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a Ság tödében

a jovo
A Flextronics a világ vezető nagyvállalata az elektronikai gyártási szolgáltatások területén.
Vállalatunk a Sárvári Ipari Parkban látványos eredményt produkált az elmúlt 7 évben. Ma már több
ezer munkatársunknak biztosítunk munkahelyet, és a növekedés 2003-ban is folytatódik.
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legalább 8 általános iskolai végzettség
felvételi teszt sikeres teljesítése
erkölcsi bizonyítvány
minimum 18 éves életkor
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munkarendben

o

versenyképes, inflációt követő jövedelem
étkezési hozzájárulás
munkába járáshoz ingyenes buszjáratok
sportolási és kulturális programok
tiszta és kulturált munkakörnyezet
előrelépési lehetőség
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Várjuk továbbá elektroműszerész végzettséggel rendelkezők jelentkezését.

Jelentkezés

5

Flextronics International Kft.: 9600 Sárvár, Ikervári út 42. Személyügyi Osztály
Hívhatja ingyenes zöld telefonszámunkat: 06-80/951-234 (munkanap 8.00-16.00)

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük töltse ki az alábbi szelvényt, és küldje vissza a fenti címre!
Név:

Cím:

Telefonszám:

Születési idö:

Cell-Vas Kft.
VAS-MŰSZAKI

BOLT

9 5 0 0 Celldömölk, Dr. Géfin tér 5 . (Kultúrház mögött)
Tel.: 0 6 - 9 5 / 4 2 0 - 0 1 5 • Cell-vas-kft.internettudakozo.hu

AUGUSZTUSI

AKCI0!

be legolcsóbban a szürethez a kádakat, demizsonokat!
Szőlőkádak
Oemizson műanyag burkolattal
110 13.190 Ft
5 I 690 Ft
Szereize

225 ¡4.590 Ft
350 I 6.190 Ft
500 I 8.290 Ft

10 11.290 Ft
15 11.790 Ft
20 I 2.190 Ft
25 I 2.490 Ft
34 I 2.890 Ft

Szürő+csap szőlőkádhoz 2.180 Ft
FIGYELEM!

54 I 3.990 Ft

ÁREMELKEDÉS

Servant 5 kW kandalló 45.900 Ft
Bergen 6 kW kandalló 41.900 Ft
lutifer 8 kW kandalló 81.000 Ft
Az akciós árak a készlet erejéig

VÁRHATÓ!

Servant zománcos kályha
38.900 Ft
Budafok kályha 26.900 Ft
érvényesek!

A az 1-ben barkácsgépkészlet 12.990 Ft Mosógép 54.900 Ft
Teljesen leiszerelt kerékpár 16.900 Ft Fém sárvédő, dinamós
világítás, csomagtartó
Grilles mikrosütó 19.990 Ft Mikrosütó 15.500 Ft

Várjuk kedves V á s á r l ó i n k a t !
Nyitva tartás: H - P : 8.00-17.00 Szo: 8.00-12.00

CELLI-UDVARHAZ BT.
I N G A T L A N
Celldömölkön 2 sz , étke/ós cs.ház beép.
konyhával, garázzsal eladd, l.án 8,9 M Ft

o a

A J A N L A T A :
Celldömölkön W x félszobás, lakás tele
fonnal, kábel-rv-vel eladú. Lát: S M Ft

Celldömölkön 3*2xlél szobás telefonos la

Celldömölkön W x f é l sz. lakás, telefon

kás eladó. Láp 10,5 Itt FI

nal, kábel TV-vel eladó. I.ár: 7 M F!

Celldömölkön 2* 1/2 sz. konvektoros lakás,

Celldömölkön 2 szobás, 57 m'-es, gázlúléses

g a r á z s a i e l a d ó , l.ái: 9.3 M FI

lakás eladó. Lán 7,5 M Fl

Ostffyasszonyfán j ó állapul paiaszlház k u z m ű v e k k e l 1600 nt l e l k e n e l a d ó . I.áf: 3,5 M FI
Celldömölkön 3 szobás csal.ház, közmű
vekkel, garázzsal eladó. I.áf; 11 M FI
Vönöckön 2 sz. parasztház e l a d ó , Lát; 5 0 0 e FI
Kmagasiban 2 y . parasztház, ku/inüv. 3,9 M Ft.
Celldömölkön 2 szintes családi ház (4 szoba,
-nappali), közmüvekkel eladó. I.á(: 8 , 5 M FI
Celldömölkön 2 szobás, 56 m'-es, egyedi
fűtésű fakás igényes a 11 eladó. I. ár: 7 M Ft.
Celldömölkön 94 m'-es, 2*3xíél szobás
lakás, étkezővel eladó, l.án 13,5 M Fl
Celldömölkön 2 szoba+nappalis cs.ház, 8 0 0 m
l e l k e n , m e l l é k é p . ' l e l eladó. I.áf: 11,9 M Fl
Jánosházán 2 sz.+nappalis, 100 m'-es cs.ház,
SOI m l e l k e n s ü r g ő s e n e l a d ó , l.jr. '1,6 Itt Fl

Celldömölk belvárosában, 3 szobás, 90 m'es egyedi gázl., igényesen felújított, kifo
gástalan állapotú lakás eladó. l.ár 12,9 M Ft
;

Vönöckön 2 s z o b á s c s a l . h á z , 1600 m e l a d ú .
l.jr: 3,5 M FI
Celld.-Alsóságon 3 szobás családi haz eladó.
I.ár: 7,8 M Ft
Nagystmonyiban 3 szobás, 100 in es, cs ház.
aknás garázzsal eladó. I.áf: 11,8 M Ft
Celld-ön 3 sz+nappalis, igényes áll. cs. ház,
ikergarázzsal, riasztóval eladó, l.ái: 22,5 M Ft
Celldömölkön 9 5 m - e s , b e l v á r o s h o z

közeli

cs.tiaz e l a d ó . I.áf; 12 M Fl
Celldömölk közp.ban 76 m'-es, 1+2(élszobás
lakás, konyhabútorral eladó. I.ár: 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'lelken eladó. Ii.ár,: 11 M Ft.
Celldömölkön 80 m -es összkozmúves családi haz, 800 m telken eladó. Ir.ár.: 8,2 M ft.
Celldömölkön kétszintes, 3 szobás cs.ház, nappalival, étkezővel eladó. Ir.ár.: 15 M Ft.
Meggyeskovácsiban teljesíthető nyaraló, épített kertben sürgősen eladó. Ir.ár.: 4,2 M Ft.
Egeialján 2 szobás 80 m -es parasztház, istállóval, kamrával eladó. Ir.ár: 3 M Ft.
jánosházán 4 szobás cs.ház, melléképülettel eladó. Vállalkozásra is alkalmas. Ir.ár.t 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, A 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, Rákóczi u. 10.
http://wwW.celli-udvarhai.hu • E-mail: {elIi_udvarhaz_ingatlan@yahoo.com
;
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Koszontom
Önöket! °
w

A magyar televízió egyik-másik
csatornáján gyakorivá vált a cím
beli bejelentés. Mintha köszönné
nek nekünk, de csak mintha...
A bejelentést nem követi a Jó reg
gelt!, Jó napot! vagy Jó estét! kö
szönés. Egyszóval nem köszön
nek, csak bejelentik, hogy kö
szönni fognak, aztán mégis elma
rad. S vannak néhányan, akik, ha
befejezték a mondandójukat, és
eszükbe jut még valami, a „Hagy
tegyem hozzá" szavakkal folytat
ják. Miért ez az egyre terjedő mo
dorosság?
Néhány évvel ezelőtt oly hamar
sikerült egy reklámot kiirtani a
képernyőről: „és az orromat is
tisztíccsa!" Ugye emlékeznek a
tisztelt Olvasók a focikapusra?
Miért nem lehet az említett vad
hajtásokat is nyesegetni?
A mindennapi beszédben még
csak elviseljük a kijelentő és a fel
szólító mód összecserélését, de
hogy kerülnek a képernyőre és az
újságok hasábjaira azok, akik kö
vetkezetesen keverik a helység
és a helyiség fogalmakat? Közép
iskolás koromban egy helység
helyiség bakiért, egy bolgár jelző
helyett használt bulgár szóért
egyes járt, pedig nem humán
gimnáziumba jártam.
Végül hadd köszönjek el imígyen:
Tisztelt Olvasó! Viszontlátásra két
hét múlva!
»MIHÓK TAMÁS

Szent István
ünnepén
A magyar államiság és az új kenyér
ünnepén, augusztus 20-án városi
megemlékezést tartanak. A 1 0 órakor
kezdődő szentmise után, 11 órakor a
katolikus templom előtti téren Fehér
László polgármester mond köszöntöt,
az ünnepség szónoka Söptei józsefné
alpolgármester lesz. Ökumenikus ige
hirdetés után megáldják az új kenye
ret. Az ünnepi műsort a Kemenesalja
Néptánccsoport és a Soltis Lajos Szín
ház adja, ezt követően Fehér László
kitüntetéseket ad át.

Missiió a gyermekekért
Egy éve kezdte meg működését a
Beteg és G y ó g y í t h a t a t l a n Beteg
G y e r m e k e k é r t Misszió Egyesület
Vasi Képviselete Kíssomlyón, az ot
tani evangélikus lelkész feleségé
nek v e z e t é s é v e l . Cserági Istvánné
és társai ö n z e t l e n munkájának
eredményeként augusztus elsején a
szervezet új eszközöket a d o m á n y o 
zott a celldömölki kórház szülészeti
osztályának.
Egy programozható kékfény lámpát,
egy digitális mérleget és egy antibak
teriális hűtőt vehetett át ár. Kovács
Antal szülész-nőgyógyász főorvos a
misszió vasi képviseletétől. Az ünne
pélyes átadáson a kórház vezetősége
és dolgozói nevében Limpár József
gazdasági igazgató fejezte ki örömét,
hogy több jó szándékú ember és szer
vezet együttműködésének eredmé
nyeként megvalósulhatott az adomá
nyozás. Söptei józsefné alpolgármes
ter is az összefogás fontosságát hang
súlyozta, hisz az, hogy a kórház
megépülhetett, megmaradhatott és
megújulhatott, összefogás eredmé
nye, amire a jövőben is szükség van a
további feladatok megvalósításához.
A környező települések nevében is
köszönetet mondott az egyesület
adományáért, ami által magasabb
színvonalú ellátást kaphatnak a celli
kórház újszülöttjei. Végezetül hozzá
tette, hogy a Kemenesalján élő e m 
berek úgy tudnak a legtöbbet segíte
ni a kórházon, hogy az intézményben
dolgozó orvosokhoz fordulnak, ha or
vosi ellátásra van szükségük.
A Beteg és Gyógyíthatatlan Beteg
Gyermekekért Misszió Egyesület, a
szülészeti osztállyal egyeztetve, két
lépcsős átadást tervez. A következőt
novemberben szeretnék megvalósíta
ni, amikorra egy reanimációs asztal és
egy nyákszívó berendezés átadását
tervezik. Az adomány megvásárlásá-

CSERAGI ISTVANNE ES OR. KOVAC5 ANTAL
A MŰSZERÁTADÁSON

hoz komoly anyagi forrásra, közel há
rommillió forintra van szükségük,
amelyből egyelőre egymillió forint áll
az egyesület rendelkezésére. Cserági
Istvánné és munkatársai bizakodóak,
remélik, hogy segítő szándékú magán
személyek, cégek és szervezetek tá
mogatásával ez a terv is valóra válhat.
Az egyesület hivatásának tekinti az
emberi értékek megőrzését, az e m 
ber ember-voltának megtartását,
szolgálatát. Az elmúlt évben m e 
gyénk több városában, községében
rendeztek jótékony célú kiállításokat,
vásárokat, kulturális programokat.
Bevételeikből rászoruló családokat,
egészségügyi és szociális intézmé
nyeket, valamint a Gencsapáti Állami
Nevelőotthont támogatják. Munká
jukhoz ez év tavasza óta az Aranyág
Alapítvány is anyagi segítséget nyújt,
de a Beteg és Gyógyíthatatlan Beteg
Gyermekekért Misszió Egyesület to
vábbi támogatókat is vár, hogy ter
veit valóra válthassa, és minél több
embernek tudjon önzetlen segítséget
nyújtani.
»FONYÓ RÓBERT A

Gyerekorvost várnak
A négy év óta üres gyermekorvosi állás
helyre pályázó szakorvossal tárgyal a kép
viselő-testület. Dr. Bene László jelenleg
háziorvosként dolgozik, a gyermek tüdő
gyógyász szakvizsgával is rendelkező or
vos jelentkezését elfogadta az önkormány
zat. Mivel a kérdéses gyermekkörzetben
az évek alatt ezerről 560-ra csökkent a
kártyaszám, az önkormányzat vállalta,
hogy mindaddig, amíg a betegkártyák nö
vekedésével egy tisztes praxislétszámot el

nem ér az álláshelyet betöltő orvos, addig
a pénzügyi különbözetet kiegészíti. A lete
lepedés érdekében az önkormányzat vál
lalta azt is, hogy albérletüknél a szakem
ber-lakás bérleti díja feletti összeg kiegé
szítésével támogatja az orvost és családját.
Az önkormányzat a vállalásaival szeretné
elérni, hogy a több éve húzódó problémá
ra végre megoldást találjon. Remélik, hogy
a tárgyalás eredményes lesz, és új gyerek
orvosa lesz Celldömölknek.

C?S7

Az anyatej világnapja Óvodaügy
Celldömölk védőnői - Lukács Alajosné, Mohó Pólné, Kreifné Takács Judit,
Szabó Szilvia és Hanzsér Elemérné augusztus 4-én délelőtt, az anyatej vi
lágnapjának tiszteletére ünnepségre
hívták körzetük néhány kismamáját.
Természetesen valamennyi kismamát
nehéz lett volna meghívni, de a pol
gármesteri hivatal
dísztermében
megjelenteken keresztül hozzájuk is
szóltak. A meghívott vendégek, Horváthné Stukics Erzsébet országgyűlési
képviselő, Fehér László polgármester
és Molnárné Hubai Zsuzsa vezető v é 
dőnő jelenlétében Lukács Alajosné
köszöntötte a mamákat és a babákat,
néhány mondatban méltatta ennek a
napnak a jelentőségét.
Horváthné
Készei Veronika és két lánya, Lilla és
Krisztina verses-zenés műsorral kö

szöntötték a megjelent anyukákat,
Fehér László polgármester pedig egyegy szál virággal kedveskedett nekik.
1990 óta ünneplik az anyatej napját,
ezzel is ösztönzik a kismamákat,
hogy táplálják anyatejjel babájukat.
A szoptatás nagyon fontos nemcsak a
gyermeknek, hanem az édesanyának
is. Az anyatej gazdaságos, környezet
barát, természetes, mindig kéznél
van, tiszta, megfelelő hőmérsékletű,
védi a babát, az édesanyáknál pedig
megelőzi a mellrákot. A szoptatás so
rán nagyon fontos, bensőséges kap
csolat alakul ki a gyermek és édes
anyja között. Többek között a felso
roltak miatt is szorgalmazzák a védő
nők mind hangsúlyosabban a szopta
tás, az anyatej fontosságát.

Kevés a parkolóhely a tizenegyesek
nél, sokan kénytelenek a füves terü
leteken hagyni autójukat - panasz
kodnak az ott lakók. Dummel Ottó, a
polgármesteri hivatal műszaki osztá
lyának vezetője szerint a probléma
onnan ered, hogy az 1980-ban épült
panelházaknál csak minden negyedik
lakáshoz kellett parkolót kialakítani.
Mára a legtöbb családnak minimum
egy autója van, így nem csoda, hogy
szűkösnek bizonyul a több mint 20
éve létrehozott parkoló. Dummel Ot
tó ugyanakkor azt is hangsúlyozta,
hogy a társasházak esetében az Ön
kormányzatot semmi sem kötelezi
arra, hogy új parkolókat hozzon létre.
Az osztályvezető véleménye szerint

bár hely lenne új állóhelyek teremté
sére, a városvezetésnek sem pénze,
sem pályázati lehetősége nincs erre a
célra. Megoldást talán egy közös
program jelenthetne. Ha a lakóközös
ség az önkormányzat elé állna elkép
zelésével, és a költségek egy részét
fedezné, az önkormányzat szintén tá
mogatná parkolók kialakítását.
Dummel Ottó szólt arról, hogy az e\múlt években több parkolót hoztak
létre a belvárosban, így a „kontyos
ház" melletti murvás részen 30 autó,
a Vasvári Pál utcában 20-24 gépkocsi
állhat meg. Az osztályvezető szerint a
csütörtöki piacnapokon kívül a város
ban nincsenek parkolási gondok.

Az óvoda intézményrendszerének
átalakítása után hat óvónő és há
rom dajka álláshelye vált kérdé
sessé. Időközben a probléma egy
része megoldódott. A három daj
ka közül egy elérte a nyugdíjkort,
másikuk egy évvel a nyugdíjkor
elérése előtt kérte a nyugdíjazá
sát. A hat óvónő közül egyet ál
landó helyettesítő álláshelyre
vettek fel, két másik óvónőnek
szintén van állása. A másik három
óvónő közül kettőnek, illetve egy
dajkának az egyházi óvoda indu
lásától függően lesz állása.

Baloldali
Parkolási helyzetkép találkozó
»VA55 VERA

»TÖMBÖLY ÁGNES

Világbajnokságon
hatodik lett
q5S8

Világbajnoki hatodik helyezett lett
Kovócsné Horváth Andrea a gyors- és
gépírók versenyén. Júliusban Rómá
ban rendezték meg a gyors- és gépí
ró világbajnokságot, ahol a negyven
fős magyar válogatottban - két másik
Vas megyei versenyző mellett - a
Mávépcell Kft. dolgozója is részt vett.
A világversenyen mintegy ötszázan kétszázan a helyszínen, háromszázan
interneten - mérték össze tudásukat.
Andrea jegyzőkönyvvezetésből hato
dik, összetett versenyben tizenne

Megyei találkozót szervez az
MSZP a Ság hegyen, a Sághegy
Fogadónál augusztus 16-án. 10
órakor Fehér László, a párt helyi
elnöke köszöntőt, Szabó Lajos or
szággyűlési képviselő megnyitó
beszédet mond. A felállított sát
rakban a párt tagozatai és a Fiatal
Baloldal mutatkozik be. Ott lesz
nek a jánosházi birkózók, túrákat
szerveznek a hegyen, és lehet élő
csocsózni is. Ebéd után a Keme
nesalja Néptánccsoport, a Soltis
Lajos Színház és a Diamonds
énekegyüttes mutatkozik be, 15
órától Varga Tamás zenél.

gyedik, gyorsírásban hu
szonkettedik, gépírásban
huszonnyolcadik lett. A ki
váló eredményhez gratulá
lunk.
A világbajnokság egyhetes
időtartama alatt a verse
nyen kívül szakmai konfe
renciát is rendeztek, és ar
ra is volt lehetőség, hogy
megismerkedjenek a gyö
nyörű olasz város neveze
tességeivel.

INTERSTENO
44° C o n g r e s s o
rcíofoniJUDneírnilumedíJk"
Lenira C ongressi Hoiel Sh er.iton

A fejlődés útjai, az utak fejleszti
BESZÉLGETÉS

DÖME LÁSZLÓ

RÉSZÖNKORMÁNYZAT!

VEZETŐVEL

Döme László az 1998-as választásokon lett képviselő, majd négy évre rá
szintén győztes saját körzetében, és őt választották az alsósági részönkor
mányzat első emberévé. A részönkormányzat kilenc tagból áll, munkájukat
két ügyintéző segíti. Hárman az egyéni választókerületek győzteseként ke
rültek a testületbe, hárman a választások második helyezettjeként, hármó
jukat pedig a falugyűlésen választották meg. Döme Lászlóval Alsóság j e 
lenlegi helyzetéről, a tervekről, a lehetőségekről beszélgettünk.

kormányzatnak, nagyon sok segítsé
get kapunk tőlük. Az Alsósági Tavaszi
Napok, a szüret, a búcsú, a különbö
ző ünnepélyek idején az ÁMK mindig
készségesen segít, ugyanúgy, mint a
Kemenesaljái Művelődési Központ.
» Az óvoda mellett más épületeket is
szeretnének
értékesíteni?

» Egy több mint háromezer iokosú te
lepülés vezetőjeként, gondolom, nem
könnyű mindig mindenki kérésének,
igényének eleget tenni, főleg okkor,
ha az ember keze is csak addig ér,
ameddig a költségvetés engedi. Az
utóbbi években szépült Alsóság, de
még mindig van bőven tennivaló.

- A Gondozóház klub része átkerül az
ÁMK egyik üres termébe, a gondozot
taknak pedig jobb helyet találtunk,
oda költöznek át. Az épületet pedig
megpróbáljuk értékesíteni, hogy az
onnan befolyó összeget is hasznosíta
ni tudjuk. Szerencsére azonban nemc
sak eladunk épületeket, hanem bőví
tünk is, a Sági úti óvoda épületét bő
vítik csoportszobákkal. A megválto
zott munkaképességűek foglalkozta
tójában is terveznek bővítést, alsósá
gi és celldömölki rászorulókkal lehet
ne feltölteni a helyeket. Felmerült to
vábbá az is, hogy a konyhánkból
hordják majd az ebédet a Berzsenyi
Dániel Gimnáziumba is. Szeretnénk
még szebbé tenni Alsóságot, melyhez
az első lépést az Alsósági Életfa Egye
sület megtette, 15 virágládát helye
zett el a településen. Az egyházköz
ség pedig gyűjtést szervez a templom
felújítására. Aki szeretne adományá
val hozzájárulni a római katolikus
templom felújításához, az megteheti
a Szent Miklós Alapítvány számláján.
» Milyen az ifjúsági élet Alsóságon?

- Az elmúlt évek során szerencsére
folyt be annyi pénz, hogy most már
büszkén mondhatjuk, van egy szép or
vosi rendelőnk, sportcsarnokunk. Tel
jesen elkészült Alsóság szennyvízháló
zata, és befejeződött a gáz vezetése
is. Megszüntettük az illegális szemét
lerakókat, és remélem, sikerül majd
megakadályoznunk az újabbak létesí
tését. Az eredmények mellett azon
ban bőven vannak tervek is, amelyek
megvalósításához pályázatok benyúj
tásával szeretnénk pénzt előteremte
ni. Sajnos eddig nem sok sikerről szá
molhatok be a pályázatokat illetően.
» Melyek a legfontosabb
fejlesztési
tervek?
- Az ÜKIG pályázatán sajnos nem sike
rült pénzt nyernünk az utak állapotá
nak javítására. A városrész 9 utcáján
nincs szilárd burkolat. Most talán sike
rül a Bem József utcára szilárd burko
latot tenni, melynek teljes költségve
tése 24 millió 900 ezer forint, mely
hez a város önkormányzata ígért 7
millió 470 ezer forintot. Mivel a már
fentebb említett pályázat nem hozott
sikert, most a teljes összegre terület
fejlesztési pályázatot nyújtottunk be.
Az önkormányzathoz nyújtottunk be
pályázatot a Mária és a Móricz utcák
műszaki terveztetésére, az ORTT-hez
a csillagpontos kábeltévé rendszer
kiépítésére. Ha sikerül nyernünk a pá
lyázaton, akkor egy éven belül kiépül
het Alsóságon a csillagpontos rend
szer. Összhangban az elkövetkező út
építésekkel a vízügy is újabb utcák
ban cseréli majd a régi, elhasználó
dott csöveket. A Táncsics utca végén 9
telket sikerült eladnunk, oda új házak
épülhetnek. Ezen kívül feladatunk
lesz majd a cross-pályánál álló félkész
épület befejezése, melyhez szintén
pályázat útján szeretnénk pénzt nyer
ni. Tárgyaltunk továbbá az Önkor

mányzattal a Ság hegy infrastruktúrá
jának javításáról is, konkrétan a vízés villamos hálózat kiépítésére, mely
hez az önkormányzat ígért támoga
tást. Nagyon fontos lenne számunkra
is a fürdő építése, hiszen fellendül
hetne a turizmus. Mivel Celldömölk
csak Alsóság felé tud terjeszkedni,
szeretnénk, ha idővel újra felmerülne
az összeépítés terve, valamint az el
kerülő út építése is.
» A városi képviselő-testület
módosí
totta a szociális igazgatásról és szo
ciális ellátásról szóló rendeletét.
A
változtatások július elsejével
léptek
hatályba. Hogy érinti ez a változás
Alsóságot?
- Az átmeneti segélyeknél az egyedül
élőkre megszabott 43 ezer 600 forint
ba szinte valamennyi egyedül élő al
sósági lakos beleférne. Ezért volt ko
rábban olyan javaslatom, hogy a ke
retösszeget a lakosság arányában
osszuk el, de ez nem valósult meg.
Szóval az egyedül élőknek többször
juttatunk 2-3000 forintos segélyeket,
amíg a pénz engedi. A családoknál ez
az összeg 27 ezer 250 forint. Változás
történt még a szemétdíjaknál is. Min
den egyedül élő, 65 év feletti lakos
1000 forint szemétdíj támogatásban
részesül, ha igazolni tudja, hogy befi
zette az első félévi díjat. Itt szeretném
megemlíteni, hogy a nyugdíjasok
megbecsülésének jeleként minden
évben karácsony előtt ünnepséget
szervezünk nekik.

- Mint már említettem, az iskolával
remek a kapcsolatunk, nagyon sok
klub, egyesület, szakkör és a könyv
tár is működik náluk. Bizonyára sokan
hallottak az Alsósági Tigrisek női foci
csapatunkról, ők szép eredmények
kel örvendeztetnek meg minket. Az
előző bajnokságban a férfi focisták is
szépen szerepeltek, bronzérmesek
lettek. Oszkó Imre - aki szintén rész
» Szintén a képviselő-testület
ható- , önkormányzati tag - segít intézni a
rozott a városban működő
óvodák focicsapat dolgait. A sportcsarnokban
ügyében is. Alsóságon eddig két óvo nyüzsgő az élet, szerencsére sokan
da működött. Mi lesz a jövőben?
j l veszik igénybe. Az alsósági gyerekek
- Sajnos a Kőtörő utcai óvoda meg a celliekhez hasonlóan részt vesznek
szűnt, nagyon kevés volt a gyermek a Bozsik-programban is.
létszám. A gyerekek és a dolgozók
» Végezetül, hogyan ítéli meg q rész
átkerültek a Sági úti óvodához. Az önkormányzat
munkáját?
óvoda épületét eladjuk, az összeget - Havonta egyszer ülésezünk, ha szük
különböző célokra fogjuk majd fel
ség van rá, tartunk rendkívüli ülést is.
használni. A gyermeklétszám csökke
Bér politikailag nem mindenben ér
nését az iskolában is érezzük. Két tünk egyet, a városrész érdekeiért
évig még kétosztályos évfolyamok megtaláljuk a közös nevezőt. Remé
lesznek, utána azonban már csak egy
lem, a részönkormányzat vezetője
osztály lesz évfolyamonként. Szeret
ként a továbbiakban is sikerül ered
ném megemlíteni, hogy igazgatónő ményes munkát végeznem:
és az egyik tanítónő is tagja a részön
»VASS VERA
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30 A papírtól az üvegig Hitben
EGY F I A T A L A L K O T Ó , M O H Ó V I R Á G
erősödni
Egy fiatal formatervező művésznek, Mohó Virágnak volt kiállítása a
Kemenesaljái Művelődési Központban. Az alkotó keze alatt papírból, ü v e g 
ből, festékkel születtek a fantázia szüleményei, grafikákat, szobrokat,
dísztárgyakat csodálhattak meg a látogatók.
Mohó Virág celldö
mölki születésű, 27
éves alkotóművész.
Az általános iskolában
Nagy István, Horváth
Lászlóné és Németh
József voltak a taná
rai, majd a művészeti
szakközépiskolai ta
nulmányok után Sop
ronban, a Nyugat-ma
gyarországi Egyetem
Alkalmazott Művésze
ti Intézetében papírés
csomagolóipari
szakirányon végzett.
Folyamatosan alkot, végez kisebbnagyobb munkákat. Korábban már
készített illusztrációkat az Apáczai
Kiadónak és a pápai Deák Kiadónak, a
Coca-Cola Élni jó reklámkampányá
nak anyagát, napilapokban jelentek

meg grafikái. Tervezett plakátot a
Soltis Lajos Színháznak, képeslapok
és emlékbor-címkék őrzik fantáziája
és keze nyomát.
Első önálló kiállításán bemutatja, ho
gyan válik a papír egyszerű formái
val, egyedi kifejezésmóddal a csoma
golástechnika művészi módjává.
Kedvelt technikájával, az üvegfestés
sel alkotott tárgyaiban az álmai je
lennek meg. Faragott rózsagyökérből
készült a Hajtűk, vegyes technikával
a Hajcsatok sorozat. Fiktív kávéházi
arculat - logó, asztali kártya, italalá
tét, itallap - megtervezésével bizo
nyítja azt is, hogy a művészet alkal
mazható az igényes mindennapok
ban. Virág jelenleg szabadúszó alko
tó. Vele együtt reméljük, hogy sikerül
elhelyezkednie, kamatoztatni tudá
sát és tehetségét.
»7.6.

»JEGYZET

Az ember az élete
Hazafelé, pénteken, Deák Bili azt énekelte a füle'dbe, hogy csak járjon más,
írott utódon, hol biztosnak hitt megváltás a jutalom, s bár az szólt, ne sze
ress, nem kell, semmit ne ígérj, a vokál úgy válaszolt, hogy szeresd őt, aki
gyenge, szeresd őt, oki fél, szeresd őt, aki vesztes, kit annak neveltél.
Aztán hazaérve, a templomban, a mécsesek lobogó lángjainál Steve
Taylor-Szabó pánsípon Bachot, Mozartot, Jézus Krisztus szupersztárt ját
szott. És az Ave Mariát.
A koncert után a Szentiván napja alatt szavak dübörögtek benned: rohanó
világ, karrier, lemondás, szerelem. S mikor Kamarás Iván a film végén
megkérdezte, hogy nem voltam sok?, a válasz rögtön megszületett, nem,
nem sok, semmi sem sok, ha változtatni, jobbítani akarsz az életeden.
Az életen, amit másnap a női vágyak oldaláról közelített meg Pethő Kincső
színésznő. A vágyak idomításáról szóltak a versek, játszott a színésznő. A
nő ezer arcét vette fel, míg a vágy útját járta be a szerelem, szeretkezés,
szakítás, kín mérföldkövein át. S vele együtt mondtad, az vagy nékem, mi
testnek a kenyér.
És amikor vasárnap Balázs Fecóval énekelted, hogy kergesd el a felhőt a
házomról, akkor ismét tudtad, hogy minden rendben lesz, a vágyak és az
ígéretek teljesülnek.
(Mert nem adod fel. Ajánlom ezt a néhány gondolatot Krisztinek.)

Kétszer egyhetes hittantábort szervez
tek a nyár elején református fiatalok
és gyerekek számára, a tábor lakói
nak a rezi általános iskola átalakított
épülete szolgált lakóhelyül. A táboro
zás apropóját az az elhatározás adta,
hogy a szórványban élő gyerekeket
minél jobban bekapcsolják a celldö
mölki anyagyülekezet fiataljainak
életébe, erősítve ezzel az összetarto
zás érzését.
A Sárvárról, Zalaegerszegről és Celldö
mölkről, illetve annak környékéről ér
kező táborlakókat lelkészek és segítő
fiatalok is elkísérték. Az első hét tema
tikája a „hegyek a Bibliában" címet
kapta. A 45 gyerek között, a kisiskolás
tól a végzős nyolcadikosig, korosztályá
nak tudása szerint töltődött meg tarta
lommal a témaválasztás. Az Ararátról,
a Golgotáról vagy az Olajfák-hegyéről
nemcsak elméleti tudásukat, hitbéli
gondolataikat mélyítették el a gyere
kek, hanem a délutáni, manuális fog
lalkozások is e fogalmakhoz kapcsolód
tak. A kézműves foglalkozásokon elké
szített remekek közül kiemelkedett az
a bárka, melyet Noé története ihletett,
és ami remek helynek bizonyult az es
ti áhítat megtartásához. A tábor prog
ramjából természetesen nem marad
tak ki a könnyedebb időtöltések sem,
volt lovaglés, fürdés és gyalogtúra is.
A második hét táborlakói idősebbek
voltak: a megkonfirmált fiatalok há
rom csoportban, nyolc felnőtt segítsé
gével dolgoztak fel igencsak komoly
kérdéseket. Az úrvacsorával, a Tíz pa
rancsolattal, valamint a teremtéssel,
megváltással kapcsolatos gondolato
kat cserélték ki, bővítették ismeretei
ket, és védték meg egy-egy állításu
kat, meggyőződésüket a többiekkel
szemben. „ A rendelkezésünkre álló
idő mindig kevésnek bizonyul, hogy
igazán megismerjük egymást, és el
mélyítsük ismereteinket - mondja
Szentpály-juhász Imre. - De a tábor ha
tása a fiatalokra így is tapasztalhatóan
pozitív. Az is igaz, hogy én magam is
tanulok mindig valamit a fiataloktól, a
velük folytatott beszélgetésekből. A
tábor utáni prédikációk témáját gyak
ran merítem ezekből a közösen eltöl
tött, egyhetes táborozásokból."

»GAB
»NÉMETH IBOLYA

Művészetek fesztiválja
Városunkban ebben az évben is megrendezték a Kemenesaljái Művészeti
Fesztivált július 17-e és 20-a között. A négynapos rendezvényen minden
korosztály megtalálhatta a neki tetsző programot. A műsorok változatosak
voltak, az embernek csak keresnie kellett, mi érdekli és felejthetetlen szó
rakozásban lehetett része. A népművészet, a színház, a mozi, a nosztalgia,
a szórakozás meghatározó elemei voltak a napoknak.
Tánc-lánc
A néptáncosok felvonulással toboroz
ták az embereket a programra, a mű
velődési központ elé. Fehér László
polgármester köszöntötte a rendez
vény védnökeit, a szereplőket és az
érdeklődőket, felhívta a figyelmet,

szőtt, 26 éves korától a svájci művé
szeti főiskolán a délkelet-európai né
peknél használatos ógörög ajaksíppal
ismerkedett meg. Évek óta járja a vi
lágot és koncertezik. Magyarországra
1995-ben jött újra, és azóta rengeteg
várost meghódított.

Templomi koncertek
A Király Consort a református temp
lomban, a Németh testvérek az evan
gélikus templomban, vasárnapi isten
tiszteleteken adtak hangversenyt. A
Király testvérek - Ildikó, Eszter és Dóra
- egyházi és világi műveket játszottak
a középkor, a reneszánsz és a korai
barokk zeneirodalmából, lant, gitár,
viola da gamba, furulyák és ütőhang
szerek megszólaltatásával. Németh
Viola és Andrea orgona-, zongora- és
csellójátékukkal, szólódarabokkal és
duókkal bűvölték el a hallgatóságot.

milyen sokat jelent városunknak egy
ilyen program és a művészetek ápo
lása. Ezután a rendezvényt Horváth
György, a Megyei Művelődési és Ifjú
sági Központ igazgatója nyitotta
meg, majd a néptáncé, a táncosoké
lett a főszerep.
Művész pánsíppal
A görög mitológia szerint a világ a
hangszert pánsíp néven, Pán pásztoris
ten találmányaként ismerte meg. So
kan kedvelik és szeretik a pánsíp
hangját, elvarázsolja a hallgatóságot,
így volt ez a katolikus kegytemplom
ban is július 18-án. Steve Taylor-Szabó
pánsípművész adott koncertet, amikor
a síp hangja az emberek szívéig hatolt.
Steve Taylor Szabó 30 évvel ezelőtt
került Magyarországról Svédország
ba. Miután szaxofonon és csellón ját-

Színészek és zenészek
A Maszk Bábszínház Mátyás király ko
rába a kisebbeket, Mary Zsuzsi és
partnerei a melódiák világába a fel
nőtt hallgatóságot vitték. Pethő
Kincső színésznő a nő vágyait a szín
padon, Kamarás Iván a sztárszínész
álmait a filmvásznon tárta a közön
ség elé. Szólt a zene a tehetséges
Jazz Step zenekartól, a koncertpódíumon is nagyon emberi Balázs Fecótól, no és a hazai kedvencektől, a
Smidesztől és a Syriustól.
»SZIGETHY TEODÓRA, TULOK GABRIELLA
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A Vulkán-fürdő régészeti kutatá
sának valóságos előzményeiről
Az Új Kemenesalja 2003. július 4-i
számának 3. oldalán Tulok Gabriella
felelős szerkesztő tollából egy cikk
jelent meg „Régészeti ásatás a fürdő
területén" címmel. Nem szeretnék
háborúságba bonyolódni, hiszen a lé
nyeg: épüljön meg a fürdő, hiszen
igencsak megszenvedte már a múltat
Celldömölk, éppen ideje, hogy a szín
vonalas turizmus alapjainak egyikét
jelentő termál turizmussal kitörési le
hetőséghez jusson! Remélem, hogy
éledező vallási turizmusa (Mária-kul
tusz) és patinás történelmi múltja (pl.
a dömölki apátságot idéző romtemp
loma), valamint a Ság hegy adta le
hetőségek (pl. védett növény- és ál
latvilága, európai hírű geológiai látni
valói és régészeti lelőhelye, amely a
középkorban várral is büszkélkedett,
zamatos bora) ügyes sáfárkodással
egy fejlődőképes, „több lábon álló"
kistérség megszületését jelent(het)ik.
Mi, a megyei múzeum - konkrétan: a
feltáráson dolgozó munkatársaim és
az ásatás fizikai dolgozói - a magunk
sajátos módján a térség történetének
gyarapításával járulunk hozzá ehhez
a jövőhöz.
Még e - hosszúra sikeredett - beveze
tőben szeretném leszögezni: a mú
zeum a Kulturális Örökségvédelmi Hi
vatal (a továbbiakban: KÖH) kötelező
érvényű határozatának végrehajtója,
azaz egy európai mércével mérve is
jó törvény (2001. évi LXIV.) 22. és 23.
§-a alapján végzi a kérdéses terület
régészeti feltárását. Ezek lényegét
idézve: „ A földmunkával járó fejlesz
tésekkel, beruházásokkal a Hivatal ál
tal nyilvántartott régészeti lelőhelye
ket el kell kerülni...A fejlesztések, be
ruházások tervezése során a megelő
ző feltárás teljes költségét, de
legalább a teljes bekerülési költség 9
ezrelékét kell költség-előirányzatként
biztosítani a feltárás fedezetére..." A
száraz jogi szöveg rövid idézését azért
tartottam célszerűnek, hogy a város
polgárait hitelesen tájékoztassam a
tényleges helyzetről. Ezt a kis hely
reigazítást is ezzel a céllal vetem pa
pírra, s remélem, a Celldömölkön in
gyenes újságból minden érdeklődő
érintett majd tájékozódni tud.

Miért is borzolódtak fel idegeim a lap
hasábjain megjelent újságcikk kap
csán? Úgy vélem, némi - sajnos ma
napság divatos szóval élve - „csúsz
tatás" olvasható ezekben, illetve a
régészeti tevékenység jogosságának
részbeni megkérdőjelezését véltem
felfedezni a sorok között. Álljon itt te
hát a tények egy röpke kifejtése a
múzeumban fellelhető dokumentu
mok alapján!
A város Általános Rendezési Terve
1996-ban - a cikkek állításával egye
zően, amelyről a polgármesteri hiva
tal valamelyik munkatársa helyesen
tájékoztatta T. G.-t - tagadhatatlanul
megfordult a múzeumban. A tervet
készítő Schőrner Műterem (Budapest,
Ormódí u. 12.) számára - az azóta az
intézményünktől eltanácsolt, - ható
sági (2001-től ezt a jogkört a KÖH
gyakorolja!) ügyekkel foglalkozó ré
gész-főtanácsos 1996. november 20án az alábbi lényegi tartalmú iratot
adta ki: „Hivatkozva november 20-i
személyes egyeztetésünkre ... az
egykori NemesdÖmölk, Pórdömölk,
Alsóság és Izsákfa történelmi magjá
nak tervezett védettségével, a régé
szeti védelemmel kapcsolatos szabá
lyozási előírások tervezésére, a cell
dömölki ÁRT jóváhagyásához szüksé
ges szakhatósági hozzájárulást ezú
ton megadjuk. Fenti hozzájárulásunk
az ugyenezen elvek alapján készíten
dő RRT-hez is értelemszerűen fel
használható." (RRT = Részletes Ren
dezési Terv, e sorok írójának meg
jegyzése.)
Az idézett sorokban - a Vulkán-fürdő
vel kapcsolatosan - mindenesetre vi
lágosan kiderül: szó sincs! Nem is le
het, hiszen a fogalmazás világos: a
felsorolt városrészek történelmi mag
járól és a régészeti védelemről általá
ban határozott a főtanácsos úr. Sajná
latos, hogy semmit nem írt elő, és
még döbbenetesebb, hogy előre, be
váltatlan számlát adott az RRT-hez is.
További - számomra érthetetlen tény, hogy a tervező úrral történt
megbeszélés napján kelteződött a
határozat! Ennyi idő alatt még a mú
zeum Régészeti Adattárának célirá
nyos áttekintése sem lehetséges, ar

ról nem is beszélve: több, csak a szak
irodalomból ismert régészeti informá
ciónak (pl. a Nagyság belterületén
előkerült kora vaskori tárgyaknak,
amelyeket a Magyar Nemzeti Mú
zeum őriz) nyoma sincs Régészeti
Adattárunkban! Ezek összegyűjtése
nem kis időt és fáradságot jelent,
amit egy új (most májustól hatályos)
miniszteri rendelet már örökségvé
delmi hatástanulmány előírásával
tesz-kötelező érvényűvé. Nyilván, ha
az adatok összegyűjtése lehetetlen
volt a tárgyalással egyező napon, sor
sem kerülhetett az ÁRT által fejlesz
tésre kijelölt területek régészeti te
repbejárására, azaz a még ismeretlen
régészeti lelőhelyek lehatárolására,
kormeghatározására stb. (Megjegy
zem: a mai Magyarország területén
ismert régészeti lelőhelyek száma
több mint a kicsit nagyobb Franciaor
szágból tudottaké! Ráadásul naponta
szerzünk tudomást újabb és újabb ré
gészeti lelőhelyekről Vas megyében
is.) Végül is a figyelmes olvasóval
együtt tehát megállapíthatjuk: a főta
nácsos úr határozata nem a Vulkán
fürdővel kapcsolatos, ugyanakkor a
jövő szempontjából rendkívül nagy
vonalú és felületes (vajon az általa is
mert régészeti objektumokat sem je
lölte az ÁRT térképein?). A tervet ké
szítő műterem pedig természetesen
örülhetett, hogy egy újabb, pozitív
szakhatósági határozatot csatolhatott
be 24 órán belül a tervhez
s lát
juk, a nem is oly régi felületességek a
mai helyzethez vezettek, hiszen a
polgármesteri hivatal illetékesei elhit
ték: a terület régészetileg közömbös.
A probléma azonban mégis bekövet
kezett. Igaz, nem azonnal. Hiszen - s
ezzel nem árulok el semmi újat - a
város és vidéke lakói jól tudják: a Vul
kán-fürdő eredetileg nem ott épült
volna meg, ahol az építkezést meg
előző feltárások július 7. óta folynak.
A 2000. évi téves - nem városi terü
leten kivitelezett - fúrásról pedig kol
légám 1996-ban honnan tudhatott
volna? Akkor még annak a területnek
az RRT-je sem lehetett meg, .... S a
fürdő mai kivitelezési területére - az
Avanti benzinkút és az iparvasút kö-

K R Ó N I K A
zött - pedig még álmában sem gon
dolt senki! ... Nem feladatom a hibát
elkövető(k) személyének kideríté
se... Hogy a régi, vagy az új városve
zetés, netán a hivatal munkatársa(i)
hibáztak? ... ezt én nem tudhatom, s
tudni sem akarom. Ráadásul a mi
szempontunkból közömbös is. Sza
badnak pedig a - fent idézett - hatá
rozat semmit sem nyilvánított, vég
képp nem a most régészeti ásatás
alatt lévő területet! Ebben tehát a ci
tált, T.G. által jegyzett írás is súlyosan
téved. Minket csak az sújt, hogy egy
abszolúte nem tervezett, nagy volu
menű és pénzügyileg alulfinanszíro
zott munkát kell elvégeznünk!
Amikor a fenti malőr bekövetkezett,
és továbbra is célként fogalmazódott

meg - helyesen - a fürdő létrehozásá
nak szükségessége, akkor kellett vol
na a múzeumot megkeresni, hogy
nyilatkozzon a terület esetleges régé
szeti emlékeiről, derítse fel azokat. Ez
sajnos nem következett be, a döntés
és az új hely kijelölése azonban igen.
... a tervek pedig 2003 márciusától
szép sorban megérkeztek a KÖH terü
letileg illetékes irodájába. Mi pedig ismerve a Ság hegy és térsége jelen
tőségét - bejártuk a fürdő területét....
ós-, Árpád- és középkori edénytöre
dékeket gyűjtöttünk a szántott felszí
nen, ahol egyébként már zajlott a ku
tatófúrás. ... ezt követően hozta meg
határozatát a KÖH, s keresett meg rö
videsen személyesen Fehér László
polgármester úr. Az események pedig

•

gyorsan peregtek tovább, és ma már
Pap Ildikó Katalin régész kolléganőm
vezetésével jó ütemben halad a kuta
tás. Elárulhatom: jó eredménnyel, hi
szen egy Árpád-kori falu első házai
már előkerültek.
... Az eredmények részletes taglalása
és a feltárás jelentőségének ismerte
tése azonban természetesen öt, az
ásatás vezetőjét illetik! Meghagyom
hét ezt neki, remélve, hogy az Uj Ke
menesalja helyet biztosít erre, s így
tájékoztathatja a városmonográfiát
amúgy is nélkülöző, ám érdeklődő
polgárokat.
Végezetül azzal zárom soraimat - lé
vén temérdek dolgom: jelenleg is a
megyében zajló öt régészeti feltárá
sért felelős osztály vezetője, s több
(pl. Sárvárt és Szombathelyt elkerülő
utak megelőző ásatása), még idei
munka előkészítését folytatom, s
magam is ásató régész vagyok - ,
hogy csak a valódi előzményekről
szerettem volna tájékozatni a tisztelt
olvasókat, s nem óhajtok, s nem tu¬
tlok válaszolni egy esetleges reagá
lásra. Mindenesetre a térség régésze
ti emlékeit is megismerni szándéko
zók figyelmét szeretném felhívni a
„Ság hegy, Kemeneshét, Kemenesal
j a " című, a szombathelyi B.K.L. Kiadó
gondozásában 1999-ben megjelent
könyvecskére.
»ILON GÁBOR - régész, osztályvezető
megyei
múzeumigozgotó-heiyettes

A szerkesztő megjegyzése
Az Új Kemenesalja idézett írásában mint ahogy a cikkben szerepel - a j ú 
nius 25-ei képviselő-testületi ülésen
elhangzottak szerepeltek.
»WLOK GABRIELU

Árpád-kori falura bukkantak
Vas megyében egyedülálló leletre, kora Árpád-kori településre bukkantak
a leendő Vulkán-fürdő területén folytatott régészeti feltárás során. Az Új
Kemenesalja hasábjain örömmel számolunk be a kutatásról.
Július elején kezdték az ásatásokat a
Savaria Múzeum munkatársai a celli
és az alsósági városrészek közötti te
rületen. A 18 ezer négyzetméteres
területen folyó feltárást Pap Ildikó
Katalin, a múzeum régésze vezeti.
Eddig közel száz objektumot találtak,
közöttük van több ház, műhely, táro
lógödör, külső kemence, méhkas ala
kú gabonatároló gödör. A régészeti
kutatást a fürdő építésének két üte

méhez alkalmazkodva szintén két
ütemben végzik. Idén egyelőre a te
rületnek csak egy részét kutatják,
ahol a fürdő főépülete lesz, és jövő
tavasszal folytatják az ásatásokat a
második területrészen.
Pap Ildikó Katalin elmondta, hogy Vas
megye legnagyobb feltárt Árpád-kori
- ráadásul kora Árpád-kori, 11-12.
századi - településéről van szó. Vi
szonylag nagy területet kutatnak, a

feltárt házak elhelyezkedéséből kö
vetkeztetéseket lehetett levonni a
településszerkezetre, a falu méreté
re. Már a terepbejáráskor a felszínen
találtak korra utaló leleteket. A kcMámiadarabokon jól látható az Árpád
korra jellemző díszítés, a befésült
hullámvonal, illetve a fazekasok
mesterjegyeként az edények alján a
fenékbélyeg. A régésztől azt is meg
tudtuk, hogy a leletanyagot a Savaria
Múzeumban restaurálják és publikál
ják majd. Az ásatás idei szakaszát au
gusztus 15-ig kell befejezniük.
»TULOK G.
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Buli szülői szemmel
BulüL.? - csodálkozunk rá hirtelen nőtt
gyermekeink kívánságára, s szemünk
előtt felvonulnak a tini-összejövetelek
lehetséges veszélyei. Mit tehetünk?
Hisz mi tudjuk igazán, hogy a felnőttes
külső milyen sérülékeny lelket és kor
látokat nem tűrő kíváncsiságot rejt. En
gedjük el az ismeretlen helyre, és bíz
zunk benne, hogy megússza alkohol
mérgezés és cigifüsttől begyulladt
hangszálak nélkül? Vagy - megelőzen
dő a lehetséges bajt - inkább tiltsuk
meg, hogy elmenjen?
Mindenekelőtt ismernünk kell serdülő
gyermekeink életkori sajátosságait,
lelki fejlődésük törvényszerűségeit.
Ők, akik a felnőtté válás küszöbén áll
nak, mindenben különbözni akarnak
tőlünk, ugyanakkor a felnőttség lát

szólagos kellékeit - az alkoholizálást
és a cigarettázást - alkalmazva hason
lítani próbálnak ránk. Mi pedig - mi ta
gadás - vizet prédikálunk, és bort
iszunk. Az éles kritikai érzékkel megál
dott kamaszok pontosan látják ezt.
Az is jellemző ebben az életszakasz
ban gyermekeinkre, hogy nem szeret
nek kitűnni társaik közül sem öltözkö
désükben, sem viselkedésükkel. Ez az
egyik oka annak, hogy utánozzák egy
mást. Fontos nekik, hogy olyan társak
között legyenek, akik befogadják és
elfogadják őket. Szeretnék az élet kí
nálta lehetőségeket a saját bőrükön
kipróbálni, és így alkotni önálló véle
ményt a tapasztaltakról. Nem véletlen
tehát az a szülőktől gyakran hallható
kijelentés: „Hiába beszélek én ennek

a gyereknek, csak megy a saját feje
után."
A kisgyermekkorból származó bizal
mat csak úgy tarthatjuk meg, ha fel
nőtt barátként állunk mellettük. A
buli esetében például segítsünk be a
szervezésbe, keressük meg közösen
a megfelelő helyszínt, vegyünk részt
az előkészületekben, ismerjük meg
és fogadjuk el gyermekünk barátait,
tanítsuk meg őket a kulturált alkohol
fogyasztás szabályaira. Bizonyos ese
tekben jó, ha lehetőséget teremtünk
egy-egy könnyű koktél elkészítésére,
megkóstolására is. Támogató hoz
záállásunkkal megkíméljük őket a til
tásból fakadó hazugságoktól, a táská
ba becsempészett tömény szesz sú
lyos hatásaitól. Szabadságukat tiszte
letben tartva, elérhető helyen izgul
hatjuk végig felnőni készülő gyerme
keink bulijait.
»SZABÓ VIKFÓRIA

Nyárbúcsúztató kerti parti
Kedves Ifjú Barátom!
Most, hogy vége a nyárnak, sajnos az
igazi buiiszezon is véget ért. Mert ho
gyan is lehetne otthon ugyanolyan
jól szórakozni, mint a Balaton-parti
szuperdiszkóban vagy az erdőszéli
nomád sátortáborban?
Mit szólnál hozzá, ha a nyár minden
őrültségét, jó és rossz emlékét egy
nyárbúcsúztató kerti partin eleveníte
nétek fel? Ide meghívhatnád azokat a
haverokat, akikkel együtt nyaralta
tok, de azokat is, akik másutt jártak,
és még nem számoltak be az élmé
nyeikről. Remek alkalom lehetne ez
arra is, hogy bemutasd a társaságnak
nyári szerzeménye(i)det, az új barát(oka)t, barátnő(ke)t. Ha van ked
ved egy szezonzáró bulit szervezni,
megpróbálok segíteni neked.

Első feladatod a megfelelő helyszín
kiválasztása. Legjobb egy hétvégi ház
vagy nyaraló, ahol az esetleges han
goskodással nem zavarjátok a szom
szédokat, de megfelelő szervezéssel
bárhol megoldható a dolog. A szülők
kel ne csak azt beszéld meg, hogy
melyik este menjenek el otthonról,
hanem részletesen számolj be a ter
vezett programról is! Ezzel nemcsak a
későbbi kellemetlenségeket előzöd
meg, hanem (többnyire) segítő part
nerekre is találsz bennük!
A hangulatos bulihoz kellemes kör
nyezet, valamilyen harapnivaló, jó
zene és belevaló társaság szükségel
tetik. Az előbbi kettőhöz van néhány
javaslatom, az utóbbiakat rád bízom!
A társaság leültetése a ma már min
denütt fellelhető - többnyire mű
anyag - kerti
bútorokkal kön
nyen megoldha
tó. Ha ehhez
még hangulatos
filagória is ren
delkezésre áll,
már csak a de
koráció
hiány
zik.(pl.:
lufik,
lampionok, szí
nes szalagok).
Az asztalra szí
nes, lemosható
terítőt javaso

lok. (Majd meglátod, ezt nagyon fo
god értékelni a buli végén!) Ha van
nak színes - esetleg papír- vagy mű
anyag tányéraid és evőeszközeid,
most nagy sikerük lehet! A tálaláshoz
hasznos kellék egy zsúrkocsi.
Végezetül néhány hasznos kiegészí
tő: Ha mackófalatokat vagy fagyikelyhet készítesz, színes - akár s.k. papírgyümölcsökkel díszítsd. Szabad
téri rendezvény lévén az ételeket,
italokat célszerű lefedni. A hangula
tos világításról gyertyákkal vagy szí
nes fénycsövekkel gondoskodj. Ma
már kaphatók szúnyogriasztó gyer
tyák is. Ne feledkezz meg a szemét
gyűjtőről sem.
Térjünk rá az étkezésre. Nem kell
nagy dolgokra gondolni. Gusztusosán
elkészített szendvicsek, mackófala
tok, egy-két saláta, frissítőnek limo
nádé vagy éppen bodzaszörp tökéle
tesen megfelel. A szendvicsre az
alábbi színes alapokat kenheted: 10
dkg vajba - 2 evőkanál parajpüré, só
bors; 2 evőkanál paradicsompüré; 1
kemény tojás áttört sárgája; 2 evőka
nál finomra darált párizsi; 20 dkg füs
tölt sajt, só, pirospaprika. (Az azért
nem árt, ha tartalékban kenyér és jó
fajta házizsír is van a közelben.)
Ráadásként fagyit, gyümölcsöt java
solok. Jó étvágyat, kellemes bulizást
kívánok!
»8ALHÁSI ISIVÁNNÉ
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Zöldszigetek a hulladékgyűjtésben
A szelektív hulladékgyűjtést vezeti
be a városban a Celli Huke Kft. a
„zöldszigetek", hulladékgyűjtő kon
ténerek kihelyezésével. A települé
sen öt helyen öt-öt konténert helyez
nek ki augusztusban, ahova a lakos
ság szelektív módon helyezheti el az
otthon szétválogatott hulladékot. A
konténerek sárga, zöld, fehér, kék és
piros tetejűek lesznek, mindegyiken
akkora nyílással, hogy az odavaló
hulladék beleférjen.
A sárga tetős konténerekbe kerülnek
a műanyag palackok - italos, étolajos
palackok, mosószeres, samponos fla
konok stb. A színes üvegeknek - tető,
kupak nélkül - a zöld tetős konténe
rekben lesz helyük. A fehér üvegeket
- színtelen üvegek tető, kupak nélkül

- a fehér tetős konténerekbe kell
dobni. Kék tetővel jelzik a konténere
ket, amelyekbe az üres fémdobozok
- italos dobozok alumíniumból, fém
ből - halkonzerves, kompótos dobo
zok, fémtetök, fémkannák, alufóliák
kerülhetnek. A kartont és a papírt újságok, prospektusok, katalógusok,
iskolai füzetek, kartonpapírok, papírdobozok, papírzsákok - a piros tetős
konténerekbe kell elhelyezni, a do
bozokat előre szét kell szedni. A fla
konokat és az üvegeket üresen, tisz
tán kell beletenni a konténerekbe.
Az öt szigetet a nagyobb üzletek kör
nyékén - a Korona üzlet mögött, a
piac Korona-sarok felőli oldalán, a
Smatch és a Penny üzletek környékén,
valamint Alsóságon a sportcsarnokhoz

bekötő útnál - helyezik el, hogy bevá
sárlás előtt mindenki megszabadul
hasson a felesleges hulladékától,
amelyeket így újra lehet majd haszno
sítani. Keressék a zöldszigeteket,gyűjtsék szelektíven a hulladékot!.

Piknik polgári szellemben Hétvégéig tart
Pikniket tartott a Polgári Kör Egyesü
let celldömölki csoportja június köze
pén az alapító tagok részvételével.
Mintegy ötven ember közös akarata
volt egy évvel ezelőtt a celldömölki
csoport megalakítása, és közös az a
szándék is, hogy összetartozásukat ne
csak hivatalos rendezvényeken de
monstrálják. Kötetlen formában, de
tartalommal teli volt az a nap, melyet
a Ság hegyen töltött a társaság.
A test táplálásáról a csoport vadász
tagjai gondoskodtak, akik saját zsák
mányukat ajánlották fel a bográcsban
főtt, közös ebédhez. Süteményeket
az asszonyok, míg a beszélgetés mel

lé való bort a Ság hegyi szőlősgazdák
ajánlották fel. A szellem táplálása
egy honismereti vetélkedővel kezdő
dött, melyet dr. Lenner Tibor állított
össze. Ezt követően kötetlen beszél
getésben esett szó a helyi és az or
szágos közélet aktuális kérdéseiről.
A jól sikerült találkozó két elhatáro
zással zárult: az első szerint a polgári
piknik következő alkalmára már nem
csak az alapító tagok kapnak meghí
vást. A másik szerint létrehoznak egy
Polgári Kaszinót, ahol a hasonló gon
dolkodású és értékrendű polgárok ta
lálkoznak majd egymással.
»NÉMETH i.

Európában magyarként
Közleményt adott ki Európában magyarként
címmel a Független Kisgazda-, Földmunkásés Polgári Párt Országos Nagygyűlése. A köz
lemény - melyet Böcskei Ferenc, a párt cell
dömölki elnöke, Vas megyei alelnöke jutta
tott el szerkesztőségünkhöz - szerint a törté
nelmi múltú párt túljutott legújabb kori törté
netének egyik mély válságán, és visszaállt
arra a helyre, ahová a közép-európai magyar
lét közel egy évszázaddal ezelőtt rendelte.
Új vezetősége megőrzi a párt függetlenségét.
A jelenleg kormányzó pártok egyikével sem
fog szövetségre lépni. A nemzeti oldal törté
nelmi gyökerű pártjainak és a Fidesz Magyar
Polgári Szövetségnek olyan együttműködést

javasol, mely az értékeik kölcsönös tisztelet
ben tartása mellett, egyenlő partneri viszo
nyok alapján kívánja kezelni az előttük álló
feladatokat. Nem helyeselik azokat a folya
matokat, melyek Magyarországon a kétpólu
sú politikai rendszer létrehozására irányulnak,
ezéft külön felhívással fordulnak a nemzeti
oldal történelmi gyökerű pártjaihoz, a Magyar
Demokrata Fórumhoz, a Kereszténydemokra
ta Néppárthoz, a történelmi Szociáldemokra
ta Párthoz: Őrizzék meg függetlenségüket!
Fogjanak össze a magyar polgárosodásért!
Akadályozzák meg együtt az amerikai mintá
jú, kétpólusú, de valójában egypárti politikai
rendszer létrejöttét Magyarországon.

a Cell-Cup

^

Kedden este a vendégek köszöntőjével
kezdődött városunkban a 7. Cell-Cup
kézilabda-fesztivál. A délelőtti és dél
utáni mérkőzések Celldömölk, Ikervár
és Sárvár csarnokaiban zajlanak. A csa
patok 8 kategóriában versengenek a
győzelmekért. A mérkőzések után az
előző évekhez hasonlóan a játékosok,
a vendégek és a város lakói szórakoz
tató programok közül választhatnak. A
fesztivál hátralévő három napján a kö
vetkező programok látogathatók Cell
dömölkön. Pénteken délután extrém
sportbemutató, majd utcabál várja a
szórakozni vágyókat a Galaxi együttes
közreműködésével. Ezen a napon lép a
színpadra a fesztivál egyik sztárvendé
ge, a Crystal együttes. Szombaton
gulyásfőzőverseny, extrémsport-be
mutató (BMX, gördeszka, görkori) és
nosztalgiabál lesz a Smidesz és a Syrius
zenekarokkal. Szombaton sorsoljak a
Cell-Cup nyereményszelvényeket, utá
na pedig az utcabálon a Desszert zene
kar zenél. Vasárnap, az elődöntők és a
döntők napján a fergeteges zárógála és
az ünnepélyes díjátadás után tűzijáték
és szabadtéri disco zárja a 7. Cell-Cupot. Rossz idő esetén a zárógálát a sport
csarnokban rendezik a csapatok, a ren
dezvény támogatói és a fellépő művé
szeti csoportok részvételével.
»VASS VERA
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Bronzérmes az Alsósági SE Magyar Kupa
Keszthelyen "*

i

Az Alsósági SE férfi labdarúgócsapa
ta a 2002/2003-as bajnokságban a
körzeti Strabag-csoportban a harma
dik helyen végzett. Ez akkor tűnik
nagy f e g y v e r t é n y n e k , ha tudjuk,
hogy a ságiak az előző bajnokságot
a tabella v é g é n zárták. Balhási Lász
ló edzővel értékeltük a bajnokságot.

lett az eredménye, 5 helyet javítot
tunk tavasszal. 2 vereség, 1 döntetlen
és 6 győzelem volt a mérlegünk. Ha
zai pályán csak Boba szerzett tőlünk
pontot. Az utolsó bajnoki mérkőzésen
még esélyesek voltunk az ezüstérem
re is, de kikaptunk Nemeskeresztú
ron, így lecsúsztunk a 2. helyről. A
bajnokságot Rábasömjén nyerte Szer» Nem volt könnyű helyzetben az gény előtt, mi lettünk a harmadikak.
edző, amikor azt tervezgette,
kikkel » Kikkel volt elégedett?
vág neki a 2002/2003-as
bojnoksőg- - 1 8 forduló alatt 29 pontot szereztünk,
nak. Egy kevésbé sikerült évad után 9 győzelem, 2 döntetlen és 7 vereség,
43 rúgott és 42 kapott gól a végelszá
változtatni kellett.
molásnál. Házi gólkirályaink Bogdán Ti
- Szerencsére sikerült több volt játé
kosunkat visszaigazolni, és érkeztek bor 14 góllal és Kerék József 12 góllal.
új fiúk is. A visszatérőkkel együtt 5 új Az egész csapat fegyelmezettségét
kiemelném. Tavasszal nem volt kiállí
játékossal vágtunk neki az őszi sze
tásunk, és csak 4-5 sárga lapot kap
zonnak. Fáró, Finta, Bogdán, Páli és
tunk. Karácsonyi, Fáró, Herczeg és ta
Fazekas volt új a csapatban.
vasszal Németh teljesítményével va
» A felkészülés nem volt túl sikeres,
gyok elégedett. Valamennyi vagy szin
hiszen ősszel nem ment a játék...
te valamennyi mérkőzésen szerepelt:
- Nem hogy nem volt sikeres, nem is
Magyarosi, Fáró, Kiss, Kerék, Bogdán,
volt felkészülés. Sajnos edzéseket
Bodor és a csapatkapitány Tamás.
nem tartottunk, néhány edzőmérkő
» A felnőtt csapat mellett az után
zéssel készültünk csupán. A célkitűzés
pótlás is bronzérmet
szerzett.
az 1-5. hely valamelyikének meg
- Nekik is nehezen indult a bajnokság
szerzése volt, ettől ősszel csúnyán e l 
az ősszel, de tavasszal a nagyokhoz ha
maradva a 8. helyen végeztünk. 3
sonlóan javult a teljesítményük. Mind
győzelem, 1 döntetlen és 5 vereség
két csapatnak gratulálok, és köszönöm
állt a nevünk mellett a 9 forduló után.
a támogatóink segítségét, a szurkolók
» A téli szünetben változott a kép. Ér
nak a biztatást. Remélem, a 2003/
kezett még egy ember a csapathoz,
2004-es bajnokságban is a tavaszihoz
és jobb körülmények között készül
hasonló teljesítményt tudunk majd
hettek.
nyújtani, igazoltunk egy kapust is Ke- Németh Gergő jött hozzánk, vele ta
menesmagasiból, Rajczi Balázst. A baj
vasszal elégedett voltam, 4 gólt szer
nokság kezdetéig vidéki edzőmérközézett. Szerencsére, és támogatóinknak sekkel készülünk, mert nyáron sajnos
- az önkormányzatnak és Radáné Ili
nem tudunk a teremben edzeni.
kének - köszönhetően teremben ké
szülhettünk egy hetet. Ennek meg is
»VASS VERA

Szombaton délután négy órakor Keszthe
lyen a helyi NB lll-as bajnokaspiráns ellen
lép pályára a legjobb 32 közé jutásért a
CVSE. Hogy idáig eljutott a celli együttes,
eddig legyőzte a megyei selejtezőben a
Répcelakot és az Úrkút csapatát az országos
főtáblán egyaránt 4-2-re.
Úrkút SK-Celldömölki VSE 2-4 (2-0). Úrkút,
300 néző. Vezette: Horváth S.
Úrkút: Zsigmond - Szálai, Cserna, Permesz,
Leili (Róth) - Kropfel, Bujtor, Rózsás, Takács
- Szúcs (Paf), Gőgös. Edző: Koller Tamás.
Celldömölk: Nagy - Reiner (Sali), Tebeli,
Csákvári, Imrik (Lengyel) - Horváth, Kovács
(Németh j.), Pintér, Manganelli - Sulyok,
Újhegyi. Edző: Fedor Sándor.
Góllövő: Permesz, Szűcs, Ül. Újhegyi (2), Su
lyok, Németh J. Jók: Cserna, Permesz, Szúcs,
ill. Lengyel, Németh J., Pintér, Újhegyi. A
Veszprém megyei bajnokság 4. helyezettje
az első játékrészben meglepte a vendége
ket és 2-0-as vezetésre tett szert.
A szünetben Fedor edző fel tudta rázni játé
kosait, akik a második félidőben már az el
várésoknak megfelelően teljesítettek, és
végül a maguk javára fordították a mérkő
zés eredményét. Győzelmüknek köszönhe
tően jutottak a legjobb 64 csapat közé.
Szombaton a Balaton partján nagy csatára
van kilátás a nyáron megerősített Keszthelyi
FC ellen. Természetesen győzelmet várunk a
csapattól, aminek köszönhetően a követke
ző fordulóban akár NB l-es csapatot is üdvö
zölhetünk városunkban. Reméljük, hogy így
lesz. S hogy így legyen a kitúnő vasúti köz
lekedést kihasználva azok a szurkolók is el
kísérhetik a csapatot, akik nem autósok, s
győzelemre buzdíthatják Csákváriékat. «TIM
1

Négy Város Labdarúgótornája ^
Sorrendben a 24. hagyományos lab
darúgótornát rendezték július 26-27én Barcson. A sorsolás szeszélye
folytán már az első játéknapon eldőlt
az idei kupa sorsa. Szombaton
délután a házigazdák ellen lépett
pályára az alakulgató CVSE, és
vereséget szenvedett a jó erőkből
álló újonc NB M-es barcsi csapattól.
Barcsi SC-Celldömölki VSE 2-1 (1-0).
Barcsi SC: Kovácsevics - Pancsó,
Matus, Sági, Somogyi Bakó
(Kolesánszky), Miskovics (Pókos),
Fónai, Gyaraki - Goják (Kutyáncsán= 12 =

in). Szabó (Horváth). Edző: Dárdai Pál.
Celldömölki VSE: Nagy - Tebeli (Sali),
Csákvári, Kovács (Reiner), Imrik Pintér, Manganelli, Sulyok (Stefanik),
Németh J. - Horváth, Újhegyi. Edző:
Fedor
Sándor.
Góllövő:
Szabó,
Kutyáncsánin, ill. Csákvári.
A nagy hőség ellenére jó iramú
mérkőzést láthattak a nézők. A celliek mindkét játékrészben nagy
mezőnyfölényben játszottak, szemre
is szép játékot mutattak be, de kapu
előtt ezen a mérkőzésen hadilábon
álltak a helyzetek kihasználásával. A

torna további mérkőzéseinek ered
ményei: Lenti TE-Körmend 2 - 0 ,
CVSE-Lenti TE 3-0, Barcsi SC-Körmend
3-1,
CVSE-Körmend 8 - 0 , Barcsi
SC-Lenti TÉ 2 - 1 . Végeredmény: 1 .
Barcs SC 9 pont, 2. Celldömölki VSE 6
pont, 3. Lenti TE 3 pont, 4. Körmend 0
pont. A torna gólkirálya Csákvári Zsolt
CVSE, öt találattal. Legjobb kapus:
Lampért
Tibor
CVSE,
legjobb
mezőnyjátékos: Fónai Balázs Barcsi
SC. A legsportszerűbb csapat címet a
Lenti TE érdemelte ki.
»1IM

»
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Pénztelenség szülte bajnokság
Nem csak a Celldömölk lépett vissza az N8
l/B-tól, az NB ll-ben is hat csapat köszöni,
de nem tudta vállalni az indulással járó kö
vetelményeket. Közülük is meglepetés
ként hat két csapat visszalépése. Nem ta
láljuk a legjobb amatőrcsapatok között a
Dorog és a Szekszárd nevét. A nagymúltú
Dorog, melyet valaha Grosics Gyula és
Buzánszky Jenő neve fémjelzett, hosszú
évtizedek után lekerült az NB-s csapatok
térképéről. Kétségkívül veszteség a ma
gyar futballélet számára a még néhány
héttel ezelőtti NB ll-es bajnokaspiráns, a
Szekszárd visszalépése is, akárcsak Marca
li, Petóháza és Pilisvörösvár hasonló elha
tározása. Elgondolkoztató az is, hogy a
Győrhöz csatolt NB III. Bakony-csoport baj
nokcsapata, Gyírmót nem tudott élni a
megérdemelten kiharcolt eredményének

érvényesítésével. A visszalépések indoka,
ahogy hírlik, mindenütt a pénztelenség.
A visszalépések ellenére mégis a létszámilag tervezett 16 csapattal rajtolt az NB II.
dunántúli csoportja, az alábbi csapatokkal:
8alatonlelle FC (NB II. 3. helyezett Hummeksoport), Barcsi SC (NB III. 1. Dráva-csoport), Budafok FC (NB II. 5. Winner-csoport), Budakalászi MSE (NB II.

tai HAC (N8 II. 6. - Hummel-csoport),
Veszprémi LC (NB II. 8. - Hummel-csoport).
Kíváncsian várjuk, hogy az újjászervezett
CVSE hogyan állja meg helyét a fenti csa
patok ellen. Fedor Sándor edzőnek az őszi
szezonban az alábbi játékoskeret áll ren
delkezésre: Kapusok: Nagy Zoltán (szül.
év: 1973), Lampért Tibor (1980 - érkezett:
Kemenesalja). Védők: Tebeli György (1979

10. - Winner-csoport), ESMTK (NB II. 6. Winner-csoport), Kaposvölgye VSC (NB II.
11. - Hummeksoport), Komlói Bányász SK
(NB II. 4. - Hummel-csoport), Mezőfalva SE
(NB III. 1. - Duna-csoport), Mosonmagyar
óvári TE (N8 II. 9. - Hummel-csoport), Pak
si SE (NB III. 3. - Duna-csoport), Pénzügyőr
SE (NB II. 12. - Winner-csoport), Sárvári FC
(NB II. 5. - Hummel-csoport), Szigetszent
miklósi TK (NB II. 3. - Winner-csoport), Ta-

- Hévíz), Kovács Szabolcs (1982. - Video
ton), Csákvári Zsolt (1968 - Pápa), Imrik
Roland (1984 - FTC), Latyak Tamás (1972),
Sali Ákos (1983), Bodor Tibor (1979 - Pá
pa). Középpályások: Horváth Szilárd (1976
- Répcelak), Pintér Zoltán (1979), Reiner
László (1983 - ETO), Manganelli Attila
(1982 - Kemenesalja), Lengyel Miklós
(1972), Győrvári Gábor (1981), Stefanik
Arnold (1975 - Ausztria). Csatárok: Sulyok
Attila (1981 - Vasszécseny), Újhegyi Gábor
(1981 - Soroksár), Németh József (1987),
Tóth Tamás (1983 - Kispest), Németh Zsolt
(1966 - Ausztria). Köszöntjük az újonnan
igazoltakat és továbbra is a csapat rendel
kezésére álló játékosokat, kívánjuk, hogy
érezzék magukénak a CVSE csapatát, küzd
jenek legjobb tudásuk szerint a mérkőzé
seken celldömölki színekben, játékukkal
csalogassák vissza a celli nézőket, és sze
rezzenek sok örömet nekik.

Győzelem a 82. idénynyitón
A Budafoki Futball Klub elleni rajttal kezdetét vette a celldömölki futball
csapatok 82. bajnoki idénye. Akárcsak az elmúlt é v b e n Sebestyén Attila
edző, úgy most Fedor Sándor sem volt irigylésre méltó helyzetben. Az el
múlt évi idénynyitó mérkőzés előtti rendelkezésre álló rövid idő alatt 13,
most pedig 14 újonnan igazolt játékost kellett, illetőleg kell beépíteni a
csapatba.
Celldömölk VSE-Budafoki FK 2-1 (0-1)
Celldömölk, NB II bajnoki mérkőzés, 500
néző. Vezette: Kovács Gábor (Bóna Sándor,
Raff Tamás).
CVSE: Nagy - tatyák, Tebeli, Csákvári, Imrik
(Kovács 68. p.) - Tóth (Sulyok 56. p.),
Manganelli, Stefanik (Horváth 45. p.),
Lengyel - Németh J., Újhegyi. Edző: Fedor
Sándor.
Budafok: Balázs -Reibl (Bozsik 70. p.), Ács
Mihály - Gyórfi (Bakonyi 87. p.), Kiss,
Bősze, Jerome, Bartosik - Polákovícs,
Magosi. Edző: Takács László.
Gólszerző: Sulyok, Németh, Ül. Magosi. Jók:
Nagy, Csákvári, Tebeli, Lengyel, Németh, ül.
Magosi, Jerome, Gyórfi, Polákovics. Sárga
AZ NB M HUMMEL-CSOPORT ALIASA
1. Kaposvölgye
2. Balalonlelle
3. Komló
4. Celldömölk
5. Barcs
6. ESMIK
1. Mezóla Iva
8. Budakalász
9- Veszprém
10. Budafok
n . Mosonmagyaróvár
12. Sárvár
13. Szigeiszenlmiklós
14. Paks
15. Tala
16. Pénzügyőr

0
0
Q
1
0
0
0
1
1
2
1
1
1
2

i

3

3
3
3
3
3
3
3
1
1
O
0
0
0
0
O
O

lap: Manganelli (jerome gáncsolásáért) a
30., Németh (gólöröm utáni mez levételé
ért) a 89., ill. Reibl (visszarántotta Len
gyelt) a 11., Mihály (felrúgta Man-ganellit)
a 65., Jerome (lerántotta Némethet) a 66.
percben. Szögletarány: 3: 2 (0:2).
«J!M
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Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Az 1 . forduló további eredmé
nyei: Szigetszentmiklós-ESMTK 0¬
1, Komló-Tata 2-0, Barcs-Moson
magyaróvár 1-0, Mezőfalva-Sárvár 1-0, Balatonlelle-Paks 2-0,
Budakalász-Veszprém 1 - 1 , Kaposvölgye-Pénzügyör 3-0.

MEGJELENIK KÉTHETENTE
FELE LÓS KIADÓ:

Fehér László pokjáímester
F E I E I Ó S SZERKESZTŐ:

Tulok Gabriella
A SZERXESZTŰSÍG TAG|AI:

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

Előrehozott mérkőzés a 15. for
dulóból: augusztus 20. Mosonmagyaróvár-Mezőfalva.
A 2. forduló mérkőzései: augusz
tus 23. Paks-CVSE 17.30 órakor,
Pénzügyőr-Budakalász, Veszprém-Balatonlelle, Tata-Kaposvölgye, augusztus 24. Sárvár-Barcs,
Budafok-Mezőfalva, Mosonma
gyaróvár-Szigetszentmiklós,
ESMTK-Komló.

MUNKATÁRSAK:

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

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/420-110
E-mait: ujkemenesalja@Ireemail.hu

. LAP1WV:

Horváth Attila
NYOMDA;

Sába Oruck Sárvár
ISSN 0865-117S

Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Egészségügyi
és Szociális Bizottsága az önkormány
zat tulajdonában lévő, üres lakás szo
ciális alapú bérbeadására az alábbi
feltételekkel pályázatot hirdet.
1. A lakás
- helye: Celldömölk, Budai N. A. u. 3. fsz. 4.,
- alapterülete: 36 m (1 szoba, előszoba,
konyha, kamra, fürdőszoba, wc,
- műszaki állapota: téglaépületben lévő
lakás,
- komfortfokozata: komfortos, egyedi gáz
fűtéses,
- bérleti díja jelenleg: 2.970 Ft,
- bérbeadás időtartama: a lakásra határo
zott idejű, 5 évre szóló bérleti szerződés
köthető,
!

» 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 I 2 0 x l 5 0 - e s
és egy 180x150-es Csepregi ab
lak. Érdeklődni: 06 20/927-7031
Simson
S51B1
segédmotor,
1981-es, üzemképes állapotban,
műszerfallal, oldalcsomagtartó
val, metálkék-fehér
színben
eladó. Érd. egész nap a 20/466¬
8710 telefonon. Babettát beszá
mítok! Irányár: 50.000 Ft
Celldömölkön a Szentháromság
téri áruházban üzletek kiadók. Ér
deklődni: 06 20/347-9427
A Ság hegyen kordonos szőlő
pincével, felszereléssel sürgősen
eladó. Érdeklődni: 06 20/253¬
0982
300 négyszögöl kordonos szőlő a
Ság hegyen kétszintes pincével,
felszereléssel eladó. Érdeklődni:
95/424-174
Eudóra automata mosógép meg
kímélt, kitűnő állapotban olcsón
eladó. Érd.: 06 95/421-306.
Ötrészes, régi típusú ülőgarnitúra
megkímélt állapotban eladó.
Irányár: 40.000 Ft. Érdeklődni: 06
30/253-4983;
_ _
Celldömölkön,
a
Gábor
Á.
utcában 67 m2-es, 1+2 félszobás
felújított lakás és garázs eladó.
11 M Ft. Érdeklődni: 06 70/330¬
8439.
1984-es Citroen Visa májusban
lejárt műszakival, jó motorikus
állapotban olcsón eladó. Érdek
lődni: 06 95/421-868.

- bérbeadásának várható időpontja: 2003.
szeptember hó.
2. Pályázni jogosult
akinek a csaladjában - a vele együtt költö
ző családtagokat számítva - az egy főre ju
tó havi nettó átlagjövedelem nem haladja
meg a mindenkori saját jogú öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át,
jelenleg 32.700 Ft-ot, egyedülálló esetén a
kétszeresét, 43. 600 Ft-ot.
3. Pályázni jogosult továbbá, aki celldö
mölki önkormányzati bérlakását a meghir
detett lakásra szándékozik elcserélni, fel
téve, ha a 2. pontban írt feltételeknek
megfelel.
4. Nem jogosult szociális helyzet alapján
bérlakásra, illetve cserelakásra pályázni
a. / akinek a tulajdonában 750 e Ft-ot
meghaladó értékű értékesíthető ingó vagy
ingatlan vagyona van,
b. / aki és a vele együtt költöző családtag
ja, személyi tulajdonú ingatlanát
{tulajdoni hányad) a megelőző 5 éven be
lül elidegenítette, ha annak forgalmi érté
ke meghaladja az 1.500 e Ft-ot,
c. / aki a megelőző 10 éven belül pénzbe
li térítés ellenében mondott le bérlakásá
ról, tekintet nélkül arra, hogy ki volt a bér
beadó, vagy
d. / aki korábbi bérlakását önmaga vagy
hozzátartozója kedvezménnyel megvásá
rolta,
e. / aki szociális, jövedelmi, vagyoni viszo

nyaira vonatkozóan olyan valótlan adato
kat közöl, amelyek számára jogtalan
előnyt jelentenek.
5. / A pályázat megjelenik az Új
Kemenesaljában, és 15 napig kifüggesztésre
kerül a polgármesteri hivatalban. A pályázat
beadási határideje 2003. augusztus 29-e.
6. / A lakás megtekinthető: 2003. augusz
tus 25-én, du. 14 órakor, augusztus 26-án,
de. 9 órakor.
7. / A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a közigazgatási osztályon átvehető űrlap
kitöltésével a személyes adatokat és sze
mélyi körülményeket,
- a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályáza
ti feltételeket elfogadja, és azt, hogy a pá
lyázati feltételeknek megfelel,
- a pályázathoz csatolni kell a jövedelem
igazolásokat, vagyoni helyzetről szóló nyi
latkozatot.
8. / A pályázat elfogadásáról és a bérlő
személyéről az Egészségügyi és Szociális
Bizottság dönt a pályázati határidő lejártát
követő 15 napon belül.
9. / A pályázatok elbírálásánál az Egész
ségügyi és Szociális Bizottság Celldömölk
Város Önkormányzata Képviselő-testületé
nek az önkormányzat tulajdonában levő
lakások és helyiségek bérletéről és annak
egyes szabályairól szóló 23/2001. (V. 30.)
sz. rendeletében meghatározott szempon
tok figyelembevételével dönt.
Celldömölk, 2003. augusztus 15.
Fehér László polgármester
ór. Kiss Annamária, az Egészségügyi és
Szociális Bizottság elnöke

A négy őselem németül
Nyári nyelvész volt a címe a június 23a és 27-e, valamint június 30-a és jú
lius 4-e közötti tábornak, amikor nagy
buzgalommal fogott neki 11 gyerek a
városkörnyék természeti kincseinek és
a német nyelv legfontosabb szabályai
nak megismeréséhez. A négy őselem
tulajdonságait németül
beszélték
meg, és hogy még élvezetesebb le
gyen, minden nap kilátogattak a ter
mészetbe. Első nap a tűzzel foglalkoz
tak a Ság hegyen, második nap a víz

állt a középpontban az izsákfai tónál. A
tábor harmadik napján Bókodra kere
keztek, itt a föld témakörét elemezték
ki, a levegőről pedig a tokorcsí repülő
téren beszélgettek. A tábor utolsó nap
ján összefoglalták a tanultakat.
A gyerekek jól érezték magukat.
A vezetők, Dietlinde Bösl és Szomjú
Tamás már elkezdték a következő
turnus szervezését. Az augusztus 25¬
e és 29-e közötti nyelvész táborra a
KMK-ban még lehet jelentkezni.

Gáyer vendégétkeztetés
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 177/2003/ VI.25.
határozatának 5. pontja alapján 2003. szeptember 1-jétől a központi vá
rosrészben vendégétkeztetésre - szabad kapacitása terhére - kizárólag a
Gáyer Gyula Általános Iskola konyháján lesz lehetőség 318 Ft-os (284
Ft+áfa) áron. Kérem az igénylőket, szándékukat 2003. augusztus 26-ig írás
ban az iskola titkárságára (Árpád u. 34.) eljuttatni szíveskedjenek.
Bakó István iskolaigazgató
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Celldömölki

Kábeltelevízió

•

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, saiokkádak, szamterek,
csaptelepek egyéb fürdőszobai (elszerelések

Szélessávú Internet • 14 órás online kapcsolat • Fix havidíj
Miért?
- nincs telefon,
- nincs számolgatás,
- most 0 Ft-os bekötési díjért,
- akár 768 kbit/sec letöltés,
- szüntelen szórakozás KÁBELEN!

Ha kétségei vannak, próbálja ki
havi 2500 F t - o s próbacsomaggal kötöttségek nélkül!
Mit is tud a s z é l e s s á v i
A Cellkábel Kábel-Net szélessávú kapcsolata azonos idő alatt akár tízszer
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.

Csatlakozzon most!
Akár Kábelnet ALAP, akár Kábelnet BŐVÍTETT hozzáférést vásárol,
100 V o s belépési díjkedvezményben résiesül!
Bővített plusi díjcsomagtól kábelmodemet díjtalanul biztosítunk.

• burkolási segédanyagok, ragasztók, lugézók
SZANITEREK AKCIÓS ÁRON!
Üzletünkben megtalálja 3 Korall

Csempegyár, a

Zalakerámia Rt., a Keros és az Imola teljes gyári
választékát! Üzletünkben már megtekinthetők

a

Zalakerámia legújabb fürdőszoba kollekciói.

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

Akciós

ONZUM
CSOPORT
TAGJA

kínálatunk!

Nikecell hőszigetelő rendszer
Gipszkarton
Üveggyapot
LB Knauf vakolatok
Csempe-járólap
Ukrán pala
Csemperagasztó, 25 kg
Fehér-szürke fugázó, 5 kg

-15%
-20%
-15%
-10%
-10%
110 Ft
1.000 Ft
700 Ft

Ügyfélszolgálat: Celldömölk, K o s s u t h L. u. 16. T e l . : 95/423-423
lnfo@cellkabel.hu www.cellkabel.hu

Celldömölki Vízközmű
Építő é s Szolgáltató Kft.
9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.
Tel./fax: 95/420-313, Tel.: 95/521-001

További

ajánlatunk:

Bramac-Jamina-Mediterrán cserép
Fa és műanyag nyílászárók, VELUX ablakok
Porotherm és Ytong tégla, beton pincefalazó
Hajópalló, lambéria, OSB lapok
Hegesztett betonháló 0 4 , 2 - 5 - 6 - 8 mm
Beton vas:
Ledviceidió 1.830 Ft/q
Druzsba 1.440 Ft/q

Tudja-e Ön, hogy...

A bekötési vízmérők hitelesítéséről negyedévenként a szolgáltató a
saját költségére gondoskodik, de ennek rendszeres ellenőrzése a
fogyasztó feladata.
A mellékvízmérő hitelesítése hatévenként a fogyasztó kötelezettsé
ge. Számlát kiállítani csak hiteles vízmérő alapján lehet. A mellék
vízmérővel mért fogyasztók esetén is a szolgáltatási pont a beköté
si (tehát társasház esetén a ház egészét mérő) vízmérőn mért fo
gyasztok esetén is a szolgáltatási pont a bekötési (tehát társasház
esetén a ház egészét mérő) vízmérőn mért fogyasztás.

TUZEPKER Rt.
Celldömölk, 6 1 sz. telep,
Építők útja
Megrendelést telefonon is
felveszünk!
Telefon: 95/420-183

Tudja-e Ön, hogy...

M e G N | T t T u h K

A kémiailag tiszta víz (desztillált víz) az egészségre ártalmas.
A felszín alatti első vízadó réteg ma már teljesen szennyezett. Míg
az egész város ivóvíz-ellátottsága 100 százalékos, a csatornázott
sága 98 százalékos, addig a szennyvízcsatornát csak a lakosság
alig 60 százaléka használja.
Hogy Celldömölkön a keletkező szennyvíznek legalább a harmada
tisztítás nélkül, környezetszennyező módon kerül a talajvízbe, és ez
előbb-utóbb elszennyezheti az ivóvizünket, ha nem vigyázunk.
A celldömölki ivóvíz közepesen kemény, összes keménysége
1 0 0 - 1 2 0 CaO mg/l. Bármilyen, a vízellátással, a vízminőséggel
vagy más fogyasztói kérdéssel, hibajelentéssel az 521-001-es, illet
ve a 420-313-as telefonszámon kaphat felvilágosítást, és teheti
meg bejelentését.
24 órás diszpécserszolgálattal áll a fogyasztók rendelkezésére a
Cellvíz Kft.

Szeszes és szeszmentes italok, üdítők.
Jöjjenek be hozzánk, kóstolják meg ízletes ételeinket, és
italaink bő választékából csillapítsák szomjukat.

Ne feledje! C e l l v í z , minden cseppje kincs!

A Cell-Cup idején hosszabb nyitva tartással várjuk kedves
vendégeinket.

y

!

0

Klub Szendvics Ételbár Celldömölk, Dr. Géfin tér 7.
(a fedett piaccsarnok mellett, a kék ház alatt)
Kulturált, színvonalas környezetben udvarias kiszolgálás
sal, ételeink és italaink bő választékával várjuk kedves
celldömölki és vidéki vendégeinket.
Ételeink: csirke-, pulyka- és sertéshúsból készült rostonsült
ételek, különböző saláták, gyros.

»Könyv
Fekete István: Emberpor (Szent István Társulat Kiadója,
2003) Nagy magyar írónk eddig még ki nem adott reme
keit tartalmazza az új kötet. Rövid elbeszélések, „lélek-írások" füzérét állította össze Kelényi István. A történetek
madarak és fák-füvek lélekzetei (lélegzetei)... és ter
mészetesen az író l é l e H é l e g z e t e . Fekete István lélekember volt, aki alkotásaival megtanítja olvasóit a szabad
lélegzésre - a szó valódi és szimbolikus értelmében - és a
lélek szárnyalására a természet ősi, szabálytalan törvényei
szerint. Ezt a könyvet akkor is nyugodtan kézbe vehetjük,
ha az olvasást, mint a kikapcsolódás egyik lehetőségeként
választjuk, de akkor sem csalódunk, ha filozofikus (gondo
lkodó) hajlamainktól vezérelve csapjuk fel a kötetet.
Kertek-fürdők árnyékában, hűs szobákban kellemes,
kánikulát felejtető az Emberpor. Nyugalmunk érdekében ajánlom - legyen kézközeiben valamilyen Fekete István
alapmű - Vuk, Kele, Tüskevár - az állandó kívánságokkal
jelentkező gyermekeink számára: igazi unaloműző iro
dalomra nekik is nagy szükségük lenne.

Orgonajáték <im
Barokk Light - könnyed barokk - Rákász Gergely, Magyarország
legfiatalabb koncertorgonistája hangversenyének a címe, amit
augusztus 18-án (hétfőn) 19 órakor hallhat a közönség a cell
dömölki katolikus templomban. A cím a koncert könnyedségét
is jelzi, hiszen a művész szerint nem kell nyakkendőt kötni a
nyár esti muzsikahallgatáshoz annak, aki szeretne feltöltődni,
és egy kicsit lazítani.
Rákász Gergely tavaly már adott egy sikeres koncertet, akkor a
romantika korának zeneszámait szólaltatta meg. A Romantika
Light turnén világszerte 19 ezren hallgatták őt. A barokk kori
kalandozás során hallható lesz egyebek között Händel Halleluja
a Messiásból és a Tűzijáték zene, Bach Ave Maria, Vivaldi dmoll Concerto. Az interaktív koncerten a közönséget bevonva beszélve a szerzőről és a műről - ad élményt hallgatóságának
a fiatal művész, aki győri származású, zenei tanulmányait a he
lyi zeneiskolában kezdte. Kiváló mentorai voltak, hallgatott ze
nei kurzusokat Magyarországon és külföldön, leggyakrabban
Ausztriában, Németországban, Franciaországban, az Amerikai
Egyesült Államokban. Tizenöt éves kora óta koncertezik, a ha
gyományos darabokon kívül átiratok is szerepelnek a reper
toárján. Az év felét Európában tölti hangversenyzéssel, a má
sik felében az Egyesült Államokban tanul.
Hitvallása szerint a klasszikus zenét ismerik és szeretik az e m 
berek, csak rosszul tálalják nekik a zenével foglalkozók. Meg
kel! teremteni az előadás légkörét, amelyben a közönség é l 
vezheti a zenét, a játékot. Felejthetetlen élményt ígér hallga
tóinak, akik a 18-ai templomi koncertre a helyszínen válthatják
meg a belépőjegyeket.
»TULOK 6.

»Zene
Cserháti Zsuzso minden dala, zenéje 2003. július 23-án
befejezte élete földi részét, elment minden idők egyik
legjobb (vagy csak egyszerűen a legjobb) magyar
énekesnője. írják most és beszélik, hogy nem bírta a
magányt, depressziós volt, és félt a közönségtől... Mindenki
tudni véli, mi történt, nyilatkoznak a barátok, az énekes
szakma bűntudatot érez, gyászol a művészvilág. Talán ez
mind rendjén is van, csak éppen nincs senki, nincs, aki
kiabálná: emberek, hallgassátok a Cserhátit, az egészet
együtt, szövegét-dallamot, és ahogy ő összerakta, mert ez
a lényeg. Zsuzsa senkihez nem hasonlítható hangja,
előadásmódja, örökségét életben tartani, ez a feladata
most a barátoknak, a kollégáknak, és a közönségnek. Ha
így lesz, elhiszem, hogy szerették őt.
"Esemény
Savaria Történelmi Karnevál, Szombathely 2003. augusz
tus 20-24. A kétezer éves Szombathelyen ismét előkerül
nek a díszes jelmezek, megidéződnek a történelmi korok,
felélednek a hagyományok. A históriás kavalkád kínálata:
ókori hagyományőrzők és legionáriusok nemzetközi
találkozója, komoly- és könnyűzenei koncertek, színházi
előadások, táncok mindenféle változatban, kézművesek
vására, jelmezes felvonulás. A látványos és igényes pro
dukciók sokasága tartalmas szórakozást ígér minden
korosztály számára. Érdemes ellátogatni a római Savariába,
és élni az idő és alkalom adta lehetőséggel. Információ:
Karnevál Iroda, Szombathely, Széchenyi u. 1 . Tel./Fax: 06
94/510-160, 510-161. E-mail: savariakarneval@axelero.hu
és www.savariakarneval.hu
P. IIORVÁIH MÁk'IA

Rockfesztivál
Rockzenekarok koncerteznek augusztus 23-án a szombathelyi
repülőtéren. A Savaria Rockfesztivál 14 órakor kezdődik, az
elózenekarok bemutatkozása után 18 órakor Deák Bili Gyula, 19
órakor a Beatrice, 20 órakor Vörös István és a Prognózis lép a szín
padra. 21 órakor a Lord együttest hallhatja a közönség, 22 órakor
az István, a király rockoperát mutatják be Varga Miklós főszerep
lésével. Jegyekel elővételben 500 forintért lehet vásárolni
Szombathelyen, a Művelődési es Sportba/ jegyirodájában, valamint
a Vas Népe celldömölki és szombathelyi reklámirodájában.

