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Kellemes
ünnepeket
kívánunk!

ISMÉT KARÁCSONYI NYEREMÉNYJÁTÉK
A KOLOZSVÁR ÚTI BENZINKÚTNÁL!!!
(CELLDÖMÖLKÖN A MESTERI FELÉ VEZETÔ ÚTON, Volánkút)
Ha október 24. és december 21. között 6.000 Ft
feletti értékben készpénzért tankol (bármely üzemanyagot) és a Shopban legalább 100 Ft értékben
vásárol, részt vesz nyereményjátékunkban!
Értékes díjakkal várjuk kedves vásárlóinkat!
Sorsolás: 2007. december 21., 18 óra Kolozsvár
úti üzemanyagkút!
NE FELEDJE: 95-ös, 98-as, DIESEL ÜZEMANYAG
ÉS AUTÓGÁZ LPG EGÉSZ ÉVEN ÁT
KEDVEZMÉNYES ÁRON! TANKOLJON NÁLUNK,
VELÜNK DUPLÁN NYERHET!

Nyitva tartás:
hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó

Köszönjük minden kedves vásárlónknak
és partnerünknek az egész évi
együttmûködést, egyúttal kellemes
karácsonyi ünnepeket és eredményekben
gazdag új évet kívánunk!
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Az Ünnep – nálunk

hallgatunk, énekelünk, örülünk a jól sikerült
mézeseknek. Milyen szép lesz, ha felkerül a fára! Ráhangolódunk az ünnepre: adventi koszorút készítünk, a gyerekek választják ki, mi kerüljön rá. Ízlésesre sikerült, gyorsan összeállítunk
még egy kopogtatót is.
Karácsonykor a fát mindig együtt díszítjük, a kicsik szívesen vesznek részt az ünnepi készülôdésben. A csomagolással már végeztem, éjszakákat töltöttem ébren, hogy mindenkinek minden meglegyen. Délután a gyermekek karácsonyvárójára igyekszünk, illetve én még maradok – helyettesíteni a Jézuskát – hogy minél nagyobb legyen az öröm, ha hazaérünk, és
higgyenek még egy kicsit a csodában…

Délben vajas bableves, mákos guba, elôtte mézes alma, dió, fokhagyma – hogy jövôre is
egészségesek legyünk. A felnôtteknek mézes
pálinka. Szenteste ünnepi vacsora, éjjel 11 körül készülôdés a templomba. Mennybôl az angyal…, Csendes éj, Pásztorok, pásztorok… Éjféli mise, csendes hóesés. Sokan gyülekezünk a
templomban, felcsendül az orgona hangja és az
Ave Maria dallama is. Mise után sok ismerôssel
találkozom, áldott ünnepeket kívánunk egymásnak. Fél kettô, mire hazaérünk, talán fél három is elmúlik, mire lepihenünk. Elcsendesedett

minden egy rövid idôre… Volt már olyan ünnepünk, amikor az intézetben lakó fogyatékosok
napjait varázsoltuk ünnepivé. A magunk és az ô
örömükre eljátszottuk a karácsonyi misztériumot, utána énekeltünk gitárkísérettel, majd
megajándékoztuk egymást valami csekélységgel – ez is feledhetetlen élmény mindannyiunk
számára.
Egy másik év, akkor már többgyermekes családként készülôdünk a karácsonyra. Hetekkel
korábban mézeskalácsot sütünk, együtt díszítjük a gyerekekkel, közben karácsonyi dalokat

Lelkészek
beiktatása

Misék és istentiszteletek ünnepi rendje

December 15-én beiktatták hivatalukba Rác
Dénes és Rác Dénesné evangélikus lelkészeket. Az iktatást Rostáné Piri Magda, a Vasi
Evangélikus Egyházmegye esperese végezte. Igét hirdetett Ittzés János, a Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke.

Minden kedves olvasónknak
és hirdetônknek áldott karácsonyt és békés, boldog új
évet kívánunk!
Következô lapszámunk 2008. január 11-én jelenik meg.

Katolikus
December 22., 14.00 – idôsek karácsonyi ünnepe a Szent Márton Otthonban.
December 22., 15.00 – Karácsonyi
hangverseny a kegytemplomban a
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola énekkarának elôadásában.
December 24., 16.00 – a Jézuska-várás
ünnepi mûsora a kegytemplomban.
December 24., 0.00 – éjféli mise.
December 25. és 26., – ünnepi miserend: 7.00, 8.30, 10.00, 18.00.
Evangélikus
December 24., 18.00 – istentisztelet,
templom.
December 25., 10.00 – istentisztelet,
Úrvacsora, templom.
December 25., 18.00 istentisztelet –
gyülekezeti terem.
December 26., 10.00 – istentisztelet,
úrvacsora, templom.
December 26., 18.00 – istentisztelet,
gyülekezeti terem.
Református
December 23., 10.00 – istentisztelet
December 24., 17.00 – Gyermekek
karácsonya.

»LOSONCZ ANDREA

December 25., 10.00 – ünnepi istentisztelet, úrvacsora.
December 26., 10.00 – ünnepi istentisztelet, úrvacsora.
Karácsonyi istentiszteleti rend – Alsóság (evangélikus)
December 24. Alsóság – 16.00 – Karácsony esti családi istentisztelet
December 25. Izsákfa – 8.30 – istentisztelet úrvacsorával. Alsóság –
10.00 – istentisztelet úrvacsorával.
December 26. Alsóság – 10.00 – istentisztelet úrvacsorával.
Miserend – Alsóság (katolikus)
December 24., 15.00 – Jézuska-várás
az alsósági templomban.
December 24., 0.00 – éjféli mise.
December 25., 26. – 10.00 – ünnepi
nagymise.
Izsákfa
December 24., 22.00 – elô-éjféli mise
az izsákfai templomban.
December 25., 8.30 – ünnepi nagymise, ennek keretében a gyermekek
karácsonyi pásztorjátéka.
December 26., 8.30 – ünnepi nagymise.

„Életem folyamán többször éltem meg nehéz helyzetet. Olyankor mindig azért fohászkodtam,
hogy egyszer majd tudjak nevetni. Fohászom nem volt hiábavaló. Mindenkinek kívánom, hogy
ne csak az ünnepen, a hétköznapokon is tudjon szívbôl nevetni, mert a nevetés kegyelmi
állapot. A vidámság teszi igazán ünneppé az ünnepet, s ez színesíti meg hétköznapjainkat.”
LOSONCZ ANDREA

„Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények, a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol, s a gyertya fényénél még a csillag is táncol.
Mikor a fenyô illata megérinti szívünk, ezen az estén, kicsit az álmokban is hiszünk.
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni, és másokért a szokottnál is többet tenni.
A rohanó világban megkoptak a fények, halványak a hitek, és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban, ôszintén szeretni, és bízni a jóban.
Ôrizzük meg karácsonyunk fényét, S ôrizzük a szeretetben való hitünk reményét.
Hisz ma este mink is gyermekek vagyunk, s gyermeteg vágyainknak ma határt nem szabhatunk.”
TAKÁCS MÁRIA
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Döntés iskolafelújítási pályázatról
2007. december 10-én rendkívüli ülést tartott Celldömölk Város Képviselô-testülete.
A nyílt ülésen Fehér László polgármester
tájékoztatott a zárt ülésen tárgyalt napirendrôl, nevezetesen a kötvénykibocsátásról. Az önkormányzat nyolc banktól kért
árajánlatot, de csak négy banktól érkezett
érdemleges válasz. A döntés értelmében
500 millió forint értékben bocsátanak ki
kötvényt 20 éves idôtartamra, kétéves türelmi idôvel. A Kereskedelmi és Hitelbank
Zrt. adta a legjobb ajánlatot, a másodikat
pedig a Raiffeisen. A kibocsátandó kötvényeket uniós pályázati önrészhez, városfejlesztéshez, kórháztámogatáshoz illetve a
fürdô területén kialakítandó kempinghez
használnák fel.
Az ülés elsô napirendi pontjaként a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretén
belül megvalósítandó iskolafelújítási pályázati lehetôséget vitatták meg a képviselôk. A bizottsági döntés értelmében az
500 millió forintos beruházást célozza meg

az önkormányzat. Az eredeti elképzelés az
volt, hogy új tornacsarnokot építsenek, de
– mint kiderült – ebbe az összegbe nem fér
bele, viszont lehetôségként egy következô
szakaszban megvalósulhat.
Az ülésen kiderült, hogy a projekt 620 millió
forint költségigényû, hiszen a volt Eötvös és
Gáyer iskolák felsôs épületrészeinek felújítása 420 millió forintba, az alsósági tagiskoláé 105 millió forintba kerülne, a fenti
összegeken kívül 45 millió forintot eszközbeszerzésre, 50 millió forintot pedig a pályázathoz kapcsolódó költségekre fordítanának.
Az ülésen kiosztott bizottsági döntés értelmében az eredeti javaslat szerint az Eötvös
és a Gáyer felsôs épületeire 460 millió forint, az alsósági iskolára 100 millió forintot
költenének, de eszközbeszerzésre és a pályázathoz kapcsolódó költségekre 30-30 millió forintot számítottak fel. A városfejlesztési bizottság döntött arról is, hogy a Gáyer alsós épülete a jelenlegi pályázati konstrukcióban ne kerüljön felújításra, azt egyéb

módon kívánják megoldani. Söptei Józsefné
képviselô felvetette: ha sikeres lesz a pályázat, egy a 20. századnak megfelelô szintre
tudják hozni az iskola épületét. Mivel azonban nem épül meg az új tornacsarnok, fel
kell újítani a régit és a Gáyer alsós épületét
is, mivel épp a jó óvodai körülmények közül
kikerülô kisiskolások tanulnak a legkorszerûtlenebb épületrészben. Ha az eredeti számításoknál maradt volna a javaslattevô, ez
a fennmaradó 35 millió forintból megvalósítható lett volna. A képviselô-testületi
döntés értelmében a 620 millió forintból
420 millió forint jutna az Eötvös és a Gáyer
felsôs épületeinek részleges felújítására,
105 millió az alsósági iskola épületének
felújítására, 45 millió forint eszközbeszerzésre, 50 millió pedig a pályázathoz kapcsolódó költségekre.
Harmadik napirendi pontként a luxusadóról szóló rendelet megalkotásáról döntött
a testület.
»LOSONCZ ANDREA

Reformról, pályázatokról
A felújított mûvelôdési központ és
könyvtár épületét tekintette meg novemberi látogatásakor Kiss Péter kancelláriaminiszter Fehér László polgármester
és Szabó Lajos országgyûlési képviselô
társaságában. A kormányzati támogatásból átalakított épületen kívül a regionális
forrásból megújult színházterem is elnyerte a tetszését városunk szülöttének,
aki a könyvtárban internetezô gyerekekkel és a kávézóban lévô vendégekkel is
elbeszélgetett. A Szilágyi-hagyatékról
felidézte, hogy a Szomszédok címû sorozatból számára is ismerôsek a kerámiák.
Az egyelôre kialakításra váró mozihelyiséggel kapcsolatban pedig elmondta,
hogy a filmszínház minden korosztály
számára fontos a városban, biztatta a városvezetést, hogy mindenképpen pályázni kell továbbra is, hisz ilyen célokra is
van elkülönített forrás.

A lakossági fórumon a kormányzat különbözô területein zajló reformokkal kapcsolatban például az egészségügyi átalakításokat hozta példának. Kiemelte, hogy a reform-átalakítás nyomán ebben az évben
40 milliárd forint maradt az Egészségbiztosításai Alapban. Ez köszönhetô annak például, hogy több százezren lettek „potyautasból” a társadalombiztosítás fizetôi, illetve ellenôrizhetôvé vált a gyógyszertámogatás rendszere, ésszerû felhasználása.
A maradványból tízmilliárd forintot osztanak szét októbertôl decemberig három
részletben a kórházak között. Ebbôl az
összegbôl a celldömölki kórház 20 millió
forintot kapott novemberben, az összeget
a kórházi mûködésben a betegellátás javítására fordítja az intézmény.
A miniszter számára Fehér László vázolta a
további fejlesztési elképzeléseket, amelyekre európai uniós forrást szeretne sze-

rezni a város. Az általános iskola épületeinek felújítása fontos törekvése a városvezetésnek. Ezzel kapcsolatban elhangzott,
hogy a régióban sok település pályázik erre a célra, de jó pályázattal nyertes lehet
a város. Ám inkább két év múlva adja be
az önkormányzat a pályázatot, minthogy
korábban kisebb összeget nyerjen e célra
a város számára minimálisan szükséges
500 millió forintnál. A városközpont-rehabilitációs támogatási forráshoz minden város hozzájuthat. A polgármester megerôsítést kapott arra, hogy ez minél elôbb, még
a fejlesztési ciklus elsô kétéves idôszakában megvalósulhasson, így folytatódhat a
város magjának arculatváltozása. Kiss Péter jónak tartotta azt a törekvést, hogy a
járóbeteg-ellátás fejlesztése során minél
több funkció kerüljön be a kórházba, illetve a rehabilitációs ellátás bôvítését is fontos elképzelésnek nevezte meg.

Bár a 2007-es évbôl még egy jó hét hátravan, mondhatjuk, hogy ismét elszállt felettünk egy esztendô. Hogy milyen volt? Nem
könnyû rá válaszolni. Egy biztos, a családoknak nehezebb, mint az elôzô. Ha a településeket nézzük, változó a kép. A mi városunk még nem nagyon panaszkodhat, bár vannak itt is problémák. Volt, amiben elôbbre tudtunk lépni, de voltak olyan kérdések is, amelyeknél megrekedtünk.
A nagypolitikát bizony nem nagyon állíthatjuk példaként magunk elé. Sok a gond, sok az ellentét. Az érdekek más-más irányba mutatnak, attól függôen, hogy ki hová tartozik. Pedig csak egy lenne a fontos, a legeslegfontosabb, hazánk érdeke. Kicsiben pedig a települések, adott esetben a városunk elôbbre lépése, s ennek érdekében minden más mellékes.
Bízzunk benne, hogy a jövôben így is lesz! Boldog új évet!
VÖLGYI LÁSZLÓ
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Boldog családok
Ha boldog családra gondolunk, legtöbbször mosolygós apa, anya és két, esetleg
három egészséges, szép gyermek csillogó szeme jut eszünkbe. És ha nincs anya
vagy apa, ha nem két vagy három a
gyermek, hanem öt vagy hét, és ha tartósan és megváltoztathatatlanul nincs
egészség?
A válasz: ôk is lehetnek boldog családok.
Ôk azok, akiknél ez a fogalom mást jelent,
mint az átlagembernél: többet. A mindennapok megharcolt sikereit, az apró eredményeket, az együtt tölthetô órákat… az
életet. A bennük hordozott szeretet és önfeláldozás, az egymásra figyelés náluk
mindennapos megnyilvánulás.
Böcskei Lajos Celldömölkön nevelkedett,
családot alapítani került el egy idôre szülôvárosából. Pár éve hazamenekült, magával hozva hét gyermekét. Párja nem
bizonyult gondoskodó anyának, a nagyobb bajokat kerülendô gondolta Lajos,
hogy fordít az életükön. Szülei itt laknak,
az ô segítségükkel próbál otthont teremteni gyermekei számára. Ma Richárd 17,
Noémi 15, Amanda 11, Vera 10, Kati 8,
Lajoska 7, Bianka 5 éves. A két nagy már
középiskolás. A család lakhelye albérlet,
ami megfelelô lenne, ha nem lenne bizonytalan hosszú távon. Hiába lennének
jogosultak önkormányzati lakásra, ma
már kilenc fôre méretezett lakása alig
van az önkormányzatnak. Pedig biztos
lakhatási lehetôséggel az a három kisgyerek is velük lehetne, akik most átmeneti nevelésben vannak. Gyakran jönnek
onnan haza, a szüneteket mindig, a hétvégéket is minden hónapban legalább
egyszer együtt töltik.
A lakásuk rendje, tisztasága díszére válna
bármely háziasszonynak. Lajos rendszeresen fôz, különösen hétvégeken van nagy
keletje a házi kosztnak.
A takarítás, mosás, vasalás közös munka. Szerencsére az itthon lévô gyerekek

már elég nagyok ahhoz, hogy a két mûszakban dolgozó apuka mellett néha
önállóan menjenek iskolába. Lajos azt
mondja, mindenük megvan, ami nagyon kell. Amikor hazajöttek, sokat segítettek a rokonok, ismerôsök, hogy
talpra tudjanak állni: összejött a lakás
legfontosabb berendezése. Néha kapnak segélyt meg havi 2500 forint lakhatási támogatást…
A karácsonyt már nagyon várják, fôleg a
gyerekek. Valamennyien itthon lesznek.
Mindenki kap ajándékot, persze azt a listát, amit a gyerekek felsoroltak, nem
tudja teljesíteni. Tudja, nem fognak a
gyerekek követelôzni, megértik: most erre tellett a Jézuskának. Az apa igyekszik
pótolni az édesanyát, de ez nem sikerül,
nem sikerülhet teljesen. A gyerekeknek
hiányzik, fôleg, ha nagyon várják, és
mégsem érkezik. Ösztönösen védekeznek a fájó hiányérzettel szemben: keveset beszélnek róla. Néha telefonál, talán
karácsonykor betartja ígéretét, és biztosan eljön…
Lajos a téli szünetben szabadságon lesz.
Mosolyogva mondja, neki nem kell semmi;
ami jó lenne, az a nagyobb anyagi és lelki
biztonság. Hát… nem biztos, hogy meg
fogja kapni, lakást nem szokott hozni a Jézuska. Helyette hét gyermek öröme, kacagása lesz az ajándék.
Pôcze Lilla épp olyan bizakodóan, boldogan készült az anyaságra, mint minden,
gyermekét tervezve váró kismama. A kis
Roland azonban túl korán érkezett, alig
több mint egy kilósan és nem teljesen
egészségesen. Késôbb kiderült, nagyobb
a baj, mint ami látszott: a kis emberke
halmozottan fogyatékos lett. Hároméves
koráig szinte állandóan kórházban volt
édesanyja kíséretében, számtalanszor a
puszta életéért küzdöttek. Rolika most
már hatéves, és a három év alatt addig
jutott vele az orvostudomány és a szeretô édesanya, hogy itthon lehet, családi
körben gondozhatják. Ennek érdekében
az édesanya gyógypedagógiai asszisztensi tanfolyamot is elvégzett. Ebben az emberfeletti küzdelemben Lilla társ nélkül
maradt. Rolika édesapja nem vállalta a
mindennapos küzdelmet a beteg gyermekért.
Lilla viszont elfogadta ezt a helyzetet és
igyekszik kihozni belôle mindent, ami kisfiának és neki is jó. Szüleire messzemenôen számíthat, hiszen ez a feladat több
embert igényel, a nap 24 órájában készenlétben kell lenni. A kisfiút hetente kétszer

viszik gyógytornára illetve korai fejlesztésre. Ami eredményt elérnek, az nem hasonlítható az egészséges gyermekek fejlôdéséhez. Három évvel ezelôtt Rolika
összes izma megfeszülô görcsben volt, ma
már egyik kézbôl átveszi a szaloncukrot a
másikba. Ez óriási eredmény az ô esetében. Az egykor mosolytalan kisfiú ma már
sokat kacag, szavakat mond, tud örülni.
Lehet vele kommunikálni. Szereti a zenét,
anyukája sokat énekel neki. Lilla nem gubózik be beteg gyermekével. Igazi barátai
megmaradtak, újakat is talált, hasonló
sorsú gyermekek szüleiben. Rendszeresen
találkozik velük, ôk és gyermekeik elfogadják Rolikát így is. Sokat sétálnak, kirándulnak a nagyszülôk segítségével. Ami
nagyon hiányzik, az egy nagyméretû, fekvôs babakocsi, mert ami van, már „kinôtték”. Sajnos, ez olyan speciális eszköz,
amit nem lehet kapni. Kisfia mellett ápolási díjat kap, ez egy – bár szerény, de –
biztonságot jelentô megoldás. Szerencsére az egyéb költségekhez is – utazás,
gyógyszerek, tápszerek – kap támogatást.
Lilla szeretne tanulni, hiszen fôiskolai tanulmányait kellett félbeszakítania kisfia
betegsége miatt. Rolika mellett menni
fog, jó gyermek, nem nyûgös.
Panaszt nem lehet hallani, pedig nem
volna csoda. Csak jót és köszönô szavakat mond az orvosokról, gyógyszerészekrôl, védônôkrôl, de a hivatali ügyintézôkrôl, utcabeli emberekrôl is. Úgy érzi, rengeteg szeretetet kap, és talán ez is erôsíti, hogy ô is tud adni. Természetesen
várják a karácsonyt. Tavaly is nagyon tetszett kisfiának a karácsonyfa, a sok csillogó dísz, zörgô szaloncukor, és a szép
karácsonyi énekek, amiket Lilla már naponta elénekel neki.
Befejezésül: minden, a mindennapok apró
bosszúságait felnagyító, elégedetlen embernek ajánlom, vegyenek példát a fenti
családokról.
»KUSTOS LÁSZLÓNÉ
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Fejlôdô üzemeink
A közelmúltban két üzemünk – a
König Maschinen Kft. és a Wewalka
Kft. – jelentôs állami segítséget kapott
fejlesztési elképzelései megvalósításához. Többoldalú megközelítésben is
nagy jelentôségû ez az esemény. Jelenti elsôsorban azt, hogy ezek az
üzemeink megtalálták helyüket városunkban, hosszabb távra tervezik mûködésüket. Vélhetôen nyereségesek,
ami mindenképpen jó tulajdonosnak,
dolgozónak és az államnak egyaránt.
A beruházásokkal nô a foglalkoztatottak száma, ami szintén nyereség a
városlakóknak. A fejlesztések befejezésével vélhetôen a cégek által fizetett iparûzési adó is emelkedik.

A két vállalkozás vezetôit – Takács
Imrét, a König Maschinen Kft. ügyvezetôjét és Berta Pétert, a Wewalka
Kft. gazdasági vezetôjét a részletekrôl kérdeztem.
T. I.: Cégünk a grazi König cég leányvállalataként 1991-ben került osztrák tulajdonba. Celba Kft. néven üzemeltünk
2006-ig, ettôl kezdve König Maschinen
Kft. a nevünk. Ma is sütôipari – ezen
belül pékségek, kenyérgyárak által
használt – gépeket gyártunk.
B. P.: A vállalkozás 2005-ben indult
be, kezdetektôl péksüteményeket
készítünk szezonális jelleggel, változó összetételben. Termékeink Ausztriába kerülnek, szerencsére egyre növekvô mennyiségben.
» Milyen jellegû beruházáshoz kapták a támogatást?
T. I.: Cégünk kinôtte magát, jelentôsen
nôtt az igény a termékeink iránt. Ezért
2006-ban új üzemcsarnok építésébe
kezdtünk, melyet az idén be is fejeztünk. Ez a beruházás teljesen önerôbôl valósult meg, mivel eddig nem
6

volt olyan pályázat, amiben részt vehettünk volna. Az idén lett elôször
számunkra is elérhetô egy olyan pályázat, melyen új gépi berendezéseket lehet venni és infrastruktúrát létrehozni. Nekünk is ez a célunk.
B. P.: Az induló projekt három részre
bontható: az elsô csomag a gyártósorhoz tartozó, azt kiegészítô gépeket tartalmaz. A második része a pályázatnak infrastrukturális fejlesztés:
egy tisztítómûvet építünk a szennyvíz elôszûrésére. És végül: dolgozóinknak bôvítjük az öltözôrendszert
és néhány iroda is épül.
» Milyen összegû a tervezett projekt?
T. I.: A pályázat 25%-os támogatottságú, tehát az elnyert 78 millió forintból könnyen kiszámítható, hogy
312 millió forint lesz a „végszámla”.
B. P.: A Gazdasági Minisztérium által
kiírt, EU-s ún. GOP-pályázaton 25%os intenzitású támogatással nyertünk
52 millió forintot. A teljes költség 209
millió forint lesz.
» Mikor valósul meg a beruházás?
T. I.: Nekünk 2009 év végéig kell beszerezni a mainál nagyobb teljesítményû, korszerûbb, pontosabb gépeket.
B. P.: Már elkezdtük a gépek megrendelését. Az építéssel járó munkák a
tavasszal kezdôdnek, a tisztító értelemszerûen a gyár területén, az öltözôk a jelenlegi öltözôk fölé, emeletráépítéssel készülnek. Nekünk 2008
végére kell befejezni a munkálatokat.
» Kérem, szóljanak a beruházás létszám-, illetve szakember-szükségletérôl is…
T. I.: Az üzemcsarnok építése elôtt
138, míg ma 158 fôt foglalkoztatunk.
A gépi beruházás már nem jár jelentôs többlet-létszámigénnyel. A létszámfejlesztésre jó lett volna pályázati támogatást kapni, de a feltételek
Celldömölkön nem teljesíthetôek.
Szükség van viszont folyamatosan jó
szakmunkásokra, aminek a feltöltése
bizony – a jelentkezôk kis száma
miatt – akadozik.
B. P.: Nálunk a létszámfelfutás a termékeink iránti növekvô igény miatt
már megtörtént. A 2005-ös induló
létszám 2006-ra 150 fô lett, jelenleg
pedig már 280 fôt foglalkoztatunk.
» Ismeretes, hogy részt vállalnak a
szakmunkásképzésben is...
T. I.: Létérdekünk, hogy jó szakembereink legyenek. Mi nem tömegcikke-

ket gyártunk, hanem egyedi, kis szériájú berendezéseket, amihez a legfontosabb „hozzávaló” a jó szakember. Kialakítottunk egy tanmûhelyt és
jelenleg 18 lakatos tanulónk van.
Azokkal, akikre már a mûhelyben is
számíthatunk, tanulószerzôdést kötünk. Ez pénzbeli juttatást, útiköltségtérítést és étkezési hozzájárulást valamint biztos munkahelyet jelent.
B. P.: Bennünket még nem érint
testközelbôl a szakképzés, hiszen a
most beiskolázott cukrásztanulók csak
két év múlva kezdik a gyakorlati oktatást. A szakképzô iskolával megállapodásunk van, támogatjuk az ilyen
terveket. Nekünk nagyon jó, hogy a
hozzánk kerülô dolgozóknak lesz elôképzettsége, biztosan másképpen állnak a munkához. A továbbképzésre is
megadunk minden lehetôséget.
» Év vége közeleg. Ez egy kicsit az
ember felé fordulást is jelenti, még a
munkahelyeken is...
T. I.: Mi is ekkor tartjuk dolgozóinknak
az évben a második közös rendezvényt
(az elsô nyár elején van, a szabadságok elôtt), egy kis karácsonyi hangulattal, eszem-iszommal, beszélgetéssel.
B. P.: A Karácsony elôtti héten mi is
tartunk egy fehér-asztalos összejövetelt, ahol megköszönjük az éves
munkát és elmondjuk jókívánságainkat az új évre.
» Az eljövendô új év pedig mindkét
vállalkozásnál a gyarapodás éve
lesz. Sok sikert kívánunk hozzá!
»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

„Ma már nem szereznek örömet a tárgyak. Képesek túlélni
engem. Az élmény csak az
enyém és mindenhová magammal vihetem.”
KUSTOS LÁSZLÓNÉ
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Csángókról, igaz történetek
Igazi kulturális ritkasággal szolgált
közönségének Jáki Sándor Teodóz
gyôri bencés szerzetes-tanár, aki
2007. december 7-én tartotta a fenti
címen elôadását a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban. Az
elôadó igazi elkötelezettsége a magyar népzene szeretete iránt kodályi
kötôdéssel indult. Ô maga 5035 dalt
gyûjtött, és 51 évig állt a tanári katedrán a gyôri bencés gimnáziumban. Erdélyhez való kötôdése is 30
éves múltra tekint vissza, mely igazi
élményeket, ugyanakkor sok esetben
veszélyes helyzeteket is tartogatott
számára. Bujkálnia, menekülnie kellett a Securitate nyomozói elôl, mégsem tántoríthatta el semmi attól,
hogy a legelesettebbeket, a moldvai
csángókat keresse fel. Igazi ritkaságokat gyûjtött, melyeket aztán tanítványaival azonnal énekelt is a gyôri
bencés templomban. Az elôadáson
történelmi áttekintést is kapott a
hallgatóság, a Bukovinából Bácskába,
majd Magyarországra menekült szé-

kelyek sorsáról. Megtudhattuk azt is,
hogy Jáki Teodóz nem csak elméletében, hanem gyakorlatában is követi
Kodály Zoltánt, hiszen végigjárta
mind a 26 felvidéki falut, ahol Kodály
is gyûjtött.

A diavetítés és a korhûen elôadott
énekek egy olyan világba röpítették
el a hallgatóságot, mely földrajzilag
iszonyú távol van tôlünk, lelkületében
mégis számos példával szolgálhat.
Teodóz atya számtalan anekdotát,
kedves történetet is elmesélt, melyek
mosolyra hangolták a hallgatóságot.
Külön kiemelte, hogy a magyar történelmet, Nagy-Magyarország történetét a jelenleginél sokkal hatékonyabban kellene tanítani az iskolákban, hiszen a megmaradás záloga az erôs
nemzeti öntudatban leledzik. Ezt kellene megtanulni a moldvai csángóktól és székelyektôl, hiszen ôk sokkal
sanyarúbb körülmények között is
megmaradtak magyarnak. Nyelvük
legközelebb áll ôsi nyelvemlékeink
nyelvezetéhez, a Halotti beszédhez
és az Ómagyar Mária-siralomhoz. A
legkedvesebb dicséretet egy csángó
asszonytól kapta: „Páter, ha még sokat jár hozzánk ide, Moldvába, olyan
szépen megtanul magyarul.”
»ROZMÁN LÁSZLÓ

Jubileumi est Ostffyasszonyfán
Fennállásának harmincéves jubileumát ünnepelte az Ostffyasszonyfai Citerazenekar
és Népdalkör 2007. december 8-án az
ostffyasszonyfai mûvelôdési házban.
A zsúfolásig megtelt nagyteremben elôször az együttes egykori alapítóira emlékeztek a jelenlegi tagok, majd fergeteges
nyitóblokkal hangolták jókedvre a közönséget. A meghívott vendégmûvészek és
csoportok színvonalas mûsorszámokkal köszöntötték az ünnepelteket. A Vasi Népdalstúdióval régóta példaértékû munkakapcsolatot építettek ki az ostffyasszonyfaiak,
de ugyanez mondható el Borsi Ferenc citerásra is, aki visszatérô vendége a helyiek
által szervezett szakmai napoknak. Joós
Tamás énekmondó kötôdése is természetesnek mondható, mint ahogy a
Folktarisznya és a Galagonya együttest is
ismerôsként köszönthették a helyiek. A
celldömölki Ómuzsika együttes zenéjét a
családi kötôdésnek köszönhetôen élvezhette a közönség. A mûvészeti vezetô,
Gregorich Ferenc leánya, Zsófia nem csak a
citerával bánik jól, hanem az Ómuzsika zenéjéhez illô hangszereket is mûvészi módon szólaltatja meg. A Perenyei Férfi Nép-

dalkör – Tanai Erzsébet vezetésével – még
inkább fokozni tudta az amúgy is tetôpontjára hágott hangulatot. A mûsor zárásaként megint a citerazenekar és a népdalkör következett, mely a záró blokkban is
megmutatta, hogy méltó az egykori nagy
elôdökhöz, illetve, a folyamatos megújulás
és tagcserék közepette is mindig színvonalas produkcióra képes.
A program végén Kovács Ferenc országgyûlési képviselô, a Vas Megyei Közgyûlés
elnöke köszöntötte a jubiláló együttest és
adta át nekik a díszoklevelet. Méltatásában elmondta, mennyire fontos a népi kultúra ápolása, mely természetesen nem
csak magyar nyelven, hanem Vas megye
minden nemzetiségének nyelvén a maradandó értékeket közvetíti. A korábbi sikeres építészeti kiadványból kiindulva, ahhoz
hasonlóan sorolta a vasi kultúra gyöngy-

szemei közé az ostffyasszonyfai együttest
és kívánt további sok sikert a munkájukhoz. A közgyûlés elnöke után Gecse József
Ostffyasszonyfa polgármestere, majd a
vendégegyüttesek és zenészbarátok is köszöntötték az ünnepelteket. A jubileumra
készült el Gregorich Ferenc szerkesztésében az Álom esett a szememre címû jubileumi kiadvány, mely portrékat, népdalcsokrokat és népmeséket is tartalmaz.
»ROZMÁN LÁSZLÓ

Jó lenne mindig csak a Szépet és a Jót írni. Ezzel szemben írjuk az Igazat és a Valódit. Hiszem, hogy
ha ezt emberséggel és hitelesen tesszük, akkor nyugodtan adhatjuk minden sorunkhoz az
„arcunkat”. Szeretettel kívánok minden Olvasónak emberközeli áldott karácsonyt, és csak igazmondást hozó, emberséggel megélhetô Újesztendôt!
ROZMÁN LÁSZLÓ
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Tokorcson az önkormányzat gondoskodott a faluban élô gyermekek Mikulás-várásáról. A faluház megtelt az
ünnep hangulatával, hiszen kézmûves foglalkozás, sütemény, tea várta
a Mikulás mellett a gyermekeket.

» Süteménysütô verseny
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
adventi karácsonyváró süteménysütô
versenyének eredménye:
I. helyezés
Benkô Béláné
II. helyezés
Bolla Ernôné
III. helyezés
Csendôr Jánosné
Tulok Józsefné
Kiemelt különdíj: Szabó Valéria
Különdíj: Nagy Józsefné, Németh Istvánné, Kocsis Sándorné, Vincze Sándorné.
„A legkisebb gyertyafény is megtanít bennünket arra, hogy érdemes
egy kis fényért, melegért tövig leégni, mert a kis dolgok fénye az, ami
meleggé, és széppé teszi az életet.”
REINER ANITA
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Gobelinek a fürdôn
December 4-én Standi Imréné és
Gosztonyiné Torma Marianna gobelinképeibôl készült kiállítás a Vulkán
fürdôn.
Standi Imréné öt-hat évvel ezelôtt
kezdett el gobelinezni és mint elmondta, ez a tevékenység a csendet,
a nyugalmat, és a kikapcsolódást jelenti számára. Alkotásai között elsôsorban tájképeket találunk, de csendéletek is elôfordulnak.
Gosztonyiné Torma Marianna már
húsz éve tevékenykedik a gobelinek
világában és élvezi, ahogy keze alatt
a fonalak és színek hatására életre
kelnek a képek. Munkái között portrékat, tájképeket, egyházi témákat,
» FELHÍVÁS
A Celli HUKE KFT. ezúton értesíti a
Tisztelt Lakosságot, hogy a karácsonyi ünnepek miatt a hulladékszállítás rendje az alábbiak szerint
változik:
2007. december 26., szerda helyett: 2007. december 27., csütörtök.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és
sikeres, boldog új esztendôt kíván a:
CELLI HUKE KFT.

fotó: völgyi lászló

Mikulás-váró

Új Kemenesalja

csendéleteket, tûgobelineket lehet
felfedezni.
A két alkotó gobelin-tárlata január
10-ig tekinthetô meg a Vulkán fürdô
konferenciatermében.
»REINER ANITA

Hagyományos karácsonyi vásárt tartott az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület. A
bevételt jótékony célokra fordítják.

Nem azt szeretném, hogy úgy lásd a világot, ahogy én látom,
Csak megállítom a pillanatot, amibôl késôbb megérted a világot…
Lehet azt hiszed, csak az van ami a Te világod,
pedig van ezernyi pillanat amit nem veszel észre és késôbb megbánod….

MAJOR TAMÁS
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Mozgássérültek karácsonya
A Vas Megyei Mozgáskorlátozottak
Egyesületének Celldömölki Csoportja december 14-én tartotta karácsonyváró mûsorát. A Városi
Óvoda és a Városi Általános Iskola
tanulói színvonalas mûsorral tették emlékezetessé az ünnepet. Fehér László polgármester köszöntô

szavai után a kötetlen beszélgetésé és a zenéé lett a fôszerep, melyet Kapui Gyula Fény triója szolgáltatott. Holpert Jenôné, a helyi
csoport vezetôje elmondta, köszönik a támogatást minden vállalkozónak, akik lehetôvé tették az est
megszervezését.

Lelkünk muzsikába öltöztetve
Zsúfolásig telt december 15-én a mûvelôdési ház galériája és
karzata az Ómuzsika együttes karácsonyi koncertjére érkezett érdeklôdôkkel. Az együttes a reneszánsz és a korabarokk zenéjét mutatta be korhû hangszerekkel és a minden
idôben legszebb hangszerrel, az énekhanggal.
Az elôadott dalok zeneileg és tartalmilag is széles repertoáron mozogtak: a vidám francia sanzonon és a szicíliai
melankolikus dalon át a megzenésített mesékig, altatókig
és természetesen egyházi énekekig. A zeneszerzôk között
is megtalálhatók a kor ismert és ismeretlen remeklôi, van
köztük temetôi gondnok, „hivatásos” király, fél országot
birtokló nemesember. A dallamok változatossága hol áhítatos csendre, hol szék alatti tánclépésekre ösztönözte a
lelkes közönséget.
Akiknek a szép estét köszönhetjük: Molnár Adél, Makkos
Lilla, H. Makkos Dalma, Gregorich Zsófia, Mogyoróssy Botond, és az együttes mûvészeti vezetôje, dr. Handler Ákos.

Karácsonyról gyerekeknek

December 6-án Celldömölkön is járt a
Mikulás. A mûvelôdési központ színházterme zsúfolásig megtelt, a gyerekek izgatottan várták.

Mesteriben régi szép népszokást elevenítettek fel gyermekek és felnôttek:
a kántálás, regölés szokását. Ezt hagyományteremtô szándékkal tették.

A Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság Ifjúsági Csoportja és a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
ez évi utolsó rendezvényére került sor
december 14-én. Lukácsy Katalin zenés-gitáros karácsonyváró mûsorának
lehettek részesei a gyermekkönyvtárban szép számban összegyûlt gyerekek és szüleik. A Mennybôl az angyal
címû ünnepváró program kezdetén a
színmûvész egy ének közös megtanulására buzdította közönségét, amit aztán a rendezvény végén már együtt
daloltak a résztvevôk.
A közel egyórás verses-zenés barangolás során Falu Tamás, Baranyi Ferenc, József Attila, Dsida Jenô, Gárdonyi Géza, Dutka Ákos által írott, karácsonyt idézô költemények hangzottak el és csendültek fel megzenésített formában az elôadó gitárján.
Lukácsy Katalin a gyerekek mozgósításával, és jó hangulatot varázsolva
körükbe szólaltatta meg a sokak által
ismert vagy addig még ismeretlen

dalokat, verseket. A mûsor címadó
dalán kívül több, klasszikusnak számító, karácsonyi hangulatot idézô
éneket dúdolhattak és dalolhattak
együtt a gyerekkönyvtárban megjelentek. Az ismerôs magyar dallamok
mellett jól ismert és népszerû idegen
nyelvû karácsonyi melódiák is felcsendültek, így téve teljessé az ünnepvárás hangulatát.
»REINER ANITA
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Országos I. helyezéssel fejezte be tanulmányait
Ilyenkor, év végén
áttekintjük,
mennyire volt sikeres számunkra
az év, megvalósítottuk-e a korábban kitûzött célokat. Celldömölkön
az egyik legsikeresebb tanuló Ferencz
Marcell, a volt Gáyer Gyula Általános Iskola végzôs diákja, aki
az elmúlt tanév utolsó hetében megrendezett Kerékpáros Iskola Kupa
Közlekedésismereti Tanulmányi Versenyt kettôs gyôzelemmel nyerte
meg. Ezzel a kimagasló teljesítménnyel fejezte be általános iskolai
tanulmányait.
» Mit jelent a kettôs gyôzelem?
– A versenyen 40 fiú és 40 leány
mérhette össze tudását. A verseny
végeztével külön értékeltek nemek

szerint és összetettben is. A fiúk versenyében illetve az összetett (fiúlány) versenyben is sikerült az elsô
helyet megszereznem.
» Milyen feladatokat kellett megoldani?
– KRESZ-elméleti ismeretek, kerékpáros mûszaki ismeretek, kerékpáros
ügyességi feladatok, kerékpáros szabályossági feladatok szerepeltek a
versenyfeladatok között.
» Hogyan készültél a versenyre?
– Már hónapokkal ezelôtt elkezdtem
a felkészülést. Napi rendszerességgel
tanultam, gyakoroltam, például a kerékpár mûszaki javítását.
» Miért volt fontos számodra ez a
verseny?
– Két okból is. Egyrészt azért, mert ez
a versenyem volt az utolsó az általános iskola befejezése elôtt, másrészt
pedig azért, mert ebbôl a versenytípusból még nem volt trófeám. Így

Folytatódik a jó hagyomány
Második helyezést ért el november 22-én a
Városi Általános Iskola csapata a megyei
egészségnevelési versenyen. A Hadnagy
Cintia, Horváth Ildikó és Jakab Kristóf alkotta csapatot – mint már oly sokszor a korábbi Eötvös iskolában – ezúttal is Kondics Erika tanárnô készítette fel. A második hely
értékét növeli, hogy csak egy ponttal elôzte meg a cellieket a vasvári Kardos iskola
csapata. Kondics Erika értékelésében elmondta, hogy az iskolai és területi verseny
megnyerésén keresztül vezetett az út a me-

most – ezzel a kettôs gyôzelemmel –
elértem mindent, amit lehetett a különbözô közlekedésismereti versenyeken. Úgy érzem, méltón tudtam
elköszönni iskolámtól, megköszönve
ezzel szüleimnek, tanáromnak valamint az iskolának, hogy lehetôséget
adtak ezen sikerek elérésére.
» Milyen díjazásban részesültél?
– Mivel a verseny elég nehéz, ezért a
legjobbakat igen értékes díjakkal jutalmazzák. A két elsô helyezésért egy
videokamerát, valamint egy DVDlejátszót kaptam, illetve természetesen egy trófeát, amit erre az alkalomra készítettek.
» Hogyan tovább?
– A celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnáziumban folytatom tanulmányaimat. A versenyzést befejeztem,
a tanulás lesz a legfontosabb a következô években.
» További sok sikert kívánunk!
gyei döntôig, ahol a hatfordulós megmérettetésen az ötödik fordulóig vezetett a csapat. Az egészséges életmód és az egészségnevelés szinte teljes témakörét felölelték a
játékosan gondolkodtató feladványok Sajnos az utolsó forduló nem sikerült valami
fényesen, s ez az elsô hely elvesztését
eredményezte. A jelenlegi versenynek országos felmenôje nincsen, de a tanulók érdeklôdését látva biztosra vehetô, hogy
ugyanilyen lelkesen és lelkiismeretesen
fognak készülni a tavaszi elsôsegélynyújtó
versenyre, melyen már rutinos versenyzôként vehetnek részt.
»RL

Egészségnevelésrôl profi módon
Szép sikert ért el a Berzsenyi Dániel Gimnázium csapata a november 22-én, Szombathelyen rendezett megyei egészségnevelési
versenyen. A Nagy Dorina, Nagy Veronika
és Németh Kitti összetételû csapat a szombathelyi Bolyai gimnázium triója mögött a
második helyet szerezte meg. A versenyen
a két gárda kiemelkedô teljesítményt nyújtott, a harmadik helyezett jelentôsen lemaradt tôlük. Salamonné Csótár Adrienn tanárnô, a csapat felkészítôje elmondta,

hogy a kilenc feladatból álló versenyen öt
általános jellegû gondolkodtató feladat
volt, míg négy az AIDS Világnapjához kapcsolódva e témakörbôl került ki. Ez lett sajnos a celli csapat veszte, mert váratlanul
érte ôket, hogy ennyi kérdés foglalkozik
egy témával. (A Bolyai csapata egyébként
országos AIDS versenyre készül, s a verseny szervezôi egy tanuló elfoglaltsága
miatt engedélyezték, hogy két órával korábban írják meg a versenyfeladatot.) A ta-

Tudom, lehetetlent kérek, de talán mégis…:
Szûnjön meg végre az irigység, a hatalomból áradó lenézés, furkálódás. Ha nem akarsz másokon segíteni, akkor ne is bánts másokat! Gondolkodj el, mit is jelenthet az, hogy EMBER!
„Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít…”
Békés ünnepeket, és boldog Új Évet kívánok minden kedves olvasónak!
HÖMÖSTREI PÁL
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nárnô a versenyzôk teljesítményének méltatása mellett Kondics Erika tanárnô felkészítô munkájáról is elismerôen szólt, hiszen
a gimnazisták az ô sikeres tanítványai voltak az egykori Eötvös iskolában.
»RL
Azt kívánom, hogy a családokba
térjenek vissza a régi, beszélgetôs esték, a meghitt együttlétek. Ettôl lesz igazán ünnep
az ünnep.
KÁLDOS GYULA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» O L V A S Ó I

O L D A L

Milyen volt az elmúlt éve?

»kérdez: reiner anita

»fotó: völgyi lászló

Papp Adél

Mozgalmas, sûrû és eseményekben gazdag évet tudhat
maga mögött a családunk. A
gyes lejárta után ebben az évben kezdtem el dolgozni,
ráadásul új munkahelyen, azt
is meg kellett szokni. Lakást
vásároltunk, annak az ügyintézése is hosszas és bonyolult
volt. Alapjában véve nem volt
rossz évünk, de jobbat is el
tudnék képzelni. Bízom benne,
hogy a következô nyugodtabb
lesz, kicsit kevesebb stresszt
szeretnék. A város fejlôdésének is örülök, csak ne álljon
meg, hanem folytatódjon tovább a szépülése.

Török István

Nem panaszkodhatom az elmúlt évre, csak a legjobbakat
tudom mondani, persze ez
nem jelenti azt, hogy nem lehetne még jobb. Özvegyként
és nyugdíjasként örülök, hogy
az idei évben is emelkedett valamelyest a nyugdíjam, így kicsit könnyebb a megélhetésem. Szerencsésnek érzem magam, hogy így hetven év felett
sem kell gyakran orvoshoz
mennem. Mindig tevékenyen
töltöm napjaimat, a konyhakertemben sokat dolgozom, a
munka éltet, és az egészségem
is megvolt hozzá az elmúlt évben, remélem ez így is marad.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
2008. JANUÁRI KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
8-tól 01. kedd
Dr. Gájer Tatjána
Horváth Katalin
02. szerda
Dr. Kovács Zoltán
Karádi Ferencné
03. csütörtök
Dr. Kassas M. Khaled
Horváth Katalin
04. péntek
Dr. Mesterházy Gábor
Pajor Erika
05. szombat
Dr. Márton Katalin
Vida Leventéné
06. vasárnap
Dr. Mojzes Szonja
Karádi Ferencné
07. héttó
Dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
08. kedd
Dr. Palatka János
Pajor Erika
09. szerda
Dr. Nagy Ildikó
Karádi Ferencné
10. csütörtök
Dr. Kassas M. Khaled
Horváth Katalin
11. péntek
Dr. Kovács Zoltán
Vida Leventéné
12. szombat
Dr. Pánykó Magdolna
Pajor Erika
13. vasárnap
Dr. Kassas M. Khaled
Horváth Katalin
14. hétfô
Dr. Pánykó Magdolna
Vida Leventéné
15. kedd
Dr. Palatka János
Karádi Ferencné
16. szerda
Dr. Kassas M. Khaled
Horváth Katalin
17. csütörtök
Dr. Gájer Tatjána
Karádi Ferencné
18. péntek
Dr. Kovács Larisza
Vida Leventéné
19. szombat
Dr. Pánykó Magdolna
Pajor Erika
20. vasárnap
Dr. Kovács Zoltán
Vida Leventéné
21. hétfô
Dr. Pánykó Magdolna
Pajor Erika
22. kedd
Dr. Gájer Tatjána
Karádi Ferencné
23. szerda
Dr. Kassas M. Khaled
Horváth Katalin
24. csütörtök
Dr. Mojzes Szonja
Karádi Ferencné
25. péntek
Dr. Kovács Zoltán
Pajor Erika
26. szombat
Dr. Nagy Ildikó
Vida Leventéné
27. vasárnap
Dr. Kassas M. Khaled
Karádi Ferencné
28. hétfô
Dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
29. kedd
Dr. Gájer Tatjána
Pajor Erika
30. szerda
Dr. Kovács Larisza
Karádi Ferencné
31. csütörtök
Dr. Mesterházy Gábor
Horváth Katalin
az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Pityinger Józsefné

Vegyesnek mondanám az elmúlt évet, jó és rossz egyaránt
megtalált bennünket. A nyár
kellemesen telt, mert itt voltak
az unokák. Idén jutottam ki
elôször velük a fürdôre, és kedvet is kaptam hozzá. A város
folyamatos fejlôdését is örömmel tapasztaltam. Idén mentem el nyugdíjba, ez volt az elsô korlátlan szabadságban eltöltött évem. Viszont két nyugdíjasra már nagyon negatívan
hatnak az áremelkedések.
Egészség szempontjából jöhetne egy jobb év, hogy nyugdíjasként élhessek kedvenc hobbimnak is.

Szalai Tamás

Nem szeretek panaszkodni, de
nekem és családomnak nagyon rossz évünk volt. Több
egészségügyi problémával is
szembe kellett néznünk. Orvostól orvosig jártunk, és az
idei évtôl éreztük bôrünkön a
vizitdíj és a kórházi napidíj
pénztárca-karcsúsító hatásait.
Rokkantnyugdíjasként nehézséget jelent a kifizetés, és sajnos egyre többe kerül az orvosi ellátás. Lakóhelyem, Mesteri fejlôdését örömmel tapasztaltam, idén gyógyvízzé nyilvánították a fürdô vizét, és további elôrelépés is várható a
faluban.

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és
eredményekben gazdag,
boldog új évet kíván
minden kedves
vendégének
Dancs Miklós
és munkatársai!

Várja Önöket
a Resti Vendéglô és
a Miki és Miki
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Kiváló formában az Extraligás csapat

SK HCH Cadca – CVSE-Mávépcell-Vörsas 0:7
Cadca, december 4., Nemzetközi Szuperliga mérkôzés.
Párosok: Petras-Krkoska – Marsi-Fazekas 0:3 (0:1). Elsô egyéni kör: Krkoska –
Fazekas 1:3, Petras – Molnár 0:3,
Blazek – Marsi 0:3 (0:4). Második egyéni kör: Petras – Fazekas 1:3, Modrik –
Marsi 0:3, Blazek – Molnár 2:3 (0:7).
Gyôzött: Fazekas Péter 2, Molnár
Krisztián 2, Marsi Márton 2 és a Marsi-Fazekas páros.
A Lindner Ádám nélkül felálló celldömölki csapat lehengerlô gyôzelmet
aratott Szlovákiában. Ezzel a gyôzelemmel végül is száz százalékos teljesítménnyel jutottunk a legjobb
nyolc közé, ahol már kieséses rendszerben folytatódnak a küzdelmek.
CVSE-Mávépcell-Vörsas – Spar SE 7:0
Celldömölk, december 1., Extraligás
mérkôzés.
Páros: Fazekas-Molnár K. – Molnár J.Béres 3:0 (1:0). Elsô egyéni kör:
Lindner – Sipos 3:0, Molnár K. – Molnár J. 3:0, Fazekas – Béres 3:1 (4:0).
Második egyéni kör: Lindner – Molnár J.
3:0, Fazekas – Sipos 3:0, Molnár K. –
Béres 3:2 (7:0).

Gyôzött: Lindner Ádám 2, Fazekas Péter 2, Molnár Krisztián 2 és a FazekasMolnár páros.
A CVSE a várakozásnak megfelelôen
simán nyerte a találkozót, az ellenfélnek mindössze három játszmát engedélyezett.

Mosonmagyaróvár, december 2., NB
III-as mérkôzés.
Bravúros gyôzelmet aratott a celli csapat az esélyesebb Óvár otthonában.
Gyôzött: Teket Attila 4, Máthé Gyula
3, Lukács Balázs 2, Csupor Máté 1 és
a Teket-Máthé páros.

CVSE-Mávépcell-Vörsas II. – Polgárdi SE 10:8
Celldömölk, december 8., NB II-es
mérkôzés.
Csapatunk értékes gyôzelmét a jó
erôkbôl álló és egységes Polgárdi ellen elsôsorban Kun és Ölbei kiváló játékának köszönheti.
Gyôzött: Kun Tibor 4, Ölbei Péter 4,
Máthé Gyula 1 és a Kun-Ölbei páros.

CVSE-Mávépcell-Vörsas IV. – Gyôri
Vertikál SE 7:11
Celldömölk, december 8., NB III-as
mérkôzés.
Bár a mieink nagyon szerették volna,
de nem sikerült meglepetést okozni
az esélyesebb gyôri csapat ellen.
Gyôzött: Teket Attila 3, Lukács Balázs
2, Talián Csaba 1 és a Teket-Lukács
páros.

Gyôri Elektromos II. – CVSE-MávépcellVörsas III. 4:14
Gyôr, december 1., NB III-as mérkôzés.
A tartalékos gyôri csapat ellen
könnyedén vették az akadályt a
mieink.
Gyôzött: Tamás László 4, Szabó Ferenc
3, Balázs Gyula 3, Orbán Renátó 3 és
a Tamás-Balázs páros.
Mosonmagyaróvári EMTE
Mávépcell-Vörsas IV. 7:11

–

Zalaegerszegi ÉVSE-Hidro SE – CVSEMávépcell-Vörsas III. 12:6
Zalaegerszeg, december 9., NB III-as
mérkôzés.
A tartalékos cellieknek nem volt esélyük a pontszerzésre.
Gyôzött: Tamás László 3, Balázs Gyula 1, Balázs Béla 1 és a Tamás-Balázs
Gyula páros.

CVSE»VÖLGYI L.

Mérlegen az NB II-es férfi kézilabdacsapat
A bajnokság ôszi idényének befejeztével teljesen természetes, hogy meg
kell vonni a szezon mérlegét. Azét a
szezonét, mely parádésan indult, aztán konfliktusok, edzôváltás és vesztett mérkôzések következtek. Süle
Nándor távozta után a csapatot Horváth Csaba játékos-edzôként irányítja,
aki meglehetôs éleslátással értékelte
az elmúlt idényt. Elmondta, hogy erôs
kezdés után erôs visszaesés következett, és sajnos az edzôváltás sem váltotta be a hozzá fûzött reményeket.
Celldömölk kis város ahhoz, hogy a régi, saját nevelésû játékosokból sikerüljön ütôképes csapatot összehozni. Ehhez adódik a gyér edzéslátogatottság,
mivel sokan dolgoznak, nem tudnak
odaérni. Edzés nélkül még NB II-t sem
lehet nyerni. Úgy talán lehetne, ha tele lenne a csapat Török Lajos kaliberû
játékosokkal. A másodlagos probléma
az, hogy kevés a játékos. Minden poszton akadnak problémák, talán a beál-
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lós játék minôsíthetô jónak. Horváth
Csaba önkritikát is gyakorolt, mikor
elismerte, hogy a kettôs felelôsség
miatt sem edzôként, sem játékosként
nem tudta azt nyújtani, amit szeretett
volna. Az egyik megoldásnak az edzôváltást tartaná. Szívesen dolgozik az ifjúsági csapattal, és játszik a felnôttek
között, de jó lenne, ha külön edzô irányítaná a felnôttek munkáját. A gondokra két megoldást lát a fiatal szakH. Név
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Le Belier KK Ajka
Komáromi AC-FOXCONN
Várpalotai Bányász SK
Szentgotthárdi KK
Tapolca VSE
CVSE-Mávépcell
Kisbér KC
Szombathelyi FSE
Gyôri ETO FKCSE II.
MKB Veszprém KC II.
SZESE Gyôr
Ácsi Kinizsi SC

Játszott
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

ember. Vagy meg kell erôsíteni olyan
játékosokkal a csapatot, akik edzésre
is el tudnak és akarnak járni, vagy ha
ez nem megy, akkor a tehetséges fiatal játékosokat kell minél elôbb beépíteni. Éppen ezek függvényében a végelszámolásnál sikerülhet akár egy érmet is megcsípni, vagy ha a fiatalok
kerülnek elôtérbe, akkor a középcsapat státusza a célkitûzés.
»RL

Gyôzött
10
8
8
8
7
5
3
4
2
2
2
1

D.
0
1
1
0
0
1
3
0
2
1
2
1

V.
1
2
2
3
4
5
5
7
7
8
7
9

Dob.
393
341
352
282
329
277
283
329
339
266
279
267

Kap.
268
305
316
294
330
281
282
345
374
302
325
315

P.
20
17
17
16
14
11
9
8
6
5
5*
3

Jelmagyarázat: H. - Helyezés, D. - Döntetlen, V. - Vesztett , Dob. - Dobott, Kap. - Kapott, P. - Pontszám
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Egy ponttal
a tervezett fölött
Az NB II-es nôi kézilabda-bajnokság befejezése óta eltelt pár hét,
egyszóval ideje megvonni a szezon mérlegét. Ha röviden jellemezni
akarnánk a történéseket, akkor azt mondanánk, hogy voltak bosszantó vereségek, viszont bravúros gyôzelemre is képesek voltak a celli
lányok. A szakszerû értékelést Salamonné Csótár Adrienn edzô adta,
aki elmondta, hogy a tervezett nyolc pont helyett kilencet szerzett a
csapat, s ezzel akár elégedett is lehetne. Nem lehet azonban elmenni a bevezetôben említettek mellett, s ha bizony szerencsésebb a
csapat, akkor a kilenc pont tizennégy is lehetne. Összességében a
csapatmunkát emelte ki az edzô, megemlítve, hogy a kettôs igazolású játékosok beváltották a hozzájuk fûzött reményeket, a kapusok
pedig akkor nyújtottak kiemelkedôt, mikor arra nagyon szükség volt.
Szomorkovits Adrienn házi gólkirálynô a maga negyven góljával, de
Gácser Klaudia is jó gólátlagot jegyez (ô a kettôs igazolás miatt nem
állhat minden meccsen a celliek rendelkezésére). A csapathoz mondhatni féltáv után csatlakozott Geiger Szilvia, akit majd tavasszal kell
beépíteni véglegesen a hadrendbe. A védekezésben nagy segítség
Geiger Csilla játéka. Neki és a csapat minden tagjának köszönhetô,
hogy a CVSE az a csapat, mely a harmadik legkevesebb gólt kapta.
Szomorkovits Lilla betegséggel küszködik, ehhez mérten is jól küzdött, és a szezon átlagát nézve mindenkivel elégedett az edzô. A tavaszi szezonnak optimistán vág majd neki a csapat, és Salamonné
Csótár Adrienn reméli, hogy a 12 pont megszerzése reális lehet. Az
edzô kiemelte Vida Andrea technikai vezetô munkáját, illetve László
»RL
Tibor szakosztályvezetô segítségét.

ölk
Vulkán fürdô – Celldöm

„gyógyvíz a vulkán erejével”

„Vulkán Fürdô Karácsonyi Egészségmegôrzô Utalványok”
…a tökéletes karácsonyi ajándék minden korosztálynak!
600–16.500 forintos csomagokban váltható alkalomtól és
szolgáltatás-tartalomtól függôen a fürdô recepcióján.
Az ünnepek alatt is várjuk pihenni és
kikapcsolódni vágyó vendégeinket!
Ünnepi nyitva tartásunk:
december 24.
9-tôl 15 óráig
december 25.
14-tôl 21 óráig
december 26.
9-tôl 20 óráig
december 31.
9-tôl 15 óráig
január 1.
14-tôl 20 óráig
Minden kedves vendégünknek kellemes ünnepeket és békés, boldog új
esztendôt kívánunk!
A „Celli Vulkán Gyógyvíz” néven törzskönyvezett gyógyvizünk kitûnôen alkalmas mozgásszervi panaszok kezelésére.
Javallatokról, ellenjavallatokról részletesen honlapunkon tájékozódhat.

Vulkán fürdô Celldömölk, Sport utca 8. • Tel.: 95/525-070
Nyitva minden nap 9-tôl 20 óráig, pénteken és szombaton 21 óráig.

Minden, ami a fürdôrôl fontos: www.vulkanfurdo.hu

Pedagógusok karácsonyi kupája
December 14-én rendezték meg immár
harmadik alkalommal a Berzsenyi Dániel
Gimnáziumban a Pedagógusok Karácsonyi
Sporttalálkozóját. A sakkversenyben elsô
helyen ifj. Czupor Attila, másodikon Mészá-

ros Gábor végzett, a kosárlabda-tornán elsô
helyezett a Berzsenyi Dániel Gimnázium,
második a Szakmunkás- és Szakközépiskola, harmadik pedig a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola tanárainak csapata lett.

Megkezdôdött a teremfoci-szezon
December 9-én, vasárnap a Vulkánsport
Egyesület szervezésében rendezték meg a
3. Mikulás Kupa. Az idei évben 16 csapat
küzdött meg a Papirusz–Cell Kupáért. A
szervezôk nevében Barna István elmondta,
hogy immár harmadik alkalommal veszi
kezdetét ezzel a tornával a téli teremfo„Néha a legapróbb családi hagyományok szülik
a legdrágább emléket.”
Minden Kedves Olvasónknak meghitt ünnepeket kívánok!
CSUKA LÁSZLÓ

ci–szezon. A benevezett csapatokat 4 db 4es csoportba osztották, ahol körmérkôzéses
rendszerben döntötték el a sorrendet. A
kialakított csoportokból az elsô kettô helyezett csapat jutott a legjobb 8 közé, ahol
egyenes kiesés rendszerben folytatódott a
torna, melynek végeredménye: I. helyezett:
Cell-Coop; II. helyezett: Play Boys; III. helyezett: Ostffyasszonyfa; IV. helyezett: Kenyeri.
A teremfoci kedvelôinek jó hír, hogy a Vulkánsport Egyesület, december 22–30. között
idén is megrendezi a hagyományos Szilveszter Kupát. A torna nevezési díja kategóriánként változó: 6.000 és 15.000 forint között lesz. Bôvebb felvilágosítás kérhetô
Molnár Jánostól a 70/330-8925 és Barna
Istvántól a 70/330-5891-es telefonszámon.
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Megújulva kívül-belül
November 16-án délután – négy és
fél hónap után – visszaköltözött régi
helyére az OTP Bank helyi fiókja. A
több év óta tervezett felújítás végre
valóra vált. Németh Roland fiókvezetôt kérdeztük a felújítás utáni OTP
bankfiókról.
» Kérem, mondja el, milyen változásokat hozott a felújítás a munkafeltételek kialakításában?
– Teljes körû felújítás történt: alapterület-átrendezéssel, épületgépészetiés burkolat-felújítással, teljes bútorzatcserével. Tágasabb lett az ügyféltér, a

bizalmasabb, hosszabb idôt igénylô
pénzügyek megbeszélésére külön tárgyaló áll ügyfeleink rendelkezésére.
A kialakított nyolc pultból négynél –
ahol a várható ügyintézés hosszabb
idôt igényel – ülôpultos a kiszolgálás.
Épületen belülre került a legújabb fejlesztésû új bankjegykiadó automata.
» Mondana pár mondatot a felújításhoz kapcsolódó változásokról?
– Legszembetûnôbb a már említett új
bankjegykiadó újszerû mûködése. A
változások az ügyfelek érdekeit és
biztonságát szolgálják, ezért érdemes
kicsit alkalmazkodni hozzá. A szolgáltatás ún. 24 órás zónában használható. Ez azt jelenti, hogy a nap minden
órájában fedett helyiségben és biztonságosan lehet pénz felvenni és befizetni. A bank nyitvatartási idejében
természetesen az automata mindenféle kötöttség nélkül elérhetô és
használható, az ezen kívüli idôszakokban azonban csak egy tetszôleges
kártya – bármilyen bankkártya vagy
törzsvásárlói kártya – mágnescsíkjának a lehúzásával nyitható ki a bejárati ajtó és így lehet bemenni az elôtérbe. Az lenne a kívánatos, ha egyszerre csak egy ügyfél tartózkodna az
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elôtérben, így a pénzügyi mûvelet
teljes mértékben megôrizhetné az intimitását. Ez nagymértékben az ügyfelek magatartásán és hozzáállásán
múlik. Az elôtéri ajtó nyitásáról és az
ezzel kapcsolatos tudnivalókról szóló
tájékoztatónk megtalálható a bejárati
ajtón. Kérem, hogy azt ügyfeleink figyelmesen olvassák el!
A bankjegy-automata legújabb funkciója az, hogy kényelmesen és biztonságosan lehet négyféle szerencsejátékra (ötös, hatos és skandináv lottó,
kenó) fogadni. A számokat nem önként választjuk, a variációkat a gép
ajánlja fel, de ezen változtathatunk is.
Sokan nem tudják, nem csak kivenni,
befizetni is lehet az automatánál az
OTP-nél vezetett bankszámlákra. Egy
meglévô szolgáltatás is ide, a 24 órás
zónába került elhelyezésre: azok a kisebb vállalkozók, akik utalásaikat
nem banki elektronikus rendszerünkön keresztül végzik, bármikor behozhatják azokat és érkeztetô gép használatával lepecsételtethetik. Ezt követôen az utalások az e célra szolgáló
gyûjtôládában helyezhetôk el.
Reméljük, hogy megújult és korszerû
bankfiókunkkal valamint akciós megtakarítási és hitelkonstrukcióinkkal
tovább növeljük ügyfeleink elégedettségét és bizalmát.
(X)

Tiszta apja

Keresztrejtvény
1

Új Kemenesalja

– Ez a gyerek tiszta apja… (Folytatás a vízszintes 1. és a függôleges 14. sorokban.)
Vízszintes: A megfejtés elsô része 12. Valaha 13. Dél-Korea fôvárosa 14. Börtönben van 15. Észak-afrikai ország 16. Ámbár
17. Öcsöd határai! 18. Kecskehang 19. Tohonya 22. Gramm
23. Gödröt betakar 25. Vagyis, tehát 26. Állat, németül 28. Rovar testrésze 30. Ütni kezd! 31. Nadrágtartó 32. Attila, becézve 34. Gyôzelmet elér 37. Tagadószó 38. Fôvárosi sportegyesület 39. Értékesít, visszafelé 40. Kutrica 41. Hibás háló! 42.
Kánya teszi, ékezethibával 43. A sugár jele 44. Dátumrag 45.
Az állomásra jut 47. Tiltószó 48. Szövegel 51. Prágai személyt.
Függôleges: 2. A vértanúk városa 3. EÉB 4. Logaritmus 5. Község Kôszeg közelében 6. Becézett Enikô 7. Kötôszó 8. Romániai folyó 9. Ravasz ……. tavasz 10. Malmö határai! 11. Tisztában volt vele 14. A megfejtés második része 18. Szedett a
levesbôl 20. Ugyanaz, röviden 21. Nagyobb a cigarettánál
23. Angol csapat! 24. Állóvíz 27. Labdát szélrôl bead 28.
Nem tudhatja más 29. Római katolikus 33. Az üveghegyen
… 35. Almafajta 36. Idegen Ilona! 41. A fa bizonyos részén
42. Nincs vele több munka 44. Fohász 46. Régi ûrmérték 49.
Járunk rajta 50. Libegni kezd! 53. Kutya 54. Kálium.
Beküldési határidô: 2008. január 5.

53
KARÁCSONY KÉSZÜL EMBEREK!
SZÉPEK ÉS TISZTÁK LEGYETEK!
SÚROLJÁTOK FÖL LELKETEK,
CSILLOGTASSÁTOK KEDVETEK,
LEGYETEK ÚJRA GYERMEKEK,
HOGY EMBEREK LEHESSETEK!

NAGY ANTAL

ARTERIOGRÁFIA
magyar találmány az érelmeszesedés
korai felismerésére
A VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSE JAVASOLT:
– 40 év feletti férfiaknál,
– 45 év feletti nôknél,
– magas vérnyomás, cukorbetegség,
emelkedett koleszterin miatt kezelteknél,
– és a fenti betegségek családi halmozódása esetén.
Korai felismeréssel, hatékony kezeléssel
megelôzhetô a szívinfarktus és a stroke!

A vizsgálatot végzi: Dr. Galambos György szakorvos
A vizsgálat helyszíne:
CELLRUBIN Rendelô, Celldömölk, Mikes u.14.
A vizsgálat ideje: Bejelentkezés alapján
Bejelentkezés: 20/9376-749

Kellemes karácsonyt és
boldog új évet kívánunk!
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