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A J Á N L A T A :

Celld-ön 100 m2-es cs. ház garázzsal 495
m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft.

Celldömölkön 1+2x1/2 szobás lakás frekventált helyen eladó. Ir.ár: 7,7 M Ft.

Celld-ön 3 szoba+étkezôs családi ház, 2 garázzsal melléképülettel eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Celldömölkön 2 szobás, konvektoros lakás
szép állapotban eladó. Ir.ár.: 7,4 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis cs. ház, garázzsal 820 m2 telken eladó. I.ár: 16,5 M Ft

Celldömölkön családi ház garázzsal, 658
m2 telken eladó. Ir.ár: 10,9 M Ft.

Celldömölkön 6 szoba 2 nappalis cs.ház 612
m2 telken eladó. I.ár: 20 M Ft

Celldömölkön 5 szobás családi ház, aknás
garázzsal eladó. I.ár: 17,9 M Ft

Celldömölkön kisméretû sarokház 620 m
telken eladó. I.ár: 7 M Ft
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Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház eladó. I.ár: 13 M Ft

Celldömölkön 100 m -es belvárosi cs. ház
garázzsal, 936 m2 telken eladó. Ir.ár.: 16 M Ft.

Celldömölkön 2 szobás családi ház 700 m2
telken eladó. I.ár: 10,9 M Ft

Celldömölkön 3 sz+nappalis, 3 éve épült cs.
ház 1091 m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft.

Celldömölkön 3 sz.+nappalis, cs.ház, 1100 m2
telken eladó. I.ár: 13 M Ft

Celldömölkön 2 szoba+hallos belvárosi lakás eladó. Ir. ár: 5,9 M Ft

Celldömölkön 1+2x1/2 szobás belvárosi
lakás eladó. Ir.ár: 8,2 M Ft

Celldömölkön 2 szobás, belvárosi, konvektoros lakás eladó. Ir.ár: 7,7 M Ft

Celld-ön 2 szintes, 5 szobás cs. ház garázzsal eladó. Ir.ár: 18 M Ft.

Celldömölkön 1+2x1/2 szobás, igényesen felújított lakás eladó. Ir.ár.: 7,2 M Ft

Celldömölkön 27 m2-es belvárosi üzlethelyiség eladó vagy kiadó. Ir.ár.: 5 M Ft

Celldömölkön belvárosi üzlethelyiség wc-vel,
kézmosóval, 380 V eladó. Ir.ár.: 7,5 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis családiház
2 garázzsal eladó. Ir.ár: 15 M Ft
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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

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és
békés, boldog, új
évet kívánunk!

_tzâÇt
Fürdôszoba Szaküzlet
Celldömölk, Horváth Elek utca 2.
Tel./fax: 95/424-121
Nyitva: hétköznap: 8.00–16.30 szombaton 8.00–12.00
I. osztályú olasz csempe
I. osztályú alföldi csempe
I. osztályú beltéri lapok
I. osztályú greslapok
Kültéri járólapok

1.250
1.200
1.200
1.990
2.290

Ft/m2-tôl
Ft/m2-tôl
Ft/m2-tôl
Ft/m2-tôl
Ft/m2-tôl

AKCIÓ! 80–90-ig állítható üvegkabin 29.900 Ft
Egykaros olasz csaptelepek 5 év garanciával 5.190 Ft-tól
IZONIL légáteresztô, vízzáró vakolat 2.990 Ft/zsák
Spanyol fürdôszobabútorok már 36.000 Ft-tól
FÜRDÔSZOBAI TÜKRÖK NAGY VÁLASZTÉKBAN!
Keszthelyi kô AKCIÓSAN 1.700 Ft/m2

RAGASZTÓK AKCIÓBAN!
alap:
990 Ft/25 kg gyorsragasztó:
fagyálló: 1.300 Ft/25 kg padlókiegyenlítô:
flexibilis: 2.400 Ft/25 kg lábazati vakolat:

3.000 Ft/25 kg
2.300 Ft/25 kg
1.500 Ft/40 kg

AZ AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES!

A FELMÉRÉSTÔL A KIVITELEZÉSIG MINDENT MEGOLDUNK!
CELLDÖMÖLK TERÜLETÉN INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS.

Kellemes ünnepeket kívánunk!

KÁBEL-NET AKCIÓ!
Az év végéig ingyen
Netezhet!

Amennyiben az 2004.10.20. és 2004.12.31. között választja szolgáltatásunkat, úgy 2 éves hûségnyilatkozat aláírása
esetén AZ ÉV HÁTRALÉVÔ RÉSZÉBEN HAVIDÍJAK NÉLKÜL INTERNETEZHET, és ha a KEZDÔCSOMAGOT (Bruttó: 5000 Ft) vagy
magasabbat választ, a csatlakozásdíjat is elengedjük a kábelmodem arával együtt!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményes új évet kívánunk!

Karácsonyi Ünnep elôtti kívánság
ajánló
Kiállítás nyílt az Ádám Jenô Zeneiskola és
Mûvészeti Alapiskola képzômûvész tagozatos tanulóinak munkáiból a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ galériáján. A kiállítás anyagát Illés Erika szobrászmûvész, a
tagozat vezetôje válogatta. A tárlat január
12-éig látogatható.
Karácsonyi mûsort tart az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola december
18-án (szombaton) 16 órakor a vonószenekar, a mûvészeti csoportok, a zeneóvodások és az elôképzôsök közremûködésével a
KMK színháztermében.
Karácsonyi üdvözletet, zenés ünnepi jókí vánságokat lehet küldeni december 21-2223-án 15 és 17 óra között a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ hangosbemondóján.
A következô zeneszámok választhatók:
Demjén Ferenc: Gyertyák (a Sztárkarácsony
címû lemezbôl), Katona Klári: Legyen ünnep, Kulka János: Ünnep után, Piramis: Kívánj igazi ünnepet, Piramis: Ajándék,
Kormorán: Itt van a szép karácsony (Dsida
Jenô), Kormorán: Betlehemi királyok (József
Attila), Kormorán: Kis karácsonyi ének (Ady
Endre), Kormorán: Esik a hó (Szabó Lôrinc),
Kormorán: Karácsony felé (Juhász Gyula).
Az üdvözletek és a kért zenék élôben is
bemondhatóak, illetve elôre megrendelhetôek a mûvelôdési központ technikai
irodájában.

Érmek, jelvények
Celldömölkrôl
Jövô év júniusában Celldömölkön rendezik
a Magyar Éremgyûjtôk Egyesületének 35.
vándorgyûlését. Az országos rendezvény
kísérôprogramjaként a helyi éremgyûjtô
egyesület kiállítást rendez celldömölki jelvényekbôl, érmekbôl. Az egyesület vezetése kéri azokat, akiknek a magántulajdonában olyan Celldömölkhöz kapcsolható –
bármilyen témájú – érem- vagy jelvényanyag van, amelyet a rendezvény ideje
alatt a kiállításra kölcsönadnának, juttassák el hozzájuk
A jelvényeket, érméket február végéig
várják, a tulajdonosokat kérik, hogy dr.
Hollósy Istvánnál jelentkezzenek. (Cím: Sági u. 46., telefon: 95/420-238 vagy 06
20/238-9793)
Lapunk jövô évi elsô száma január
14-én jelenik meg.

Ünnepváró hangulatban telnek az év
utolsó hetei. Kicsik és nagyok, baráti
közösségek, csoportok rendeznek karácsonyi mûsorokat, rendezvényeket
városunkban. A hozzátartozók láthatják a gyermekeket az ünnepi mûsorokban a karácsonyfa fényében. A
múlt hét végén a városközpontban
két napon át jótékonysági vásárt rendeztek a celldömölki gyerekek javára.
Gyertyák gyúlnak a koszorúkon, gyertyák gyúlnak az ablakokban, az asztalokon. Égnek a fények, a várakozás, az
emlékezés, az ünnep fényei. Feldíszítjük
a fát, a karácsony fáját. Üveggömböket
teszünk rá, ajándékokat alá. Üdvözöljük
a karácsonyt. S kívánunk minden jót.
Az Új Kemenesalja dr. Koltai Jenô esperes, alsósági plébános köszöntôjével – lapunk nyolcadik oldalán olvashatják – üdvözli a karácsonyt.
Kívánunk a város lakóinak, minden
kedves olvasónknak, partnereinknek,
hirdetôinknek békés karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új esztendôt az Új Kemenesalja szerkesztôsége és a lapot kiadó Celldömölk Város
Önkormányzata nevében.
Fogadják az ünnepi jókívánságok mellett szeretettel Devecseri Gábor sorait.

Jótékonysági vásárt rendezett a celldömölk városért egyesület

„Befejezni a napot szépen,
bízni az óra örömében,
az álom hajóján kivárni,
szeretteinknek jót kívánni,
élônek, holtnak, szeretteink
szeretteinek szép rend szerint,
örömet kívánni mindahánynak
(torló percek hullámot hánynak,
az órák az éjbe ömölnek),
örömet kívánni az örömnek.”
»TULOK GABRIELLA
felelôs szerkesztô

Megújul a templom
Izsákfán
Közel 15 millió forintot nyert az izsákfai katolikus egyházközség a templom felújítására a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán. A 18. század végén épült templomra ráfér már a felújítás, hiszen a
látható a külsô pusztulás, és alig észrevehetô, de az épület az évszázadok
alatt megsüllyedt.
Dr. Koltai Jenô alsósági plébánostól
megtudtuk, hogy Izsákfa 1890-ig Alsóság filiája, fiókegyháza volt. A
templomot 1789 és 1803 között építették, Medgyessy Somogyi Karolina
kegyúr volt az építtetôje. Napjainkban is látható a templomban a kórus
mellvédjén a család címere, amit –
mivel a család kihalt – fejtetôre fordítva rögzítettek. A több mint két évszázad alatt többször is végeztek
felújítást az épületen. 1885-ben a
templom vörösrézbôl készült új toronysisakot kapott. Belül legutóbb
1948-ban festették, 1968-ban külsôleg renoválták, a tetôt pedig 1989-

ben újították fel. 1991-ben újabb renoválásra volt szükség, most pedig
az alaposabb felújítás következik.
Dr. Koltai Jenô elmondta: mivel a
templom elôtt a mai autóbusz-megálló helyén egykor kacsaúsztató volt,
alagcsövezéssel meg kell oldani az
épület körül a vízelvezetést. Javítani
kell a megsüllyedt falat és tetôzetet,
a tornyot, a beázás miatt több helyen
gombásodott tetôgerendákat. A
felújítás során elvégzik a külsô pucolást, aminek során a Mûemlékvédelmi Felügyelôség elôírása szerint félegy évig leverve állnak majd a falak,
majd víztaszító vakolatot raknak fel.
A pályázati kiírás szerint decemberben lefolytatják az egyszerûsített
közbeszerzési eljárást, és tavasszal
kezdôdhet az építkezés. A 2006 végéig tartó beruházáshoz a pályázaton
nyert összegen kívül az izsákfai egyházközség saját erôs résszel is hozzájárul
.»TULOK G.
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Elfogadták a pénzügyi tervezetet
A város jövô évi pénzügyi tervezetérôl és a Kemenesaljai Egyesített
Kórház munkájáról tárgyaltak a
képviselôk a november 30-ai testületi ülésen, amelyen a Belügyminisztérium fôtanácsadója is
részt vett.
A november végi képviselô-testületi
ülésen elôször Fehér László polgármester számolt be az elôzô ülés óta
eltelt idôszak történéseirôl, majd
átadta az Idôsek Klubja mûködési engedélyérôl szóló tanúsítványt Csizmaziáné Hubert Máriának, a Népjóléti Szolgálat vezetôjének.
Az ülésen jelen volt Pozsgai Balázs, a
Belügyminisztérium vezetô fôtanácsadója, aki hivatalosan bejelentette a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
a Kresznerics Ferenc Könyvtár épületének felújítására szóló kormányzati
támogatást. Elmondta, hogy a jövô
év elején fogadja el a címzett támogatások közé javasolt celldömölki pályázatot a parlament, a beruházást
pedig 2005 és 2007 között kell elvégezni. A közel négy és fél milliárd forintos beruházáshoz 426 millió 728
ezer forintot ad az állam támogatásként, 22 millió 459 ezer forint a városnak önrészként kell hozzá tennie.
Az éves ütemezésben ez azt jelenti,
hogy jövôre 33 millió forintot, 2006ban 202 millió forintot, 2007-ben
mintegy 192 millió forintot kap a város az épület felújításához. Fehér

László polgármester hozzátette, hogy
bár 2007-ig tart a pályázat pénzügyeinek rendezése, az építkezést
szeretnék 2006 nyarára befejezni. A
képviselôk a testületi ülésen döntöttek arról is, hogy a jövô évben szükséges önrészt, 1,7 millió forintot a
környezetvédelmi alapból fedezik.
Pozsgai Balázs a címzett és céltámogatásokról szólva elmondta, hogy a
pályázati rendszerben 1992 óta van
lehetôség az önkormányzati feladatok ellátását segítô címzett és céltámogatások igénylésére. 12 év alatt
kétezer milliárd forint értékû támogatást adott az állam beruházásokra
ilyen formában. Idén 386 pályázat
közül 76-ot támogat a kormány, a 60
milliárd forint értékû beruházáshoz
45 milliárd forint az állami pénz,
amelyet oktatási, kulturális, egészségügyi és vízgazdálkodási célú fejlesztésekre használnak fel a pályázó
önkormányzatok.
A fô napirendi pontok között tárgyalta a képviselô-testület a Kemenesaljai Egyesített Kórház mûködésérôl
szóló beszámolót. A mûködés nehézségeirôl szólva dr. Mazur Sándor fôigazgató elmondta: a 2004-es év
gyengén finanszírozott volt az Országos Egészségügy Pénztár részérôl,
mivel bázisévként a 2003-as esztendôt jelölte meg az állam utólag. A bázisévben viszont viszonylag gyengén
teljesített a kórház. A fôigazgató szerint a celldömölki egészségügyi in-

tézmény a kórházak azon tizenöt százalékába tartozik, amely nem gyûjtött adósságot. Azonban ha a finanszírozás nem változik, akkor a mûködési tartalékok kimerülhetnek. Beszámolt arról is, hogy a dr. Grósz Pál
által vezetett intaházi pszichiátriai rehabilitációs osztály az ott folyó szakmai tevékenység minôségének elismeréseként magasabb finanszírozási
kategóriába sorolta át.
A város jövô évi költségvetési koncepcióját is tárgyalták a képviselôk. A
tervezetrôl elôször Mesterházyné Kovács Lilla pénzügyi osztályvezetô számolt be, majd Futó István könyvvizsgáló, illetve a részönkormányzatok
és a bizottságok vezetôi mondtak véleményt. A költségvetési koncepció
négy és fél milliárd forintról szól, a
tervezet szerint jövôre 224 millió forint mûködési hiány várható. Ez az
összeg jelentôsen, 100 millió forint
alá csökkenhet, ha a 13. havi bért az
állam finanszírozza, és a normatívák
is normalizálódnak. A pénzügyi osztályvezetô szerint a mûködés várhatóan finanszírozható lesz, a könyvvizsgáló felhívta a figyelmet a hiány
csökkentésére. Futó István ugyanakkor dicséretesnek nevezte a fejlesztési bevételeket, hiszen az idei sikeres pályázatoknak köszönhetôen a jövô év a fejlesztések éve lehet. A testület további kimunkálásra elfogadta
a pénzügyi tervezetet.
»TULOK G.

Több lakó az új gondozóházban
Új helyen alakították ki és bôvítették is a gondozóházat, amely így már
nemcsak a város, hanem a kistérség rászorultjait is fogadja majd. Az intézmény mûszaki átadása már megtörtént, s a remények szerint minél hamarabb beköltözhetnek a lakók, akik már nagyon várják.
fotó: völgyi lászló

átadták mûszakilag a gondozóházat
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Alsóságról a celldömölki városrészbe, a
Népjóléti Szolgálat épületcsoportjába költöztették át a gondozóházat, amelynek a
múlt héten volt a mûszaki átadása. A volt
óvoda épületében szeptember óta folytatta a munkálatokat a Mávépcell Kft., s
alakították ki a huszonnégy férôhelyes intézményt. Csizmaziáné Hubert Mária, a
Népjóléti Szolgálat igazgatója az intézményt bemutatva elmondta: a háromágyas és kétágyas szobákhoz önálló vizesblokkok tartoznak, az egyik szobát nagyobb ajtókkal, kapaszkodókkal a mozgássérült lakóknak alakították ki. Az ízlésesen berendezett szobák mellett orvosi
és kezelô szoba, közösségi helyiségek is
rendelkezésre állnak.

Fehér László polgármestertôl megtudtuk,
hogy a 18 millió forintos beruházáshoz a
kistérség által benyújtott pályázaton nyolc
és fél millió forintot nyertek, a többi részt
a város önkormányzata tette hozzá. Az
épület belsô berendezéséhez a Népjóléti
Szolgálat másfél millió forintot nyert pályázaton, egymillió forintot szintén az önkormányzat adott hozzá, a gondozóház ebédlôjét pedig a nemrégen kialakított Idôsek
Klubja beruházás részeként hozták létre. A
városvezetô elmondta: terveik között szerepel, hogy az egyelôre még a város másik
részében lévô intézményi konyhát is az
épületcsoportban alakítják majd ki.
Az eddig tíz lakót befogadó gondozóházban létszámnövelésen kívül arra is mód
van, hogy ezentúl a celldömölki kistérségbôl fogadja a rászorulókat, akik egy-két
héttôl néhány hónapos idôtartamig vehetik igénybe a gondozóház szolgáltatásait.
»TULOK G.

Népszavazás két kérdésrôl
Kétkérdéses népszavazásra hívták a
szavazásra jogosult állampolgárokat
december 5-én. Celldömölkön a 9464
választópolgár közül 3543-an jelentek
meg az urnáknál. A leadott szavazólapok közül 3537 volt érvényes. Az elsô,
a kórház-privatizációra vonatkozó kérdésre 3449-en érvényesen, 88-an érvénytelenül szavaztak. 2385 volt az

igen és 1064 a nem szavazatok száma,
az igen szavazatok aránya 69,15 százalék volt. A második, a kettôs állampolgárságra vonatkozó kérdésre 3448an érvényesen, 89-en érvénytelenül
szavaztak. 1868 volt az igen, 1580 a
nem szavazatok száma, az igen szavazatok aránya 54,18 százalék volt.
»T.G.

Örömtelen népszavazás
A népszavazásról különféle vélekedések látnak folyamatosan napvilágot. Az Új Kemenesalja a Celldömölkön élô fiatal politológust, Lengyel Lászlót kérte fel, hogy értékelje a népszavazás folyamatát, eredményét. A következôkben Lengyel
László írását olvashatják.
A december 5-ei „örömtelen napszavazáson” – elsôsorban az alacsony
részvételi arány következményeként
– elmaradt a kettôs állampolgárság
választópolgárok általi legitimációja,
illetve a voksolás eredménytelensége
által meghiúsult az egészségügy tulajdoni szerkezetének konzerválása.
Az elsôként feltett – a Munkáspárt által kezdeményezett, kórház-privatizációra vonatkozó – kérdésben alig százezer vokson múlt az eredményesség.
A kórház-privatizáció ügye véleményem szerint elsôsorban szakmai
megközelítésben
értelmezhetô.
Olyan problémáról van szó, amelynek
megoldása csak egészségügyi szakemberek bevonásával, s nem eldöntendô kérdések megválaszolásával
lehetséges. A politikai pártok és a
szélesebb értelemben vett politikai
elit felelôssége az egészségügy egészét átfogó koncepció kidolgozása. Az
elkerülhetetlennek látszó magánosítás kapcsán azonban a kormánypártoknak figyelemmel kell lennie a privatizációt ellenzôk kétségtelenül magas számára. Magyarországon a privatizáció fogalmához szinte kizárólag
negatív asszociációk kapcsolódnak. Az
e kérdésben leadott voksok arányaiból is látható, hogy elsôsorban a
kistelepüléseken élôk kezelik fenntartással a magántôke szélesebb körû
bevonását az egészségügy területére.
A kettôs állampolgárság kérdése
végletekig megosztotta a magyar
társadalmat. A dilemmára adható
válaszok mögött megjelenô érvelések teljesen politikai síkra tolták át a
kettôs állampolgárság ügyét. Véle-

ményem szerint a kérdés népszavazás keretében történô megválaszolása alapvetôen elhibázott koncepcióra
épülô kísérlet volt. Tény, hogy a népszavazás e kérdésben is eredménytelenül zárult. A végeredményt
(eredménytelenséget) a pártok, politikusok, magánszemélyek politikai
meggyôzôdésük és vérmérsékletük
szerint értékelik. A probléma azonban továbbra is megoldásra és politikai konszenzusra vár. Elsô lépésként
értékelhetô, hogy Gyurcsány Ferenc
kormányfô felkérte dr. Petrétei József igazságügy-minisztert, hogy készítse elô a határon túli magyarok
kedvezményes honosítási eljárására
vonatkozó jogszabály tervezet módosítását.
A túlzó kampány mindkét oldalról
éreztette nem kívánt hatását. A jobboldal stratégiája elsôsorban érzelmi
pillérekre épült, míg a baloldal a gazdasági racionalitást helyezte középpontba. A közel másfél hónapos,
rendkívül intenzív kampány egy valamivel bizonyosan adós maradt. A
tényszerû tájékoztatással és a következmények közérthetô felvázolásával. Figyelemre méltó, hogy az intenzív kampányidôszak alatt folyamatosan csökkent a szavazni kívánó állampolgárok aránya, emellett a választópolgárok bizonytalanságát jelzi
a népszavazások esetén szokatlanul
magas (~2%) érvénytelen szavazatok aránya. Fontos megjegyezni,
hogy az ország egyes régiói között a
részvételi arányokban fennálló szakadék tovább mélyült. A fôváros budai kerületeiben a részvételi arány a
kétszeresét is meghaladta az egyes
kelet-magyarországi településeken
jelentkezô részvételi adatoknak. A
politikai pártok közös felelôssége,
hogy ne engedjék a társadalom meghatározott rétegeinek teljes politikai
apátiába süllyedését, s a közélettôl
való végleges elfordulását.
2002 tavasza óta – alig két és fél év

3543 celldömölki szavazott

leforgása alatt – a „politika” ötödször
szólította az urnákhoz a választásra
jogosult állampolgárokat. A népszavazás intézményének fontosságát
nem lebecsülendô, a referendumot
kezdeményezô szervezeteknek és a
politikai elitnek be kell látnia, hogy
bizonyos kérdések megválaszolásának felelôssége nem hárítható át a
választópolgárokra, hisz ez a képviseleti demokrácia lényegét kérdôjelezné meg. Meggyôzôdésem, hogy a
népszavazáson leadott igen-nem
voksok arányából, bármely kérdés tekintetében, hiba volna sarkos következtetés levonása a pártpreferenciákat illetôen. Konkrét, megbízható felmérések nem születtek, de valószínûleg mindkét párt szavazóbázisát
megosztotta a napirenden lévô két
kérdés.
A népszavazásnak tehát nincsenek
gyôztesei. Vesztesei annál többen.
Vesztesek a politikai pártok és a kampányba bekapcsolódó civil szervezetek. Vesztes a határon túli magyarság. Vesztes a megosztott magyar
társadalom. Vesztes az egész magyar
nemzet, elég csak a külföldi sajtóvisszhangokra gondolnunk. A legnagyobb vesztes a végzetesen átpolitizált két kérdés.
A népszavazás által megválaszolatlanul maradt két dilemma ismét - a
2002-ben a képviseleti demokrácia
szabályai szerint megválasztott – Országgyûlés asztalán hever. A jog ereje – a népszavazás eredménytelensége miatt – nem kötelezi a parlamentet konkrét lépések megtételére, de
a témák súlyuknál fogva nem kerülhetnek le a napirendrôl. Innentôl a
parlamenti pártok vezetô személyiségeinek politikai és morális felelôssége, hogy mindkét, az ország teljes
lakosságát érintô kérdésben megtalálják a közös nevezôt.
»Lengyel László, politológus
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Kalandozás gyerekeknek
A Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság december 4-én délelôtt tartotta a Kalandozás az ismeretek birodalmában könyvtárhasználati játszóház
második foglalkozását. A Nemzeti
Kulturális Alapprogram írt ki pályázatot gyermekkönyvtárak részére,
melynek célja az volt, hogy az ifjúságot könyvtárhasználatra ösztönözze,
megismerjék a lehetôségeket, amelyeket a könyvtár kínál, és a különbözô dokumentumokat: internet, CD,
fotó: völgyi lászló

DVD, számítógép, helyismereti gyûjtemény, fényképek.
A decemberi játszóház témája a Kalandozások az ünnepi hagyományokban és a karácsony volt. A hagyományôrzô tevékenység során a csoportok játékos könyvtárhasználati vetélkedôn keresztül megismerkedhettek a kapcsolódó népszokásokkal,
mûvészeti alkotásokkal. A foglalkozás
alatt a résztvevôk a témára jellemzô
zenemûveket hallgattak, és közösen
énekeltek. A csoportok a foglalkozás
végén beszámolót tartottak munkájuk eredményérôl, megbeszélték az
elhangzottakat, ami megszólalásra,
szereplésre is tanítja ôket, és bátorságot ad a gyermekeknek. A foglalkozások vezetôje, Emih Virág Eszter gyermekkönyvtáros elmondta, hogy céljuk kalandozásra hívni a gyerekeket
az ismeretek birodalmába, élményszerû, pozitív, szórakoztatást sugalló
légkörben, valamint a gyermekek jövôjét építô, segítô ismeretszerzési és
önálló tájékozódási technikák átadása
közösségi keretekben. A munka során

Nótás Mikulás
December elsején a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ színháztermében két elôadáson
is meghallgathatták az érdeklôdô gyerekek
Gryllus Vilmos koncertjét. Mindkét elôadáson
teltház várta a népszerû gyerekdalok szerzôjét, aki igazi Mikulás-hangulatot varázsolt a
terembe. A zenész szerint a tél beállta elôtt
el kell búcsúznunk az ôsztôl. Ekkor sok-sok finom gyümölcsöt, almát, körtét szüretelhetünk. Kányádi Sándor versének segítségével
az elôadó és a gyerekek közösen szüretelték
le a finom gyümölcsöket. Miután ezzel elkészültek, köszönthették a telet. Csakhogy
nem mindenki örül a télnek, az állatok például nehezen találnak ilyenkor élelmet. A
dalokból az állatok téli viselkedésérôl is sok
mindent megtudhattak a gyerekek.
Természetesen közös éneklés, daltanulás
sem maradhatott ki a programból. Mivel a
Mikulás érkezését már nagyon várták a
nézôtéren ülô gyerekek, Gryllus Vilmos
elénekelte nekik a Nótás Mikulás címû lemezének címadó dalát. Csak úgy zengett a
néhány sor: „Nótás Mikulás, flótás, pikulás… "A dalban elôforduló összes hangszert megszólaltatta a mûvész a színpadon. A Mikuláson kívül Télapóról is hallhat6

a gyerekek megtanulják a tudatos
könyvtárhasználatot. A Kresznerics
Ferenc Könyvtár vezetôje, dr. Bellérné
Horváth Cecília elmondta: egy könyvtárnak fontos feladata, hogy a látogatóit naprakészen tájékoztassa minden
témáról, alapvetôen szükséges, hogy
a gyerekek el tudjanak igazodni az információk sokaságában.
A Kalandozások az ismeretek birodalmában programnak júniusig minden
hónapban lesz egy-egy elôadása különbözô témák feldolgozásáról. Legközelebb, januárban a programra látogatók az emberi kapcsolatokat tanulmányozzák, megvizsgálják a párválasztás, a baráti kapcsolatok, a társas kapcsolatok szabályszerûségeit,
illemtanát.
A programsorozat sok gyermeket
vonz, akik szívesen vesznek részt a
foglalkozásokban, a játékos feladatokban. A gyermekek szinte észre
sem veszik, hogy irodalmat, nyelvtant, történelmet, mûvészeteket tanulnak remek hangulatban.
»SZIGETHY TEODÓRA

Színházi hírek

tak a gyerekek, akik óriási tapssal kísérték
a dalt. A mûsor folyamán felcsendült a tél
zenéje is. A nézôtéren ülô gyerekek közül
többen a szerzôvel együtt énekelték a
mondókákat, dalokat, hiszen sokak számára ismerôsen csengtek a sorok. Az együtt
tanult énekkel pedig néhány nap múlva
köszönthették a Mikulást.
»VASS VERA

A Soltis Lajos Színház az erdélyi
Erdôszentgyörgy Bodor Péter Amatôr
Színtársulatával évek óta szoros kapcsolatot ápol. November 18-21-én az
erdôszentgyörgyi színésztalálkozón a
Soltis színház társulata a Szerencsét tojó
tik címû darabbal lépett fel, a darabot
Zalatnay Edith rendezte. A zsûri tagjai
között volt Nagy Gábor, a Soltis Lajos
Színház igazgatója és Solténszky Tibor
rendezô-dramaturg, a Magyar Rádió
rádiószínházának vezetôje és a Soltis
színház állandó munkatársa is. Az
erdôszentgyörgyi színtársulat a tavaszi
Országos Minôsítô Fesztiválon már sikerrel szerepelt Celldömölkön, akkor ezüst
minôsítést kaptak. 2005 elején ismét
láthatja ôket a celldömölki közönség.
December 19-én 19.15-kor mutatja be
a Soltis Lajos Színház társulata a katolikus kegytemplomban a Székely betlehemest Katona Imre rendezésében.
Január 15-én tartják a Színészbált a
Rezgônyárfa étteremben. Érdeklôdni a
színház irodájában a 95/521-050-es telefonszámon lehet.

»

K R Ó N I K A

Képviselô a költségvetésrôl
Szabó Lajos szocialista országgyûlési képviselô, az Országgyûlés költségvetési bizottságának alelnöke a jövô évi költségvetés tárgyalásakor szólalt fel
a Parlamentben. A Vas megyei politikus költségvetési és adópolitikáról szóló hozzászólását idézzük.
„A kormányprogramot olvasva világos számunkra a kormány és egyben
a Magyar Szocialista Párt célja: teremtsünk egy igazságosabb, gyarapodó, biztonságos Magyarországot.
Lássuk, hogy ennek eszközeként milyen költségvetési és adópolitikát valósíthatunk meg az elkövetkezendô
években.
Az elkövetkezô idôszak adótörvényei
egy igazságosabb és méltányosabb
közteherviselés megvalósulását szolgálják, hogy tényleg azok kapják a támogatást, akik igazán rászorulnak.
Közös adóforintjainkból azok kapjanak többet, akiknél erre szükség van.
2005-ben csökkentjük az átlag és az
átlag alatti keresetûek adóteheit. Egyszerûsítjük az adórendszert, és határozott lépésekkel mindenki számára
átláthatóbbá és világosabbá tesszük
az adózás rendjét. Ez egyformán igaz
lesz az egyénre csakúgy, mint a vállalkozásokra. A kétkulcsos személyi
jövedelemadó bevezetésével 100
milliárd forinttal több marad az adófizetôk zsebében. A középsô kulcs eltörlésével az adófizetôk kétharmada,
kétmillió hétszázezer ember kerül a
18 százalékos sávba. Ez számukra valódi adóteher-csökkenést jelent.
Segítünk a fiataloknak az otthonteremtésben. A befektetési célú lakásvásárlások helyett a fiatalok és a pályakezdôk elsô otthonának megszerzését támogatjuk. Az állam a 30 éven
aluli fiatal párok lakásvásárlásához
hitelgaranciát biztosít, így már minimális önerôvel lehetôségük nyílik az
önálló otthon megteremtésére. Ezen
felül a már gyermeket nevelô, szerényebb jövedelmû pároknak használt
lakás vásárlásához is biztosítjuk az általunk megemelt szociálpolitikai támogatás felét.
Megszüntetjük azt az igazságtalanságot, hogy a családi adókedvezményt
ma csak a magasabb jövedelemmel
rendelkezô családok tudják teljes
egészében igénybe venni. A támogatások rendszerét úgy alakítjuk ki,
hogy az adókedvezményeket azok is
kihasználhassák, akik erre valóban
rászorulnak. Az igazságosság elve

alapján baloldali pártként felvállaljuk,
hogy korlátozzuk a legmagasabb jövedelmûek számára elérhetô számos
adókedvezményt. A jövôben évi hatmillió forint jövedelem felett – a
gyermeket és a fogyatékkal élôk támogatását célzó kedvezmény kivételével – nem lesz lehetôség ezek
igénybevételére. Ez a lépés is fontos
része az igazságosabb közteherviselés megteremtésének. Ez a gondolat
vezérelt minket, amikor megegyezés
született arról, hogy 2005-2006-ban
a bankoknak a többi vállalkozásnál
magasabb adófizetést kell vállalniuk.
Az idôsek megbecsülése jegyében
még idén sor kerül a nyugdíjak
kiegészítésére és az özvegyi nyugdíj
megemelésére. Folytatjuk a 13. havi
nyugdíj kifizetését. A legnehezebb
körülmények között élô 75 éven
felüli, egyedülálló idôsek támogatá-

sát még ebben a kormányzati ciklusban növeljük.
A kormányprogram és a Magyar Szocialista Párt kiemelt célja a munkahelyteremtés. Ehhez járulunk hozzá,
amikor támogatjuk a fiatal pályakezdôk, gyermeket vállaló édesanyák és
a tartósan munkanélküli 50 év felettiek elhelyezkedését azáltal, hogy az
ôket foglalkoztató vállalatok számára
járulékfizetési kedvezményt nyújtunk.
A takarékos, olcsóbb, hatékony állam
hívei vagyunk. A következô években
is ezen fogunk dolgozni. Az állam ma
túlzottan bürokratikus, sok helyen
pazarló, a központi közigazgatás túlméretezett. A kormány lépéseket
tesz ennek megváltoztatására. Csökkenti az állami túlköltekezést, és karcsúsítja a bürokráciát.
A költségvetés területén támogatjuk
a kormány hiánycsökkentô erôfeszítéseit, így a fokozatosan javuló
egyensúly garanciát nyújt Magyarország számára, hogy 2010-ben bevezethessük a közös európai fizetôeszközt, az eurót.”

Vármegyék fotókon
A történelmi Magyarország vármegyeházáiról és más épületeirôl nyílt kiállítás a
Sághegy Fogadóban. A kiállításon Hatvani Sándor fotói 103 épületet mutatnak be. A
kiállítás megnyitóján Szita Antal, a fogadó vezetôje üdvözölte a megjelenteket, többek között Kósa Csaba írót, újságírót és Esztergályos Jenôt, a kiállítást támogató Apáczai Kiadó igazgatóját.
Kósa Csaba megnyitójában méltatta az alkotót, aki idôt és fáradságot nem kímélve
járta be a helyszíneket, és hozta létre az egyedi gyûjteményt. (A kiállítás megnyitóján az idôs alkotó személyesen nem lehetett jelen, de levélben üdvözletét küldte.)
Kósa Csaba rendhagyónak nevezte a kiállítást. Rendhagyó, mivel vendégfogadóban
napjainkban szokatlan a kiállítás, rendhagyó a Trianoni-kereszt tövében lévô hely
szelleme miatt, és amiatt is, hogy az alkotó nem hivatásos fotós. A fotón lévô épületeket építészettörténeti
szempontból is kiemelkedô alkotásoknak nevezte,
amelyeket bár határok választanak el, a közös európai kultúrkincshez tartoznak. A 103 épületbôl 101
ma is áll. A megyeházák,
városházák fotóihoz a vármegyékrôl, városokról rövid ismertetôt is kaphat a
kiállítás látogatója.
A kiállítás január végéig
tart nyitva.
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„És az Ige testté lett, és
közöttünk lakozott…”
KARÁCSONYI GONDOLATOK, 2004
A keresztény ember két évezrede boldogan
ünnepli a karácsony titkát. Számára ez nem
általánosságban a család, a gyermek, a békesség, a meghittség ünnepe, hiszen konkrét tartalma, mondanivalója van. Karácsonykor Isten a legnagyobbat, Egyszülött
Fiát adta ajándékul nekünk, mert ennyire
szeretett. „Soha nem volt még ilyen áldott
éj, az Isten maga néz ránk” – énekeljük a
közismert angol karácsonyi dalban. Viszont
ez az ajándékozó Isten viszontszeretetet vár
el tôlünk.
Az Isten jól tudta, hogy a bûntôl megsebzett ember a világban megmutatkozó sok
igazságtalansággal szemben igazságra vágyik; állandó vágya a belsô és a külsô béke; testi-lelki sanyarúsága és külsô zaklatottsága ellenére is örömben szeretne élni.
Ezeket az adományokat prófétái által mind
megígéri az Úr. A jövendölések a természeti képek gazdagságában és teljességében
szólnak ezekrôl az áldásokról. Nem szó szerinti értelmezésrôl van szó, hanem mindmind utalás karácsony titkára, mikor
„Gyermek születik nekünk, és Fiú adatik
nekünk, s az ô vállára kerül az uralom. Így
fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erôs Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme.” (Iz 9, 16) Így az egész emberiség reménysége a
Kisdedben van.
Megtestesülésében és születésében maga
az örök Isten jött közénk. Az Atya öröktôl
fogva kimondja magát az Igében, aki már
a „kezdetben volt, az Ige Istennél volt, és
Isten volt az Ige. Minden Ôáltala lett, és
nélküle semmi sem lett, ami lett. Ôbenne
élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.” (Ján
1, 1-14) A hallgatás mélyén az örök Ige
szól, aki fényt hoz a lélek sötétjébe, az
élet örömét s reményét a halál, az elmúlás helyett. E fogalmak nem eszmék többé, hanem valósággá váltak a szent éjszakán. A „világ” nem ismerte – és ma sem
ismeri – ezt fel, de a világ mégis más lett
ama elsô éjszaka után. Isten nem bánta
meg, és ma sem bánja meg, hogy egy lett
közülünk.
Az Úr e megváltás mûvében Királynak bizonyul, hiszen „felemelte szent karját
minden nemzet láttára, és meglátja a föld
minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk.” (Iz 52, 7-10) Így amit egykor a
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próféták ajkával hirdetett, a beteljesedés
napjaiban Fia által tette végérvényessé.
(Zsid 1, 1-6)
„És az Ige testté lett, és közöttünk lakozott” – halljuk az ünnep evangéliumában.
A görög szövegben ez szó szerint így hangzik: „És az Ige hússá lett (tehát ami kényes, romlandó, ki van téve az enyészetnek), és sátrat vert közöttünk.” Tudta azt,
hogy az Atyától jött, és küldetése teljesítése után az Atyához tér vissza. (Ján 13, 1-3)
A föld nem végleges lakhelye lesz, ezért
vette fel a mienkhez teljesen hasonló,
gyenge, esendô emberi testet és természetet, tudott egy lenni velünk a bajainkban, még a halálban is, hogy helyette örök
életet szerezzen. Születésében az Isten
egészen közel jött hozzánk, mindörökre
egy lett velünk, mert örökké szeret minket. Ezáltal lesznek Isten gyermekei azok,
akik Istenbôl születtek. (Ján 14, 12-13)
Amennyire karácsony titka mélységesen
isteni, olyannyira teljesen emberi is. Betlehembôl származott Isai, a dávidi nemzetség ôsatyja. Most ide érkezik, Augustus
császár parancsára a leszármazottja, József
is, ahol betelnek Mária napjai, és evilágra
szüli Gyermekét. Nem Jeruzsálemben, a királyi városban, hanem az ôsök városában,
és teljesen egyszerû körülmények között.
És mégis összeölelkezik az ég és a föld,
együtt ünnepelnek az angyalok és a pásztorok. Az angyalkórus isten dicséretét mint
karácsonyi üzenetét zengi: Dicsôség Istennek, békesség a jóakaratú embereknek.
(Lk 2, 1-14)
A karácsonyi képek és festmények sokszor
tele vannak arannyal, fénnyel, csillogással,
az énekek túláradó örömrôl, az Anya és
Gyermeke meghitt boldogságáról szólnak.
De ezek sem tudják feledtetni velünk Betlehem szegénységét, nyomorát, kitaszítottságát, ami a Gyermek osztályrésze lett.
Születésének elsô és legfôbb jele a szegénység, a gyermek kiszolgáltatottsága.
Rászorul Szûz Mária édesanyai féltô szeretetére, Szent József gondoskodására. Szeretetet hoz, szeretetet vár el, szeretetet,
vigaszt talál nála minden szenvedô. Karácsony ezért az igazi szeretet ünnepe. Ezt
érezzük meg a gyermekek csillogó szemében, a szülôk-nagyszülôk ajándékozó jóságában. De ezt érezzük akkor is, amikor
nemcsak a hozzánk közel állókra gondo-

lunk, hanem sorsközösséget tudunk vállalni azokkal is, akiknek karácsonykor is nehéz az élet: egyedül élnek, mások segítôkészségére szorulnak, betegek, szenvednek, gondokkal küzdenek, hajléktalanok.
A karácsony ünnepe tehát a keresztény
ember számára program is. Krisztus jár velünk, és ô vezet el a megdicsôülés felé.
„Megjelent Isten üdvözítô kegyelme minden ember számára, és arra tanít minket,
hogy… éljünk becsületesen, buzgón és
szentül ezen a világon. Várjuk reményünk
boldog beteljesedését: nagy Istenünknek
és Üdvözítônknek dicsôséges eljövetelét.”
(Tit 2, 11-14)
Ha komolyan vesszük, az idei karácsony is
meg tudja változtatni életünket. Én e gondolatokkal kívánok Celldömölk város és
környéke minden lakójának áldott, szent
karácsonyi ünnepeket, és a Kisded kegyelmeiben gazdag, egészséges, eredményes
új esztendôt, szeretettel.
»Dr. Koltai Jenô, alsósági plébános

Makray R. László
Karácsony felé félúton
Ha úgy érzed, sosem múlik el
sötétárnyú rosszkedvünk tele
gyermekszemekbe nézz, s
észrevétlen
egy angyal száll a válladra le.
Füledbe halk csillagdalt zümmög
szárnya simítja lágyan arcodat
mézálmot csókol fáradt pilláidra
felejted hasztalan, meddô harcodat.
És álmodban gyermek leszel újra
tiszta havú Karácsony megérint
csillagszórós hittel vágysz az újra
ártatlan és tiszta vagy megint.
Kinyújtod másnak segítô kezed
szemeddel biztatsz útra készíted
fáradt lábad, fásult életed
s botladozva, el-elesve még
a csillagot végre újra követed.
A címlapon látható adventi koszorút Németh Anikó, a Virágstúdió
virágkötôje készítette.

»
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A BALGA-PRESS hírei
Szikrázó szökôkút
A városközpont tervezett szökôkútját
úgy alkotják meg, hogy a Ság hegy
alól lávát is vezetnek a kúthoz, amely
a hideg vízzel érintkezve szikrázó tûzijátékot produkál minden este sötétedés után fél órán keresztül.

nászindulóját és a Je t’aime címû erotikus számot felváltva lehet majd hallani. Az újítástól azt várják, hogy a
következô két évben 30-40 százalékkal emelkedik Celldömölk lakosságának lélekszáma. Siker esetén a találmányt szabadalmaztatják (Kínában).

Vulkánfürdô
Meg nem erôsített információink szerint a celliek 50, a ságiak 75 százalékos kedvezménnyel használhatják
majd a vulkánfürdôt. Az itt élôk kedvezményét az indokolja, hogy a víz
melegét egy helyi földrajzi képzôdmény, a Ság hegy izzó lávája szolgáltatja ingyen és bérmentve 500 éven
át.

Helikopter-leszálló
Az ûrkutató központ kialakítása miatt
elmaradt az idén a helikopter-állomás létrehozása Celldömölkön, ám
2005-ben megvalósulhat a régi álom.
A legújabb elképzelések szerint a leszálló gépeket a lila színû tizenegy
emeletes épület fogadja, az induló
állomás a piros tizenegyes tetején
lesz. Induláskor a piros szín zöldre
vált, ami külön látványosság lesz.

Bemondók
Ezentúl csak zeneiskolai végzettséggel lehet jelentkezni bemondónak a
vasútállomáson. Az alkalmazottak a
szöveget csak kotta alapján olvashatják be. Az újítás célja, hogy pozitívra
hangolják a vonatra várakozó, unatkozó utasokat.
Sakk a téren
A megújult fôtéren négy padhoz
sakk-automatákat szerelnek fel
nyugdíjasok részére a tavasszal.
Használatáért csak esôs idôben kell
minimális összeget fizetni. Vesztes
parti után egy piros gomb lenyomásával ingyenes vérnyomáscsökkentô
receptet is kaphat a játékos, amely
bármelyik celli patikában kiváltható.
Körforgalom
Korszerûsítik az újonnan kialakított
körforgalmat. Az úttestre rövidesen a
bevásárlóközpontok mintájára gumiszalagot szerelnek, ami automatikusan szállítja a körforgalomba érkezôket, tehát nem kell manôverezniük. A
körforgalom elhagyáskor az irányjelzô bekapcsolása után három másodperccel úgynevezett szöcskerendszer
lép mûködésbe, ami kiugrasztja a jármûveket. Ez apró kellemetlenséget
jelenhet, de egyesek kimondottan élvezik.
Rejtett zene
Rejtett hangszórókat helyeznek el a
város közterületein több helyen is tavasztól a nyár végéig. A hangszórókon át estétôl késô estig Lohengrin

»Igylöv Olszál ügyvizelô izgazgató
(még mindig)

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendôben:
Fehér kenyér dagadjon
Fûzfa tekenôben;
Bor, búza, kolbász,
Legyen mindig bôven;
A patikát felejtsük el
Ez új esztendôben!

Szilveszteri
hu-mor-zsák
Utcán
Öreg nénike áll a közlekedési lámpánál.
– Legyen szíves, vezessen át a túlsó
oldalra! – mondja a mellette álló
ifjú hölgynek.
– Egy kis türelmet, megvárjuk, míg
zöldre vált a lámpa.
– Köszönöm, zöldnél magam is át
tudok menni.
Így könnyû
Az állatorvos elmegy barátjához a
háziorvosi rendelôbe. Az szeretettel
üdvözli és megkérdezi:
– Mondd kérlek, mi a bajod?
– Ja, így könnyû – feleli az állatorvos.
Kórházban
– Hogy vagy, drága barátom?
– Azt hiszem, nekem már nem sok
van hátra.
– Ugyan már, honnan veszed?
– Az orvosok állandóan latinul
beszélnek az ágyam mellett, hogy
szokjam a holtnyelvet.
Találós kérdés
– Mi az, cukros és szobahômérsékleten köt?
– ???
– Nagymama a nappaliban.

Fotókiállítás a városról
Album 2004 címmel fotókiállítás nyílt
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban november utolsó napján. Pálné
Horváth Mária, a KMK igazgatója
megnyitójában elmondta: a Szivárvány fotóval közösen kiírt pályázat
célja az volt, hogy az épületek, közterületek, életképek, portrék fotóin
tükrözôdjön, milyen a mi városunk
2004-ben.
A két kategóriában (14 éven aluliak, illetve felnôttek számára) kiírt pályázatra 124 felvételt küldtek be a résztvevôk. A legjobb fotók készítôit díjazták.
A felnôtt kategóriában I. díjat kapott
Papp Anna, II. díjas lett Czigány Judit,
a III. díjat pedig Hajbáné Benkô Lilla
érdemelte ki. A 14 éven aluliak között I. helyezett Szabó Mirjam, II. helyezett Szalai Dorina, III. helyezett
Boros Bibiána lett. Különdíjat kapott
Vánkos Dominika, Dénes Erika és

Tánczos Sándor. A gyerekek kategóriájában valamennyi résztvevô tiszteletjegyet kapott a 2005. januári ifjúsági színházi elôadásra is.
A felvételen a díjazottak közül
Czigány Judit, Szabó Mirjam és Szabó
Dorina látható.
»VÖLGYI L.
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Országos gyôzelem
DIVATTÖRTÉNETI VERSENYT NYERTEK AZ
IPARIS LÁNYOK
November 25-én és 26-án Dunaújváros adott otthont a 6. Országos Divattörténeti Versenynek, melyet ruhafotó: völgyi lászló

ipari szakközépiskolás és technikus
tanulóknak hirdettek meg. A versenyre minden évben egy meghatározott korból kell felkészülniük a versenyzôknek. Idén az ókor divattörténetébôl mérték össze tudásukat a háromfôs csapatok. Az ország minden
részérôl, többek között Vas megyébôl
Sárvárról és Szombathelyrôl is érkeztek triók a megmérettetésre.
A Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola csapatát a 12. évfolyamos Horváth Dóra és a két 14.
évfolyamos, technikus tanuló, Kovács
Noémi és Kovács Katalin képviselte.
A lányokat a rendelkezésükre álló
egy hónap alatt Esztergályosné
Hauser Anna és Németh Judit tanárnôk készítették fel. A verseny elsô

napján a 19 csapat mindhárom tagja
más-más feladatban mérte össze tudását. Divattörténeti és mûvészettörténeti elôadást tartottak egy egyiptomi fáraónôrôl, az ókorhoz kapcsolódó
tesztlapot töltöttek ki, és egy rajzot
készítettek egy fáraónôrôl és egy istennôrôl. A feladatokra elôzetesen
felkészülhettek a lányok, ôk választhatták ki, kirôl szól majd az elôadás,
mit fog ábrázolni a rajz.
A versenyen a Celldömölki Mûszaki
Szakközépiskola és Szakiskola tanulói
mindenkit maguk mögé utasítottak
és megérdemelten nyerték meg a divattörténeti versenyt. Ez azért is volt
óriási eredmény, mert az iskolában a
pedagógusoknak kevés diákból kell
választaniuk. A korábbi négy évben a
középmezônyben végeztek, idén
azonban nagy meglepetésükre gyôztesen hagyhatták el a celliek Dunaújvárost. A csapat tagjai az elsô helyezettnek járó kupa és oklevél mellett
személyenként gazdagabbak lettek
egy-egy DVD lejátszóval is.
»VASS VERA

Jó évük volt a tûzoltóknak
A közelmúltban újraszervezôdött a
Celldömölki Önkéntes Tûzoltó Egyesület. Elnöke Döme László, parancsnoka Németh János tûzoltó százados
lett. A jelenlegi 19 fôs állomány Celldömölk területén látja el feladatát,
de indokolt esetben a városkörnyék
területén is segítséget nyújt.
Németh János parancsnok elmondta:
örül annak, hogy a tagság nagyon
hamar baráti közösséggé formálódott. Ennek egyik bizonyítéka, hogy
sok hétvégét töltöttek együtt azért,
hogy a tûzoltó szertárt széppé, otthonossá varázsolják. Rövid idô alatt válfotó: völgyi lászló
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tozott meg a nemrég még hideg-rideg épület. Fontosnak tartja ezt,
mert mint mondja, többek közt kulturált környezet is szükséges ahhoz,
hogy a tagság kollektívává kovácsolódjon.
Az egyesület az idén 4,7 millió forintból gazdálkodott, aminek csaknem
háromnegyedét pályázatokon nyerték el, és saját bevételük is volt. Ebbôl tûzoltó szakfelszereléseket és
egyéni védôeszközöket – ruhát, csizmát, sisakot, lámpát – vásároltak, így
most már a teljes állományt el tudják
látni védôfelszereléssel. Ebbôl az
összegbôl fedezték a gépjármû-karbantartást, jutott a szertár felújítására, és bôvítették a mûszaki mentéshez szükséges eszközöket is. A százados nem kis büszkeséggel beszél a
két modern légzôkészülékrôl, amelyeknek az ára 700 ezer forint volt,
de rendkívül fontos szerepük lehet a
tûzeseteknél. Sok mindenre lenne
még szükségük, de mindent nem lehet egyszerre beszerezniük.
Az egyesület az idén Sághegy Kupa
néven tûzoltóversenyt rendezett,
amelyen a városkörnyék csapatai
vettek részt, de jövôre az indulók számát bôvíteni kívánják. A versenyren-

dezés szempontjából fontos az is,
hogy a teljes versenyfelszerelés rendelkezésükre áll, így nem máshonnan kell kölcsönkérni. Az egyesület
mûködési területén, Celldömölkön
ebben az évben 25 esemény történt,
ebbôl 16 volt a tûzeset, öt pedig mûszaki mentés. Volt két vaklárma és
két téves jelzés is. Az egyesület a
tûzesetek felszámolásában 15 alkalommal vett részt.
A Celldömölki Önkéntes Tûzoltó
Egyesület összességében jó évet zár.
Pályázataik eredményesek voltak, és
a rendelkezésre álló összeget igyekeztek ésszerûen elkölteni. Munkájuk hatékonyabbá és biztonságosabbá vált.
»VÖLGYI L.

Adószám
Korábbi lapszámunkban tévesen
közöltük a Szent Miklós Alapítvány
a Celldömölk-Alsósági Templom és
Orgona Felújítására alapítvány
adószámát. A helyes adószám.
18891704-1-18. Az érintettektôl
elnézést kérünk.

» O L V A S Ó I
Megkérdeztük
» válaszoltak

O L D A L

Hol tölti a szilvesztert?

»kérdez: vass vera

»fotó: völgyi lászló

Baranyai András

Otthon, családi körben töltöm
idén a szilvesztert. A hároméves gyermekünk miatt nem
megyünk el otthonról, hozzánk jönnek majd át a nagyszülôk. Amíg nem volt gyermekünk, addig sem nagyon
mentünk máshova, inkább
kettesben ünnepeltük a szilvesztert. Játékkal, beszélgetéssel, televíziózással töltjük
az év utolsó napját. Biztosan
lesz majd virsli, készítünk hidegtálakat, és természetesen
éjfélkor pezsgôvel koccintunk
majd. Azt hiszem, a családból
legtovább én maradok fenn,
nézem a televíziót.

Rudi Ferencné

A családommal otthon fogok
szilveszterezni, mivel két
gyermekünk van, így máshova nem megyünk. A nagyobbik 5 éves, a kisebbik pont december 30-án lesz 2 éves.
Ilyenkor az egész napot a gyerekekkel töltjük. Ebéd, játék,
vacsora, televíziózás a program. A korábbi évekhez hasonlóan szilveszterkor valószínûleg a nôvéremék is átjönnek hozzánk a gyerekekkel.
Ameddig a kicsik bírják, fent
vannak. Éjfélkor a felnôttek
pezsgôvel koccintanak, azután
addig beszélgetünk, nézzük a
tévét, ameddig bírjuk.

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

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

Deé Gábor

Még nincsen konkrét elképzelésem, hogy idén hol fogom
ünnepelni a szilvesztert. Nagy
valószínûséggel a barátokkal
házibulit rendezünk majd,
úgy, mint a korábbi években.
Ezt mindig elôtte megbeszéljük. Ilyenkor fiúk, lányok vegyesen összejövünk, körülbelül húszan. Beszélgetünk az
év közben történt jó és rossz
dolgokról. Sok-sok történet
hangzik el, eszünk-iszunk,
szól a zene, jól érezzük magunkat. Szilveszterkor természetesen nem hiányozhat az
asztalról a virsli, és pezsgô is
lesz mindenképpen.

Balogh László

Celldömölkön egy házibuliban
töltöm majd a szilvesztert.
Három éve már rendszeresen
házibulikat szervezünk az év
utolsó napjára, mindig a baráti társaság valamelyik tagjánál jövünk össze. Nyolcan-tízen leszünk, de valószínûleg
lesznek majd betérô, látogató
vendégek is. Az éjszaka folyamán mi is meglátogatunk
majd másokat. Hiába találkozunk rendszeresen év közben
is havonta, sôt hetente, ilyenkor is remekül el tudunk beszélgetni. Éjfélkor pezsgôvel
koccintunk, és addig maradunk, ameddig bírjuk.

Gyógyíthatatlan betegség
Decemberben volt az AIDS világnapja. A betegségre való felhívásként
az ÁNTSZ Celldömölki intézete írását közöljük.
Az elmúlt években a HIV fertôzött személyek száma a világon meghaladta a 40 milliót, és ez a szám folyamatosan emelkedik. A legtöbb beteg Afrika Egyenlítôtôl délre esô területein él, de egyre több a HIV pozitív személy Délkelet-Ázsiában és Kelet-Európában is. Magyarország
megtartotta kedvezô epidemiológiai helyzetét, hiszen a HIV/AIDS
megbetegedések számát tekintve több országnál jobb helyzetben van.
Hazánkban az elsô HIV fertôzéseket 1985-ben diagnosztizálták. Elsôsorban a homoszexuális úton történô terjedés a jellemzô, de az utóbbi
években nôtt a heteroszexuális úton történô fertôzés aránya. Az elmúlt
években negatív tendenciák is észlelhetôek: az intravénás droghasználat, a prostitúció terjedése. Az Afrikából, Ázsiából érkezô menekültek
számának növekedése is hozzájárult a hazai terjedéséhez.
A HIV fertôzés terjedésének legjellemzôbb módjai: védekezés (óvszerhasználat) nélküli szexuális úton; fertôzött vérrel, vérkészítménnyel
(1986 óta Magyarországon minden véradás során levett vér szûrôvizsgálaton esik át, a vérrel, vérkészítménnyel történô fertôzés lehetôsége gyakorlatilag kizárt); HIV fertôzés anyáról gyermekre történô átvitelével; injekciós kábítószer-használat során; nem megfelelôen sterilizált eszközök használatával.
Az AIDS betegség ma még nem gyógyítható. A betegség elleni küzdelemben a megelôzés az egyetlen megoldás. Mindenkinek ismernie
kell a betegséget, terjedési módját, legfontosabb azonban a tartós és
hûséges párkapcsolat, a gumióvszer használata, a drogmentes élet.
Tanácsadásért, szûrôvizsgálat elvégzéséért az ÁNTSZ Vas Megyei Intézetéhez, a megyei és városi bôr- és nemibeteg-gondozó intézetekhez
lehet fordulni.
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Szezonvégi értékelés Asztalitenisz
A CVSE NB II-es nôi kézilabdacsapata 14 pontot szerzett a bajnokság ôszi szezonjában,
ezzel az ötödik helyen töltik a téli szünetet Molnár János játékosai. Az edzôt arra kértük, értékelje csapata teljesítményét.
» Jól kezdôdött a 2004/2005-ös bajnokság a nôi csapatnak. Néhány forduló után azonban következett egy
hullámvölgy. Mi volt a probléma?
– Valóban nagyon jól kezdtünk. Az
elsô fordulóban hazai pályán Sárvár,
a másodikban idegenben Körmend, a
harmadikban pedig szintén hazai közönség elôtt a Gyôri Széchenyi Fôiskola ellen arattunk gyôzelmet. Ezt
követôen belefutottunk egy nagy vereségbe Komáromban, majd a szezon
legfájóbb vereségét szenvedtük el
itthon a Bükkel szemben. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ekkor vált ki
a csapatból egyik kulcsemberünk,
Geiger Csilla.
» Az ezt követô meccsek a papírforma szerint alakultak. Elégedett volt a
csapat teljesítményével?
– A Tapolca, az Alsóörs és a Vasvár
elleni hazai gyôzelmek kötelezôek
voltak, az Ajkát pedig legyôztük idegenben. A két gyôri meccsen vereséget szenvedtünk, de ez volt a realitás, ôk ennyivel jobbak. A Vasvár elleni hazai összecsapáson nyújtotta a
csapat a legjobb teljesítményt, és a
Bük ellen játszottak a legrosszabban.
A szezon folyamán a védekezéssel
volt több gond, ezt mutatja a negatív
gólkülönbségünk is. Erre tavasszal
jobban kell majd figyelni. A kapusok
néhány mérkôzésen jó formát mutat-

tak, a játékosok közül ketten-hárman
minden összecsapáson megbízható
teljesítményt nyújtottak. Az utolsó
három mérkôzésen újra a csapatban
játszott Horváthné Juhász Irén, aki
korábban már szerepelt a CVSE színeiben.
» Megfelel ez az ötödik hely a célkitûzésnek?
– Az év végére a 3-5. hely valamelyikének a megszerzése a cél. Ehhez jó
úton haladunk. Tavasszal az ôszihez
hasonlóan 14 pontot kellene szereznünk. Ötször hazai környezetben,
hatszor pedig idegenben fogunk játszani. A hazai összecsapások közül a
Komárom ellenivel lehet gond, a többit hozni kell.
» Meddig pihenhetnek a játékosok?
– A tavaszi mérkôzésekre január 11én kezdjük el a felkészülést. Az elsô
bajnoki összecsapásra március elsô
hétvégéjén kerül majd sor.
» A felnôtt csapat mellett az ifjúsági
együttes is pályára lépett hétrôl-hétre. Ôk hogyan zárták az ôszi mérkôzéseket?
– Az ifjúsági csapatnál sajnos az a
gond, hogy sokan tanulmányaik, mások pedig sérülések miatt nem álltak
a csapat rendelkezésére a hétvégi
meccseken. A lányokkal az utolsó helyen várjuk a tavaszi folytatást.
»VASS VERA

Gratulálunk, Jóska bácsi!
Megjelent a Guinness World Records 2005
címû 50 éves jubileumi kiadás, sok-sok különleges rekordokkal. E könyv nekünk celldömölkieknek is tartogatott egy szép és
kellemesen bizsergetô rekordot. Az elsô
olyan celldömölki lakos nevét, Magyar József volt labdarúgó-játékvezetôjét olvashatjuk a magyar nyelvû kiadás 213. oldalán, mely bekerült a világrekordok közé.
Nevét olyan hírességek társaságában találhatjuk, mint Gerd Müller, Just Fontaine gólvágók, valamint Peter Shilton vagy José
Luis Chilavert kapusok, hogy csak néhányat
említsek a sok közül. Ismert, hogy Jóska
bácsi, 1953 és 2003 között ötven évig vezetett bajnoki labdarúgó-mérkôzéseket. Ez12

zel az egyszerû embernek hihetetlenek tûnô extra teljesítményével vívta ki magának
azt az elismerést, hogy bekerülhetett a jubileumi kiadás „Sport” fejezetébe, mint „A
legkitartóbb játékvezetô”.
Kedves Jóska bácsi! — nem mindennapi esemény ez, mellyel egy csapásra nemcsak ismert, hanem elismert sportember lettél. Neved ezekben a napokban a világ 100 országában lett ismert, és 23 nyelven olvashatják. Gondolj bele, hogy milyen szerencsés
ember vagy Te, aki nem csak hazánkban,
Európában, de az egész világon egyedül
tudtad ötven éven keresztül csak a szépséget látni a futball-játékvezetésben. Pedig
olykor el kellett hallgatnod azokat a méltat-

Extra liga – 6. forduló
CVSE-Mávépcell – Széchenyi Uniqa 10:4
Gyôztek: Németh J. 3, Mercz G. 3,
Vimi R. 3 és a Németh-Faragó páros.
A hazai gárda magabiztos gyôzelmet
aratott. A közönség színvonalas és izgalmas mérkôzéseket láthatott. (Az
ôszrôl elmaradó mérkôzéseket a tavaszi szezonban játsszák le a csapatok.)
NB II. – 9. forduló
CVSE-Mávépcell II. – Zalaegerszeg 10:8
Gyôztek: Ölbei P. 3, Teket A. 2, Csonka Z. 2, Szabó F. 1, az Ölbei-Teket és
a Csonka-Szabó páros.
A vártnál nehezebben tartották itthon a két bajnoki pontot a mieink.
NB III. – 11. forduló
CVSE-Mávépcell III. – Sabaria SE 5:13
Gyôztek: Tamás L.2, Máthé Gy. 2, Fehér L. 1.
A megyei rangadót magabiztosan
nyerte a jobb erôkbôl álló szombathelyi csapat.
»(V.L.)

Labdarúgás
A Fegyelmi Bizottság az Alsóság –
Izsákfa (2:1) körzeti labdarúgó-mérkôzés eredményét jogosulatlan játék
miatt megsemmisítette, és a 3 pontot 3:0-s gólkülönbséggel az izsákfai
csapat javára igazolta.
Ôszi végeredmény
1. Káld
9 7 2 0 44-7 23
2. E.hetye
9 5 3 1 24-8 18
3. H.pereszteg 9 5 3 1 18-11 18
4. Hegyfalu 9 3 3 3 32-17 12
5. Izsákfa
9 3 3 3 13-18 12
6. Szergény 9 4 0 5 18-26 12
7. N.kocs
9 3 1 5 12-19 10
8. Boba
9 3 1 5 11-19 10
9. Alsóság
9 2 1 6 17-26 7
10. Simaság 9 1 1 7 11-49 4
lan szavakat, melyet Rád és szeretteidre zúdítottak. Te megbocsátottál mindenkinek,
nem tetted le a sípot idô elôtt, sôt még akkor sem, amikor a sportvezetôk szerint már
muszáj lett volna, folytattad 80 éves korodig. Kitartásod sok mai fiatalnak példa lehet.
Teljesítményed nemes, szép, joggal érdemelted ki, hogy örökre beírtad neved a
Geinnussok könyvébe. Még egyszer gratulálunk, és büszkék vagyunk mi celliek is Magyar Józsefre.
»TARRÓSY IMRE

» SK PU OL TR ÚT R A

Az edzô féléves értékelése
Ismételten eltelt fél szezon az NB II-es bajnokságban. Sebestyén Attila edzôvel beszélgettünk arról, ô hogyan élte meg csapata szereplését az ôszi idényben. Mint ismeretes, a bajnokság kezdete elôtt nem sok idô jutott arra, hogy a csapat kellôen
felvértezve, összeszokottan kezdje meg szereplését a bajnokságban, ahol végcélként
az elsô hat helyezett közé kerülést tûzték ki célul.
Az edzô elmondta, hogy a csapat ôszi
idényben nyújtott teljesítménye vegyes érzelmeket váltott ki belôle,
ugyanis voltak jól és voltak rosszabbul
sikerült periódusai az együttesnek.
– Figyelembe véve a bajnokságban induló csapatok szereplését, végül is a
megszerzett pontok számával, ha a felkészülési rövid idôt tekintem, akkor
nagyából elégedett vagyok. Igaz, telelhetne a csapatom a kilencediknél jobb
helyen is a táblázaton, de az utolsó hat
mérkôzésen elmaradt a jó szereplésünk, elmulasztották a fiúk az i-re feltenni a pontot – kezdte Sebestyén Attila. – Különösebb gond azonban még
nincs, hiszen mindössze három pont,
azaz egy gyôzelem a lemaradásunk. A
lemaradás behozható, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a tavaszi
idényben egy mérkôzéssel többet játszunk hazai pályán, így minden reményünk meglehet erre. Az ôszi szezonban a végére maradtak az erôsebb
mérkôzések, erre viszont már sok volt a
sárga lapunk, aminek következtében
több esetben nem tudtunk a legjobb
összeállításban pályára lépni. Ezt nem
mentségként mondom, de azért figyelembe kell venni, hogy a játékoskeretben csak 10-12 NB II-es szintû játékosunk van, a többiek még rutintalanok,
de nagyon tehetségesek, tanulni valójuk még akad. Ebbôl adódóan, mint az
eredmények is bizonyítják, nem volt
könnyû helyettesíteni a csatasorból kidôlt rutinosabb játékosokat. Azt is el kell
ismerni, hogy a bajnokság végére az
erôállapottal is lettek gondok, elfáradt a
nem kellôen felkészült csapat, amely a
start elôtt több különbözô osztályú csapatból jött össze. Szintre hozásuk ezért
nem is sikerülhetett, az elmúlt idény erre rövid volt. Ezen segíthet majd egy jó
téli alapozás. Úgy gondolom, hogy két
hónap alatt be lehet pótolni a hiányosságokat az állóképesség lemaradása terén, sôt taktikailag is fejlôdhetnek a
fiúk. Az utóbbira szükség is van, mert a
nyáron csak arra volt idô, hogy a játék
4-4-2-es formációját gyakoroljuk be. A
téli felkészülés feladata, hogy a 4-3-3as felállási formát is elsajátítsa a csapat.

Egyrészt erre szükség van, mert azon
csapatok játékához is alkalmazkodni tudunk majd, amelyek ezt játsszák, másrészt a mi játékunk sem lesz ellenfeleinknek kiismerhetô.
A csapatrészeket vizsgálva a meglátásom az, hogy kapus poszton három
egyforma képességû tehetséges, fiatal. s éppen ezért még nem kellô rutinnal rendelkezô játékosom van. Akik
közül ugyan az ôsszel Tarczi élvezte
többször a bizalmamat, de sem Tóth,
sem Lampért esetében ez nem azt jelenti, hogy ôk nem kerülhetnek bármikor a kezdôcsapatba. Néhány esetben rutintalanságuk miatt ugyan kaptunk elkerülhetô gólokat, de hozzáállásukkal, szorgalmukkal elégedett vagyok. Védekezésben a négyes vonalas
védekezést játszottuk, kisebb-nagyobb sikerrel. Gond, hogy nincs ballábas védô a keretben, ezért Bodornak
kell kényszerbôl ezt a posztot megoldani. A fiatal Somogyival is sikerült
néhányszor a helyettesítés ezen a
poszton, vele szemben türelmesnek
kell lennünk, hiszen még egyenletes,
jó teljesítményre nem képes, viszont
nagyon tehetséges. A két szélsô hátvédnek támadó feladatai is voltak,
melyet megítélésem szerint jól oldottak meg. A két belsô védô jól látta el
feladatát, de a hajrába több helyezkedési hibát vétettek, ami zavart okozott
a védelemben. Létszámban a középpályán voltunk a legtöbben. Ennek ellenére különbözô okok miatt a legjobb
négyest csak ritkán tudtam pályára
küldeni. Sajnos a két szélsôtámadó az
elvárhatónál kevesebbet tudott hozzátenni játékunkhoz, tôlük sokkal gólerôsebb és határozottabb játékot várok. A két belsô, Szabó és Palkovics,
talán a csapat játékára nézve ôk nyújtották a legjobb teljesítményt. Közülük
Szabó játékára azt is mondhatnám,
hogy a végjátékban hullámzott, soknak tartottam a tôle szokatlan gyenge
teljesítményt. A 4-4-2-es felállásunk
legnagyobb problémája a támadójátékban volt. Némethen kívül nincs a
csapatnak ízig-vérig gólra törô csatára. Manganelli, Hegyi csak kényszer-

bôl voltak támadók, a középpályán
nyújtottak jobb teljesítményt. Pungor
I. igyekezett, de neki is szokatlan volt
a támadó poszt. El kell még mondanom, hogy Németh játékán meglátszott a sérülése miatti közel egy éves
kihagyás. Ennek ellenére 6 lôtt góljával, Ô lett a csapat házi gólkirálya az
ôszi idényben.
Az ôsz folyamán az egyesület minden
olyan feltételt teljesített, amely biztosította a zavartalan mûködésünket. Bízunk abban, hogy ez továbbra is így
lesz, a csapatom pedig megszerzi a
második vonalban maradáshoz szükséges helyezést. A csapat nevében köszönetem fejezem ki a sportegyesület
vezetésének, és mindenkinek, aki támogatta, és támogatni fogja a celli
labdarúgást. Külön kiemelem a Baráti
Kör lelkes és csupaszív támogatását,
szurkolóink mérkôzésrôl mérkôzésre
történô érdeklôdését, biztatását. A labdarúgó-szakosztály valamennyi csapatának játékosai és edzôi nevében kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánok a celldömölki labdarúgást szeretô és támogató lakosnak – fejezte be
gondolatait a CVSE edzôje.
»TIM
Új
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Elôzô rejtvényünkben Celldömölk három díszpolgárának nevét
rejtettük el. A helyes megfejtés: Götmann Bódog, Horváth Lajos, Hollósy Jusztinián. Nyerteseink két-két könyvet kapnak
ajándékul, a könyveket a polgármesteri hivatalban, Molnár
Gábor szakreferensnél lehet átvenni. Nyerteseink: Novák István, Celldömölk, Kôtörô u. 15. és Kerekes Máté, Szekszárd,
Cserhát u. 2. Gratulálunk!
Vízszintes: 1. Az elsô fôsor 12. Kis hüllôk 13. Lopakodik 14. - …ke 15. Árok partjai! 16. Egyfajta élôsködô 18. A többes szám
jele 19. Formák 22. Földet forgat 23. AN 24. A vers éke 25.
Ablakvédô 27. Görög betû 28. Dehogy 29. Elôkelôség 31.
Sportos tánc 33. Igevégzôdés 34. A söprû alapanyaga 37. Lajos
39. Bór 40. Néma sas! 41. Kikötô 43. Forró 45. Német nagypapa 47. Ásás, visszafelé! 49. Illetve 50. … rigó 52. Foszfor 53.
Foglyod 54. YNR 55. Vízilabda 57. Gyôri sportklub 60. YG
Függôleges: 1. Méter 2. Olimpiai bajnoknônk (Diána) 3. Nyugat
4. Tanuló 5. Ebben az idôben 6. November eleje! 7. Orosz folyó
8. Liter 9. Szavazat 10. Amerikai DIN 11. Ételízesítô 14. A
második fôsor 17. Tarisznyaféle 20. Halfajta 21. Varjúhang 23.
Autós Tanulóiskola 26. Magas, népiesen 27. Észak 30. Düledék
32. Ilona 35. Ôrségi falu 36. Hím juh 38. Azonnal, népiesen 42.
Ingoványon 44. Lengyel pénz 46. Adrienn 48. Férfinév 51.
Római 1 55. Vidám köszönés 56. LU 58. Római 5 59. Kálium.
Beküldendô: a vízszintes 1., a függôleges 14.
Beküldési határidô: december 28.

Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata képviselô-testületének egészségügyi és szociális bizottsága az önkormányzat tulajdonában lévô, üres lakás szociális alapú
bérbeadására az alábbi feltételekkel pályázatot hirdet.
1./ A lakás:
– helye: Celldömölk, Dr. Géfin L. tér 2.
7/4.,
– alapterülete: 45 m2 (1+fél szoba, elôszoba, konyha, kamraszekrény, fürdôszoba, wc),
– mûszaki állapota: panelépületben lévô
lakás,
– komfortfokozata: összkomfortos,
– bérleti díja jelenleg: 7.830 Ft + liftdíj
400/fô,
– bérbeadás idôtartama: a lakásra határozott idejû, 5 évre szóló bérleti szerzôdés
köthetô,
– bérbeadásának várható idôpontja: 2005.
január hó.
2./ Pályázni jogosult: akinek a családjában
– a vele együtt költözô családtagokat számítva – az egy fôre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori
saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb
összegének (jelenleg 23.200 Ft) 200%-át,
14

ami 46.400 Ft; egyedülálló, illetve 2 fôs
csalás esetén a 250%-át, ami 58.000 Ft.
3./ Pályázni jogosult továbbá: aki celldömölki önkormányzati bérlakását a meghirdetett lakásra szándékozik elcserélni, feltéve, ha a 2. pontban írt feltételeknek
megfelel.
4./ Nem jogosult szociális helyzet alapján
bérlakásra, illetve cserelakásra pályázni:
a/ akinek a tulajdonában 750 e. Ft-ot
meghaladó értékû értékesíthetô ingó vagy
ingatlan vagyona van,
b./ aki és a vele együtt költözô családtagja, személyi tulajdonú ingatlanát (tulajdoni
hányad) a megelôzô 5 éven belül elidegenítette, ha annak forgalmi értéke meghaladja az 1.500 e Ft-ot,
c./ aki a megelôzô 10 éven belül pénzbeli térítés ellenében mondott le bérlakásáról, tekintet nélkül arra, hogy ki volt a bérbeadó, vagy
d./ aki korábbi bérlakását önmaga vagy
hozzátartozója kedvezménnyel megvásárolta,
e./ aki szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amelyek számára jogtalan
elônyt jelentenek.
5./ A pályázat megjelenik: az Új

Kemenesaljában és 15 napig kifüggesztésre
kerül a polgármesteri hivatalban. A pályázat
beadási határideje 2004. december 30.
6./ A lakás megtekinthetô: 2004. december 27-e. de. 9 óra és december 28-a. du.
14 óra.
7./ A pályázatnak tartalmazni kell:
– a közigazgatási osztályon átvehetô ûrlap
kitöltésével a személyes adatokat és
személyi körülményeket,
– a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és azt, hogy a
pályázati feltételeknek megfelel,
– a pályázathoz csatolni kell a jövedelemigazolásokat, vagyoni helyzetrôl szóló
nyilatkozatot.
8./ A pályázat elfogadásáról és a bérlô
személyérôl az egészségügyi és szociális
bizottság dönt a pályázati határidô lejártát
követô 15 napon belül.
9./ A pályázatok elbírálásánál az egészségügyi és szociális bizottság Celldömölk
Város Önkormányzata képviselô-testületének az önkormányzat tulajdonában lévô
lakások és helyiségek bérletérôl és annak
egyes szabályairól szóló 23/2001. (V. 30.)
sz. rendeletében meghatározott szempontok figyelembevételével dönt.
Celldömölk, 2004. december 17.
»Fehér László, polgármester
Dr. Kiss Annamária,
az egészségügyi és szociális bizottság elnöke

VELÜNK EDDIG IS NYERT, HA
GÉPKOCSIJÁT NÁLUNK TANKOLTA…
…hiszen nálunk a mindenkori árnál 10 Ft-tal olcsóbb
a 95-ös és diesel üzemanyag!

Celldömölk, Kolozsvári úti üzemanyagkút
(Volán-kút, a Mesteri felé vezetô úton.)
Nyitva: H–P 6.00–21.00 Szo-V 6.00–18.00

Balogh Zsolt vállalkozó
Kellemes karácsonyi
ünnepeket
kívánunk minden
vásárlónknak,
barátainknak,
partnereinknek!

Építôipari gépek bérbeadása (árokásó, döngölô,
rakodó stb.), illetve építôanyag-kereskedés.

Tel./fax: 95/424-616, 06 30/630-4596

Valutaváltás és utaztatás folyamatosan egész évben.

Tel/fax: 95/424-616, 06 30/630-4596
CELLDÖMÖLK, SZÉCHENYI U. 2.

Kellemes ünnepeket
kívánunk!

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és sikerekben
gazdag, boldog
új esztendôt kívánunk!

Kellemes ünnepeket
kívánunk!

A leghasznosabb ajándékot
nem kell becsomagolni.
Az angol nyelvtudás
egy életre szóló ajándék.
Lepje meg gyermekét,
kedvesét angol nyelvleckével!

Celldömölk, Széchenyi u. 2/d II/6.

PRACTICAL ENGLISH PROFESSIONAL ENGLISH PERFECT ENGLISH

ITT NEM TANULGATSZ…
…ITT MEGTANULSZ ANGOLUL!

0670 379 2801

Aranyvasárnap
a Celli BÉ-KE Bt.
ékszerboltjában!

Ha december 19-én,
9 és 11 óra között eljön hozzánk,
minden arany ékszer árából
1000 Ft/g-1500 Ft/g engedményt kap!
A Celli Bé-Ke Bt. Nevében szeretetteljes,
békés karácsonyt kíván minden kedves vevôjének
dr. Bérdiné Kereki Ágnes és Marton Józsefné

