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Környezet 
és közérzet 
Ha már a zsebünk nincs tele, 
legalább a környezetünk legyen 
szép! Sokan gondolkodnak így, s 
teszik ízlésesen kellemessé köz
vetlen környezetüket, teszik han
gulatosabbá udvarukat, kertjüket 
virágokkal, cserjékkel, szép gye
pesítéssel. Ezt a törekvést a város 
közterein is tapasztalhatjuk. Ám 
vannak, akik másként gondol
kodnak. Szemrebbenés nélkül tö
rik derékba a fiatal kis fát, tarol
ják a virágot, és hajtanak rá ko
csijukkal parkosított területekre. 
Legutóbb a Korona-sarok-új épü
letének piac felöli oldala előtt ta
pasztalhattuk, hogy mély és szé
les autónyom csúfítja a még ki 
sem kelt pázsit ágyását, és ta
posta le az azt övező fiatal kis 
gyöngyfagyai szegélyt. Ehhez 
hasonló példákat bizonyára so
kan tudnának mondani. 
Jó volna megbecsülnünk azt, 
amink van. Már csak azért is, 
hogy a közérzetünk jobb legyen. 
S ez még csak pénzbe sem kerül. 

»VÖL6YiL. 

Nóra a tévében 
Egyelőre még csak hírt adunk arról, 
hogy március 11-től a celldömölki Ko
vács Nóra, a színművészeti egyetem 
televíziós rendező szakának hallgatója 
műsort vezet a Magyar Televízióban. 
Keddenként, szerdánként és csütörtö
könként este hét órától a Hoztam egy
milliót! című műveltségi vetélkedőt ve
zeti Vitray Tamás partnereként. 

Dísztasakokat 
készítenek * 5 3 

Március elején megkezdődött a mun
ka Alsóságon a volt kultúrház átalakí
tott épületében, ahol a Gödi Összefo
gás Ipari Szövetkezet 15 megváltozott 
munkaképességű embert foglalkoztat. 
A dolgozók dísztasakokat készítenek 
napi hét órában, egyénre szabott nor
mában. A szövetkezet a későbbiekben 
tervezi a rehabilitációs foglalkoztató
ban a létszám- és profilbővítést. 
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Március mai üzenete 3 > 

Március 15-éről írni sokak szemében 
könnyű, sokaknak elviselhetetlenül 
nehéz, hiszen annyian annyit írtak 
már róla, hogy új tartalmat találni 
szinte lehetetlen. A történelmi té
nyek sorolása inkább egy ünnepi be
szédre, de főként a történelemköny
vekre tartozik, s igazából a megköze
lítés megtalálása a nehezebb feladat. 
Végül csak kisegít minket az örökifjú 
ünnep, mert ahogy az akkori ifjúság
hoz hasonlít a mostani, s egyben 
mégis különbözik tőle, úgy találjuk 
meg mi magunk is az ünnep 21. szá
zadi keresése közben az azonosságo
kat és különbözőségeket. 
Mert hasonló volt a kor és a közhangu
lat, ha a várakozás tényét tekintjük. A 
reformkor akkori forrongása és pezsgé
se, ha felül is múlta mostani időszakun
kat, mégis a változás éveit élve mind
annyiunkban megvan az akkorihoz ha
sonló várakozás, különösen akkor, ha 
2004-re tekintünk előre, vagy éppen a 
népakarat megnyilvánulásának lehető
ségére gondolunk a közeljövőben. Per
sze adott a különbség is. Akkor nem 
beszéltek ennyit az Európához tartozás
ról, hisz egyértelmű volt, hogy ott va
gyunk, s oda tartozunk. Aztán persze 
erről a történelem - aki az élet tanító
mestere - sikeresen leszoktatott min
ket, s lehet, hogy teljesen új szerepet 
kell tanulnunk, s ismerjük el, ez nem is 
lesz könnyű. Önmagunkat csapnánk 
be, ha csak a szépről nosztalgiáznánk, s 
a kokárdás, könnyes, meghatott han
gulatban nem beszélnénk az akkori hi
bákról, s nem akarnánk okulni belőlük. 
Mert bizony maradtak akkor is bevál
tatlan ígéretek, csalódtak emberek, 
társadalmi rétegek. Volt széthúzás a 
vezetők közt, s az eltérő útkeresések 
során bizony néha elterelődött a lé
nyegről a szó, s a tett. Ez utóbbiakra 
hadd ne keressünk mai megfelelést, 
mert hátha túl ünneprontó lesz a pár
huzam. Az azonban tagadhatatlan, 
hogy mindenki akarta a jót és tette is 
képességei és lehetőségei szerint. S 
hogy néha félresiklott az út, s néme
lyek esetében csak a sokat emlegetett 
történelem szolgáltatott igazságot, ez 
nem először fordult és fordul elő, mió
ta ember él a földön. Hol van hát akkor 
a mai üzenet? Milyen gondolatokkal 
tűzzük fel a kokárdát, s mit mondjunk 
gyermekünknek, unokánknak, tanítvá
nyainknak, ha kérdeznek valamit? Az 
Ünnep erre is megadja a megoldást. 
Fogjuk meg jelképesen egymás kezét, 
s járjuk végig együtt az utat a Pyívax 
Kávéháztól a Nemzeti Múzeum lépcső
jén keresztül Világosig és Aradig, s úgy 
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jussunk Európába, hogy ne újonnan ér
kezőnek, hanem 1100 év jogos örökö
sének látszódjunk. Viselkedjünk úgy, 
hogy a „Duna-menti Köztársaság" ne 
megmosolyogtató utópiaként, hanem 
megélhető valóságként tűnjék fel, s 
melyben a „Szabadság, Egyenlőség, 
Testvériség" mindannyiunk osztályré
sze lesz. Munkálkodjunk hát ezen, s 
bízzunk benne, hogy a „magyar, oláh 
és szláv" úgy lesz eggyé az egykori „la
banc" ma már sógornak becézett utó
dával, hogy nemzeti múltunkat 
megőrizve, s arra büszkén viseljük (el) 
a közös Európa örömeit és nehézségeit. 
Ezt több ok miatt is így kell megélnünk. 
Egyrészt azért, mert ezzel tartozunk 
mindazoknak, akik 11 évszázadon ke
resztül sorsfordító időkben is felemel
kedésünkön vagy néha puszta meg
maradásunkon munkálkodtak, más
részt azért, mert mint Szent István ko
rában, a kereszténység felvételekor, 
nem is lehet más utunk. Hát akkor ha
ladjunk ezen az úton magyarok és nem 
magyarok, folyvást előre, de időnként 
hátra is tekintve, méltóan a nagy 
elődök példájához. 
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Ünnep 
Városi ünnepséget rendeznek március 15-
én az 1848/49-es forradalom és szabad
ságharc emlékére. 16 órakor a Kemenesal
jái Művelődési Központban tartandó 
megemlékezésen ünnepi köszöntőt mond 
Fehér László polgármester, a műsorban köz
reműködnek a Soltis Lajos Színház társulatá
nak tagjai, valamint a Kemenesalja Nép
tánccsoport és a művészeti alapiskolai nép
táncosai. 17 órakor fáklyás felvonulás lesz a 
temetőbe, ahol koszorúkat helyeznek el. 



A sajtó 
munka

társainak 
ünnepe 

Az 1848-as 12 pont első követelése a 
cenzúra eltörlése volt. A sajtószabad
ság törvénybe iktatásának emlékére 
ez a nap a magyar sajtó napja. Ez al
kalomból elevenítjük fel röviden a 
celldömölki lapok történetét. 

VARGA AGNES ES HORVÁTH ATTILA A NYOMDAI 

ELŐKÉSZÍTÉST VÉGZIK 

Észbontóan játékos 
*1 U A ™ ' 1 ^ v t a v a s z a n 3 C s o dák palotájával kö-
^ zösen, a sikereken felbuzdulva ma már önál

lóan rendeznek kiállítást Észbontó címmel a 
fővárostól távol esó településeken. A Keme
nesaljái Művelődési Központban február 17. 
és 21. között a celldömölkiek is megcsodál
hatták az egyre bővülő eszközparkkal ren
delkező vándorkiállítás játékait. Tudományos 
játszóház, népi játékok, vakok világa, ügyes
ség és logika témakörben mutattak be esz
közöket. Rengeteg jó játékot próbálhattak ki 
nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is. 
Volt sajtlabirintus, hordólovaglás, repülő 
seprű, sebészkéz, csirkepofozó, ördöglaka
tok. Mindenki meggyőződhetett róla, milyen 
logikával rendelkezik, milyen ügyes, milye
nek az érzékszervei. Az érdeklődők találkoz
hattak természettudományi törvényeken 
alapuló játékokkal, és megtapasztalhatták, 
hogyan írnak és olvasnak a vakok. 
A kiállítás több száz érdeklődőt vonzott. Jöt
tek csoportosan az óvodákból, az iskolákból, 
a középiskolákból, és családok is ellátogat
tak a KMK-ba kipróbálni magukat. 

»SZIGETHY T, 

A SZERKESZIÓBIZOTTSÁG ÉS MUNKATÁRSAK EGY RÉ5ZE 

Celldömölk, azaz akkor még Kis-Czell 
első lapjának, a Kemenesaljái Lapok
nak első száma 1897. szeptember 
12-én jelent meg, de anyagi okok 
miatt már decemberben megszűnt. 
Két év múlva indították útjára a Kis-
Czell és Vidéke című lapot, ameiy 
1904-től Kemenesvidék címmel je 
lent meg 1916-ig. Celldömölk legis
mertebb és legtovább élő újságja a 
Kemenesalja volt, amely 1905 ja
nuárjában indult. Ez időben jelent 
meg a Celldömölki Hírlap, majd a 
Szabad Kemenesalja, a Kemenesalja 
és Vidéke, a Celldömölk és Vidéke. 
Az Új Kemenesalját 1989-ben, a vá
rossá avatás tizedik évfordulója alkal
mából jelentették meg először. Alkal
mi kiadványból lett kéthavonta, majd 
havonta, kéthetente, hetente megje

lenő lap, a felelős szerkesztői teen
dőket mindvégig Burkon László új
ságíró látta el. Helyi lapként a város 
és lehetőség szerint a vonzáskörzet 
híreit, információit közli, a település 
értékeit mutatja be. 
Januártól az újság kéthetente születik 
meg. A keddi szerkesztőbizottsági ülé
seken a szerzők - a szerkesztőbizottság 
tagjain és a munkatársakon kívül há
rom állandó szerző ír az újságba - lead
ják az elkészült írásokat, és eldől, mi 
kerül a következő lapszámba. Az újság 
szerkesztése után a nyomdai előkészü
leti munkákat, a tördelést és az újság 
levilágítását Szombathelyen végzik, 
majd Sárvárra, a Sába Druck Nyomdá
ba kerül a lap. A postai terjesztés után 
veheti kezébe Ön, kedves Olvasó a la
pot, mint most, a sajtó napján is. 

Németül-érdekesen 
A „Deutsch mit allén sinnen" azaz a Német minden érzékkel című ren
dezvényen a szervezők az idegen nyelv tanításának és tanulásának új 
módszerét mutatták be februárban a városi könyvtárban. A programot 
Dietlinde Bösl vezette, akinek segítője Szomjú Tamás, a celldömölki 
szakközépiskola tanára volt. Az oktatók olyan technikát mutattak be, 
melynek segítségével az agyunkat és a szervezetünket formában, be
fogadásra készen tarthatjuk; a megtanult ismeretek biztosan és tartó
san beépülnek, tudássá válnak. A főleg gyerekekből és fiatalokból ál 
ló résztvevők kineziológiai, ellazító gyakorlatok után csoportokban ol 
dották meg a szókincsgyakorlatokat. Ezen a délutánon a német nyel
vet könnyen, viccesen, érdekfeszítően tapasztalhatták meg a tanfo
lyam résztvevői . 

A könyvtár támogatja az egyének önképzésre, továbbképzésre i rányu
ló törekvéseit, partner a tanulásban. A program keretében dr. Bellérné 
Horváth Cecília igazgatónő ajánlott a német nyelvterületről szépiro
dalmi műveket , számos kézikönyvet és hasznos helyeket az 
Internetről, melyek a könyvtárban hozzáférhetőek. Dietlinde Bösl és a 
városi könyvtár ígérete szerint a német nyelvi program folytatódik. 

»FONYÓ RÓBERT 



Csehák Judit avatta fel a kórházat 2)1,83 

Március 7-én avatták újra a rekostruk-
ció során megújult, modernizált cell
dömölki kórházat. Az ünnepi esemé
nyen megjelent dr. Csehák Judit 
egészségügyi, szociális és családügyi 
miniszter, akit ÜmpárJózsef, a kórház 
gazdasági igazgatója köszöntött. A 
meghívott vendégek között ott volt 

Az átalakított kórház 
A celldömölkiek közül sokan em
lékeznek még, amikor a város
központban nagy tömeg tünte
tett a kórház fennmaradásáért. 
Nagyot változott azóta az intéz
mény helyzete. Az elmúlt eszten
dőben kormányzati és önkor
mányzati támogatással, illetve a 
kórház saját ráfordításával mo
dernizációs felújítást hajtottak 
végre az intézmény dolgozói és a 
betegek örömére. Új és felújított 
helyet kapott a szülészet és a se
bészet, felújították a főépületet 
is. A munkálatok során elkészült 
egy 300 adagos konyha és étte
rem is. A betegek emberibb kö
rülményeinek biztosítása érdeké
ben átalakították a korábbi nagy 
kórtermeket. Most 2-4 ágyas szo
bákban gyógyulhatnak a rászoru
lók. Minden ágyhoz telefon és 
minden szobához külön vizes
blokk tartozik. A felújítás során -
bár nem szembetűnő - ki kellett 
cserélni, illetve fel kellett újítani 
a víz- és szennyvízvezetékeket. 
Új helyre költözhettek az irodák 
is. Az így felszabadult épületrész
be pedig visszakerülhetett a kró
nikus osztály húsz ágya. 

Adomány * 9 0 

az alapítványtól 

Horvóthné Stukics Erzsébet, Kovács 
Ferenc és Szabó Lajos országgyűlési 
képviselők, dr.Tömböly Tamás, a Vas 
Megyei Közigazgatási Hivatal vezető
je, dr. Lakner László, a Markusovszky 
kórház főigazgatója és az ADRA Ala
pítvány képviselői. 

Az ünnepség során Fehér László pol
gármester, Lakner László, Söptei jó-
zsefné, a kivitelezést végző Mávép-
cell Kft. igazgatója, valamint dr. 
Várnai Levente a kórház orvos-igaz
gatója szólt az ünneplökhöz, majd 
Csehák Judit mondott avatóbeszédet 
a három évszázadon átívelő kórház 
főépületének bejáratánál. 
- Három dolog volt szükséges ahhoz, 
hogy ez a rekonstrukció megtörtén
hessen: az alapítók szándéka, akik 
fontosnak tartották, hogy saját egész
ségügyi ellátásuk legyen, a lakosság 
támogatása és azoknak az egészség
ügyieknek a kitartása, akik hosszú 
időn át nehéz körülmények között vé
gezték a munkájukat - mondta dr. 

Csehák Judit. A rekonstrukciót példa
értékűnek tartotta, mert ritkaság
számba megy, hogy a kórház 25 mi l 
liót hozzá tudott tenni a fejlesztéshez, 
és nagy jelentőséget tulajdonított az 
adományoknak is. A jövőről így szólt: 
- Az uniós csatlakozás, a kistérségi 
együttműködés az országnak ebben 
a régiójában valódi és jó esély. Vala
mennyi kórházunkkal kistérségi 
együttműködésre készülünk, ame
lyek nemcsak a magyar polgároknak, 
hanem a környező országok állam
polgárainak is jó szolgáltatásokat 
nyújtanak. 

Mint mondta, nem a mindenkori 
egészségügyi minisztereken fog múl
ni, hogy a kórháznak milyen jövője 
lesz, hanem azokon, akik itt dolgoz
nak, akiknek igényeik, szükségleteik 
és feladataik vannak. 
Az ünnepség végén az egyházak képvi
selői megáldották a kórházat, majd a 
résztvevők Várnai Levente vezetésével 
megtekintették a megújult intézményt. 

asi 1 

ROY RICHARDSON ÉS KOVÁCS ERNŐ, AZ ALAPÍTVÁNY 

IGAZGATÓI 

Az adventista egyház által alapított 
ADRA Alapítvány európai és ma
gyarországi igazgatója látogatást tett 
a közelmúltban a celldömölki kórház
ban. Az alapítvány a kórházrekonst
rukció során az elmúlt nyáron 15 mi l 
lió forint értékben különböző felsze
relésekkel gazdagította kórházunkat. 
Többek közt 29 olyan speciális ágyat 
hoztak, amelynek fej - , derék- és láb
magasságát a beteg távirányítóval 
tudja változtatni. 

Az ADRA független humanitárius 
szervezet, amely 1981-ben jött létre 
az USA-ban, és jelenleg 192 ország
ban van jelen. Célja a rászorulók segí
tése, közösségek fejlesztése politikai, 
etnikai, vallási hovatartozástól füg
getlenül. Roy Richardson, a világszer-

DR. CSEHÁK JUDIT" 

M O N D Ó I T 

AVATÓBESZÉDET 

vezet európai igazgatója mindössze 
két napot töltött Magyarországon, s 
eközben tisztelt meg bennünket Ko
vács Ernő, az alapítvány magyaror
szági igazgatója társaságában Limpár 
József, a kórház gazdasági igazgató
jának vendégeként. 
A vendégeket a városházán Fehér 
László polgármester fogadta, majd 
Nagy Péter plébános kíséretében 
megtekintették a katolikus kegytemp
lomot és annak kincstárát. Ezután a 
kórházba vezetett az útjuk, ahol meg
tapasztalhatták, hogy adományaik jó 
helyre kerültek. Az együttműködés 
folytatódik az alapítvány és a város 
között: további kórházi adományok 
mellett a szociális szféra is számíthat 
az ADRA Alapítvány segítségére. 

» F O T Ó ES SZÖVEG: VÖLGYI LASZLO 
» 5 



» K U L T Ú R A 

A városnak ajánlja gyűjteményét 
Akik ismerik Hetényi Józsefet, tudják róla, hogy a város egyik legjelentő
sebb helytörténésze. Legutóbb az elmúlt hónapban Gáyer Gyula emlékére 
rendezett kiállítást a saját, a Kresznerics könyvtár és Dala József anyagából. 
Ez volt a 15. alkalom, hogy nyilvánosság elé tárt egy anyagot. A kiállításo
kat általában a saját gyűjteményéből szokta rendezni. Hetényi Józseffel a 
kiállítás apropóján beszélgettünk. 

» Mikor kezdett érdeklődni a hely
történeti gyűjtőmunka iránt? 
- A régiségek iránti vonzódásom már 
gyermekkoromban elkezdődött. 
Nagyapámnak kádárműhelye volt a 
Kisfaludy utcában, és az ő régi, 1800-
as évekből származó szerszámai kel
tették fel először a kíváncsiságomat. 
Ez az érdeklődés idővel átterjedt a ré
gi pénzekre, majd következtek a kü
lönböző családi relikviák. A szenve
dély szép lassan átalakult honismere
ti gyűjtőmunkává, ami idővel a nu
mizmatika mellett a helytörténeti 
anyagok gyűjtésévé specializálódott. 
» Szerette annak idején a történe
lem tantárgyat? 

- Az én tantárgyszeretetem mindig 
tanárfüggő volt. Szerencsémre na
gyon jó történelemtanáraim voltak. 
» Mit gyűjt a legszívesebben? 
- Mindent, ami Celldömölkkel kap
csolatos. Celldömölki képeslapokból 
például mintegy 860 darab van a bir
tokomban. Beszédesek a képeslapok, 
hiszen a régi épületek egy része már 
csak ezeken látható. Ugyancsak sok
féle információt hordoznak a korabeli 
plakátok, hirdetések, újságok. Legtöb

bet a régi újságokból tudhat meg az 
ember. Komoly gyűjteményem van 
nemcsak az országos, hanem a helyi 
lapokból is a kézzel írt Sági Harsoná
tól a színes köntösű Új Kemenesaljáig. 
» Honnan szerzi be az anyagokat? 
- Kezdetben a rokonoktól, ismerő
söktől kaptam számomra becses da
rabokat, a legtöbbet talán Janosits 
Miklós mérnöktől és Szabó Lajos bá
csitól, a fűszerkereskedődtől. Sajnos 
már egyikük sem él. Mi, helytörténé
szek egyébként számon tartjuk egy
mást, sokat csereberélünk egymás 
között, ám az utóbbi időben egyre 
több értékes anyagot csak a budapes
ti árveréseken lehet beszerezni. 
Legutóbbi szerzeményem Hollósy 
jusztinián Népszerű csillagászat című 
könyve 1864-ből, amiért komoly 
összeget fizettem. 

» Hol tárolja az összegyűjtött anya
got? 
- Másoknál ruhákkal vannak tele a 
szekrények, nálunk helytörténeti 
anyaggal. Az 53 négyzetméteres la
kás azonban egyre szűkebb lesz. 
Anyagaimat a pincétől a garázsig, az 
ismerősök, rokonok használaton kívü

li helységeiben raktározom. Épp a kö
zelmúltban fájt a szívem, mert egy 
terjedelmes régi pénztárgépet hely 
hiánya miatt nem tudtam elhozni. 
Nem tudom, hová került. 
Nagyon hiányzik egy helytörténeti 
múzeum, hisz például hatalmas gyűj 
teményt hagyott hátra a nemrég el
hunyt Dala Jóska bácsi is. Éppen húsz 
éve ajánlottam fel először a gyűjte
ményemet a városnak, feltéve, hogy 
megfelelő és biztonságos helyen he
lyezik el azt. Ez az ajánlatom ma is ér
vényes. Tisztában vagyok vele, hogy 
a számomra oly becses gyűjtemény 
csak úgy válhat közkinccsé, ha a nyil
vánosság elé tárom, ám tudtommal 
erre most sincs lehetőség. 

»VÖLGYI LÁSZLÓ 

Színház az egész világ 
J f O l 

» R Ö V I D E N 
Legalább egy napra, március 27-ére, a színházi világnapra. A ven
déglátó Soltis Lajos Színháznak persze ez a nap is a színházi pro
dukciókról szól, csak egy kicsit más megközelítésben. Délelőtt 9 
órától várják azokat az iskolás csoportokat, amelyek próbalátoga
tásra érkeznek a KMK színháztermébe. Rendkívüli irodalomórának 
is tekinthető ez az alkalom, hisz 20-30 percen keresztül részesei 
lehetnek a diákok egy színpadi mű születésének. Délutántól már a 
napközis csoportokra is számítanak a színészek. Több kisebb cso
port a színpadra is felmehet a drámajáték-tagozatos gyerekek kö
zé, hogy együtt vegyenek részt az ezzel a módszerrel születő pro
dukcióban. Játékos feladványokat kapnak a színpadra érkező gye
rekek, melyek ügyességi és közösségi feladatok is egyben. 
Mindeközben az egyik teremben folyamatosan nézhetik az érdek
lődők a társulat eddigi produkcióiról készült videofelvételeket. Este 
hét órától a színház társulata Örkény Tóték című művét mutatja be, 
ez alkalommal kedvezményes, 500 forintos jegyárral. 

»Márciusban kiállítás létható a Kemenesaljái Művelő
dési Központban Somogyi Győző festőművész képei
ből. Az alkotó a hadsereggel és a katonasággal kap
csolatos grafikáiból és metszeteiből állít ki. 

»Erdélybe utazik vendégszereplésre a Soltis Lajos 
Színház április 11-től. Egyhetes ottlétük alatt rendha
gyó irodalomórákat tartanak diákoknak és felnőttek
nek. Tavalyi útjukhoz hasonlóan most is visznek ma
gukkal könyveket az ott élő magyaroknak. Ehhez vár
ják azok segítségét, akik könyveket tudnak felajánla
ni, hogy azokat összegyűjtve ily formában is eljuttas
sák a magyar szót a határon túlra. ^ 

»Az előző lapszámunkban közöltekhez képest meg
változott az Alsósági Tavaszi Napok időpontja. A ren
dezvény május 23-25-én lesz. ^ V ^ V 



» I F J Ú S Á G 

Olvasol? 
Szereted a könyvet? 
"Gerencsér Orsolya 
Szeretek olvasni, de nincs rá sok 
időm, inkább a szünetekben és a hét
végéken nyúlok a könyv után. Ha 
több időm van, egyszerre órákat is 
olvasok. A kötelezőket mindig végig
rágom, bár emiatt félbe kell hagyni 
az általam választott történetet. A 
drámákat, a verseket nem nagyon 
szeretem, inkább a regények kötik le 
a figyelmemet. Szeretem az emberi 
sorsokról szóló történeteket. Emellett 
az aktuális könyveket is kézbe ve
szem, olvastam a Harry Pottert és A 
gyűrűk urát is. 

»Pál Károly Sándor 
Régen keveset olvastam, de manap
ság egyre többször kapom magam 
egy regény, egy érdekes történet ol
vasásán. Soha nem nézem meg a tar
talmat, mindig a cím alapján választok 
olvasnivalót, lehet hazai vagy külföldi 
írótól. Egy vastag könyv egyre inkább 
jelent kihívást is, be tudom-e fejezni a 
történetet. A kötelezőket nem szere
tem, szinte sosem érek a végére, 
olyan érzés, mintha „rám lenne erő
szakolva". Ha én választhatom meg a 
könyvet, akkor szívesebben olvasok, 
és a történet is jobban megmarad. 

»Szélesi Veronika 
Nagyon keveset olvasok, ritkán ve
szek a kezembe könyvet. Az újságot, 
a híreket szoktam tanulmányozni, in
kább az ifjúsági, a filmes és a zenei 
dolgokat nézem meg. A kötelezőket, 
mint minden más diák, nem nagyon 
szeretem. Mindegyikbe belekezdek 
ugyan, de ha nem tetszik, leteszem, 
nem tudnám befejezni, vagy ha 
mégis, nem emlékeznék rá. Ha vala
mit mégis olvasnom kellene, szaba
don választhatót, kalandregényt vá
lasztanék, Lórincz L. Lászlót. 

»Kiss Béla 
Úgy gondolom, az olvasás ideje már 
lejárt, az emberek nem sokat forgat
ják a könyvet, a szabadidejüket in
kább tévénézéssel töltik. Ez sokkal 
kényelmesebb és gyorsabb informá
ciószerzési forma. Ha viszont valami
nek utána szeretnék nézni, könyvet 
veszek elő. A kötelezőket mindig 
elolvasom, mert kell, de nem tetszik 
mindegyik, nagyon kevés van, ami 
igazán érdekes. A kalandregényeket 
szeretem. Amit igazán szívesen olva
sok, az a Tüskevár. Emellett újságo
kat forgatok. 

»SZIGEIHY i 

Hírek az iskolákból 
Névadója születésének 120. évfordu
lója alkalmából rendezvényekkel 
tisztelgett a Gáyer Gyula Általános Is
kola. A diákok dokumentum-kiállítá
son, emlékező műsoron ismerkedtek 
a botanikus, bíró és muzeológus éle
tével. A Miben lehet példaképünk 
Gáyer Gyula? pályázat első helyezett
jei lettek: 3-4. osztály - Herbath 
Liliána, 5-6. osztály - Fekete Gergő, 
7-8. osztály - Rózsi Margit. A névadó
val kapcsolatos vetélkedőt a 8.b osz
tály nyerte meg. 

A Szent Benedek Általános Iskola az 
egyházi iskolák területi versenyén 
vett részt Pápán. AJót tenni jó irodal
mi pályázaton második helyezett lett 
Görög Dóra, harmadik helyen végzett 

Géczi Márk. A jubileumi rajzpályázat 
második helyezettje Horváth Anna 
lett, harmadik helyen Folta Ádám 
végzett. Az ének-zene versenyen el
ső helyezést ért el Finta Zsanett, Gö
rög Dóra, Somogyi Dániel, Ipsics An
namária és Bognár Zsófia. 

Az Internet 
bajnoka 
„Nyolc éve kaptam meg életem első számító
gépét. Analfabétaként indultam a kezelésében, 
de a próbálgatások, a tapasztalataim meghoz
ták az eredményt", mondja Horváth Milán, a 
Berzsenyi Dániel Gimnázium harmadik évfolya
mos tanulója. Milán rengeteg matematika-, fizi
ka- és számítástechnikai versenyen vett részt, 
sokszor hozta el a megyei fordulók valamelyik 
dobogós helyét, és az országos megméretteté
seken is kiváló eredményekkel szerepelt. 
A szombathelyi Berzsenyi Kollégium évek óta 
meghirdeti az Internet-keresési versenyt. Milán 
négyszer indult, ebből háromszor bejutott az or
szágos fordulóba. Első bekerülésre 11. lett, má
sodszorra a 7. helyet szerezte meg, most pedig 
ö bizonyult a legjobbnak a feladatok megoldá
sában. Rengeteg tapasztalatot szerzett, tudta, 
milyen típusú felada
tokat kell megoldania. 
Például meg kellett 
keresnie az euró árfo
lyamát, hány tagja 
van az ENSZ-nek, ki 
kellett számolnia, 
mennyibe kerül egy 
vonatjegy Szombat
helytől Békéscsabáig, 
mikor kezdődik az athéni olimpia, hány Oscar-
díjat kapott a Gyűrűk ura című film. Ajándékba 
könyveket és programokat kapott 200 ezer fo
rint értékben. Milán a gimnáziumban találkozott 
először a nettel, és azóta érdekli a számítástech
nikának ez az ága is. „Otthon nincs Internetünk, 
de a könyvtárban és az iskolában korlátlan lehe
tőség nyílik a használatára", mondja. Naponta 
egy órát tölt a gép előtt, kihasználja a játékokat, 
újságot, híreket olvas, levelezik, ismerkedik, ha 
az iskolai anyaghoz kell kiegészítőt szereznie, 
akkor is a számítógéphez fordul. „Az Interneten 
bármilyen kérdésre megtalálhatjuk a választ, 
csak tudni kell, hol és hogyan keressük." 

»S2IGETHY TEODÓRA 

Bölcsességek?! 
- Ha biológussal laksz együtt, jobb, ha nem torkoskodsz a hűtőből. 
- A világban átlagosan minden ötödik ember kínai. Mi is öten vagyunk a 

családban, tehát valaki kínai. Lehet apu, anyu, lehet a bátyám, Sanyi 
vagy az öcsém Ho Csau Csu. Szerintem Sanyi az. 

- Bal lábbal keltem fel. Felvettem az ingem, és leszakadt egy gomb, 
megemeltem a táskámat, és leszakadt a füle. Már félek kimenni vizelni. 
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» C S A L Á D 

w > Babát 
várunk 

Első babánkat nagy izgalommal és 
szeretettel várjuk. Szeretnénk min
denre jól felkészülni, amire megérke
zik. Barátnőmnek már van gyerme
ke. Tetszik, ahogy neveli őt, de né
hány dolgot én mégis másként csi
nálnék. A kérdéseim ezekkel kapcso
latosak: Mi a véleménye a kismama 
és az újszülött látogatásáról? Kell-e 
külön szoba? Elrontom-e, ha felve
szem a síró gyereket? Adjak-e cumit? 
Mit gondol az éjszakai szoptatásról? 

jelige: „Kíváncsi kismama" 

Kedves „Kíváncsi Kismama"! 
Jól érzi, hogy a nem megfelelő időben 
történő látogatás okozhat kellemet
lenséget. A hazaérkezés után az 
édesanyának és gyermekének első
sorban meg kell tanulnia egymást. Ők 
még zárt egységet alkotnak. Mindket
tőjüknek nyugalomra, szerető gon
doskodásra, biztonságot nyújtó napi
rendre van szüksége. Az édesanyának 
azért, hogy derűs kedvvel fordulhas
son babája felé, aki az ő rezdüléseire 
reagál. Közeli családtag, gyakran a 
nagymama az, aki a háttérből megte
remtheti mindehhez a megfelelő fel 
tételeket. Tudni kell, hogy az újszülött 
immunrendszerének ezután kell al
kalmazkodnia a külvilág hatásaihoz, 

ezért fogékonyabb a fertőzésekre. Az 
anyai féltés és büszkeség ilyenkor fel 
váltva ingadozik bennünk. Természe
tes dolog, hogy szeretnénk megmu
tatni mindenkinek gyönyörű gyerme
künket, de óvnánk a betegségektől is. 
A boldog nagyszülőket és közeli roko
nokat mégsem lehet megfosztani az 
örömtől, de megosztva velük aggo
dalmait, együtt megtalálhatják a láto
gatásra alkalmas időt. Ideális időszak
nak gondolom azt, ami nem zavarja a 
szoptatást, fürdetést, és nem zökken
ti ki a babát kialakulóban lévő életrit
musából. Barátokkal, távoli ismerő
sökkel szintén jó, ha tapintatosan 
egyeztetnek, megértésüket kérve. 
A külön szoba kérdésében is indul
junk ki a „baba-mama" különleges 
igényeiből. Az újszülött belépése a 
családba felborítja a korábbi szokáso
kat. A felnőtt családtagoknak kell al 
kalmazkodni a megváltozott helyzet
hez, hogy ne zavarják a picit hangos 
zenével, a tévé fényének villogásá
val, cigarettázással. Akinek lehetősé
ge van külön szobát berendezni, sze
rencsés, de elég, ha egy nyugodt sar
kot különítenek el a szobából. A ba
bának nem „steril" környezetre van 
szüksége, biztonságban akkor érzi 
magát, ha érzi anyja közelségét. 
A síró baba rossz közérzetét adja tud
tunkra. Sírhat azért, mert éhes, szom
jas, tele a pelenkája, fázik, melege 
van, levegő feszíti, büfizne, fáj a hasa, 
megijedt valamitől, egyedül érzi ma
gát, beteg. Az anyák hamar megta
nulják gyermekük sírási hangjait, és 
ráéreznek, mi a teendő. Elsősorban az 

okot kell megszüntetni, s ha továbbra 
is sírdogál, hatásos a szívünk oldalára 
emelve simogatva nyugtatgatni. 
Amelyik csecsemő biztonságban érzi 
magát, ilyenfajta hozzáfordulással 
nem rontható el. A szorongó, ideges, 
kapkodó anyuka gyermekére átragad 
ez a hangulat, és ö is hasonlóan, ki 
számíthatatlanul reagál. 
A cumiról megoszlanak a vélemények. 
Gyermekeinket mi szoktatjuk rá, hisz 
Ők nem azzal jönnek a világra. A cumi-
zás sok gondot okoz, megváltoztatja a 
száj alakját, állandóan leesik, keresgél
ni kell, elveszik, az új már nem jó, sí
rás, idegeskedés jár a nyomában, a le
szokás nehézségeiről nem is beszélve. 
Minden kisbaba más. Van, aki megta
lálja az ujjacskáját vagy valamilyen 
textília csücskét, amit szopogat. En
gedjük, hogy ő válasszon magának 
„vigasztaló" tárgyat. Az éjszakai szop
tatás kérdésére sem lehet előre egyér
telmű választ adni. A baba súlyától, 
egyéniségétől függ, hogy felébred-e 
éjjel szopni. Egészséges újszülött pár 
hét után kialakítja saját szopási ritmu
sát, és később fokozatosan elhagyja az 
éjszakai szopást. Alvó babát (orvosi 
utasítást kivéve) éjjel nem érdemes 
felébreszteni, ha egyébként szépen 
gyarapodik. 

Kedves leendő Édesanya! Az újság ha
sábjai hosszabb válaszadásra nem ad
nak lehetőséget. Biztos vagyok abban, 
hogy a védőnő majd bővebben vála
szol aktuális kérdéseire, emellett kivá
ló szakkönyvek közül válogathat. Sok 
örömet kívánok babájuk neveléséhez. 

»SZA8Ó VIKTÓRIA 

Zöldségállatok, 
gyümölcsbábok 

< D S o O 
Ilyenkor, tél végén különösen fontos az 
egészséges táplálkozás, hiszen szerveze
tünk számára a sok zöldség, gyümölcs fo
gyasztásával biztosíthatjuk csak a szüksé
ges vitaminokat, ásványi anyagokat. „De 
az én gyermekem olyan rosszevő, csak az 
édességet szereti!"- halljuk gyakran az 
anyai panaszt. Ilyenkor próbáljuk meg 
gyermekeinket nem meggyózni, hanem rá
vezetni arra, hogy milyen étel egészséges. 
Sikeres étvágycsináló játék lehet például a 
terménybábok készítése. A felhasználandó 
alapanyagokat alaposan mossuk meg, hi

szen az alkotásokat a végén el fogjuk fo
gyasztani. A felsorolt néhány ötlet termé
szetesen csak rávezetés arra, hogy mit ké
szíthetünk a különféle nyers zöldségekből, 
gyümölcsökből, bogyókból. A gyermekek 
fantáziájának termékeként úgyis újabb és 
újabb figurák születnek majd. 
Teknősbékát fél citromból, répából készít
hetünk, lábai mogyoróból lehetnek. Az 
elefánt teste alma, feje és lábai sárgarépa, 
fülei levelek. A kutyát megfelelő .formájú 
kisebb és nagyobb krumpliból alakíthatjuk 
ki, levél füllel és hurkapálca lábbal. A süni
hez körtébe tűzzünk fogpiszkálókat, a kí
gyóhoz hurkapálcára húzzunk répa- vagy 
uborkakarikákat. Ha egy szép egyenes 
petrezselyemgyökér száját kikaparjuk, bor
sóból szemet, petrezselyem zöldjéből 
uszonyokat tűzünk rá, kész a halacskánk. A 
madár feje lehet retek, csóré fogpiszkáló, 
teste kisebb répa, farka fogpiszkáló végé

re felszúrt borsó, szárnya levél. Ha meg 
akarjuk állítani, hurkapálca lábait szúrjuk 
répakarikákba. A kis nyuszinak karalábé 
teste, retek feje, levél füle, borsó szeme, 
bab orra, héjas mogyoró farka van. A csi
gához félbevágott citromot és zöldbabot 
ajánlok, fogpiszkáló szarvacskáira borsó
szemet tűzhetünk. 

Alapanyagainkból persze nemcsak állato
kat készíthetünk, hanem különböző manó
kat, bohócot, tündért vagy éppen boszor
kányt is. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a báb
készítésnek és a munka végét követő kós
tolásnak nem tud ellenállni még a 
rosszevő gyermek sem. Ha pedig néhány 
hónap múlva a veteményeskertben friss 
alapanyagokat találunk, érdemes újra el
kezdeni a zöldségjátékot. 

»BALHÁSI ISTVÁNNÉ 



» V E G Y E S 

Szenes Zoltán lett ; 

a vezérkari főnök 
Szépen íve! fölfe
lé mostanában a 
magas beosztású 
celldömölki sze
mélyiségek csilla
ga. Előbb Kiss Pé
ter (édesapja a 
celli gimnázium 
tanáraként so
kunkat tanított) 
lett kancellária

miniszter, ha tetszik miniszterelnök-
helyettes, majd pedig a vezérkari fő
nöki tisztre jelölt három magas rangú 
katona közül kettő celldömölki volt 
8oli József és Szenes Zoltán vezérőr
nagy személyében. Nekik ma is Cell
dömölkön él az édesanyjuk, illetve a 
rokonságuk, és viszonylag gyakran 
látogatnak haza. A haderő első szá
mú katonája Szenes Zoltán lett. Az öt
venegy éves tábornok okleveles had
táptiszt, szakközgazdász, közgazda
sági egyetemi doktor és a hadtudo
mány kandidátusa. Ő volt a Magyar 
Köztársaság első katonai képviselője 
a NATO-ban, a Déli Parancsnokságon 
Nápolyban. 

Az új vezérkari főnök 1999-ben a Mit 
kapott ön Celldömölktől? sorozatban 
egyebek között így nyilatkozott az Új 
Kemenesaljában: „Érdekes, hogy Cell
dömölk nem katonaváros, mégis 
legalább két tucat katonatisztet adott 
a hazának. Köszönhetően az otthon 
tanultaknak, a gyökereknek, vala
mennyien kitűnően helytállnak a 
szolgálatban, a munkában, az emberi 
kapcsolatokban. A »rangidős« Bali Jó
zsef vezérőrnagyként az első magyar 
ENSZ-tábornok, aki jelenleg az 
UNMOGIP parancsnokaként Kasmír
ban szolgál; bátyámat, Szenes Józse
fet a köztársasági elnök május 21-én 
nevezte ki tábornokká; korosztályom 
képviselői (Tánczos Miklós, Benkő Pé
ter jakab Ferenc, Csönge Gyula, Bara
nyai Péter és mások) valamennyien 
fontos középvezetői beosztásokat töl
tenek be a Magyar Honvédségben. 
Nehéz lenne megmagyarázni, hogy a 
vár szülöttei miért sikeresebbek az át
lagnál a katonai pályán, de azt hi 
szem, nem tévedek, ha mindezt az 
otthoni indíttatásnak tulajdonítom." 

»VÖLGYI l. 

Ha útlevelet váltunk 
2003. január 1-jétől a magánútlevél 
kiadására irányuló kérelmeket Cell
dömölk és körzetébe tartozó 27 köz
ség lakó- vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező lakossága vonatkozásá
ban az okmányiroda veszi át. Az 
elektronikus adat-felvételezéssel, to
vábbítással az okmánybiztonsági kö
vetelmények teljesíthetők, az eljárás 
gyorsítható, a postaköltségek megta
karíthatók. Amennyiben a kérelmező 
személyes megjelenésre nem képes, 
és meghatalmazottja sincs, akkor a 
települési jegyző veszi át, ellenőrzi és 
továbbítja az okmányirodának az 
adatokat. 

Az útlevél érvényessége: 4 éves korig 
2 év, 4-18 éves korig 5 év, 18 év fe
lett 10 év (külön lehet kérni 5 évre). 
Az érvényesség időtartama második 
magánútlevélnél az arra jogosító fog
lalkozás időtartamára, legfeljebb 5 
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év; ideiglenes magánútlevélnél leg
feljebb 1 év; hivatalos útlevélnél a 
megbízás időtartamára, legfeljebb 5 
év. Az útlevélkérelemnél formanyom
tatvány az okmányirodában van, csa
tolni kell az előző útiokmányt, az ille
tékbélyeget, 2 darab fényképet (ha 
nem személyesen jár el). 
A személyazonosság és lakcím megál
lapításához személyi igazolvány, lak
címigazolvány, amennyiben adatvál
tozás következett be, akkor születési 
anyakönyvi kivonat, házassági anya
könyvi kivonat szükséges. Kiskorú 
esetén mindkét szülő, gondnokság 
alatt lévő gyereknél a gondnok sze
mélyes megjelenése szükséges. 
Az útiokmányt kiállítás után a kérel
mező lakcímére küldik, kivéve, ha út
levél-visszahagyás van, akkor az ok
mányirodába kell bemenni. Bővebb in
formációt az okmányirodában adnak. 

Egyházi hírek 
Évről évre más ország népének asszonysorsa 
áll a nők ökumenikus világimanapjának köz
pontjában. Idén a libanoni nők és asszonyok 
nem mindennapi módon nehéz életére hívta 
fel a figyelmet Keveháziné Czégényi Klára, aki 
diaképes vetítéssel egybekötött előadást tar
tott a celldömölki evangélikus gyülekezeti ott
honban. 

Libanonban 18 elismert felekezet van, a térség 
államai közül itt él a legtöbb keresztény. Az 
arab országok közül az egyetlen, ahol az állam
fő maga is keresztény. Tizenhét évi megszállás 
alatt megszámlálhatatlan veszteség ért min
den családot: erőszak, elnyomás és igazságta
lanság. Gyermekeket csonkítottak meg, asszo
nyokat gyaláztak meg, idős embereket méltó
ságukban aláztak meg. Mindezek ellenére a l i 
banoni asszonyok ma is hitben élnek, Jézus 
Krisztus könyörületében bízva. Ezek az érzések 
és gondolatok fogalmazódtak meg, amikor a 
három felekezet asszonyai együtt imádkoztak 
a libanoni nőkért, asszonytársakért. És hogy 
még jobban beleélhessék magukat a tőlünk tá
voli ország gondjaiba, a diaképes beszámoló 
segített képileg is felidézni mindazt, amit a kö
zös imádság sejtetett. 

Március 22-én és 23-án a református gyüleke
zeti otthon és templom ad helyet annak a két
napos rendezvénynek, mely az Emlékezzünk 
régiekről, adjunk hálát az élőkért, és építsük a 
jövőt címet kapta. A régiekről való megem
lékezés központjában Kölcsey és a Himnusz áll 
majd. Erről tart előadást Kiss Zsuzsa, a Kecske
méti Református Gimnázium tanára Kölcsey 
szerepe a magyar irodalomban címmel. Dr. 
Szűcs Ferenc, a hittudomány professzora a 
Himnusz teológiai értékeléséről beszél, majd 
Dr. Lenner Tibor megnyitja Mészöly Zsófia táb
lakép tárlatát, ennek hangulatához a Király 
Consort előadása adja a méltó keretet. Ezt kö
vetően Márai Sándor Titkos szám című hangjá
tékát Nyáryjenő, a Soltis Lajos Színház tagja ol
vassa fel. A második nap programját az „ad
junk hálát az élőkért" gondolatának jegyében 
Balogh Tibor somogyi esperes prédikációja 
nyitja meg. Jakab Lajos halálának ötödik évfor
dulóján emlékeznek majd a résztvevők az egy
kori celldömölki lelkipásztorra, és köszöntik a 
90. születésnapját ünneplő, ma is köztünk élő 
Nádasdy Lajos református lelkészt. Ezt köve
tően emléktábla avatására kerül sor az egyko
ri lelkészi és gondnoki szolgálatot teljesítő re
formátus testvérek tiszteletére. Délután 2 óra
kor kezdődik a körzeti presbiteri találkozó, 
amely már az „építsük a jövőt" szellemében 
hívta Celldömölkre a lelki pásztorokat. 

tNÉMFTH IBOLYA 
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Évfordulók, események 
tom a város múltjából 

365 éve, 1638-ban - A könyv, mint 
az ismeretek, a kultúra hordozója és 
őrzője több mint 800 éves múltra te
kint vissza településünkön. Mint is
meretes, Dömölkön a bencés rend 
telepedett le. A rend regulája szerint 
a tagoknak naponta három-négy órát 
kellett olvasással tölteniük. Ebből pe
dig az következik, hogy a kolostorban 
bármely kezdetlegesek voltak is a 
körülmények, egy-két, talán több 
kézzel írt vagy másolt könyvnek kel
lett lennie. A történelem viharai sok 

mindent megsemmisítettek, nem 
tudjuk pontosan követni az elmúlt 
évszázadokat, azonban a kutatás né
ha eredményt hoz. Pannonhalmán 
Szabó Flóris atya könyvtárvezető se
gítségével találtunk hét olyan köny
vet, amelyeknek címlapján ott van 
Oianesevich György dömölki apát ne
ve, valamint az évszám, 1638. Eddigi 
ismereteink szerint ez a legrégebbi, 
Celldömölkhöz kötődő könyvekre vo
natkozó konkrét adat. 

"KALDOS GYULA 

P O R T R É 

Nádasdy Lajos 
„Családi gyökereim három 
tájegység: az aranykalá
szokat ringató Mezőföld 
Enyinget ölelő síksága, 
apai ágon; a Kis-Alföldhöz 
simuló bakonyalji Pápa és 
a zamatos bort termő Ság 
hegy alatt elterülő kies Ke
menesalja anyai ágon egy 
szövevény", vallja a ja 

nuárban 90. életévét betöltő 
Nádas,dy Lajos, nyugalmazott refor
mátus lelkész. 

Lelkészi szolgálatait az ősi, nagy hírű 
pápai református gyülekezetben 
kezdte 1937-ben, innen került át a 
pápai anyagyülekezethez tartozó 
celldömölki fiókegyházközségbe. Ké
sőbb szolgálati útja ismét Pápára ve
zette, az egyházkerület püspöki hiva
talába. A második világháború után a 
fülei, a zánkai, végül a nemesvámo
si gyülekezetbe került, majd a Pápán 
lévő Tudományos Gyűjtemények -
könyvtár és levéltár - munkatársa 
lett, ahova már Celldömölkről, a csa
ládi otthonból járt át. 
A lelkészi tevékenység mellett be
kapcsolódott a közéleti építőmunká
ba is, különösen a helytörténeti és a 
honismereti munkába. Kultúrtörténe
t i , irodalmi és gazdaságtörténeti ta
nulmányai, cikkei jelentek meg töb
bek között az Irodalomtörténet, a 

Magyar Könyvszemle, az Életünk, a 
Horizont, a Vigília, a Vasi Szemle cí
mű folyóiratokban. Szerkesztett cell
dömölki lapot, írásai megjelentek az 
Új Kemenesaljában is, az újság nívó
díjasa lett. Húsz tanulmánya nyert 
pályadíjat országos, megyei és váro
si pályázatokon, helytörténeti és 
honismereti felhívásokon. Négy 
könyve jelent meg, az ötödiken, 
amely Celldömölk színháztörténeté
vel foglalkozik, már a nyomdai mun
kálatokat végzik. 

Történelmi kutatásai során új adalé
kokat tárt fel, hozzájárult ahhoz, hogy 
egy-egy vitás történelmi kérdés más 
megvilágításba kerüljön. Lelkészi és 
közéleti munkásságáért egyebek kö
zött megkapta a Kiváló Munkáért mi 
niszteri kitüntetést, az Ortutay-
emlékérmet, Pápa város Pro Urbe és 
Celldömölk Városért kitüntetését, a 
Pro Pannónia Reformata díjat. 
„Hálás vagyok Istennek, hogy vállalt 
szolgálatomat, úgy az egyház, mint a 
nemzet, az egyetemes kultúra javára 
végezhettem, az Ô kegyelme hordo
zott, ereje újított mindenkor a szüksé
ges mértékben, és még most ís éltet, 
hordoz, újít, s végezhetem napról 
napra a Tőle nyert erővel a vállalt 
szolgálatokat", mondja Lajos bácsi, 
akinek a születésnap alkalmából kívá
nunk jó egészséget és minden jót! 

A múltat 
kutatni' 
A Kresznerics Ferenc Könyvtár 50 éves 
és a honismereti munkaközösség 30 
éves jubileuma alkalmából pályázatot 
hirdetnek Celldömölk és Kemenesalja 
múltjának kutatására. Pályázni lehet 
olyan nem publikált tanulmányokkal, 
amelyek hiteles képet adnak a feldol
gozott témáról, és közlik a felhasznált 
forrásokat. 

A pályázat tárgya lehet: a település 
történetének egy vagy több történel
mi korszaka; középkori, már nem léte
ző települések leírása; kiemelkedő 
helyi személyiségek munkássága; 
szervezetek, közösségek, mozgalmak 
története; a gazdaság, az ipar, a ke
reskedelem története; a közlekedési 
viszonyok (pl. vasút) változásai; helyi 
hagyományok, szokások; egyéb té
makör: visszaemlékezés stb.; a város 
életét tükröző dokumentumok (pl. 
fénykép, kézirat) és leírásuk. 
A terjedelem alsó határa húsz oldal a 
mellékletek és a jegyzetek nélkül. Dí
jazás: 1. díj: 40 ezer forint, 2. díj: 30 
ezer forint, 3. díj: 20 ezer forint. A je l 
igés pályamunkák beadásának határ
ideje: 2003. augusztus 25. Cím: 
Kresznerics Ferenc Könyvtár, Celldö
mölk, dr. Géfin tér 1 . Pf. 162. Az elbí
rálás határideje és eredményhirdetés: 
2003. október 18. 
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Megkérdeztük 
» válaszoltak 

'l(Wil: lOMBOLI ÁGNES 

Lang a Józsefné 

Hallottam az óvodák összevo
násának tervéről. Ha ezzel spó
rolna a város, akkor szüntessék 
meg a felesleges intézménye
ket, a csoportokat vonják ösz-
sze. Minden évben szembesül
nünk kell azzal, hogy egyre ke
vesebb gyerek születik Celldö
mölkön. Az elégedetlenkedő 
szülőket és az oviban dolgozó
kat is meg tudom érteni, hi
szen ők csak a megszokott he
lyüket féltik. Az én gyerekeim 
szerencsére már kinőttek az 
óvodás korból, de valószínűleg 
én sem örülnék annak, ha azt 
az intézményt zárnák be, aho
va a csemetém jár. 

Nem örülök neki, hiszen en
nek mindenképpen a szülők 
isszák meg a levét. Alsóságon 
lakom, ott a bányatelepi óvo
dát akarják bezárni. Az anyu
káknak reggelente csak gon
dot okoz, hogy a kicsit a telep
ről elvigyék a távolabbi oviba. 
Főleg azok járnak rosszul, akik
nek kisebb gyermekük is van, 
és apróságukat nem tudják ki
re bízni. Nem irigylem az 
izsákfaiakat sem. Nem tudom, 
mennyit nyert az önkormány
zat azzal, hogy bezárta az ot
tani ovit, hisz az óvónőket 
nem bocsátották el, és minden 
reggel busz viszi az ovisokat. 

Péter 
Imréné 

Nem helyeslem. Az unokám a 
Vörösmarty oviba jár, ott jelen
leg 26-28 fős csoportok mű
ködnek. Ezt a létszámot reális
nak tartom, ha több gyerek jár
na oda, az óvónők kevésbé 
tudnának foglalkozni velük. Az 
apróságok ráadásul mindig te
le vannak energiával, imádnak 
futkározni. Ha összezsúfolnák 
őket egy helyen, csak egymást 
akadályoznák a játékban. So
kan azt mondják, hogy az in
tézmények összevonásával a 
város kiadásai csökkennének, 
szerintem viszont nem a kicsi
ken kell spórolni, máshol kell 
megtakarítani. 

A lányom most nagycsoportos, 
így minket már-nem érint az 
óvodák tervezett összevonása. 
Én megértem a városvezetést, 
hiszen működnek olyan cso
portok, ahova 10-15 főnél töb
ben nem járnak. Ha ezzel 
pénzt takaríthatnánk meg, ak
kor magam ís az összevonás 
mellett szavazok. Celldömölk 
ráadásul nem olyan nagy tele
pülés, itt nincsenek távolsá
gok, az ember néhány perc 
alatt bárhova eljuthat. Éppen 
ezért nem értem azokat, akik 
arra hivatkoznak, hogy regge
lente lakhelyüktől messzebb 
kellene gyermeküket vinni. 

Hirdessen az 
Új Kemenesaljában! 

Lapunk kéthetente minden celldömölki lakásba eljut, és 
városkörnyéki előfizetőink is olvassák. 

H I R D E T É S I 
T A R I F Á I N K « « « 

1 oldal 34.000 Ft 

1/2 oldal 18.500 Ft 

1/4 oldal 11.000 Ft 

1/8 oldal 8.500 Ft 

1/12 oldal 5.500 Ft 

apróhirdetés 500 Ft 

(A H I R D E T É S I DÍJAK T A R T A L M A Z Z Á K AZ Á F Á T . ) 

Lapunk megbízott hirdetésszervezője Nagy Antal 
(Celldömölk, Mikes K. u. 14. III. em., Tel: 06/20/921-6324), a 

polgármesteri hivatal műszaki osztályának főelőadója. 

"Postánkból 

Helyesbítés 
Előző lapszámunkban az alsósági evangélikus templomról 
szóló írás címe helyesen: Száznegyven éves templom 
Alsóságon. 

Jövőre, veletek, ugyanitt! 
„Trombita harsan, itt a farsang" - énekelték vidáman 
gyermekeink a Szalóky Úti Óvoda farsangi rendezvé
nyein. Februárban két délutánon hagyományosan - Cell
dömölkön egyedül ebben az óvodában - szülők és gyer
mekek együtt vigadtak a nyilvános jelmezbálon. Az ovi
sok színvonalas műsorral köszöntötték az ünnepet, majd 
az egyik csoportban lufibohóc-készítés, másutt játékos 
szülő-gyermek vetélkedők következtek. Az ötletes jelme
zeket és a szép szereplést saját készítésű ajándékkal j u 
talmazták az óvó nénik. Ezután az anyukák által sütött f i 
nom tésztákból együtt falatozott szülő, nagyszülő, gyer
mek, óvónő és dajka. A terített asztalok mellett lehető
ség nyílt a hosszabb beszélgetésekre, a mindennapi ta
pasztalatok kicserélésére. Közben szólt a zene, és kicsik-
nagyok együtt ropták a táncot. A vidám program végén 
a résztvevők „Jövőre, veletek, ugyanitt!" köszönéssel bú
csúztak egymástól. A szülői szervezet által szervezett sü
teményárusítás bevételéből pedig a csoportok a tavasz 
folyamán játékokat vásárolnak, illetve kirándulást szer
veznek majd. 

A jól sikerült farsangi rendezvényért ezúton fejezzük ki 
köszönetünket az óvoda vezetőjének és valamennyi dol
gozójának. 

»A Szalóky úti óvodások szülei 
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Tavaszi rajt a férfi kézilabdásoknál 
&) VO A remek őszi szezon után március

ban folytathatja sikersorozatát a 
CVSE-Ceili Festék NB ll-es férfi kézi
labdacsapata. Mátés István edzővel 
a tavaszi tervekről, a csapatnál tör
tént változásokról beszélgettünk. 

» A második helyen zárta a csapat a 
2002/2003-as bajnoki szezon őszi 
mérkőzéssorozotót. Mikor kezdték el 
a felkészülést a tavaszi szezonra? 
- Január 7-én találkoztunk először a 
fiúkkal, azóta folyamatosan dolgo
zunk. Az edzések mellett edző¬

- meccsekkel is tarkítottuk a felkészü
lést, amelyeken hasonló képességű 
vagy jobb csapatokkal játszottunk. 
» Kik voltak az ellenfelek, hogyan 
értékeli a csapat teljesítményét? 
- A Szombathelyi Tanárképző Főisko
la, a Dunaferr II, a Balaton KC, a 
Nagykanizsa, a Szentgotthárd és a 
Nagyatád csapataival mérkőztünk. A 
Tanárképző és a Nagyatád gárdáját 
legyőztük, a többiektől vereséget 
szenvedtünk. Természetesen hozzá 
kell tennem azt is, hogy nem mindig 
teljes csapattal szerepeltünk. Nagyon 
örülök neki, hogy ezeken a mérkőzé
seken tudtuk gyakorolni az edzése
ken elsajátított dolgokat, remélem, a 
bajnoki mérkőzéseken is látszik majd 
az elvégzett munka. 

» Az edzőmérkőzések során voltak 
hiányzók. Van-e sérült a csapatban, 
kikre nem számíthat a bajnoki össze
csapásokon? 
- Nem szeretném elkiabálni, de sze
rencsére a sérülések többnyire elke
rülték a csapatot. Mindössze egy 
hiányzónk van, Nagy Zsolt, aki a 
legutóbbi, a Tanárképző elleni edző
mérkőzésen szenvedett térdszalag
húzódást, rá nem számíthatok az első 
néhány fordulóban. Rajta kívül mun
kahelyi elfoglaltságai miatt Kozma 
Bálint kapus nem tudott velünk dol
gozni. Van azonban egy régi-új embe
rünk is: Horváth Gábor tavasztól újra 
csatasorba áll, ismét védi a CVSE-Celli 
Festék kapuját. A sok játékosnak örü
lök, de valószínűleg egy-egy embert 
a létszám miatt ki kell majd mérkőzé
senként hagynom a csapatból. 

» Már március elsején pólyára lép
nek. Miért kellett előrehozni ezt a 
mérkőzést? 
- A Kisbér ellen áprilisban játszottunk 
volna hazai pályán, de április 11-13-
án a torna diákolimpiát rendezik Cell
dömölkön, a Városi Sportcsarnokban, 
ezért az akkori mérkőzést előbbre 
hoztuk. Remélem, a tabella utolsó he
lyezettje ellen sikerrel vesszük az első 
tavaszi fordulót, akár kötelezőnek is 
mondhatnám a győzelmet. 

» A második hely megtartásához 
azonban nem csak ezt a mérkőzést 
kell hoznia a csapatnak... 
- így van. Az összes hazai mérkőzé
sünkön győzni szeretnénk. Természe
tesen ez nem lesz könnyű, hisz rög
tön március 8-án Ajka együttesét fo
gadjuk, ami nehezebbnek tűnik a Kis
bér elleni meccsnél, hisz az ajkaiak a 
tabella 6. helyén állnak. Utána több
ször idegenben szerepelünk (3 fordu
lóban is), majd április elején jön hoz
zánk Győrújbarát csapata, később fo
gadjuk a Szentgotthárdot és a Tatát. 
Remélem, a hazai mérkőzéseken túl 
egyszer sikerül idegenben is megsze
reznünk a két bajnoki pontot olyan 
helyeken, ahol nem kötelezően szá
molok vele. Erre Alsóörsön, a Fotex
nél vagy Székesfehérváron van lehe
tőségünk. Kötelező győzni viszont a 
második hely megtartása miatt Győr
ben a Széchenyi ellen és Móron. Ha 
összeadjuk, hiányzik még egy mérkő
zés. Pápán vendégeskedünk március 
16-án. Annak a mérkőzésnek^ hazai 
csapat az esélyese. 
» Kívánom, hogy az őszi szezonhoz 
hasonlóan tavasszal is sok győze
lemmel Örvendeztessék meg a celli 
kézilabda-szurkolókat! Sok sikert! 

»VASS VERA 

Két győztes meccs 
A CVSE-Celli Festék NB ll-es férfi kézilab
dacsapata a 2002/2003-as bajnokság 
őszi szezonját a 2. helyen zárta, innen 
vágtak neki a tavaszi fordulóknak. A Kis
bér elleni előrehozott mérkőzésen maga
biztos, gólzáporos győzelemmel ott foly
tatták Mátés István tanítványai, ahol a 
téli pihenő előtt befejezték. Március 8-án 
ismét hazai pályán szerepeltek a celliek 
Ajka csapata ellen. Ez a mérkőzés csak az 
első félidőben volt nehezebb a korábbi
nál, a vége azonban sima CVSE-Celli Fes
ték siker. 

CVSE-Celli Festék - Kisbér 33:19 (16:10) 
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, NB ll-es 
férfi bajnoki kézilabda-mérkőzés, 100 né
ző. Vezette: Balaskó, jüngling. 
CVSE: Dénes - Kormos, Pozsonyi (10), Sali 

(4), Lendvai (2), Csitkovics (7), Gubián (4). 
Csere: Horváth (kapus), Ludvig, Tóth (4), 
Bakonyi (2), Jakab, Koronczai. Edző: Mátés 
István. 
A tabella utolsó helyén álló Kisbér ellen 
magabiztosan játszottak a celliek, egy 
percre sem kellett kételkedni a nagy ará
nyú hazai sikerben. A CVSE-Celli Festék 
csapatában ismét pályára lépett Horváth 
Gábor kapus, akire ezentúl is számíthat 
Mátés István edző. Hiányzott viszont Nagy 
Zsolt, aki a Tanárképző Főiskola elleni utol
só edzőmérkőzésen sérült meg. 

CVSE-Celli Festék - Le Belier KK Ajka 
35:23 (15:14) 
CVSE: Dénes - Tóth, Pozsonyi (7), Sali (6), 
Lendvai (5), Csitkovics (7), Gubián (5). Cse
re: Horváth, Kozma (kapusok), Ludvig, Kor

mos (3), Bakonyi (1), Csizmazia, Koronczai 
(1). Edző: Mátés István. 
Az előző hétvégi előrehozott mérkőzés 
után ismét hazai közönség előtt játszott a 
celli csapat. Most azonban nehezebb, ke
ményebb ellenfél, a tabella 6. helyén álló 
Ajka volt a vendég. Az ajkaiak meg is lep
ték a celli együttest, hiszen nagyon készül
tek belőlük, és az első játékrészben fej-fej 
mellett haladtak a csapatok. A félidő vé
gén egygólos hazai vezetést mutatott az 
eredményjelző tábla (15:14). 
A második félidőbén megrázta magát Má
tés edző együttese, elfáradt az Ajka, tet
szés szerint lőtte góljait a CVSE. 26:20-nál 
idót kért Poór Tamás, a vendégek edzője, 
de ez sem segített, újabb négy gólt kap
tak (30:20). A kemény, jó iramú összecsa
páson a végére magabiztossá vált a celli 
siker. 

A következő fordulóban a listavezető 
ELMAX Pápa látja vendégül a CVSE-Celli 
Festék csapatát. 

»VASS VERA 
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Nyertek a labdarúgók Kaposváron 
Kaposvári Rákóczi FC—CVSE-Antók 
FC 1-2 (1-1). 
Kaposvár, 2200 néző. NB l/B bajnoki 
labdarúgó-mérkőzés. Vezette: Nyekita 
Dezső (Tamássy, Zámbó). 
Kaposvár: Balajcza - Kovácsevics, Me
ző, Tereny, André - Tóth G., Máté, 
Andruskó (Nagypál a 46. p.), Jéger 
(Barna L. az 57. p.) - Anghel (Jovánczai 
a 72. p.), Horváth P. Vezetőedző: 
Készei Ferenc. 

Ceildömölk: Baji - Orovecz, Dobos, 
Takács B., Szöllősi - Pintér, Jáger, Tó
biás, Lengyel - Takács Sz. (Hollósi a 
62. p.), Csíkvár (Németh J. a 74. p.) 
Edző: Sebestyén Attila. 
Góllövők: Horváth P. a 13., illetve 
Jáger a 23. és Tóbiás a 85. percben. 
Jók: Kovácsevics, Mező, Horváth P., i l 
letve Baji, Dobos, Takács B., Pintér, 
Jáger, Tóbiás. Sárga lap: Mező (buk
tatta Csíkvárt) a 23., Tereny (megrúg
ta Csíkvárt) a 6 1 . , illetve: Jáger (fel
rúgta Anghelt) a 27., Szöllősi (buktat
ta Tóth Gábort) a 66. percben. Kiállít
va: Tereny (második sárga lap után) a 
85. percben. Szögletarány: 8:2 (2:2). 
Az esélytelenek nyugalmával léphe
tett Kaposváron a tavaszi idény első 
bajnoki találkozóján pályára a celldö
mölki csapat. A cél a tisztes helytállás 
volt. Celldömölkön a szurkolók, akár
csak a csapat edzője, Sebestyén Atti
la, a döntetlenben is kiegyeztek vol
na. Nos, a celli fiúk a kilencven perc 
alatt meg is tettek mindent, hogy az 
elvárásoknak megfeleljenek. A mér
kőzés első hazai támadása ugyan a 
Rákóczi számára meghozta a veze
tést, de a nagy becsvággyal küzdő 
celliek csak tíz percig engedték örülni 
a Rákóczi szép számú közönségét. 
Jáger Sándor távolról kapura eresztett 
lövése célba talált és kiegyenlítette 

A l NB l/B ÁLLÁSA 

1. Pécs 
2. Bük 
i. LFt-Haladás 
A. DV1K 
5. BEAC 
6. Nyíregyháza 
7. 8-gyarmat 
8. Százhalombalta 
9. Hévíz 
10. Szolnok 
11. Pápa 
12. vasas 
13. Kecskemét 
14. Fút 
15. Kaposvár 
16. BKV Élűre 
17. r jtabany.i 
18. Celldömölk 
19. Mortor 

30 
27 
34 
33 
36 
32 

27 
S 31 
10 27 

10 15 
15 13 

10 43 
14 35 
12 33 
26 32 
25 32 
27 31 
32 30 
27 27 
33 27 
31 25 
30 24 
20 24 

26 24 
29 24 
25 23 
36 20 

29 20 
30 19 

az eredményt. Igaz, e találatkor 
Balajcza Szabolcs, a hazaiak kapuvé
dője bizonyította, hogy hiba nélkül 
nincs gól. A győzelem reményében a 
támadásokat erőltette a hazai együt
tes, azonban igazi gólhelyzetig a jól 
megszervezett celli védők nem en
gedték eljutni a zöld-fehéreket. Sőt, 
Tereny Gyula csak egy újabb szabály
talansággal tudta megállítani a 85. 
percben egyedül kapura törő fiatal 
celli csatárt, Németh Józsefet. Tettéért 
a játékvezető játékostársainál öt perc
cel előbb beparancsolta az öltözőbe, 
majd pedig a megítélt 22 méteres 
szabadrúgásból Tóbiás Zoltán bünte
tett, a labdát a jobb sarokba vágta. A 
három pontot érő gól végleg elnémí-

NB l/B 19. forduló mérkőzései
nek eredményei : Kaposvár-Cell
dömölk 1-2, Kecskemét-Hévíz 1¬
1, Szolnok-Pécs 1 -1 , Százhalom-
batta-Fót 1-0, Tatabánya-Bük 1¬
1, LFC-Haladás-Nyíregyháza 0-0, 
BKV Előre-Balassagyarmat 1 -1 , 
Pápa-REAC 2-3, DVTK-Vasas (el
halasztva), Monor szabadnapos 
volt. 

NB l/B 20. forduló mérkőzései: 
március 14. Vasas-Pápa, március 
15. Celldömölk-Tatabánya 14.30 
órakor, Kaposvár-Fót, Pécs-Száz
halombatta, Nyíregyháza-Szol 
nok, Balassagyarmat-Diósgyőr, 
március 16. Bük-Monor, Hévíz-
LFC-Haladás, Rákospalota-Kecs-
kemét. Szabadnapos: BKV Előre, 
március 19. Diósgyőr-Vasas (a 
20. fordulóból elhalasztott mér
kőzés) 

NB l/B 2 1 . forduló mérkőzései: 
március 22. Monor-Celldömölk 
15.00 órakor, Kecskemét-Vasas, 
Szolnok-Hévíz, Százhalombatta-
Nyíregyháza, Kaposvár-Pécs, Ta-
tabánya-Fót, Diósgyőr-BKV Előre, 
LFC-Haladás-Rákospalota, már
cius 23. Pápa-Balassagyarmat. 
Szabadnapos: Bük. A Vasas játék
jogát felfüggesztették, mérkőzé
sei, amennyiben pénzügyeit nem 
rendezi, valószínűleg elmarad
nak, s a negyedik felfüggesztett 
mérkőzése után törlik a bajnok
ságból! 

totta a mérkőzésre kilátogató hazai 
szurkolókat. A rajt tehát kitűnően si
került, remélhetőleg a Tatabánya el
len hazai pályán, majd 22-én Mono
ton is folytatják a hárompontos mér
kőzéseket a celli kék-sárgák. 

« JIM-

Elismerés 
a sportmunkáért 
A Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesü
let társelnökét, a Magyar Asztalitenisz Szö
vetség elnökségének tagját, Fehér Lászlót, 
aki polgármesterré történt választása miatt 
köszönt le decemberben ügyvezető elnöki 
tisztségéről, a GYISM február 14-én, a sport
ban végzett kiemelkedő munkásságának 
elismeréseként emlékplakettel tüntette ki. 
A Kongresszusi Központban átadott kitün
tetés fémjelzi azt a munkát, melyet Fehér 
László az elmúlt évtizedben Celldömölk 
sportjáért és a magyar asztaliteniszsportért 
tett. Sportvezetők, sportolók és a sportszere
tő emberek nevében gratulálunk e szép elis
meréshez, további sikereket kívánunk sport-
munkájához is. 
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Búcsú 
a kupától 
Saint-Oenis US /francia/ - CVSE-
MÁVÉPCELL 4:0 
Saint-Denis, Interkupa mérkőzés, 250 
néző. Az Interkupa sorozat ezúttal 
Franciaországba szólította a celli ping-
pongcsapatot. A lelkes, nagy számú 
közönség szárnyakat adott a hazaiak
nak, a celliek kissé fáradtak voltak a 
hosszú utazástól. Összességében jobb 
volt a Saint-Denis, és megérdemelten 
jutott a legjobb nyolc közé. A CVSE-
Mávépcell csapata tisztességgel 

helytállt, de nem volt esélyük a mér
kőzés megnyerésére. A legutóbbi ku
pagyőztes tehát ezúttal búcsúzni 
kényszerült a további küzdelmektől. 
Mérkőzésről mérkőzésre: 
J.Beyron - Bárány Zs. 3:0. A magyar 
játékos szoros játszmákban maradt 
alul Beyronnal szemben. 
Hong Bin Zhu - Vimi R. 3:2. Ha Vimi 
kicsit jobban összpontosít, megver
hette volna a franciák legjobbját. 
F.Goriaud - Petrovics P. 3 : 1 . 
Petrovicsnak egy játszmára futotta, 
utána nem volt esélye. 
Filimon-Beyron - Bárány-Petrovics 
3:2. A mi párosunknak lehetősége 
volt a győzelemre, de a franciák job
ban összpontosítottak, így ők nyertek. 

»OBRÁ2-VÖLGYI 

Kupagyőzelem 
' a Mátraalján 

» A P R Ó H I R D E T É S 
Toyota Corolla 1,4-es 4 éves, levendulametál 
színben, kevés km-rel eladó. Érd: 70/319-2728 

Celldömölk központjában, egyedi fűtéses, új, 
1 szobás lakás igényesnek kiadó. Érd: 06 
20/372-3259 

93-as évjáratú Volkswagen Poló 1,3-as 
2004-08-ig műszakival, friss zöldkártyával 
eladó. Érd: 30/337-6225 Baranyai Imre 
Celldömölk, Mátyás u. 30. 

Celldömölk központjában (Kossuth L. u. 18.) 
III. emeleti 1+2 félszobás lakás eladó. Érd: 
95/423-563 

Volkswagen Golf 1-es, 1,5-ös D. Friss műsza
kival, kitűnő állapotban, reális áron eladó. Érd: 
95/421-264 

Harmadik alkalommal vett részt, és 
hozta el a kupát a Mátra tövében fek
vő Apcról az Alsósági Tigrisek U-15-ös 
csapata. A celli együttes kimagaslott 
a mezőnyből, valamennyi mérkőzé
sét nagy gólkülönbséggel nyerte. 
A Tigrisek eredményei: Palotás 11:0, 
Amazonok SE 7:0, Mátraderecske 5:1 , 
Felsőtárkány 9:0. Alsósági lett a 
gólkirálynő, Horváth Anikó, valamint 
a legjobb mezőnyjátékos is Zsömlye 
Viktória személyében. A csapat a 
kupa mellé 14 garnitúrából álló 
sportfelszerelést és egy futball-lab
dát is kapott ajándékba. 
A képen látható játékosok balról 
jobbra: Zsömlye V., Fuksz N., Bősze 
V., Horváth A. Guggolnak: Nagy K. és 
Tóth É. 

»v.t. 

Férfi foci 
Kispályás labdarúgótornát rendeztek 
február 8-9-én a Celldömölki Városi 
Sportcsarnokban férfi csapatok számá
ra. A nevezett 16 csapat négy négyes 
csoportban kezdte meg a 2x11 percig 
tartó mérkőzéseket. A kiírás szerint bár
mely osztályban szereplő labdarúgó pá
lyára léphetett. A csoportokból tovább
jutott két-két csapat játszhatott vasár
nap délután a végső győzelemért. 
A torna végeredménye: 1 . Kerta, 2. 
Combragyöngék, 3. Bánáti Szerviz, 4. 
Király Söröző. 

Különdíjban részesült a torna gólkirá
lya: Szabó Levente; legjobb kapusa: 
Horváth Gábor és legjobb mezőnyjá
tékosa: Dobány Gábor. 

»v.v. 

Asztalitenisz 
Hajdúszoboszló II. - CVSE-MÁVÉPCELL 
3:15 Hajdúszoboszló, NB l/B-s férfi 
mérkőzés. A sereghajtó ellen félgőzzel 
is simán nyertek a celliek. Az újonc ko
rosztályú Orbán Renátónak is sikerült 
egy mérkőzést nyerni, és a páros is az 
övé volt Bárány oldalán. Győztek: Vimi 
Roland (4), Bárány Zsolt (4), Petrovics 
Péter (4), Orbán Renátó (1), a Vimi-
Petrovics és a Bárány-Orbán páros. 
CVSE-MÁVÉPCELL II. - Kaposvár 8:10 
Celldömölk, NB ll-es férfi mérkőzés. 
Balszerencsés az NB ll-es gárda eb
ben a bajnokságban. Ez már az ötödik 
mérkőzés, amit 10:8 arányban veszít 
el. Győztek: Németh Tamás (3), Tekét 
Attila (2), Ölbeí Péter (1), Máthé Gyu
la (1) és az Ölbei-Németh páros. 

9 

»V.L. 

Diáksport 
A Dunántúl Kupa kéziiabdatornán a 
Gáyer Gyula Általános Iskola 3-4. osz
tályos és 5-6. osztályos leánycsapa
tok harmadik helyezést értek el, az 
5-6 osztályos fiúcsapat negyedik lett. 
Az éremosztó ünnepségen, amely a 
FOTEX NB l-es mérkőzésének szüne
tében lett volna, az iskolai bál miatt 
nem tudtak részt venni a gyerekek, 
így az érmeket az iskola tanulóközös
sége előtt vették át. 

A diákolimpia 3. korcsoportjában már 
két fordulón sikeresen túljutott a 
Gáyer iskola 5-6. osztályos fiú kézi
labdacsapata. Legutóbb Vasváron ját
szottak, ahol a szentgotthárdi csapa
tot 18:6-ra, a vasvári csapatot 11:7-re 
győzték le. A harmadik forduló ered
ményétől függetlenül a celli kézisek 
a diákolimpia országos döntőjenek 
résztvevői. 

A megyei diákolimpián sikeresen 
szerepeltek a Szent Benedek Általá
nos Iskola tornászai. Az 1-2. korcso
portban első helyezett lett a Cseke 
Evelin, Marton Laura, Takács Viktória, 
Kiss Patrícia, Somogyi Judit, Nagy 
Vivien, Varga Szilvia összeállítású 
csapat. A 3-4. korcsoportban szintén 
első helyezést ért el az iskola csapa
ta, melynek tagjai: Balázs Viktória, 
Sebestyén Kinga, Horváth Fruzsina, 
Horváth Zsuzsanna, Nagy Ivett, Bog
nár Zsófia és Kereki Cintia. 
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SZIVÁRVÁNY FOTO CELLDÖMÖLK 

SZÉCHENYI U. 11 

SZOLGÁLTATÁSAINK 
• Amatőr filmek expressz kidolgozása 
• Szakkidolgozás rövid határidővel 
• Képek készítése 9x13—50x70-es méretig 
• Feliratozás, keretes képek 

Digitális ajánlatunk 
Adathordozókról kép készítése 
Negatívról, diáról szkennelés, CD-re írás 
Naptárak készítése kedvenc fotójával 
Igazolványkép készítése azonnal 

Üzletünkben nagy 
választékban találhatók 
• Fényképezőgépek, albumok 
• Képkeretek, műsoros videókazetták 
• Színes és fekete-fehér filmek 

NYITVA TARTÁS: 
H-Cs: 7 .30-18 .00 P: 8 . 0 0 - 1 7 . 0 0 SZo: 8.00-12.1 

Celldömölki Víziközmű 
Építő és Szolgáltató Kft. 
9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20. 
Tel./fax: 95/420-313, lel: 95/521-001 

Tudja-e Ön, hogy... 
A b e k ö t é s i v í z m é r ő k hitelesítéséről n é g y é v e n k é n t a s z o l g á l t a t ó a saját 
költségére gondoskodik, de ennek rendszeres e l l e n ő r z é s e a f o g y a s z t ó 
feladata. 
A m e l l é k v í z m é r ő hitelesíttetése h a t é v e n k é n t a f o g y a s z t ó k ö t e l e z e t t s é g e . 
S z á m l á t kiállítani csak hiteles v í z m é r ő alapján lehet. A m e l l é k v í z m é r ő v e l 
mért f o g y a s z t ó k e s e t é n is a szolgáltatási pont a b e k ö t é s i ( t e h á t társasház 
e s e t é n a ház e g é s z é t m é r ő ) v í z m é r ő n m é r t f o g y a s z t á s . 

Tudja-e ön, hogy... 
A kémiailag tiszta víz (desztillált v í z ) az e g é s z s é g r e ártalmas. 
A felszín alatti első v í z a d ó réteg ma m á r teljesen szennyezett. Míg az 
e g é s z város i v ó v í z - e l l á t o t t s á g a 100 s z á z a l é k o s , a c s a t o r n á z o t t s á g a 98 s z á 
z a l é k o s , addig a s z e n n y v í z c s a t o r n á t csak a lakosság alig 60 s z á z a l é k a 
használja. 
Hogy C e l l d ö m ö l k ö n a k e l e t k e z ő szennyvizeknek legalább a harmada tisz
títás nélkül , k ö r n y e z e t s z e n n y e z ő m ó d o n kerül a t a l a j v í z b e , és ez e l ő b b -
u t ó b b elszennyezheti az i v ó v i z ü n k e t is, ha nem v i g y á z u n k . 
A celldömölki ivóvíz k ö z e p e s e n k e m é n y , összes k e m é n y s é g e 100-120 CaO 
m g / l . B á r m i l y e n , a vízellátással, a v í z m i n ő s é g g e l vagy m á s f o g y a s z t ó i 
k é r d é s s e l , hibabejelentéssel az 521-001-es, i l letve a 420-313-as t e l e f o n 
s z á m o n kaphat felvilágosítást, és teheti meg b e j e l e n t é s é t . 
24 órás diszpécserszolgálattal áll a f o g y a s z t ó k r e n d e l k e z é s é r e a Cellvíz Kft. 

Ne feledje! CellVíz, minden cseppje kint 

* zEnergizer 
által megszervezett kirakat-jielíorácÍó$\verseny¡gyóztese 

Magyarország Kft. 

a Cell-Vas Kft. 

Elektromos fűnyíró 1200 W 
Eloktromos fűnyíró 100 W 

Celldömölk, Dr. Oéfín tér 5. 
Tol: 00-05/420-015 
http-J/cell-vas-klt.intcrnottudokozo.hu 

FŰNYÍRÓ AKCIÓ MÁRCIUSBAN!! 
18 490 Ft Megs benziné* fűnyíró 39 990 Ft 
14 990 Ft Briggs motoros fűnyíró 4 6 900 Ft 

Fűgyűjtős benzines 48 900 Ft 

Folyamatos AKCIÖ-vrt várja Kedves Vásárlóit a CELL-VAS Kft.! 

MAXIMÁLIS ENERGIA, MAXIMÁLIS ÉLETTARTAM 

http://intcrnottudokozo.hu


Zsóka Ruházat 
CELLDÖMÖLK, KOSSUTH U. 1. 

Szezonvég i kiárusítás 

2 0 - 3 0 - 4 0 % - o s k e d v e z m é n n y e l . 

Női és férfi ruhák - kosztümök, zakók, 

pu lóverek és más ruhaneműk 

nagy vá lasztékban, kifogástalan 

m i n ő s é g b e n . 

Az akció után megú ju l t árukészlettel 

•továbbra is várjuk kedves Vásárlóinkat! 

I N G A T L A N K Ö Z V E T Í T Ő I R O D A 

C E L L D Ö M Ö L K , D R . G É F I N TÉR 11 . 

Szolgáltatásaink: ingatlanközvetítés • Banki hitolügyinteies 
Személykölcsön - ingatlanfedezetre - hitelkiváltás - értékbecslés - vállalkozói hi
tel - euróalapú hitel - mezőgazdasági hitel 
Keresünk és kínálunk ingatlanokat, lakásokat, nyaralókat, parasztházakat. 
Teljes körű ügyintézéssel állunk ügyfeleink rendelkezésére. 
Nincs reménytelen eset. Jöjjön be hoizánk! 
Telefonszám: 95/424-371, 06/10/560-44-29, a mobil hétvégén is. 

KÍNÁLATUNK: 
- Egyházashetye 2 szobás gázfűtéses, garázsos családi ház 6,5 M FI 
- Síikén 1,5 szobás gázfűtéses családi ház üzlethelyiséggel, garázzsal 6 M f t 
- Pápa-Öreghegyen 2 szobás összkomfortos családi ház nagy leiekkel 3,5 M Ft 
- Bobán 70 nY összkomfortos családi ház gazdasági épülettel, nagy telekkel 

5 M Ft 
- Bobán 80 m' összkomfortos családi ház gazdasági épülettel, nagy telekkel 

5,5 M Ft 
- Ivánon termálfürdőhöz közel 80 m'-es családi ház berendezéssel eladó 

11,5 M Ft 
- Ivánon termálfürdőhöz közei 900 m'-es kúria jellegű családi ház berendezés

sel 30 M Ft 
- Celldömölkön 2 szobás belvárosi gázfűtéses családi ház eladó 12 M Ft 
- Celldömölkön belvárosi 3 szobás 2 szintes családi ház újszerű állapotban 

eladó 14 M Ft 
- Celldömölk belvárosában 3 szobás gázkonvektoros összkomfortos lakás eladó 

12,900 M Ft 
- Borgátán 3 szobás gázfűtéses családi ház gazdasági épülettel eladó 12 M Ft 
- Jánosházán kétlakásos családi ház gazdasági épülettel nagy kerttel külön épí

tési területtel eladó 12 M Ft 
- Szergény 3 szobás parasztház gazdasági épülettel eladó, berendezéssel 4,9 M 

Ft, berendezés nélkül 4 M Ft 
- Tapolcán 3 szobás földszinti téglalakás garázzsal sürgősen eladó 9 M Ft 
- Kemenesmihályfán 2 szobás összkomfortos családi ház eladó 3,900 M Ft 

BEIM K D F Ü R D Ű S Z O B A S Z A L O N 
KÍNÁLATUNKBÓL: 
Legújabb spanyol csempe- és járólap-kollekciók 
2.290 Ft/m' ártól már kaphatók és megrendel
hetők. 
• hazai és import csempék, padlólapok 
• kádak, mosdók, sarokkádak, szanitefek, 

csaptelepek egyéb fürdőszobai felszerelések 
• burkolási segédanyagok, ragasztók, fugázók 

SZANITEREK AKCIÓS ÁRON! 
Üzletünkben megtalálja a Korall Csempegyár, a 
Zalakerámia Rt., a Keros és az Imola teljes gyári 
választékát! 
Üzletünkben már megtekinthetők a Zalakefémia 
legújabb fürdőszoba kollekciói. 

mölk, Széchenyi u. 10. WESTEL BOLT mellett! Tel.: 95/424-281 

» A K T U Á L I S 

»Újra indul a Kemenesaljái Tudósok Társasága sorozat a 
KMK-ban. Március 11-én délelőtt dr. Nagy Jenő geodéta 
mérnök tartott előadást Környezetünk titkai címmel diá
koknak, a felnőtteknek pedig Kemenesalja térképészetéről 
beszél. Március 25-én 15 órakor dr. Tungli Gyula a helytör
téneti kutatások fontosságáról beszél a közönségnek. 

»Amit az AIDS-ről tudni kell lesz a címe az előadásnak, 
amelyet dr. Zsiray Ferenc nyugalmazott szülész-nőgyó
gyász tart a KMK-ban március 18-án 15 órakor. 

»Következő lapszámunkban Fehér László polgármesterrel 
a várost érintő aktuális ügyekről, a Vulkán-fürdő és a SPAR 
építéséről, az óvodák helyzetéről beszélgetünk. 

A J Á N L Ó 
» Könyv 
Szoroz Miklós György: Magyarország csodái (Magyar 
Könyvklub 2001) A könyvet lapozva hazánk történelmé
ben és szépséges tájain kalandozhatunk. A képek, fotók és 
a hozzájuk simuló, őket körbeölelő szöveg vallomás arról, 
hogy magyarnak lenni nem tragédia és nem feledhető ál
lapot, hanem sokkal inkább áldás és büszkeség. A Ma
gyarország csodái kézbe kívánkozó, külcsínre szép, tartal
mában gazdag könyv: remek nyomdai-kiadói produktum 
és kiváló szerzői munka. 

» Film 
A 2003-as Magyar Filmszemle nyitónyaként vetítették a 
„Kelj fel, komám, ne aludjál" (2001) című filmet. Rendez
te: Jancsó Miklós, irta: Jancsó Miklós, Grunwalsky Ferenc és 
Hernádi Gyula. Zene: Lovasi András, Kispál és a Borz, Bel
ga, Burzsoá Nyugdíjasok. Szereplők: Mucsí Zoltán, Scherer 
Péter, Tóth Ildikó, Jancsó Miklós, Hernádi Gyula és Lovasi 
András. A „Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten"-
ne! úgy érezhettük, hogy Jancsó a történelemmel leszá
molt. Vége a múltértékelésnek, nincs „inkvizíciós árnyék", 
de van helyette a jelen töredékessége és a „hatalom pa
ródiája". Gondolhattuk akár azt is, hogy eltűntek a titkok és 
a cselszövések, a sorskérdések és a megkeresett válaszok 
- ezek híján nincs a történelem. Most pedig jön a „Kelj 
fel . . . " , és erre nem lehetett számítani. Jancsó újra a múltat 
idézi, ahogy a nagy korszakának elején tette. A „Kelj fe l . . . " 
Kapa-Pepe bohócfigurái, a múlt megidézett panoptikum
alakjai elbicikliznek a céltanságba. Ajancsói álom leltároz
za történelmünk ellentmondásos jelképrendszerét, az em
beri kisszerűség fokozatait és a magyar filmművészet köl
tői eszköztárát. Grunwalsky kamerája kegyetlen szemte
lenséggel leplezi le az arcokat és azt, ami mögöttük van. A 
„Kelj fel, komám, ne aludjál!" nemcsak a két film-mágus 
nagy alkotása, hanem a színészek jutalomjátéka is az oly 
sokszor lenyúlt történelem időtlen idejében. 
» Zene 

KOZMIX: Szárnyak nélkül (2002) című albuma közel két évig 
készült. 16 dal a megszokott kozmixos lüktetésben: a jövőbe 
mutató progresszív hatások ötvözése a hagyományos popze
nei irányzattal, szintetikus zene akusztikus hangszerekkel 
kiegészítve. A líraiságot az R-GO szerzemény, a Létezem cí
mű nóta jelenti. Szikora Robi is részt vett a munkálatokban, 
és a maxin duettet énekelt Lalával. Nem kimondottan pihen
tető zene, de azoknak, akik szeretik a pörgős-dübörgős dalo
kat, jó szívvel ajánlom, mert nekik biztosan tetszeni fog. 

»P. HORVÁW MÁRIA 


