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A m i n d e n n a p o k 

m e g o l d á s a 

CELLI-UOVARHAZ BT.f-
I N G A T L A N 
Celldömölkön 2 H , étkezős cs.ház beép. 
konyhával, garázzsal eladó. Lár: 8,9 M FI 

Celldömölkön i szobás belvárosi cs.ház 
1000 m' lelken eladó. Lár: 8,7 M Ft 

Celldömölkön 2+1/2 sz. konvekloios lakás, 
garázzsal eladó. Léi: 9,3 M Ft 

Celldömölkön kis méretű lakúház, 440 m' 
teleken eladó-. Lár: 5 M Ft 

Celldömölkön 3 szobás csaLház, közmü
vekkel, garázzsal eiadö. Lár: 11 M Ft 

Celldömölkön 1 szobás, jó állapotú lakás eladó. 
Lár.: 3,5 M Ft 

Celldömölkön 2 szintes családi ház (4 szoba, 
•nappali), közmüvekkel eladó. Lát: 8,5 M Ft 

Jánosházán 100 m;-es cs.íiáz, 2080 m'-es 
telken, műhellyel eladó. l. ar: 8,5 M FL 

Celldömölkön 94 m:-es, 2+3xfél szobás 
lakás, étkezővel eladó. Lár: 10,5 M FI 

Vönikkön megszűnt vendéglátóegység épü
lete eladó. Lár: 1,3 M Ft 

Jánosházán 2 sz.+nappalis, 100 m'-es cs.ház, 
501 m' lelken sürgősen eladó. I.áí; 4,6 M FI 

A J A N 
Celldömölkön 110 m'-es, cs.ház, beép. kony
hával, garázzsal eladó. I.ar: 15,7 M FI 

jánosházán 5 szoba+nappali elrendezésű 
rendkívül igényes cs.ház eladó. I.án 20 M Ft 

Celldömölkön 2 szobás, 57 m'-es, gázfúléses 
lakás eladó. LÓT: 7,5 M Ft 
Celldömölk belvárosában, 3 szobás, 90 m'-
es egyedi gázf., igényesen felújítóit, kifo
gástalan állapotú lakás el3dó. l.ár: 12,9 M Ft 

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház eladó. Lár: 13 M FI 

Pápocon jó áll. tornácos paraszth. eladó. Lár: 3M FI 

Cell.-Alsóságon 3 sz. cs. ház eladó, l ár: 7,8 M Ft 

Celldömölkön 5 sz.+étkezós, cs.ház, 2 WC-vel 
2 liirdűvel, garázzsal eladó. Lón 24 M Ft 

Nagysimonyiban 3 szobás, 100 m'-es, cs.ház, 
aknás garázzsal eladó. Lár: 10,9 M Ft 

Celfd-ön igényes állapotú 2 generációs 
családi ház, 2 garázzsal eladó. Lár: 24 M Ft 

Celldömölkön 95 m'-es, belvároshoz közeli 
cs.ház eladó. Lár: 12 M Ft 

Kemenesmihályán 5.500 m1 telken igényes 
áll. cs.ház, ikerqarázzsaé eladó. Lát: 22 M FI 

Egyéb: Sárváron 100 m2-es, 2 szoba*nappalis cs.ház, frekventált helyen eladó. Lár.: 18 M Ft 
Celldömölkön 4 szobás belvárosi cs.ház, garázzsal eladó. Ir.ár.: 16,9 M Ft. 

Celldömölkön 3 szobás, gázfűtéses cs.ház, garázzsal, 900 nv telken eladó. Ir.ár.: 11 M Ft. 
Celldömölkön 80 m'-es összküzműves családi ház, 800 m'telken eladó. Ir.ár.: 8,2 M Ft. 

Celldömölkön belvárosi, 6 szobás 2 generációs családi ház eladó. Ir.ár.; 26 M Ft. 
Egeralján 2 szobás 80 m'-es parasztház, istállóval, kamrával eladó. Ir.ár.: 3 M FI. 
Külsóváton 2 szobás csaLház, 1153 m ! telken, gáztútéssel eladó. Ir.ár.: 3,5 M ft. 

Celldömölkön 3 szobás 84 m'-es belvárosi, egyedi gázfűtéses lakás eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft. 
Celldömölkön 110 m'-es, A szobás cs.ház, vendéglátóegységgel eladó. Ir.ár.: 14 M Ft. 
K.kápolnán 2 szobás, 80 m'-es, igényes áll. cs.ház, 3000 m' telken eladó. Ir.ár.: 8 M Ft. 

Info: 06-30/9938-419, 06-70/316-8752 Cím: Celldömölk, Rákóczi u. 10. 
http://www.celli-udvarhaz.riu • E-mail: celli_udvarhazJncjatlan@yahoo.com 

Cell-Vas Kft. 
VAS-MŰSZAKI BOLT 

9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 5. {Kultúrház mögött) 

Tel.: 06-95/420-015 • Cell-vas-kft.internettudakozo.hu 

K A R Á C S O N Y I K Í N Á L A T U N K 

Porszívó 

9 . 9 9 0 - 22.900 Ft 
0 

Mosógép 

WHIRPOOL A osztály 69.990 Ft 

elöltöltős Zanussi, Fagor: 54.990 Ft 

Vasalók, szendvicssütök, konyhai 

kisgépek széles választékban! ^ 

Barkácsgépek 

szalagcsiszoló 

szúrófűrész 

elektromos gyalu 

ütvefúró 710 W 

körfűrész 1200 W 

ragasztópisztoly 

5.990 Ft 

3.970 Ft 

6.990 Ft 

4.990 Ft 

7.990 Ft 

1.300 Ft 

TV - * " B P 

37 cm: 28.500 Ft 

72 cm: 87.500 Ft 

55 cm: 34.900 Ft 

Mikrohullámú sütök 

grilles: 15.990 Ft-tól 

I sima: 15.500 Ft-tól 

1 9 . 5 0 0 - 4 8 . 0 0 0 Ft 

4 az l -ben szett 

ActerPower 12.990 Ft 

Einhell 15.900 Ft 

A nagy érdeklődésre való tekintette l HUSQVARNA 
motorfűrész AKC lónkat meghosszabrtjuk . 
december 31- ig, III. a készlet erejéig! r..T 

Teljesen felszerelt MTB kerékpárok ^- r 

16.900 Ft-tóll Szervizelés helyben! £J>£ fc\ 

A termékek folyamatos beszerzése miatt az 
árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk! 

6 Kellemes 

karácsonyi 

ünnepeket 

kívánunk! 

Várjuk kedves Vásárlóinkat! 
Nyitva tartás: H-P: 8 . 0 0 - 1 7 . 0 0 Sz: 8 0 0 - 1 2 0 0 

C e l l d ö m ö l k 

S á g i 

A k c i ó s 
Szaloncukor, Lédig 

Pepsi Cola, 2,5 I 

CBA margarin kocka, 250 g 

CBA kókuszreszelék, 200 g 

Pudingporok, 40 g 

Panírozott halrudak, 500 g 

Pompadur pezsgő, 0,75 I 

Mustár, 180 g 

Ecetes torma, 200 g 

Soproni Ászok sör, 0,5 I 

C B A M a r k e t 

U . 1 8 . 

ajánlata 

91,6 Ft/l 

445 Ft/kg 

500 Ft/l 

716,67 Ft/kg 

545 Ft/kg 

230 Ft/l 

7 8 9 Ft/kg 

2 2 9 Ft/db 

6 9 Ft/db 

8 9 Ft/db 

3 1 Ft/db 

3 6 9 Ft/db 

3 7 5 Ft/db+ü. 

1 2 9 Ft/db 

1 0 9 Ft/db 

1 1 5 Ft/db+ü 

* AKAR 0.- Ft BE 

CSATLAKOZZON MOST 
, ÉS INTERNETEZZEN 

ÉV VÉGÉIG RfcVIDÍJ NÉLKÜL! 
A kapcsolat clütiíclcscorl csak jévö évlfll 

kezdve koll Hzotnlo, hiszen 2003 év végéig 
díjmentesen használhatja hozzáférését, 

és a belépési dijat is elengedjük. 

% - Ft-os CSATLAKOZD 

F O L Y A M A T O S 

MÁR NETT 

I LAG!' 
Nagysebességű intemel és internetkapcsolat a kábeltelevízió vezetékén 
Nem szükséges telefonvonal, a kapcsolatot nem terheli telefonköltség vagy percdíj 
Időben és adatforgalomban egyaránt korlátlan Internet-kapcsolat 
Az Internet elérés a számítógép bekapcsolásával egy időben rendelkezésre áll 
A Kábelmodem által kínált adatbiztonság jóval nagyobb, mint a hagyomá¬
nyos technológiák esetén C S A T L A K O Z Z O N M O S T , 
Egyszerű és felhasználóbarát w i t - w u í u v C C C I J I 
Fix, előre kalkulálható havidíj K E D V E Z M E N Y t b f c N . 

Ügyfélszolgálat: Celldömölk, Kossuth L. u. 16. Tel.: 95/423-423 

lnfo@cellkabel.hu • www.cellkabel.hu 

http://www.celli-udvarhaz.riu
mailto:celli_udvarhazJncjatlan@yahoo.com
http://Cell-vas-kft.internettudakozo.hu
mailto:lnfo@cellkabel.hu
http://www.cellkabel.hu


Karácsony 
Számomra valamennyi közül a 
karácsony a legszebb ünnep. 
Gondolom, nem vagyok egyedül 
a véleményemmel, hisz Jézus 
születése egyben a szeretet ün
nepe. A szereteté, ami talán 
mindennél fontosabb az ember 
számára. 

Úgy gondolom, azzal sem állok 
egyedül, hogy az ünnep köze
ledtével általában gyermekko
rom szentestéi idéződnek fel 
bennem. A titokzatosság, a vára
kozás izgalma, a sejtelmes csen
gőszó, a csillogó karácsonyfa, 
alatta ajándékok, a Mennyből az 
angyal, a Csendes éj, a fenyőil
lat, a csillagszórók szikrái, csillo
gó gyermeki és örömkönnyekkel 
teli szülői szemek. Ilyenkor meg
szűnnek az otthoni torzsalkodá
sok, a szigorú szomszéd is előre 
köszön, és kellemes ünnepeket 
motyog. 

A szenteste mindig a szűk érte
lemben vett családé, beteljesül
ve az éjféli misével. Karácsony 
másnapja a rokonlátogatásé 
vagy a látogatók fogadásáé szo
kott lenni, és az ma is. Ezekben 
a napokban ünneplőbe öltözik a 
szívünk, egy kicsit átváltozik 
egész lényünk. A szeretet, a bol
dogság, a megértés érzése ural
kodik bennünk. 

Ilyenkor óhatatlanul feljön ben
nem a kérdés, amire persze vá 
laszt sose kapok: miért nem le
het e napok békéjét és szeretet-
érzését átplántálni a minden
napjainkba is. 
Miért nincs minden nap kará
csony? 

»VÖLGYI LÁSZLÓ 

Filmfőszerep 
Makk Károly háromrészes tévésoro
zatában szerepel Santana Somogyi 
Lorena. A celldömölki színészpalánta 
már többször megmutatta a tehetsé
gét budapesti színházak színpadjain, 
és szerzett országos hírnevet. Lorena 
a Üli című filmben a gyerekfösze-
repet játssza. A tévéfilm harmadik ré
szét (szerda és csütörtök este után) 
pénteken, 19-én 18.35 órakor vetíti 
az mtv. 

Békés karácsonyt és 
boldog új esztendőt 

kívánunk lapunk 
valamennyi olvasójának 

a magunk, a fenntartó 
önkormányzat 

és intézményei 
nevében. 

Az Új Kemenesalja 
munkatársai 

Lamperth Mónika belügyminiszter 
járt Celldömölkön december 4-én. Vas 
megyei látogatása során Szombathe
lyen kívül városunkban találkozott a 
település vezetőivel. A belügyminisz
ter asszonyt Fehér László polgármes
ter és Söptei józsefné alpolgármester 
fogadta a városházán, s beszélgettek 
a belügyi tárcához tartozó és a várost 
érintő problémákról. Az ország máso
dik emberének megmutatták a bőví
tés előtt álló, a lakosság szolgálatá

ban nagy szerepet vállaló okmányiro
dát, beszámoltak az önkormányzat és 
az intézményei helyzetéről, a Keme
nesaljái Művelődési Központ és a 
könyvtár épületének felújítására be
nyújtott pályázatról. A kora esti be
szélgetésen szó volt a tűzoltóság és a 
rendőrség helyzetéről is. 
Lampert Mónika belügyminiszterrel 
készített interjúnkat az ötödik olda
lon olvashatják. 

»T:G 

LAMPERTH MÓNIKA BELÜGYMINISZTER (KÖZÉPEN), FEHÉR LÁSZLÓ POLGÁRMESTER 

ÉS SÖPTEI JÓZSEFNÉ ALPOLGÁRMESTER 

Fúvószenekari találkozó 
Régi celldömölki fúvószenekari tagok találkozóját rendezik meg januárban. 
A találkozóra a szervezők várják azoknak a jelentkezését, akik az 1960-as 
évektől kezdődően a celldömölki fúvószenekarban játszottak. A jelentke
zőktől kérik, hogy jelöljék meg, melyik időszakban és milyen hangszeren 
játszottak. Érdeklődni és jelentkezni Kapui Gyulánál (cím: Csokonai u. 8., 
tel. : 95/420-987) lehet december 25-ig. 

Az Új KEMENESALJA JÖVŐ ÉVI ELSŐ LAPSZÁMA JANUÁR I6-Á N JELENIK MEG. 

Belügyminiszteri látogatás 



A polgármester a változásokról 
A rendszerváltás után következő 12 évben a városlakók és a várost kívül
ről ismerők is gyakran jel lemezték úgy Celldömölköt, hogy alvó kisváros. 
Most viszont többször hallani: túl gyorsak a változások. Fehér László polgár
mestert kérdeztük erről. 

- Bizonyára fel lehetett volna vállal
ni egy lassú lépésekkel való koncep
ciót, ami kényelmesebb lenne, nem 
hozna annyi személyes sérelmet és 
indulatot. Körül kell azonban nézni, 
miért is maradt el Celldömölk a kör
nyező városokhoz képest - vetette 
fel a polgármester. - Sajnos - akár 
megsértődnek az előző vezetők, a 
képviselő-testületek, amelyeknek 
pedig nyolc évig én is tagja voltam -
Celldömölkön nem vettek tudomást 
az idő múlásáról, a piacgazdaságról. 
Nem hozott a városvezetés olyan in
tézkedéseket, amelyek a feladatok 
ellátásához valóban igazodnak. Eddig 
bázisfinanszírozás volt az intézmé
nyeket illetően. Ez azt jelenti, hogy 
az előző évi bekerülési költséget a 
közzétett inflációval felszorozta az 
önkormányzat, és ez adta a költség
vetést. Igaz, ez a fajta finanszírozás 
könnyebb volt, de már régen át kel
lett volna térni a feladatfinanszíro
zásra. Ez azt jelenti például, hogy ha 
csökkenő gyereklétszámok vannak, 
ahhoz kel! igazodni a dolgozók szá
mának. Vagy ha az önkormányzati in
tézményekből nyugdíjba mennek, az 
intézményszerkezetből vesznek át 
dolgozókat a helyükre. Több mint 
hétszáz közalkalmazottja és köztiszt
viselője van a városnak. Egy olyan 
városnak, amelynek az adóbevétele 
alacsony, az iparűzési adója nem éri 
el a 250 millió forintot. Ez nagy teher. 
Az elmúlt 12 évben ki kellett volna 
dolgozni egy koncepciót, ehelyett 
azonban azt mondták: „bízzunk ben
ne, majd meglátjuk, csak lesz vala
hogy, csak alakul". Mostanra eljutot
tunk oda, hogy minden évben hiányt 
görget maga előtt az önkormányzat, 
százmillió forintos működési hitelt 
kell felvenni a működésre. Ez járha
tatlan út. Nálunk gazdagabb városok
ban, amelyeknek több az adóbevéte
lük, végre mertek hajtani olyan racio
nális döntéseket, hogy átalakítottak 
intézményeket. Celldömölk az elmúlt 
12 évben ezt lejegelte, pedig fel kel
lett volna vállalni. Úgy gondolom, 
ezért is akartak az emberek változást 
2002-ben. 

Tudni kell azt is, hogy az 1990 utáni 
időszakban nagyon sok önkormány
zat létesített ipari parkot, hiszen álla
mi pénzből tudtak földterületet vásá
rolni, kisajátítani, közművesíteni, 

szinte ingyen ki tudták ajánlani a 
földterületeket. Ennek a lehetőségét 
a celldömölki önkormányzat elug
rasztotta, csak névleg van ipari par
kunk, hiszen az a meglévő cégekre 
épül. Aki idejönne ipart telepíteni, 
annak csak azt tudjuk mondani, hogy 
magánszemélyektől vegye meg a 
földeket az ipari park mellett, vigye 
oda a közműveket, és építse meg a 
gyárát. Sok ipari parkban még mindig 
vannak üres területek kerítésen be
lül, a közművek is rendelkezésre áll
nak, így nehéz felvenni az ilyen váro
sokkal a versenyt, a vállalkozó oda 
megy, oda viszi a munkahelyet, an
nak a településnek fizet adót, az a 
város gazdagszik belőle. 
Sok vád ér minket, hogy sok minden
be belefogtunk. Biztos, hogy vannak 
dolgok, amiket lassabb ütemben is 
végre lehetne hajtani, nyugodtab
ban, talán konszolidáltabban. A má
sik oldalon azonban ott van az uniós 
csatlakozás, aminek főleg az első 
éveiben jelentős felzárkóztatási pén
zek jelennek meg. Állami és brüssze
li pályázatokat is be lehet nyújtani, 
amelyekhez viszont önrészek kelle
nek, ehhez elő kell teremteni a 
pénzt. A pályázatok segítségével a 
városban végre lehet hajtani olyan 
beruházásokat, gyarapításokat, ame
lyek munkahelyet teremtenek, az ar
culatát javítják, kihatnak a lakosság 

hangulatára. Hiszen nem mondha
tom az embereknek, akik már évek 
óta kérik, hogy az utcájukat, a játszó
tereket fel kellene újítani, hogy nem 
tudjuk, mert erőn felül tartunk fenn 
intézményeket. Mi most azt az utat 
választottuk, hogy átnézzük az intéz
ményrendszer szerkezetét, racionáli
sabbá fogjuk a működését. Hétszáz 
dolgozó van az intézményekben, 
holott hatszáz elég lenne. Lehet, 
hogy 12 év alatt egyszer kellett vol
na oda eljutni, hogy 10 százalékkal 
kevesebben legyenek a rendszerben. 
Lehetett volna előnyugdíjaztatni, át
helyezni, gondoskodni azokról, akik 
kikerülnek az intézményekből. Ha ez 
megtörténik, a megmaradt dolgozók 
viszont nyugodtabban dolgozhatnak, 
nem kell minden évben a költségve
tés miatt a megszorító intézkedések
től tartani. Nem kell 100 millió forin
tos működési hitel. Talán személyt 
érdekeket sértünk az intézményt 
átalakításokkal, vannak, akik emiatt 
nem szimpatizálnak, gerjesztik a 
hangulatot, mellette csúsztatott híre
ket informálnak. Ebben a szituáció
ban az is rossz, hogy még a választá
sok után egy évvel is az országos 
nagypolitika begyűrűzik egy 12 ezres 
kisvárosba. Eléri a mindennapokat, és 
ez senkinek sem jó, mert munkától 
von el időt és energiát. 
Celldömölkiként nekem az számít, 
hogy a város fejlődjön, nem pedig az, 
hogy én mindenáron a helyemen 
maradjak, miközben a város nem fej
lődik. 

»TULOK GABRIELLA 

Ultiverseny Bobán 

MEGYEI ULTIPARTIT RENDEZETT A FJOSAI ÖNKORMÁNYZAT MIKULÁS NAPJÁN. AZ ELSÓ ALKALOMMAL MEG

SZERVEZETT KÁRTYAVERSENYEN - AMIBŐL HAGYOMÁNYT SZERETNÉNEK TEREMTENI - A CELLDÖMÖLKI 

GYŐRFFY JÁNOS LETT AZ ELSÓ HELYEZETT. FELVÉTELÜNK A KÁRTYAPARTIN KÉSZÜLT. 



Közszolgálatról, fejlesztésekről 
I N T E R J Ú LAMPERTH M Ó N I K A B E L Ü G Y M I N I S Z T E R R E L 
Lamperth Mónika belügyminiszter 
Celldömölkön jártakor adott interjút 
lapunknak a várost érintő és a 
Belügyminisztériumhoz tartozó kér
désekről. 

- Fontosnak tartom, hogy minden 
önkormányzatnál, így Celldömölkön 
is, a város vezetésében van-e annyi 
szakmai tudás, elhatározás, képes
ség, hogy felismerje a helyi lehetősé
geket, és azzal jól tudjon élni. Én tu 
dom, hogy ez a mostani városvezetés 
nehéz örökséget vett át, hiszen óriási 
volt a hiány, és ebből egy jelentős 
nagyságrendet ledolgoztak már, ami, 
úgy gondolom, nagyon komoly ered
mény. Mutatja, hogy a városvezetés
nek van elgondolása, hogy mit és ho
gyan kellene tenni annak érdekében, 
hogy ebből a helyzetből a város kitör
jön, kitörési pontokat találjon foglal
koztatásban és egyebekben. Erről en
gem most részletesen tájékoztattak, 
és azt látom, hogy nagyon jó úton jár 
a város vezetése. 

» Nagyon sok önkormányzat, közöt
tük a celldömölki is nehéz anyagi 
helyzetben von. Biztosítottok-e azok a 
forrósok, amelyek eddig is, támoga
tásként megpólyózhatóok voltak, illet
ve terveznek-e újabbakat bevezetni? 
- Jövőre az önkormányzati szféra szá
mára 51 százalékkal nagyobb lesz a 
fejlesztésre szánt forrás, mint ami 
2003-ban volt. Ez azért nagyon fon
tos, mert az önkormányzatok olyan 
közszolgáltatásokat végeznek az em
berek számára, amelyeknek a minő
ségét szeretnénk javítani, és ezt csak 
akkor lehet, ha ide pénzt teszünk be. 
Vas megyében is például jövőre indul 
a megyei kórház felújítása. Ez azt je 
lenti, hogy azok a betegek, akik eb
ben a kórházban gyógyulnak, sokkal 
jobb minőségű szolgáltatáshoz jutnak 
majd hozzá. Persze mindennek ára 
van, így a működésben pedig takaré
koskodni kell. Jövőre feszes, szigorú 
gazdálkodásra van szükség minden 
önkormányzatnál, hogy a kötelező 
feladataikat jó színvonalon el tudják 
látni. Azoknak az önkormányzatok
nak, amelyek arra rászorulnak, jövőre 
is szükség lesz az önhibáján kívül hát
rányos helyzetbe került települések 
támogatási forrásaira, erre a jövő év
ben 12 milliárdot szán a költségvetés. 
Ebben az évben 43 millió forintot ka
pott ebből Celldömölk. Van még egy 
forrás, a működési nehézséggel küsz
ködő önkormányzatok számára, 

amelyről a belügyminiszter dönt. Ab
ban állapodtam meg most a polgár
mester úrral és az alpolgármester ass
zonnyal, hogy ebben az évben is 
szükségük van még ilyen támogatás
ra. Rövid határidőn belül felküldik a 
kérelmet, és még ebben az évben 
lesz elbírálás. Biztos, hogy valamilyen 
összegről dönteni fogok, ezt meg tu
dom ígérni, az összeget majd a pol
gármester úr nyilvánosságra hozza. 
» Celldömölk kistérségi központ is. Az 
intézményszerkezet átolakítósóban 
fontos kérdés, hogy oktatási központ 
szeretne lenni. Tud-e biztató szava
kat mondani ezzel kapcsolatbon, mi
lyen elképzeléseik vannak kormány
zati szinten? 

- Tudok biztató szavakat mondani, 
hiszen a kistérségi együttműködés és 
a közös feladatellátás a közigazgatási 
korszerűsítési programnak egyik fon
tos eleme. Mi azt mondjuk, hogy javí
tani kell a szolgáltatások színvonalán, 
például a közoktatás terén, ahol a fo
gyó gyereklétszámú kisiskolákban 
nem tudják azt a minőséget garantál
ni , amire szükség lenne. Az igazi 
megoldás a közös feladatellátás. S ez 
nem feltétlenül közös iskolát jelent, 
még csak nem is minden esetben is
kola-áthelyezést, vagy azt, hogy más 
iskolába járjanak a gyerekek. Ez is egy 
lehetőség, de sok más formája is van 
ennek. Például közös tantestület lét
rehozása, ami azt jelenti, hogy éssze
rűbben lehet a pedagógusokat az 
adott térségben mozgatni. Van erre 
példa, hiszen most kistérségi minta
projektek és modellkísérletek folynak 
az országban. Vannak olyan térségek, 
ahol már van ennek hagyománya, és 
jók a tapasztalatok. Az ilyen típusú 
feladatellátásra a jövő évi költségve
tésben 9,5 milliárd forint áll rendelke
zésre, pályázni lehet majd rá. Bizta
tom a celldömölki és a kistérségi tele
pülésvezetőket, hogy gondolkodjanak 
a lehetőségről. 

* Nemcsak a működésben, hanem a 
beruházásokban is jelentős terveket 
dédelget Celldömölk, például az ok
mányiroda fejlesztéséről, a művelődé
si központ épületének felújításáról. De 
az is félelem, hogy egy-egy ilyen pá
lyázatnál többnyire a megyeszékhe
lyek viszik el o nyertes pályázatokat. 

- Nem élveznek prioritást a megye
székhelyek, az nem szempont az elbí
rálásnál, hogy megyeszékhely-e vagy 
sem. Az kétségtelenül szempont, 
hogy milyen térségi kisugárzása van 

egy intézménynek. Megoldást kell ta
lálni azokra a helyi és kistérségi prob
lémákra is, mint itt az okmányiroda 
fejlesztése. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy az okmányirodák fejlesztésében 
jelentős előrelépés legyen, és van is 
országosan. Celldömölkön nem lehet 
tovább fejleszteni, hiszen nincsen 
hely. Megnéztem az okmányirodát, 
azt látom én is, hogy egy új helyen, 
korszerű körülmények között kell szín
vonalasabb okmányirodai szolgálta
tást és egy-két új munkahelyet bizto
sítani. Most konkrét ígéretet nem tu
dok arra tenni, hogy ezt milyen forrás
sal tudja a Belügyminisztérium támo
gatni, de azt látom, hogy az elgondo
lás reális. Abban maradtunk a polgár
mester úrral, hogy a Belügyminiszté
rium szakemberei, akik már itt jártak, 
és felmérték a konkrét helyzetet, újra 
jönnek. A jövő évi költségvetés pontos 
számainak ismeretében új tárgyalás 
lesz, szeretnénk tovább lépni. 
» Felröppent a hír Celldömölkön, 
hogy esetlegesen a rendőrkapitány
ság rendőrőrssé alakul ót. Milyen fel
tételei vannak annak, hogy egy rend
őrkapitányság megmaradhasson? 
- Nincsen ilyen döntés, és nem is szán
dékozom a jövőben ilyen döntést hoz
ni. A rendőrkapitányságok és a rendőr
őrsök megerősítése, a végrehajtó állo
mány és a végrehajtó szervek megerő
sítése a közbiztonsági programunknak 
egyik fontos eleme. Ezért tehát a rend
őrkapitányságok, rendőrőrsök létszá
mokat kaptak, főleg azokban a térsé
gekben, ahol a bűnügyi mutatók ezt 
alátámasztják. Egész Vas megyében a 
bűnügyi fertőzöttség alacsony, jó a 
helyzet. A megyén belül azonban Cell
dömölk nem áll a legjobbak között, te
hát ennek e térségnek ebből a szem
pontból is megerősítésre van szüksége, 
úgyhogy a rendőrkapitányság átalakí
tása nincsen napirenden. 

»WLOK GABRIELLA 
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Ajándék a bölcsiseknek 
K R Ó N I K A 

Új játékokat kaptak a bölcsődés kis
gyerekek, az ajándékot a Mikulás vit
te el nekik. A gyerekek életeleme a 
játék, de az eszközök bizony hamar 
tönkremennek, így gondoskodni kell 
az utánpótlásról. Mikulás-napján a já
tékokat a szülői munkaközösség jó 
voltából kapták a gyerekek. A szülők 
vállalkozókat kerestek fel, akik pénz
adományokkal támogatták őket, tud
tuk meg Somogyi Viktóriától, a szülői 
munkaközösség tagjától. Az össze
gyűlt közel ötvenezer forintból a gon
dozónők vették meg a gyerekeknek a 
különböző korosztályoknak megfelelő 
játékokat. A bölcsődébe idén 39 apró
ságot írattak be, és az intézmény ki
használtsága is nagyon jó, ez mutatja 
azt is, hogy a gyerekek szeretnek böl-

P AT A KOS GUSZTÁVNÉ INTÉZMÉNYVEZETŐ 

csődébe járni. Potakos Gusztóvné in
tézményvezető hangsúlyozta, hogy 
nagyon jó tapasztalataik vannak a 
szülőkkel kapcsolatban is, hiszen 
nemcsak érdeklődőek, hanem össze 
is fognak a gyerekek érdekében. 
A Mikulás-napi ünnepségen részt vett 
Fehér László polgármester: is, aki 
szintén ajándékokat vitt. A polgár
mester és a képviselő-testület száz
ezer forintot ajánlott fel, amiből a 
gyerekintézmények és az idős embe
rek kaptak apró ajándékokat. Az ün
nepségen nemcsak a Mikulást várták 
a gyerekekkel a szülök, hanem elbú
csúztatták a nyugdíjba vonuló intéz
ményvezetőt is, akinek az újság és az 
olvasói nevében is boldog nyugdíjas 
éveket kívánunk. 

"LG. 

Havazásra készülve 
Felkészülten várják a Városgondnok
ság gépei és munkatársai a havazást 
és az éjszakai fagyokat. Nyáron már 
megtörtént a járművek karbantartá
sa, az elmúlt hetekre csak a sószállító 
szalag és a hóputtonyok átvizsgálása 
maradt. A hónap elején felállt egy 
négyfős alapcsapat, melynek tagjai 
bármikor riaszthatok - tudtuk meg 
Ferencz Tibor ügyvezető igazgatótól. 
Hozzátette, az alapcsapat vállalkozói 
segítséggel ez évben is ki fog egé
szülni, ha a nagy hóval nem bírnának, 
akkor további négy autóra számíthat
nak. Rájuk azért is szükség van, 
mondta Ferencz Tibor, mert tavaly a 
hófúvásokkor a Városgondnokság gé
pei több alkalommal nem tudtak el

jutni a település peremterületeire. A 
járdák tisztítását egy Multicarral és 
egy kistraktorral fogják végezni, a 
gyalogos átkelőhelyeket viszont kézi 
erővel szokták megtisztítani a hótól. 
Az ügyvezető igazgató hangsúlyozta: 
a házak előtt a lakóknak kell eltakarí
tani a havat és gondoskodniuk arról, 
hogy a járda ott is csúszásmentes le
gyen. Ferencz Tibor kitért arra is, hogy 
a városban több helyen szereltek fel 
fagyérzékelőt, mely azonnal jelzi, ha 
az út elkezd lefagyni. Az alapcsapat 
tagjai mintegy negyven perc alatt áll
nak készenlétbe, és indulnak a hely
színre, hogy ott elkezdjenek sózni 
vagy a havat eltakarítani. 

»TÖMBÖLY ÁGNES 

Templom
felújítás 
segítséggel 
A Celldömölki Katolikus Egyházi 
Épületekért nevet kapta, az az 
alalpítvány, amelyet Fehér Lász
ló polgármester és Söpteijózsef-
né alpolgármesterasszony javas
latára hoztak létre az elmúlt évi 
Szent Erzsébet-napi bálon. Az 
akkor 200 ezer forint alaptőké
vel létrehozott alapítvány va
gyona az eltelt egy évben alig 
gyarapodott. 

A cél, amelyért létrejött, nemes, 
a munka, melyet remélni lehet a 
pénzösszeg birtokában, halaszt
hatatlan. 
A katolikus templom állaga erő
sen megromlott. Akik csak kívül
ről látják az épületet, azoknak is 
szembetűnő a homlokzaton ész
lelhető állagromlás. Nem min 
dennapi értékkel bír az az üveg
festmény, melyet az idő vasfoga 
kezdett ki: már csak egyharmada 
látszódik a páratlan értéket kép
viselő mozaiknak. Budapesten 
szakemberek dolgoznak a restau
rálásán, Celldömölkön pedig a 
homlokzat helyreállításán. 
Az előbbi munkának 2,5, az utób
binak 3,5 millió forint a költség
vetése. Ennél sokkal nagyobb és 
sürgetőbb munka a tetőszerkezet 
javítása. A gerendákat a beszivár
gó esővíz tette tönkre, a tartó
szerkezet is nehezen állja az idő 
múlását. 

Az előzetes költségvetés szerint a 
teljes rekonstrukciós munkák vég
összege 91 millió forint. Ez az 
összeg pillanatnyilag nincs együtt, 
pedig a Mávépcell Kft. az idei 
Szent Erzsébet-bálon is felajánlott 
1 millió forintot. A hiányzó össze
get egyebek között az alapítvány 
számlájára befizetett pénzből 
szeretnék előteremteni. Ezért ké
rik, hogy aki tud, az segítsen. 
A Kereskedelmi és Hitel Banknál 
vezetett számla száma: 
10404711-47101326 00000000. 

»NÉMEJH IBOLYA 
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Új szülőágyat kaptak 
Az elmúlt hét péntekén szűk körben, 
de ünnepélyes keretek között adtak 
át egy új szülőágyat nyákelszívó be
rendezéssel a Kemenesaljái Egyesi
tett Kórház szülészeti osztályán. Az 
új berendezést és eszközt dr. Kovács 
Antol, a szülészeti osztály vezetője 
vette át Cserógi Istvánnétól, a Beteg 
és Gyógyíthatatlan Beteg Gyermeke
kért Misszió Egyesület vasi képvise
letének elnökétől. Az elnök asszony 
elmondta, hogy a szülőágy - amely
nek magyarországi értéke 1,5 millió 
forint - az egyesület révén Németor
szágból érkezett, a nyákelszívó ké-

AZ ADOMÁNYOZÓK ÉS A KÓRHÁZ KÉPVISELŐI 

szüléket pedig idehaza szerezték be. 
Az ágy és a segédeszköz megvásár
lásához a kemenesaljai állampolgá
rok és vállalkozók, valamint Celldö
mölk önkormányzata is hozzájárult. 
Az ünnepélyes átadáson jelen volt 
Horvóthné Stukics Erzsébet ország
gyűlési képviselő is. 
A szülészeti osztály vezető főorvosá
tól megtudtuk, hogy eddig két szülő
ágy állt rendelkezésükre. Az egyik 
régi ágy több mint harmincéves, ami 
fölött már elszállt az idő. Az új agyat 
azóta már használatba is vehették az 
ajándék nyákelszivóval együtt. 

Az új berendezést a 
következő évben 
egy újszülött-újra-
élesztő asztal köve
t i , kiegészítve egy 
lélegeztető készü
lékkel - tudtuk meg 
Horváthné Stukics 
Erzsébettől, aki 
kiemelte: fő céljuk, 
hogy a szülészeti 
osztály továbbra is 
fennmaradjon Cell
dömölkön. 

'VÖLGYI LÁSZLÓ 

Jótékonysági kiállítás 
A Kemenesaljái Művelődési Központ, 
valamint a Beteg és Gyógyíthatatlan 
Beteg Gyermekekért Misszió Egyesü
let vasi képviselete szervezésében 
jótékony célú kiállítás nyílt november 
28-án Simon András grafikusművész 
munkáiból a KMK galériáján. A mű
vész alkotásait Pólné Horváth Mário 
igazgatónő és Cserági Istvónné, a 
Misszió Egyesület vasi képviseleté
nek Kemenesaljai tagozatának elnö
ke ajánlotta az érdeklődők figyelmé
be. A jótékony célú aukcióval egybe
kötött kiállítás célja, hogy a befolyt 
összegből a Kemenesaljai Egyesített 
Kórház felszereltségét javítsák. 
A Misszió Egyesület 2000 nyarán ala
kult, és felvállalta azt, hogy életveze
tési, gyógyulási segítséget nyújt a 
hátrányos helyzetű, szociális problé
mákkal küzdő embereknek, gyere
keknek. 2003 augusztusában már se
gítettek a kórháznak, akkor az újszü

lött részlegnek adtak át eszközöket. 
Most egy újszülött-újraélesztő asztal 
beszerzéséhez szeretnének hozzájá
rulni az aukcióból befolyt összeggel. 
Az asztal ára lélegeztető készülékkel 
együtt 3,25 millió forint. 
A művész, Simon András bemutatko
zásában szólt arról, hogy négygyer
mekes családapaként örömmel tett 
eleget a felkérésnek, és ajánlotta fel 
grafikáit az aukcióra. Szerinte a cél 
szívet melengető. Az egyvonalas raj
zokon kívül bonyolultabb technikával 
készült művek is láthatók a kiállítá
son. Simon András azonban nemcsak 
rajzol, hanem elmondása szerint 8¬
10 éve ír is, így könyveit is szívesen 
ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. 
A kiállítás megnyitójának hangulatát 
Németh Andrea csellójátéka és a 
Hetyei Daloskör műsora emelte. 

»VASS VERA 

Önzetlen 
segítségnyújtás 
1992-ben alakult meg a Karitasz Celldömölki 
Csoportja. Az akkor öt főből álló csoportot 
Vógi Klóra ferences rendi nővér szervezte és 
irányította. Egyéves munkáját követően ma 
már Ausztráliában dolgozik, de itt maradt az 
a társaság, amely tovább viszi az akkor meg
fogalmazott célokat, eszméket. Az idős, ele
sett emberek pártfogása, a kórházban fekvő 
betegek látogatása az 1990-es években is az 
elsőrendű feladatok közé tartozott és tarto
zik ma is. 

Vági Klára munkáját Hetényi Lószlóné vette 
át, és szervezi, irányítja a csoportot mind a 
mai napig. Segítőinek, munkatársainak száma 
ez idő alatt 15 főre szaporodott. Munkájuk 
hangsúlya abban az értelemben tolódott el, 
hogy a kezdeti időszakban még nem műkö
dött a Népjóléti Szolgálat segítsége. Az idős 
emberek fizikai gondozásában elöl járnak a 
szolgálat munkatársai, de a karitasznál dolgo
zók lelki segítségnyújtása ma is hiányt pótló 
feladat. 

Kisebb részben önkormányzati támogatásból, 
nagyobb részt saját erőforrásából tartja fenn 
magát a szervezet. Az évenként megrende
zendő Szent Erzsébet-napi bál bevétele je 
lenti azt az anyagi erőforrást, melyet éven át 
be kell osztani. Ebből a pénzből szervezik 
esztendőről esztendőre azokat a kiránduláso
kat, melyek alkalmával egy-egy zarándokhe
lyet keresnek fel a karitasz által patronált 
emberek. A kiránduláson kívül karácsonykor 
50-60 szeretet-csomagot készítenek a kari
tasz munkatársai. Kávéval, déligyümölccsel, 
édességgel teli ajándékukat sok idős ember
nek juttatják el. Karácsonykor ismét együtt a 
csoport: ez alkalommal a Szent Benedek Is
kola tanulói örvendeztetik meg műsorukkal a 
résztvevőket. Örömteli perceket hoznak -
szaloncukrot kapnak cserébe a gyerekek. 
Mindezeken túl heti rendszerességgel hívják 
és várják délelőtti teára az idős embereket. A 
Szent Márton-házban közös énekléssel, f i lm
vetítéssel, beszélgetéssel fogadják a betérő
ket. A feszes költségvetésből jól gazdálkodva 
még arra is telik, hogy az ünnepek közeled
tével szerény összeggel, de segíteni tudják a 
szociálisan rászorulókat. 
A Karitasz Celldömölki Csoportjának legköze
lebbi összejövetele a Magyar Máltai Szeretet
szolgálat helyi csoportjával együtt december 
21-én lesz. A Szent Márton Otthon falai közé 
várják karácsonyi műsorral és szeretet-ven
dégséggel az éltes korú és a lelki támogatás
ra vágyó embereket. 

'NÉMETHIBOLYA 
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Népszokások, hagyományok 
A népszokások közül leggazdagabb 
hagyománya karácsony havának, a 
decembernek van. Ezen belül Is ter
mészetesen karácsony ünnepéhez 
kapcsolódnak a legszebb szokások, 
melyek közül sok ma is él. A kará
csonyt megelőző, négy hétig tartó 
időszakot adventnak nevezzük. A ka
rácsonyra készülődés már ekkor 
megkezdődik. Az adventet megelő
zően több helyen készítenek adventi 
koszorút, ami német eredetű szokás. 
Örökzöld ágakból, levelekből fonják a 
koszorút, a ráhelyezett négy gyertya 
az adventi négy vasárnapot jelöli. Az 
adventi koszorú első gyertyáját ad
vent első vasárnapján gyújtják meg, 
a következő vasárnapokon pedig 
mindig eggyel többet. Ezt a hagyo
mányt elevenítették fel idén is a 
Szent Benedek Katolikus Általános Is
kolában, ahol szülők, gyerekek és ta
nárok közösen készítettek koszorút. 
A karácsonyi ünnepkor népszokásai 
közül több már feledésbe merült, de 
Celldömölkön él még a regölés és a 
betlehemezés szokása, valamint a 
karácsony köszöntése verses, zenés 
műsorokkal. A Celldömölki Evangéli
kus Ifjúsági Kör idén már negyedszer 
indul adventi körútjára, melynek so
rán a gyülekezethez tartozó öt falu 
kultúrházában szeretet -vendégség 
keretében adják elő karácsonyi mű

sorukat. Idén Tokorcs, Mesteri, Mer-
sevát, Kemenessömjén és Kemenes-
szentmárton lakói láthatták az ifjúsá
gi kör műsorát. A csoport a környező 
falvak mellett Szakonyban és Bükön 
is fellépett. Az adventi körút mellett 
játszóházba is mehetnek az evangéli
kus hittanos gyerekek, ahol kézmű
ves foglalkozások, gyertyaöntés, ka
rácsonyi diszek készítése várja őket. 
A Szent Benedek Katolikus Általános 
Iskolában az adventre a koszorúk ké
szítése mellett lélekben is készülnek. 
Az adventi időszakban reggeli imád
ságok után gyújtják meg a gyertyákat 
a koszorún. Az iskola szellemiségéből 
adódóan nagyon széles a decemberi, 
karácsonyi programok köre. A tanulók 
a tavalyi évhez hasonlóan idén is 
csatlakoztak a „Betlehemezzünk Afri
káért!" sorozathoz. Betlehemes mű
sorukat több helyen is előadták, a be
folyt összeget pedig a program szer
vezői az arra rászoruló közösséghez 
juttatják el. Az irodalmi színpadosok
ból és énekkarosokból álló csoport 
bevásárlóközpontokban, nagyobb cé
geknél lépett fel. A hagyományokhoz 
híven karácsony előtti utolsó vasár
nap a katolikus templomban is szere
pelnek az iskola tanulói. A hagyomá
nyokból karácsony szentestére is ma
rad egy, akkor pásztorjátékot adnak 
elő gyerekek a templomban. 

Az evangélikus és a katolikus feleke
zet mellett a régi néphagyományo
kat ápolja a Kemenesalja Néptánc
csoport is. A néptáncosok műsorszá
mai között 1986 óta megtaláljuk a 
regölést is. A táncosok a karácsonyi 
műsorukon kívül a barátoknak, csa
ládtagoknak, ismerősöknek is előad
ják jókívánságaikat. A csoport 1993-
ban újjáalakult, a hagyomány meg
maradt. Minden évben december 26-
án gyülekeznek a fiúk, kicsik és na
gyok, felszerelkeznek a regöléshez 
szükséges eszközökkel: láncos bottal, 
köcsögdudával, kereplővel, és felke
resik a családokat. Elregölik az egész
ségre, a ház környékére és a termés
re vonatkozó újévi jókívánságaikat, 
összeéneklik a párokat. A csoportban 
a regölés hagyományát generációról 
generációra viszik tovább a tagok. 
A karácsonyi ünnepkör népszokásai 
még a korábban említett betleheme-
zésen, regölésen kívül a lucázás, kor-
bácsolás, három királyok, balázsolás 
és az újévköszöntés, mint szokások 
már feledésbe mennek, pedig régen 
színfoltjai voltak a falvak életének. 
Ami még fennmaradt, őrizzük, v i 
gyázzunk rá, hogy gyermekeink, uno
káink ne csak könyvekben olvassa
nak a karácsonyi népszokásokról! 

»VA55 VERA 

Karácsony-
várás 
A Kemenesaljái Művelődési Központban 
december 19-én (pénteken) 18.00 órakor 
„...a tanítványokkal..." címmel Illés Erika 
szobrászművész és tanítványai kiállítása 
nyílik. 
December 21-én (vasárnap) 17.00 órakor 
„Az ünnep hangjai" cimmel karácsonyi kö-
szöntőmúsort rendeznek a művelődési 
központ előtti téren. Közreműködnek: nép
táncosok, versmondók, énekesek, zené
szek. 
Az Ádám Jenő Zeneiskola és Művészeti 
Alapiskola december 20-án (szombaton) 
16 órától tartja karácsonyi hangversenyét 
a művészeti csoportok, az elóképzósök és 
a zenekarok közreműködésével a művelő
dési házban. 

Élelem 
gyerekeknek 
Húsz család kapott élelmiszercsomagot a 
Gáyer Gyula Általános Iskola jóvoltából ka
rácsony előtt. Az iskola a Gyermekétkezte
tési Alapítvány pályázatán nyert pénz
összegből húsz csomagot állított össze, 
amelyeket a rászorult gyerekek családjai
nak adott át. A csomagokba - amelyek 
egyenként hatezer forint értékűek - tartós 
élelmiszereket tettek. 
Az iskola felhívja a figyelmet arra, hogy az 
alapítvány számlájára befizetett összegek
kel, a személyi jövedelemadó egy százalé
kának utalásával a következő évben is rá
szoruló gyerekek juthatnak élelemhez az 
egész országban. 

A Gyermekétkeztetési Alapítvány adószá
ma: 18049842-2-43. 

Ingyenkonyha, 
boráldás 
A rendszeres évi segítségnyújtá
son kívül karácsony előtt is tá
mogatja a rászorulókat a Máltai 
Szeretetszolgálat celldömölki 
csoportja. December 24-én 11 
órától 14 óráig ingyenebédet 
osztanak a Szent Márton Otthon
ban (Sági u. 20.). A csoport tagjai 
kérik olvasóinkat, hogy aki tud, 
az értesítse a rászorulókat a le
hetőségről. 

December 27-én János-napi bor-
áldásra várják a borosgazdákat. 
Az esti mise keretében 17.30 óra
kor áldják meg az idei borokat. 

km* 



» S Z I L V E S Z T E R 

A BALGA-PRESS szilveszteri hírei 
» Víziorgona 
Pünkösdre átalakítják a katolikus 
templom orgonáját. Erre az alkalom
ra víziorgonává varázsolják a hang
szerek fejedelmét. Mindez egyik hí
res orgonaművészünk kifejezett kí
vánságára történik, aki elmúlt évi 
nagysikerű koncertjét ismétli meg 
ezúttal látványosság beiktatásával. 

» Tűzijáték 
Az idén Celldömölkről közvetíti a tűzi
játékot az MTV. Erre az alkalomra el 
távolítják a Ság hegy kráteréből a 
12,5 kilométer mélységű lefojtó du
gót, ami a láva feltörését akadályoz
za. A Magyarországon exkluzív látvá
nyosságot nyújtó lávakilövelléseket 
fényeffektusokkal teszik még hatáso
sabbá. A nem mindennapi eseményt 
a világ összes tévéadója közvetíti. 

» Cell-Cup-a 
Idén bővítik a Cell-Cupot egy „a" be
tűvel. A bővítéssel Cell-Kapa névre 
hallgat, ami egyúttal azt is jelenti, 
hogy a nagyszabású rendezvény ka-
pálóversennyel bővül. A versenyt két 
korcsoportban rendezik. A felnőttek 
szántóföldön, a gyerekek konyhakert

ben mérik majd össze a tudásukat. 

• . »Sárkányrepülők 
„Kemény érkezés" szlo

gennel sárkányrepü-
• lésre lesz lehetőség 

minden hónap 13-án 
Tokorcson kizárólag 
rosszindulatú anyó
sok részére. A röp-
tetésre a vők vagy 

a menyek fizethe
tik be a résztvevő

ket minden hónap első öt napján. 
Ezután a részvétel már kötelező. Ha 
tizenharmadika péntekre esik, a ha
tás fokozása érdekében a felszállás 
vezető nélkül, fél liter üzemanyaggal 
történik. 

» Erőművek 
Hamarosan saját energiaellátó rend
szere lesz Celldömölknek. A Cinca és 
a Kódó patak vizének felduzzasztásá
val két erőművet is működtetnek. 
Celldömölk a Cincáról, az izsákfai és 
az alsósági városrész a Kódóról kapja 
majd az áramot a jelenlegi ár egy t i 
zedéért. Értesüléseink szerint a rend
szerre szívesen rákapcsolódna Sárvár 
és környéke is, ám erről április 31-én 
dönt majd az illetékes testület. 

» Turistacsalogató 
A Ság hegyi turistaforgalom élénkíté
se érdekében május hónapban egy 
húsz méter magas trambulin építését 
kezdik meg a krátercsúcson. A tram-
bulinról - mindössze 10 euró befize
téséért - ejtőernyős ugrásokat lehet 
végrehajtani a kráterbe. Aki saját 
nap- vagy esernyőt használ, árked
vezményt kap. 

» Űrkutató központ lesz 
Módosították az eredeti tervet. Még
sem helikopter-leszálló, hanem űrku
tató központ lesz a rendező pályaud
var helyén. Megbízható forrásból tud
juk, hogy az ottani dolgozókat két hét 
alatt átképezik, és űrkutatóként dol
gozhatnak tovább. Az sem mellékes, 
hogy 4 órás munkaidő mellett a je 
lenlegi fizetésük tizenkétszeresét 
kapják majd (ha fagy). Megállapodás 
született arról is, hogy az űrhajós is-

Viccözön 
- Mit visz a szőke a lakatlan szigetre? 
- Lakatot. 

Matt 
A zsúfolt buszra nem fér fel egy férfi. 
Idegesen elkiáltja magát: Menjenek 
már beljebb, annyi hely van még, 
hogy sakkozni is lehetne! Erre a vá
lasz: Jöjjön csak jóember, úgyis hiány
zik egy paraszt! 

Jobb kockásán 
- Nézd, drágám, ettől az új mosópor

tól hófehér lett az inged! 
- Igen, szép-szép... de nekem kocká

sán jobban tetszett. 

Buliban 
A szilveszteri buli már javában tart, 
pia, tánc, miegymás. Az egyik srác 
odamegy egy már jó ideje ücsörgő 
lányhoz: 
- Veled nem táncol senki? 
- Nem. 
- Akkor feltennéd a virslit főni? 

kólába kizárólag celldömölki, i l 
letve kemenesaljai je 
lentkezőket vesznek 
fel. A képzés a jövő 
év májusában in
dul, és ez év vé
géig lehet je 
lentkezni. 

» Vulkánfürdő 
A sok vita után pont 
került a vulkánfürdö sorsára. A 
BALGA-PRESS értesülései szerint a 
melegvizet a Ság hegy kráterébe fog
ják vezetni, ott alakítják ki a fürdőt. A 
víz feljuttatásánál celldömölki tudó
sok legújabb fizikai felfedezését 
használják fel, miszerint a melegvíz 
ugyanúgy viselkedik, mint a meleg 
levegő, azaz felfelé áramlik, tehát 
külön befektetést nem igényel. A víz 
forgatásánál is ugyanezt a törvény
szerűséget használják ki. A kráterben 
lefúrnak a láváig, ott a víz felmeleg
szik, egyben fertötlenítödík is, és ön
magától visszajön a medencébe. Mi
vel ez a világon egyedülálló szenzá
ció lesz, hatalmas érdeklődés várha
tó, ami alapjaiban változtatja majd 
meg a város életét. 

»IGYLÖV OLSZÁL ügyvizeló izgozgató 

Értesítés 
A Celli HUKE Kft. értesíti a tisztelt lakosságot, 
hogy Celldömölkön december 26-a (péntek) 
helyett december 27-én (szombaton) lesz 
hulladékszállítás. 

Felhívás 
A Városi Televízió Celldömölk Kht. várja 
mindazok jelentkezését, akik indíttatást 
éreznek magukban a televíziós munka iránt. 
Stábunkba várjuk a riporteri, szerkesztői, 
operatőri ambícióval rendelkezőket, de a té
mák megtalálásában számítunk városunk 
minden lakójára. A TV Cell a köz szolgálatát 
a város lakóival együtt, de leginkább értük 
kívánja megvalósítani. 

A meghallgatások időpontját hirdetmény
ben tesszük közzé, érdeklődni 2004. január 
3-a után a 06 70/291-8391-es telefonszá
mon lehet. 
Városi Televízió Celldömölk Kht. 
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A H E L Y , A H O L É L Ü N K 

Arccal a fény felé versekkel 
Újabb ismeretlen ismerőssel találkozhattak az érdeklő
dők a Kemenesaljái Berzsenyi Asztaltársaság legutóbbi 
Összejövetelén. A Kresznerics Ferenc Könyvtárban ez al
kalommal Pecznyik Pál népi költő mutatkozott be. A t i 
zenhat éve Celldömölkön élő alkotó ötvennégy eszten
deje ír verseket. A költő bevallása szerint gyermekkori 
művei sajnos elkallódtak, de így is mintegy 3400 verset 
regisztrált, és öt verseskötete jelent meg ez idáig. Köz
tük az Arccal a fény felé és az Égre rajzolt üzenetek cí
mű gyűjteményei. 

- Nehéz volt összeválogatni a mai előadásra a verse
ket, hogy mindenki teljes képet kapjon egy élet munká
járól - mondta Pecznyik Pál a megjelenteknek. A költő 
életrajzi kötetét 2001-ben adták ki Egy zarándok éneke 
címmel. Verseiben elsősorban a hittel és a magyarság
gal foglalkozik. Istenben való mély hitét jelzi, hogy a 
Kossuth Rádióban több éve vezet vallási műsort. A köl
tő Kemenesalja fővárosáról Celldömölki zsoltár című 
művében ír. Utolsó alkotását, a Gondolatok a könyvtár
ban címűt a Kresznerics Ferenc Könyvtár programjai ih
lették. Pecznyik Pál versei közül most Polónyi Gyöngyi 
előadóművész olvasott fel a nagyközönség előtt egy
kettőt. 

»TÖMBÓLY ÁGNES 

Rákóczi-emlék 

Rákóczira, a Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulójára 
emlékeztek a közelmúltban Celldömölkön, a református 
gyülekezeti teremben. Az ünnepi műsor kezdeményező
je a Nyőgéri Polgári Kör volt. A dr. Wächter Walterné által 
összeállított műsorban korabeli kuruc dalok, dallamok és 
versek hangzottak el rendkívül magas színvonalon. A 
programban közreműködött az MMIK Erkel Kórusa 
Paukovics László vezetésével, P. Hegyi Gabriella szóló
énekkel, Németh Tamás tárogatóművész (felvételün
kön), valamint Kéthelyi Dóra, Horváthné Szakos Berna
dett és Nagy Károly versmondással. 
A megemlékezés második részében dr. Lenner Tibor, a 
szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola tanára tartott 
előadást Rákóczi Ferencről, és adott szemléletes képet a 
szabadságharc eseményeiről, történelmi hátteréről és 
összefüggéseiről. 

»V.L.-

POLÓNYI GYÖNGYI ÍS PECZNYIK PÁL AZ ELŐADÁSON 

PECZNYIK PÁL: CELLDÖMÖLKI ZSOLTÁR 

Mennyei jó Atyánk 
hálát odúnk néked, 
hogy kis városunkbon 
imádhatunk Téged. 
Városunk népéért 
néked odúnk hálát. 
Te adtad életét, 
vigyázod az álmát 
Színed előtt ismert 
abban minden csalód, 
ismersz minden szívet, 
mely Téged imád. 
Ismered azokat, 
kik jó módban élnek, 
ámde azokot is, 
kik köztök szegények, 
jól ismered szívünk 
örömét, bánatát, 
rövid életünknek 
hajnalát, alkonyát. 

A Te szemed előtt 
zajlik itt az élet, 
boldog szívű ember, 
oki hozzád térhet. 
Te alkottál minket, 
drágák vagyunk Néked. 
Fiad vére órán 
lehetünk a néped! 
Tekints városunkra, 
irgalmas szemeddel, 
Kapcsolj eggyé minket, 
szerető szíveddel. 
Atyánk, mi ne Tőled, 
hanem Hozzád fussunk, 
hogy ne kárhozatra, 
üdvösségre jussunk! 
Mert te nem akarod, 
a bűnös halólót, 
várod o bűnbánót, 
a szegényt, az árvát. 

Celldömöli zsoltárt 
énekeljen ajkunk, 
hálából, amiért 
megkönyörülsz rajtunk. 
Városunk minden 
utcája és tere, 
rád emlékeztető 
virággal van tele. 
Áldd meg áldásoddal 
kis városunk népét, 
plántálj a szívébe 
szeretetet, békét. 
Szeresse itt minden 
ember embertársát, 
rajzolhasd arcunkra, 
Fiad arcvonását! 
Szeretet, békesség, 
jellemezzen minket, 
fénnyel és örömmel 
Te töltsd be szívünket. 

Sugározza fényed 
szerte ez a város, 
egy szem se legyen itt 
könnyektől homályos. 
Úgy zenghet itt szépen 
celldömölki zsoltár, 
ha itt minden szívben 
lesz számodra oltár! 
5 o hálaáldozat 
azon mindig ott lesz, 
és mint jó illót száll, 
atyai szívedhez. 
Akkor béke honol 
minden szívben, házban, 
nem lesz hajléktalon, 
dideregve, fázva. 
Vórosunkbon oly sok 
bánat és gyász volt mór, 
vidítson fel minket 
ez a hála zsoltár! 

= 10 = 
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O L V A S Ó I O L D A L 

Milyen éve volt? 
•llíOt/: lOHBOLY ÁGIIfS »IO!Ú: ÍŰtOYI ikUli 

Szórádi Rita 

Remélem, hogy a következő 
évem jobban fog sikerülni, az 
ideiben ugyanis sok nehézség
gel kellett megbirkóznom. Ev 
elején egyedül maradtam a 
kislányommal, albérletbe kel
lett költöznünk, melynek fenn
tartása minden hónapban ko
moly anyagi terhet ró rám. 
Évközben munkahelyet is vál
tottam. Bízom benne, hogy 
2004-ben kevesebb problé
mával kell majd szembenéz
nem. Hogy mi volt a legjobb 
az idei évben? Az, hogy együtt 
maradhattam a kislányommal. 
Ez, azt hiszem, a legfontosabb, 
és minden gondot elfeledtet. 

Galovich 

Ä - 1 Tamésné 

Közepes, vagy fogalmazhat
nék úgy is, hogy elfogadható 
évet zárhatok le szilveszter
kor. Rendszeresen teszek új
évi fogadalmat, amit próbálok 
teljesíteni. Ám van úgy, hogy 
számításainkat és terveinket 
tőlünk független dolgok húz
zák át. 2003-ban többször 
akadtak egészségügyi problé
máim, ennek ellenére még
sem ítélem olyan rossznak az 
eltelt esztendőt. Természete
sen én is abban bízom, mint 
ilyenkor a legtöbb ember, 
hogy a jövő év több boldogsá
got hoz nemcsak nekem, ha
nem a családomnak is. 

> Egészségügyi SZOLGÁLAT 
járt központi orvosi ügyelet {Csontvary 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 
29. csütörtök 
30. péntek 
31. szombat 

Mesterházy Gábor 
Schrott Olga 
Panyko Magdolna 
Tőzsér Mária 
Gájer Tatjána 
Kovács Zoltán 
Nagy Zoltán 
Pánykó Magdolna 
Mesterházy Gábor 
Mesterházy Zsuzsanna 
Nagy Ildikó 
Szabó Ildikó 
Schrott Olga 
Berdi Gusztáv 
Pánykó Magdolna 
Szenté Tamás 
Pánykó Magdolna 
Márton Katalin 
Gájer Tatjána 
Bérdi Gusztáv 
Nagy Ildikó 
Pánykó Magdolna 
Kovács Larissza 
Nagy János 
Mesterházy Gábor 
Szabó Ildikó 
Szenté Tamás 
Tőzsér Mária 
Pánykó Magdolna 
Kovács Larissza 
Pánykó Magdolna 
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Átlagos évet tudhatok ma
gam mögött. Munkahelyet 
sajnos az idén sem találtam, 
három gyermek mellett ne
héz elhelyezkedni. Főleg úgy, 
hogy a férjem csak hétvége
ken van itthon, mivel kamion
sofőrként dolgozik. Igaz, a 
gyerekek ez évben nem na
gyon betegeskedtek, két-
műszakos állás vállalására így 
sincs esélyem. Az ünnepeket 
a család együtt tölti, ezek az 
év legemlékezetesebb pilla
natai. Feledhetetlen marad 
még az is, mikor nyáron a fér
jemet Olaszországba kísértük, 
ahol egy hetet töltöttünk. 

2003 javarészt munkával telt, 
annak ellenére, hogy tavaly 
mozdonyvezetőként nyugdíj
ba vonultam. Márciusban elvé
geztem egy tanfolyamot, ki 
váltottam a vállalkozói igazol
ványt, és elkezdtem biztonsági 
őrként dolgozni. Mondhatom 
azt, hogy tipikus kényszervál
lalkozó vagyok. Van egy fo
gyatékos gyermekem, akiről 
még gondoskodnom kell. Most 
bentlakásos intézetben él, 
ahol 25 éves koráig tudják 
csak ellátni. Azt követően 
egész nap vele kell majd len
nem, így akkor már nem lesz 
lehetőségem pénzt keresni. 

Az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják. 

» Anyakönyvi HÍREK 
Celldömölk 
Születés: Barabás Zsolt és Kiss Tünde leánya Hanna, Pörneczi 
Tamás és Lakatos Klementina leánya Fanni, Tanai József és 
Kolonics Andrea fia István. 
Halálozás: Deé Balázs, Lakatos Imre Mihály, Kosztolánczi Já-
nosné Maráczi Gizella, Horváth Istvánné Remport Anna, 
Parragi Józsefné Molnár Ilona, Bóka Józsefné Nagy Rozália, 
Hanzsér Imréné Zsámboki Etel, Kálmán Ottó Szilveszter. 
Szergény 
Születés: Molnár Sándor és Fűzfa Rita fia Péter Sándor. 
Boba 
Születés: Horváth Gábor és Ivánfi Szilvia leánya Liliána Eszter, 
Berki Balázs és Budai Bernadett Szilvia leánya Aliz. 
Egyházashetye 
Születés: Sárközi Zsolt Imre Rozália Szilvia leánya Klaudia Fanni. 
Kenyéri 
Születés: Németh Miklós és Elek Veronika fia Miklós. 
Kemenespálfa 
Születés: Miskolci Tamás Gábor és Rosta Csilla fia Dominik, 
Varga Ferenc és Szalay Krisztina leánya Eszter. 
Kemenesmagasi 
Halálozás: Dömötör Ida. 
Nagysimonyi 
Halálozás: Csizmazia Ferencné Szálai Ida, Somogyi Sándorné 
Ódor Jolán. 
Duka Halálozás: Szalay Miklós. 
Vönöck Halálozás: Palánki Gyuláné Hári Irma. 



Szezonzáró kézilabdában 
Utolsó fordulójához érkezett az NB M-es kézilabda-bajnokság őszi szezonja. A 
CVSE-Celli Festék női csapata hazai pályán, míg a férfiak idegenben, a lis
tavezető Tata otthonában búcsúztak az őszi pontvadászattól. A férfiak jártak 
nagyobb sikerrel, ők idegenből hoztak haza két bajnoki pontot. 

CVSE-Celli Festék - Győri ETO III. 26:28 
(13:11) 
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 100 
néző, NB If-es női bajnoki kézilabda
mérkőzés. Vezette: Szálai, Nátkai. 
CVSE: Mendel - Kertész (6), Szomorkovits 
L. (7), Geiger (2), Szomorkovits A. (2), 
Tóth (3), Pupp (2). Csere: Balogh - Farkas 
(2), Foglszinger (2). Edző: Molnár János. 
A szezon záró összecsapására a celliek 
csak két mezőnyjátékos és egy kapus 
cserével tudtak felállni a Graboplast el
len. Molnár János együttese az első já
tékrészben többnyire előnyben ját
szott, jó játékuk eredményeképpen a 
félidőben kétgólos celli vezetés állt az 

Remekül fejezték be asztalitenisze
zőink a bajnokság őszi szezonját. Az 
utolsó két fordulóban csak az NB lll-as 
csapat botlott egyszer, a többi mérkő
zésen celli győzelem születetett. 

DECEMBER 6-ÁN 

CVSE-Mávépcell - Széchenyi FSC Győr 
15:3 
Celldömölk, NB l/A-s mérkőzés 
A celldömölki gárda ellenállhatatlan 
volt. Szinte lerohanta a bajnoki tabel
lán előttük álló győri csapatot, és 
megérdemelt fölényes győzelmet 
aratott. 
Győztek: Kriston Zsolt (4), Vimi Ro
land (4), Bénák András (3), Bárány 
Zsolt (2), a Kriston-Bárány és a Vimi-
Benák páros. 

CVSE-Mávépcell II. - Pécsi Tüke 11:7 
Celldömölk, NB M-es mérkőzés 
Óriási küzdelemben, nagyon izgal
mas mérkőzésekkel tarkítva tartotta 
itthon a hazai csapat a fontos két baj
noki pontot. 
Győztek: Tekét Attila (4), Ölbei Péter 
(2), Takács János (2), Máthé Gyula 
(1), a Takács-Ölbei és a Máthé-Teket 
páros. 

CVSE-Mávépcell III. - Zalaegerszeg 3:15 
Celldömölk, NB lll-as mérkőzés 

eredményjelző táblán. A második fél
időben is eredményes celli játékot lát
hattak a kilátogató nézők. A mérkőzés 
vége előtt 10 perccel 20:20 állt az ered
ményjelzőn. Sajnos a CVSE a hajrában 
több hétméterest is elhibázott, így vé
gül a rutinos vendégek vihették haza a 
két bajnoki pontot a szezon legjobb tel
jesítményét nyújtó CVSE-Celli Festék 
otthonából. Molnár János együttese 9 
megszerzett ponttal a bajnoki tabella 7. 
helyén zárta az őszi szezont. 

Rustica Tatai HAC - CVSE-Celli Festék 
28:29 (12:11) 
Tata, 200 néző, NB ll-es férfi bajnoki 

Nagy „zakónak" tűnik az eredmény 
alapján ez a mérkőzés a második he
lyen tanyázó egerszegiek ellen. A va
lóságban a zalaiak nagyon megizzad
tak a győzelemért, a celliek a szoros 
mérkőzéseket rendre elveszítették. 
Győztek: Fehér László (1), Tamás 
László (1) és a Balázs Gyula-Szabó Fe
renc páros. 

DECEMBER 13-14-ÉN 

Postás-Matáv SE - CVSE-Mávépcell 1:17 
Budapest, NB l/A-s mérkőzés 
A papírformának megfelelően K.O. 
győzelem született a fővárosban a 
sereghajtó ellen. 
Győztek: Vimi Roland ( 4 ) , Kriston 
Zsolt ( 4 ) , Bárány Zsolt ( 4 ) , Fehér Lász
ló (3), a Kriston-Bárány és a Vimi-
Fehér páros. 

Gyenesdiás - CVSE-Mávépcell II. 2:16 
Gyenesdiás, NB ll-es mérkőzés 
A celliek simán hozták a kötelező 
győzelmet. 
Győztek: Tekét Attila ( 4 ) , Takács Já
nos ( 4 ) , Ölbei Péter ( 4 ) , Lukács Balázs 
(3) és az Ölbei-Takács páros. 

Mosonmagyaróvár II. - CVSE-Mávépcell 
III. 4:14 
Mosonmagyaróvár, NB lll-as mérkő
zés 

kézilabda-mérkőzés. Vezette: Baraksó, 
Simon. 
CVSE: Horváth - Pozsonyi (8), Bakonyi 
(3), Sali (3), Nagy , Csitkovics (8), 
Gubián (7). Csere: Kozma - Ludvig, 
Tóth, Jakab. Edző: Mátés István. 
A bajnokaspiráns Tata otthonában re
mekül kezdett a CVSE. 3 gólos hátrá
nyát azonban hamar ledolgozta a Ta
ta, majd a vezetést is átvette a hazai 
együttes. A félidő nagy részében 
együtt haladtak a csapatok, a szünet
re is csak egy gól volt a hazai előny. 
A második játékrész elején 14:12-es 
tatai előnynél 5.:0-ás szériát produ
kált Mátés István csapata. Ettől kezd
ve a mérkőzés végéig a celliek vezet
tek, a Tata csak közelebb tudott ke
rülni. A szezon legnagyobb meglepe
tését okozta a CVSE-Celli Festék a lis
tavezető otthonában aratott győze
lemmel. Az őszi összecsapásokon a 
CVSE 12 pontot szerzett 5 győzelmé
vel, 2 döntetlennel és 4 vereséggel. 

»VASS VERA 

öt ide 
A mieink megfelelő magabiztosság
gal szerezték meg a két bajnoki pon
tot idegenben is. 
Győztek: Máthé Gyula (4)„ Tamás 
László (3), Szabó Ferenc (3), Balázs 
Gyula (2) , a Máthé-Tamás és a 
Szabó-Balázs páros. 

Labdarúgó 
eredmények 
Celldömölk két körzeti bajnokság
ban játszó csapatának őszi ered
ményei: 
Káld - Izsákfa 5:0, Izsákfa - Szer-
gény 4:2, Boba - Izsákfa 3:2, Izsák
fa - Nemeskocs 3 : 1 , Nemeskeresz-
túr - Izsákfa 1:1, Csénye - Izsákfa 
1:0, Izsákfa - Alsóság 2:1, Hosszú-
pereszteg - Izsákfa 2:0, Izsákfa -
Egyházashetye 3:2. 
Hosszúpereszteg - Alsóság 1:1, Al
sóság - Egyházashetye 2 :1 , Káld -
Alsóság 4 :1 , Alsóság - Szergény 
1:1, Boba - Alsóság 0:2, Alsóság -
Nemeskocs 2:0, Izsákfa - Alsóság 
2:1, Alsóság - Csénye 0.4, Nemes-
keresztúr - Alsóság 2 .1 . 

Asztalitenisz - Hatból 



S P O R T 

A világrekorder játékvezető 
Végéhez közeledik a 2003-as eszten
dő, mely Magyar József volt labdarú
gó-játékvezető életrajzában bizonyá
ra aranybetűkkel kerül bejegyzésre. 
Józsi bácsi nem tartozott az ország, a 
megye, de még a város legrango
sabb játékvezetői közé sem, de egy
ben mindenkit felülmúlt, sőt a vilá
gon eddig minden labdarúgó sípmes
tert megelőzött azzal, hogy ötven 
éven keresztül minden hétvégéjét a 
futballpályákon töltötte. Nyolcvan
éves korában, 2003. március 9-én 
vezette utolsó mérkőzését. E napon 
kezdődött hosszú játékvezetői pálya
futásának megérdemelt ünneplése. 
Az utolsó mérkőzésére a Sárvári Lab
darúgó-szövetség szervezésének kö
szönhetően sárkányrepülővel szállí
tották a sitkei mérkőzésre a meccs
labdát. A Sitke-Simaság mérkőzés 
befejeztével köszöntek el tőle a 
sportegyesületek és a játékosok ne
vében a mérkőző csapatok vezetői, s 
nem utolsó sorban Czirók Lajos, a Sár
vári Labdarúgó-szövetség elnöke. A 
búcsúzó játékvezető számára felejt
hetetlen pillanat lesz bizonyára, hogy 
a kezdőrúgást szerető leányunokája, 
Ágika végezte el. Ezzel nem ért véget 
az ötvenéves tevékeny játékvezetés 
méltatása. Józsi bácsi áprilisban a Vas 
Megyei Labdarúgó-szövetség veze
tőitől vehette át sportmunkája elis
meréseként azt az emlékplakettet, 
mely élete további részében emlé
kezteti sportpályafutásának egyes ál
lomásaira. A város is méltóképpen is
merte el a veterán játékvezető sport
múltját. Megbecsülésként augusztus 
20-án, az önkormányzat nevében Fe
hér László polgármester Celldömölk 
Városért Emléklapot adományozott 
Magyar Józsefnek. 

Mindeközben, míg az ünneplések tar
tottak, elindult annak elismertetése, 
hogy Magyar József a leghosszabb 
ideig működő játékvezető a világon, 
és- ez a teljesítmény ismertessék el. 
Józsi bácsit leánya, annak családja és 
a segítőkész könyvtáros, Németh Ti
bor segítette a londoni székhelyű 
Guinness World Rekords LTD igazolási 
követelményeinek teljesítésében. Fá
radozásukat siker koronázta. Szep
tember 19-én, az LTD vezetője, Ann 
Collins az alábbi levelet küldte el Ma
gyar József címére: „Kedves József! 
Örömmel értesítünk, hogy felállítottál 

egy új Guinness Világrekordot! Ez a 
mellékelt oklevél ennek a teljesít
ménynek az elismerése! Adataid be
kerültek adatbázisunkba, azért, hogy 
felhasználhassuk a jövőben esedékes 
Guinness World könyvünkben. Még 
egyszer üdvözlet a nagyon megválo
gatott Guinness Világrekorderek kö
zött!" A levél kézhezvétele után ol
vasva a hírt nagy volt az öröm a Ma
gyar családban. A jó hír hamar terjed, 
így nem csoda, hogy több országos 
média is elismeréssel szólt a celli 
sportember világrekordjáról. Legutóbb 
az RTL TV Fókusz című műsorának 
egyik fiatal szerkesztője, Jakab Árpád 
és stábja kereste fel Józsi bácsit, hogy 
képernyőn keresztül is bemutassa az 
egész országnak a legújabb Guinness 
Világrekordert, azt az embert, aki iga
zán kivételes adottságainak köszön
hetően, 80 éves koráig hódolt szere
tett sportjának, a labdarúgásnak. E 
napon köszöntötte Józsi bácsit egye
sülete, a CVSE is, ahol mielőtt a játék
vezetői pályára lépett, labdarúgó-já
tékos volt. Ma is büszke arra, hogy 
olyan labdarúgókkal játszott együtt a 
CVSE csapatában, mint Pesti József, 
Marton Vince, Süle László, Kiss Lajos, 
Vajda József, Létai László, Németh Jó
zsef, Nyíró Lajos, Pukler István, Ágos
ton Imre. Elszorult szívvel emlékszik a 
játszótársakra, akik közül már csak 
egyedül Józsi bácsi él. Köszöntésre 
ugyancsak e napot ragadták meg az 
egykori celli játékvezető társak is, 
akik között Józsi bácsival egy napon 
vizsgázottak közül sem lehetett már 
senki jelen. Ott volt viszont a felesé
ge, és örömmel nyugtázta férjével 
együtt Zsámboki Zoltán ügyvezető el
nök és a volt ifjabb játékvezetőtársak 
elismerő, köszöntő szavait. Az ügyve
zető elnök az egyesület ajándékával 
együtt adta át a tisztelet és megbe
csülés jeléül Józsi bácsinak, a CVSE 1 . 
számú VIP igazolványát. A vendéglá
tásról - melynek egy szépséghibája 
volt, hogy a sárvári kollégák ígéretük 
ellenére távolmaradtak - a sport
egyesület gondoskodott. Szép, meg
ható, felejthetetlen és jó hangulatú 
találkozás volt, melyen újra kiderült, 
hogy csak tévedhetetlen bírók voltak 
és vannak - akárcsak amilyen az ün
nepelt volt a pályán. 
Természetesen a sok sportbaráttal mi 
is együtt örülünk a világrekordodnak, 

gratulálunk, és büszkék vagyunk rád, 
Józsi bácsi! Világrekordod méltatását 
nem véletlenül hagytuk karácsonyra. 
Ajándéknak szántuk a Guinness Vi
lágrekordról szóló hírt, amit eddig 
Celldömölkön csak neked sikerült 
elérni, ezért gondoltuk, hogy teljesít
ményednek a celliek mindenki kará
csonyfája alatt a helye. A szeretett 
ünnepén gondolunk rád, kívánunk 
neked és családodnak nagyon kelle
mes és áldott karácsonyi ünnepeket. 

»TARRÓ5YIMRE 
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» APRÓHIRDETÉS » POSTÁNKBÓL 
1+3 félszobás, gázfűtéses lakást vennék Celldömölkön. 
Tel.: 06 30/263-6808.  

Raklap adásvétel. Hívására házhoz megyünk! Tel.: 06 
30/506-6512.  

LADA NIVA 1,6-os 1986-os, zöld színű, benzin gázüzemű 
eladó. Érd.: 06 30/939-0429.  

SUZUKI VITÁRA 1,6-os, 1998-as, zöld színű, sok extrával 
eladó. Érd.: 06 30/939-0429  

Renault 21 GTD 1991-es évi, ezüstmetál színű, vonóho
roggal, téli gumival szerelten, központi zárral, 2 éves mű
szakival, alvázkezelten eladó. Érd.: 95/420-724, 06 
70/313-5516.  

FIAT Brava 1,6 1996-os évi, acélszürke, központi ablak
emelővel, klímaberendezéssel, szervokormánnyal, 2004. 
novemberig érvényes műszakival eladó. Telefon 06 20/ 
395-2336.  

Eladó egy darab új Trocal Elegant I20x150-es műanyag 
bukónyíló ablak. Érd.: 06 30/224-0884.  

Celldömölk központjában felújításra szoruló családi ház 
eladó. Érd: 70/213-3257, 30/2636-808  

A Korona-sarkon 2 szobás, gázfűtéses, bútorozatlan lakás 
kiadó. Érd.: 06 20/2530-982  

Fajtatiszta, 6 éves, kan, skótjuhász kutyám elveszett 
(Merseváton). Hollétéről értesítést köszönettel fogadok. 
Jelentkezni: 95/487-055, 70/3385-635, 20/5452-245 
Özv. Nagy Lászlóné, Mersevát. 

Néhány szomorú nagyszülő sorstársaként írom meg Önök
nek saját történetemet. 
Pár évvel ezelőtt két fiatal szerette egymást, és a szere
lemből gyümölcs lett. Amire a gyümölcs megérett, a sze
relem elmúlt, és azt gyűlölet, háború váltotta fel. Az apa 
elfogadta az apaságot, várta, hogy gyermekét magához 
ölelhesse. Én, a nagymama szintén, hiszen 32 éven át 
gyermekekkel foglalkoztam. Sok-sok generáció felnövését 
segítettem. Én előbb láttam meg a gyermek első lépéseit, 
mint a saját szülei. A sors kegyetlensége, hogy saját, vér 
szerinti unokámat immár négy éve nem ölelhetem ma
gamhoz. Bármikor az utcán meglátom szeretett unokámat, 
az anyuka elrántja, nehogy véletlenül is megölelhessem. 
Talán még majd az utcára sem mehetek ki. 
Közeledik a szeretet ünnepe, az év legszebb napja. Min
denki azon van, hogy szeretteinek ajándékot vegyen. 
Őszülő fejemmel nem pénzbeli ajándékra vágyom, ha
nem kis unokám meleg ölelésére és puszijára, hiszen nem 
tudja, ki az apukája (mert nem láthatja), és azzal sincs 
tisztában, hogy másik nagyszülei is vannak. 
Most kívánok Neki nagyon boldog, békés karácsonyi ün
nepeket és sok ajándékot. Remélem, lesz az édesanyjá
nak olyan segítője,, akivel megbeszélheti bánatát, és 
megérti, hogy akkor szereti igazán a gyermekét, ha nem 
zárja el az apa és a másik nagyszülei szeretetétől. 

Név és cím o szerkesztőségben 

Akar Ön, az egészségmegőrzés területén ü/.leti sikereket elérni? 

Akar Ön a HERBÁRIA sikercsapatának tagja lenni? 

Akar Ön a Franchise Partnerünk lenni? 

H a igen, köztünk a helye!!! 

A H E R B Á R I A R T . 

'már működőfilotékával, gyógynövény-üzlettel vagy üzlethelyiséggel rendelkező Vállalkozókat keres 
az alábbi városokban, illetve wellness szállodákban é\ gyógyfürdőkben: 

Bük, Celldömölk, Körmend, Kőszeg, Sárvár, Szentgotthárd és Vasvár. 

Mii 11 i i ili'ints Önnek, csatlakoznia a H E R B Á R I A l'ranchise Remis/.eréhez? 
Azért mert: 

•Versenyképes árukat, kedvező fizetési határidőt, vásárlás utáni visszatérítést, kedvezményeket, országos akciókat, boltra történő szállitást biztosítunk. 
-Jelentós kedvezményeket adunk saját márkatermékeink értékesítésére. 
-Védjük jogait, képviseljük érdekeit 
•A területi felosztás á lu l védelmet és nyugalmat nyújtunk önnek. 
-Információkkal látjuk el a jogszabályváltozásukról, árváltozásokról, akciókról, és az üzletmenettel kapcsolatos tudnivalókról. 
•Referencia üzletünkben szakképzett kollégáink áruismeret, üzletvitel, kiskereskedelmi értékesítés területén szakmai betanítást adnak Önnek. 
-Biztosítjuk a már tiibb mint fél évszázada jó l ismert H E R B Á R I A márkanevünk használatát, üzletén való megjeleni lés ét 

A sikeres üzlethez nagyon fontos az elismert H E R B Á R I A márkanév, a jó üzlclprofll, a megfelelő beszállítók, de a legfontosabb személy ö n ! 

A témában felvilágosítás az alábbi weboldal címen található: 

www.horbari a. hu/franchise 

Szándéknyilatkozatokat a következő fax számra kérjük küldeni: 

H E R B Á R I A RT. Kiskereskedelmi osztály 06 1 350-1691 
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SZIVÁRVÁNY FOTO 
CELLDÖMÖLK, SZÉCHENYI U. 11. 

FOTO PANNÓNIA KFT. Szombathely, Öntő u. 19. 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 
Hihetetlen, de igaz! 

0 Ft/kép (9x13) 
Önnek csak a negatív hívást kell kifizetnie 

a képeket ingyen elkészítjük. 

Ehhez a következőt kell tennie: 

1. Vásároljon üzletünkben egy akciós színes filmet 

2. Örökítse meg felejthetetlen pillanatait 

3. A filmet a vásárláskor kapott kártyával hozza vissza 
laborunkba. 

Kellemes karácsonyi (jgpepe 
é s békés, boldog űj éve 

kedves vásárló 

péket 
minden 

Akciós B0NZU" 
k í n á l a t u n k ! 

Engedményes karácsonyi vásár 
Műanyag nyílászárók 25% engedmény 
Fa ajtók, ablakok 15% engedmény 
Styrudor hőszigetelő 15% engedmény 
Nikecell hőszigetelő 20% engedmény 
Isover hőszigetelő 20% engedmény 
Egyes hőszigetelt ajtók, ablakok 50% engedmény 
Bejártai ajtók, tele 40% engedmény 
Horganyzott csatornák 50% engedmény 
S elemmagas áthidalók 80% engedmény 
16 mm-es betonvas 45 Ft/q 
Fűrészelt akácfa 1.400 Ft/q 
Ledvicei dió 1.900 Ft/q 
Druzsba kocka 1.500 Ft/q 
Lengyel szén 2.400 Ft/q 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk valamennyi 
vásárlónknak! 

T U Z E P K E R Rt . 
Celldömölk, 6 1 sz. telep, 

Építők útja \ y ^ ^ t s r * 9 

Megrendelést telefonon is tffé^tp' 
felveszünk! ^yJ^ 
Tel.: 95/420-183, 424-455 

U z e m a n y a g k ú t 
Celldömölk, Kolozsvári út - Volán kút 

Kihelyezünk (eladunk) 1000 I űrtartalmú, műanyag, 
gázolaj tárolására alkalmas konténert. 

Heti egyszeri túrajárattal vállaljuk 
a konténerek feltöltését 500 I felett. 

Nyitva: H-P 6 .00 -20 .00 , Szo 6 .00 -18 .00 , V 1 6 . 0 0 - 1 8 . 0 0 

Telefon: 95/420-014, 06 20/966-5232 

Balogh Zsolt vá l la lkozó 
Celldömölk, Gábor Á. u. 1 . 

és boldog új évet kívánunk 

S Z Á L A I SZAKI 
V A S M Ű S Z A K I BOLTJA 

C e l l d ö m ö l k , dr. G é f i n t é r 7. 
Nyitva tar tás : H-P 8.00-17.00 Szombat 8.00-12.00 

Telefon: 95/420-346, 06 30/209-7535 

K a r á c s o n y f a f é n y f ü z é r e k ! 
• Kültéri programozható: 80 darabos, fehér és színes 
• Beltéri égősorok: 2 0 - 3 5 - 5 0 - 1 0 0 darabos 
Az égősorokhoz pótizzók kaphatók 

Ú j d o n s á g ! K L A U S f ú r ó g é p c s a l á d 
• Sarokcsiszolók, fúrógépek, dekopírfűrészek stt&fS^ 
• MTB- és hagyományos kerékpárok 
• A kerékpárokhoz kiegészítők, tartozékok jjj 

V i l l a n y s z e r e l é s i a n y a g o k 
• Kapcsolók, dugaljak, védőcsövek 
• Vezetékek, elosztó szekrények 
• LEGRAND (Kontavill) szakkereskedés 
M I N D E N , A M I V I L L A N Y S Z E R E L É S 

TELJES KORÚ VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK! 
Épület-vi l lanyszerelés, hálózatfejlesztés! 
A Ság hegyen folyamatban lévő hálózat kiépítésének teljes 
körű bonyolítása a papírmunkától a kivitelezésig! 
E lekt romos p r o b l é m á j a v a n ? B í z z a s z a k e m b e r r e ! 

Kerecsényi Szabolcs villanyszerelő mester T.: 20/388-5745 



Kemenesi képeslapok 
Európának 
Az Új Kemenesalja és a Kemenesaljái Művelődési Központ ké
pes sorozatot indít 2004-ben. A fotókon olyan természeti és 
kultúrtörténeti értékeket örökítünk meg, melyek lehetnének az 
„Európai Örökség" részei, illetve olyan eseményeket, rendez
vényeket dokumentálunk, melyek kapcsolhatók Magyarország 
EU-s csatlakozásához. 
Szándékaink szerint 2004 májusára sikerül megjeleníteni 
Kemenesalja gazdag szellemiségét, fejlődésének dianamiz-
musát, és bemutatni, hogy városunk és térsége mit ad hozzá 
az „európai gondolatisághoz". 
Most az induló sorozatból láthatnak egy kis ízelítőt. 

Karácsonyi aranyvásár a Celli 
BÉ KE f)t ékszerWtjáW! 

Celldömölk, Szentháromság tér 6. 

eoVes 
; karácsonyt1. 

EVENTE 

HEGVEN 

MEGRENDEZIK A SAG 

A KRÁTERHANGVERSENYT I 

A CELLDÖMÖLKI KEGYTEMPLOM 

Vönöck, Szili Pál u. 1. szám alatt folyamatosan üzemel. 
Érdeklődni az a lábbi s z e m é l y e k n é l 

és t e l e f o n s z á m o n lehet: 
Buti Káro ly : 06 20/3371-864 

vagy Tompa Lajos: 06 20/5347-864 

Jó minőségű gyümülcscefréből, jó minőségű, zamatos gyümölcspálinka 
elöálltásával várjuk minden kedves régi és új megrendelőnket! 

g o n d o l ^ . — ^ . ? 

...n^gis mcst így dKiAib í íb í f t vígiggc«doljwle en« ív tcitínisiít. Eszünkbe jwt az ív í l i j i iwtulâz, a 
foLyotwíitPs hftrHtHiWf igyiWzet, togy l l l i j tWi ís minden szükséget kíeuígítsMnie. "Az 

i^foi-ntati kában kunos ntegáUÚs" rtúndín. T^rció'l-fítere. óráról-óríba váLtozík így níiv. áUhttMiOt 

míg. Most az ünne^k keze Licite" vei, amikor mát szinte oz on-unkban írezlnetjük a bejgli itiatdt. 

latolgütjKk az ív juírtegít. Etínyek ís Wtvik. KiáUWw-e flz ígísz ívben rákv-ZHduLó vihai-pkat, 

mint fMSZtábfln álló fa? Egyedül *tHz. A fa is ellíwíltóW), 

ka new. egyedül kell szembenéznie a népségekkel. A fának 

szüksége van a többi biztr-nságóta, de az erdősem létezhet egy-egy ffijfl 

nélkül, együtt alkotják az egíszet, £gy etpsek. Hót vigyázzunk 

egumásra, vigyázzunk a saját enlftüiM.-. 

Boldog Karácsonyt ís sikeres új ívet kívánunk Önnekis. szerettetnek! ï£in?J!lpics* 

Celldömölk, Dr. Gclln Lajom tér 2. , Tel. :95/S21 125. Fax: 95/521 126, e-mail: salesgplp]em.hu, http://Hiivw.plplcs.hu 

Decemberi 
világnapok 

I. A békéért bebörtönzöttek nem

zetközi napja 

Az AIDS elleni világnap 

3. A fogyatékos emberek nemzet

közi napja 

4. Bányásznap 

7. A nemzetközi polgári repülés 

napja 

10. Az emberi jogok napja 

I I . Az asztmások világnapja 

16. A magyar kórusok napja 

http://em.hu
http://Hiivw.plplcs.hu

