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Teskandi csirkeaprólék 279 Ft/kg 
ÁSZ parasztkolbász 729 Ft/kg 
Pápai löncs 819 Ft/kg 
Lecsókolbász 365 Ft/kg 
Rama, kocka 250 g 119 Ft/db 
Vegeta 125 g 199 Ft/cs. 
Alufólia 10 m-es 139 Ft/cs. 
Papírzsebkendő, Bella 75 Ft/cs. 
ÁSZ mosópor 4,5 kg 899 Ft/db 

C e l l d ö m ö l k i K á b e l t e l e v í z i ó 
I N T E R N E T 

Szélessávú Internet • 14 órás onlíne 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 Ft-os próbacsomaggal kötöttségek nélkül! 

Mit ís tud a szélessáv! 
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 wcb 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 mostt 

Akár Kábelnél ALAP, akár Kábelnct BŐVÍTETT hozzáférést vásárol, 
100 %-os belépési dí jkedvezményben részesüli 

Bővített plusz díjcsomagtól Kábelmodemet dí j ta lanul biztosítunk, 

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

Celldömölkön 2 sz., élkerás cs.ház faeép. 
konyhával, garázzsal eladó, t.én 8,9 M FI 

Celldömölkön 3+2xfél szobás telefonos la
kás eladó- l,ár:10,5MFt 
Celldömölkön 2+1/2 sz. konvekloros lakás, 
garázzsal eladó. L.ér: 9.3 M Ft 

Nagysimonyiban 1 szobás cs. ház, közmüvek¬
kel, 850 m' telken eladd. I.ár: 6,5 M Ft 

Celldömölkön 3 

vekkel, garázzsal eladó. I.ár: 11 

Vönöckön 2 sz, parasztház eladó. Lát: 500 e FI 

Kmagasiban 2 sz. parasztház, kozmiiv. 3,9 M FI. 
Celldömölkön 2 szintes családi ház (4 szoba, 
+nappall), közművekkel eladó, I.ár: 8,5 M Ft 

Celldömölkön 2 szobás, 56 m'-es, egyedi 
fűtésű lakás igenyes áll. eladó-1. ár: 7 M FI. 
Celldömölkön 94 mJ-es, 2+3xfél szobás 
lakás, étkezővel eladó, l,ár; 13,5 M Ft 

Celldömölkön 2 szoba+nappalis cs.ház, 800 m' 
telken, mellékép.-lel eladó, i.ár: 11,9 M Ft 

jánosházán 2 sz.+nappalis, 100 m'-es cs.ház, 
501 m- lelken sürgősen eladó. I.ár: 4,6 M FI 

A J A N L A T A : 
Celldömölkön 110 m-es, u ház, beép. kony
hával, garázzsal eladó. I.ár: 15,7 M f l 

Celldömölkön 1*1/2 szobás lakás eladó. 
I.ár: 3,9 M Fl 

Celldömölkön 2 szobás, 57 m-'-es, gázfűtéses 
lakás eladó. Lár: 7,5 M Fl 

Celldömölk belvárosában, 3 szobás, 90 m'-
es egyedi gázt, igényesen felújított, kifo
gástalan állapotú lakás eladó. Lát: 12,9 M Fl 

Vönöckön 2 sz. csaLház eladó. I.ár: 3,5 M Ft 

Pápocon jó áll. tornácos paraszlh, eladó, tár: 3M Ft 

Cell.-Alsóságon 3 sz. cs. ház eladó. Lát: 7,8 M Ft 

Bobán 7 szobás családi ház 790 m' telken 
eladó. I,ár.: 2 M FL 

Nagysimonyiban 3 szobás, 100 m'-es, cs.ház, 
aknás garázzsal eladó. I.ár: 10,9 M Fl 

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

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

Celldömölk közp.ban 76 m'-es, 1 <-2íélszobás 
lakás, konyhabútorral eladó. Lár: 11.5 M ft 

Újdonságok: Celldömölkön 4 szobás belvárosi cs.ház, garázzsal eladó. Ir.ár.: 16,9 M Ft. 
Celldömölkön 3 szobás, gázfűtéses cs.ház, garázzsal, 900 m' telken eladó. Ir.ár.: 11 M Ft. 
Celldömölkön 80 rrr-es osszközmúves családi ház, 800 nv telken eladó. Ir.ár.: 8,2 M Ft. 
Celldömölkön kétszintes, 3 szobás cs.ház, nappalival, étkezővel eladó. Ir.ár.: 15 M Fl, 
Meggyeskovácsiban iéliesithetö nyaraló, épített kerlben sürgősen eladó. Ir.ár.: 4,2 M Ft. 
Egeralján 2 szobás 80 m'-es parasztház, istállóval, kamrával eladó. Ir.ár.: 3 M Ft. 
Külsóváton 2 szobás csal.ház, 1153 m'lelken, gázfűtéssel eladó. Ir.ár.: 3,5 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. 

K.kápolnán 1 szobás, 80 m'-es, igényes áil. cs.ház, 3000 m!telken eladó. Ir.ár.: 8 M Ft. 
Info: 06-30/9938-439, 06-70/316-8752 í im: Celldömölk, Rákóczi U. 10. 

http://www.celli-udvamai.hu • E-mail: celli_udvarhazJng3tl3n@yahoo.com 

F T 
C e l l - V a s K f t . 

V A S - M U S Z A K I B O L T 
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 5. (Kultúrház mögött) 

Tel.: 06-95/420-015 • Cell-vas-kft.internettudakozo.hu 

Husqvarna motorfűrész akció! 
Vásárolja meg láncfűrészét most 20%-kal olcsóbban! 

*» H 340 lOTrgSÖ"89.900 Ft (40,8 cm'; 2,7 Le) 
H 345 il&reSlT99.900 Ft (45 cm5; 3,0 Le) 

;^M_fcH 350 iS&veOCT112.500 Ft (49,4 cm3; 3,1 Le) ( ^ „ 5 ™ ^ 

Jonsered-697000" 57.500 Ft 
Nagyobb teljesítményű fűrészek beszerzése az akció keretein belül. A rész

letekről érdeklődjön üzletünkben! 

Alkatrészek, láncolajok, adalékolajok, reszelök, zsírok, láncok, gyertyák 

nálunk beszerezhetők! 

Servant 5 kW kandalló 
(gfeSOO Ft 

Montana 8 kW két ajtós kandalló 89.900 Ft 
fi 

Pluto 5 kW kandalló 
38.490 Ft 

Lucifer <(WAf kandalló 
81.000 Ft 

Nosztalgia kályha 7 kW 
49.600 Ft 

1 
otalgia 

Nosztalgia kályha 5 kW 
47.600 Ft 

Füstcsövek minden méretben kandallókhoz, kályhákhoz! 
A termékek folyamatos beszerzése miatt az átváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk! 

V á r j u k k e d v e s V á s á r l ó i n k a t ! 
Nyitva tartás: H-P: 8.00-17.00 Sz: 800-1200 

mailto:lnfo@cellkabel.hu
http://www.cellkabel.hu
http://www.celli-udvamai.hu
mailto:celli_udvarhazJng3tl3n@yahoo.com
http://Cell-vas-kft.internettudakozo.hu
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Indiánnyár, 
élj a mának 
A padon ült, a nap felé fordítot
ta az arcát. A férje délutános 
műszakban dolgozott, a fia még 
az iskolai különórán volt. Haza
felé sietett, de közben elcsábult 
a csendtől, a napfénytől. Lopott 
magának egy kis időt. Nem gon
dolt arra, hogy otthon még várja 
a h á z i m u n k a , a munkahelyi 
bosszúságokat is elhessegette a 
fe jéből . Most valami nagyon 
szépre fogok gondolni, mondta 
magának, és máris átfutott az 
arcán a mosoly az előző napi 
emléktől . 

És eszébe jutott a régen gyakran 
idézgetett mondat is.- „Az ember 
gondolkodásmódját az határozza 
meg, amire gyakran gondol". De 
hát régen idealistának is kön
nyebb volt lenni, és könnyebb 
volt eleget tenni az „élj a m á 
nak!" ideának is. Pedig nem 
nagy dolgokra, csak a sok-sok 
apróságra kellene figyelni, gon
dolta, amíg a szeptember végi 
természetet é lvezte . Szép a 
nyárutó, de szép lesz az esős ősz 
és a hófehér tél is, akkor is érde
mes lesz néhány percet ellopni a 
rohanó időből. 

»GA8 

Megszentelték a kálváriát 
BÚCSÚ EGYHÁZI ÉS VILÁGI PROGRAMOKKAL 

Trabant-. 
találkozó 
A kelet-német népautók, a Traban
tok találkozóját szervezi a KMK a 
Sághegyi Szüreti Napok rendez
vényének keretein belül. Szep
tember 27-én 10 órakor a város
központba várják a Trabant-tulaj
donosokat, és keresik a legöre
gebb, a legdögösebb Trabantot, a 
l e g ü g y e s e b b (KRESZ+ügyesség i 
verseny) trabantost. Lehetőséget 
adnak még minden, 1980 előtt 
készült kelet-európai autócsoda 
bemutatására. Jelentkezni a KMK-
ban Szalóky Attilánál lehet. 

A Mária-naphoz kötődően, szeptem
ber 13-án és 14-én rendezték meg 
városunkban a búcsút. A Celldömölk
re érkezőket egyházi és világi ren
dezvények egyaránt várták. 
Egyes történelmi források szerint a 
te lepülés már a mohács i vészt 
megelőzően is búcsújáróhely volt, 
egyházi életének azonban újabb len
dületet kétségtelenül a XVIII. század 
első felében tevékenykedő Koptik 
Odó apát adott. A kegytemplom 
megépíttetése és sok olyan csoda fű
ződik az apát nevéhez, melyeknek 
köszönhetően Szily János m e g y é s 
püspök végül kiváltságokkal tüntette 
ki a helyet. Azóta minden évben több 
ezren látogatnak el Kemenesalja fő
városába, hogy a Szűzanyától beteg
ségeik orvoslásához vagy gondjaik 
megoldásához segítséget kérjenek. 
Erről tanúskodik a katolikus temp
lomban az a több mint száz, köszö
netről szóló márványtábla is, melye
ken Szűz Máriának hálálkodó üzene
teket olvashatunk. 

Az egyházi programsorozat szeptem
ber 13-án a diákok szentmiséjével 
kezdődött, majd este nyolc órától dr. 
Csókay András agysebész a Hit szere
pe a gyógyításban c ímmel tartott 
előadást. Vasárnap több száz búcsús 
vett részt a Konkoly István megyés 
püspök által celebrált 10 órai szent
misén, melyet megelőzően a püspök 
felszentelte az egy éve felújított kál
váriát. Az e g y h á z m e g y e a nyolc és fél 
mil l ió forintos rekonstrukcióhoz a 
Széchenyi-terv vallásturizmus fejlesz
téséért pályázatán nyert közel hat
millió forintot, a város önkormányza
ta pedig hárommill ió forinttal támo-

A FELÚJÍTOTT KÁLVÁRIA 

gatta a beruházást. Karáth Péter ter
vei alapján a felújítást a Mávépcell 
Kft. végezte. Szintén megújult a ke-
menesmihályfai zarándokház, melyet 
szeptember 14-én délután ugyancsak 
Konkoly István szentelt fel. 
Ez évben a búcsúhoz kapcsolódó vi lá
gi rendezvények két helyszínen zaj
lottak. A város központjában kirako
dóvásár, sörsátor és a posta előtti té
ren felállított színpad várta a kikap
csolódni vágyókat. Emellett az alsó
sági és a celldömölki városrész között 
vidámpark szórakoztatta a cellieket. 
Vasárnap este ez utóbbi helyen lé
pett színpadra a Groovehouse csapa
ta is, akik a hideg idő ellenére jó han
gulatot teremtettek. Celldömölk köz
pontjában sokak örömére Kovács Ka
t i , majd Sólymos Tóni énekelt. Az est 
további részében a Drazsé és a Siesta 
Plussz zenélt. 

»ÍÖMBÖLY ÁGNES 

VIDÁMPARK A KET VAROS KOZOIT 



95 
lámogatás a fürdőépítéshez 
Újabb százmill ió forintot nyert a v á 
ros a fürdő építéséhez. Az egészség
turisztikai vonzerők fe j lesztésének 
pá lyázatának sajtótájékoztatóval 
egybekötött eredményh i rdetését 
szeptember 11-én tartották a buda
pesti Rác Fürdőben, Csillag István 
gazdasági és közlekedési miniszter 
és Pál Béla turizmusért felelős politi
kai államtitkár köszöntötte a győztes 
városok polgármestereit , közöttük 
Fehér László celldömölki városveze
tőt. A 23 nyertes pályázatból - közel 
hatmilliárd forintot osztottak szét -
három Vas megyei. Szentgotthárd -
ahol még csak ezután kezdik a fürdő
építést - 300 millió forintot, Borgáta -
a meglévő fürdő fejlesztésére - 50 
millió forintot nyert. Celldömölkön a 
Vulkán-fürdő épí tésének második 
üteméhez kapott támogatást a város. 

»J. G. CSILLAG ISTVÁN GAZDASÁGI MINISZTER ÉS FEHÉR LÁSZLÓ POLGÁRMESTER 

Maradjon meg a szülészet ^ n 

Ragaszkodunk ahhoz, hogy ne szűnjön meg a celldömölki kórházban a szü
lészet-nőgyógyászati szak, hangsúlyozta Fehér László polgármester. A me
gyei szakbizottság ugyanis ennek ellenkezőjét tervezte. 

A kis kórházak - közöttük a celldömölki in
tézmény - működéséről tárgyalt kétszer is 
az elmúlt időszakban a Vas Megyei Köz
gyűlés egészségügyi és szociális bizottsá
ga. A megyének ki kell dolgozni a kórházi 
fekvőbeteg-ellátás ötéves fejlesztési kon
cepcióját és a kórházak kapacitásbővítésé
nek tervét. Az egyeztetésre összehívták a 
kis kórházak vezetőit, és megjelentek a 
fenntartó önkormányzatok képviselői is. 
Fehér László polgármester elmondta, hogy 
a szakbizottság elképzelései szerint Celldö

mölkön, Körmenden és Sárváron emelt 
szintű szülészet-nőgyógyászati szakrende
lés lenne, a szüléseket viszont bevinnék 
Szombathelyre, a megyei kórházba. A há
rom város polgármestere egyetértésben 
fogalmazta meg, hogy kórházaikban sze
retnék megtartani mind a három, a bel
gyógyászati, a sebészeti és a szülészet-nő
gyógyászati szakot is. 
- Celldömölkön a belgyógyászati és a se
bészeti szakok gazdaságossági szempont
ból kiegészítik egymást, vagyis a sebészet 

pénzügyi hiányát a belgyógyászat ki
egyenlíti. A szülészet-nőgyógyászati szak 
minimális ráfizetést jelent a kórház költ
ségvetésében - hangsúlyozta Fehér László. 
A városvezető elmondta, hogy jelen volt 
mindkét szakbizottsági ülésen, ahol kifej
tette, miért ellenzi a városvezetés a me
gye koncepcióját. 
- A városnak kötelessége a pluszköltsége
ket vállalni, hogy a kórházban mind a há
rom alapellátás megmaradjon nemcsak a 
település, hanem a kistérség lakói számá
ra is. Nem szeretnénk, ha kisebb egység
ként, két osztállyal működne a kórház, az 
a későbbiekben leépülést indítana el. 

»TULOK G. 

A pályakezdők helyzetéről w 
A munkaügyi tárca fontos kérdésnek tart
ja, hogy a közvélemény, a munkaügyi 
szervezetekkel partneri kapcsolatban lévő 
helyi szervezetek, vállalatok átfogó képet 
kapjanak a pályakezdők megyei és helyi 
lehetőségeiről. Ezzel kapcsolatosan tartott 
országos sajtótájékoztatót a munkaügyi 
miniszter Esély a jövőnek címmel augusz
tus 31-én. 

Soós Ferenc, a Celldömölki Munkaügyi Ki
rendeltség vezetője érdeklődésünkre be
számolt a pályakezdők megyei helyzetéről 
és lehetőségeikről. Megtudtuk tőle, hogy 
jelenleg 576 pályakezdőt tartanak nyilván 
Vas megyében, a létszám az előző két év 
adataihoz hasonló. Az első alkalommal 

bejelentkezők között közel 8 százalék az 
általános iskolát végzettek aránya, 18 szá
zalék a szakmunkás és szakiskolai vég
zettségűek aránya, 40 százalék a gimná
ziumot, szakközépiskolát és technikumot 
végzetteké. A felsőfokú végzetséggel ren
delkező pályakezdők aránya több mint 25 
százalék, ami az előző évekhez képest 
8-10 százalékos növekedést jelent. A cell
dömölki kistérségben jelenleg 80 pálya
kezdőt tartanak nyilván. 
A munkaügyi szervezet figyelmet fordít a 
pályakezdők munkaerő-piaci esélyeinek 
javítására. Ennek jegyében évről évre 
megrendezik a Pályaválasztási és Képzési 
Vásárt, melynek ideje ebben az évben ok

tóber 16-18. között lesz Szombathelyen, 
az Oladi Művelődési Központban. Ezen kí
vül működik a szombathelyi Hunyadi úti 
kirendeltségen egy úgynevezett Foglal
koztatási Információs Tanácsadó, ahol 
hasznos információk állnak a pályaválasz
tók rendelkezésére. 
A munkaügyi szervezetek alapvető cél
juknak a fiatalok munkába állását tekin
tik. Akik viszont nem tudnak elhelyezked
ni, nem tanulnak tovább iskolarendszerű 
oktatásban, továbbra is számtalan mun-
kaeró-piaci képzés közül választhatnak a 
kirendeltségeken. 

»VA5S VERA 



Paktum a foglalkoztatásért ^* r 
Közel másfél éve működik a Kemenesal
jái Foglalkoztatási Paktum, amelynek a 
közelmúltban zárták le az egyik program
ját. A celldömölki polgármesteri hivatal
ban tartott tanácskozáson az eddigi ered
ményekről is beszámoltak. 

Kemenesalján tavaly május óta működik a 
foglalkoztatási program, amely a kistérségi 
szereplók együttműködésével foglalkozik a 
térség munkaerő-piaci helyzetével. Ma
gyarországon először a Kemenesalján jött 
létre ez az európai uniós program. A prog
ram létrehozásában jelentós szerepet vál
lalt a Vas Megyei Munkaügyi Központ és 
annak igazgatóhelyettese, dr. Kovács Pé
ter, aki a szeptember 16-i tanácskozáson 
elmondta: Zala megyében megalakult a 
második magyarországi foglalkoztatási 
paktum, s lesznek további követői is. A ke-
menesaljai kistérség helyzeti előnyben 
van, hiszen már vannak tapasztalataik arra, 
hogyan kell összefogni a kistérség foglal
koztatási helyzetének javítása érdekében. 
A rendezvényen Fehér László, a Keme
nesaljái Területfejlesztési Tanács elnöke 
köszöntötte a megjelenteket: a kistérség 
polgármestereit, a munkaügyi szervezet és 
az együttműködő Reginnov Tanácsadó Kft. 
képviselőit. A program vendége volt 
Rainer Klien, az ausztriai Gazdasági és 
Munkaügyi Minisztérium főtanácsosa is, 

aki arról szólt, hogy az Európai Unióban 
nagy hangsúlyt fektetnek a munkához 
kapcsolódó szociális igények kielégítésére, 
javítására. Mint mondta, a tőke és a mun
ka között alapvető konfliktusok vannak, 
ezért törekedni kell azok civilizált formá
ban történő feloldására. A cél a teljes fog
lalkoztatás, de mostanában inkább a mun
kanélküliség elkerülésével kell foglalkozni. 
A paktum keretében a nyáron Erdeiné Hor
váth Klára, a Reginnov Tanácsadó Kft. ve
zetője és Molnár Géza vidékfejlesztési me
nedzser irányításával a kistérség települé
sein szerveztek műhelyfoglalkozásokat, 
ahol szakemberek tartottak előadásokat 
egyebek között az önkormányzatok, az ér
dekképviseletek és a civil szervezetek 
képviselőinek. A beszélgetéseken felme
rültek olyan problémák, mint például a 
szakmunkások hiánya, a mezőgazdasági 
vállalkozók felkészületlensége az uniós 
csatlakozás előtt. Szó volt a szezonális 
munka nehézségeiről, a részmunkaidő 
rossz feltételeiről, a távmunkavégzés kor
látairól, a nők, a sérült emberek és a ro
mák elhelyezkedési problémáiról, a tartós 
munkanélküliségről. A problémákra meg
oldáskéntjavasolták egyebek között a me
zőgazdasági vállalkozók képzését, a ver
senyszférán kívüli munkahelyteremtést, a 
faiumegújítási programokat, szolgáltatá
sok telepítését. 

RAINER KLIEN TARTOTT ELŐADÁST 

munkás bizonyítványt, A végzett szakmun
kásokkal a Mávépcell Kft. határozatlan ide
jű munkaszerződést kötött. A vállalkozás 
tervei között szerepel, hogy a közeljövő
ben hasonló képzést indítsanak vasútépí
tés területén is. 
A rendezvényen többször is hangsúlyozták, 
hogy a paktum csak akkor lehet hatékony, 
ha még több projektötlet valósul meg. Az 
összefogás, a partnerség megvalósításával 
lehet leghatékonyabban elérni az európai 
uniós forrásokat, amelyeket a kistérség 
munkaerő-piaci helyzetének javítására le
het felhasználni. 

»TULOK G. 

Milliók munkahelyteremtésre 
MUNKANÉLKÜLIEKET FOGLALKOZTAT A CELLMODUL 
Nyolcvanmill ió forintot nyert mun
kahelyteremtésre a Cellmodul üzem, 
a tavasz óta új tulajdonossal rendel
kező, ismét folyamatos megrende
lésre dolgozó bútorgyártó cég. 

Mint korábban arról már hírt adtunk, 
az évekig tartó felszámolás után a 
Cell-Bánbau Kft. lett a százszázalékos 
tulajdonosa a Cellmodul üzemnek, a 
hajdani Kermodulnak. Időközben 45-
ről 75-re növekedett az üzem dolgo
zóinak s z á m a , az új munkahelyek 
létrehozására pályázat útján kor
mányzati pénzből nyolcvanmill ió fo
rintot nyert a vál la lkozás, tudtuk 
meg Dudás Ernőnétől, a Cellmodul 
ügyvezető igazgatójától. A nyertes 
pályázat ünnepélyes eredményhir
detését a közreműködő partnerek -
Dudás Ernőné a Cellmodul, Bíró Atti
la, a Cell-Bán-bau Kft. és Éder Gézo, 
a Vas Megyei Munkaügyi Központ 

nevében - je lenlétében szeptember 
18-án tartották a polgármesteri hiva
talban. A vissza nem térítendő támo
gatást hatvan munkanélkül i foglal
koztatására kapták. A 75 dolgozó 
többsége, 66-an az előd Kermodultól 
lett munkanélkül ivé. 
Dudás Ernőné az üzemmel kapcsolat
ban elmondta, hogy folyamatos a 
gépek és az eszközök fej lesztése, va
lamint a telephely rendbetétele is. 
Terveik között szerepel, hogy moder
nizálják az üzemcsarnokok korszerűt
len fútésberendezést , a hatalmas 
összegű beruházás jelentős energia
megtakarítással jár majd. Az ü z e m 
csarnokban három - asztalos, lakatos 
és festő - részlegben folyik a munka. 
Az asztalosipari részlegbe célgépe
ket szeretnének vásárolni , elavult a 
zsírtalanító gépük is, amit környezet
védelmi szempontok miatt is ki kell 
cserélni. 

- A cég fő.profilja továbbra is az üz
letberendezések gyártása - mondja 
az ügyvezető igazgató. - Megállás 
nélkül dolgozunk, többször kell 
túlórázni is. A szemléletemet, mely 
szerint akkor kell dolgozni, amikor 
megrendelés van, a munkatársaim is 
elfogadják, 

A Cellmodul gyártotta egy nemrég 
felújított celldömölki üzlet berende
zését, valamint a referenciamunká
nak számító szentgotthárdi posta bú
torzatát is. Az igazgató asszony el
mondta, hogy a régi megrendelők to
vábbra is keresik őket, és vannak 
újonnan jelentkezők is, akik a telep
hely iránt érdeklődnek, hiszen a 
meglévő infrastruktúra bővítésre ad 
lehetőséget. Nem zárják ki annak a 
lehetőségét sem, hogy a saját tevé
kenységi körüket bővítsék. 

»TULOK G. 

i5 s 



K R 0 N I K A » 

Tánccal Európába w soitís-fesztívái 
Generációváltás történt a Keme
nesalja Néptánccsoportban. Felnőtt, 
kinevelődött egy újabb korosztály, 
mely elsősorban az általános és kö
zépiskolások korosztályából kerül ki. 
Hosszú évek áldozatos munkája kel
lett ahhoz, hogy egy 25 fős csoport 
átvegye azt a stafétabotot, melyet a 
20-30 évesek korosztálya ad je lképe
sen és ténylegesen át. Kovács Szilvia, 
Körmendi Katalin, Szilvágyi Zsófia és 
Jankó Péter évek óta tanította a cell
dömölki, Vass Gábor pedig a város 
környéki ifjú táncosokat. Ok is részt 
vettek azon a balatonrendesi edzőtá
borozáson, ahol napi három-négy 
próba alkalmával komoly koreográ
fiát állítottak össze. Ezzel a színpad
képes összeál l í tással e lkészül tek 
ugyan a legfiatalabbak, de még nem 
mutatkoztak be. 

A legutóbbi szereplési alkalomra, az 
ausztriai Beck-Hur városába még az 
„idősebb" korosztály utazott el, hogy 
képviselje városunkat. Mint Ipsics Pé

ter, a táncosok vezetője elmondta: 
i g é n y e s e n és látványosan kellett 
megválasztani azt a kétszer harminc 
percet, amíg a kemenesaljai fiataloké 
volt a főszerep. Az együttes vezetője 
a 20-30 éves korosztály mintegy két
órás repertoárjából választott. A szat
mári botolós valóban olyan látvá
nyosra sikeredett, mint ahogy az elő
re várható volt. A verbunk közismert 
zenéje miatt került bele a bemutató
ba, a csárdás pedig elmaradhatatlan, 
ha magyar fellépőkről van szó. Sikere 
mindig biztos, hisz az európai táncok
ban majdnem mindig a férfiaké a fő
szerep, ebben a táncban azonban a 
nőké. 

A generációváltás után is folytatódik 
az utánpótlás szisztematikus nevelé
se. A művészeti alapiskolában Ipsics 
Erzsébet foglalkozik még az ifjú tán
cosokkal. Örvendetes az a tény is, 
hogy sok vidéki csoport érdeklődik a 
közös munka és tánc iránt. 

»NÉMETH IBOLYA 

Küldöttség Ausztriában 
Szeptember e le jén érkezett a meg
keresés a cel ldömölki po lgármeste
ri hivatalba, amit a megyei önkor
m á n y z a t nemzetköz i i rodája k ü l 
dött. Ebben kérték a városvezetést , 
hogy az Európai Unió Tisztelet Zász
la jának átadására de legá l jon egy 
kulturális küldöttséget az ausztriai 
Beck-Hur városába. 

A hónap elején megtartott találkozó
ra Szlovéniából és Romániából is ér
keztek vendégek, köztük egy delegá
ció a Kemenesalja Néptánccsoporttal 
Celldömölkről. A küldöttség egyik 
tagja volt Gyuricza Imre városmene

dzser, aki lapunk
nak elmondta: az 
osztrák kisváros 
hasonló adottsá
gokkal rendelke
zik, mint Celldö
mölk, már ami a 
nagyságát és lé
lekszámát i l leti . 
Története, törté
nelme azonban 
jóval korábbra 
nyúlik vissza. Egy 

beszédes adat említése is demonst
rálja, hogy demokratikus h a g y o m á 
nyai is jóval régebbről datálódnak: 
száz polgármester váltotta már ez 
idáig egymást a településen, amely a 
13. században kapott városi rangot. 
A főtéri városháza előtt tartották meg 
azt az ünnepséget, melynek egyik 
programjaként a városunkat képvise
lő Kemenesalja Néptánccsoport sze
repelt. A helyi, a szlovén és a román 
kulturális együtteseken kívül ők lép
tek fel közel egyórás műsorukkal, 
mellyel osztatlan sikert arattak. 
A városunkat képviselő delegáció 
egyöntetű véleménye alapján, ildo
mos lenne Beck-Hur városával továb
bi kapcsolatokat ápolni. A települést 
irányító héttagú testület örömmel fo
gadta a megkeresést, mivel eddig 
csak német és francia testvérvárosi 
kapcsolattal rendelkeznek. „Celldö
mölk számára is hasznos lehet egy 
olyan kapcsolat, mely egy példaérté
kű kisváros életéhez kapcsolódik, hisz 
az Európai Unió Tisztelet Zászlaját sem 
véletlenül kapta ez a város", véleke
dik Gyuricza Imre. 

»NÉMEIH IBOLYA 

A színész-rendező Soltis Lajos halálá
nak 3. évfordulóján országos fesztivált 
rendez a Soltis Lajos Színház társulata. 
A fesztivált terveik szerint minden pá
ratlan évben megszervezik. Idén októ
ber 3-4-S-én lesz az első Soltis Lajos 
Színházi Fesztivál. 

Október 3-án: 
15 óra: megnyitó (a KMK galériája), 
15.40 óra: a Kemenesaljai Diákszín
pad-Alsóság - Molnár Ferenc szín
játék, „Molnár-szirmok" (színházte
rem), 
16.30 óra: Soltis Lajos Színház Stú
diója: Celli stí lgyak (sz ínházterem), 
17.45 óra: Nagybecskereki Színház -
Én vagyok az, aki nem jó (mozi, 
nagyterem), 
21 óra: Prosberó Színkör - Liliom 
(színházterem), 
23.30 óra: Filmvetítés a vajdasági 
Tanyaszínházról (3-as klub). 
Október 4-én: 
10 óra: Körmendi Alternatív Színját
szó Társaság - Gyöngéd Barbárok 
(mozi, előtér), 
11.15 óra: Reménymókus Színtársu
l a t - Lakókocsi (sz ínházterem), 
14.30 óra: Ideiglenes Társulás -
Beckett-szilánkok (3-as klub), 
15 óra: Soltis Lajos Színház - Tóték 
(színházterem), 
17.30 óra: Ideiglenes Társulás - Ez a 
ház bontásra vár (3-as klub), 
18.15 óra: És Színház - Hamar egy 
asszonyt (mozi, nagyterem), 
20.15 óra: Tücsök Bábcsoport - Egy 
hernyó élete (mozi, nagyterem), 
21.30 óra: Urbán András Társulata -
Könyök Kanyar (sz ínházterem), 
24 óra: Kresalek Gábor filmje Soltis 
Lajosról (3-as klub). 
Október 5-én: 

9 óra: Bukfenc Csoport - Állati kép
telenségek (mozi), 
10.30 óra: Homo Ludens - Kis her
ceg (színházterem), 
11.55 óra: Kasza Éva - Én, Shirley 
(mozi, nagyterem). 

A fesztivál valamennyi előadására szóló 
bérletjegy ára 950 forint. A többi, diá
koknak és felnőtteknek előadásonként 
elővételben 400 forint, előadás előtt 
600 forint. Az Állati képtelenségek című 
gyermekelőadásra elővételben 300 fo
rint, előadás előtt 400 forint. Jegyelővé
tel: a Soltis Lajos Színház irodájában (a 
KMK első emeletén, 17-es szoba). 
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Trianonra emlékeztek 
A Kemenesaljái Trianon Társaság vállal
ta évekkel ezelőtt azt a missziót, hogy 
a Ság hegyen álló Trianoni-keresztnél 
minden év szeptember végén emlék
ünnepséget szervez azzal a céllal, hogy 
ez a hely a XXI. században ismét a ma
gyarság zarándokhelyévé váljon. A ha
talmas kőkereszt 1934. szeptember 
23-a óta emlékeztet a trianoni béke
diktátumra, melynek eredményeként 
Magyarország területe és lakossága 
mintegy harmadára csökkent. 
Az idei megemlékezésen Döme Lász
ló, az alsósági részönkormányzat veze
tője köszöntötte a megjelenteket. 
Hangsúlyozta, hogy kötelességünk 
emlékezni Trianonra, ugyanakkor küz

denünk is kell a határon túlra szakadt 
magyarság kettős állampolgárságáért. 
Popp Gábor, a MIÉP nyugat-dunántúli 
régiójának elnöke beszédében szólt 
Magyarország európai uniós csatlako
zásáról, mellyel véleménye szerint egy 
idegen hatalom erőlteti ránk magát. 
Megfogalmazta Trianon üzenetét is: 
meg kell teremteni hazánk önálló gaz
dasági életét, mert csak ez lehet az 
alapja az önálló magyar politikának, a 
nagy és erős nemzetnek. Lechner Fe
renc, az 56-os Szövetség regionális el
nöke felidézte a kereszt és Trianon tör
ténetét. A szónoklatokat követően el
helyezték az emlékezés koszorúit. 

"F.R. 

Betegtalálkozó Intaházán 
Sportprogramok és kulturális rendezvények várták szeptember 16-án a pszichiátriai 
rehabilitációs kezelésben részt vevőket a Kemenesaljái Egyesitett Kórház Intaházi In
tézetében. Vas, Zala, Györ-Moson-Sopron és Veszprém megye mellett Budapestről és 
Szegedről is érkeztek betegek a találkozóra. A közel 200 ápoltat, gyógyfoglalkoz-
tatóikat, illetve orvosaikat LimpárJózsef, a kórház gazdasági igazgatója, valamint őr. 
Grósz Pál, az intaházi részleg főorvosa köszöntötte. 
A főorvos kérdésünkre elmondta: a rendezvény része a gyógyításnak, hiszen mindig 
öröm látni, ha a tömegtől viszolygó, szociális fóbiával vagy éppen a skizofrénia ne
gatív tüneteivel kezelt betegek arcán egyszer csak megjelenik a mosoly. Ezek az em
berek tényleg megharcolnak azért, hogy akár a sportversenyeken, akár előadott ver
sükkel, drámajátékukkal társaik előtt sikert arassanak. Dr. Grósz Pál szólt arról is, 
hogy ilyenkor, a kezeiteket elnézve mindig érzi, mekkora szükség van a pszichiátriai 
rehabilitációra, és az utóbbi években Vas megyében megfigyelhető jelentós 
ágyszámcsökkentés ellenére milyen nagy hiba lenne ezeket az intézményeket 
megszüntetni. 

Az „aranyketrecben" egyébként nemrég újították fel a fürdőket, hamarosan pedig a 
férfiosztály rekonstrukciójára is sor kerülhet - tájékoztatott a főorvos. Hozzáfűzte, 
hogy folyamatosan építik ki informatikai rendszerüket, melynek köszönhetően hama
rosan talán a celldömölki kórházzal is közvetlen számítógépes kapcsolatba léphetnek. 

»IÖMBÖLY ÁGNES 

A vállalkozókat 
segítik w A 

Együttműködési megállapodás született szep
tember 15-én Celldömölk Város Önkormányzata 
és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kö
zött. A paktumot Fehér László polgármester és 
Kovács Vince elnök írta alá. 
- Annyit ér egy megállapodás, amennyi pontja 
megvalósul. Kívánom, hogy szolgáltatóként és ne 
hatóságként segítse a megyei iparkamara az itte
ni vállalkozókat - ezekkel a szavakkal üdvözölte 
Kovács Vince az egyezményt. A megállapodás 
egyebek közt állandó kapcsolattartást, a helyi 
vállalkozók számára pedig közvetlen segítség
nyújtást jelent. Ezek mellett a kamara szerepet 
vállalt egy turisztikai kiállítás megszervezésében 
is. Az elnök köszöntő beszédében kitért arra is: 
amióta nem kötelező a kamarai tagság, a tagok 
több mint 95 százaléka fizeti rendszeresen a ha
vi díjat a korábbi 45-50 százalékkal szemben. 
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az EU 
házhoz jön címmel indít előadássorozatot, mely
nek megszervezését szintén az iparkamara vál
lalta - mondta még el Kovács Vince. Hozzátette, 
ennek keretében a megye kilenc kistérségi köz
pontjában - így Celldömölkön is - tartanak külön
böző témakörökben csatlakozásra felkészítő 
előadásokat. Városunkban október 13-án délután 
4 órától a ruha- és építőipar, szőlészet, borászat, 
valamint az idegenforgalom, vendéglátás terüle
téről tudhatnak meg többet a helyi vállalkozók. 

»TÖMBÖLY ÁGNES 

Sághegyi Szüreti Napok 
Szeptember 26-án 18 órakor kiállítás nyílik a 
KMK-ban Ság hegyi mozaikok c í m m e l . 
Szintén 18 órakor kezdődik és éjfélig tart az 
utcabál a városközpontban a Syrius és a 
Smidesz együttesek közreműködésével , élő 
koncertet ad a Zanzibár 20 órakor. 
27-én délelőtt 9 órától kirakodóvásár és 
autómárkák bemutatója lesz a városközpont
ban. 10.30 órakor a Soltis Lajos Színház A csil
lagszemű juhász című mesejátékot mutatja be 
a szabadtéri színpadon. 14 órától szüreti kós
toló Izsákfán. 15 órakor indul a szüreti 
felvonulás a Alsóságról Cel ldömölkre. 17 
órakor kezdődik a szüreti műsor helyi 
művészeti csoportok, Vas megyei nemzetiségi 
csoportok, egy lendvai és egy görög néptánc
csoport, valamint egy török népzenei együttes 
részvételével. A műsor után szüreti bál lesz a 
Drazsé együttessel, a vendég Csocsesz. 21 
órakor tűzijátékkal zárul a rendezvény. 
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Palackba zárt természet 
Ötletes ajándékkal lepett meg egy 
kedves ismerősöm a közelmúltban. 
Szép formájú üvegben különböző ter
méseket, magokat rétegeztek, szín 
és alak szerint gondosan összeválo
gatva. No, gondoltam, ez nem is 
olyan nagy ördöngösség, ezt magam 
is kipróbálom. Rögvest kiürítettem 
(na nem úgy!) egy különleges alakú 
röviditalos üveget, kimostam és gon
dosan kiszárítottam. Közben össze
szedtem minden magot, ami hirtelen 
a háztartásban fellelhető volt: len
csét, vágott borsót, egész borsot, 
rizst, búzát, kukoricát, kölest, mákot, 
sőt még egy kis kókuszreszeléket is. 
Nagyjából elterveztem a sorrendet, 
amelynél nemcsak a szín és alak volt 
lényeges szempont, hanem a ré
szecskék mérete is. Ha ugyanis a túl 
nagy szemű termés után lényegesen 
kisebb méretű magok következnek, 
könnyen összekeverednek, így aztán 
eltűnik a különböző rétegek közötti 
éles határvonal, ami a kompozíció 
szépségét adja. Ezt a hibát sajnos 
nem lehet korrigálni, ilyenkor elölről 
kell kezdeni a feltöltést. A termése
ket egy tölcsér segítségével öntöt
tem az üvegbe, figyelve arra, hogy a 
szintek nagyjából azonos szélessé-
gűek legyenek és a rétegek vízszin
tes felületet képezzenek. (Ezt a töl
csér szárának körkörös mozgatásával 
lehet elérni, az üveget ne rázogas
suk!) Fontos, hogy teljesen színültig 
töltsük fel a palackot, hogy a későbbi 
mozgatás során se mozduljanak el a 
rétegek. A tetejét parafa dugóval zár
tam le, és az üveg száját rafiával is 
körbetekertem. 

Ekkor az jutott eszembe, hogy ugyan
ezzel a technikával különböző színű 
fürdősókból is készíthetnék egy kom
pozíciót a fürdőszobába. De honnan 
vegyek hirtelen színes fürdősókat? 
Csinálok. A téli sózáshoz félretett dur
va sót kiadagoltam, és összekever
tem néhány cseppnyi, különböző szí
nű ételfestékkel. (Ha az elkészült ke
veréket nemcsak dísznek szánja a ké
szítője, akkor ajánlatos a Herbária 
boltokban kapható durva tengeri sót 
színezni, és néhány csepp illóolajjal 
fokozni a hatást.) Aztán a szokásos 
rétegezés a tölcsérrel, dugózás és a 
díszítés rafiával, amelynek a végére 
most még egy-egy kagylót is ragasz
tottam. 

Ezután a konyhában folytattam a 
munkát. A sikeres kísérleteken fellel
kesülve megpróbálkoztam a - szintén 
készen is kapható - fűszerolaj saját
kezű elkészítésével. A tisztára mosott 
palack aljára beleszórtam a magos 
fűszereket: a mustármagot, kömény
magot, borsot, egyebet. Erre az „ágy
ra" kerültek a nagyobb fűszerdara
bok, például sárgarépa, paprika, ba
bérlevél, fahéj, majd a zöldfűszerek, 
a rozmaring, oregano, petrezselyem 
zöldje vagy éppen menta, amelyeket 
próbáltam a lehetőségekhez képest 
dekoratívan elhelyezni. A feltöltés
hez olívaolajat használtam. Az üveg 
lezárása az előbbiek szerint történt, a 
rafiára pedig kis címkét kötöttem, 
amelyre a készítés dátumát és a be
letett fűszereket jegyeztem fel. Fon
tos, hogy a dugó légmentesen zár
jon, nehogy megavasodjon az olaj! 
(Ugyanígy készülhet fűszerecet is, 
ekkor tárkony, kapor, bazsalikom le
het az alapanyag, amit babérlevéllel, 

c itromfűvel, vöröshagymáva l vagy 
fokhagymával ízesíthetünk, és fehér
borecettel öntünk fel.) Amikor aztán 
a legújabb receptem kipróbálásához 
éppen egy kis finom fűszerolajra lett 
volna szükségem, ránéztem a polcon 
a saját készítésű kreációmra, és olyan 
szép látványt nyújtott, hogy nem volt 
sz ívem megbontani. Kívánom, hogy 
az ötletek kipróbálása után önök is 
hasonlóképpen érezzenek. 

»BALHÁSI ISIVÁNNÉ 

Tisztes öregség? r 
O K T Ó B E R 1-JE AZ IDŐSEK V I L Á G N A P J A 
Az ókori görög és római filozófusok bölcsen, világosan látták az idős emberek élethely
zetéből eredő örömöket, gondokat. Ők elsősorban az életkor adta előnyökre helyezték 
a hangsúlyt. Nagyra becsülték öregjeiket, tudásukat és tapasztalataikat tisztelettel fogad
ták a fiatalok! 
Október elsején ünnepeljük az idősek világnapját. Rohanó életünkben érdemes egy pil
lanatra megállni, és elgondolkodni azon, hogy szüleinket, nagyszüleinket, idős hozzátar
tozóinkat ma milyen megbecsülésben részesítjük. Van-e energiánk odafigyelni bánataik
ra, örömeikre? Hallgatunk-e jó tanácsaikra? Megértjük-e őket, ha siratják elvesztett tár
sukat, barátaikat? Vissza tudjuk-e adni önbizalmukat, melyet a betegségek, kudarcok 
megtépáztak? Megtalálhatják-e az igényeikhez alkalmazkodó életfeladatot, életteret? 
Betegségük idején képesek vagyunk-e ápolni őket? Megértjük-e a halál felé vezető úton 
szorongásaikat, kétségeiket? Tiszteljük-e szokásaikat? Nem mosolyogjuk-e meg hitüket? 
S végül: gondolunk-e arra, hogy pár év múlva hasonló sors vár ránk. Ne feledjük, idős 
korunkra olyan megbecsülést várhatunk el, amilyet mi magunk képesek vagyunk nyúj
tani! 

Cato soraival bíztatnék minden idősödő embert arra, hogy harmóniába kerülve önmagá
val, derűsen élje napjait szerettei körében: 
„Szembe kell szegülni az öregséggel, s hátrányait szorgalommal kell pótolni, úgy kell küz
deni, mint valami betegség ellen. Tervszerűen ápolni kell az egészséget, mérsékelt test
gyakorlatokat kell végezni, s csak annyi ételt és italt szabad fogyasztani, amely helyreál
lítja, de nem rontja az erőt. És nemcsak a testnek kell támogatást nyújtani, hanem sok
kal inkább a szellemnek és a léleknek, mert ezek is kialusznak az öregkorban, ha nem 
csepegtetsz beléjük olajat, mint a mécsesbe. Az öregség ugyanis csak akkor tisztes, ha 
védi önmagát, ha megőrzi jogait, ha senkit nem tesz úrrá maga fölött, ha utolsó lehele
téig uralkodik önmaga fölött." 

"SZABÓ VIKTÓRIA 
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Kemenesalja műhelyei 
L O V A K A T P A T K O L T 
A kovács szakma a régi elismert mes
terségek közé tartozik. Mostanában 
kevesen művelik, de hogy a fizetőké
pes megrendelők körében újra divat 
lett az igényes kovácsoltvas munka, 
talán a szakma reneszánszáról lehet 
beszélni. Most m é g s e m egy divatos 
mesterrel, hanem a kovács szakma 
egy régi művelőjével beszélgetünk, 
pusztán azért, mert jó volt egy letűnt 
világot felidézni idősebb Finta József
fel vasárnap délelőtt 11 órakor a dió
fa alatt. 

- Falusi gyerek lévén a mezőgazda
sággal korán kapcsolatba kerültem, 
ezekben a munkákban éreztem jól 
magam. Lovakkal, ökrökkel szántot
tunk, műveltük a földet, és sokszor 
megfordult a kovácsműhelyben az 
ember. Észrevétlenül a szakma „ba
rátja" lettem, mert akkor ez még nem 
csak mezőgazdasági , de ipari munká
nak is számított, mert meg kellett csi
nálni az ajtózárat, a sparheltet 
ugyanúgy, mint a kocsit, hintókat. 
A szakmát 1943-44-ben tanultam ki. 
Az akkori időben még sok volt a ló, 
patkolni kellett sokat, a futó lovakat 

is, és engem ez érdekelt a legjobban. 
Még most is megnézek mindent ez
zel kapcsolatban. A honvédségnél 
másfél évig voltam műhelyben, pat
koló mesteri tanfolyamra is elküld
tek. Az nem volt egy könnyű időszak, 
mert m á s o d m a g a m m a l 104 lovat 
kellett ellátni, a patkolás mellett a 
patájukat rendben tartani, és minden 
ezzel kapcsolatos munkát elvégezni . 
Leszerelés után a Külsővat-Marcal-
gergelyí ál lami gazdaságban dolgoz
tam, és mivel akkor még traktorok 
nem voltak, sok lovat kellett rendben 
tartani. Az egyik legérdekesebb mun
kám volt, mikor minisztériumi meg
rendelésre egy sérült patájú lónak 
felcsatolható patkót csináltam. Há
rom hétig azon járt, aztán mikor 
meggyógyul t a patája, akkor meg le
hetett patkolni rendesen. Szintén ér
dekes munka volt, hogy amikor há
ború után fogságban voltam, az ér
sekújvár i k a r p a s z o m á n y o s ezred 
zászlóaljparancsnokának a lovát én 
patkoltam meg magyaros módra, 
ami azt jelenti, hogy nem volt sarka 
a patkónak, mert azt gondolták, hogy 

így nem rongálja a betonos utakat. 
A későbbi munkákban az állami gaz
daságban húsz évig a kovács, bognár, 
körzetszerelói részleg vezetője vol
tam, ahol már a cséplőgépekkel és a 
többi gépekkel is foglalkozni kellett. 
Amikor a lovak már kiszorultak a me
zőgazdaságból , akkor jöttek a gépek, 
és bizony én is váltottam, és készítet
tem nem egy kistraktort, személyau
tóhoz utánfutókat, és máig készítek 
kistraktorokhoz kapákat, miegymást . 
A lovak szeretete azonban máig 
megmaradt, és ha újra kellene mes
terséget választanom, akkor is csak 
kovács lennék. 

»RO-LÓ 

Erettségitalálkozó 
Ötvenéves érettségi találkozón elevenítet
ték fel a régi, szép emlékeket, beszélgettek 
a mai életükről az egykori Gábor Áron Gim
názium 1953-ban érettségizett 4/A osztály 
volt tanulói augusztus 30-án. A reál szakos 
osztályból Horváth Sándomé, Edit néni vál
lalta magára az osztálytalálkozó megszer
vezését - már nem először. Edit néni öröm
mel mesélt arról, hogy milyen izgalmakat 
okozott a készülődés, a szervezés, és mi
lyen jól sikerült a találkozó. 
Az egykori 4/A érettségi tablóján 39 tanuló 
szerepel, 31 fiú és 8 lány. Közülük sajnos 
14-en már nincsenek az élők sorában. A fél 
évszázados érettségi találkozót Edit néni 
már márciusban elkezdte szervezni. Segítsé
get is kapott dr. Horváth Jenó személyében, 
aki a soproni egyetem tanára. Nem volt 
könnyű mindenkit felkutatni, még akkor 
sem, ha nem régen, éppen öt évvel ezelőtt 
találkoztak legutóbb az osztálytársakkal. 
Sok-sok telefon, levélváltás után boldogan 
ölelték ismét meg egymást az egykori diá
kok, akik ma már nagyszülők, és feleségeik

kel, férjeikkel érkeztek a Berzsenyi Oániel 
Gimnáziumba. Az osztálytalálkozón megje
lent egykori orosztanáruk, Szenté Imre, volt 
igazgatójuk Kiss Alajos és tanáruk Tima Lász
ló is. A jelenlévőket vinter József, a gimná
zium jelenlegi igazgatója köszöntötte, és 
kiemelte: a mostani diákok példát vehetné
nek az egykori diákoktól, akik még most is, 
50 évvel az érettségi után, nagy szeretettel 
gondolnak vissza a gimnáziumban eltöltött 
időkre, és örömmel látják viszont egymást. 
Az osztály volt tanulói nevében dr. Horváth 
Jenő egyetemi tanár köszöntötte a megje
lenteket, akik emlékül átvehettek egy szép 
emlékplakettet és egy emléklapot, amelyet 
az egybegyűltek alá is írtak. 
A szervezők nagyon örültek annak, hogy 
egy társuk, aki már régóta Norvégiában él, 
és még egyszer sem tudott jelen lenni az 
osztálytalálkozókon, a jubileumi osztályta
lálkozóra feleségével együtt hazalátogatott. 
Meghívtak olyan társakat ís, akik ugyan 
nem velük érettségiztek, de - ha csak rövid 
ideig is - velük jártak egy osztályba. Őket 

hallgatták a legfigyelmesebben, hiszen ró
luk kevesebbet tudtak. Az egykori 4/A-sok 
minden ötödik évben, augusztus utolsó 
szombatján találkoztak, így nyomon követ
ték társaik sorsának alakulását. Természete
sen az 50 éves találkozón is inkább a gye
rekekről, az unokákról meséltek egymás
nak. Felolvasták azon társaik üdvözlő sorait, 
akik egészségi állapotukra hivatkozva nem 
tudtak eljönni közéjük. Örömükre írt nekik 
egykori tanáruk, Koltai Katalin tanárnő is, 
aki szintén betegsége miatt maradt távol. 
A gimnáziumban eltöltött órák után az osztály 
kisétált a temetőbe, ahol megkoszorúzták volt 
osztálytársaik és tanáraik sírját, lerótták ke
gyeletüket. Az osztálytalálkozó a Ság hegyen 
folytatódott, ahol a finom ebéd után kellemes 
beszélgetéssel emlékeztek a régi diákcsínyek
re, kirándulásokra, órákra, kedves tanáraikra. 
Természetesen emlékeztek osztályfőnökükre, 
Jónás Mártonra is. Marci bácsi mindenkinek a 
kedvence volt, hiszen még a száraz matema
tikát is színessé tette számukra. 
Az egykori diákok, akikből főleg mérnökök, 
tanárok lettek, megígérték egymásnak, 
hogy öt év múlva ismét találkoznak, au
gusztus utolsó szombatján. 

»VASS VERA 
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Társaság a tündérvölgyben w 
Tündérvölgyi Baráti Társaság. Kinek 
mit mond a név, nem tudom, mert 
napjainkban sokféle egyesület alakul 
és működik. Jó dolog ez, kifejez egy
fajta igényt az együttlétre, közös 
gondolkodásra, cselekvésre. A kis lét
számú közösség megalakulása a v á 
rosavatáshoz kötődik, jövőre tehát 25 
éves lesz, vezetője dr. Miklós Egon. 
A társaság elnevezéséről is ejtsünk 
néhány szót, mivel többen tudni vé l 
nek holmi hegyi tündér létezéséről. 
Természetesen erről szó sincs, a javas
lattevő Gyürüsy Dezső véleményét fo
gadták el, mondván, ha az irodalom
ban előfordul a „tündérkert", „tündér-
bérc" elnevezés, miért ne lehetne 
tündérvölgy is. Ráadásul a Ság hegy
nek valóban egy nagyon szép, ha nem 
a legszebb részét alkotja a természet 
jóvoltából a kápolnai oldalon. 
A tündérvölgy elnevezés új keletű, 
vannak azonban régiek is. Például az 
első leírt hegytörvény 1734-ből azt 
mondja, hogy a hegymesterek szom
bat délben magas helyre állva kiált
sák ki a munkásokat a szőlőből. Az 
egyik ilyen kiáltó helyet és környékét 
elnevezte a nép kakasdombnak. Elő
deink nagyon pontos emberek vol
tak, amíg a helyrajzi számokat nem 
használták, a tulajdonváltozásokat 
körülírták, valamennyi szomszéd ne
vének említésével könnyű volt azo
nosítani. 1835-ben Nagy György 
eladta az úgynevezett „fényes he
gyen" lévő szőlőjét. Ez a sági oldalon 
található. Nos az egyik oldalon van a 
tündérvölgy, a másikon a fényes 
hegy. Kinek melyik tetszik, maga 
döntheti el, ettől a hegy lényege 
nem változik, legfeljebb kutatni le
het, hol van az a fényes hegyrész. 
A tündérvölgy történetének utóbbi 
néhány évéről említek néhány dol
got. A kis létszámú összejöveteleken 
mindig más gazda a vendéglátó. Kö
zös ebéd, néhány pohár bor elfo
gyasztása közben sok mindenről, így 
közös dolgainkról is szó esik. A mil
lenniumra készült az ország, amikor a 
híradások naponta számoltak be, mi
lyen tervek születtek. A társaság is 
fontolgatta, milyen szerény emléket 
tudna állítani az utókor számára. Da
la József javaslata volt, hogy épüljön 
egy harangláb. Utólag azt mondha
tom, talán nem véletlen, hogy ezt ja

vasolta, hiszen aki kö
zelebbről ismerte, az 
tapasztalta: ha a kör
nyéken megszóla l t 
egy harang, különö
sen estefelé, a csen
desülő tájban a távol
ságok által 'megszűrt 
hang hallatán el-el
gondolkodott. 
Sok munkával , szer
vezéssel , segítséggel 
előbb a harangláb ké
szült el, egy év múlva 
pedig a híres őr-
bottyáni m ű h e l y b e n 
öntött Szent István
harang is a helyére 
került. 2001. augusz
tus 20-ához kapcso
lódva fe lavatása , fe lszentelése is 
megtörtént. Azóta délben rendszere
sen megszóla l . Tavaly a harangláb
hoz felvezető lépcső és a betonala
pozás is megtörtént, idén a harang
láb talapzatának oldalfalait védő fa
oszlopokkal burkolta a társaság több 
napon át közös munkával . Augusztus 
20-án emlékezve az ünnepre, meg
hívták azokat, akik az elmúlt években 
önzet lenül segítették a társaság 
munkáját. 

A két elhunyt alapító tag közül 
Gyürüsy Dezsőnek már volt emlék

táblája, a kiserdei utat a várúttal 
összekötő ösvény viseli a nevét. Most 
Dala Józsefről neveztünk el utat: a 
várútról nyíló, a pincéjéhez vezető 
mintegy kétszáz méter hosszú út vi
seli a nevét. A táblát Németh Gyula 
fafaragó művész készítette. Felirata: 
Dala József emlékút a tündérvölgybe 
és az út túlsó v é g é n , Dala József em
lékút a tündérvölgyből. A kis létszá
mú közösség talán példa lehet arra, 
milyen értékeket teremthet az össze
fogás. 

»KÁLDOS GYULA 

4-sier 25 = 100 ^ 
F E J T Ö R Ő J Á T É K A V Á R O S R Ó L 
A Kemenesal jái Művelődési Központ és az Új Kemenesalja vetélkedőt hir
det a 2004-ben kettős születésnapot ünneplő Celldömölk tiszteletére. Vá
rosunk 25 éve város, és 100 éve Celldömölk néven jegyzett. Az eltelt száz 
évről (benne a 25 éves városi múltról) négyfordulós kérdéssor jelenik 
meg az Új Kemenesal jában. 
Várjuk azoknak az 5 fős csapatoknak a jelentkezését, akik szívesen „vizs
gáznának" helytörténetből, találékonyságból és játékos kedvből! A ne
mes versengés két kategóriában zajlik: I. kategória a 14 év alattiak, II. ka
tegória a 14 év felettiek. 
Nevezés: az első feladatsor megoldása. Nem kötelező valamennyi fordu
lóban részt venni, és bármikor lehet csatlakozni a játékhoz. Az összesítés 
alapján a legtöbb pontot elért 5-5 csapat 2004 januárjában a döntőben 
mérheti össze tudását! 
Bízunk benne, hogy városunk történetének szakértői segítik munkánkat, 
és reméljük szponzoraink támogatását is! 

{10.} 



O L V A S Ó I O L D A L 

M e g k é r d e z t ü k 

» v á l a s z o l t a k Készül a télre? 
Csonka 
Györgyné 

Elek László 

Bár szerencsére még szép idő 
van, a téli hónapokra már a 
nyáron elkezdtem spórolni. 
Sajnos a fűtés minden évben 
egyre drágább, így jobb, ha az 
ember előre felkészül. Aprán
ként a téli ruháimat is m e g v á 
sárolom. Vettem már egy me
legebb nadrágot, még egy té
li cipót szeretnék beszerezni. 
Bánatomra Celldömölkön nem 
kapok az elvárásaimnak meg
felelőt, így legtöbbször Buda
pesten vagy Szombathelyen 
vásárolok. Jó lenne kabátot is 
venni, de minden egy évben 
nem mehet, így idén még jó 
lesz a régi dzsekim. 

Hiába szeretnénk spórolni, 
kevés pénzből nem lehet fél
retenni. Gázbojlerünk van, 
amivel drága a fűtés. Úgy pró
bálunk takarékoskodni, hogy 
a hőmérsékletet alacsonyabb 
szintre állítjuk, így kevesebb 
gáz fogy. Egy-két héten belül 
valószínűleg a vastagabb ta
karók is előkerülnek. Hogy a 
meleg ki ne szökjön, ősszel az 
ajtókat és az ablakokat körbe
szigeteljük. Ennek köszönhe
tően a hideg szél sem tud át
fújni a lakáson. Bízom benne, 
hogy hosszú, kellemes ősz 
lesz, és a tél még kicsit várat 
magára. 

A nyugdíjból képtelenség ki
fizetni minden költséget, te
hát én már hónapokkal a tél 
beköszönte előtt elkezdek 
félretenni. így tudom csak a 
magas számlákat, mint pél
dául a fűtés- vagy a vízdíjat 
kifizetni. Az ablakokat és az 
ajtókat már betömítettem. A 
bejárati ajtóra minden évben 
vastag függönyt akasztok, 
ezáltal jobban meg tudom 
őrizni a lakásban a meleget. 
Sokszor ugyanis nyitva hagy
ják a lépcsőházban az ajtót, s 
a hideg levegő hamar lehűti 
a lépcsőház és a lakások hó-
mérsékletét is. 

Két fűtési rendszerrel gondos
kodunk arról, hogy házunk
ban igazán jó meleg legyen. 
Gázfűtésünk van, ennek költ
ségei azonban nagyon maga
sak. Ha tehetjük, akkor fát do
bunk a kályhába, ami ráadá
sul sokáig megőrzi a meleget. 
Miután van erdőnk, a fűtő
anyag utánpótlásával sincs 
gond, és erre legalább nem 
kell költenünk. Egyébként 
már hoztam be fát a fűtési 
szezonra, most szárad. A há
zunkat építéskor úgy szigetel
tük, hogy ilyenkor az ablakok 
és a falak közti rések betömí-
tésével nem kell bajlódnunk. 

Uj helyen a klub^ 
Hamarosan új helyre költözhet a Népjóléti Szolgálat 1. Számú Idősek Klub
ja. A képviselő-testület egy korábbi döntése alapján a klub a Népjóléti 
Szolgálat épületében kap helyet. Ez ideig azonban a műszaki szakközépis
kola varrodai tanműhelye működött az épületben, így először gondoskod
ni kellett a tanműhely elhelyezéséről. A középiskola a Vasvirág Szállóban 
bérel helyiséget varrodai tanműhelynek. (Az intézménynek egyébként 
egy Széchenyi utcai önkormányzati helyiségben is van tanműhelye az asz
talosipari tanulók foglalkoztatására, ezért a középiskola törekszik arra, 
hogy pályázati lehetőségek kihasználásával saját intézményén belül oldja 
meg a tanulók iskolai és szakmai oktatását is.) 
A Népjóléti Szolgálat épületében lévő épületrészre már készülnek a ter
vek, hogy azt átalakítsák az idősek számára klubhelyiséggé, így az „anya
intézményben", kényelmes és kellemes körülmények között fogadhatják 
majd az idős gondozottakat. 

Pályázati ösztöndíj 
A Kemenesaljái Baráti Kör tanulmá
nyi támogatás című pályázatára a 
2003/2004-es tanévben hat hallgató 
pályázott. A Kemenesaljái Baráti Kör 
ösztöndíj-bizottságának döntése alap
ján a havi nyolcezer forintos ösztön

díjat Gőgös Tünde, a Berzsenyi Dániel 
Főiskola 1. évfolyamos számítástech
nika-tanító szakos hallgatója és Lócsi 
Levente, az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem 1. évfolyamos programterve
ző matematikus hallgatója nyerte el. 

Gyerekbérlet 
Az előző évekhez hasonlóan idén is meghir
deti a gyermek színházbérletet a Kemenesal
jái Művelődési Központ az óvodásoknak és az 
általános iskolák 1-2-3. osztályosai számára. 
Az előadások csütörtökönként délelőtt 10 
órakor kezdődnek az óvodásoknak, délután 
14 órakor pedig az iskolásoknak. 
Október 9-én a Pitypang Színpad a Kalamaj
ka Tündér című darabot adja elő. 
November 6-án a Fabula Bábszínház a Vuk 
bábjátékot mutatja be. 
Január 15-én A szépen szóló griffmadár lesz 
műsoron a győri Vaskakas Bábszínház 
előadásában. 

Március 11-én a Maszk Bábszínpad Várme
gyesorozatának új darabját, A furfangos cso
dadoktorokat láthatják a gyerekek. 
Április 1-jén a Soltis Lajos Sínház a Kis Mukk 
mesejátékot adja elő. 
A műsorváltoztatás jogát a művelődési köz
pont fenntartja. A gyermek színházbérlet ára 
1300 forint. A bérleteket október 7-ig lehet 
megváltani. A megmaradó helyek függvé
nyében jegyvásárlásra is lesz lehetőség, 
előadásonként 400 forintba kerül a jegy. 
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Ket győztes meccs Magabiztos 
játék r A CVSE-Celli Festék NB M-es női csa

pata a bajnoki szereplés előtt szep
tember 14-én Magyar Kupa-össze
csapáson lépett pá lyára . Molnár J á 
nos együttese hazai pá lyán harcolta 
ki a továbbjutást . A férfi együttes a 
b a j n o k s á g m á s o d i k f o r d u l ó j á b ó l 
előrehozott m é r k ő z é s e n a Tanár
képző Főiskola Szombathely v e n d é 
geként szerepelt, és magabiztosan 
győzött . 

Celldömölki VSE-Celii Festék - Veszprém 
Beton KC 28:25 (12:12) 
Celldömölk, 100 néző, női Magyar 
Kupa-mérkőzés, első forduló. Vezet
te: Kovács, Pauer. 
CVSE: Mendeí - Kertész (6), Szomor-
kovits L. (12), Szomorkovits A. (2), 
Geiger (3), Pupp (4), Szi lágyi. Csere: 
Balogh - Foglszinger, Hende, 
Enessey, Tóth (1). Edző: Molnár János. 
A mérkőzés esélyesének az NB/I B-s 
vendégeket tartották, de a celliek 
meglepetésre felülmúlták magasabb 
osztályú ellenfelüket a bajnoki rajtra 
hangoló kupatalálkozón. Biztosan ju
tottak a Magyar Kupa második fordu
lójába, melyet október 8-án rendez-

w2 y Erős ember 
Celldömölki gerendiumos lovagot avathat
tak augusztus 20-án Debrecenben. Tóth 
Csaba négy esztendővel ezelőtt bukkant rá 
a virágkarnevállal együtt szervezett Toldi-
versenyre, melynek minden évben a debre
ceni Nagytemplom előtti tér ad otthont. 
Csaba eddig kétszer volt már második, egy
szer pedig harmadik. Idén sikerült először 
mindenkit maga mögé utasítani a, méghoz
zá nem is akárhogyan. 
A versenyzőknek egy 50, illetve egy 120 
kg forgatéknyomatékú botot kell minél to
vább tartaniuk. Csaba a kisbotot három 
perc 36 másodpercig tartotta szilárdan, 
mellyel nemcsak bajnoki címet szerzett, 
hanem az eddigi háromperces rekordot is 
jócskán túlszárnyalta. A celldömölki ver
senyző a nagybot megemelésénél hasonló 
mód állta meg a helyét, hiszen a gerendi-
um csak 1 perc 55 másodperc után érte el 
a földet. 

A gerendiumot egyébként már a törökök el
leni harcokban is használták fegyverként 
őseink, majd később a tűzoltók ezzel verték 
szét a gerendákat, hogy így férjenek a tűzhöz. 

nek. A bajnoki rajtot idegenben kezd
te a CVSE női csapata. 

Tanárképző Főiskola Szombathely - Cell
dömölki VSE-Celli Festék 20:27 (6:14) 
Szombathely, 200 néző, NB M-es férfi 
bajnoki kézi labda-mérkőzés. Vezette: 
Aczél , Nagy. 
Celldömölki VSE: Horváth - Kormos, 
Pozsonyi (6), Nagy (2), Csitkovics (5), 
Sali (6), Gubián (4). Csere: Kozma -
Ludvig, Tóth (3), Koronczai, Jakab, 
Csizmazia, Bakonyi (1). Edző: Mátés 
István. 
A főiskolások kérésére játszották le 
a csapatok a bajnoki rajt előtt a mér
kőzést. Mátés István együttese Dé
nest és Lendvait nélkülözve is maga
biztosan győzte le a főiskolasokat. 
Az első játékrészben jó védekezé
süknek köszönhetően szereztek több 
gólos előnyt, amit a második félidő 
v é g é i g tartani tudtak. A hivatalos el
ső fordulóban hazai közönség előtt 
Balatonfűzfő csapatát fogadták a 
celliek. A Magyar Kupa első forduló
jában pedig a KK Ajka látogatott 
Cel ldömölkre. 

»VASS VERA 

Tóth Csaba, aki a vasúton asztalosként dol
gozik, kérdésünkre elmondta: komoly, 
egyéves felkészülés előzte meg a Toldi
versenyt. Rendszeresen fut és súlyzózik, 
hogy jó kondiban tartsa magát. Hozzátette 
azt is, hogy a gerendium kitartása nem
csak az izmok nagyságától függ, hiszen a 
technikán és a lelki erőn is sok minden 
múlhat. Csaba már készül a jövő évi meg
mérettetésre, hiszen ha még kétszer baj
noki címet szerez, lovaggá avatják. 

»r. Á. 

A m á s o d i k fordulóban megfor
dult a kocka. A fővárosban sze
replő CVSE-Mávépcell asztalite
nisz NB l/A-s csapata megsze
rezte első g y ő z e l m é t , az NB ll-es 
csapat pedig Székesfehérváron 
újabb döntet lent ért el, míg az 
NB Ml-as csapat Mosonmagyar
óváron vereséget szenvedet. 

Erzsébeti Hajós DSE-CVSE Mávépcell 
7:11. NB l/A mérkőzés, Budapest. 
Győztek: Kriston Zsolt 4, Vimi Ro
land 4, Bárány Zsolt 2 és Kriston-
Bárány páros. 
A mérkőzésen érvényesült a pa
pírforma, magabiztos győzelmet 
könyvelhetett el a végén a cell
dömölki együttes. Csak Ölbei Pé
ter maradt győze lem nélkül, an
nak ellenére, hogy megvolt rá az 
esélye, de a döntő játszmában 
megremegett a keze. Ez volt az 
első győzelem az NB l/A csoport
ban. 

Fejérvíz-FetévszerSK-CVSE-Mávépcell 
II. 9:9. NB ll-es mérkőzés, Székesfe
hérvár. Győztek: Bénák András 3, 
Takács János 3, Fehér László 1, 
Tekét Attila 1 és a Benák-Teket 
páros. 
A jó képességű hazaiak ellen si
keres pontrablást hajtottak végre 
a celli játékosok. 
Mosonmagyaróvári TE l.-CVSE-
Mávépcell III. 11:7. NB lll-as mérkő
zés. Győztek: Mathé Gyula 3, Ta
más László 3 és Balázs Béla 1. 
Nem volt elég, hogy mindkét pá
ros mérkőzést elvesztette a celli 
csapat, ráadásul ezen a találko
zón Balázs Gyulának semmi sem 
sikerült, pont nélkül maradt. így 
aztán nem volt csoda, hogy az 
elejétől kezdve a celli fiúk futot
tak az eredmény után. 
Legközelebb mindhárom csapat 
szeptember 27-én (szombat) 
15.00 órakor az Alsósági torna
csarnokban mérkőzik. Az NB l/A-
ban a Tatabánya, NB ll-ben a Sop
roni MAFC, míg NB lll-ban a Győri 
Vertikál az el lenfél. 

»TIM 
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Négy pont két izgalmas mérkőzésen 
Celldömölki VSE-KaposvÖlgye VSC-
Nagyberki 2-1 (1-0) 
Celldömölk, 500 néző. Vezette: Takács G. 
(Szálai Zs., Deutsch). 
Celldömölk: Nagy - Latyák, Tebeli, Csákvári, 
Kovács - Horváth (Tóth 63. p.), Manganelii, 
Stefanik, Lengyel -Németh j . (Sulyok 71. p.), 
Újhegyi. Edző: Fedor Sándor. 
Veszprém: Tánczos- Kadarkúti, Tamás, 
Bozsó, Szabó - Dede, Tóth G., Horváth (Illés 
62. p.j, Vízdár (Czékmány a szünetben) - Vi
rág, Tolnai. Edzó: Hanusz János. 
Gólszerzők: Újhegyi, Németh)., Ül. Bozsó. 
jók: Csákvári, Nagy, Kovács, Németh J., 
Újhegyi, Hl. Bozsó, Tóth G., Horváth, Virág. 
Sárga lap: Lengye! 74., ill. Vízdár 42., Virág 
68., Tamás 71. percben. Kiállítva: Tamás 
85. percben. Szögletarány: 2:6 (1:4). 
Kissé idegesen kezdtek a celli fiúk, aztán 
ahogy telt az idó, lenyugodott az együttes, 
és a 30. percben ki is használta a vendég
védelem megingását. Németh József a rá 
jellemző módon csapott le egy labdára, és 
vitte el a tétovázó védó elói, majd balról, az 
alapvonalról gurított vissza a fedezetlenül 
hagyott Újhegyi elé, aki egyból a léc alá lőtt. 
(1-0). A félidő utolsó percei sem voltak iz
galomtól mentesek. Előbb Csákvári, majd 
Újhegyi is magasabbra ugrott a vendégek 
kapusánál, de mindkét fejes elkerülte az 
üresen maradt kaput. Az utolsó percben 
Tóth Gábor szerzett labdát és tálalt Tolnai 
elé. A támadó balról bevezette az ötösre, de 
lövését Nagy Zoltán bravúrosan szögletre 
mentette. A második játékrészből öt perc 
tellett el, mikor egyenlítettek a vendégek. 
Ritkán látható bal felsósarkos gólt rúgott a 
tavasszal még celli színekben játszó Bozsó 
Ferenc a celliek kapujába. (1-1). A celli szur
kolóknak csak hat percet kellett a válaszra 
várni. Ekkor Újhegyi pazarul emelte a labdát 
a védők mögé a berobbant Németh József
hez, aki a kapust megelőzve a hálóba talált. 
(2-1). A vendégek nagy erőket mozgattak 
meg az egyenlítésért, de igazi gólhelyzete 

AZ NB II HUMMEL-CSOPORT ÁLLÁSA 
1. Paks 
2. Mosonmagyaróvár 
3. Sárvár 
¡4. Veszprém 
5. Celldömölk 
6. Komló 
7. Mezőfalva 
8. Kaposvölgye 
9. Budakalász 
10. Balatonlelle 
11. Barcs 
12. Szigetszentmiklós 
13. Tata 
14. ESMTK 
15. Pénzügyőr 
16. Budátok 

1 1 11 - 7 13 
- 3 1 4 - 1 0 12 
2 1 10 - 6 11 
2 1 10 - 6 11 
2 1 9 - 7 11 

1 0 - 6 10 
6 - 11 10 
9 - 8 9 
5 - 4 9 
5 - 5 7 
9 - 10 7 
8 - 9 7 
6 - 7 7 
6 - 10 6 
2 - 6 5 
5 - 13 3 

csak a hazaiaknak volt. Előbb Manganelii, 
majd Stefanik hibázott el egy-egy gólpasszt, 
mellyel Tóth Tamás szolgálta ki óket. A CVSE 
győzelme megérdemelt, helyzetei alapján 
nagyobb arányú is lehetett volna. 

Budakalászi MSE-Celldömölki VSE 1-1 
(0-0) 
Budakalász, 300 néző. Vezette: Telek (Tóth, 
Vígh). 
Budakalász: Szendrei - Völgyi, Kult, Gál, Maczó 
- Boruzs, Kiss {Kosznovsz-ky 69. p.), Bergendy 
(Hamar 58. p.), Cséffán - Czifferi, Lestár. Edzó: 
Tóth József. 
Celldömölk: Nagy - Latyák, Tebeli, Csákvári, 
Kovács - Horváth (Németh J. 60. p.), 
Manganelii, Stefanik (Németh Zs. 65. p.), 
Lengyel - Tóth (Sulyok 53. p.) Újhegyi. Edző: 
Fedor Sándor. 
Gólszerző: Völgyi, ill. Kovács. Jók: Völgyi, 
Kult, Kiss, Czifferi, ill. Csákvári, Kovács, 
Nagy, Tóth, Újhegyi. Sárga lap: Kult 19., 
Czifferi 55, ill. Latyák 81. percben. Szöglet
arány: 5:5 (2:3). 

Az 5. forduló mérkőzéseinek ered
ményei: Sz igetszentmik lós-Paks 
1-4, Komló-Budafok 3-1, Barcs-
Veszprém 0-2, Mezőfa lva-Pén-
zügyör 0-0, Balatonlelle-Budaka-
lász 0-1, Tata-Mosonmagyaróvár 
3-0. ESMTK-Sárvár 1-2. 

A 6. forduló mérkőzéseinek eredmé
nyei: Paks-Komló 1-1, Veszprém-
Szigetszentmiklós 0-2, Balaton-
lelle-Tata 0-0, K a p o s v ö l g y e -
Mezőfalva 0-1, Budafok-ESMTK 1¬
0, Sárvár-Mosonmagyaróvár 2-0, 
Pénzügyőr-Barcs 2-1. 

A 7. forduló mérkőzései: szeptem
ber 27. CVSE-Balatonlelle 16.00 
órakor, S z i g e t s z e n t m i k l ó s - P é n 
zügyőr, szeptember 28. Komló-
V e s z p r é m , Barcs -Kaposvö lgye , 
Mezőfa lva -Budaka lász , Moson
magyaróvár -Budafok , Tata-Sár
vár, ESMTK-Paks. 

A 8. forduló mérkőzései: október 4. 
Budaka lász -Barcs , Pénzügyőr-
Komló, Paks-Mosonmagyaróvár, 
Veszprém-ESMTK, október 5. 
CVSE-Tata 15.00 órakor, Balaton-
le l le -Mezőfa lva , K a p o s v ö l g y e -
Szigetszentmiklós, Budafok-Sárvár. 

Két ellentétes félidőből állt a mérkőzés. Az 
első félidőben a szemre is jobban játszó celli 
csapat volt fölényben, de helyzeteit nem tud
ta kihasználni. A második játékrészt is jól 
kezdték a CVSE játékosai, de meglepetésre, a 
végére elfáradtak és bizony csak Nagy kapus 
jó helytállása és a helyiek pontatlan célzása 
miatt maradt érintetlen a kapujuk. A kis celli 
szurkolótábor már kiegyezett volna a gól
nélküli döntetlenné!, amikor a 77. percben a 
vendégek kapuja előtti tűzijáték után, a cse
reként pályára lépő Némelh József iramodha
tott meg a helyiek kapujára. Csákvárival 
kényszerítőzött, majd balról 16 méterről a ka
pujából kilépó Szendrei mellett a hosszú sar
kon a kapufa tövére lőtte a labdát, amely visz-
sza felpattant, és az érkező. Kovács Szabolcs 
a kint álló kapus fölött a léc alá fejelt. (0-1). 
Nagy volt a boldogság, melyet három perccel 
később Völgyi Ákos lohasztott le. A félpályá
ról megindulva, mindenkit átjátszva érkezett 
három védővel szembe a 16-oson belülre, és 
szerencsésen a celli kapuba talált. (1-1). 

Változások a CVSE vezetésében 
Személyi cserékről és az új ügyvezető elnök 
személyéről döntött szeptember 15-én a 
CVSE rendkívüli küldöttgyűlése. Az egyesü
let elnöke Horváth József, társelnökei Fehér 
László és Hetényi Endre, míg ügyvezető el
nöke Zsámboki Zoltán lett. 
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Franciaországban jártak az UFC focistái 
A Celldömölk 2000 UFC már négy éve 
működik eredményesen a városban. 
Az edzőknek és a játékosoknak kö
szönhetően szép eredményekkel hív
ják fel magukra a figyelmet. Az idei 
nyár elején külföldi tornán, a nyár v é 
gén pedig balatoni táborozáson vet
tek részt az UFC „focista palántái". 
Június 5-10-ig a Párizs mellett 30 ki-

lométerre fekvő Cesson-ban léptek 
pályára az UFC tagjai és néhány Eöt
vös iskolás focista. Az 56 csapatot fel
vonultató tornán az 1991-92-es szü
letésű csapat a 11., míg az 1993-94-
es születésű játékosokból álló csapat 
a 21. helyet szerezte meg. Az ellen
felek között találhatunk francia élcsa
patok utánpótláscsapatait, svájci, né

met, belga és spanyol 
csapatokat is, ezért 
még nagyobb fegyver
tény az elért ered
mény. Három nap alatt 
mindkét csapat közel 
10-10 mérkőzést ját
szott 40x60-as pályá
kon. A mérkőzések 
után a gyerekek és az 
őket elkísérő szülők 
különböző programo
kon vettek részt, töb
bek között megismer
kedtek Párizs neveze
tességeivel , melyeket 

» E g é s z s é g ü g y i S Z O L G Á L A T 
Októberi központi orv 

1. szerda Dr. Mesterházy Gábor Horváth Katalin 
2. csütörtök Dr. Bérdi Gusztáv Karádi Ferencné 
3. péntek Dr. Tőzsér Mária Tompa Kálmánné 
4. szombat Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 
5. vasárnap Or. Márton Katalin Karádi Ferencné 
6. hétfő Dr. Szenté Tamás Tompa Kálmánné 
7. kedd Dr. Szabó Ildikó Horváth Katalin 
8. szerda Dr. Nagy János Karádi Ferencné 
9. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Tompa Kálmánné 
10. péntek Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin 
11. szombat Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné 
12. vasárnap Or. Nagy Ildikó Tompa Káímánné 
13. hétfő Dr. Bérdi Gusztáv Horváth Katalin 
14. kedd Dr. Szabó Ildikó Karádi Ferencné 
15. szerda Dr. Nagy János Tompa Kálmánné 
16. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 
17. péntek Dr. Kiss Imre Karádi Ferencné 
18. szombat Dr. Schrott Olga Tompa Kálmánné 
19. vasárnap Dr. Mesterházy Zsuzsanna Horváth Katalin 
20. hétfő Dr. Gájer Tatjána Karádi Ferencné 
21.kedd Dr. Mesterházy Gábor Horváth Katalin 
22. szerda Dr. Kovács Larissza Tompa Kálmánné 
23. csütörtök Dr. Tőzsér Mária Karádi Ferencné 
24. péntek Dr. Kiss Imre Tompa Kálmánné 
25. szombat Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 
26. vasárnap Dr. Mesterházy Gábor Karádi Ferencné 
27. hétfő Dr. Bérdi Gusztáv Tompa Kálmánné 
28.kedd Dr. Schrott Olga Horváth Katalin 
29. szerda Dr. Kovács Larissza Karádi Ferencné 
30. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Tompa Kálmánné 
31. péntek Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin 

éjszaka is megcsodálhattak. A túra 
költségeinek nagy részét az UFC és a 
szponzorok fedezték, így a franciaor
szági út nem jelentett nagy terhet a 
szülőknek. 
A Gyermek és Ifjúsági Sportminiszté
rium pályázatán a Győri Regionális If
júsági Szervezeten keresztül nyert 
összegen közel 30 gyerek táborozha
tott augusztus 10-16-ig Zánkán. A ba
latoni táborozás során a gyerekek a 
szabadidős programok nagy részét 
ingyen vehették igénybe. Többek kö
zött a minisztérium jóvoltából ingyen 
csúszdázhattak, és könnyűzenei kon
certeket hallgathattak. 
A gyerekeknek felejthetetlen é l 
ményt jelentett a Cesson-i és a zán-
kai út is. Ősszel megújult erővel ve
tették bele magukat az UFC focistái a 
Bozsík-programba. Az edzők pedig 
ígéretet tettek arra, hogy ezentúl is 
igyekeznek minden pályázati lehető
séget kiaknázni. 

»VASS VERA 

Nyílt napot tartanak 
a gimnáziumban 9 9 V ° 
A hatosztályos gimnáziumi képzés iránt érdeklődő tanulók és szüleik 
számára 2003. október 14-én (kedden) 7.50 órától óralátogatással és 
tájékoztatóval egybekötött nyílt napot szervez a celldömölki 
Berzsenyi Dániel Gimnázium. 

Október 18-a (szombat) munkanap (16 órától ügyelet), október 24-e (péntek) 
pihenőnap. Az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják. 

» A P R Ó H I R D E T É S 

Háromfunkciós babakocsi eladó. Érdeklődni: 06 20/5611 -
937 .vagy este 06 95/421-457.  

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. 

Ötrészes, régi típusú ülőgarnitúra megkímélt állapotban 
eladó. Irányár: 40.000 Ft. Érdeklődni: 06 30/253-4983. 

1988-as évjáratú Lada Samara eladó. Érdeklődni. 06 
70/338-3659.  

Cel ldömölk-Alsóságon 50 négyzetméteres , gázfűtéses 
családi ház eladó. Érdeklődni: 95/421-306 vagy 06 30/354¬
4369.  

Eladó egy darab új Trocal Elegant 120x150-es műanyag 
bukó-nyíló ablak. Érdeklődni. 06 30/224-0884. 



Vegye át a vezetést 
F o r d F o c u s már 
2 749 000 forinttól 

• A FordFocusszal mostantól akár 650 000 forinttal jobban jár.* 
• Most egy új Ford Focus Fresh modellt egyedi felszereltséggel kínálunk. 

Az akció részleteiről érdeklődjön márkakereskedésünkben! 

F o r d F o c u s 

S T R A U S S A U T Ó S Z A L O N 

M i n ő s é g . M e g b í z h a t ó s á g . 

Szombathely, Zanati u. 58. 

Telefon: 94/512-860, fax: 94/512-870 • www.staruss.hu 
A 2003-as modelléves listaárakhoz képest. Vegyes átlagfogyasztás: 5,7-10.5 1/100 km. CO,-kibocsátás: 152-250 g/km. 

A Celli 
Huke Kft. 
értesíti a lakosságot, hogy 

Celldömölkön 
2003. október 11-én 

(szombaton) 
lomtalanítást végez. 

Kérjük, hogy reggel 
8 óráig a lakásban, 

háztartásban keletkezett 
és feleslegessé vált 
tárgyakat, lomokat, 

bútorokat, 
műszaki berendezéseket 

stb. szállító járművel 
megközelíthető közterü

letre helyezzék ki. 

Ha a bérlet eddig csak 
utazáshoz kellett... 

tartós BÉRLET 
konstrukciónk 
számítógép 
vásárlásra 
180.000 Ft értékű számítástechnikai eszköz akár 12.000 Ft-ért 

Ne maradj le róla! Sulinet 
expressz 3 

Sj ' P ^ n n O n . g500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos Tér 2. 
. - P l p I C S Ú h Telefon: 95/521-125, www.sulinet.hu 

http://www.staruss.hu
http://www.sulinet.hu


Anyakönyvi hírek I 
» A J Á N L Ó 

MUNKATÁRSUNK, TÖMBÖLY ÁGNES ES FER]E, MOLNÁR CSONGOR 

Celldömölk 
Házasság: Molnár Csongor és Tömböly Ágnes, Németh Ist
ván József és Szabó Éva Magdolna, Nagy Péter és Bindics 
Katalin, Márkus Ferenc és Fülöp Krisztina, Horváth László és 
Szakács Marianna, Szélesi Csaba Zsolt és Molnár Veronika, 
Mesterházy Attila és Kovács Lilla, Handler Ákos és Makkos 
Dalma Nóra, Bende Zoltán és Pócza Anita. 
Születés: Horváth Ferenc és Szabó Erika fia Erik Máté, Sallai 
Zsolt és Árvái Anna fia Zsolt Rodrigó, Csákvári Zsolt és Király 
Lívia leánya Panna, Horváth Árpád és Boda Hajnalka leánya 
Fanni, Horváth János és Szabó Szilvia Mária leánya Evelin. 
Halálozás: Kemenesi Imre, Hajdú István, Hodvogner István, 
Németh Ferencné sz. Török Erzsébet, Jánosa Józsefné sz. 
Németh Mária, Pongrácz Istvánné sz. Szendrődi Irén. 
Mesteri 

Születés: Rozsnyai Dénes és Dobai Judit leánya Valentin. 
Jánosháza 
Születés: Zsoldos Egon és Lőrincz Melinda leánya Kíra 
Anessza. 
Halálozás: Rauch Imre. 
Szergény 
Születés: Ódor László és Németh Lilla fia Máté. 
Vönöck 
Születés: Kovács Sándor és Rosta Zita fia Kornél. 
Halálozás: Obár József. 
Kemenesmagasi 
Születés: Hajba Zsolt és Horváth Andrea Marianna fia Szi
lárd. 
Ostffyasszonyfa 
Halálozás: Bóka Istvánné sz. Nagy Anna 
Köcsk 
Halálozás: Vajda Ferenc. 

»Film 
Tulipános Fanfon 2003 (Best Hollywood 2003) Rendező: Ge¬
rard Krawczyk, szereplök: Vincent Perez, Penélopé Cruz. A 
cselekmény az egykori nagy mozi, a Királylány a feleségem 
című francia kalandfilm mintájára szövődik. Az izgalmas 
meseszövés, a konfliktus bonyolítása mellett azonban az ak
ciók és a poénok kapnak rendezői hangsúlyt. A történelmi 
kor, a „hétéves háború" időszaka mely inkább kedélyes, 
mint kegyetlen keretét adja a romantikus szerelmi történet
nek. A látványos helyszínek, fantasztikus jelmezek, igazi hős
ként tündöklő főszereplők és remek epizodisták teszik emlé
kezetessé ezt a múltidéző mesét. Igazi kikapcsolódást nyújtó 
családi film - talán megér egy szombathelyi kirándulást. 

» Zene 
Placido Domindo (Readers Digest: Arany hangok 2003) Az 
Arany hangok sorozat a világhírű énekes 47 felvételét je
lentette meg 3 CD-n és 3 kazettán. Az „operakirály" teno
rista pályája legszebb pillanatait, k imagasló szerepeit kísé
ri végig a válogatás. A lenyűgöző hang, a páratlan előadás
mód és a művész egyénisége még a hanghordozókon ke
resztül is valódi élményt nyújt. Minden albumhoz ismerte
tőfüzetet is mellékeltek, mely bemutatja az előadóművész 
életét és a zeneszámok hátterét. Bár csak a DR Kiadó ügy
félszolgálatánál rendelhető meg az album - az operabará
toknak ez nem fog akadályt jelenteni. 

» Könyv 
Marcel Rufo - Christine Schilte: Szeretetbetegség (Magyar 
Könyvklub 2003) Szórakoztatóan tudományos vagy tudomá
nyosan szórakoztató könyvet tarthat kezében az. olvasó, ha 
kellőképpen elszánt egy kis pszichológiai kalandozáshoz. A 
két szerző alapos feldolgozó munkájával betekinthetünk a 
testvérek közötti lehetséges viszonyok formáiba, némi taná
csot is kaphatunk, mi a teendő, ha nem működnek a kap
csolatok. Mert azok a szülők, akik több gyermeket nevelnek, 
hajlamosak azt gondolni, hogy egyformán szeretik őket, és 
a gyerekek azonos eredetük révén maguk is egyformák. A 
szülői logika szerint a szeretetben nevelkedő gyermekeik
nek meg kell, hogy értsék egymást. A képlet azonban nem 
ilyen egyszerű: a testvérkapcsolat nem választható lehető
ség, elfogadjuk vagy küzdünk ellene. A különböző típusokat 
sorra véve - azonos neműek, fiú-lány testvér, ikrek, örökbe
fogadott testvér - még izgalmasabb kérdéseket vethetünk 
fel. Erről az ellentétes és mégis harmóniára törekvő egyik 
legcsodálatosabb emberi kötelékről szól ez a könyv, melyet 
„18 éven felülieknek" feltétlenül ajánlok. 

»P. HORVÁIH MÁRIA 

BEIXIKO F Ü R D Ű S Z O B A S Z A L O I X I 
KÍNÁLATUNKBÓL: 
• új spanyol csempék 
• 9 mm-es vastagságú GRES porcelén járólapok, 

rusztikus mintázattal 
• gránitlapok 7,5 mm' vastagságú 
• hazai és import csempék, padlólapok 
• kádak, mosdók, sarokkádak, szaniterek, 

csaptelepek egyéb fürdőszobai felszerelések 
• burkolási segédanyagok, ragasztók, fugázók 

SZANITEREK AKCIÓS ÁRON! 
Üzletünkben megtalálja a Korall Csempegyár, a 
Zalakerámia Rt., a Karos 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 


