még
sem jött el. Vagy mégis? Változik 
a világ, fejlődünk, közeledünk 
Európához javul az életszínvonal, 
egyre gazdagabbak, boldogabbak 
leszünk. És ezt el is hisszük?! M i 
kor egy kis, baráti társaságban 

összeverődtünk, hogy megünnepel
jük a múlt évet, koccintsunk az újra, 
nem is gondoltam rá, hogy ezt más
képp is lehet. Tévedtem... Petárda-
durroglatás és ordibálás közepette 
megjelent a Valóság. És nem azt ki
áltozták, hogy „Boldog új évet!". 
Valami tönkrement: nem arról be

szélek, hogy legalább tíz pezsgős
üveg csattant az udvar betonján, de 
nem is az ablakról, amit egy petár
dával törtek ki. Hanem a meghitt-
ségről, az ünnepi hangulatról, a va
rázsról. 

Január elseje nem volt életem 
legboldogabb napja, de nem aka
rom elrontani az új év örömét, és 
remélem, a tiétek jobb volt. Nem 
tudom, és nem is asztalom bírálni 
kortársaimat (vagy saját koromat?). 

XAPTÁIÍ 
Január 
25. - 1882: Virginia Wolf angol 
í rónő születése 
26. -1790: I I . József (három kivé
telével) visszavonja az uralkodá
sa alatt Magyarországot illetően 
hozott rendeleteit 
27. - 1990: Az ENSZ-ben 58 or
szág képviselője aláírja a gyerme
kek jogai ró l szóló nemzetköz i 
konvenciót 
28. - 1878: 20 előfizetővel meg
nyitják az első telefonközpontot 
a Connecticut á l l ambe l i New 
Hawenben (USA) 
29. - 1866: Romáin Rolland No
bel-díjas francia író születése 
30. - 1933: A fasizmus hatalomra 
jutása Németországban 
31. - 1804: Bajza József költő, író 
születése 

Januári jeles napok 
22. - A magyar kultúra napja 
26. - Nemzetközi vámnap 

Azt kérem, tegyétek meg Ti ma
gatok, és talán olyan véleményre 
juttok, ami kevésbé keserít el t i 
teket, mint engem az enyém... 

Nem akartam hazudni. A szil
veszterről az új évről akartam 
írni, szeretetről, boldogságról, 
igazi önfeledt örömről. Ha meg
találom, ígérem, megírom nek
tek! 

Boldog új évet! 
Lampért Lea 

Top 10 
1. Emunem feat Dido: Stan 
2. Britney Spears: Stronger 
3. Robbie Williems: Supreme 
4. Anita: Elképzelt szerelem 
5. Ricky Martin: She bangs 
6. Ámokfutók: Érted fáj! 
7. CJ. Stone: Infinity 
8. Ágnes Vanilla: Bármerre jársz 
9. In flagranti: Epigramma 
10. The Unaeraog Project: Summer 
Jam J . G. 

Szalagavatók 
A félév közeledtével ismét fel

tűzik a búcsúzásra, a középiskolá
ban eltöltött évekre emlékeztető 
szalagokat az idén végzős fiatalok
ra. A Berzsenyi Dániel Gimnázi
um január 26-án délután 5 órától 
a KMK-ban, a Celldömölki Mű
szaki Szakközépiskola és Szakisko
la pedig az intézmény aulájában 
február 9-én 17órától tartja hagyo
mányos szalagavató bálját. 

Nyolcvan személyesre bővítik a felső szintet 

Végre vau mozi a városban 
December végén minden előzmény, hirdetés nélkül váratlanul meg

nyílt a Bongó Club névre keresztelt diszkó Celldömölkön. A mozira 
sem kellet már sokat várni, mintegy két héttel ezelőtt volt az első ve
títés. Azért mondom, hogy körülbelül, mert persze plakátot erről sem 
láttunk sehol, csak a véletlenül arra vetó'dők figyelhettek fel az öröm
teljes hírre. Ráadásul végül Pálfalvy Róbertet, a szórakozóhely üze
meltetőjét is sikerült megkérdezni terveiről. 

- Miért késett az előzetes beharangozások ellenére október elejétől egé
szen december végéig a klub megnyitása? 

-Ez az egész a tűzoltóságon múlott. Minden időben elkészült, a papírok 
is rendben voltak, egyedül tőlük nem kaptuk meg a megfelelő engedélyt. 

- Mire hivatkoztak a tűzoltóságon? 
- Nem volt megfelelő az elektromos hálózat, utólag ki kellett cserélnünk. 
- Hallottunk olyan híreket ts, hogy a refonnátus egyházközséggel is össze

tűzésbe keveredtek, mert kifogásolták, hogy a templom közvetlen közelé
ben diszkót okaitok létrehozni. Mi igaz ebből? 

- Szerintem semmi. Jóban vagyunk a lelkész úrral, még a megma
radt kavicsot is felajánlottuk az építkezésükhöz. 

-A diszkó már december vége óta működik Milyenek az eddigi tapasztalataid? 
- Amikor karácsony környékén kinyitottunk, úgy gondoltuk, nincs 

értelme várni a szórólapokra és a plakátokra. A k i erre jár, kedvet kap, 
benéz, és a kisvárosban úgyis gyorsan terjednek a hírek. Azóta két 
buli volt már. Nem mondom, hogy teltház volt, de ez természetes. A 
fiataloknak hozzá kell szokniuk, hogy végre van egy állandó szórako
zóhely számukra a városban. Ez most a felfutási időszak, majd utána 
meglátjuk, hogyan tovább. 

- Biztos lesznek vendégcsalogatók is... 
- Jönnek majd sztárvendégek, és hirdetünk különböző akciókat is. 

Például kisorsolunk majd színes tévét is. 
- A mozi alsó szintjén alakítottátok ki a diszkó táncparkettjét és egy 

bárrészt. Mi lesz a mozival? 
- Egyelőre a régi galériarészen lehet csak filmet nézni, de nyár ele

jére tervezzük, hogy nyolcvan férőhelyesre bővítjük a felső szintet. 
- Jelenleg elég régi filmeket vetítetek Mire számíthatunk a jövőben? 
-Erre a hónapra sajnos már csak ezek a filmek maradtak, de reméljük, 

lesz jobb is, bár ez a filmforgalmazókon múlik. Ha a későbbiekben azt 
tudjuk mondani, hogy nálunk az előadások teltházzal mennek, akkor újabb, 
nagyobb nézettségü filmeket is elhozunk ide, minél hamarabb. 

- Nem lesz egy kicsit sok Celldömölkön a minden extra nélküli vetíté
sért a 450 forintos belépő'? 

- Nekünk is sokba kerül minden: az adók, az illetékek, a fűtés, az 
áram, a munkabérek.. . 

Kíváncsian várjuk, mit hoz a jövő, de mindenesetre jó volna, ha vá
rosunkban lenne végre olyan szórakozóhely, ami nem szűnik meg rög
tön a nyitást követő hónapokban... Kovács 
Nóra 

Felhívás 
A CELLSZOLG K H T veze

tője felhívással fordul a város la
kosságához, házak, lakások tu
lajdonosaihoz, bérlőihez, közös 
képviselőkhöz, boltok, butikok 
tulajdonosaihoz, intézményve
ze tőkhöz . A biztonságos, bal
esetmentes közlekedés érdeké
ben kérem szíveskedjenek be
tartani az alábbi önkormányza
ti rendeleteket: 

A Celldömölk Város Önkor
mányzatának a Település Kör
nyezet v é d e l m é r ő l szóló 11/ 
1993. sz. rendeletének 12. §. (4) 
bekezdés ér te lmében: „A hasz
náló köteles gondoskodni az in

gatlan előtt i já rdaszakasz (jár
da hiányában egy mé te r széles 
területsáv, illetőleg ha a j á rda 
mellett zöld sáv is van az út
testig te r jedő te rü le t ) téli sí
k o s s á g m e n t e s í t é s r ő l és 
hóe l t aka r í t á s ró l . " Továbbá a 
14. §. (1) bekezdés szerint: „A 
já rdának a hótól való megtisz
tí tását és a síkossá vált j á rda 
felszórását - szükség szerint -
naponta többször is el kell vé
gezni." 

Együttműködésüket köszön
jük. 

Németh Sándor 
ügyvezető igazgató 
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Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 
15/2000. (VIII. 30.) sz. rendelete 1 

a lakáshozjutás és lakásbővítés helyi támogatásáról szóló 31/1998. (VI. 24.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

A képviseló'-testület a lakáshozjutás és lakásbővítés helyi támogatásá
ról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

l . § 
A rendelet 2. § (1) és (4) bekezdése, a (6) bek. a./ b./ pontja és a (8) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) A képviselő-testület kamatmentes kölcsönt (vissza nem tér í tendő 
támogatást) nyújthat új, vagy megüresedett lakás vásárlásához - kivé
ve az engedménnyel, illetve kedvezménnyel megvásárolható önkor
mányzati bérlakás vásárlóit - új lakás építéséhez, lakás bővítéséhez 
azoknak a fiatal házasoknak, ket tő vagy több kiskorú gyermeket neve
lő családoknak, illetve gyermekét egyedül nevelő szülőnek, ha a kérel
mezők családjában az egy főre eső net tó jövedelem nem haladja meg 
a mindenkori minimálbér 125%-át és a megszerezni kívánt lakás nagy
sága a lakáscélú támogatásokról szóló módosított 106/1988. ( X I I . 26.) 
MT rendeletben meghatározott lakásigény mértékének megfelel. 
(4) A támogatás többször is igényelhető, amíg a támogatás együttes 
összege el nem éri a 3. § (1) bekezdésben meghatározott újonnan igé
nyelt támogatási forma felső összeghatárát, ide nem értve e rendelet 
3. § (1) bek. f./ pontja szerinti támogatást, mely teljes összegben nyújt
ható, illetve e rendelet hatálybalépését megelőzően helyi támogatás
ban részesült azon kérelmezőket, akik részére a 3. §. (1) bek. d./ e./ 
pontjában meghatározott támogatás szintén teljes összegben nyújtha
tó. 

(6) a./ akinek a tulajdonában 1.000.000 Ft-ot meghaladó ér tékű érté
kesíthető ingó vagy ingatlan vagyona van - ide nem értve a 3. § (1) 
bek. b./ pontjában meghatározott ingatlant, 
b./ aki és a vele együtt költöző családtagja személyi tulajdonú ingatla-

Egészségügyi szolgálat 
Központi orvosi ügyelet 

Cím: Csontváry-patika. Telefon: 95/423-742 

1. csütörtök 
2. péntek 
3. szombat 
4. vasárnap 
5. hétfő 
6. kedd 
7. szerda 
8. csütörtök 
9. péntek 

10. szombat 
11. vasárnap 
12. hétfő 
13. kedd 
14. szerda 
15. csütörtök 
16. péntek 
17. szombat 
18. vasárnap 
19. hétfő 
20. kedd 
21. szerda 
22. csütörtök 
23. péntek 
24. szombat 
25. vasárnap 
26. hétfő 
27. kedd 
28. szerda 

FEBRUÁR 
dr. Pánykó Magdolna 
dr. Ádám Ilona 
dr. Pánykó Magdolna 
dr. Kassas M . Khaled 
dr. Szabó Ildikó 
dr. Gájer Tatjána 
dr. Nagy János 
dr. Pánykó Magdolna 
dr. Schrott Olga 
dr. Pánykó Magdolna 
dr. Nagy Ildikó 
dr. Gájer Tatjána 
dr. Szabó Ildikó 
dr. Nagy János 
dr. Sükösd Éva 
dr. Kovács Zoltán 
dr. Nagy János 
dr. Mesterházy Gábor 
dr. Ádám Ildikó 
dr. Schrott Olga 
dr. Kiss Annamária 
dr. Pánykó Magdolna 
dr. Tőzsér Mária 
dr. Sükösd Éva 
dr. Szabó Ildikó 
dr. Gájer Tatjána 
dr. Kiss Annamária 
dr. Ádám Ilona 

Kurányiné K. Szilvia 
Karádi Ferencné 
Horváth Katalin 
Kurányiné K. Szilvia 
Karádi Ferencné 
Horváth Katalin 
Kurányiné K. Szilvia 
Karádi Ferencné 
Horváth Katalin 
Kurányiné K. Szilvia 
Karádi Ferencné 
Horváth Katalin 
Kurányiné K. Szilvia 
Karádi Ferencné 
Horváth Katalin 
Kurányiné K. Szilvia 
Karádi Ferencné 
Horváth Katalin 
Kurányiné K. Szilvia 
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nát (tulajdoni hányadát) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül 
elidegenítette, ha annak forgalmi értéke meghaladta az 1.500.000 Ft-
ot. 
(8) A képviselő-testület egyedi - rendkívül indokolt esetben - az (1) 
és (6) bekezdésben meghatározott jövedelmi és vagyoni értékhatártól 
20%-kal eltérhet. 

2. § 
A rendelet 3. § (1), (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) a./ új lakás építéséhez vagy vásárlásához 500.000 Ft-ig 
b./ új lakás építéséhez vagy vásárlásához abban az esetben, ha a ké
re lmező vagy családja a tulajdonában lévő lakását, vagy házát elide
geníti - feltéve, ha az igénylő az új lakás épí téséhez, vásárlásához 
gyermeke (gyermekei) u tán lakásépí tés i kedvezményre jogosult 
250.000 Ft-ig 
cl megüresedett lakás vásárlásához 400.000 Ft-ig 
d. / közös tulajdonú lakó-, illetve házingatlan közös tulajdonjogának 
megszüntetéséhez, lakás bővítéséhez 200.000 Ft-ig 
e. / lakás komfortfokozatának növeléséhez 100.000 Ft-ig terjedő, 
f. / szennyvízelvezető - csatornahálózatra rácsatlakozás esetén 24.000 
Ft 
kamatmentes kölcsön nyújtható azzal, hogy az a./ pont szerinti tá-, 
mogatás esetén a 2 vagy többgyermekes családok részére gyerme
kenként további 100:000 Ft-ig ter jedő vissza nem té r í t endő támoga
tás is adható. 
(2) A kamatmentes kölcsön visszafizetési ideje: 
10 év, ha a kamatmentes kölcsön összege 201.000 Ft feletti, 
8 év, ha a kamatmentes kölcsön összege 101.000 - 200.000 Ft 
5 év, ha a kamatmentes kölcsön Összege 25.000 - 100.000 Ft 
1 év, ha a kamatmentes kölcsön összege 24.000 Ft. 

3. § 
A rendelet 5. § (2) bekezdésének harmadik mondata helyébe a követ 
kező rendelkezés lép: 
A kérelem benyújtásának feltétele, hogy a kérelmező: 
- házépítés, bővítés esetén jogerős építési engedéllyel rendelkezzél 
illetve az építési hitel iránti kérelmét az OTP-hez már benyújtotta, j 
a kölcsön folyósítását az OTP még nem kezdte meg, 
- ingatlan megvásárlására irányuló elővételi szerződést kötött, 
- közös tulajdon megszüntetéséhez, bírói ítéletet vagy a megszűnte 
tésre irányuló bizonyítékot csatol, 
- komfortnövelés munkáiról költségvetés, vagy egyéb igazolás rendé 
kezésre áll, 
- a szennyvízelvezető - csatornahálózat üzemeltetőjének üzembe he 
lyezési nyilatkozatát csatolja. 

4. § 
A rendelet 6. §-a az alábbi új (5) bekezdéssel egészül k i : 
(5) Komfortnövelésre vonatkozóan a 30/1998. ( V I . 24.) számú önkor 
mányzati rendelet 57. §-ában meghatározott szabályokat kell all 
mázni. 

5. § 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a folya 
matban lévő ügyekben akkor kell alkalmazni, ha ez kedvezőbb a ké 
relmezőre, egyébként a rendeletmódosítás előtt hatályban lévő őr 
kormányzati rendeletek alapján kell a kérelmet elbírálni. 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az e rel 
delettel módosított rendelet 1. § (2) bekezdése, és a (3) bekezdés sz 
mozása (2) bekezdésre változik, továbbá hatályát veszti a 4. §, és az • 
§, 6. §, 7. § számozása 4. §, 5. §, 6. §-ra változik. 

Celldömölk, 2000. augusztus 30. 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 

Makkos István 
polgármester 



B o r t i „ _ aimlTl Fűrtswtt akácfa 
r " ' Laminált bútorlap szabás 250 Ft/m 2-

Sítáborban voltak a Berzsenyi iskolások 

Egyenlő pályák, egyenlő esések 
Egyenlők immár a pályák a cell

dömölki iskolák között - ami a síe
lést illeti mindenképpen. Eddig 
csak az Eötvös és Gáyer iskola ta
nulóinak adatott meg, hogy néhány 
napot a csehországi Jesenyik hegy
ségben töltsenek síeléssel. Idén a 
Gáyerből átigazolt testnevelőtanár 
Fehér László szervezte meg ugyan
ezt az utat a sági gyerekeknek is. 

A kis csapatot elkísérte Kazári 
József is, az Eötvös iskola tesita-
nára, aki kilenc éve oktatja már 
(nem középiskolás fokon) a leen
dő síbajnokokat. Kiegészült még 
a létszám egy dunaszerdahelyi sí-
oktatóval (mindenki Vi l i bácsijá
val), aki hely- és nyelvismeretévél 

segített eligazodni a hegycsúcsok 
bukkanói és a cseh nyelv buktatói 
között. 

Egy buszon töltött és átszender-
gett éjszaka után érkeztek meg 
gyerekek és felnőttek: megtörve 
bár, de fogyva nem. Rövid pihenő 
után máris a hegycsúcsok felé vet
ték az irányt, ki-ki a maga mód
ján. Volt aki biztos haladóként , 
volt, aki fontolva haladva, és akadt, 
aki vissza-vissza csúszva. 

A társasági élet innentől kezd
ve több szinten zajlott. Akik csak 
azért mentek, hogy a táj szépsége
ibe gyönyörködjenek, nagy sétákat 
tegyenek, azoknak is kedveztek az 
égiek, hiszen szikrázó napsütés

ben, elviselhetően alacsony mínu
szok közöt t t e h e t t é k ezt meg. 
Akiknek nem először volt síléc a 
lábán, azokat elkapta a száguldás 
Őrülete, és hol a domb tetejéről, 

közre koncentrálnak. Ismerős lett 
a „knédli" szócska, sőt a felnőttek 
a beherovka kiejtésével és lenye-
lésével is megpróbálkoztak. Siker
rel. 

Nem kis erőpróbának bizonyult 
az éjszakai síelés, amelyen kezdők 
és haladók, kicsik és nagyok részt 
vettek. A sejtelmes holdvilág fé
nyénél a csalóka árnyak nem egy 

hol annak aljáról küldtek a csetlő-
botlóknak egy-egy biztató kurjan-
tást. Akik viszont az abszolút kez
dő kategóriában indultak, azoknak 
az első nap kevés eséllyel, ám an
nál több eséssel járt. 

A második naptői kezdve pár
huzamosan nőtt a síelésben szer
zett tapasztalat cseh nyelvtudásuk
kal. Egyre többen tudták, hogy az 
„EKE" szó hallatán jobban teszik, 
ha határozott fékezésbe kezdenek, 
és nem holmi mezőgazdasági esz-

síelőt megtévesztettek, de ezt eről
tetett menetnek senki sem érezte. 
Az elszenvedett esések elviselhe-
tőek voltak, maradandó nyomot 
senkiben és senkin nem hagytak. 
Igazzá lett a mondás: egyenlő pá
lyák - egyenlő esések. 

Öt nap elteltével teljes lét- és 
csontszámmal érkeztek meg a sági
ak a nagy fehér (Fehér?) főnök irá
nyításával a nagy fehér hegyekből a 
nagy magyar valóságba. Vagyis vissza 
az iskolába. Németh Ibolya 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő
testületének 18/2000. (IX. 27.) számú rendelete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
10/2000. (V. 3.) számú rendelet módosításáról 

A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1.8 
A rendelet 2. § (1) bekezdése a következő e./ ponttal egészül k i : 
KJ Az Idősek Ot thonába celldömölki lakóhellyel rendelkező igénylő 
hiányában vidéki lakcímű kérelmező is felvételt nyerhet. 

2. § 
A rendelet 8. § (1) bekezdés C./II. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
I I . Szakosított ellátások: 
a. / nappali ellátás (Népjóléti Szolgálat keretében) - Idősek Klubja 
b. / átmeneti ellátás (Népjóléti Szolgálat keretében) - Gondozóház 
c/ bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó szociális ellátás - Idősek Ott
hona (Népjóléti Szolgálat keretében) 
- Szakosított Szociális Részleg (Kemenesal jái Egyesített Kórház 
Intaházai Szervezeti Egysége keretében) 

3. § 
A rendelet az alábbi címmel és 32. §-sal egészül k i : 

Tartós bentlakásos ápolást, gondozást nvúitó szociális intézmény 
Idősek Otthona 

32. § 
(1) Az Idősek Otthonába az a nyugdíjkorhatárt betöltött személy kérheti 
a felvételét, aki önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel 
képes, és akinek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem 

igényel. Kivételes méltányosságból az a 18. életévét betöltött személy is 
felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni. 
(2) Az intézménybe tör ténő felvétel feltétele, hogy a kére lmező a kü
lön rendeletben meghatározott egyszeri hozzájárulást a beköltözés nap
jáig a megállapodásban foglaltak szerint megfizeti. 
(3) Feltétele továbbá, hogy a felvételhez tartozó orvosi javaslat meg
felelő legyen az intézményi típushoz (mely helyszíni előgondozással 
és az intézmény orvosa felülvizsgálatával felülbírálható). 
(4) Az intézmény az Idősek Ot thonában lakó részére a szociális tör
vényben meghatározott teljes körű ellátását biztosítja. 
(5) Megszűnik az ellátás, ha az ellátott: 
- kéri az ellátás megszüntetését 
- másfajta ápolást, gondozást nyújtó ellátásra lesz jogosult, 
- magatartásával az intézmény házirendjét, illetve a közösségi együtt
élés szabályait megszegi, vagy cselekménye veszélyezteti az intézmény 
működését . 
(6) Az ellátásra vonatkozó egyéb kérdések tekintetében e rendelet 
általános szabályait kell alkalmazni. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
4 . § 

(1) Az alaprendelet 32., 33 §-aínak számozása címmel együtt 33. §-ra, 
34. §-ra változik, továbbá a záró rendelkezések címszó alatt a rendelet 
(1) - (5) bekezdései fölött 35. § számozással egészül k i : 
(2) Ez a rendelet az Idősek Otthonára, mint bentlakásos intézményre 
kért jogerős működési engedély kiadásával egyidejűleg lép hatályba. 
Celldömölk, 2000. szeptember 27. 

Baranyai Attiláné dr. Makkos István 
jegyző polgármester 
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A celli sport 2000. évi történései (2.) 
Az Üj Kemenesalja elmúlt évi 1. számában ketten is nyilatkoztak 

arról, hogy a sportolás terén több lehetó'ségre lenne szükség. Ekkor 
határoztam el, hogy az év végén egy rövid számadás keretében összeg
zem, hogy hónapról hónapra mi történt a celli sportéletben. Azzal a 
szándékkal teszem ezt, hogy a teljesség igénye nélkül bemutassam a 
celli sportrendezvények többszínűségét a szabadidősporttól az élspor
tig, a kicsiktói a nagyokig. Lehetőséget adva ezzel, hogy mindenki el
dönthesse: elegendó'-e kisvárosunkban a sportolási lehetőség. 

Május: Tavasz Kupa elnevezés
sel ovis focitornát rendeztek öt 
csapat részvételével Celldömöl
kön. A tornát a celli 
csapat nyerte, mely
nek tagjai voltak: Fe
h é r Bál in t , Somlai 
Zoltán, Horváth Dá
vid, Boznánszky Gá
bor, G ö r ö g M á t é , 
BÖcskör-Nagy Barna
bás , Leiner Gergő', 
E r ő s M á t é . E d z ő : 
Balhási István. - Ke
menesalja Kupa né
ven sikeres meghívá
sos egyéni asztalite
nisz versenyt rende
zett a CVSE-MÁV-
ÉPCELL. - Az alsó
sági női l abdarúgó
csapat C s á k á n y d o -
roszlón kupát nyert. -
Befejeződött a férfi 
N B Il-es kézilabda
bajnokság, a CVSE-
C E L L K O L O R a 6. 
helyen v é g z e t t . -
Óvodások és általa

hagyományos Hősök napi futást. 
Győztesek: óvodások: Boznánsz
ky Gábor. 1-2. o. fiúk: Márczi Pé

ter, leányok: Steiner Luca. 3-4. o. 
fiúk: Karácsonyi Gábor, leányok: 
Kazári Rita. 7-8. o. fiúk: Rozmán 
Gergő, leányok: Balázs Dorottya. 
- Sikeresen szerepeltek az Eöt
vös DSE birkózói Sárváron, a 
Nádasdy Kupán. - Befejeződtek 
az utánpótlás csapatok bajnoksá
gai. Az U-18-as csapat bronzér
mes lett. 

Jún ius : Nemzetközi szabadfo
gású versenyen szerepeltek Ka

p u v á r o n Fö ld i Csaba 
edző birkózótanítványai. 
Több dobogós helyezés 
mellett a diák I I . kcs. 45 
kg-os s ú l y c s o p o r t b a n 
Gáncs Zoltán végzett az 
élen. - Újabb NB I/B-s 
csapatot köszön thc t t ek 
Celldömölkön. A CVSE-
Antók FC labdarúgói az 
NB II-ben elfoglalt 4. he
lyezésse l kva l i f iká l t ák 
magukat a felsőbb osz
tályba. - Befejeződött a 
női NB Il-es kézilabda
bajnokság, a CVSE-JUB 
a 7. helyen végzett. - A 
Celldömölki Teniszegylet 
amatőr egyéni teniszver
senyt rendezett. - Az al
sósági női focisták Eger
ben ezüstérmet szereztek 
egy tornán. - A Szent Be
nedek Katolikus Általá
nos Iskola leány tornász
csapatai közül az I . kor-

nos iskolák részvéte- A Négy város labdarúgótornát Fehér László, a CVSE ügyveze- csoport „ B " ka tegór iá -
íével rendezték meg a tó' elnöke nyitotta meg. ban szereplő együttes az 

országos diákolimpiai döntőben 
a 4. helyen végzett. A csapat tag. 
ja i voltak: Balázs Viktória, Bog. 
nár Zsófia, Horvá th Fruzsina, 
Horvá th Zsuzsanna, Sebestyén 
Kinga, Teveli Orsolya. Edző; 
Czupor Ferencné. A I M I I . kor
csoportos lányok a 9. helyezést 
szerezték meg. - Az Eötvös isko¬
la 1-2 osztályos labdarúgói - kie.j 
gészülve sárvári hasonló komák
kal - Budapesten, a Gól iá t -
McDonald's gyermek Fesztivál 
küzdelmeiben az élen végeztek. 

Jú l ius : Az Eötvös DSE birkó
z ó p a l á n t á i a P á p á n rendezeti 
nemzetközi versenyen sok szép 
helyezés mellett két aranyérmet 
is szereztek. Az I . kcs. 55 kg-os 
súlycsoportban Hetényi Gergő, a 
I I . kcs. 31 kg-os versenyzői kö
zül pedig Egervári Gábor végzett 
az első helyen. - Alsóságon ren
dezték a Vasutas nap sportverse
nyeit. - Végvári vitézek nyomá
ban - t í z n a p o s ke rékpár tú rá t 
szervezett a K M K , melyen 16 je
lentkező vett részt. - A Celldö
mölkön megrendezett Négy vá
ros labdarúgótorna győztese is
mét a CVSE-Antók FC csapaü 
lett. 

Augusztus: Megkezdte bajno 
ki szereplését az Antók FC az NB 
I/B-s bajnokságban. - Nagy sike 
re volt negyedszer is a Ceil-Cu| 
nemzetközi kézilabda fesztivál 
nak, amelyen nyolc korcsoport 
ban hét ország 52 csapata vet 
részt. 

(folytaíjuk) 
- tim 

Fotó: Mihók! 

Edzőtáborban a labdarúgók 
Január 15-én utazott el a már 

h a g y o m á n y o s n a k m o n d h a t ó 
Marcali edzőtáborba a celli lab
darúgócsapat . Az eredeti tervtől 
e l térően Kellner Zsolt nem uta
zott a kerettel, tőle elköszöntek. 
Viszont a csapattal tartott a sike
res műtét után megérkező Vár
szegi László és az újonnan iga
zolt dunaszerdahelyi Varga Jenő', 
valamint az Elmax Pápa csapa
tának középpályása, Nagy Lajos 

is. Ez utóbbi já tékos leigazolásá
ról az edzőtábor után döntenek 
a csapat szakemberei. 

A szlovákiai Varga J e n ő a Du
nakeszi VSE NB l-es csapatában 
szerepelt legutóbb Magyarorszá
gon. A celldömölki együttesben is 
a balhátvéd posztján számítanak 
a játékára. A j ó felépítésű játékos 
leigazolását nyereségnek tartják a 
csapat vezetői. - tim -

Fotó: Mihók T. 
Felvételünk még az edzó'táborozás eló'tt, a labdarúgók celldömölki gyakori 
sán készült. 
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