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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 m2-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 3 szoba+nappalis családiház
Celldömölkön belvárosi üzlethelyiség wc-vel,
kézmosóval, 380 V eladó. Ir.ár.: 7,5 M Ft
2 garázzsal eladó. Ir.ár: 15 M Ft
Egyéb: Tokorcson 2 szobás cs. ház állattartásra alkalmasan, gépekkel eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft.
Celldömölkön 4 szobás belvárosi cs.ház, garázzsal eladó. Ir.ár.: 16,9 M Ft.
Celldömölkön 2 szoba+hallos igényes állapotú lakás eladó. Ir.ár.: 6 M Ft.
Celldömölkön belvárosi üzlethelyiség eladó. Ir.ár: 6,5 M Ft.
Celldömölkön 3 szobás cs. ház dupla garázzsal, 2800 m2-es telken eladó. Ir.ár: 17 M Ft.
Celldömölkön 4 szobás családi ház, garázzsal 1000 m2-es eladó. Ir.ár.: 16,5 M Ft.
Celldömölkön 1+2 fél szobás felújított lakás eladó. Ir.ár.: 6,8 M Ft.
Celld-ön 250 m2 alapterületû belvárosi cs. ház pincével, 600 m2 telken eladó. Ir.ár: 40 M Ft.
Nemeskocsban 3 szobás cs. ház 1440 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 M Ft.
Celldömölkön 90 m2-es cs. ház garázzsal, melléképülettel 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

_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/m

2

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.

»JEGYZET

Új évi köszöntô

Csak a pénz?!

KEDVES CELLDÖMÖLKIEK!
KEDVES KEMENESALJAI LAKOSOK!

Decemberben két okból is sokan
figyeltük a televízióban a nôi kézilabda Európa-bajnokságot. Részint
mert hazánk rendezte most a kontinensviadalt, részint mert abban
reménykedtünk, hogy lányaink
nyerik majd az aranyat. Hogy ezt
mennyire szerettük volna, reklámok is hirdették. Volt egy reklám,
valahogy így szólt: A magyar lányok aranyéremrôl álmodnak.
2000-ben sikerült, miért ne sikerülne most is… Jöjjön és szurkoljon, stb, stb. Többször is láthattuk,
hallhattuk a médiában. Többször
is, mint kellett volna.
A norvégok elleni elôdöntôn már
jóval a mérkôzés lefújása elôtt
tudtuk, hogy elszálltak az „aranyos” álmaink. A tévében nem
mindenki vett errôl tudomást,
mert még másnap is, lányaink
„bronzmérkôzése” elôtt néhány
órával is láthattuk, hallhattuk: A
magyar lányok aranyéremrôl álmodnak… Akkor, ott ezt hallani
rendkívül groteszk volt, mondhatni felháborító volt.
A reklám fontos, mert pénzt hoz a
közreadójának. A pénz meg kiváltképp fontos dolog. Na, de ennyire?!
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Városi bál
jótékony céllal
Jótékonysági bált rendez Celldömölk Város Önkormányzata január
29-én 19 órától a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban. A rendezvény
báli mûsorral kezdôdik, majd Fehér
László polgármester mond köszöntôt. A bálon Varga Tamás zenél,
svédasztalos vacsorával fogadják a
vendégeket, és a szokásokhoz híven tombola is lesz. A jótékonysági
bál bevételét a Vulkán fürdô eszközfejlesztésére, belsô berendezéseire fordítják.
A városi bál belépôjegye háromezer
forintba kerül. Belépôjegyet a polgármesteri hivatal gondnokánál, Egerszegi Zoltánnénál lehet vásárolni. Bôvebb információ az 525-812es telefonszámon kapható.

A karácsonyi ünnepek meghitt és a
szilveszter felszabadult hangulatát
követôen talán mindannyian új tervekkel, reményekkel és megújult
lendülettel láthatunk neki feladatainknak.
A hátunk mögött hagyott idôszak
gondjait kissé feledve – de tapasztalatait megôrizve – tekinthetünk a
2005-ös esztendô kihívásai elé. Két
éve arra vállalkoztunk, hogy komfortosabbá tesszük Celldömölk életét, és megkezdjük a felzárkózást a
szomszédos kisvárosokhoz. Ennek
jegyében kerülhet átadásra az idei
esztendôben az elmúlt évtizedek
egyik legnagyobb beruházásaként
a Vulkán fürdô. A létesítmény kulturált kikapcsolódási lehetôséget
teremt a celldömölki kistérség lakossága számára, és középtávon
városunk idegenforgalmi arculatát
alapozhatja meg. 2005-ben folytatódhat a városközpont rekonstrukciója, és megkezdôdhet a Kemenesalja Mûvelôdési Központ és a
Kresznerics Ferenc Könyvtár épületének felújítása.
„Új év, új élet” – szól a közismert
mondás. Ilyenkor év elején tehát
nemcsak a tennivalókra gondolunk,
hanem arra is, miként juthatnánk
elôrébb saját életünkben, lehetnénk
jobb emberek, miként élhetnénk teljesebb életet; miként gyarapodha-

tunk tudásban, lelkiekben, s mindenekelôtt emberségben, emberi kapcsolatainkban.
Ha az év kezdetének optimista hangulata elkísér bennünket hétköznapjainkon, akkor bizonyosan jó
évet zárhatunk. Bízom benne, hogy
az Önök és Celldömölk város életében is egy sikeres periódus vette
kezdetét.
A város vezetése nevében kívánok
Celldömölk város lakosságának sikerekben gazdag, békés, boldog új esztendôt!
»Fehér László polgármester

Okmányirodai változások
Megszûnik az illetékbélyeg használata az okmányirodákban március 31étôl. Egyelôre átmeneti idôszak van,
hiszen még nem kaptak csekkeket a
különbözô befizetésekhez az okmányirodák, tudtuk meg Somogyi
Anikó Edinától, a polgármesteri hivatalban mûködô celldömölki okmányiroda vezetôjétôl.
Az irodavezetô elmondta, hogy változott több okmány kiváltásának
ára is. Így az útlevélhez a felnôttek
5 évre 6 ezer forintért, 10 évre 10
ezer forintért juthatnak hozzá. A 18
év alattiak útlevelének ára 1500
forint, 4 éves korig 2 évre, 4–18
éves korig 5 évre kaphatnak útlevelet. A 70 év felettiek szintén
1500 forintért válthatnak útlevelet.
A vállalkozói igazolvány ára 10

ezer forint lett, a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet 6 ezer forintért lehet kiváltani. A fellebbezési illeték minden okmány esetben 5 ezer forint lett.
Somogyi Anikó Edinától megtudtuk,
hogy lehetôség van az elektronikus
úton, illetve telefonon történô idôpont-egyeztetésre is. A személyazonosító igazolvány, a vezetôi engedély
és a mozgáskorlátozottak parkolási
igazolvány ügyintézése céljából az
525-835-ös telefonszámon lehet idôpontot egyeztetni. Az útlevél és a
vállalkozói igazolvány ügyintézésére
az 525-836-os, a közlekedésigazgatási ügyintézésre pedig az 525-834es, illetve a 424-440-es telefonszámokon lehet jelentkezni.
»TULOK G.
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Fürdômarketing és vásártervezés
A Vulkán fürdô piaci bevezetésérôl és a hulladékszállítási díjakról döntött a
képviselô-testület a múlt évi utolsó ülésén, december 21-én.
Az evangélikus hittanosok kis csoportja betlehemes mûsorral köszöntötte a
karácsonyt a testületi ülés elején,
majd a Fehér László polgármester a
két ülés között történt eseményekrôl
számolt be. Kiemelte, hogy négymillió forintot kapott az önkormányzat a
mûködésképtelen önkormányzatok
egyéb támogatása keretbôl.
Fô napirendi pontként tárgyalták és
fogadták el a képviselôk a testület a
2005. évi munkatervét, majd több folyó ügyrôl is döntöttek. A Vulkán fürdô
piaci bevezetésével kapcsolatban határoztak arról, hogy Pannon-Thermal
Klaszter tagjaként a klaszteren keresz-

tül adják ki a Vulkán fürdô marketing
anyagát, amellyel a tavaszi Utazás
2005 kiállításon jelenik meg elôször a
város. Jelentkezett az önkormányzatnál egy kft., amelynek tervei szerint
márciusban hagyományteremtô szándékkal – a sárvári Júdás-napi vásárhoz
hasonlóan – kirakodóvásárt rendeznének. A vásár napjáról további egyeztetéseket tartanak.
Határozott a testület a fel nem vett
tiszteletdíjak felosztásáról. Ebben az
évben többen teljesen vagy részben
nem vették fel a testületben, illetve
a bizottságokban folytatott munkáért
járó tiszteletdíjat, ami összesen 2

Épül a Vulkán fürdô
Tovább épül a Vulkán fürdô a két
városrész között. Az épülô létesítményben több munkálat is folyik
egyszerre: az alapozás, a tetôhéjazás mellett már villanyszerelési és
gépészeti szerelési munkákat is
végeznek. A fürdôben két úszómedence, ülôpados medence beltéri
és kültéri résszel, szauna, jacuzzi,
gyógyvizes és csúszdás medence
lesz, a második ütemhez tartozóan
pedig két kültéri medencét építenek. A fürdô próbaüzembe helyezését május végére tervezik.

Ülést tartott a testület
Rendkívüli ülést tartott a képviselô-testület január 6-án. A képviselôk a
ravatalozó építésének és a településrendezés terv készítésének pénzügyi
forrásait hagyták jóvá, és kitüntetésekre tettek javaslatokat.
Soron kívül tartották az idei év elsô
testületi ülését, amire azért volt szükség, mert dönteni kellett két beruházás pénzügyi forrásainak éves ütemezésérôl. Fehér László polgármester elmondta, hogy decemberben lefolytatták a közbeszerzési eljárást a ravatalozó építésével, illetve a településrendezési terv készítésével kapcsolatban, és a Limpár József vezette közbeszerzési bizottság döntést hozott. A
ravatalozó építésének nyertes pályázója a Mávépcell Kft. lett, a cég egyedüli pályázó volt. A beruházás 75 millió 200 ezer forintba kerül, amelyhez
4

a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács
44 millió 300 ezer forintos támogatást nyújt három évre – 2004-re,
2005-re és 2006-ra – lebontva. A rendezési terv készítésére két pályázat
érkezett, a városban már korábban is
dolgozó, budapesti Schômer Urbanconsult Kft. nyerte el. A tervkészítés
teljes összege 19 millió 356 ezer forint, amelyhez a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács 10 millió forintos támogatást ad, szintén három éves ütemezéssel. Az önkormányzat szintén
három évre lebontva teszi hozzá saját
forrását mindkét beruházásnál, a

millió 433 m ezer forint. A testület
úgy határozott, hogy az összegbôl öt
csoportnak juttat támogatást. A Celldömölki Gyermekekért, Ifjúságért
Alapítványt 1 millió 363 ezer forinttal, a Celldömölki Családokért Alapítványt 681 ezer forinttal, a Mozgássérültek Egyesületének Helyi Csoportját
és az Alsósági Életfa Egyesületet
egyenként 97 ezer forinttal, a Hajnalcsillag Óvodát 194 ezer forinttal támogatják ebbôl az összegbôl.
Megállapította a képviselô-testület a
jövô évi hulladékkezelési közszolgáltatási díjakat. A 7 százalékos emeléssel heti szállítással és háztartásonként
a 120 literes hulladékmennyiségnél
117 forint plusz áfa, vagyis 135 forint,
a 240 literes hulladékmennyiségnél
213 forint plusz áfa, vagyis 245 forint,
a gyûjtôedény feletti mennyiségnél
80 literes hulladékzsák esetén 121 forint plusz áfa, vagyis 140 forint lesz az
új ár. A közszolgáltató Celli Huke Kft.
által az egyedül élôk és a kétfôs
nyugdíjas háztartások részére biztosított kedvezménnyel a 120 literes hulladékmennyiség heti ürítési díja 87
forint plusz áfa, vagyis 100 forint lesz.
Az önkormányzattól további kedvezményt igényelhetnek a 65 év feletti,
egyedül élô nyugdíjasok, amelynek
összege éves szinten ezer forint.
Az ülésen szó volt az izsákfai városrész szennyvízelvezetésének megoldásáról is. Több környezô település
összefogva oldaná meg a szennyvízcsatorna kiépítésének és a szennyvíztisztító kialakításának problémáját.
Egyelôre a tanulmánytervet készítik.
2004-es pénzek felhasználása átcsúszik 2005-re. Baranyai Attiláné dr.
jegyzô elmondta, hogy mindkét esetben egy nagyobb végösszegû pályázathoz kérte és kapta meg a támogatást a város, így a területfejlesztési tanács jóváhagyását is kérni kell a végleges forrástáblához.
A képviselôk döntöttek arról is, hogy
mely intézmény lesz a központja a
kistérségben mûködô logopédiai ellátásnak, amelyre pályázaton nyert
pénzt a celldömölki kistérség. A logopédiai ellátás normatív alapon mûködik majd. A képviselô-testület a többi
intézménnyel való elôzetes egyeztetés után a Gáyer Gyula Általános Iskolát jelölte meg koordináló intézményként. A testületi ülés zárt részében a megyei önkormányzat március
15-ei kitüntetéseire tettek javaslatot
a képviselôk.
»TULOK G.

Ebek és más állatok

» TÜKÖR
Katasztrófa
Szökôár pusztított Délkelet-Ázsiában
karácsony másnapján A katasztrófát
a negyven év óta legnagyobb erejû,
8,9-es erôsségû földrengés idézte
elô. Az epicentrum az indonéziai
Szumátra szigetéhez közeli tengerfenék alatt volt. A cunami következtében többmillió embernek kellett
elhagynia otthonát a szökôár által
leginkább sújtott Indonéziából, Thaiföldrôl, Indiából, Srí Lankáról, Malajziából és a Maldív-szigetek partvidékérôl. Az elhunytak száma közel 150
ezer. A térségben éhínség, járvány
fenyeget.
A katasztrófa helyszínére a világ
minden tájáról, Magyarországról is
érkeznek a segélyszállítmányok és
a mentôcsapatok. Magyarországon
Mádl Ferenc köztársasági elnök és
Szilli Katalin, az Országgyûlés elnöke a Magyar Vöröskeresztet kérte
fel a segítség összehangolására. A
Vöröskereszten kívül több egyházi
és civil szervezet is számlaszámot
nyitott az adományok fogadására.
Magyar Vöröskereszt: 1030000220329725-72273285 és 1030000220329725-00003285. A postai rózsaszínû csekken az adomány
feladása ingyenes.
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet: 11705008-20464565.
UNICEF. 11705008-20123725.
A postán más szervezetek számlaszámát is tartalmazza egy lista.
A 1749-es segélyvonalon hívásonként 200 forinttal járulnak hozzá a
segítségnyújtáshoz a telefonálók.
Adózás
Január 1-jétôl számos adószabály
megváltozott. Az adót továbbra is kiszámíthatja a munkáltató, illetve az
adózó. Idén hatályba lép az adam, az
adóhatósági adómegállapítás. Az új
rendszerben az adóhatóság állapítja
meg a befizetendô adót. Az adamot
elvileg bárki igénybe veheti, gyakorlatilag kivételek fogalmazhatók meg,
például nem lehet adamos, aki
Sulinet-kedvezményt vagy felnôttképzési kedvezményt vett igénybe,
aki egyéni vállalkozó, aki ingatlant
adott bérbe, aki nem csak munkaviszonyból származó jövedelemre tett
szert. Az adamra február 15-éig az
adóhatóságnál kell bejelentkezni. Az
adózás mindhárom esetében május
20-a a bevallás határideje. (Az adózás
szabályairól következô lapszámunkban bôvebb információt adunk.)
»TULOK G.

Manapság szinte már indenkinek
van, volt háziállata, vagy esetleg szeretne azt. Az állattartók tapasztalhatják, milyen jó, ha egy kis állatról gondoskodhatnak, és az valamilyen szinten meghálálja a törôdést. Jó idôtöltésnek is, de fejleszti a jellemet, a felelôsségtudatot, szórakoztat, megnyugtat, és még sorolhatnánk a házi
kedvencekkel járó elônyöket.
– Nincsenek igazán régi hagyományai
a kisállattartásnak, ugyanis néhány
évvel ezelôtt még a haszonállatoké
volt a fôszerep – tudtuk meg dr.
Sterba Károly körzeti fôállatorvostól. –
Azáltal viszont, hogy a kisállattartás
több lett, az elvárások is megváltoztak, nagyobbak lettek az állatorvosokkal és az állattartókkal szemben is.
Dr. Sterba Károly a tanácsok között
elsôként a legkedveltebb háziállatokról, a kutyák nevelésének kérdésérôl
szólt. Véleménye szerint a kutya
alapjában véve jó természetû, csak
az ember néha kiváltja belôle a
rosszat. Ha igazán jól akarjuk nevelni
kutyánkat, nem feltétlenül a testi fenyítéssel tehetjük meg, hiszen azt
igazából nem érti meg. Meg kell neki magyarázni, megmutatni, mi a jó.
Így nem fog elvadulni, és szoros kötelék fûzi a gazdájához. Nagyon fontos kérdés az ápolásuk, a gondozásuk
is. Figyelni kell, mivel etetjük ôket, és
arra is, hogy mindig legyen elôttük
friss víz.
– Nagyon fontos az oltásuk, illetve a
féreghajtás. Celldömölkön és környé-

kén is rendszeres az oltások szervezése, de jó lenne, ha a tulajdonosok
nem várnák meg ezeket az úgynevezett kampányoltásokat, hanem a három hónapos ebet, illetve az idôsebbeket, amelyeknél lejárt az egy év,
rendszeresen elvinnék oltatni maguktól. Ez mindenkinek az érdeke, hiszen a veszettség és a férgesség veszélyes az emberre is – mondta el az
állatorvos.
A veszett állatok száma ugyan lecsökkent, de napjainkban is jelen van ez a
veszély. Fôként a rókák hordozzák magukban a kórt, amelyek egyre inkább
bejárnak a településekre. Továbbadhatják a betegséget a macskáknak, így
figyelni kell arra, hogy kis kedvenceink
idôben megkapják az oltást.
»HORVÁTH HENRIETTA

Segítség szenvedélybetegeknek
Folyamatos ellátást szeretne biztosítani az önkormányzat a szenvedélybetegeknek, akik eddig klub formában kaphattak segítséget az utógondozás során. Celldömölkön a kórház
intaházi pszichiátriai rehabilitációs
osztályán kezelik az alkoholproblémákkal küzdôket. Mûködik alkoholizmus ellenes klub is, ahol volt alkoholbetegek önkéntes segítségével vehetnek részt utógondozáson a szenvedélybetegek. Mivel a szociális törvény önkormányzati kötelezettséggé
teszi az ilyen jellegû tevékenységet,
a celldömölki képviselô-testület úgy
döntött, hogy a Népjóléti Szolgálaton
belül látják majd el a feladatot.

Jelenleg huszonöt tagja van az alkoholizmus ellenes klubnak, a speciális
nappali ellátást nyújtó intézményt
harminc fôre alapítják meg, és az alkoholizmussal küzdô betegeken kívül pszichiátriai betegségben szenvedôkre is kiterjesztik. Míg a klubformában hetente egyszer tudtak foglalkozni a segítségre szorulókkal, addig a nappali intézményben napi
nyolc órában foglalkoznak majd a rászorulókkal. A közös programokkal,
szervezett foglalkozásokkal a visszaesést szeretnék megelôzni, az életmód megváltoztatására ösztönzik a
betegeket.
»T.G.
5

K R Ó N I K A

»

Megmozdult a kistérség Évértékelés
vezetôknek

Mozdulj Kemenesalja! címmel rendeztek játékos sportvetélkedôt karácsony
után a kistérség települései számára.
Gyerekek és felnôttek vettek részt a
város önkormányzata, a városi sportegyesület és az önkormányzati televízió által, hagyományteremtô szándékkal rendezett vetélkedôn a sportcsarnokban december 28-án. A négy csapatot négy település polgármestere –
Szabó Ferenc Boba, Keresztes István
Jánosháza, Zseli Róbert Kemenessömjén és Takács János Karakó elsô embere – vezette. A csapatokat általános és
középiskolás gyerekek, iskolaigazgatók, sportedzôk és a települések képviselôi alkották.

A jó hangulatú vetélkedôn játékos
feladványokban, kerékpáros, labdás
ügyességi feladatokban, sorversenyekben, kötélhúzásban mérték
össze erejüket és ügyességüket a
résztvevôk. A feladatok között tombolahúzáson sportszereket sorsoltak
ki a versenyzôk és a nézôk között.
Az izgalmas vetélkedôn végig szoros volt az eredmény, a végsô küzdelmet a Keresztes István által vezetett csapat nyerte. A csapatoknak
a jutalmakat Fehér László, Celldömölk polgármestere adta át. A
gyôztes elvitte a vándorkupát is,
amelyért jövôre ismét megmérkôzhetnek a csapatok.

izgalmas versenyeken mérték össze erejüket a csapatok

»TULOK GABRIELLA

Társult települések
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Megalakult a Kistérségi Fejlesztési
Tanács a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Tásulása
ülésén decemberben a celldömölki
polgármesteri hivatalban. A kilencfôs
testület elnöke Fehér László, Celldömölk polgármestere lett. A tagok három alelnököt választottak, Baranyai
Ernôt, Csönge polgármesterét, Szlama
Józsefet, Nagysimonyi polgármesterét és Zseli Róbertet, Kemenessömjén polgármesterét. A tanács elfogadta a szervezeti mûködési szabályzatot. A tanácsnak tanácskozási joggal rendelkezô tagja lett Pálné Horváth Mária a Dr. Kiss Gyula Kulturális
Egyesület képviseletében, Ambrus
László, a Vas Megyei Munkaadók és
Gyáriparosok Szövetségének képviseletében, Csönge Ferenc, a Kereske-

dôk és Vendéglátók Vas Megyei Érdekvédelmi Szervezete képviseletében, valamint dr. Pörneczi Károly, a
Vas Megyei Munkaügyi Tanács munkaadói oldalának és a Vas Megyei Agrárkamara képviseletében.
A többcélú társulás ülésén a pályázatokon elnyert támogatásokról is szó
volt. A kistérségben a közoktatási
feladatellátás területén a logopédiai
ellátás és fejlesztô felkészítés tárgyi
feltételeit javítják, a szociális intézményi ellátás területén a gondozóházat
bôvítették a pályázatokon elnyert támogatásokból. Az egészségügyi alapellátásban a központi ügyelet kialakításához kaptak támogatást. Az ügyeleti helyet a mentôállomással közös
helyen – a tervek szerint a kórház területén – szeretnék majd kialakítani.

Vállalkozóknak és intézményvezetôknek tartottak évértékelést a város vezetôi december 21-én a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központban, ahol rövid
mûsorral is köszöntötték a megjelenteket. Fehér László polgármester az
önkormányzati ciklus félidejéhez érve
elmondta: a városvezetés örökségül
kapta a fejlesztéseket és beruházásokat épp úgy, mint a költségvetési
problémákat, a megmerevedett intézményrendszert és az elszalasztott
lehetôségeket. Céljuk, hogy ledolgozzák a hátrányt, ami a környezô településekkel szemben kialakult. A város
elsô embere szólt a szükségessé vált
intézményi racionalizálásról, az óvodák és a Népjóléti szolgálat átalakításáról. Beszélt a munkahelyteremtésrôl, kiemelve a Cellmodul újraindítását, a megváltozott munkaképességû
emberek foglalkoztatását és a februárban termelést kezdô cukrászüzemet. Elmondta, hogy a beruházások
közül prioritást élvez a fürdô, ami már
30 százalékos készültségi fokban van.
Folytatni szeretnék a városmag rekonstrukcióját, a kegytemplom felújítását, lakások építését. Szólt a kábeltelevíziós hálózat kiépítésérôl és a
gyermekorvosi ellátás javulásáról is.
A jövôbeli tervek közül polgármester
kiemelte a mûvelôdési központ és a
könyvtár épületének rekonstrukcióját,
a Szentháromság térnek és környékének felújítását, a piac áthelyezésének
lehetôségét, a Korona-sarok második
ütembeli építését, a Ság hegy alatt
húzódó TIG-telep rehabilitációját és a
ravatalozó építését. „A terveket nagy
részben megvalósítottuk, és van,
amit túl is léptünk”, fejezte be értékelését a városvezetô.
A program az intézmény galériáján
folytatódott, ahol Söptei Józsefné alpolgármester mondott pohárköszöntôt. Hangsúlyozta: köszönik a vállalkozók segítségét, akik egész évben kisebb-nagyobb támogatásokkal segítették a várost, az intézményeket. De
nemcsak támogatást, hanem ötleteket is szívesen fogadnak tôlük, ezért
javasolta, hogy jövôre ne csak az év
végén, hanem rendszeresebben találkozzanak, és osszák meg gondolataikat egymással és a városvezetéssel.

»
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Ételt, ruhát osztottak
Az Erzsébet-napi bállal kezdôdött a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat karácsony elôtti
akciója. A celldömölki egyházi karitásszal
közösen szervezték meg a jótékonysági
bált, amelynek teljes bevételét az idôsek,
az egyedülállók, a rászorulók karácsonyi
ajándékozására fordították. A Magyar Rádió és a SPAR áruházlánc közös akciójában
a celldömölki máltai csoport azt is vállalta,
hogy az üzletben elhelyezett kosárban
összegyûjtött tartós fogyasztási cikkeket
becsomagolták, és elvitték a rászorulóknak, tudtuk meg Karádi Mihálytól, a celldömölki csoport vezetôjétôl.

December 24-én délelôtt a csoport az immár ötödik éve hagyományos ebédosztási
akciót is meghirdette. A Szent Márton Otthon udvarán üstben fôzték a babgulyást, s
várták azokat, akik jó szóra, meleg ételre
vágytak. Közel száz adag ételt fogyasztottak el helyben vagy vittek el éthordókban.
Mellé az összegyûjtött ruhákból, játékokból, egyéb tárgyakból is választhattak a
rászorulók. Egy többgyermekes család
egész szobabútort vitt magával karácsony
elôtt. Még egy akciója volt a máltaiak celldömölki csoportjának, ami a környékbelieket is vonzotta. János napján boráldást tar-

Sportos ismerkedés
Egy remek kezdeményezésnek köszönhetôen tanárok és technikai dolgozók részvételével iskolák közötti kosárlabda tornának
adott otthont a Városi Sportcsarnok december 17-én. A Mûszaki Szakközépiskola
és Szakiskola tantestületének ötlete valósult meg ezen a rendezvényen, melyen
hat iskola képviseltette magát. A sport által kívánták közelebb hozni a celldömölki
iskolák tanárait, dolgozóit, hiszen sokan –
bár egy városban dolgoznak – korábban
nem ismerték egymást. A rendezô iskola
csapata mellett pályára lépett ezen a délutánon a Berzsenyi Dániel Gimnázium, a
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola,
az Eötvös Loránd Általános Iskola, a Berzsenyi Lénárd ÁMK és az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola mindenre
elszánt együttese. A csapatok két csoportban küzdöttek meg egymással, majd a
csoportok helyezettjei a végsô helyezése-

meleg étellel várták a rászorulókat

tottak a 18 órai szentmise után a katolikus
templomban. A három éve felelevenített
szokás alkalmából nemcsak a környékbeli
gazdák, hanem Sárvárról, Szombathelyrôl,
sôt még Zala megyébôl érkezô borászok is
elhozták termésüket megáldatni, amit
azután közösen meg is kóstoltak.
»T.G.

» RÖVIDEN

kért vetélkedtek. A remek hangulatú délutánon valóban a részvétel volt a fontos,
de a játék tisztaságára ezúttal is bírók figyeltek, Gálházi Gyula és Bakó István személyében. A mérkôzô felek sportszerûen
játszottak, a nézôk pedig szebbnél szebb
megmozdulásoknak, pontoknak tapsolhattak. A fergeteges hangulathoz hozzájárult
a zeneiskola csapatának felejthetetlen jelmeze, az alsóságiak „pomponos” elôadása is. A tornát a házigazda, Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola csapata nyerte,
megelôzve a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola és a Berzsenyi Dániel Gimnázium együttesét. A sportos délutánt kötetlen beszélgetés mellett zsíros kenyér és
sör-parti zárta. Természetesen a kezdeményezés lelkes követôkre talált. A második
kosárlabda-torna házigazdája a következô
tanévben a Berzsenyi Lénárd ÁMK lesz.
»VASS VERA

Film a városról
A város kettôs jubileumának évében várostörténeti filmet készített az önkormányzati
televízió, a TV-Cell. A karácsony elôtt bemutatott alkotás a település egyesítésének
százéves, a városavatás huszonöt éves évfordulójának ünnepségsorozata befejezéseként készült el, méltó ajándékként a város
karácsonyfája alá. A háromnegyedórás film
képkockáin bemutatják Celldömölk jellegzetes épületeit, tereit, közben megelevene-

fotó: völgyi lászló

Meleg ételt, ruhákat osztott, jó szóval várta a Máltai Szeretetszolgálat csoportja azokat, akik melegségre vágytak karácsony elôtt. János napján bort
áldottak a templomban.

dik a város története. Az alkotók a bemutatón köszönetet mondtak mindazoknak, akik
várostörténeti anyagokkal, képekkel és
filmbejátszásokkal segítették a munkájukat.
A televízió szeretné, ha a film méltó reprezentációként DVD-formában is megjelenhetne, így a városról szóló írásos dokumentumok mellett további adathordozóval bôvülhetne a kínálat.
»T.G.

A celldömölki gyerekek úszásoktatására
fordítja majd a karácsony elôtt tartott
jótékonysági vásárból befolyt pénzösszeget az Együtt Celldömölk Városért
Egyesület. Az úszótanfolyamot a jelenleg is épülô fürdôben tartják majd. Az
egyesület tervei szerint húsvétkor is tartanak jótékonysági vásárt a celldömölki
gyerekek javára.
Szôke Zoltán, a Barátok közt címû sorozat szereplôje lép színpadra Celldömölkön január 21-én 19 órakor a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban. A egykori színészrôl, Jávor Pálról szóló Jávor
címû darabot a Soltis Lajos Országos
Színjátszó Találkozó keretében adja elô.
a színmûvész.
A Teátrum bérlet második elôadásán,
január 25-én 14.30 órakor a Nevesincs
Színház Az államalapító címû történelmi
játékot mutatja be a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban.
A történelmi játékot Hegedüs Géza István és Makkai Sándor Magyarok csillaga
címû regényei nyomán, középkori népi
játékok, régi és új keletû vallásos énekek felhasználásával Rencz Antal írta
színpadra. Játsszák: Beczásy Áron,
Jancsó Sarolta, Kiss Andrea, Ligeti Attila,
Losonczi Ilona, Lukács András, Mucsi
Sándor, Rékai Nándor.
A megváltott bérletek érvényesek. Jegyek 700 forintos áron válthatók a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban.
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Székely betlehemes Zászlótûz
A SOLTIS SZÍNHÁZ JÉZUS SZÜLETÉSÉRÔL
Gyönyörû, a karácsony ünnepéhez
méltó környezetben, a római katolikus kegytemplomban láthatta december 19-én a közönség a Székely
betlehemes címû darabot a Soltis
Lajos Színház mûvészeinek tolmácsolásában. Katona Imre, a darab
rendezôje Jézus születésének történetét a székelyek monda- és zenevilágába ültette át.
Az egyszerû székely emberek felfogásában a Szent Családot nemcsak
Herodes király üldözi, hanem a pokolbéli ördögök is minden rosszat elkövetnek ellenük.
A szülôk igyekeznek minden bajtól
megóvni az újszülöttet, aki sok viszontagság után egy egyszerû jászolban születik meg. Betekintést nyerhetünk a havasi pásztorok életébe,
megismerhetjük örömeiket és félelmeiket. Az angyal az égbetörô havasi hegyek ellenére megtalálja ôket,
és hírt visz a Megváltó születésérôl.
A pásztorok megrettennek, nem hisz-

nek a szemüknek, majd félelmüket
legyôzve útnak indulnak, hogy átadják szerény, de kedves ajándékaikat.
A három király alakja különös módon
alakult át a székelység legendáiban.
A királyok pompás ruhájuk, értékes
ajándékaik, hatalmuk ellenére vállalkoznak a messzi útra, szegény ember
módjára róják le tiszteletüket. Udvariasak ugyan a velük rangban egyenlô Herodes királlyal, de vérig sértik
azzal, hogy mégsem ôt tekintik a zsidók királyának, hanem egy ismeretlen újszülöttet. A történet végén a
gonosz Herodes a pokolba kerül, de
az ördögök is hoppon maradtak, ami
a gonoszságukat illeti.
A darabban a rendezô nem használt
feltûnô kellékeket: a székely népviselet, az egyszerû jászol, a népi
hangszerek voltak hivatottak arra,
hogy tolmácsolják a kereszténység
egyik legszebb ünnepének mondanivalóját: a békét, a szeretetet és a
megbecsülést.
»NAGY ANDREA

Színészek bálja
Színészek és színházbarátok bálját rendez a Soltis Lajos Színház január 15én a Rezgônyárfa Étteremben. A bált Gregor Bernadett színmûvésznô és
Somogyi István rendezô nyitja meg. Fellépnek Jeney Zoltán és Papp Katalin színmûvészek, a Veszprémi Petôfi Színház tagjai, valamint a Soltis színház gyermekstúdiósai.
A bálon Papp Zoltán zenél, a vacsora mellett lesz tombolahúzás, és megválasztják a bál szépét. Információkat a 70/319-1957-es és a 70/3878344-es telefonszámokon lehet kérni.

versekben
Balogh József költô, tanár új verseskötetének bemutatóját tartotta december 13-án a
Kresznerics Ferenc Könyvtárban. A kötet,
amely a Zászlótûz címet viseli, a celldömölki Pauz-Westermann Könyvkiadó gondozásában jelent meg. A költô új verseskötetének címéül olyan metaforát szánt, amely érdekes, és kötôdik az irodalomhoz. Két költô
versének egy-egy szavát kapcsolta össze,
így született meg a Zászlótûz. A zászló, ami
elvileg csak bot és vászon, de ennél sokkal
több, ahogy Kosztolányi Dezsô írta. A tûz pedig Nagy László versében jelenik meg, ami
az ifjúság királya, és az erôt képviseli.
Az új kötet versei két csoportba sorolhatók. A Kölyökszívvel fejezet gyermekeknek
szóló jókedvû versei a gyermeki élet vidámságát tükrözik. Emellett számos komoly, felnôtteknek szánt költemény is helyet kap a könyvben. Balogh József lírai és
alanyi költônek tartja magát, aki mindig
ott van a versei mögött. Aki azért ír, mert
bízik a magyar szavak éltetô, igaz erejében, és szeretné elmondani mások helyett, hogy a versek segítségével kell talpra állnunk, és folytatni életünket. Költészetében a végtelen egyszerûségre törekszik.
Fô jelképei a fák, melyek a hitet és az erôt
képviselik, valamint a füvek, amelyek, ha
rájuk taposunk, elhajolnak, szenvednek,
de újra talpra állnak, életre kelnek.
A kötetbemutatón a költô emberközeli
légkört varázsolt. Pár percre láthatóvá váltak a versek a közönség bátrabb tagjainak
segítségével, akik megszemélyesíthették
egy-két mû „szereplôit”. Az elôadóesten
néhány vers megzenésített változatát is
hallhatták a megjelentek.
»REINER ANITA

Verseny a névadó emlékére
Ádám Jenô emlékére rendeztek népdaléneklési versenyt 21 általános iskolás tanuló részvételével december 10-én az
Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola kamaratermében. A celldömölki zeneiskola évekkel ezelôtt az országban elsôként vette fel Ádám Jenô nevét. A neves népdalgyûjtô december 13-ai születésének emlékére 1989-ben rendezték meg
az elsô népdaléneklési versenyt, melyet
azóta minden évben megismételnek.
Bejczy Károly, a zeneiskola igazgatója el8

mondta, hogy a versenyre több nyugatdunántúli általános és zeneiskola növendéke jelentkezett. A keszthelyi, ajkai és a
jánosházi zeneiskola, valamint a vonyarcvashegyi, ajkai, kemenesmihályfai, egeri
és a körmendi iskolák diákjain kívül celldömölki tanulók – az Eötvös Loránd Általános Iskolából, a Berzsenyi Lénárd ÁMK-ból
és a Celldömölki Mûszaki Szakközép- és
Szakiskolából – képviseltették magukat.
A verseny két fordulóból állt, melyre két
népdalcsokorral kellett készülni. A kikötés

az volt, hogy a választott mûvek eredeti
népdalok legyenek, és Ádám Jenô gyûjtésébôl kerüljenek ki. A három tagból álló
zsûri arany, ezüst és bronz fokozattal jutalmazta a fellépôket, ezen kívül ajándékkal
kedveskedtek nekik és felkészítô tanáraiknak a rendezôk. A mûsort az ostffyasszonyfai citerazenekar elôadása színesítette. Az iskolaigazgatótól megtudtuk,
hogy a versenyt késôbb népzenei találkozóval szeretnék bôvíteni.
»NAGY ANDREA

»

H Á T T É R

A Ság hegy gyógyító ereje
AZ ENERGIA HASZNÁLATÁRA TANÍTJA A TÁLTOS AZ EMBEREKET
Tudó emberek iskolája indul hamarosan a Ság hegyen. Tóth Tibor táltos
már többször járt a hegyen, bemérte annak pozitív erejét. Most az energia
használatára akarja megtanítani az embereket.
A tápiószentmártoni Attila-domb neve talán többek elôtt sem ismeretlen.
Hírét onnan kapta, hogy pozitív hatását az egészségre már felfedezték. A
Ság hegy hasonló jótékony, segítô
energiáival hat az emberekre. Tóth
Tibor táltos, vagy ahogy ô mondja,
tudó ember két éve mérte be elôször
a fellelhetô pozitív zónákat.
– Ôseink az elsô településeket olyan
helyre építették, ahol volt energia.
Ilyen helyeken ültek szert az ôseink,
ott voltak tanácskozások, tanulások
meg tanítások, ott voltak szer-tartások.
A pozitív csomópontoknál böjtöltek,
meditáltak, ott pecsételte meg Isten
azokat a dolgokat, amiket elindítottak.
A Mária-kegyhelyeket is pozitív zónákra telepítették – mondta Tóth Tibor.
(Talán nem árt felidézni, hogy a most
épülô fürdô területén régészeti kutatások során felfedezték egy Árpád-kori település nyomait. Vagy azt a tényt,
hogy a Kiscellt alapító Koptik Odó
dömölki apát a máriacelli kegyszobor
másolatával érkezett a településre.)
Tóth Tibor a Ság hegyen több pozitív
energiát is bemért, amelyek gyógyításra, regenerálódásra alkalmasak.

– A Ságon lévô pozitív energiavonalak a szív- és érrendszeri megbetegedésekre, a belsô elválasztású mirigyekre, a légúti megbetegedésekre
hatnak, de jótékony hatással vannak
az idegrendszerre és a depresszióra
is. Nem kell több, mint alkalmanként
néhány órát eltölteni az energiazónáknál, a Ság kráterében, vagy sétálni, túrázni a hegyen, és egy idô után
érezhetô lesz a hatása.
Szita Antallal, a Sághegy Fogadó tulajdonosával együttmûködve az év
elején iskolát indít. Az alapkurzuson a
földsugárzás mérést tanítja az érdeklôdôknek, energiakezeléseket.
– Megtanítom, hogyan lehet gyógyítani energiaátvitellel, hogyan lehet érintés nélkül érelmeszesedést eltüntetni,
vagy izomcsoportot fellazítani úgy,
hogy csak egy ponton érek hozzá. Az
alapfokú kurzus után jöhet az idôutazás, a mélytudat szintû gyakorlatok, a
regressziós hipnózis, a tudatos álmodás, ami segít az embereknek a hétköznapokon. Hogy kicsit könnyebben
menjen az élet, amennyire lehet,
mert a Jóisten szabad akaratot adott
nekünk. A sorsunk hetven százalékát

tóth tibor táltos a ság kráterében

mi irányítjuk, és van harminc százalék,
ami meg van írva. A születésünk és a
halálunk pillanata adott, az életben
van néhány sorsforduló, amit mindenképpen meg kell élni, de aközött,
hogy félig tele vagy félig üres a pohár,
az csak rajtunk múlik, azon, hogy hogyan gondolkodunk. Ezt követi a
csontkovácsolás, asztrológia, a homeopátia, a szellemtan és a mágia,
ami már nagyon komoly képzés – vetíti elôre a táltos.
A tíz hétvégére tervezett kurzuson
lesz lehetôség a gyakorlati kurzusokra is. A kurzusról január 21-én 18
órakor tartanak tájékoztatót a KMKban, a tanfolyam január 29-én indul a
Sághegy Fogadóban. (95/420-104)
»TULOK GABRIELLA

Zsiványok zenélnek
Rongyos a ruhám, rongyos a lelkem – énekli A két zsivány. Közülük az egyik, „Zsivány”
Fecó ismertebb a környéken, hiszen több
együttesben is énekelt. Az újonnan alakult
együttesben „Zsivány Pityu” a társa.
A két zenész húsz éve zenél. István neve
stúdiózenészként, hangszerelôként több lemezen, duplaplatina lemezen is szerepel.
Fecó egyebek mellett az MC Haver énekese
is volt. Most viszont már hasonló népszerûségre tehetnek szert, mint az elôbb említett
zenekar. Mulatós zenéjük egyre ismertebb.
Az RTL Klub és az RTL Zeneklub támogatja a
kéttagú együttest, így több beszélgetôs mûsorban és show-mûsorban is feltûntek. A televízión kívül persze élôben is hallhatja ôket
a közönség. És az élôben szó itt nyomatékos, hiszen ôk nem play backet játszanak a
diszkókban és a bulikban, ahol fellépnek.

– Egyszerû vidéki gyerekek vagyunk, szeretjük mindenhol jól érezni magunkat. Ehhez az a hangulat is kell, amit csak az élô
zene adhat meg – vallják.
Kész lemezanyaggal és komoly referenciákkal kopogtak be a kiadójukhoz, és másnap
szerzôdtették ôket. Tavaly júliusban egy maxi CD-vel nyitottak. Azóta kiadták a Rongyos
a ruhám, rongyos a lelkem címû lemezüket,
a címadó dal egyébként saját szerzeményük. A többi dal feldolgozás saját stílusukban. Nevük és stílusuk hûen tükrözi a mulatós zenéjüket, no és mulatós kedvüket.
– Fecó az énekes, én mint egy modern prímás, kísérem ôt a gitárommal. Mindent eljátszunk a közönségnek, amit csak kérnek.
Autentikus helyeken, kultúrházakban, céges bulikban épp úgy fellépünk, mint diszkókban – mondja István.

A környéken legutóbb Marcalgergelyiben
játszottak, január 14-én pedig Bobán láthatja ôket a közönség. Terveik között szerepel, hogy következô lemezüket saját dalokkal adják ki. Egyelôre elsô lemezük
kapható, amely már most „félig arany”.
TULOK G.
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A HELY, AHOL ÉLÜNK »

Új betlehem Alsóságon

Új, gyönyörû betlehemmel (is) köszöntötték karácsony ünnepét az alsósági katolikus templomban. Az öt-

Sportaktívák jutalma
Sportaktívákat jutalmaztak a megyébôl december
közepén Szombathelyen. A rendezvényen Markó
Péter, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke és dr. Varga
Zoltán megyei sportigazgató mondott ünnepi köszöntôt, majd átadták az elismeréseket és jutalmakat. A celldömölki kistérségbôl Vas megye lakosságának sportjáért kitüntetést kapott Lórántfy Tibor,
az egyházashetyei általános iskola igazgatója, Szabó Ferenc, Boba polgármestere, valamint Zsámboki
Zoltán, a CVSE ügyvezetô elnöke. Vas megye utánpótlás sportjáért kitüntetést kapott Balhási István, a
CVSE futball utánpótlás csapatainak edzôje. A jutalmazott egyesületi vezetôk között volt Dobány Lajos,
a Haladás VSE vezetôje (a celldömölki kórház gazdasági igazgatója) és Zsámboki Zoltán, a CVSE vezetôje. A sportági szakszövetségi aktívák között jutalmazták Obráz Istvánt, a CVSE-Mávépcell asztalitenisz-csapatainak edzôjét.
»T.G.

Idén is lesz kupa
Idén második alkalommal rendezik
meg a nemzetközi futballtornát, a Vulkán Kupát július 20-25-én. A tornára
szóló felhívást a magyaron kívül angol,
német és olasz nyelven készítették el,
és juttatták el Európa összes országába.
A kupát idén is a CVSE szervezi a KMKval közösen. A szervezôk tervei szerint
a sportprogram a tavalyihoz képest
bôvül, kihasználják az addig elkészülô
mûfüves pálya által nyújtott új lehetôségeket.
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let – hogy a régi helyett egy új, impozánsabb betlehemet kellene létre
hozni – Kéri Józsefné fejében fogalmazódott meg. Tévében látta és újságban is olvasott a Somogy megyei
Vörsön kialakított monumentális betlehemrôl. Felkerekedett a családdal,
megtekintették, és nem tudtak betelni vele. Két esztendôn át érlelôdött benne az elképzelés, hogy Alsóságon is létrehoznak egy új betlehemet. Aztán az elmúlt nyáron egyszerû hívô emberként megkereste az
ötlettel dr. Koltai Jenô plébánost, aki
– és rajta kívül sokan mások – támogatta a gondolatot. A tényleges
megvalósítás szervezésében mellé
állt Barna István, aki nagy segítséget
jelentett számára.

Az alsósági hívek mintegy 230 ezer
forintot adtak össze a nemes cél
megvalósítására. Hosszú volna felsorolni mindazoknak a nevét, akik faanyaggal, festékkel, asztalos és
egyéb szakipari munkával vagy más
módon adtak igen jelentôs segítséget. Komoly segítséget jelentett például az is, hogy az Olaszországból
hozatott 45 centiméter magas betlehemi alakokat beszerzési áron kapták meg.
A mû karácsonyra elkészült az alsósági hívek örömére. Az új betlehemet a templom bal oldali oldalhajójában alakították ki mintegy tíz
négyzetméteren, és február 2-áig
látható.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Plakáttal a drog ellen
Drogellenes plakáttal lehetett pályázni a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ által meghirdetett rajzversenyre a kistérség diákjainak. A pályamunkákat tetszôleges technikával készítették a pályázók. A rajzversenyen elsô helyezett lett Babics Richárd, a Celldömölki Mûszaki
Szakközépiskola és Szakiskola diákja, a második helyen Horváth Kitti, a
bobai iskola diákja lett. A harmadik helyen megosztott díjat ítélt meg a
zsûri a bobai Fábián Mónika és Csupor Erika, az Eötvös Loránd Általános
Iskola tanulója között. Különdíjat kapott Romhányi Mónika, a Gáyer
Gyula Általános Iskola, Balázs Viktória, a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskola, Bagics László, az ostffyasszonyfai iskola és Kulman
Krisztina, a vönöcki iskola tanulója. A pályázatot Vas Megye Közgyûlése,
a Celldömölki Ifjúsági és Gyermek Önkormányzat, valamint az ÁNTSZ
celldömölki intézete támogatta.

Gyorsíró-siker Iskolai ünnep
Országos második és ötödik helyezést szerzett Kovácsné Horváth
Andrea a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége által
rendezett versenyen. A Mávépcell
Kft. ügyintézôje a gyorsírás versenyen 53 résztvevô között lett második az országos döntôn, gépírásból 85-en mérték össze tudásukat,
ebben a versenyszámban ötödik
helyezett lett. Az országos verseny eredménye alapján Kovácsné Horváth Andreának esélye van
arra, hogy az ez évi, Bécsben rendezendô világbajnokságon is szerepeljen.

A nyugdíjasokat és a jubiláló kollégákat köszöntötték a Gáyer Gyula
Általános Iskolában december végén. Az iskola jelenlegi dolgozói
fehér asztal mellett beszélgethettek egykori kollégáikkal, az iskola
nyugdíjas pedagógusaival. Az intézményben felköszöntötték a jubiláló kollégákat is. Az ünnepeltek
között volt Göcseiné Patonai Zsuzsanna, Németh Lászlóné, Sebestyén Lajosné, Seregély Istvánné,
Szabóné Krizsai Klára, Takách Imre
Tiborné és Vécsei Istvánné pedagógusok és Garas Ernôné konyhai
dolgozó.

» O L V A S Ó I
Megkérdeztük
» válaszoltak

O L D A L

Mit vár az új évtôl?

»kérdez: tulok gabriella

»fotó: völgyi lászló

Tanai József

Sok szépet és jót kívánok erre
az évre magunknak, a családomnak és mindenki másnak.
Jó munkahelyeket Celldömölkre, a családnak jó egészséget.
Tíz gyermekem van, a legkisebb másfél éves, a legnagyobb már húszéves. Szeretném, ha a gyerekek el tudnának helyezkedni a tanult szakmájukban. Fejlôdjön a város,
jó lenne, ha minél elôbb átadnák a fürdôt, hogy lehessen
élvezni. Szép lett a belváros,
és talán sort lehet majd keríteni az utakra is. Én sági vagyok,
ott is kellenének a jobb utak.

Hömöstrei Pál

Kutasi Katalin

Katona Dániel

Csak a szokásosat kívánom, a
legjobbakat a magánéletben és
a munkahelyen és anyagiakban
is. Azt szeretném, hogy sikeres
legyen ez az év. Szeretném minél jobb hangulatban tölteni az
idei esztendôt, könnyebb legyen az elôzônél, de nincsenek
különleges kívánságaim. A TVCellnek nagyszerû adásokat, az
Új Kemenesaljának jó cikkeket
kívánok. Alakuljon úgy az élet
a városban, valósuljanak meg
úgy a tervek, hogy minél jobb
hírekrôl, eseményekrôl számolhassunk be a celldömölkieknek.

Jó egészséget kívánok mindenkinek, azt, hogy ne legyenek
munkahelyi problémák. Azt
szeretném, hogy ennél rosszabb ne legyen. Persze mindig
azt szeretnénk, ha az elôzô évnél jobbá alakuljon az életünk.
Van egy kislányunk, neki is
csak azt tudom kívánni, hogy
minél jobb egészségben nôjön
fel, hiszen az életben a legfontosabb az egészség. Lennének
még kívánságaim, de azok
úgysem teljesülnének, hiszen
nem tôlem függnek, így csak
olyanokat kívánok, amiért én
is tehetek valamit.

Változás lesz ebben az évben
az életemben, hiszen nyolcadik osztályos vagyok, idén
végzek az általános iskolában.
Új iskolában tanulok tovább, a
celldömölki gimnáziumba készülök. A továbbtanulás a félévi eredménytôl függ, a félévi
bizonyítványosztásig még van
három hét, és utána is lesz
még mit tanulni. Igazából nem
tudok nagyon mást kívánni,
talán jó egészséget, az nagyon
fontos. Új évi fogadalmakat
nem szoktam tenni, mert
esetleg nem tartom be, akkor
pedig minek fogadkozni.

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

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

Dr. Szabó Ildikó
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Kovács Larisza
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Márton Katalin
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Nagy János
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Bérdi Gusztáv
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Kiss Imre
Dr. Palatka János
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Szente Tamás
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Schrott Olga
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Mesterházy Zsuzsanna
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Schrott Olga
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Nagy János
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Palatka János

Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Karádi Ferencné
Horváth katalin
Vida Leventéné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Vida Leventéné

Az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Kedves Olvasóink!
Az Új Kemenesalja ebben az évben is várja észrevételeiket,
hozzászólásaikat, közérdekû információikat, olvasói leveleiket. A szerkesztôség Celldömölk Város Polgármesteri Hivatalában (Szentháromság tér 1.) mûködik, leveleiket odavárjuk.
Telefonos információkkal a 06 20/436-1646-os számon jelentkezhetnek, e-mail: ujkemenesalja@freemail.hu
»A Szerkesztôség

» POSTÁNKBÓL
Az új év fájdalmasan kezdôdött családunknak. Gyönyörû németjuhász kutyánk soha beteg nem volt. Január 1jén még a kutyapályán volt, 2-án este
7 óra elôtt elfogyasztotta vacsoráját, 9
órakor pedig már halott volt. Hogy mi
vagy ki okozta a halálát, rejtély marad. Emléke szívünkben él, kilenc gyönyörû kupa is ôrzi még emlékét. Közel
egymillió forintot ígértek érte, de nem adtuk, hiszen családtag volt. Sok kis utód maradt utána. Nérót társa is keresi, velünk együtt szenved.
»Név és cím a szerkesztôségben

» APRÓHIRDETÉS
Kisebb méretû, jó állapotú, 40-54 négyzetméter alapterületû lakást
vásárolnék Celldömölkön, lehetôleg a városközpontban. Szombathelyen téglaépítésû, társasházi lakás cseréje értékegyeztetéssel lehetséges. Érd.: 06 94/318-668 7-9 óra között és 17 óra után.
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S P O R T

»

Mérlegen az ôszi szezon
A MÁSODIK HELYEN VÁRJA A FOLYTATÁST A FÉRFI KÉZILABDACSAPAT
A CVSE NB II-es férfi kézilabdacsapata 16 pontot szerzett a bajnokság ôszi
szezonjában, ezzel a második helyen töltik a téli szünetet Mátés István játékosai. Az edzôt arra kértük értékelje csapata ôszi szezonban nyújtott teljesítményét.

»VASS VERA

» Nyolc gyôzelemmel és három vereséggel zárta a csapat az ôszi szezont. A második helyezéssel teljesítettétek a célkitûzést?
– A bajnokság kezdetekor a dobogó
valamelyik helyének megszerzése
volt a cél. Ezt teljesítettük, pedig nem
volt könnyû dolga a csapatnak. Ez
egy nagyon kemény, kiegyensúlyozott bajnokság. Ôsszel hatszor játszottunk idegenben, ötször pedig hazai közönség elôtt.
» Melyik mérkôzéseket emelné ki?
– Két bravúros idegenbeli gyôzelmet
kell legelôször említeni, Komáromban és Móron diadalmaskodtunk. Ez
utóbbi azért volt nagyon nagy dolog,
mert a Mór addig mindenkit megvert. Hazai pályán Ajka ellen fájó vereséget szenvedtünk, hiányoztak a
belsô posztokról az emberek. Még

egy mérkôzést kiemelnék, a Várpalota ellenit. Bosszantó volt, hogy remek elsô félidô után (hat góllal vezetett a CVSE) a szezon leggyengébb játékát produkáltuk a második játékrészben és kikaptunk.
» Kiknek a játékával elégedett?
– Szinte mindenkinek voltak jó
meccsei. Csitkovics végig jó teljesítményt nyújtott, a házi gólkirály pedig
ismét Pozsonyi lett 58 góllal. Gubián,
Tóth, Bakonyi, Vincze és Lendvai is
több mérkôzésen meghatározó szerepet töltött be. A kapusok közül Becsei Komáromban egyedüli kapusként remekelt, Dénes négy mérkôzésen játszott, mindegyiken tartást
adott a csapatnak. Kozmának is voltak jó meccsei, Horváth pedig
felépült sérülésébôl, és ismét számíthattam rá.

Utánpótlás foci

Szilveszter Kupa

A Velencei Tibor edzô által irányított CVSE U-13-as gárda
a nyolc csapatot indító megyei serdülôbajnokságban az
ôszi szezon után a tabella 3. helyén áll. Ebben a bajnokságban az 1989. január 1-je után született gyerekek
játszhatnak a kiírás szerint. A cellieknél a csapat játékosai zömmel 1992-ben születtek, tehát 3-4 évvel idôsebbek ellen kell játszaniuk, ami nem kis feladat számukra.
Ennek ellenére az ôszi mérleg jó, az öt gyôzelem mellett
mindössze két vereséget szenvedtek a CVSE focistái. A
hét mérkôzésbôl csak kétszer szerepeltek hazai környezetben, összesen 31 gólt rúgtak, és a többiekhez képest
a legkevesebbet, 13-at kaptak. Idegenben 1:0-ra verték
meg Rábapaty, 3:1-re Sárvár és 14:0-ra Jánosháza együttesét. Hazai pályán 2:1 arányú gyôzelmet arattak a Kemenesalja felett, és 6:1-re gyôztek Uraiújfalu ellen. A
két vereséget Rumban és Ostffyasszonyfán szenvedték
el a celliek. Elôbbitôl 2:1, utóbbitól 8:4 arányban.
Ôsszel az U-13-as csapatban 32 játékos lépett pályára.
Minden meccsen szerepelt: Kazári Ákos, Nagy Bálint,
Skriba Máté és Németh Gábor. Egy mérkôzésrôl hiányzott: Boznánszky Gábor, Belsô Ádám és Németh Bálint.
A 31 rúgott gólon 11 játékos osztozik. A csapat ôszi házi gólkirályi címével hárman büszkélkedhetnek: Belsô
Ádám, Boznánszky Gábor és Skriba Máté 5-5 góllal.
Ôket Nagy Bálint követi négy találattal. Velencei Tibor
edzô nagyon elégedett a gyerekek teljesítményével,
hasonló folytatást vár tôlük a tavaszi szezonban is.

Immár tizenhatodik alkalommal adott otthont a Városi Sportcsarnok 2004. december 20-23-án és 27-30-án a Celldömölk Város Szilveszter Kupa Parkettfoci gálának.
Nyolc korcsoportban 69 csapat mérte
össze tudását. A legnépszerûbb korcsoport
ezúttal is a felnôtteké volt, ahol öt csoportban zajlottak a mérkôzések. Az egyes
korcsoportok gyôztesei serleget kaptak, az
1-3. helyezettek oklevél- és éremdíjazásban részesültek. A hagyományokhoz híven
színvonalas összecsapásokat, küzdelmet,
szép megoldásokat és többek között a magyar élvonal néhány jeles képviselôjének
játékát is láthatták a kilátogató nézôk.
A Szilveszter Kupa végeredménye
I. korcsoport (1996. január 1. után születettek):
1. Lurkó
2. Celldömölki VSE
3. Hévíz
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II. korcsoport (1994. január 1. után születettek):
1. Celldömölki VSE
2. Hévíz
3. UFC

» Mikor kezdik a felkészülést a tavaszi összecsapásokra?
– Január 11-én kezdünk, az elsô bajnoki mérkôzést március elsô hétvégéjén játsszuk majd. A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezzük,
a Kemenesi Tej Kupa felkészülési tornát. Február 12-én immár második
alkalommal hívunk meg csapatokat
játszani, köztük három NB I/B-s csapatot is láthatnak majd a nézôk.
» Mi várható a tavaszi szezonban?
– Hatszor lépünk majd hazai közönség elôtt pályára, ötször utazunk
idegenbe. Két ponttal elôttünk áll az
Ács, aminek nehéz a tavaszi sorsolása. Mögöttünk két ponttal az Ajka
áll, velük idegenben mérkôzünk
meg. A hazai összecsapásokat hozni
kell, idegenben pedig a már említett Ajka elleni lesz a legkritikusabb.
Úgy néz ki, hogy együtt marad a
csapat. A fiúkban benne van a jó teljesítmény, a kiélezett mezônyben
még minden lehetséges a végkifejletet illetôen.
III. korcsoport (1992. január 1. után születettek):
1. Celldömölki VSE I.
2. Celldömölk Gayer DSK
3. Celldömölki VSE II.
IV. korcsoport (1990. január 1. után születettek):
1. Celldömölki Berzsenyi ÁMK „A”
2. Celldömölki VSE
3. Celldömölki Berzsenyi ÁMK „B”
V. korcsoport (1988. január 1. után születettek):
1. Loosen FC
2. Football 2004
3. Ostffyasszonyfa
VI. korcsoport (1986. január 1. után születettek):
1. Taravis Tokorcs
2. Celldömölki VSE ifi
3. Ganélyok
VII. korcsoport (felnôtt):
1. Csillagok
2. Kemenesi Tej
3. Sömjén-Víz Kft.
VIII. korcsoport (öregfiúk):
1. Hungária
2. Balogh Trans
3. Gödör SE Szergény

» SK PU OL TR ÚT R A

Asztalitenisz – ôszi értékelés
Obráz István, a CVSE-Mávépcell asztalitenisz-csapatainak vezetôje értékelte a csapatok ôszi szereplését.
Az Extra Ligában szereplô csapat
A legfelsôbb osztályban szereplô csapatok az ôsszel hat fordulót játszottak
le, a további három fordulóra januárban, februárban kerül sor. Ezután kettéválik a mezôny, az elsô öt helyezett
csapat játszik egymással körmérkôzést, a 6–10. helyezett ugyanígy.
Az a célunk, hogy meg tudjunk kapaszkodni ebben az osztályban, elkerüljük a kiesést. A lejátszott hat mérkôzésbôl öt alkalommal vereséget
szenvedett a csapat, ám a Széchenyi
ellen fontos gyôzelmet arattunk,
amivel nagy lépést tettünk a kiesés
elkerülésére.
A játékosok közül Németh János szélsôséges teljesítményt nyújtott. Volt
úgy, hogy nagyon jól játszott, máskor
meg várakozáson alul szerepelt. Vimi
Roland a bajnokság elején gyenge
formát mutatott, de utána fokozatosan javult a játéka. Mercz Gábort csak
a negyedik forduló után tudtuk leigazolni. Mindkét mérkôzésen a várakozásnak megfelelôen, jól szerepelt.
Rajtuk kívül játéklehetôséget kapott
még Faragó Bálint, Teket Attila, Csonka Zoltán, Ölbei Péter és Németh Tamás. Ez az osztály mindannyiuknak
erôs, csak Teket Attila tudott mérkôzést nyerni egy alkalommal. A tavaszi
szezonban a csapat negyedik játékosa Faragó Bálint lesz, aki nagyon tehetséges, fiatal játékos. Még rutint
kell szereznie, és akkor egy-két gyôzelemmel hozzájárulhat a célunk
eléréséhez.
Az NB II-es csapat
Célkitûzésünk az, hogy ebben az osztályban a középmezônyben végezzünk. Ezt a fiúk az ôszi szezonban túlteljesítették, a második helyen várhatják a folytatást.
Legtöbb alkalommal Ölbei Péter,
Teket Attila és Csonka Zoltán szerepelt. Játéklehetôséget kapott még
Faragó Bálint, Máthé Gyula, Fehér
László, Tamás László, Balázs Gyula,
Szabó Ferenc, Lukács Balázs és Kun
Tibor. Kellemes meglepetés volt
Ölbei Péter nagyszerû, 86 százalékos
teljesítménye. Ôt Teket Attila és
Csonka Zoltán követte. A többiek csak

egy-két alkalommal álltak asztalhoz,
általában a várakozásnak megfelelôen teljesítettek.
A csapatnak a jó ôszi szereplés következtében „megjött az étvágya”,
és az elsô három között szeretnénk
végezni.
Az NB III-as csapat
Az a célunk, hogy az NB III-as csapat
a középmezônyben végezzen. Jelenleg elégedettek vagyunk, mert a negyedik helyen zártuk az ôszt. A legjobb teljesítményt Tamás László nyújtotta. Utána Fehér László, Máthé Gyula, Balázs Gyula, Szabó Ferenc, Kun
Tibor és Lukács Balázs a sorrend. Mindenki elégedett lenne, ha ezt a negyedik helyet sikerülne a bajnokság
végéig megtartani.
Tabellák
Extra Liga
1. BVSC
5 5 0 0 10
2 .K.mét
5 5 0 0 10
3. SZAK
6 5 0 1 10
4. Cegléd
6 3 2 1 7
5. PEAC
6 3 2 1 7
6. Békési TE
6 3 0 3 6
7. Harkány
6 2 0 4 4
8. CVSE-M.
6 1 0 5 2
9. Széchenyi
6 1 0 5 2
10.Pénzügy.
6 0 0 6 0
(A Kecskemét – BVSC mérkôzés óvás alatt van.)
NB II.
1. Komlói Bány.
2. CVSE-Mávépc.II.
3. Pécsi Tüke
4. Fejérvíz SK
5. Gyôri Elektr.
6. Lengyeltóti VSE
7. Herendi Porcelán
8. ÉVSE-Hidro
9. Nagymányoki SE
10. Gyenesdiási ASE

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
8
7
5
4
4
3
2
1
0

0
0
0
0
1
1
1
0
1
0

0
1
2
4
4
4
5
7
7
9

18
16
14
10
9
9
7
4
3
0

NB III.
1.Balatonfüred
11 10
2. Sabaria SE
11 10
3. SZAK II.
11 9
4. CVSE-Mávép III.
11 6
5. Ajkai Bányász
11 5
6. Vízéptek AK
11 5
7. Hévíz II.
11 4
8. Mosonmagyaróvár 11 4
9. Ajkai Bányász II. 11 3
11.Kanizsai Sgy.II.
11 0
12. Sopron MAFC II 11 0

1
0
1
1
2
1
2
1
1
1
1

0 21
1 20
1 19
4 13
4 12
5 11
5 10
6 9
7 7
10 1
10 1

Mérkôzések
Extra Liga
PEAC – CVSE-Mávépcell 10:8
Pécsett nagy küzdelemben dôlt el a
két bajnoki pont sorsa a hazaiak javára. (Hej, ha az egyik párost megnyertük volna! - V.L.)
Gyôztek: Mercz Gábor 3, Vimi R. 3,
Németh J. 2.
NB II.
CVSE-Mávépcell II. – Komlói Bányász 5:13
Csak a végeredmény utal sima komlói gyôzelemre, ugyanis az egyes
mérkôzések rendkívül szoros küzdelemben dôltek el a listavezetô javára.
Gyôztek: Csonka Z. 2, Teket A. 1,
Ölbei P. l és a Teket-Ölbei páros.
NB III.
CVSE-Mávépcell III. – Sz.Vízéptek 14:4
A celliek alaposan visszavágtak a
szombathelyieknek az ôsszel elszenvedett vereségért.
Gyôztek: Fehér L. 4, Máthé Gy. 4, Balázs Gy. 3, Szabó F. 2 és a FehérMáthé páros.
»V.L.

Új
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Szobrok, emléktáblák
HOLLÓSY JUSZTINIÁN
Sokszor elmegyünk egy-egy épület falán elhelyezett emléktábla, a városban lévô szobor elôtt, miközben nem gondolunk arra a köz javára végzett
áldásos tevékenységre, amelyért az emlékezés e tartós jelét elhelyezték.
Sorozatunkban a celldömölki emléktáblákat és szobrokat mutatjuk be.
Hollósy Jusztinián dömölki apát, polgári nevén Hollósy Ernô Nagyszombaton született 1819. december 26án. Apja uradalmi erdôtiszt volt. A
gimnázium elsô osztályát szülôvárosában, a többi évfolyamot Pozsonyban végezte. Tudatosan készült a
bencés tanári pályára. 1835-ben lett
tagja a rendnek, ekkor kapta a
Jusztinián nevet. 1843-ban a pesti
egyetemen bölcsészetbôl és szépmûvészetbôl doktorátust szerzett.

Gyôrben kezdett tanítani. Szabadidejében verseket írt, költészettannal
foglalkozott. (E korszakában került
kapcsolatba Virághalmi Ferenc íróköltôvel, aki Görgey csapataival részt
vett a szabadságharcban, késôbb
egy dömölki látogatáson érte a halál,
és itt temették el.) Sopronban a természettudomány tanára lett, elmélyülten foglalkozott a természettudományokkal. Értekezést írt a föld fejlôdésérôl. A népszerû csillagászat címû munkája elismeréséül az akadémia levelezô tagjainak sorába választotta 1863-ban. Egy ideig a fôapát titkára, majd a Hittudományi
Fôiskola, végül az esztergomi fôgimnázium élére került.
1874-ben dömölki apátnak nevezik
ki, a királyi megerôsítés után június
25-én apáttá szenteli a gyôri püspök.
Ezzel lezárult életének tanári szakasza. Kiscellben a hitélet erôsítését
várták tôle, ezért hitbuzgalmi munkák írásával tüntette ki magát. Érzékeny volt a közügyek iránt. Látva az

A hastánc varázsa
Gerlei Rita, mûvésznevén Yeira Veszprémben él. 2000
januárjában kezdte a hastáncot tanulni Budapesten,
azóta is jár továbbképzésekre mind magyar, mind külföldi oktatókhoz. 2002 szeptemberében kezdte
tanítani a hastáncot
Veszprémben. Mivel
egyre több hölgy
szeretné megismerni és megtanulni ezt a táncot, mára már
elég sok városban tart órákat,
többek
között
Celldömölkön is
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van egy haladó csoportja. Mint mondja, szeret idejönni tanítani, mert tanítványai ügyesek, az órák hangulatosak
és vidámak. A hastánc tanulása nem
ördöngôsség, bárki táncolhatja, aki
egy kicsit szeret táncolni, és érdekli
ez a fajta mozgás. Bárki táncolhatja
korra, nemre, alkatra való tekintettel,
mivel a testnek és a léleknek
egyaránt jót tesz.
A világ egyik legrégibb tánca, a mai
napig szinte változatlan formában
fennmaradt tánca az orientális tánc.
Arab neve magyarra fordítva azt jelenti, hogy a Kelet tánca, melyet lágy,
hullámzó, máskor hirtelen és pontos
csípômozgások jellemeznek. Mûvelôi
hazánkban manapság arra törekednek, hogy a negatív jelzôkkel ellátott
hastánc helyett az orientális jelzô terjedjen el a köznyelvben. Ez olyan
táncmûfaj, amely a mûvészi mondani-

iskolák mostoha állapotát, saját költségén apácákat hozatott az apátságba, 1891-ben leányiskolát, zárdát és
óvodát építtetett, amihez jelentôs
összeget ajándékozott, és megteremtette az iskola zavartalan mûködésének alapjait. Tevékenyen részt
vett a Kemenesaljai Takarékpénztár
létrehozásában. Tagja volt az osztrák
meteorológiai társaságnak, megfigyelésit haláláig végezte. Védnöke
volt a Kis Czelli Önképzôkörnek, ahol
az ifjúság nevelése folyt valláskülönbség nélkül.
1893-ban aranymiséje alkalmával a
képviselô-testület díszpolgári címmel tüntette ki. A 25 éves apáti jubileuma alkalmából elkészítették az
apát olajfestményû képét, amelyet
az ülésteremben helyeztek el. A király III.o. Vaskorona Renddel tüntette
ki. 1895-ben ô fogadta az uralkodót,
aki az apátság épületében szállt
meg. A nagy mûveltségû, köztiszteletnek örvendô apát 1900. január 2án hunyt el, és az általa épített kápolnába helyezték örök nyugalomra.
2000-ben a város – a honismereti kör
javaslatára – emléktábla elhelyezésével emlékezett a 100 éve elhunyt
apátra. Az emléktáblát, amely Celldömölk Város Polgármesteri Hivatalának falán látható, Várszegi Asztrik
pannonhalmi fôapát avatta és szentelte fel.
»KÁLDOS GYULA

valót hívatott kifejezni keleti mozgásformával. Gyökerei az ókori világ termékenységi szertartásához vezetnek
vissza. Azóta különféle népek, szokások befolyása által több földrajzi területen fejlôdött, és folytatódik ma is. A
tánc kellékei a fátyol, gyertya, bot és
kígyó, de mára ezek az eszközök veszítettek eredeti jelentésükbôl, inkább
a táncos ügyességét fejezik ki. A táncot tanulók ruházata elsôsorban legyen kényelmes, ez lehet gumis derekú szoknya vagy nadrág, fürdôruha
felsô vagy top. Mezítláb szokták táncolni, de aki fázós, az táncolhatja zokniban vagy balettcipôben is. Keleti zenére táncolnak a táncosok, ami lehet
dobszóló, akár populáris vagy tradicionális zene is. Rita tanítványainak a koreográfiákat maga készíti úgy, hogy
azt mind szólóban, mind csoportban is
könnyedén elô lehessen adni. Az érdeklôdôk keddenként 17.15 órától ismerkedhetnek a hastánccal a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban.
»NAGY ANDREA

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.

Mikrochip és állatútlevél
Kutyák és macskák mikrochipes megjelölése, egyedi elektronikus azonosítása és állatútlevéllel való ellátása
megkezdôdött.
Helye: állatorvosi rendelô, Celldömölk, Széchenyi u. 26.
Rendelési idô: kedd és csütörtök, 16–18 óra

A Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének Celldömölki Helyi Csoportja 2004. december 11-én tartotta
hagyományos karácsonyi ünnepségét.
A csoport vezetôje és tagjai ezúton fejezik ki köszönetüket az alábbi intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek, akik segítettek az ünnepség megrendezésében: a Gáyer Gyula Általános Iskola igazgatónôje és konyhásai, a Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola énekkara, a Koptik Utcai Óvoda óvodásai, Celldömölki Malom, Ferrosüt, ÁFÉSZ, Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselôk, Kemenesmagasi Húsüzem, a Sága Humán Erôforrás vezetôje, Háló Trade
Szombathely, Uraiújfalu Tetra Kft., ifj. Horváth Béla zenész, Polgár Gyula vállalkozó, Kosztolánczi Lászlóné,
Németh István, Krajcsovics István, Csôre Judit, Zámbóné
„Aniker”, László Tiborné, Dancs Miklós.

A Celli HUKE Kft.

2005. évi
papírgyûjtési idôpontjai:
Az 1. negyedévben:
február 9., március 9.
A 2. negyedévben: április 6., május 4., június 1., június 29.
A 3. negyedévben: július 27., augusztus 24., szeptember 21.
A 4. negyedévben: október 19., november 16., december 14.
a szállítást négyhetente, szerdai napokon végzik.

Dr. Feith Sándor
orthopéd adjunktus

ortopédiai magánrendelését
január 15-én megkezdi.
A RENDELÉS HELYE:

Celldömölk, Mikes Kelemen u. 14.
A RENDELÉS IDEJE: szombat 9–11 óra.
BEJELENTKEZÉSI LEHETÔSÉG:

06 30/379-1844.

Az év elsô babái Bálozott a megye
Világra jöttek az idei év elsô újszülöttjei a celldömölki kórházban. 2005 elsô babája a kemenesmihályfai Vánkos Kristóf, elsô celldömölki babája pedig Lempek Fanni.
Kristóf január 2-án este fél hatkor született 3450 grammal és
51 centiméterrel. Édesanyja a sági származású Németh Magdolna, édesapja Vánkos Róbert. Kristófot négyéves bátyja, Róbert várja otthon.
Fanni egy nappal késôbb, január 3-án délután fél kettôkor jött
a világra. A 2700 grammos, 48 centiméteres baba édesanyját
Tömböly Krisztinának, édesapját Lempek Zsoltnak hívják. Fanninak is van egy nagyobb testvére, a hétéves Klaudia.
A babáknak és családjaiknak jó egészséget és sok örömet kívánunk magunk és lapunk olvasói nevében.

Nyolcadik alkalommal rendezték meg január 8-án a megyebált
Szombathelyen. A megye minden városából két elsôbálozó
táncospár nyitotta meg a mulatságot. Celldömölköt Horváth
Anett, Tarczi Gergô, Horváth Katalin és Sebestyén Attila (a
képen balról jobbra) képviselte.

»T.G.

VELÜNK EDDIG IS NYERT, HA
GÉPKOCSIJÁT NÁLUNK TANKOLTA…

lempek fanni és édesanyja

Tankoljon nálunk
a 2005-ös évben is…
…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
vánkos kristóf és édesanyja

