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NEM ELÉG, HOGY AZ AUTÓJA JÓL MEGY…
JÁRJON JÓL ÖN IS!
A Kolozsvár úti üzemanyagkúton a mindenkori árnál olcsóbban tankolhat
95-ös, 98-as és diesel üzemanyagot! FIGYELJE AKCIÓNKAT!

Celldömölk, Kolozsvár utcában,
a Mesteri felé vezetô úton.
Nyitva: minden nap 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó
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Beszámoló

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
A bizottságok
elnökeit bemutató sorozat u n k b a n
Hetényi Lászlóval ismerkedhetünk meg,
aki
hosszú
évek óta jelen
van Celldömölk
közéletében.
– Tôsgyökeres celli vagyok, itt éltek
nagyszüleim és unokáim is itt cseperednek. A Berzsenyi Gimnáziumban
érettségiztem, majd legkedvesebb
idôtöltésemet, a fényképezést választottam hivatásul. Szombathelyen
tanultam ki mesterségem fortélyait,
majd hazatértem és korábban a Vasi
Fényszöv mûtermében dolgoztam,
majd a rendszerváltás után vállalkozó
lettem. Több mint 40 éve a pályán
vagyok, de mindig változatlan lelkesedéssel, tudásom legjavát adva
igyekszem szolgálni a hozzám fordulókat.
» Mit tart képviselôi ars poeticának?
– Amikor 16 évvel ezelôtt kapcsolatba kerültem a politikával, egyáltalán
nem a közéleti tevékenység vonzott.
Keresztény emberként úgy éreztem,
hogy ha lehetôséget kaptunk a változtatásra, akkor ez lelkiismereti kötelességünk is. Így kerültem a KDNPbe, mely a keresztény szellemisége
mellett a legnagyobb szociális érzékkel bír. Jelmondata: „ Hittel, bizalommal, ôszintén Hazánkért, nemzetünkért.” Ehhez igyekszem hû lenni a
szûkebb hazámért, szülôvárosomért
való munkálkodás közben.
» Milyennek ítéli a város jelenlegi
helyzetét, ezen belül szakterületét?
– Celldömölk helyzete nem kirívó, az
országban általános szomorú képet
tükrözi vissza. Naponta „csomagokról” hallunk, jelentôsen érzékeljük a
megszorításokat a pénztárcánkon az
üzletekben és a gázszámla kifizetésekor is. Ezt megérzi az Önkormányzat nagy „pénztárcája”, a megvonó

intézkedések komoly gondot jelentenek. A legszomorúbbak az egészségügyet érintô drasztikus lépések, melyek Kemenesalja 110 éves kórházát
a magas színvonalú betegellátás ellenére veszélybe sodorják. Jelenleg
kimondhatjuk: az egészségügy
egyenlô a pénz ügyével, mely a gyógyító munka lehetetlenné válásával,
és annak következményeivel az
egész magyar nép sorsát érinti. Az
önkormányzat és a szakbizottság
mindent megtesz a kórházért, minden fórumon tárgyalunk, egyeztetünk a megmaradásért, s ugyanezen
munkálkodik a nemrég alakult ad hoc
bizottság is, mely szakértôi csoportokkal közremûködve keresi a celldömölkiek számára legmegfelelôbb
megoldást.
» Mik a legfontosabb teendôk?
– A bizottsági elnöki poszt elfogadásakor a rászorulók megsegítését láttam benne lehetôségként. Feleségem munkája is ehhez a profilhoz kötôdik, magam már régóta ténykedem
a Máltai Szeretetszolgálatban. A szociális szerepkörnek a jövôben még
hangsúlyosabb rendeltetése lesz,
mert a kormány lesújtó döntései egyre több családot, egyedül élô idôs
embert fognak szegénysorba sodorni. A rajtuk való segítés kiemelt
feladata kell, hogy legyen az önkormányzatnak.
» Min változtatna az önkormányzati
munkában?
– Nem eléggé aktívan vonják be a
lakosságot a fontosabb kérdésekbe.
Nyílt fórumokon lehetôséget biztosítanék a véleménynyilvánításra, hogy
a többség akaratát figyelembe vehessük az egész várost érintô döntésekben, például a Városháza esetében. Ha valóban képviselni akarunk,
akkor ismernünk kell azok álláspontját, akiket képviselünk. Csak így lehetünk egy közösség méltó követei és
szószólói.
» Köszönöm a beszélgetést!
»erel

Anno... 1906 Sóhiány városunkban
„Egyik legfôbb kelléket voltak kénytelenek konyhamûvészeink tegnap nélkülözni, mert
vaggonhiány miatt nem tudott az állam sót szállítani kereskedôinknek. Ilyenkor tünik ki,
mily szükséges kellék a só az ételek elkészítésénél. Ki tudja meddig fog még ezen tarthatatlan állapot tartani!? – Az egyszeri ember is megharagudott szomszédjára, midôn tôle azt
a választ nyerte: „úgy szeretlek, mint a sót”. Hosszu idôk multával kibékültek a szomszédok s egyik a másikat lakomára hívta meg, melyen minden ételt sótalanul készíttetett. Midôn a vendég boszusan és éhesen akart távozni, akkor mondá a vendéglátó: „Látod szom(Kemenesalja, 1906. december 9.)
széd, most is úgy szeretlek, mint a sót.”

képviselô-testületi ülésrôl
VÁROSHÁZ ÉS KÓRHÁZ
November 22-én rendkívüli ülést tartott Celldömölk Város Önkormányzatának képviselôtestülete. Elsôként egy elmaradt eskütétel
pótlására került sor Kovácsné Söptei Valéria alsósági részönkormányzati tag részérôl.
Városházi tervek: vissza a jövôbe?
Az ülésen elôször a városháza ügye került a képviselôk elé. Az önkormányzat szeptember 12-én
hirdetett meghívásos, titkos tervpályázatot az új
Városháza építészeti terveinek elkészítésére. Az
eredményhirdetésre november 8-án került sor.
A szakmai zsûri elsô díjat nem adott ki, a beérkezett 7 pályázatból ugyanis egyik sem felelt
meg teljes egészében az elôírt kívánalmaknak.
A második díjat U. Nagy Gábornak ítélték oda,
aki az ülésen vetített képes elôadásában vázolta elképzeléseit. Kiemelte a város építészeti karakterét, a gazdag térstruktúrát és a mozaikos
elrendezést. Tervében szerepelt a kétemeletes,
lapos tetôs épületben a hivatali és elöljárósági
szárnyak funkcionális elkülönítése, a külsô megjelenésre vonatkozóan pedig a barokk környezethez igazodó nemes vakolat, bronzpatinás lemezzel. A prezentációt követôen Kiniczky István, a Városfejlesztési Bizottság elnöke az általa képviselt, valamint a Pénzügyi Bizottság döntését tolmácsolta. A közös határozatban kifogásolták az épület terjengôsségét, a park tönkretételét, valamint azt, hogy a tervezett létesítmény nem felel meg a közízlésnek. Ezután a
testület tagjai nyílt szavazással döntöttek U.
Nagy Gábor tervének elutasításáról és új közbeszerzési pályázat kiírásáról. A Városháza helyszínével kapcsolatban is újabb javaslatok merültek
fel. Régi-új helyszínként ismét felbukkant a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
elôtti tér, valamint a Gáyer Gyula Általános Iskola alsó tagozatos épületének átépítése. A képviselôk végül tizenkét igen és négy nem szavazattal a kultúrház elôtti teret határozták meg a Városháza felépülésének helyéül.
Integrációs kényszermegoldás: kórházasság
Ezután a kórház témája került terítékre. A testület a közelmúltban felszólította a kórház vezetését egy, a költségcsökkentést célzó racionalizálási terv kidolgozására. Dr. Mazur Sándor fôigazgató felszólalásában elmondta, hogy a struktúraváltáshoz igazodva több intézkedés is történt
a finanszírozási gondok javítására. A testület
egy ad-hoc bizottságot hozott létre, amelynek
tagjai (dr. Fonyó Roberta elnök és dr. Baráth Katalin, Makkos István, Hetényi László és Söptei Józsefné képviselôk) a kórház vezetésével folyamatosan egyeztetve a határozati javaslatokat
végrehajtják. A képviselôtestület szándékát fejezte ki a celli intézményt aktív kórházként
megtartani.
FOLYTATÁS A 4. OLDALON
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Megemlékezés a forradalom
leverésének fél évszázados évfordulóján

Meg fogják keresni a Vas Megyei Közgyûlést,
mint a Kemenesaljai Egyesített Kórház másik tulajdonosát, hogy a tervezett intézkedésekrôl a
lehetô legrövidebb idôn belül a Társulási Tanács
ülésének keretében nyilatkozzon. A képviselôk
a Kemenesaljai Egyesített Kórház Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsába Fehér
László polgármestert és dr. Fonyó Roberta képviselôt delegálták. Elfogadták, hogy a kórház vezetôje a nyugdíjasként foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyát mindazon munkakörben
szüntesse meg, ahol azt a gyógyító munka lehetôvé teszi, az erre vonatkozó javaslatát 5 munkanapon belül terjessze az ad-hoc bizottság elé.
Ezt követôen 10%-os létszámleépítésre tegyen
javaslatot a struktúraváltáshoz igazodóan a következô testületi ülésre és ugyancsak egy héten
belül dolgozzon ki javaslatot az ügyeleti rendszer költségcsökkentô átalakítására, továbbá a
pluszmunka végzéssel alá nem támasztott bértáblán felüli juttatások visszavonására. A fentieken kívül kötelezték az intézményvezetôt, hogy
tegyen javaslatot egyes intézményi tevékenységek külsô szolgáltatókkal, vállalkozás formájában történô elvégzésére, a várható megtakarítások számszerûsítésével.
Fehér László polgármester a szerkezetátalakítással kapcsolatban három lehetôséget vázolt
fel: a szombathelyi Markusovszky Kórház tagintézményévé válni vagy a sárvárival közösen egy
intézményként mûködni, illetve ha az elôbbiek
közül egyik sem valósulna meg, akkor a szakminisztérium osztja le a feladatokat.

Az 1956-os Szövetség Celldömölki Tagozata és a Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület Celldömölki Csoportja
megemlékezést szervezett a forradalom leverésének 50. évfordulója alkalmából november 4-én. A rendezvény
filmvetítéssel vette kezdetét a református gyülekezeti házban, ahol Erdélyi János és Zsigmond Dezsô „Az eltûnt
idô nyomában” címû dokumentumfilmjét tekinthették meg az érdeklôdôk közönségtalálkozó keretében.
Ezután fáklyás, gyertyás felvonulással
a római katolikus temetôbe indultak

képviselô-testületi ülésrôl

A folyó ügyek közt tárgyalták a Vulkánfürdôvel
kapcsolatos témákat. Megtörtént a fürdô vízének
ásványvízzé nyilvánítása, most arról döntöttek,
hogy minél elôbb meg kell szerezni a gyógyvízzé nyilvánítást. A szakorvosi vélemények szerint
a négyes termálkút vize különösen kedvezô
összetételû és mozgásszervi panaszok kezelésére hatékonyan alkalmazható. A fürdôt üzemeltetô Városgondnokság szerzôdése december 31én lejár, így a város vezetésének arról is határozni kell, hogy milyen formában kívánja tovább
mûködtetni. Errôl a következô testületi ülésen
határoznak. Bakó István, a Városgondnokság vezetôje a fejlesztési lehetôségekrôl tájékoztatta a
képviselôket: a kiúszós ülômedencéhez szélfogót lehetne tenni, valamint felnôtt csúszdát elhelyezni a kinti nagy medencében. Az ülésen
módosították az 51 százalékban önkormányzati
tulajdonú Cellenergo Kft. gazdasági szerzôdését,
amelynek felügyelô bizottságába Lengyel László
és Lukács Erzsébet képviselôket delegálták.
A következô testületi ülés a megszokottól eltérôen december 14-én, csütörtökön lesz.
»REINER ANITA
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Koloszár Zoltán, városunk egyetlen
mártírhalált halt áldozatának sírjához.
Itt Heim Géza, a Kemenesaljai Trianon
Társaság elnöke mondott ünnepi beszédet. Emlékezett a kegyetlen mosonmagyaróvári sortûzben halálos lövést kapott mindössze 16 éves celldömölki fiatalemberre, aki csupán szemlélôje volt egy békésnek indult, de tragikusan végzôdött eseménynek. Az
emlékezôk tiszteletüket tették Máté
Lajosnak, az 1956-ban mûködött forgalmi munkástanács elnökhelyettesének nyughelyénél is.

Mikulás és Luca széke
A december az év talán legszebb
családi ünnepének, a karácsonynak
az eljövetelét ígéri. Amíg elérkezünk hozzá, van valaki, akit fôleg a
gyermekek várnak nagyon; verseket, dalokat, meséket tanulgatnak,
hogy méltón köszönthessék ôt: a
Mikulást.
Mikulás tehát él, de honnan ered
igazából a nevéhez fûzôdô ajándékozási szokás? Több feltevés közül a
leghihetôbb Szent Miklós püspök legendája, mely szerint a szomszédságában élô szegény embernek volt
három lánya. Hogy tisztességben
férjhez mehessenek, mindhárom
leány ablakába egy zacskó aranypénzt helyezett el az éj leple alatt.
Egyikük azonban meghallotta a püspök lépteit, az ablakhoz rohant, de
már csak egy elsuhanó piros ruhás
alakot látott a szállingózó hóban. Innen ered az a szokás, hogy csizmát
teszünk az ablakba s reggel izgatottan várjuk, mit hozott számunkra a
Mikulás. Nem hiányozhat mellôle a
Krampusz sem, aki egész évben feljegyzéseket készít a gyerekekrôl, s
ha azok rosszul viselkedtek, akkor az
ajándék mellé még virgácsot is kaphatnak.
Minden országnak megvannak a mga
télapós szokásai, de kis hazánknál
maradva, míg eljutunk karácsony ünnepéhez, még egy jellegzetes néphagyomány elevenedik fel december
13-án, Luca napján. A legenda szerint
Lúcia egy fiatal leány volt az ókeresztény idôkben, aki vallási okokból vér-

tanúhalált halt és
ô a szemfájósok
és vakok védelmezôje. A néphitben Luca már nem
éppen egy kedves, bájos nôszemély. Külseje inkább
csúnya, vagy
éppen fehér
lepelbe burkolózott, kísértetszerû
lény. Luca nevéhez tilalmak is kapcsolódnak. Megbünteti azokat, akik e napon fonnak,
kenyeret sütnek, valamit kölcsönadnak. A boszorkányok ellen úgy a legjobb védekezni, ha az ember sok fokhagymát eszik, vagy bekeni vele az
ajtó- és ablakfélfát. Vigyázni kell a
seprûkre, nehogy a boszorkányok azzal röpüljenek a Boszorkányszombatra. Luca napján el kell kezdeni készíteni a Lucaszéket, amire a szentmisén gazdája feláll, s onnan láthatja
meg a boszorkányokat. Amikor észreveszik, menekülnie kell és ha van nála mák, azt a háta mögé szórva feltartja a boszorkányokat. Amíg a szemeket gyûjtögetik, emberünk szerencsésen hazaér, s nyomban elégeti
a Lucaszéket. A seprût az ajtó elé teszi, s meg is menekült. Néhány vidéken pontos szabályai vannak a Lucaszék készítésének: van, ahol pontosan kilenc féle fából kell készíteni.
»TAKÁCS M. TÜNDE

» D I Á K V E R S E N Y E K

A hit és a szabadság jegyében
KATOLIKUS ISKOLÁK SZAVALÓ- ÉS MESEMONDÓ VERSENYE
A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola november 17-én szervezte meg
a Szombathelyi Egyházmegye katolikus iskolái számára hagyományos szavaló- és mesemondó versenyét.
A vendégek között Dr. Veres András
szombathelyi megyés püspök urat,
Nagy József és Nagy Péter plébános
urakat, valamint a versenyzôket, kísérôiket, zsûritagokat Czupor Attila, a
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola igazgatója köszöntötte. Ezután
Lendvay Istvánné, a felsôs tanárok
munkaközösségének vezetôje ismertette, hogy az idei verseny kiírásának
apropóját az 1956. évi forradalom 50.
évfordulója adta, fejet hajtva a „forradalmár hôsök emléke elôtt, akik
többet tettek a nemzet szabadságáért, igazságáért, mint bármelyik
nép a világon az elmúlt 50 évben”.
A kötelezô és szabadon választott
versek a szabadságról, hazaszeretetrôl, hitrôl és bátorságról szóltak, a
népmesék pedig mindenkor az igazság gyôzelmét hirdetik.
A zsûri elnökei (Molnár Gábor nyugalmazott mûvelôdési szakreferens és
Dr. Fonyó Roberta, a sárvári tv igazgatója, celldömölki önkormányzati
képviselô) értékelésükben kiemelték, hogy a versenyzôk szellemileg
és érzelmileg is sokat adtak. Hangsúlyozták a diákok felkészültségét – a
hanghordozástól, hangsúlyozástól
kezdve az arcjátékig – mindarról, ami

élettel tölti fel a meséket, verseket.
Dr. Veres András támogatásáról biztosította a megjelenteket: „népmeséink, költészetünk ôrzik magyarságunkat, mindazt, amik vagyunk” és
aláhúzta, hogy olyan elôadásokat
hallhattunk, amelyeket az elkötelezettség öröme hatott át. Ez biztosíték
arra, hogy a jövô generációi ne maradjanak mesék, versek nélkül. A verseny utáni szünetben „Mansfeld Péter élete és halála” címû, érzelmileg
megrendítô és erkölcsileg felemelô
mûsorral ajándékozták meg a rendezvény résztvevôit a vendéglátók
irodalmi színpadosai, Czuporné Hetényi Rita tanárnô vezetésével. A mûsort záró közös éneklés (Bródy János:
Ha én rózsa volnék) során a különbözô hangszínek hihetetlen harmóniát
alkotva töltötték be a termet és
beigazolódott, hogy a mûvészeti
szépség iránti fogékonyság mindenkiben benne lakozik tértôl és idôtôl
függetlenül.
Az osztályok helyezettjei: I.: 1. Kiss
Márk (Mindszenty József, Zalaegerszeg), 2. Géczi Gergô (Szent Imre, Jánosháza), 3. Mód Laura (Szent Benedek, Celldömölk). II.: 1. Vaskó Dorottya (Árpád-házi Szent Margit, Kôszeg), 2. Horváth Lili (Zalaegerszeg)
3. Balogh Sára (Püspöki, Szombathely). III.: 1. Antalovits Zsófia (Kôszeg), 2. Németh Balázs (Celldömölk), 3. Kovács Szonja (Zalaeger-

a képen a verseny elsô helyezettjei szerepelnek, balról
jobbra: szele tamás, kiss noémi, biczó franciska noémi,
vaskó dorottya, antalovits zsófia és széles martin balázs.
a felvételrôl kiss márk hiányzik.

szeg). IV.: 1. Biczó Franciska Noémi
(Jánosháza) és Széles Martin Balázs
(Kôszeg), 3. Tóth Imre (Szombathely). V-VI.: 1. Kiss Noémi (Szent
László, Sárvár), 2. Mendel Ákos (Celldömölk), 3. Molnár Márk (Szombathely), a VII-VIII.: 1. Szele Tamás (Kôszeg), 2. Tamás Veronika (Sárvár), 3.
Baranyai Patrik (Celldömölk).
A szervezôk és az Apáczai Kiadó jóvoltából a dobogósok oklevelet és
könyvjutalmat, a többi „nyertes” emléklapot és szintén ajándékkönyvet
kapott, így minden szereplô gyermek
gyôztesként indulhatott a jó hangulatú közös ebédre.
»EMIH-VIRÁG ESZTER

Megyei gyôztes az Eötvös Iskola egészségnevelési csapata
Egészségnevelési vetélkedôt szervezett a
Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete november 10-én. A kistérség általános iskoláiból érkezett 7-8. osztályos nebulók az
élelmiszerek csoportosítása, valamint egzotikus gyümölcsök és zöldségek felismerése után feladatlapok kitöltésével bizonyíthatták tudásukat. A táplálkozásra, vöröskeresztes ismeretekre, személyi és környezeti higiéniára, dohányzásra, drogra,
AIDS-re vonatkozó kérdések megválaszolását követôen döntött a Népjóléti Szolgálat munkatársaiból álló zsûri. Elsô helyen
az Eötvös Loránd Általános Iskola csapata
végzett, másodikak az alsósági Berzsenyi
Lénárd Iskola tagjai lettek, a harmadik helyet a Gáyer Gyula Általános Iskola diákjai

szerezték meg. A november 20-i szombathelyi megyei fordulóban a gyôzes képviselte a kistérséget. A 6 csapatos megyei
döntôn az általános iskolások között is az
Eötvösösök bizonyultak a legjobbnak: Németh Kitti, Szombathelyi Daniella, Nagy
Dorina és Kovács Dzsenifer 8. b osztályos
tanulók (képünkön). A több témakört
felölelô írásbeli teszteken kívül játékos
feladatok is színesítették a vetélkedôt.
Kondics Erika, a lányok felkészítô tanára (a
képen középen) hangsúlyozta: az egészségtan szakkör foglalkozásain túl mintegy
három hétig tartó intenzív tréning elôzte
meg a versenyen való részvételt. A napi 11,5 órás felkészüléseken a csapat szívesen
vett részt, nagy érdeklôdést és lelkesedést

mutattak. A megszerzett tudáson kívül talán ez is hozzájárult a szép eredményhez –
összegezte tapasztalatait a tanárnô.
»R. A.
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E-közigazgatás-e?
A HÁLÓZAT CSAPDÁJÁBAN
Egyre inkább elektronizálódó, gyorsuló világunkban bô egy évtizeddel
ezelôtt még különlegességként tekintettünk például a mobiltelefonra
és az internetre. Ma már sokak számára szinte elképzelhetetlen lenne
a kommunikáció e formáinak nélkülözése. Az ezredforduló táján meghökkentünk, amikor Bill Gates a digitális idegrendszerrôl vizionált, de
napjainkban be kell látnunk, hogy
életünk minden területét „behálózza” az új technológia. Lassan egy
újabb esztendô küszöbére érve talán
nem haszontalan feltenni a kérdést:
mennyire volt képes felvenni Celldömölk az e-világrend dinamikus ritmusát? A szerteágazó problémakörbôl néhány fontos kérdésre próbáltunk fókuszálni Gaál Péterrel, a Polgármesteri Hivatal rendszergazdájával folytatott beszélgetésünkben.

Be kell vallanom,
hogy jelenleg a
honlap ad-hoc
jelleggel üzemel
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– Amikor három esztendeje idekerültem a hivatalba, akkor szerény lehetôségek álltak rendelkezésre, az informatikai eszközpark és tudás is alacsony szinten állt, továbbá honlap
sem létezett.
» Elôször tekintsük át Celldömölk hivatalos weblapjának a helyzetét!
– A honlap elkészítésében és fejlesztésében Horváth Péter, valamint
Tarczi Csaba nyújtott óriási segítséget, már „csak” karban kell tartanom.

Igyekeztünk praktikus szerkezetet
kialakítani, de ma már látom, hogy
megérett az idô a korszerûsítésére.
Lelkesen indultam, de minden információt személyesen kellett begyûjteni, ami azonban rengeteg idôt és
energiát vett igénybe. Próbáltam tudatosítani, hogy manapság már a televízió és az újság mellett a világháló is médiumnak számít és ekként is
kell kezelni, de viszonylag kevés sikerrel. Be kell vallanom, hogy jelenleg a honlap ad-hoc jelleggel üzemel.
Ennek oka a többség gondolkodásmódja is lehet, mert talán sem a hivatalban, sem a közéletben nem ivódott bele az emberek gondolkodásába ez a fajta szemlélet. Mindezen nehézségek ellenére is szeretném megköszönni Gyuricza Imre közremûködését, aki egyéb teendôi mellett,
amíg idejébôl futja, a honlap karbantartásában segíti munkámat. A testületi ülések idôpontját és elôterjesztéseit mindig feltöltjük. A honlapon az
okmányirodai ügyintézéshez szükséges információk is hozzáférhetôk.
Terveink között szerepel a helyi rendeletek közzététele.
» Erre lenne kiváló az internetes
platform: a módosítások egyetlen
kattintással követhetôk lennének a
felhasználók számára.
– A hivatalban használt Complex Jogtárhoz hasonlóan távlatilag olyan

rendszer kialakítása a cél, amelyben
egységes szerkezetben és idôállapotra korlátozva is kereshetôvé válnak a
helyi jogszabályok. A cél az, hogy a
hivatal mûködését átláthatóvá tegyük s ezt szolgálná a rendeletek, így
a szervezeti és mûködési szabályzat
közzététele, valamint az üvegzsebtörvény hatálya alá esô közlemények megjelentetése is. Szerettem volna, ha a képviselôk és a bizottságok névsora mellett az illetôk
arcképe is megtalálható lenne, de ez
a tervem nem valósult meg.
» Szó szerint és átvitt értelemben is
arculatformáló intézkedés lett volna...
– A jelenlegi testületnél még nem
tettem rá kísérletet, de újra meg fogom próbálni.
» Más városok, de például Jánosháza weblapján is szinte minden ügyintézô elérhetô e-mail címeken is. Ez
az idôbeli/térbeli korlátokat ledöntô
kommunikációs lehetôség Celldömölkön összesen egy-két elektronikus levélcím formájában hozzáférhetô.
Mi az oka a szûkkörû alkalmazásnak?
– Látszólag egyszerû csak a kérdés.
A polgármesteri hivatalokban hosszú
ideig az informatika csak egy sokadrangú kérdésnek számított, ugyanakkor egyre többet vártak tôle. Az email alkalmazásával kapcsolatban
azonnal felmerül a biztonság és a vírusirtás ügye, amely már keményen
pénzügyi kérdés. A hivatalban egyre
többen rendelkeznek elektronikus
postaládával, a közeljövôben az ô
elérhetôségük a honlapon keresztül
is biztosított lesz. Úgy tudom, hogy az
Új Kemenesaljának is van e-mail címe: ujkemenesalja@freemail.hu.
» Használom is és számosan ide küldik a rejtvények megoldásait, de
egyre több közérdekû információ is
landol a postafiókban. Ettôl a számtól a hazai mellett egy élvonalbeli,
az eddigieknél korszerûbb és biztonságosabb szintet jelentô Googlefejlesztésû levelezôrendszerben (ujkemenesalja@gmail.com) is elérhetôk vagyunk. Visszatérve a honlapra:
a hírek, frissítések terén mi várható?
Alig néhány idei információ található
az oldalon és a weblap bizonyos részein 2004-es a legfrisseb feltöltés
dátuma...
– Idôhiányomat már említettem, pedig érzem és tudom, hogy sokan ebbôl a forrásból próbálnának tájékozódni. Vannak New Yorkban élô celli
ismerôseim, akik például az Új
Kemenesalját is innen töltik le.

» E - V I L Á G
» Különös aktualitása lehet beszélgetésünknek, hogy az „Új Kemenesalja”, továbbá a helyi televízió
szerzôdései is év végén járnak le és
az új pályázati kiírás megfogalmazásakor már tekintettel kellene lenni a
különbözô hírcsatornák szinergiájára,
különös tekintettel a honlap dinamizálásának igényére. Nem ugyanaz
kerülhetne közlésre mindenhol, hanem hosszabb anyagok, kimaradt
képek, praktikus videobetétek tehetnék élôvé a website-ot. Térjünk át a
hivatali elektronikus szolgáltatások
témakörére!
– Az okmányiroda tulajdonképpen
külön rendszert alkot, amely a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozik és ôk tartják karban a számítógépeket is. Jelenleg havonta négy-öt
fô jelentkezik be az Ügyfélkapun keresztül, amely a magyarorszag.hu
portálon található. Az ügyek többségében egyelôre csak idôpontkérés lehetséges, de egyre bôvül azon hivatali eljárások köre, amelyek elektronikusan is kezdeményezhetôk lesznek. A személyes megjelenéshez
egyelôre az ügyfélkapus regisztrációnál illetve a konkrét ügyintézéshez
továbbra is szükség van. Szerintem
robbanásszerûen nôni fog a szolgáltatást igénybevevôk köre, ahogy felnô egy új generáció és bôvül az integrált digitális szolgáltatások köre.
» Illetve a jogi környezet (elektronikus adóbevallás stb.) is erôteljesen
ebbe az irányba hat a közeljövôben.
A Polgármesteri Hivatalban mi várható a számítógépesítés területén? A
papírhegyek helyét mikor kezdik átvenni az elektronikus alkalmazások?
– Egyértelmû, hogy gazdaságosabb
lenne az elektronikus információto-

vábbítás, de a technikai feltételek
hiányában minden képviselônek biztosítani kellene laptopot az egységesség érdekében. A testület részérôl
is elkötelezettség kellene ebben az
irányban és akkor nem lenne
megoldhatatlan a feladat. Korábban
voltak már próbálkozásaink: Körmenddel együtt pályáztunk, de sajnos nem nyertünk. Pályázati források
várhatóan a továbbiakban is lesznek
az e-közigazgatás fejlesztésére és a
Nemzeti Fejlesztési Tervnek is fontos
része e témakör.
» Az e-ügyintézés szintjeit az Európai Unió is szabályozza. Mi ennek a
lényege?
– Az elsô szint egyirányú tájékoztatási felelôsséget fogalmaz meg a közigazgatási szervek számára. Mi is ebben a fázisban vagyunk. A következô
fázis már kétirányú információáramlást tartalmaz: a használó nem csak
letöltheti, hanem ki is töltheti a
nyomtatványokat és az elektronikus
ellenôrzést követôen hagyományos
úton történik a benyújtás. A harmadik
szinten személyes megjelenés nélkül
interneten bonyolítható minden, kivéve a hatósági iratok és illetékek
beadását. A legmagasabb szinten
már minden hálózaton zajlik. Ennek a
megvalósítási határidejét az önkormányzatok többsége bizonytalan idôre elhalasztotta, de elôbb-utóbb elô
kell venni ezt a kérdést is. A belsô, hivatalon belüli információáramlást biztosító, folyamatorientált (workflow)
szoftverekkel teremthetôk meg a továbblépés feltételei.
» Milyen számítógépes hálózat mûködik most a hivatalban?
– 2000-ben készült a mára már
elavult koax-hálózat: akkor még jóval

kevesebb terminál állt rendelkezésre, a mostani 45 munkaállomás nagyon leterheli a rendszert. Lenne
igény a bôvítésre és a számítógépes
architektúrából adódóan bármelyik
gép meghibásodása „blokkolja” az
egész rendszert. 10 megabit/secundum az elméleti sávszélesség, de ezt
a gyakorlatban a problémák miatt
megközelíteni sem tudjuk.
» A Polgármesteri Hivatal tervezett
új épületében milyen rendszer kiépítése várható?
– Gigabites sávszélesség lenne indokolt, amely ezerszeres növekményt
jelentene. Az internetes kapcsolat jelenleg 1,5 megabit/s és ez hosszabb
távon is elégségesnek tûnik. Az új hivatalban jó lenne az internet-alapú IP
telefonálást megvalósítani, hiszen állandó internetkapcsolattal rendelkezô intézmények között egy fillérbe
sem kerülne a telefonálás. Az új Városházán már egy ehhez kompatibilis
telefonközpont megvalósítását tartom szükségesnek.
»NÉMETH TIBOR

Környezetvédô kemenesmihályfai képviselôk Anno... 1956
Példamutató kezdeményezésnek voltak szemtanúi november 11-én,
szombaton a Kemenesmihályfa és
Celldömölk közötti úton közlekedôk.
Cseledi Jenô, Kemenesmihályfa polgármestere elmondta, hogy a délelôtti és a kora délutáni órákban 40 zsák
hulladékot takarítottak ki az árkokból.
Az akciót Nagy Miklós kezdeményezte, s benne Kemenesmihályfa képviselô-testülete, valamint egy sömjéni
és két mihályfai lakos vett részt.
Sajnálatos, hogy sokan háztartási szemetüket nem a szemétgyûjtô helyeken teszik le. Talán kevesen tudják

közülük, hogy illegálisan lerakott szemetük nemcsak esztétikai, de egészségügyi problémákat is okozhat.
A gyermekek figyelmét az iskolákban
felhívják arra, hogy nemcsak szûkebb, de tágabb környezetük védelme is nagyon fontos. Jó lenne, ha a
felnôttek is betartanák a legalapvetôbb környezetvédelmi szabályokat,
mert nem mindegy, hogy az ôket követô generációk milyen környezetben fognak majd élni. A környezetvédelem ne csak elméletben, hanem a
gyakorlatban is mûködjön!
»T. M. T.

A celli járásban sorra alakulnak
az MSZMP szervezetei
„A járási tanácson megalakult a Magyar Szocialista
Munkáspárt alapszervezete. A pártba – eddig fôképpen
régi párttagok – huszonegyen kérték felvételüket. Az
intézô bizottság elnökének Havasi Jenôt, a pénzügyi
osztály elôadóját választották meg. Ugyancsak megalakult a pártszervezet – 34 taggal – a celldömölki rendôrségen is. Az intézô bizottság elnöki tisztségével egyhangulag Marton Sándor volt párttitkárt bízták meg. A
Vönöcki Állami Gazdaságban 10, a csöngei Dózsa TSZben 7 taggal kezdte meg mûködését az MSZMP. A
Köcski Állami Gazdaságban eddig 13 tag kérte felvételét, régi kommunisták.”
(vas népe, 1956. november 29.)
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Az igazi Hofi
A CELLDÖMÖLKI SZÁRMAZÁSÚ
AMBRUS PÉTER MÛVE

Hofi Géza idén lett volna 70 éves és
pár hónap múlva lesz öt esztendeje,
hogy eltávozott közülünk a zseniális
elôadómûvész. E jeles évfordulók
elôtt tiszteleg a visszaemlékezések
gyûjteménye. Ez a szokványos emlékkönyvektôl abban különbözik, hogy
nem a neves elôadómûvész pályatársai, színházi környezetének tagjai
mesélnek, hanem olyan visszaemlékezôk, akik Hofi otthoni környezetét,
hétköznapjait, magánéletét ismerték: testvére, unokatestvérei, gyermekkori játszópajtásai és a kötet
összeállítója, celldömölki származású
unokaöccse, a mû ötletgazdája és
megvalósítója: dr. Ambrus Péter. Az
eddig soha nem publikált részleteket
közlô kiadványban interjúk formájában emlékeznek a családtagok, rokonok, barátok a gyermekkor falun töltött nyaraira, a kôbányai munkásmiliôre, pályájának indulására, katonáskodásra, családjára és sok egyébre.
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Kevéssé ismert momentumokra derül
fény: Hofi képzômûvészként is megállta volna a helyét, tehetségesen
festett, rajzolt. A szöveget fekete-fehér fotók, dokumentummásolatok illusztrálják, melyek között a hivatalos
fotókon kívül számos, családi albumokból elôkerült kép, pillanatfelvétel
is akad. Ezek közül kettôt is közlünk:
az egyiken a „Négyek Bandája”
(Ambrus József; Hofi Géza elsô felesége: Gitta; Ambrus Józsefné és Hofi
Géza) látható, a másikon Ambrus Péter és Hofi Géza a mûvész színházi öltözôjében. A kötet célja Hofi
„elôéletét”, személyisége fejlôdését
bemutatni. A hiteles szociográfiai
háttér a rivaldafényben élô sztár
alakját az eddigieknél is közelebb
hozza az olvasmányos kötet forgatójához.
A visszaemlékezések sorában igazi
bravúrnak számít Hofi Géza húgának,
Hoffmann Katalinnak a megszólaltatása, aki még sohasem nyilatkozott
hírneves testvérérôl. Az exkluzív nyitó beszélgetést az iszkázi idôszak
felidézése követi: a gyerekkori pajtások emlékképei nyomán megelevenedik Hofi Géza tehetségének számos korai megnyilvánulása. A kötetben a szerzô édesanyja, az Iszkázról
származó, de évtizedek óta celldömölki Ambrus Józsefné nyugdíjas
gyermekkönyvtáros (mindenki Rózsi
nénije) is felidézi a Hofihoz fûzôdô
családi kapcsolat legfontosabb állomásait. Az interjúk sorában helyet
kapott Hofi egyik kedvenc mûsorszervezôjének vallomása is. A záró
részben az összeállító személyes
hangon emlékezik a szinte apa-fiú
kapcsolatra, ami közöttük szövôdött a
kilencvenes évek elejétôl.
A könyvben sok személyes történetet, kulisszatitkot mesélnek el a riportalanyok: Hofi Színmûvészeti Fôiskolai felvételi vizsgájától kezdve Kádár Jánossal való kapcsolatán át a
VIT-re való kiküldéséig és a mûsoraiban gyakran megidézett anyósához
fûzôdô kapcsolatáig.
A világtól elzárkózó mûvészemberrôl
írt gyûjteménynek külön érdekessége, hogy a szerzô vállalta: akinek tet-

szett a könyv és szeretné Hofi Géza
emlékét megôrizni, elmondhatja neki e könyv esetleges folytatásában
Hofival kapcsolatos élményeit.
A karácsonyi ajándékként is kiváló
kötet minden sorából süt az a szeretet és tisztelet, amelyet Hofi Géza
iránt érez Ambrus Péter. A rendôrségnél dolgozó jogász szerzô civilként ír és profi módon fogalmaz: az
egyszerû, ôszinte, mûvészi allûröktôl
mentes, Hofit közelrôl ismerô hétköznapi emberek emlékezései a mû
megjelenésének napjától kezdve a
kollektív magyar emlékezet gazdag
tárházának kincsei is lettek.
»NÉMETH TIBOR

A Gáyer Gyula Általános Iskola Diákönkormányzati Munkájának Elôsegítéséért
Alapítvány ezúton szeretne köszönetet
mondani azoknak a támogatóknak, akik
adójuk 1%-át az alapítványnak ajánlották fel. Az összeget a tanulók szabadidôs programjainak támogatására és jutalmazására fordítjuk. Támogatásukra
továbbra is számítunk! Adószámunk:
18882696–1–18.
Anno... 1981

Ezeradagos étterem Celldömölkön
„A város vezetôinek nevében Lampár
József tanácselnökhelyettes avatta föl az
új épületegyüttest. A modern, ízléses
épülettömb, földszintes szárnyában a
Korona étterem és eszpresszó kapott
helyet. A 300 négyzetméteres étterem két
részbôl áll. A nagyobbik délelôtt 11 órától
háromig önkiszolgáló rendszerben fogadja
a vendégeket, és itt a másodosztályú
árakból 15 százalék engedményt adnak az
ételekre. /.../ Az étteremhez kapcsolódó
négyemeletes épület földszintjén alakították ki az áfész új irodahelyiségeit. A felsô
szinteken pedig harminckét lakást építettek. /.../ A beruházás összesen ötven millió forintba került, ebbôl 18 millió a lakások építési költsége. ”
(Vas Népe, 1981. december 6.)

» O K T A T Á S

Egy „hazai” könyv az oktatás
néhány égetô problémájáról
Kósa András már régen elkerült Celldömölkrôl, de szoros kapcsolatot tart
szülôföldjével: több, mint 20 évig volt
vezetôje a Kemenesaljai Baráti Körnek, jelenleg tiszteletbeli elnöke.
Akik ismerik sokrétû és nagy hatású
munkásságát, nem lepôdtek meg
azon, hogy több tucat kiváló egyetemi matematika-tankönyv megírása
után egy teljesen más témakört magában foglaló könyv látott tôle napvilágot. Érdeklôdéssel kíséri a hazai oktatási viszonyokat, évtizedek óta
megfogalmazza javaslatait és kritikáit vele kapcsolatban. Munkatársaként sokszor tanúja voltam, hogy egy
új oktatási törvénnyel vagy más kezdeményezéssel kapcsolatban mindig
arra is gondolt: milyen elônyt vagy
hátrányt jelent egy vidéki kisvárosban, például Celldömölkön tanuló
diák számára. Sok elôadást tartott a
Magyar Professzorok Világtanácsa
rendezvényein, itthon és a környezô
országokban. Ezek szövege több helyen is megjelent és közülük tartalmaz négyet kis könyve, amelynek címe: ELSZEGÔDJÉK-E AZ OKTATÁS A
GLOBALIZMUS SZOLGÁLÓLEÁNYÁNAK?
A kötet a magyar oktatás legfontosabb problémáival foglalkozik. Kizárólag tartalmi kérdésekrôl van szó,
nem tér ki anyagi problémákra, és
mentes a napi politika harcaitól is.
Szerinte az oktatás kétségkívül meglévô válsága „nem egyetlen kormányzati ciklus terméke”, és a problémák nem csak Magyarországra vonatkoznak. A könyv jelentôs részét
anyanyelvünk szenvedélyes ápolásának szenteli, elhatárolva magát mind
a merev purizmustól, mind a szociolingvisztika egyes képviselôinek ártalmas eltévelyedéseitôl. Tart attól,
hogy anyanyelvünk, így az oktatásé
is magyar–angol hibrid nyelvvé válik,
ami negatív hatással lehet az oktatás
tartalmára.
Fontos kérdésként tér ki az értelmiség hivatására, elsôsorban a jövô
értelmiségének a nevelése és oktatása terén. Néhány jelenség okot ad arra a félelemre, hogy az egyetemi
hallgatóság egy része szellemi segédmunkássá válhat. A mûben szerepel az a vallomás (Tanítóm: Petôfi),
amely a Kossuth Rádióban többször is

elhangzott. Az ebbôl leszûrt tapasztalat, hogy az egyszerûség az oktatásban is mindennél fontosabb, végigkíséri Kósa professzor munkásságát.
Nem osztja azt a véleményt, amely a
PISA-felmérésre hivatkozva oktatásunkat elavultnak, tanulóink tudásszintjét pedig nagyon alacsonynak
minôsíti. Kimutatja, hogy sok felmérés anyaga dilettáns, gyakran idegen
nyelvekbôl kritikátlanul átvett szöveg.
E részeken nagyot kacaghatnánk, ha
nem éreznénk, hogy a „felmérô szakértôk” diákjaink tízezreivel szórakoznak. Szigorú kritikát fogalmaz meg a
kétszintû érettségi rendszerével és a
felsôfokú képzést megbolygató bolognai folyamattal szemben is.
A szerzô a globalizmussal és a hazai
oktatásra kifejtett hatásaival foglalkozik. Küszöbön áll a veszély, hogy az
oktatás is elôsegíti a globalizmus szája íze szerinti embertípus kialakulását. „Egy hatalmas, behízelgô propagandafolyam veszi pártfogásába, és
igyekszik rávenni arra, hogy mit vásároljon, mire és honnan vegyen fel
hitelt, mit egyék, hogy öltözködjék,
mit olvasson, kiknek higgyen, kiket
tartson példaképeinek, hogyan lubickoljon a szórakoztatóipar termékeiben, és miért ne undorodjék azok
gyakori immorális kilengéseitôl sem”
– írja. Hogy megtudhassuk, milyen
kézzelfogható jelei vannak ennek az
oktatásban és az egyetemes/nemzeti kultúrára támaszkodva hogyan lehet ezeknek gátat szabni, ahhoz el
kell olvasni Kósa András könyvét.
»DR. VARGA ZOLTÁN
EGYETEMI TANÁR, INTÉZETIGAZGATÓ
SZENT ISTVÁN EGYETEM

Szakmai nap
az óvodában
„Fejlesztô mûhelyek az óvodai fejlesztés szolgálatában” mottóval hirdetett szakmai foglalkozást Kemenesalja Fejlesztô Mûhelye november
3-án, a Városi Óvoda székhelyén. A Mûhely
olyan munkaközösség, amely gyógy-, fejlesztô
óvodapedagógus, illetve beszédfejlesztô tagokból áll, akik különbözô mûhelyfoglalkozásokkal
próbálnak szakmai és egyéb segítséget nyújtani
bárkinek, akit gyermekek vesznek körül. A szakmai napon elôször gyûltek össze ilyen sokan a
kisgyerekekkel foglalkozó nevelôk, akik a város
óvodáiból, bölcsôdéibôl és a zeneiskolából érkeztek. Az összejövetelen dr. Szarka Júlia fôiskolai docens (ELTE) érdekfeszítô elôadását hallhatták a zenei nevelés fejlesztô hatásairól. A fôiskolai docens elôadását a zenehallgatás jótékony
hatásaival kezdte. Hangsúlyozta, hogy a zene

fejleszti a memóriát, a kreativitást, a ritmusérzéket, a hallást, sôt találékony óvónôk segítségével még a mozgást is, ezért rendkívül fontos,
hogy az óvónôk felkeltsék a gyermekek érdeklôdését. A régi, sokszor ismételt dalok mellett
bátran rukkoljanak elô újakkal és az éneklésen
kívül próbálják meg mozgásra, a dalhoz kapcsolódó mozdulatok elsajátítására is ösztönözni
óvodásaikat. Interaktív elôadás lévén dr. Szarka
Júlia a nevelôket, óvónôket és tanítókat is alaposan megmozgatta, megénekeltette. Az
elôadás végén néhány egyedi készítésû hangszert is bemutatott, melyek sajtos-, vagy
tejfölösdobozból, dióhéjból vagy éppen speciális
mûanyag csôbôl készültek. A sok érdekesség
után a vendégek Kemenesalja Fejlesztô Mûhelyének évkönyvét vehették át Gyürüsi Sándorné
mentortól. A kötet az eddigi fejlesztôpedagógiai
tapasztalatokat tartalmazza a gyerekek megfelelô nevelésének elôsegítése érdekében.
»IHÁSZ ILDIKÓ
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Ôszköszöntô dalos találkozó
A Bobai Daloskör 2001-ben hagyományteremtô szándékkal hívta életre
az Ôszköszöntô Dalos Találkozót,
amelyre immár hatodik alkalommal
érkeztek vendégek több településrôl:
Balatonedericsrôl, Balatonfûzfôrôl,
Egyházashetyérôl, Ostffyasszonyfáról
és Sárvárról. A VI. Ôszköszöntô Dalos
Találkozót október 22-én, az iskolások október 23-a emléke elôtt tisztelgô ünnepi mûsorát követôen Kovács
Ferenc országgyûlési képviselô, a
Megyei Közgyûlés elnöke nyitotta
meg. A jelenlévô dalosokat, táncosokat, citerásokat és a meghívott vendégeket Szabó Ferenc, Boba polgár-

mestere köszöntötte. A helyi óvodások mûsorát követôen a délután folyamán remek hangulatú elôadásokkal szórakoztatta a közönséget az
Egyházashetyei Daloskör és SOZZ
kvartett, a Balatonfûzfôi Vegyeskar, a
Sárvári Néptánccsoport, a Balatonedericsi Vegyeskar, az Ostffyasszonyfai Citerazenekar és Népdalkör. Utolsó fellépôként a házigazda Bobai Daloskör mûsorával megköszönte mindenkinek a részvételt, majd a meghívott vendégeket a vacsora után beszélgetésre és közös éneklésre invitálta.
»V.V.

Karácsonyi kerámia-kiállítás és vásár a Zeneiskolában
Hangversennyel egybekötött kiállítás megnyitóra került sor az Ádám
Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskolában november 10-én. Bejczi Károly igazgató köszöntötte az egybegyûlteket, majd Handler Ákos, a zeneiskola tanára ajánlotta Oszkai Réka kerámia kiállítását a megjelentek
figyelmébe. Kiemelte, hogy a Sümegen élô keramikusmûvész tárgyai
mindannyiunkból
elôhozzák
felIII. hely Szabó Tamás
Jánosa terv
nôtt máz nélküli, lelkünk mélyén
bennünk élô gyermeket. Oszkai Réka mûhelyében szecessziós hangvé-

telû, egyedi alkotások találhatók, melyek
témái elsôsorban a nôk életének egy-egy
pillanatait, az anya-gyermek kapcsolatot
elevenítik meg. Alkotásai közt szerepelnek
kedves mesefigurák, de érdemes megemlíteni egyedi tervezésû személyre szóló
dísztárgyait is: vázákat, gyertyatartókat,
tükörkereteket. Minden mûvébôl visszaköszön az anyag szeretete, az alkotó tevékenység felhôtlen öröme és az igényesség. Alkotásai évrôl-évre egy-egy újabb
alapötletet követnek. A Celldömölkre elhozott tárlaton is egy esztendô munkájának
termékei a kedves kis babák, melyek mi-

tológiai hangulatú alakokat ábrázolnak. Ez
már az ötödik kiállítása az idei évben, a
babák mindig fogynak, így azok pótlását
folyamatosan biztosítania kell. A kamarateremben kiállított mûalkotások karácsonyig tekinthetôk és vásárolhatók meg. A
jelenlevôk a képzômûvészeti mellett zenei
élményben is részesülhettek. A szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium országos zeneiskolai versenyre készülô tanulói adtak mûsort: a kürtön játszó diákok egyebek között Mozart és Schubert dallamokat szólaltattak meg hangszereiken.
»Reiner A.

Klasszikus a Soltis Színház repertoárján
„A PIMASZ FABÁBÚ” ÚJRA ÉLETRE KEL
Új színfolttal gazdagodott a közelmúltban a Soltis Lajos Színház palettája. A pimasz fabábú címû zenés
mesejátékot vitték színre a társulat
tagjai. A Pinocchió történetére épülô
mesét Ecsedi Erzsébet színmûvész írta át és rendezte. Carlo Collodi 1883ban íródott, ma már klasszikusnak
számító mûve 36 fejezetbôl épül fel,
amelyek végén elhangzik egy-egy
bölcs tanács, intelem, amelyeket a
fôszereplô nem vesz komolyan, s
ezért mindig bajba keveredik. A felnôttek, gyerekek által egyaránt ismert és kedvelt örökzöld történetben
Giepetto mester saját keze által faragott fabábuja életre kel és mindenféle rosszaságot követ el. A sok csínytevés nem marad büntetlenül, Pinocc10

hiónak lakolnia kell. A mesehôs sok
kalandon megy keresztül, számos
társ egyengeti útját. A darab végére
tanul hibáiból, és méltó jutalomként
álma valóra válik, igazi kisfiúvá változik. A Soltis Színház által életre hívott
legenda színpadra állítási munkálatai
már nyáron elkezdôdtek és hosszas
latolgatás elôzte meg a szereposztást. Nehéz volt eldönteni, hogy melyik színészre mely szerepet lehet
osztani, és hogyan lehet öt-hat szereplôsre csökkenteni a darabot –
mondta el Ecsedi Erzsébet. A színpadi
átirat eredetitôl eltérô címének oka,
hogy a rendezô a gonoszkodó, állandóan csínytevô Pinocchióval szemben egy ártatlan, rácsodálkozó lényt
szeretett volna megeleveníteni, aki

szimpatikus a gyerekek számára és
akihez hasonlítani akarnak. Mindezt
sikerült is megvalósítani: ezt mi sem
bizonyítja jobban, mint az óvodásokból, iskolásokból álló közönség, akik
lelkesen szurkoltak a fôhôsnek az
elôadás alatt. A vidám zenei betétekkel tarkított mesejátékból minden
gyerek és felnôtt vihetett magával
egy kis útravalót, hiszen mire való a
mese, ha nem arra, hogy levonjuk
belôle a tanulságot és a szereplôkben
esetleg magunkra ismerjünk.
»R. Anita

» Ü N N E P V Á R Ó
Megkérdeztük
» válaszoltak

Ön hogyan készül az adventi idôszakra?

»kérdez: vass veronika

»fotó: völgyi lászló

Mózerné
Ferenczy Erika

Az adventi készülôdéshez elmaradhatatlan az adventi koszorú. Ezt minden évben a barátnôm készíti el, így idén is.
Az ajtódísz sem maradhat el.
A kisebbik fiam elôszeretettel
készít az ablakokra figurákat,
ô még nagyon lelkes és várja
a karácsonyt. Villogók is kerülnek az ablakokra. Novembertôl folyamatosan vásárolunk. Nincs határozott cél,
amirôl úgy gondoljuk, hogy
hasznos, azt megvesszük. Én
látom át a dolgokat ilyenkor,
de a gyerekek nagyon sokat
tudnak segíteni.

Lendvay
Istvánné

Az adventi idôszakra készülôdést az iskolában kezdjük, az
adventi koszorúk készítésével. A koszorúkat a gyerekek
hazavihetik, és az osztályokba
is készítünk. Az iskolában ez
hagyomány, lelkesen vesznek
rész a foglalkozáson a gyerekek. Minden héten gyújtunk
gyertyát. Otthon is ezt
tesszük. Ilyenkor lelkileg is
hangolódunk a közelgô karácsonyra. Az ajándékvásárlást
illetôen azok közé tartozom,
akik késôbb kezdik el. Az adventi idôszakban gyûjtöm a
karácsonyi recepteket.

Pados
Adrienn

Az adventi idôszakra és a karácsonyra több mindennel készülök. Elôször is az adventi
koszorúval. Minden évben én
készítem el, mindig egy kicsit
máshogy. Ezzel is már hangolódom a közelgô ünnepre.
Minden vasárnap természetesen meggyújtunk egy gyertyát. Mikulás virágom is van,
ez is hozzátartozik ehhez az
idôszakhoz. Ablakdíszeket is
szoktunk használni. Ettôl az
évtôl az ajándékvásárláson is
változtattam, nem hagyom az
utolsó napokra, már vásároltam is néhány dolgot.

Zseli
Ferencné

Nagyon szeretem az ünnepeket. Mindig feldíszítem az
egész lakást. A családom tagjai sokszor azt mondják, túlzásba viszem a készülôdést,
de nem így gondolom. Ezt
szeretem és az unokámat is
erre nevelem. Már díszít, fest.
Vannak otthon világító díszek
is, és természetesen adventi
koszorú, amit már el is készítettem. Az idén sárgás lesz,
vanília illatú gyertyákkal. A
karácsonyi bevásárlást elkezdtem, úgy gondoltam,
szép fokozatosan szerzek be
mindent. Még van mit venni.

Kölyökrejtvény gyerekeknek
niella (Celldömölk, Sági u. 11.) Részükre a könyvjutalmat eljuttatjuk.

Kedves Gyerekek!
Újságunk 16. lapszámában rejtvényeket adtunk fel nektek. A megfejtéseket beküldôk között Kôszegi Dávid
(Celldömölk, Kassa u 42.) és Ôri Da-

Következô két rejtvényünkhöz is jó szórakozást kívánunk!

8.

2.
9.

Tanuhegyek

10.

4.

1.
5.

11.
3.
12.

6.

7.

MESEALAK

TANUHEGYEK

Írd a szavakat és betûcsoportokat a táblázatba a megfelelô helyre!
A számozott betûkbôl két tanuhegy nevét kapod. Ezt kell beküldeni!
Kétbetûsök: AA, ÁN, GO, LÉ, OS, SM, ZH.
Hárombetûsök: AIL, AZS, MOB, SAH, SÁS, SGY, ZZA.
Négybetûsök: AVAS, LIAZ, MAKÓ, RÁBA, SZAG.
Ötbetûsök: ASZTAL, ROMOS.
Hatbetûsök: OKOSAN, SZÉLES, SZILVA.
Hétbetûs: BOBAIAK.

Levélcím:
Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Mindkét rejtvény megfejtését várjuk.
E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu
Beküldési határidô: december 31.

Mesealak
Írd be a számozott sorokba a megfelelô szavakat. A megfejtést a
középsô oszlopban olvashatod, ezt kell beküldeni.
1. Menyasszony
2. Hálóban a labda
3. Nem ebbôl!
4. Labdát szélrôl beadó
5. A diák eszerint készül másnapra
6. Fanyar
7. Nem puha a hús
8. Zsigmond, becézve
9. … Endre, neves költônk
10. A felsô végtag
11
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Asztalitenisz
Stolnoteniski Klub Pula – CVSE-Mávépcell-Vörsas 3:6
Pula, november 21., Szuperkupa mérkôzés.
Páros: Lin-Slavic – Lindner-Molnár 3:2. (1:0). Elsô kör:
Kovac – Varga 0:3, Lin – Molnár 3:0, Slavic – Lindner
1:3. (2:2). Második kör: Lin – Varga 2:3! Kovac –
Lindner 0:3, Slavic – Molnár 2:3. (2:5). Harmadik kör:
Lin – Lindner 3:1, Slavic – Varga 0:3. 3:6.
Gyôzött: Lin 2 és a Lin-Slavic páros, illetve Varga Zoltán3, Lindner Ádám 2, Molnár 1.
A pulaiak 2:1-ig vezettek, aztán végig a mieinknél
volt az elôny. Varga a pulai csapat legjobbja, a kínai
Lin ellen is nyerni tudott. A celli csapat a gyôzelemmel a nyolc közé került a Szuperligában.
Budaörs 2 i SC – CVSE-Mávépcell-Vörsas 0:7
Budapest, november 18., extraligás mérkôzés.
Páros: Pósfai-Dohnál – Lindner-Máthé 2:3. (1:0). Elsô
kör: Nagy – Molnár 1:3, Dohnál – Lindner 0:3, Pósfai
– Varga 0:3. (0:4). Második kör: Nagy – Lindner 0:3,
Pósfai – Molnár 0:3, Dohnál – Varga 0:3. (0:7).
Gyôzött: Lindner Ádám 2, Varga Zoltán 2, Molnár
Krisztián 2 és a Lindner-Máthé páros.
Obráz István: A két csapat között nagy volt a különbség: csapatunk simán szerezte meg a gyôzelmet.
Dombóvári VMSE – CVSE-Mávépcell-Vörsas II. 8:10
Dombóvár, november 18., NB II-es mérkôzés.
A tartalékosan celldömölkiek nagy csatában tudták
két vállra fektetni a jó erôkbôl álló dombóváriakat.
Gyôzött: Vimi Roland 4, Teket Attila 3, Ölbei Péter 2
és a Vimi-Teket páros.
Hévíz SK – CVSE-Mávépcell Vörsas II. 4:14
Hévíz, november 26., NB II-es mérkôzés.
A tartalékosan felálló Hévíz ellen félgôzzel is simán
nyert a celldömölki csapat.
Gyôztek: Vimi Roland 4, Ölbei Péter 3, Máthé Gyula
3, Lukács Balázs 3 és a Vimi-Ölbei páros.
Vonyarcvashegy SE – CVSE-Mávépcell-Vörsas III. 9:9
Vonyarcvashegy, november 18., NB III-as mérkôzés.
Fehér és Tamás hiába teljesített száz százalékosan,
a celli csapatnak meg kellett elégednie egy ponttal.
Gyôzött: Fehér László 4, Tamás László 4 és a FehérTamás páros.
Zalakaros SE – CVSE-Mávépcell-Vörsas III. 9:9
Zalakaros, november 25., NB III-as mérkôzés.
Csapatunkban csak két játékos teljesített képességeinek megfelelôen, így ismét csak egy bajnoki
pont került a tarsolyba.
Gyôztek: Fehér László 4, Tamás László 3, Balázs Gyula 1 és a Fehér-Tamás páros.
Búcsú az ETTU-kupától
A CVSE-Mávépcell-Vörsas csapata az Ukrajnában állt asztalhoz. A holland Openline Weste gárdáját 3:1-re, a cseh SKST
Banik Havirov csapatát pedig 3:2 arányban sikerült legyôzniük, ám a Lokomotív Sumy-tól 3:1-es vereséget szenvedtek, így az ukrán csapat került a fôtáblára.
»V.L.
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Egy-egy gyôzelem
mindkét csapatnál
A NB II-es kézilabda-bajnokság soron
következô két fordulójából egy-egy
mérkôzésen végre mindkét celli csapat gyarapítani tudta pontjainak számát. A nôk idegenben, a férfiak hazai
pályán szereztek 2-2 bajnoki pontot.
Le Belier Ajka – Celldömölki VSE
27:39 (13:23)
Ajka, 100 nézô, NB II-es nôi bajnoki
kézilabda-mérkôzés. Vezette: Bohár,
Tóth.
CVSE: Mendel – Hende (1), KAZÁRI
(7), Salamonné (3), SZOMORKOVITS
L.(21), Szomorkovits A. (3), Fûzfa (2).
Csere: Balogh – Foglszinger (2). Játékos-edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
A jobb játékerôt képviselô celliek már
a mérkôzés elején tudatták ellenfelükkel, hogy gyôzni mentek Ajkára.
Magabiztosan kezdtek, és úgy is folytatták a játékot a mérkôzés végéig
Szomorkovits Lilla vezetésével. Szomorkovits Adrienn az elsô játékrészben kipontozódott.
Ifjúsági mérkôzésen 60:26 arányban
nyert az Ajka.
Celldömölki VSE – Várpalotai Bányász
31:41 (14:23)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 150
nézô. NB II-es férfi bajnoki kézilabdamérkôzés. Vezette: Balaskó, Jüngling.
CVSE: Kozma – Tóth R. (5), Koronczai
(2), Ludvig, Lendvai (9), Tóth A. (1),
Hegedûs. Csere: Horváth – Bakonyi
(1), Sali (4), Egyed (8), Jakab (1).
Edzô: Mátés István.
Katasztrofálisan kezdett a celli csapat. A mérkôzés elsô hét percében
nem talált az ellenfél hálójába,
ráadásul szinte nem is védekezett. Az
idôkérést követôen sem sikerült újítani, a félidôre már kilenc gól volt a

két csapat között. A második játékrészben futott az eredmény után a
hazai gárda, a vége tízgólos vereség.
Ifjúsági összecsapáson nyert a Várpalota 36:27 arányban.
Gyôri ETO KC – Celldömölki VSE
43:25 (18:11)
Gyôr, 100 nézô, NB II-es nôi bajnoki
kézilabda-mérkôzés. Vezette: Felhô,
Heiter.
CVSE: Mendel – Fûzfa (1), Hende (4),
Szomorkovits A. (4), Szomorkovits L.
(9), Kazári (4), Kovács (1). Csere: Balogh – Salamonné (2). Játékos-edzô:
Salamonné Csótár Adrienn.
A celliek az elsô játékrész 22. percéig
partnerei voltak a gyôrieknek. Azt követôen NBI/B-s csapathoz méltó játékkal,
magabiztos gyôzelmet aratott az ETO.
Ifjúsági mérkôzés nem zajlott.
Celldömölki VSE – Gyôrújbarát
20:17 (11:6)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 150
nézô. NB II-es férfi bajnoki kézilabdamérkôzés. Vezette: Horváth, Lipót.
CVSE: Kozma – Tóth R.(3), TÓTH A. (3),
Ludvig, VINCZE, Koronczai, Berghoffer
(2). Csere: Horváth – BAKONYI (6),
LENDVAI (5), Egyed (1), Sali, Hegedûs, Jakab. Edzô: Mátés István.
Remekül kezdett a CVSE. Az elôzô hazai összecsapáshoz viszonyítva 180
fokos fordulatot vett a védekezés. Az
elsô húsz percben mindössze két gólt
szerzett a Gyôrújbarát. A szünetre
már öt gól volt a két csapat között. A
második félidôben már nem úgy játszott a hazai gárda, mint az elsôben,
de megérdemelt gyôzelem született.
Ifjúsági mérkôzésen magabiztos,
29:20 arányú CVSE siker született.
»V.V.

Anno... 1931
» Ping pong verseny Zalaegerszegen
„Múlt szombaton és vasárnap került eldöntésre Zalaegerszegen a vármegye 1931-32.
évi bajnokságai. Városunkat Komatits és Gréczi képviselte és valamennyi számban
gyôztek. Diadalmas szereplésüket a közönség állandó tapsa kísérte és „tempó CESE”vel buzdította. Az egyéni versenyben Komatits valamennyi ellenfelét leküzdve, a döntôben Hidvégivel (Szombathely) került össze, akit 1 és fél órai hatalmas küzdelem
után 21:18, 17:21, 19:21, 22:20, 25:23 arányban gyôzött le s ezzel megnyerte
(Kemenesalja, 1931. december 13.)
Zalavármegye egyéni bajnokságát.”

» S P O R T
Gyôzelem a szebb tavasz reményében
Celldömölki VSE-Mávépcell- Soroksár 1-0
(0-0).
Celldömölk, 250 nézô. NB II-es labdarúgó-mérkôzés, vezette : Ursprung (
Iványi, Raff).
Celldömölk: Szép - Szalai K. (Gyôrvári),
LAKATOS, BALOGH, Hudák – Zsömlye
(Sallér), Gombos, Palkovics, Németh
A. – Németh J. (Vánkos), Fonnyadt.
Edzô: Szentgyörgyi József.
Soroksár: Kurucz F. – Hauzer, Cseri,
Hegedûs, Kovács – Németh T., Vass,
Kurucz L., HIDVÉGI – NAGY, Havrán (
Szepessy R.) Edzô: Elekes József.
nb ii nyugati csoport
1. Felcsút
2. Barcs
3. Haladás*
4. Siófok
5. Pápa
6. Dunaújváros
7. Integrál-DAC
8. Gyirmót*
9. Mosonmagyaróvár
10. BKV Elôre
11. Kaposvölgye
12. Soroksár
13. Hévíz
14. Budaörs
15. Balatonlelle
16. Celldömölk

14
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
15
15
15
15

9
9
11
8
7
8
5
9
6
5
5
3
3
2
2
2

2
1
2
3
5
–
7
2
2
5
3
4
2
5
4
3

3
5
2
4
3
7
3
4
6
5
7
8
10
8
9
10

25–15
22–17
37–12
27–14
19–11
31–23
29–21
30–20
24–31
21–28
16–26
12–17
11–20
18–35
15–35
9–21

+10
+5
+25
+13
+8
+8
+8
+10
-7
-7
-10
-5
-9
-17
-20
-12

29
28
27
27
26
24
22
20
20
20
18
13
11
11
10
9

*A Haladástól 8, a Gyirmóttól 9 pont levonva, a félbeszakadt FelcsútMosonmagyaróvár (2–0) találkozó ügyében még nem született ítélet.

Góllövô: Németh J. (48.)
Kiállítva: Kurucz L. (42.)
Az ôszi szezontól ugyan gyôzelemmel búcsúzott el csapatunk, de ezzel
a három ponttal is a tabella tizenhatodik helyén zárt az NB II. Nyugati
csoportjában. A hazai szurkolók ereiben a jó idô ellenére már az elsô
percben megfagyott a vér, mert a
Soroksár egy zúgó kapufával jelezte,
hogy pontokért jött Celldömölkre. A
vendégek maradtak lendületben és
jó negyedórát kellett várni, hogy
végre celli helyzetek is kialakuljanak.
A félidô hajrájában egy ártalmatlannak tûnô szituációban 10 fôre fogyatkozott a vendégcsapat és ez, mint
végül kiderült, perdöntônek bizonyult
a meccs kimenetelét illetôen. Az emberelônyt egy egyéni hibát követôen
a szünet után rögtön kihasználta a
Cell Németh József találata révén és
ezt a sovány elônyt meg is ôrizte. A
jó játékkal ezúttal is adós maradt a
celli gárda, de legalább megmaradt a
remény egy szebb tavaszi helyezés
elérésére.

Új

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente
felelôs kiadó:

Baranyai Attiláné dr.
felelôs szerkesztô:

Németh Tibor
a szerkesztôség:

Horváthné Varga Margit, Káldos Gyula,
Reiner Anita, Rozmán László,
Takács M. Tünde, Vass Veronika,
Völgyi László (nívódíjas),
Horváth Lajos (örökös tag)
hirdetésszervezô:

Nagy Antal (06 70/338-9880)
szerkesztôség:

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

Horváth Attila
nyomda:

Sába Druck Sárvár
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Vulkán Sport rendezvény naptár

megyei ii.osztály sárvár

2006. december 3. • II. Amatôr Szezonnyitó Teremlabdarúgó Torna Prakticell Kupa • Nevezés
12.000 Ft • Díjazás: I. helyezett (serleg, 20.000 Ft értékû vásárlányi utalvány, oklevél) •
II. helyezett (oklevél, labda) • III. helyezett (oklevél, tárgyjutalom) Támogatók: PRAKTICELL Barkácsáruház • Résztvevôk: 1992. január 1. elôtt született NB-s, megyei I-es és külföldi bajnokság bármely osztályban szereplô csapat 2006-2007-os szezonban igazolt játékosai nem nevezhetôk.
2006. december 9. • II. Amatôr Mikulás Teremlabdarúgó Torna Papirusz-Cell Kupa • Nevezés
12.000 Ft • I. helyezett (serleg, 20.000.- Ft értékû vásárlányi utalvány, oklevél), II. helyezett (oklevél, labda), III. helyezett (oklevél, tárgyjutalom) • Támogató: Papirusz-Cell Kft. •
Résztvevôk: 1992. január 1. elôtt született NB-s, megyei I-es és külföldi bajnokság bármely
osztályban szereplô csapat 2006-2007-os szezonban igazolt játékosai nem nevezhetôk.
2006. december 23–30. • XVIII. Szilveszter Kupa Teremlabdarúgó Torna • Nevezési díj: Kategóriánként 6.000 és 15.000 Ft között • Díjazás: KATEGÓRIÁNKÉNT I. helyezett (serleg,
érem, oklevél, labda), II. helyezett (érem, oklevél, labda), III. helyezett (érem, oklevél)
• Támogató: JUB Kft., Innowest Kft., Holsten Pizzéria, Szalai Szaki, Celli HUKE Kft., Ritmo
Kft., Varduza Sportbolt, Marics Virágszalon • Résztvevôk: 1992. január 1. elôtt született
NB-s, megyei I-es és külföldi bajnokság bármely osztályban szereplô csapat 2006-2007-os szezonban igazolt
Fergeteges ulti party Bobán
játékosai közül 4fô nevezhetô.
2006. december 3-án, a hagyományoknak
További információ és az egyes labdamegfelelôen ismét megrendezésre kerül
rúgó tornák részletes kiírása kérhetô:
Bobán a Fergeteges ULTI PARTY. A Mikulás• Telefon: Molnár János (0036)
napi versenyt a Mûvelôdési Házban 9 órától
70/330-8925 és Barna István
rendezi a képviselô-testület. Jelentkezni a
(0036) 70/330-5891
helyszínen és telefonon a 06/95/439-001
• Telefax: (0036) 95/420-610
számon lehet. Minden versenyzôt szeretet• E-mail: vulcansport@cellkabel.hu
tel várnak a szervezôk!
www.vulcanfestival.hu/vulcan/vse

1. Kenyeri
2. Simaság
3. Hegyhát
4. Szeleste
5. Rábasömjén
6. Pecöl-HOZER
7. Sitke
8. Káld
9. Ölbô
10. Jákfa
11. Mersevát
12. Kemenesmagasi
13. Hosszúpereszteg
14. Bô
15. Ostffyasszonyfa

14
14
14
13
14
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14

11
9
8
7
7
6
6
5
4
4
3
3
2
2
2

1
4
3
3
1
4
3
4
5
5
6
4
6
1
0

2
1
3
3
6
4
5
5
5
5
5
7
5
11
12

45:9
29:11
32:14
32:20
23:26
26:20
24:22
18:17
23:22
15:23
13:16
12:18
18:23
9:40
10:48

34
31
27
24
22
22
21
19
17
17
15
13
12
7
6

Góllövôlista
1. Németh Zsolt (Kenyeri)
2. Simon Péter (Sitke)
3. Schimmer Zoltán (Rábasömjén)

21
15
11

körzeti bajnokság sárvár
1. Csénye
2. Szergény
3. Izsákfa
4. Egyházashetye
5. Hegyfalu
6. Nemeskocs
7. Ikervár
8. Alsóság
9. Boba
10. Vát

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
5
5
4
4
4
3
1
1
0

0
1
1
2
2
2
2
4
3
1

0
3
3
3
3
3
4
4
5
8

38:11
34:20
19:18
31:25
21:18
22:22
27:32
22:31
9:22
16:40

27
16
16
14
14
14
11
7
6
1

Góllövôlista
1. László Imre (Szergény)
2. Görög Balázs (Egyházashetye)
3. Máhr Péter (Csénye)

15
13
11

HELYSZÍN:
VÁROSI
SPORTCSARNOK
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S Z O L G Á L T A T Á S «
» Kihelyezett ügyfélfogadás
A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal (Szombathely,
Széll K. u. 54. tel: 94/512-620) rendszeres jelleggel minden hónap elsô csütörtökén kihelyezett ügyfélfogadást tart Celldömölkön.

A Pannon Helyi Termék Klaszter Advent-köszöntô
vásárt szervez 2006. december 2-án szombaton
délelôtt 9.00 órától délután 17.00 óráig
Celldömölkön a Katolikus Templom elôtti téren.

Az ügyfélfogadás helye: Celldömölk, Dózsa György u. 18.
Az ügyfélfogadás ideje: 2006. december 7. csütörtök,
9.00–11.00 jogi segítségnyújtó szolgálat
jogi problémák megoldásában tájékoztatás és
felvilágosítás, a szociálisan rászorulók részére
ügyvéd közremûködésének biztosítása
11.00–12.00 áldozatsegítô szolgálat
bûncselekmény következtében anyagi – testi –
lelki sérelmet elszenvedôknek anyagi, jogi és
érdekérvényesítési segítségnyújtás

Vásároljon karácsonyra olyan termékeket, amelyek
régiónk kézmûveseinek keze munkát dicsérik.

Az életüktôl és szabadságuktól politikai okból
jogtalanul megfosztottak kárpótlására jogosultak a meghosszabbított határidô szerint 2006.
december 31-ig ismételten benyújthatják személyi kárpótlási igényüket az Igazságügyi Hivatalhoz. Adatlapok az ügyfélfogadás idején a
helyszínen átvehetôk!

A kínálatból:
Fazekas és keramikus munkák: csuprok, csengôk, és más használati és dísztárgyak • Csuhébábok, és egyéb karácsonyi termésdíszek • Fonott kosarak
• Kovácsoltvas termékek • Fából készült használati tárgyak és gyermekjátékok • Méz és mézbôl, illetve méhviaszból készült termékek • Szôttesek
• Tökmagolaj • Kecskesajt • Pálinka • Borok a régió több vidékérôl
Ami a testi-lelki meleget garantálja: kürtôs kalács és forralt bor
Az adventi hangulatot és a kellemes kikapcsolódást biztosítja:
• Soltis Lajos Színház társulata • Kemenesalja Néptáncegyüttes
• A környék iskolásainak adventi és karácsonyi mûsorszámai
A kicsiknek: Állatsimogató; A Mikulás körbejár; Nagy figurás betlehem

» Egészségügyi SZOLGÁLAT

» APRÓHIRDETÉS

Decemberi központi orvosi ügyelet (Csontváry Patika, Telefon: 95/423-742

1. péntek
Dr. Kassas M. Khaled
Horváth Katalin
2. szombat
Dr. Gájer Tatjána
Vida Leventéné
3. vasárnap
Dr. Mesterházy Gábor
Karádi Ferencné
4. hétfô
Dr. Kassas M. Khaled
Horváth Katalin
5. kedd
Dr. Palatka János
Tompa Kálmánné
6. szerda
Dr. Gájer Tatjána
Karádi Ferencné
7. csütörtök
Dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
8. péntek
Dr. Kovács Zoltán
Tompa Kálmánné
9. szombat
Dr. Pánykó Magdolna
Karádi Ferencné
10. vasárnap
Dr. Kassas M. Khaled
Horváth Katalin
11. hétfô
Dr. Gájer Tatjána
Vida Leventéné
12. kedd
Dr. Kovács Zoltán
Karádi Ferencné
13. szerda
Dr. Nagy Ildikó
Horváth Katalin
14. csütörtök
Dr. Pánykó Magdolna
Vida Leventéné
15. péntek
Dr. Mesterházy Gábor
Karádi Ferencné
16. szombat
Dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
17. vasárnap
Dr. Kassas M. Khaled
Vida Leventéné
18. hétfô
Dr. Gájer Tatjána
Karádi Ferencné
19. kedd
Dr. Palatka János
Horváth Katalin
20. szerda
Dr. Kovács Zoltán
Tompa Kálmánné
21. csütörtök
Dr. Pánykó Magdolna
Karádi Ferencné
22. péntek
Dr. Kassas M. Khaled
Horváth Katalin
23. szombat
Dr. Mesterházy Gábor
Tompa Kálmánné
24. vasárnap
Dr. Kovács Zoltán
Karádi Ferencné
25. hétfô (8 órától)
Dr. Nagy Ildikó
Horváth Katalin
26. kedd (8 órától)
Dr. Kassas M. Khaled
Vida Leventéné
27. szerda
Dr. Kovács Zoltán
Karádi Ferencné
28. csütörtök
Dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
29. péntek
Dr. Kovács Larisza
Vida Leventéné
30. szombat
Dr. Márton Katalin
Karádi Ferencné
31. vasárnap
Dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
2007. jan.1. hétfô (8 órától) Dr. Mesterházy Gábor
Tompa Kálmánné
(Szombaton és vasárnap 8–20 óráig, illetve 20–8 óráig felváltva adnak ügyeletet az orvosok.)

az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.
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Celldömölk város központjában 93 m2-es, kétszobás, összkomfortos családi ház sürgôsen eladó. Az épület két lakásegységig bôvíthetô. Ir. ár: 12 M Ft. Tel.: 30/4075238 (délután), 30/407-5228.
Celldömölk zöldövezetében (Szalóky S. utca) 64 m2-es, 2
szobás + erkélyes, egyedi fûtésû, téglaépítésû 2. Emeleti
lakás eladó. Tel.: 30/300-8923.
Celldömölk város központjában 23 m2-es üzlethelyiség
kiadó. Tel.: 95/421-160; 20/370-5767.
Celldömölkön 1 szobás lakás albérletbe kiadó. Tel.:
95/421-282; 70/547-8971.
1300-as kocka Lada, 17 éves, 40.000 km-rel megkímélt,
garázsban tartott állapotban eladó. Ir. ár: 160.000 Ft. Érd.:
Böröcz József Kemenesmihályfa, Akácfa u. 28. Tel.:
95/434-175.

Aranykapu vásár
Celldömölkön a Piactéren
2006. december 4-tôl 24-ig.
December 17-én és 24-én
a Totózó elôtti parkolóban.
Mindenkit szerettel várnak
a szervezôk!

A Trenkwalder-Multiman
Személyzeti Szolgáltató Kft.

megbízója számára keres
1 fô munkatársat az alábbi pozícióba:

Könyvelô (Jánosháza)

CELLI-UDVARHÁZ BT.
I N G A T L A N

A J Á N L A T A :

Celld-ön Celldömölkön, frekventált helyen
lévô családi ház eladó. Ir.ár: 18 M Ft.

Kemeneskápolnán részben felújított, 2
szobás családi ház eladó. Ir.ár: 2,9 M Ft.

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

Kemenessömjénben 3 szoba+nappalis, új
építésû cs. ház eladó. Ir.ár.: 14,9 M Ft

Celldömölkön 3–4 generációs, 380 m2-es
cs. ház eladó. Ir. ár: 50 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+étkezôs cs. ház
garázzsal eladó. Ir.ár: 12,5 M Ft.

Bögötén 2 szobás családi ház gáz+vegyes tüzelésû központi fûtéssel eladó. I.ár: 8,2 M Ft

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

Kemenesmagasiban 2 szobás családi ház
eladó. Ir.ár: 7,3 M Ft.

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház, frekventált helyen
eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Nagysimonyiban 2 szobás családi ház eladó:
Ir.ár: 4 M Ft.

Nagysimonyiban, a régi napközis konyha és
étterem épülete eladó. Ir.ár: 7 M Ft.

Celldömölkön 3 sz+nappalis, 3 éve épült cs.
ház 1091 m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft
Celldömölkön belvárosi, 3 szobás családiház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 M Ft

Celldömölkön 3 sz.+nappalis, cs.ház, 1100 m2
telken eladó. I.ár: 13 M Ft
Celldömölkön 3 szoba, nappali+étkezô cs.
ház garázzsal eladó. Ir.ár: 17 M Ft.

Celldömölkön 3 szoba+nappalis cs. ház garázszsal, frekventált helyen eladó. Ir.ár: 16,5 M Ft

Celld-ön 2 szoba+nappalis cs. ház eladó.
Ir.ár: 9,5 M Ft

• Könyvelés
• Bevallások, statisztikák készítése

Nagysimonyiban 3 szobás családi ház eladó:
Ir.ár: 6,9 M Ft.

Sárváron 2x918m2-es, zártkerti telek eladó.
Ir.ár: 2,9 M Ft.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklôdését,
magyar és idegen nyelvû szakmai önéletrajzát – a pozíció megjelölésével – az alábbi elérhetôségeken várjuk:

Egyéb: Kemenespálfán családi ház eladó. Ir.ár: 2 M Ft. • Jánosházán 3 szobás családi ház
eladó. Ir. ár: 4,5 M Ft. • Köcskön 2 szobás, felújított családi ház eladó. Ir. ár: 6,9 M Ft. •
Borgátán építési telek eladó. Ir.ár: 1.9 M Ft. • Egeralján 4 szoba + nappalis családi ház
eladó. Ir. ár: 14,5 M Ft. • Celldömölkön 3 szobás családi ház garázzsal eladó. Ir.ár: 13 M Ft.
• Jánosházán 2 szobás cs. ház szép állapotban, gondozott kertben eladó. Ir. ár: 7,5 M Ft. •
Nagysimonyiban 3 szobás, teljesen felújított cs. ház parkosított udvarral, dupla garázzsal
eladó. Ir.ár: 18,5 M Ft. • Kemeneskápolnán 3 szobás családi ház eladó. I. ár: 6,5 M Ft. •
Kemenesmagasiban 2 szobás családi ház eladó. ir.ár: 5,5 M Ft.

(Ref.: SZOM-4-121)

Elvárások:
•
•
•
•

Felsôfokú végzettség (PSZF elôny)
2 éves szakmai tapasztalat
Német nyelvtudás
Bejárás megoldott!

Feladatok:

9700 Szombathely, Thököly u. 48.
Tel.: 94/508-563; 20/580-7670
E-mail: szombathely1@trenkwalder.com

Celldömölkön 3 szobás családi ház eladó.
Ir.ár: 17 M Ft.

Külsôvat-Bánhalmapusztán 1+1/2 szobás,
családi ház eladó.

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

