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Husqvama motorfűrész a k c i ó ! 
Vásároíja meg láncfűrészét most 20%-kal olcsóbban! 
" H 340 iŰírSSÜ'89.900 Ft (40,8 cm3; 2,7 Le) 
'"''•fcfcs H 345 il&reSíT99.900 Ft (45 cmJ; 3,0 Le) 
M f c H 350 ¿3^600-112.500 Ft (49,4 cm3; 3,1 Le) BHusovama 
Jonsered J&frűOÖ 57.500 Ft ^ 
Nagyobb te l jes í tményű fűrészek b e s z e r z é s e az a k c i ó keretein belül . A rész

letekről érdeklődjön üz letünkben! 

A l k a t r é s z e k , láncola jok, ada léko la jok , resze lök , z s í r o k , l á n c o k , g y e r t y á k 

nálunk beszerezhetők! 

Pluto 5 kW kandalló 
38.490 Ft 

Servant 5 kW kandalló 
<|Hfc900Ft 

Montana 8 kW két ajtós kandalló 89.900 Ft 

i 
Lucifer kW kandalló 

81.000 Ft 

Nosztalgia kályha 7 kW 
49.600 Ft 

otalgia « 
É 

Nosztalgia kályha 5 kW 
47.600 Ft 

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

Várjuk kedves Vásárlóinkat! 
Nyitva tartás: H-P: 8.00-17.00 Sz: 800-1200 

A mindennapok 
megoldása 

Celldömölk CBA Market 
f f f f . 18. 

Akciós ajánlata 
Sága sajtos tallér 849 Ft/kg 
Tengeri sütőhal, Delforg 519 Ft/kg 
Vasi füstölt főtt császárszalonna 849 Ft/kg 
Dánon K és F joghurt, 150 g 59 Ft 393,33 Ft/kg 
Gesztenyemassza, 250 g 149 Ft 596 Ft/kg 
CBA étolaj 5 I 1049 Ft 209,80 Ft/l 
CBA rakott káposzta, 380 g 199 Ft 523,68 Ft/kg 
Eduscho dupla, 250 g 279 Ft 1116 Ft/kg 
Boci csoki, 100 g 159 Ft 1590 Ft/kg 
Biopon, 6 kg 1749 Ft 291,60 Ft/kg 
Calgon 1 kg + Quanto 750 ml 1399 Ft 
Hangulat szalvéta 59 Ft 

Kegyelet i m é c s e s e k é s g y e r t y á k o l c s ó á r o n , 
nagy v á l a s z t é k b a n k a p h a t ó k ! 

A Kemenesaljái Néptáncért Alapítvány (adó
szám: 18885606-1-18) tájékoztatja a város és a 
városkörnyék polgárait, hogy a 2001. évi szemé
lyi jövedelemadó 1 %-át, 74.436 Ft-ot az aláb
biak szerint használták fel. 
A néptánccsoport működési feltételei biztosítá
sának elősegítése minden összefüggésben: 
tánckellékek beszerzéséhez szükséges és költsé
gekhez való hozzájárulás; bel- és külföldi feszti
válokon, bemutatókon, hazai ünnepségeken va
ló részvétel támogatásával. 
Az alapítvány kuratóriuma tisztelettel megköszö
ni a felajánlók támogatásét, egyben kérjük, hogy 
a jövőben is segítsék önzetlen tevékenységüket. 

A Kiscelli Templom Alapítvány a személyi 
jövedelemadó egy százalékát, 205.834 Ft-ot a 
celldömölki kálvária felújítására fordította 
2002-ben. 
Tisztelt támogatóinkra a következő évben is 
számítunk. 
Adószám: 19246114-1-18 
Üdvözlettel és köszönettel: Nagy Péter plébános 

CELLI-UDVARHAZ B T . H ^ 
I N G A T L A N 
Celldömölkön 2 sz., étkezős cs.ház beép. 
konyhával, garázzsal eladó. I.ár: 8,9 M Fí 

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

Celldömölkön 2+1/2 sz. konvektoros lakás, 
gaiázzsal eladó. I.ár: 9.3 M Fí 

Nagysimonyiban 2 szobás cs. ház, közművek¬
kel, 850 m'telken eladó. Lén 6,5 M FI 

Celldömölkön 3 szobás csaLház, közmű
vekkel, garázzsal eladó. I.ár: 11 M Fi 

Vönöckön 2 sz. parasztház eladó. I.ár: 500 e Ft 

Kmagaslban 2 sz. parasztház, közműv. 3,9 M Ft. 

Celldömölkön 2 szirtes családi ház (4 szoba, 
+nappali), közmüvekkel eladó. I-ár- 8,5 M FI 

Jánosházán 100 m!-es cs.ház, 2080 m'-es 
telken, műhellyel eladó. I. ár: 8,5 M Ft 

Celldömölkön 94 m;-es, 2«3xfél szobás 
lakás, étkezővel eladó. Lát: 13,5 M Ft 

Celldömölkön 2 szobatrappalis cs.ház, 800 m' 
telken, mellékép.-tel eladó. I.ár: 11,9 M Ft 

Jánosházán 2 sz.+nappalis, 100 m'-es cs.ház, 
501 nf lelken süigósen eladó. I.ár: 4,6 M Ft 

a a 
A J Á N L A T A : 
Celldömölkön 110 m'-es, cs.ház, beép. kony
hával, garázzsal eladó. Lát: 15,7 M Ft 

Jánosházán 5 szoba+nappali elrendezésű 
rendkívül igényes cs.ház eladó. I.ár: 20 M Ft 

Celldömölkön 2 szobás, 57 m'-es, gázfűtéses 
lakás eladó. Lát: 7,5 M Ft 
Celldömölk belvárosában, 3 szobás, 90 m'-
es egyedi gázt, igényesen felújított, kifo
gástalan állapotú lakás eladó, tár: 12,9 M Ft 

Vönöckön 2 sz. csal.ház eladó. I.án 3,5 M Ft 

Pápocon jó áll. tornácos paraszth. eladó. I.ár: 3M Ft 

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

Bobán 2 szobás családi ház 790 m' telken 
eladó. I.ár.: 2 M Ft. 

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

Celld-ön igényes állapotú 2 generációs 
családi ház, 2 garázzsal eladó, i.ár; 24 M Ft 

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

Celldömölk közp.ban 76 m:-es, 1+2fé!szobás 
lakás, konyhabűtoriai eladó. l.áf: 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 nf telken eladó. Ir.ár.: 11 M Ft. 
Celldömölkön 80 m'-es összközműves 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 Ft. 
Meggyeskovácsiban téliesithetó nyaraló, épített kertben sürgősen eladó. Ir.ár.: 4,2 M Ft. 
Egeralján 2 szobás 80 m!-es parasztház, istállóval, kamrával eladó. Ir.ár.: 3 M Ft. 
Külsöváton 2 szobás csal.ház, 1153 m'telken, 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.kápoínán 2 szobás, 80 nV-es, igényes áll. cs.ház, 3000 m'tefken eladó, ir.ár.; 8 M Ft. 
(nfa: 06-30/9938-439, 06-70/316-8752 Cím: Celldömölk, Rákóczi u. 10. 

http://www.celli-udvarhai.hu • E-mail: celli_udvarhaijngatlan@yahoo.com 

http://Cell-vas-kft.internettudakozo.hu
http://www.celli-udvarhai.hu
mailto:celli_udvarhaijngatlan@yahoo.com


Susiterfánk 
Ma este suszterfánk íesz vacso
rára - mondta anyám nemegy
szer, s mi, srácok örüitünk, mert 
a suszterfánk finom, héjában 
sült krumplit jelentett. Szegény 
idők jártak akkoriban, és ott volt 
három éhes száj. A krumpli pe
dig a szegény emberek eledele 
volt. 
Egyre többször, s lassanként 
nosztalgiával gondolok erre 
mostanság, sajnos nagyon is 
prózai okokból. A standokon és 
az üzletekben egyre keményebb 
árakat láthatunk. A lassan már a 
déligyümölcsök áraival vetekedő 
krumpli - amit egyre inkább bur
gonyának illik nevezni - nem a 
szegény ember pénztárcájához 
való. Pedig még csak most kez
dődött el az ősz. Vajon milyen 
ára lesz majd télen, hát még ak
kor, ha jön az éhes tavasz? Gon
dolom, az ügyes háziasszonynak 
olcsóbb lesz a farsangi fánk, 
mint a suszterfánk. 
Fura átértékelődés ez még akkor 
is, ha egy kegyetlen nyár áll mö
göttünk. Még megérhetjük, 
hogy a krumpli ismét főúri ele
del lesz, miként a 15. században 
volt. Esetleg dísznövényként ter
mesztjük, mint Európába érkezé
se idején tették... De akkor mit 
eszik a szegény ember?! 

"VÖLGYI LÁSZLÓ 

Új kapitány 
Új rendőrkapitánya van a város
nak Kovács József rendőr alezre
des személyében, aki a nyugdíjba 
vonuló Molnár Lajos rendőr alez
redest váltja a poszton. Orbán Pé
ter rendőr altábornagy, megyei 
rendőrkapitány javaslatára az ön
kormányzat - élve véleményezési 
jogával - megszavazta a bizalmat 
Kovács Józsefnek, aki eddig a sár
vári kapitányságon volt helyettes. 
A képviselő-testületi ülésen 
hangsúlyoztak, hogy volt celldö
mölki saját jelöltjük is, azonban a 
megfelelő végzettség hiánya 
miatt őt nem tudták javasolni a 
posztra. 

Szponzori szerződés 
FOTO: HE I tNY I LA5ZLO 

A magyar futball kaotikus állapota a 
celli focit sem kerülte el a nyáron. 
Igaz, felette a vészharangot mér 
2002 nyarán meghúzták. Idén ta
vasszal pedig már temették, de poli
tikusok, üzletemberek és sportszak
emberek összefogtak, és ha a profi 
futballról le is mondtak, a legmaga
sabb amatőrbajnokságnál nem adták 
lejjebb. Természetesen nem volt 
egyszerű egy új csapatot felépíteni, 
működéséhez a szükséges anyagia
kat előteremteni. Az új szakvezetés, 
Fedor Sándor edzővel és Dobóny La
jos szakmai igazgatóval az élen, 
eredményes munkát végzett, és vá
rakozáson felüli, fiatal erőkből álló, 
erős akaratú, helyenként szellemes 
futballt játszó csapatot sikerült rövid 
három hónap alatt összerakniuk. 
Olyan csapatot, melytől a működés 
biztosítása esetén elvárható lesz, 
hogy a bajnokságban az elmúlt évek 
megszokott focijára nem hoznak szé
gyent, a szurkolók pedig újra büszkék 
lehetnek a CVSE.játékára. 
Hogy mindez megvalósulhasson, 
írták alá október 2-án a sportház ren
dezvénytermében a névszponzori 
reklámszerződést a Cell-Modul Üzlet
berendezéseket Gyártó Kft. és a Cell
dömölki Városi és Vasutas Sportegye
sület között. Az aláíráson megjelent a 
város polgármestere, Fehér László és 
alpolgármester asszonya, Söptei jó-
zsefné is. Rajtuk kívül a sportegyesü
let elnökségi tagjai, edzői és a labda
rúgó-szakosztály vezetői, a kft. ügy
vezetője és főmérnöke vett részt a 
bensőséges ünnepi aktuson. A Cell-
Modul részéről Dudás Ernőné Kft. 
igazgatónő, míg a CVSE részéről 
Zsámboki Zoltán ügyvezető elnök ír
ták alá a további sikeres munkához 
elengedhetetlen szerződést. Dudás 
Ernőné igazgatónő az aláírt szerző
dést azzal nyújtotta át az ügyvezető 

DUDÁS ERNONE ES ZSÁMBOKI ZOLTÁN 

elnöknek, hogy a szakosztályokon kí
vül a sportegyesület segítse elő az 
óvodai, iskolai és lakossági szabadi
dős sporttevékenységet is a jövőben, 
melyhez egyéb támogatás formájá
ban a segítséget megelőlegezte. 
Zsámboki Zoltán válaszában meg
ígérte, hogy lehetőségeiken belül 
tervbe vett szándékuk felkarolni a 
diák- és szabadidős sporttevékenysé
get, létesítményeiket ennek megfe
lelően kívánják fejleszteni. A labdarú
gók nevében pedig ígérte, hogy a kft. 
jó reklámhordozója lesz a csapat. A 
rövid aláírási ünnepség hivatalos ré
szének lezárásaként a szerződés 
aláírói Csókvóri Zsolt csapatkapitány
nak jelképesen átnyújtották a legú
jabb, 17-es számmal és Cell-Modul 
felirattal, valamint a város címerével 
ellátott sárga színű mezt. A csapatka
pitány ugyancsak ígérte, hogy becsü
lettel küzdenek, és jó eredményekkel 
öregbítik a CVSE és Celldömölk város, 
valamint a Cell-Modul hírnevét. A hi
vatalos rész lezárása után a részve
vők egy pohár pezsgővel koccintottak 
az eredményes együttműködésre, 
majd kötetlenül elbeszélgettek a 
sportegyesület életéről, jövőjéről. 

»TIM 

Epül a Spar - üzlet 
Jó ütemben halad a Hunyadi utca sar
kán épülő Spar bevásárlóközpont be
ruházása. Az egykori zeneiskola épü
letének lerombolása után a múlt hó
napban indulhatott meg az alapozás, 
majd az építkezés. 
A kivitelezést végző Mávépcell Kft-
nek - a céget az osztrák építtető vá
lasztotta ki - október végéig kell vé
geznie azokkal a szerkezeti munkála
tokkal, melyek lehetővé teszik, hogy 
a felső szinten hozzákezdjenek az ön

kormányzati lakások építéséhez. 
A bevásárlóközpont felett tizenkét la
kást alakít ki az önkormányzat, ezek 
építésére pályázatot írtak ki - tájé
koztatott Dummel Ottó, a polgármes
teri hivatal műszaki osztályának ve
zetője. Hozzáfűzte, várhatóan no
vember közepén dől el, melyik cég 
végzi a beruházást. A komplexum a 
tervek szerint április végére fog elké
szülni. 

»T. Á. 



Uj kiírás 
A város képviselő-testülete arra 
kényszerült, hogy eredménytelen
nek mondja ki a Vulkán-fürdő közbe
szerzési eljárását, miután törvény
sértő helyzet állt elő. Augusztus ele
jén már eredményt hirdetett a város 
képviselő-testülete, most azonban 
azt visszavonni kényszerült. Tudni 
kell, hogy a közbeszerzési eljárás 
második fordulójának részletes kiírá
sát nem kell megjelentetni a Közbe
szerzési Értesítőben, de az ered
ményről értesíteni kell a Közbeszer
zési Döntőbizottságot. Ha a kiírásban 
hiba van, arról csak az eredmény 
megjelenésekor tud a közbeszerzési 
hatóság. így csak miután a Vulkán
fürdő közbeszerzési eljárásának az 
eredményét beküldték, állapíthatta 
meg a döntőbizottság a jogsértést. 
Ezért a város pályázatot értékelő bi
zottsága az eljárást lezáró döntést 
megsemmisítette. 

Az ügyet a képviselő-testület zárt ülé
sen tárgyalta, ami után Fehér László 
polgármester elmondta: a bonyolító 
cég előminősítést követő törvénysértő 
értékelési pontrendszere miatt állt elő 
a törvénysértő helyzet, ezért a közbe
szerzési eljárás eredménytelenségét 
mondták ki, illetve új ajánlati felhívást 
tesznek közzé. Mindemellett kezdemé
nyezik a szerződés felbontását az eddi
gi bonyolítóval, és kérik az okozott kár 
megtérítését. Erre az is okot ad, hogy a 
bonyolító cég nem közölte a törvény
sértés tényét az önkormányzattal. 

Személyi kérdésekről 
Megbízott vezetője van a Népjóléti 
Szolgálatnak, és egy korábbi képvise
lő-testületi határozatnak megfele
lően az intézményben létszámleépí
tést is végre hajtanak. Fehér László 
polgármester elmondta, hogy a cell
dömölki Népjóléti Szolgálat működé
si körülményeit összehasonlították a 
megye hasonló funkciójú intézmé
nyeivel. Azt tapasztalták, hogy né
hány plusz feladat - mint a szociális 
konyha, a szociális otthon működte
tése - a feladatvállalás körülbelül 
megegyezik a többi városéval, mégis 
jóval többen dolgoznak Celldömölkön 
a rendszerben. 

Az intézmény működéséhez a város
nak több mint 50 millió forintos 
kiegészítése van az adófizetők pén
zéből az állami normatíván felül. A 
képviselő-testület ezért úgy határo
zott, hogy kilencfős létszámleépítést 
kell végrehajtani. Az volt a kérésük, 
hogy olyan területen, főleg az iro
dákban dolgozóknál legyen a lét
számleépítés, hogy ne sérüljön a rá
szorulók szociális ellátása. A Népjólé
ti Szolgálat eddigi vezetője, Csizmazi-
áné Hubert Mária feladatul kapta, 
hogy szervezze át a rendszert. A ja
vaslatát azonban a testület nem fo
gadta el, mert a vezető olyan terüle
teken gondolta a létszámleépítést, 
ami az ellátás színvonalát befolyá
solta volna. Az intézményvezető 
nem vállalta fel azt sem, hogy a töb
bi városi intézményhez hasonlóan 

költségcsökkentést hajtson végre a 
működésben. A testület úgy gondol
ta, hogy az intézményvezető ezek
nek az elvárásoknak nem tud megfe
lelni, és visszavonták a vezetői meg
bízatását. Ideiglenesen, az új pályá
zat kiírásáig - amelyre az eddigi ve
zető is beadhatja a pályázatát -
Benkőné Remport tillát, az 1. Számű 
Idősek Klubja vezetőjét bízta meg az 
intézményvezetői teendők ellátásá
val. Csizmaziáné Hubert Máriának 
addig helyettesi munkakört ajánlott 
fel a testület, a bérének teljes meg
hagyása mellett. 

Döntött a képviselő-testület arról is, 
hogy új formában szeretné az önkor
mányzat a városi televíziót üzemel
tetni. A televízió műsorát eddig ké
szítő vállalkozó, Mogyoróssy Gyula és 
az önkormányzat szerződése lejárt, 
és a testület úgy határozott, hogy a 
televízió műsorainak készítésére köz
hasznú társaságot alakít, amihez álla
mi pályázatokon is lehet támogatást 
szerezni. A városvezetés döntése 
összhangban van a médiatörvény-
tervezettel is, amely szerint elvileg 
és anyagilag is támogatandók a váro
si televíziókat működtető kht.-k. A 
képviselő-testület felajánlotta az ed
digi műsorkészítőnek, hogy a kht.-n 
belül továbbra is vegyen részt a mű
sorkészítésben, a szerkesztőség ve
zetésére pedig egy főszerkesztőt bíz
nak majd meg. 

»TULOK G. 

Cserenap éremgyűjtőknek 
FOTO: MORVÁI H IMOLA 

Harmadik alkalommal rendezett or
szágos börzét a Magyar Éremgyűjtők 
Egyesületének Celldömölki Csoportja 
a Kemenesaljái Művelődési Központ
ban szeptember 21-én. A cserenapra 
az ország számos részéből érkeztek 
gyűjtők, mintegy hetven asztalon kí

nálták adásvételre, cserére gyűjte
ményük darabjait, tudtuk meg 
Hetényi Józseftől, a celldömölki cso
port titkárától. 
A rendezvényt jelenlétükkel megtisz
telték az országos egyesület vezetői 
is, és a nap folyamán több mint szá
zan keresgéltek olyan darabokat, 
amelyek beleilleszthetők a saját gyűj
teményükbe, vagy éppen megalapo
zói lehetnek a gyűjtemény egy újabb, 
speciális részének. A legtöbb asztalon 
érmeket, papírpénzeket, kitüntetése
ket mutattak be a gyűjtők, de számta
lan képeslap, telefonkártya, sőt ku
pák, a milletária darabjai, hadi jellegű 
régiségek is fellelhetők voltak. 
- Zömében újkori anyagot hoztak a 
gyűjtők a cserenapra, most kevés a 
középkori darab - mondta oV. Hollósy 
István, a celldömölkíek elnöke. - Jó 

tartású az anyag. A gyűjtőknek fon
tos, hogy milyen a tárgy állaga, hi
szen az eltérések tíz-tizenötszörös ár
különbséget is okozhatnak. Fontos, 
hogy a pénzeken például jól olvasha
tóak legyenek a betűk. Ritkaság a jó 
tartásfok, ezért ezzel most elégedet
tek lehetünk. 
Az elnöktől azt is megtudtuk, hogy a 
celldömölki egyesületi 971-ben ala
kult a KMK éremgyűjtő szakköreként, 
majd a 90-es évek elején átmeneti
leg megszűnt. Az újjáalakulásuk óta 
27-re nőtt a tagság létszáma. Havon
ta egyszer, minden hónap első szer
dáján tartanak hivatalosan összejö
veteleket, és rendszeresen járnak 
más településekre, cserenapokra, a 
gyűjteményüket bővíteni, hódolni 
kedvenc hobbijuknak. 

»r.G. 



Sághegyi Szüreti Napok 
Néptáncos lányok kínálták a szőlőt, 
férfiak a bort. Különböző nemzetek 
csoportjai színesítették a menetet, 
ami a szüreti felvonuláson jókedvre 
hangolta a város lakosságát szep
tember utolsó hétvégéjén. 

néptáncosok nemcsak az Alsóságról 
Celldömölkre tartó felvonuláson, ha
nem az azt követő programon is fel
léptek. A művelődési központ által 
összeállított színvonlas műsorban a 
helyi néptáncosokon kívül szlovén, 

Pénteken este utcabálon szórakoz
hattak a celldömölkiek, hallgathatták 
a fiatalok és idősebbek körében is 
kedvelt Zanzibár koncertjét. Ugyanaz
nap helytörténeti kiállítás nyílt a Ke
menesaljái Művelődési Központban 
Ság hegyi mozaikok címmel. 
A szombati szüreti felvonulás első ál
lomása Izsákfa volt, ahol kóstolót tar
tottak a fúvósok. A szüreti programba 
a helyi csoportokon és iskolákon kívül 
bekapcsolódtak az eseményre meg
hívott testvérvárosok küldöttségei is. 
Az olaszországi Pagnaccoból érkezett 

török, görög vendégegyüttesek, a za-
laszentgróti fúvószenekar és a Rocky 
Dilly ARRC táncosai szórakoztatták a 
közönséget. 
A városházán közben ünnepi képvi
selő-testületi ülésen fogadták a 
pagnaccoi és az erdőszentgyörgyi 
tesvérvárosi küldöttséget. A három 
város polgármestere megerősítette, 
hogy szeretnék folytatni a kapcsola
tot, és két meghívást is kaptak a cell
dömölki csoportok az olasz és az er
délyi városokba. Az esti szüreti bál 
sztárvendége a népszerű Csocsesz 

A HÁROM TESTVÉRVÁROS POLGÁRMESTEREI 

volt, aki igazán jókedvűvé tette az őt 
és együttesét hallgató közönséget. 
Igaz, a műsor a meghirdetetthez ké
pest kissé késett, de addig a városla
kók gyönyörködhettek a tűzijáték fé
nyeiben. 

»FOIÓ; SZABÓ LÁSZLÓ, VÖLGYI LÁSZLÓ 
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^ r 0 Művészetek az iskolában 
E P Z E N E O K T A T A S S A L B Ő V Ü L N E A K Í N Á L A T 

Harmadik éve, hogy az Ádám Jenő 
Zeneiskola elnevezése és ezzel 
együtt az intézmény munkájának 
tartalma is megváltozott. A művé
szeti alapiskola tananyagával bővült 
a választható lehetőségek száma. 

- Az elmúlt tanévben 652 beiratko
zott tanulója volt az Ádám Jenő Ze
neiskola és Művészeti Alapiskolának-
tudtuk meg Bejczi Károly igazgatótól. 
- Létrejöttével intézményesített kere
tek és jobb pénzügyi feltételek között 
fogadhattuk a gyerekeket. Kedvezőbb 
anyagi kondíciót teremtett a célzott 

normatív támogatás, de szívesen írat
ták ide a szülők a gyerekeket a rende
zett körülmények miatt, mely egyben 
a tanulókra fordítható idő megnöve
kedését is jelentette. 
A hagyományos hangszeres képzé
sen túl néhány évvel ezelőtt indult 
be a magánének-szak, mely az ak
kor újonnan jelentkező igényeket 
elégítette ki. Új státusz nyitásával si
került elérni a profilbővítést. Ugyan
csak a szülők részéről fogalmazódott 
meg az elvárás, hogy képzőművé
szettel foglalkozhassanak a gyere
kek az intézmény falai között: a 

Búcsúzunk ^ 1 

Mikor postabontáskor fekete boríték kerül a kezembe, mindig valami meg
foghatatlan feszültség járja át az egész énemet. Kibontom, olvasom. Gergely 
Árpádné, Gönye Mária 1926-ban Alsóságon született... És a döbbenet! 
Mikor egy 20-as években született pedagógus koporsója mellett állok, kü
lönösen megvisel, hisz a szüleim is, akik már nem élnek, ennek a tanár
generációnak voltak tagjai azzal a kemény sorssal megáldva, amit a 20. 
század rótt ki rájuk, vagy épp szorított beléjük. 
Mária néni a pápai tanítóképző elvégzését követően az alsósági iskolában 
tanított, majd házasságkötése után Győrszabadhegyre került. Egy év múl
va a győrvárosi, 1957-től pedig szintén a győri Kun Béla Általános Iskolá
ban tanított. 1976-ban tért vissza Celldömölkre, ahol 16 éven át, a nyug
díjig az 1. Számú (most Gáyer Gyula) Általános Iskolában tanította, nevel
te az alsósokat. Adatalapúan ennyi egy pedagógus szakmai önéletpályá-
ja, kiegészítve egy 1972-ben átvett miniszteri dicsérettel és egy 1979-ben 
kapott kiváló dolgozó kitüntetéssel. 
Az említettek merevek, kicsit ridegek, de akik itt állunk, mindnyájan tud
juk, hogy az elhangzott szavak mögött sokkal több van, az ember, a fele
ség, az anya, a tanítónő egész élete, érzelme. 
40 éve íródott sárga lapon olvastam Mária néniről: az oktató-nevelő mun
kájának színvonala kiemelkedő, igényes, sokoldalú, következetes, kiváló 
felkészültségű nevelő. Folyamatos önképzéssel korszerűsíti pedagógiai tu
dását. Munkájában következetes, példamutató. Munkaközösség-vezetőként 
sokban hozzájárult az alsó tagozatos tanítók színvonalas munkájához. 
A pedagógusi pályát csak úgy lehet említeni, hogy az évek alatt átadott ér
tékek a ma már felnőtt, egykori tanítványok mindennapi magatartásában, 
gondolkodásában gyökeret vertek, tovább élnek. Akinek ez megadatott, az 
életét nemcsak 77 éven, hanem a tanítványok lelkében hosszú évtizede
ken át tovább éli. Ez bizton igaz, hisz az első tanító nénijére mindenki az 
élete végéig emlékezik. 
Mária néni, most búcsúzom a celldömölki, alsósági, a győri és Győr-kör
nyéki pedagógustársadalom és volt tanítványok nevében. 
Most ugyan lekerül a gyászlobogó az iskoláról, de mind megorzünk emlé
künkben, hisz tudjuk: a ma iskolájához az elődök nélkül csak gyökértelen, 
érték nélküli út vezetne. 
Gergely Árpádné temetésén Bokó István iskoloigazgotó búcsúzott. 

szobrászat kivételével ez is megva
lósult, rajzolhatnak, festhetnek a rá
termettek. 
- Újdonságnak számított a két évvel 
ezelőtt beindított drámajáték tago
zat, mely színészi tehetségek képzé
sét vállalta föl. Ezek a kiegészítő sza
kok megkövetelték, hogy a helybeli 
tanárokon kívül más városokból, el
sősorban Szombathelyről és Sárvárról 
szerződtessünk tanár-kollégákat -
mondja az intézményvezető. - Mű
ködnek azonban olyan tagozatok is, 
melyeknek helyi vezetőjük van, sőt 
legnagyobb örömünkre egyre szapo
rodik azoknak az oktatóknak a szá
ma, akik egykor ennek az iskolának a 
tanulói voltak. 

A Kemenesalja Néptánccsoport is az 
intézmény keretei között dolgozik, és 
gyarapszik évről évre újabb szekciók
kal, így most már a három celldömöl
ki mellett egy kenyéri és egy külső-
vati csoport is működik. Az idei tan
évtől kezdve változás történt a ba
lett-tagozat vezetőjének személyé
ben. Kozma Béla távozás után Tamás 
Gáborné veszi át az immár négy cso
portra bővült szakosztályt. 
- Bár komoly anyagi problémákkal 
nem küszködünk, bennünket is 
utolért az általános iskolásokat érintő 
demográfia hullám. Ezért a normatív 
támogatások csökkenésével kell szá
molnunk. Az önkormányzattól ka
punk ugyan támogatást, de az így 
befolyó összeg sem elég ahhoz, hogy 
az amortizálódott hangszereinket fel
újíttassuk. Ezért hangsúlyt kell fektet
nünk a pályázatokra - állítja az intéz
ményvezető. - Terveinket két alapve
tő gondolat határozza meg: az egyik 
a hagyományok folytatása, a másik a 
bővítés lehetősége. Az előző intéz
ményvezetés több évtizedes munká
ját dicséri a celldömölki zeneoktatás, 
az iskola mai helyzete, tanári közös
sége, országos szakmai elismertsége. 
Kötelességünk tovább folytatni a 
megkezdett munkát a hagyományok 
megtartásával, a tradicionális progra
mok folytatásával. Ugyanolyan pél
daértékű kapcsolattartást szeretnénk 
ápolni a zeneiskola és óvodák között, 
mint tette ezt Süle Ferenc. A jövő 
művészeti alapiskolájának leendő 
növendékei itt, a zeneóvodákban ne
velődnek. Rövidtávú terveink között 
szerepel egy új tagozat beindítása: 
népzeneoktatással bővülne a reper
toár. Reményeink szerint egy-két 
éven belül ez is megvalósul. 

"NÉMETH IBOLYA 
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Középiskolába készülnek 
A Celldömölki Műszaki Szakközépis
kola és Szakiskola a 2004/2005-ös 
tanévben is várja azokat a tanulókat, 
akik szakmát szeretnének tanulni, 
érettségizni szeretnének a szakmata
nulás mellett, vagy éppen technikusi 
oklevelet kívánnak szerezni. Varga 
László igazgatótól megtudtuk, hogy a 
mostani tanévben tanulható szakok 
mellett jövőre új lehetőségeik is lesz
nek a nyolcadikból érkező ifjú közép
iskolásoknak. 
Az alábbi szakirányokba tervezik az 
intézményben a beiskolázást. A szak
irányok mellett a megszerezhető 
végzettség és a megszerzés időbeli 
kötelezettsége található. 
Bútor- és épületasztalos-ipari techni
kum: érettségi és technikusi oklevél, 
4+2 év. 
Ruhaipari technikus: érettségi és 
technikusi oklevél, 4+2 év. 
Divat- és stílustervező: érettségi és 
technikusi oklevél, 4+2 év. 
Számítástechnikai szoftverüzemelte
tő: érettségi, szakmunkásbizonyít
vány, 4+1 év. 
Autószerelő: érettségi, szakmunkás
bizonyítvány, 4+2 év. 
Géplakatos: szakmunkásbizonyít
vány, 2+2 év. 
Villamosgép- és készülékszerelő: szak
munkásbizonyítvány, 2+2 év. 
Számítógép-kezelő: szakmunkásbizo
nyítvány, 2+1 év. 
Nőiruha-készítő: szakmunkásbizonyít
vány, 2+2 év. 
Szobafestő-mázoló és tapétázó: 2+2 év. 
Kőműves - építőipari munkás: (gya
korlati helyet a Mávépcell Kft. bizto
sít) 2+2 év. 
Számítógép-kezelő: másodszakma+1 év. 
A Műszaki Szakközépiskola és Szakis
kola 2003. október 10-én tájékozta-

tóval egybekötött nyílt napot tart az 
érdeklődő diákok és szüleik számára. 
A pályaválasztással, a felvételi eljá
rással kapcsolatban felvilágosítást ad 
az iskola igazgatója, Varga László a 
95/420-584-es számon, Szedenics 
Ferenc, műszaki igazgató-helyettes 
és Banyó Gyula, gyakorlati oktatási 
vezető a 95/420-550/18. melléken. 
Az iskola e-mail címe: celldomolk@ 
ipari410-cdomlk.sulinet.hu. 
A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban a 
2004/2005-ös tanévben választható 
lehetőségekről Vinter József igazgató 
tájékoztatta lapunkat. Az eddigiekhez 
hasonlóan a gimnáziumba jelentkező 
tanulók választhatják a négy évfolya
mos és a hat évfolyamos képzést. A 
négyosztályos képzés iránt érdeklődő 
tanulók emelt szintű németet oktató 
és általános tantervű csoportokban 
tanulhatnak majd. 

Újdonság a gimnázium életében, 
hogy 2004 szeptemberétől a törvény 
adta lehetőség szerint és a város 
képviselő-testületének hozzájárulá
sával 0. évfolyamos képzést vezet
nek be. A 0. évfolyamos képzés azt 
jelenti, hogy ötéves lesz a tanulók 
gimnáziumi képzése, vagyis a közép
fokú képzés a 13. évfolyamon ér vé
get. A 0. évfolyamon a tanulók egy 
tanéven keresztül legalább a kötele
ző tanórai foglalkozások negyven 
százalékának megfelelő időkeretben 
idegen nyelvből kapnak felkészítést. 
Az osztály fele intenzív német, a má
sik fele intenzív angol oktatásban ré
szesül. A nyelvi előkészítésre fel nem 
használt időkeret legalább huszonöt 
százalékát informatikai ismeretek ok
tatására, a fennmaradó időkeretet 
pedig képességfejlesztésre és szinten 
tartásra fordítják. 

Helyesbítés M 
Előző lapszámunk 5. oldalán közöltünk egy írást Paktum a foglalkoztatásért címmel. Az 
újságból, véletlen folytán, kimaradt két mondat. A cikk adott része helyesen a követ
kező: A problémákra megoldásként javasolták egyebek között a mezőgazdasági vállal
kozók képzését, a versenyszférán kívüli munkahelyteremtést, a falumegújítási progra
mokat, szolgáltatások telepítését. A szeptember 16-i tanácskozáson dr. Kovács Péter be
számolt az eddigi eredményekről is. Jánosházán helyi igény alapján hozott létre az ön
kormányzat, a Savaria Nett-Pack Kft. és a Vas Megyei Munkaügyi Központ egy rehabi
litációs foglalkoztatót megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására. A tér
ség egyik legnagyobb foglalkoztatójának, a Mávépcell Kft. nek foglalkoztatási és kép
zési igényeire reagálva indított a Vas Megyei TIT Celldömölkön tanfolyamot, amelyen 
tizenegyen - köztük a vállalkozás dolgozói és munkanélküliek - szereztek útépítő szak
munkás bizonyítványt. A végzett szakmunkásokkal a Mávépcell Kft. határozatlan Idejű 
munkaszerződést kötött. 

Az érték és m n 
érdek közössége 
2002 júliusában alakult meg több mint fél
száz alapító taggal a Magyar Polgári Együtt
működés Egyesület Kemenesaljái Csoportja. 
Jelenlegi létszámát tekintve elmondható, 
hogy az egyházi közösségeken kívül ez a leg
nagyobb számú civil szerveződés a városban. 

Az alapító okirat tanúsága szerint az egyesület 
a keresztény erkölcsön alapuló öntudatos, ér
ték- és érdekközösség. Az okirat hangsúlyozza 
azt is, hogy az egyesület nem akciócsoport, 
nem háttérbázisa egyetlen pártnak sem, de 
fontosnak tarja a nemzeti és európai kulturális 
örökség ápolását, csakúgy, mint a határon tú
li magyarsággal való kapcsolattartást, szellemi 
és kulturális értékeinek megismertetését. 
Ennek szellemében hív meg a vezetőség 
előadókat. Boross Imre, Tőkéczki László, Né
meth Zsolt vagy Tellér Gyula neve fémjelzi azt 
a sort, akt már elfogadták az egyesület meghí
vást, és Celldömölkön autentikus előadást tar
tottak szakterületüknek megfelelő témában. 
Az előadásokon túl kötetlenebb formában is 
találkozhatnak az egyesületi tagok A Polgári 
Casinó fehér asztal mellé hívja a társadalmi, 
gazdasági kérdésekről hasonlóan gondolkodó 
embereket. Ugyanez a fesztelenség jellemzi a 
Polgári Piknik összejöveteleit is. A nyáron meg
tartott, első ilyen alkalom a Ság hegyen várta 
a tagokat és az érdeklődőket, hogy szellemi és 
testi táplálék mellett beszélgessenek a várost 
érintő vagy országos problémákról. 
Az egyesület élén Szentpály-juhósz Imre áll. A 
református tiszteletes személyére, mint az 
egyesület vezetőjére sokan és sokszor rácso
dálkoznak. 

- A kétkedőkben szeretném megerősíteni, 
hogy én nem politizálok, nem képviselem 
egyetlen párt érdekeit sem - mondja a lelkész. 
- Közéleti ember vagyok, aki a köz javával fog
lalkozik. A város, a közösség - a szó klasszikus 
értelmében vett polisz - érdekében járok el. A 
régi görögök szerint a közösség dolgának szol
gálata a politika. Ilyen értelemben természete
sen én magam is politikus vagyok, és politizá
lok. De hadd kérdezzek vissza: ha ebben az or
szágban minden foglalkozású, különböző ren
dű és rangú ember beszélhet politikáról, akkor 
én miért legyek kizárva e körből? Hivatásom
nál fogva közösségszervező ember vagyok, 
ennek a munkának a tapasztalatait szeretném 
a város, Kemenesalja szolgálatéba állítani. 

A Polgári Casinó következő összejövetelét ok
tóber 13-ra tervezi a Magyar Polgári Együtt
működés Egyesület Kemenesaljái Csoportja. 

"NÉMETH IBOLYA 
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4-szer 25 = 100 ^ r 

V E T É L K E D Ő A V Á R O S R Ó L 
A Kemenesaljái Művelődési Központ és az Új Kemenesalja fejtörő játékot 
hirdet a 2004-ben kettős születésnapot ünneplő Celldömölk tiszteletére. Vá
rosunk 25 éve város és 100 éve Celldömölk néven jegyzett. Az eltelt 100 év
ről (benne a 25 éves városi múltról) 4 fordulós kérdéssor jelenik meg az Új 
Kemenesaljában. A versengés 2 kategóriában zajlik: 1. kategória 14 év alat
tiak, 2. kategória 14 év felettiek. Öt-öt fős csapatok jelentkezését várjuk. 

I. forduló 1904-1929 
1 . K A T E G Ó R I A - 14 ÉV ALATTIAK 

1. Mely települések egyesítésével 
lett városunk Celldömölk? 

2. Az 1904-es eseményre sok ven
dég vonattal érkezett a városba. 
Lehetséges ez? 

3. Milyen adatokat takar az alábbi fela
dat: 1525+1791+1136+1110=5562 

4. Sorolj fel néhány jellegzetes celli 
iparos mesterséget (minimum 5-
öt)! 

5. Milyen jelzőt visel városunk legré
gibb háza? 

6. Nevezd meg a 20. század eleji 
Celldömölk néhány nevezetes 
épületét (minimum 3-at)! 

7. Hol állt a Griff szálló? 
8. Iskolák-évszámok. Párosítsd őket! 

evangélikus elemi iskolák 
(fiú-lány) 1917 
polgári leányiskola 1913 
polgári fiúiskola 1910 

9. Hány nyomda volt ebben az idő
ben a városban? 

10. Mióta van villanyvilágítás Celldö
mölkön? 

11. „Félix" vagy „Japán" - miről van 
szó? 

12. Mikor alakult meg a Magyar Vö
röskereszt helyi szervezete? 

13. A celli kórház legendás igazgatója 
volt, még a szívét is kórházának 
adta. Ki ő? 

14. Sorolj fel legalább három híres 
Géfint! 

15. Hol működött a Berzsenyi Dániel 
Önképző Kör? 

16. Ki volt Berecz Skolasztika? 
17. Bíró és botanikus volt. Ki ő? 
18. Olvashatott-e híreket Celldömölk

ről Eötvös Loránd? 
19. Hol tartották a színi előadásokat? 
20. Melyik társulat tartott előadáso

kat Celldömölkön a 20. század 
elején? 

21. Jellemezd röviden a korszak zenei 
életét! 

22. Mikor volt az első nyilvános lab¬
. darúgó mérkőzés Celldömölkön? 

23. Milyen újságot szerkesztett a 
gyermek Gáyer Gyula? 

24. Miért volt nevezetes Celldömöl
kön a„Hangya"? 

25. Pacher Donát, Kühár Flóris és Por
koláb István. Mi köti össze őket? 

2. K A T E G Ó R I A - 14 ÉV FELETTIEK 

1. Párosítsa a helységneveket és a 
fogalmakat! 
Nemesdömölk búcsújáró hely 
Pórdömölk kuriás helyiség 
Kis-Czell apátsági major 

2. Mit jelent, hogy Nemesdömölk 
komposzeszorátus hely volt? 

3. Ki volt Celldömölk országgyűlési 
képviselője 1904-ben? 

4. A celli polgárok milyen helyi újsá
gokban olvashattak a nevezetes 
településegyesítésről? 

5. Nevezzen meg néhány jellegze
tes utcát vagy lakótelepet a 20. 
század eleji Celldömölkön! 

6. Az Állami Polgári Fiúiskola diákjai 
ünnepséget tartottak a városegye
sítés tiszteletére. Igaz-e ez a hír? 

7. Milyen közigazgatási elnevezése 
volt Celldömölknek 1904-ben? 

8. Volt-e gőzfürdője az egyesített tele
pülésnek? 

9. Mikor indult meg a kőbánya? 
10. Mikor aszfaltozták le az első utcát 

Celldömölkön? 
11. Hány lakóháza volt az új nevű vá

roskának? 
12. Melyik osztrák'várossal kötötte 

össze a Győrből kiinduló vasútvo
nal Celldömölköt? 

13. Mikor adták át a postaállomás 
épületét? 

14. Ki volt Göttmann Bódog? 
15. „Feltűnést keltett a Korona Szállo

da felső terme, ahol Erzsike kis
asszony ápolta a háború sebesült
jeit." Kiről szól az idézet? 

16. Kis-Czell - Celldömölk - Budapest 
- Kolozsvár - Szombathely. Kinek 
az életútjához kötődnek ezek a 
városok? 

17. Orvos, régész, szőlősgazda. Ki ő? 

18. Milyen kórusok működtek a szá
zad elején? 

19. Soroljon fel legalább 5 egyházi -
és karitatív civil szervezetet ebből 
az időszakból! 

20. Hol találkoztak és szórakoztak a 
korszak fiataljai? 

21. „Pro hac domo palpi tabat" Hol 
olvasható ez a latin felirat? 

22. Mit lehetett vásárolni a Bisitzkynél? 
23. Rakja időrendi sorrendbe: Celldö

mölki Football Club, Tenisz Egylet, 
Celldömölki Korcsolyás Egyesület, 
Celldömölki Atlétikai Club. 

24. Honnan származhat a Ság hegy 
neve? 

25. Soroljon fel őshonos szőlőfajtákat 
a Ság hegyről! 

Várjuk a játékos kedvű csapotok je
lentkezését A vetélkedőhöz jó fejtö
rést és kellemes szórakozást kívánunk! 

A zene 
ünnepe 
Immár 1975-óta október 1-jén, a 
világ minden táján a zenét ünne
pelik, ezen a napon az Ádám Jenő 
Zeneiskola és Művészeti Alapisko
la is megemlékezett a zenéről. 
Egy hangverseny keretében be
mutatkoztak a zeneiskola növen
dékei, majd Kovács Róbert peda
gógus, a fúvós tanszak vezetője 
fejtette ki gondolatait a zenéről. 

Elmondta: az élet során minden
ben, amit magunk körül találunk, 
ott él a zene. Éppen úgy ott van a 
kisgyerek sírásában is, mint a 
mennydörgés robajában. Régóta 
zenélünk, s a zene fontos részévé 
vált mindennapi tetteinknek, cse
lekedeteinek. 

»SZJ. 



» A HELY, A H O L É L Ü N K 

Gyülekezeti nap 
A celldömölki református hívek külön 
busszal indultak a nyolcadik alkalom
mal megrendezett körzeti gyülekeze
ti napra, Csöglére. A Marcal-menti te
lepüléseken élő emberek szándéká
nak kifejezése után szervezte meg 
Szentpóly-Juhász Imre az első talál
kozót, melyhez a sárvári reformátu
sok is csatlakoztak. A nyolc évvel 
ezelőtti esemény alapgondolata mit 
sem veszített aktualitásából, az azóta 
elfogadott napirendi pontok ez alka
lommal is útmutatóul szolgáltak. 
Ünnepi istentisztelettel kezdődött 
szeptember 21-e délelőttje. Tíz óra
kor tartotta meg dr. Szűcs Ferenc, a 
Károly Gáspár Református Egyetem 
professzora prédikációját, melynek 
központjában - csakúgy, mint az 
egész nap folyamán - a hálaadás állt. 
- A legtöbb ember mindennapjaiban 
bevett gyakorlat, hogy csak szorult 
helyzetben, szűkös gondok között gon
dol Istenre. A bajok elmúltával köszö
netet mond, hálát ad a Teremtőnek. Az 
igaz út azonban ennek éppen ellenke
zője: a nap elején, a tettek és kérések 
előtt kell hálát adnunk, mert ezzel fe
jeződik ki legjobban Jézushoz kapcso
lódó életünk - mondta a professzor. 

Az istentisztelet után még dr. Szűcs 
Ferencnél maradt a szó, hogy előadást 
tartson A hálaadás teológiája címmel. 
Referendumában a professzor emlé
keztetett arra, hogy a gazdasági ér
dekközösségek soha nem lehetnek 
olyan tartósak, mint a lelki azonossá
gon alapuló csoportok élete. Ezért há
lával tartozunk Istennek azokért az élő 
közösségekért, melyek ezt a találko
zót is életre hívták. 
Az előadást követően Szentpály-
Juhász Imre a napi aktualitásokat 
érintő, közéleti kérdéseket tett fel. A 
hit társadalomformáló szerepére, a 
hit és az egyesülő Európa viszonyára 
kérdezett rá a református tiszteletes. 
A válaszok elhangzása után élénk, 
sokak érdeklődésére számot tartó 
párbeszéd következett a hívek és a 
lelkipásztorok között. Az előadások 
tápi, pécsi és egyházasrádóci lelké
szek részvételével folytatódtak. A be
szédek között együttes éneklés fejez
te ki mindazt, amit aztán a Király 
Consort csak megerősíteni tudott: a 
zene is alkalmas arra, hogy az Isten 
iránti hálát sajátos módon, de egyér
telműen fejezze ki. 

"NÉMETH IBOLYA 

Szerelemről gyereknek 
I R O D A L M I P Á L Y Á Z A T 
Már megint itt van a szerelem cím
mel irodalmi pályázatot hirdet a 
Kresznerics Ferenc Könyvtár gyer
mekkönyvtára. A pályázaton a 12-14 
éves tanulók vehetnek részt, de mint 
a kiírás is tartalmazza, nem kizáró ok, 
ha valaki 15 vagy 16 éves. A pályázat 
2003. október 1-jétől 2004. április 
30-ig tart. 
A pályázatot meghirdetők szeretnék, 
ha a gyerekek elolvasnának egy-egy 
könyvet a szerelemről. Egy klasszikus 
ifjúsági regényt - Lindgren: A rabló 
lánya, valamint egy ízig-vérig mai 
történetet - Sohonyai Edit: Le a csa
jokkal! Avagy kinek kell a szerelem... 
A könyvek ez év októberétől folya
matosan kölcsönözhetőek, egyszerre 
csak egy! 
Amit a pályázat kiírói várnak: A gye
rekek írjanak fogalmazást, amelyben 
párhuzamot vonnak a két regény kö-

<Í9 
zött! (Hol fedik egymást? Lehet-e 
egyáltalán párhuzamot vonni a ka
landos, hősies, szinte mesebeli világ 
és napjaink történetei között? Jó do
log-e nemes célokért küzdeni, Jobbá 
tesznek-e bennünket az érzelmek?) 
Kíváncsian várják a gyerekek véle
ményét, az elemzéseket, eredeti és 
egyéni hangú gondolatait. A dolgoza
tokat a jövő év április végéig folya
matosan lehet leadni. A könyvtár dol
gozót javasolják és kérik, hogy a pá
lyázók ne várják meg az utolsó határ
időt, hanem még az olvasmányél
mény friss hatása alatt készítsék el és 
adják le a pályázatot. 
Az előző évekhez hasonlóan idén is 
jutalmazzák a legjobbakat, és az is
kolákat értesítik az eredményről. Az 
eredményhirdetés május 29-én lesz 
majd, a gyereknapon, a „bizsergető" 
érzelmek vitafórumán. 

Honismeret G 1*7 

Harmincéves a Celldömölki Honismereti Mun
kaközösség. A jubileum alkalmából október 
18-án a könyvtárban Vas Megyei Honismereti 
Napot rendez a Vas Megyei Honismereti kö
zösség, Celldömölk Város Önkormányzata és a 
Kresznerics Ferenc Könyvtár. Az emlékülés 9 
órakor kezdődik. A köszöntök után Németh Ti
bor könyvtáros tart előadást Berzsenyi Dániel 
és Kis János kapcsolatáról, majd Ilon Gábor ré
gész, megyei múzeumigazgató-helyettes ele
veníti fel Lázár Jenő régészeti munkásságát. 
11 órakor Káldos Gyula, a honismereti kör ve
zetője, nyugalmazott könyvtárigazgató a száz 
éve született Szakály Dezsőre emlékezik, be
mutatják a Vasi Honismereti és Helytörténeti 
Közlemények celldömölki különszámát. A 
könyvtár és a honismereti munkaközösség ju
bileumi pályázatának eredményhirdetése 
után zárszót mond Zsámboki Árpád, a Vas Me
gyei Honismereti Egyesület elnöke, majd az 
alsósági temetőben megkoszorúzzák Szakály 
Dezső sírját. 

Szakály Dezső száz éve született, az utókor ál
talában a Ság hegyhez, a hagyományápoláshoz 
kapcsolja a nevét. Ki is volt ő tulajdonképpen? 
Mindenekelőtt néptanító, zenét is szerző költő, 
szőlész, borász, hagyományápoló, és tagja an
nak a közösségnek, mely most ünnepli har
mincéves jubileumát, és róla is megemlékezik. 
Versei közül választottunk egy részletet. A 
közreadott versét olvasva úgy tűnik, egy em
beröltő alatt nem sokat változott az emberek 
természete. 

Szakály Dezső: Utasok 

Az Élet kopottas, 
nyikorgó szekere 
sok-sok tülekedő 
utassal van tele. 
Egymást tépi, marja 
mindegyik a helyért, 
tovább dulakodik, 
hogyha jobb helyre ért. 
A szerényebb utast 
lökik, tépik, marják, 
sokszor kegyetlenül 
agyon is tapossák. 
Ezalatt a szekér 
lassan döcög, halad, 
s oz utasok közül 
egynéhány lemarad... 
...Ha útitársaddal 
egyszer is jót tettéi, 
az Élet-szekerén 
bárhova kerültél, 
boldog utas leszel. 
Boldogít jó szíved, 
s az ércnél fényesebben 
ragyog majd a neved. 

19 ? 
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Gyógyszerekről mindenkinek 
Mindenki gyógyszerkönyve címmel 
jelent meg dr. Oblídál Zoltán bel
gyógyász - reumatológus könyve. A 
kötet tízezer példányban látott nap
világot a debreceni Tóth Könyvkiadó 
gondozásában, és az egész ország 
területén kapható. 

» Miért gondolta, hogy szükség van 
egy gyógyszerkönyv megírására? 
- Elsősorban azért, mert idő hiányá
ban az orvosok sokszor nem tájékoz
tatják megfelelően a betegeiket a 
felírt gyógyszerekről és azok mellék
hatásairól. A laikusok számára, úgy 
gondolom, jól jön egy olyan kézi
könyv, melyben pontosan utána 
tudnak olvasni mindennek, illetve 
ezzel az orvos és páciense is időt ta
karít meg. 
» Kiknek ajánlja a kötetet? 
- Minden laikusnak célszerű lenne 
megszerezni, hiszen az ember életé
ben szinte nincsen olyan időszak, mi
kor ne kerülne kapcsolatba a különbö
ző gyógyszerkészítményekkel. A leg
egyszerűbb fájdalom- és lázcsillapítók
tól kezdve - melyeket otthon is tartunk 
és recept nélkül beszerezhetők - a leg
bonyolultabb orvosságokig, a legtöbb 
gyógyszert felsoroltam benne. 

» Mi alapján rendszerezte a könyv
ben az orvosságokat? 
- Gyakoriság szempontjából válogat
tam, vagyis hogy milyen gyógyszere
ket javasolnak az orvosok, illetve me
lyeket használják a betegek legin
kább. Szerencsére a bőség zavarával 
küzdünk. Olyan széleskörű a gyógy
szerkészítmények listája, hogy a pá
cienseknek abban eligazodni sokszor 
nagyon bonyolult. Valaki ismer egy 
fájdalom- vagy egy lázcsillapítót, de 
tudnia kell, hogy létezik annál különb 
is. Rengeteg olyan készítmény is van, 
melyekkel kisebb kockázatot vállal, 
ha esetleg a recept nélküli gyógysze
rek közül választ. 

» Csak laikusoknak ajánlja a kötetet, 
vagy lapozgathatják szakemberek is? 
- Azt hiszem, tájékozódás céljából 
javasolhatom, hogy szakemberek is 
belenézzenek, de ez a könyv elsősor
ban mégis a laikusoknak szól. 
» Mi alapján rendszerezte a kiad
ványban a gyógyszereket és a hozzá
juk kapcsolódó hasznos tanácsokat? 
- Egy általános bevezetés után, mely
ben a gyógyszerészet történetét mu
tatom be, a leggyakrabban előfordu
ló, mondhatnám úgy is, hogy a nép
betegségek kezelésére használt or

vosságokat sorolom fel. így a magas 
vérnyomás, az érelmeszesedés, a cu
korbetegség és a szívbetegségek 
gyógyítására javasolt gyógyszerekről 
olvashatnak a könyvben. 
» Ha valaki megveszi ezt a kötetet, 
akkor már nem is lesz szüksége a 
reklámokból ismert szlogenre, mi 
szerint „Kérdezze meg kezelőorvo
sát, gyógyszerészét!"? 
- Dehogynem, de ezt úgy egészíte
ném ki, hogy kérdezze meg orvosát, 
gyógyszerészét és gyógyszerkönyvét! 

»TÖMBÖLYÁGNES 

P O R T R É 99 Qf 
Szabó Ferenc 
Aranydiplomáját 
vehette át a kö
zelmúltban Szabó 
Ferenc, akire a 
celldömölkiek 

mint korábbi ta
nácsi vezetőre is emlékeznek. 
Tanárember volt a nevelőapja, innen az 
indíttatása a pályára, mondja Feri bácsi, 
aki szívesen beszél az életéről. Miután 
örökbe fogadták, egyedüli gyerekként ne
velkedett a családban. Az általános iskolát 
három településen, Szombathelyen, Já
nosházán és Celldömölkön végezte, majd 
a celli gimnáziumba járt. Érettségi után 
bekerült az orvosi egyetemre, de mégis a 
pedagógusi pályát választotta. Tanítóként 
aktívan tevékenykedett. Alsóságon tíz 
évig volt igazgatója a kultúrháznak, szín
darabokat szervezett. 
Az 1950-60-as években mégis kitérő, 17 

évig tartó elszakadás következett a hivatá
sától. Bekerült a hivatali apparátusba, elő
ször a művelődési osztály vezetője lett, 
később, fél esztendeig a Községi Tanácson 
volt elnökhelyettes, majd rá másfél évre 
megválasztották tanácselnökké, a funkciót 
12 évig töltötte be. Mint mondja, ez az 
időszak a pezsgő közéletével érdekes sza
kasza volt az életének. 
- Több üzem létrehozásában segítettünk, 
ekkor alakult a Keripar, a Kesztyűgyár, a 
Gépállomás. A telephelyekről egyesítve 
hazahoztuk a Háziipari Szövetkezetet, jó 
kapcsolata volt a településnek a MÁV-val 
is. Két lakótelep - a Kodály utcában és a 
Mikes utcában - is ekkor épült. Akkor is az 
volt a fő célunk, hogy lakásokat, munka
helyeket teremtsünk a celldömölkieknek. 
Több száz, addig vidékre járó ember jött 
akkoriban haza dolgozni - emlékezik az 
egykori tanácsvezető, akit 1973-ban saját 

kérésére mentettek fel 3 tanácselnöki te
vékenység alól. 
- Régen jobban dolgoztak a közösségért, 
végeztek társadalmi munkát az emberek. 
Ma zárkózottabbak az emberek, jobbára az 
anyagi javakat hajszolják. Örökösek a tá
madások mind a helyi, mind az országos 
vezetők személyét, munkáját érintve, ne
héz lehet így dolgozni. Valóban van lema
radása Celldömölknek, mondják, hogy alvó 
város. De észre kell venni az eredménye
ket, a fejlődést is. Komoly feladat ma 
munkahelyet teremteni. 
Több emlékplakett mellett 1972-ben meg
kapta a Munka Érdemrend ezüst fokozatát. 
Feri bácsi a közéleti szerep után visszatért 
a pedagógusi hivatáshoz. 1989-es nyugdí
jazásáig újra tanított, közben volt tanulmá
nyi felügyelő és napközis szakfelügyelő is. 
A nyugdíjas éveit a családjának szenteli. 
Büszke mérnök és pedagógus gyerekeire, 
öt leányunokájára. 71 évet élt Celldömöl
kön, és a családi tanács most úgy döntött, 
hogy feleségével és édesanyjával a gyere
kek után költöznek. 

»J.G. 
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* S S S Mit tenne a környezetért? 
>lfíD[J [OMBOLY AúNES •FOIO: tlOtYAIIt IMOLA 

Több virágot tennék a villany
oszlopokra, magasabbra fut
tatnám a muskátlikat a kan
delábereken. A Sági utat így 
még szebbé lehetne varázsol
ni. Véleményem szerint virág
ból sosem elég, tehát a közte
reken több virágágyást alakí
tanék ki, ahova mindig az 
idénynek megfelelő növénye
ket lehetne ültetni. A száraz
ság miatt több helyen elszá
radtak a fenyők, azokat kivág
nám, helyükbe mutatós tujá-
kat tennék. Emellett kevesel
lem a belvárosban a padokat, 
például a Széchenyi utcába 
lehetne többet kirakni. 

Még több zöldövezetet hoz
nék létre, így tenném váro
sunkat szebbé és vonzóbbá 
akár a turisták számára is. 
Jobban odafigyelnék a játszó
terek állapotára, korszerűbb 
játékokat szerelnék fel, és 
persze parkosítanék is a kör
nyékükön, hogy a gyerekek 
idilli környezetben játszhassa
nak. Egy-egy település kör
nyezetét az is meghatározza, 
ki hogyan gondozza a háza 
körüli zöldterületet. Ha min
denki kellőképpen odafigyel
ne az előtte lévő fűre, virá
gokra, fákra, máris szebbé le
hetne tenni a városrészeket. 

Takácsné 
Papp Erzsébet 

Bár véleményem szerint sok 
park van Celldömölk belváro
sában, mégis úgy gondolom, 
hogy azt rendezettebbé kelle
ne tenni. A fiammal sokat jár
tunk a nyáron a ligetbe a ját
szótérre, és ott is akadna mit 
korszerűsíteni, a környéket 
pedig újból parkosítani. Ren
getegszer látok az út mentén 
szemetet, amit a kisgyerekek 
sokszor felszednek. Erre ma
guknak az itt élőknek kellene 
jobban odafigyelni, hogy azt a 
helyére, vagyis a kukába szór
ják el. A város virágosításán 
nem változtatnék, azzal elé
gedett vagyok. 

A művelődési központ előtti 
tér siralmasan néz ki, főleg 
azután, hogy a nyári rendez
vények zömét itt tartották. A 
virágágyásokat letiporták, 
most semmi sem díszíti. Jól 
mutatna, ha díszkővel helyet
tesítenék a több helyen már 
járhatatlan aszfaltot, a szabad 
területeken pedig parkosíta
nának. Tujákkal lehetne még 
szebbé tenni a teret. Emellett 
a magas járdaszegélyeken is 
változtatnék, úttestbe belesi
muló padkát alakítanék ki 
mindenhol. Ez a babakocsisok 
és a mozgássérültek életét is 
megkönnyítené. 

A celldömölki Tehetségekért Alapítvány megköszöni mindazok támo
gatását, akik 2002-ben személyi jövedelemadójuk 1 százalékát felajánlot
ták az alapítvány javára. Az összeget, 190.086 Ft-ot az alapítványi célk
itűzésekkel összhangban a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium tan
ulóinak ösztöndíj és pályázati támogatására használtuk fel. 
Tisztelt támogatóinkra a következő években is számítunk. Adószámunk: 
19246729-1-18. 
Üdvözlettel és köszönettel: Vinter József, az alapítvány képviselője 

» A P R Ó H I R D E T É S 
OPEL ASTRA G 1.4 16V Club, 1998. 08., ezüstmetál, elektr. ablakemelő, 
fűthető tükrök, szervo, 2x légzsák, indításgátló, központi zár, gyári színezett 
üveg, szervizkönyv, kitűnő állapotban, 83000 km. kár.: 1.950.000 Ft. Érdek-
ÍÖdni: 06 70/338-5555  
Háromfunkciós babakocsi eladó. Érd.: 20/5611-937 vagy este 95/421-457. 
A Ság hegyen kordonos szőlő pincével, felszereléssel sürgősen eladó. Érdek-
lódni: 06 20/253-0982.  
300 négyszögöl kordonos szőlő a Ság hegyen kétszintes pincével, felsz
ereléssel 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. 
Celldömölk-Alsóságon 50 négyzetméteres, gázfűtéses családi ház eladó. 
Érdeklődni: 95/421-306 vagy 06 30/354-4369.  
Eladó egy darab új Trocal Elcgant 120x150-es műanyag bukó-nyíló ablak. 
Érdeklődni. 06 30/224-0884. 

Felhívás 
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, 
mint Vas megyében illetékes elsőfo
kú természetvédelmi hatóság felhív
ja a figyelmet arra, hogy az épületek
ben is gyakran előforduló denevérek 
természetvédelmi oltalom alatt áll
nak, így azok zavarása, áttelepítése, 
elpusztítása tilos. A Természet Védel
méről szóló 53/1996-os törvény 
alapján védett állat zavarása, búvó
helyének megszüntetése csak enge
déllyel végezhető. Ezért, ha a lakók, 
közös képviselők úgy tapasztalják, 
hogy denevérek költöztek az épület
be, vagy szigetelés, felújítás során 
denevérbúvóhelyet szüntetnek meg, 
kérjük, minden esetben keressék 
meg az igazgatóságunkat. Kollégáink 
szakszerű tanáccsal segítenek ilyen 
esetekben, így elkerülhetők a kelle
metlen következmények. 
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 
9941 Őriszentpéter, Siska szer 26/A 
Tel.: 94/548-034, fax: 94/428-791 
E-mail: orseginp@axelero.hu 

mailto:orseginp@axelero.hu
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Asztalitenisz Továbbjutás a w 
Magyar Kupában 
A CVSE-Celli Festék NB M-es női kézilabdacsapata után a férfiak is sikerrel 
vették a Magyar Kupa első fordulóját. Mátés István együttese Ajka csapa
tát látta vendégül szeptember 24-én. A női csapat a Magyar Kupa mérkő
zés után a bajnokságban is elkezdte szereplését, sajnos Komáromban ke
vesebb sikerrel. A férfi együttes az előrehozott bajnoki rajt után a hivata
los első fordulóban hazai pályán lépett pályára a Balatonfűzfő ellen. 

CVSE-Celli Festék - Le Belier KK Ajka 
27:20 (14:9) 
Celldömölk, 100 néző, Magyar Kupa
mérkőzés. Vezette: Kóbor, Tóth. 
CVSE: Horváth - Kormos (2), Nagy, 
Ludvig, Lendvai (9), Csitkovics (4), 
Gubián (2). Csere: Kozma (kapus), 
Bakonyi (4), Sali (2), Jakab (1), 
Koronczai (1), Csizmazia (2). Edző: 
Mátés István. Jók: Horváth, Lendvai. 
Az új edzővel dolgozó ajkai csapat a 
Magyar Kupa-mérkőzésen tartaléko
sán állt fel. A sérültjeit nélkülöző ven
dégek az első félidő nagy részében 
tartották a lépést a celliekkel, felvált
va estek a gólok. A CVSE a félidő végé
re több gólosra tudta növelni előnyét, 
amit a második félidőben tartani is tu
dott. Még az sem zavarta meg a ma
gabiztos játékot, hogy Mátés edző 
minden cserejátékost pályára küldött, 
és több figurát is gyakoroltatott. A 
CVSE női és férfi csapata is várhatja te
hát a Kupa második fordulóját. 

Komáromi AC - CVSE-Celli Festék 23:21 
(11:14) 
Komárom, 150 néző, NB ll-es női baj
noki kézilabda-mérkőzés. Vezette: 
Nádori, Zsák. 
CVSE: Mendel - Kertész (3), Szomor-
kovits L. (2), Geiger (2), Szomorkovits 
A. (2), Pupp (4), Szilvágyi (6). Csere: 

eladásra 
Celldömölk város polgármesteri 
hivatala bontott, 40x40-es beton 
járdalapokat értékesíi bruttó 100 
Ft/db áron. 
Érdeklődni a polgármesteri hiva
tal műszaki osztályán lehet. 

Szabó, Balogh - Foglszinger, Tóth (2), 
Bödör. Edző. Molnár János. 
Molnár János csapata végig vezetett 
a mérkőzésen, de sajnos a Komárom 
a lefújás előtt pár perccel előnyhöz 
jutott, és azt már nem engedték ki a 
kezükből. így a CVSE a bajnoki rajton 
vereséggel nyitott. 

CVSE-Celli Festék - Balatoniűzföi AK 
28:20 (16:11) 
Celldömölk, 100 néző, NB ll-es férfi 
bajnoki kézilabda-mérkőzés. Vezette: 
Baraksó, Kovács. 
CVSE-Celli Festék: Horváth - Kormos 
(2), Pozsonyi (8), Sali (7), Lendvai 
(5), Bakonyi (1), Jakab (2). Csere: 
Kozma (kapus), Nagy, Ludvig, Tóth, 
Csizmazia (1), Koronczai (2). Edző: 
Mátés István. Jók: Pozsonyi, Sali, 
Lendvai. 
A mérkőzés 10. percéig fej-fej mel
lett haladtak a csapatok. Ekkor 4-2-es 
védekezésre váltott át Mátés edző 
csapata, és ennek is köszönhetően 
már a félidőben 5 gólos vezetéssel 
vonulhattak pihenőre. A második fél
időben az előnyt még növelni is tud
ták, magabiztosan gyűjtötték be a 
két bajnoki pontot. 
A CVSE-Celli Festék mindkét csapata sza
badnapos volt a második fordulóban. 

»VASS VERA 

Vesiettség ?** 
elleni kezelés 
E hét elejétől veszettség ellen ke
zelik a rókákat, csalétekkel etetik 
meg azokat. Ezért az október 7-
től számított 21 napos időtartam
ra ebzárlatot és legeltetési tilal
mat rendelt el Celldömölkön a te
rületi fő állatorvos. 

A 6-os és a 12-es számjegy volt 
a nyerő és a vesztes egyaránt a 
harmadik fordulóban. Ezúttal is 
az NB l/A-s csapat volt a nyerő, 
a másik két csapat szereplését 
nem kísérte szerencse. A negye
dik fordulóban az első számú 
csapatunk útja ismét a főváros
ba vezetett, de most pont nélkül 
tértek haza ők is, és a második 
csapat is Hévízről. 

3. F O R D U L Ó 

CVSE-Mávépcell - Spar SE Tatabánya 
12:6. Celldömölk, NB l/A mérkőzés 
A párosok megnyerése után 
egyértelmű volt, hogy az esélye
sebb hazai csapat nyeri a mérkő
zést. Győztek: Vimi Roland (4), 
Kriston Zsolt (3), Bárány Zsolt (3) 
és a Vimi-Takacs, Kriston-Bárány 
páros. 
CVSE-Mávépcell II. - Soproni MAFC 
6:12. Celldömölk, NB ll-es mérkőzés 
A szoros mérkőzéseket rendre a 
soproniak nyerték, így aztán el
szálltak a hazaiak győzelmi remé
nyei. Győztek: Bénák András (3), 
Tekét Attila (2) és a Benák-Teket 
páros. 
CVSE-Mávépcell III. - Győri Vertikál 
6:12. Celldömölk, NB lll-as mérkőzés 
Féloldalas volt ezúttal a hazai gár
da, csak Tamás és Balázs Gy. tu
dott nyerni, így aztán elúsztak a 
győzelmi remények. Győztek: Ta
más László (4) és Balázs Gyula (2).' 

4. F O R D U L Ó 

Pénzügyőr SE - CVSE-Mávépcell 
10:8. Budapest, NB l/A mérkőzés 
Gyenge teljesítmények eredmé
nyezték a nem várt vereséget. 
Győztek: Kriston Zsolt (4), Vimi 
Roland (2), Bárány Zsolt (2). 

Hévíz - CVSE-Mávépcell II. 10:8. Hé
víz, NB ll-es férfi mérkőzés 
A két páros megnyerése sem 
adott elég lendületet ahhoz, hogy 
a celli gárda pontot hozzon el Hé
vízről. Győztek: Bénák András (3), 
Tekét Attila, Ölbei Péter, Máthé 
Gyula (1-1), a Benák-Teket és az 
Ölbei-Máthé páros. 
Az NB lll-as csapat mérkőzését 
lapzárta után játszották. 

»V.L 
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Németh mesterhármast lőtt 
Celldömölki VSE-Cell Modul-Balatonlelle 
SE 4-1 (3-0) 
Celldömölk, 500 néző. Vezette: Török 
(Tompos, Koch). 
Celldömölk: Nagy - Latyak, Kovács, 
Csákvári, Tebeli - Horváth (Sulyok 73. 
p.), Manganelli (Imrik 87. p.), 
Stefanik (Pintér 63. p.), Lengye! -Né
meth J., Újhegyi. Edző: Fedor Sándor. 
Balatonlelle: Gyenes - Kiss (Graszl a 
szünetben), Kenéz, Buzsáki, Sylla -
Takács, Deme (Tulák 78. p:), Földes, 
Hosszú - Stlimon (Kárpáti 72. p.), 
Herczeg. Edző: Bözsöny János. 
Gólszerzők: Németh J. (3), Lengyel, Hl. 
Takács. Jók: Németh J. (a mezőny leg
jobbja), Csákvári, Kovács, Stefanik, 
Újhegyi, Lengyel, ill. Takács, Herczeg, 
Hosszú. Sárga lap: Horváth 23., Tebeli 
65., ill. Sylla 41. percben. Szöglet
arány: 5:5 (1:1). 

Új szponzori név alatt jól sikerült a be
mutatkozás. A mérkőzést remekül 
kezdték a csapatok, s a celliek gyors 
vezetésre tettek szert. Németh J. 
jobbról belőtt szabadrúgásából, Len
gyel jobb sarkos fejes góllal már a 10. 
percben megszerezte a hazaiak veze
tését. (1-0). A gólt követően a vendé
gek előtt is akadtak helyzetek, de az 
irányzékkal hadilábon álltak. A félidő 
hajrája viszont a hazai csapatnak re
mekül sikerült. A 40. percben Németh 
J. a leshatárról indulva futotta le a 
leilei védelmet, majd a kapust is ki
cselezte, és könnyedén a hálóba gurí
totta a labdát. (2-0). A 45. percben 
Lengyel szerzett a bal oldalon labdát, 
beadása Graszl lábán megpattant, 
Németh J. résen volt, és megelőzve a 
kapust Oxforddal Gyenes fölött kapu
ba lőtte a labdát. (3-0). Pompás gól 
volt! A vendégek szünet után sem ad
ták fel. A hazai csapat támadásai leg
többször lesen akadtak el, míg a ven-

M NB II HUMMEL-CSOPORT ÁLLÁSA 
1. Mosonmagyaróvár 9 6 - 3 20 11 18 
2. Komló 8 5 1 2 19 7 16 
3. Paks 8 5 1 2 12 10 16 
4. Celldömölk 8 4 2 2 13 9 14 
S. Veszprém 8 4 2 2 1<t 13 14 
6. Barcs 8 4 1 3 15 11 13 
7. Sárvár 8 3 4 1 13 9 13 
8. Budakalász 8 3 3 2 7 7 12 
9. Tata 8 3 2 3 S 8 11 
10. Balatonlelle 8 3 1 *4 7 9 10 
11. Szigetszentmiklós 8 3 1 4 11 14 10 
12. Mezőfalva 9 3 1 S 7 14 10 
13. Kaposvölgye 8 3 - 5 12 15 9 
14. Pénzügyőr fi 2 2 4 5 9 a 
15. ESMTK 8 2 - 6 7 14 6 
16. Budafok 8 1 1 6 8 18 4 

dégek csak egy kapufáig jutottak. Az
tán a 67. percben újabb hazai gól szü
letett. Újhegyi pazar labdájával léphe
tett meg a védők közül Németh József, 
és a kifutó kapus mellett, a kapu kö
zepébe lőtte mesterhármasát jelentő 
gólját. (4-0). Négynullás vezetés után 
sem adták meg magukat a vendégek. 
Próbálkozásukat a 71. percben siker ko
ronázta. Sílimon szaladt el a balszélen, 
és keresztbe lőtte a labdát a túloldalra, 
ahol Takács érkezett jó ütemben, és 
mintegy 16 méterről védhetetlenül lőtt 
a jobb alsó sarokba. (4-1). 

Celldömölki VSE-Cell-Modul-Tatai HAC 0-1 
(0-0) 
Celldömölk, 400 néző. Vezette: Gaál 
B. (Varga II. L, Szabó Z.) 
Celldömölk: Nagy - Latyák, Kovács, 
Csákvári, Lengyel - Horváth, Manga
nelli (Győrvári), Stefanik, Tóth (Pin
tér) - Németh J., Újhegyi (Sulyok). 
Edző: Fedor Sándor. 

A 7. forduló további mérkőzéseinek 
eredményei: Szigetszentmiklós-
Pénzügyőr 0-3, Komló-Veszprém 
6-1, Barcs-Kaposvölgye 4-1, Me-
zőfalva-Budakalász 1-2, Moson
magyaróvár-Budafok 3-1, Tata-
Sárvár 1-1, ESMTK-Paks 0-1. 

A 8. forduló mérkőzései: Budaka-
lász-Barcs 0-2, Pénzügyőr-Komló 
0-3, Kaposvölgye-Szígetszent-
miklós 2-3, Budafok-Sárvár 2-2, 
Veszprém-ESMTK 3-1, Balatonlel-
le-Mezőfalva 1-0, Paks-Moson-
magyaróvár 0-3. 

A 9. forduló mérkőzései: október 
11. Szigetszentmiklós-Budaka-
lász, október 12. Mezőfalva-Cell-
dömölk 15.00 óra, Komló-Kapos-
völgye, Barcs-Balatonlelle, Sár-
vár-Paks, Mosonmagyaróvár-
Veszprém, ESMTK-Pénzügyőr, Ta
ta-Budafok. 

A 10. forduló mérkőzései: október 
18. Budakalász-Komló, Pénzügyőr-
Mosonmagyaróvár, Paks-Buda-
fok, Veszprém-Sárvár, október 
19. Celldömölk-Barcs 14.30 óra, 
Balatonlel le-Szigetszentmiklós, 
Kaposvölgye-ESMTK, Mezőfalva-
Tata. 

Tata: Berecz - Schmidmayer, dr. Ve
réb, Németh T. (Kuzma), Ferkó - Ká
das, Bombicz, Czanik, Vörös - Unger, 
Fábián. Edző: Feriing Béla. 
Gólszerző: Schmidtmayer. Jók: Nagy Z., 
Csákvári, ill. Schmidtmayer, dr. Ve
réb, Vörös, Unger. Sárga lap: 
Manganelli 13., Györvári 84., Lengyel 
86. percben. Szögletarány: 5:5 (3:4). 
Elszenvedte első hazai vereségét a 
CVSE, s hogy csak egygólos lett a tatai 
siker, az csak Nagy Zoltán kitűnő vé
déseinek köszönhető. No és persze 
annak, hogy Csákvári, akárcsak a 
Veszprém ellen, most is 11-est hibá
zott. A mindent eldöntő gól a 66. 
percben született. Stefanik szerelését 
a kaputól mintegy 25 méterre a já
tékvezető szabálytalanak ítélte meg, 
és szabadrúgást rendelt el. A középről 
megítélt szabadrúgásnál a labdának 
Schmidtmayer futott neki, és óriási 
erővel kilőtte a pókhálót a bal felső 
sarokból. (0-1). Az egész mérkőzés 
alatt enerváltan és sok hibával játszó 
celli együttesből Németh József a 89. 
percben 11-est harcolt ki, Vörös buk
tatta a 16-oson belül. Csákvári most 
igazán kiegyenlíthetett volna, de jobb 
sarkos büntetőjét a kapus kiütötte, a 
kipattanót pedig Sulyok elvétette. 

»JIM 
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Diáksportnap a Pannónia-ringen 
Idén már hetedik alkalommal aratott nagy 
sikert az Aradi Vértanúk Emlékverseny 
Ostffyasszonyfán, a Pannónia-ringen. A 
szervezők - a Vas Megyei Sportigazgató
ság, a Pannónia Racing Kft., Ostffyasszony-
fa önkormányzata és általános iskolája, 
valamint a megyei Diáksport Tanács most 
is általános iskolásokat várt a ringre. A ke
rékpárokkal, görkorcsolyákkal felszerelke
zett több száz gyerek egy napra birtokba 
vette a létesítményt, ahol általában moto
rok és autók versenyeznek, most ők mér
kőztek meg egymással. 
A kisiskolás diákok a hagyományokhoz hí
ven megemlékeztek az aradi hősökről, 
akiknek hűségét és tetteit idézte Marton 
Ferenc megyei sporttanácsnok. Dr. Martos 
Éva, az Országos Sportegészségügyi Inté
zet főigazgató-helyettese is ellátogatott a 
versenyre, de nem érkezett üres kézzel. 
Több millió forint értékben sportegészség
ügyi műszereket adott át a megyének. A 
Gyermek, Ifjúsági és Sport Minisztérium 
képviseletében Farkas Tibor főosztályveze
tő miniszteri elismerő oklevéllel jutalmaz
ta Nagy Sándornét, az ostffyasszonyfai ál
talános iskola igazgatónőjét, aki évek óta 
fáradhatatlanul szervezi a versenyt és dr. 
Gaál Alexandert, a Pannónia-ring tulajdo
nosát, aki ingyenesen adott otthont a ren
dezvénynek. 

Az ünnepélyes percek után kezdődhetett a 
verseny. Kerékpárral, futva és görkorcso

lyával vágtak neki a gyerekek a távnak. 
Mindenki boldogan indult neki a megmé
rettetésnek, együtt sportolt fiú, lány, ki
sebb és nagyobb diák. Aki mégsem volt 
elég bátor, és inkább szemlélőként érke
zett a Pannónia-ringre, sportági bemutató
kat láthatott. Voltak a ringen íjászok, profi 
görkorcsolyázók és lövészek is. A verseny 
végén mindenki boldogan hagyta el az 
aszfaltot, örült az elért eredményének. 
A legsikeresebb celldömölki tanulók ered
ményei 
Kerékpárverseny 
1-2. osztályos fiúk: 1. Steiner Baltazár (Eöt
vös) 
3-4. osztályos fiúk: 1. Márczi Balázs 
(Gáyer) 
5-6. osztályos fiúk: 2. Márczi Péter (Gáyer) 
7-8. osztályos leányok: 3. Erőss Katalin 
(Eötvös) 
Futás 
3-4. osztályos fiúk: 1. Boznánszky Gábor 
(Eötvös) 
3-4. osztályos leányok: 3. Farkas Alexand
ra (Gáyer) 
5-6. osztályos fiúk: T. Sebestyén Roland 
(Szent Benedek) 
5-6. osztályos leányok: 2. Marics Edit (Eöt
vös) 
7-8. osztályos lányok: 1. Hosszú Dóra 
(Gáyer) 
Az idén először kapcsolódott a rendez
vénybe a Vas megyei, valamint a celldö

mölki Baleset-megelőzési Bizottság is, ke
rékpáros ügyességi versenyt rendeztek a 
tanulóknak. Értékes tárgyjutalomban, 
éremben és serlegben részesítették az 
alábbi tanulókat, valamint a 4. 5. és 6. he
lyezetteket is. 
Alsó tagozatosok leány egyéni versenye 
1. Kiss Valentina (Gáyer) 
2. Lisztes Tamara (Eötvös) 
3. Németh Virág (Gáyer) 
Alsó tagozatos fiú egyéni verseny 
1. Barti Norbert (Kemenesmihályfa) 
2. Horváth Dávid (Gáyer) 
3. Kiss Gyula (Kemenesmihályfa) 
Felső tagozatos leány egyéni verseny 
1. Szabó Andrea (Gáyer) 
2. Németh Adrienn (Szeleste) 
3. Kondor Vivien (Gáyer) 
Felső tagozatos fiú egyéni verseny 
1. Zámbó Gábor (Kemenesmihályfa) 
2. Gréczi Barnabás (Gáyer) 
3. Tritemmel András (Szeleste) 
Csapatverseny 
T. Gáyer Gyula Általános Iskola, Celldömölk 
2. Bercsényi Általános Iskola, Kemenesmi
hályfa 
3. Eötvös Loránd Általános Iskola, Celldömölk 
A verseny valamennyi versenyzőjének gra
tulálunk, további eredményes sportolást 
kívánunk! 
A rendezvény szervezői valamennyi támo
gatójuknak köszönik a segítséget! 

»VA55 VERA 

Heten voltak 
Horváth Győző, Szita József, Kuthi László, Pukler István, Vajda Jó
zsef, Varga Sándor és Tarczi Ottó, akik a CVSE örökös dísztagjai cí
met viselték. Közülük utolsóként, szeptember 26-án mély részvét 
mellett Tarczi Ottótól vettünk végső búcsút a celldömölki temető
ben. E hét labdarúgó közül hárman az 1927-1928. évi legendás hí
rű CESE, négyen pedig az 1940-1941. évi CVSE bajnokcsapatának 
voltak tagjai. A Tarczi Ottó temetésén megjelentek csendes főhaj
tással búcsúztak az édesapától, munkatárstól és volt sportolótól. 
Mint sportoló két sportágnak volt szerelmese: az atlétikának és a 
labdarúgásnak. Atlétikában kiváló magasugróként a leventeegye
sületben az 1940-es évek elején ért el sikereket. Labdarúgásban 
1938-ban igazolt a CVSE szakosztályához, és mint ifi játékos az or
szágos vasutas ifjúsági bajnokságban április 17-én a Budapesti Tö
rekvés SE ifjai ellen mutatkozott be Celldömölkön. Testi felépítése 
következtében a CVSE csapatában mindvégig a jobbhátvéd posz
ton igyekezett maradandót nyújtani. Gyorsan kitűnt játékával az 
ifjúsági és a Balaton-bajnokságban szereplő tartalékcsapatban, és 
1940. március 31-én már az első csapatban kapott helyett. Bemu
tatkozásakor a Kéri - Tarczi, Szombathelyi J., Döbröntei - Pukler, 

Tarrósy - Somo
gyi L., Osváth, 
Süle B., Hubert, 
Budai összeállí
tásban játszó 
CVSE hazai pá
lyán 6:0 arány
ban győzte le a 
SOTEX csapatát. A következő bajnoki idényben tagja volt a bajnok
ságot nyert csapatnak is. Mind a munkahelyén, a MÁV Géptelepen, 
mind azt megelőzően, a sportban, szorgalmas, csendes emberként 
ismerték és szerették munkatársai, sportbarátai. Amilyen csende
sen élte le életét, olyan csendben hajtotta örök álomra fejét. Tá
vozása okot ad arra nekünk, hogy rajta keresztül még egyszer 
mind a hét kitűnő celldömölki labdarúgótól újra elbúcsúzunk: Ottó 
bácsi, nyugodj békében! Emléketek fenn marad a jövőben is! 

"TARRÓSY IMRE 
A játékostársak között Pukler István, Varga Sándor, Né
meth István, Tarczi Ottó, Vajda József 
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Október 11-én 9-16 óráig 
A FORD Ő S Z I A J Á N L A T A Ö N N E K : 
FordFiesta 
Kategóriájában a legmegbízhatóbb, 
már 2 . 1 4 5 . 0 0 0 forinttól elérhető 

FordFocus - A vezető modell 
akár 2 . 7 4 9 . O O O forinttól 

FordMondeo 
A luxus új kategóriája 4 . 9 9 0 . 0 0 0 forinttól 
FordTransit - Vele most legalább 5 0 0 . 0 0 0 forintot takaríthat meg! 
Raktári autóinkból további kedvezmények! 

M i n ő s é g . M e g b í z h a t ó s á g . (<§ 
2 év tel jeskörü garancia 

F O R D S T R A U S S AUTÓSZALON 
S z o m b a t h e l y , Zanat l u. 5 8 . Tel. : 9 4 / 5 1 2 - 8 6 0 , 9 4 / 5 1 2 - 8 7 0 • w w w . s t r a u s s . h u 

C S O P O R T 
T A G J A 

Akciós B0MZÜM 

kínálatunk! 
I. o. greslapok 2.000 Ft/m2-től 
I. o. járólapok 2.000 Ft/m2-tő! 
I. o. csempék 1.410 Ft/m2-től 
Beltéri ragasztók 1.000 Ft/25 kg 
Fagyálló ragasztók 1.300 Ft/25 kg 
Fugázók 1.000 Ft/5 kg 
Padlókiegyenlítő 2.600 Ft/25 kg 
• Eurozán szárító vakolat 
• 0SB lapok, gipszkartonok 
• Homlokzati szigetelő rendszer 
• Izolyt szigetelő 
• Fenyő- és műanyag ajtók-ablakok 
• Velux tetőtéri ablakok 
• Porotherm és Ytong falazó 
• Beton pince falazó - térburkolók 
• E típusú betongerendák 
Tüzelő: Ledviee dió 1.900 Ft/q 

Druzsba kocka 1.500 Ft/q 
Lengyel dió 2.400 Ft/q 

T Ü Z É P K E R Rt. 
Celldömölk, 61 sz. telep. 
Építők útja t?fc<a 

Megrendelést telefonon is 
felveszünk! ^s^S 

Telefon: 95/420-183 

»Felnőttképzés 
Szombatonként Pápán nyolc általánossal alapfokú gyer
mekfelügyelő OKJ szakképzés indul november 8-án. 
Krúdy Bt. 1071 Budapest, Bajza u. 1. Telefon: 06 1/321¬
3519, 06 20/915-6603. 

A jánosházi Szent Imre Általános Iskola pályázatot hirdet 
magyar és könyvtár szakos tanári állásra határozott időre 
2004. február 1-jei belépéssel. 
A pályázóval szemben támasztott feltételek: megfelelő 
végzettség, diplomamásolat, plébánosi vagy lelkészi aján
lás, kézzel írt önéletrajz, keresztény elkötelezettség. 
A pályázat beadásának határideje: 2003. november 14. 
Cím: Szent Imre Általános Iskola 
9S45 jánosháza, Ady Endre u. 14. Telefon: 06 95/450-103 

Lehetőséget keres vagy kifogást? 
Saját üzletét 

építse fel a segítségünkkel! 

Telefon: 06 30/603-2352 

http://www.strauss.hu


Soltis-
fesztivál 
Soltis Lajos színész-rendező 
halálának 3. évfordulóján or
szágos fesztivált rendezett a 
nevét viselő celldömölki szín
ház a múlt hét végén. A Soltis 
Lajos Színház Örkény Tóték cí
mű darabjával emlékezett 
egykori társukra. Az ese
ményről a következő lapszá
munkban tudósítunk. 

BEIXIKŐ F Ü R D Ö S Z O B A S Z A L O r V 
KÍNÁLATUNKBÓL: 
• új spanyol csempék 
• 9 mm-es vastagságú GRES porcelán járólapok, 

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

csaptelepek egyéb fürdőszobai leiszerelések 
• burkolási segédanyagok, ragasztók, fugázók 

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

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 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 Ft-os próbacsomaggal kötöttségek nélkül! 

Mit is tud a szélessávi 
A Cellkábcl Kábcl-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 mostt 

Akár Kábelnct ALAP, akár Kábelnet BŐVÍTETT hozzáférést vásárol, 
100 Vos belépési díjkedvezményben resiesul! 

Bővített plusi díjcsomagtól kábelmodemet díjtalanul biztosítunk. 

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

» Koncert 
A kedvelt énekes, Zorán koncertezik Celldömölkön a 
Kemenesaljái Művelődési Központban október 13-án 19 
órakor. 

» Könyv 
„Itt van az ősz, itt van újra" - igen, bármilyen hihetetlen is, 
vége a hosszú, forró nyárnak. A nappalok egyre rövidebbek 
és hűvösek az esték. A bágyadt napsütés még melegíti 
ugyan arcunkat, lelkünket, de már tudjuk: visszavonhatat
lanul közeleg a tél, ismét elmúlik egy év. 
Az ősz meditatív hangulatához illő - feloldó olvasmányokat 
és zenéket szeretnék figyelmébe ajánlani, T. Olvasó! 

Henry Gideh Coco Chonel (Európa Könyvkiadó, 2002) Sokré
tű monográfia és izgalmas fordulatokban bővelkedő karrier
regény. A Chanel-sztori minden idők egyik legnagyobb ívű 
sikertörténete. Olyan út, amely a szegényházból a tisztes 
polgári lét közbenső állomásán keresztül egészen a sznob 
párizsi elit világába vezetett. Egy rendkívüli személyiség hi
teles életrajza, amely kordokumentumnak sem utolsó. 
Rendkívül izgalmas, pozitív energiákat sugárzó könyv. 

jean - Chrisctophe Rufin: Iszfohán megmentése (Európa 
Könyvkiadó, 2002) A rövid úton világhírűvé vált Az 
Abesszin című regény folytatása. Az orvos-diplomatából 
lett író ezúttal is az európai ember számára ismeretlen vi
lágba, Dareiosz utódainak birodalmába, a mesés Perzsiába 
kalauzolja el olvasóit. Az érdekfeszítő történet mellett hihe
tetlen mennyiségű információt és történelmi tudásanyagot 
rejt a mű, melyek kapcsán valóban a XVIII. századi Iránban 
érezhetjük magunkat. Rufin könyve a nyári utazások képze
letbeli folytatása is lehet. 

» Zene 
Szabó Tamás és a Spo Dee 0 Dee (MMM Records, 2003) 
Azóta, hogy feloszlott a Palermo Boogie Gang, minden 
„oszlásnak indult" tagjától azt várjuk, ha nem is minden
ben, de egy kicsit emlékeztessen már a régi szép időkre. 
Na, Szabó Tamás zenéje ilyen. Remek boogiek, húzós blue-
sok, jó harmonikafutamok, egyéni stílusú nóták és a felele
venített régi nagyok elfelejtettnek vélt dalai. 
Az album nem az álmodozások kísérőzenéje, inkább pör
gős, optimizmust sugárzó dalok összekapaszkodása. 

Vanessa Mae és az album címe is Vanessa Mae (EMI, 2003) 
Ez az ázsiai lány és a hegedű együtt maga a zene, a művé
szet, a halhatatlanság és időtlenség. Lehet bármilyen a 
kedvem szívesen hallgatom: ha kell vígasztal, megnyugtat, 
„feldob" - egyszerűen jobbá tesz. Ezen az albumon Bach, 
Vivaldi, Puccini mellett örökzöld dalokat, diszkóslágereket 
is játszik. Teljesen mindegy milyen műfajhoz is nyúl 
Vanessa, mindenből képes felejthetetlent varázsolni. Hege
dűje siratja az őszi elmúlást, de élteti a megtisztító telet, és 
reméli a tavaszi újjászületés eljövetelét. Vanessa Maet ne 
csak füllel de lélekkel is hallgassuk. 

»P. HORVÁTH MÁRIA 

Októberi világnapok 
1. Az idősek világnapja, Zenei világnap 
5. A pedagógusjogok világnapja 9. Postai világnap 
10. A lelki egészség világnapja 14. Szabványosítási világnap 
15. A látássérültek (a fehér bot) nemzetközi napja 
16. Élelmezési világnap 
17. A szegénység elleni küzdelem világnapja 
24. Az ENSZ napja 
31. A reformáció emléknapja 

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

