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CELLDÖMÖLK

Legyen ön is egy sikeres csapat megbecsült tagja!
I. KábelNET – Próba
Letöltési sebesség: 384 Kbit/s
Feltöltési sebesség: 128 Kbit/s
Benne foglalt forgalom: –
Benne foglalt forgalom felett: 30 Ft/MB
Csatlakoztatható számítógépek száma: 1
E-mail cím : 1 db
E-mail tárterület: 5 MB/db
Fix IP cím: –
www tárterület: –
Bekapcsolás: 16.000 Ft
Kábelmodem: 22.000 Ft

A Pannon Pipics Kft. dinamikusan fejlôdô cég keres fiatal, ambíciózus
munkatársakat az alábbi felsorolt munkakörökre:
1.

Havi díj*/2 év/: 2.000 Ft

II. KábelNET – Alap
Letöltési sebesség: 384 Kbit/s
Feltöltési sebesség: 128 Kbit/s
Benne foglalt forgalom: 400 MB
Benne foglalt forgalom felett: 24 Ft/MB
Csatlakoztatható számítógépek száma: 1
E-mail cím : 2 db
E-mail tárterület: 5 MB/db
Fix IP cím: igényelhetô
www tárterület: 5 MB
Bekapcsolás: 16.000 Ft
Kábelmodem: 22.000 Ft

Havi díj*/2 év/: 5.800 Ft

III. KábelNET – Bôvített
Letöltési sebesség: 384 Kbit/s
Feltöltési sebesség: 128 Kbit/s
Benne foglalt forgalom: 1.200 MB
Benne foglalt forgalom felett: 20 Ft/MB
Csatlakoztatható számítógépek száma: 1
E-mail cím : 3 db
E-mail tárterület: 5 MB/db
Fix IP cím: igényelhetô
www tárterület: 10 MB
Bekapcsolás: 16.000 Ft
Kábelmodem: 22.000 Ft

Havi díj*/2 év/: 7.200 Ft

IV. KábelNET – Bôvített+
Letöltési sebesség: 384 Kbit/s
Feltöltési sebesség: 128 Kbit/s
Benne foglalt forgalom: 1.500 MB
Benne foglalt forgalom felett: 20 Ft/MB
Csatlakoztatható számítógépek száma: 2
E-mail cím : 3 db
E-mail tárterület: 10 MB/db
Fix IP cím: igényelhetô
www tárterület: 10 MB
Bekapcsolás: 16.000 Ft
Kábelmodem: 0 Ft

Jelentkezéseket önéletrajzzal e-mail címeinkre vagy levelezési címünkre várunk!

9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 2. Információ: 06-70-577-4387
Havi díj*/2 év/: 8.500 Ft

Ügyfélszolgálat: Celldömölk, Kossuth L. u. 16. Tel.: 95/423-423
Info@cellkabel.hu • www.cellkabel.hu

CELLI-UDVARHÁZ BT.
I N G A T L A N

A J Á N L A T A :

Celldömölkön 4 szobás cs.ház garázzsal,
csendes környezetben eladó. I.ár: 14,9 M Ft

Celldömölkön 110 m2-es, cs.ház, beép. konyhával, garázzsal eladó. I.ár: 15,7 M Ft
Jánosházán 5 szoba+nappali elrendezésû
rendkívül igényes cs.ház eladó. I.ár: 20 M Ft

Celldömölkön 2+1/2 sz. konvektoros lakás,
garázzsal eladó. I.ár: 9.3 M Ft

Celldömölkön 4 szobás belvárosi családi ház
garázzsal, borospincével eladó. I.ár: 15,9 M Ft

Celldömölkön kis méretû lakóház, 440 m2
teleken eladó. I.ár: 5 M Ft

Celldömölk belvárosában, 3 szobás, 90 m2es egyedi gázf., igényesen felújított, kifogástalan állapotú lakás eladó. I.ár: 12,9 M Ft

Celldömölkön 2 sz., étkezôs cs.ház beép.
konyhával, garázzsal eladó. I.ár: 8,9 M Ft

DTP és WEB designer*
Önálló kreatív munkavégzés, precizitás, Adobe és Macromedia termékpaletta ismerete. Elôny: gyors tanulási készség, PHP, HTML, FLASH,
JavaScript, DHTML ismerete, szépérzék, rajzkészség.
2. Marketing projekt koordinátor, médiafelület értékesítô*
Kiváló tárgyalási készség, értékesítési munkában szerzett gyakorlat.
Elôny: reklám, és nyomdaiparban szerzett tapasztalat, jó kapcsolatrendszer.
3. Elektronikai mûszerész**
Gyengeáramú elektronika terén szerzett szakmai ismeretek, elektronikai
rendszerek telepítésében szerzett szakmai gyakorlat.
4. Számítógép-mûszerész***
Számítógép és perifériái javításában való nagyfokú jártasság és tapasztalat, operációs rendszerek ismerete.
5. Számítástechnikai értékesítô***
Kereskedelmi végzettség, számítástechnikai szakirányú ismeretek, különösen jó kommunikációs készség, értékesítési tapasztalat.
Minden munkakör betöltéséhez szükséges alapkövetelmények: Megbízható, kiváló kommunikációs készség, terhelhetôség, csapatmunkában való
részvétel, középfokú végzettség, B kategóriás jogosítvány, internet hálózati
ismeretek.
Elôny: Szakmai gyakorlat, szakirányú végzettség, saját gépkocsi, angol-német nyelvtudás.
Amit kínálunk: Fiatal csapatmunka, folyamatos képzés, teljesítményarányos
versenyképes jövedelem, idôarányos 13. havi fizetés, étkezési hozzájárulás,
útiköltség térítés.

Celldömölkön 3 szobás csal.ház, közmûvekkel, garázzsal eladó. I.ár: 11 M Ft

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház eladó. I.ár: 13 M Ft

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

Celld-ön 1040 m2 építési telek eladó. I.ár: 3 M Ft

Pápocon jó áll. tornácos paraszth. eladó. I.ár: 3M Ft

Celldömölkön 2 szintes családi ház (4 szoba,
+nappali), közmûvekkel eladó. I.ár: 8,5 M Ft

Celldömölkön 5 sz.+étkezôs, cs.ház, 2 WC-vel
2 fürdôvel, garázzsal eladó. I.ár: 24 M Ft

Jánosházán 100 m2-es cs.ház, 2080 m2-es
telken, mûhellyel eladó. I. ár: 8,5 M Ft.

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

Celldömölkön 94 m2-es, 2+3xfél szobás
lakás, étkezôvel eladó. I.ár: 10,5 M Ft

Celld-ön igényes állapotú 2 generációs
családi ház, 2 garázzsal eladó. I.ár: 24 M Ft
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Celldömölkön 2 sz., igényes áll. belvárosi
Vönöckön megszûnt vendéglátóegység épüfelújított lakás eladó. I.ár: 7 M Ft
lete eladó. I.ár: 1,3 M Ft
2
Kemenesmihályán 5.500 m telken igényes
Jánosházán 2 sz.+nappalis, 100 m2-es cs.ház,
áll. cs.ház, ikergarázzsaé eladó. I.ár: 22 M Ft
501 m2 telken sürgôsen eladó. I.ár: 4,6 M Ft
Egyéb: Sárváron 100 m2-es, 2 szoba+nappalis cs.ház, frekventált helyen eladó. I.ár.: 18 M Ft
Celldömölkön 4 szobás belvárosi cs.ház, garázzsal eladó. Ir.ár.: 16,9 M Ft.
Celldömölkön 3 szobás, gázfûtéses cs.ház, garázzsal, 900 m2 telken eladó. Ir.ár.: 11 M Ft.
Celldömölkön 80 m2-es összközmûves családi ház, 800 m2 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 m2-es parasztház, istállóval, kamrával eladó. Ir.ár.: 3 M Ft.
Külsôváton 2 szobás csal.ház, 1153 m2 telken, gázfûtéssel eladó. Ir.ár.: 3,5 M Ft.
Celldömölkön 3 szobás 84 m2-es belvárosi, egyedi gázfûtéses lakás eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft.
Celldömölkön 110 m2-es, 4 szobás cs.ház, vendéglátóegységgel eladó. Ir.ár.: 14 M Ft.
K.kápolnán 2 szobás, 80 m2-es, igényes áll. cs.ház, 3000 m2 telken eladó. Ir.ár.: 8 M Ft.
Info: 06-30/9938-439, 06-70/316-8752 Cím: Celldömölk, Rákóczi u. 10.
http://www.celli-udvarhaz.hu • E-mail: celli_udvarhaz_ingatlan@yahoo.com

*e-mail: job@mpr.hu **e-mail: job@airplanet.hu ***e-mail: job@pipics.hu

A CellVíz Kft. tájékoztatja a tisztelt fogyasztókat,
hogy 2004. évtôl kezdôdôen a lakossági vízmérôolvasás idôpontja megváltozik.
Ezentúl évente két alkalommal, januárban és júliusban olvassuk le a vízmérôket.
Felhívjuk a tisztelt fogyasztók figyelmét, hogy a
38/95. Korm. rendeletben foglaltak szerint rendszeresen ellenôrizzék a vezetékrendszerüket, mert
az ellenôrzés elmulasztásából származó meghibásodások miatt elfolyt víz komoly anyagi terhet jelenthet.
A CellVíz Kft. 2004. év márciusától kedvezményes
csatorna-rákötési akciót hirdet azon fogyasztóknak,
akik még nem kötötték rá a saját hálózatukat a közcsatorna-hálózatra.
Érdeklôdjenek februártól az ügyfélszolgálatunkon!
Telefon: 95/521-001

CellVíz,
minden
cseppje
kincs!

»JEGYZET

Valentin-nap
A név hallatán a szerelem jut az
eszünkbe, ami lehet lángoló,
gyötrô, tartós, elmúló, viszonzott
vagy viszonzatlan, végzetes és
még sorolhatnánk. A szerelem,
ami semmi máshoz nem hasonlítható érzelem. Lehet ilyen vagy
olyan, nehezen lennénk meg nélküle, még ha néha tagadjuk is.
Gyanítom, nem nagyon él olyan
egészséges ember a Földön, aki
nem találkozott vele. Legtöbben
úgy ötéves kor környékén tapasztaljuk meg elôször, de leginkább
a serdülôkor és az utána következô éveink jellemzôje. Néha titkoljuk, néha meg olyan helyen is kimutatjuk, ahol talán mégsem
kellene. Hatására sokszor egészen megváltozunk, néha meg
nem tudjuk, mit kezdjünk vele.
Olykor felnôtté változtatja a serdülô kamaszt, máskor meg szinte
nevetséges kamaszt csinál éltes
felnôttekbôl. Aztán idôvel átváltozik szeretetté, ám újra és újra
fellángol bennünk.
Szombaton Valentin-nap lesz, a
szerelem, a szerelmesek napja.
Hamar meghonosodott nálunk
is, talán nem véletlenül, hisz a
figyelmesség, egy szál virág,
egy kis ajándék mindig jól esik
attól, annak, aki fontos nekünk.
Kiváltképp Valentin napján.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Ketten
pályáztak
Ketten adták be pályázatukat a
Kemenesaljai Egyesített Kórház fôigazgatói posztjára. A kórházat társulásban irányító celldömölki önkormányzat és a Vas Megyei Közgyûlés még a múlt év decemberében határozott arról, hogy az intézményt magasabb vezetôi megbízással nem orvos-igazgató, hanem fôigazgató irányítja. A kórház
vezetésére megbízott fôigazgatóként dr. Várnai Leventét nevezték
ki, aki a beadott pályázatok elbírálásáig irányítja a kórházat. A beérkezett pályázatokat harminc napon belül bírálják el.

Új helyen az izsákfai
könyvtár
A hatvanas évek vége felé hozták létre
Izsákfán a könyvtárat, amely a celldömölki könyvtár fiókkönyvtáraként mûködött a régi óvoda helyén. Jó negyven
éven át bizony mostohák voltak a körülmények, a könyvek zöme benedvesedett, megpenészedett. Ám az elmúlt év
ôszén nagyot fordult a kocka. Ôsz óta az
óvodások Alsóságra járnak, az óvodahelyiségbe pedig átköltözött a könyvtár,
amely most is a Kresznerics könyvtár
fiókkönyvtára.
– Összehasonlíthatatlanul jobbak a körülményeink, végre méltó, kulturált körülmények között fogadjuk az olvasni
vágyókat – mondja Farkas Zoltánné, aki
l981 óta látja el a könyvtárosi feladatokat az izsákfai városrészen. Jelenleg
mintegy háromezer kötet a könyvállomány – zömében szépirodalom –, amit
folyamatosan frissítenek. Épp az elmúlt
napokban kaptak ismét mintegy száz
kötetet a Kresznerics könyvtártól.
A fiókkönyvtárnak jelenleg 38 beiratkozott tagja van, fele-fele arányban iskolások és felnôttek. Minden pénteken 18

a városi könyvtár fiókkönyvtára az izsákfai

órától lehet könyvet kölcsönözni, de ha
kell, a könyvtáros máskor is az olvasók
rendelkezésére áll.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Ülésezett a testület
Lapzártánk után ülésezett a város
képviselô-testülete. A február 12-ei
ülésen közmeghallgatásra bocsátották az idei pénzügyi tervet, amellyel
elôzetesen a bizottságok foglalkoztak. Fô napirendi pontként a költségvetést tárgyalták a képviselôk, majd

a polgármester beszámolt a lejárt határidejû határozatokról.
A folyó ügyek között egyebek között
rendeletmódosításokról, pályázatokról, önkormányzati bérlemények bérleti díjáról döntöttek a képviselô-testület tagjai.

» RÖVIDEN
» A csontritkulásról
A csontritkulásról tart vetítéses elôadást Rizmarits Zsuzsa egészségnevelô február 19-én 15 órakor a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban.
» Némó a moziban
Két nagy sikerû filmet vetítenek a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban február 24-én. 10 és 14 órakor a gyerekeknek (és felnôtteknek) mutatják be a
Némó nyomában címû, remek animációs filmet. A rajzfilm, amellett, hogy humorával kiváló szórakozást nyújt, bemutatja a tenger élôvilágát is. 16 órakor az
ifjúságnak és a felnôtteknek vetítik a szintén sikeres Apám beájulna címû alkotást. Jegyeket az elôadások elôtt lehet vásárolni.
» Reneszánsz est
A Zenebaráti Kör reneszánsz hangversenyt és táncházat rendez február 28-án
17 órakor az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskolában. Közremûködik
a zeneiskola reneszánsz együttese és a Kemenesalja Néptánccsoport. A programon bérlettel, valamint a helyszínen vásárolt jeggyel lehet részt venni.
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Európai normák a varrodában
ÉVENTE TÍZMILLIÓ ALSÓNEMÛT VARRNAK

Az egykori CELLTEX az 1990-es évek
elején korábbi formájában megszûnt.
Igaz, a létszámbôvítésre az adott formában nem volt lehetôség, a felszabaduló munkaerô azonban komoly
gondot jelentett. Ezt a problémát oldotta meg a Bakó László által alapított Bakó Trex, mely könnyûipari
cégként át tudta venni a munka nélkül maradt alkalmazottakat. A cég
2001-ben költözött jelenlegi helyére,
ahol azóta minta értékû munkafeltételeket teremtett. De nemcsak itt,
hanem két másik településen is ala-

a cég dolgozóinak többsége nô

kult hasonló üzem: 1994-ben Kertán,
1998-ban pedig Tapolcán. A foglalkoztatottak – a munka jellegébôl
adódóan – 99 százaléka nô: a 400 fôbôl mindössze 13 férfi dolgozik az
üzemekben. A dolgozók 60 százaléka
szakképzett, csak kisebb részben dolgoznak betanított munkások.
A
munkafeltételek
ideálisak.
Mindössze egy mûszakban dolgoznak, de így is 10 millió nôi alsónemût
varrnak a Triumph megbízásából.
Mind az osztrák, mind a celldömölki
cég létezése és neve garanciát jelent
a hosszú távú foglalkoztatottságra.
Légkondicionált teremben, a munkavédelmi elôírások maximális betartásával, barátságos, de szigorúan következetes munkarendet diktálnak a
cég vezetôi. Az európai szintû követelményrendszernek mindenki meg
tud felelni, ha akar. Nem a belépés
pillanatában, hanem fokozatosan kell
elérni azt a normát, melyet minden
dolgozó elé célul tûznek ki. A tízhetes
betanulási idô alatt fokozatosan
emelik a teljesítményt. A cég munkafeltételei abban az értelemben is
ideálisak, hogy a megrendelés folyamatos, egyenletes, ezért csak nagyon ritkán kell túlórát vállalni. A teljesítményösztönzési rendszer egyik

fotó: völgyi lászló

Sorozatunkban Celldömölk városának cégeit vesszük számba, elsôsorban a
munkaügyi helyzetet, bôvítéseket, lehetôségeket helyezzük a középpontba. Elsôként a Bakó Trex céget mint városunk egyik legnagyobb múltú vállalkozását mutatjuk be.

bakó lászló igazgató

eszköze, hogy mindazok, akik csak
havi két napot hiányoznak, prémiumot kapnak. A nôi munkaerô jellegébôl adódóan mindig van hiány a cégnél, hiszen most is 74-en vannak
gyesen. Így jelenleg is keresnek 1520 fôt, aki azonnal munkába állhatna.
Míg az állami rendelkezések 304 forintos órabért minimalizáltak 2004
januárjától, addig ez az összeg a Bakó Trex-nél már az elmúlt esztendô
végén 330 forint volt.
A cégvezetés a celldömölki telepen
különösebb fejlesztéseket nem tervez. A legfontosabb feladatnak az
üzem méretének megfelelô létszám
fenntartását tartják.
»NÉMETH IBOLYA

Változtak a közjegyzôi díjak Történelmi
Miközben a lakáshitelek kamatai felszöktek, addig januártól kevesebbet kell fizetnünk a kedvezményes lakáshitel-szerzôdések közjegyzôi okiratba foglalásáért, így
legalább – ha máshol nem is – annak díján spórolhatunk. A közjegyzôk emellett
kikerültek az áfa-körbôl is. Dr. Molnár Balázs szombathelyi közjegyzô különösen
ez utóbbi rendelkezést üdvözölte.
– Korábban már maximálták a Jelzáloghitel Banknál kötött lakáshitel-szerzôdések
közjegyzôi okiratba foglalásának díjtételeit. Decemberben Bárándy Péter igazságügyi miniszter ezt terjesztette ki rendeletben az ország kereskedelmi pénzintézeteire. Tulajdonképpen ezen a téren egy egységesítés történt – tudtuk meg dr. Molnár Balázstól, a Magyar Országos Közjegyzôi Kamara elnökhelyettesétôl. Így hárommillió forintnyi hitelfelvételnél a közjegyzô díj az eddigi közel tizenháromezer
forintról tízezer forintra, ötmillió forintos hitelfelvételnél majdnem húszezerrôl tizenötezer forintra, a maximálisan felvehetô tizenötmillió forintos lakáshitel-felvétel esetében pedig közel harmincezer forintról huszonnyolcezer forintra csökkent.
Dr. Molnár Balázs kitért arra is, hogy a közjegyzôk a rendeletben meghatározott
díjnál ezután sem többet, sem pedig kevesebbet nem kérhetnek. Annak köszönhetôen, hogy a közjegyzôk kikerültek január 1-jétôl az áfa-körbôl, az ügyfelek a
korábban ezért fizetett húszszázaléknyi összeget ezután szintén megtakaríthatják.
»T.Á.
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karnevál
A város jubileuma alkalmából várostörténeti karnevált rendeznek júliusban, amely a többéves múltú mûvészeti fesztivál alapjaira épül. A nagyszabású rendezvény terveirôl Pálné
Horváth Mária, a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ igazgatója elmondta,
hogy a néhány nap alatt Celldömölk
történetét szeretnék bemutatni, kidomborítva az utóbbi száz év történéseit és jellegzetességeit. Fô attrakcióként szerveznek egy jelmezes felvonulást, amelyre várják a jelentkezôket. A felvonuláson kívül hagyományôrzô programok, mesterségek vására,
és a mûvészeti fesztivál tradícióit követve kulturális programok is lesznek.

Szerelmre
lelni,
társra
találni
Az emberrôl
Vala pedig Lábánnak két leánya: a
nagyobbiknak neve Lea, a kisebbiknek neve Rákhel.
Leának pedig gyenge szemei valának, de Rákhel szép termetû és szép
tekintetû vala.
Megszereti vala ezért Jákób Rákhelt,
és monda: Szolgállak téged hét esztendeig Rákhelért, a te kisebbik lányodért.
És monda Lábán: Jobb néked adnom
ôt, hogysem másnak adjam ôt, maradj én nálam.
Szolgála tehát Jákób Rákhelért hét
esztendeig, s csak néhány napnak tetszék az neki, annyira szereti vala ôt.
És monda Jákób Lábánnak: Add meg
nékem az én feleségemet: mert az én
idôm kitelt, hadd menjek be hozzá.
És begyûjté Lábán annak a helynek
minden népét, és szerze lakodalmat.
Estve pedig vevé az ô leányát, Leát, és
bevivé hozzá, a ki beméne ô hozzá.
És reggelre kelve: Ímé ez Lea! Monda
ezért Lábánnak: Mit cselekedtél én
velem? Avagy nem Rákhelért szolgáltalak-é én tégedet? Miért csaltál meg
engem?
Lábán pedig monda: Nem szokás nálunk, hogy a kisebbiket oda adják a
nagyobbik elôtt.
Töltsd ki ennek hetét, azután amazt
is néked adjuk a szolgálatért, melylyel majd szolgálsz nálam még más
hét esztendeig.
Jákób tehát aképen cseledék, kitölté
azt a hetet; ez pedig néki adá
Rákhelt, az ô leányát feleségül.
És beméne Rákhelhez is, és inkább
szereté Rákhelt, hogysem Leát és szolgála ô nála még más hét esztendeig.
Mózes I. könyve 29.
Az ember olyan lény, akinek meg se
kottyan hét év várakozás, ha tudja,
hogy Ráchel vár rá a hetediknek a végén. Még újabb hét évre is telik. Ha

viszont nincs róla fogalma, hogy hová is rohan és minek, akkor azt sincs
türelme kivárni, míg a közlekedési
lámpa zöldre vált.
Jákob hét évet várt Ráchelre, s amikor eljött az éjszaka, nem vette észre, hogy nem ôt tartja a karjaiban.
Becsapták volna az érzékei? Az érzékek nem szokták becsapni az embert,
vagy ha igen, ez elhanyagolható az
ezerféle más megtévesztéshez képest. Különben is, az érzékek talán
nem jelentik magát az embert – ez
esetben Jákobot?! Ôvele az történt,
hogy bekerült egy rosszul megvilágított helyiségbe – ha egyáltalán volt
ott világítás –, közelebbrôl egy gyönyörökkel teli csapdába, és megesett
ez vala ama hosszú, türelmes várakozás után.
Ki merné megkérdezni, miért nem
tépte ki magát Lea karjai közül, vagy
miért nem hozott fáklyát, hogy megnézze: kinek az arcát viseli gyönyöreinek társa?
Honnan tudom, hogy van szerelem?
Onnan, hogy egy éjszakán elhallatszott hozzám Jákob kiáltása arról az
országútról, ahol Ráchel élete kihunyt, és az a kiáltás iszonyúan ismerôs volt.
Azóta tudom, hogy nemcsak fényévek vannak, hanem fájdalom-évek
és fájdalomév-távolságok is.
Ancsel Éva:
Bekezdések az emberrôl

Buda Ferenc: Ne rejtôzz el
Ne rejtôzz el, úgyis látlak!
Rádcsukom a szempillámat.
Benn zörömbölsz a szívemben,
s elsimulsz a tenyeremben,
s elsimulsz az arcom bôrén,
mint vadvízen a verôfény.
Nagyon jó vagy, jó meleg vagy,
nagyon jó így, hogy velem vagy.
Mindenekben megtalállak,
s öröm markol meg, ha látlak.
Nézz rám, szólok a szemednek,
ne fuss el, nagyon szeretlek.

Párkeresés
Hogy tavasszal jobban kalimpál a szív? Hogy a
napmelegben, a jókedvben szebbek a nôk és
sármosabbak a férfiak? Hogy a szerelem nem
függ évszaktól és évszámtól? Hogy ô tetszik nappal és éjszaka? Szeretni jó, épp annyira, mint
szeretve lenni. Társat találni könnyû és nehéz.
Számtalan történetet ismer mindenki: a magáét, a másét.
Átélte, megtapasztalta, látta, olvasta. Megszerette,
megszerették, elhagyta, elhagyták. Egyszer sem, egyszer,
kétszer, valahányszor. Mert keresi a másik felét. A
másikat. A társat.
Társát keresi a nô, a férfi, a húszéves és a hatvanéves.
Mint ahogy társukat keresik a nemrég óta mûködô
celldömölki társkeresô klubban is. A Cronos Társkeresô
Klub az Arany János utcában fogadja három hónapja
azokat, akik komoly kapcsolatot szeretnének. Ferenczi
Istvánné, az iroda vezetôje szerint sok a magányos
ember. Viszont nehezen szánják rá magukat arra, hogy
társkeresô klubban adjanak esélyt maguknak a pártalálásra. Pedig a klubban olyanokkal ismerkedhetnek,
akik szintén társra várnak. A klub egy országos hálózat
része, amelynek országszerte negyven irodája van. A
bejelentkezôk egy számítógépes programba kerülnek,
ahol annyit mutatnak magukból, amennyit szeretnének:
fotóval vagy anélkül, külsô és belsô tulajdonságokat
közölve magukról, elvárásokat a leendô partnerrôl. Aki
akar, inkognitóba is maradhat, az adatait csak az irodában
tudják, és úgy keresnek számára társat. Ferenczi Istvánné
mindig elmondja az ügyfeleinek, hogy egy találkozás
semmire sem kötelezi ôket, épp ezért érdemes megismerni személyesen azt, aki szimpatikus volt a bemutatkozás alapján. Ügyfélköre Celldömölk, Pápa és Sárvár
környékérôl való, akiknek így lehetôségük van más irodák
tagjaival is felvenni a kapcsolatot. „Jó érezni, hogy tudok
segíteni másokon. E rövid idô alatt is vannak már, akik
együtt járnak, találkozgatnak. Türelem kell a társkereséshez”, mondta az irodavezetô.
Kiss Dénes: Részem lettél
Úgy élsz bennem, akár a vérem,
nyitott szememben a világ,
fájdalmaink a létezésben
vagy ép üvegben a szilánk!
Belôlem már te ki nem válhatsz,
mint halál a születésbôl,
éjszakáimból az álmok,
élôk a múló idôbôl.
AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TULOK GABRIELLA
AZ ILLUSZTRÁCIÓK SIMON ANDRÁS GRAFIKÁI
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Kondor Kati

Kitüntetett népdalénekes

Kivételes esetben szerepel név címként, és még
ritkábban fordul elô, hogy becézett alakban. A
fent nevezett személy azonban szimbólummá
vált, nincs ember, aki azonnal ne tudná, kirôl van
szó. Tovább megyek: mindenkinek véleménye
van róla, mindenki ismeri.
Igaz, mindenki másképp. Vannak, akik a Magyar
Rádió Rt. elnökeként. Hangja meghatározó, úgy is
mint (egykori) riporteré, úgy is mint kevés szóval
sokat mondó rádióelnöké. Aki csak szakmai múltját ismeri, annak riportok, interjúk sora cseng a fülében, tovább gondolásra érdemes hanganyagok,
lelket éppen nem nemesítô helyszínek, rövid, lényegre törô kérdések. Ez is Kondor Katalin.

A közmûvelôdésben kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként „Közösségi kultúráért elismerô
oklevelet” vehetett át Varga Diána, a
celldömölki Palánták és Vasi Betyárok népdalcsoportok vezetôje. A Dr.
Kiss Gyula Kulturális Egyesület erkölcsi elismerését a hosszú éveken keresztül végzett munkája jutalmául
kapta az eredetileg óvodapedagógus,
2001 óta népdalkör-vezetô Varga
Diána. A díjat a Megyei Mûvelôdési
Központ konferenciatermében adták
át január 21-én, ahol meglepetésként az ô irányításával mûködô vasvári Fülemüle Népdalkör mûsorával
kedveskedtek neki.
Diána, a népmûvészet ifjú mestere,
2001-ben kezdett tanítani Vasváron,
ahol 2002-ben egy versenyen találkozott Bérdiné Stipkovics Ildikóval, aki
felvetette neki, hogy Celldömölkön is
jó lenne egy ilyen népdalcsoport. Diána hamarosan el is kezdett foglalkozni a celli gyerekekkel. Most két csoporttal dolgozik. A Palánták név négy
lányt takar, míg a Vasi Betyárok négy

fiú formációja. Diána a csoportok tanítása mellett továbbra is énekel a Vasi
Népdalstúdió tagjaként, és szólótanítványai is vannak. Munkája eredményességét bizonyítják a versenyeken
tanítványai által elért eredmények. A
két celldömölki népdalkör a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ csoportjaként dolgozik, a kitüntetésre is az
intézmény terjesztette fel.
»VASS VERA

Év elején átalakult
a Városgondnokság
Vannak, akik egy másik oldaláról is ismerni vélik.
Madárkaként, Borzasként vagy éppen Keselyûként
emlegetve. Hatos kartonon tárolt bizonyítékokról
beszélnek, tartó tisztek létezésrôl és kilétérôl tudnak. Ügynökként, ipari kémként, kémelhárítóként
látják, szeretnék látni ôt. Ez nem Kondor Katalin.
Vannak, akik hisznek emberi méltóságában, szakmai elkötelezettségében. Tárgyilagos rádióelnökként látják, „akinek értékrendje ugyan van, de
pártállás nélküli”. Hiteles szakmaiság, egyenes
beszéd, a Magyar Rádió morális értékeit egyetlen
célként szem elôtt tartó mûsorszerkesztés. Ez Kondor Katalin.
Hogy január 21-én ki melyik Kondor Katalint látta
és hallotta az Apáczai Kiadó dísztermében tartott
találkozón, nehéz megmondani. A zsúfolásig megtelt széksorokban bizonyára sokféle gondolattal,
még több féle véleménnyel érkezô ember foglalt
helyet. De a közel kétórás beszélgetés után egyként hittük el záró mondatát: „Engem nem lehet
megfélemlíteni”.
»NÉMETH IBOLYA
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Január elején átalakult a Városgondnokság. Az önkormányzat képviselôtestülete az ôsszel döntött arról, hogy
létrehozza az Intézményi Gazdálkodást Ellátó Szervezetet (IGESZ),
amelybe összevonják az intézményeknél addig önállóan mûködô gazdálkodási tevékenységet. A decemberi testületi ülésen döntöttek arról,
hogy a Városgondnokságot és a
megalakult IGESZ-t egy intézményben
mûködtetik tovább, méghozzá úgy,
hogy az IGESZ tevékenységét bôvítenék a Városgondnokság feladataival.
Januártól tehát a Városgondnokságon
az eddig is hagyományos tevékenység, a város mûködtetése – egyebek
között köztisztasági, parkfenntartási,
hó-eltakarítási, karbantartási munkálatok – mellett az önkormányzati intézményeket segítô szolgáltatásként
látják el az intézményi gazdálkodást.
A Városgondnokság korábbi telephe-

lyén, a Temesvár utcában található.
A Városgondnokság átalakítása során
az addig az intézményekben dolgozó
munkatársak átcsoportosításával is
járt. A Városgondnokság vezetôje Bertalan Tímea, mûszaki vezetôje Ferencz
Tibor lett. A Városgondnokság december végi létszáma harmincöt fô volt,
januártól tizenegy gazdasági ügyintézô és hat fûtô, karbantartó dolgozik
még az intézményben. Az intézményi
gazdálkodás ebben a formában takarékosabb megoldás, központosítva kevesebb létszámmal is megoldható. Tudomásunk szerint senki nem lett munkanélküli, hiszen az intézményeknél
addig dolgozók közül többen egyéb területre mentek dolgozni, illetve volt,
aki nyugdíjba vonult. Közben Bertalan
Tímea a magasabb vezetôi megbízásról február elején lemondott, és egy
vállalkozásnál helyezkedett el.
»TULOK G.

» K U L T Ú R A

Növendékhangverseny A kultúra
a zeneiskolában
ünnepén
Az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola havonta megrendezi
növendékhangversenyét az intézmény kamaratermében. Ezek az ünnepélyes fellépések egyrészt jól szolgálják a rutinszerzést a közönség
elôtti szereplésben és a lámpaláz leküzdését, másrészt a szülôk és hozzátartozók figyelemmel kísérhetik a
gyerekek zenei fejlôdését. Felvételünk a február 3-ai hangversenyen
készült.
»V.L.

Rákóczi Ferenc kora
A Kresznerics Ferenc Könyvtárban
február 5-én kerekasztal-beszélgetést folytattak II. Rákóczi Ferencrôl, a
korabeli történelmi viszonyokról és
mûvészetekrôl. Dr. Lenner Tibor, a
Berzsenyi Dániel Gimnázium és a
Berzsenyi Dániel Fôiskola tanára a
kor történelmét, Kiss Zsuzsanna, a
Berzsenyi gimnázium volt, egy kecskeméti gimnázium jelenlegi pedagógusa az irodalmat mutatta be, Bejczi
Károly, az Ádám Jenô Zeneiskola és
Mûvészeti Alapiskola igazgatója és
Bejcziné Németh Tünde, a zeneiskola
tanára pedig II. Rákóczi Ferenc korának zenéjébôl adtak ízelítôt.
Dr. Lenner Tibor bemutatta Rákóczi
politikai tevékenységét, hogyan kelt
fel a nép a török uralom után bekövetkezô Habsburg fennhatósággal
szemben, hogyan lett II. Rákóczi Fe-

renc a szabadságharc vezetôje. Hallhattuk: sikerek és kudarcok közepette hogyan veszítették el a kurucok a
harcot, ami után Rákóczi Rodostóban
telepedett le.
Rákóczit politikai tevékenysége mellett kiváló szónoki képessége is népszerûvé tette, s az irodalmi élet is közel állt hozzá. Kiss Zsuzsanna elmondta: a kuruc kor irodalmánál
elengedhetetlen említenünk nevét.
Nem szabad megfeledkezni Mikes
Kelemenrôl, Rákóczi hû társáról a
számûzetésben. A tanárnô Rákóczi és
Mikes személyének bemutatásával
és versekkel elevenítette meg a kort.
Az elôadást Bejczi Károly és Bejcziné
Németh Tünde közremûködése tette
még színesebbé: kuruc kori zenét
hoztak az érdeklôdôknek.
»SZIGETHY TEODÓRA

A magyar kultúra napja alkalmából szerveztek a Kresznerics Ferenc Könyvtárban és a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központban kulturális programokat. A
mûvelôdési házban a
Soltis Lajos Színház
mutatta be Solténszky
Tibor A nôk hatalma
címû mûvét, míg a
könyvtárban „Ne legyen kultúra magyarság és magyarság kultúra nélkül”: gondolatok a magyar kultúra
ünnepén címmel tartott elôadást Kapiller
Sarolta, a Vas Megyei
Önkormányzati Hivatal Mûvelôdési és
Sport Titkárságának vezetôje.
– 1823. január 22-én
megszületett az a költemény, amit azóta
sem sikerült senkinek
kitörölnie a magyarság, a magyar ember szellemébôl – így utalt a
gimnáziumi tanár arra, hogy Kölcsey Ferenc e
napon fejezte be Hymnus címû versét, melynek
emlékére 1989 óta január 22-én ünnepeljük a
magyar kultúra napját. Az elôadó szerint a szülôföld kötelez, fôleg akkor, ha látszólag új és jobb
lehetôségeket hoz a jövô.
– Nekünk arra van szükségünk, hogy saját kultúránkat úgy vigyük Európa felé, mint ahogy azt
Szent István is tette – fûzte hozzá Kapiller Sarolta. Az erdélyi származású elôadó reméli, sikerül
megélnie, hogy az európai uniós csatlakozás
elôtt álló Magyarország és a várakozók listáján
szereplô Románia közti határok megszûnnek,
mellyel az egyébként egységes magyar kultúra
már az úton is elérhetôvé válik.
– A mi értékeinket, ha nem megalkuszunk, és
ha nem hasonulunk, elfogadja az Európai Unió,
és lehet, hogy mi hozunk újítást az európai kultúrába – hangsúlyozta Kapiller Sarolta. Majd így
folytatta: – A gyerekeinknek tudniuk kell, honnan indultak, és mennyire mehetnek el messze
attól. Remélem, a magyarság felméri, hogy saját kultúrája nélkül nincs mit keresnie, mert önmagát szüntetné meg.
»TÖMBÖLY ÁGNES
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Bemutatjuk az Eötvös iskolát
Sorozatunkban a városunkban mûködô általános és középiskolák vezetôinek adunk
lehetôséget arra, hogy bemutassák iskolájukat, elmondják, milyen feltételekkel várják az ôket választó diákokat. Celldömölk legrégebbi általános iskolájának jelenleg
336 tanulója van 15 tanulócsoportban. Az Eötvös Loránd Általános Iskoláról Rozmán
László igazgatóval beszélgettünk.
» Az iskola alapfilozófiája
Gyermekközpontú
alapfilozófiájuktól
vezérelve az alapkészségek kialakítása és
fejlesztése a céljuk egyénre szabottan.
Megtartva megújítás az elvük, úgy építkeznek a múltból, hogy annak szemléletét,
értékeit és fôleg értékrendjét korszerû tartalommal, korszerû módszerekkel töltik
meg, és adják tovább a gyerekeknek. Céljuk a magyarságtudat alakítása, amihez
évekre visszamenôleg európai szellemiség
kialakítása is társul.
» Az oktatásról alsó tagozatban…
1–2. osztályban az alapkészségek kialakítását tartják szem elôtt, egytanítós módszerrel szeretetteljes légkört biztosítanak.
A napközis foglalkozásokon nemcsak a házi feladatot ellenôrzik, hanem minôségi ellenôrzés folyik. Mi sem mutatja jobban a
napközi hatékonyságát, mint az, hogy százalékos arányát tekintve az Eötvös iskolában legkeresettebb a napközi. Ha szükség
van rá, fejlesztô pedagógusokkal tartanak
foglakozásokat. Az elsô két osztályban számítógéppel támogatott a dyslexia korrekció, a német és angol nyelvek oktatása
szakköri szinten mûködik. Már 1. osztálytól
emelt óraszámban oktatják a matematikát
és az informatikát, majd a MATINFO-ra építik a 3–4. osztályban a tantárgycsoportos

oktatást. Ez segít a kicsiknek abban, hogy
könnyebb legyen a felsôbe lépés. A MATINFO a 8 év alatt lépcsôzetesen épül fel,
mindig annyit mutat, amennyit könnyedén el tudnak sajátítani, használni tudnak
a mindennapi gyakorlatban. 3–4. osztályban már órarendi keretben tanulnak a
gyerekek idegen nyelveket, bôvítik számítástechnikai ismereteiket. A felzárkóztatás,
tehetséggondozás mellett ekkor már komoly helyet kap a versenyeztetés tanulmányi és sport területen. Az alsós tanulóknak és az érdeklôdô óvodásoknak már harmadik éve szombatonként Eötvös Kölykök
néven játszóházat szerveznek a hagyományok játékos megismerésére, a kézügyesség fejlesztésére.
» … és felsôben
A tanórákon felkészítik a tanulókat a továbbtanuláshoz szükséges alapvetô készségek és képességek, az általános mûveltség elsajátítására. A környezettudatos magatartás kialakítását segíti tanórán kívül a
Pátria mozgalom. Az osztálykirándulások,
szakkörök, erdei iskolák a lakóhely értékeinek megismerését szolgálják. A felsôs osztályok a négy év alatt egyszer mindenképpen eljutnak erdei iskolába. A nyelvtanulást a legújabb tankönyvek, hanganyagok
és a Wolfgang-oktató és gyakorló szoftverek segítik. A magas szintû mûvészeti nevelés (ének-zene, rajz, dráma, tánc, irodalmi színpad) bizonyítéka, hogy a tanulók
évtizedek óta eredményesen szerepelnek
különbözô versenyeken, bemutatókon.
» A sportról
Az iskolában hagyományosan magas színvonalú sportélet zajlik. Évfolyamonként
egy osztályban emelt óraszámban szerepel a testnevelés óra. Az Eötvös DSE szakági edzései (foci, kézi, leány torna, kötélugrás) és a Nemzeti Atlétikai program edzései lehetôséget nyújtanak a versenysport
mellett a szabadidô hasznos eltöltésére is.
Az eredményességet szolgálják: tornaterem, tornaszoba, kondiszoba, sportudvar,
fából készült játszóudvar és jól felszerelt
szertárak. Minden szakágból büszkélkedhetnek magyar bajnoki címmel, országos
helyezésekkel. Nemcsak az iskolából kikerült számos élsportolóra, hanem azokra is
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rozmán lászló igazgató
büszkék, akik itt maradtak Celldömölkön,
és itt sportolnak. A sportprogramok szerves részét alkotják a sítáborok, nyári táborok, az Eötvös-túra, a természetjáró túrák
és a városi szintû Hôsök napi futás.
» Egyéb programok, versenyek
A mai világban felértékelôdik a testi és lelki egészség megôrzése, és a helyes viselkedés elôtérbe helyezése. Ezért minden
évben megrendezik az egészségnevelési
napot, ahol szakemberek állnak rendelkezésükre, és mûködik náluk a DADA-program is. Két saját tanulmányi versenyük
van. Az egyik az Eötvös Megyei Fizika Verseny, a másik pedig a Kistérségi Számítástechnika Verseny, melyekre szép számban
érkeznek érdeklôdô diákok.
» A tantestületrôl
A tantestületben százszázalékos a szakos
ellátottság. A pedagógusok rendszeresen
vesznek részt továbbképzéseken a kézmûves technikáktól kezdve a rendszerinformatikuson át a fejlesztôpedagógus vagy
éppen közoktatás-vezetô képzésig. A nevelés iránti elkötelezettséget bizonyítja az
is, hogy több mint tízen végezték el a Gordon-tréninget. Öröm, hogy a pedagógusok
nem zárkóznak el a város, sôt az ország
életétôl, van köztük nem is egy tankönyvíró, elismert utánpótlás-edzô, versenyek
szellemi szülôatyja.
»VASS VERA

Az Eötvös Loránd Általános Iskola elérhetôségei: Levelezési cím: 9500 Celldömölk, Széchenyi utca 15. Telefon/fax: 95/521-910
E-mail: eotvos.iskola@cellnet.hu

» S Z Ó R A K O Z Á S

A farsang báli forgatagában
Bálok, reggelig tartó vigasságok. A
hölgyek csodás ruhakölteményekben, az urak szmokingban táncolnak
a fényesen kivilágított teremben, a
pincérek pezsgôt szolgálnak fel, az
asztalok roskadoznak a gasztronómiai különlegességektôl. Szerelmek
szövôdnek, sírig tartó barátságok
kezdôdnek el egy ilyen éjszakán. Valahogy ilyennek képzelünk el egy
bált, talán kicsit titkolt irigységgel,
milyen jó is lenne részt venni egy
ilyen mulatságon.
Ilyenkor nem is gondolunk arra, hogy
milyen régi idôre vezethetô vissza ez
a vízkereszttôl hamvazószerdáig terjedô idôszak. A farsanghoz számos
népszokás fûzôdik, ezekbe Európaszerte ôsi tavaszkezdô ünnepek elhomályosult emléke keveredik. A farsang utolsó szombatjának estéjétôl
húshagyó kedd éjfélig tartó idôt nevezi a magyar nép farsang-farkának.
Ez idô tájt vette kezdetét a rokonlátogatás, sütés-fôzés a házaknál. A magyar nép körében a sok
farsangfarki evésnekivásnak, mulatozásnak gonoszûzô és
termésvarázsló
célja volt. A farsangi fánk néven ismert
édesség mind a mai
napig nagy népszerûségnek örvend a magyar ételek között.
A farsang a bálozás
ideje volt. A lányos
anyák ilyenkor gondosan ügyeltek arra,
hogy lányuk ruhája a
bálra idôben elkészüljön, és lehetôleg különleges legyen. A vendéglátó házigazdák igyekeztek kitenni magukért. A termeket
gondosan díszítették, különleges ételek, déligyümölcsök, édességek, borés pezsgôfajták kerültek a terítékre.
A nyitótáncok favoritja a palotás és a
csárdás volt. Ez utóbbi nagy esemény
volt az elsôbálos fiatal lányok számára, akik fehér ruhában táncolták ezeket a táncokat, egyúttal itt mutatkoztak be a társaságnak is. Neves eseménynek számított, ha valamelyik
leányzót a báli szezon végén mint
gyûrûs menyasszonyt könyvelhették
el. Az úri bálok és a népi mulatozások

mellett a városi polgárság is kialakította idôvel a maga farsangi szokásait. A XIX. század második felétôl
kezdve a múlt század közepéig különbözô sport, iparos és hivatalnok
egyesületek alakultak, és rendezték
meg a saját farsangi báljukat évrôl
évre.
A palotás, a csárdás, a fehér ruhás
elsôbálos lányok késôbb már csak
mint szép emlék élhettek tovább, hiszen jött a több évtizedes szocializmus a maga tartózkodó eszméivel,
amikor ellenséges cselekedetnek
minôsült volna a kapitalista nyárspolgári viselkedésminta. Természetesen
ebben a korban is tartottak zenéstáncos összejöveteleket a különbözô
szakszervezetek, baráti társaságok,
iskolák. Minden kornak meg volt a
maga zenei stílusa, a jazztôl kezdve a
rock and rollon át a diszkóig. A ruhák
sem habos, romantikus csodák voltak,
nem voltak szmokingok sem. Mindenki azt az öltözékét vette fel, amelyet a legjobb ruhának tartott. Az iskolákban a matrózblúz volt a sláger a nagyobb korosztálynál, az általános iskolákban jelmezbálokat rendeztek a gyerekeknek. Ilyenkor szendvicseket készítettek, és
az anyukák sütötte süteményt fogyasztották a
nebulók.
Mivel a bál idôpontjáról a meghívottakat értesíteni
kellett, meghívókat küldtek szét a
szervezôk. Minden
társadalmi réteg megadta a módját annak, hogy a
meghívó jellege – amelyen feltüntették a pontos idôt és helyszínt – sugallja az eseményt: a papír minôsége, a betûk formája, kik szervezték
és milyen céllal.
Az elmúlt idôk báli meghívóiból tekinthetett meg néhányat a közönség
a közelmúltbeli helytörténeti kiállításon a mûvelôdési házban. A meghívók tanúsága szerint a bálok többségét a város két régi patinás szállójában rendezték. A Griff Szálló nagytermében rendezték meg 1928-ban az
álarcos szobacicabált, amelyen a hölgyeket arra kérték, hogy szobalány

jelmezbe öltözötten jelenjenek meg.
A Korona Szálló nagyterme is látott
már néhány impozáns bált: a
Katholikus Legényegylet piros rózsákkal díszített meghívója vagy az 1928ban a Celldömölki Leányok Mária
Kongregációjának mûsoros teaestje
invitálta a vendégeket.
Manapság újra reneszánszát éli az estélyi ruha, a csárdás és a palotás a
mai kor divatos táncai mellett. Az ízlésesen terített asztalok, italkülönlegességek csak fokozzák a bál hangulatát. Korok, szokások ide vagy oda,
egy biztos: egy hangulatos bál után
az ember lánya-fia még évtizedek
múlva is emlegeti azt a bizonyos éjszakát.
»NAGY ANDREA

Az illusztrációként szolgáló báli
meghívók Hetényi József
gyûjteményébôl valók.

Közremûködôket
keresnek
Celldömölk Város Polgármesteri Hivatala
esküvôkön történô mûsorszolgáltatásra
közremûködôket keres. Olyan személyek
jelentkezését várják, akik énekelni és/vagy
billentyûs hangszeren (egyéb hangszeren is
lehet) tudnak játszani, és az esküvôk meghitt hangulatához értékes, színvonalas
elôadásukkal hozzájárulnak.
Jelentkezni személyesen lehet a polgármesteri hivatal anyakönyvvezetôjénél vagy
telefonon a 95/525-821-es számon.
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A HELY,AHOL ÉLÜNK»
P O R T R É

Pálffy András
Városunk elsô,
demokratikusan
megválasztott diákpolgármestere
a Berzsenyi Dániel Gimnázium végzôs tanulója.
András szüleivel és két bátyjával él
Alsóságon, ahol általános iskolai tanulmányait is végezte. Elmondása
szerint azért választotta a gimnáziumot, mert sok jót hallott az intézményrôl, közel akart maradni szüleihez, és még nem volt elképzelése arról, hogy mi is szeretne lenni. Adott
magának még négy évet.
– Az általános iskolában még nem
volt kedvenc tantárgyam, itt viszont
nagyon megszerettem a biológiát,
köszönhetôen Móger Józsefné és
Vinter Józsefné tanárnôknek. A biológia mellett a matematika is szükséges majd a továbbtanuláshoz, hiszen
a közgazdaság-tudományi egyetem
kertészmérnöki karán szeretném
folytatni tanulmányaimat. Túl a sza-

lagavatón vészesen közeleg az érettségi, amire egyelôre még csak lelkileg készülök, de hamarosan rá kell
kapcsolnom a felkészülésben.
A diák-polgármesterség Horváth
Györgyi ifjúsági referens ötlete volt,
ôbenne fogalmazódott meg, hogy
András megbirkózhatna ezzel a kihívással. A felhívás tanulmányozása
során a mindenre nyitott fiú úgy gondolta, jelentkezni kellene. Az elképzelést tettek követték, és mint a nagyoknál, következett az elôzetes szavazatok begyûjtése. Városunk általános és középiskoláiból, egy-egy diákpolgármester-jelöltbôl demokratikus,
titkos szavazással került ki András
végsô gyôztesként. Az iskolák érdekeinek védelmében tíz képviselô segíti a polgármester munkáját.
– Ez volt az elsô ilyen próbálkozás a
városban. Örülök, hogy én lettem a
gyôztes tavaly tavasszal. Hivatalosan
csak néhány hónappal ezelôtt léphettem munkába, mert akkor érkeztek
meg a papírok. A beiktatás elôtt és

»VASS VERA

Országos döntôbe
jutottak

Szövegküldés,
fordító egér
A könyvtárközi kölcsönzést korszerûsíti az Ariel-program,
amelynek segítségével a nehezen megszerezhetô folyóiratokhoz, dokumentumokhoz is hozzá lehet jutni. A programon kívül
a „fordító egér” is újdonság a városi könyvtárban.
A Kresznerics Ferenc Könyvtárban aktív a könyvtárközi kölcsönzés, aminek további fejlesztésére nyújtott be pályázatot az intézmény a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához. A számítógépes szoftver segítségével teljes szövegeket tudnak küldeni és
fogadni a programban részt vevô intézmények, tudtuk meg dr.
Bellérné Horváth Cecíliától, a könyvtár igazgatójától. A
Kresznerics könyvtár az utóbbi években több fejlesztést is végzett, hogy az olvasóik elektronikus úton is információkhoz jussanak. Az Ariel-program segítségével az olvasók a könyvtárban fel
nem lelhetô folyóiratokhoz, dokumentumokhoz is hozzájuthatnak
a programban részt vevô könyvtárak, például az Országos Széchenyi Könyvtár, az Európa Egyetem Könyvtárának állományából.
A celldömölki könyvtárban újdonság a „fordító egér” számítógépes program is, amelynek segítségével angol és német nyelvû
szövegeket lehet átültetni magyarra, illetve magyarról angolra és
németre.
»T.G.
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ezután is legfontosabb feladatomnak
a diákok jogainak védelmét tartom.
Természetesen a tanulóknak nemcsak
jogaik, hanem kötelességeik is vannak, ezekre is felhívom a figyelmüket.
Sajnos egyelôre terveink megvalósítását komoly probléma nehezíti, nincs
pénzünk. Amíg nem oldódik meg ez a
kérdés, igyekszem pályázatokkal segíteni a diákok életét. Segély, utazás,
ösztöndíj lehetôségeket keresek.
András vezetésével idônként összeülnek a képviselôk, és próbálnak aktuális problémákat megoldani, rendezvényeket szerveznek. Az általuk
rendezett KMK-beli diszkó a véleménye szerint jól sikerült. Terveik között
szerepel sportrendezvények és további ifjúsági programok rendezése.
– Érdeklôdöm a diákparlament iránt
is, a késôbbiekben is szeretnék a
diákjogokkal foglalkozni. Nagyon köszönöm tanáraim, fôként Kiss Gabriella tanárnô és társaim segítségét, és
remélem, rászolgáltam és a késôbbiekben is rászolgálok a bizalomra.
Mivel pár hónap múlva érettségizem,
és elhagyom az iskolát, helyettesemre, a szintén gimnazista Horváth
Anettre is több feladat hárul majd.

Az Országos Népdaléneklési Verseny megyei fordulóját a
Gáyer iskola Varga Balázs, Gréczi Barnabás, Németh
Balázs összetételû csapata nyerte, és ezzel bejutottak az
országos döntôbe. (A felvételen ebben a sorrendben
láthatók a diákok.) Varga Balázs az egyéni kategóriában
második lett. A csapat tagjai az oklevél mellé ezer-ezer
forint értékû könyvutalványt is kaptak. Az országos döntôt áprilisban rendezik Budapesten. A csoport felkészítô
tanára Paukovicsné Hegyi Gabriella.
»V.L.

»
Megkérdeztük
» válaszoltak

O L V A S Ó I

O L D A L

Ünnepeli a Valentin-napot?

»kérdez: tömböly ágnes

»fotó: völgyi lászló

Szerintem hagyomány már a
Valentin-nap ünneplése. Igaz,
csak pár éve vettük át ezt a
szokást a nyugati országoktól,
ennek ellenére szerintem
mindig divat volt a szerelem
ünneplése Magyarországon
is. Három éve vagyok együtt
a párommal, és azóta rendszeresen megköszöntjük egymást Bálint napján. A pénztárcánktól függôen szoktunk
kisebb, illetve néha nagyobb,
praktikus ajándékokkal kedveskedni egymásnak. Ezt persze mindig kíséri egy meghitt
vacsora gyertyafénnyel, romantikus környezetben.

Zsigmond
Péter

Ma már természetes, hogy
hazánkban a legtöbben kisebb
meglepetéssel készülnek szeretteiknek február 14-én. Úgy
hallottam, van, aki szüleit, közeli hozzátartozóit is megköszönti a szeretet napján, én
azonban csak a szerelmemnek szoktam ilyenkor ajándékot venni. Szerintem ezen a
napon nem az ajándék nagysága számít, legtöbbször apróságot vásárolok a kedvesemnek. Úgy vélem, a gesztus a
lényeg, ezt értékeli mindenki.
Persze én igyekszem az év
minden napján a szerelmemmel szemben figyelmes lenni.

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

1. hétfô
Dr. Gájer Tatjána
Horváth Katalin
2. kedd
Dr. Szabó Ildikó
Tompa Kálmánné
3. szerda
Dr. Kovács Larissza
Karádi Ferencné
4. csütörtök
Dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
5. péntek
Dr. Kassa M. Khaled
Tompa Kálmánné
6. szombat
Dr. Kovács Zoltán
Karádi Ferencné
7. vasárnap
Dr. Mesterházy Gábor
Horváth Katalin
8. hétfô
Dr. Szabó Ildikó
Vida Leventéné
9. kedd
Dr. Kovács Zoltán
Karádi Ferencné
10. szerda
Dr. Bérdi Gusztáv
Horváth Katalin
11. csütörtök
Dr. Pánykó Magdolna
Vida Leventéné
12. péntek
Dr. Kiss Imre
Karádi Ferencné
13. szombat
Dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
14. vasárnap
Dr. Schrott Olga
Vida Leventéné
15. hétfô
Dr. Kassas M. Khaled
Karádi Ferencné
16. kedd
Dr. Szente Tamás
Horváth Katalin
17. szerda
Dr. Kovács Larissza
Tompa Kálmánné
18. csütörtök
Dr. Pánykó Magdolna
Karádi Ferencné
19. péntek
Dr. Bérdi Gusztáv
Horváth Katalin
20. szombat
Dr. Pánykó Magdolna
Tompa Kálmánné
21. vasárnap
Dr. Márton Katalin
Karádi Ferencné
22. hétfô
Dr. Gájer Tatjána
Horváth Katalin
23. kedd
Dr. Schrott Olga
Vida Leventéné
24. szerda
Dr. Kiss Imre
Karádi Ferencné
25. csütörtök
Dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
26. péntek
Dr. Tôzsér Mária
Vida Leventéné
27. szombat
Dr. Nagy János
Karádi Ferencné
28. vasárnap
Dr. Kovács Zoltán
Horváth Katalin
29. hétfô
Dr. Mesterházy Zsuzsanna
Tompa Kálmánné
30. kedd
Dr. Szente Tamás
Karádi Ferencné
31. szerda
Dr. Mesterházy Gábor
Horváth Katalin
Az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Bálint Istvánné

A jót mindig könnyen átveszi
a nyugati kultúrából az ember,
így szerintem ma már hagyománynak számít a Valentinnap hazánkban. A szerelmesek ünnepe, azt gondolom,
valóban szép alkalom. Korábban virágosként dolgoztam,
így nekem mindenféleképpen
támogatnom kell ezeket az
ünnepeket. A férfiaknak lehet,
hogy más a véleményük errôl,
hiszen leginkább az ô pénztárcájukat viseli meg az ajándékozás. Sajnos már nincsen párom, de biztos vagyok abban,
hogy ô is meglepne engem
valamilyen csekélységgel.

Gerencsér
László

Véleményem szerint a Valentinnap már hagyománynak számít nálunk is. Úgy gondolom,
az emberek rájöttek arra,
mennyire fontos a szeretet, illetve az, hogy tisztelni kell a
gyengébb nem képviselôit.
Természetesen én is meg
szoktam köszönteni Bálint
napján a szeretteimet, köztük a
kedvesemet is. Azt ugyan még
nem tudom, hogy idén milyen
meglepetéssel készülök, egy
azonban biztos, a virág mellé
kap még valamilyen apróságot. Szerintem nem baj, ha az
évben van egy nap, amikor a
szerelmet ünnepelhetjük.

Jó tanácsok
egészségünk érdekében
♣ Ne használjunk feleslegesen zsiradékot az ételkészítéshez,
kenyérkenéshez, vagy csak igen keveset.
♣ Keressük a sovány tejet és tejtermékeket.
♣ Kerüljük a zsírban gazdag ételeket, az édességeket.
♣ Kerüljük a zsírban való sütést.
♣ Májat, májból gyártott húsipari termékeket legfeljebb héttíznaponként egyszer fogyasszunk, tojásból pedig hetenként három-négy darabot.
♣ Ne sózzunk, vagy csak igen kevés sóval ízesítsük ételeinket.
♣ Kerüljük a sóban túlságosan gazdag élelmiszereket.
♣ Használjuk ízesítésre a zöld és száraz fûszernövényeket,
amelyekkel részben pótolható a sós íz hiánya.
♣ Kerüljük a hozzáadott cukorban gazdag táplálékok, italok
gyakori fogyasztását.
♣ Az édesség iránti vágyat csillapítsuk gyümölccsel.
♣ A szomjúság oltására igyunk vizet, ásványvizet cukrozott
italok helyett.
♣ Aki alkoholos italt iszik, mértékletesen tegye. A mértékletesség nôk számára naponta legfeljebb egy, férfiak számára
legfeljebb két egységet jelent. Célszerû az étkezéssel egy idôben fogyasztani az italt, akkor lassabb az alkohol felszívódása.
♣ Ôrizzük meg egészséges testtömegünket, ha pedig már
kialakult a túlsúly vagy az elhízás, forduljunk szakemberhez, és
törekedjünk 5–15 százalékos testtömeg-csökkenés elérésére.
»ÁNTSZ Celldömölk Városi Intézete
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FOLYTATÁS A KÖVETKEZÔ SZÁMBAN

Szabó Andrea

V E G Y E S »

Háztartási fortélyok – Fôzzünk!
Egy csipetnyi szódabikarbóna hozzáadásával meggyorsíthatjuk a bab
puhulását.
Ha a zöldborsót a párolás kezdetekor
azonnal kicsit megsózzuk, szép zöld
marad a színe.
A megráncosodott burgonya újra friss
lesz, ha néhány órán át hideg vízben
áztatjuk.
Tegyünk egy kanál tejfölt a tejbe, így
gyorsabban megalszik, és az aludttej
ízletesebb lesz.
A tejszínt habverés elôtt jól hûtsük le.
A tojásfehérjét könnyebben habbá
verhetjük néhány csepp citromlé
vagy ecet hozzáadásával.
Ha a tojás felütésénél a sárgájából
belecseppen, nehéz felverni. Ezen is
segíthetünk, ha pár csepp citromlével
közömbösítjük.
A tojáshab nem esik össze, ha kevés
cukrot keverünk bele, mielôtt teljesen felverôdne.

Rajzpályázat
Nemzetközi és országos gyermekrajzpályázatot hirdet Földes ökormányzata az
Európai Unióhoz való csatlakozás jegyében.
A pályázat címe: Együtt az úton az Európai
Unióba. A pályamunkák beadási határideje
április 2-a. A pályázatokat a következô címre
várják: Földes Nagyközség Önkormányzata,
4177 Földes, Karácsony S. tér 5. Bôvebb
felvilágosítás kérhetô: tel/fax: 54/531-000,
tel: 54/531-001, e-mail:fsph@axelero.hu.

A városnév
használatáról
A városnév használatáról hozott helyi rendeletet
az önkormányzat képviselô-testülete. Eszerint a
természetes vagy jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkezô szervezetek elnevezésében,
rendezvények, termékek megnevezésében csak
engedély alapján lehet használni a város nevét
eredeti, rövidített vagy településrészt jelölô formában. A városnév-használatra vonatkozó kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. A rendelet nem vonatkozik az önkormányzatra, annak
szerveire és intézményeire, az állami és egyházi
szervekre, az országos és regionális szervezetek
helyi szerveire, valamint azokra a szervekre,
amelyek már használják a város nevét.
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Egy evôkanál só negyed liter vízben
feloldva megmutatja a tojás frissességét: Ha elsüllyed a tojás, akkor
friss, ha fennmarad a vízen, akkor állott.
Több levet ad a citrom, ha felvágás
elôtt kissé felmelegítjük (lehet mikróban is), vagy tenyerünkkel az asztal lapján görgetjük.
Ha nagyon erôs a hagyma, tartsuk
felvágásig megtisztítva hideg vízben.
Ha száraztésztát fôzünk, tegyünk a
fôzôvízbe egy kanál zsírt vagy olajat,
ezzel megakadályozhatjuk a tészta
összeragadását.
A húst szinte zaj nélkül verhetjük ki,
ha a deszka alá ruhát teszünk.
Az öreg hús könnyebben puhul, ha
fôzés elôtt beszórjuk szódabikarbónával vagy bespricceljük szódavízzel.
Ha a hússzeletek széleit bevagdossuk, nem esik össze sütés közben.
Panírozás elôtt töröljük szárazra a

húst, így a bunda megtapad, nem válik le sütéskor.
Ha kevés már a panírozáshoz használt tojás, de újat nem érdemes
felütni, pótoljuk egy kevés tejjel.
Panírozott húsok vagy bundás ételek
készítésénél tegyünk a zsiradékba
pár darab fogpiszkálót, így megakadályozhatjuk, hogy a leülepedett
morzsa megégjen.
Sütés közben nem fröcsköl a zsír, ha
kevés sót is teszünk bele.
Ha néhány karikára vágott burgonyaszeletet teszünk a leégett pecsenye
levébe, ez magába szedi az égett ízt.
A megkeményedett sajt ismét puha
lesz, ha friss tejben áztatjuk, majd
megszárítjuk.
Ha puha sajtot akarunk reszelni, elôször fagyasszuk meg a mélyhûtôben.
Egy csipet sóval megakadályozhatjuk
a rántás összecsomósodását.
»BALHÁSI ISTVÁNNÉ

Rendezik a város
területét
Rendezvénytér kialakítása, lakóterületi építési és gazdasági övezetbe vonás
miatt módosítják a város rendezési
tervét. A településeknek ez év végéig
szabályozott rendezési tervvel kell
rendelkezniük. Celldömölkön 1996ban készítették el, és 2001-ben módosították a dokumentációt. Az idei
módosításokra a megváltozott funkciók miatt van szükség. Így például a

városközpontban a tervezett díszburkolatos rendezvénytér miatt helyeznék át a parkolót. A Pityervárban lévô
területek egy részét gazdasági építési
övezetté, illetve lakóövezetté sorolják
át a kialakult használat miatt. Tervezik, hogy a Kisdobos utcából megközelíthetô legyen a Ság hegy, és a Hunyadi utca végében található régi szeméttelep is hasznosítható legyen.

Méhészeti felhívás
Felhívjuk a méheket tartó állampolgárok figyelmét, hogy a 41/1997.
(05.28.) sz. FM rendelet – Állategészségügyi Szabályzat – 226. § (6.) bek.
értelmében „A méhészkedést minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig 8 napon belül a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzôjének be kell jelenteni, aki a méhészeket nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti”.
Kérjük, hogy amennyiben a fent leírt bejelentési kötelezettségüknek eddig nem tettek eleget, úgy azt 2004. február 28-áig szíveskedjenek megtenni Celldömölk Város Polgármesteri Hivatalának mûszaki osztályán,
ahol egy az elôzôekben leírt FM rendeletnek megfelelô formanyomtatványt kell kitölteni.
»Celldömölk Város Polgármesteri Hivatala, Mûszaki osztály

» SK PU OL TR ÚT R A

Asztalitenisz – Fölényes gyôzelmek
A tavaszi szezon második fordulójában mind az NB I/A-s, mind az NB II-es
csapat fölényes gyôzelmet aratott az alsóbb régióban tanyázó ellenfelek
fölött. Kriston Zsolt és Benák András százszázalékos teljesítményt nyújtott.
Az NB III-as csapat mérkôzését február 12-re halasztották.

A következô forduló holnap (szombaton)
lesz. A párosítás: SPAR SE–CVSE-Mávépcell,
Soproni MMAFC–CVSE-Mávépcell II., Gyôri
Vertikál–CVSE-Mávépcell III.
»V.L.

CVSE-Mávépcell – Erzsébeti Hajós SE 13:5
Celldömölk, NB I/A-s mérkôzés
A mérkôzés elején a vendégek alaposan megszorongatták a cellieket, utána azonban magabiztosan nyerték a
találkozót a hazaiak.
Gyôztek: Kriston Zs. (4), Vimi R. (3),
Bárány Zs. (2), Teket A. (2), a KristonBárány és a Vimi-Teket páros.
CVSE-Mávépcell II. – Fejérvíz SK 14:4
Celldömölk, NB II-es mérkôzés
A hazaiak ezúttal izgalommentesen
hozták a kötelezô gyôzelmet.
Gyôztek: Benák A. (4), Takács J. (3),
Máthé Gy. (3), Tamás L. (3) és a
Benák-Takács páros.

kriston zsolt

Kosarasok bajnoksága
Kosárlabda-bajnokságot rendeztek
decemberben és januárban, három
fordulóban a gimnázium tornatermében. A kilenc férfi csapat két csoportban körmérkôzéseket játszott. A január 24-ei zárónapon elôbb az elôdöntô, majd a helyosztó mérkôzése-

ken döntötték el a végsô sorrendet.
A bajnokság végeredménye: 1. Kosárkovács, 2. Monday Stars, 3. Uraiújfalu, 4. Jánosháza, 5. Gimi I., 6.
Girls&Boys, 7. Vasút, 8. Tupac Team,
9. Néptáncosok. A legjobb férfi játékos: Bereczky Gábor (Uraiújfalu), a

Sorsoltak a kézilabdacsapatoknak

benák andrás

legjobb kosárdobó: Hérincs Zsolt
(Monday Stars).
A harmadik versenynap üde színfoltja
volt a nôi mérkôzés, ahol a Titi-csapat
gyôzött Gizikéék ellen. A legjobb nôi
játékos: Salamonné Csótár Adrienn.
A szervezôk köszönik a rendezvény
támogatóinak a segítségét.

Új

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente
felelôs kiadó:

Fehér László polgármester
felelôs szerkesztô:

Tulok Gabriella

Az NB II. férfi kézilabda-bajnokság észak-nyugati csoportjának tavaszi sorsolása.
(Megjegyzés: az elsô idôpont az ifjúsági csapat, a második idôpont a felnôtt csapat mérkôzéseit jelöli.)
1. március 7. (vasárnap) Balatonfûzfô – CVSE 13.00 óra, 11.00 óra
2. március 13. (szombat) CVSE – Szombathelyi Tanárképzô 16.15 óra, 18.00 óra
3. március 20. (szombat) Gyôrújbarát – CVSE 17.45 óra, 16.00 óra
4. március 27. (szombat) CVSE – Kisbér 16.15 óra, 18.00 óra
5. április 4. (vasárnap) Fotex II. – CVSE (nincs), 17.00 óra
6. április 10. (szombat) CVSE – Szentgotthárd 16.15 óra, 18.00 óra
7. április 17. (szombat) Ajka – CVSE 18.15 óra, 16.30 óra
8. április 24. (szombat) CVSE – Mór 16.15 óra, 18.00 óra
9. május 1. (szombat) Ács – CVSE 18.00 óra, 16.00 óra
10. május 9. (vasárnap) Alsóörs – CVSE 16.00 óra, 18.00 óra
11. május 16. (vasárnap) CVSE – Tata 15.15 óra, 17.00 óra

a szerkesztôség tagjai:

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

Németh Ibolya, Rozmán László, Szabó László,
Szigethy Teodóra, Tarrósy Imre, Vass Veronika
hirdetésszervezô:

Nagy Antal (20/921-6324)
szerkesztôség:

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/525-810
E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu
lapterv:

Horváth Attila
nyomda:

Sába Druck Sárvár

ISSN 0865-1175
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Segítség
a rászorultaknak
A Létminimum Alatt Élôk Szövetsége celldömölki
szervezete értesíti a LAÉT tagokat és az adományozókat, hogy a villannyal és a fûtéssel való takarékoskodás miatt a téli idôszakban a következô napokon tartanak nyitva. Hétfôn és pénteken
8 és 10 óra, valamint 14 és 16 óra között, szerdán 14 és 16 óra között.
Kérik a lakosságot, hogy ruha-, cipô- és bútoradományaikat ezeken a napokon szíveskedjenek
leadni, és ekkor várják a rászorultakat is. Telefon:
06 70/541-0211.

Hálózatépítés
a Ság hegyen
Közel egy éve, hogy a Ság hegy kemeneskápolnai oldalán a
villanyhálózat kiépítésének elôkészítô munkálatai elkezdôdtek, köszönhetôen Németh Gyula szôlôsgazda sok utánjárást
igénylô, önzetlen társadalmi munkájának.
Az induláskor 64-en igényeltek villanyt, mostanra ez a szám
80-ra emelkedett. A tulajdonosok által vállalt 8 millió forintos
beruházási költség 90 százalékát befizették. A társaság pályázaton 13 millió forintot, a hegyközségtôl pedig 400 ezer forintot kapott.
Szükségük van a kápolnai önkormányzat 2004. évi kommunális adóból ígért támogatására is, ugyanis a kápolnai oldal
pincetulajdonosai – körülbelül 160 gazda – évi 4500 forint
kommunális adót fizet több éve, ennek kétszeresét kapja
meg az önkormányzat állami támogatásként. Jogos tehát az
igény a befizetések egy részének visszaforgatására, ami eddig elmaradt.
A nagyfeszültségû 20 KV-os hálózathoz terület-kisajátítás költsége körülbelül 800 ezer forintba kerül. A 0,4 KV-os vezetékjog-alapításhoz, ami a tulajdonosokat érinti, kártérítés törvényesen nem jár. Ez mindenkinek érdeke, és lehetôség a késôbbi rácsatlakozásra, értéknövelô tényezô.
Tulajdonosi hozzájárulást a villamos energiáról szóló 2001. évi
CX. törvény 71. § 2. bekezdés határozza meg (1000 voltnál
nem nagyobb névleges feszültségi vezetékek és tartozékaik a
tulajdonos hozzájárulása nélkül is elhelyezhetôk és üzemeltethetôk). Tértivevényes iratokat küldtek ki a gazdáknak, és
kérik, hogy kitöltve azok is küldjék vissza az iratokat, akik
most nem kérnek villanyt, de területükön áthalad a tervezett
vezeték.

Kulcsot találtak
Egy kulcscsomót találtak a polgármesteri hivatalban karácsony
táján. A kulcsokat a hivatal telefonközpontjában veheti át a
tulajdonosa.
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» POSTÁNKBÓL

Hálás köszönet
a gondozásért
Férjemet az elmúlt tíz hónapban négy ízben kezelték a
celldömölki kórház belgyógyászati osztályán. Betegsége
minden ápolás és gondozás ellenére egyre súlyosbodott,
aminek következtében 2003 karácsonyán elhunyt. Ezúton
szeretnék köszönetet mondani dr. Papp Tihamér osztályvezetô fôorvos úrnak és az osztály valamennyi orvosának,
nem utolsósorban minden nôvérnek. Példamutató emberséggel és szeretettel bántak férjemmel betegsége utolsó
napjáig.
»Tisztelettel: özv. Mihók Tamásné

Köszönet
Celldömölk Város Önkormányzata köszöni azoknak a vállalkozóknak az önzetlen támogatását, akik segítséget nyújtottak a
karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához. A támogatók:
Apáczai Kiadó, Balogh Zsolt, Celba Kft., Cellcomp Kft.,
Cellmodul, ÉDÁSZ, ifj. Ferenczy
Sándor, Kereskedelmi és Hitelbank, Leier&Co, Mávépcell Kft.,
Molnár&Molnár Kft., OTP, Szalai
Zsolt.
A város polgáraitól kapott számtalan pozitív visszajelzés alapján
sikeresnek bizonyult az a közös
törekvés, hogy Celldömölkön
ünnepi hangulatot varázsoljanak. A remények szerint az idei
év karácsonyára ismét ünnepi
díszbe öltözik majd a város.

KISOSZ tanfolyamok indulnak
február 20-ai kezdéssel Sárváron
KERESKEDÔ – BOLTVEZETÔ
VENDÉGLÁTÓ – ÜZLETVEZETÔ

A tanfolyam díja: 79.000 Ft,
amely tartalmazza a tanfolyam díját,
a könyvek árát és a vizsgadíjat is!
A január 31-éig jelentkezô hallgatók között
a Savaria Tourist által felajánlott külföldi utat sorsolunk ki!
Kamatmentes részletfizetési lehetôség!
A tanfolyam díjának 30%-a levonható
a személyi jövedelemadóból.
Jelentkezés, részletes információ kérhetô:

Sárvár, Batthyány u. 6.
Tel./fax: 95/321-804
Mobil: 06 30/288-1344, 30/575-7394

_tzâÇt
Celldömölk, Kossuth L. u. 18.

AKCIÓ
Hihetetlen, de igaz

0 Ft/kép (9x13)
Önnek csak a negatív hívást kell kifizetni,
a képeket ingyen elkészítjük!

Fürdôszoba Szaküzlet
Celldömölk, Kolozsvár u. 16. Tel./fax: 95/424-121
(A Mesteri felé vezetô úton, a Volán-kút mellett)
Nyitva: hétköznap 8.00–16.30, szombaton 8.00–12.00
I.
I.
I.
I.
I.
I.

1.290 Ft/m2-tôl
1.400 Ft/m2-tôl
1.990 Ft/m2-tôl
1.790 Ft/m2-tôl
2.190 Ft/m2-tôl
2.690 Ft/m2-tôl
Kiváló minôségû ragasztók 25 kg/zsák
Alap: 1.330 Ft, fagyálló: 1.690 Ft, flexibilis: 3.360 Ft

osztályú
osztályú
osztályú
osztályú
osztályú
osztályú

15x20 csempe
olasz járólapok
greslapok
alföldi csempe 20x25
alföldi járólapok 30x30
fagyálló járólapok

Márvány, gránit és agglommerát ablakkönyöklôk, mosdópultok és
konyhapultok, lépcsôk méretre vágva.
Homlokzati és lépésálló hôszigetelô lemezek többféle méretben.
Pl.: 5 cm 700 Ft/m2

Keszthelyi falburkoló és vízszintes térburkoló
kô szürke és barna színben 2.000 Ft/m2
Baumit kézi és gépi vakolat 1.250 Ft/40 kg

12,5 mm-es gipszkarton 480 Ft/m2

Ehhez a következôt kell tennie:
1 . Vá s á roljon üzletünkben egy akciós
színes filmet
2 . Ö rökítse meg felejthetetlen pillanatait
3 . A f i l m e t a v á s á r l á s k o r k a p o t t k á rt y á v a l
hozza vissza laborunkba.

100 féle import fal- és padlóburkoló természetes kô
Brazíliától Portugálián át Kínáig – a világ minden tájáról!

Egykaros csaptelepek már 3.120 Ft-tól
Lemez, mûanyag és akril kádak,
zuhanytálcák, kabinok egyedi méretben is.
A FELMÉRÉSTÔL A KIVITELEZÉSIG MINDENT MEGOLDUNK!

CELLDÖMÖLK TERÜLETÉN INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS.

Hirdessen az Új Kemenesaljában!
Lapunk kéthetente minden celldömölki lakásba és városkörnyéki olvasóinkhoz is eljut.

H I R D E T É S I

T A R I F Á I N K

1 oldal.............................................................................................................................. 38.000
1/2 oldal ........................................................................................................................ 20.000
1/4 oldal ..........................................................................................................................12.500
1/8 oldal ........................................................................................................................ 10.000
1/12 oldal ........................................................................................................................ 6.500
apróhirdetés.......................................................................................................................... 500
(A HIRDETÉSI DÍJAK TARTALMAZZÁK AZ ÁFÁT.)

Lapunk megbízott hirdetésszervezôje Nagy Antal (Celldömölk, Mikes K. u. 14. III. em.,
Tel: 06/20/921-6324, 06 95/525-810), a polgármesteri hivatal mûszaki osztályának fôelôadója.

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Szalagavató

Városunk két középiskolájában január 30-án rendezték a szalagavató ünnepségeket. A gimnáziumban 54 végzôsre, a szakközépiskolában 24 szakközépiskolásra, 28 szakmunkás-jelöltre,
10 technikusra és 9 számítógép-kezelôre kerültek fel a szalagok, jelezvén, hogy viselôikre a közeljövôben komoly feladatok várnak. Az ünnepélyes pillanatok és az ünnepi mûsor után
elkezdôdött a szalagavató bál, ahol a végzôsök együtt szórakoztak szüleikkel, barátaikkal, vendégeikkel és tanáraikkal
kivilágos kivirradtig.
Kedves végzôs Diákok! Eredményes felkészülést és majd sikeres vizsgákat kívánunk mindnyájatoknak.
»Völgyi L.

Cell-Vas Kft.
VAS-MÛSZAKI BOLT

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

Husqvarna motorfûrész akció!
H-340 101.099 Ft
H-345 112.254 Ft
H-350 128.205 Ft

92.113 Ft
102.275 Ft
116.800 Ft

Olajok, adalékok, reszelôk, vezetôlapok, láncok, gyertyák és egyéb
alkatrészek nálunk beszerezhetôk!

megérkeztek zöldség és virágmagjaink!
Várjuk kedves Vásárlóinkat! Nyitva: H–P: 8–17; Szo: 8–12

Erdôk, mezôk,
vizek lakói
Mezei nyúl
Elterjedt vadfaj. Hazánk minden búvóhelyekben bôvelkedô területén megtalálható, nem idegenkedik a fenyérektôl, dûnéktôl, lápos, mocsaras területektôl, hegyektôl, de igazi otthona a
rétekben, legelôkben és szántóföldekben gazdag Alföld.
Hosszú fülû, rövid farkú, karcsú testû, gyorsan futó, félénk, szapora rágcsáló állat. Szôrzete sárgásbarna, hasoldala fehér, a
pofa és a lábak belsô oldala sárgás árnyalatú. A bunda kora
ôsszel megvastagszik, és vörösessé válik. Magányos állat, az
általa kikotort gödörben pihen, melyben egész testével elfér. A
gödörben fekve szôrzete ugyan egybeolvad környezetével, de
amennyiben búvóhelyét ellensége megközelíti, egy ugrással
kint terem és elinal. Erôteljes, 12-15 centiméteres hátsó lábainak köszönhetôen legtöbb üldözôje elôl, éles kanyarokkal és
cikcakkos futással, könnyûszerrel el tud menekülni. Fül nélkül
nem tudna létezni a tapsifüles. Rejtôzködéskor periszkópszerû,
hosszú, 9-13 centiméterre megnôtt füleivel figyeli a környéket,
füle elôrenyújtva túléri az orrhegyet, csúcsa fekete. Táplálékszerzésre fôként szürkületkor indul. Meglapulva, fülét hátralapítva, észrevétlenül lassan mozog. Fô étrendjébe tartoznak a
fûfélék, lágyszárú növények, néha gabonamagvak, gyökerek,
bogyók, gombák és fakérgek.
Egyéves korára válik ivaréretté. Párzási idôszaka februártól augusztusig tart. Kora tavasszal szórakoztató látvány a nyulak réteken történô ugrándozása, pofozkodása, ami a párzás elôjátéka. A vemhesség ideje 42-44 nap. Az anyanyúl 2-4 utódnak ad
egyszerre életet. Az alomszám évente 3-4-szer megismétlôdik.
Az elsô fialás ideje március második felére, az utolsó pedig augusztus hónapra esik. A kisnyulak fûvel bélelt talajmélyedésben, bundában és nyitott szemmel jönnek világra. Fialást követôen az anyaállat valamennyi kisnyúlnak külön vackot készít,
majd minden éjszaka szoptatás céljából egyszer felkeresi ôket.
Három hét után viszont elválasztja fiait, melyek ettôl kezdve
önálló életre kényszerülnek. Teljes kifejlettségüket 15 hónap
alatt érik el.
A kifejlett állat feje és törzse együttesen 40–70 centiméter, farka 7–11 centiméter hosszú, testtömege pedig 2,5–6,5 kilogramm, ritkában a 7–9
kilogrammot is eléri.
Élettartama 10–12 év,
ha nem kerül puskacsôvégre. Ugyanis az
október elejétôl december végéig tartó
vadászidényben ízletes húsa miatt a vadászatokon sok esik áldozatul. A vadgazdálkodás szempontjából a
tervszerû ritkításra természetesen szûkség
van, de a mezei nyúl
ritkulását a modern
mezôgazdálkodás és a
vegyszerezés elterjedése is befolyásolta.
Ennek ellenére nem
veszélyeztetett vadfaj.
»T.I.

