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CELLDÖMÖLK

CELLI-UDVARHÁZ BT.
I N G A T L A N

A J Á N L A T A :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cell.-Alsóságon 3 sz. cs. ház eladó. I.ár: 7,8 M Ft

Üzemanyagkút
Celldömölk, Kolozsvári út – Volán kút
Kihelyezünk (eladunk) 1000 l ûrtartalmú, mûanyag,
gázolaj tárolására alkalmas konténert.
Heti egyszeri túrajárattal vállaljuk
a konténerek feltöltését 500 l felett.

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

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

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

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

Nagysimonyiban 3 szobás, 100 m2-es, cs.ház,
aknás garázzsal eladó. I.ár: 10,9 M Ft

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

Celld-ön igényes állapotú 2 generációs
családi ház, 2 garázzsal eladó. I.ár: 24 M Ft
Celldömölkön 95 m2-es, belvároshoz közeli
cs.ház eladó. I.ár: 12 M Ft

Vönöckön megszûnt vendéglátóegység épülete eladó. I.ár: 1,3 M Ft
2
Kemenesmihályán 5.500 m telken igényes
Jánosházán 2 sz.+nappalis, 100 m2-es cs.ház,
áll. cs.ház, ikergarázzsaé eladó. I.ár: 22 M Ft
501 m2 telken sürgôsen eladó. I.ár: 4,6 M Ft
Egyéb: Sárváron 100 m2-es, 2 szoba+nappalis cs.ház, frekventált helyen eladó. I.ár.: 18 M Ft
Celldömölkön 4 szobás belvárosi cs.ház, garázzsal eladó. Ir.ár.: 16,9 M Ft.
Celldömölkön 3 szobás, gázfûtéses cs.ház, garázzsal, 900 m2 telken eladó. Ir.ár.: 11 M Ft.
Celldömölkön 80 m2-es összközmûves családi ház, 800 m2 telken eladó. Ir.ár.: 8,2 M Ft.
Celldömölkön belvárosi, 6 szobás 2 generációs családi ház eladó. Ir.ár.: 26 M Ft.
Egeralján 2 szobás 80 m2-es parasztház, istállóval, kamrával eladó. Ir.ár.: 3 M Ft.
Külsôváton 2 szobás csal.ház, 1153 m2 telken, gázfûtéssel eladó. Ir.ár.: 3,5 M Ft.
Celldömölkön 3 szobás 84 m2-es belvárosi, egyedi gázfûtéses lakás eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft.
Celldömölkön 110 m2-es, 4 szobás cs.ház, vendéglátóegységgel eladó. Ir.ár.: 14 M Ft.
K.kápolnán 2 szobás, 80 m2-es, igényes áll. cs.ház, 3000 m2 telken eladó. Ir.ár.: 8 M Ft.
Info: 06-30/9938-439, 06-70/316-8752 Cím: Celldömölk, Rákóczi u. 10.
http://www.celli-udvarhaz.hu • E-mail: celli_udvarhaz_ingatlan@yahoo.com

A 95-ös benzin és a gázolaj
a mindenkori kereskedelmi
árnál 10 Ft-tal olcsóbb!
Nyitva tartás: H–P 6.00–20.00,
Szo 6.00–18.00, V 16.00–18.00
Tel.: 95/420-014, 06 20/966-5232

Balogh Zsolt vállalkozó
Celldömölk, Gábor Á. u. 1.

I. KábelNET – Próba
Letöltési sebesség: 128 Kbit/s
Feltöltési sebesség: 64 Kbit/s
Benne foglalt forgalom: –
Benne foglalt forgalom felett: 30 Ft/MB
Csatlakoztatható számítógépek száma: 1
E-mail cím : 1 db
E-mail tárterület: 5 MB/db
Fix IP cím: –
www tárterület: –
Bekapcsolás: 16.000 Ft
Kábelmodem: 22.000 Ft

Havi díj*/2 év/: 2.000 Ft

II. KábelNET – Alap
Letöltési sebesség: 128 Kbit/s
Feltöltési sebesség: 64 Kbit/s
Benne foglalt forgalom: 400 MB
Benne foglalt forgalom felett: 24 Ft/MB
Csatlakoztatható számítógépek száma: 1
E-mail cím : 2 db
E-mail tárterület: 5 MB/db
Fix IP cím: igényelhetô
www tárterület: 5 MB
Bekapcsolás: 16.000 Ft
Kábelmodem: 22.000 Ft

Új helyre költöztünk!
Celldömölk, Kossuth L. u. 18.

Havi díj*/2 év/: 5.800 Ft

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

Havi díj*/2 év/: 7.200 Ft

IV. KábelNET – Alap
Letöltési sebesség: 384 Kbit/s
Feltöltési sebesség: 6128 Kbit/s
Benne foglalt forgalom: 1.500 MB
Benne foglalt forgalom felett: 20 Ft/MB
Csatlakoztatható számítógépek száma: 2
E-mail cím : 3 db
E-mail tárterület: 10 MB/db
Fix IP cím: igényelhetô
www tárterület: 10 MB
Bekapcsolás: 16.000 Ft
Kábelmodem: 0 Ft

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!
Havi díj*/2 év/: 8.500 Ft

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

Ha üzletünkben akciós filmet vásárol, csak
699 Ft-ba kerül a teljes filmkidolgozás!
Akció! FUJI film 200/36-os film 990 Ft.

Kettôs jubileumot
Négysoros ünnepelt a város

»JEGYZET

A hölgy a vonat indulására várt a
fülkében, és olvasgatott. Nyílt az
ajtó, életerôs, jó negyvenes férfi
állt elôtte. „Munkanélküli értelmiségi vagyok. Segédmunkát
ajánlottak, nem fogadtam el. Inkább verseket írogatok, abból
próbálom fenntartani magam”,
mondta, és felolvasott egy négysorost. „Ha tetszett, önnek
adom, nem kérek érte pénzt.”
A hölgy meghallgatta, aztán köszönte, és nem kért belôle. Közben arra gondolt, hogy szörnyû
dolog, ha valaki munkanélkülivé
válik. Valóban nem lehet könnyû
értelmiségiként segédmunkát
vállalni még átmenetileg sem,
hiszen nem azért tanult hosszú
éveken át, de végül is nem ô
volna az egyetlen diplomás segédmunkás. Vajon mennyivel
elôkelôbb kínrímeket faragni,
aztán indulásra váró vonatokon
és egyéb helyeken adományokra várva felolvasni – nevezzük
nevén –, koldulni?
Ezen jó ideig tépelôdött, s közben szép lassan elindult a vonat
a fagyos télben.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

A kultúra
napján
Január 22-e a magyar kultúra napja. Kosztolányi Dezsô vallomását
idézzük a magyar nyelvrôl: „Az a
tény, hogy anyanyelvem magyar,
és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.
Nem külsôséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, erôse vagy gyönge. Mélyen bennem
van, a vérem csöppjeiben, idegeim
dúcában, metafizikai rejtélyként.
Ebben az egyedülvaló életben csak
így nyilatkozhatom meg igazán.
Naponta sokszor gondolok erre.
Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok.”

A település egyesítésének századik, a városavatás huszonötödik évfordulója alkalmából rendeztek jubileumi ünnepséget január 17-én. A kettôs jubileumot díszpolgári címek és városi kitüntetések átadásával, színvonalas mûsorral ünnepelték.
Celldömölk életében jelentôs évnek számít 1904 és 1979. Elôbbi Kiscell nagyközség és Nemesdömölk kisközség
egyesítésének esztendeje, 1979. január
6-án pedig várossá avatták – az addigra
már Alsósággal és Izsákfával egyesült –
Celldömölköt. Két hete szombaton zsúfolásig megtelt a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ nagyterme, ahol a száz év
történéseire emlékeztek a celldömölkiek és a városból elszármazottak.
Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Kiss Péter kancelláriaminiszter, a város szülöttje, akit ez alkalommal a város
díszpolgárává avattak. Fehér László polgármester díszpolgári címmel tüntette
ki az egykor szintén Celldömölkön élô
dr. Szekér Gyula nyugalmazott miniszterelnök-helyettest, aki 1971 és 1975
között a nehézipari tárcát vezette. 1979
januárjában Szekér Gyula avatta fel a
várost, adta át a várossá nyilvánító oklevelet az akkori városvezetésnek. Az
ünneplôk között volt a szintén Celldömölkrôl elszármazott dr. Szenes Zoltán
altábornagy, a Magyar Honvédség vezérkari fônöke, Szabó Lajos és Horváthné Stukics Erzsébet, a térség országgyûlési képviselôi, Markó Péter megyei
közgyûlési elnök, dr. Tömböly Tamás, a
megyei közigazgatási hivatal vezetôje,
vasi városok és kemenesaljai községek,
testvérvárosok polgármesterei és alpolgármesterei is.
A jubileumi mûsor nyitányaként a Liszt
Ferenc Vegyeskar és a helyi iskolák kórusa Berzsenyi Dániel Búcsúzás Kemenesaljától címû versére írt kórusmûvet adták elô. Fehér László polgármester mondott ünnepi köszöntôt, kiemelve a település múltjának fontos eseményeit – a mezôvárosi jelleget, az egyház
és a vasút szerepét, az iparosodás kialakulását, a térségi kisugárzást –, és beszélt személyes kötôdéseirôl, emlékeirôl is.
A város történetét bemutató színvonalas mûsor életképek füzérébôl állt
össze. Felelevenítették az egyesítés és
a városavatás történéseit, a korabeli
társasági életet, a kulturális és sportrendezvényeket. A mûsorban az iskolák tanulóin és a helyi mûvészeti csoportokon
kívül elszármazott mûvészek – Heim
Mercedes énekmûvész és Mészárosné
Varga Veronika, a Pápai Musical Stúdió

az intézmények egyesített kórusa is fellépett

vezetôje – léptek fel. A színvonalas és
emlékezetes mûsort Pálné Horváth
Mária, a KMK igazgatónôje szerkesztette, Kovács Nóra vezette.
A mûsor után Fehér László polgármester
díszpolgári címeket és városi kitüntetéseket adott át. A díszpolgári cím átvétele
után dr. Szekér Gyula köszönetet mondott Celldömölknek, hogy méltó útravalót adott az élethez. A díszpolgári címet
megköszönve Kiss Péter hangsúlyozta:
céljainkat a települések, a közösségek, a
családok érdekében kell meghatároz-

az ünneplô közönség

fotó: völgyi lászló

nunk és megvalósítanunk. A kancelláriaminiszter egyúttal bejelentette, hogy a
celldömölki kegytemplom felújításához
25 millió forintos kormányzati támogatást kap a város. Az ünnepségen a városért végzett tevékenységért huszonhárman részesültek Celldömölk Városért Érdemérem kitüntetésben, négyen pedig
polgármesteri elismerô oklevelet kaptak.
»TULOK GABRIELLA
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A hely történetét mutatja be
A jubileumi ünnepség egyik mozzanataként Söptei Józsefné alpolgármester nyitotta meg Celldömölk helytörténeti kiállítását a KMK galériáján.
Ahogy felér a látogató, a galérián rögtön a 25 évvel ezelôtti várossá nyilvánítás oklevelét láthatja Losonczi Pál
és Szekér Gyula aláírásával. A hatalmas anyag, amit az érdeklôdôk elé
tárnak a kiállítás rendezôi, áttekintést
nyújt a Kis Czell és Nemesdömölk
egyesítése körüli vitáktól egészen
napjainkig. Aki rászánja magát a közszemlére bocsátott anyag megtekintésére, számítson rá, hogy nem kis
idôt fog eltölteni a szemlélôdéssel a
tárlókban és a falakon elhelyezett értékes anyag tanulmányozásával.

söptei józsefné nyitotta meg a kiállítást

A látogató megismerheti nemcsak a
város, a Ság hegy és a vasút , hanem

az egyházak múltját és szerepét, a
sport fejlôdését, az oktatási intézményeink múltját és jelenét. Külön szerepet kap a kiállításon a kórház története és dr. Szekér Gyula munkássága.
A helytörténeti anyag Hetényi József,
Káldos Gyula, Tarrósy Imre és Fehér
Tamás helytörténészek, valamint a
KMK munkatársainak körültekintô válogatását dicséri. A képzômûvészeti
alkotások készítôi, Nagy István, Dénes Lajos Szilveszter, Katonáné Erdély
Györgyi, Banyó Gyula, Galovich József, Illés Erika és Borsos Péter közül
sokan nem csak itt éltek vagy élnek,
hanem itt is születtek.
Az alpolgármester asszony megnyitón elhangzott gondolatai a jövôbe
mutattak: – Akik a kiállítást végigné-

zik, biztos találnak párhuzamokat az
elmúlt idôszak és napjaink problémáinak megoldásában. Bízom benne, hogy azok a tapasztalatok, amelyek a kiállítás kapcsán mindenkiben
megfogalmazódnak, lehetôvé teszik
azt, hogy a következô idôszakban
békés egymás mellett éléssel úgy
alakítsuk jövônket, ahogy azt az európai uniós csatlakozás évében egy
hozzánk hasonló településnek kell
tennie.
Egy biztos, aki idôt szakít rá, és megtekinti a kiállítást, az biztos lehet abban, hogy a városunk múltját jelentô
tudásanyagban és esztétikai élményekben bôven gazdagodik. A kiállítás február 5-éig tekinthetô meg.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Emlékérmek, díszoklevelek

kiss péter kancelláriaminiszter, díszpolgár
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A városi jubileumi ünnepségen huszonhárman vettek át Celldömölk Városért Érdemérmet Fehér László polgármestertôl: Bakó László, a BakoTrex Kft. ügyvezetô igazgatója, Dénes
Lajos Szilveszter nyugalmazott mûvész-tanár, Erdélyi Antal képviselô,
Esztergályos Jenô, az Apáczai Kiadó
ügyvezetô igazgatója, Farkas Zoltán
képviselô, az izsákfai részönkormányzat vezetôje, Fehér Tamás, a
vontatási fônökség nyugalmazott vezetôje, helytörténész, dr. Gruber Mária nyugalmazott rendelôintézeti fôorvos, Hetényi László képviselô, fényképész-fotóriporter, Káldos Gyula
nyugalmazott könyvtárigazgató, Kovács Ferenc országgyûlési képviselô,
Kovács Imre nyugalmazott gimnáziumi igazgató (posztumusz kitüntetés),
Kovács Károlyné dr., a városi tanács
nyugalmazott vb-titkára, Kuthy Márta, a mûvelôdési központ nyugalma-

zott igazgatója, Limpár József képviselô, a Kemenesaljai Egyesített Kórház gazdasági igazgatója, Mesterházi
Sándorné nyugalmazott óvodavezetô, Nagy István mûvész-tanár (posztumusz kitüntetés), dr. Oszkó Zoltán
nyugalmazott iskolaigazgató, Süle
Ferenc nyugalmazott zeneiskolai
igazgató, Szabó Lajos országgyûlési
képviselô, dr. Tamás Antal nyugalmazott szülész fôrovos, dr. Tamás Endre
nyugalmazott sebész fôorvos, Tima
László nyugalmazott iskolaigazgató,
volt alpolgármester, dr. Tömböly Tamás, a Megyei Közigazgatási Hivatal
hivatalvezetôje, egykori celldömölki
jegyzô.
Négyen elismerô polgármesteri oklevelet kaptak: Baranyai Attiláné dr.
jegyzô, Kálmán Jenô nyugalmazott
városvezetô, Makkos István volt polgármester, Tóth József nyugalmazott
tanácselnök.

Az ünnepeltek
gondolatai
Dr. Szekér Gyula volt miniszterelnökhelyettes és Kiss Péter kancelláriaminiszter a város díszpolgárai lettek. Tôlük idézünk.
Dr. Szekér Gyula: „Tizennyolc éves
koromig itt jártam iskolába Celldömölkön. Megtanultam sok magvas
diszciplínát, amit késôbb, ahol tudtam és lehetett, hasznosítottam az
életben. Celldömölkrôl egyetemre
kerültem, ahol megtanultam a természettudományos diszciplínát, tagja lehettem a fényes szelek generációjának. A sokszellemûséget, az
egymás iránti toleranciát tanultam
meg. Örülök annak, hogy az életem

azt hozta, hogy – Széchenyi szavaival
– a tetteknek lehettem. Hazám, Magyarország szülöttjeként a magyar
érdekeket képviseltem mindenütt,
ahol hazám érdekeit képviselni kellett.”
Kiss Péter: „Kevés olyan dolog érheti
az embert, ami akkora megtiszteltetés, minthogy a szülôvárosától kap
egy ilyen kitüntetô figyelmességet,
és ráadásul ilyen kiváló társaságban.
A kitüntetés Vas megyei lokálpatriótaként még egy pont a listán, hogy
miért is kell figyelnem erre a régióra.
Szeretném, hogy amikor a határok
fölnyílnak, Szombathely a környezô
régió királynôje lehetne, s a környezô
szatelitek, mint Celldömölk is, kistérségi szerepet tudnak betölteni.
Magyarország 2004-ben hagyja maga mögött az elôzô évszázadot, egy
új évezredet indítunk el, s remélem,
az ország Európa élvonalához tud
csatlakozni.”

Díszpolgáraink
Településünk mindenkori vezetése több személynek adott díszpolgári kitüntetést.
Mostni írásunkban Göttmann Bódog Félixet, Gáyer Gyulát, Tolvay-Takách Józsefet,
Horváth Lajost és mutatjuk be röviden.
Göttmann Bódog Félix (Sitke, 1843 –
Celldömölk, 1922)
Alezredes, kerületi parancsnokhelyettes, a
csendôrség szolgálatában áll az ország több
városában. 1904-ben nyugállományba vonul, Celldömölkön telepedik le. Elhatározza,
hogy a régi urasági téglagyár helyén egy
parkot, „japánkertet” létesít. E terve miatt
kortársai közül többen eszelôsnek tartották,
ô azonban komolyan vette elhatározását.
Tízévi kemény, kétkezi munkája eredményeként elkészült a liget, melyet nevérôl
Félix-ligetnek neveztek el, s lett a celliek
kedvenc sétáló, társalgó helye.
Göttmann azok közé tartozott „…akik
nem vonakodnak, nem tétováznak erôiket, tehetségüket a köz szolgálatába állítani, akik megtestesítôi a puritán hazafiságnak s a nemes önzetlenségnek”, írják
utódai. Komoly szerepe van Celldömölk utcáinak fásításában és a helyi polgárôrség
mûködési szabályzatának elkészítésében.
A képviselô-testület 1920-ban a nagyközség díszpolgárává választotta. A köztemetôben pihen.
Gáyer Gyula (Kis Czell, 1883 – Szombathely, 1932)
Jogász, bíró, botanikus, a természet, a füvek, fák, cserjék kutatója. A Vas Megyei
Múzeum Természetrajzi Osztályának vezetôje, a szegedi tudományegyetem magántanára. Nevét 17 növény, alfaj, változat viseli. Százötvennél több tanulmányt
írt. Celldömölkön a családi ház kertjében
(ma Hársfa utca) botanikus kertet létesített, ahova a távolabbi helyekrôl jöttek
tanulók látogatóba.

Halála elôtt néhány hónappal lett a nagyközség díszpolgára. 1983-ban a város lakóháza kertjében szobrot állíttatott, és
kiállítással tisztelgett emlékének. Ô is a
köztemetôben pihen.
Tolvay-Takách József (Kis Czell, 1876 –
Budapest, 1945)
Apja a MÁV osztálymérnöke. Altábornagy,
az Országos Frontharcos Szövetség elnöke. Ludovika Akadémiát végzett, József
Ferenc fôherceg nevelôje. 1905-ben grófi
címet kapott az uralkodótól.
1935-39 között a parlament külügyi bizottságának elnöke. A Horthy-korszak felsô katonai köreihez tartozott. A kormányzó 1938-ban Székesfehérváron vitézzé
avatja. Celldömölk képviselô-testülete
1934-ben díszpolgári címmel tünteti ki.
Beszédet mond a Trianoni-emlékmû avatásán.
Horváth Lajos (Karakó, 1912 – Celldömölk, 1997)
Kántor-tanító, az önálló szakmunkásképzô
intézet létrehozásáért fáradozó igazgató.
A Katolikus Legényegylet utolsó világi elnöke volt. Szabadmûvelési felügyelô.
1943–45 között a Kemenesalja szerkesztôje. 1989-tôl haláláig az Új Kemenesalja
szerkesztôbizottságának tagja. Celldömölk
jó ismerôje. Évtizedeken keresztül több
köztestület tagjaként tevékenykedik a város érdekében. Meghatározó személyisége a honismereti közösségnek, kutatója
Celldömölk oktatási intézményeinek.
1995-ben lett a város díszpolgára.
»KÁLDOS GYULA

Habsburg Ottó üdvözlete
Városunknak 1995-ben lett díszpolgára
Habsburg Ottó, az ô nevében fia, Habsburg György küldött üdvözletet a jubileum alkalmából a városnak, Fehér László polgármesternek címezve.
Igen tisztelt Polgármester Úr!
Mint celldömölki díszpolgár szívbôl gratulálok a település egyesítésének 100 éves,
várossá nyilvánításának 25 éves évfordulójára. Nagy öröm számunkra, hogy Celldömölk 750 éves múltra tekint vissza, különösen azért, mert mint település született meg, és mára már jelentôs várossá
nôtte ki magát. Mint tudjuk, Magyarország pár hónap múlva az Európai Unió tel-

jes jogú tagja lesz, egy olyan, nemzetek
fölötti szervezeté, amely egységesíti Európát. Ezért nagyon fontos, hogy megôrizzük kultúránkat, hagyományainkat és tapasztalatainkat, hogy ezeket átadjuk a jövô nemzedékek számára.
Egyszer egy nagy tudós azt mondta, hogy aki
nem tudja, honnan jön, az nem tudja, hova
megy, és nem tudja, hol van. Ezért a mai nap
is nagyon fontos, mert minden alkalommal a
saját történelmünkkel foglalkozunk, tanulunk valamit, ami hasznos a jövôben.
Munkájukhoz sok sikert kívánok!
Szívélyes üdvözlettel: Habsburg Ottó
Spanyolországi tartózkodás miatt Habsburg György
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Harc
a médiában
Szalai Annamária média-politikus tartott elôadást
az Apáczai Kiadó dísztermében január 16-án. Az
országgyûlési képviselô a Polgári Együttmûködés
Celldömölki Csoportjának meghívásra érkezett a
városba.
Az újságíró Szalai Annamária szakmai munkásságát a szomszédos Zala megyében kezdte, de családi szálai révén celldömölki kötôdése is van. Bevallottan szívesen fogadta el a meghívást, de az
érdeklôdôk nagy számára – telt ház várta az
elôadót – ô maga sem számított. A politikus a
Kodolányi János Fôiskola adjunktusaként médiaelméletet tanít, a Fidesz frakcióban a kulturális és
sajtóbizottság tagja, így a médiával kapcsolatos
kérdésekre autentikusabb válaszok aligha érkezhettek volna mástól.
„Még a háborús idôk hadügye is békésebb terület,
mint a média világa”, fogalmazott bevezetôjében
a politikus. Szalai Annamária elôadásának középpontjában a kormány és az ellenzék médiával
kapcsolatos harca állt. „Mint az emberekhez szólás, az információ eljuttatásának legközvetlenebb
eszköze, a média fontos terület mind a kormányzó pártnak, mind az ellenzékben lévô pártoknak.
Döntô kérdés, mely a közszolgálati és a kereskedelmi televíziók harcában csúcsosodik ki, a hétköznapi ember számára sokszor nehezen dekódolható formában. A reklámokban fedezhetô fel legkevésbé a politika jelenléte, pedig ez is a manipuláció eszközévé vált”, mondta az elôadó. A multinacionális és a kisebb cégek reklámjának megjelenési helyébôl jól kimutatható, melyek azok a tévéadók és sajtóorgánumok, melyek a kormánypárthoz, és melyek azok, amelyek az ellenzékhez
tartoznak.
A továbbiakban a Hír TV-rôl beszélt az elôadó: létrejöttét politikai és szakmai sikerként is elkönyvelte. Az elôbbi értelemben: egy olyan eshetôség lett
az új adó, mely lehetôvé tette, hogy egy újabb,
markánsan más aspektusból mutassák be az eseményeket. „Azokban a témákban, melyekben a
Hír TV is vizsgálódik, azokkal más tévécsatornák is
kénytelenek foglakozni, így szélesedik és színesedik a témaválasztás palettája”, fogalmazott Szalai
Annamária. Szakmai értelemben is újat hozott a
televíziózásban, hiszen a kereskedelmi csatornák
gyakran képzetlen riportereivel, botcsinálta mûsorvezetôivel szemben a Hír Tv-ben valós szakmai
értékeket képviselô tudósítók, újságírók ülnek.
A résztvevôk kérdéseire is válaszolt az újságíró. A
jelenlevôk elsôsorban médiában fellelhetô manipulatív eszközökre kérdeztek rá, de aktuálpolitikával kapcsolatos kérdések csakúgy elhangzottak,
mint az európai uniós csatlakozás körüli bizonytalanság szülte dilemmák.
»NÉMETH IBOLYA
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Harmadikként érkezett
Sokat váratott magára, végül január
11-én délután negyed egykor látta
meg a napvilágot a Kemenesaljai
Egyesített Kórház szülészeti osztályán
Celldömölk 2004. évi elsô újszülöttje,
Murai Bianka.
A kis jövevény 3250 grammal
született, és 50 centiméter hosszú.
Édesanyja Kolompár Tünde, édesapja
Murai Gábor. A kisbaba harmadikként érkezett a családba, ahol szülein
kívül egy kettô és egy ötéves
testvére várta. Az immár népesnek
mondható család Alsóságon él.
»V.L.

A vízellátás biztonságáért
A város vízellátásának biztonságát
növeli, az ivóvíz minôségét javítja a
CellVíz Kft. a rekonstrukciós munkákkal és beruházásokkal. A kft. huszonötmillió forintos rekonstrukciót végez
ebben az évben a város csatornahálózatánál, tudtuk meg Lampért Attilától, a cég mûszaki vezetôjétôl.
Az önkormányzati útépítési programhoz kapcsolódva korszerûbbre cserélik ki a ’60-as években épült csöveket, bekötô vezetékeket. Egy új, 200
méter mély termelôkút építésével –
hozama 700 liter lesz percenként –
növelik a víztermelô kapacitást. A
vízellátás biztonságán kívül törekednek az ivóvíz minôségének javítására, vastalanító berendezést építenek.
A környezet tisztaságának további javítására a hét éve üzemelô szenny-

víztisztító levegôztetô rendszerét
cserélik ki. A kibocsátott szennyezôanyag eddig is a határérték alatt volt,
a fejlesztéssel tovább csökkenthetô a
szennyezés, így a kormány által idén
bevezetett – a lakosságot terhelô –
környezetterhelési díj is kevesebb
lesz. A szennyvíztisztító fejlesztésével a környezô településekrôl is fogadhatnak majd szippantott szennyvizet.
Lampért Attila azt is elmondta, hogy
a CellVíz Kft. idén a teljes szolgáltatási, tervezési és kivitelezési tevékenységére kiépítette az ISO 9001:2001,
valamint az ISO 14001:1997 számú
szabványoknak megfelelô integrált
minôségbiztosítási és környezetirányítási rendszert.
»T.G.

A Donnál haltak meg
A Donhoz vezényelt 2. Magyar Hadsereg katonáira emlékeztek a résztvevôk azon a gyûlésen, melyet
január12-én szervezett a Polgári
Egyesület Celldömölki Csoportja. A
Ság hegyen meggyújtott máglya fénye jelentette a megemlékezés szimbólumát, az áldozatoknak, sebesülteknek és hadifoglyoknak pedig dr.
Lenner Tibor szavai állítottak felkiáltó
jellé formálódott emléket. A 200 ezer
fôbôl álló magyar hadtestbôl 40 ezren
lelték halálukat orosz földön, 20 ezernél is több volt a sebesültek száma,

és csaknem ennyien kerültek fogságba. Ôértük szólalt meg a harang a
máglya fényénél, ôróluk szóltak Sánta
Ferenc – Forgatókönyv címû mûvébôl
– szívszorítóan hiteles szavai.
A megemlékezés a Himnusz közös
eléneklésével zárult. Ezt követôen az
Alsósági Életfa Egyesület jóvoltából
szeretetvendégség keretében maradtak még együtt az egybegyûltek,
hogy saját, személyes emlékeik
felidézésével adjanak méltó keretet
a megemlékezésnek.
»N.I.

» K R Ó N I K A

Búcsúzunk
Kovács Imre 1925–2003
Gyászoló Család! Gyászoló Barátok!
Elment egy ember. Hirtelen, gyorsan
és csendesen hagyott itt bennünket
Kovács Imre. Nekem, nekünk Imre bácsi, a pedagógus, az iskolaigazgató, s a
jó barát, a munkatárs.
Kovács Imre 1944-ben szerzett tanítói
diplomát szülôvárosában, Kôszegen.
Pedagógusi pályája egy zalai kis faluban, Csömödéren kezdôdött. Majd leventeként Németországba, ezt követôen orosz fogságba került egészen
1948-ig. 1949-ben került Celldömölkre, ahol elôbb a fiúiskola,
majd a leányiskola tanára lett. 1952-ben orosz nyelvszakos tanári diplomát szerzett, elôbb fôiskolai, majd egyetemi szinten.
Másfél évtizeden át orosz nyelvi vezetô szakfelügyelôje volt Vas
megyének. Szakfelügyelôként végzett magas színvonalú munkáját több kitüntetéssel ismerték el. Kiemelkedô orosz nyelvi
szakmai tudását, módszertani felkészültségét bizonyítja, hogy a
Mûvelôdési Minisztérium megbízásából tankönyvek és kézikönyvek írásában is részt vett. Tanítóként, majd nyelvtanárként
és szakfelügyelôként, késôbb gimnáziumi igazgatóként is mindig szívügyének tekintette a pályakezdôk segítését, nagy figyelemmel fordult feléjük, s indította el ôket a pedagógusi pályán.
Utolsó munkás évtizedében középiskolát igazgatott. A vezetése
alatt álló gimnáziumból jó képességû tanulók sora került egyetemre, fôiskolára. Követelménytámasztó, pedagógiai következetességet és tudatosságot sugárzó vezetôi egyéniségének is köszönhetô ez.
Amikor most végtisztességet adunk, és osztozunk a család gyászában, azzal a reménységgel tesszük, hogy akitôl búcsúzunk –
mint egykori munkatársak, barátok – jól végezte tisztét. A reménység mindig a jövôre utal, mert nem az reménykedik, aki
célhoz ért, hanem az, aki úton van. Ô is úton van, azon az ismeretlen úton, amelyen mindannyian elindulunk egyszer. De Berzsenyi szavai igazságában bízva mondjuk: „ Zordon az út, de
nem lehet az gonosz,/ mert a Te munkád, Teremtô,/ S ott is elszórt csontjaimat kezeid takarják.”
A halál nem töri meg az életbe vetett hitünket, mert bízunk abban, aki fölöttünk áll. Aki gondozta életünket, az nem felejthet
el bennünket halálunkban sem. Itt, poraid mellett átgondolhatjuk mindazt, amit tettünk, s talán még tehetünk földi életünkben. Amikor most búcsúzunk Tôled Celldömölk Város Önkormányzata, a Berzsenyi Dániel Gimnázium nevelôtestülete, egykori munkatársai, kollégái nevében, akik a napi munkakapcsolat
mellett követelménytámasztó igazgatójukat, vezetôjüket tisztelték Benned, valamint barátaid és tisztelôid nevében is megköszönöm a pedagógusnak, a közéleti embernek a jövô számára
magot vetô munkás életet.
Hiányozni fogsz nekünk, egykori kollégáidnak, hiányozni fogsz a
városunknak is, amely számon tartott Téged. Búcsúzunk Tôled,
Imre bácsi, a költô hitet, reményt sugárzó szavaival: „A derék
nem fél az idôk mohától,/ A koporsóból kitör és eget kér,/ Érdemét a jók, nemesek s jövendô századok áldják.”
Isten Veled!
»Molnár Gábor szakreferens gyászbeszédébôl

Egy tévéjegyzet
nyomán
Egy kis matematika címmel jegyzett egy írást Tömböly
Ágnes a Celldömölk Városi Televízió január 19-ei adásában, a televízió munkatársaként. A szerzô jegyzete a
Nyugat-dunántúli Regionális Televízióban sugárzott, a
szombathelyi Pro-28 stúdió egy mûsorára, illetve a mûsor Interneten is megjelent változatára épített. A Pro-28
munkatársai évértékelô interjút készítettek Fehér Lászlóval, Celldömölk polgármesterével, az interjút a Vasi
Mozaik január 1-jei adásában mutatták be.
A szerzô jegyzetében az interjúból egy részt ragadott ki,
amelyben arról volt szó, hogy hatszáz fôrôl négyszáz fôre csökkentették a város közalkalmazottainak számát.
Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük az interjúnak
ezt a részét. Mint szokás, az interjúalannyal készített
beszélgetésnek csak egy része hangzik el szó szerint, a
többit az interjút készítô foglalja össze, s mondja el narrátorként. Az alábbiakban közölt szövegrészt nem Fehér
László polgármester mondta, hanem a szerkesztô-riporter közölte narrátor-szövegként.
Az interjúrészlet:
„Ennek jegyében elôször csökkentették a város közalkalmazottainak a számát. Hatszáz fô helyett ma már
kevesebb mint 400 fô látja el a kistérség ügyes-bajos
dolgait. Továbbá 4 óvodából kettôt bezártak. A közétkeztetésben résztvevô konyhákat pedig átalakították,
ami újabb munkahelyek megszûnésével járt. De a
leépítések, elbocsátások mellett elôrelépés is történt a
város életében.”
A szerzô jegyzetében rögtönzött matematikaóráján bemutatta, hogy ez nem lehetséges, hiszen alig húsz közalkalmazottat bocsátottak el.
Ez így van. S errôl a polgármester, mint a döntéseket
elôkészítô és a döntésekben részt vevô személy legfôképpen tud. A város közalkalmazottainak ilyen arányú
csökkentése nem hangzott el a Fehér Lászlóval felvett
anyag készítésekor. Ezért a tévéinterjúban elhangzott
hiba miatt Pehi László, a Pro-28 Stúdió vezetôje helyreigazítást adott közzé, amit szintén közlünk.
Helyreigazítás:
„A Vasi Mozaik január 1-i adásában a „Celldömölk fejlôdô kisváros” c. anyagban elhallás miatt félreérthetôen
hangzott el a következô szöveg: „Ennek jegyében elôször csökkentették a város közalkalmazottainak a számát. Hatszáz fô helyett ma már kevesebb mint 400 fô
látja el a kistérség ügyes-bajos dolgait.” Ilyen mértékû
leépítés a városban nem volt.”
A szerzô jegyzetében a lokálpatriotizmusra hivatkozott,
hogy nyomon követi a város történéseit, és az ahhoz
kapcsolódó dolgokat.
Lokálpatriótaként inkább annak örüljünk, hogy nem kellett kétszáz közalkalmazottat elbocsátani.
Van még, ami fontos: Hibát találni mindenben lehet. És
lehet mindenben csak a hibát keresni. Ez is lokálpatriotizmus?
»TULOK GABRIELLA
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Bemutatjuk a Berzsenyi gimnáziumot
Sorozatunkban a városunkban mûködô általános és középiskolák vezetôinek adunk
lehetôséget arra, hogy bemutassák iskolájukat, elmondják, milyen feltételekkel
várják az ôket választó diákokat. A Berzsenyi Dániel Gimnázium szellemiségérôl, a
képzésrôl, a múltról, a jelenrôl és a jövôrôl Vinter József igazgató beszélt újságunknak.
A Berzsenyi Dániel Gimnázium alapítása
óta a felnövekvô nemzedékek szellemi
mûhelye próbált lenni, értékteremtés, értékmegôrzés és értékátadás szerepével
szolgálta és szolgálja a megújulást, a
megújítást. Vinter József igazgató az
1985/86-os tanévtôl kezdôdôen irányítja a
gimnáziumot.
» A gimnázium múltja, a kezdetek
A második világháború utáni években érzôdött, hogy hiányzik egy olyan középiskola, mely egyetemi tanulmányok folytatására készít elô. Az újjáépítés esztendeiben a kemény munkával, szerény keresetben élô szülôk megértették, hogy a tanulásnak nagy értéke van. A kérelmek
beadása, utánajárások, szervezés eredményeként az akkori kultuszminiszter
1946. november 26-án megalapította a
Celldömölki Állami Gimnáziumot. A tanítás 1947. január 29-én indult 40 tanulóval.
A középiskola 1958-tól a Berzsenyi Dániel
Gimnázium nevet viseli. Az eltelt évek során a gimnázium mindig kereste az újszerût, és tisztelte a hagyományokat. Sok-sok
fiatal kapott itt életre szóló útravalót, gyarapodott tudásban, gazdagodott emberségben. Jelenleg 381 tanulója van az intézménynek.
» Az oktató munka
Az általános tanterv mellett a tagozatos
rendszer (matematika, német, biológia
és fizika tagozatokkal) 1978-ig mûködött. Az új gimnáziumi dokumentumok
életbelépésével a tagozatos tantervû
képzés megszûnt. Az utolsó tagozatos
osztály 1982-ben érettségizett.
A 1978-tól jelenleg is mûködô fakultációs rendszer jobban szolgálja az érdeklôdô, tehetséges, továbbtanulni szándékozó tanulók képességeinek kibontakoztatását. Valamennyi honismereti tantárgyból lehetôségük van a diákoknak
fakultációra járni. Az 1992/93-as tanévtôl bevezették a 6 osztályos tantervi tagozatot, ahova az általános iskola 6. osztályának elvégzése után érkezhetnek a
diákok. A képzés beváltotta a reményeket, nagyon eredményesen mûködik. Az
itt végzett tanulók 90–100 százaléka továbbtanul.
8

» A tervekrôl
Ôszre tervezik az 1+4 évfolyamos, úgynevezett 0. évfolyam indítását. A képzés lényege az emelt szintû nyelvtanulás. Az
ide jelentkezô tanulók az elsô idegen
nyelvet (angol, német) heti 14 órában, a
második idegen nyelvet pedig 3 órában
tanulják. Céljuk a képzéssel az emelt szintû érettségire felkészítés is, hiszen 2005tôl megszûnnek a felvételik, és az érettségi veszi át ezt a szerepet. A nyelvoktatás mellett a számítástechnika, informatika kiemelt terület még az iskolában. Mindenki számára kötelezô tantárgy, fakultációs kereteken belül pedig az érettségire
készít fel.
» A felvételi eredményességrôl
Az országban mûködô valamennyi gimnázium végzôs diákjaink felvételi eredményeit ötéves ciklusokban vizsgálják. A
több ciklus vizsgálatait elemezve megállapították, hogy a megye második legjobb
gimnáziuma a celldömölki. A felvételizô
diákok 73–75 százalékát felveszik valamely felsôoktatási intézménybe. Az eredményesség nagymértékben köszönhetô a
fakultációs rendszernek és a hatosztályos
tanulók továbbtanulási kedvének.
» Felvételi tudnivalók
A már többször említett hatosztályos
képzésre, a következô tanévre is várják a
jelentkezôket. Jelentkezési lap közvetlenül a gimnáziumban is beszerezhetô, és
oda be is küldhetô. Jelentkezni lehet továbbá emelt szintû német és emelt szintû informatika oktatásával induló osztályokba is. A Berzsenyi Dániel Gimnázium
valamennyi képzésérôl bôvebb információt tudhatnak meg az érdeklôdôk a táblázatból.
» A tantestületrôl
A gimnáziumban mind a 30 tanári álláshely betöltött, 100 százalékos a szakos
ellátottság. A 30 pedagógusból 26-an
egyetemi végzettséggel rendelkeznek,
és mindkét idegen nyelvbôl optimális a
tanári ellátottság. Szakmai, egyéni és
kollektív továbbképzésekre is járnak a
tantestület tagjai.

vinter józsef igazgató

» Tanórán kívül
A tanórán kívüli tevékenység is jelentôs a
gimnáziumban. A szakkörök, a diákkörök,
a tanulmányi versenyekre, vetélkedôkre
felkészítô foglalkozások a minôségi munka mûhelyei. A mûvészeti jellegû szakkörök, a sportcsoportok, a jól szervezett osztálykirándulások is fokozzák a sokoldalú
személyiség kialakulását. Öröm az iskola
számára, hogy az egyetemekre, fôiskolákra felvételizôk vagy az érettségi vizsgát
követôen munkába állók nagy számban
megtalálják a helyüket.
»VASS VERA

A Berzsenyi Dániel Gimnázium elérhetôségei:
Levelezési cím: 9500 Celldömölk, Nagy
Sándor tér 13. OM azonosító: 036723
Telefon: 95/420-049 Telefon/fax: 95/
421-788 E-mail: suli4300@zala.sulinet.hu
41 4 évf. kerettantervre épülô helyi tanterv;
normál oktatás
42 4 évf. kerettantervre épülô helyi tanterv;
emelt szintû/óraszámú oktatás német nyelv
tantárgyból
43 4 évf. kerettantervre épülô helyi tanterv;
emelt szintû/óraszámú oktatás informatika
tantárgyból
51 1 nyelvi elôkészítô évfolyam + 4 évf. egyedi helyi tanterv; emelt szintû/óraszámú oktatás angol nyelv tantárgyból; megj.:angol nyelvbôl intenzív (heti 14 óra) képzés
52 1 nyelvi elôkészítô évfolyam + 4 évf. egyedi helyi tanterv; emelt szintû/óraszámú oktatás német nyelv tantárgyból; megj.: német
nyelvbôl intenzív (heti 14 óra) képzés
61 6 évf. kerettantervre épülô helyi tanterv;
normál oktatás; megj.: angol és német nyelv
oktatása minden évfolyamon

» I S K O L A

Bemutatkozik a szakközépiskola
Sorozatunkban a városunkban mûködô általános és középiskolák vezetôinek
adunk lehetôséget arra, hogy bemutassák iskolájukat, elmondják, milyen feltételekkel várják az ôket választó diákokat. A Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és
Szakiskolát Varga László igazgató mutatja be.
A szakiskola gyökerei messzire nyúlnak
vissza, egészen a Celldömölki Iparos Tanonciskoláig. Közvetlen jogelôdjének a
410-es Ipari Szakmunkásképzô Intézet
tekinthetô. Varga László igazgató tisztelettel emlékezik az iskola elôdeire, hiszen ôk már a XIX. század végén fontosnak tartották az elméletileg és a gyakorlatilag jól képzett iparos utánpótlás képzését, nevelését.
» Az elôdökrôl
Az iskolát annak idején az iparosság igénye hozta létre, s a mai utódiskola is szeretne a mai gazdasági élet igényeinek
megfelelni. Az alapító okiratban és az iskola pedagógiai programjában is szerepel: az iskolában elsôrendû szempont,
hogy a tanulók szakmai képzésében alkalmazkodjanak a munkaerô-piaci helyzethez. Ehhez az kell, hogy az iskola vezetése a környékbeli gazdálkodó szervezetekkel szinte napi, de legalábbis rendszeres kapcsolatban legyen.
» Kapcsolat a város „iparosságával”
Az iskolát több celldömölki cég is szponzorálja. Vannak, akik jelentôsebb, vannak, akik szerényebb anyagi támogatással segítenek, mások pedig gyakorlati
helyet biztosítanak a tanulóknak. A MÁV
például olyan tanmûhelyt tart fenn a tanulók számára, ahol a fémipari és a villamosenergia-ipari szakmákban biztosított
minden tanuló gyakorlati helye. Egyik
legfôbb pénzügyi támogatójuk a
Mávépcell Kft., a másik a Cellcomp Kft.
» A tanulókról
Az iskola tanulólétszáma folyamatosan
350–400 között mozog. Az itt végzett fiatalokkal Kemenesalja térségét látják el
szakemberekkel. A visszajelzésekbôl kiderül, hogy a végzett diákok nagy része el
tud helyezkedni. A munkaügyi központtól
rendelkezésre bocsátott statisztikából
tudják, hogy 2003 júniusa és szeptembere között mindössze négy olyan szakmunkás bizonyítvánnyal, érettségivel, technikusi oklevéllel rendelkezô frissen végzett
fiatal van, aki nem helyezkedett el.
» A tantestületrôl
A huszonöt fôs tantestületbôl többen az

iskolában végeztek. Az iskolának van egy
olyan belsô szelleme, ami visszacsalogatja a gyerekeket. Rendszeresen tartanak a
volt tanulók érettségi és szakmai találkozókat. Olyanokkal ülnek le a találkozókon
a fehér asztalhoz, akiknek már a gyerekei
is ide jönnek továbbtanulni.
» A képzésekrôl
Az iskola neve is jelzi, hogy szakközépiskolai és szakiskolai képzés is folyik. Sokféle szakmában kínálnak képzést. A 2004–2005-ös tanévre tervezett
szakirányokról mindenféle adatot megtalálhatnak az érdeklôdôk a táblázatból.
Lényeges különbség, hogy a szakiskolában a tizedik évfolyam után indul a szakmai képzés, tehát 2+2 év alatt juthat a
tanuló szakmunkás-bizonyítványhoz. A
szakközépiskola az érettségi megszerzéséig szakmai alapképzést nyújt, utána a
legtöbb esetben két év tanulás szükséges a szakmunkás-bizonyítvány, illetve a
technikusi oklevél megszerzéséig. Az
érettségi utáni szakmai képzésre más iskolában érettségizettek is jelentkezhetnek. A szakmai képzésben újdonság,
hogy a következô tanévtôl ismét szeretnének az építôipar területén is szakmai
képzést indítani (kômûves, szobafestô,
mázoló, tapétázó). Ezzel a piac igényeinek szeretnének megfelelni. A gyakorlati helyet a Mávépcell biztosítja majd.
» A jövô
Azok a cégek, amelyek munkáikat pályázatokon nyerik el, nem tudhatják, hogy
négy-öt év múlva milyen szakemberekre
lesz szükségük. Ezt a kockázatot is be kell
kalkulálnia az iskolának. Megoldás lehet
a plurális képzés, ha a szakmai képzés
lényege olyan szakmai alapképzés lenne, ami az alkalmazó cég igényei szerinti szakmára rövid, intenzív átképzéssel
átváltható lenne. Erre már vannak külföldi, uniós példák a gyakorlatban.

varga lászló igazgató
Táblázat: azonosító szám/szakképesítés
/megszerezhetô képesítés/képzési idô
01 Autószerelô/érettségi, szakmunkás-bizonyítvány/4+2
02 Mechatronikai mûszerész/érettségi,
technikusi oklevél/4+2
03 Számítástechnikai szoftverüzemeltetô/
érettségi, szakmunkás-bizonyítvány/4+1
04 Ruhaipari technikus/érettségi, technikusi oklevél/4+2
04 Divat- és stílustervezô/érettségi, technikusi oklevél/4+2
05 Bútor- és épületasztalos-ipari technikus/
érettségi és technikusi oklevél/4+2
06 Géplakatos/szakmunkás-bizonyítvány
/2+2
07 Villamosgép- és készülékszerelô/szakmunkás-bizonyítvány/2+2
08 Nôiruha-készítô/szakmunkás-bizonyítvány/2+2
09 Szobafestô-mázoló és tapétázó/szakmunkás-bizonyítvány/2+2
09 Kômûves/szakmunkás-bizonyítvány 2+2

»VASS VERA

A Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és
Szakiskola elérhetôségei:
Levelezési cím: 9500 Celldömölk, Sági út
65. Az iskola OM kódja: 036748
Telefon: 95/420-550 Fax: 95/420-584
E-mail: celldomolk@ipari410-cdomlk.sulinet.hu
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Krisztusból táplálkozunk
ÖKUMENIKUS IMAHETET TARTOTTAK

három egyház képviselôi az ökumenikus imahéten

„Az én békességemet adom nektek”
(Jn 14,23-31) volt a jelmondata az
idei ökumenikus imahétnek, amelyet
január 18-a és 25-e között rendeztek.
Az ökumenikus imahét minden évben új feladatot, de egyben új lehetôséget is jelent a városban élô, különbözô felekezetekhez tartozó lelkészeknek. Hosszú évek együtt munkálkodásaként és a közös akarat megnyilvánulásaként ebben az évben
minden nap más és más templomban, de minden lelkész részt vett az
istentiszteleteken.
Vetô István, evangélikus esperes sokféle szempontból is autentikus választ

tud adni, ha az ökumene lényegérôl
kérdezzük. Egyik személyes indíttatása az a szakdolgozat, melyet e témában írt. Ennek zárómondata az idei,
de bármely ökumenikus imahét alapgondolata is lehetett volna: „Jézus hálát adott azért, ami már megvalósult
Isten akaratából, de imádkozott azért,
ami még csak reménysége volt. Az
egyház egységéért imádkozott.”
– Ez a gondolat felvet egy nagyon is
mai kérdést – kezdi meg elmélkedését az evangélikus esperes –, nevezetesen azt, hogy mennyire fontos az
ökumene a mai keresztény ember
számára. Nagyon, adhatnánk meg a
lakonikus választ. Nagyon fontos, hiszen a családok jelentôs részében ma
már különbözô felekezetû családtagok élnek együtt. A megrögzött tradíciókból „engedni” kell, minden családtagnak el kell fogadnia a más szokásrenddel érkezôt. A másik és a
másság ilyen szintû elfogadása az
emberi méltóság kifejezése: senkit
nem rendít meg a hitében, hisz a
Krisztushoz való kapcsolat nem egy
templomhoz, nem egy gyülekezethez való ragaszkodás kérdése. Az
ökumenikus imahét erre is jó: hét napon át a templomok megtelnek különbözô felekezetû emberekkel, de a

felekezeti hovatartozás nem választ
el, mindössze arra emlékeztet, hogy
mindenki mást emel ki abból a kincsbôl, amelybôl egyformán táplálkozunk, és amelyet úgy hívnak Krisztus.
Vetô István hiteles szavai annak a sok
éves munkának a tapasztalataiból is
táplálkoznak, melyek a Kemenesalján eltöltött évei alatt alakultak ki.
Véleménye szerint nemcsak a hívek,
de a lelkészek is sajátjuknak érzik az
ökumenikus imahetet.
– Az idei esztendôben egy héten át a
történelmi egyházakhoz tartozó lelkészek egyszerre vettek részt minden nap a közös istentiszteleten –
mondja az esperes. – A különbözô felekezetek liturgikus rendjében van jó
néhány sorrendi különbség. Lelkésztársaimmal együtt sikerült közösen
átbeszélt és elfogadott istentiszteleti
menetrendet kialakítani, anélkül,
hogy bárkinek is eszébe jutott volna
az identitás elvesztésének érzése.
Az idei imahét igazán az együttlét
örömét jelentette: elsô napján Szakál
Péter református esperes végezte az
igeszolgálatot az alsósági evangélikus templomban, utolsó napján pedig Nagy Péter atya prédikált a tokorcsi evangélikus templom falai között.
»NÉMETH IBOLYA

Vulkán-CUP, focitorna

Színészek bálja

Nemzetközi utánpótlás labdarúgó tornát szervez a Celldömölki
Vasutas Sportegyesület a nyáron. A Vulkán-CUP elnevezésû
tornát július 8–12-e között rendezik, tudtuk meg Zsámboki
Zoltántól, az egyesület ügyvezetô elnökétôl. A labdarúgó torna
kapcsolódik a város éves jubileumi rendezvényeihez, és a labdarúgáson kívül szabadidôs és kulturális programokra is várják a
celldömölkieket.
A kupára az utánpótlás korosztály (12-tôl 18 éves korig) csapatainak nevezéseit várják a világ különbözô országaiból. Az
érdeklôdés jelentôs, érkeznek a visszajelzések, nevezések, így a
tervek szerint hatvan utánpótlás csapat mérkôzik majd a városi
sportcentrum pályáin. Zsámboki Zoltán azt is elmondta, amennyiben addigra elkészül a sporttelepen a mûfüves pálya, akkor felnôtt csapatok is bemutatkoznak a nemzetközi mezônybôl. Az
elsô alkalommal megrendezendô celldömölki nemzetközi labdarúgó torna igazi csemege lehet a nyári labdarúgó EB és az
olimpia között. A szervezôk reményei szerint nem egyedi
sportrendezvényrôl van szó, évente szeretnék megrendezni a
focikupát Celldömölkön.

Az idei báli szezon nyitásaként január 17-én rendezte meg
a Soltis Lajos Színház, a Kemenesalja Néptánccsoport és a
Rezgônyárfa Vendéglô a már hagyományosnak számító
Színészek és színházbarátok bálját. A bálnyitó pohárköszöntôt a néptánccsoport mezôségi táncai után Söptei Józsefné alpolgármester és Solténszky Tibor, a Magyar Rádió
Rádiószínházának vezetôje mondta. Az alpolgármester aszszony Petôfi Sándor verseibôl válogatott, és így kívánt jó
szórakozást a bálban megjelent vendégeknek. A pohárköszöntôk után Papp Katalin és Jeney Zoltán, a Veszprémi Petôfi Színház mûvészei zenés mûsorral szórakoztatták a jelenlévôket. A szabadkai Kosztolányi Dezsô Színház mûvésze, Kasza Éva fergeteges verses-zenés, humoros elôadása
tette emlékezetessé az idei színészbál mûsoros részét.
Az éjfélkor kihirdetett végeredmény szerint a 2004-es év
elsô „Bál Szépe” választás gyôztese Kustos Orsolya, a Soltis
Lajos Színház tagja lett. A szerencsés bálozók tombolatárgyakkal térhettek haza a szezonnyitó bálról, ahol Papp Zoltán szolgáltatta a talpalávalót.

»T.G.
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»
Megkérdeztük
» válaszoltak

O L V A S Ó I

O L D A L

Szokott bálozni?

»kérdez: tömböly ágnes

»fotó: völgyi lászló

Kovács Miklós

Berta Nikoletta

Kovács Tiborné

Általában zártkörû rendezvényekre szoktam járni, ahol
nincs akkora zsúfoltság. A zeneiskola és a bobai daloskör
mulatsága, valamint a református bál között választok
rendszeresen. Ezek a korunkhoz illô bálok. Persze nem
mindegyikbe megyünk el a
feleségemmel, csak egy-kettôbe. Több farsangi mulatságban vettem már részt, és figyeltem, hogyan változik a
bálok hangulata, légköre. Ez
szerintem leginkább a zenén
mérhetô le. A népzenétôl és a
cigányzenétôl jutottunk el
mára a félig gépzenéig.

Régebben nagyobb bálozó
voltam, mint most. Jelenleg
hároméves gyermekem kitölti
minden idômet. Igaz, számíthatunk a nagyszülôkre, örömmel vigyáznak a kicsire, de az
ember nem szívesen megy
már sehova nélküle. Tudom,
nem érezném jól magam, hiszen egész este azon rágódnék, csemetém mit csinál éppen. Azt gondolom egyébként,
hogy Celldömölkön nincsen
elég bál, így például a huszonévesek számára kevés lehetôség van. Nem mindenki szereti a diszkót, de szívesen táncolna, szórakozna partnerével.

Nem szoktam bálba járni. Van
két gyermekem, akik tanulnak, a lányom éppen most áll
pályaválasztás elôtt. Az anyagiak így nem engedik, hogy
szórakozni is eljárjunk. Egyszer-egyszer eljutottunk a
szülôi munkaközösségi bálba,
ott mindig jól éreztük magunkat. Színvonalasaknak tartom
a celli bálokat, nem is emiatt
nem megyünk. Azt hiszem, ez
az a dolog, amirôl az ember
még nyugodt szívvel le tud
mondani úgy, hogy az nem is
hiányzik. Ma már azonban
minden kiadást meg kell fontolni.

Hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzatának képviselô-testülete
nyilvános árverésen kívánja értékesíteni a tulajdonát képezô
731. hrsz.-on nyilvántartott Celldömölk, Rákóczi u. 12. szám
alatti, 570 m2 térmértékû, lakóház, udvar, gazdasági épület
megnevezésû ingatlanát.
Az ingatlan kikiáltási ára: 7 millió forint.
Az árverés idôpontja: 2004. február 6. (péntek) 14 óra.
Helyszíne: a polgármesteri hivatal emeleti tanácskozó terme.
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés megkezdése
elôtt 700 ezer forint letéti díjat a polgármesteri hivatal pénztárába befizet. Fizetési eszközként csak készpénz fogadható
el. A letéti díj a vevô által fizetendô vételárba beszámít, a
többi résztvevô számára az árverés befejezése után viszszafizetésre kerül. Az ingatlan tulajdonjogát a liciten résztvevôk közül az szerzi meg, aki a legmagasabb összegû vételár
egy összegben való megfizetésére tesz ajánlatot.
Az ingatlan megtekinthetô: telefonon történô egyeztetés alapján munkanapokon 8–16 óráig.
Az árverés nyertesének feladata és költsége az adásvételi
szerzôdés elkészíttetése legkésôbb a licit idôpontját követô
30 napon belül. A vételár kifizetése a szerzôdés megkötését
követô 8 napon belül esedékes.
További felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyonkezelôjénél, illetve a 95/525-813-as telefonszámon kérhetô.

Ihász Antal

A veszprémi egyetemre járok,
most vagyok másodéves. Mint
minden felsôoktatási intézményben, ott is januárban van
a vizsgaidôszak. Így február
elejéig én is be vagyok táblázva, nem jut idô a kikapcsolódásra. Tavaly eljutottam a
Szent Benedek és a sági általános iskola báljába, ezek akkor még belefértek az idômbe. Remélem, idén is hasonlóan alakul a programom. Véleményem szerint egyébként
kellemes, családias hangulatúak Celldömölkön a bálok. Ez
köszönhetô a jó zenének és
persze a jó társaságnak is.

Jó tanácsok egészségünk érdekében
Naponta többször fogyasszunk gabonafélét.
Tervezzük úgy napi étrendünket, hogy lehetôleg minél
több étkezésre jusson teljes értékû gabonatermék.
Használjunk teljes értékû gabonafélét az ételek
elkészítéséhez is, és törekedjünk a változatosságra.
Készítsünk idônként például puliszkát, zabkását, zabkorpás
pogácsát, köles rizottót.
Ôrizzük meg a gabonafélékbôl készült ételek értékeit, az
elkészítés során ne adjunk hozzájuk zsiradékot és sót, vagy
csak igen kis mennyiségben.
Együnk naponta legalább háromszor zöldség-fôzelékfélét
és legalább háromszor gyümölcsöt.
Gyakran együnk sötétzöld leveles fôzelékféléket, citrusféléket, paradicsomot, valamint hüvelyes fôzelékeket.
Ezekben bôségesen vannak karotinoidok, C-vitamin és folátok (fólsav).
Legyen mindig kéznél gyümölcs és zöldségféle.
Mindig friss, ép gyümölcsöt, zöldség-fôzelékfélét
fogyasszunk, a penészes, sérült termékeket ne használjuk fel.
Naponta igyunk tejet (fél litert), válasszunk minél gyakrabban savanyított tejterméket (aludtej, kefír, joghurt).
Fogyasszunk gyakrabban sovány vagy félzsíros túrót.
Együnk rendszeresen sovány sajtot.
Együnk rendszeresen sovány húsokat, zsírszegényen
elkészítve. Keressük a sovány felvágottakat.
»ÁNTSZ Celldömölk Városi Intézete
(Folytatás a következô számban)
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Az államtitkárt követte a miniszter
Mesterházy Attila politikai államtitkár, egy hónappal ezelôtti látogatása után
Gyurcsány Ferenc sportminisztert köszönthették a sportvezetôk Celldömölkön. A miniszter január 23-án a kora reggeli órákban elôször eszmecserét
folytatott Fehér László polgármesterrel, majd ezt követôen, a megyei sportigazgatóság, a városi önkormányzat és a CVSE rendezésében, sportaktíva értekezleten vett részt. A sportaktíva értekezleten több mint hatvan meghívott
polgármester, országgyûlési képviselô, sportvezetô, edzô, testnevelô és iskolaigazgató vett részt. A minisztert és a résztvevôket a város nevében Fehér
László polgármester, a Vas Megyei Sportigazgatóság nevében pedig dr. Varga Zoltán sportigazgató köszöntötte.
fotó: völgyi lászló

dr. varga zoltán megyei sportigazgató, gyurcsány ferenc
sportminiszter és fehér lászló polgármester

A sportminiszter az elôre megküldött
kérdésekre építette fel beszédét, kihangsúlyozva, hogy az új testnevelési és sporttörvény szellemében szükséges továbbfejleszteni valamennyi
sportágat, de tekintettel az olimpia

évére, az új rendszer csak a II. félévtôl lép életbe. A törvény szellemében
megszûnnek a pályázatok. Továbbra
is az állam feladata lesz a rendszer
mûködtetéséhez szükséges feltételek megteremtése, de meg kell szüntetni az állam osztogató szerepét.
Csak az elosztás elfogadtatása marad
a minisztérium hatáskörében, annak
sportági lebontása a köztestületek
feladata lesz. Pályázni a megyéknél
lehet majd a kisegyesületeknek, ahová lekerülnek a szabadidôs programok rendezési, diáksport mûködési,
valamint a létesítményfejlesztésre
szánt összegek. Az állam kiemelt
feladatának tekinti természetesen a
versenysport, az iskolai testnevelés,
és az utánpótlás nevelés új alapokon
történô finanszírozását.
A közeljövô feladata: 10–15 sportág
kiemelt támogatása, 100–120 iskolai
tornaterem megépítése, és befejezni
az elkezdett stadionrekonstrukciós

programot. Egyedi nagy beruházás a
kormány jelenlegi ciklusában nem
lesz. A tervek szerint a megyék 1-1
milliárd összeggel fognak rendelkezni, melybôl pályázatok útján kisebb
építkezésekhez juthatnak hozzá a
megyében mûködô sportegyesületek, sportszervek.
Gyurcsány Ferenc miniszter hangsúlyozta, azokat a beruházásokat, melyek pénz hiányában félbemaradtak,
be kell fejezni. Úgy gondoljuk, hogy ez
jó hír a celldömölki stadionrekonstrukciós elmaradt munkálatainak befejezését illetôen. Bizakodhatunk,
legalább is a miniszteri tájékoztatás
alapján, hogy a befejezô munkálatoknak nem lesz akadálya. Bizakodhatnak azok az iskolák és sportszervezetek is, akik majd a Nemzeti
Utánpótlás Nevelési Intézet által elindítandó sportágak résztvevôi lesznek,
és ezért gyermekenként alapfokon
4–5, míg középfokon 10–15 ezer forint összegû képzési támogatásban
részesülnek a jövôben, amennyiben
teljesíteni tudják a követelményeket.
Érdeklôdve várjuk a miniszter úr által
elkészítendô, és az olimpiát követôen a kormánynak bemutatandó új
sportkoncepciót, melyhez elôre is kívánunk sok sikert a végrehajtást illetôen. Most már igazán jó lenne, ha
egy koncepció meg is valósulhatna.
«TIM

Tavaszi mérkôzések

Asztalitenisz

Az asztalitenisz-csapatok további tavaszi mérkôzései
NB I/A: 01.31. Celldömölk-Erzsébeti Hajós DSE, 02.14. Tatabánya SPAR SECelldömölk, 03.06. Celldömölk-Pénzügyôr SE, 03.13. Szegedi AC-Celldömölk,
04.17. Celldömölk-Apagy SE, 04.24. Széchenyi FSC Gyôr-Celldömölk, 05.08.
Celldömölk-Postás-Matáv SE.
NB II: 01.31. Celldömölk II.-Fejérvíz-Fetévszer SK Székesfehérvár, 02.14. Soproni
MAFC-Celldömölk II., 03.06. Celldömölk II.-Hévíz SK, 03.13. Zalakomár EgyetértésCelldömölk II., 03.20. Celldömölk II.-Herendi Porcelán, 04.17. Celldömölk II.Szenna Pack Zselic Kaposvár, 04.24. Pécsi TÜKE-Celldömölk II., 05.08. Celldömölk
II.-Gyenesdiás Kinizsi.
NB III: 01.31. Celldömölk III.-Mosonmagyaróvári TE I., 02.15. Gyôri VertikálCelldömölk III., 02.21. Celldömölk III.-SzAK II-Vasi Séfa, 03.07. Ajkai Bányász II.Celldömölk III., 03.14. Ajkai Bányász I.-Celldömölk III., 03.20. Celldömölk III.Gyenesdiás Kinizsi II., 04.03. Celldömölk III.-Gyôri Elektromos, 04.18. Szombathelyi Vízéptek AK-Celldömölk III., 04.25.ÉVSE-HIDRÓ-Celldömölk III., 05.08. Celldömölk III.-Mosonmagyaróvári TE II.
A Celldömölki VSE-Mávépcell csapatai mérkôzéseiket az alsósági városrész tornacsarnokában játsszák, kezdési idôpont 11 óra. Szeretettel várnak minden érdeklôdôt.

PEAC II. – CVSE-Mávépcell II. 10:8
Pécs, NB II-es mérkôzés
A tabella második helyén tanyázó hazaiak ellen a cellieknek lehetôsége volt a pontszerzésre. Sajnos a lehetôséggel nem tudtak élni.
Gyôztek: Benák András (4), Teket Attila (3),
Takács János (1).
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Savaria SE – CVSE-Mávépcell III. 9:9
Szombathely, NB III-as mérkôzés
A celli csapat már 6:2-re vezetett, de a hazaiak nagy hajrába kezdtek, és döntetlenre
hozták a mérkôzést.
Gyôztek: Máthé Gyula (4), Fehér László (2),
Tamás László (1), Balázs Gyula (1) és a FehérTamás páros.
A CVSE Mávépcell elmaradt NB I-es mérkôzését február 15-én játsszák.
»V.L.

» SK PU OL TR ÚT R A

A CVSE-Cell-Modul NB II-es labdarúgócsapata január 13-án kezdte meg felkészülését a tavaszi rajtra. Az elsô
edzésen kiderült, hogy Fedor Sándor
edzô Tóth Tamás, Imrik Roland és Németh Zsolt további szereplésére nem
számíthat. Az erôgyûjtést viszont néhány új arccal kiegészülve kezdték
meg a celli kék-sárgák. Az új fiúk közül
lapzártáig Stiber Gáborral (Hévíz) és
Törteli Tamással (Haladás ifj.) köttetett
meg a szerzôdés. A csapat edzôje szerint cél a bajnoki tabellán feljebb lépni
legalább a 4. helyre, de amennyiben
sikerülne leigazolni még egy gólerôs
támadót, akkor a dobogóra való kerülés is elérhetô lenne. A szurkolók és
szakvezetôk bíznak az egyesület vezetésében, hogy találnak lehetôséget arra, hogy a már kiszemelt játékos Celldömölkön folytathassa.
A labdarúgók felkészülési programja
teljes. Januárban heti 3–4 szabadtéri
és tornatermi edzéssel és ez idáig két
felkészülési mérkôzéssel készültek.
Holnap sor kerül a harmadikra is,
majd február elsô hetét dunaszerdahelyi edzôtáborozással folytatják,
ahol kitûnô körülmények között napi
két-három edzésük lesz majd. Hazatérve januári ritmussal folytatódik az
edzéssorozat. Az idei elsô mérkôzést
Gyôrben, január 21-én, az ETO mûfüves labdarúgópályáján játszotta a
CVSE-Cell-Modul.
Gyôri ETO-CVSE-Cell-Modul 2-1 (1-0)
Vezette: Horváth G.
ETO: Krass – Regedi, Stark, Böjte, Horváth R. (Mainy) – Perics, Varga,
Kartelo, Németh N. (Füsi) – Nicsenko
(Priskin), Nagy T. Edzô: Reszeli Soós
István.
CVSE: Nagy Z. (Lampért) – Tebeli

(Sali), Csákvári (Latyák), Stiber – Kovács (Reiner), Bodor (Gyôrvári), Lengyel – Horváth (Pintér), Manganelli,
Ujhegyi (Törteli), Németh J. (Sulyok).
Edzô: Fedor Sándor.
Góllövô: Perics, Priskin, ill. Gyôrvári.
Meglepôen remek játékkal rukkoltak
ki a vendég celliek, azonban a 11-es
rúgásban továbbra is tartották ôszi
formájukat. A mérkôzés szereplôi
szinte ötpercenként hozták izgalomba
a nézôket. A 10. percben Kartelo lövését Nagy Z., majd öt perccel késôbb
Németh J. emelését Krass csípte el a
bal felsô elôtt. A 20. percben Lengyel
szerezhetett volna vezetést, de a 11est a jobb felsônél a keresztléc találkozására lôtte. A 30. percben viszont
Nagy Z. bravúrral ütötte ki Nicsenkó
tíz méterrôl leadott jobb sarkos lövését. Az ETO vezetô gólja a 47. percben
Tebeli egyetlen hibájából, egy gyors
ellentámadást követôen született.
Nagy Tamás beadását Perics vágta
védhetetlenül a léc alá. (1-0).
Fordulás után az 57. percben, Törteli
és Sulyok kényszerítôzése után, az új
fiú remekül szaladt el, és beadását
Gyôrvári 14 méterrôl véthetetlenül a
jobb sarokba rúgta. (1-1). Nyolc perccel késôbb középen az ôrizetlenül hagyott Priskin a kifutó Lampért fölött
óriási erôvel lôtt a jobb felsôbe. (21). A mérkôzés hajrájában több lehetôséget elszalasztottak a vendégek.
Igaz, Lampért kapus is remekelt néhányszor. A döntetlen igazságosabb
eredmény lett volna.
CVSE-Cell-Modul-Jánosháza 9-0 (6-0)
Celldömölk, január 24. felkészülési
mérkôzés. Vezette: Végh.
Góllövôk: Ujhegyi 3, Törteli 2, Gyôrvári 2, öngól.

Újabb ezüstérem
Vasi Faker Kupa néven rendeztek
óvodás labdarúgó tornát január 10én a szombathelyi Oladi Mûvelôdési
Központban. A tornán a celldömölki
óvodás apróságok ismét remekül
szerepeltek, küzdelmes mérkôzéseken ezüstérmet szereztek. Öt mérkôzésen tizenegy gólt lôttek, és
mind-össze egyet kaptak. A megérdemelt érem és serleg mellé egy

különdíjat is sikerült begyûjteni,
Zseli Viktort a torna legjobb kapusának választották.
A tornán szerepelt játékosok: Zseli
Viktor, Nagy Roland, Vince Adrián,
Lempeg Olivér, Fehér Milán, Fekete
András, Salamon Szabolcs, Benkô
Bence, Kovács Zalán, Hérincs Dániel,
Szalay Zsolt, Burján Attila. Edzôk:
Balhási István és Velencei Tibor.

gyôrvári gábor több gólt is lôtt

fotó: horváth imola

A 11-es rúgás ôszi formában

»TIM

A felkészülési mérkôzések további
programja: január 31. 10.30: Celldömölk-Kerta, február 9. 18.00:
Oberwarth-Celldömölk, február
11. 15.00: Ajka-Celldömölk, február 14. 10.30: Sárvár-Celldömölk,
február 18. 15.00: Celldömölk-Sárvár, február 21. 10.30: CelldömölkPinkafeld, február 25. a helyszín
nem eldöntött: Celldömölk-Lombard FC-Haladás junior, február 29.
14.30: Kapuvár-Celldömölk.

Új

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente
felelôs kiadó:

Fehér László polgármester
felelôs szerkesztô:

Tulok Gabriella
a szerkesztôség tagjai:

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

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

Nagy Antal (20/921-6324)
szerkesztôség:

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

Horváth Attila
nyomda:

Sába Druck Sárvár
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Bizalommal munkát keresni
Az elôzô év decemberében kezdte
meg mûködését Celldömölkön a Bizalom Munkatárs Közvetítô Iroda. A
Vas Megyei Munkaügyi Központtól
mûködési engedéllyel rendelkezô
iroda két munkatársa az ötletektôl a
megvalósulásig vezetô útról, a
munkavállalók és a munkáltatók
igényeirôl beszéltek.
Az iroda 2003 februárjában ingatlanközvetítéssel kezdett el foglalkozni,
de hamar rájöttek arra, hogy kevés
pénzbôl nem tudnak az emberek lakást, házat vásárolni. A vásárlási
szándékkal érkezôk 80–90 százaléka
hitelt szeretett volna felvenni. Ez
hozta az újabb problémát, hiszen
csak az tud hitelt igényelni, akinek
van állandó keresete, munkahelye.
Sok bankkal van az ingatlanközvetítés, hiteligénylés miatt kapcsolata az
irodának, a legminimálisabb, amit a
hitelhez kérnek 6 hónap igazolt munkaviszony. Aki munkanélküli, esélye
sincs. Így jött tehát az ötlet, hogy a

munkanélkülieknek is próbáljanak
segíteni. Munkahelyet nem tudnak
teremteni, ezért valami más megoldást kellett találni. Az ötletek a Munkatárs Közvetítô Iroda megalapításával valósultak meg.
Sokan félve nyitnak be az irodába.
Nem tudják, mit kell tenniük, jöhetnek-e bejelentkezni akkor, ha már a
munkaügyi központban regisztráltatták magukat. A jelentkezôknek nagyon fontos tudniuk azt, hogy a munkaügyi központtal együtt az a cél,
hogy a regisztrált munkanélküliek
számát csökkenteni tudják. A cél egy,
azonban az eszközök mások. A munkaügyi központ tud segíteni átképzéssel, az iroda viszont fel tudja személyesen keresni az esetleges munkaadókat. Mivel a munkavállalók 50
kilométeres körzetben keresnek
munkát, így ekkora körzetre terjesztették ki a keresést.
Az irodába érkezôk kitöltenek egy általános adatlapot. Ha az adatbázisukban van olyan cég, amelynek ilyen

Az UFC mérkôzései
A 2000 Celldömölk UFC labdarúgói különbözô tornákon szerepeltek a múlt év decemberében. Az 1993-as születésûek
az ötödik, az 1996-os korosztály csapata a második, az
1995-ös születésûek hatodik helyen végeztek a megmérettetéseken.
Zalaegerszegen léptek pályára az UFC Celldömölk 1993-as csapatának tagjai. Mindössze egyetlen vereséget szenvedtek, de
így is csak az ötödik helyen végeztek. Az eredmények: Celldömölk – ZTE I. 2-2, Veszprém 3-3, Keszthely 2-5, Kaposvár 4-0.
A csapat tagjai: Zseli Dániel, Géczi András, Géczi Balázs,
Boznánszky Gábor, Görög Máté, Tóth Bálint, Böcskör Nagy Barnabás, Velencei Balázs, Somlai Zoltán, Pleiveisz Krisztián,
Leiner Gerggô.
A Celldömölk UFC 1996-os korosztályú csapata Szombathelyen
játszott kupameccseket, egészen a döntôig jutottak, s lettek
másodikok. Az eredmények: Celldömölk – Lurkó Haladás 0-0,
Gyôr 3-0, ZTE I. 3-0, Lurkó UFC 0-2. A csapat tagjai: Zseli Viktor,
Szomorkovics Benjamin, Jakus Tamás, Heim Martin, Hideg Péter, Déri Dominik, Balázsi Krisztián, Ferenczy Máté.
Szintén Szombathelyen rendeztek kupát az 1995 után született
korosztály labdarúgóinak. A celldömölki csapat a hatodik helyen végzett. Az eredmények: Celldömölk – Videoton 2-6, Lurkó UFC 3-4, ZTE I. 2-1, Sopron 1-1, Kochfidis (Ausztria) 2-4.
A csapat tagjai: Zseli Dániel, Tóth Bence, Virág Martin, Mendel
Ákos, Patakos Ciprián, Borbács Máté, Hideg Péter, Heim Martin, Jakus Tamás,
A celldömölki csapatok edzôje Velencei Tibor.

munkavállaló kell, akkor már egyenesben is vannak, de általában ennél
bonyolultabb a helyzet. A közvetítô
irodában ingyenes a regisztráció, bejelentkezhet az is, aki már a munkaügynél is regisztrált, és az is, aki állást
szeretne változtatni. Ingyenes a tanácsadás, három nyelven segítenek
az amerikai típusú önéletrajz megírásában, valamint stressz- és állásinterjúval segítik az igénylôket.
Jelentkezhet náluk munkaadó például
azzal, hogy tíz kômûvesre van szüksége. A közvetítô iroda felvállalja a hirdetést, a jelentkezôk között személyiségjellemzô tesztekkel elôszûrést tartanak. Aki szerintük alkalmas valamelyik posztra, arra írásban javaslatot
tesznek, a szakmai döntést azonban
már a munkaadó hozza meg.
A Bizalom Munkatárs Közvetítô Iroda
minden nap 8-tól fél 4-ig várja a jelentkezôket. Telefon: 95/424-371, illetve a 06/30/560-4429, a mobil
hétvégén is hívható.
»VASS VERA

Kemenesalja konyhája
»Kanászpecsenye a Rezgônyárfából
A városunkba vasúton érkezô látogatók elsôként a
Rezgônyárfa Vendéglôbe térhetnek be, hogy megkóstolják a
helyi specialitásokat. Immár tizenhetedik éve Kovács Csabáné
üzletvezetô és konyhafônök irányításával mûködik a népszerû
vendéglátóegység. Naponta több száz adag ételt fôznek, hiszen a közétkeztetésen túl csoportok kiszolgálását, rendezvények lebonyolítását is vállalják a szépen felújított, hangulatosan berendezett étteremben. A vendégek a naponta megújuló étlap gazdag kínálatából választhatnak, ahonnan most stílszerûen két helyi specialitást ajánl Zita asszony.
»Kemenesalja szelet
Hozzávalók 4 fô részére: 50 dkg sertéskaraj, 30 dkg darált sertéshús, 10 dkg sampinyon gomba, kevés olaj, 1 fej vöröshagyma, kevés lecsó, pirospaprika, só, bors az ízesítéshez.
A karajszeleteket enyhén kiverjük, megsózzuk, és mindkét oldalukat átsütjük. A darált húsból és a felszeletelt gombából az
ízesítôkkel a szokásos módon pörköltet készítünk. Tálaláskor a
natúrszeletekre halmozzuk a gombás-húsos ragut, és rizzsel
vagy fôtt burgonyával tálaljuk.
»Vasi kanászpecsenye
Hozzávalók 4 fô részére: 50 dkg sertéskaraj, 30 dkg sertésmáj,
olaj, 1 fej vöröshagyma, kevés lecsó, pirospaprika, só, bors az
ízesítéshez.
A karajból natúrszeleteket sütünk. A vöröshagymán megdinszteljük a felkockázott sertésmájat és a lecsóval, sóval, borssal
ízesítjük. Ha megpuhult, hozzáadjuk a pirospaprikát és a natúr
húsra terítjük. Pirított burgonyával és káposztasalátával vagy
vegyes savanyúsággal kínáljuk. Jó étvágyat kívánunk!
»BALHÁSI ISTVÁNNÉ
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_tzâÇt
Fürdôszoba Szaküzlet
Celldömölk, Kolozsvár u. 16. Tel./fax: 95/424-121
(A Mesteri felé vezetô úton, a Volán-kút mellett)
Nyitva: hétköznap 8.00-16.30, szombaton 8.00-12.00
0I. osztályú 15x20 csempe
I. osztályú olasz járólapok
I. osztályú greslapok
I. osztályú alföldi csempe 20x25
I. osztályú alföldi járólapok 30x30
I. osztályú fagyálló járólapok

1.290
1.400
1.990
1.790
2.190
2.690

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

• Kiváló minôségû ragasztók 25 kg/zsák
Alap: 1.330 Ft, fagyálló: 1.690 Ft, flexibilis: 3.360 Ft
• Márvány, gránit és agglommerát ablakkönyöklôk,
mosdópultok és konyhapultok, lépcsôk méretre vágva.
• Ha salétromos, vizes a ház fala, az IZONIL
légáteresztô és vízzáró vakolat a megoldás.
IZONIL 2.999 Ft/40 kg
• Homlokzati és lépésálló hôszigetelô lemezek
többféle méretben.
(Pl. 5 cm 700 Ft/m2)
• Keszthelyi falburkoló és vízszintes térburkoló
kô szürke és barna színben
1.890 Ft/m2
• Baumit kézi és gépi vakolat
1.250 Ft/40 kg
• 12,5 mm-es gipszkarton
480 Ft/m2
• 100 féle import fal- és padlóburkoló természetes kô
Brazíliától Portugálián át Kínáig – a világ minden tájáról!
• Egykaros csaptelepek már
3.120 Ft-tól
• Lemez, mûanyag és akril kádak
• Zuhanytálcák, kbinok egyedi méretben is.
• A felméréstôl a kivitelezésig mindent megoldunk!

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

CellVíz,
minden
cseppje
kincs!

CELLDÖMÖLK TERÜLETÉN INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS.

KISOSZ tanfolyamok indulnak
február 20-ai kezdéssel Sárváron
PESTALOZZI NYELVSTÚDIÓ KFT.

KERESKEDÔ – BOLTVEZETÔ
VENDÉGLÁTÓ – ÜZLETVEZETÔ

–4000 Ft

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

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

Köszönet
A Celldömölk Város és Városkörnyékén Élô Mozgássérültekért Alapítvány megköszöni mindazok támogatását, akik
2003. évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékát felajánlották az alapítvány javára. Ez az összeg 98.998 Ft. Kérjük a
tisztelt támogatóink segítségét a következô években is.
Adószámunk: 18885091-1-18.
»Celldömölk Város és Városkörnyékén Élô Mozgássérültekért Alapítvány

Februártól induló
ANGOL, NÉMET nyelvtanfolyamok
8 szinten, CELLDÖMÖLKÖN
a Pestalozzi Nyelvstúdiónál!
Kis létszámú csoportok, kitûnô tanárok
Audiovizuális oktatás
Anyanyelvi tanárok közremûködése
Ingyenes korrepetálási lehetôség
Tanfolyam eleji ingyenes memóriafejlesztô tréning
PITMAN nemzetközi, államilag elismert
angol nyelvvizsgára felkészítés és helyi vizsgáztatás.

❖
❖
❖
❖
❖

A legközelebbi vizsga idôpontja: 2004. február
Beiratkozás és szintfelmérés:
2004. január 31-én szombaton, de. 10 és 12,
valamint február 2-án hétfôn, du. 17 és 19 óra között
a Berzsenyi gimnáziumban.
A tanfolyam óraszáma: 60 óra, díja 35.000 Ft, beiratkozási
napokon 4000 Ft kedvezményt adunk.
További információ: 95/421-427
(este, Ozorainé Gyarmati Magdolna iskolavezetô)
vagy 06 87/411-899
(munkaidôben, a nyelviskola központi titkársága)

Zenebarátoknak
Idén is megrendezi hangversenysorozatát a Zenebaráti Kör az
Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskolában. Az elsô
összejövetelt január 24-én tartották, ez alkalomból a szombathelyi Tarisznyások együttes lépett fel, s adott elô megzenésített verseket.

A februári koncerten a reneszánsz korába kalauzolja el a hallgatókat a zeneiskola reneszánsz együttese, az esten táncházat is
rendeznek. Márciusban a L’Eclisse elnevezésû, késô barokk zenét játszó társulatot hallgathatják a zenebarátok. Áprilisban a
szombathelyi Dohnányi Trió szerepel immár visszatérô vendégként, májusban pedig a Soproni Fúvósötös ad koncertet. A Zenebaráti Kör hangversenyeire a zeneiskolában bérletet, valamint az egyes koncertek elôtt belépôjegyet is lehet vásárolni.
Felvételünkön a Tarisznyások együttes.

Változások
a színpadon
A Madách Színház Tolnay Szalonjának Változások címû elôadását
láthatja a színházlátogató közönség február 6-án (pénteken) 19
órakor a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ színháztermében. A
zenés lírai történetet Hûvösvölgyi Ildikó és vendégei, Bencze Ilona, Dunai Tamás, Weil Róbert, Zádori László mutatják be.
Az elôadásra megváltott bérletek és páholyok érvényesek, valamint lehetôség van jegyek vásárlására is. Jegyárak: I. hely 1900
forint, II. hely 1700 forint, nyugdíjas- és diákjegy 1600 forint.

Értesítés
Értesítjük az érdeklôdôket, hogy a Berzsenyi Lénárd ÁMK
szülôi munkaközössége február 7-én 19 órai kezdettel rendezi az SZM-bált az iskola sportcsarnokában. A rendezvény
zárt körû. Jegyek elôvételben kaphatók az iskola titkárságán, illetve a helyszínen 19 óráig. Helyfoglalás csak személyesen 18 órától. Kérjük, hogy a zavartalan lebonyolítás
érdekében a belépôjegyeket lehetôleg elôvételben vásárolják meg. Információ telefonon is kérhetô a 95/420-472es telefonszámon.
»Berzsenyi Lénárd ÁMK

Erdôk, mezôk,
vizek lakói
Kék cinege
A cinegefélék nagy családjába tartozó énekesmadár. Hazánk
legékesebb és leghasznosabb madarai közül való, akárcsak cinegetársai, mint a barát-, búbos-, fenyves-, lazúr- és széncinege. Fáradhatatlan munkása az erdônek, kertnek és gyümölcsösnek. Nagy hasznot hoz a rovarok pusztításával. Igazi kincsnek tartják, melyet meg kell becsülni. Hazánkban védettséget
élvez, eszmei értékét tízezer forintban határozta meg a törvény.
A lombos és magasra nôtt fákat kedvelik fészekrakás céljából,
ezért tavasszal és nyáron kerülik a fiatal erdôterületeket.
Ôsszel és télen a fiatal erdôkben is fellelhetôk, de még cserjésekben és nádasokban is. Ekkor keverednek más cinkefajokkal,
melyekkel nagy, laza csoportosulásban vonulnak át élelmet
keresve az említett területeken. A csoportosulással védekeznek egyúttal ellenségeik, a karvalyok ellen is. Tavasszal és nyáron rovarokkal, ôsszel és télen bogyókkal és magvakkal táplálkoznak. Ínséges idôkben szívesen és sûrûn látogatják a kerti
etetôket, elfogyasztják a szalonnadarabkákat is. Az ablakpárkányokon kínált élelem fogyasztásakor tapasztalhatjuk pajkosságukat, kíváncsiságukat.
Feje búbjuk kék, homlokuk, pofájuk fehér, hátul és alul fekete
szegéllyel. Hasuk, farkcsíkjuk kénsárga, citromos. Farkuk, szárnyuk kék, a szárnyon fehéres pásztácskával. Csôrük olyan, mint
egy szorult búzaszem. Lábuk ólomszürke. Fészkét természetes
körülmények között magas, lombos fák kisebb odúiba vagy réseibe építik ki. Mohából, fûbôl építik, és tollal bélelik ki. Elfogadják a kertekben kiaggatott tojóládákat is fészekrakáshoz,
de csak akkor, ha nyílása a 2,6 centiméternél nem nagyobb. A
menyét még ilyen szûk nyíláson keresztül is gyakran kirabolja
a fészket, és pusztítja el a tojót. A tojó 7-13 tojást rak. A tojások vöröses fehérek, rozsdavörös pontokkal. A nôstény madár
csak a fészekalj teljessé válása után kezdi el a költést, mely 1314 napig tart. A költés ideje áprilistól júliusig tart, évente kétszer. A fiókák 2–3 hét után röpülnek ki. A kifejlett egyed hossza
11,5 centiméter, testtömege pedig 9-10 gramm. A hím és a
nôstény madarak színe hasonló, a hím kissé világosabb árnyalatú.
Az eddig megfigyelt legidôsebb egyed 15 évet élt meg. Az
egyedszám az erdôterületek irtása miatt valószínûleg csökkent, de ennek ellenére a faj hazánkban nem veszélyeztetett.
»T.I.

