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Köszönjük, hogy
hozzánk
fordult

Cell-Vas Kft.

hitelkérelmévé!

Köszönjük a bizalmat,
amelylyel
megtisztelt bennünket.
Köszön
jük, hogy ingatlaneladással,
vé
tellel bennünket bízott meg.

Egyházasrietye 2 yobás gázfűtéses, garázsos
családi ház, 6,5 W. Ft
Bobán 70 m összkomfortos családi ház gaidasági épülettel nagy leiekkel 5 M Ft
Celldömölkül 2 szobás belvárosi gázfűtéses
családi ház eladó 12 M Fl
Celldömölkén belvárosi 3 szobás 2 szintes csa
ládi ház újszerű állapotban eladó 14 M Ft
Celldömölk belvárosibari 3 szobás gázkonvek
tora összkomfortos lakás elarJá 12,900 M Ft
Sorgálán 3 szobás gázfűtéses családi ház gaz
dasági épülettel eladó 12 M FI
jánoshazán gazdálkodásra önálló ház építésére
alkalmas telekkel, kétlakásos családi ház nagy
kertlel külön építési területtel eladó 12 M Fl
Szergény 3 szobás parasztház gazdasági épü
lettel eladó berendezéssel 4,9 M. berendezés
nélkül 4 M Ft
Tapolcán 3 szobás íöldszirni tégíaíakás garázszsal sürgősen eladó 9 M Fl
!

VAS-MŰSZAKI
Tel.: 0 6 - 9 5 / 4 2 0 - 0 1 5

Kemenesmihályfán 2 szobás összkomfortos csa
ládi ház eladó 3,9 M Ft
Celldömölk-Alsóságon 120 m' teljesen ielújilott
családi ház eladó 8,5 M Ft
Alsóságon 1,5 szobás komfortos családi ház, kö
zös udvarbejáróval 2,5 M Ft-ért eladó
Celldömölk központjában 75 m -es sortwi mgallan 6,8 M Ft-ért eladd
Keléden ital- és élelmiszerbolt kis családi házzal
vállalkozónak eladó, irányár: 10 M Ft
Vúnöckön 70 nV-es összkomfortos, teljesen fel
újított családi ház 5 M Ft-ért eladd
Sorgálán kétszintes 140 m'-es összkomfortos
családi ház 18 M Ft-ért eladó
Balatonalmáditól 2 km-re Felsöűrs-Öreghegyen
2 szintes nyaraló 80% készültséggel 500 négy
szögöl kordonos termő szőlővel sürgősen eladó
18 M Ft-ért
Celldömölkön az Április 4. utcában 18 m'-es ga¬
rázs eladó, 400 ezer Ft-ért
Jánosházán 2 szobás gázfűtéses családi ház
eladd 8,5 M Ft-ért
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H U S Q V A R N A motorfűrész akciónk tovább tart

a készlet erejéig!
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Várjuk kedves Vásárlóinkat!
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SZOLGÁLTATÁSAINK:
H I T E L Ü G Y I N T É Z É S : SZEMÉLYI K Ö L C S Ö N

BOLT
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VÁRJA Ö N T ÉS CSALÁDJÁT, BARÁTAIT, I S M E R Ő S E I T !
MINDEN ALKALOMRA HOTEL „SYRIUS" A R E N D E Z V É N Y H Á Z !
Kávéház: 40 személyes különterem • Hotel: 10 kényelmes két- és háromágyas, igé
nyes szobákkal! • Télikert: 40 személyes különterem
Étterem: 120 fős különterem • Csobogós belső terasz kerthelység: 60 fős
Boltíves bordó bár: törzsasztal - különterem - 50 fő • Club-Söröző: különterem

'i

Ií

40 fős • Konferencia terem: különterem rendezvényterem - 60 fős
Legyen az ÖN cégének is törzsasztala nálunk!
A „SYRIUS" BUSINESS CENTER-ben! Minden nap üzleti ebédek és találkozók!
Mutassa be Ön is vállalkozását, termékét, cégét!
RENDEZVÉNYSZERVEZÉS
Telefon:o6/95/424-444 - MINDEN ALKALOMRA!
C E L L D Ö M Ö L K szívében, kulturált környezetben - olcsó árakkal - igényes kényel
mes hotelszobákkal, - széles étel- és italválasztékkal várja Vendégeit!
Győződjön meg róla személyesen! Legyen a Vendégünk!
RENDEZVÉNYEKHEZ KÜLÖNTERMEK!
Vállaljuk: Esküvők - bálok - csoportos rendezvények-családi és társadalmi ünnepek
- névnapok - konferenciák - cég- és termékbemutatók - clubok szervezését - osz
tálytalálkozók - bulik - bankettek - üzleti megbeszélések - összejövetelek - divat
bemutatók - értekezletek - tréningek - érettségi találkozók - teljes körű megszer
vezését és lebonyolítását!
M É L T Ó K Ö R Ü L M É N Y E K E T - S Z Í N V O N A L A S K I S Z O L G Á L Á S T - S Z É P ÉS
BARÁTSÁGOS KÖRNYEZETET BIZTOSÍTUNK!
OLCSÓ

ÁRAK

- KITÚNÓ

HANG

UIAT

-

ZENE!

L Á T O G A S S O N EL H O Z Z Á N K - ne higgyen a pletyónak!
G Y Ő Z Ő D J Ö N MEG R Ó L A S Z E M É L Y E S E N , HOGY LEHET JÓ HELYEN IS
O L C S Ó N É T K E Z N I ÉS S Z Ó R A K O Z N I !
Nyitva tartás: Asztalfoglalás-szobarendelés: Hotel: Non-stop folyamatos - éjjel-nappal 06/95/424-444 • Étterem: H-Cs és V: 07-23-ig, P és Sz: 07-01-ig
SÓ MENÜ! A hét minden napján H-I4 óráig! • Előfizethető! • Konyha: H-Cs és V: 09-22-ig, P és Sz: 09-24-ig • Nálunk csak növényi olajakkal főzünk!

Tart a ruhaipar válsága

»JEGYZET
Mesék
Amikor a második világháború el
kezdődött, a mamám nyolcéves
volt. Elmesélte, mennyi idegen
járt annak idején feléjük, sokszor
katonák is betoppantak hozzájuk,
hol ilyenek, hol olyanok. A házuk
udvarában, a kert végében szük
ség esetére volt egy óvóhely,
használták is. A helyét már bete
mették, a mamának családja lett,
és a közelben egy másik házba
költöztek. Azóta a ház helyén a
mi házunk áll. Egy új ház egy fia
tal családdal. Egy kisgyerek szá
mára izgalmasak a mesék, még
most is csendben, figyelemmel
hallgatjuk, ha előkerül egy-egy
történet. Most, hogy háború van,
még ha nem is nálunk, sokszor
elgondolkodom, már a mese is
egyre többet jelent. Egyszer majd
én is az ölembe veszem az uno
kámat, én is mesélek neki. Miről
fogok mesélni? A háborúról sze
retnék a legkevésbé.
•»5.0.

Kemenesalja
Expo
Ötödik alkalommal nyitja meg kapuit
a Kemenesalja Expo. A kiállítás és vá
sár május 1-je és 4-e között tart nyit
va a Celldömölki Műszaki Szakközép
iskola és Szakiskolában. A kiállítás fő
védnöke Kiss Péter kancelláriaminisz
ter lesz. A rendező Rába-Hídexpo Kft.
és az önkormányzat által összeállított
program csütörtökön 10 órakor meg
nyitóval kezdődik, köszöntőt mond a
rendezvény házigazdája, Fehér László
polgármester. Pál Béla, a Miniszterel
nöki Hivatal turisztikai államtitkára
nyitja meg a kiállítást, és átadják a
vásári díjakat. 15 órakor uniós májusfaavatást tartanak.
A pénteken 10 órakor kezdődő prog
ramok között lesz régiós tanácskozás
a terület- és gazdaságfejlesztésről,
valamint a turisztikai lehetőségekről,
tartanak szőlővédelmi ajánlást, k i 
osztják a hegyközség borversenyé
nek díjait. Látogatható lesz az Euró
pa-stand, a szolgáltatók szigete, az
életmód-sziget. Vasárnap 16 órától
családi vetélkedőt rendeznek.
»J.G-

Év elején a Celldömölki Munkaügyi Ki
rendeltségen regisztrált munkanélkü
liek száma elérte a 800 főt. jelentős
fordulatot a március hozott, amikor
nőtt az állásajánlatok száma, és
megindult a kiáramlás a munkahe
lyekre. Januárban és februárban 6, 2
százalékra nőtt a munkanélküliségi
ráta a tavalyi 5 százalékról, ennek
egyrészt szezonális okai vannak, más
részt a celldömölki és környékbeli cé
geknél végrehajtott létszámleépíté
sek következménye - tudtuk meg
Soós Ferenc kirendeltség-vezetőtől.
Január elején az évek óta felszámolás
alatt álló Kermodul Kft-nél 38 főnek
szűnt meg a munkaviszonya, nekik
április 6-án járt le a felmondási idejük.
Mindazok, akik nem találtak munkát
az eltelt hónapokban, a napokban re
gisztráltatták magukat a munkaügyi
kirendeltségen. Jelenleg több mint 90en dolgoznak még a cégnél, amely
nek felszámolását - információink sze
rint - ez év végére szeretnék befejez
ni. A Cégközlönyben kínálják az üze
met megvételre, akár dolgozókkal
együtt, akár dolgozók nélkül. Informá
cióink szerint két érdeklődő tet¬
t ajánlatot az üzem megvételére. így a
közel 100 ember sorsa már a leendő
új tulajdonos szándékaitól is függ.
A munkaügyi központ prognózisa
szerint a közeljövőben átrendeződés
várható a foglalkoztatók között. Je
lenleg azonban csoportos létszám-

™fSíUlíUHl|

A CELLCOMPNAL M U N K A E R Ő T KERESNEK

csökkentést egyetlen cég sem jelen
tett be. Az év elején több varrodának
sem volt megrendelése, most ugyan
van a dolgozóknak munkájuk, a ruha
ipar válsága azonban továbbra is tart.
A mezőgazdaságban jobbak a kilátá
sok, a szövetkezeteknél végbement
átalakulások kisebb mértékű lét
számleépítéssel jártak, a földtörvény
változásai és az európai uniós támo
gatások azonban könnyíthetnek a
helyzetükön. A gép- és fémipar terü
letén pozitív elmozdulás tapasztalha
tó, nő a foglalkoztatás. Márciusban
a Cellcomp Kft.-nél és egy jánoshází
multi cégnél is 30-30 fős, a Mávépcell Kft.-nél pedig 60 fős munkaerő
igény jelentkezett, ezeket az álláso
kat folyamatosan töltik be.
»FONYÓ ROBERIA

» R O V ID E N
"Polgármesterek találkozója
A Szarvason megrendezett polgármesterek találkozóján vett részt Fehér László pol
gármester. Kilencedik alkalommal rendezték meg a városvezetők országos találko
zóját, amelyen Celldömölk másodszor képviseltette magát. A rendezvényen
előadások hangzottak el az államigazgatási reformról, az európai uniós elvárások
ról, miniszterekkel és államtitkárokkal folytattak szakmai beszélgetéseket.
"Elnökséget választottak
Megtartotta soros ülését a Kemenesaljái Kistérségi Társulás Tanácsa. Molnár Géza
vidékfejlesztési menedzser negyedéves beszámolója után megválasztották a ta
nács elnökségét. Fehér László, Celldömölk polgármesterének elnöklete mellett a
kistérség érdekeit Baranyai Ernő csöngeí, Csirkovics Gyula mesteri, Tóth Ferenc kissomlyói és Zseli Róbert kemenessömjéni polgármester képviseli.
"Térítési díjak
A legutóbbi ülésén elfogadta a város képviselő-testülete az intézményi térítés díjak
emelését. A nyersanyagköltségek növekedése miatt május 1-jétől öt százalékkal
emelkednek a város intézményeiben az élelmezési költségek, az étkezési díjak.
»Esztétikusabb víz
Vastalanító és ammóniamentesítő műtárgy építését tervezik a CellVíz Kft. telephe
lyén. A celli víz vas- és mangántartalma a határérték közelében van, ami nem
egészségtelen, de nem esztétikus, így fogyasztói panaszokat okozott. Ezek meg
szüntetése és az ammóniamenetesítés is európai uniós előírás.

Miért igen a nem?
A Polgári Kör április 9-én megtartott
összejövetelén Boross Imre - egyko
ri PHARE-miniszter, jelenleg - Zalaszentgrót független képviselője volt
a vendég. A találkozó időpontjában
még esélylatolgatások voltak az
uniós csatlakozással kapcsolatban.
A kérdőjelek felkiáltójellé formálód
tak, amikor a magyar mezőgazdaság
sorsa került szóba.
Különösen aggasztónak találta az
előadó azt a tényt, hogy egyszerre tíz
ország kérte a tagfelvételét. A bőví
tésre szánható keret ugyanis nem
változott a megnövekedő kiadások
kal arányosan. Ebből következően a
kötelezettségek és a jogok aszinkron
ban vannak, vagyis amíg a köteles
ségvállalás azonnali, addig a lehető
ségek csak fokozatosan realizálódnak
- hívta fel a figyelmet Boross Imre.
Az előadó kifogásolta a magyar me
zőgazdaságot érintő, az előzetes tár
gyalásokon elért eredményt, vele-

ménye szerint a lengyelek aktívab
ban képviselték nemzeti érdekeiket,
ezért jobb pozícióból indulhatnak
majd az egy év múlva esedékes,
tényleges taggá válás időpontjában.
Boross Imre további kétségei a me
zőgazdasági ágazatok kilátástalan
kvóta-rendszeréhez
kapcsolódtak.
Meglátása szerint a gabonatermelés
sel és az olajosmagvak előállításával
foglalkozó gazdálkodók számíthatnak
a legjobb lehetőségekre. A tejterme
lő és a húsmarha nevelésére vállal
kozó gazdák azonban olyan szigorú
kvóta-rendszer diktálta előírásokba
ütköznek majd, amelyek csak hosszú
évek múlva teszik rentábilissá ezt az
ágazatot. Boross Imre történelmi pár
huzamot vont az Osztrák-magyar Mo
narchia és a mai magyar mezőgazda
ság szerepvállalása között.
- Nyersanyag-előállítókká vált az or
szág a monarchia idejében, de a fej
lődés látványos volt. Ugyanez a sze-

Vállalkozók az unióban
Magyarország következő 10-15 évé
nek fejlődési irányvonalait összefog
laló Nemzeti Fejlesztési Tervben fon
tos szerep jut a kis- és középvállalko
zások támogatásának. A vállalkozás
fejlesztés, a támogatási rendszerek
volt a témája az MSZP Vas Megyei
Szervezetének Közgazdasági Tagoza
ta által szervezett fórumnak április
10-én a Kemenesaljái Művelődési
Központban.
- A kis- és középvállalkozókat támo
gató pályázati rendszer célja egyrészt
a tőkehiány pótlása, másrészt az eu
rópai uniós csatlakozásra való felké
szülés jegyében szeretnénk megtaní
tani pályázni a vállalkozókat - kezdte
előadását Leskó Tamás, a Gazdasági

és Közlekedési Minisztérium osztály
vezetője, majd a Széchenyi Vállalko
zásfejlesztési Program részleteiről tá
jékoztatta a jelenlévőket.
A kis- és középvállalkozóknak szóló,
kilenc felhívást tartalmazó program
csak nevében azonos a Széchenyi
Tervvel, attól számos ponton eltér. A
keretösszeg már a pályázati felhívás
ban szerepel, minden kis- és közép
vállalkozó, aki megfelel a feltételek
nek, támogatásban részesül, továbbá
az értékelés pontozásos rendszerben
történik - hangzottak az előadó által
kiemelt pozitívumok. Pályázhatnak a
vállalkozók a feldolgozóipar területén
nyújtandó támogatásra, korszerű vál
laltirányítási rendszerek kialakítására,

Igen Európára
Ügydöntő népszavazást tartott a Magyar Köztársaság
április 12-én az Európai Unióhoz való csatlakozás kérdé
sében. A szavazás eredménye országos és helyi szinten
is pozitív lett. Celldömölkön a 9563 választópolgárból
4436-an jelentek meg az urnáknál, 4411 érvényes és 21
érvénytelen szavazat lett. Az érvényes szavazatok közül
3700 volt az igen és 711 volt a nem. A népszavazáson
való részvétel megegyezett az országos átlaggal, 46,6
százalék volt, az igen szavazatok aránya is az országos
átlaghoz közeli, 83,3 százalék volt.

repvállalás lesz a jellemző a csatla
kozás utáni időszakra is, csak a konk
rét, hosszú időre tervezett program
hiányzik még a mai mezőgazdaság
ból - mondta bejezésül az egykori
miniszter.
A polgári kör legközelebbi találkozóját
májusban tartják, a vendég Kovács
Ferenc országgyűlési képviselő lesz.
"NÉMETH IBOLYA

valamint üzleti tanácsadói szolgálta
tás igénybevételére. Nonprofit szer
vezetek igényelhetnek forrást kis- és
középvállalkozások európai uniós in
tegrációs felkészítésére. A felhívások
között szerepel a beszállítók, a vállal
kozók hálózatos együttműködésének,
a minőségbiztosítás bevezetésének, a
mikro- és kisvállalkozások interneten
való megjelenésének támogatása,
valamint a fejlesztésre igénybe vett
hitelek kamattámogatása.
A Széchenyi Vállalkozásfejlesztési
Programon kívül még számos belföl
di és külföldi pályázati lehetőség áll a
kis- és középvállalkozók rendelkezé
sére, hogy a következő években elér
hessék a nyugat-európai fejlettségi
szintet, és versenyképesek marad
hassanak a „25-ök Európájában" is.
»FONYÓ ROBERTA

Elsősök lesznek
Április 10-11-én írathatták be az általános iskolák első
osztályába a 2003/2004-es tanévre gyermekeiket a
szülők. Molnár Gábor művelődési szakreferenstől m e g 
tudtuk, a legtöbb - összesen 41 fő - első osztályos a
Gáyer Gyula Általános iskolában kezdi a következő
tanévben az iskolai tanulmányait. Az Eötvös Loránd
Általános Iskolába 35, a Berzsenyi Lénárd ÁMK-ba 2 1 ,
a Szent Benedek Katolikus Általános Iskolába pedig 26
apróságot írattak be.

A kitüntetés az egyén és a szakma
elismerése
A megye önkormányzata öt celldömölki közéleti személyt tüntetett ki március 15-e alkalmából a Vas Megye Ö n 
kormányzata Szolgálatáért díjjal. A kitüntetetteket arról kérdeztük, mit jelent nekik az elismerés.
Dummel Ottó,
a közigazgatási

tagozat

díjazottja

Or. Bellámé Horvóth
a kulturális tagozat

• 1

A ma 42 éves műszaki szakember
1981-ben került Celldömölkre. Tizen
négy évvel ezelőtt nevezték ki a vá
rosi tanács műszaki osztályának élé
re. 1990-ben a Polgármesteri Hivatal
vezetői megerősítették ebben a tiszt
ségében.
- Először is visszaigazolást jelent a díj.
Annak bizonyítékát, hogy befogadott
a város, ahol 21 éve dolgozom. Az,
hogy én Vas megyét és Celldömölköt
is szeretem, nem kétséges, de hogy
a város is magáénak érez, ezt talán a
díj tanúsítja. Ezen kívül szakmai elis
merést is jelent, a szakma méltatá
sát, hiszen az ehhez hasonló kitünte
tések alkalmával a legritkábban szo
kott műszaki osztály vezetője elisme
rést kapni. A mi munkák nagy terüle
tet ölel föl, rengeteg hiányossággal
és még több konfliktusforrással. Egy
szerre képviselni a hivatal, a város,
valamint a lakosság érdekeit - embe
rileg is nehéz feladat.
Nem utolsó sorban azért is kedves ez a
kitüntetés, mert a számomra legtöb
bet jelentő állami ünnepen kaptam
kézhez. Március 15-e egyrészt a törté
nelmi jelentősége miatt fontos nekem,
ugyanakkor családi ünnep is. Azon a
napon, amikor én átvettem az elisme
rést, tőlünk néhány száz kilométerre
egy egyenes ági ősöm sírját koszorúz
ták meg Kézdivásásrhelyen. Oummel
Ferdinánd egykor Gábor Áron ágyúön
tő műhelyében dolgozott, és ezen a
jeles napon az erdélyi megemlékezé
sek sorában neki is jut egy szál virág.

i

Cecília,
díjazottja

Dr. Marosfalvy
az egészségügyi

Ferenc,
tagozat

díjazottja
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Tizenkét évvel ezelőtt Nagykőrösről
került Celldömölkre. Közgyűjtemé
nyekben, levéltárakban, múzeumok
ban és könyvtárakban dolgozott vá
rosunkba kerüléséig. Harminc évet
töltött ebben a szakmában.
- Elismerést, mely örömmel tölt el.
Annak bizonyítékát látom benne,
hogy a könyvtárat fenntartó polgár
mesteri hivatal respektálta azt a
plusz munkát, mellyel még jobban
működik ez az intézmény, mint
ahogy a lehetőségeiből adódhatna.
Amikor elnyertük az Év Könyvtára ki
tüntető címet, ezzel országosan is
elismerést kapott a munka, mely egy
egész közösség egységes akaratán és
tettrekészségén alapul. A díj odaíté
lésével talán az a menedzser-szelle
mű intézményvezetés kapott elisme
rést városi szinten is, mellyel lehető
vé válik, hogy az adottságainál jóval
többet teljesítsen a Kresznerics Fe
renc Könyvtár. „Jól szolgálni és szol
gáltatni" - ez a gondolat vezérel ben
nünket, könyvtárosokat. Tudjuk, hogy
a Celldömölkön működő könyvtár
közművelődési és nem tudományos
feladatokat lát el. Ezért fontos, hogy
a város és környékén élő emberek
nek művelődési, kulturálódási és rek
reációs lehetőséget is jelentsen egy
szerre. A szemléletet, mellyel a rám
bízott intézményt vezetem, otthonról
hoztam. A mi családunkban rendező
elv volt a jól végzett munka öröme, a
kötelességtudat. E két kulcsfogalom
irányítja ma is a munkámat.

1960-ban fejezte be az orvosi egye
temet Budapesten. Ezt követően ke
rült Vas megyébe, a celldömölki kór
ház vérellátójának 37 éve vezetője.
Mindeközben 12 esztendeig kórház
igazgató főorvosként is dolgozott 1977¬
89 között. 37 éve dolgozik a celldömöl
ki kórházban, ennyi közszolgálati időt
még senki sem mondhat magáénak.
- Kellemes meglepetést, mely nagy
örömmel töltött el. Kaptam már mél
tányoló szavakat és díjakat a Vöröske
reszttől, a véradó mozgalomban vég
zett munkámért és az Egészségügyi
Minisztériumtól is a szakmai munká
mért. Most mégis meglepetésként ért
a jelölés. Hatvanhét éves vagyok, és
érzem, hogy szükség van rám. Ez elé
gedettséggel tölt el. Az elismerés na
gyon jókor jött azért is, mert a kollé
gáimnak ezzel is megköszönhetem
azt a sok segítséget, amely nélkül
nem tudnám végezni a munkámat.
A közvetlen munkatársaim mind lelki
ismeretes, jól képzett szakemberek,
ez az elismerés az ő munkájukat is
minősíti. Amikor a vérellátóba kerül
tem, akkor még hozzánk tartozott a
celldömölki és a sárvári járás is. Ezen
a területen megduplázódott a levett
vér mennyisége, amikor mi elkezd
tünk dolgozni. Azóta is tudjuk ezt az
eredményt tartani. A munkatársaim
hozzáállásán is múlik ez a teljesít
mény. Mindegyikük különös szeretet
tel törődik a véradókkal, megbecsülik
áldozatos magatartásukat.
»NÉMEIH IBOLYA

Két kitüntetett, Vass Lászlóné, a Szalóky Utcai Óvoda vezetője és Ölbei Mária, a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és
Gyermekotthon nevelőszülői tanácsadója nem kívánt lapunknak nyilatkozni. (A Szerk.)
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A méhészkedő író
Lugasa
író-olvasó találkozóra invitálta az ér
deklődőket a Kemenesaljái Berzsenyi
Asztaltársaság, a Honismereti Mun
kaközösség és a Kresznerics Ferenc
Könyvtár legutóbbi közös rendezvé
nyén. Április 10-én Alexa Károly iro
dalomtörténész mutatta be a nagyér
deműnek Ambrus Lojos Lugas című
kötetét.
- A könyv tulajdonképpen kis való
ságmesék, életleírások, beszámolók
gyűjteménye - kezdte előadását az
irodalomtörténész. Véleménye sze
rint a mű egy olyan derűs ember al
kotása, aki nagyon jól tudja, hogy a
világ tele van konfliktusokkal. A
könyv egyebek közt arra hívja fel az
olvasó figyelmét, hogy a mindennapi

»KULTURMORZSAK
Zenei napok
Három napon át tart a Celldömölki Zenei
Napok rendezvénysorozat. Április 25-én 9
órakor négy megye legjobb zongoristái tar
tanak bemutatót a zeneiskola kamarater
mében. Ugyanott 18 órakor ifj. Deák
György gordonkaművész és Detoni Dániel
zongoraművész koncertje lesz. A hangver
seny szünetében Tafota Istvánné festőmű
vész kiállítását nyitják meg. 26-án 16 óra
kor Kovács Péter orgonaművész koncerte
zik a katolikus templomban, közreműködik
Rétfalviné Süle Nóra orgonán és Sárközi
Gábor gordonon. 27-én lesz a Bárdos-fesz
tivál. 10 órakor a katolikus templomban,
14.30" órakor a KMK-ban adnak kocertet a
közreműködő énekkarok.
Hangverseny ai ifjúságnak
Ifjúsági komolyzenei hangversenyen Doni
zetti Don Pasquale című operájának ke
resztmetszetét mutatják be április 30-án
9.45 órakor a Kemenesaljái Művelődési
Központban.
Ez a Kabaré
A világhírű Cabaret című musicalt a műfaj
kiemelkedő magyar művészei mutatják be
a KMK-ban április 30-án 19 órakor. Szerep
lők: Keresztes Ildikó, Nagy Miklós, Voith Ági,
Maros Gábor, Buck Tibor. Belépőjegyeket
1800, 1600 és 1400 forintért lehet vásárol
ni az intézményben.

élet szépségeit nem szabad elfelejte
ni. Alexa Károly hangsúlyozta, a kö
tetben értékek gazdagsága áll szem
ben azzal a talmisággal, mellyel fo
gyasztó állampolgárokká akarnak
bennünket faragni. - Amikor a kenye
ret, a tejet, a lekvárt és a mézet már
megvesszük, egy városi ember egy
szer csak vállalkozik arra, hogy el
kezd méhészkedni, belekóstol a méz
készítésbe, sőt ennek élményét meg
is osztja olvasóival - fogalmazott az
irodalomtörténész.
Ambrus Lajostól, aki a rendezvényen
egy-két részletet fel is olvasott köny
véből, az író-olvasó találkozón meg
tudtuk: a Lugas megírását a maga
feladatának tartotta. A régi g y ü -
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AMBRUS LAJOS ÍRÓ

mölcsfák történetét, a szőlészet, a
borászat vagy éppen a kenyérdagasztás rejtélyeit e kötetben össze
kellett foglalnia, hogy saját környe
zetét úgymond ezzel is benépesítse.
Az író a rendezvény végén szólt még
arról, hogy „A bor útja" című követ
kező műve a könyvhét alkalmából
fog megjelenni. A képeskönyvben
Ambrus Lajos esszéi mellett Somlósi
Lajos vönöcki fotóművész képei és
Csorna Zsigmond agrártörténész írá
sai szerepelnek majd.
»TÖMBÖLY ÁGNES

Versmondó verseny
Hagyomány, hogy a költészet napján a Ke
menesalja Művelődési Központban a Dukai
Takách Judit Játékszín Alapítvány Dukai
Takách Judit versmondó versenyt rendez.
Az idei már a kilencedik alkalom volt, hogy
zsűri elé álltak a fiatal versmondók. Ezúttal
is a celldömölki kistérségből és Sárvárról
érkeztek a résztvevők. Összesen huszon
heten mérték össze tudásukat két korcso
portban. Kötelezőként a kemenesaljai köl
tőnő, Dukai Takách Judit
egy versét kellett elmon
daniuk, ami bizony nem
könnyű feladat a tizenéves
versmondók számára. Lé
nyegesen könnyebb dol
guk volt a szabadon vá
lasztott költeménnyel, hisz
azt Weöres Sándortól vá
laszthatták.
Az I. kategóriában Oszkó
Kata (Szent László Ált. Isk.,
Sárvár) végzett az első he
lyen, a második Németh
Vivien (Szent László Ált.
Isk., Sárvár), a harmadik
Kiss Flóra (Gáyer Gyula Ált.
Isk.) lett. Különdíjat kapott
Szabó Balázs (Berzsenyi
Lénárd ÁMK).
A II.kategóriában Görög
Dóra (Szent Benedek Ált.

Isk.) lett az első, a második helyen Pál Ká
roly (Berzsenyi Dániel Gimnázium), a har
madik helyen Giczi Janka (Petőfi Sándor
Ált. Isk., Ostffyasszonyfa) végzett. Különdí
jat kapott Németh Péter (Gáyer Gyula Ált.
Isk.).
A rendezők köszönik a verseny támogatói
nak a segítséget. A fotón a dobogós helye
zettek láthatók.
»VÖLGYI L
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Valahol Európában
Egy fomba dőlt város valahol Európában,
egy kisfiú magányosan, árván ül a hideg
kövön. Kuksinak hivják. Nem érti, mi törté
nik körülötte, szeretné, ha a szülei újra mel
lette lennének, és vigasztaló szavakat súg
nának fülébe. Most csak a maciját szoron
gatja, az a menedék.
A háború után a javítóintézet falai is bedől
tek. „Élek!" Hangzik lel Hosszú, egy fiatal
fiú kiáltása, és két társát élesztgeti. Élnek,
számukra a rombolás teremtett nyitott ka
put. Hosszú csapatuk élére állt, és a macit
szorongató kisfiút is maga mellé vette. Éhe
ző gyerekek százai kerültek utcára, sokan
közülük soha nem ismerték a szüleiket, és
sokan végignézték családjuk halálát, eddigi
életük pusztulását. Talán csak a felelősség
súlya alatt felnőtt Hosszú tudta felfogni:
semmi nem lesz már olyan, mint eddig,
mindegyikük sorsa megváltozott. Az utcán
kóborló gyerekseregek először egymás el
len fordultak, de az éhség összekovácsolta
őket. Egy másik banda vezére, Suhanc kivá

lóan irányítja társait, kemény kézzel tartja
össze a gyerekeket. Titkát csak Hosszú fe
dezi fel: Suhanc lány. Lassan kibontakozik
köztük a számukra ismeretlen, de jó érzés,
a szerelem. Ketten állnak a rájuk támaszko
dó gyerektömeg élére. A betevő falatokért
keményen meg kell küzdeniük, míg eljut
nak Simon Péter muzsikus házához. A csa
pat védelmezőt talál az őket megértő,
kiégett zenészben. Szokatlan számukra a
baráti közeledés. Simon Péter kenyeret ad
nekik, és megvédi őket a lopások miatt ül
döző „törvénytói". Ami egyedül felelőssé
tehető, az a háború. Az üldözők puskái
utolérték őket, Kuksi is meghalt, nem érhet
te meg a holnapot.
A zenész a gyerekekre íratta a házát, életé
ben a zene ismét értelmet nyert. A fiatalok
számára is elindulni látszik egy újfajta élet
lehetősége, egy nyugodt, üldözőktől men
tes, éhezés nélküli élet.
A Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulói dr.

gével már régóta készültek a Valahol Euró
pában című Radványi Géza rendezte film
alapján készített musical feldolgozására. A
bemutató a tanulók számára nem várt si
kert, a nézőknek felejthetetlen élményt ho
zott. A gimnazisták a darabot Budapesten, a
Vörösmarty Mihály Gimnáziumban is bemu
tatják, ahol szakmai zsűri is megtekinti az
előadást.

Bérdiné Stipkovits Ildikó tanárnő segítsé-

»SZI6ETHY JEODÓRA

Hírek az iskolákból
»Kistérségi matematikaverseny
Egyházashetyén rendeztek matemati
kaversenyt a kistérség általános isko
lásai számára. A Gáyer Gyula Általá
nos Iskolából 23 ifjú matematikus ne
vezett. A harmadik évfolyamon Szemenyei Máté 3. helyezést ért el (fel
készítő tanár: Németh Szilvia). A ne
gyedikesek között 1 . lett Mesterházi
Adrienn (Kondics Balázs), a 2. helyen
Herbath Liliána végzett (Németh Bé
la). Az ötödik évfolyamon 1 . helyezett
Márczi Péter, 2. helyezett Györkös Pé
ter lett (mindkét tanuló tanára Molnárné Nagy Anikó). A hatodikosok
versenyében Deé Ervin (Kondics Ba
lázs), a hetedikesek között Schimmer
János (Szilvágyiné Laczi Éva) lett 2.
helyezett.
»Eötvös-számítástechnika verseny
Hagyományos módon idén is meg
rendezte kistérségi számítástechnika
versenyét az Eötvös Loránd Általános
Iskola, melyen 9 intézmény 24 tanu
lója mérte össze tudását az elméleti
és gyakorlati feladatok megoldásával.
A verseny végeredménye a követke
zőképpen alakult: 1 . helyezett: Szabó
Tamás, Berzsenyi Dániel Gimnázium,

A MUSICALT A G I M N A Z I S T Á K MUTATTAK BE

felkészítő tanára Kunyikné Járó Ma
rianna. 2. helyezett: Tarczi Gábor,
Gáyer Gyula Általános Iskola, felkészí
tő tanára Bóka Ferenc. 3. helyezett:
Takács Judit, Fekete István Általános
Iskola, felkészítő tanára Pörnecziné
Lakatos Klementina. Különdíjban ré
szesült: Falusi András, Eötvös Loránd
Általános Iskola, felkészítő tanára
Nagyné Horváth Mária.
"Rajzpályázat rovarokról
A Gáyer Gyula Általános Iskola június
ban rendezi a Gáyer-hét rendezvény
sorozatot, melynek keretén belül
gyermekrajzpályázatot hirdetnek. A
pályázaton az általános iskolák 1-4.
és 5-8. osztályos tanulói, valamint az
óvodások vehetnek részt. A pálya
munkákat bármely technikával, maxi
mum A/4-es méretben, paszparturával ellátva kell elkészíteni. Intézmé
nyenként maximum tíz pályamunkát
fogadnak el, az alkotások hátlapján
kérik feltüntetni a pályázó nevét, osz
tályát, az intézmény nevét és címét.
A pályamunkákat az iskola címére
május 31-ig kell beküldeni. A mun
kákból készült kiállítás megnyitóját és
a díjak átadását június 10-én tartják.

A párkapcsolatról
gyerekeknek
Ezt egy életen át kell játszani cím
mel szervezett előadást a Keme
nesaljái Művelődési Központ és a
szombathelyi Martineum Felnőttképző Akadémia. A felső tagoza
tos gyerekeket hívták kiscsoportos
beszélgetésre, ahol a párkapcso
latok kialakításáról, hűségről és
megbocsátásról,
szexualitásról
esett szó. A Markovics Eszter szak
értő által vezetett beszélgetés
légköre olyan intim volt, a téma
annyira felkeltett a gyerekek ér
deklődését, hogy az összejövete
lek folytatását határozták el. Leg
közelebb májusban találkoznak a
szombathelyi szakemberek és a
celldömölki általános iskolások.
»N.I.

F o t ó z t a . . .
Az előző lapszámunk Magyar Jó
zsefről készült címlapfotóját
Hetényi László fényképész, fotó
riporter készítette.
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Anyu, én rossz voltam?
AZ

ÜNNEP

UTOREZGESEI

Gyermekkoromban varázsos ünne
peink voltak - hallgatom barátnőm fé
lig önmagának, félig nekem szánt sza
vait. - A húsvét mindig különös várako
zással töltött el. A tavaszi nagytakarí
tás, a csillogó ablakok, az illatos függö
nyök, az új terítők, a friss tavaszi szél, a
kertben nyíló krókuszok és nárciszok
jelezték közeledtét. Nagyszombaton a
fövő sonka és a sülő kalács illata leng
te be a házat. Édesanyám sürgött-forgott, a barkaágtól a tojásfestésig min
denre volt gondja. Mi, gyerekek pedig
édesapával lázasan festettük a külön
böző színű tojásokat, kisegítve az „el
foglalt nyuszit". Az esti feltámadási
körmeneten már együtt énekeltük az
alleluját. Gyermeki lelkemben kavar
gott a templomi misztérium hangulata
a nyuszivárás izgalmával. Húsvét reg
gelén versengve keresgéltük a bokrok,
fűcsomók és virágok tövébe rejtett
piros tojásokat, az apró csoklnyulakat,
bárányokat, csibéket. A szépen megte
rített asztal mellett emlékeiket idézge
tő rokonok és az asztal alatt csintalan

kodó gyerekek bennem az ünnep tar
tozékává váltak, jókedvű játékainkkal
és szüleink mosolygó arcával együtt.
Gyermekeink és magunk örömére ma
is féltve őrizzük és ápoljuk e régi ha
gyományokat. A családról elképzelt
idilli hangulatomat váratlanul robban
totta szét Ádámkám szemrehányó kifa
kadása: „Anya, a Böbe néni azt mond
ta, hogy én biztosan rossz voltam, azért
vitte a rollert a nyuszi a szomszéd Ger
gőnek". Haraggal vegyes bizonytalan
ság kavargott bennem. Vajon hogyan
enyhíthetem csalódott gyermekem fáj
dalmát? Mondd, mit tehet ilyenkor egy
szülő, amikor szépen épített vára egy
rossz szótól összeomlik? Hogyan mond
jam el óvodás fiamnak, hogy bizony
néha a felnőttek is tévednek, és össze
keverik a jutalmazást az ajándékozás
sal? Hisz az ajándék emeli az ünnep fé
nyét, és mindenkinek jár, viselkedésé
től függetlenül. Megbántottságában
megérti-e, ha elmagyarázom, hogy a
különféle családokban más és más szo
kások uralkodnak, így egyik helyen pi
:

Függöny-módi
A jó idő beköszöntével itt az ideje a
tavaszi nagytakarításnak, esetleg
a lakásfelújításnak. Ilyenkor - az
anyagi lehetőségeink függvényében
- szeretnénk a berendezési tárgya
kat, dekorációkat is szebbre, jobbra
kicserélni. Sokat változtathatunk a la
kás hangulatán, ha meglévő régi füg
gönyünket alakítjuk át, hiszen ha a
szem a lélek tükre, akkor a függöny
a lakásé. Nemcsak eltakarja a belá
tást a kíváncsi tekintetek elől, de ö l 
tözteti is ablakunkat, és összhangba
hozza berendezési tárgyainkkal.
Kissé megsárgult nylon (organza)
függönyünket bátran fessük be a fes
téküzletekben kapható Ibéria ruhafestékkel. Szép, egyenletes színt ka
punk, ha a festést - a leírásnak meg
felelően - mosógépben végezzük.
A merészebbek feldarabolhatják a
függönyt függőlegesen 3 - 4 csíkra,
amelyeket különböző színekkel fest
hetnek be. Érdekes látványt nyújt a
különböző batikolási technikákkal

festeti függöny. Ha gombokat, kavi
csokat kötünk bele, és úgy festjük
meg, körkörös mintázathoz jutunk,
hosszában majd keresztben legyezőszerűén összehajtogatva és átkötve
pedig kockás lesz a függönyünk.
A fal és a berendezés árnyalatához
igazítva beszeghetjük függönyünket
egyező vagy elütő színű széles se
lyemszalaggal. Mutatós ívet ad a sze
gély, ha az alsó szél közepénél
megemeljük, és körülbelül a függöny
középpontjáig felhúzatjuk az anya
got. Ha rúdkarnisunk van, ugyanab
ból a szalagból varrhatunk a felfüg
gesztéshez pántokat a tetejére, ame
lyet megkötösre vagy gombbal záródóra is készíthetünk.
Ha a lányszoba fehér függönyét sze
retnénk díszíteni, varrjunk rá külön
böző színű szaténszalagból kötött
masnikat, filcből kivágott, esetleg ra
fiából horgolt virágokat. A fiúszobá
ban megtehetjük ugyanezt kisautók
kal vagy - ha van - a szobát díszítő

ros tojást, másik helyen rollert „tojik" a
nyuszi. A lelkem mélyén értem én a
rollert ajándékozókat is, akik végre va
lami igazi meglepetéssel készülnek,
hisz az üzletek polcairól már hónapok
óta csalogatják csemetéinket kis előze
tes kóstolásra a húsvéti édességek. Ér
zem, hogy másra lenne szükség. Vajon
mire? Mikor teszek jót? Ragaszkodjak-e
hagyományainkhoz, fittyet hányva kör
nyezetem csábításainak? Vagy „halad
jak a korral", és fejezzem ki szeretete
met egyre nagyobb és drágább aján
dékokkal? Hogyan óvhatnám meg
gyermekeimet e világ visszásságaitól?
- szegezte nekem a kérdést gondter
helt barátnőm.
Mit is felelhettem volna rá? Talán azt,
hogy bízom abban, ki-ki a saját kultú
rája, igénye szerint, hagyományait
tisztelve fogadja be a változó világ kí
nálta új dolgokat. Ezek a szeretetünk
szűrőjén átfolyva érhetnek igazi érték
ké bennünk, jelezve a mindenkori he
lyes „mértéket".
»SZABÓ VIKTÓRIA

dekortapétán található más motí
vummal, a hálószobában pedig hold
dal és csillagokkal. Varrás helyett két
oldali ragasztóval is rögzíthetjük a
dekorációt, így mosás előtt könnyen
eltávolítható. Egyedivé varázsolják
függönyünket a felfüggesztéstől leló
gatott különböző színű és hosszúságú
selyemszalagok is. Olcsó, de mutatós
megoldás a szélek beszegése mére
tes pelenkaöltéssel.
Ha kedvet kaptak az újításhoz, en
gedjék szárnyalni a fantáziájukat,
próbáljanak ki újabb ötleteket, kísér
letezzenek bátran! Aztán, ha itt a
szép, tavaszias idő, az utcákon sétál
gatva figyeljék az ablakokat és „zsű
rizzék" a városlakók kreativitását.
»BALTiÁSl ISTVÁNNÉ

Helyreigazítás
Előző számunkban helytelenül j e 
lent meg a portré sorozatban be
mutatott Ambrus József neve, az
interjúalanyt Ambrus Lászlónak ír
ta a cikk szerzője. Az érintettől és
minden olvasótól elnézést kérünk.

»A

HELY

P O R T R É

Rácz István

Rácz Istvánról szerettem volna egy
mederbe terelt mesterportrét rajzol
ni, aztán lett belőle egy beszélgetés,
életről, munkáról, művészetről, EUról, tervekről és mindenféléről. A ke
reskedelmi tévék ilyenkor azt mon
danák, hogy „vágatlan" interjú kö
vetkezik, de erről a mi esetünkben
sajnos szó sem lehet, mert a terjede
lem határt szab nekünk. Hallgassuk,
olvassuk a mérnök-fémöntőt, kom
mentár nélkül, mindarról, amiben
bevezetőmben szó volt. Hogy rend
hagyó egy kicsit az interjú? Persze.
Nem is lehet más, ha alanya sem
szokványos.
Minden ember a maga szerencséjé
nek a kovácsa, s ahogy öregszik, erre
egyre inkább rájön. Amit valaki fiatal
korában elmulaszt, azt nagyon nehéz
behozni később. Az ajkai timföldgyár
ban eltöltött három és fél év elég

volt arra, hogy öntő ágazatos kohó
mérnökként a technikai részt tekint
ve a szakma minden területét meg
kóstoljam. Persze az a szabadság és
szabad kéz, amit én szerettem volna,
nem volt megadva. Az öntő ágazatot
egyébként is azért választottam,
mert az kapcsolódik legjobban a mű
vészetekhez, az, ami nekem mindig
is a szívem csücske volt. Iparművész
srácokkal beszélgetve arra jöttem rá,
hogy ők azért iparművészek, mert azt
a szépet, amit megcsinálnak, azt igé
nyesen, gondosan, szépen csinálják
meg, s a fantáziájukat engedi sza
badra a világ. S ez az elsődleges, a
valóban szépen elvégzett munka
mellett. Ilyen elvek szerint váloga
tom meg a munkatársaimat, enge
dem, hogy aki képes rá, szabadjára
engedje a fantáziáját. Az sem számít,
hogy esetleg hivatalosan nincs szak
mája, a munkáján meglátszik, hogy
értó mestere, művésze annak, amit
csinál. Keresem az ilyen embereket,
de azért a képzettség is lényeges.
Hamarosan felveszek egy celldömöl
ki fiút, aki a profi programozástól az
öntészetig mindent tanult, két és fél
évet dolgozott Csepelen az öntődé
ben meósként. Kiskorától fogva itt
nőtt mellettem, s azt akartam, hogy
tapasztalatot szerezve jöjjön vissza,
így őrá mint jobb kezemre számítok a
jövőben. Valahol minden, amit csiná-

Tudósok társasága
A Kemenesaljái Baráti Kör tagjai vol
tak a vendégelőadói a Kemenesaljái
Tudósok Társasága ismeretterjesztő
sorozatnak, amelyet márciusban és
áprilisban rendeztek a Kemenesaljái
Művelődési Központban.
Dr. Nagy Jenő ny. geodéta-mérnök
környezetünk titkairól, a körülöttünk
lévő világ fizikai törvényszerűségei
ről, az ég és föld hétköznapi csodáiról,
a természet rejtélyesnek tűnő jelen
ségeiről és Kemenesalja térképtörté
netéről tartott izgalmas előadást. A
helytörténeti kutatások fontosságáról,
a feltárás jelentőségéről és ezek jövő
beni lehetőségeiről df. Tungli Gyula
ny. főiskolai tanár tájékoztatta a hall
gatóságot. A sorozatot A Káli-meden

ce története című előadás zárta, me
lyen földrajzi és kultúrtörténeti utazá
son vehettek részt az érdeklődők. A
program idegenvezetője Süle Miklós
ny. iskolaigazgató volt.
Az előadások tartalmi gazdasága, a
szakemberek elragadó egyénisége és
stílusa hasznos, hangulatos perceket
szerzett az érdeklődőknek. A hallot
tak, látottak alapján Tudáspróba
feladatlap készült. A kérdéssort ápri
lis 26-ig lehet átvenni, és május 15ig lehet leadni a megoldásokat a mű
velődési központban. A legeredmé
nyesebb „próbázok" díjazásban ré
szesülnek a Kemenesaljái Baráti Kör
május 24-i közgyűlésén.

AHOL

ELÜ

lünk, egyedi, mert megtaláltuk a for
mát, de rá is tesszük a kezünk nyo
mát, s ettől különbözünk mi Ma
gyarországon az EU-tól, mert ott min
den egyforma, és szigorúan szabvá
nyosított. Az pedig tény, hogy az e m 
berek szeretik, ha az ő dolguk - ha ki
csit is, de - különbözik a másikétól.
Szerintem az is biztosra vehető, hogy
a mi szépérzékünk és fantáziánk
messze odébb lesz, mint a többi or
szágé. Visszatérve a munkákra, úgy
gondolom, hogy mindegyik munka
mérföldkő, bár azokat inkább ma
gunkban kell keresni és megtalálni,
még akkor is, ha tudjuk, hogy néme
lyiket előbb kellett volna. Fontos per
sze a több lábon állás, s emiatt fog
lalkozom az öntés mellett kályha
csempék forgalmazásával is. Öt-hat
gyártóval állok kapcsolatban, a zalae
gerszegi kályhacsempe gyár második
legnagyobb forgalmazója vagyok.
Szívesen újítunk fel, restaurálunk régi
tűzhelyeket, meghagyva mindent,
ami régi, s a javításokat is úgy végez
zük, hogy az korhű legyen. Megvan
benne az a szépség, hogy a régi idők
motívumvilágát vissza tudjuk hozni,
még akkor is, ha néha szívesebben
öntenék szobrokat.
»RO-LÓ

Díjazott szólisták
Hangszeres versenyeken vettek részt az Ádám Jenő
Zeneiskola és Művészeti Alapiskola növendékei eb
ben az évben is. A megyei szintű szombathelyi
Sistrum Zenei Versenyen több szólista is kiváló
eredményt ért el. Nívó díjas lett Németh Andrea
(tanára: Lindemanné Gosztonyi Annamária és Orosz
Sándor). Arany fokozatot kapott játékáért zongorán
Bejczi Bálint, Tarczi Gábor (dr. Tóth Lajosné) és
Ipsics Annamária (Bejcziné Németrh Tünde), kürtön
Bejzci Máté és Szabó Levente (Kovács Róbert), fu
rulyán Tarczi Réka ( Pomeisl Orsolya) és Hajmásy
Fanni (Bicsérdi Kinga). Ezüst fokozatot kapott zon
gorán Földi Borbála (Bejcziné Németh Tünde), he
gedűn Zsebi Viktória (Orosz Judit), fuvolán Horváth
Lilla (Pomeisl Orsolya), csellón Rádli Ramóna
(Lindemanné Gosztonyi Annamária), kürtön Gréczi
Barnabás (Kovács Róbert), furulyán Kreif Kinga, Ko
vács Márta, Steiner Luca (Pomeisl Orsolya). Bronz
fokozatot kapott gitáron Sebestyén Aliz (Bohuss Ot
tó), fuvolán Finta Zsanett (Pomeisl Orsolya).
A Győrben rendezett területi versenyen, az Ifjú Mu
zsikusok Fesztiválján nívódíjas lett hegedűn Zsebi
Viktória (Orosz Judit), ezüst fokozatot kapott zongo
rán Ipsics Annamária (Bejcziné Németh Tünde), bronz
fokozatot kapott zongorán Bejczi Bálint (dr. Tóth La
josné), fuvolán Horváth Lilla (Pomeisl Orsolya).

»P. HORVÁTH MÁRIA
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Aranypáva díjjal kitüntetettek
Március végén Peremartonban ren
dezték meg az országos minősítéssel
egybekötött népzenei találkozót,
amelyen Kemenesalját a kemenesmagasi énekesek és citerások képvi
selték. A negyedszázados jubileumát
ünneplő együttes a 25. évfordulóhoz
méltó sikert ért el. A citerazenekar és
népdalkör az Aranypáva kitűntető cí
met nyerte el - most már második al
kalommal, a felnőtt citerazenekar or
szágos arany, a gyermek citeraegyüt
tes pedig országos ezüst minősítést
szerzett.
Az együttesek vezetője kezdettől fog
va Sebestyén Zoltán, aki a kemenesmagasi-szergényi iskola igazgatója. A
kemenesmagasiak joggal büszkék
együtteseik kiváló eredményeire, hi
szen nemcsak falujuk, hanem egész
Kemenesalja hírnevét öregbítik.
»VÖLGYI L

A népzene és néptánc ünnepén
Tiszta forrásból címmel népművészeti
napot tartott a Kemenesaljái Művelő
dési Központ. Dalokkal, táncokkal vár
ták az április 13-án rendezett prog
ramra az érdeklődőket. Először Mol
nár Gábor, Celldömölk önkormányza
tának
művelődési
szakreferense
mondott köszöntőt. Ezután a Bobai
Daloskör lépett színpadra. Műsoruk
ban bakonyi népdalcsokor, vasi duda
nóták és párosítók szerepeltek, majd
az Ádám Jenő Zeneiskola és Művésze
ti Alapiskola néptánc tagozata somo

»Postánkból
Intelligenciából, udvariasságból jeles
Erkölcsi bizonyítványt adtam fel április 15-én délben
a városi postahivatalban. Feladtam a szükséges két
ezer forintot, és adtam volna be az előre kiállított
ajánlócédulát, de közben észrevettem, hogy rossz
címet és irányítószámot írtam a borítékra. Kérdé
semre a postai ügyintéző hölgy udvariasan segített,
kijavította a helytelen címet. Sőt arra is felhívta a fi
gyelmemet, hogy beletettem-e a csekket a boríték
ba, s már előzékenyen ragasztotta is az ügyiratra,
hogy rendben. Nagyon jólesett ez a mai világból
egyre jobban hiányzó magatartás, hiszen a postai
ügyintéző hölgy mondhatta volna azt is, hogy javít
sam ki én, ha az ügyben megfelelően akarok eljár
ni. Köszönet érte egy celldömölki állampolgártól.
{Név és cím a szerkesztőségben)
10

gyi lassút és friss csárdást táncolt. A
Hetyei Daloskör fellépése után az
Ostffyasszonyfai Citerazenekar és
Népdalkör mutatta be műsorát. A
rendezvény első része a pápai Vadvi
rág Néptánc együttes táncával zárult.
A program keretében nyílt meg Sípos
Ágnes és Berta István fazekasok kiállí
tása a KMK galériájában. Ezután újra a
színházterembe invitálták a közönsé
get, ahol az idei évben 25 éves, Arany
páva-díjas Kemenesmagasí Citeraze
nekar és Daloskör lépett fel Brahms VI.

magyar táncával, szatmári és vasi nép
dalcsokorral, majd a 2002 őszén ala
kult arany- és ezüstérmes Celli Népdal
stúdió énekesei következtek. Tőlük ba
konyi, vasi és balatoni népdalokat hall
hatott a közönség. Befejezésként az
immár 31 éves Kemenesalja Néptánc
csoport foglalta el a színpadot. A cso
port az elmúlt évtizedek alatt számos
arany- és ezüstminősítést, nívódíjat ka
pott. Csallóközi, zempléni, szatmári és
mezőségi táncokat táncoltak.
»SZiGETHY TEODÓRA

Kemenesi litera-túra
Jelvényszerző túrát lehet teljesíteni a
Kemenesháton december 31-ig. A tú
ra teljesítése során a résztvevők a vi
dék irodalmi emlékhelyei közül ke
resnek fel néhányat. A javasolt útvo
nal: Celldömölk - Kemenessömjén Kemenesmihályfa-- Csönge - Ostffyasszonyfa; Berzsenyi Dániel, Weöres
Sándor, Petőfi Sándor nyomában. A
túra útvonalának részletes leírása és
az ellenőrző lap átvehető Szombat
helyen, a Megyei Művelődési és Ifjú
sági Központ információs szolgálatá
nál és a celldömölki tourinform irodá

ban. {Kérésre levélben vagy e-mail
ben is elküldik.) A kitöltött ellenőrző
lapok ugyanitt adhatók le, ahol 100
forint nevezési díj ellenében a túrát
végigjáfók megkapják a teljesítést
igazoló kitűzőt.
További
információ:
Alpokalja Turista Egyesület, Szombat
hely, Ady tér 5. Telefon: 94/312-535,
e-mail.robert. orban@mail.vmmik.hu
Torurinform Iroda, Celldömölk, Dr.
Géfin tér 1 . Telefon: 06 95/423-940,
e-mail: celldomolk@tourinform.hu

• OLVASÓI"
Megkérdettük
» válaszoltak
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Elmondaná a véleményét?

• IÍSDF7: TOMBOLT ÍGNES

•FOTÚ; WkGYI LÍ511Ó

Varga
Sándorné

Akár a város nyilvánossága
előtt is szívesen elmondanám
a véleményemet Celldömölk
vezetőinek. Sajnos ritkán szer
veznek nyilvános vitafórumo
kat, ahol az egyszerű embe
rek is megoszthatnák gondjai
kat és sérelmeiket a település
irányítóival. Egy ilyen fóru
mon pedig magam is felszó
lalnék, és azt hiszem, elsősor
ban a polgármesterhez intéz
ném szavaimat. Felhívnám
egyebek közt arra is a figyel
mét, hogy a településért még
többet kell tennie, és az itt
élőknek új munkahelyeket kell
teremtenie.

Recetar
Zoltánná

Elmondanám a v é l e m é n y e 
met, ehhez inkább a szóbeli
formát választanám. Úgy gon
dolom, ha az ember szóban
nyilatkozik, akkor talán jobban
odafigyelnek rá a polgármes
teri hivatalban, mint ha egy
beadványt küldene. Azt sze
rintem könnyebb félre tenni,
és a választ így elkerülni. Ha
mégis tollat ragadnék, az Új
Kemenesalja olvasói fórumá
ba küldenem el levelemet, er
re ugyanis mindenképpen vá
laszolnia kellene a városveze
tésnek, ez elől nem lehet ki
térni. Eddig azonban egyik va
riációt sem alkalmaztam.

Géczi Attila

Úgy gondolom, ha valaki nem
mondja el a véleményét, az
belenyugszik a dolgokba. Le
gyen szó bármiről, akár nyilvá
nos fórumon, akár négyszem
közt is megosztanám gondola
taimat a város élén állókkal.
Sajnos Cellben erre kevés alka
lom kínálkozik, szerintem hi
ányzik a megfelelő kommuni
káció a városvezetés és a pol
gárok között. A véleményemet
inkább szóban mondanám el,
csak súlyosabb esetekben hasz
nálnám ki a helyi sajtó kínálta
lehetőségeket. Azt azonban
minden esetben elvárnám,
hogy választ kapjak.

»Egészségügyi SZOLGÁLAT
1. csütörtök
dr. Kovács Zoltán
Tompa Kálmánná
2. péntek
dr. Kiss Imre
Karádi Ferencné
3. szombat
dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
4. vasárnap
dr. Mesterházy Gábor
Tompa Kálmánná
5. hétfő
dr. Kovács Zoltán
Karádi Ferencné
6. kedd
dr. Szabó Ildikó
Horváth Katalin
7. szerda
dr. Gájer Tatjána
Tompa Kálmánná
8. csütörtök
dr. Pánykó Magdolna
Karádi Ferencné
9. péntek
dr. Schrott Olga
Horváth Katalin
10. szombat
dr. Pánykó Magdolna
Tompa Kálmánná
11. vasárnap
dr. Mesterházy Gábor
Karádi Ferencné
12. hétfő
dr. Gájer Tatjána
Horváth Katalin
13. kedd
dr. Márton Katalin
Tompa Kálmánná
14. szerda
dr. Bárdi Gusztáv
Karádi Ferencné
15. csütörtök
dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
16. péntek
dr. Tőzsér Mária
Tompa Kálmánná
17. szombat
dr. Nagy János
Karádi Ferencné
18. vasárnap
dr. Nagy Ildikó
Horváth Katalin
19. hétfő
dr. Szabó Ildikó
Tompa Kálmánná
20. kedd
dr. Schrott Olga
Karádi Ferencné
2 1 . szerda
dr. Nagy János
Horváth Katalin
22. csütörtök
dr. Pánykó Magdolna
Tompa Kálmánná
23. péntek
dr. Kovács Zoltán
Karádi Ferencné
24. szombat
dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
25. vasárnap
dr. Márton Katalin
Tompa Kálmánná
26. hétfő
dr. Bérdi Gusztáv
Karádi Ferencné
27. kedd
dr. Schrott Olga
Horváth Katalin
28. szerda
dr. Kovács Zoltán
Tompa Kálmánná
29. csütörtök
dr. Pánykó Magdolna
Karádi Ferencné
30. péntek
dr. Gájer Tatjána
Horváth Katalin
3 1 . szombat
dr. Kassas M. Khaled
Tompa Kálmánná
Május 2. helyett április 26. (szombat) munkanap, 16 órától nagy ügyelet.
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Salamon
Zoltánná

Ha lehetőségem lenne rá, ter
mészetesen elmondanám a
véleményemet. Leginkább szó
ban szeretek felszólalni, így
ugyanis jobban ki tudom fejez
ni magam, mint írásban. Ezt a
formát ugyanakkor hatáso
sabbnak is tartom. Szerintem
az önkormányzatnak többször
kellene közmeghallgatásokat
szerveznie, ahol mindenkinek
alkalma lenne a szabad véle
ménynyilvánításra. A vezetőség
figyelmét elsősorban Pityervárra hívnám fel, ahol magam
is élek. A városnak ezzel a ré
szével ugyanis szerintem ke
veset foglalkoznak.

Szórakoztató
programok
A Kemenesaljái Művelődési Központ több
szórakoztató rendezvényt is szervez. Április
26-án 18 órakor Mario ad műsort a színház
teremben. A belépőjegy ára 1000 forint. 22
órától diszkó lesz az előcsarnokban.
Május 1-jén majális a városközpontban. 9
órától kirakodóvásár és vidámpark lesz, 16
órától a helyi művészeti csoportok adnak
műsort, 17.30 órakor kezdődik a Siesta Plusz
koncertje, 19 órakor kezdődik az utcabál, ze
nél a Siesta együttes, 20 órakor a sztárven
dég Balázs Pali táncdalénekes lesz.
3-án 20 órakor Májusi party címmel szóra
koztató rendezvény lesz a színházteremben,
fellépnek a Rocky-Dilly ARRC táncosai és a
Siesta együttes. 21.30 órakor szárvendég a
Romantic együttes. A belépőjegy ára 1000
forint.

"APRÓHIRDETÉS
Hűtőszekrény és hűtőláda olcsón
eladó. Érd.: 06 30/348-6576
: 11 ¿
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Celldömölkön randevúitak
az ország legjobb diáktornászai
Az ország legjobb diáktornászai - hatéves kortól tizennyolc évesig - Celldömölkön, a sportcsarnokban versenyeztek egymással április
közepén. Sporttörténelmi napok voltak ezek,
hiszen első ízben rendeztek diákolimpiai or
szágos döntőt városunkban. A mintegy 900
tornász a területi döntők alapján kvalifikálta
magát a celldömölki döntőbe.
A középiskolás korosztály valamennyi sze
ren, az általános iskolások három-három
szeren mutatták be tudásukat a nemzetkö
zi pontozóbirók előtt. A celldömölkieket a
két általános iskolai korosztályban a Szent
Benedek iskola leány tornászai képviselték.
Czupor Ferencné és Somogyi Judit tanítvá
nyai remek teljesítményt nyújtottak. Az
edzők az első hat közé várták a csapataikat.
A tanítványok hozták a formájukat, és a 7¬
8. osztályos csapat - tagjai: Nagy Ivett, Hor
váth Fruzsina, Horváth Zsuzsa, Kereki Cintia,
Bognár Zsófia, Sebestyén Kinga és Balázs
Viktória - remek teljesítménnyel bronzér
mes lett a rendkívül szoros versenyben, az
alsósok pedig az ötödik helyen végeztek.
Az alsós csapat tagjai voltak: Nagy Vivien,
Varga Szilvia, Somogyi Judit, Marton Laura,
Takács Viktória és Kiss Patrícia.
A diákolimpia országos döntőjének vég
eredménye a következő lett azokban a kor
csoportokban, ahol a celldömölkiek is indul
tak. L-H. korcsoport, leány: 1. Bocskai János
Ált. Iskola, Debrecen, 2. Arany János Ált. Is
kola, Szeged, 3. Eötvös József Ált. Iskola,
Szolnok, 4. Körösi Csorna Sándor Ált. Iskola,
Budapest, 5. Szent Benedek Ált. iskola, Cell
dömölk, 6. Újvárostéri Ált. Iskola Ózd.
III.-IV. korcsoport, leány: 1. Bocskai János Ált.
Iskola, Debrecen, 2. Újvárostéri Ált. Iskola,
Ózd, 3. Szent Benedek Ált. Iskola, Celldö
mölk, 4. Arany János Ált. Iskola, Szeged, 5. a
kőröshegyi Ált. Iskola és a Batthyány Kázmér
Ált. Iskola, Siklós (azonos pontszámmal).
Celldömölk ismét nagyon kitett magáért.
A szervezők figyelték a vendégek gondo
latait is, és szinte még a lehetetlent is tel
jesítették, így aztán nem véletlen, hogy
valamennyi versenyző szép emlékkel tá
vozott Kemenesalja fővárosából, függetle
nül attól, hogy hányadik helyen végzett.
A rendezésről a legmagasabb sportfóru
mokon is elismeréssel szóltak.
A szervezömunka oroszlánrészét Czupor Fe
rencné Éva/Éva néni (kinek hogyan) vállalta
magára, de mint mondta, szinte az egész
tantestület a segítségére volt. Kiemelte,
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hogy Varga László, a műszaki szakközépisko
la igazgatója is szinte állandóan a helyszínen
volt, és mindenben készségesen segített. Az,
hogy ezt a jelentós sportrendezvényt Celldö
mölk kapta, elsősorban Czupor Ferencné sze

mélyének köszönhető, aki éppen e jeles
alkatomkor vette át dr. Varga Zoltántól, a Vas
Megyei Sportigazgatóság igazgatójától a Vas
megye tornasportjáért elismerő oklevelet.
»VÖLGYI LÁSZLÓ
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AZ OTODIK HELYEZETT CSAPAT

A tornasport megszállotja
Czupor Ferencné a Celldömölki Szent Benedek Kato
likus Általános Iskola testnevelő tanára a tornasport
közismert alakja nemcsak Celldömölkön, hanem or
szágos szinten is. Nyolcéves korában kezdett el tor
nászni a celli leányiskolában, a tehetségét dr. Oszkó Zoltánné (Szöszi néni) fedezte fel. Rengeteget
köszönhet - mint mondja - Deák Jenőnének, a gim
názium hajdani testnevelő tanárának, a tornasport
iránti megszállottságot ö plántálta bele. Később
Szombathelyen, a cipógyár tornaszakosztályában
vált I. osztályú sportolóvá. Az aktív sportolás befe
jezése után edzósködni kezdett volt iskolájában, s
az áldozatos munka meghozta az eredményeket is,
sikert sikerre halmozott. Megszállottságát jelzi,
hogy egymás után szerezte a szaktudásához szüksé
ges okleveleket, s a kiegészítő szak diplomáját negyvenévesen kapta kézhez.
Az Eötvös iskola után a Szent Benedek iskolában nevelte és neveli a tornászpalán
tákat, most már a volt kedves tanítvány, Somogyi Judit társaságában. Hosszú lenne
a harmincéves edzői pályafutást felsorolni, helyette álljon e helyen az, amit a be
szélgetésünk alkalmával mondott: Büszke vagyok arra, hogy ebben a kisvárosban
két tornaedzót is kineveltem Kovács Hajnalka és Somogyi Judit személyében. Bízom
abban, hogy nekik már könnyebb dolguk lesz, mint nekem, és a város vezetősége
is melléjük áll, hiszen a város nevét a tornasport is szerteröpití az országban.

Tovább tart a góliszony
BKV Előre-CVSE-Antók FC 2-0 (0-0)
Budapest, április 13. 200 néző. NB
l/B bajnoki labdarúgó-mérkőzés. Ve
zette: Harsányi József (Filus, Tumó).
BKV: Szűcs L. - Szekeres, Hegedűs,
Kovács A., Filó T. (Disztl M. a 69. p.) Vörös, Horváth Cs., Földvári, Ruppert
(Török S. a 46. p.) - Mészáros, Molnár
(Ruzsics a 46. p.). Vezetőedző: Dajka
László.
Celldömölk: Baji - Orovecz, Takács B.,
Szöllősi, Lengyel - Csernák, Pintér
(Németh J. a 64. p.), Tóbiás, Marius Takács Sz., Csíkvár (Bozsó a 75. p.).
Edző: Sebestyén Attila.
Góllövők: Ruzsics (2). Jók: Ruzsics, Tö
rök S., Hegedűs, Földvári, ili. Baji, Ta
kács B., Tóbiás. Sárga lap: Horváth Cs.
(buktatta Takács Bélát) a 62. p., ill.
Tóbiás (buktatta Horváth Csabát) a
66. p. Szögletarány: 6:1 (2:0).
CVSE-Antók FC-Újpest FC-Fót 0-0 (0-0)
Celldömölk, április 19. 500 néző. NB
l/B bajnoki labdarúgó-mérkőzés. Ve
zette: Mészáros István (Kovács Zs.,
Böröczi).
Celldömölk: Baji - Orovecz, Dobos,
Takács B., Lengyel - Csernák, Jáger
(Szöllősi a 7 1 . p.), Pintér, Marius Bozsó (Csíkvár a 67. p.), Takács Sz.
(Németh a 84. p.). Edző: Sebestyén
Attila.
Fót: Miski - Vaskó, Zoufal, Páles,
Szlezák - Gohér (Sándor az 57. p.),
Kapcsos, Bánka, Hajdú (Csopaki a 63.
p.) - Lázár, Palásthy (Jeferson a 80.
p.). Vezetőedző: Sarlós Tamás.
Jók: Baji, Dobos, Lengyel, Pintér ili.
Kapcsos, Szlezák, Hajdú. Sárga lap:
Vaskó (buktatta Csíkvárt) a 75. perc
ben. Szögletarány: 4:9 (3:1).
A l NB l/B ÁLLASA
1 . Pécs
2. Bük
3. Rákospalota
A . Nyíregyháza
5. LFC-Haladás

Gól nélkül nehéz a pontszerzés. Az
utóbbi négy találkozón, mint a baj
nokság során oly sokszor, jobbnál
jobb helyzetek maradtak kihasználat
lanul, aminek eredménye csupán egy
bajnoki pont. Igaz, kiesési helyezés
már nem veszélyezteti a csapatot,
ezért a szurkolók szerint nyugodtabb
és bátrabb játékkal illene a csapatnak
kirukkolni, legalább a hazai mérkőzé
sein. Kissé szomorúan kellett a Fót el
leni mérkőzésen konstatálni néhány
jó képességűnek tartott játékos ese
tében, hogy képtelen volt a folyama
tos játékra. Kétségtelen, hogy ezen a
meccsen a játékvezetés színvonala
sem szárnyalta túl a magyar átlagot,
de ennek ellenére nem csak a bíró
kon, inkább a helyzetek látványos el-

Az NB l/B 23. forduló mérkőzéseinek
eredményei: Nyíregyháza-Monor
4-0, Kaposvár-Rákospalota 3-0,
Balassagyarmat-Szolnok
2-3,
Diósgyőr-Lombard FC Haladás 0-0,
Fót-Bük 1 - 1 , Hévíz-Tatabánya 1-3,
Pápa-Kecskemét 0-2. Szabadna
posok: Pécs és Százhalombatta.
Az NB l/B 24. forduló mérkőzéseinek
eredményei: Százhalombatta-Balas
sagyarmat 1 - 1 , Lombard FC Hala
dás-Pápa 1 - 1 , Szolnok-Diósgyőr 3¬
0, Monor-Hévíz 1-4, Tatabánya-Rákospalota 0-2, Bük-Pécs 4-0,
Kecskemét-BKV Előre 0 - 1 . Szabad
naposok: Kaposvár és Nyíregyháza.

8. Diósgyőr
9. Szolnok
10. Kaposvár
11. BKV Előre
12. Fát
13. B-gyarmat
14. Hévíz
15. Kecskemét
16. Tatabánya
17. Celldömölk
18. Monor

puskázásán úszott el a két bajnoki
pont. Mindkét mérkőzésen csak az el
ső félidőben tudott a celli csapat elfo
gadható támadójátékot nyújtani, a
második félidőben az ellenfelek ke
rültek mezőnyfölénybe, pontot men
teni azonban csak a Fót ellen sikerült.
A látottak alapján a következő fordu
lókban sem számíthatnak a celldö
mölki csapat szurkolói a Nyíregyháza
és a Hévíz elleni pontszerzésre, ha
csak valami csoda nem történik.
»- tim -

Kemene
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE
FEIEIÓS KIADÓ:

Fehéf László polgármester

Az NB l/B 26. forduló mérkőzései:
április 26. Celldömölk-Nyíregyhá
za 17.00 órakor, Tatabánya-Balas
sagyarmat, Szolnok-Kecskemét,
Százhalombatta-Pápa,
LFCHaladás-BKV Előre, április 27. BükHévíz, Fót-Pécs, Kaposvár-Diós
győr. Szabadnaposok: Monor és
Rákospalota.

6. Százhalombatta
7. Pápa

LENGYEL MIKLÓS IS A JOK KOZOTT VOLT A FOT ELLENI MECCSEN

Az NB l/B 27. forduló mérkőzései:
május 3. Nyíregyháza-Főt, Balassagyarmat-Monor, Diósgyőr-Tata
bánya, Kecskemét-Százhalombat
ta, LFC-Haladás-Szolnok, május 4.
Hévíz-Celldömölk 17.00 órakor,
BKV Előre-Pécs, Rákospalota-Bük,
Pápa-Kaposvár.

FELELŐS SZERKESZTŐ:

Tulok Gabriella
A SZERKESZTŐSÉG TAGJAI:

Káldos Gyula, Molnár Gábor, Nagy Antal,
Tömböly Ágnes, Völgyi László (nívódíjas),
Horváth Lajos (üfökös tag)
MUNKATÁRSAK:

Fonyó Roberta, Mihók Tamás,
Németh Ibolya, Rozmán László,
Szabó László, Szigethy Teodóra,
Tarrósy Imre, Vass Veronika
SZERKESZTŐSÉG:

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/420-110
E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu
LAPTERV:

Horváth Attila
NYOMDA:

Sába Oruck Sárvár
ISSN 0865-1175

à

à

»

S P O R T

Kettős hazai győzelem Gyerekfoci
Az NB ll-es kézilabda-bajnokság tavaszi 5. fordulójában a bajnoki tabella
harmadik helyére pályázó Unitrans Coop Győrújbarát csapatát fogadta
Mátés István együttese, míg a nők szintén győri ellenfelet, a Győri VKLSE
csapatát látták vendégül.
CVSE-Celli Festék - Unitrans Coop
Győrújbarát 31:27 (14:13)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok,
100 néző, NB ll-es férfi bajnoki kézi
labda-mérkőzés. Vezette: Dobovai,
Schmidt.
CVSE-Celli Festék: Dénes - Tóth (4),
Bakonyi (6), Pozsonyi (7), Lendvai
(3), Sali (3), Gubián (8). Csere: Hor
váth (kapus), Ludvíg, Nagy, Kormos,
Csizmazia, Koronczai. Edző: Mátés Ist
ván. Jók: Tóth, Bakonyi, Pozsonyi,
Gubián.
A mérkőzés elején meglepte a cellieket a vendég gárda, kétgólos ve
zetésre tettek szert. Ez azonban
„pünkösdi királyságnak" bizonyult,
hiszen könnyedén ledolgozta hátrá
nyát a Mátés-csapat. Kemény, küz
delmes első félidőt láthattak a kilá
togató nézők, szinte végig celli ve
zetéssel. Az első játékrész paprikás
hangulatát tetézte a 29. percben a
vendégek edzőjének, Vesztergom
Zoltánnak piros lapja. A félidő végén
egygólos hazai előnnyel vonultak
pihenőre a csapatok. A második 30
percben a CVSE játékosai végig őriz
ték előnyüket, de a Győrújbarát sem
adta fel. Főleg a fiatal, de nagyon

Diáksport
»A diákolimpia döntőjében
Szentgotthárdon rendezték meg a diák
olimpia megyei döntőjének zárófordulóját
az 5-6. osztályos fiú kézilabdázók csoport
jában. A Gáyer Gyula Általános Iskola csa
pata mindkét mérkőzését megnyerte, így
veretlenül végeztek az első helyen. Ered
mények: Arany Általános Iskola 19:5, Kar
dos Általános Iskola 10:8. Az országos dön
tőt júniusban Békéscsabán rendezik, ahol
Vas megyét az ország legjobb 24 csapata
között a Gáyer iskola csapata képviseli. A
csapat edzője Bakó István.
»Dupla siker
Két területi döntőn is sikert arattak az Eöt
vös Loránd Általános Iskola labdarúgó pa
lántái. A Zalaegerszegen és Hévízen meg
rendezett 6 illetve 16 csapatos tornákon
; 14 =

tehetséges Szabó és a rutinos
Scheibelhoffer lőtte a gólokat.
A mérkőzésen ismét 30 dobott gól
fölé került a CVSE-Celli Festék, és két
bajnoki ponttal lett gazdagabb.
CVSE-Celli Festék - Győri VKLSE
32:27 (15:13)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok,
100 néző, NB ll-es női bajnoki kézi
labda-mérkőzés. Vezette: Bóna,
Miskei.
CVSE-Celli Festék: Szabó - Kertész
(6), Szomorkovits L. (4), Szomorkovits A. (7), Geiger Cs. (6), Tóth (7),
Viszló (1). Csere: Péti, Balogh (kapu
sok), Bödör (1), Hende, Foglszinger.
Edző: Molnár János. Jók: Geiger Cs.,
Szomorkovits A., Péti.
Az első félidőben fej-fej mellett ha
ladtak a csapatok, senki sem tudott
nagyobb előnyre szert tenni. A má
sodik játékrészben, 23:22-nél Mol
nár János nyitott védekezésre állí
totta át tanítványait. Ettől kezdve
Geiger Csilla beállóból, Szomorko
vits Adrienn pedig szélről eredmé
nyesebbé vált, és ez eldöntötte a
mérkőzést a celllek javára.
»VASS VERA

A különböző korosztályú gyerek labdarú
gócsapatok teremtornákon vettek részt
március elején. Az óvodás focipalánták
Szombathelyen körmérkőzéses rendszer
ben hat meccset játszottak, a három győ
zelem és a két döntetlen mellett mind
össze egyszer kaptak ki. 13-3-as gól
aránnyal, 11 ponttal a második helyen vé
geztek. A csapat tagjai: Szomorkovics Ben
jámin, Vincze Adrián, Horváth Bálint, Nagy
Roland, Déri Dominik, Oszkó Ádám, Heim
Martin, Ferenczy Máté, Jakus Tamás,
Balázsi Krisztián. Edzők: Balhási István, Ve
lencei Tibor.
A celldömölki UFC 2000 két csapata Pápán
mérkőzött. A 8 évesek csapata a jobb gól
arányuknak (8-2) köszönhetően korcso
portjukban a második helyen végzett. A
torna legjobb mezőnyjátékosának Virág
Martint, a csapat legjobbjának pedig Nó
vák Szabolcsot választották. A csapat tag
jai: Zseli Dániel, Nóvák Szabolcs, Virág
Martin, Tóth Bence, Szentpáli-Juhász Ben
jámin, Jakus Tamás, Szép Krisztián, Patakos
Ciprián. Edző: Velencei Tibor.
A 10 évesek korosztályában küzdelmes
mérkőzéseken a két döntetlen és egy győ
zelem az ötödik helyezéshez volt elég. A
csapat legjobbjának járó különdíjat Görög
Máté vehette át. A csapat tagjai: Géczi
András, Géczi Balázs, Tóth Bálint, Pleiveisz
Krisztián, Bocskor Nagy Barnabás, Görög
Máté, Kozma Ádám, Leiner Gergő, Somli
Zoltán, Velencei Balázs, Kiss Máté. Edző:
Velencei Tibor.

egyaránt az előkelő 3. helyet szerezték
meg. Az induló csapatokat az elózó évben
elért diákolimpiai eredmények alapján a
Nemzeti Labdarúgó Akadémia ajánlására
hívták meg, illetve megyei selejtezők után
kerültek a területi döntőkre. Eredmények:
Danone Kupa - Siófok 0:0, Pápa 6:0, Za
laegerszeg 0:0 (hetesekkel továbbjutó Za
laegerszeg). Ml. helyért Siófok ellen: 2:1.
Fox Kids Kupa: Győr 0:0, Zalaegerszeg 0:0,
Bábolna 1:0, döntóbejutásért 1:2 Vép; III.
helyezett: Celldömölk és Sárvár. A csapat
edzője Kazári József.
"Országos negyedik hely
Kovács András az Eötvös Loránd Általános
Iskola tanulója a Nemzeti Atlétikai Prog
ram keretében három évvel ezelőtt kezdte
el atlétikában versenysorozatát. Az idei
versenyídőszakban a diákolimpia mellett
szakszövetségi versenyeket is szerveznek,
s így az Eötvös iskola atlétái az iskolai ke
retek mellett a Kőszeg SE fiókcsoportjában

is versenyeznek. Mezei futásban egy hé
ten belül két országos döntőt is rendeztek.
A diákolimpiai sorozat befejezése Gödöllőn
volt, ahol 250 induló közül András az első
harmadban végzett. A szakági országos
döntőt Nadap községben rendezték. 80 in
duló közül András a negyedik helyen vég
zett, amely az eddigi legjobb eredménye.

PujilToto
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CELLDÖMÖLK

FÁVÁ

SZIVÁRVÁNY FOTO
TARTÁS: H-Cs:
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•
•
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Amatőr filmek expressz kidolgozása
Szakkidolgozás rövid határidővel
Képek készítése 9x13—50x70-es méretig
Feliratozás, keretes képek

V

Digitális a j á n l a t u n k

•
•
•
•

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

f

Üzletünkben nagy
választékban találhatók

• Fényképezőgépek, albumok
• Képkeretek, műsoros videókazetták
• Színes és fekete-fehér fiimek
Ha most dolgoztat ki nálunk filmet, egy Ön által
választott képről nagyítást kap ajándékba!
www.volkswagen.hu
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Celldömölkön 2 szoba, nappalis, összkom
fortos családi ház 1600 m lelken eladó.
:

8.00-12.(

S Z O L G Á L T A T Á S A I N K :

Ia

CELLI-UDVARHAZ BT.
Celldömölkön 3+2xfél szobás telefonos la
kás eladó. l.ár: 9,5 M Ft
Celldömölkön 2+1/2 sz. konvektorom lakás,
garázzsal eladó, l.ár: 9.3 M Ft
Celldömölkön 2 szobás, 57 m'-es öröklakás
eladó, l.ár: 8,9 M Ft
Celldömölkön 3 szobás csal.ház, közmű
vekkel, garázzsal eladó. Lát: 12 M Ft
Celldömölkön kisméretű lakóház 784 m
telken eladó, l.ár: 4,7 M Ft
Celldömölkön 2 szintes családi ház (4 szoba,
+nappali), közművekkel eladó, l.ár: 8,5 M Ft
Celldömölkön A szobás, igényes állapotú, öss
zkomfortos családi ház, 2 WC-vel, aknás ga
rázzsal 600 nr-es telken eladó. I. ár: 14 M Ft
Celldömölkön 94 m-es, 2*3xfél szobás
lakás, étkezővel eladó, l.ár: 13,5 M Ft
Celldömölkön 2 szobás, egyedi gázl., csal.ház
40 m'-es, közművesített melléképülettel 1100
m' lelken eladó. I.ár: 10 M FI
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Celldömölkön 2 szobás, ússzközműves
családi ház eladó. I. ár: 7,9 M FI.
Celldömölkön 1-2x félszobás, lakás tele
fonnal, kábel-TV-vel eladó, l.ár: 5 M Ft
Celldömölkön W x l é l sz. lakás, telefon
nal, kábel TV-vel eladó, l.ár: 7 M Ft
Celldömölk, Mesteri úton, 3,5 ha földterület
eladó, l.ár: 300 Ft/m'
Celldömölk belvárosában, 3 szobás, 90 m'es egyedi gázf., igényesen felújított, kifo
gástalan állapotú lakás eladó, l.ár: 12,9 M H
Celldömölk központjában 25 m'-es üzlethelyi
ség, mosdóval kiadó. l.Sri 40 000 Fl/hó nezsi
Celld.-Alsóságon 3 szobás családi ház eladó,
l.ár: 7,8 M FI
Celld.-Alsóságon 2 generációs csal.ház ga
rázzsal eladó.l.ár: 8 M Ft
Kemenesmihályfán 5 db központi lekvésűépítési telek eladó, l.ár; 1000 Ft 6 m'
Borgátán 2 szobás családi ház, közművekkel
eladó. I,ár 5 M Ft
:

Vönöckön A szoba+nappalis, bútorozol!, kifogástaian áll családiba? eladó. l.á

Újdonságok: Celldömölkön 2+féfszobás lakás eladó. Ir. ár.: 7,5 ü Ft.
Celldömölkön 95 m'-es belvároshoz közeli családi ház eladó. Ir. ár.: 12 M Ft.
Celldömölkön 2 szoba*halos igényesen felújított gázfűtéses lakás eladó. Ir. ár.: 8,5 M Ft.
Celldömölkön 3 szobás 84 m'^es belvárosi, egyedi gázfűtéses lakás eladó. ff. ár.: 8,9 M Ft.
Ügyfeleink részére keresünk Celldömölkön csal. házakat 15 M Ft-ig, 1,1,5 ¡11.2 sz. lakásokat.
Szolgáltatásaink: adás-vétel, csere, ingatlankezelés, értékbecslés, jelzáloghitel,
holland és osztrák paflnerirodéktioz történő kiközvetítés!
Helyszíni ügyintézés, hogy Ön otthonából rendezze ingatlana értékesítését!
Info: 06-30/9938-439, 06-70/316-8752 Cím: Celldömölk, R á k ó a i u. 10.
http://www.telli-udvarhaz.hu • E-mail: celli_udvarhaz_mgatlan@yahoo.com

Most még könnyebb a választás!

Új/ e g y e d i Polo modellek:
Polo First m á r 2 1 9 9 0 0 0 Ft-tól,
Polo lee klímával, 7 5 lóerős m o t o r r a l 2 Ó 9 9 0 0 0 Ft-tól
Klímaberendezés
(Polo Ice modell esetén)
Vezető- és utasoldali légzsák,
oldallégzsák elől
Elektrohidraulikus, sebességfüggő
szervokormány
(65 lóerős motorváltozattól)

T

a

Elektronikus indításgátló
Isofix előkészítés a biztonsági
gyermeküléshez
Beta rádió 4 hangszóróval
Kormányoszlop magasságés axiális állítás
Zöld hővédő üvegezés

12 év átrozsdásodás elleni
garancia
2 év teljeskürű garancia
Fényszóró magasságállítás
Fordulatszámmérő
Por- és pollenszűrő
Pótféklámpa

Az Ö n Volkswagen márkakereskedője: Vörös Szerviz Kft. • 9700 Szombafhely, Zanati u. 4.

Tel.: 94/512-200 Fax:94/512-202 • E-mail: vw@vorosszerviz.hu www.vorosszerviz.hu

A J Á N L Ó
» Könyv
Heribert Iliig: Kitalált középkor (Allprint 2002) Nyugat-Eu
rópában már hatalmas vihart kavart a könyvpiacon Iliig
munkája. Ami nem is csoda, hiszen az író és történészek
ből álló csapata nem kevesebbre „vetemedett", mint két
ségbe vonta a vezető demokráciák történeti és elvi alap
jaitjelentő Nagy Károly-i birodalmat. Iliig állítja: a történe
lem legnagyobb időhamisításáról van szó, amely szerint
gyakorlatilag 300 évet becsempésztek az öreg kontinens
nyugati felének történelmébe. Nagy Károly pedig nem
több, mint a históriai köd képzelt alakja. Szó se róla, m e 
rész elképzelés, amit a maga módján alaposan alá is tá
maszt. De ne feledjük, hogy amit leír, csak elmélet vagy
inkább történelmi krimi. Az izgalmas kötet gondolkodtat,
ismeretekkel gazdagít és még szórakoztat is.
» Zene
Ghymes: Héjovarózs (AMI 2003.) Két ország is magánének
mondhatja őket, de azért ez egy kultúra. A szlovákiai ma
gyarok által alapított együttes már az egyik legnagyobb
sztár a világ zenei palettáján. Minden egyes anyaguk rög
tön a megjelenés után bekerül a Wordl Music TOP 10-be. A
Héjavarázs sem fogja elkerülni a sorsát. Az album a szín
tiszta világzenét a könnyű- és a népzene legjobb dallamai
val és hangszereivel ötvözi.

FESTMENYVASAR
a Kemesaljai Művelődési Központban
2003. április 29-én (kedd) 1 0 - 1 9 óráig.
A kiállításon több mint 100 alkotásból választhat;
6 - 1 2 havi kamatmentes részletre is.
KÉSZPÉNZFIZETÉS ESETÉN NAGY

KEDVEZMÉNY!

SZV SZÍN-VONAL Galéria, Pécs
Telefon: 06 3 0 / 9 3 9 2 - 4 1 1

KÖ FÜRDŰ5ZOBASZALON
KÍNÁLATUNKBÓL:
• új spanyol csempék
• 9 mm-es vastagságú GRES porcelán járólapok,
rusztikus mintázattal
• gránitlapok 7,5 mm vastagságú
• hazai és import csempék, padlólapok
• kádak, mosdók, sarokkédak, szaniterek,
csaptelepek egyéb fürdőszobai felszerelések
• burkolási segédanyagok, ragasztók, fugázók

»Film
Spielberg: Kopj el, ha tudsz (UIP - Duna Film 2002) Ha va
lahol rábukkanunk a mozis kínálatok között, érdemes lesz
beülni rá. Ennek a filmnek hangulata és humora van, meg
eleganciája, ahogyan felidézi a '60-as éveket, amikor a
történet játszódik. Igazi meglepetés Leonardo di Caprio
érett játéka és Tom Hanks karakteres alakítása. Különleges
mozis csemege a rajzolt főcím, amilyet a '60-as évek óta
nem láthattunk a vásznon.
Steve Trenbirth: A dzsungel könyve 2. (INTERCOM 2003)
A tavasz másik nagy mozi-ajándéka minden korosztálynak.
Igaz, Rudyard Kipling halhatatlan története csak nyomok
ban van jelen, de ez is elég az ismert mesevilág megidézéséhez. Maugli elhagyja az őserdőt, és az indiai leányka után
ered. Új családra talál az emberek falujában. Idővel a farka
sok fiát a szíve visszahúzza a dzsungelbe, ahol Balu is vá
gyódik kétlábú barátja után. Maugli visszaszökik a vadonba,
ahová keresésére indul a kislány. Sir Khán, a tigris leszá
molni készül Mauglival, és ebből sok izgalmas kaland kere
kedik. Közben megjelennek a menetelő elefántok, a tánco
ló majmok, a vihogó keselyűk és a bűvös óriáskígyó is. A jól
kitalált filmes recept nélkülözhetetlen kellékei a dalok és
poénok, és már az elején tudjuk, mire számíthatunk, nem
is érhet bennünket csalódás - jó kis családi mozi.
»P. HORVAÍH MARIA
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A KEMENESALJA EXPÓN
kedveiményékei adunk
oi általunk forgalmaiott termékekre!

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

ESTEL BOLT melle

»Felnőttoktatás
Szombathelyen hétvégenként általános iskolai vég
zettséggel gyermek- és ifjúsági felügyelő II. szakkép
zés indul.
EUROSZOLG Bt. 1024 Budapest, Lövőház u. 17. Telefon:
06 30/940-5389, 06 1/321-3519

