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AKAR-IAK
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
CELLDÖMÖLK, DR.GÉFIN TÉR 1 1 .

KÍNÁLATUNKBÓL:
Legújabb spanyol csempe- és járóiap-kollekciók
2.290 Fi/m' ártól már kaphatók és megrendel
hetők.
• hazai és import csempék, padlólapok
• kádak, mosdók, sarokkádak, szaniterek,
csaptelepek egyéb fürdőszobai felszerelések
• burkolási segédanyagok, ragasztók, fugázók

KÍNÁLATA
Boba 95 m gázfűtéses családi ház 4,7 M Ft
Boba 70 m családi ház 4,5 M Ft
Boba 80 m családi ház 5,5 M Ft
Sitke 60 m családi ház 6 M Ft
Egyházashetye 110 m családi ház 6,5 M Ft
Pápa-Öreghegy 70 m család ház 4,5 M Ft
Bük 947 rrf kúria 125 M Ft
Iván 80 m családi ház 11,5 M Ft
Iván 900 m kúria 30 M Ft
2
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SZANITEREK AKCIÓS ÁRON!
Üzletünkben megtalálja a Korall Csempegyár, a
Zalakerámia Rl., a Keros és az Imola teljes gyári
választékát!
Üzletünkben már megtekinthetők a Zalakerámia
legújabb fürdőszoba kollekciói.
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Celldömölk, Széchenyi u. 10. WESTEL BOLT mellett! Tel.: 95/424-281
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Az ódon hangulatú Sághegy Fogadó
megújult arculattal várja kedves
SÁG HEGY FOGADÓ -

"**

é

Celldömölk központjában teljesen felújított 90 m -es
lakás eladó. Ir. ár: 12900000 Ft
Celldömölk központjában teljesen alápincézett 90 m es családi ház eladó. Ir. ár: 12 M Ft
Penny Markét közelében 110 m -es családi ház, új
szerű állapotban eladó. Ir. ár: 14 M Ft
Jánosházán kétlakásos családi ház, gazdasági épüle
tekkel, nagy kerttel, külön építési területtel eladó. Ir.
ár: 12 M Ft
Bükön 80 százalékos készültségben lévő 120 m -es
nyaraló eladó. Ir. ár: 30 M Ft
2
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Szerelnénk figyelmükbe ajánlani nőnapi rendezvényünket.
Időpontja: 2 0 0 3 . március 7 . péntek 1 9 ó r a Zenél: a DINAMIT együttes.
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„ A " m e n ü : Ára: 2 5 0 0 Fl/fö
F o g a d ó i t a l : Martini E l ő é t e l : Hortobágyi húsos palacsinta
Leves: Húsleves finommetélttel F ő é t e l : Sült csirkecomb föll bur
gonyával, paroli káposztával D e s s z e r t : Somlói galuska
„ B " m e n ü : Ára: 2 5 0 0 Ft/fő
F o g a d ó i t a l : Martini E l ő é t e l : Füstöli, föll marhanyelv aszpikkal,
reszelt tormával Leves: Fokhagymakrém leves, pirított zsemlekockával
F ő é t e l : Tűzdeli vadcomb dödöllével D e s s z e r t : Somlói galuska

2

Érdeklődni:
06/95/424-371,
06/30/560-4429

10 fő felett 10% kedvezményi biztosítunk.
Várjuk szíves visszajelzésüket március 4-ig.
Tel.: 9 5 / 4 2 0 - 1 0 4 , 0 6 - 3 0 - 5 5 7 - 4 8 - 4 4 E-mail: saghegy.fogadó@cellkabel.hir
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VAS-MUSZAKI

BOLT

9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 5. (Kultúrház mögött)
Tel.: 06-95/420-015 • Cell-vas-kft.internettudakozo.hu

FEBRuári AKCIÓ

Márciusi
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1 DB LEVELEZŐLAP
2 DB TABLÓKÉP
4 DB IGAZOLVÁNYKÉP
16 DB BÉLYEGKÉP

C e l l - V a s

akció!

Acél szobalétra

i

3.290-5.490

3x10 fokos univerzális létra
2x7 fokos többcélú létra
9 fokos támasztó létra

m

Elektromos fűnyíró 1200 W:
Elektromos fűnyíró 100 W:
Hosszabbítók 10-40 m:

i

Mega benzines fűnyíró:
Briggs motoros fűnyíró:
Fűgyűjtős benzines:

29.000

Ft

10.900

Ft

6.690

Ft

18.490

Ft

14.990

Ft

890-2.890

46.900
48.900

TOVÁBBI

AJÁNLATUNK:

|

QRJ\$

EXPRESSZ FILMKIDOLGOZÁS
NYITVA TARTÁS:
H-Cs: 7.30-18.00 P: 8.00-17.00 SZo: 8 . 0 0 - 1 2 . 0 0

Szivattyúk
8 kW-os kandalló:
Salgó tűzhely:

74.990 Ft
90.500 Ft
1 1 5 . 9 0 0 Ft

g

Ft

39.990

Kapálógépek

Mega 4 Le:
Indián 5,5 Le:
Honda 5,5 Le:

Ft

Ft

j

Ft
Ft

flf

flJL

8.890 -15.900 Ft
79.600 Ft
46.900 Ft

Jjñgf]
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Várjuk kedves Vásárlóinkat!
Nyitva tartás: H-P: 8 . 0 0 - 1 7 . 0 0 Sz: 8 0 0 - 1 2 0 0

0
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Talán
a tavasz
A nagy darab férfi kezét ölébe
ejtve ült a széken, és maga elé
meredt. Künn esett a hó, a szél
meghordta az udvart. Rettenetes
ez a semmittevés, gondolta. Egy
hónapja még minden reggel
megszólalt az ébresztőóra. Auto
matikusan tette a reggeli teendő
ket, aztán indult a munkahelyére.
Benn a gyárban a jól ismert moz
dulatokkal végezte a munkát. Jó
néhány évig ezzel kereste a ke
nyeret a családnak. És most vége,
lapátra került. Csaknem negyve
nen jártak úgy, mint ő.
Eszébe jutott, hogy régebben
nyaranta még lementek egy-egy
napra a Balatonra, és a gyerekek
mennyire élvezték a hullámokat
és a hajókázást. Most meg törhe
ti a fejét, miből fizeti ki a szám
lákat. Negyvenéves múlt, ereje
teljében van. Elhordaná ő még a
Ság hegyet is. Csak jönne már a
tavasz! A szőlőben sok a munka.
Van, aki nem bír vele egyedül.
Ott szükség lesz még az ő erejé
re is, meg aztán ért is hozzá.
Csak ne legyen túl hosszú a tél,
mert ezt a tétlenséget nem bírja
elviselni. Talán majd a tavasz ha dolgozhat valamit - visszaad
ja egy kicsit az életkedvét, és
nem érzi magát ilyen cudarul.

lakások SPAR-ral
vagy anélkül
»A

KERESKEDŐK

A

A tanköteles korú gyermekek él
talános iskolai beíratása 2003.
április 10-én 8 órától 17 óráig és
április 11-én 8 órától 12 óráig
lesz. A város óvodáiba 2003 ápri
lisának első hetében lehet be
íratni, illetve előjegyeztetni a
szeptembertől
óvodába járó
gyermekeket.
A várható első osztályos létszám
Celldömölkön 94, Alsóságon 26.
Ez a szám az iskolaérettségi vizs
gálatok és a vidéki beiratkozok
következtében változhat.

FÉLNEK
"FOTO: VÖLGYI

LASZLO

A vállalkozó kereskedők körében a
konkurencia, a lakók között a hely
szín miatt vált ki ellenállást a SPAR
tervezett építése.
Nem újkeletű Celldömölkön a SPAR
építése körül folyó mizéria. Még az
előző városvezetés pályázott lakás
építésre a szakminisztériumnál azzal,
hogy a lakások alá a SPAR épít üzle
tet. A pályázatot elutasították, majd a
tavalyi országgyűlési választások után
közbenjárásra és egy visszalépés
miatt nyilvánították mégis nyertes
nek. A tizenkét lakás építésére így 59
millió forintot nyertek, melyhez ö n 
részként 25 millió forintot kell hozzá
tenni az önkormányzatnak. Eredetileg
a Hunyadi utca sarkán, a volt zeneis
kola helyére tervezték az épületet,
ám az új városvezetés úgy gondolta:
azon a helyen más, közcélokat szol
gáló helyiségeket lehetne kialakítani.
A SPAR és a lakások új helyszíneként
a városközpontban lévő „kontyos
ház" udvarát szemelték ki az üzlet
építtetőivel együtt. A hellyel kapcso
latban a lakók véleménye is megosz
lik, a környéken lévő kisebb üzletek
pedig az ellehetetlenedéstől tarta
nak. A vállalkozó kereskedők azt is
felajánlották, hogy ha a képviselő
testület úgy dönt, nincs szükség Cell
dömölkön a SPAR-ra, a lelépéshez
szükséges plusz 1,4 millió forintot ők
adják össze. A testületi ülésen a vá

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Beíratások

KONKURENCIÁTÓL

rosfejlesztési bizottság a környezet
szennyezés miatt nem támogatta a
városközpontban az üzlet építését.
Az érveket meghallgatva a testület
úgy döntött, a további tárgyalásoknál
az eredetileg tervezett helyszínt ve
szik figyelembe. Az esetet színesíti,
hogy a Píusz-üzeltlánc is jelentkezett
azzal, hogy építkezne Celldömölkön.

A

KERESKEDŐKNEK

KONKURENCIA,

A

VÁSÁRLÓKNAK
A

VÁLASZTÉK

BŐVÜLÉSE
BOLT

*T.G.

" R Ö V I D E N
» I s m e r e t l e n ismerősök
^ ^
Sorozatot indít a Kresznerics Ferenc Könyvtár és a Soltis Lajos Színház
Ismeretlen ismerősök a Kemenesalján címmel. Első alkalommal, február 28án 18 órakor Danka Imréné mutatkozik be verseivel, a beszélgetést
Solténszky Tibor, a Magyar Rádió Rádiószínházának vezetője vezeti. Verssel,
zenével közreműködnek a színház társulatának tagjai.
"Ökumenikus világimanap
^ t¬
A nők ökumenikus világimanapja alkalmából Keveháziné Czégény Klára tart
előadást március 8-én 18 órakor az evangélikus gyülekezeti teremben. A
diaképes vetítés a libanoni nők helyzetéről szól. Keveházi László előadásá
nak címe Az iszlám a kereszténység szemszögéből.
» N ő n a p i ajándék
5
Nőnapi ajéndékműsor lesz a KMK-ban március 8-án 17 órakor. Slágereket és
musicaleket mutat be a Pápai Musicalstúdió
3•
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Gáyer Gyulára emlékeztek
BALOGH

LAJOS

MUZEOLÓGUS
TARTOTT

ELŐADÁST

A

TUDÓSRÓi

"FOTO: VÖLGYI

A Kreszerics Ferenc Könyvtár, a Keme
nesaljái Berzsenyi Asztaltársaság és a
Honismereti Kör vendégeként Balogh
Lajos botanikus, muzeológus, a SavaMa Múzeum munkatársa emlékezett a
120 éve született Gáyer Gyulára. Vetí
tettképes előadásában végigkövette a
celldömölki származású tudós életút
ját születésétől kezdve korán bekövet
kezett haláláig.
Az előadásban jól kidomborodott az a
kettősség, amelyben Gáyer Gyula élt:
a jogi pálya igényes
művelése és a botanika
iránti érdeklődés, amit
tudományos szintig fo
kozott. Gáyer Gyula sze
mélyiségéből fakadóan
választotta a bírói pá
lyát. 1909-től végigjárta
a bírói pálya állomásait,
majd törvényszéki bíró
lett. Fodor Ernő írta róla:
„A szónak
nemcsak
igazságügyi,
hanem
tisztán emberi értelmé
ben is jó bíró volt, mert
jó ember volt. A leg

szebb emberi tulajdonságok a legkivá
lóbb bírói erényekkel zavartalan egy
ségben ölelkeztek benne."
Azért választotta a jogi pályát, mert
nem akart tanári katedrát, ám egye
temi évei alatt is rendszeresen
hallgatta neves botanikusok
előadásait. Rengeteget kuta
tott a növényvilágban, és t u 
dományos
folyóiratokban
publikált. „Nekem más élethi
vatásom volt. A botanikát csak
szeretetből műveltem, de a
botanikusi pályán való
elhelyezkedésre nem
gondoltam", mondta.
Aztán mégis csak tanít
ványok elé állt, a sze
gedi egyetemen tartott
előadásokat. Munkás
ságában jelentős he
lyet foglaltak el a növé
nyek elterjedésre vo
natkozó ismeretek, a
növényföldrajzi kutatá
sok és az úgynevezett
szisztematikai monográ
fiái munkásság.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

LASÍLO

Új helyre költözik
az evangélikus óvoda
A

PÉNZÜGYI

TERV

A

Két jelentős beruházás előtt áll az
önkormányzat, bár soha ilyen m a 
gas nem volt még a város költségve
tési hiánya, mint az idén várható. A
pénzügyi terv mellett az evangéli
kus óvoda fejlesztéséről is szó volt a
legutóbbi képviselő-testületi ülésen.
Testületi ülést tartottak az önkor
mányzat képviselői február 19-én, az
ülés egyik napirendi pontjaként a
pénzügyi tervet tárgyalták. Fehér
László polgármester elmondta, hogy
307 millió forintos tervezett hiánnyal
indítja az évet a város önkormányza
ta. 68 millió forintot az elmúlt évről
hoztak át, 83 millió forint hiányra
számítanak idén, ezekre az összegek
re az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő települések között
pályázhatnak. A működtetésben, a
fejlesztési és beruházási tervekkel
együtt 154 millió forintos hiányt
prognosztizáltak. Az összeg nagy ré
4 .

49 évesen halt meg. Legtömörebben
talán a temetéséről készült írás rész
letével jellemezhető: „A végtisztes
ség egyaránt illette a magas bírói
piedesztálon járt, ítéleteivel mindig
közmegnyugvást keltő bírót, a
zajtalan csendben kutató t u 
dóst, az egyidejűleg okulást
és gyönyörködtetést osztó
hivatott tollú írót, a ter
mészet ismereteit nem
csak a katedráról, hanem
szűkebb megértő kö
rök előtt is ter
jesztő
tanítót,
de illette a mai
kor tülekedé
sei között oly
ritka becsüle
tes, jó embert."
Gáyer Gyuláról
Hetényi József
állított össze kiál
lítást, amely már
cius 10-ig tekint
hető meg a könyv
tárban.

KÉPVISELŐK

ELŐTT

szét két beruházás, az 50 millió forin
tos ravatalozó építése, illetve a Vul
kán-fürdő megvalósítása jelenti.
Megtakarítást szeretnének elérni az
zal, hogy a képviselő-testület átte
kinti az intézményi szerkezetet. Az
ülésen elhangzott: a költségcsökken
tésre vonatkozó intézkedéseknél f i 
gyelembe veszik, hogy az ellátás
színvonala nem romolhat. Futó István
könyvvizsgáló szerint komoly szak
mai munka eredménye a város pénz
ügyi terve, amit elfogadásra javasolt
a képviselőknek. A részönkormány
zatok és a bizottságok véleményez
ték, majd a képviselők elfogadták a
pénzügyi tervet.
Az óvodákkal kapcsolatban az előző
testületi ülésen hoztak döntést: az
izsákfai óvodából az alsóságiba fog
nak a gyerekek járni, a celli városrész
három önkormányzati óvodája pedig
kevesebb épületben fog működni. Az,
hogy melyik épületet szüntetik meg,

csak egyeztetések után dől el. A szer
dai testületi ülésen arról azonban dön
töttek a képviselők, hogy a Koptik Odó
utcai volt bölcsőde épületét, amely je
lenleg idősek klubjaként működik,
eladják az egyháznak, az épületbe
költözik át az egyházi óvoda. A 28 mil
lió forintra értékelt telket és épületet
14 millió forintért vásárolhatja meg az
evangélikus egyház. Sághy
András
evangélikus lelkész elmondta, hogy az
óvoda szeptemberben két újabb cso
porttal bővülve már az új helyen kez
di az évet. Az épületeladésból szárma
zó összegből az önkormányzat a szo
ciális konyha mellett alakít ki az idő
seknek klubhelyiségeket.
A képviselők egyebek között döntöt
tek arról is, hogy pályázatot nyújtanak
be a Ság hegyi tanösvény felújítására
a Tetra Környezetvédelmi Alapítvány
hoz. A kétmillió forint igényelt támo
gatáshoz kétszázezer forint önrészt
vállal az önkormányzat, az összegből
rendbe tennék a korlátokat, a lépcső
ket, pótolnák a növényeket. Március
1-jétől bővül az okmányiroda feladat
köre, hiszen oda kerül az útlevelek
adat-felvételezése is. A Belügyminisz
térium ehhez még egy munkaállo
mást és a vele járó másfél millió forin
tot adott, így egy fővel növekedni fog
az okmányiroda létszáma.
»1.6.

Diáksport - verseny és szabadidő
Szabó Lóránt testnevelő tanár tíz éve tölti be a diáksport bizottság elnöki
tisztét Celldömölkön. Ez idő alatt történtek változások a diáksportban. Most
a jelenlegi helyzetről beszélgettünk elsősorban.
» Milyenek ma a diáksport feltételei?
- Kezdjük az anyagiakkal. A diáksport
ra államilag meghatározott összeg áll
az iskolák rendelkezésére. A központi
támogatás összege ma tanulónként
ezerkétszáz forint, amit az önkor
mányzatokon keresztül kapnak meg
az iskolák. Ez viszonylag nagy összeg
nek tűnhet, de ebből kell finanszírozni
azokat a túlórákat, egyéb díjakat,
amelyek a szabadidősport velejárói,
és ebből kell a sportszerek, az esetle
ges terembérek költségét is állni,
hogy csak néhányat említsek. Ebből f i 
zetik az utazásokat, a nevezési díjakat
és minden egyebet, ami a sportolással
kapcsolatban felmerül. így már ko
rántsem tűnik nagy összegnek, fő
ként, ha figyelembe veszzük, hogy a
gyereklétszám fokozatosan csökken.
Az objektív feltételek közül a szabad
téri pályák nagyjából adottak minden
hol, a tornatermek száma viszont ke
vés, de ez köztudott és régi gond. Új
és kardinális probléma viszont, hogy
megszűnt a ligeti sporttelepen az atlé
tikai pálya, s így nemcsak az atlétikai
versenyek megrendezése vált lehetelenné, de a celli városrész iskoláiban
az atlétikai mozgásanyag egy részé
nek oktatása is.
» Hogyan állnak régiónkban az isko
lák a testnevelés és a sport kérdésé
hez? Vannok-e
visszaélések?
- Minden iskolában az iskolavezetés
és a testnevelő tanárok személye ha

tározza meg ezt a kérdést. Az iskolák
most rossz anyagi helyzetben van
nak. Az intézményvezetők meg tud
nák indokolni, ha másra fordítanák az
említett összeget, ám eddig ilyen pa
nasz nem érkezett hozzánk. Ez való
színűleg azt jelenti, hogy mindenhol
a jelentőségének megfelelően keze
lik a kérdést.
» Mi az alapvető különbség a diák
sportkörök és a dióksport
egyesüle
tek között?
- A diáksport egyesületek önálló gaz
dálkodást folytatnak, és profiljuknak
megfelelő szakosztályokat működtet
nek. A mi térségünkben csak az Eöt
vös iskolában működik D5E atlétikai,
birkózó, kézilabda és leány torna sza
kosztállyal.
» Apropó, leány torna. Úgy hírlik, ta
vasszal nagy sportesemény lesz vá
rosunkban.
- A leány tornának valóban nagy ha
gyományai vannak Celldömölkön.
Most a Szent Benedek iskola tornászai
vannak a csúcson Czupor Ferencné és
Somogyi Judit lelkiismeretes munkája
eredményeként. Czupor Ferencné
kiemelkedő munkásságának elisme
rése is, hogy április 10. és 12. között
Celldömölkön rendezik a diákolimpia
országos döntőjét. Előtte, március 7-8án itt lesz a területi döntő is. A minő
ségi sportban az Eötvös DSE kézilabdá
zói dicsekedhetnek jó eredményekkel,
de hallatnak magukról a birkózóik is. A

városban nem művelt sportágakat is
kolán kívüli sportegyesületekben űz
hetik a legtehetségesebbek. Ily mó
don lett most megyei harmadik úszás
ban Molnár Tibor, a Gáyer iskola tanu
lója, és nyert országos bajnokságot a
szergényi Molnár Gergő cselgáncsban.
» Az említettek kiemelkedő
sport
eredményeket jelentenek. Mely sport
ágak a legnépszerűbbek, amelyek a
legtöbb iskolást megmozgatják?

SZABÓ l Ok'ANI

- Egyértelműen a labdarúgás. A leg
több csapat ebben a sportágban indul
a bajnokságokban a területünkön. És
van még egy sportág, amelynek a
népszerűsége töretlen, ez pedig az
asztalitenisz. Ebben is születtek már jó
eredményeink.
» Térjünk vissza az atlétikára!
- Ez a város szép atlétikai hagyomá
nyokkal rendelkezik. Bár városi szinten
most nincs szakosztály, évente négy
öt versenyt rendeztünk rendszeresen a
gyerekeknek. Nagy érvágást jelent
számunkra a sportpálya megszűnése a
ligeti sporttelepen. Voltak olyan elkép
zelések, hogy Alsóságon alakítanak ki
atlétikai pályát. Ez csak arra volna jó,
hogy meg tudjuk rendezni a városkör
nyéki versenyeket. Felkészülésre to
vábbra sem lenne mód, hisz vala
mennyi benti iskolától távol van.
» Mi a helyzet a
szabadidősporttal?
- Úgy érzem, az iskolák megtalálták
a helyes arányt a szabadidósport és
az úgynevezett versenysport között.
Vannak tömegsport-foglalkozások,
ahol a gyerekek kedvükre mozoghat
nak, játszhatnak, versenyezhetnek.
»VÖl.GYI LÁSZLÓ

Vállalkozók fóruma, érdekek képviselete
Január végén szervezett vállalkozói fóru
mot a celldömölki önkormányzat, ahol a
vállalkozók két bizottságot alakítottak,
amelyek a jövőben a pénzügyi és a vá
rosfejlesztési bizottság munkáját segítik
majd. Az Apáczai Kiadóban összegyűlt kö
zel száz vállalkozót Fehér László polgár
mester köszöntötte, majd elmondta,
hogy a választások előtt tett ígéretüket
szeretnék valóra váltani a vállalkozói
szakmai tagozatok létrehozásával. A pol
gármester szerint a vállalkozóknak kell,
hogy rálátásuk legyen az általuk fizetett
adók elosztására.

tül, illetve a szakmai fórum szakvélemé
nyekkel, tanácsokkal segítse a testület
munkáját. Szeretnék összefogni a kisvál
lalkozókat, és megismerni a gondjaikat. A
Vállalkozók Műszaki és Pénzügyi Bizottsá
gának elnökévé ifj. Bakó Lászlói válasz
tották, aki úgy fogalmazott: feladatuk
kettős, egyrészt a tagokkal együtt meg
keresik a választ a városban felmerülő
problémák megoldására, másrészt az EUcsatlakozással kapcsolatban felmerülő
problémákban szeretnének segíteni, az
aktuális pályázatokról tájékoztatnák a
vállalkozókat.

A Vállalkozók Pénzügyi Bizottság vezetője
Dudás Ernóné lett, aki fontosnak tartja,
hogy az önkormányzat megismerhesse a
vállalkozók igényeit a bizottságon keresz

Söptei józsefné alpolgármester szerint
két okból is fontos volt a bizottságok lét
rehozása: a vállalkozók, illetve igényeik
így sokkal nagyobb képviseletet kapnak

az önkormányzati döntésekben, ugyanak
kor a testület tagjai magabiztosabban
tudják határozataikat meghozni, ha
megismerik a város, a vállalkozók véle
ményét egy-egy fontos kérdésben. Mint
az alpolgármester mondta, a bizottságok
vezetői egyben a testület külsó tagjai,
így nemcsak véleményeznek, de szava
zati joguk is van. A testület várja a vállal
kozók véleményét a köztemetőbe terve
zett ravatalozó elhelyezésével, az útháló
zat, a művelődési központ előtti tér ter
veivel kapcsolatban, valamint feladataik
közé tartozik a Hunyadi és Sági utca sar
kán épülő lakások és az alattuk lévő he
lyiségek tervének, beruházásának szak
véleményezése is.
»FONYÓ ROBERTA
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A Király lányok és a zene

A Király család Ostffyasszonyfán él, de
nem egy mindennapos, falun meg
szokott életet. Az édesapa, dr. Király
István, állatorvosként is roppant el
foglalt ember, de ha lányainak prog
ramjuk, fellépésük, órájuk van, igyek
szik megtalálni a lehetőséget arra,
hogy segítsen nekik.

»FOTÓ: SZABÓ LÁSZLÓ

Az édesanya, dr. Királyné Pados Ildikó,
munkája mellett három lányát is me
nedzseli a szó legjobb, legnemesebb
értelmében: megkeresi a lehetősé
geket számukra, de a továbblépést
már a tehetséges trióra bízza.
A legkisebb Király lényt Dórának hív
ják. Az ostffyassszonyfai Petőfi Sán
dor Általános Iskolában tanul. Hatodi
kos, de jövőre szeretne a celldömölki
hatosztályos gimnázium tanulója len
ni. Nővérei példája szinte magától ér
tetődővé tette,- hogy az ő kezébe is
már hat évesen hangszer került, a f u 
rulyát választotta. Első tanára Tomcsányi Judit volt, akitől elsősorban a
hangszer szeretetét tanulta meg. Ha
könyvet vesz a kezébe, akkor az va
lószínűleg Kertész Erzsébet-kötet. A
„csíkos könyvek" kedvelt főszereplői
olyan nők, akik valamiben elsők vol
tak. Az ő példájuk arra készteti őt,
hogy mindig a lehető legjobbat hoz
za kí magából. A középső Király lány Eszter. A celldö
mölki Berzsenyi Dániel Gimnázium
9.h osztályos tanulója. Ő vonós hang
szereken játszik. Egészen kislány ko
rában kezdett csellózni Orosz Sándor

Fény, virágok, tájak
»PENTEK

OLGA

KIÁLLÍTÁSA

Az Ádám Jenő Zeneiskola és Művé
szeti Alapiskolában Molnár
Gábor
nyitotta meg február 20-án Péntek
Olga festőművész kiállítását. A buda
pesti rajztanár Celldömölkön most
mutatkozott be először remekeivel. A
"FOTÓ: VÖLGYI
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művész életének legfontosabb élmé
nyei visszaköszönnek alkotásaiban. A
kisalföldi Farád község melletti ma
jorban eltöltött gyermekkorának em
lékei a falusi tájat ábrázoló olajfest
ményeken jelennek meg. A délben
pihenő gulya, a paraszti
házak zsuppteteje és a
gémeskút képe az alföl
di, illetve a kisalföldi táj
nyugalmát sugározza.
A kiállítás képei között a
művész
virágcsokrokat,
bokrétákat, valamint csen
déletet ábrázoló olajképeit
is megtekinthetjük. Igaz, a
rajztanár csak nyugdíjazá
sa után, két évvel ezelőtt
kezdett el komolyabban
foglalkozni a festészettel,
biztos
vonalvezetése,

nál. Akkor ki sem látszott a hangszer
mögül, mégis kitartott mellette. Az
tán kezébe került egy igazi rene
szánsz hangszer, a viola da gamba,.
és azóta azt is megszerette. Szabadi
dejében szívesen táncol néptáncot,
társastáncot és jazzbalettet.
A legnagyobb Király lány Ildikó. Idő
ben összeegyeztetni a tanulást, a fel
lépést, talán neki a legnehezebb:
Pesten tanul, az ELTE biológia-kör
nyezettan szakán. Nyolc évig tanult
hegedülni - többek között Orosz Ju
ditnál - , de közben elcsábította a gi
tár. A reneszánsz zenének kötelezte
el magát, vagy ahogy ő fogalmazott:
„ennek a muzsikának van számomra
lelke". Éppen ezért a reneszánsz
meghatározó hangszerét, a lantot
szeretné kezébe venni. Ha ideje van
- ami azonban véges - , ír vagy mold
vai táncházba jár.
A testvérek együttmuzsikálásának
ötlete Tomc5ányi Judité volt, majd a
triót mintegy másfél évig Handler
Ákos irányította. Jelenleg a consort
művészeti vezetője Békefi Antal Atti
la, munkájukat sokszor segíti Pálköviné Békefi Cecília.
„A kamarazenélésben a legjobb,
hogy együtt vagyunk és együtt ze
nélhetünk. A reneszánsz muzsikája
pedig mindannyiunk számára bol
dogságot jelent."

Naplójegyzetek
Ami Márai Naplóiból kimaradt...
címmel tart előadói estet Bálint
András. A színművész Márai Sán
dor 1945 és 1949 közötti naplójegyzeteiből és a magyar költé
szet legszebb verseiből válogat
március 1-jén (szombaton) este
7 órakor, a Kemenesaljái M ű v e 
lődési Központ színházi előadá
sán. A jegyek 1800, 1600, a
nyugdíjasok és diákok számára
1400 forintba kerülnek.

élénk színhasználata sokéves tapaszta
latot tükröz. Az alkotót mindig megih
lette a fény játéka, több művében is
megörökítette a naplemente különle
ges színvarázsát. Ezek közül a kiállítá
son, mely március 1-jéig tekinthető
meg, egy-két festményen szintén fel
fedezhető.
»TÖM8ÖLY ÁGNES
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Manökenjelölt
a kifutón

A tantárgyak komplexitását jelzi,
hogy nemcsak a divattal és a modellélettel - például a sminkeléssel és az
öltözködéskultúrával - kapcsolatos
tudnivalókat kellett eltanulni, hanem
az egészséges életmód és a beszéd
technika is az elsajátítandó stúdiu
mok közé tarozott. A tanfolyam vé
gén vizsgát tettek az ifjú modelljelöl
tek, így Viki is. Papp Gábor divatfotós
egész albumot készített a manökenjelöltről, aki később bevallotta: sok
társa a média felé kacsingat, még
többen szeretnének reklámfotózás
ból megélni, de őneki egyetlen cél
ként lebeg szeme előtt a kifutó. A
hely, ahol divat és sejtelmes anyag
találkozik, a hely, ahol szépséget és
kulturált mozgást, valamint egyéni
séget egyszerre lehet megjelentetni.
"NEMEIM IBOLYA

A legjobb rajzosok
A Berzsenyi Lénárd Általános Műve
lődési Központban rendezték meg a
kistérségi rajz tanulmányi versenyt
nyolc iskola 38 tanulójának részvéte
lével. A versenyen a következő ered
mények születtek.
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MOLNÁR

BENCE

DÍJNYERTES

é

ALKOTÁSA

Ha megkérdeznek pár fiatalt, hová menné
nek szívesebben: színházba vagy moziba,
biztos többen vannak, akik a mozi mellett
voksolnak. A filmek készítőinek könnyebb
dolguk van az esemény, az „akció" bemuta
tásában, a helyszínek, az idő múlásának ér
zékeltetésében. A felvételek alatti téveszté
sek, hibák elrejthetőek, a bemutatón már
csak a kikozmetikázott filmet látjuk. A lát
vány, a hanghatások is élvezetesebbé teszik
a filmet. A kattogó mozi varázsát felváltotta
a multiplex. Az ott levő hangulat is a filmtől
függ, de ma már rengeteg jó produkció közül
választhatunk.
A mozi mellett sokan járnak színházba is: A
színház, a színészek, a rendező a darab első
bemutatója előtt áldozatos munkával küzd a
játék tökéletesítéséért, sok próba előzi meg
a premiert, ki mikor szólal meg, hol áll, és
mindennek tökéletes időrendben kell tör
ténnie. Még így is bármi történhet a színpa
don, a színfalak mögött. A színpadi színé
szeknek felkészültebbnek, élénkebbnek kell
lenniük, mint a filmvásznon látott szereplők
nek, látják a közönség reagálásait, érzik a si
kert és a nemtetszést is. A színpad tartogat
rengeteg meglepetést, és jó élményeket is
adhat.
Akármelyiket is választjuk, lehet jó és rossz
tapasztalatot szerezni, amelyek meghatároz
hatják valamelyik műfaj felé vonzódásunkat,
de megéri néha áttekinteni, hátha kelleme
sen csalódunk.
»SZIGEIHY T.

Bölcsességek?!

Katavics Ágnes (Gáyer), Szabó Péter
(Kemenesmagasi), Sík Judit (Szent
Imre, Jánosháza).

5-6. osztályosok: 1 . Horváth Dorina
(Ostffyasszonyfa), 2. Szabó Zsófia
(Kemenesmagasi), 3. Horváth Anna
(Szent Benedek). Különdíjat kaptak:
Erdődi Noémi (Gáyer), Dobson Imre
(Berzsenyi).
7-8. osztályosok: 1. Molnár Bence
(Kemenesmagasi), Vető Tamás (Ber
zsenyi), Skriba Eszter (Eötvös). Külön
díjat kaptak: Márkus Eszter (Eötvös),
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megjelenni a válogatáson. A megye
székhelyre persze már nem egyedül
érkezett, hisz 18 éven aluliaknak szü
lői beleegyezésre és kíséretre volt
ahhoz szüksége, hogy a rigorózus
szakmai zsűri előtt megjelenjenek. A
felvételi beszélgetésen alkalmi ruhá
ban kellett bemutatkozni, és a gya
korlott zsűri azonnal le is tesztelte a
jelentkezők beszéd- és mozgáskultú
ráját. Viki mindkettőn megfelelt. így
lett közel egy évig a modelliskola ta
nulója.

A természet adta szépség, egy modelltanfolyam és egy fotóalbum. Ez a
három dolog van Vánkos Viki kezében
ahhoz, hogy a karrierje elinduljon.
Viki mindössze 14 éves volt, amikor
meglátott egy apró kis hirdetést az
újságban.
Fotómodell-válogatásra
vártak jelentkezőket Szombathelyen.
A talpraesett kislány maga hívta fel
az ügynökséget, és kért lehetőséget

Ni
Színház °
vagy mozi?
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Kölyökkoromban minden este egy bicikliért
imádkoztam. Aztán rájöttem, hogy Isten
nem így működik. Loptam magamnak egy
biciklit, aztán kértem Isten bocsánatát.
Nem aggódom az adósságom miatt, elég
nagy ahhoz, hogy vigyázzon magára.
Korán keltem, hol az arany?!
Az egyetlen dolog, amit életemben elér
tem, az a kilincs volt.
Az élet előttem áll, és nem látok tőle
semmit.
Depis az az ember, aki virágillatot érezve
körülnéz, hol a koporsó.
Ne aggódj az egészséged miatt. Elmúlik.
Aki fél az alkoholmérgezéstől, ne igyon
mérgezett alkoholt.
~
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Szerelmünk gyümölcse...
„Mindennek rendelt ideje van az ég alatt. Ideje van a születésnek és ideje
a meghalásnak. Ideje az ültetésnek és ideje a kiszaggatásnak." A
Prédikátor könyve (3.)
Ki mondja meg nekünk, mikor szüles
senek meg gyermekeink? A gyümölcs
akkor zamatos, ha a fa egészséges,
földje jó, az időjárás kedvező, a rovarevő madárkák védik, a kertész gon
dosan nyesegeti, ápolja. A kertészke
dés tudományában kiszámíthatatlan
elem a természeté.
Az ember gyerekvállalásához és fel
neveléséhez összehasonlíthatatlanul
több változó tényező harmonikus
egybeesésére van szükség. Minket,
embereket családunk alapításakor
túlnyomó részben érzelmeink vezé
relnek, ritkább esetben a tudatosság,
tervszerűség. E hatalmas vállalkozás
hoz jó, ha felvértezzük magunkat az
emberi kapcsolatok alapvető törvény
szerűségeinek ismereteivel is. Szere
tő, felelős, érett párkapcsolatban ala
kulhat ki a fészek melege, ahová ér
kezhet a gyermek. A jó együttélés tit

Szalvéta - más célra
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ka az érzelmi kötődésen túl az egy
más iránti bizalom, önbizalom, együtt
érzés, egészséges kompromisszum
készség, „szót érteni tudás", odafigye
lés-meghallgatás képessége. Együtt
kell leraknunk az új család alapjait,
kialakítanunk kereteit, megtalálni
családon belüli szerepeinket, felada
tainkat, rokoni, baráti kapcsolatain
kat, kedvteléseinket.
A gyermekvállalás körüli kérdések
özöne kavarog a fiatal párok gondola
taiban, s ha sikerül megosztaniuk egy
mással kétségeiket, bizonyára meg
nyugtató válaszokra lelnek. A nők
gyakori kérdései: Hivatás vagy gyer
mek? Miről mondjak le: anyai vá
gyaimról vagy szakmai előmenete
lemről? Egészséges lesz-e? Milyen lesz
a szülés? Milyen lesz az alakom, tet
szem-e majd a férjemnek? Tudok-e
egyszerre jó anya és jó feleség lenni?

IÁSZLÓ

Bizonyára sok háziasszonytársammal
előfordult már, hogy egyik pillanatról
a másikra ráeszmélt: zavarja a külön
böző stílusú dísztárgyak, csecsebe
csék egyvelege a nappaliban, a gye
rekszoba dekorációja is unalmas már,
és a konyhára is ráférne egy kis fris
sítés. Lehetőleg azonnal és persze
kevés pénzből. A kissé megkopott
dísz- és használati tárgyak felújításá
hoz, az összhang megteremtéséhez
most a lehető legegyszerűbb és
legolcsóbb módszert ajánlom.
A boltokban található szalvétaválasz¬
ték bővülésével egyre népszerűbb a
découpage, ez a ré
gi-új diszítőeljárás,
amelynek l é n y e g e :
valamely felület dí
szítése kivágott pa
pírmotívummal. Cse
kély
ráfordítással
egységessé, újszerű
vé, mutatóssá vará
zsolhatjuk üveg-, fa-,
porcelán-, agyagtár

gyainkat ezzel a technikával. A szal
vétából kivágott és felragasztott
minták olyanok, mintha kézzel fes
tettük volna őket.
A munkát kezdhetjük a tárgy alapszí
nének megváltoztatásával is, ehhez
vizes alapú dekorfestéket használ
junk. Az alap teljes száradása után
kezdhetjük a díszítést. A szalvétából
vágjuk ki a felhasználni kívánt motí
vumot. A háromrétegű szalvéta fel
ső, színes rétegét használjuk, amelylyel nagyon óvatosan kell bánni,
mert könnyen szakad. A díszítendő
felület legyen száraz, por- és zsír
mentes. Ezt kenjük be - a nagyobb
üzletekben, papírboltokban kapható
- découpage ragasztóval (ragasztó
lakkal), majd a rátett mintát még
egyszer kenjük át. Amikor ecsettel
rásimítjuk a szalvétát a felületre,
ügyeljünk, hogy ne maradjon légbu
borék alatta, és a keletkező gyűrődé
seket próbáljuk óvatosan kisimítani.
Konyhai használati tárgyainkat a ra
gasztó megszáradása után egy órá
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Hogyan változik meg az életem, a
kapcsolataim? Bírom-e az átmeneti el
szigetelődést? A férfiak kétségei: El t u 
dom-e tartani a családomat? Kibírome, ha a feleségem figyelme a babára
összpontosul? Milyenné válik a felesé
gem, mi lesz, ha nem tetszik már? Ho
gyan dolgozom, ha éjjel sír a gyerek?
Le kell mondanom a szórakozásaim
ról? Hogyan változik meg az életem,
kapcsolataim, mi lesz a barátokkal?
A kérdésekből kitűnik, hogy a gyer
mek lehet a legnagyobb öröm és
konfliktusok forrása is, attól függően,
mennyire készülünk tudatosan a fo
gadására, mennyire vagyunk képe
sek a váratlan események rugalmas
feldolgozáséra. Könnyebben jutunk jó
megoldásokhoz, ha tudjuk, hogy ké
telyeinkkel nem állunk egyedül. Ba
ráti párokkal tapasztalatainkat kicse
rélve segíthetjük egymást, és önma
gunkban találunk ró az optimális idő
re, amikor megszülethetnek gyerme
keink.
»5ZABÓ
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val helyezzük meleg sütőbe öt-tíz
percre, ez még tartósabbá teszi az
eljárást. A szalvétatechnikával díszí
tett tárgyak kézmeleg folyóvízben
tisztíthatók, a ragasztás az intenzív
hőt és az áztatást nem bírja.
Mit díszíthetünk ilyen
technikával
például a konyhában? Vágódeszka
alapra készíthetünk dekoratív fali
jegyzetelőt. Fakanalak vagy evőesz
közök esztétikus tárolására egy ma
gasabb konzervdobozt vonhatunk be
kétrétegű szalvétával. Ugyanezt a dí
szítést tehetjük tálcára, pohárra és
poháralátétre, sőt elszórtan a csem
pére is. A fal dekorálására festett
gipsz- vagy fakeretbe ragaszthatjuk
a kiválasztott motívumot. Az egysé
ges hatás kedvéért a virágcserepe
ket, vázét is ugyanígy ékesíthetjük.
Természetesen a lakás bármely he
lyiségében dekorálhatunk ezzel a
technikával, és a kívánt hatás nem
marad el. Családtagjaink az első
ámulat után újabb ötletekkel állnak
majd elő, és együtt folytatódhat a
munka. így néhány szép szalvéta se
gítségével kevés pénzből megejthe
tő a teljes lakásfelújítás.
»BALHÁSI
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Százéves templom Alsóságon
»FOTO: VÖLGYI

A gyülekezet első temploma a - min
den bizonnyal - román kori alapokra
épült mai római katolikus templom
volt. Ennek oka az, hogy a reformáció
tanainak 16. századi beáramlása
evangélikussá tette Alsóság népét, így
temploma is ezt a közösséget szolgál
ta. A nevezetes Károly-féle rendelet
után a hívek templom nélkül marad
tak, illetve az akkor létszámban lénye
gesen szerényebb (mintegy 300 főt
számláló) nemesdömölki artikuláris
helyre voltak kénytelenek ellátogatni.
Kezdetben sátrakban tartották ott az
istentiszteleteket. A dömölki templom
1744-ben épült meg, déli kapuját ma
is Sági-kapunak nevezik, mivel azon
vonult be vasárnaponként az alsósági
buzgó evangélikusok népes serege.
Az ellenreformáció mintegy 150 évig
tartó és meg-megújuló dühös táma
dásainak eredményeként a gyüleke
zet számbelileg
megfogyatkozva
ugyan, de lélekben töretlenül vészel
te át a megpróbáltatások időszakát.
Amint lehetett, istentiszteleteiket az
időközben megépülő iskolában tartot
ták meg a nemesdömölki lelkészek
szolgálatával. Az 1800-as években

hozott törvények pedig már lehetővé
tették, hogy a reformált egyházak hí
vei is szabadabban gyakorolhassák
hitéletüket. így az alsósági evangéli
kusok is megelevenedtek. A század
közepe táján már igény jelentkezett a
templomépítésre. Adakozás, gyűjtés
indult el. 1862 januárjában elhatároz
ták, hogy megépítik a templomot. A
hívek áldozatkész buzgóságát jelzi,
hogy még abban az évben megvaló
sították tervüket. A templomépítés
előkészítését és lebonyolítását a g y ü 
lekezet akkori tanítója, Berecz József
a dömölki lelkészekkel együttműköd
ve irányította. Az alapkövet április 23én tették le, a toronyra augusztus 3án tették fel a keresztet. A templomot
1863. január 25-én Tóth János espe
res szentelte fel. Az akkori nemes
dömölki lelkész és tanító (Edvi Illés
Pál és Berecz József) látta el a szolgá
latokat a templomépítés idején.
A százesztendős templom ünnepi is
tentiszteletét január közepén tartotta
a gyülekezet. A hálaadó istentisztele
ten D. Szebik Imre püspökhelyettes
szolgált, de részt vett az ünnepségen
Fehér Károly lelkész is. Őt az 1970. ja

A szemnek, a fülnek
Művészetek komplexitása. Kimondva,
kimondatlanul ez volt a célja Süle Fe
rencnek, amikor 1988-ban létrehozta
a Kemenesalja Zenebaráti Kört. A 15
évvel ezelőtt megalakult zenebarátok
körének akkor és azóta is ugyanazok
voltak a meghatározó tagjai. Dr.
Marosfalvy Ferenc lett az elnök, a
pénzügyeket pedig
Esztergólyosné
Földes! Katalin kezelte, illetve kezeli.
Az ötletgazda Süle Ferenc „ügyintéző
ként" említi saját magát. Az ügyintéző
mára 150 tagot számláló kört hozott
létre, melyben kétszer annyi a közép
iskolás korosztályból kikerülő fiatal,
mint az idősebbek közé tartozó tag.
Kezdetben a zeneértő szeretet tartot
ta össze a társaságot: ez az igény szül
te az évente négy alkalommal meg
rendezett koncerteket is. Mára a m u 
zsika szeretete mit sem változott, de
már hat hangversenyt szerveznek a
zenebaráti kör tagjai évről évre. Ők
hívták létre a Celldömölki Zenei Napok

rendezvényét, a tanári hangverseny
hagyományát vagy a művészeti alap
iskolások vizsgaelőadását.
Negyvennyolcra tehető a száma
azoknak a zenetanároknak, akik az
Ádám Jenő Zeneiskola és Művészeti
Alapiskola egykori növendékeként az
ország legkülönbözőbb pontjain dol
goznak. Pécstől Budapesten át Miskolcig lehetne sorolni a települése
ket, ahol a hajdani diákok tanítanak.
A zenebaráti kör szerényen, de jól
gazdálkodik az éves tagdíjakból: hat
száz forintot fizetnek a tagok. Ezen kí
vül önkormányzati segítségre és pá
lyázati pénzekre alapozhatják a létü
ket. Bár Süle Ferenc szerint a zeneis
kola falain belül zajló munka egy ré
sze egyáltalán nem pénzkérdés. Mint
ahogy a pénz szóba sem került az
egyik legemlékezetesebb koncertjük
egyikén. A New York-i Hárfa Együttes
tagjai úgy érkeztek Celldömölkre, és
úgy adtak koncertet, hogy egyetlen

nuár 4-én tartott közgyűlés
egyhangúan választotta meg a
gyülekezet lelkészéül. Az ak
kor beiktatott lelkipásztor a
sok elhalálozás és lemondás
miatt megfogyatkozott presbi
térium fiatalabb tagokkal való
kiegészítését tartotta első
feladatának. Mivel a templom
állapota kielégítő volt, javasol
ta a lelkészlakás korszerűsíté
sét. Az 1980-as évtől kezdve
különösen sokat költött a gyü
lekezet erre.
Fehér Károly lelkész alsósági
munkásságának 10 éve a mai napig
elevenen él a gyülekezet tagjainak
szívében. Benne élt a falu közösségé
ben, átélte örömüket, bánatukat.
Szolgálata az egyházközség történel
mének fontos fejezete. Az egyház
megye espereseként munkaterülete
kiszélesedett az egész megyére,
majd mandátuma lejárta után figyel
me elsősorban a szombathelyiek felé
fordult, bár Alsóságra mindig szíve
sen emlékezett. 1996 óta feleségé
vel együtt nyugdíjasként él Székesfe
hérváron.

fillért sem kértek, sem az utazásért,
sem a fellépésért. Az emlékezetes
hangversenyek sorában Nagy Péter
zongoraművészről vagy Szabadi Vil
mos hegedűvirtuózról csakúgy meg
kell emlékeznünk, mint Gulyás Márta
vendégjátékáról. Rendszeresen fellé
pett a zenebaráti kör meghívására a
hévízi Musica Antiqa Együttes vagy a
Haydn Vonósnégyes. Rétfalvyné Süle
Nóra, Csanády Szilvia vagy Kovács Ró
bert ugyanolyan rendszerességgel
jött hangversenyt adni, mint a ma
Németországban élő Gosztola Tünde.
Jöttek, mert nemcsak a koncert élmé
nyének lehetősége hozta őket, ha
nem a művészetek szeretete. Az
utóbbi évtizedben bevett gyakorlattá
vált, hogy az akusztikus élményt adó
zene mellett vizuális élménnyel is
gazdagodtak a koncertlátogatók: kiál
lításokkal egybekötött hangversenyre
érkeztek az érdeklődők. Közel száz
harminc kiállító munkáiból nyílt tárlat
a kamarateremben, a régió minden
pontjáról érkeztek, és érkeznek mai is
a képzőművészek.
»NÉMETHIBOLYA
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Évfordulók, események
^
a város múltjából
90 éve, 1913-ban - A városháza ta
nácstermében alakuló közgyűlést tar
tott a Celldömölki Sport Egyesület. Tíz
évvel később megalakult a Celldö
mölki Iparosok és Kereskedő Törek
vés Sport Egyesület.
70 éve, 1933-ban - Az ősi apátság
800 éves jubileumi ünnepségén több
püspök társaságában részt vett
Serédy Jusztinián hercegprímás. Az
ünnepségen szerepelt a később hí
ressé vált Szakály Dezső vezette szavalókórus. Az ünnepségsorozat kere
tében avatták fel a tavaly átalakított
tribünt és földszintjén a Népházat.
65 éve, 1938-ban - Mécs László pap
költő, öt évvel később Kodolányi János

és Sinka István részvételével nagy si
kerű irodalmi esteket rendeztek.
50 éve, 1953-ban - Megnyílt a Járási
Könyvtár, a mai városi könyvtár előd
je. Feladatát a következőkben hatá
rozták meg. Lássa el a székhely olva
sóinak igényeit, szervezzék meg a
községi könyvtárakat a járás terüle
tén, adjanak könyveket a számukra,
és nyújtsanak szakmai segítséget a
működéshez. Kisebb-nagyobb válto
zásokkal így működött a rendszervál
tásig, és részben működik ma is. A
területi munka ellátásához először
kerékpárt, 1954-ben motorkerékpárt,
majd művelődési autó néven gépko
csit biztosítottak. 1953-ban a mai

Kemenesalja műhelyei
»MELLETTEM
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Vannak mesterségek, melyek szinte
egyidősek az emberiséggel. Hajunk
azóta nő, mióta hajnak nevezzük a fe
jünkön található valamit, s ügyes e m 
bertársaink ezt azóta kurtítják, amióta
erre szükség, illetve
igény van. Mai nap
ság a fodrászszakma
a közkedvelt kate
góriába tartozik, és
sokan művelik. Az
azonban nem so
kaknak adatik meg,
hogy igazi családi
vállalkozásban t e 
hetik ezt, mi több,
apa és fiú egy üzlet
ben
dolgozzanak.
Büky Lászlónak és
fiának,
Róbertnek
ez is megadatott. A
változásokról és kez
detekről, a szakma
rejtelmeiről egy feb
ruári napon, műszakváltás közben beszél
gettünk.

mát, de először nem is ezt választot
tam, hanem kelmefestő és vegytisztító szakmával kezdtem ismerkedni.
Sőt, eredetileg festő szerettem volna
lenni, de ott nem volt felvétel, s így
választottam a kelmefestést. Éppen le
telt a próbaidőm, már szerződést kö
töttek volna velem, mikor jött Hetényi
Laci, hogy a Bóta bácsi üzent, a szövet
kezetben van hely, és ha akarok, akkor
mehetek fodrásztanulónak. Édes
anyám rám bízta a döntést, én pedig a
fodrászat mellett döntöttem, és tanul
tam 62-töl 65-ig. Két évig a férfi, egy
évig a női szakmát kellett tanulni, de
ez utóbbit én nem szerettem. Mikor
felszabadultam, először Ságon dolgoz
tam. Letöltöttem a katonaidőmet, és
1975-től már Cellbe helyeztek. Ott dol
goztam '92-ig, akkor lettem maszek.
Ezt nem bántam meg, mert a magam
ura lehettem, nagyobb lett a jövedel
mem, és itt nem olyanok a viszonyok,
mint a szövetkezetben. Persze a tech
nikai felszereltség is nagyot változott,
ez pedig lemérhető a hajvágó gépe
ken, szárítókon.

Büky László: 1962ben kezdtem a szak

A személyes kötődésekről, és a szak
ma szeretetéről Büky László mellett

Platán Presszó épületét utalták ki a
könyvtár részére.
55 éve, 1948-ban - A katolikus temp
lom 200 éves jubileumi ünnepségén
több megyés püspökkel együtt részt
vett Mindszenty József hercegprímás.
A meglehetősen durva ellenpropa
ganda dacára nagy tömeg vett részt
az egyház jubileumi ünnepségén. Az
alkalomra készült el a templom hom
lokzatát díszítő mozaik üvegfest
mény, Palka József alkotása.
40 éve, 1963-ban - Jó minőségű ivó
vizet szolgáltat a működésbe helye
zett törpevízmű.. A vízbekötés ára
1800-2000 forint volt.
Nagy Józsefné könnyűipari miniszter
felavatja a Győri Kötöttkesztyűgyár
helyi egységét.
30 éve, 1973-ban - A Hazafias Népfront
keretében működő honismereti mozga
lom már a '60-as években komoly ered
ményeket tudott felmutatni. A mai szer
vezett közösség 1973-tól van együtt.
»KÁLDOS
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már Róbert is kifejtette véleményét,
de az első téma természetszerűleg
Robi pályaválasztása volt.
László: A nagyobbik fiamtól egyszer
kérdeztem meg, akar-e fodrász lenni.
Ő nemet mondott, Robi pedig már pi
ci korától az akart lenni. Örülök, hogy
kedvvel dolgozik a szakmában, örö
mét leli benne, mint ahogy én is. Ha
valakinek nyűg a munka, akkor annak
vége, nem érdemes dolgoznia.
Róbert: Engem amellett, hogy láttam
aput dolgozni, a jó hangulat is megfo
gott, hiszen jó vicceket, érdekes törté
neteket lehetett hallani. Ez volt az első
momentum, aztán persze jött a szak
ma szeretete. Arra pedig tisztán em
lékszem, hogy egy otthoni nyiratkozás
során - talán hatodik-hetedik osztályos
lehettem - kezembe adta az ollót és a
fésűt, mondván, hogy mutat néhány f i 
gurát, és csináljam utána. Mikor sike
rült, feltette a kérdést, hogy tényleg
lenne-e kedvem a fodrász pályához.
Természetesen hozzá hasonlóan én
sem bántam meg a választásomat, hi
szen lehet az emberekkel beszélgetni,
információkhoz jutni, válaszolni a kér
déseikre, de természetes az is, hogy ha
a vendég nem kíván beszélgetni, akkor
mi azt is tiszteletben tartjuk. Jó ezt a
foglalkozást művelni, s még nem t u 
dom, hogy a négy és fél éves kisfiam
komolyan gondolja-e, de most még azt
mondja, ő is fodrász szeretne lenni.
»RQ-LÓ

H H SE HM ."

» O L V A S Ó I

OLDAL

Megkérdeztük
»
válaszoltak
ÜSOÍl:

lDWBOir Í6NÍS

"FOTÓ- VOlCiTI l í i í t ó

LíÚ
Teljesen mindegy, hol lesz a
fürdő, lényeg, hogy végre
megépítsék, és a városban le
gyen egy hely, ahol strandol
hatunk. Én még úgy nőhettem
fel, hogy kijárhattam a celli
strandra, igaz, az hideg vizes
fürdő volt, azonban nem kel
lett utazgatnunk csak azért, ha
egy melegebb nyári napon
fürdőzni szerettünk volna. A
gyerekeimet kiskorukban míg a strand be nem zárt rendszeresen kivittem, az
úszás alapelemeit is ott tanul
ták meg. Most már az unoká
mat kísérném szívesen a helyi
fürdőre.

A két városrész között tudnám
leginkább elképzelni az új
strandot. Ez egyrészt közelebb
van a városközponthoz, más
részt autóbusszal is könnyeb
ben megközelíthető. A vidé
kiek az állomásról gyorsabban
és egyszerűbben juthatnának
el a fürdőre, főleg akkor, ha a
helyi járat megállhatna az
épület előtt. Vinári vagyok,
most Pápára járok az uno
káimmal, ott tanulnak úszni,
de ha megépülne Cellben a
strand, akkor rendszeres láto
gatói lennénk. A másik hely
színhez megfelelő buszjáratot
kellene biztosítani.

A fürdőnek a Ság hegy lábánál
lenne a legjobb helye, hiszen
a strand hátterében magasodó
bazaltvulkán nem mindennapi
látványt nyújtana. Rengeteg
külföldi és hazai turistát lehet
ne ezzel a Kemenesaljára csa
logatni. A város átmenő for
galma sem nőne meg annyira,
mintha a két városrész közti
területen építenék fel a stran
dot. Nem értek egyet azokkal,
akik azt mondják, nehezebben
lehetne a fürdőt megtalálni,
ha a várostól távolabb hoznák
létre, hiszen megfelelő jelző
táblákkal ez a probléma is
megoldható.
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Pánykó Magdolna
Nagy Ildikó
Gayer Tatjána
Schrott Olga
Szabó Ildikó
Pánykó Magdolna
Kassas M. Khaled
Pánykó Magdolna
Márton Katalin
Kovács Zoltán
Gáyer Tatjéna
Nagy János
Pánykó Magdolna
Kiss Imre
Kassas M. Khaled
Mesterházy Gábor
Schrott Olga
Márton Katalin
Nagy János
Pánykó Magdolna
Gáyer Tatjána
Pánykó Magdolna
Mesterházy Zsuzsanna
Szabó Ildikó
Bérdi Gusztáv
Kovács Zoltán
Pánykó Magdolna
Tőzsér Mária
Schrott Olga
Szenté Tamás
Szabó Ildikó

Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Hofváth Katalin

Szabó
Krisztina

A két városrész közötti terüle
ten látnám szívesebben a
strandfürdőt. Ez a terület ugyan
is jóval forgalmasabb, nem
csak a celliek, hanem a vidé
kiek is könnyebben eljuthatná
nak ide, és a külföldiek is
könnyebben megtalálnák a
strandot, hiszen szinté belebotlanának. Lehet, hogy a Ság
hegy lábánál jobban mutatna a
fürdő, azonban nehezebb len
ne oda kijutni. Egy biztos: für
dőre mindenképpen szükség
van, hiszen sokat lendítene a
vidék turizmusán, és nekünk
sem kellene a Balatonig men
nünk, ha úszkálni akarnánk.

Rendezvények

»Egészségügyi SZOLGALAT
1. szombat
2. vasárnap
3. hétfő
4. kedd
5. szerda
6. csütörtök
7. péntek
8. szombat
9. vasárnap
10. héífó
11. kedd
12. szerda
13. csütörtök
14. péntek
15. szombat
16. vasárnap
17. hétfő
18. kedd
19. szerda
20. csütörtök
21. péntek
22. szombat
23. vasárnap
24. hétfő
25. kedd
26. szerda
27. csütörtök
28. péntek
29. szombat
30. vasárnap
31. hétfő

Kovács
József

<OHí

Március 7-8.
Torna diákolimpia - területi döntő
Április 11-13.
Torna diákolimpia - országos döntő
Április 12.
Tiszta forrásból - művészek találkozója
Április 24-27.
Celldömölki zenei napok
Május 1.
Majális
Május
Ötvenéves a városi könyvtár
Május 16-18.
Alsósági Tavaszi Napok
Május 24.
Kráterhangverseny a Ság hegyen
A MÁV Gépészeti Főnökség Emlékünnepsége
Május 28.
Kihívás napja
Május 31.
Hősök napi futóverseny
Június
Weöres Sándor - emlékünnepség
Jún-júl-augusztus Tied a nyár
Június 15.
Nyárköszöntő
Június 21.
Szent Iván-napi tűzgyújtás
június 23.
Trianon-ünnepség
Július 17-20.
Kemenesaljái Művészeti Fesztivál
Augusztus
Izsákfai falunap
Augusztus 2.
Rockfesztivál a Ság hegyen
Augusztus 12-18. Cell-Cup Kézilabdafesztivál
Augusztus 19-20. Szent István-nap
Augusztus 30.
Nyárbúcsúztató
Szept. 13-14.
Celli búcsú
Szeptember 21. Éremgyűjtők országos cserenapja
Szept. 26-27.
Ság hegyi Szüreti Napok
Október
Megyei Honismereti Találkozó

Asztalitenisz „Szállj, szállj, szállj
fel magasra../' " "
» C V S E - M Á V É P C I U - Szegedi AC 11:7
Celldömölk, NB I.B-s férfi mérkőzés. Ezen a mér
kőzésen a visszavágás vágya is fűtötte a cellieket, mert az őszi szezonban egyetlen veresé
güket Szegeden szenvedték el. Dicséretére válik
a csapatnak, hogy a párosok elvesztése után
nemcsak talpra tudtak állni, hanem revansot is
vettek. Győztek: Vimi Roland (3), Bárány Zsolt
(3), Petrovics Péter (3), Bénák András (2).
»CVSE-MÁVÉPCELL - Hévízi SK 13:5
Celldömölk, NB I.B-s férfi mérkőzés. A hazaiak a
vártnál könnyebben győztek az élmezőnyhöz
tartozó fürdővárosiak ellen. Ezzel a győzelmük
kel megerősítették vezető helyüket a tabella
élén. Győztek: Vimi Roland (4), Bárány Zsolt (3),
Bénák András (3), Petrovics Péter (2), a VimiPetrovics és a Bárány-Benák páros.
»CVSE-MÁVÉPCELL II. - Széchenyi FSC Győr 4:11
Celldömölk, NB ll-es férfi mérkőzés. A hazaiak lel
kesen játszottak, de erejükből nem futotta több
re a bajnokságra is esélyes főiskolás gárda ellen.
Győztek: Tekét Attila (1), Tamás László (1), Né
meth Tamás (1) és a Máthé-Németh páros.
»V.L

Már csak térképen és képeslapon lát
hatom a Pradedet és a Jesenik hegy
ség magaslatait. A dallamok és képek
idézik vissza azt, ami január végével
elmúlt, de minden évben az Eötvös is
kola által, Kazári József szervezésében
megtörténik immár 11 éve. A sítábor.
Annyira „kerek" ez a szám, hogy nincs
is jelentősége. Mert volt, van és lesz
„Kismagyarország Rádió", melyet Ta
kács Vilmos tolmács, síoktató megál
modott, hiszen hó mindig lesz a he
gyekben, és Balogh Zsolt vállalkozónak
köszönhetően remek buszunk és sofő
rünk is. Idén is Horváth Laci vitt minket
a magasságokba és mélységekbe,
örökké nevető és optimista arccal.
A sítábor megszervezése természete
sen nagy feladatot jelent. Már egy hó
nappal az indulás előtt a tornatermi

folyosón lépdeljük át a síléceket, ba
kancsokat, amikhez még síbotot is pá
rosítani kell. Mikor az ember többórás
buszozás után több határátlépéssel a
háta mögött felcsatolja (360 nap után
ismét) a sílécet, minden feszültséget
elfelejt. Nem érzi a hideget, hogy csí
pi arcát a szél, hogy rádermed haja a
sapkára, hogy kiesik a felvonóból, ami
felvinné a hegytetőre. Egy megnyug
tató, békés világ alakul ki belül, amit
kívülről semmi sem zavarhat meg. A
kezemmel érinthetem a hótól habos
fenyőfák ágait, ha pedig kisüt a nap,
belül is nagyon meleg lesz...
Én ezt a havas csendet hoztam haza
magammal, mert „tükör falán össze
törnek" a szavak, amivel jellemez
hetnék bármit. Jelen kell lenni!
Egy állandó „tanítvány"

lurkók focija Megyei elsők
A '95-ös és a '93-as korosztályok szá
mára rendeztek február elején labdarú
gótornát Szombathelyen. A '95-ös ko
rosztályban 11 csapat között szerepelt
a celldömölki 2000 UFC. A csapat ered
ményei: Körmend 1:1, Vasszécseny
4:1, ZTE 3:0, Lurkó FS 2:4, Rába ETO 1:1.
Az 5-9. helyért játszott mérkőzéseken:
Lurkó II. 4:3, Sárvár 6:0. A csapat az ötö
dik helyen végzett. A csapat tagjai:
Zseli Dániel, Virág Martin, Nóvák Sza
bolcs, Velencei Balázs, Virág Viktor,
Tóth Bence, Marton Laura. Edző: Velen
cei Tibor.
A '93-as korosztályban hat csapat
küzdött. A celldömölki 2000 UFC ered
ményei: ják 7:2, Nemeskolta 8:4, Lur
kó Kölyök 1:4, Lurkó '93 1:3, Kőszeg
6:2. A csapat tagjai: Zseli Róbert, Tóth
Bálint,
Pleiveisz
Krisztián, Böcskör
Nagy . Barnabás,
Somlai Zoltán, Gö
rög Máté, Velencei
Balázs, Leiner Ger
gő. Edző: Velencei
Tibor.
A fotón a '95-ös
korosztályú csapat
tagjai és edzőjük.
« 12 <

A legtöbb résztvevőt megmozgató
kispályás labdarúgótorna a FOX KIDS
Kupa, amelyen a 13 év alatti fiúk és
leányok mérhetik össze a tudásukat.
A Nemzeti Labdarúgó Akadémia jelö
lése alapján az Eötvös iskola korosztá
lyos csapatát is meghívták a megyei
döntőre. A celli focisták mindössze
egy gólt kapva, a lőtt 13 ellenében
esélyeshez méltóan nyerték a me

gyei döntőt. Búzás Dániel kiemelkedő
teljesítményét a legjobb kapusnak já
ró díjjal ismerték el. A csapat március
végén a regionális döntőn szerepel. A
csapat tagjai: Búzás Dániel, Rozmán
Kristóf, Rosta Balázs, Nagy Bálint, Né
meth Gábor, Skriba Máté, Velencei Ti
bor, Taliszter Ernő, Szinger Patrik,
Ambrus Attila. Edző: Kazári József.
»RO-LÓ

Jó tanuló, jó sportoló
<5W

Molnár Gergő, a kemenesmagasi ál
talános iskola 7. osztályos tanulója
második alkalommal nyerte el a Vas
Megyei Sportigazgatóság által meg
hirdetett Jó tanuló, jó sportoló címet.
Gergő rangos országos versenyeken
ért el dobogós helyezéseket, s a nyá

ron megnyerte a diákolimpia orszá
gos döntőjét is cselgáncsban, nem kis
dicsőséget szerezve ezzel iskolájának
és Kemenesaljának. Gergő a tanulás
ban is jeleskedik, így megérdemelten
kapta meg ismét a megtisztelő címet.
»V.L

Harmadik hely úszásban
Harmadik helyezést ért el a diákolimpia
Vas megyei döntőjén a Gáyer iskola 6.
osztályos tanulója, Molnár Tibot. Mivel
Celldömölkön még nincs uszoda, Tibor

a pápai Aqua Stúdióban fejleszti úszó
tehetségét, de a diákolimpián a ver
senyzők az iskolák színeiben indulnak.

»
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A futballrajt késik
egy hetet ^
Az idei hosszan tartó és csapadék
ban gazdag tél nem kedvezett a
labdarúgócsapatoknak a felkészü
lésben. A csapatok nehézségeit f i 
gyelembe v é v e , a Magyar Labdarú
góliga javaslatára a Magyar Labda
rúgó-szövetség elnöksége a március
1-jére kiírt tavaszi bajnoki rajtot, a
pályák rossz állapota miatt egy hét
tel későbbre halasztotta. A bajnok
ság befejezésének i d ő p o n t j á b a n
azonban n e m lesz változás, mivel a
27. forduló mérkőzéseit viszont áp
rilis 23-éra előre hozták.

dig nem volt lehetőség az elhibázott
kivitelezések után a játék félbeszakí
tására és az elhibázott taktikai ele
mek kielemzésére, majd sulykolására
- tudtuk meg mindezt Sebestyén At
tila edzőtől.
Természetesen az edző tisztában van
azzal, hogy a többi csapat is sok ne
hézséggel küzd a felkészülés során, s
bizik abban, hogy az utolsó két hét
ben javulnak a pályaviszonyok, és
valamit pótolni lehet majd az elma
radt taktikai elképzelések kivitelezé
sét illetően. A felkészülés az előző
évekhez viszonyítva elmaradt a meg
szokottól, minőségre nézve majd a
bajnokság adja meg az igazi választ.
Az a bajnokság, amelyre a játékosok
elszántan készülnek, s bizonyítani
akarnak a szurkolóknak, s az egész
városnak meg akarják mutatni, hogy
Celldömölk csapata nem esik ki az NB
I B-ből. Elhatározásuk elszánt, s min
den mérkőzésen tudásuk legjavát
fogják adni. Ehhez kérik a városlakók
közül a futballszeretőket, hogy mér
kőzéseiken elhatározásuk megvalósí
tásában segítsék őket.

A közelgő rajt előtt beszélgettünk
Sebestyén Attilával, a celli csapat
edzőjével.
- A celldömölki labdarúgócsapat fel
készülését is megzavarta az időjárás.
Az edzéstervet többször meg kellett
változtatni, és az eredeti elképzelé
sektől eltérő edzéseket tartani. Az
erőnléti-erőfejlesztési elemek kerül
tek túlsúlyba a gyakorlások során. A
taktikai elemek gyakorlása a felké
szülési mérkőzésekre maradt. Termé
szetesen ezt a mérkőzéseken nem
lehetett az elképzeléseknek megfe
lelően végrehajtani. Egyrészt a pá
lyák rossz talaja miatt, másrészt pe

- Február 6. és 22. között Pápán két
szer vereséget (4-0, 3-0) szenved
tünk a PELC-től, ugyancsak kikaptunk

AZ NB I B ÁLLÁSA
1. Pécs
2. Bük
3. LFC-Haladás
4. DVTK
5. Nyíregyháza
6. REAC
7. B-gyarmat
8. Hévíz
9. Pápa
10. Százhalombatta
11. Vasas
12. Fót
13. Szolnok
14. Kaposvár
15. Kecskemét
16. BKV Előre
17. Tatabánya
18. Celldömölk
19. Monor
20. Demecser

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Törölve

12
10
9
10
9
8
9
8 .
7
6
6
7
8
6
6
6
5
4
1

6
A
5
2
3
5
2
2
3
6
6
3

-5
5
1
4
4
2

-4
4
6
6
5
7
8
8
6
6
8
10
7
7
11
9
10
15

34
29
27
34
36
30
31
30
27
26
19
24
26
22
23
27
19
13
13

9
14
12
26
27
23
31
32
27
27
20
28
30
23
25
35
28
29
44

42
34
32
32
30
29
29
26
24
24
24
24
24
23
23
19
19
16
5

1-0-ra Csepregen az NB III
Bakony-csoport éllovasá
tól. Ajkát 2 - 1 , Répcelakot
5-3, Petőházát pedig 3 - 0 ra legyőztük. A hazai pálya
használhatatlansága miatt
minden mérkőzésünket vi
déken játszottunk, a baj
noki rajtig még megmér
kőzünk Bükön és Moson
magyaróváron. A téli át S E B E S T V E N A T T I L A
igazolás során megerősö
dött NABI Kaposvári Rákóczi ellen
kezdünk március 8-án, szintén ide
genben. A mérkőzésen a tisztes
helytállás a célunk.
Kíváncsiak voltunk a kezdőcsapat
összeállításéra is, melyet készséggel
közölt lapunkkal az edző. A felkészülé
si mérkőzéseken nyújtott teljesítmény
alapján Kaposváron várhatóan az
alábbi játékosok kezdenek: Baji Orovecz, Dobos, Latyak, Szöllősi (Tó
biás) - Marius (Csernák), Pintér, Tóbiás
(Takács B.), Lengyel -Jáger, Takács Sz.
NB I B 20. forduló mérkőzései:
március 8. Kaposvár-Celldömölk,
DVTK-Vasas, Kecskemét-Hévíz, Szol
nok-Pécs, Százhalombatta-Fót, Tata
bánya-Bük, LFC-Haladás-Nyíregyháza, március 9. BKV Előre-Balassagyarmat, Pápa-REAC. Szabadnapos:
Monor
»-TIM-
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A kultúráért, a közösségért
A Közösségi Kultúráért díjat 1994-ben
alapította a Dr. Kiss Gyula Kulturális
Egyesület azok számára, akik nem ref
lektorfényben dolgoznak, nem szere
pelnek gyakran a nyilvánosság előtt.
A kitüntetést olyan személyiségek
kapják, akiknek saját településükön
vagy egy kisebb körzetben a közmű
velődés, a közösségépítés területén
példamutató a munkásságuk. A kitün
tetettek személyére közösségek, civil
szervezetek, intézmények, önkor
mányzatok adhatnak javaslatot, az ő
felterjesztésük után dönt az egyesü
let. A korábbi években 10, idén 15
személynek ítélték oda a kitüntető cí
met. A díjakat hagyományosan január
22-én, a magyar kultúra napján adta
át Kiss Virág, az egyesület névadójá
nak lánya és Horváth György, a Me
gyei Művelődési Központ igazgatója,

az egyesület elnöke. Hozzájuk csatla
koztak a felterjesztök képviselői. A
2003-as díjátadón Celldömölk képvi
selői büszkén húzhatták ki magukat,
hiszen városunk képviseletében hár
man is vehettek át díjat. Celldömölk
Város Önkormányzatának felterjeszté
sében Közösségi Kultúráért kitüntetés
ben részesült Pólné Horváth Mária, a
Kemenesaljái Művelődési Központ
igazgatónője, akit Molnár Gábor, a
polgármesteri hivatal szakreferense
köszöntött a díjátadókon kívül. Az
igazgatónő többek között kiemelkedő
közművelődési munkájáért, a KMK
élén eltöltött 10 éves vezetői munká
jáért kapta a kitüntető címet. A Keme
nesaljái Művelődési Központ felter
jesztésében Ipsics Péter néptáncok
tató kapta a díjat. Ipsics Péter a Keme
nesalja Néptáncegyüttesnél és a mű

A kornak megfelelve
»REFORMKONYHA,

SZAUNA

Tíz évvel ezelőtt kezdte meg műkö
dését a Sághegy Fogadó. Az azóta
eltelt időszakban nemcsak az ér
deklődők köre változott meg, ha
nem az igények is. Az egykori turis
taszálló megújult külsővel és telje
sen új üzleti szemlélettel nyitja meg
hamarosan a kapuit.

A

FOGADÓBAN

A kilencvenes évek elején főleg isko
lás csoportok és nyugdíjas kirándulók
vették igénybe az akkori elvárásoknak
tökéletesen megfelelő Sághegy Foga
dót. A társadalmi változások, az élet
módváltás látható jelét adta, hogy az
addigi szükségleteket kielégítő sok
ágyas hálótermek és közös használatú
tisztálkodóhelyiségek kora lejárt.
A tulajdonos rugalmas hozzáállása és
a Széchenyi-terv adta lehetőségek
együttesen eredményezték azt, hogy
mára minden tekintetben megújult a
szálló. Mintegy negyvenmillió forintba
került az a felújítás, melyet a Sághegy
Fogadón elvégeztek. Két-három ágyas
szobákat alakítottak ki, melyeket tele
fonnal, tévével, Internet-hozzáférés
sel szereltek fel, illetve a lakrészeket
külön fürdőszobával látták el.
Nemcsak a szálláshelyek újultak meg,
hanem az étterem szolgáltatásai is ki
bővültek. Eredeti ónémet bútorok közt
mindenki elfogyaszthatja azokat a ha
gyományos magyar ételeket, ame
lyek eddig is öregbítették a fogadó jó
hírét. Azt, hogy a konyha felszerelése
megfelel az európai uniós elvárások
nak, talán kevesen veszik észre. De
azt, hogy a kínálatban a reform-kony
ha ízei is szerepelnek, a biokonyha kí
nálata is helyet kapott, már egyre.töb
ben megtapasztalhatják.
A leglátványosabb változások ered
ményét az alagsorban találják meg az

vészeti alapiskolában végzett munká
jáért, kiemelkedő közösségépítéséért,
a jövő néptáncosainak példát mutató
tevékenységéért vehette át a kitünte
tést. A dijátadókon kívül Pálné Hor
váth Mária köszöntötte. A harmadik
celldömölki kitüntetett Szomjú Lószlóné, Éva néni, akit a Kemenesaljái Ber
zsenyi Asztaltársaság és a Kresznerics
Ferenc Könyvtár terjesztett fel a díjra.
Éva néni négy évtizedes könyvtárosi
munkájáért, mindig szolgálatkész, az
olvasók érdekeit néző, az idősekkel
szemben tanúsított segítőkész tevé
kenységéért kapta a kitüntetést. Gra
tulált neki a felterjesztők nevében dr.
Bellérné Horváth Cecília, a könyvtár
igazgatója. Mindhárom celldömölki ki
tüntetettnek gratulálunk, további sok
sikert kívánunk nekik.
»VASS VERA

ideérkezők: gyógycentrum várja a
szálló vendégeit csakúgy, mint akik a
városból mennek fel egy nem min
dennapi terápiára. A gyógycentrumban dr. Oblidál Zoltán belgyógyászreumatológus fogadja a vendégeket.
A Sárváron évek óta nagy látogatott
sággal büszkélkedő Platán Hotelben
megvalósult rendszer szerint dolgoz
ták ki a gyógycentrum komplexitását.
A finn-szauna vagy a pezsgőfürdő ad
ta élmény sokak számára ismert. Az
infra-szauna gyógyító erejét kipróbál
ni azonban nem mindenkinek adatott
meg. A rövid és hosszú hullámok gyó
gyító erejéről az orvostársadalom már
régóta tud, bevált terápiaként évek
óta alkalmazzák. A gyógycentrum
szolgáltatásai között nemcsak gyógymasszázs és csontkovácsolás szere
pel, hanem állandó orvosi felügyele
tet is biztosítanak az ideérkezőknek. A
fogadó tulajdonosa, Szita Antal azzal
szeretne kedveskedni az ideérkezők
nek, hogy a fogadóban megtalálható
szolgáltatásokat kedvezménnyel kí
nálja a Celldömölkön élőknek: így
nekik kevesebbet kell fizetniük, mint
a közeli vagy távoli településekről
érkezőknek.
Még egy szolgáltatással bővítette kí
nálatát a fogadó. Tárgyalóterem vár
ja azokat a vállalkozókat, akik méltó
környezetben szeretnék lebonyolíta
ni üzleti tárgyalásaikat. A kialakított
termek alkalmasak árubemutatók
megtartására, céges rendezvények,
konferenciák szervezésére. Állandó,
ingyenes Internet-hozzáférés szá
mukra is biztosított.
»NÉMEIH
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»APRÓHIRDETÉS

CELLI-UDVARHAZ B I .

Lovak bértartását vállalom, 25.000 Ft/db. Egy ha területen,

N

fedett szín 16x5 m. Tel.: 9 5 / 4 2 2 - 3 4 9
Angol

korrepetálást,

tanítást

vállalok

diákoknak.

G

A

T

L

A

N

Celldömölkön 2 szoba, nappalis, összkom
fortos családi ház 1600 nv telken eladú.
I.áf: 10 M Ft

Érd: 0 6

70/334-8892

Celldömölkön 3+2xíél szobás telefonos la
kás eladó. I.ár: 9,5 M FI

Celldömölk központjában, e g y e d i fűtéses, új, 1 szobás lakás

Celldömölkön 2*1/2 sz. konvekloros lakás,
garázzsal eladó. I.ár 9,3 M FI

igényesnek kiadó. Érd: 06 2 0 / 3 7 2 - 3 2 5 9

:

Celldömölkön 2 szobás, 57 m'-es öröklakás
eladó, I.ár: 8,9 M Ft

Skoda 120-as személygépkocsi 2003 júliusáig érvényes mű

Celldömölkön 3 szobás csal.héz, közmü
vekkel, garázzsal eladó. I.ái: 12 M Ft

szaki vizsgával, friss zöldkártyával 4 0 . 0 0 0 Ft-ért eladó. Érd:
9 5 / 4 2 2 - 6 1 0 , 16 óra után.

Celldömölkön 3 szobás lakás, összközmijvel,
garázzsal, e l a d ó . I.áf: 9,4 M Ft

Celldömölk központjában (Kossuth L. u. 18.) III. e m e l e t i 1+2

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

félszobás lakás eladó. Érd: 9 5 / 4 2 3 - 5 6 3

Celldömölkön 2 szobás, konvektoros,
felújítóit, vízórás lakás eladú. i.ár: 6,5 M Fl

Volkswagen Golf 1-es, 1,5-ös 0 . Friss műszakival, kitűnő álla¬
m, reális áron eladó. Érd: 9 5 / 4 2 1 - 2 6 4

Celldömölkön 9 4 m'-es, 2*3xfél szobás
lakás, étkezővel eladó. I i r 13,5 M Ft
:

Celldömölkön 83 m'-es (121 m' b r u t t ó ) , 3
szobás, étkezős, egyedi gázos, lelótéri lakás
eladó. I.áf: 14 M Fl

KISOSZ tanfolyamok Sárváron
FEBRUÁR

VÉGI,

MÁRCIUS

ELEJI

INFORMÁCIÓ: 95/321-804, 06 30/288-1344

J

Á

N

L

Celldömölkön 1 *2xfél w. Igényes állapo
tú Lakás eladú. Lár 7 M Ft
:

Celldömölk, Mesteri úton, 3,5 ha loldierulel
e l a d ó . I.ár: 300 H/rrr
Celldömölk centrumában 2 db l+2x!él szo
bás, 58 m'-es, vízórás lakás eladó. I.ár: 7 M Fl
Celldömölk központjában 25 m'-es üzlethelyi
ség, mosdóval kiadó. I.áf: 40 000 Ft/hú nezsi
Celld.-Alsóságon 3 szobás családi ház eladú.
I.ár: 7,8 M Fl
Celld.-Alsúságon 2 g e n e r á c i ó s
rázzsal eladó.l.áf: 8 M Fl

csal.ház g a 

Kemenesmihályfán 5 db központi fekvé¬
sűépítési telek eladó. i,áf: 1000 Fl 6 m'
Borgálán 7 szobás családi ház, közmüvekkel
e l a d ó , t á r : 5 M Fl

Vönöckön 4 szoba+nappalís, bútorozott, ki
fogástalan áll családiház eladó. I.áf: 12 M Ft
Uraiújfaluban 2 szobás parasztház telefon
nal, kábellévével eladó. I.áf: 4,2 M Ft

Újdonságok: Celldömölkön, 4 szobás, igényes állapotú, összkomfortos családi ház,
2 WC-vel, terasszal,garázzsal, 600 m'telken eladó. Irányár: 14 M Ft.
Celldömölkön, 2 szobás összkomfortos családi ház eladú. Irányár: 4,5 M Ft.

KEZDÉSSEL

Kereskedő-boltvezető
Vendéglátó-üzletvezető

A

Celldömölkön 2 szobás, összközmúves
csal.ház eladó. I.ár: 7,9 M Fl

|

ügyfeleink részére keresünk Celldömölkön családi házakat, 2 ill. 3 szobás lakásokat.

Szolgáltatásaink: adás-vétel, csere, ingatlankezelés, értékbecslés, jelzáloghitel,
holland és osztrák partnerirodákhoz történő kiközvetítés!
Helyszíni ü g y i n t é z é s , hogy Ö n o t t h o n á b ó l r e n d e z z e i n g a t l a n a é r t é k e s í t é s é t !
Info: 06-30/9938-439, 06-70/316-8752 Cím: Celldömölk, Rákóczi u. 10.
http://www.telli-udvarhaz.hu • E-mail: celli_udvarhaz_ingatlangyahoo.com

KEDVES CELLDÖMÖLKI
A D Ó Z Ó POLGÁROK!
2003. március 8.
^
8.00-13.00 óráig
St. Michaelben, BMW Kohla-Strauss cég területen
(Oberwart és Güssing között a B57-es főúton)

Minőségi árakkal:
• Női- és férfiruházat

A Celldömölki Gyermekszív Alapítvány immár évek óta
szervezi, rendezi a térség, a megye legnagyobb gyermekés ifjúsági rendezvényét 3 Ceíl-Cup sorozatot. A rendezés
költségei évről évre emelkednek, ugyanakkor az igénybe
vehető támogatások, a források évről évre csökkenek.
Kérjük, hogy adód 11%-ávaí támogasd a rendezvényt, j á 
rulj Te is hozzá Nyugat-Dunántúl legjelentősebb

Köszönjük!

• Csecsemő- és gyerekruházat
• Sportruházat
• Cipők, táskák, övek, divatékszerek
• Sí- és korcsolyacipő
• Sportszerek
• Képek
• Ágyneműk, anyagok, gombok

gyer

mek- és ifjúsági, sport- és kulturális eseményéhez.

R E N D E L K E Z Ő NYILATKOZAT A BEFIZETETT
A D Ó EGY S Z Á Z A L É K Á B Ó L
A KEDVEZMÉNY

ADÓSZÁMA:

1 8 8 8

9 3

0

1

A kedvezményezett neve:
GYERMEKSZÍV ALAPÍTVÁNY

• Háztartási gépek

Tegye postai szabvány méretű zárt borítékba, ha adója

• Szerszámok

vezetet!

• Számítógép, rádió, cd-lejátszó

FONTOS!
A rendelkezése csak akkor érvényes, ha a borítékon az
Ön NEVÉT, ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT, LAKCÍMÉT pontosan
tünteti fel!

• Autóalkatrészek, gumik
• Bútorok

egy százalékával támogatni kívánja a fent említett szer

Koszon
kW kW "

Március 8-án a nőket köszöntjük. Asszonyainkat, lányain
kat ünnepeljük, akik nélkül szürke és sivár lenne az éle
tünk. Testükből sarjad az élet, karjaik közt elfeledjük
gondjainkat. Ők adják a családi otthon melegét, nélkülük
gyámoltalannak éreznénk magunkat m i , férfiak még ak
kor is, ha ezt nem valljuk be. Köszönjük a kedvességüket,
az érettünk fogant mosolyt, az anyai, hitvesi gondosko
dást, az apró figyelmességeket, a hétköznapi törődést.
Egy nap kevés, hogy kifejezzük az irántuk érzett szerete
tünket, de jó, hogy van egy alkalom, amikor őket ünne
peljük, amikor férfiúi esetlenséggel átadjuk a virágot, és
igyekszünk egy kicsit körülrajongani őket. Azt kívánjuk, le
gyenek boldogok és vidámak, és ne feledjék: a mosoly a
női arc legszebb ékessége...,
E néhány gondolattal és a mellékelt tavaszhírnökkel kö
szönti hölgy olvasókat a szerkesztőség férfi tagjai nevében
>VOLGY! LÁSZLÓ

Játssz velünk!
Eötvös-nap Kicsiknek és Nagyoknak.
Szeretettel várunk minden leendő elsőst, szülőt, nagyszü
lőt, érdeklődőt, volt diákot és barátot, „összes termeink
be" a pincétől a padlásig, 2003.március 7-én 14 órától. Be
mutatkozunk egy kissé rendhagyó módon, s a meglepeté
sek sem maradnak el!
Az Eötvös iskola közössége

UTAZÁS!!!
B á r m e l y i k utazási iroda e g y é n i , buszos vagy
repülős útjait m e g r e n d e l h e t i .
• Kedvező áron Budapestről vagy Bécsből induló
^repülőjegyet házhoz postázva
• Utazásbiztosítást, egyénit vagy csoportosat (iskoláknak is)
• Belföldi szállást és nyaralást
• Akciós külföldi üdüléseket, 1-2 napos kirándulásokat

Már most lefoglalhatja Celldömölkön a

HUGITOURSNÁL!
Siendrei Istvánná - Celldömölk, Akácfa u. 4 .
{A K O D Á L Y L A K Ó T E L E P F E L É

» A J A N L0
» Könyv
Ambrus Lajos: Lugas (Kortárs Kiadó 2002) A lugas ugyebár
- ha van - kertünk, udvarunk legintimebb része. Ha akarjuk,
belül vagyunk, ha úgy szeretnénk, akkor kívül. A lugas
összeköt és el is választ bennünket. Mindenképpen olyan
hely a lugas, amelyből filozófia születhet. Ahol a keményfa
asztalnál ülve önvizsgáló „lelki sétákra" indulhatunk, vagy
szemünkkel feltérképezhetjük a kerti csodákat. Az öreg dió
fa, a meggyvágó, a gyíkok, a lepkék a létezés archaikus
szépségét hordozzák. A pók és a légy csatája az élet körfor
gását és a vadon kegyetlenül igazságos törvényét szimbo
lizálja. Ambrus Lajos könyvét olvasva úgy érezhetjük: min
denkinek kellene, hogy legyen egy saját lugasa, ahol nyu
godtan meditálhat, és megtalálhatja belső békéjét. Még
hosszúak a téli esték: érdemes kézbe venni a „Lugast", és
megörvendeztetni vele tavaszváró lelkünket.
»Film
Dumas.- A három testőr című regényét számtalanszor fel
dolgozták már. Az 1993-as színes amerikai kalandfilm csa
ládi mozi lett. Most megjelent DVD-n, és állíthatom, hatal
mas élményt jelent majd.
A fiatal O'Artagnan Párizsba megy, mert szeretné valóra
váltani álmát: csatlakozni a királyi testőrséghez. Megérke
zésekor megtudja, hogy a szervezetet feloszlatták. Mi lesz
akkor a dédelgetett álomból? Szerencsére találkozik a há
rom „csak egykori" testőrrel, akik a végsőkig hűek marad
nak a királyhoz. Athos, Portos, Aramis és a hozzájuk csat
lakozó D'Artagnan kalandjairól, Lajos király és Richelieu bí
boros hatalmi harcáról, romantikus szerelmekről, intrikáló
királyi udvarról és a köznép derűs életéről szól ez a
megunhatatlan „örökzöld" film-mese. Rendező: Stephen
Herék, szereplők: Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Chris
O'Donnell, Olivér Platt. Forgalmazza az Intercom.

A 4. UTCA BALRA)

Tel./fax: 95/421-472 • mobil: 06 70/508-1576

»Felnőttoktatás
Celldömölkön hétvégenként alapfokú gyermek- és ifjúsági
felügyelő OKj színvonalas szakképzés indul. Érettségizettek
nek Pápán pedagógia-gyógypedagógiai asszisztensi képzést
tartunk.
Krúdy Bt. Budapest, Bajza u. 1. Telefon: 06 1/316-6372, 06
20/915-6603.

» Zene
Sub Bass Monster: SBMX (2002) A bearanyozódott Tovább
is van, mondjam még? album után itt van a várva vért SBM
CD. 13 átdolgozott és két, az előző album óta született daí
került a lemezre. A régi nóták sem egyszerű remixek, van,
amelyiknek teljesen új a zenéje. A megszokott hangzás
mellett a figyelmesen hallgatók észrevehetik az „újrarappelt" dalokat is. A „Forró ropogós pénz" címűt Dopeman
dolgozta át, és rappel is benne. Ráadásként a Minden
reggel videóklipje is felkerült a CD-re.
»P. HORVÁTH MÁRIA

