Kifli a hóban
A kifli ott feküdt a hóban fagyot
tan, csonkán a vacogtató hideg
ben. Meghökkentett a látványa.
Napok óta kegyetíenkedett a tél.
A hó járhatatlanná tette az utakat,
kisebb-nagyobb településeket zárt
el a külvilágtól. Lépten-nyomon
hallottuk a figyelmeztetést: ha le
het, ne induljunk el otthonról.
Akik a mindennapi kenyerünket
száilították, ezt nem vehették fi
gyelembe. Nekik indulniuk kellett,
s küzdöttek a természet elemeivel,
hogy legalább az alapvető élelmi
szerek eljuthassanak hozzánk.
Amikor a kiflit megláttam, arra
gondoltam: mennyi ember és gép
munkája, áldozata kellett, hogy a
viszontagságos körülmények kö
zött is odakerüljön- az üzletbe,
azután az asztalra vagy a tízórais
zacskóba. Nem tudom, hogy a kif
li gazdája gondoit-e erre egy pilla
natig, amikor lendült a keze.
»-vl-

Színészbállal nyitották
a farsanai szezont

A színészek és barátaik - a Soltis Lajos
Színház, a Kemenesaljái Művelődési
Központ és a Kemenesalja Néptánc
csoport - rendeztek béli mulatságot a
farsangi szezon kezdeteként, január
18-án. A színi társulat tagjai A nők ha
talma című darabjuk mulatságos jele
neteit mutatták be, mintegy szűk ke
resztmetszetét adva ezzel a vígjáték
nak. A darabot annak szerzője és ren
dezője, Soíténszky Tibor ajánlotta a
közönség figyelmébe. Az előadás után
Söptei józsefné alpolgármester mon
dott pohárköszöntőt, majd a Keme
nesalja Néptánccsoport mezőségi és
szatmári táncokkal nyitotta meg a
bált. A mulatsághoz az ízletes vacso
rán, a Syrius együttes hangulatos mu
zsikáján kívül a bal szépe-választás is
hozzájárult. Az éjfélt követő tombola
húzás előtt hirdettek eredményt: a bál
szépévé Németh Edina gimnazistát

szavazta meg a közönség nagyobbik
része. Udvarhölgyei Kustos Orsolyo és
Simon Viktória lettek.
* LG.

A NEPTANCOSOK
BÁLNYITÓJA

Szalagot kaptak a végzősök " R Ö V I D E N
Ünnepélyesen feltűzték a szalagokat a
Berzsenyi Dániel Gimnázium végző
seire január 24-én. A délutáni prog
ram szavalattal kezdődött, majd a har
madik évfolyam búcsúzott el, az ének
kar egy musical-részletét adott elő. A
búcsúzó diákok osztályfőnökei is elkö

szöntek, s minden jót kívántak a gim
názium utáni életre. Feltűzték a szala
gokat a 70 diák mellére, majd mind
három osztály rövid műsort mutatott
be. Ezután megajándékozták a szülő
ket egy-egy szál virággal. A táncot ha
gyományos keringövel nyitották meg.

»A közösségi kultúráért
A magyar kultúra napja alkalmából Szombathe
lyen adták át a dr. Kiss Gyula Egyesület nevében
a Közösségi Kultúráért díjat, idén tizenöten kap
tak oklevelet, az elismerésben részesült Ipsics
Péter, a Kemenesalja Néptánccsoport vezetője,
Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljái Művelődé
si Központ igazgatója és Szomjú Lászlóné, a
Kresznerics Ferenc Könyvtár dolgozója is.
»Fórum a használtcikkpiacról
Lakossági fórumot tart Szálai József, a 6. számú
választókerület képviselője a használtcikkpiac
elhelyezése miatt. A fórum január 31-én (pén
teken) 17 órától a Nemesdömölki utcai vendég
látó- egység helyiségében lesz, ahova a Horváth
Elek utca, a Nagyvárad utca és a Radnóti utca ál
tal határolt terület lakóit várják.

Vállalkozóknak
Fórumot tartottak a celldömölki kis-,
közép- és nagyvállalkozók részére ja
nuár 23-án. A megjelentek két bizott
ságot választottak, amelyek az önkor
mányzati bizottságok mellett működve
vesznek részt azok munkájában. A vál
lalkozók pénzügyi bizottságának elnö

» Kiállítás a zeneiskolában
Péntek Olga budapesti rajztanár és festőművész
kiállítása látható az Ádám Jenő Zeneiskola és
Művészeti Alapiskola hangversenytermében. A
tárlat március 1-jéig látogatható.
ke Dudás Ernóné, a vállalkozók város
fejlesztési és műszaki bizottságának
elnöke ifj. Bakó László lett. Mindketten
külsős tagjai az önkormányzat pénzü
gyi és gazdasági, illetve városfejleszté
si és városüzemeltetési bizottságának,
így szavazati jogukkal élve tolmácsol
hatják a helyi vállalkozók véleményét
a város érdekeit szem előtt tartva.
» Fonyú R.

»A Himnuszt szavalta
A hagyományokhoz híven a Himnusz születésé
nek évfordulóján versmondóversenyt rendeztek
Körmenden. A versenyen Kustos Orsolya, a
Soltis Lajos Színház stúdiósa különdíjat kapott.
» Testületi ölés
Változott a képviselő-testületi ülés időpontja,
február S-én 14 órakor üléseznek a képviselők.

Elbocsátották a dolgozók egyharmadát
»
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Az új év első munkanapján 38 mun
kavállalójának mondott fel az üzlet
berendezéseket gyártó Kermodul
Kft. Az eljárást a dolgozók jogelle
nesnek tartják, hiszen a csoportos
elbocsátás tényét 30 nappal koráb
ban írásban kell közölni az érintet
tekkel. Ehelyett, az elbocsátottak
elmondása szerint, a biztonsági
szolgálattal a hátuk mögött tessé
kelték ki őket, mondván, visszafelé
már nincs út.

még így is mintegy 600 dolgozója volt a
kft-nek. Az üzem 1992-ben, a kötelező pri
vatizáláskor került - angol és osztrák érdek
lődők után - egy ukrán befektető, a nyikolajevi timföldgyár többségi tulajdonába. Ek
kortól elmaradtak a beruházások, amortizá
lódtak az eszközök, halmozódtak a hitelek.
A hazai piac egyre jobban beszűkült: az ad
digi megrendelőik helyett a kereskedőháló
zatot is multik lepték el, amelyek viszont
hozták magukkal a berendezéseiket. A foko
zatos leépülés után 1999 júliusában kezdték
meg az üzem felszámolását. A minimális
megrendelés következménye lett, hogy a
dolgozók 90 százalékát minimálbérrel fog
lalkoztatták és foglalkoztatják.
,• KERMODUL \ • .
Ez év január 6-án 38 dolgozónak kellett el
hagyni az üzemet. Borítékban megkapták a
személyi anyagukat, a decemberi és a január
6-ig esedékes fizetésüket. Egy héttel később
egy fórumon vettek részt az elküldött dolgo
zók. Elhangzott, hogy az utolsó munkában
töltött napon ki keltett volna fizetni számuk
ra a felmondási időre járó bért és a végkielé
gítést is. Mivel a cégnek nincs fedezete, a
felszámoló a Bérgarancia alaptól igényelheti
meg az elbocsátottak számára a szükséges,
A Kermodult, akkor még Keripar néven, egyénenként maximalizált összeget, ami
1967-ben alapították. A budapesti központú kölcsönként értelmezendő. A dolgozókkal a
cég 4. számú szakosított gyáregységeként fetszámolóbiztos azt is közölte, hogy a tarto
KGST-piacra, elsősorban az NDK-ba szállítot zásból fennmaradó részt csak a cégeladás
ta termékeit. A jól menó üzem akkor lett ke után tudják kifizetni. A gyűlésen az is szóba
vésbé sikeres, amikor önálló vállalattá ala került, hogy a munkaviszony jogellenes
kult, hiszen a központi üzembe beadott va megszüntetése után a dolgozók a Munka
gyonból előtte és a leváláskor sem arányo ügyi Bírósághoz is fordulhatnak.
san kapott vissza. A 80-as években azonban
1
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Molnár Géza
A Kemenesalja Területfejlesztési
Társulásnál 2001 áprilisától Mol
nár Géza tölti be a vidékfejlesz
tési menedzseri tisztet. A mene
dzser 1994 és 1998 között Já
nosháza polgármestere volt.
Molnár Géza 1977 óta él János
házán. Négy egyetemista és fő
iskolás leánya van. Három évvel
ezelőtt a családot nagy veszte
ség érte: felesége - aki több
éven át Keléd polgármestere volt
- súlyos betegség következtében elhunyt.
Azóta egyedül él, de hétvégeken hazajön
nek a lányok, s együtt a család, bár a leg
fiatalabb leány ritkábban toppan be, ó Bá
zelban tanul.
Molnár Géza régóta részt vesz a közéletben.
Ott szeret tevékenykedni, ahol segítségére
lehet az embereknek, a szűkebb vagy tá

gabb értelemben vett pátriájának. Ezért vál
lalta el még a 80-as évek elején a jánoshá
zi önkéntes tűzoltók elnöki tisztét. Amikor a
rendszerváltás utáni első választáson képvi
selő-testületi tag lett, ugyanez a cél vezet
te. Négy év múlva pedig öt választották pol
gármesterükké a jánosháziak. A polgármes
teri időszakra így emlékezik:
- Emberpróbáló, de szép időszak volt az a
négy év. Nagyon fiatal volt még a demok
ráciánk, s az első lépések bizonytalanok
voltak. A község működőképessége érdeké
ben több olyan intézkedési is meg kellett
tennünk, amelyek a lakosság körében bi
zony népszerűtlenek voltak. Ám ebben az
időszakban elkészült a szennyvíztisztító, el
kezdtük a szennyvízcsatorna kiépítését,
rendbe hoztuk a polgármesteri hivatal épü
letét. Emlékművet állítottunk a II. világhá
ború jánosházi áldozatainak, elkészültek a

ÜZEMET
Dr. Szabó Ernő zalaegerszegi felszámoló
biztos a hosszúra nyúlt felszámolásról el
mondta, hogy többször meghirdették a
Cégközlönyben az üzemet megvételre, né
zelődő volt, de komoly vételi szándékkal
érdeklődő, fizetőképes vevő nem érkezett.
Hogy az általában két évig tartó felszámo
lás miért tart már négy éve a celldömölki
üzemben, dr. Szabó Ernő azt mondta: ha
törvényes indok merül fel, akkor a felszá
molás tovább is elhúzódhat. A törvényes
indokot nem nevezte meg, üzleti titokként
tüntette fel. Az elbocsátásokról elmondta:
azért kellett 38 embert elküldeni, mivel a
faipari részlegnek nem volt megrendelése.
Az elbocsátással a költségeket tudják csök
kenteni, az üzemben maradóknak pedig
továbbra is lesz munkájuk.'Arra a kérdés
re, hogy miért volt rajt az összes dolgozó
decemberben az elbocsátandók listáján, a
következőket mondta:
- Automatikusan jelentjük be az összes c
gozót, mert a pályázatot is úgy írtuk ki, hogy
megvásárolható az üzem dolgozókkal, de
szükség esetén dolgozók nélkül is.
Hozzátette: ez év őszére el fognak jutni oda,
hogy zárómérleget készítsenek, vagyis be
fejezik a felszámolást.
Több mint kilencvenen dolgoznak még a
Kermodulban, a hajdan egyik legjelentősebb
celldömölki üzem ma csak vegetál. A kér
dés, mikor fejeződik be a négy éve tartó fel
számolás, és mi lesz a dolgozókkal.
Tulok Gabriella

közvilágítás korszerűsítésének tervei isi
hogy csak néhányat említsek a legforito-j
sabbak közül.
Polgármesterként tagja volt a Kemenesalja
Területfejlesztési- Társulásnak. Volt tehát ráj
látása a kemenesaljai kistérség problémáira
és lehetőségeire, ezért amikor létrehozták a
vidékfejlesztési menedzseri áliást, megpá
lyázta, és hamarosan két éve lesz, hogy ó
tölti be a tisztet. Mint menedzsernek az
egyik legfontosabb feladata, hogy az euró
pai uniós elveknek megfelelően a térség
legkisebb és legtávolabbi települései is tu
domást szerezzenek az előrelépésüket szol
gáló különböző lehetőségekről. Az uniós,
csatlakozás közeledtével és után is egyre
felelősségteljesebb munka hárul rá, de nem
riad vissza a sokasodó feladatoktól, bár né
ha- elkedvetleníti a még meglévő érdekte
lenség.
7

Molnár Géza 28 kemenesaljai település élet
feltételeinek javításában igyekszik segítsé
get nyújtani. Hogy a tervekből mi fog meg
valósulni a jövőben, az rajta is múlik.
»Völgyi László

Tűzbe mennek értünk
Vajon hányan élnek közöttünk, akik
nek a sziréna hangja egyértelmű jel
zést ad? Azt mindenki tudja, hogy ha
megszólal a semmivel össze nem
hasonlítható hang, akkor baj van. A
városban él azonban 20 olyan em
ber, akiknek a sziréna megszólalása
azt is megmondja, hol van a tűz: vá
roson belül vagy túl. Ök az önkéntes
tűzoltók.
pódör János 37 éve áll az egyesület
élén.
» Egy fél emberöltónyi idő alatt sem
veszti el az ügy iránti elkötelezett
ségét?
- Kérdezze csak meg a családomat,
hogy lehet úgy élni, az ember ébren
alszik, és akkor is készenlétben áll,
amikor éppen pihen. Szóval hozzá le
het szokni, mert ennyi idő alatt oly
sokszor és oly sok helyen kellett már
segítenünk Az elmúlt évben 41 -szer
vonultunk ki tűzesethez, de az autóés más műszaki mentéseken is jelen
voltunk. Celldömölkön és a környező
28 településről is bennünket hívnak,
ha baj van.
» Nem sok ez egy kicsit?
- Dehogynem! Főleg, ha hozzászámít
juk, hogy a tűzesetek 50-60 százaléka
vidéken van, és egyik település önkor
mányzatától sem kapunk segítséget.
Évi kétmillió forintból gazdálkodunk, az
előbb említett falvakba eljutni pedig
ennek az összegnek a felét emészti
fel. Eszünkbe sem jut a hívást megta
gadni, de bizony jó lenne, ha a támo
gatásukat élveznénk.

* Honnan tudják készülődés közben,
hogy vidékre mennek, vagy a város
ban marodnak?
- Ha szaggatott a jelzés, akkor Kenyé
ritől Pápocig bármely településre hív
hatnak. Négy perc alatt keíl a szertár
ba érnünk, és megkezdenünk a szolgá
latot. „Szerencsére" a tűzesetek általá
ban este vannak. Persze idézőjeles
szerencse ez, de tény, hogy önkéntes
kollégáim különböző helyeken dolgoz
nak, így napközben még nehezebben
lehetne utolérni őket. Az este máskü
lönben ellenséges is lehet, hisz a szer
tár öltözőjében például nincs villany.
Igaz, hogy mosdó és WC sincs, de eb
ben az a legnagyobb baj, hogy víz
sincs. Vagyis a tűzoltóautót az utcán
töltjük fel, mivel a tűzoltótelepen
egyáltalán nem tudjuk.'
» A tiszteletdíjukat már meg sem me
rem kérdezni.
- Pedig válaszolnék rá. Az alapsza
bályzat évi bruttó 80 ezer forintban ál
lapította meg ezt az összeget. Ezt nem
panaszként mondom, ez tény. Berzen
kedni lehet ellene, de nem érdemes.
Inkább keresem a lehetőségeket,
hogy pályázati pénzből megszerez
zem mindazt, amit lehet. A pénztelen
ség ellenére sikerült egy 600 ezer fo
rintos modern légzőkészüléket pályá
zat útján beszereznünk. Ugyanilyen
módon jutottunk új lámpákhoz, töm
lőkhöz. Két új tűzoitókocsit pedig aján
dékba kaptunk. Arra is büszkék va
gyunk, hogy az országba beérkezett
két ajándék IFA tehergépkocsiból az
egyiket mi, celliek kaptuk meg.

» A problémák ellenére Ön még
mindig elégedettségről, büszkeségről
beszél.
- Mert minden apró dolognak tudok,
tudunk örülni. Például, hogy a rendőr
ségtől rendszeresen kapunk elismerő
szavakat azért a segítségért, melyet
nekik nyújtunk. De tudunk örülni annak
is, hogy a város jegyző-asszonyához
még nem tudtunk olyan kéréssel for
dulni, melyet lehetőségeihez mérten
ne azonnal teljesített volna. Persze az
is örömmel töltene el, ha mi, önkéntes
tűzoltók többen lennénk a városban.
Kellenének nagyon a fiatalok. Mit gon
dol, ha elolvassák ezt az írást, meglát
ják, hogy mennyi mindenben nem a
pénz számít elsősorban? Hogy a segít
ségnyújtás öröme és a dicsérő szó
felérhet az anyagi elismeréssel?
» Németh ibolya

Előnyben a kemenesaljai kistérség
A Kemenesaljái Foglalkoztatási Paktum
kapcsán tartottak fórumot január ele
jén a kistérség polgármestereinek és a
vállalkozások vezetőinek a polgármes-

CSIZMÁR GÁBOR ÁLLAMTITKÁR TARTOTTA
A MUNKAÜGYI

rÓRUMOT

téri hivatalban. Fehér László polgár
mester vendége Csizmár Gábor, a
Munkaügyi Minisztérium politikai ál
lamtitkára volt, aki elmondta: Ma
gyarországon a munkanélküliség az
Európai Unió átlagához képest kisebb,
ám a foglalkoztatottság színvonalán ja
vítani kell.
A kormány szándéka az, hogy csök
kentse a járulékterheket: az összes
adóterhelés már két százalékkal lett
kevesebb, az egészségügyi hozzájáru
lást pedig három év alatt szeretnék
nullára csökkenteni. Különféle eszkö
zökkel szeretnék ösztönözni a beruhá
zásokat. Ezek között szerepel az a tá
mogatási lehetőség, amelyhez egy há
rommilliárd forintos keretet nyitottak
munkahelyteremtésre, az egyes pályá

zók egymillió forintot igényelhetnek.
Csizmár Gábor beszámolt arról is, hogy
a meghirdetett ezer távmunkahelyre
3400 igénylés érkezett a miniszté
riumhoz.
A hátrányos helyzetű kemenesaljai
kistérségről elmondta, hogy a foglal
koztatási paktum révén előnyt élvez
het az európai uniós csatlakozás után,
hiszen a paktum az EU által támogatott
konstrukció, amely a partnerségre
épül. Három év alatt 170 milliárd forin
tot lehet majd lehívni a kistérségek
foglalkoztatásának javítására. Keme
nesalja előbbre jár, hiszen az EU pályá
zati elvárásait alkalmazva a meglévő
kistérségi egyezségre építve rögtön
pályázni tudnak majd.
»J.G.

»
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A magyar
kultúra
napja
alkalmából

fin

BERL-Q ANDRÁS
ÉNEKES ÉS MESE
MONDÓ VOLT A
VENDÉG A VÁROSI
KÖNYVIÁRBAN,
A MAGYAR KULTÚRA
NAPJA ALKALMÁBÓL

RENDEZETT ESTEN.

veként hallhatták először. Ennyi, amit a szá
mok tükrében lehet mondani a versről. Köl
csey Ferenc mindössze 48'évet élt. Soroza
tos személyes tragédiái ellenére sem tört
meg: férfiasan kemény lelkű maradt mind
magánéletében, mind költészetében. Korá
nak politikailag leghaladóbb költője, a rend
Ünnep, mely nincs piros betűvel jelölve a szeres magyar irodalmi kritika egyik előké
naptárban. Ünnep, mely nem munkaszüneti szítője. Filozófiailag a legképzettebb költó,
nap. Ünnep, mely viszonylag új keletű és akinek ízlésmintát a görög-latin műveltség
adott, és akire egyaránt hatással volt a fran
vitatható tartalommal bír.
Tizennégy évvel ezelőtt ünnepeltük először cia felvilágosodás és a német idealizmus.
hivatalosan a magyar kultúra napját. Apro Politikus, ügyvéd, lánglelkű költő, az ország
póját az a kultúrtörténeti-irodalmi tény adta, gyűlésben elhangzott haladó gondolataira
hogy 1823. január 22-én fejezte be Kölcsey tízezrek figyeltek. És lánglelkű poéta, ami
Ferenc a Himnuszt. A vers először az kor az ifjúságért érzett aggodalma leíratja
Aurórában jelent meg 1829-ben. Megzené vele a Parainesis legismertebb gondolatát:
sített változatát 1844-ben Erkel Ferenc mú- az ember a közösségé, nem önmagáé.

A magyar kultúra napján előadásokat tarta
nak, elismeréseket adnak át, kulturális és
művelődéstörténeti események követik (súrún) egymást. Rendben is volna mindez, ha
nem kellett volna erre egy újabb napot kije
lölni, ha nem kellett volna újabb apropót ke
resni arra, hogy évezredes történelmi, iro
dalmi hagyományainkra emlékezzünk. És ha
mindez nem egyetlen napra korlátozódna.
Egy teljes napon (!) keresztül figyelünk a
magyar kultúra egészére. Nemzeti múltunk
ra emlékeztető gondolatok, identitástuda
tunk gyökerei, érték- és mértékadó szemé
lyek kerülnek mindössze egyetlen napra a
középpontba. A magyar kultúra napját ünne
peljük ahelyett, hogy a magyar kultúra min
dennapját ünnepelnénk. Csakhogy ez felté
telezné a mindennapok kulturáltságát, a kul
túra mindennaposságát. Kölcsey, aki egész
életében a tisztesség, az erkölcs példaképe
volt, aki a műveltség és a kulturáltság meg
teremtését életcélnak, nemzeti programnak
tekintette, szomorúan látná, hogy külön na
pot jelöltünk ki mindarra, ami napi rendsze
rességgel kellene, hogy jelen legyen éle
tünkben.
» Németh Ibolya

In memóriám „versben bujdosó
» H U S Z O N Ö T

É V E HALT

Villámszárnyakon jár az idő, mégis tisz
tán fel tudom idézni a döbbent pillana
tot, magyartanárom szomorú arcát, mi
kor bejelentette, hogy a költőfejede
lem. Nagy László 1978. január 30-án
meghalt. Emlékszem a pinceklubban
tartott gyertyás emlékműsorra, s hogy
a Seb a cédruson című vers után nem
szégyelltük a lecsorduló kamasz-könynyet. De ki is volt Nagy László? A teljes
válaszhoz szűk a hely, méltatlan a cikk
író. Ezt csak egy nemzet válaszolhatta
és válaszolhatja meg, minden iroda
lomórán, az emlékezés minden pillana
tával. Az iszkázi paraszti sorból beteg
sége miatt értelmiséginek szánt fiú az
egyetemes magyar költészet óriása
lett, Kolozsvártól Torontóig, Kassától
Lendváig. Ezerarcú és áldott kezű te
hetség, aki mindannyiunk helyett írt
verset és prózát, rajzolt és festett, ora
tóriumot szerzett, és külföldi költök
míves alkotásainak fordításával is gaz
dagított minket. Mert himnusza „min
den időben" nekünk szól. Miattunk és
egyben értünk lett „versben bujdosó
haramia", s a „föltámadt piros csizma"
nyomában Petőfit idézte meg a 20.

MEG

NAGY

LÁSZLÓ

század harmadik negyedében. „A kará
csonyfás ember" katonaköpönyegébe
öt burkolta be a gyermekkor, majd ő
óvott minket később, s ő vitte át he
lyettünk, de nekünk „fogában tartva, a
Szerelmet a túlsó partra" - jóllehet az
akkori kultúrpolitika fanyalgással ve
gyes eltűréssel nézte a nép egyszerű
gyermekének naggyá, szerintük túl
naggyá válását.
Szerette szülőföldjét. Ha kelet felé te
kintett, a Somló és a Bakony gyönyör
ködtette, nyugatra nézvén a Ság von
zotta tekintetét. Félúton két hegy kö
zött. Félúton mindig az iszkázi kedves
honi rög és a Parnasszus között, hová
oly sokszor megrajzolt szárnyas csikói
repítették nem egyszer. „Izgága Jé
zus" volt, ahogy Adyval és József Atti
lával együtt nevezte öt Latinovits Zol
tán, a szintén fájdalmasan korán el
hunyt „Színészkirály". Izgága volt, mert
normák közé nem volt szorítható, iz
gága volt, mert önpusztítóan dolgo
zott, soha egy percet sem pihenve, s
izgága volt, mert a végzetes infarktus
mellett tíz másik forradását is meg-találték a szívén... A miénk volt életé

ben, és a miénk most is. Negyedszá
zada nincs velünk, pedig júliusban le
hetne 78 éves. így írt a versmondá
son és íráson keresztül társává lett La
tinovits Zoltánról: „Szelíden és komo
ran, elszántan és árván: emberi tel
jesség." Nagy László, a „versben buj
dosó", értünk odaadóan, az időben
„megállva", mindannyiunk számára a
költői tökéletesség.
Január végének utolsó napjait morzsol
gatjuk, de versben megfogalmazott jó
kívánsága időtlenül érvényes:
„Adjon az Isten szerencsét,
szerelmet, forró kemencét,
üres vékámba gabonát,
árva kezembe parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen korán az ágyra hevernem, \
kérdésre választ 6 küldjön,
hogy hitem széjjel ne dűljön,
odjon az isten fényeket,
temetők helyett életet nekem a kérés nagy szégyen,
adjon úgyis, ha nem kérem."
»Ro-ló

»
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Gimnazista
a szépek szépe

Diszkó vagy bál?

»A NYELVEK ÉRDEKLIK, TÖBB SZÉPSÉGVERSENYEN IS INDULT
Ebben az évben is megrendezték a
Színészek és színészbarátok bálját,
az est keretein belül pedig megvá
lasztották a legszebb bálozókat. Az
idei bálkirálynő Németh Edina, a
Berzsenyi Dániel Gimnázium végzős
tanulója lett.
» Hogyan csöppentél a búlkirálynóváiasztásba?
- Mikor megérkeztünk, úgy fogadtak,
hogy húzzak egy számot. Nem ter
veztem a benevezést, de azért
beletúrtam a számok közé.
Most leszek 18 éves, a szeren
cseszámom is ez, és sikerült
ezt kihúzni. Akár jelnek is fel
foghatnánk. Nem tudtam,
mit kell tenni. A bálon úgy
viselkedtem, mint ahogy
szoktam, sokat táncoltam,
jól éreztem magam, néha
megszólított valaki, hogy
megkérdezze, mi a szá
mom. Később, 11 órakor ki
kellett állni, majd végigvo
nulni a többi bálozó előtt és
bemutatkozni. Szerettem
volna nyerni, úrrá lett raj
tam az izgalom. Először a
harmadik, majd a második
helyezettet hirdették ki. Haj
togattam magamban, akkor
lehetek még én az első, és
mikor kimondták, a 18-as
számú versenyző nyert, na
gyon örültem. Egy koronát
kaptam, szép sárga rózsacsok
rot, tortát, szoláriumbérletet
és ajándék-frizurát.
» Szeretnéd ezzel kapcsolat
ban folytotni az életed?
- A modellkedést jó szakmá
nak tartom, de semmiképpen
nem választanám fő célnak. Na
gyon rövid ideig lehetne űzni egy
ilyen hivatást. A huszonöt éves lányok
már szinte öregnek számítanak. A
modellélet az országban amúgy is
Pestre koncentrálódik, és nagyon
megterhelő lenne sűrűn fellátogatni.
Mellékállásnak, hobbinak, már inkább
szóba jöhet. Szeretnék Pesten tovább

tanulni valamilyen nyelvhez kötődő
területen, mert ebben iátom a jövőt.
Mellette próbálkozhatok majd a kar
rierépítéssel is.
» Milyen versenyeken próbálkoztál
már?
- Több szereplőválogatáson kipróbál
tam már magam kisebb-nagyobb sike
rekkel. Egy sörreklámban voltam hát
térszereplő, megmérettem magam a
Mis Hungary szépségversenyen, az
elődöntőig jutottam. Bene
veztem a Mis Alpok-Adria
szépségversenyre is, ahol
nem értem el helyezést,
de mindenképpen érde
kes volt. Szeretek tán
colni is, és kaptam egy
ajánlatot szintén Buda
pestről, hogy szambázzak. Ez sem való
sult meg, mert a tá
volság ugyanaz, és
eddig sem tudtam
ilyen tánccal foglal
kozni, de szívesen ki
próbálnám.
» Milyen tapasztala
tokat szereztél a ver
senyeken a társaid
dal kopcsoiotban?
- Úgy vettem ész
re, a társaság na
gyon sokszínű. Van
nak köztük dicsekvő
lányok, de szeren
csére sok az olyan is,
aki ugyanúgy izgul,
I mint én, és nincs köz
tünk nagy rivalizálás.
» Mit szól a környeze
ted, hogy ilyenre adtod a
fejed?
- Anyukám nagyon' örül,
büszke rám, mindenhová elkí
sér, a legfőbb támaszom. Az iskolában
is csak pozitív véleményt mondanak,
de már hallottam a hátam mögött
rosszalló megjegyzéseket is. Mindig
lesznek ellenlábasok. A jó visszajelzé
sek rendkívül megnyugtatóak, örömet
okoznak, bátorságot adnak.
» Szigethy Teodóra

Kellemes szombat este. Kimozduljunk? Menjünk
szórakozni, bulizzunk egy jót, érezzük jól ma
gunkat! Bizonyára sokan vannak úgy, hogy egy
kisebb családi összejövetelen az idősek felejt
hetetlen, mulatságos történeteket mesélnek:
„Nem is volt olyan régen, mikor babakocsiban
tologattunk, most meg már kész felnőtt lett be
lőled." Előkerülnek a fiatalkori emlékek: „Ami
kor mi fiatalok voltunk, sokat jártunk a papával
bálokba szórakozni."
Hol szórakozzon a mai fiatal? Rengeteg lehető
ség közül választhatunk, és biztos mindenki ta
lálhat magának megfelelőt. Sok helyen tartanak
mulatós esteket, ahol azért - ha nem is sok, de
- pár fiatal, megjelenik. A szezonban nálunk is
rendeznek elegánsabb bálokat, ahol a fiatalok is
szép számban képviseltetik magukat. A hagyo
mányos bál nem hal ki, sokan kedvelik, és
előnyben részesítik ezt a fajta kikapcsolódást. A
fiatalok kedvelt helye a diszkó is, de ezeket
sem lehet általánosítani, diszkója válogatja. So
kan vannak úgy, hogy nekivágnak az éjszaká
nak. Csoportokba verődve, dübörgő zenére tán
colva élvezik a szabad estét, ismerkednek, jól
érzik magukat.
Vannak, akik a modern, és vannak, akik a szoli
dabb kikapcsolódás mellett voksolnak, és van
nak, akik azt mondják, mindegy hova megyek,
az a lényeg, hogy jól érezzem magam.
»Szigethy T.

Országos
döntőben

Celldömölki diák képviseli a Vas
megyei iskolákat az Apáczai nép
daléneklési verseny országos dön
tőjében. Varga Balázs, a Gáyer
Gyula Általános Iskola 6. b osztá
lyos tanulója első helyezett lett a
szombathelyi megyei döntőn,
amit az Apáczai Kiadó és a Vas
Megyei Pedagógiai Intézet szerve
zett. Felkészítő tanára Paukovicsné Hegyi Gabriella.
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Vajon ki az igazi?
Ezt kérdezik a tinik, keressük érett fel
nőttként, és tűnődünk még őszülő haj
jal is. Mindannyiunkban él a boldog
ság keresésének vágya. Amíg lelkünk
másik feléhez elérünk, mesebeli pró
batételeken haladunk keresztül. Az if
júkori rajongásainkból, erotikus vonzó
dásainkból, kisebb-nagyobb szerel
meinkből okulva örömteli és kevésbé
örömteli élményekhez jutva érlelődik
bennünk az „igazi" képe.
Szerencsés esetben azonnal rátalá
lunk, és a lángoló szerelem bűvöleté
ben ő lesz a legszebb, a legjobb, a
legokosabb. Minden jó tőle származik
és hozzá tér vissza. A szerelem a ka„Mindenki tudjo, hogy ennyi oz egész,
oz élet csok arasznyi repülés földtói a földig.
A világnak mindegy, hogy meddig élsz,
de neked és nekem ez most az egyetlen,
oz eisó és utolsó bevetés."
Hajdan a legények a búcsúban mézes
kalács szívet vásároltak kedvesüknek,
ezzel fejezve ki érzéseiket. Ahogy vál
tozott a világ, ez a szép szokás bizony
kiment a divatból. Van viszont helyet
te más. Jó egy évtizede, hogy február
14-én, Valentin-napon ajándékozzuk
meg azokat, akik közel állnak a szí
vünkhöz. De vajon mivel? A virág, az
édesség és az apró plüssfigurák mel
lett ma is a különböző szívecskék a
leggyakoribb meglepetések.
Bizonyára velem együtt sokan gondol
ják úgy, hogy ha maguk készítik, még
szívhez szólóbb az ajándék. A hátralé
vő két hét éppen elegendő az elkészí
téséhez. Felejthetetlen emlék lesz egy
meghitt, gyertyafényes vacsora az al

pocs, aztán együtt élve megismerjük
egymás „nem ünnepi" arcát is. A hét
köznapok nehézségei formálják visel
kedésünket, jellemünket. A kritikus
helyzetekben dől el, mennyire va
gyunk harcedzettek, mennyire ismer
jük önmagunkat és társunkat. Meglát
juk-e az elfáradt, ideges, nyúzott má
sikban a hajdani nagy „ő"-t. Képesek
vagyunk-e együtt érezve, közösséget
vállalva vigasztalni, segíteni. Választ
hatunk. Megunva, csalódottan újra
kezdjük a keresést, mely izgalmakat,
csalóka szépségeket rejt. De ismét
elérkezünk a realitás szintjére, ahol a
feladatok várnak. Vagy kézen fogva
egymást bandukolunk tovább a ne
héznek ígérkező mezsgyén, ahol min
den egyes legyőzött akadály egyre
közelebb visz párunkhoz. Mi írjuk sor
sunkat azzal, hogy mesebeli vándorlá
sunkon melyik útra lépünk.
A hegymászók is kötélen tartva egy

kalomhoz terített asztal mellett. Ehhez
különböző, papírból készített dekorá
ciókat ajánlok.
A tányéralététet vágjuk szív alakúra.
Készíthetjük hullámkartonból vagy
szép csomagolópapírból. A szélét dí
szítsük krepp-papírból vagy tortapapír
ból készített fodorral. A szalvétát hajto
gathatjuk szív alakúra, vagy összefog
hatjuk rafiával, amelyet szívecskékkel
és gyöngyökkel díszítünk. A tányérok
mellé készítsünk a szív motívumot fel
használva üdvözlőkártyát vagy apró
emléktárgyat. Az ünnepi hangulathoz
illő gyertyát papírhengerekből készí
tett tartóba tehetjük. Lehet még az
asztalon papírvirág vagy szárazvirágkompozíció és egy kedves emléket
felidéző fénykép is, amelynek kerete
szintén papírból készülhet,
Az est zárásaként - de máskor is - szó
rakoztató lehet az alábbi egyszerű já
ték. A játékosok felváltva raknak a szív
alakú játékmezőn lévő körlapokra há
rom-három eltérő színű bábut. Azután
felváltva lépnek,- mindig egy szomszé
dos mezőre. (Foglalt mezőt átugrani ti
los.) Az győz, akinek először sikerül a
három bábuját valamelyik átlóegyenes
mentén elhelyezni, vagy játékostársa
mozgását megakadályozni.
»Bolhási Istvónné

mást, verejtékezve, megküzdve ai
elemekkel, a ritkuló levegővel, jutnak
fel a csúcsra. A mély összetartó szere
lem szinte nem is érzelem, hanem az
egymásért végrehajtott cselekedetet
sokasága. Néha találkozunk ilyen
dát megélő idős párokkal, akikből SL
gárzik az összetartozó szeretet fénye;
Titkukat kutatva bukkanunk rá az öröl>
emberi értéket jelentő hűségre:
Ahogy a mesebeli királyfi is csak akkori
nyeri el kitartása, hűsége jutalmát, he
felmászik az égig érő fa tetejére, eH
lenéll a búbájnak, és a nehézségei"
nem fordítják vissza, úgy előttünk is
nyitva áll az út a szeretet mélységé
nek megismerésére. Vándorlásunk vé
ge felé megkaphatjuk azt a ritka aján
dékot, hogy a korábbinál nagyobb]
szeretettel és odaadással foghatjuk
meg egykor kiválasztott társunk kezét
a „boldogság kék madarára" lelve.
»Szobó Viktóric

SIÉPSEGAPOLAS
Óvjuk a bőrünket!
A hideg, szeles téli időben legnagyobb
gondot a bór kiszáradása okozza, ezért
annak megfelelő védelme elengedhe
tetlen ebben az időszakban is. Fontos
szerepet játszik a smink is, mivel a bőr
típusnak megfelelő alapozókrém is vé
delmet nyújthat a bőrnek. Télen gyakori
az érzékeny, gyulladásra hajlamos, kipi
rult bór. Ilyenkor a bór lipoid rétege
(zsírköpenye) kiszárad, meggyengül a
védelem, zsír- és vízhiány léphet fel.
Ezért legfontosabb a bőr tisztítása és a
hídratálóahyagok bejuttatása. Erre a
legalkalmasabbak az A,C,E-vitamin tar
talmú készítmények, ilyenkor fokozottan
kell figyelni a táplálkozásra is, így ter
mészetes úton is szervezetünkbe juttat
hatjuk a vitaminokat. A fűszeres, nehéz
ételek is nyomot hagynak a bőrön.
A téli hónapokban kevesebb napfény
éri a bőrünket, ezt szoláriumozással pó
tolhatjuk. A szolárium D-vitamint képez,
javítja az immunrendszert, megakadá
lyozza a csontritkulást, hatásos a dep
resszió ellen, és a melegből energiát
nyerünk.
»Nagy Zsuzsa kozmetikus

»

Új barátok közt
Aj Új Barátok Alkoholizmus Ellenes
Kíub a '80-as években alakult meg,
majd egy kisebb kihagyást köve
tően 1994-ben indult újra. Dömötör
Imre lemondása után Varga Tamás
került a klub élére.
Varga Tamás elmondása szerint az alko
holizmussal, mint betegséggel szem
ben veszik föl a harcot. A klubtagok
70-80 százaléka erősen érintett e té
mában: gyógyult betegekről van szó.
Két külsős segítő dolgozik még a Klub
körül, akik intaházán dolgozó szakem
berek. Heti rendszerességgel találkozik
az a 20-30 ember, akik szükségét érzik
a sorsközösséghez tartozni. A klub
olyan befogadó társaságot jelent szá
mukra, amely érti és érzi a problémái
éit. Nemcsak az újrakezdésben segíte
nek a rászorulóknak, hanem, ha kell,
munkahelyet, albérletet szereznek az
ismét beilleszkedni akarók számára.
A klubvezető és a klubtagok is tudják,
hogy a heti egy alkalom nem elegendő.
Szeretnék, ha lehetőségük nyílna egy
készenléti csapat megszervezésére,
amelynek tagjai a nap bármely szaká
ban a bajba jutottak rendelkezésére áll
nak. Ehhez azonban szükség lenne a
meglévő hely bővítésére. A klubtagok foglalkozásukból adódóan - vállalnák a
kivitelezést, mindössze az építőanyag
megvételéhez igényelnék a támogatást.
A segítségre azonban nem csak ebben a
formában lenne szükség. Varga Tamás
tudja, hogy a háziorvosok együttműkö
dése nélkül nem tudják megtalálni a se
gítségre szorulókat. Szükségesnek tarta
né a kapcsolattartást, hiszen az érintet
tek felkutatásában elsősorban az orvo
sok tudnának segíteni. A gyakorlat azt
mutatja, hogy nemcsak felnőttek, ha
nem sok fiatal is érintett e témában. Az
AE Klub támogatná egy, a fiatalokkal
foglalkozó alkoholizmus elleni klub létre
jöttét. Hitelesen olyan fiatalember áll
hatna az ifjak elé, aki maga is hasonló
korú. Működésükhöz a jelenlegi AE Klub
helyiséget biztosítana és anyagi erőfor
rásokat is átcsoportosítana.
Szeretnék, ha minél több emberen tud
nának segíteni. Az anonimitás megőrzé
sével lehet jelentkezni mindazoknak,
akik közvetlenül igénylik a segítséget, és
olyan családok jelentkezését is várják,
amelyeknek hozzátartozójuk szorulna az
AE Klub támogatására. {Varga Tamás te
lefonszáma: 06 20/9393-643)
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Világvallásokról fiataloknak,
klub kismamáknak
Az Esztergom-budapesti Érsekség Ma tés után párbeszédet folytaínak a család
gyarország időben és rangban első főegy- ról, a gyerekekről és a nevelésről. És amíg
házmegyéje, II. Szilveszter pápa adta ki ala az anyukák a mindennapok gondjairól, örö
pító oklevelét. Az érsekség megőrizte meg meiről beszélgetnek, addig a kicsik játsz
különböztetett szerepét, és innen kerül ki hatnak. Társasjátékok, babák, rajzeszközök
az ország első főpapja, prímása. Dr. Erdő várják őket az otthonosan berendezett,
Péter, akit január 11-én iktattak be tisztsé gyermekbarát környezetben.
gébe, 82. a sorban. Elődje, Paskai László A tiszteletes nem titkolt szándéka közé tar
2002 végén kérte fefmentését szolgálata tozik, hogy ezt a közösséget kétféleképpen
alól. II. János Pál pápa december elején is bővítse. Azt szeretné, ha a közösség tag
küldte meg a felmentő határozatot, egyben jai nemcsak keddenként, hanem a vasár
dr. Erdő Pétert jelölte ki Paskai László helyé napi istentiszteletek alakalmáva! is elmen
re. Mint indoklásában leírta: megérdemelt nének a templomba, a gyerekekkel együtt.
tekintélyt és kiemelkedő elismertséget Ezzel megvalósulhatna az a - határainkon
szerzett eddigi munkássága során.
túl már működő - modell, mely jelzi, hogy
Az újonnan kinevezett prímás 1952. június a gyülekezeti életben minden korosztály
25-én született Budapesten. Huszonhárom nak és rétegnek helye van. Szentpályéves koréban szentelték pappá. Tudomá Juhász Imre szeretettel vár minden új je
nyos munkássága sorén 300 cikket és két lentkezőt, nemcsak a református hívek kö
önálló könyvet jelentetett meg, számos zül, hanem mindazokat, akik nyitottak a
külföldi teológiai egyetem választotta dísz keresztyén értékekre.
doktorává, ugyancsak több külhoni akadé
miának tiszteletbeli tagja. Kinevezéséig a
Pázmány Péter Egyetem egyetemi tanára, Érdekes kezdeményezésbe kezdett az
Evangélikus Ifjúsági Kör: a világvallások
majd az utóbbi két évben direktora volt.
Paskai László nyugállományba vonulása jobb megismerését tűzte ki célul. A tavalyi
után is az egyetlen marad Magyarorszá évben a történelmi egyházakról esett több
szó, és az ökumenikus imahét időbeli ki
gon, aki pápa-választó joggal rendelRezik.
szélesítését valósították meg. Az idei esz
tendőt a világvallások jobb megismerésé
Kismama klub létrehozását és működteté nek szentelik. Mint a fiatalok vezetője, Sza
sét határozta el a református gyülekezet. kos Csaba lelkész elmondta: élénk az ér
Szentpály-Juhósz Imre kezdeményezésére deklődés a fiatalok körében a keresztyén
decemberben tartották meg az első össze egyházakon kívüli hitélet iránt. A világ po
jövetelt. A református tiszteletes elmondta: litikai helyzete, az aktuális világméretű
a közösség fiatalasszonyaival beszélgetve konfliktusok.mind szükségessé teszik a fia
tapasztalta meg, hogy mennyire azonos talok tisztánlátását. Az első vendég egy
problémákkal küzdenek az ifjú édesanyák. budapesti fiatalember lesz, aki gyakorló
Gondjaik egyformasága ellenére elkülönül muzulmánként valóban reális áttekintést
tud adni az iszlámról. Az ifjúsági kör tagjai
ten élnek, nem ismerik egymást.
Az édesanyákat gyermekeikkel együtt szeretettel hívnak minden érdeklődőt a
kedd délelőttönként tíz órakor fogadják a más felekezethez tartozó ifjak köréből is.
gyülekezeti ház kistermében. Az igehirde» Németh I.

Évfordulót
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ÉVES AZ ALSÓSÁGI EVANGÉLIKUS

TEMPLOM. A GYÜLEKEZET JANUÁR 26-ÁN ÜN
NEPELTE AZ ALAPÍTÁST.
AZ ESEMÉNYRŐL KÖVETKEZŐ LAPSZÁMUNK
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Évfordulók,
események
a város
múltjából

zsenyi Dánielt. Kis János 1802 és 1808
között élt és szolgált itt. Maga köré
gyűjtötte a Sopfonban nevelkedett
paptársait, akik közül többen maguk is
foglalkoztak írással. A nemesdömölki
parókia az ó idejében Kemenesalja
szellemi központja volt. Az utókor en
nek megjelöléséről elfeledkezett.
175 éve, 1828-ban - A Marcal szabad
víztér, ellene védekezni szinte lehetet
len. Nem a papok az urai a földnek,
hanem a Marcal. A folyón átkelni csak
Karakónál, Mersénél és Marcaltőnél le
hetett. Egyébként a túlsó partot csak
csónakkal vagy dereglyével lehetett
megközelíteni.

215 éve, 1788-ban - Utoljára miséztek
a ma már csak romjaiban létező
pórdomölki templomban. Sajnos nem
egészen átgondoltan azt követően
gazdasági célokat is szolgált az épület.
200 éve, 1803-ban - Kis János nemesdömölki lelkész, műfordító, nyelvmű
velő, később püspök felfedezte Ber

170 éve, 1833-ban - A Magyar Tudós
Társaság pályázatán, melynek tárgya
egy elemi tanítói kézikönyv írása volt,
Edvi Illés Pál nemesdömölki lelkész első
díjat kapott. Könyve népszerűségét jelzi,
hogy négy kiadást ért meg. 1831 és
1863 között élt és dolgozott itt Edvi Illés.
Ó írta le hitelesen az 1848-49-es forra

dalom és szabadságharc kemenesaljai
eseményeit, a bukást követő éveket.
„Pénz és gazdagság, mindnyájan tudjá-j
tok, Nem volt törekvésem, csak e szent
írások, Hivatal, tudomány, olvasás, nej!
velés. Könyvek, tisztes élet, itthon
veszteglés, Ezekben mutattam példát",
írta egyik versében. 1998 óta emlék
tábla jelzi áldásos tevékenységét.
120 éve, 1883-ban született Gáyer
Gyula bíró, botanikus, a természet, aj
füvek, fák cserjék, virágok kutatója. AJ
Vas Megyei Múzeum Természetrajzi
Osztályának vezetője, megalapozta alj
dendrológiai gyűjteményt, a termés
es tobozgyűjteményt, a herbáriumot, a
tájképgyűjteményt és a természettu
dományi szakkönyvtárat. A szegedi
egyetem magántanára volt, Celldö
mölk díszpolgára lett. Nevét 17 nö-J
vény névfaj, alfaj és változat viseli.
Mellszobra egykori lakóháza kertjében,
a Hunyadi utcában áll.
» Kóldos Gyula

Kemenesalja műhelyei
»

EGY

SZELET

SÜTI

A

MACI

CUKRÁSZDÁBAN

Gyermekeim számára fogatom lett a A celldömölki történet 16 éves, de előtte
„nagymama sütemény", mert min Jánosházán már 5 évig volt egy preszdig finom, változatos, és egyáltalán, • szónk, ez teljesen érthetőnek mondható,
olyan, amilyennek lennie kell. Egy hiszen az egész családunk vendéglátós.
kicsit a nagymama süteményei kö A presszó jellegéből adódott, hogy volt
szönnek ránk, ha betérünk a Maci sütemény és fagyi is, de mivel lejárt a
cukrászdába, mert Csőre Judit mel szerződésünk, s úgy gondoltuk, hogy már
lett édesanyjával, Vilma nénivel is begyakoroltuk magunkat, akkor döntöt
találkozhatunk, s a szelet süti mellé tünk Celldömölk mellett. A mostani hely
kapjuk a nem formaságként ható ből adódik, hogy itt már nem is akartunk
kérdést a családról, munkáról, gye alkohol árusításával foglalkozni, hanem
rekekről. A cukrászda csak pár négy inkább a saját készítésű süteményeket
zetméter, de a történet, amit Judit részesítettük előnyben, üdítő, kávé, tea
mesélt el, 16 éve kezdődött.
kíséretében. Azt gondoltuk, hogy nekünk
ez így elég lesz a megélhetésünkhöz. Az
első négy év nagyon nehéz, keserves
volt, és sokszor gondoltam arra, hogy
feladom, hiszen nehéz jó szakembere
ket, munkatársakat találni, és a jó hírné
vért - mely a legfontosabb - nagyon meg
kell dolgozni. Szerencsére 12 évvel
ezelőtt összeállt egy olyan gárda, amelylyel, mondhatni, egy csapat vagyunk, s
ez nagyon jó. Jóformán senkinek sem kell
mondani, hogyan és mit csináljon. Az
örömök közé sorolhatom elsősorban a
vendégeinket, mert nagyon jó vendé
geink vannak, akikkel - azt mondhatom szeretjük egymást. Igazából az számít,
hogy elégedettek a munkánkkal, a ter
mékeinkkel, visszatérnek, s ez nagyon

fontos. Különösen azért, mert Celldömöl
kön szinte nincsen idegenforgalom, s ne
künk a törzsvendégekre kell hagyatkozni,
ami hála Istennek eddig működött is. En
nek persze az is része, hogy a piac köve
telményeihez igazítjuk árainkat, és jó mi
nőséget igyekszünk adni. Talán többlet
ként járul hozzá a vendégszeretet, mely
ugyanolyan fontos tényező. Ha ezt a
színvonalat tudjuk és akarjuk tartani, ak
kor elégedett leszek, hisz a bővítésnek
sok minden gátat szab a vendéglátás te
rületén. Szeretnénk a családias légkört is
megtartani, melyhez nagyban hozzájárul
az, hogy anyukámmal ketten vagyunk a
cukrászdában. Hiszem, hogy ezen ténye
zők mellett azért köszönettel tartozunk
az Istennek is, mert a munkánk árán
megadja a megélhetésünket, amiért
csak hálásak lehetünk.
» RO-IÓ

» O L V A S Ó I
Megkérdeztü
» válaszoltak

OLDAL

geszseg

logyan
Finta Zsolt

Minden évben beoltatom magam Korábban évekig sportoltam, ma
influenza elleni védőoltással, ez ed már mint játékvezető figyelek arra,
dig bevált, idén sem fogom elmu hogy mindig jó kondiban legyek.
lasztani, éppen arra várok, hogy a Jelenleg alapozással, kondizással
vakcina megérkezzen. Emellett készülök a vizsgámra. A sport mel
igyekszem sokat mozogni. Rend lett a helyes táplálkozást tartom a
szeresen kijárok a Ság hegyre, a legfontosabbnak, rendszeresen
pincémnél mindig akad tennivaló. eszem gyümölcsöt, zöldséget. Az
Egy kis fizikai munka nemcsak erő- alma az egyik kedvencem, mond
sebbé teszi az ember szervezetét, hatom azt, ilyenkor kilószám fa
hanem ellenállóbbá is a betegsé lom. Ráadásul télen könnyebben
gekkel szemben. Figyelek a táplál és olcsóbban juthatunk hozzá. A
kozásra, naponta fogyasztok gyü gyümölcsök fogyasztását jóval
mölcsöt, zöldségféléket is. Minden hasznosabbnak tartom, mint azt,
nek köszönhetően az elmúlt éveket hogy vitaminkészítményekkel töm
betegség nélkül vészeltem át.
jük a szervezetünket.

Tornászom és vitaminokat szedek,
így próbálom télen is megőrizni az
egészségemet. A mozgást egyéb
ként nagyon fontosnak tartom, leg
többször otthon szoktam néhány
aerobic gyakorlatot végezni. Emel
lett reggelente feloldok egy C-vrtaminos pezsgőtablettát, én így gon
doskodom a szervezetem vitamin
szükségletéről, így erősítem az im
munrendszeremet. Az influenza el
leni védőoltásnak nem vagyok hí
ve, előnyös -hatása mellett sok
rosszat is hallhatunk róla. Szeren
csére többnyire betegség nélkül
vészelem át a telet.

»Egészségügyi SZOLGÁLAT
1. szombat
2. vasárnap
3. hétfő
4. kedd
5. szerda
6. csütörtök
7. péntek
8. szombat
9. vasárnap
10. hétfő
11. kedd
12. szerda
13. csütörtök
14. péntek
15. szombat
16. vasárnap
17. hétfő
18. kedd
19. szerda
20. csütörtök
21. péntek
22. szombat
23. vasárnap
24. hétfő
25. kedd
26. szerda
27. csütörtök
28. péntek

Dr. Kassas M. Khaíed
Dr. Mesterházy Zsuzsanna
Or. Szabó Ildikó
Dr. Schrott Olga
Dr. Nagy János
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Márton Katalin
Or. Gájer Tatjána
Df. Schrott Olga
Dr. Bérdi Gusztáv
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Kiss Imre
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Szabó Ildikó
Dr. Márton Katalin
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Szabó Ildikó
Dr. Gáyer Tatjána
Dr. Nagy János
Dr Pánykó Magdolna
Dr. Schrott Olga

Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné

Sajnos nem fordítok az egészségem
megóvására annyi figyelmet,
amennyit kellene. Szerencsére a
gyümölcsöt minden mennyiségben
szeretem, a kedvencem a banán és
az alma. Rengeteg mézet fogyasz
tok, reggelente mézes kenyérrel in
dítom a napomat, de ha már egy
kicsit kapar a torkom, akkor is a
mézes csuprot veszem elő, egy-két
kanállal eszem belőle. Ennél jobb
védószer szerintem nem is kell, biz
tos vagyok abban, hogy így minden
bacilus és vírus elkerül a télen. Vé
dőoltást nem szoktam kérni, és vi
taminokat sem szedek.

Utazás autóbuszon
Jegyet váltani elővételben a jegyterjesztő-hálózat
ba bevont elárusító helyeken vagy az autóbusz
vezetőnél lehet.
A jegyek árai:
Vonaljegy elővételben
85 Ft,
Vonaljegy az autóbusz-vezetőnél vásárolva 85 Ft,
Egyvonalas, névre szóló bérletjegy, havi 1895 Ft,
Egyvonalas, névre szóló bérletjegy, félhavi 1250 Ft,
Összvonalas, névre szóló bérletjegy, havi 2365 Ft,
Összvonalas, névre szóló bérletjegy, félhavi 1560 Ft,
Tanuló-nyugdíjas bérletjegy, havi
768 Ft,
Összvonalas, arckép nélküli bérletjegy, havi 7095 Ft.
Felszállás: csak az első ajtón.
Jegykezelés-érvényesítés: felszálláskor azonnal, az
autóbuszban elhelyezett lyukasztókészüléken.
A havi, negyedévi, éves bérletjegyek a naptári hó
nap, negyedév vagy az év első napjának 0.00 órájá
tól az adott időszakot követő hónap 5-én 24.00 óráig
érvényesek. Az I. félhavi bérletjegy a hónap 4. nap
jának 0.00 órájától a 20. nap 24.00 órájáig terjedő
időre, a II. félhavi bérletjegy a hónap 19. napjának
0.00 órájától a következő hónap 5. napjának 24.00
órájáig érvényes.
A kutyaszállítás díja azonos a járatra érvényes vonal
jegy árával, a vakvezető és a rendőrségi kutyák szál
lítása díjtalan.
• 11,
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Gyenge őszi zárás után tovább
romlott az Antók FC esélye
Az Antók FC gyenge Őszi szereplése után to
vább rontotta az esélyüket a Demecser vissza
lépése az NB l/B futballbajnokságból. A Demecserben szerzett egy bajnoki pont törlése nem
kettő, hanem hárompontos hátrányba hozta a
cellieket a BKV csapatával szemben. Igaz, Tata
bányával szemben ugyancsak hárompontos
lett a hátrány, s ennek következtében a har
madik kiesési hely e három csapat között fog
bizonyára eldőlni abban az esetben, ha nem
lesz további visszalépő. A Demecser visszalé
pése azt is jelenti, hogy tavasszal mindössze
nyolc hazai találkozóra kerül sor. Ugyanannyi
ra, mint ahány találkozón gólképtelen maradt
a csapat az őszi szezonban.

nor csapatával a legkevesebb gólt rúg-'
ták, mindössze tizenhármat. A csapat
góllovő listáját három-három góllal Cser
nák József és Jáger Sándor vezeti. Továb
bi gólszerzők: Csíkvár Csaba 2, Lengyel
Miklós, Marian Marius, Takács Béla, Ta-!
kács Szilárd, Tóbiás Zoltán és Borsi Csaba
(Pápa) öngól. A kapott 30 gólt tekintve aj
14. helyet foglalja el a csapat, megelőz
ve többek között a Balassagyarmatot, a
Hévízt és a Szolnokot is.
A csapat kilenc hazai találkozóját 8500
néző tekintette meg. Igaz, 3700 nézővel
kevesebben voltak kíváncsiak a celli kék¬
Sárgákra, mint egy évvel ezelőtt, de
még így is a 10. helyet foglalta el a Cell
dömölk a nézők számát tekintve. A tava-;
lyi celli nézőszámmal az idei őszi szezon
ban a Haladás „dicsekedhet". A legtöbb
néző Diósgyőrben volt kint a pályán. Tíz
bajnoki mérkőzésüket 44 ezer 500 meg
szállott néző látta. A legkevesebben a
BKV Előre mérkőzéseit látogatták, a tíz
hazai találkozót mindössze 2800 szurko
ló nézte végig. Vidéken a celli csapat
mérkőzésein 7800 néző jelent meg. Vi-.
déken legtöbben a Vasas találkozóira
mentek ki, 15 ezer 800-an.
Hazai pályán a Balassagyarmat, Bük,,
A Nemzeti Sport tudósítóitól kapott osz DVTK, Haladás, Pécs és a Tatabánya ma j
tályzatok is a helyezést tükrözik. Telje radt veretlen. Közülük a Pécs érte el aj
sen megérdemelten a kapus, Baji Ta legjobb hazai helyezést, a tíz találkozó
más átlagos 6-os osztályzatával vezeti a ból csak a Kaposvár tudott pontot rabol
csapat ranglistáját. Őt Takács Béla 5.6- ni a Mecsekalján. Vidéken a Kaposvár
os és Szöllósi Róbert 5.5-ös osztályzattal volt a legeredményesebb, veretlen csa
követi. További érdemjegyek: Jáger pat viszont nem volt.
Sándor és Tóbiás Zoltán 5.3, Bozsó Fe Kis szerencsével és jobb helyzetkihasz
renc, Csernák József és Lengyel Miklós nálással az Antók FC előbbre is végezhe
5.2, Dobos Gábor 5.1, Csíkvár Csaba és tett volna a bajnokságban. Kiesőhelyet
Pintér Zoltán 5.0, Marian Marius 4.9, Ta mindössze három alkalommal foglalt el.
kács Szilárd 4.8, Hollósi Ferenc és Latyák a csapat. Hatszor a 17., egyszer pedig a
Tamás 4.5. Oravecz András a negyedik 16. helyen végzett az őszi idényben. A
fordulótól sérülés miatt nem léphetett szezon kezdetén a kilencedik fordulóig a
pályára, az ő játékát 5.2-re, míg Né középmezőny tagja volt, sőt egyszer a
meth József két értékelt mérkőzését 6. helyen is állt. Négy alkalommal 9.,;
pedig 5.0-re értékelték.
egyszer 8., 10., 11., és 13. helyet sze
Az őszi idényben a legtöbb gólt a DVTK rezte meg. A hajrában a sérülések, sár
helyezte el az ellenfelek hálójába, szám ga lapok miatti hiányzások és kiállítások
szerint 42-t. Igaz, ebből nyolcat a Deme is közrejátszottak a végső helyezésben.
cser visszalépése miatt a tavaszi rajtra A folytatás nem lesz könnyű, de remél
annulláltak, fgy az élre harminchat lőtt hető, jobb lesz az őszinél, még akkor is,
góljával a Nyírség Spartacus került. A ha a nehézségek továbbra is fennállnak.
celliek 14 lőtt góíjukkal az utolsó előtti Ebben bíznak a celli szurkolók.
helyen végeztek, ám mivel nekik is tö
röltek egyet, így holtversenyben a Mo
»-íf/Th

Tehát vesztett pontok alapján a kieső
hely a celli csapat számára elkerülhe
tetlen volt. Ha azonban elvonatkozta
tunk minden más eseménytől, ami a
celli futballt érte, akkor természetesen
a csapat hozta magát abba a helyzetbe,
amelybe az utolsó fordulóban került.
Az őszi idény mérkőzésein 18 játékos
nak volt lehetősége pályára lépni. Ezek
közül egyedül a kapus, Baji Tamás töl
tötte az összes időt a pályán, amely
1710 percet jelent. A kapust Szöllósi Ró
bert követi. Ő mindössze egy perccel
töltött kevesebb időt Baji Tamásnál a
pályán. Az első fordulóban sérülés miatt
került az utolsó percben cserére. A játé
kosok között az alábbi sorrend alakult ki:
Takács Béla 17 mérkózés/1467 perc,
Dobos Gábor 17/1459, Csernák József
19/1416, Jáger Sándor 17/1357, Bozsó
Ferenc 15/1333, Tóbiás Zoltán 16/
1247, Lengyel Miklós 14/1226, Marian
Marius 18/1203, Takács Szilárd 19/
1103, Latyák Tamás 14/1024, Hollósi
Ferenc 17/875, Csíkvár Csaba 15/617,
Pintér Zoltán 12/590, Oravecz András
3/238, Németh József 7/202 és Győr
vári Gábor 1/15.

;

:

J

A CVSE-ANTÓK FC
VÁLTOZATLAN
ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN
KEZDI A TAVASZI
SZEZONT
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A gólképtelen mérkőzéseken kidolgozott számtalan helyzetből, mondhatnám ziccerből, vidéken, Póton és a
REAC-mérközésen, hazai pályán a Pécs,
Monor és Diósgyőr elleni találkozókon
egy-egy találattal, akár hét ponttal is
szaporíthatta volna pontszámait a csa
pat. Nem sikerült. Ez lehet pech, de le
het képességbeli gond is. A hiányzó
pontok nélkül végül az összesítésben a
18. helyen végzett az Antók FC a tény
legesen szerzett tizenhét pontjával Eb
ből vidéken kilenc mérkőzésből öt pont
volt a termés. Ha csak a vidéki mérkő
zések tabelláját nézzük, akkor ez az öt
pont a 15. helyezéshez volt elegendő. A
gyenge szereplés tehát hazai pályán
történt. A csapat három-három győzel
me és döntetlenje mellett a négy vere
ség soknak tűnt, s a szerzett tizenkét
pont csak a 17. helyre lett elegendő a
hazai mérkőzések tabelláján. Oe ez is
csalóka, mert a Kaposvár mindössze hat
mérkőzést játszott hazai szurkolók előtt.

»
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Az asztaliteniszezők következő mérkőzései
Február 13.
Február 15.
Február 15.
Március 8.
Március 8.
Március 16.
Március 16.
Március 22.
Március 22.
Március 29.
Március 29.
Április 5.
Április 6.
Április 26.
Április 26.

15.30 óra
11.00 óra
11.00 óra
11.00 ora
11.00 óra
11.00 óra
11.00 óra
15.00 óra
11.00 óra
11.00 óra
11.00 óra
11.00 óra
11.00 óra
11.00 óra
15.00 óra

N8 l/B
NB l/B
NB II
NB l/B
NB II
NB l/B
NB II
NB l/B
NB II
NB l/B
NB II.
NB l/B
NB II
NB l/B
NB II

Celldömölk
CVSE-Mávépcell - Szegedi AC
Celldömölk
CVSE-Mávépcell - Hévíz SK
Celldömölk
CVSE-Mávépcell II. - Győri Széchenyi FSC
Debrecen
CVSE-Mávépcell - Hajdúszoboszlói AK
Celldömölk
CVSE-Mávépcell II - Kaposvár SZP-Zselic
Celldömölk
CVSE-Mávépcell - Tatabánya SPAR SE
Celldömölk
CVSE-Mávépcell II - Herendi Porcelén SK
Budapest XX. ker. Erzsébeti Hajós DSE - CVSE-Mávépcell
Nagyményok
Nagymányoki SE — CVSE-Mávépcell II.
Celldömölk
CVSE-Mávépcell - Dombóvári VMSE
Celldömölk
CVSE-Mávépcell II. - Pécsi Tüke SE
Szolnok
Szolnoki Tisza SE — CVSE-Mávépcell
Mohács
Mohácsi TE —CVSE-Mávépcell II.
Székesfehérvár
Honvéd Szondi SE — CVSE-Mávépcell
Pécs
Pécsi EAC II. - CVSE-Mávépcell II.

Asztalitenisz
CVSE-MÁVÉPCELL II. - Büki TK 11:7
Pénzügyőr - CVSE-MÁVÉPCELL 3:15
Celldömölk, NB Il-es férfi mérkőzés.
Budapest, NB I. B-s férfi mérkőzés.
A tartalékosari felálló Bük ellen megérde A listavezető celliek a vártnál
melten győztek a celliek. A kiesés elkerü könnyebben győztek az egyébként
lése végett nagyon fontos volt a két pont jó erőkből álló fővárosiak ellen.
megszerzése.
Győztek: Bárány Zsolt (4), Bénák
Győztek: Ölbei Péter (3), Tekét Attila (3), András (4), Petrovics Péter (3), Vimi
Tamás László (2), Németh Tamás (1), az Roland (2), a Vimi-Petrovics és a
Bárány-Benák páros.
Öíbei-Németh és a Teket-Tamás páros.

Labdarúgó
teremtorna
Férfi kispályás labdarúgótornát rendez
tek január 12-én az alsósági sportcsar
nokban. A nevezett 12 csapat három
csoportban kezdte meg a kétszer 14
percig tartó mérkőzéseket. A csopor
tokból továbbjutottak játszhattak dél
után a végső győzelemért. A kilátoga
tó nézők sportszerű, sérülésmentes
mérkőzéseket, szép megoldásokat és
gólokat, izgalmas döntőt láthattak,
melyet 6:5 arányban nyert meg Vép
csapata.
A torna végeredménye
1. Vép
2. Bánáti Szerviz
3. Nagysimonyi
4. Flórián FC Szombathely
Hasonló kispályás tornát legközelebb
február 9-én rendeznek Celldömölkön,
a Városi Sportcsarnokban.
v.v.

Fociztak
az ovisok
Harmadik helyen végzett a celldömöl
ki csapat az óvodások számára Sárvá
ron rendezett focitornán. Az első he
lyezett Szombathely, valamint a máso
dik helyezett Sárvár I. csapataival
együtt a celliek is serleg-, érem- és ok
levéljutalomban részesültek. Megvá
lasztották minden csapat legjobbját, a
szakemberek javaslata alapján a celldömölkiek közül Oszkó Ádám érdemel
te ki a címet.
A celldömölki csapat eredményei:
Szombathely 0:3, Sárvér I. 0:2, Vasvár
2:1, Sárvár II. 4:0, Pápa 0:0.
A csapot tagjai:
Heim Martin, Oszkó Ádám, Ferenczi
Máté, Jakus Tamás, Déri Dominik, Nagy
Roland, Németh Máté, Szomorkovics
Benjámin, Hérincs Dániel.
Edzők:
Balhési István és Velencei Tibor

Sopron - CVSE-MÁVÉPCELL II. 10:8
Sopron, NB ll-es férfi mérkőzés.
Ölbei és Máthé ragyogóan játszot
tak, és közel áílt a csapat ahhoz,
hogy pontot raboljon a második he
lyezett otthonából.
Győztek: Ölbei Péter (3), Máthé
Gyula (3), Tekét Attila (2).
- vi-

Kemenesalia
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE
FELELŐS KIADÓ:

Fehér László polgármester
FELELŐS SZERKESZTŐ:

Tulok Gabriella
A SZERKESZTŐSÉG TAGJAI:

Káldos Gyula, Molnár Gábor, Nagy Antal,
Tömböly Ágnes, Völgyi László (nívódíjas),
Horváth Lajos (örökös tag)
MUNKATÁRSAK:

Fonyó Roberta, Mihók Tamás,
Németh Ibolya, Rozmón László,
Szabó László, Szigethy Teodóra,
Tarrósy Imre, Vass Veronika
SZERKESZTŐSÉG:

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/420-110
E-mait: ujkemenesalja@freemail.hu
LAPTERV:

Horváth Attila
NYOMDA:

Sába Druck Sárvár
ISSN 0865-1175
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Celldömölk Város Önkor
mányzata Képviselő
testületének rendeletei

2/ E rendelet alkalmazásában vállalkozó: aj
gazdasági tevékenységet saját nevében]
és kockázatára haszonszerzés céljából]!
üzletszerűen végző
a/ a személyi jövedelemadóról szóló tör-|
vényben meghatározott egyéni vállalkozó,
b/ a személyi jövedelemadóról szóló tör-;
vényben meghatározott mezőgazdasági
őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevé
kenységéből származó bevétele az adó
évben a 400 ezer forintot meghaladja,
39/2002./XI.12./ sz. rendelet az önkor 4/ A bizottság nem képviselő tagja havonta 9 c/ jogi személy, ideértve azt is, ha az fel-f
ezer forint tiszteletdíjban részesül.
mányzat szervezeti és működési szabályza
számolás vagy végelszámolás alatt áll,
táról szóló 15/1999./IV.28/ sz. rendelet 5/ A bizottság elnökének tiszteletdíja az d/ egyéb szervezet, ideértve azt is, ha á l
módosításáról
alapdíjon felül - több tisztség, bizottsági
felszámolás vagy végelszámolás alatt áll..
tagság esetén is - havonta 28 ezer forint.
40/2002./XI.12./ sz. rendelet a helyi ön 6/ A tanácsnok, a részönkormányzat-veze 43/2002. /Xl.27/ sz. rendelet a kommunád
tő, az albizottság elnöke a bizottsági el lis adóról szóló módosított 26/1998./V.27/1
kormányzati képviselők, bizottsági tagok,
nökkel, a részönkormányzatok tagjai a sz. rendeletének módosításáról
bizottsági elnökök tiszteletdíjáról, juttatá
bizottságok nem képviselő tagjaival es A rendelet 10 §/2/ bekezdése helyébe az
sáról
nek egy tekintet alá.
Celldömölk Város Önkormányzatának Képvi
alábbi rendelkezés lép.
selő-testülete a polgármesteri tisztség ellá 7/ Ha a tanácsnok bizottsági elnök vagy (Ugyanaz, mint az előző rendelet 2. pontja.)
részönkormányzat vezetője is egyben,
tásának egyes kérdéseiről és az önkormány
az alapdíjon és az elnöki tiszteletdíjon 44/2002./XI.27./ sz. rendelet az ídegenfoM
zati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.
felül külön díjazás nem illeti meg.
galmi adóról szóló 3/2002./I..30./ sz. reh-j
évi LXIV. tv. 17. §-ában kapott felhatalmazás
deletének móddosításáról
alapján az alábbi rendeletet alkotja.
41/2002./XI.27./ sz. rendelet a menetrend
szerinti helyi tömegközlekedési díjak meg 45/2002./XI.27/ sz. rendelet a gépjármű
1/ A városi képviselőt - a polgármester és állapításáról
adó mértékérői szóló 40/1998./X1I.16./ sz.
az alpolgármester kivételével - havonta 36
rendeletének módosításáról
ezer forint tiszteletdíj (alapdíj) illeti meg.
42/2002./XI.27./ sz. rendelet a helyi ipar
2/ Ha a képviselő egy bizottságnak tagja, a űzési adóról szóló módosított 27/1998./ 1-§
tiszteletdija az alapdíjon felül havonta 9 V.27./ rendeletének módosításáról
A rendelet 1.§ ¡2/ bekezdése helyébe az
ezer forint.
alábbi rendelkezés lép.
3/ Ha a képviselő kettő vagy több bizott 1§
2/ A motorkerékpár, a lakókocsi, a lakóauságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon A rendelet 3.§ /2/ bekezdése helyébe az
tó és a sátras utánfutó adója 5 ezer fofelül havonta 18 ezer forint.
rint/év.
alábbi rendelkezés lép.

Pályázati hirdetmény

"Postánkból

Támogatás

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testü
letének egészségügyi és szociális bizottsága az önko
rmányzat tulajdonában lévő, két üres lakás szociális
alapú bérbeadására az alábbi feltételekkel pályázatot
hirdet.
1.1. lakás
Helye: Celldömölk, dr. Géfin tér 2. 8/1.
Alapterülete: 45 négyzetméter (1+1/2 szoba, előszoba,
konyha, éléskamra, zuhanyozó, WC).
Műszaki állapota: téglaépületben lévő lakás.
Komfortfokozata: összkomfortos, távfűtéses.
Bérleti díja jelenleg: 5.940 forint.
8érbeadás időtartama: a lakás határozott idejű, öt évre
szóló bérleti szerződés köthető.
Bérbeadásának várható időpontja: 2003. február hó.
2. lakás
Helye: Celldömölk, dr. Géfin tér 2. 3/1.
Alapterülete: 56 négyzetméter (1+2 szoba, előszoba,
konyha, éléskamra, zuhanyozó, WC).
Műszaki állapota: téglaépületben lévő lakás.
Komfortfokozata: összkomfortos, távfűtéses.
Bérleti díja jelenleg: 7.128 forint.
Bérbeadás időtartama: a lakás határozott idejű, öt évre
szóló bérleti szerződés köthető.
Bérbeadásának várható időpontja: 2003. február hó.
A pályázat feltételeiről és a lakás megtekintésének idő
pontjáról a polgármesteri hivatalban lehet érdeklődni.

Örömmel olvastuk egy olvasónk
levelét, amelyben köszönetét fe
jezte ki az önkormányzatnak, hogy
újságunkít ingyen eljuttatják a
celldömölki családoknak. „Többek
nevében köszönöm a nemes
gesztust. Az újság első száma
színvonalas küllemévei és tartal
mával elnyerte az olvasók tetszé
sét. Bízunk benne, hogy ezután is
érdekes olvasnivalót kapunk. Eh
hez szeretnék sok sikert kívánni
valamennyiüknek", írta R. K. monogramú olvasónk. (Név és cím a
szerkesztőségben)
Köszönjük az önkormányzat és az
újság munkatársai nevében az
elismerő szavakat. Várjuk olva
sóink leveleit, észrevételeit.
Szerkesztőség:

Celldömölk Város Önkormányzata lehetőségei
hez képest ez évben is támogatni kívánja a
városban működő egyesületek, alapítványok,
művészeti csoportok tevékenységét. A támo
gatási igényeket, pályázatokat február 15-éig
kell eljuttatni a polgármesteri hivatalba.

9500 Celldömölk,
Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/420-110.
E-mail:
ujkemenesalja@freemail.hu
»A Szerk.

*

A CVTV műsora
Február 2. (vasárnap)
10.00: HÍRADÓ IX/3. (ism.)
10.30: „kékelló halmok, gyönyörű vidékek"
A Ság hegy földtörténeti és kultúrtörténeti
értékei - A CVT filmje
Február 3. (hétfő)
17.00-17.30: „kékelló halmok, gyönyörű vi
dékek" A Ság hegy földtörténeti és kultúr
történeti értékei - A CVT filmje
19.00: HÍRADÓ IX/4.
23.30: „kékelló halmok, gyönyörű vidékek"
A Ság hegy földtörténeti és kultúrtörténeti
értékei - A CVT filmje
Február 4. (kedd)
20.00: HÍRADÓ IX/4.(Ísm.)
Február 5. (szerda)
14.00: KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS, ÉLÓ ADÁS

AZ ŰJSÁG C E l L D ÖMÖL KÖN INGYENES,

A V I D É K I E L Ő F I Z E T Ő K N E K HAVONTA 108 FORINT.
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A Soltis Lajos Színház ezúton is szeretné megköszönni
mindazoknak a segítségnyújtását, akik adójuk 1 %-ának
befizetésével támogatták a társulatot. Kérjük, hogy akik
idén is segíteni tudnak, azok a Sitkei Ifjúsági Kör Egylet
számlaszámára küldjék felajánlásukat: 11747037¬
20012632-00000000. Köszönjük.

"Felnőttoktatás
Celldömölkön hétvégenként alapfokú gyermek- és ifjúsági
felügyelő OKJ színvonalas szakképzés indul. Érettségizettek
nek Pápán pedagógia-gyógypedagógiai asszisztensi képzést
tartunk.
Krúdy Bt.'Budapest, Bajza u. 1. Telefon: 06 1/316-6372, 06
20/915-6603.

0»

M

A Létminimum Alatt Élők Társasága köszöni a segítségét
azoknak, akik az ünnepek előtt a rászorultaknak ruhát,
cipőt, bútort és élelmiszert ajánlottak fel. A felajánlott
dolgokat szétosztottuk a rászorulók között. Külön kö
szönjük a vidéki adakozóknak, hogy adományaikkal elfá
radtak hozzánk. Nyitva tartás: H~K 8.00-10.00 és 14.00¬
16.00, Sz-Cs 14.00-16.00, P-Szo 8.00-10.00 és 14.00¬
16.00. Telefon: 06 20/512-2708
AlAÉT vezetősége

A ?

Ait besiéli már az
egész város...
Az elmúlt napokban kapták kézhez a fogyasztók a CellVíz Kft. által
kiállított vízdíjszámlát. Az elszámolás összegének megállapításakor
sok esetben nem találkozott a jogosnak ítélt díj és a cég számítása.
Megkeresésünkre Lampért Attila elmondta: a vízmérőórák leolva
sása arra az időszakra esett, amikor az időjárás zordra fordult, jelen
tós mennyiségű hó esett. A vízmérő aknák tetejéről sok esetben
nem takarították el a lakosok a havat, lehetetlenné téve ezzel a víz
óra leolvasását. Ezekben az esetekben a CellVíz Kft. átalánydíjas
számlát állított ki. Azokon a helyeken, ahol a kézhez kapott elszá
molás magasabb összeget tartalmaz, mint a valós fogyasztás, ott a
legközelebbi leolvasást követően kompenzálják ezt a különbséget. A
következő leolvasás és díjmegállapítás március 1-10. között iesz.
jó, ha tudjuk!
A fogyasztóknak jogai és kötelességei is vannak.
A szolgáltatással kapcsolatos panaszokat mindenekelőtt a szolgálta
tó vízmű területileg illetékes ügyfélszolgálati irodájában intézhetjük
el. Celldömölkön az 521-001-es számon érhetjük el a CellVíz Kft.-t,
ahol Koronczay Károlyné fogadja a panasszal élők hívását.
Ugyanitt az ügyfélszolgálaton kívül 24 órás diszpécserszolgálat is
működik, ahova a bejelentést meg lehet tenni.
Ha az ügyünket itt sem rendezik megnyugtató módon, akkof a terüle
tileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez vagy a Fogyasztóvé
delmi Főfelügyelőség Szolgáltatás-ellenőrzési Osztályához fordulhatunk.
A 38/1995. sz. kormányrendelet felelőssé teszi a fogyasztót a víz
mérőhely hozzáférhetőségének biztosításáért és tisztántartásáért.
Ugyanez a rendelet a fogyasztó felelősségét mondja ki a vízmérő
fagy elleni megfelelő védelmében.

VENNE?

C S E R É L N E ?

HITELÜGYINTÉZÉS:
• hitel használt és új lakásokra • hitel minimálbérre
• hitel ingatlanfedezetre • hitel a legkedvezőbb kamatokkal
A BANKI K A P C S O L A T T A R T Á S T

I R O D Á N K MAGÁRA

VÁLLALJA.

INGATLANKÖZVETÍTÉS- és FORGALMAZÁS:
• lakások, családi házak cseréje, vétele, eladása, bérbeadása
• üdülők, mezőgazdasági területek vétele, eladása, haszonbérbeadása
• fényképes és számítógépes adatbázis
Nyitás:
•teljes körű ügyvédi szolgáltatás, soron kívüli ügyintézés
2003. febr. 20-én.

ERTEKBECSLES:

Előzetes tájokoztatás
és időpont egyeztetés:

• Ingatlanok adásvételéhez kapcsolódó értékbecslés
• adásvételtől független egyedi értékbecslés
Kérjük, ha eladó lakása, családi háza, üdülője van, keressen fel bennünket!
Amennyiben külföldieknek szeretné eladni ingatlanát, akkor csak minket keressen!

95-424-371 vagy
06-30/5604429
Cím: Celldömölk,
Dr. Géfin tér 11..

» A P R Ó H I R D E T É S
A Korona-sarkon bútorozatlan lakás hosszabb időre kiadó.
Érd.: 06 2Q/253-Q982 vagy 06 70/319-1661
Celldömölk központjában (Kossuth u.18.) harmadik emeleti
1+2 félszobás lakás eladó. Érd.: 95/423-563
Másfél éve épült 3 szoba-hallos családi ház eladó. Érd.: 06
20/ 434-0845
Bútorozott családi ház Celldömölkön kiadó. Érd.: 06 20/
564-5492
Skoda 120-as személygépkocsi 2003 júliusáig érvényes
műszaki vizsgával, Iriss zöldkártyával 40.000 forintért eladó.
Érd.: 95/422-610, 16 óra után

Cell-Vas Kft.
V A S - M U S Z A K I

B O L T

9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 5. (Kultúrház mögött)
Tel.: 06-95/420-015 • Cell-vas-kft.intemettudakozo.hu

Januári kandallóés kályha-áreső!
S e r v a n t kályha 5 kW zománcozott 49.900
S e r v a n t kandalló 5 kW
59.900
N o s z t a l g i a kályha üvegajtós 5 kW 45.900
S a l g ó tűzhely
52.900
L u c i f e r kandalló 8 kW
102.000
A M Í G

A

K É S Z L E T

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

39.900
41.900
38.900
46.990
76.900

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

T A R T !

Mikrohullámú sütők:
N i l e 2 0 lit. grilles

1 9 . 9 9 0 Ft

S a m s u n g 20 lit.
S a m s u n g 20 lit. grilles

1 9 . 9 9 0 Ft
2 5 . 9 9 0 Ft

Megérkeztek a zöldség
es virágmagjaink!
TAVALYI ÁRON!

Minden tasak csak 4 9 Ft

Várjuk kedves Vásárlóinkat!
Nyitva t a r t á s : H-P: 8 . 0 0 - 1 7 . 0 0 Sz: 8 0 0 - 1 2 0 0

B a \ o « h

l

s

o
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érbeadasa
rendezvényekre, ünnepségekre,
oktatásra. Építők útja 1 . s z á m alatt.
Üzemanyagkutak üzemeltetése
Celldömölk (Volán-kút)
(Mesteri felé vezető út mellett)
95-Ös ólommentes benzin: a min
denkori árnál literenként 10.90 Ft-tal
olcsóbban
Gázolaj: a mindenkori árnál
literenként 5.90 Ft-tal olcsóbban)

Karikagyűrű-vásár
a Celli BÉ KE Bt,
&
ékszerboltjában! ^ i
v

r

Celldömölk, Szentháromság tér 6.
Február 3-tól, amíga készlet tart!

Mérethiányos karikagyűrűk
%o% engedménnyel!
Ne csak feleséget, férjet cseréljen,
hanem újítson karitagjiMjén is!

Várjuk kedves Vásárlóink
Nyitva tartás:
H-P 8.00-11.45, í . l 0 0 ' 16.45, Szó 8 00-11.45
Tel.: 95/423-915

'"X

rogramok, tanfolyamok
lyerekeket és a fiatalokat várja farsangi programjaira a
lenesaljai Művelődési Központ. Január 31-én (pénteken)
Kovács Henrietta tart játszóházat. Február 22-én (szombaton)
farsangi diszkó lesz, tartja Dj Petya, a belépőjegy ára 400 forint,
ock and roll táncanfolyam indul a KMK-ban, a jelentkezőket
es kortól várják. A tanfolyam díja 2000 forint, vezetője
ogovits Norbert. A foglalkozásokat szerdánként 18.00-19.00
óra között tartják, az első foglalkozás február 5-én lesz.
Általános iskolások száméra szerveznek kerámiakészítő tan
folyamot, melynek díja 1000 forint. A foglalkozásokat ked
denként 14.30-16.00 óra között tartják, az első foglalkozás
ásókat Berta István fazekas vezeti.

" A J Á N L Ó

Dérlepte fák
A hónap közepén dér íepte be a fák ágait. Olyanok voltak, mintha
porcukorral hintették volna be őket, sajátos hangulatot adtak a
váiosnak. Szinte hallani véltük az üvegcsengök hangját, mint a
mesében. Kár, hogy csak három napig tartott.
»-vl-

TUJIFILM^M
Dolgoztassa ki nálunk elfotózott tekercseit,
é s a jó minőségű képek mellé
egy kiváló filmet ajándékozunk Önnek!

Üzletünkben digitálisan elkészített igazolvány
képeihez olyan kulcstartót
ajándékozunk, amelyben a képet is tarthatja.
Ha fényképezőgépet vásárol, ajándékunk
egy szuper bőrlabda.
Amennyiben a fényképezőgép ára 15.000 Ft
felett van, egy értékes karóra az ön ajándéka.
NYITVA TARTÁS:

Hétfőtői péntekig 7.30-18.00 óráig
Szombaton 8.00-12.00 óráig

»Film
J.R.R. Joíkíen: A gyűrűk ura - A két torony című regény
ből rendezte Péter Jackson. A film nagyobbacska gyere
keknek való, egeszén 111 éves kong. A gyűrűk ura II.
nem csupán varázslattal teli mese, sokkal inkább ha
sonlít a mítoszok világára. A filmet nézve elgondolkod
hatunk, hogy is van: a Mordor sötét hatalma által fe
nyegetett világot éppen egy hobbitnak kell megmente
nie. Egy olyan lényecskének, akitől idegen a harc, aki
szereti a meleg kuckót, a jó ételt, a mulatós társaságot.
Lehet, hogy a Hatalom Gyűrűjét csak olyan szerzetre le
het bízni, aki nem vágyik a hatalomra? Ami még csodá
latos, hogy P. Jackson rendező az egyébként igen látvá
nyos számítógépes trükkök közepette ismét megmutat
ja az elképesztően szép új-zélandi tájat.
»Könyv
Böszörményi Gyulo-. Gergő és az álomfogók (Magyar
Könyvklub 2002) Toportyánok, farkaskölykök, jó és rossz
törpék, táltos paripák, sámánok, vajákosok, énekmondók,
füvesasszonyok, lidércek, szellemek, sárkányok, sót ház
mesterek és pszichológusok a szereplói ennek a búbájjal
teli remek könyvnek. És persze az emberek. Csetló-botló, szeretni való alakok: ügyefogyott felnőttek, lelemé
nyes gyerekek. Közülük is a legfontosabb Gergő, a sá
mángyerek, akihez eljöhetne tanulni ama híres roxforti
varázslógyerek, Harry Potter is. A helyszínek is a valósá
got és a mesét ötvözik: Csipetke utca, bérházak, panelek,
hegyek-völgyek. Hetek Jurtája, Idézés Ligete. Böszörmé
nyi a magyar népmesei hagyományt és a kalandos ifjú
sági mesét ötvözi. Könyvét ajánlom gyermeknek és ka
masznak, ifjúnak és vénnek - ajánlom mindenkinek,
»Zene
Crystal: Fújja el a szél című albuma A sokak által csak
„magyar Corrs"-nak nevezett trió nem szakított a hagyo
mányokkal, hiszen megmaradt a Két utazóból megismert
dallamvilág, és ugyancsak 11 dal került fel a CD-re. Ha az
első album sikerét meg tudják ismételni - a Kél utazó
minden díjat megszerzett, amit Magyarországon meg le
het nyerni -, akkor a Crystal együttes története igazi si
kertörténet lesz. A címadó dalt hallgatva erre minden
esélyük megvan, már a toplistán van a Fújja el a szél.
»P. Horváth Mária

"Februári világnapok
2. A vizes élőhelyek világnapja
11. A betegek világnapja
14. Az epilepszia világnapja
Valentin-nap
22. A bűncselekmények áldozatainak világnapja

