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M I N D E N A L K A L O M R A H O T E L „ S Y R I U S " A R E N D E Z V É N Y H Á Z ! 

Kávéház: • Hotel: 10 kényelmes két- és háromágyas igényes szobával! 

Étterem: dohányzó - n e m dohányzó • Csobogós belső terasz kerthelység 

- Club-Söröző • Konferencia terem 

R E N D E Z V É N Y S Z E R V E Z É S 

Telefon:o6/95/424-444 - M I N D E N A L K A L O M R A ! 

C E L L D Ö M Ö L K város szívében, kultúrált környezetben - olcsó árakkal - igényes 

kényelmes hotelszobákkal, - széles étel- és italválasztékkal várja Vendégeit! 

Győződjön m e g róla személyesen! Legyen a Vendégünk! 

R E N D E Z V É N Y E K H E Z K Ü L Ö N T E R M E K ! 

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 B A R Á T S Á G O S K Ö R N Y E Z E T E T B I Z T O S Í T U N K ! 

OLCSÓ ÁRAK - KITÚNÓ HANGULAT - ZENE! 
L Á T O G A S S O N E L H O Z Z Á N K - ne higgyen a pletyónak! 

G Y Ő Z Ő D J Ö N M E G R Ó L A S Z E M É L Y E S E N , H O G Y L E H E T JÓ H E L Y E N I S 

O L C S Ó N É T K E Z N I ÉS S Z Ó R A K O Z N I ! 

O L C S Ó M E N Ü : 650 forint, előfizetve 550 forint. 

H - P - i g : 11—14 óráig! 

Előfizethető! 

R E N D E L É S : HOTEL: NON-STOP FOLYAMATOS - ÉJ JEL-NAPPAL 06/95/424-444 
P ÉS SZ: 09-01- IG N Á L U N K CSAK NÖVÉNYI OLAJAKKAL F Ő Z Ü N K ! 

Cell-Vas Kft. I ceil i-udvarház b t . 
. V A S - M U S Z A K I B O L T 

9500 Celldömölk, Dr. Géfln tér 5. (Kultúrház mögött) 
|Te1.: 06-95/420-015 * CeH-vas-kft.internettudakozo,hu 

Samsung mikrosütő 1 4 . 9 9 0 Ft 
Samsung grilles mikrosütő 2 5 . 9 9 0 Ft 
IMile mikrosütő 1 5 - 9 9 0 Ft 

Locsolótömlők minden méretben! 
Szivattyúk 7-60 m 

Á l l ó v e n t i l l á t o r o k 5 9 0 0 Ft 

Grillsütők, bográcsok nagy választékban, 
különböző méretben. 

Bográcsállvány, faszén, gyújtófolyadék, 
kocka, lámpaolaj kapható! 

Teljesen felszerelt kerékpárok 

16.900 Ft-tól. 
Tartozékok, kiegészítők nálunk bezserezhetők! 

Várjuk kedves Vásárlóinkat! 
Nyitva tartás: H-P: 8.00-17.00 Sz: 8,00-12.00 

I N G A T L A N 
Celldömölkön 2 sz., étkezős cs.ház beép. 
konyhával, garázzsal eladó. I.áf: 8,9 M FI 

Celldömölkön 3+2xtél szobás telefonos la
kás eladó. I.ár: 10,5 M Ft 

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

Osiffyasszonyfán jó éllaplú parasztház köz
müvekkel 1600 m'telken eladó. I.ár: 3,5 M Ft 

Celldömölkön 3 szobás csaüiáz, közmű

vekkel, garázzsal eladó, i.ár: n M Ft 

Vönöckön 2 sz. parasztház eladó. I4r: 500 e Ft 

Kmagasiban 2 sz. parasztház, közmiiv. 3,9 M Ft. 

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

Celldömölkön 4 szabás, Igényes állapotú, 
összkomfortos családi ház, 2 wc-vel, aknás ga
rázzsal 600 m'-es telken eladó. I. ár: 14 M Ft. 

Celldömölkön 94 mJ-es, 2*3xléi szobás 
lakás, étkezővel eladó. l.ár: 13,5 M Fi 

Celldömölkön 3 szobás, 84 nf-es, belvárosi, 
egyedi gázfűtéses lakás eladó. I.ár: 8,9 M Ft 
Celldömölkön 2+lélszobás, belvárosi lakás 

A J A N 
eladó. |.Sf: 7,5 M Ft 

Celldömölkön W x félszobás, lakás tele
fonnal, kábel-W-vel eladó. I.ár: 5 M FI 

Celldömölkön Wxfél sz. lakás, telefon
nal, kábel IV-vef eladó. I.ár: 7 M Ft 

Celldömölkön 7 szobás, 57 m'-es, gázfűtéses 
lakás eladó. Lár; 7,5 M Fi 

Celldömölk belvárosában, 3 szobás, 90 m'-
es egyedi gázf., igényesen felújított, kifo
gástalan állapotú lakás eladó. I.ár: 12,9 M Ft 

Celldömölk 2 szoba+halos, igényesen felújí
tóit, gázfűtéses lakás eladó. Ián 8,5 M Ft 

Celld.-Alsóságon 3 szobás családi ház eladó. 
Lát: 7,8 M Ft 

Nagysimonyiban 3 szobás, 100 m'-es, cs.ház, 
aknás garázzsal eladó. I.ár: 11,8 M Ft 

Celld-ön 3 sz+nappalis, igényes áll. cs. ház, 
ikergarázzsal, riasztóval eladó. Lát: 22,5 M Fl 

Celldömölkön 95 m'-es, belvároshoz közeli 
cs.ház eladó. I.ár: 12 M Ft 

Celldömölk közp.ban 76 m'-es, 1+2fétszobás 
lakás, konyhabútorral eladó, l.án 11.5 M Ft 

Újdonságok: Celldömölkön 2 db, 3 szobás, 63 m'-es, gázf. lakás eladó. Ir.ár.: 6,5 M Ft. 
Celldömölkön 3 szobás, gázfűtéses cs.ház, garázzsal, 900 m! telken eladó. Ir.ár.: 11 M Ft. 
Celldömölkön 80 m'-es összközmúves családi ház, 800 m'telken eladó. Ir.ár.: 8,2 M Ft. 
Celldömölkön kétszintes, 3 szobás cs.ház, nappalival, étkezővel eladó. Ir.ár.: 15 M Ft. 
Egyházashetyén 2 szobás parasztház, konyhabútorral 697 m'telken eladó. Ir.ár.: 4,9 M Ft. 
Egeralján 2 szobás 80 m'-es parasztház, istállóval, kamrával eladó. Ir.éf.: 3 M Ft. 
Jánosházán 4 szobás cs.ház, melléképülettel eladó. Vállalkozásra is alkalmas. Ir.ár.: 9,5 M Ft. 
Celldömölkön 3 szobás 84 m'-es belvárosi, egyedi gázfűtéses lakás eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft. 
Celldömölkön 110 m'-es, 4 szobás cs.ház, vendéglátóegységgel eladó. Ir.ár.: 14 M Ft. 
Celldömölkön 2 szobás cs.ház, bútorozott konyhával, garázzsal eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft. 

Info: 06-30/9938-439, 06-70/316-8752 Cím: Celldömölk, Rakocii u. 10. 
http://www.ee II i-udvatliai.hu * E-mail: tetli_udvaihaiJngatlan@yahoo.com 

http://www.ee
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» J E G Y Z E T 

A halál 
torkában 
Július van, tombol a nyár. Aki te
heti, a vízbe menekül a hőség 
elől. A hűsítő habok között külön
böző szórakozásokat találnak ma
guknak a fürdőzők. Négy tizen
éves lány például röplabdázik egy 
strandlabdával a derékig érő víz
ben. Szépek és vidámak, s nagyo
kat nevetnek, miközben paskolják 
a labdát ököllel, tenyérrel, ahogy 
éppen érik. Valamelyikük nagyot 
üt bele, épp a tó belseje felé. A 
szél is belekap a könnyű gömbbe, 
és viszi egyre beljebb. Egyikük -
Kati - utána indul. Nyugodt tem
póban úszik, ám a labdát csak 
nem tudja elérni. Egyszer csak rit-
mustalan kapálódzásba kezd. A 
lányok sikítoznak, segítségért kia
bálnak. Nem messze tőlük két fia
talember - akik eddig hevesen 
fröcskölték egymást a vízzel - hir
telen torpedóvá válik, erőteljes 
karcsapásokkal indul a bajbajutott 
felé. A fürdőzők dermedten figye
lik a fejleményeket. Minden má
sodperc hosszú perceknek tűnik. 
Végül is odaérnek a fuldoklóhoz, 
mielőtt az végleg elmerülne. Egy 
kicsit felsóhajt mindenki. 
A parton újabb küzdelem indul 
Kati életéért. Szerencsére orvos is 
van a fürdőzők között, s a kislány 
életben marad. 

Most írhatnám a tanulságokat, fi
gyelmeztetéseket a nyár veszé
lyeire, meg hogy életünk csak 
egy van, ami megismételhetet
len. Nem teszem. Helyette csak 
annyit: A bajbajutottat ezúttal si
került megmenteni. A halál torká
ból hozták vissza. 

»VÖLGYI LÁSZLÓ 

Nyári szünet 
a lapnál 
Kéthetes nyári szünetet tart a lapunk. 
Mivel havonta kétszer jelenik meg az 
Új Kemenesalja, egy lapszámunk ki
marad, és augusztusban is két alka
lommal jelentkezünk Önöknél. Követ
kező számunk megjelenésének ideje 
augusztus 15-e. 

A rejtőzködő tudás 
Az informális tudásnak nagy szere
pe van az emberek életében, de le
het-e hasznosítani a munkaerőpia
con is? Erre a kérdésre kereste a vá
laszt az Oracle program, amelynek 
záró partnertalálkozóját a múlt hé
ten tartották a celldömölki polgár
mesteri hivatalban. 

Egy évvel ezelőtt a Nyugat-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökség egy 
portugál egyetemmel, a toscanai in
novációs központtal és az írországi 
Dublin önkormányzatával együttmű
ködve az európai uniós Oracle prog
ram végrehajtásába kezdett. A céljuk 
az volt, hogy kidolgozzák az informá
lis tanulás felmérésének módszerta
nát és európai bizonyítványát, a 
programhoz a kemenesaljai kistér
séget választották. A szerdai záróta
lálkozón Hollósi Szabolcs projektme
nedzser elmondta, hogy 75 interjú
alanyt - munkanélkülieket, teljes, il
letve részmunkaidőben foglalkozta
tottakat - kerestek fel az interjúkészí
tők. A beszélgetések, majd az inter
júk értékelése során az alanyokban 
rejlő, nem a formális iskolarendszer
ben megszerzett tudásra összponto
sítottak, a helyes képzési irány kivá
lasztását segítették elő. A munkaerő
piac a formális tudásra, az iskolákban 
megszerzett bizonyítványokra épít. 
Kérdés: a kísérleti program alkalma
zásánál megvalósítható-e, hogy a 
hobbiból végzett tevékenységgel, a 
nem iskolai formában szerzett tudás
sal vizsga után el lehet-e helyezked
ni a munkaerőpiacon. 
Ahelyett, hogy az embereket szab
nánk a munkahelyekhez, a munka
helyeket kell az emberekre szabni, 
volt a fő gondolata a programnak. 
Éder Géza, a Vas Megyei Munkaügyi 
Központ igazgatója szerint Magyaror-

HOILOSI SZABOLCS KARADtNE PUPP I L O N Á N A K AOJA 

ÁT AZ OKLEVELEI 

szág még nem tart ott, hogy a mun
kavállalónak alakítják ki a munkahe
lyet, a tömegek azt a munkát végzik, 
ami van. A munkaerőpiacon ugyan
akkor olyan mértékű feszültségek 
vannak, amelyeknek az egyik kilába
lási módja éppen annak a tudásnak a 
hasznosítása, ami az emberben van, 
még ha nem is főállásban, de jövede
lem-kiegészítésként végezve a tevé
kenységet. 
Az interjúalanyok közül Korádiné 
Pupp llono tanárnő számolt be a ta
pasztalatairól, majd a jelenlévőknek 
átadták a programban részvételt iga
zoló oklevelet. A későbbiekben a 
program készítői kidolgoznak egy bi
zonyítványt is, ami a munkatapasz
talatokon, a papírral igazolt tudáson, 
a készségeken és a képességeken kí
vül tartalmazza az egyénre szóló 
foglalkoztatási programot is. Hollósi 
Szabolcs elmondta, hogy keresik a 
lehetőségeket, milyen intézmény
rendszerbe - képzőintézetekhez, 
munkáltatókhoz - lehet beilleszteni 
a programot. 

»TULOK G. 

Baloldali ifjak alakítottak 
kemenesaljai szervezetet 
Tizenegy taggal megalakult a Fiatal 
Baloldali Ifjak Szövetségének keme
nesaljai szervezete. A június 10-ei 
alakuló ülésen ZuschlagJános ország
gyűlési képviselő, a szervezet orszá
gos elnökhelyettese is részt vett. A 
jelen lévő tagság a kemenesaljai 
szervezet elnökéül Hojdu Ibolyát, vá
rosi önkormányzati képviselőt válasz
totta. A két alelnök Lengyel László és 
5zoöd László lett. 

A helyi szervezet első nagyobb sza
bású programja augusztus 16-án lesz, 
amikor az idén tavasszal indult Balol
dali piknik sorozat következő összejö
vetelét Celldömölkön tartják. A Ság 
hegyi rendezvényre nemcsak a Vas 
megyei FIBISZ tagjait várják, hanem 
jelen lesznek országos politikusok és 
az ifjúsági szervezet országos veze
tői, és várják a kemenesaljai érdeklő
dőket is. 



A vasút, a vasutasok köszöntése 
Az 53. vasutasnapot ünnepelték az 
ország vasutasai. Az elsőt 13 évesen 
volt szerencsém átélni Kaposváron 
nyaraló vasutas gyerekként. Ott ta
nultam meg az erre az alkalomra írt 
vasutas indulót: „Zakatol a mozdony, 
sistereg a gőz..." Bár még soká sis-
tergett, a gőzmozdony ma már csak a 
nosztalgiavonatokra jellemző. Azóta, 
korának alig egyharmada alatt hatal
mas fejlődésen ment át ez az üzem, 
melyet ma már csak úgy emlege
tünk, hogy a vasút. 
A ma emberének egészen mást je
lent a vasút, még akkor is, ha ötven 
évvel ezelőtt volt gyerek. Hát még 
akkor, ha ma fiatal, netán középkorú. 
Dízelmozdonyt, villamos mozdonyt, 

sebességet és ugyanakkor hatalmas 
elmaradást, kulturálatlan utazást, le
pusztult járműveket. Az elmaradást 
csak a szakemberek tudják megítélni. 
Természetesen észre kell vennünk a 
fejlesztési törekvéseket is - gondol
junk csak a május 24-ei, Celldömöl
kön tartott látványos jérműbemuta-
tóra -, ám nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül a lemaradást sem, különösen, 
ha kitekintünk Európára. 
Az azonban az ötvenhárom vasutas-
nap történetében is, azt hiszem, pél
dátlan, hogy éppen e jeles ünnep 
előtt kezdenek olyan átszervezések
be, amelyek zavart okoznak a fejek
ben a vasút jövőjét illetően. De a vas
utasnap akkor is vasutasnap! Azok
nak az ünnepe, akik az előbb említett 
nehézségekkel küszködve helyt áll
nak területükön, ha néha döccenve 
is, de menjen a vasút! 
Celldömölk az 1871-es vasútmegnyi
tás óta vasutas település. A község-
ben-városban mindig a MÁV volt a 
legnagyobb létszámú. Vasutas di
nasztiák alakultak ki, magam is har
madíziglen lettem elkötelezettje a 
vasútnak. A mai vasút már nem az, 
amilyennek mi ismertük meg, amit 
megtapasztaltunk, megtanultunk be
lőle. Ez már más, számunkra sokszor 
érthetetlen. A 70-es években megva
lósított vasútmegszüntetések, a for
galom közútra terelése óriási elhibá
zott lépés volt. Egyenes következ
mény: az újabb átszervezések, a ké

sőbbi létszámcsökkentések. 1993 jú
niusában a MÁV részvénytársasággá 
alakult, a vasúti törvény alapján csak 
a pályaépítés, működtetés és fenn
tartás maradt közvetlen állami fel
adat. Az rt.-nek, mint vasúttársaság
nak a tulajdona lett a járműállomány 
és minden, ami nem a pálya része. A 
MÁV a saját felelősségére gazdálkod
hat az eszközeivel - adta hírül akkor 
az MTI-Press. „Megújulhat-e a MÁV?" 
- tették fel rögtön a kérdést. Tíz évvel 
később azt mondhatjuk: „Nem ta
pasztaltunksemmi különöset". Robo-
tosai ma is húzzák az igát, bízva ab
ban, hogy akad egy kiindulópont, 
ahonnan majd vasutunk útja felfelé 
ível. 

A sok gond, elhibázott lépés közepet
te azonban vegyük észre a vasutast, 
az egyszerű dolgozót, aki forgalmi 
szolgálattevőként, mozdonyvezető
ként, váltókezelőként, mozdonysze
relőként, váltótisztítóként, kocsivizs
gálóként, raktárnokként, anyagot biz
tosító tisztviselőként, pályamester
ként, kocsirendezőként, ügyintéző
ként és még ki tudná felsorolni, mi
lyen beosztásokban áll helyt azért, 
hogy gördülékeny legyen a vonatok 
útja. S ha már városunk nem is léte
zik vasutas városnak, tiszteljük azo
kat a polgárainkat, akik munkájukat a 
vasúton lelkiismeretesen végzik. 
Szóljon a köszöntő ezúttal nekik: 
jobb, korszerűbb vasutat kívánunk! 

»MIHÓK TAMÁS 

Gyerekeknek és időseknek 
Idén is szervezett nyári programokat 
a szociálisan rászorult gyerekeknek 
és nyugdíjasoknak a Népjóléti Szol
gálat. Balhósi Istvánné, a Családsegí
tő és Gyermekjóléti Csoport vezetője 
kérdésünkre elmondta: augusztus 
11-e és 16-a között harminc apróság
gal utaznak a Balatonhoz, a zánkai 
üdülőbe. Az egyhetes nyaralást pá
lyázaton nyerték. Emellett szintén 
augusztusban szeretnének egy 
kistérségi ifjúsági találkozót is össze
hozni, ahol Kemenesalja hasonló in
tézményeinek ellátott gyermekei is 
végre találkozhatnának. A Népjóléti 
Szolgálat konyhájának udvarán a ki
csik előbb bemutatkoznának egy-egy 
előadással, majd együtt szórakozhat
nának a vetélkedőkön. 
Balhási Istvánnétól azt is megtudtuk, 
hogy az intézmény egész nyáron nyit

va áll az apróságok előtt, akik tár-
sasjátékozhatnak, és különböző sza
badidős programokon vehetnek részt. 
Terveznek egy-egy napos kiránduláso
kat Mesteribe, a Romtemplomhoz és 
a katolikus templomba. Idén két gyer
mek kérte az intézmény segítségét a 
pótvizsgákra való felkészítésben. 
A kicsik mellett a nyugdíjasok sem 
fognak unatkozni a nyáron, hiszen a 
város három nyugdíjas klubja külön
böző programokat kínál. Az időseb
bek legutóbb az Örségbe kirándultak, 
Szalafőn végigjárták a skanzent, 
majd szalonnát sütöttek, végül pedig 
a Vadása-tónál pihentek meg. 
- Tervezzük, hogy júliusban a Hegy
falui Idősek Otthonával felvesszük a 
kapcsolatot, a szakmai találkozóra 
pedig elvisszük klubtagjainkat is, akik 
bográcsgulyás mellett ismerkedhet

nének meg a hegyfalui gondozottak
kal - tájékoztatott Árvái Imréné fog
lalkoztatás-szervező. Hozzátette, a 
klubok önállóan is szerveznek a nyár
ra programokat. így az 1. számú klub 
tagjai a Balatonhoz utaznak július vé
gén, majd szeptemberben vonattal 
Gödöllőre szerveznek egy kétnapos 
kirándulást. A 2. számú klub idősei 
már jártak Kőszegen az egyik hétvé
gén, más külön programot nem ter
veznek. A 3. számú klub tagjai inkább 
megvárják a hűvösebb őszt, és szep
tember végén kelnének útra. Árvái 
Imréné azt is elmondta, a kirándulá
sok mellett egész nyáron rendszere
sen tartanak foglalkozásokat, így az 
idősebbek gyakorolhatják egyebek 
közt a virágkötészetet és a gyöngyfű
zést is. 

HÖMBÖLY ÁGNES 



Izsákfán a csatornázást tervezik 
B E S Z É L G E T É S F A R K A S Z O L T Á N N A L A T E L E P Ü L É S R Ő L 
Farkas Zoltán, az izsákfai részönkormányzat vezetője már 1977 óta a falu 
első embere. A legutóbbi választások során is élvezte a választópolgárok 
bizalmát. A részönkormányzat négy képviselőjét falugyűlésen választották 
meg, egyikük már az előző ciklusban is képviselő volt. A vezető szerint jó 
az összhang a részönkormányzati tagok között, segítik egymás munkáját. 
Havonta egyszer üléseznek, ha fontos kérdésben kell dönteniük, akkor so
ron kívül is összeülnek. Farkas Zoltánt Izsákfa jelenlegi helyzetéről, a ter
vekről kérdeztük. 

» Izsákfa Celldömölkhöz tartozik. Mi
lyen arónybon kapnak támogatóst o 
költségvetésből? 
- A rendszerváltás óta minden ránk 
eső összeget megkaptunk. A város 
költségvetéséből az útfenntartói alap 
kivételével a fejlesztésekre szánt 
összegek nincsenek lebontva. Minden 
évben a szükségleteknek megfele
lően kapunk támogatást. Igyekszünk 
mindig jogos kérésekkel, követelé
sekkel előállni úgy, hogy se Celldö
mölk, se Alsóság rovására ne menjen. 
» Lehet-e forintban megnevezni a 
kért és kapott összegeket? 
- Volt olyan év - amikor a kultúrház 
épült -, hogy tízmillió forintot kap
tunk. Volt azonban olyan is, hogy 2,5 
milliót. Mindig annyit, amennyire ép
pen szükség volt. 
» Terveznek-e idén valamilyen na
gyobb beruházást, fejlesztést? 
- Tudjuk, hogy a város nagy feladat 
előtt áll, épül majd a fürdő. Mi ezt 
tiszteletben tartjuk, hisz a miénk is 
lesz, Celldömölké, Alsóságé és Izsák
fáé. A beruházásoknál tervben van a 
kábeltévé és a csatornahálózat kiépí
tése is. Egyik sem lesz könnyű. A csil
lagpontos rendszer kiépítésével Cell¬
ben végeztek, most Alsóságon foly
tatják, és azután jön izsákfa. Sajnos a 
két településrész között nagy a holt 
tér, ez meg fogja drágítani a beruhá
zást. A csatornánál is megvannak az 
elképzelések, de a kivitelezés annak 
függvénye, hogy a saját erő és a csa
ládok anyagi helyzete mikor bírja el. 
» Mór korábban említette az útfenn
tartói alapot. Tudják már, hogy idén 
milyen összegű támogatóst kapnak? 

- Egymillió forintot fogunk kapni, ezt 
az összeget már jóvá is hagyták. Az 
újonnan épült házak előtti járdákra 
fogjuk fordítani. 
» Nem Is olyan régen a város képvi
selő-testülete az óvodaüggyel foglal
kozott, ami érinti Izsókfót is. 
- Sajnos a természetes fogyás ná
lunk is érezteti a hatását. Pillanatnyi
lag az a helyzet, hogy hat gyerek len
ne az óvodában, amely a Szalóky ut
cai óvoda'tagóvodájaként működött 

eddig. Ilyen kis létszámmal lehetet
len a működés. A képviselő-testületi 
határozat értelmében a gyerekek Al
sóságra járnak majd óvodába. A da
da, aki az óvodában dolgozott, Ságon 
is alkalmazásban lesz, így ö tudja 
majd a gyerekeket kísérni, nem lesz
nek felügyelet nélkül. Nagyon sajnál
ja a falu, hogy megszűnik az óvoda, 
mert csodálatos helyen voltak a gye
rekek. 
» Mi lesz a sorsa az óvoda épületé
nek? 
- Több lehetőség is felmerült, egyelő
re még nem hoztuk meg a döntést. 
» Celldömölk közelsége részben jó a 
településnek, részben rossz. Mi a 
helyzet a letelepedésekkel? Költöz
nek-e ki Izsókfára? 
- Mint említettem, vannak újonnan 
épült házak. Vannak még eladó ház
helyek, házak és két önkormányzati 
házhelyünk is. Természetes, hogy 
nem sokan költöznek ki, hiszen Cell¬
ben találnak munkahelyet. Innen is 
sokan járnak Celldömölkre és Sárvár
ra dolgozni. 
» Milyen lehetőségük van a fiatotok
nak Izsákfán? 
- A fiatalok szórakozási lehetősége 
szűkös, maguk próbálnak kialakítani 
programokat Miltényi Dénes segítsé-

Öttusa, öt napon át 
A Kemenesaljái Művelődési Központ öttusa táborának résztvevőire öt na
pon át öt különböző úti cél várt. A szervezők, Pálné Horváth Mária és 
Szalóky Attila, úgy állították össze a programokat, hogy felnőtt és gyerek 
egyaránt élvezhesse az együtt eltöltött napokat. 
A huszonöt résztvevő kerékpárral vágott neki minden reggel az útnak. El
ső nap Mesteribe bicikliztek, ott fürdőzés volt a program, másnap pedig 
Tokorcsra, ahol az állatokkal való bánásmóddal ismerkedtek, lovagoltak. A 
tábor harmadik napján kiserdei túra következett, majd az izsákfai horgász
tónál pecázgattak. Az utolsó előtti napon a Sándor-majorba látogattak el, 
ahol szintén kipróbálták, milyen a lovaglás, végül Sitkére kerekezett a csa
pat, ahol a kastély medencéjében mártózhattak meg. 
Mindenhol szívesen fogadták a táborozókat, akik remekül érezték magu
kat, remélve, évről évre hagyomány lesz a programból. 

»SZIGEIHY r. 

gévei. Rendelkezésükre áll a klubhe
lyiség, oda minden este mehetnek 
zenét hallgatni, tévét nézni, játszani, 
a nagyobb rendezvényeiket pedig a 
kultúrházban tartják. A könyvtárunk 
fiókkönyvtárként működik, szintén 
nyitva áll az izsákfaiak előtt. 13 éve 
hagyománya van a falunapnak, idén 
augusztus elején ismét szeretnénk 
megszervezni. A futballcsapat fenn
tartásával is a fiataloknak szeretnénk 
szórakozási lehetőséget nyújtani, 
másrészt a falu lakóinak programot 
adni a hétvégi mérkőzésekkel. Nehéz 
a csapat fenntartása, de igyekszünk 
megoldani a cellí önkormányzat kis
csoportos támogatásából és kisebb 
mértékű szponzori támogatásokból. 
A pálya nagyszerű, a celli sportcent
rum átalakítása miatt az egyik ifjúsá
gi csapatnak is lehetősége volt itt ját
szani. Próbálunk mindent megtenni 
annak érdekében, hogy az itt lakók 
jól érezzék magukat. 

»VASS VERA 
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Az aszály miatt 
katasztrofális a termés 
A téli, majd a tavaszi hónapokban ta
pasztalt szárazság nem kedvezett az 
idei gabonatermésnek. Míg az elmúlt 
években június 9-10-e körül szokták 
csak megkezdeni az aratást, addig 
idén erre már be is fejeződtek az ara
tási munkálatok a földeken. Pörneczi 
Károly, a Sághegyalja Mezőgazdasági 
Rt. elnöke katasztrofálisnak minősí
tette az ez évi termést, mely elsősor
ban a szárazságnak köszönhető. 

- Szakértők szerint 1952-ben volt 
utoljára az ideihez hasonló csapadék
ban szegény időjárás, és ilyen gyenge 
termés. Idén köze! 1000 hektárnyi te
rületen, melyről tavaly 4500 tonna 
búzát arattunk le, csak 2000 tonnányi 
kenyérgabona termett - nyilatkozta 
az elnök. Hozzátette: az őszi árpa, 
melynek aratását már szintén befe
jezték, a búzához hasonló mértékben 
sérült az aszály miatt. Ebből átlagosan 

hektáronként 2,4 tonnányi 
mennyiséget tudtak learatni. 
Pörneczi Károly szólt arról 
is, tárolókapacitásuk lehető
vé teszi, hogy a kenyérga
bonát egyelőre elraktároz
zák, majd később az egé
szet értékesítsék. A búza 
felvásárlási ára egyébként 
jelenleg 30 ezer forint ton
nánként. Az őszi árpa ton
nánkénti ára 23-25 ezer fo
rint között mozog. 

»TÖMBÖLY ÁGNES 

Táltos járt a hegyen 
A Ság hegyen fellelhető pozitív zóná
kat, energiamezőket mérte be Jóth 
Tibor táltos két tanítványával - Erőss 

Józseffel és Fenyves Péterrel - , akik 
Szita Antal meghívására érkeztek jú
nius 27-én Celldömölkre. Tóth Tibor 
nyolc éve táltos, rajta kívül csak két 
ember viseli ezt a címet Magyaror
szágon. A tanulmányok során talál
kozhattunk a táltos szóval, nemcsak 
úgy, mint paripa, ló, hanem mint 
rang, tisztség. Az Árpád-házi királyo
kat táltosok okították, akik tanítók, 
gyógyítók és papok, valamint a nem
zettudat fenntartói voltak. 
Magyarországon Kovács András ala
pított táltos-iskolát 15 évvel ezelőtt 
Budapesten, azóta nagyon sokan ta
nulnak táltosnak. A táltosok a pozitív 
energiák bemérésén kívül a gyógyí
tással is foglalkoznak. Alapelvük: 
mindennek kiindulópontja az ágy tö
kéletes helye. Ha valaki rossz helyen 
fekszik, hiába jár panaszaival orvos
hoz, nem fog meggyógyulni, amíg 
meg nem változtatja a fekvőhelyét. 

Tóth Tibor a Ság hegy kráteréből 
kiindulva három pozitív zónát fede
zett fel. Szerinte ezek a nyirokrend
szer, a légút és a vese betegségeire 
hatnak, mindenképpen érdemes 
ezeket az energiákat kiaknázni. 
Több helyet mért már be, közülük a 
legismertebb az Attila-domb, ahol a 
híres versenyló, Kincsem született. A 
táltos szerint a helynek köszönheti 
sikereit a ló. 
A Ság hegyi látogatás csak arra szol
gált, hogy Tóth Tibor meggyőződjön 
arról, a hegyen érez-e egyáltalán po
zitív energiákat. Miután erre a kér
désre igenlő választ kapott, úgy gon
dolja, alkalmas a hely a gyógyításra, 
a pihenésre, a regenerálódásra. A 
folytatást tehát várhatjuk... 
Aki addig is szeretne többet megtud
ni a táltosokról, a munkájukról, a 
gyógyításról, az érdeklődjön a Táltos 
Központban (Budapest, 14. Kerület 
Tábornok u 11/A), vagy nézze meg 
honlapjukat: www.taltos7.hu. 

»VASS VERA 

Rendőrségi 
beszámoló 
A celldömölki rendőrkapitányság múlt évi 
munkájáról és a közbiztonság helyzetéről 
számolt be a legutóbbi képviselő-testüle
ti ülésen Molnár Lajos rendőr alezredes, 
kapitányságvezető. A beszámolóból eme
lünk ki részleteket. 

A 2002. évben a rendőrkapitányságon öt
ven százalék feletti felderítési eredmé
nyességet értek el. A rendőrkapitányság 
illetékességi területén az ismertté vált 
bűncselekmények 14,1 százalékkal, 674-
ről 579-re csökkentek, közel felét Celldö
mölkön követték el. Az ismeretlen tettes 
elleni felderítési eredményesség 54,2 szá
zalékról 56 százalékra emelkedett, a nyo
mozati eredményesség 61,1 százalékos 
volt (2001-ben ez 60 százalék volt). To
vábbra is meghatározó a vagyon elleni 
bűncselekmények aránya, annak ellenére, 
hogy a számuk 20,2 százalékkal csökkent. 
A bűncselekmények számának csökkené
se annak tudható be, hogy a visszaeső bű
nözők szinte mindegyike büntetőeljárás 
alatt állt. A csökkenő tendencia valószínű
leg csak átmeneti, és aggodalomra ad 
okot, hogy nőtt a személy elleni bűncse
lekmények száma. 

430 vagyon elleni bűncselekményt követ
tek el, ezek között 156 lopás. 18 esetben 
gépjárműből loptak, 27 kerékpárt tulajdo
nítottak el, a betöréses lopások száma pe
dig 101 volt, és 31 alkalommal törtek be 
üzletbe. Személy elleni bűncselekményt 
33 esetben követtek el - ennek száma ta
valy 19 volt -, és aggasztóan nőtt, hatról 
23-ra a szándékos testi sértések száma is. 
A közlekedési bűncselekmények száma a 
tavalyelőtti 33-ról 28-ra csökkent, az ittas 
vezetések száma 27 volt. A közrend elleni 
bűncselekmények száma 72, ezen belül a 
garázdaságok száma 27 volt. Három eset
ben éltek vissza kábítószerrel, és három 
volt a gazdasági bűncselekmények száma 
is. Az ismertté vált bűnelkövetők száma 
212-ről 173-ra csökkent, viszont 12-ről 15-
re nőtt a fiatalkorúak száma. 
A bűnüldözési munkával kapcsolatban 
Molnár Lajos rendőrkapitány úgy véli, a 
felderítést nehezíti, hogy az emberek zár-
kózottabbak lettek, és nem kívánnak hiva
talos eljárásokban szerepelni. Nehezítő kö
rülménynek számít, hogy egyre több a 
rendőrség adminisztrációs tevékenysége, 
és a múlt évben létszámhiánnyal is küz
döttek. 
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Bizonyítvány útfenntartóknak 
Útfenntartó szakmunkásoknak adtak át szakképzést igazoló dokumentu
mot a közelmúltban a Mávépcell Kft-nél. A képzést a kistérségi paktum ke
retében valósították meg több megyei szervezet közreműködésével. 

A Kemenesaljái Foglalkoztatási Pak
tum egyik alapvető célja, hogy a 
munkanélküliséget csökkentse, a 
hiányszakmákban szakképzést foly
tassanak. Celldömölkön indított a 
megyei munkaügyi központ támoga
tásával a Vas Megyei Tudományos Is
meretterjesztő Egyesület felnőttkép
ző tanfolyamot, ahol tizenegyen sze
reztek útfenntartó szakmunkás-bizo
nyítványt. A képzés lezárásaként 
Pungor János, a megyei TIT igazgató
ja adta át a bizonyítványokat ünne
pélyes keretek között a szakmunká
soknak, akikkel a Mávépcell Kft. hatá
rozatlan időre munkaszerződést kö
tött. A hat hónapos intenzív tanfo
lyam elméleti oktatását a helyi szak
képző tanárai és a megyei közútke
zelő kht. szakemberei tartották, a 
gyakorlati képzés pedig a Mávépcell 
Kft.-ben, a cég főmérnökének veze
tésével folyt. 

Az ünnepségen Kovács Péter, a Vas 
Megyei Munkaügyi Központ igazga
tóhelyettese elmondta, hogy nem
csak a munkanélküliség felszámolá
sa, illetve megelőzése, hanem ami
att is fontos volt a képzés, mivel a 
gazdaság egy progresszív ágazatá
ban, az infrastruktúra fejlesztésében 
szükség van szakemberekre. A tizen
egy végzett szakmunkás közül öten 
korábban munkanélküliek voltak, ha
tan pedig a Mávépcell Kft.-nél dol
goztak. SöpteiJózsefné, a kft. igazga
tója hangsúlyozta, hogy szakmával 
rendelkezve más a munkavállalók 
megítélése a munkáltatónál, és lehe
tőség van a továbbképzésre. Fehér 
László polgármester azt kívánta a 
frissen végzett szakembereknek, 
hogy boldoguljanak a munkájukban, 
amit lehetőleg a családjukhoz közel 
végezhessenek, ebben segítségükre 
lehet új szakmájuk is. 

SÖPTEI J Ó Z S E F N É ÉS PUNGOR J Á N O S A D T Á K ÁT AZ OKLEVELEKET 

Söptei Józsefné arról is beszámolt, 
hogy a továbbiakban is szeretnének 
képzésekben részt venni. A télen sze
retnék indítani a vasútépítő szak
munkás képzést, amiben negyvenen 
tudnak majd részt venni, és a későb
biekben tervezik a villanyszerelő 
szakmunkások képzését is. 

»TULOK 6. 

Nyári továbbképzést 
tartott a kiadó 
A pedagógusok körében TANYA né
ven lett híres az Apáczai Kiadó nyá
ri akadémiája, amit június végén 
tartott a celldömölki magánkiadó. A 
negyedik alkalommal megrende
zett nyári továbbképzésen határon 
túli és honi tanítók vettek részt. 

Az egyhetes program megnyitóján 
Esztergályos Jenő, az Apáczai Kiadó 
ügyvezető igazgatója elmondta, 
hogy könyveiknek három kritérium
nak kell megfelelniük: legyenek szé
pek, szeressék a gyerekek, legyenek 
jók, és adják elfogadható áron. Az or
szág legnagyobb magán-tankönyvki
adójának igazgatója arról is beszá
molt, hogy -egy szakmai kérdőíves 
felmérés eredményeként több tet-
szési díjat is elnyertek a tankönyveik. 
A nyári akadémia résztvevőit köszön
tötte Fehér László polgármester is, 
bemutatva' Celldömölköt és Keme

nesalját a határon túlról és az ország 
számos részéből érkezett közel száz 
tanítónak. 
A nyári akadémián a tanítók kiváló 
előadókat hallgathattak. Dr. Ransch-
burg Jenő a kisiskolások tanulási 
problémáiról tartott előadást, és az 
oktatás sarkalatos problémájához, a 
tanulás tanításához is kaphattak jó 
tanácsokat. A továbbképzés napjait a 
különböző szakágaknak - művésze
tek, anyanyelv, matematika - szen
telték. 
Az anyanyelv napján Grétsy László 
beszélt az édes anyanyelv helyzeté
ről a harmadik évezred elején. Óra
elemzések, módszertani vásárok szí
nesítették a szakmai rendezvényso
rozatot, és szabadidős programokon -
kirándulások, fürdés, bábelőadás - is 
részt vehettek a Tanítók Nyári Akadé
miájának hallgatói. 

»16. 

Ezüstmise 
Ezüstmisén kö
szöntötték Keme
nesalja hívei és a 
paptársak Kovács 
Ferenc káplánt, 
akit 25 évvel 
ezelőtt, 1978. jú
nius 18-án szen
teltek Szombat
helyen pappá. Pá
lyafutását Szent
gotthárdon kezd
te, majd átkerült 
a zalaegerszegi Mária Magdolna Plé
bániára, ahol egykor Mindszenty bí
boros is tevékenykedett. Kovács Fe
renc álma mindig az volt, hogy búcsú
járóhelyen szolgálhasson, így 15 év
vel ezelőtt örömmel jött Celldömölk
re, hogy a Szűzanya kegytemplomá
ban lássa el papi teendőit. A káplán 
jelmondatául, mely szerint mind
máig tevékenykedik, a Szentírásból 
választott idézetet: „Gyöngék közt 
gyönge lettem, hogy megnyerjem a 
gyöngéket." 

»1 Á. 
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Kemenesaljához kötődő szerző 
ben, a megszólalás őszinteségében 
és látásmódjának elemző érzékeny
ségében rejlenek, olvasható a könyv 
hátoldalán. 
László Ernő versgyűjteményét a Szép
halom Könyvműhely adta ki. 

Részlet László Ernő Kemenesalján cí
mű verséből 

A Ság hegy ódon timpanonja 
alott, o nyárfák törzse közt 
petrencéken, a rét goromba 
szénaszobrain leng a köd. 

Úgy érzem, mintha múzeumba 
mennék, először érzem úgy. 
Sohasem hittem, hogy a múltba 
ilyen egyenes lesz az út 

s ilyen meredek. Megszokásból, 
mintegy belépőjegy helyett, 
leszakítok az egyik ágról, 
s kettétépek egy levelet. 

Ropog az égbolt címmel versgyűjte
ménye jelent meg az Ünnepi Könyv
héten a kemenesaljai származású 
László Ernőnek. A szerző a kötet aján
lójában a következőket írja: „A Vas 
megyei Mesteriben születtem 1939. 

március 25-én. Celldömölkön, az ak
kori Gábor Áron (ma Berzsenyi) Gim
náziumban érettségiztem 1957-ben, 
majd az ELTE Bölcsészkar következett. 
Utána három évig voltam IBUSZ-, il
letve EXPRESS-idegenvezető. 1965-
től nyugdíjazásomig középiskolás 
kollégiumi nevelőtanárként dolgoz
tam. Verseim az érettségivel egy idő
ben kezdtek megjelenni. Budapestre 
kerülve a 70-es évek közepéig rend
szeresen szerepeltem az akkori iro
dalmi folyóiratokban (Kortárs, ÉS, Új 
írás stb.) és napilapokban. írni írtam 
később is, de nem publikáltam. Ezt a 
késői kötetet főleg régi verseimből 
válogatva állítottam össze azzal a re
ménnyel, hogy aki ismert, rám ismer 
még, s aki most ismer meg, be- és 
elfogad." 

László Ernő versgyűjteménye négy 
évtizedet fog át: az életmű legjavát 
adja, amelynek ma is érvényes érté
kei elsősorban formai igényességé-

Színházi táborzáró évadnyitó 
A két fogalom nem zárja ki egy
mást. Sőt! Ha a Soltis Lajos Színház 
nyári programjáról van szó, feltéte
lezi egyik a másikat. Július első nap
jaiban nyitotta meg, majd tíz nap 
elteltével bezárta kapuit a színész
képző tábor. 

Alkotótábor volt az a bő, együtt töl
tött hét, melynek ideje alatt a szín
ház társulata és a Szegedről érkező 
Tref 7-es tagjai közösen munkálkod
tak Alsóságon. Koruk és előképzett
ségük szerint elég vegyes képet mu
tatott a 28 színészből és színészjelölt
ből álló társaság. Két dologban azon
ban mindannyian egyetértettek: a 
színház szeretetében és az önképzés 
fontosságában. 
Az első naptól kezdve feszes munka
rendben dolgoztak: a reggel 9-kor 
kezdődő mozgásóráról senki nem hiá
nyozhatott - az sem, aki helyben töl
tötte az éjszakát, de a bejárók számá
ra is kötelező és egyben ajánlatos 
volt. Az előadásra nemcsak lélekben, 
de fizikailag is fel kell készülni - fogal
mazott Herzceg Tamás, a Bárka szín
művésze, aki a mozgásórákat vezette. 

Ezt követően korcsoportonként, illet
ve előképzettség szerint megoszlott 
a társaság, és szekciókban folytató
dott a munka. Budapestről, Veszp
rémből, Zalaegerszegről érkeztek 
azok a rendezők és színészek, akik a 
foglalkozásokat vezették: Ecsedi Er
zsébet, Ihász Csilla, Soltis Nóra, Len
gyel Pál, Pápai László neve fémjelzi a 
fajsúlyos munkát. „Töltekeztünk egy
másból, amennyire csak lehetett" -
mondta Solténszky Tibor, a Magyar 
Rádió Rádiószínházának rendezője 
táborértékelő zárszavában. 
Mesterek és tanítványaiknak művé
szi, kulturális, emberi töltekezése 
mindenki számára egyértelmű mó
don - jól sikerült. A tíz nap elteltével 
elkészült remekműveket mutatták 
be. A szeptemberi premierre gyakor
latilag teljesen összeállt a kis Mukk 
története, melyet Ecsedi Erzsébet állí
tott színpadra. Ez a zenés darab lesz a 
társulat bérletes előadásainak egyike. 
Ugyancsak közönség előtti megmé
rettetésre kész Lúdas Matyi meséjé
nek egy része. A legfiatalabb színinö
vendékek Ihász Csilla vezetésével, 
népzenei-néptáncos motívumokkal 

tarkítva dolgozták fel a furfangos si
heder történetét. Lengyel Pál instruk
ció alapján állították színpadra a 
Turandotte hercegnő című művet. A 
Pekingben játszódó, eredetileg öt fel
vonásos - ez 102 oldal szövegkönyvet 
jelent - darabnak egy kis részletét vit
ték színre a stúdiósok, de így is ízelí
tőt kaphattunk a szövevényes törté
netből. Pápai László tanár úr több 
egyfelvonásos darab színre vitelét va
lósította meg. Solténszky Tibor javas
latára osztrák szerző műveivel foglal
koztak. A Freud korában élt, eredeti
leg magyar származású Schnitzel, 
ugyanarra a kérdésre kereste a vá
laszt, mint lélekbúvár barátja, és a 
Soltis Lajos Színház művészei: menny
it ér az ember? 

A tábor eredményeként bemutatott 
darabok előkészítették azokat a pre
miereket, melyeket a következő 
évadra tervez a társulat. így vált a tá
borzárás egyben évadnyitóvá is, jól
lehet egész nyáron vidéki meghívá
soknak tesznek eleget a színészek, és 
hivatalosan csak szeptemberben kez
dődik az új színházi év. 

»NÉMETH IBOLYA 
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A múlt hónapban Répcelakon vehet
te át a Gáyer Gyula-emlékplakettet 
honismereti és tanári munkájának 
elismeréseként dr. Lenner Tibor, a 
Berzsenyi Dániel Gimnázium, vala
mint a Berzsenyi Dániel Főiskola 
földrajz tanszékének tanára. 
Dr. Lenner Tibor igazi tősgyökeres 
celldömölkinek számít, hiszen itt vé
gezte el általános, majd középiskolai 
tanulmányait, és a szegedi egyetemi 
évek alatt sem volt kétséges számá
ra, hogy előbb-utóbb visszatér szülő
városába, és itt alapít családot. Haza
térve édesapja nyomdokait követve 
a gimnázium földrajz-történelem sza-

P O R T R É 

Dr. Lenner Tibor 
kos tanáraként helyezkedett el. Ta
valy hívták a szombathelyi főiskola 
földrajz tanszékére, hogy a nyugdíjba 
vonuló Bokor Péter megüresedő he
lyét töltse be. A felkérésre természe
tesen örömmel mondott igent. 
- Magyarország társadalomföldraj
zát, illetve a kontinensek földrajzát 
oktatom a főiskola társadalom-föld
rajzi tanszékén, emellett természe
tesen megtartottam a középiskolai 
óráimat is. Érdekes dolog, hogy a he
tedik évfolyamtól kezdve végigkö
vethetem és taníthatom a diákokat 
egészen a diplomájuk megszerzé
séig - mondta a fiatal tanár, aki sze
rint bár a főiskolai oktatás szaba
dabb, középiskolai tanári tapasztala
tait sokszor tudja hasznosítani a főis
kolai katedrán is. A felsőoktatási in
tézményben ugyanakkor Lenner Ti
bor több időt fordíthat kutatásaira, 
emellett a szakmai életbe is jobban 
bekapcsolódhat. 

- A tanszék tagjaként részt vállalha
tok nagyobb kutatásokban, és eljut-

Kemenesalja műhelyei 
» A K O S Á R F O N Ó S Z A K M A B Ű V Ö L E T É B E N 
Az „eldobható, visszaváltható, újrahaszno
sítható világban" néha hajlamosak va
gyunk elfeledkezni a minket körülvevő 
természetes anyagokról. Ezek közé tartozik 
a szakértő emberek kezében ezer formát 
felvevő vessző, melyből ezredévekkel 
ezelőtt földvárak falait fonták, tettek bele 
terményeket, majd lett mindennapos 
használati tárgyaink anyagává, míg ma
napság drága és megbecsült termékek let
tek a belőle készült tárgyak. Magas szinten 
egyre kevesebben művelik a kosárfonást, 
ismerjük el, lassan kihaló szakma lesz. 
Berghoffer Sándorné, Zsuzsa élettörténete 
szorosan összefonódott a kosárfonással. 
Már gyerekkoromban beleivódott a vé
rembe a vesszőnek az illata, ez fogott meg 
legelőször is. Szüleim Kocsban, a vesszöte-
lepen dolgoztak. Én mindig mentem velük, 
és koromhoz képest mindent csináltam ve
lük együtt, ahogy tudtam, így megszeret
tem ezt az egészet. A többi aztán jött ma
gától. Mikor kimaradtam az iskolából, el
mentem a vasútforgalmi technikumba, de 
mivel anyám nem tudott a taníttatásomért 
annyit fizetni, amennyit kellett, hazajöt

tem, és mentem Nemeskocsba, a fűztelep
re dolgozni. 1969 augusztusában bejöttem 
dolgozni az Egyesült Háziipari Szövetkezet
be, Cellbe, és végigcsináltam minden mű
veletet. Veszőt dugványoztam, hántoltam, 
géppel hántoltam, aztán eljött az idő, hogy 
bejártam a műhelybe megnézni, hogyan 
dolgoznak. A szakmát úgy lestem el tőlük, 
engem senki nem tanított, de annyira sze
rettem, hogy ez is elég volt. 
Azt szeretem benne nagyon, hogy van 
mellettem egy köteg egyenes vessző, és 
másfél-két óra múlva, amikor végzek a 
munkámmal, kész áru lesz belőle. Ez ne
kem ugyanannyit jelent, mint egy vasas 
szakembernek, ha el tud készíteni egy szép 
kaput. Öröm, hogy a vesszőt úgy tudom 
fordítani, formálni, ahogy én akarom. 34 
éve ez a munkám, szeretem, és azt hiszem, 
hogy amíg fel tudom emelni a kezem, ad
dig fogom is csinálni. Sokat dolgoztam 
nagykereskedéseknek, kedvelték a szeny-
nyestartókat, de készítettem különleges 
dolgokat is, hiszen egy pápai kereskedő éj
jeli szekrényeket rendelt tőlem, ami egyál
talán nem volt könnyű feladat, de azt a 

hatok konferenciákra, rendezvények
re is - tudtuk meg Lenner Tibortól. A 
főiskolai tanár egyébként éppen a 
kisvárosok történeti földrajzát tanul
mányozza, mely szintén része egy 
nagyobb lélegzetvételű tanszéki ku
tatásnak. Mindent megtesz és meg
mozgat ugyanakkor azért is, hogy 
Celldömölkről írt könyve, melynek 
kézirata már 2001 óta szekrényében 
pihen, és melyhez Völgyi László ké
szített 150 fényképet, hogy ha idén 
nem is, de 2004-ben megjelenjen. 
- Jövőre viseli városunk éppen 100 
éve a Celldömölk nevet, és emellett 
a település 25 éve kapta vissza váro
si rangját is. Ezért úgy gondolom, ez 
a két évforduló kiváló alkalom lenne 
arra, hogy a könyvet kiadják - mond
ta a helytörténész. Az írás egyébként 
egy országos sorozat részeként ké
szült el, mely a település történeti 
földrajzától kezdve infrastrukturális 
adottságairól, kultúrájáról, jövőképé
ről, térben és időben való elhelyez
kedéséről és szerepéről ad átfogó 
képet nemcsak az itt élőknek, ha
nem elszármazottaknak vagy akár 
azoknak is, akik Kemenesaljára sze
retnének kirándulni. 

»TÖM8ÖLY ÁGNES 

megrendelést is teljesítettem. 1999-ben 
kiállításon mutathattam be a termékeimet 
Simon Gyula kollégámmal együtt, aki Ve-
lemben él, és a népművészet mestere. Úgy 
gondolom, hogy a munkámmal elégedett 
is lehetek, hisz arról nem mi tehetünk, 
hogy a pénzünk annyit ér amennyit, de el
mondhatom, hogy szakmailag és emberi
leg mindenféleképpen elégedett vagyok. 

»RO-LÓ 
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Kék tó, tiszta tó 
A víz minden élőlény éltető eleme. 
Nyugalmat áraszt, ugyanakkor moz
galmasságot hordoz. Ezért ki ne örülne 
a kertjében egy csobogóval, szökőkút
tal, esetleg patakmederrel kialakított 
tónak? A megálmodott kerti tó egy
szerűen megvalósítható. Célszerű az 
elképzeléseinket előbb egy vázlatraj
zon rögzíteni, megtervezhetjük a kis 
tavacska elhelyezését, alakját és a te^ 
lepítendő növények helyét is. 
Első lépés a kiásott és - a nagyobb 
szaküzletekben e célra árusított - spe
ciális fóliával bélelt vagy éppen ké
szen vásárolt műanyag meder feltöl
tése tiszta vízzel. A tavacskát folyami 
kaviccsal vagy kéregőrleménnyel, 
esetleg kisebb-nagyobb kövekkel 
szegélyezhetjük, ezzel el tudjuk ta
karni a fólia szélét is. 
Ha csak a víz játékában szeretnénk 
gyönyörködni, vásároljunk Gardéna 
gyártmányú vízharangot, vízkelyhet 
vagy forgó vízesést. A tó vize csak ak
kor marad tiszta és jó állapotú, ha 
megfelelő vízforgató szivattyúról, il
letve víztisztítóról gondoskodunk. így 
a tó biológiai egyensúlya többnyire 
magától kialakul. Ha zavarok lépnek 
fel a vízminőségben, algaellenes sze
rekkel, a pH-érték megváltoztatásával 
vagy biológiai tótisztító vásárlásával 
orvosolhatjuk a problémát. Egyszerű 
módszer, amellyel némileg elodáz
hatjuk az algásodást, ha gézlapokba 
csomagolt faszenet vagy vászonzsák
ban rozsszalmát rejtünk a tavunk 
„mélyére". A csodás nyári estéken vi
lágítsuk ki kis tavacskánkat. Ennek 
legegyszerűbb módja kis úszómécse
sek elhelyezése a víz felszínén, de az 
igényesebbek lightline-úszó lámpák
kal, víz alatti fényszórókkal és dekora
tív útvilágítással is fokozhatják a han
gulatot. Ilyen eszközöket a nagyobb 
barkácsáruházak forgalmaznak. 
A legtöbben növényekkel és állatok
kal is szeretnék életszerűvé tenni a 
kis tavat. A szegély beültetésénél 
alapszabály, hogy a víz közelébe el
sősorban olyan alacsony mocsári nö
vényeket - kerti tollbuga, vagy korai 
árnyékliliom, mocsári gólyahír, mo
csári nőszirom - ültessünk, amelyek 
gyökerei elviselik, ha ellepi őket a 
víz. Mögéjük, a parttól távolabb ma
gasabbra növő vízparti évelők vagy 
cserjék kerüljenek, például pajzsle
vél, piros legyezőfű, kínai hamuvirág, 

pántlikatű. A vízbe hálós kosárba ül
tetve tegyük a növényeket, a tündér-
rózsát, a vízi lófarkot, a tömött sellő-
virágot, a nagy víziboglárkát. Akinek 
nincs pénze drága árudai növényeket 
vásárolni, a környéken található kis 
patakok medréből és partjáról is be
szerezheti a neki tetsző fajtákat. Ami 
a halakat illeti, jól bírja e speciális 
környezetet a compó és a keszeg, de 
az igényesebbek mindenképpen pró
bálkozzanak aranyhalakkal is. 
Ha pénz vagy kert hiányában nem 
engedhetjük meg magunknak a fen
tieket, mutatós kerti díszt egy ízléses 
cserépedényben vagy a padláson ta

lált régi, szép formájú vízálló tálak
ban is kialakíthatunk. E kis vízforrás
ba csak olyan növények kerülhetnek, 
amelyek ritka növésűek, és kis víz
ben is megélnek, ilyen a törpekáka, a 
békalencse, a nyílfű vagy a kisvirágú 
mini vízirózsa. Edényünket célszerű 
árnyékos helyre állítani, de még így 
sem mentesülünk a rendszeres tisztí
tás és gondozás feladatától. A legki
sebb vízfelület pedig, amellyel han
gulatossá tehetjük kinti környezetün
ket, egy nagy, lapos, kivájt kőből ki
alakított madáritató. 
Ezek a lehetőségek a nyugvó és moz
gó víz különböző formáival életet 
visznek kertünkbe, és segítségükkel 
nap mint nap vízközeiben, a termé
szet lágy ölén érezhetjük magunkat. 

»BALHÁS! ISTVÁNNÉ 

Uborkaszezon 
Kedves Olvasó! Azon tűnődtem, vajon mi kelti fel érdeklődésüket. Tom
bol a nyár, aki teheti, szabadságra megy, elutazik, megpróbál kikapcso
lódni a hétköznapokból. Mi, akik még dolgozunk, szintén számolgatjuk a 
napokat, hogy végre letehessük gondjainkat. 
Szüleinket, nagyszüleinket látva hitetlenkedünk, hogy honnan veszik 
energiájukat, amivel a legnagyobb kánikulában meggyet magoznak, lek
várokat főznek, egyenként súrolgatják az apró uborkákat. Lelkesen mu
tatják a tisztára meszelt kamra polcain sorakozó kincseiket. Jó esetben 
megcsodáljuk, de gyakran hozzátesszük: minek fáradoznak vele, hiszen a 
boltban minden kapható. Magunkban csendben talán irigyeljük őket, 
hogy képesek ilyen önfeláldozásra. A lelkünk mélyén tudjuk, hogy az ál
taluk szeretettel készített befőttek zamata semmivel sem helyettesíthe
tő. A télen felbontott baracklekvár nyarat idéző illata vagy a sült krump
lihoz tálalt savanyú káposzta pikáns íze emlékeket ébreszt bennünk, kö
zénk hozza készítőjüket. 
A közelmúltban kaptam ajándékba egy üveq csalamádét. Szabadkozá-
somra az idős néni a következőket mondta: í n világ életemben megbe
csültem, amit a természet adott, és arra tanítottak, hogy semmi nem 
veszhet kárba. Tudom én, hogy csekély ez az ajándék, de higgye el, hogy 
örömmel készítettem, és jó szívvel adom. Elgondolkodtam. Lám, még az 
„uborkaszezon" is üzenetet hordoz magában. Az egymásért szeretettel 
végzett munka jó érzéseket vált ki belőlünk, tiszteletet, megbecsülést, 
hálát az idősebb generáció felé. Talán néhányunkban az is felmerül, hogy 
mik is a valódi értékek... 

»S2ABÓ VIKTÓRIA 
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Megkérdeztük 
» válaszoltak Figyeli az akciókat? 

•Kf»D(í: tOMIWK ÁGN(Í 

Katavicsné Jankó 
Farkas Hilda Péter 

Mindig figyelem az akciókat. 
Elsősorban az élelmiszerbol
tok, butikok leértékeléseit kö
vetem, szerintem ezeken le
het a legtöbbet - akár több 
ezer forintot is - spórolni. A 
műszaki áruházak prospektu
saiba viszont csak akkor kuk
kantok bele, ha valamilyen 
háztartási vagy egyéb műsza
ki cikket szeretnék vásárolni. 
Ilyen esetben mindig körbe
nézek, hogy hol milyen áron 
kínálják, ugyanazt az árut. 
Sokszor azonban Celldömölk 
helyett inkább Szombathe
lyen és Pápán találjuk meg 
végül a keresett terméket. 

Szoktam figyelni az akciókat, 
sőt, miután a kereskedelem
ben dolgozom, magam is lá
tom, mennyi előnnyel jár egy-
egy leértékelés. Mi havonta 
szoktunk valamilyen akciót 
hirdetni, és akkor mindig meg
nő az adott termék iránti ke
reslet. Szeretek én is élni ezek
kel a lehetőségekkel, legutóbb 
hűtőt vettem kedvezőbb áron. 
Úgy gondolom, sokszor érde
mes kivárni egy-egy akciót, hi
szen így akár több tízezer fo
rintot is megspórolhat az em
ber. Rendszeresen átnézem a 
prospektusokat, így tudom, mi 
mennyibe kerül. 

Kerekes 
Lajosné 

Rendszeresen nézem az üzle
tekben és a postaládákba be
szórt prospektusokban is, 
hogy hol mit hirdetnek olcsób
ban. Általában nem magam
nak, inkább Szekszárdon élő 
unokáimnak vásárolok, és 
szerintem rengeteget lehet 
így spórolni. Nyaranta szíve
sen sétálok, ilyenkor mindig 
megnézem a kirakatokat, 
összehasonlítom a boltok áru
kínálatát, és persze azt is, 
hogy mit mennyiért adnak. El
sősorban az élelmiszercikkek
nél és a ruháknál szoktam job
ban odafigyelni az akciókra, 
ezekre költünk a legtöbbet. 

•fOIO VÖLGYI iiiht 

Rudanovicz 
Ferenc 
(NAGYSIMONYI) 

Főként a műszaki cikkek érde
kelnek, így általában a mű
szaki áruházak által kínált ak
ciókat követem. Jónak tartom, 
hogy sok üzletben úgy lehet 
ma már hitelre venni akár egy 
nagyobb háztartási vagy szó
rakoztatási gépet, hogy önerő 
sem kell hozzá, csak a havi 
törlesztést kell kifizetni. így 
vettem például ajándékba 
egy mosógépet, amire akkor 
annyi pénzem nem lett volna. 
Nem szeretem elkapkodni a 
vásárlásokat, így többször 
előfordult már, hogy inkább 
vártam a vétellel a következő 
leértékelésig. 

Augusztusi központi orvosi ügyelet (CSontváry Patika, Telefon: 95/423-742 
1. péntek dr, 
2. szombat dr, 
3. vasárnap dr, 
4. hétfő dr. 
5. kedd dr. 
6. szerda dr. 
7. csütörtök dr. 
8. péntek dr. 
9. szombat dr. 
10. vasárnap dr 
11. hétfő dr. 
12. kedd dr. 
13. szerda dr, 
14. csütörtök dr, 
15. péntek dr. 
16. szombat dr, 
17. vasárnap dr, 
18. hétfő dr. 
19. kedd dr, 
20. szerda dr, 
21. csütörtök dr, 
22. péntek dr, 
23. szombat dr, 
24. vasárnap dr, 
25. hétfő dr, 
26. kedd dr, 
27. szerda dr, 
28. csütörtök dr, 
29. péntek dr. 
30. szombat dr 
31. vasárnap dr 
Az ügyeleti rendben 

Gájer Tatjána 
Pánykó Magdolna 
Márton Katalin 
Szabó Ildikó 
Mesterházy Gábor 
Gájer Tatjána 
Pánykó Magdolna 
Nagy Ildikó 
Pánykó Magdolna 
Kassas M. Khaled 
Szabó Ildikó 
Tőzsér Mária 
Gájer Tatjána 
Pánykó Magdolna 
Schrott Olga 
Nagy János 
Mesterházy Gábor 
Szabó Ildikó 
Kovács Larissza 
Szenté Tamás 
Kovács Zoltán 
Kassas M. Khaled 
Mesterházy Zsuzsanna 
Kovács Larissza 
Bérdi Gusztáv 
Schrott Olga 
Kovács Zoltán 
Pánykó Magdolna 
Kassas M. Khaled 
Pánykó Magdolna 
Nagy Ildikó 

fenntartják a változtatás 

Horváth Katalin 
Tompa Kálmánné 
Karádi Ferencné 
Horváth Katalin 
Tompa Kálmánné 
Karádi Ferencné 
Horváth Katalin 
Tompa Kálmánné 
Karádi Ferencné 
Horváth Katalin 
Tompa Kálmánné 
Karádi Ferencné 
Horváth Katalin 
Tompa Kálmánné 
Karádi Ferencné 
Horváth Katalin 
Tompa Kálmánné 
Karádi Ferencné 
Horváth Katalin 
Tompa Kálmánné 
Karádi Ferencné 
Horváth Katalin 
Tompa Kálmánné 
Karádi Ferencné 
Horváth Katalin 
Tompa Kálmánné 
Karádi Ferencné 
Horváth Katalin 
Tompa Kálmánné 
Karádi Ferencné 
Horváth Katalin 
jogát. 

Művészeti napok 
Tizenkettedik alkalommal rendezi meg az egyházashe-
tyei Múzsa Egyesület a Nemzetközi Művészeti Napok 
rendezvénysorozatát július 20-27. között. A hagyomá
nyok szerint idén is zenei és kézműves foglalkozások 
lesznek napközben, esténként pedig az előadóművé
szetekkel ismerkedhetnek a hallgatók. Július 20-án 15 
órakor népzenei találkozó lesz több Vas megyei - köz
tük kemenesaljai - népdalkör és citerazenekar részvé
telével az egyházashetyei művelődési házban. 23-án a 
jánosházi zeneiskolában nyílik kiállítás tukács Tibor 
festő- és szobrászművész alkotásaiból. 24-én a sárvá
ri Nádasdy-var dísztermében koncertezik a Hetyeí 
Nemzetközi Művészeti Napok kürtzenekara és a 
Hetyei Daloskör, 26-án pedig a bobai falunapi vígassá
gokon szerepelnek a Bobai Daloskörrel együtt. 

Gázszünet lesz 
Az Észak-dunántúli Gázszolgáltató Rt. Szombathelyi 
Ügyfélszolgálati Kirendeltsége értesíti a celldömölki la
kosokat, hogy a település ellátását biztosító gázveze
ték karbantartási munkái miatt teljes gázszünet lesz. A 
leállás időpontja 2003. július 23. (szerda) 0.00 órától 
24. (csütörtök) 0.00 óráig. A szolgáltató kéri a fogyasz
tókat, hogy a balesetek megelőzése érdekében a fen
ti időszakban a gázóra előtti főcsapot zárják el és tart
sák zárva. A munka jellege miatt a gázszünet időpont
ját nem áll módúkban megváltoztatni. 



Szociális gondoskodás a rászorultakról 
P É N Z Z E L , S E G Í T S É G G E L J A V Í T J Á K AZ É L E T K Ö R Ü L M É N Y E K E T 
Júniusi ülésén felülvizsgálta a városi 
képviselő-testület a szociális igaz
gatásról és szociális ellátásról szóló 
rendeletét, melyet a szociális tör
vény módosítása tett szükségessé. 
Pénzbeli, természetbeni és szemé
lyes gondoskodást nyújtó ellátások
kal támogatja az önkormányzat a 
rászoruló személyeket, családokat, 
időskorúakat, igyekszik javítani 
életkörülményeiken. A módosított 
önkormányzati rendelet július else
jén lépett hatályba. 

A celldömölkiek a szociális ellátásra irányu
ló kérelmüket a polgármesteri hivatal köz
igazgatási osztályán nyújthatják be, ekkor 
igazolniuk, illetve nyilatkozniuk kell a saját 
és családjuk vagyoni helyzetéről, jövedelmi 
viszonyairól. A körültekintő elbírálás érde
kében szükség esetén a szakemberek kör
nyezettanulmányt is végeznek. A pénzbeli 
ellátások iránti kérelmek többségéről Cell
dömölk polgármestere dönt, míg az ápolá
si díj, az átmeneti segély, a kamatmentes 
szociális kölcsön, valamint a méltányossági 
közgyógyellátás esetében az egészségügyi 
és szociális bizottság, illetve a részönkor
mányzatok határoznak. A döntés ellen a 
képviselő-testülethez lehet fellebbezni. 
Szociális rászorultságtól függően lehet ké
relmet benyújtani munkanélküliek jövede
lempótló támogatására, rendszeres szociá
lis segélyre, időskorúak járadékára, ápolá
si díjra, átmeneti segélyre, kamatmentes 
szociális kölcsönre, temetési segélyre, la
kásfenntartási támogatásra, utazási és hul

ladékszállítási támogatásra. Ezek a pénz
beli ellátások elsősorban a megélhetést 
biztosító jövedelemmel nem rendelkezők 
számára, a létfenntartási gondokkal küz
dőknek, az alkalmanként jelentkező több
letkiadások miatt anyagi segítségre szoru
lóknak nyújtanak támogatást. 
Az egyes ellátási formáknál törvény írja 
elő, hogy az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét kell alapul venni a jo
gosultsági jövedelemhatárok megállapítá
sánál. Ápolási díj például akkor adható a 
tartósan beteg személyt ápoló nagykorú 
hozzátartozónak, ha a kérelmező családjá
ban az egy főre jutó havi nettó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj leg
kisebb összegét, amely jelenleg 21.800 Ft, 
egyedülálló esetén annak 150 százalékát. 
Ez év második félévében a július elseje 
előtt megállapított ápolási díjakat felül
vizsgálja az önkormányzat. Átmeneti se
gélyben az a nehéz körülmények között 
éló részesülhet, akinek családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 125 százalékát, egyedül élő 
esetén 200 százalékát, és a közös háztar
tásban illetve családban élők vagyona a 
szociális törvényben meghatározott mérté
ket. A rendkívüli élethelyzetbe került sze
mély kamatmentes szociális kölcsönt kér
het, ha rendszeres havi jövedelemmel ren
delkezik, és a családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg a min
denkori legkisebb öregségi nyugdíj kétsze
resét. A lakásfenntartási támogatásnál nőtt 
a figyelembe vehető költségek köre, az 

» Anyakönyvi HÍREK 
Celldömölk 
Házasság: Szíjártó István és Koczák 
Gabriella, Katona Krisztián és Kovács 
Edina, Molnár Gábor és Somorjai 
Andrea, Jankovics József és Csendőr 
Ildikó, Sebestyén Kálmán és Horváth 
Vivien, Kemendi Péter és Jámbor 
Eszter, Paluska Csaba Zsolt és Söptei 
Katalin, Lampért Krisztián és Czöndör 
Annamária. wm-. 
Születés: Pál Miklós és Horváth 
Katalin Ilona leánya Kata, Őri Szilárd 
és Burján Veronika leánya Oorina, 
Döme László és Kun Zsuzsanna fia 
László Csaba, Mester József és Kovács 
Ildikó Marianna leánya Krisztina, 

Kulman Ferenc és Páli Bernadett fia 
Gergő, Galovich József és Kovács 
Noémi leánya Lili, Faragó Sándor és 
Tóth Henriett leánya Réka. 
Halálozás: Dienes Vilma, Somogyi 
Zoltánné sz. Finta Rozália, Kulcsár 
Jánosné sz. Szira Margit, Bódis Ernőné 
sz. Mészárics Margit, Holpert Lajosné 
sz. Péntek Margit, Herceg Sándor, 
Kovács Lászlóné sz. Tóth Rozália, 
Nagy Istvánné sz. Hegedűs Katalin, 
Farkis Sándor, Beskó József. 
Mesteri 

Születés: Németh Péter Kálmán és 
Nagy Csilla fia Péter Kevin. 
Halálozás: Mestery Zoltán. 

igénylő családjában az egy főre eső havi 
jövedelem pedig nem haladhatja meg az 
öregségi nyugdíjminimum 200 százalékát. 
A fűtési támogatást megszüntette az ön
kormányzat. 
Új szociális ellátásként került be a rendelet
be a hulladékszállítási támogatás, mely 
már korábban is létezett a hulladékszállí
tással kapcsolatos helyi rendeletben. Októ
ber 31-ig azok az egyedül éló, 65. életévét 
betöltött személyek nyújthatnak be kérel
met, akiknek nincs hulladékszállítási díj 
hátralékuk. Igazolniuk kell az első féléves 
dij befizetését, és az igénylőnek nyilatkoz
nia kell arról, hogy egyedül él, és egyedül 
lakja az ingatlanát. A támogatás ezer forint, 
a kérelmet minden évben meg kell újítani. 
Az önkormányzat természetben is nyújt 
szociális ellátást, ha valószínűnek tűnik, 
hogy a pénzbeli segélyt az igénylók nem a 
kívánt célra, nem a létbiztonság megte
remtésére fordítanák. Ilyen például a lak
bér, a közüzemi dijak, a helyi járat busz
bérletének kiváltása. A szociálisan rászoru
lókat méltányosságból közgyógyellátási 
igazolványban részesítik, hogy csökkent
sék az egészségük megőrzéséhez kapcso
lódó kiadásaikat. Az igénylő családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem halad
hatja meg az öregségi nyugdíjminimum 
150 százalékát, egyedül élő esetén 200 
százalékát a gyógyszer- és gyógyászati 
költségek levonása után. 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátá
sokról a Népjóléti Szolgálat útján gondos
kodik az önkormányzat. 

»FONYÓ R. 

Jánosháza 
Születés: Marton Zsolt és Németh 
Mónika fia Balázs, Hermann István 
Ferenc és Szilágyi Judit leánya 
Tamara, Závecz Géza és Tirbus 
Klaudia fia Kristóf. 
Halálozás: Kolompár Máté. 
Kemenesmagasi 
Születés: Berghoffer Zoltán és 
Dankovics Rita leánya Réka. 
Kemenesmihályfa 
Születés: Egerszegi Csaba és Németh 
Mónika leánya Luca. 
Kemenespálfa 
Születés: Tömböly Béla és Horváth 
Edina fia Mátyás. 
Nemeskocs 
Halálozás: Péter Rozália. 



Újra építkezik a celli sportklub 
labdarúgó-szakosztálya 
A gyorsan elszállt profizmus után dönteni 
kellett, hogy az NB lll-as vagy az NB ll-es 
amatőr bajnokságban folytatja-e a Futball 
Kft. június 30-aí megszűnése után a CVSE 
labdarúgócsapata. Az intézőbizottsági ülés, 
annak ellenére, hogy a celli futball föld
rengéshez hasonló romos állapotba került, 
az NB ll-ben való indulás mellett döntött. 
Továbbá a közgyűlés összehívásáig ügyve
zető társelnöki megbízással ruházta fel 
Zsámboki Zoltánt, és felkérte Balogh Zsolt 
vállalkozót a szakosztály-igazgatói teen
dők ellátására. Balogh Zsolt, az egyesület 
volt kitűnő labdarúgója elvállalta a tisztsé
get, majd vezetésével újjáalakult a labda
rúgó-szakosztály. Mindenki örömére 
Dohány Lajos európai bronzcipős labdarú
gó - akinek remek pályafutása Celldömölk
ről indult, a Haladás, a Pécsi Dózsa és a ZTE 
NB l-es csapatainál, majd ausztriai kis csa
patoknál folytatódott és tart ma is - elvál
lalta az építkezés nehéz szakaszában a 
szakmai igazgatói teendőket. Továbbra is a 
szakosztálynál maradt Gasztonyi Csaba és 
Szabó Ferenc, akik a technikai feladatokat 
látják el. 

A szakmai igazgató 
Dobány Lajostól megtudtuk, hogy az N8 II-
be megtörtént a nevezés, amit az Amatőr 
Liga elfogadott. Az őszi idénytől kezdő
dően megszűnik a rájátszásos háromcso
portos bajnokság az NB ll-ben. Helyette 
kétcsoportos bajnokságban küzdenek meg 
a csapatok a helyezésekért. Egy-egy cso
portba 16-16 csapat nyer beosztást. A CVSE 
várhatóan az alábbi csapatokkal kerül egy 
csoportba: Balatonlelle, Barcs, Budakalász, 
Dorog, Győr-Gyirmót, Komló, Marcali, Me
zőfalva, Mosonmagyaróvár, Petőháza, Pi
lisvörösvár, Sárvár, Szekszárd, Tata és 
Veszprém. 

A szakmai munkáért felelős Dobány Lajos 
örömmel nyugtázta, hogy a szakosztály 
megalakulása után tíz napra, az első edzé
si napon 23 játékos jelent meg. Elmondá
sa szerint a mennyiség már az első edzé
sen meg volt, a minőség pedig majd a 
sok-sok munka után jöhet létre. A szakosz
tály számára a csapat építése mellett az 
első évben a biztos bennmaradást tűzték 
ki célul. Azért fognak dolgozni, hogy a leg
magasabb amatör bajnokságban a szerep
lés tartós legyen, az NB III nem lehet cél. 
A játékosok alap mentalitása kell, hogy le

gyen az, amit játékosként a mai napig vall, 
mely szerint minden mérkőzésen csak a 
győzelemre való játszásnak van értelme. 
Ezért fontos, hogy elfogadják a játékosok a 
munkát, alakuljon ki a győzni akaró, fe
gyelmezett típusú játékos és csapat, amely 
összetartó közösségként a CVSE színeiben 
küzdeni fog mérkőzésről mérkőzésre az 
egyesület és a város jó hírnevéért. Elmon
dása szerint a szakosztály többi szereplőjé
vel és a csapat edzőjével egyetemben 
azon lesznek, hogy mindez valóra váljon. 
Természetesen nem tekinti másodlagos 
célnak az eredményesség meNett, hogy 
Celldömölk és környékének legtehetsége
sebb fiataljai számára vonzóvá tegyék a 
csapatban való szereplést. Ez sajnos a je
len pillanatban nem működőképes, ezért 
elviekben megállapodtak a Lombard FC-
Haladás tulajdonosával abban, hogy három 
játékossal kisegíti a csapatot. Az új edző, 
Fedor Sándor is több olyan játékost hozott, 
akik elfogadják az új celli viszonyokat. 
Megtudtuk a szakmai igazgatótól azt is, 
hogy az edző-kérdésben már az új sza
kosztály hozta meg a döntést. A döntés 
előtt megvizsgálták, hogy a három alter
natíva közül jelen pillanatban melyik az, 
amely a csapatépítés és eredményesség 
szempontjából a legjobban megfelel a cé
loknak. Az alternatívák között szerepelt a 
volt edző és az egyik utánpótlás-edző ne
ve, valamint Fedor Sándoré. A mérlegelé
sek után Fedor Sándor mellett döntöttek. 
Személyében egy jól felkészült, tapaszta
latokban gazdag játékosí és edzői múlttal 
rendelkező szakembert tisztelhetünk. Több 
játékost tudott hozni, és nem utolsó sor
ban foglalkoztatása nem terheli a szakosz
tály költségvetését. 

Az új edző 
Fedor Sándort, az új edzőt arról kérdeztük, 
mi inspirálta arra, hogy a CVSE edzéseit el
vállalja ebben a helyzetben. Az edző el
mondta: a rendkívül lelkes vezetők, akik a 
csapat mellé álltak és a város polgármes
tere olyan hatással volt rá, amely egy per
cig sem tette számára kétségessé, hogy a 
legjobb tudásával segítsen a celldömölki 
labdarúgás megújulásában, talpra állításá
ban. Tudja, hogy a vezetők mellett a lelkes 
celli nézők is jó futballt akarnak. Volt sze
rencséje már megtapasztalni, hogy Celldö
mölkön szeretik a futballt, és igény van a 

jó focira. Nagy kihívásnak tartja és bizonyí
tani szeretné a munkáján keresztül, hogy 
csapatának egyre javuló játékával és ered
ményességével visszacsalogatják a futball
pályára az elpártolt szurkolókat. Reméli, 
hogy ebben játékosai, akikbe majd át tud
ja táplálni az elgondolásait, a játék és az 
egyesület szeretetét, a lehető legjobb 
partnerei lesznek. Tisztában van vele, hogy 
az elmúlt évekhez viszonyítva szerényebb 
feltételek mellett kell mindezt megvalósí
tani, de úgy gondolja sok munkával a csa
pat sok örömet tud szerezni a közönség
nek. Jelen pillanatban az a lényeg, hogy 
van pálya és labda, s vannak, akik ezt 
használni tudják. ígérheti, hogy lesz egy 
lelkes celli csapat, s ha nem is lesz annyi 
siker, mint régebben, de a szurkolók érzé
kelni fogják valamennyi pályára lépő játé
kos elszántságát, akaratát, s ez esetben az 
eredményeknek is jönni kell. Egy hete 
kezdték az edzéseket, a játékoskeret kiala
kulóban van. A bajnoki rajtra és azt köve
tően is heti négy edzéssel és egy edzó-
mérkőzéssel készülnek. Sok mérkőzésre 
van szükség és lesz is a csapatépítés miatt. 

»TIM 

Kemenesali 
CELLDÖMÖLK VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
MEGJEIENIK M'ÍM! 1 iMl 

FELELŐS KIADÓ: 

Fehér László polgármester 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 

Tulok Gabriella 

A SZERKESZTŐSÉG TAGJAI: 

Káldos Gyula, Molnár Gábor, Nagy Antal, 

Tömböly Ágnes, Völgyi László (nívódíjas), 
Horváth Lajos (örökös tag) 

MUNKATÁRSAK: 

Fonyó Roberta, Mihók Tamás, 

Németh ibolya, Hozmán László, 

Szabó László, Síigethy Teodóra, 

Tarrósy Imre, Vass Veronika 

SZERKESZTŐSÍO: 

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1 . 
Telefon: 95/^20-110 

E-mail: ujkemenesalja@treemail.hu 

LAPTERV: 

Horváth Attila 

NYOMDA: 

Sába Oruck Sárvár 

0 8 6 5 - 1 1 7 5 

mailto:ujkemenesalja@treemail.hu


Mit kell tudni a parlagfűről? 
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Népegészségügyi Fő
osztályának és az Országos Egészségfejlesztési Központ közös felhívása. 
Az összefoglalót prof. Or. Nékám Kristóf, a Magyar Allergológiai és Klinikai 
Immunológiai Társaság elnöke készítette. 

A parlagfű Magyarországon nem ős
honos növény, rohamos hazai terje
dése kevesebb, mint száz évre tehe
tő. Miután nincs természetes biológiai 
ellensége nálunk, a klimatikus viszo
nyok (télen a fagymentes napok ala
csony száma, később a meleg, száraz 
időjárás) nem gátolják a növekedését 
a legtöbb kultúrnövényünkkel szem
ben, illetve a művelésből kivont, gaz
dátlan, elhanyagolt földterületeken 
vagy településrészeken megfelelő vi
szonyokat talál. Gyors terjedése nem
csak érthető, de - megfelelő ellenak
ciók nélkül - várható, hogy Magyaror
szág teljes területén magas „fertő
zöttség" lesz néhány éven belül. 
2002-ben 5.400.000 hektáron volt ki
mutatható védekezés előtt. A mente
sítésre több lehetőség is van, de nincs 
egyetlen, mindenütt eredményesen 
használható eljárás. A biológiai mód
szerek (olyan növény- vagy állatfajok 
betelepítésével, amelyek bármilyen 
úton, de gátolják növekedését, szapo
rodását) jelenleg nem jönnek szóba, 
többek között bizonytalan eredmé
nyük és hosszú távú kiszámíthatatlan
ságuk miatt sem. A vegyszeres irtás 
elsősorban nagyobb, összefüggő terü
leteken költséghatékony, nagy meny-
nyiségű előzetes, részben koordinált 
szervezőmunkát és pénzt igényel, 
amelyek feltételei várhatóan csak a 

későbbiekben állnak rendelkezésre. 
A leghatékonyabb, bár élőmunka igé
nye miatt kisebb területeken érvénye
sülő mentesítési lehetőség a mechani
kai irtás: a gyomlálás, a tövek kihúzá
sa (korábbi időben, kisebb méretnél, 
kesztyűben kell végezni) vagy a talaj
szinti, gyökérnyaki sarabolás (ezek a 
növények nem tudnak újrahajtaní), il
letve később a kapálás, kaszálás. A ka
szálást a legtöbb helyen legalább egy
szer meg kell ismételni, mert az igen 
alacsonyan elágazó rügyekből, első ol
dalhajtásokból, amelyeket éppen a ta
lajhoz való közelségük miatt a kasza 
nem ér el teljesen, további hajtások 
fejlődnek. Ezért a már mentesített te
rületek utóellenőrzése is szükséges 
3-4 hét múlva. Sűrűbb állományban, 
amelynek virágportermelő képessége 
meghaladja a ritkább állományú par
lagfüves területekét, szintén ez a cél
ravezető mechanikus módszer. A me
chanikus módszerek alkalmazásakor 
megoldandó az eltávolított növények 
elszállítása és feldolgozása, elsősorban 
komposztálással. 

A parlagfű növény eltávolítására a 
legalkalmasabbak a pollenszórás meg
kezdését megelőző napok, hetek len
nének, ami nem teljesen egységes dá
tum országszerte, de a mentesítő ak
ciók közösen, egyidejűleg szervezve 
érik el a legnagyobb hatást. Hazánkban 

a tél erejétől, hosszától függően általá
ban március végén indul meg a parlag
fű kelése, amely áprilisban, májusban 
éri el a csúcsát, de kisebb intenzitással 
egészen az őszi fagyokig tarthat. Ezért, 
ha az eltávolítás túl korán történik, új-
rakelés és a növény rendelkezésére ál
ló idő hosszától függően akár újabb nö
vénypor-szórás is várható már egyszer 
mentesített területen. Intenzív növeke
dése júniusra, július elejére tehető, az 
első pollenszemcsék július közepe tá
ján várhatók a csapdákban. 
A virágzás megkezdése után a polle
nek hatásának már koncentráltan, fo
kozottan lesz kitéve az, aki a mente
sítést végzi. Különösen a kézi mente
sítés (egészen közel a pollentartamú 
porzós részekhez) járhat azzal a ve
széllyel, hogy ismert tüneteket sú
lyosbít, vagy ki is válthat friss tünete
ket olyanokban, akik már kapcsolatba 
kerültek a parlagfű pollennel, de nem 
voltak tüneteik. Ebben a helyzetben 
az arc (orr-száj) maszk már nem nyújt 
megfelelő szűrőhatást. 
Intenzív pollenszórás és a parlagfű al
lergiás betegek tömeges jelentkezé
se a háziorvosi és más szakorvosi há
lózatokban július végére és augusz
tusra tehető. Augusztus végétől új 
betegek jelentkezése elsősorban 
azok közül várható, akik parlagfű-
mentes helyről térnek vissza, a már 
ismert betegek közül azok keresik fel 
ismételten a rendelőket, akiknek az 
addig alkalmazott gyógyszerek nem 
hozták meg a kívánt tünetcsökken
tést, életminőség javulást. 

A CVSE első edzőmeccse 
CVSE-jánosháza 7-1 (2-0) 
Celldömölk, 300 néző. Vezette: Végh F. 
CVSE I. félidő: (A játékos után zárójel
ben volt csapata) Nagy Z. - Kiss (Vas-
surány), Csákvári (Pápa), Latyak, 
Stieber (Hévíz) - Pintér, Németh J., 
Manganelli (Kemenesalja) - Súlyok 
(Vassurány), Tóth (Lombard FC), 
Nagy II. A. (Sárvár). II. félidő: Simon 
(Csepreg) - Sali, Latyák, Nagy I. A. -
Papp (Csepreg), Reiner (ETO junior), 
Stefanik (Ausztria), Németh M. (Hala
dás ifj.) - Verrasztó, Nagy II. A., Su
lyok. Edző: Fedor Sándor. 
Góllövők: Nagy II. A. (3), Manganelli, 

Papp, Sulyok, Tóth, ¡11. Horváth R. 
Meglepően jó iramú, az első játék
részben tetszetős, míg a másodikban 
eredményesebb játékot láthattak a 
pályára szép számban kilátogató né
zők, akik nem egyszer tapssal jutal
mazták az ismert és ismeretlen játé
kosokat. A sportszerű találkozón a 
vendégcsapat is jó benyomással volt 
a nézőkre. Néhányan azonban a vé
gére elfáradtak, s így nem sikerült 
szorosabb eredményt elérniük. 
Az ismert program a bajnoki rajt előtt 
Július 19. (szombat) 10.30: Sárvári 
FC-CVSE. 

Július 23. (szerda) 17.30: CVSE-
Kemenesalja. 
Július 26-27. Négy Város Labdarúgó
torna, Barcs: szombat 18.00: Barcsi 
SC-CVSE, vasárnap délelőtt: CVSE-
Lenti TE, délután: Körmendi TK-CVSE. 
Július 31. (csütörtök) 17.30: CVSE-
Répcelak. 
Augusztus 3. (vasárnap) Magyar Ku
pa: (Veszprém megyei bajnokság 4. 
helyezettje) Úrkút-CVSE. 
A felkészüléshez és a bajnoksághoz 
sok sikert kívánunk az edzőnek és 
csapatának. 
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I I N T E R N E T 

Szélessávú Internet • 24 órás enline kapcsolat • Fix havidíj 

Miért? 
- nincs te lefon, 
- nincs s z á m o l g a t á s , 
- most 0 Ft-os b e k ö t é s i d í jért , 
- a k á r 768 kbit/sec letö l tés , 
- s z ü n t e l e n s z ó r a k o z á s K Á B E L E N ! 

Ha kétségei vannak, próbálja ki 
havi 2500 Ft-os próbacsomaggal kötöttségek nélkül! 

M i t is t u d a s z é l e s s á v i 
A Cellkábel Kábel-Net szélessávú kapcsolata azonos idő alatt akár tizszer 

több tartalmat közvetít, mint a modemes kapcsolat. 
A nagyobb átviteli sebesség kihasználásával kibővülnek 

a web által nyújtott lehetőségek. 
Az Internet-szolgáltatás segítségével valós időben használhat interaktív, 
videó, audio és animált grafikai anyagokat tartalmazó alkalmazásokat, 

valamint minden olyan szélessávú kapcsolatra tervezett tartalomszolgál
tatást, amelyet másképp csak nehezen érhetne el. 

A szélessávú szolgáltatás ablakot nyit a világra. 
C s a t l a k o z z o n m o s t l 

Akár Kábelnet ALAP, akár Kábelnet BŐVÍTETT hozzáférést vásárol, 
100 %-os belépési dijkedvexményben részesült 

Bővített plusz díjcsomagtól kábelmodemet díjtalanul biztosítunk. 

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

IV KŐ FL!RDÖSZOBASZALÓIM 
KÍNÁLATUNKBÓL: 
- új spanyol c s e m p é k 
• 9 m m - e s v a s t a g s á g ú GRES porcelán j á r ó l a p o k , 

rusztikus m i n t á z a t t a l 
• gránitlapok 7,5 m m ' v a s t a g s á g ú 
• hazai és import c s e m p é k , p a d l ó l a p o k 
• k á d a k , m o s d ó k , s a r o k k á d a k , szaniterek, 

csaptelepek e g y é b f ü r d ő s z o b a i f e l s z e r e l é s e k 
• burkolási s e g é d a n y a g o k , r a g a s z t ó k , f u g á z ó k 

SZANITEREK AKCIÓS ÁRON! 
Ü z l e t ü n k b e n m e g t a l á l j a a Korall C s e m p e g y á r , a 
Z a l a k e r á m i a Rt., a Keros és az Imola teljes gyári 
v á l a s z t é k á t ! Ü z l e t ü n k b e n m á r m e g t e k i n t h e t ő k a 
Z a l a k e r á m i a legújabb f ü r d ő s z o b a kollekciói. 

Üdülés a tengerparton + fakultatív kirándulások! 
A BAKONYTOURS A K C I Ó S AJÁNLATAI : 

Utazás: légkondicionált autóbusszal, celldömölki felszállással! 

GÖRÖGORSZÁG - NEO PORI - Apartmanokban 

ÜoÜÜÜS'l?' 4 2 - 5 0 0 Ft/fő 15% gyermek kedvezmény 

üo. 22—08,31. 
SPANYOLORSZÁG - COSTA BRAVA -Szállodában félpanzióval 
08.29-09.07. 10 nap/7 éjszaka 59.500 Ft/fó 
HORVÁTORSZÁG KRK SZIGETI HÍD LÁBÁNÁL 
08.23-09.27. 5 nap/4 éjszaka 38.000 Ft/fő 
OLASZORSZÁG - UDO Dl JESOLO - Szállodában félpanzióval 
09.13-09.20. 8 nap/7 éjszaka 58.000 Ft/fő 

EGYÉNI UTAZÁSOK - BELFÖLDRE - KÜLFÖLDRE 
Repülővel a világ bármely részére. Válassza kedvenc utazási irodáját! 

A HUGI-TOURIST-nál lefoglalhatja és befizetheti álmai utazását. 
FOGLALÁSOK - BEFIZETÉSEK CELLDÖMÖLKÖN 

Szendrei Istvánná, HUGI 95DD Celldömölk, Akácfa u. 4. (9-18 óráig) 
(a Sági útról a Kodály lakótelep felé a 4-ik utca balra) Tel.: 95/421-472, 70/508-1576 

tal 
megérk 
gyere be ezt 
nézheted... 
Ne maradj 

le róla! 
Sullnet 

expressz 

9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 2. 
Telefon: 95/521-125, www.sulinet.hu 
9600 Sárvár, Hunyadi u. 13-2. 

- p a n n o n hivatalos 
..jaipicShtt. értékesítő hely 

H O T L I N E : 0 6 - 7 0 / 5 1 4 - 8 6 7 4 

Üzemanyagkú t 
Celldömölk, Kolozsvári út - Volán kút 

Kihelyezünk (eladunk) 1000 I űrtartalmú, műanyag, 
gázolaj tárolására alkalmas konténert. 

Heti egyszeri túrajárattal vállaljuk 
a konténerek feltöltését 500 I felett. 

tm ~ 

A 95-ös benzin és a gázolaj 
a mindenkori kereskedelmi 

árnál 10 Ft-tal olcsóbb! 
Nyitva tartás: H-P 7.00-19.30, 

Szo 7.00-17.30, V 17.00-18.00 
Tel.: 95/420-014, 06 20/966-5232 
B a l o g h Z s o l t v á l l a l k o z ó 

C e l l d ö m ö l k , G á b o r Á . u . 1 . 

mailto:lnfo@cellkabel.hu
http://www.cellkabel.hu
http://www.sulinet.hu


Cell-Cup 
kézilabda-fesztivál 
Magyarország mellett kilenc ország - Bulgária, Szerbia-
Montenegró, Lengyelország, Nigéria, Katar, Csehország, 
Lettország, Litvánia és Macedónia - közel 60 benevezett 
csapatának részvételével augusztus 12-18. között rendezik 
meg hetedik alkalommal a Cell-Cup nemzetközi kézilabda
fesztivált Celldömölkön, illetve a csapatok létszámától füg
gően Sárvár, Ikervár és Pápa sportcsarnokaiban. 
A részt vevő csapatok 8 kategóriában mérkőznek a 
kupákért. A délelőtti és délutáni mérkőzések után idén is 
gazdag programokkal várják a rendezők a fesztivál 
résztvevőit, a város lakóit és az érdeklődőket. ízelítőül a 
kulturális programokból: fellép a Fiesta és a Crystal 
zenekar, lesz tűzzsonglőr és extrémsport bemutató. A 
további programokról, a fesztivál részletes menetéről az 
előző évekhez hasonlóan most is a Cell-Cup műsorfüzetből 
tájékozódhatnak. 

»VAS5 VERA 

APRÓHIRDETÉS 
Eladó egy 13 éves ZUK benzin- és gázüzemű, 300 literes 
Elin fagyasztószekrény, kettő 60x150-es Sofa ablak és egy 
90x240-es Sofa erkélyajtó, egy 120x150-es és egy 
180x150-es Csepregi ablak. Érdeklődni: 06 20/927-7031. 
Celldömölk-Alsóságon a Sági u. 102. szám alatti családi, 3 
szobás, kertes házat eladnám, illetve 2 szobás földszinti 
vagy első emeleti lakásra cserélném. Érd.: 95/423-191. 
Celldömölkön a Szentháromság téri áruházban üzletek 
kiadók. Érdeklődni: 06 20/347-9427.  
A Ság hegyen kordonos szőlő pincével, felszereléssel sür
gősen eladó. Érdeklődni: 06 20/253-0982. 
300 négyszögöl kordonos szőlő a Ság hegyen kétszintes 
pincével, felszereléssel eladó. Érdeklődni: 95/424-174. 
Eudóra automata mosógép megkímélt, kitűnő állapotban 
olcsón eladó. Érdeklődni: 06 95/421-306. 
Ötrészes, régi típusú ülőgarnitúra megkímélt állapotban 
eladó. Irányár: 40.000 Ft. Érdeklődni: 06 30/253-4983. 
Jól jövedelmező szellemi tevékenységet ajánlunk érettsé
gizett, 30 év feletti személyeknek. Jelentkezni: július 21-ig, 
8-16 óra között az alábbi telefonszámon: 06 30/411-5201. 

» Könyv — — — ^ — ^ — 
Konrád György: Fenn a hegyen napfogyatkozáskor (Kiadó: 
Noran) „Hol a haza? Ahol nem ütnek agyon. Ahol biztonság
ban tudhatom gyerekeimet. Ahol van tisztelete a személy
nek és a szónak. Ahol azt, hogy olyan vagyok, amilyen, és 
azt gondolom, amit, előlegképpen méltányolás övezi. Ahol 
van egy nyugodt konyhasarok, és vacsora után bor mellett 
lehet jól beszélgetni. Ahol a gyerekek ipiapacsot játszanak, 
és bunkert építenek. Ahol Jutka felhúzott lábbal ül egy fotel
ben és olvas. Ahol a hegyre felmenet itt is, ott is megihat
nék egy pohár bort, s ha élnék a barátságos invitációkkal, 
akkor szökdécselve bocsátkoznék le" - írja Konrád György 
legújabb önéletrajzi regényében, ami Az elutazás és hazaté
rés című munka folytatása. Az íróban most sem csalódha
tunk: értékes alkotással gazdagodtunk. 

Vámos Miklós: Sánta kutya (Kiadó: Ab ovo) A szerénységéről, 
csendességéről is nevezetes, népszerű író több tucatnyi érté
kes könyvvel örvendeztetett már meg bennünket. Legújabb 
alkotása, a Sánta kutya is remek munka, amely nem másról, 
mint a nőkről szól. „Nők mozgatják a világot. Kétlem, hogy ők 
a gyöngébb nem, inkább a szebb és jobb igen. A rossz általá
ban a férfiak műve, a jót majdnem mindig nőknek köszönhet
jük" - írja Vámos Miklós a számára oly nagyra becsült asszo
nyi népről. Az írás nyolc novella összessége, címük kezdőbe
tűjét összeolvasva az igazság? rövid kérdését betűzhetjük ki, 
s az is kiderülhet talán a könyv végén, hogy valójában mi is 
az. Érzelmes, szívből jövő, magával ragadó olvasmány Vámos 
Miklós tiszta, egyszerű stílusával. 

» lene — . ^ _ M - M _ . * M M M M . 
In-Grid: Rendez vous (Kiadó: Record Express) A jelenkori ze
nei trend az irányba látszik elmozdulni, amit ez a lemez is 
képvisel, a népi elemekkel kevert dancefloor felé. Az már 
csak hab a tortán, hogy mindez egy kevésbé megszokott 
nyelven, jelen esetben franciául szólal meg. Ezen a nyelven 
a leglátványosabb eredményt Alizée érte el. És akkor jött 
In-Grid, aki szintén franciául énekelte meg a Tu Es Foutu-t, 
ami szintén hatalmas siker lett. És az emberek már azt sem 
vették zokon, amikor kiderült, hogy ez a lány még csak 
nem is francia, hanem olasz! Ilyen szinten ez már nem szá
mít, az előítéletről ennyit. A lemez további 11 dala szintén 
remek hangulatot tud varázsolni, az egészet pedig a Tu Es 
Foutu chill-out remixe zárja. 

Pot Metheny. One quiet night (Kiadó: Warner) A jazz nagyon 
kemény műfaj, hosszú és kemény munka kell ahhoz, amíg 
valaki megtalálja a stílusnak a szépségét. Nem is gondol
nánk, hogy a műfajnak mennyi kitűnőséget adott már Ma
gyarország, más kérdés, hogy ők miért döntöttek a külföldön 
való érvényesülés mellett. A feltörekvő nemzedékben is sok 
tehetség van, közülük párnak megadatott, hogy június 3-án 
együtt zenélhettek a mesterrel, Pat Methenyvel, aki most je
lentette meg élete első szólólemezét. A trió nélkül dolgozó 
Metheny új albumát, amint az a címből is kiderül, leginkább 
Ákos Andante című koncertjeihez lehetne hasonlítani. 12 
Metheny-szerzemény akusztikus kiszerelésben, köztük olyan 
klasszikusokkal, mint a Last Train Home. 

»P. HORVÁTH MÁRIA 
Augusztusi világnapok 

1. Az anyatejes táplálás világnapja 
6. A nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja 
20. Szent István ünnepe 


