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Celldömölki Kábeltelevízió
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Szélessávú Internet • 14 órás online kapcsolat • Fix havidíj

Celldömölk
Sági

CBA Markét
u. 18.

Miért?
- nincs telefon,
- nincs számolgatás,
- most 0 Ft-os bekötési díjért,
- akár 768 kbit/sec letöltés,
-szüntelen szórakozás KÁBELEN!

A k c i ó s ajánlata
Az akció
november 5-16-ig tart

Dánon kefir, 175 g
O k é joghurt, 150 g, 5 ízben
CBA kocka margarin, 250 g
Vasi disznótoros csomag
S Á G A vasi vagdalt, 1000 g
Mikulás, 28 g
Boci mikulás, 60 g
Knorr levesek, 65 g
Coca-cola vanília, 2 I
Kőbányai sör, 0,5 I dobozos

u e i i - v a s
i v n .
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 m o t o r f ű r é s z a k c i ó !
Vásárolja meg láncfűrészét most 20%-kal olcsóbban!
-,4to» 340 iD^esrj89.900 Ft (40,8 cm ; 2.7 Le)
-5Éfc>. H 345 Ü&re80"99.900 Ft (45 cm ; 3,0 Le)
' " Í_zt~ H 350 Í35^0Ü'112.S00 Ft (49,4 cm ; 3,1 Le) ÖHusqvarna
Jonsered -&&TÖO0" 57.800 Ft
J
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Alkatrészek, láncolajok, adalékolajok, reszelők, zsírok,
láncok, gyertyák nálunk beszerezhetők!
K A N D A L L Ó K

NAGY V Á L A S Z T É K B A N

A K C I Ó S

folyamatos beszerzése

Á R O N !

miatt a/ árváltozás jogát fenntartjuk! A képek

próbálja

próbacsomaggal

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

kötöttségek

100 V o s belépési d í j k e d v e z m é n y b e n

nélkül!

részesül!
biztosítunk.

Ügyfélszolgálat: Celldömölk, Kossuth L. u. 16. Tel.: 95/423-423
info@cellkabel.hu www.cellkabel.hu
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Celldömölkön 2 sz.,
konyhával, garázzs
Celldömölkön 3+2xfél szobás teleionos la
kás eladó. LáF: 10,5 M Ft
Celldömölkön 2 H / 2 sz. konvekloros lakás,
garázzsal eladú. I.áf: 9.3 M Ft
Nagysimonyiban 2 szobás cs. ház, közművek
kel, 850 m' telken eladó. I á n 6,5 M Ft
__M|_H|^_^_^_Hi_^_m^_^__B^_|
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C e l l d ö m ö l k ö n 110 m'-es, cs.ház, beép. kony
hával, garázzsal eladó, tár: 15,7 M Ft
J á n o s h á z á n 5 szoba-nappali elrendezésű
rendkívül igényes cs.ház eladó. Lát: 20 M Ft
Celldömölkön 2 szobás, 57 m'-es, gázfűtéses
lakás eladó. I.ár- 7,5 M Ft
Celldömölk belvárosában, 3 szobás, 90 m'es egyedi gézi., igényesen felújítóit, k i f ő - '
gástalan állapotú lakás eíadó. L á n 12,9 M Ft

Celldömölkön i szobás csal.ház, közmü

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház eladó. I.ár: 13 M Ft

vekkel, garázzsal eladó. l.ár : 11 M Ft
Vönöckön 2 sz. parasztház eladú. I.ár: 500 e FI

Pápocon |0 áll. tornácos paraszth. eladó. _fc 3M Ft

Kmagasiban 2 sz. parasztház, közmúv. 3,9 M FI.

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

Celldömölkön 2 szinte; családi ház (4 szoba,

Celldömölkön 5 sz.+étkezds, cs.ház, 2 WC-vel

^nappali), közmüvekkel eladó. i.ár: 8,5 M Ft

2 fürdővel, garázzsal eladó. Lfc 2A M Ft

leiken, műhellyel eladó. l . ar: 8,5 M K

illusztrációk!

ki

B ő v í t e t t plusz díjcsomagtól M bel m o d e m e t d í j t a l a n u l

Jánosházán 100 m -es cs.haz, 2080 m'-es

• Samsung mikrosütő 20 I 16.990 Ft
• Rádiós magnók 3.490-6.990 Ft
• Mini HIFI 39.900 Ft-tól
• Hegesztő trafó 13.900 Ft
• 4 az l-ben szett 12.990 Ft
Barkácsgépek nagy választékban (sarokcsiszolő, köszö
rű, szalagcsiszoló, gyalu, fúrógép)
• 6 fejes Samsung videó 29.900 Ft
A termékek

vannak,

Ft-os

Mit is tud a s z é l e s s á v i
A Cell kábel Kábel-Net szélessávú kapcsolata azonos idő alatt akár tízszer
több tartalmat közvetít, mint a modemes kapcsolat.
A nagyobb átviteli sebesség kihasználásával kibővülnek
a web által nyújtott lehetőségek.
Az Internet-szolgáltatás segítségével valós időben használhat interaktív,
vídeo, 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 Kábelnet ALAP, akár Kábelnet BŐVÍTETT hozzáférést vásárol,

5 7 Ft
4 9 Ft
7 9 Ft
6 7 9 Ft/cs.
4 9 9 Ft
6 5 Ft
1 4 9 Ft
1 2 5 Ft
2 3 9 Ft
1 1 5 Ft
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Ha kétségei
havi 2500

Nagysimonyiban 3 szobás, 100 m'-es, cs.ház,
aknás garázzsal eladó. I án 10,9 M FI
állapotú 2 generációs

Celldömúlkön 94 m'-es, 2-3xfél szobás

Celld-ön igényes

lakás, étkezővel eladó, l i n 13,5 M FI

családi ház, 2 qarázzsal eladó. I.ár: 24 M FI

Celldömölkön 2 szoba+nappalis cs.ház, 800 m'
telken, mellékép.-lel eladó. Léi: 11,9 M f t
Jánoshazán 2 sz.+nappalis, 100 m'-es cs.ház,
501 m' lelken sürgősen eladó. I.ár: 4,6 M f 1

Celldömölkön 95 m'-es, belvároshoz közeli
cs.ház eladó. I.ár: 12 M FI
Celldömölk közp.ban 76 m - e s , 1 *2félszobás
lakás, konyhabútorral eladó. l.ár: 11.5 M Ft

Ú j d o n s á g o k : Celldömölkön 4 szobás belvárosi cs.ház, garázzsal eladó. Ir.ár.: 16,9 M Ft.
Celldömölkön 3 szobás, gázfűtéses cs.ház, garázzsal, 900 m ' t e l k e n eladó. Ir.ár.: 11 M Ft.
Celldömölkön 80 m'-es összközműves családi ház, 800 m ' t e l k e n eladó. Ir.ár.: 8,2 M Ft.
Celldömölkön belvárosi, 6 szobás 2 generációs családi ház eladó. Ir.ár.: 26 M Ft.
Meggyeskovácsiban téliesíthetó nyaraló, épített kertben sürgősen eladó. Ir.ár.: 4,2 M Ft.
Egeralján 2 szabás 80 m'-es parasztház, istállóval, kamrával eladó. Ir.ár,: 3 M FI.
Külsóváton 2 szobás csal.haz, 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.kápolnán 2 szobás, 80 m'-es, igényes áll. cs.ház, 3000 m ' l e l k e n eladó. Ir.ár.: 8 M Ft.
Info: 06-30/9938-439, 06-70/316-8752 Cím: C e l l d ö m ö l k , Rákóczi u . 10.
h t t p : / / w w w . c e l l i - u d v a r h a i . h u • E-mail: (elli_udvarhaz_ingatlan@yahoo.com
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Ősszel
Frissen hullott, vastag avaron
lépdelek. Lépteimet visszafo
gom, a levélszőn?eg arra kész
tet, hogy lassítsak 3 tempón. Mi
közben a lehullott levelek zörög
nek a talpam alatt, arról kezdek
gondolkodni, mit is jelent ne
kem az ősz. Valamikor, ifjonc ko
romban egybemosódtak az év
szakok. Szinte egyformán szeret
tem valamennyit, mindegyiknek
megtaláltam a maga szépségét.
Később, már kicsit fáradtabban lévén pedagógus - a munkakez
dést, a mindennapi stressz kez
detét jelentette számomra ez az
évszak, de a jól ismert, kipihent,
megbarnult és vidám gyermek
arcok újbóli felfedezése mindig
feldobott. Ma, kicsit idősebb fej
jel van időm felfedezni az ősz
valódi világát. Nemcsak a nyári
nap érlelte gyümölcsök begyűj
tését tudom élvezni. Van időm
meglátni és szemlélni a költözni
készülő madárcsapatokat, tanul
mányozni, hogy a diófa miként
könnyezi meg a hirtelen fagytól
egyszerre lehulló leveleit.
Ugyanakkor élvezem azt a - leg
kiválóbb festők által is nehezen
visszaadható - színvilágot, amit
csakis ez az időszak tud produ
kálni. Mint fotós pedig kihaszná
lom az őszi napsütés adta csodá
latos lehetőségeket. Emellett
pórusaimban érzem, hogy a ter
mészet miként hajtja szépen,
lassan álomra a fejét.
Miközben erről elmélkedem, hir
telen óvodások színes dzsekikbe,
anorákokba öltözött vidám kis
csapata vesz körül, akik őszi fale
veleket gyűjtenek. Én is felveszek
egyet, és egy kis szöszkének
adom, hogy nézd csak, milyen
szép ez is! Tedd a többi közé!
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Új telefonszámok
Megváltozott Celldömölk Város Pol
gármesteri Hivatalának telefonszá
ma. A központot az 525-810-es szá
mon, az okmányirodát az 525834/835/836-os számokon lehet
elérni. A titkárság telefonszáma vál
tozatlan, 420-016. Fax: 420-304, e¬
mail: phcell@cellkabel.hu.

Felszentelt Hajnalcsillag
Október 25-én szentelték fel Celldö
mölk régi-új intézményét, az evangé
likus egyház működtetésében lévő
Hajnalcsillag Óvodát. Szeptember
utolsó napjaiban beíratták azokat a
gyerekeket is, akik az idáig hiányoztál?
abból a létszámból, mely a kétcsopor
tos óvoda működtetéséhez szükséges
volt. Mára 48 kisgyermekkel foglal
koznak két csoportban: négy óvónő,
két dajka és egy konyhai dolgozó. Az
intézményben melegítőkonyha üze
mel, az étkeztetést a Rezgőnyárfa ét
teremmel közösen oldják meg. Az
óvodában közel azonos a lányok és
fiúk aránya, közülük mindössze öt be
járó van, a többiek celldömölkiek.
A felszentelési ünnepség október 25én volt. A református templomban
gyülekeztek az ünnepi alkalom részt
vevői. Szentpóly-juhósz Imre köszön
tő szavai után ittzés János püspök és
Vető István esperes prédikációja kö
vetkezett.
„Külön örömömre szolgál - mondta az
evangélikus püspök -, hogy ezen a he
lyen szentelhetem fel az új óvodát. Jel
képnek tekintem, hogy a református
templomban tartjuk ezt az istentiszte
letet, mely a katolikus plébánia mel
lett lévő, az evangélikus egyház által
feltartott óvodát szenteli fel. A három
felekezet békés együttműködésének
jelképévé válhat az intézmény."
A templomban megjelenő vendége
ket a mai és-egykor volt óvodások
köszöntötték. Ezt követően ünnepi
közgyűlés kezdődött, melynek kere
tében Sághy András evangélikus lel
kész köszönő szavai mellé emlék
könyvet is adott mindazoknak, akik
áldozatos munkájukkal segítettek az
óvoda újraindításában.

A bensőséges ünneplés emléktábla
felavatásával folytatódott: Bálint
László egykori celldömölki evangéli
kus lelkészre emlékeztek a résztve
vők, az óvoda alapítása az ő nevéhez
fűződik, de tízéves fennállását már
nem érhette meg. Helyette özvegye,
Bálintné Varsányi Vilma fogadta a
megemlékezés és köszönet szavait.
Ezután került sor az óvoda tényleges
felszentelésére: kilenc lelkész áldásá
val és az alkalomra választott igéjé
nek elmondásával szentelték fel az
óvodát. Az ünnepségen résztvevők
ezt követően a polgármesteri hivatal
ba mentek, ahol Fehér László polgár
mester fogadta őket. Rövid köszöntő
jében a jövőben várható jó együtt
működésről beszélt, valamint meg
köszönte az intézmény fenntartói
nak, hogy a várostól nevelési funk
ciókat átvállaló óvoda kezdte meg
működését.

FOTÓ: HETÉNYI LÁSZLÓ

A megszépült épületre hamarosan
felkerül az óvoda jelképe a Hajnalcsil
lag, mely Golovich József keramikus
művész munkája.
"NÉMETH IBOLYA
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Pályaválasztás előtt

Városunk szakiskolája, a Celldömölki
Műszaki Szakközépiskola és Szakisko
la is bemutatkozott a közelmúltban
megrendezett megyei pályaválasztá
si és képzési vásáron, Szombathe
lyen. Az érdeklődő nyolcadik osztá

lyosok és szüleik megismerkedhettek
az intézmény képzési rendszerével, a
választható szakokkal. Vargo László
iskolaigazgató elmondta, hogy a vá
sáron kívül több formában is megisímertetik az iskolát az érdeklődőkkel:
rendeztek nyílt napot, az általános is
kolákban szülői értekezleteken mu
tatják majd be az iskolát, és január
ban a náluk tovább tanulni szándéko
zó diákokat és szüleiket fogadják az
intézményben. Az igazgató hozzátet
te: minden évben hangsúlyozzák,
amennyiben a nyolcadikosok által ki
választott szak van Celldömölkön, ak
kor ne válasszanak más városokban
iskolát. Tanévkezdés után évente
többen jönnek vissza akár a szakisko
lába, akár a gimnáziumba, mert a
gyerekek nem tudják megoldani
vagy nem bírják a bejárást, esetleg
nem tudnak hozzászokni a kollé
giumhoz.
»16.

Felújították Bobán
az orvosi rendelőt °
h0

Átadták a felújított orvosi rendelőt
Bobán, október 23-án, az 1956-os
forradalom ünnepén. Szobó Ferenc
polgármester ünnepi köszöntőjében
kitért arra, hogy az 57 négyzetméte
res régi épületet 133 négyzetméte
resre bővítették. A munkálatok au
gusztus 10-én kezdődtek, és október
23-án fejeződtek be. A felújítás után
elkülönült a védőnői szolgálat és a
háziorvosi rendelés, ezáltal az egész
séges csecsemőknek nem kell egy
légtérben lenniük a beteg felnőttek
kel. A falu vezetése pályázatot nyúj
tott be a 2003. évi területi kiegyenlí
tést szolgáló fejlesztési célú támoga
tás pályázatára, melyen 8 millió 183
ezer forintot nyert. Több éves takaré
koskodásuknak köszönhetően saját
forrásból 3 millió 507 ezer forintot si
került erre a beruházásra elkülöníte
niük, így a korszerű, minden igényt
kielégítő orvosi rendelő kivitelezése
11 millió 690 ezer forintba került.
Természetesen még van tennivaló
bőven a rendelő környékén, de a fa
lu lakóinak hozzáállását ismerve ezt
is meg fogják oldani a bobaiak lehe
tőségeikhez mérten. Szabó Ferenc
polgármester köszönetet mondott a
szakemberek mellett a falu lakóinak,

l

akik társadalmi munkában segítettek
a rendelő építésekor.
Ezen a napon rendezte a Bobai Dalos
kör az Öszköszöntő Dalos Találkozót.
A rendezvényen először a házigazdák
léptek a színpadra, majd Szabó Fe
renc polgármester és Kovács Ferenc
országgyűlési képviselő köszöntötte
a jelenlévőket. A köszöntések után
először a Győrvári Dalárda műsorát
láthatták a nézők. Az Ádám Jenő Ze
neiskola és Művészeti Alapiskola Ke
menesalja Néptánccsoportja több
műsorszámmal is kedveskedett a je
lenlévőknek.
A délután folyamán tapsolhattak a
káldi, a balatonedericsi, az egyházashetyei dalosoknak, az ostffyasszonyfai dalosoknak és citerásoknak, akik
színvonalas műsorukkal léptek fel a
dalostalálkozón. Elhangzott Bach,
Bárdos és számtalan ismert zeneszer
ző műve, néger spirituálé, népdal és
csúfoló is.
A találkozó végén a Bobai Daloskör
műsorával zárult a rendezvény műso
ros része. Valamennyi résztvevőt va
csorával vártak a szervezők, és aki
nek volt kedve, az táncra is perdülhe
tett az est folyamán.
»VASS VERA

Intézményi
átalakítások
Három éve az előző képviselő
testület megszüntette a Város
gondnokság (a* korábbi GAMESZ)
intézményét, amely addig ellátta
az óvodák, iskolák, a könyvtár
gazdálkodási feladatait, és új, ön
álló vagy részben önálló gazdál
kodó szervezeti egységeket alakí
tottak ki az intézményeknél. A je
lenlegi képviselő-testület úgy
döntött, hogy a jövő év január 1jétől ismét egységes szervezetbe
- Intézményi Gazdálkodást Ellátó
Szervezet, IGESZ - vonja az intéz
mények gazdálkodását. Az átala
kítástól pénzügyi megtakarítást
remél az önkormányzat. Az új
gazdálkodási szervezetbe az óvo
dák, az iskolák, a könyvtár, a mű
velődési központ, a Városgond
nokság és a Népjóléti Szolgálat
tartozik majd.
A képviselő-testület korábban
döntött arról, hogy átalakítják a
Népjóléti Szolgálat szerkezetét.
Az átszervezés kidolgozására
Benkóné Remport Lillát bízták
meg. A megbízott intézményve
zető elkészítette az intézmény
módosított szervezeti és működé
si szabályzatát, amit a képviselők
az október 29-i testületi ülésen
elfogadtak. Eszerint az intézmény
részlegeinek - idősek klubjai, idő
sek otthona, gondozóház, gyer
mekjóléti szolgálat, technikai cso
port - nem lesznek külön vezetői,
a vezetői feladatokat az igazgató
és szakmai helyettese látja el, áz
adminisztratív
tevékenységet
azonban továbbra is a telephelye
ken végzik. Mivel a bölcsődés ko
rú gyerekek ellátása speciális
feladat, a bölcsődének továbbra
is önálló vezetője lesz. Megszün
tetik a mentálhigiénés csoportot
is, melynek feladatait meglévő
szakemberekkel, szociális munká
sok segítségével látják el. Az át
szervezés létszámleépítéssel is
jár, kilenc dolgozó felmentési ide
je január végén jár le. A szerveze
ti és működési szabályzatot nyílt
ülésen tárgyalta a testület. A zárt
ülésen a képviselők úgy döntöt
tek, hogy visszahelyezik funkció
jába a korábban felmentett igaz
gatót, Csizmoziáné Hubert Móriát
a Népjóléti Szolgálat élére.

Utak, útjavítások
Az önkormányzat éves tervének
megfelelően folynak az utak kátyúzá
si munkálatai és a járdaépítések. Sza
bó Istvántól, a polgármesteri hivatal
műszaki osztályának ügyintézőjétől
megtudtuk, hogy a kivitelező kivá
lasztása miatt késtek a munkálatok.
A szakaszolás szerint a Koptik Odó ut
ca, a Nemesdömölki utca, a Horváth
Elek utca, Izsákfán a Bókod utca egyegy szakaszát újítják fel. Bár az utak
állapota és a lakossági igények sze
rint több útszakaszra is ráférne a javí
tás, arról a pénzügyi lehetőségek
függvényében az önkormányzati
szakmai bizottságok javaslata alapján
a képviselő-testület dönt.
Nyáron garanciális munkákat végez
tek, vagyis a korábban épített utakat

az építést végző kivitelező költségére
újították fel. A Budai Nagy Antal utcá
ban a járdát javították, a Sági úton a
szennyvízaknákat aszfaltozták újra,
és javították a fekvőrendőrt a régi
postaépület és a bank épülete között.
Szabó István azt is elmondta, hogy a
Kemélyép Kft. egyelőre nem végezte
el a garanciális javításokat a szenny
vízcsatorna építése után helyreállí
tott utakon. A szerződés alapján a
kft-nek el kell végezni a garanciális
és szavatossági feladatokat is.
Amennyiben záros határidőn belül
nem történik meg a javítás, akkor az
építtető önkormányzat jogi eszközök
höz folyamodik.
»T.G.

A forradalomra
emlékeztek
Városszerte ünnepségeket rendeztek az 1956os forradalom emlékére. Felidézték a korabeli
eseményeket az iskolákban, a civil közös
ségekben, október 23-án pedig városi megem
lékezést tartottak. A temetőben felavatták a
forradalom emlékoszlopát, amit Gregorich
Ferenc ostffyasszonyfai népi iparművész
készített és az Alsósági Életfa Egyesület,
valamint a Kemenesaljái Trianon Társaság állít
tatott fel. A város vezetői és a különböző
szervezetek képviselői megkoszorúzták az
emlékoszlopot, majd Koloszár Zoltán '56-os
áldozat sírját. Az ünnepi megemlékezés a
világháborús emlékműnél - folytatódott, ahol
Kovács Ferenc országgyűlési képviselő mon
dott beszédet, és a szakközépiskola diákjai
adtak ünnepi műsort.

Díjemelésről döntött
a képviselő-testület
Testületi ülést tartottak a város kép
viselői október 29-én. Az ülés elején
Fehér László polgármester beszámolt
a két ülés között történt események
ről. Egyebek között elmondta, hogy
október 1-jétől a Városgondnokság
11 közhasznú munkást foglalkoztat
hat, bérüket a Vas Megyei Munkaügyi
Központ biztosítja. A közhasznú fog
lalkoztatottak részt vettek a kertésze
ti munkákban: gyepszélvágás, bozóttalanítás volt egyebek között a
feladatuk, és a temetőben egy új utat
is építettek. A polgármester szólt ar
ról is, hogy a városvezetés ausztriai
látogatáson vesz részt. Megtekinte
nek egy cukrászati üzemet, amelyhez
hasonló kezdheti meg működését
Celldömölkön is, ha a tárgyalások
eredményesek lesznek.
A képviselő-testület foglalkozott az
egyházak kérelmeivel. A Református
Egyházközség a közösségi házban fo
lyó munkák befejezéséhez, berende
zési tárgyak vásárlásához kérte az
önkormányzat segítségét. Az Alsósá
gi Plébániahivatal az alsósági és az
izsákfai templom renoválásához, az
Alsósági Evangélikus Egyházközség
pedig a Somogyi Béla utcai ingatlan
állagmegóvásához, felújításához kér
te az önkormányzat támogatásét. A
képviselők úgy döntöttek, hogy a
következő évi költségvetés tervezé
sénél figyelembe veszik az egyházak
kérelmeit.

A testület döntött a lakossági távfűté
si és melegvíz-szolgáltatási díjakról is.
A képviselők közül többen túlzottan
magasnak ítélték a díjemeléseket.
Felvetésükre Söptei Józsefné alpol
gármester elmondta: az önkormány
zat törekszik arra, hogy érvényesítse
a tulajdonosi jogait azoknál a szolgál
tató társaságoknál, ahol részesedése
van. Ezért nem emelkedett a hulla
dékszállítás és a víz díja. A távhőszolgáltató cégnél azonban nemcsak a tu
lajdonosi jogokat kellett figyelembe
venni, hanem azt is, hogy az előző
években nagymértékű beruházást
hajtottak végre. A beruházásnál a
másik fél, a Prométheus Rt. fektette
bele a pénzét. Az előző képviselő-tes
tület által kötött szerződésben ke
mény kötelezettséget vállalt a város,
amit be kell tartani. Az alpolgármes
ter elmondta, hogy a szeptemberi
testületi ülés utáni egyeztetéseknek
köszönhetően az emelés mértéke ki
sebb lesz, mint azt előzetesen java
solta a Prométheus Rt. Eszerint a táv
fűtés alapdíja 281,40 Ft/légm /év, a
melegvíz alapdíja 70,46 Ft/ légm'/év
a lakossági és a közületi felhasználók
nál egyaránt. A hődíj a lakossági fel
használóknál 1371, a közületeknél
1476 Ft/GJ. A képviselő-testület elfo
gadta a díjemelésről szóló rendelet
módosítását, ami november 1-jén lép
hatályba.
J

Válaszkeresők AöoAZ
Két összejövetele lesz ebben a hónapban a Vá
laszkeresők Klubjának. November 20-án 18
órakor Paksi Zoltán a Csillagutak üzenete című
könyvet mutatja be a Kemenesaljái Művelődé
si Központban. November 25-én 18 órakor
Balczó András lesz a vendége a klubnak, az
egykori sportoló az életútjáról, a magyarságról,
a küldetésről beszél.

Köszönjük, hogy az 1996. évi CXXVI. tv. alapján
2001. évi jövedelemadója 1 %-át könyvtá
runknak ajánlotta fel. A 72.973 Ft támogatást a
könyvtár szolgáltató-képességének fejleszté
sére használtuk fel. Kérjük, hogy 2003. évi jö
vedelemadója 1 %-ával továbbra is támogassa
könyvtárunkat. Számlaszámunk: 11747044¬
15425966 Kresznerics Ferenc Könyvtár
C
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CD-n a vegyeskar
Október 6-án Szombathelyen, a Bar
tók Teremben két másik kórussal - a
Szombathelyi Ifjú Zenebarátok Kóru
sa, a Szentgotthárdi Vegyeskar együtt CD lemezt énekelt fel a celldö
mölki Liszt Ferenc Vegyeskar. A há
rom kórust a Szombathelyi Szimfoni
kusok kísérték. Söle Ferenc karnagy
tól megtudtuk, hogy Weöres Sándor
verseiből készült Takács Jenő: Ének a
teremtésről szóló négytételes művét
már májusban énekelték Szentgott

hárdon, de a CD-felvételre csak most
került sor.
A hanghordozót novembertől lehet
majd megvásárolni a zeneműboítokban. A Liszt Ferenc Vegyeskar legközebb Szombathelyen lép a közön
ség elé. November 9-én négy másik
kórussal együtt a Szent Márton Kó
rustalálkozón, a Szent Márton Temp
lomban szerepelnek majd a celldömölkiek.
»VASS VERA

Díszesebb legyen
a karácsony

t 0 0 i

Repülni látszik az idő, hiszen nemrég
köszöntöttük az őszt, és október végén
már a tél is megmutatta az arcát. Talán
elsősorban a gyerekek, de néha mi, fel
nőttek is vágyakozva gondolunk az idő
re, amikor majd fehérbe burkolózik a
táj, lehet a téli sportok örömeinek hó
dolni, és leginkább lehet várni a kará
csonyt. Ki-ki a családjában próbálja
majd minél szebbé varázsolni az ünne
peket, örömet okozni az együttléttel, a
gondoskodással, az ajándékokkal. Ün
nepelünk, amihez az is hozzátartozik,
hogy feldíszítjük a környezetünket. A
város is ünnepi fényekbe borul a de
cember végi napokon. Igaz, az elmúlt
években több kritika is érte az önkor
mányzatot a celldömölki lakók részéről,
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hogy nem elég szép a karácsonyi dísz
kivilágítás. Hogy az idén hangulato
sabb, szebb legyen, az önkormányzat
szeretne több díszt kitenni a közterek
re. Mivel az önkormányzat anyagi lehe
tőségei végesek, szeretnék a vállalko
zók segítségét kérni. A képviselő-testü
let felkéri a vállalkozókat, hogy segítse
nek a karácsonyi díszítéshez szükséges
eszközök beszerzésével. Ha a város
rendelkezésére bocsátják az általuk vá
sárolt köztéri díszeket, az önkormány
zat gondoskodik a kihelyezésükről, és
vállalja a fel- és leszerelés költségeit is.
így más városokhoz hasonlóan már de
cember elején ünnepi fényekben ra
gyoghat majd Celldömölk.
»TULOK G.

Exhumálják a sírokat
Katonai sírokat tártak fel a közelmúlt
ban a hősi temetőben. A próbaexhumálás után jövőre a temetőben talál
ható maradványokat egy közös sírba
helyezik majd át.
A képiselő-testület egy korábbi dön
tés alapján a hősi temető helyén ami az iskolák mellett van - egy em
lékparkot szeretne kialakítani. A
Hadisírgondozó Intézet engedélyének
megszerzése után szerződést kötöt
tek egy temetkezési vállalkozóval, aki
négy sírt tárt fel az iskolai őszi szünet
alatt. A feltárás során mindegyik sír
ban találtak emberi csontokat, az

Az év
polgárőre

egyikben több halottét is. Dummel
Ottó, a polgármesteri hivatal műszaki
osztályának vezetője elmondta: vár
hatóan az összes sírban van emberi
maradvány, így az önkormányzat
költségvetésében több millió forintot
kell elkülöníteni arra, hogy jövő nyá
ron exhumálják a sírokat, és áthelyez
zék a csontokat. Új helyük a katolikus
temetőben, egy közös kriptában lesz,
ahova külön ládákba helyezve teme
tik el újra a maradványokat. A sírnál
emlékoszlopot állítanak majd a hősök
tiszteletére.
»T.G.

Nemzeti ünnepünk, október 23-a al
kalmából adták át a megye leg
kiemelkedőbb polgárőrének járó ki
tüntetést, amit ebben az esztendő
ben a celldömölki Gasparits Sándor
kapott. Az elismerés felterjesztöje
Lacza Péter, a celldömölki polgárőrök
vezetője volt. Ő 13 éve dolgozik
együtt Gasparits Sándorral, közvetlen
feletteseként figyeli és tiszteli kollé
gája munkáját. Az első szolgálatveze
tő Celldömölk területén, főleg a pos
ta környékén és a vasútállomáson
teljesít szolgálatot. Kiemelkedő mun
kájával, jó szervezőkészségével, a
szolgálat irányításával vívta ki az elis
merést és a lehetőséget, hogy neve
felkerüljön a kitüntetettek listájára.
Gasparits Sándor október 18-án vette
át Budapesten az elismerő oklevelet
és az ezzel járó pénzjutalmat.
»Kt.

Kosárbajnokság
Felnőtt kategóriában várjuk 10
fős csapatok jelentkezését. Egy
napos lebonyolítás, körmérkőzé
sek. Maximum 10 fő nevezhető
mindenféle megkötések nélkül.
Nevezési díj: 4500 Ft/csapat. Ne
vezés és bővebb információ:
Zámbó Ferenc, tel: 06 20/395¬
2336
Nevezési határidő: 2003. novem
ber 17.
Sorsolás a polgármesteri hivatal
ban 2003. november 17-én 15.30
órakor

» S Z A B A D I D Ő

Színházi misszió
A Szabadkai Népkör meghívására három
napot töltött a vajdaságban a Soltis Lajos
Színház társulata. Kasza Éva neve nem is
meretlen a celldömölki színházbarátok kö
zött, monodrámájával sokszor és sokaknak
szerzett már felejthetetlen perceket váro
sunkban. Ő tolmácsolta azt a meghívást,
melynek október 17-19. között tett eleget
a színtársulat. Már az odautazás napján 12 órás buszozást követően - szerepléssel
köszöntötték a vajdasági magyarokat a tár
sulat tagjai. A Csalóka Péter című előadást
vitték „ajándékba" a határon túl éló, ma
gyar szóra éhes közönségnek. A Szabadkai
Népkör színházterme a szó szoros értelmé
ben zsúfolásig megtelt: a 200 férőhelyes
nézőtéren közel 300 ember várta a celldömölkiek színjátékát. A celli színészeket is
meglepte, hogy néhány évvel a háború

» K U L T U R - M O R Z S A K

után milyen sok gondot fordítanak a szín
házak létére és karbantartására: szinte
minden településen van színházterem, ki
fogástalan színpadtechnikával. Az első este
baráti találkozóval ért véget, több tízéves
szakmai és emberi barátságok fűzik össze a
celldömölki és a vajdasági fiatalokat.
Már meg sem lepődtek a celli fiatalok,
hogy a Feketicsben és Bácskatopolyán is
mintaszerű felszereléssel fogadták a pro
dukciót és vendégjátékukat. A magyar
szót, a lelkiismeretes előadást nem min
dennapi vendéglátással hálálta meg a vaj
dasági közönség. Ugyanennek a napnak
estéjén még egy színésztalálkozón és bá
lon is részt vettek a celldömölki fiatalok,
akik hálából „grátisz" előadást tartottak:
vásári komédiákat mutattak be.
"NÉMETH I.

János vitéz a színpadon
AoOVr

» Tavasz a télben címmel Bokor Rudolf,
nyugdíjas iskolaigazgató fotókiállítása nyílik
a Kemenesaljái Művelődési Központ galériá
ján november 7-én (pénteken) 18 órakor.
Megnyitja: Pálné Horváth Mária, a KMK igaz
gatója.
» A Bank bán című magyar operafilmet vetítik a
Kemenesaljái Művelődési Központ színház
termében november 12-én (szerdán) 15
órakor. A belépőjegy ára 300 forint. <\QQ2T>
» A 2003/2004-es színházi évad nyitó előadása
lesz november 14-én (pénteken) 19 órakor a
Kemenesaljái Művelődési Központban. Mű
soron Lehár Ferenc: A víg özvegy - nagyope
rett két részben című előadása lesz. Szerep
lők: Csonka Zsuzsa, Leblancz Győző, Bozsó
József, Kovács Kati, Teremi Trixi, Laczó And
rás, Szirtes Gábor. Rendező: Leblancz Győző.
Az előadásra a bérleteken kívül a helyszínen
jegyeket is lehet vásárolni.
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» Növendékhangversenyt rendez az Adám Je
nő Zeneiskola és Művészeti Alapiskola no
vember 11-én (kedden) 16 órakor. Az iskola
hangszeres szólistái az intézmény kamara
termében mutatkoznak be.

Általános iskolás 4-6. osztályosok számára tartott színi előadást a budapesti Nevesincs
Színház október 30-án a Kemenesaljái Művelődési Központban. A Theátrum diákbérlet
darabján a magyar irodalom egyik jeles alkotásával, Petőfi Sándor János vitéz című el
beszélő költeményének feldolgozásával ismerkedhettek meg a kisdiákok.

» A Kis-Küküllő menti falusi műkedvelők szín
játszó találkozójára, Erdőszentgyörgyre ka
pott meghívást a Soltis Lajos Színház társula
ta. A fesztivált Celldömölk testvérvárosában,
Erdőszentgyörgyön rendezik november 2123-a között. A vendégművészek előadásain
kívül egynapos rendező-és színészképzést
tartanak a meghívott társulatok számára,
bemutatkoznak a helyi színjátszók, és Kata
lin-bált is rendeznek a vendégek számára.

Nem tesznek lóvá bennünket Október első hétvégéjén tartotta ala
kuló ülését a Kemenesaljái Lovas Ba
ráti Kör. Helyszíne a Celldömölk köz
vetlen közelében található Sándor
major volt. A megalakulás ötletgaz
dája a tanya tulajdonosa, Major Al
bert, akinek nem ez az első kísérlete
arra, hogy összefogja a lovaglás iránt
érdeklődőket. A találkozó élénk ér
deklődés mellett kis számú, de aktív
hallgatóságot vonzott. Major Albert

majdnem egyórás beszédében el
mondta elképzeléseit. A közel 40 éve
lovagló majortulajdonos hitelesen
beszélt a lovaglástanulás szépségei
ről és nehézségeiről.
Közel 30 lóból áll az az állomány,
amellyel az oktató rendelkezik, ebből
26 állatot képeztek ki versenyzésre.
Az Ötletgazda elhatározása szerint a
baráti kör tagjai jutányos áron (havi
5000 forintért) megtanulhatnak lova

golni, elsajátíthatják a lótartás szigorú
szabályait, megismerkedhetnek elmé
leti és gyakorlati tudnivalókkal. Komp
lex szolgáltatást szeretne adni Major
Albert abban az értelemben is, hogy
kisfilmek vetítésétől, a lovak tisztán
tartásán át minden olyan tudásanyag
gal megismerteti a baráti kör tagjait,
amely elengedhetetlen ahhoz, 'hogy
valaki értőn bánjon a lovakkal.
"NÉMETH I.
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Főzőverseny Volt egyszer rég...
a szüreten

Szomorkás őszi este volt. A kis falusi
ház konyháján ültünk a szomszéd Fe
rikével, és nagyon unatkoztunk.
Nagyanyám éppen betette a sparLovasok, feldíszített fogatok jelmezbe öltö heltbe az imént közösen kiszaggatott
zött „utasaikkal" járták be Vönöck és Keme- pogácsákat. A hokedlin álló nagy rá
nesszentmárton utcáit október második diót is bekapcsolta nekünk, de az ál
szombatján, vidámságot és jókedvet hintve tala kedvelt Kossuth adó komolyze
szét mind amerre jártak. Ekkor tartották nei műsora nem kötötte le a figyel
ugyanis a kétévente ismétlődő Vönöcki Szü münket. Ekkor a mama keménypa
pírt és tintaceruzát vett elő a konyha
reti Napot.
Újdonság is volt az idén, méghozzá kettő is. kredencből, babot és kukoricát hozott
Először rendeztek ugyanis szabadtéri bable be a kamrából. A lapra felrajzolta a
vesfőző versenyt, igaz ezúttal még kevesen malomjáték tábláját, és elmagyaráz
ta a szabályokat. Pillanatok alatt
vállalták a megmérettetést.
A rendezvény adott alkalmat arra is, hogy a megkedveltük az egyszerű játékot,
fővárosból Vönöckre költözött keramikus há és még a kisült pogácsa sem tudta
zaspár - Berta István és felesége, Sipos Ág abbahagyatni velünk az izgalmas
nes - bemutathassa alkotásait a falu lakossá játszmát. Szinte hihetetlen, hogy
ga és a vendégek előtt. A kiállító teremben mindez immár három évtizede tör
egymás mellett sorakoztak a különböző főző- tént. Ezekből az évekből megszámlál
és sütőedények és egyéb praktikus kerámia hatatlan ilyen emlékem van. Milyen
tárgyak. Láthattunk egyebek közt 20 literes élvezettel terveztem, rajzoltam és
főzőedényt is a különböző kuglófsütők, lábas festettem a papírbabának ruhákat és
tepsik, sparletfazekak és kancsók társaságá egyéb kellékeket, ragasztottam to
ban. Mind megannyi természetes alapanyagú jásfehérjével a gyufásdobozokból a
edény, amelyekben - ritkaság manapság - babaházba a bútorokat,-varrtam az
régi idők íz- és zamatvilágát eleveníthetjük általa évek alatt összegyűjtött képes
lapokból a díszdobozt és a könyvjel
fel családunk és vendégeink számára.
A kultúrotthonban a gyerekek tréfás jelene zőt. Babát rongyból, kukoricacsuhétekkel szórakoztatták a nagyérdeműt, majd a ból is készítettünk. De ő tanított meg
celli mazsorettek, a Kemenesalja Néptánc varrni, hímezni, kötni, horgolni is.
együttes és a pápai Szeptin Együttes operett- Kedves mai nagymamák, nagypapák,
összeállítása követte egymást, este pedig a dédikék! Remélem, hogy a Barbik, legók, puzzle-ok világában önök is el
Drazsé zenekar szolgáltatott talpalávalót.
varázsolják néha az unokákat ilyen
»VÖLGYI L. régi, egyszerű játékokkal. így ősszel
például együtt barkácsolnak fából
madáretetőt (amely összehasonlítha-

tatlanul esztétikusabb, mint a
műanyagflakonok), vagy kötöznek
csuhéból babákat. Ha pedig előkerül
nek a megsárgult fényképek, a régi
szép időkről szóló igaz történetekkel
szórakoztatják a Walt Disney-meséken nőtt kicsiket. Tudom, hogy önök
a szülőknél sokkal türelmesebben ve
zetik be 3 fiatalokat a sütés-főzés rej
telmeibe, és szoktatják hozzá a „lá
nyos" és „fiús" háztartási munkák
hoz. Ha egészségük és az időjárás en
gedi, hosszú sétákra, kirándulásokra
is szívesen elviszik a kis rosszcsonto
kat. Kérem, hogy tanítsák meg uno
káiknak a régi népi játékokat is. A
gombfocit, a különböző golyózásos
játékokat, az ördögrokkázást, 3 sz3badban pedig a karikahajtást, gólya
lábon járást, bigézést. Az ezekhez
szükséges egyszerű eszközök elkészí
tésére akár versenyt is rendezhetnek
a gyerekek között. Ha sok unoka nyü
zsög a nagyszülők körül, az énekes
táncos körjátékok kínálhatnak kelle
mes időtöltést. Gyermekkorom nagy
kedvence a sóderozás, a „beültettem
kiskertemet..." és a kemencézés volt,
a fiúk pedig az „Adj király, katonát!"
kezdetű versenyért rajongtak.
Minden nagyszülőnek azt kívánom,
hogy még sok-sok vidám napot tölt
sön el az unokáival, jó egészségben
játsszanak, beszélgessenek, kirándul
janak együtt, és saját gyermekkoruk
játékaival neveljék a mai fiatalokat a
mozgás szeretetére, ötletességre, ta
karékosságra, ügyességre, kitartásra!
»BALHÁSI ISTVÁNNÉ

Gólyákat avattak

BERTA ISTVÁN ES SIPOS AGNES KERAMIKUSOK

i a J

Szeptemberben új tanév kezdődött az is
kolákban, és mindenhol új diákokat köszönthettek. Van, ahol a hagyomány sze
rint az elsősöknek be kell bizonyítaniuk,
megfelelnek az elvárásoknak. így történt
ez a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban ís ok
tóber 10-én, a gólyabálon. A három új osz
tály műsorral mutatkozott be. Először a
9/A osztály lépett színpadra egy dallal,
majd eljátszottak a szavakkal. Ezután a
7/H műsora következett. Az osztály Mars
ról érkezett idegeneket köszöntött, s pro
dukciójuk zárásaként Róbert Burns Falusi
randevúját adták elő. A bemutatkozást a
9/B osztály zárta kecses hattyútánccal, a

iüol

Hattyúk tava című táncjátékból adtak elő
egy részletet.
A harmadik évfolyam feladata volt, hogy az
elsősökkel letetessék a fogadalmat. Az
újoncok ígéretet tettek, hogy mindig előre
köszönnek az idősebbeknek, mindenkit elő
re engednek az ajtónál, nem árulkodnak, ha
valami rendellenességet találnak, és segítik
társaikat. A gólyák piros csőrt és oklevelet
kaptak ajándékba, elismerve ezzel, hogy
teljes jogú tagjai lettek a gimnáziumnak.
A Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és
Szakiskolában december 19-én tartják a
gólyabált.
"SZIGETHY T.

Harminc év a helytörténet élén fow
A Celldömölki Honismereti Munkakö
zösség megszervezéséért és annak
30 éves vezetéséért a Vas Megyei
Honismereti Egyesület elnökségének
egyedi kivitelezésű, díszes oklevelét
kapta a közelmúltban Kóldos Gyulo
nyugalmazott könyvtárigazgató, a
munkaközösség vezetője, aki - és ezt
nem kis büszkeséggel mondjuk - kez
dettől fogva lapunk egyik munkatár
sa, a szerkesztőbizottság tagja.
Amikor a múltról kezdtünk beszélget
ni, elmondta, hogy bár harmincéves
a munkaközösség, a helytörténeti ku
tatás már a 60-as évek elején megin
dult a Hazafias Népfront szervezésé
ben. Annak az időszaknak az ered
ménye volt többek között a Keme
nesaljái Napok rendezvénysorozata
vagy a Kráterhangverseny. Mai ne
vén 1973 nyarán alakult meg a mun
kaközösség az ő vezetésével, aminek
az előző nyáron felavatott új könyv
tár adott működési kereteket. Mint
mondja, az új könyvtár minőségileg
is más helyzetet teremtett nemcsak
azzal, hogy kulturált körülmények kö
zé kerültek, hanem a megduplázó
dott állomány, a gyűjteményfejlesz
tés lehetővé tette a szélesebb és ala
posabb kutatómunkát.
Káldos Gyula nem kis nosztalgiával
emlékezik az alapító tagokra, akik
között volt vasutas, mérnök, egyházi

személy, orvos, tanár, akik sajnos
már nincsenek az élők sorában, egye
dül Núdosdy Lajos bácsi aktív még
ma is. A régiek helyébe újak jöttek,
közöttük városkörnyékiek is vannak.
A létszám ma is 25-30 fő.
Amikor arról kérdeztem Káldos Gyu
lát, minek köszönhető, hogy a mun
kaközösség 30 év után is működik és
életképes, azt válaszolta: szerinte an
nak, hogy kezdettől fogva mindenki
azt kutathat, ami hozzá közel áll, ami
a leginkább érdekli. Nincsenek kije
lölt, kiosztott feladatok. A foglalkozá
sokon, amelyeket szeptembertől má
jusig minden második csütörtökön
tartanak a Kresznerics könyvtárban,
mindenki szóhoz jut. 1974 óta vesz
nek részt pályázatokon. Nem kis
büszkeséggel említi, hogy a '80-as
évek elején már túlhaladták a hat
ezer oldalt, s ezek a dolgozatok a
könyvtárban mind megtekinthetők,
tanulmányozhatók. A munkaközös
ség minden évben módot ad az alko
tásra. A Kresznerics könyvtárral amely mindenben jó társ - közösen
nyilvános pályázatokat írnak ki, a ju
talmazásba pedig az önkormányzat is
besegít.
Amikor a „hogyan továbbról" érdek
lődtem, Káldos Gyula némi szomorú
sággal mondta, hogy a tagság meg
öregedett, a fiatalabb korosztályt csak

KALDOS GVULA ELNÖK

kevesen képviselik. Mint mondta,
kellene az uránpótlás, kellenének a
középiskolások, de sajnos ezt a ko
rosztályt különösebben nem érdeklik
a szülőföld régi történései.
Ezt hallva e sorok írója azon tűnődött
el, hogy ha lenne egy hely, ahol kö
zönség elé tárhatnák azt a hatalmas
anyagot, amit a város múltjával kap
csolatban a celli helytörténészek
összegyűjtöttek, azzal nemcsak mi,
felnőttek lennénk gazdagabbak, ha
nem a fiatalok is bizonyára nagyobb
érdeklődést tanúsítanának települé
sünk múltja iránt.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Jubiláló honismereti közösség
Fennállásának harmincéves évfordu
lója alkalmából szervezett a Kreszne
rics Ferenc Könyvtárban Vas megyei
honismereti napot a Celldömölki Hon
ismereti Munkaközösség. A megje
lenteket előbb Fehér László polgár
mester köszöntötte, aki beszédében
szólt arról is: a város vezetése min
dent megtesz annak érdekében, hogy
az egyesület által az elmúlt három
évtizedben összegyűjtött anyagok
minél előbb egy celldömölki mú
zeumban kaphassanak helyet. A pol
gármestertől Zsámboki Árpád, a Vas
Megyei Honismereti Egyesület elnöke
vette át a szót. Hangsúlyozta, a mun
kaközösség megalakulásakor a tagok
nemcsak azért szövetkeztek, hogy ér
tékeket tárjanak fel, illetve hogy azo
kat az utókor számára megőrizzék,

hanem azért is, hogy új értékeket te
remtsenek. Zsámboki Árpád az ünne
pi eseményen köszöntötte 90. szüle
tésnapja alkalmából Nódosdy Lajos
helytörténészt, aki először vehette át
a megyei egyesület Szülőföldért dísz
oklevelét. Szintén Szülőföldért díszok
levéllel ismerték el Kóldos Gyula, a
honismereti munkaközösség elnöké
nek eddigi tevékenységét. Az Orszá
gos Honismereti Szövetség oklevelét
vehette át Molnár Gábor, közművelő
dési szakreferens.
A megyei honismereti napon az
előadásoknak is fontos szerep jutott.
Németh Tibor könyvtáros, Káldos Gyu
la helytörténész, valamint Ilon Gábor
régész tolmácsolásában olyan kemenesaljai személyiségeket ismerhettek
meg az érdeklődők, mint Kis János

plébános, Berzsenyi Dániel felfedező
je, vagy éppen a 100 éve született
Szakály Dezső, alsósági néptanító.
Mayer László főszerkesztő bemutatta
az önkormányzat által is támogatott
Vasi Honismereti és Helytörténeti Köz
lemények celldömölki tematikus szá
mát, majd kihirdették a Kresznerics Fe
renc Könyvtár 50 éves és a Celldömölki
Honismereti Munkaközösség 30 éves
jubileuma alkalmából kiírt pályázat
eredményeit. A két különdíjas pályázó
Sükösd József és Sík Tamásné lett. A
harmadik helyezett Németh András, a
második helyezett Szabó Viktória, míg
a legjobb „Fejezetek Celldömölk máso
dik világháborús történetéből" című
munkájával Czirók András, az ELTE tör
ténelem-német szakos hallgatója lett.
»TÖMBÖLY ÁGNES

4-szer 25 = 100
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ALATTIAK

A '60-35 '70-es években épült
jellegzetes épületek közül ne
vezz meg hármat!
Melyik utcában volt a járásbíró
ság?
Sorolj fel néhány „új" utcát!
Meddig működött a b3Z3ltbány3
a Ság hegyen?
Mikor avatták a Kesztyűgyárat?
Hány óvodája volt Celldönnölknek a megjelölt korszakbsn?
Mikortól viseli Berzsenyi Dániel
nevét a gimnázium?
Kinek a nevét vette fel a „lányis
kola"?
Melyik iskola gyermekkórusa
volt a legeredményesebb ebben
a korsza'kban?
Milyen szakmákat tanulhattak a
fiatalok az „ipari" iskolában?
Mikor avatták a KMK és a könyv
tár épületét?
Nevezz meg három olyan képző
művészt, akiknek a '70-es évek
ben volt kiállítása a KMK galériáján!
Hol alakult meg és működik a
honismereti munkaközösség?
Járt-e Celldömölkön Weöres Sán
dor?
Mikor rendezték az első Keme
nesaljái Napokat?
A '70-es években melyik nagy
színházak tájoltak Celldömölkön?

A Fodor Lajos Tanulmányi Díj
Alapítvány megköszöni mind
azok támogatását, akik 2002ben személyi jövedelemadójuk
1 %-ával támogatták az alapít
ványt. A felajánlott összeget,
60.166 Ft-ot az alapítvány a cél
kitűzésével összhangban a cell
dömölki Berzsenyi Dániel Gim
náziumban érettségizett, a mű
szaki felsőoktatásban továbbta
nulók támogatására fordította.
Tisztelt támogatóinkra a követ
kező években is számítunk.
Adószámunk: 18882706-1-18
Vinter József, az alapítvány kép
viselője

17. Ez időben milyen sportágak mű
ködtek a CVSE-ben?
18. Mi volt a labdarúgócsapat legna
gyobb eredménye?
19. Hol tartották a tornaünnepélye
ket?
20. Ki írta az Aranyketrec című köny
vet?
21. Mikor kezdte el működését a
Véradó Állomás?
22. Mióta tájvédelmi körzet a Ság
hegy?
23. Sorolj fel néhány védett hegyi
növényt {legalább hármat)!
24. Mikor avatták a Ság hegyi Eöt
vös-emlékoszlopot?
25. Mikor avatták újra várossá Cell
dömölköt?
KATEGÓRIA

2.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

14

ÉV

FELETTIEK

A korszak nagy építkezési hul
lámának áldozatául esett épü
letek közül nevezzen meg né
hányat!
Mit jelentett a járási székhely el
nevezés?
Melyik iparág volt a legjelentő
sebb a korszakban?
Milyen intézményekkel bővült a
szociális hálózat?
Hány irányú volt a település vas
úthálózata?
Mikortól van helyi járatos busz
közlekedés?
Nevezzen meg néhány megha-

A Gáyer Gyula Általános Iskola Diákönkormányzati Munkájának Elősegí
téséért
Alapítvány
(adószám;
18882696-1-18) tájékoztatja a vá
ros és városkörnyék polgárait, hogy
az általuk felajánlott 2002. évi sze
mélyi jövedelemadó 1 %-át
(156.519 Ft) az alapító okiratban
megjelölt célokra használta fel. Cé
lok: a tanulók szabadidős tevékeny
ségének támogatása, iskolai szintű
versenyek díjazása, a Gáyer-hét
rendezvénysorozatának lebonyolí
tása. Az alapítvány kuratóriuma
tisztelettel megköszöni a felaján
lott támogatást.
Bálintné Wendler Ágnes, a kurató
rium elnöke

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

tározó személyiséget a korszak
társadalmi-politikai életéből!
40 éven keresztül volt ország
gyűlési képviselő. Ki ő?
Kiknek a tervei alapján készült el
a városközpont? .
Kinek az alkotása a gimnázium
előtt álló Berzsenyi-szobor?
Soroljon fel legalább hármat a
művelődési központ művészeti
csoportjai közül!
Nevezzen meg olyan költőket,
írókat, akik a könyvtár vendégei
voltak ebben a korszakban!
Weöres Sándor jó barátja egyik
festményén megörökítette az al
vó költőt. Ki ő?
A '60-as '70-es években hol mű
ködött a zeneiskola?
Hány kórusa volt a település
nek?
Mit jelent a Kráterhangverseny?
Kik azok a zeneszerzők, akiket
megihletett a Ság hegy?
Mikortól működik a pszichiátriai
intézet [ntaházán?
Hol volt a város legrégebbi pati
kája?
Nevezzen meg néhány legendás
sportolót a korszakból!
Mikor nyílott meg a Ság Hegyi
Múzeum?
Milyen borfajta jellemző a Ság
hegyre?
Melyek a Ság hegyi szőlőter
mesztés földrajzi feltételei?
Ki készítette a város jelképes
alapkövét?
Ki az újonnan avatott városunk
első szülöttje?

A Gáyer Gyula Általános Iskola és
Diáksportkör Tevékenységének Elő
segítéséért Alapítvány (adószám:
18884911-1-18) tájékoztatja a vá
ros és városkörnyék polgárait, hogy
a 2002. évi személyi jövedelemadó
1 %-ábó! befolyt összeg (84.806
Ft) az alábbiak szerint került fel
használásra: nevezés és versenyez
tetés a Góliát Mc Donald's labdarú
gó-programban (2 csapat), a 3. év
folyamosok úszásoktatásának tá
mogatása, a Gáyer-kupa kézilabda
torna lebonyolítása.
Az alapítvány kuratóriuma tiszte
lettel megköszöni a felajánlott tá
mogatást.
Szabó Lóránt, a kuratórium elnöke
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Lehet takarékoskodni?
•llíDi; TOMBOLT

kt.HU

•FOTO

Hajmási
László

Amit meg kell venni, azt meg
kell venni, azzal nem lehet ta
karékoskodni, bármennyire is
szeretne az ember. Nem va
gyok híve az olcsó termékek
nek sem, nem véletlenül
mondják: olcsó húsnak híg a
leve. Van egy kis erdőnk, a fű
tési szezonban úgy próbálunk
meg spórolni, hogy a gáz he
lyett inkább fával fűtünk. A
nagyszülők falun élnek, a kis
kertben szerencsére megte
rem a krumpli, a zöldség, a
gyümölcs. Húsra sem költünk,
több hónapra előre bőven fa
gyasztunk le belőle a téli disz
nóvágásokkor.

Gerencsér
Károlyné

A nyugdíjamból próbálok meg
élni, ami nem sok. Minden fo
rintnak megvan a helye, gon
dosan be kell osztanom. Az
élelmiszereken nem lehet spó
rolni, én inkább a ruhavásárlás
kor próbálok megtakarítani, ar
ra ritkábban költök. Hiába van
kiskertem, rendszeresen kijár
tunk kapálni a nyáron, de sem
mi eredménye nem volt. A
szárazság miatt mindenből
csak kevés termett, ami a télre
nem lesz elég. Több napra
szoktam magamnak előre főz
ni, talán így kevesebbe kerül,
mint ha mindennap hoznék
valahonnan ebédet.

Beteg és gyógyíthatatlan Beteg Gyermeke
kért Misszó Egyesület Vasi Képviselete
Segíthet egy sms-sel - megyénk kórházain,
szociális intézményein!
Segíthet egy sms-sel - megyénk hátrányos
helyzetű, beteg gyermekein!
Segíthet egy sms-sel - korszerű orvosi be
rendezéseket vásárolni, gyermekrendezvé
nyekhez hozzájárulni!
Akar Ön, kedves Olvasó, segíteni?
Ha igen, küldje el sms-ben válaszát: AKAROK
(240 Ft+áfa) a 06 90/633-511-es telefon
számra!
Köszönjük nagylelkű segítségét!
Cserági Istvánné képviseleti elnök
9555 Kissomlyó, Kossuth u. 94.
Tel: 06 30/464-2581
E-mail: csmaria@netelek.hu

Novemberi világnapok
3.
12.
17.
20.
22.
27.

VDIGYI LASHÚ

A magyar tudomány napja
Minőségügyi világnap
Füstmentes nap
Nemzetközi diáknap
A gyermekek jogainak világnapja
Az ifjú zenebarátok világnapja
A magyar közoktatás napja
A véradók napja

A közüzemi díjakon próbálunk
megtakarítani. Otthon odafi
gyelünk arra, hogy ne bánjunk
pazarlóan a vízzel, gázzal vagy
a villannyal. Legjobban szerin
tem úgy takarékoskodhatunk,
ha nem dőlünk be a reklámok
csábításának. Sokszor népsze
rűsítenek a médiában olyan
termékeket, melyekre évek
kel ezelőtt senkinek sem volt
még igénye. Gyermekeink he
lyes nevelésével elérhetjük,
hogy nem kell mindent meg
vennünk nekik. A szórakozás
sal is spórolhatunk, szelektálni
kell, mire érdemes valóban
pénzt költeni.

Dohányzás
A dohányzásról leszokni vágyók a
leszokást elősegítő lehetőségekről
érdeklődhetnek a celldömölki tüdő

gondozóban. Rendelési idő: hétfő,
kedd és péntek 9-13 óra között,
csütörtök 9-15 óra között. Telefon:
95/420-168. Segítség kérhető dr.
varkonyi János főorvostól és Varga
Imréné asszisztenstől.

» Anyakönyvi
» Celldömölk
Születés: Pápai Gábor és Nagy Ingrid
leánya Alexandra, Lendvai Krisztián
és Szálai Anita fia Martin, Illés József
és Vázsonyi Beáta fia Dominik, Hor
váth Krisztián és Farkas Gabriella fia
Zsombor, Kosztolánczi Attila és Sza
kács Melinda fia Máté, Péter József
és Szabó Katalin fia Márk, Horváth
István és Bagics Adrienn fia Bálint.
Halálozás: Jáger Gyuláné sz. Németh
Ilona, Sebestyén Ferenc, Bedy Zoltán
László, Busznyák Lajos, Szélesi Sán
dor, Erőss István, Uhlár Edit, Mike
Gézáné sz. Márkus Zsuzsanna.
»Mersevát
Születés: Takács László és Szűcs And
rea fia Barnabás.
Halálozás: Mayer István Lajosné sz.
Horváth írén Mária.

Sehogyan sem tudok takaré
koskodni. Egyedül élek, öz
vegy vagyok, és egy fizetés
ből megélni nagyon nehéz.
Olyan magasak a rezsiköltsé
gek, hogy az ember szinte a
teljes keresetét a bankból átviheti a postára, hogy feladja
a számláit. Minden pénzt be
kell osztani a mai világban.
Még úgy is nehezen boldogu
lok, hogy sokszor plusz mun
kákat vállalok, így próbálom
kiegészíteni a keveset. Leg
többször két-három napra
előre főzök, de a gyerekek
hamar megeszik. Az élelmi
szereken nem lehet spórolni.

HÍREK

» Egyházashetye
AQ QJ
Halálozás: Zsemle István.
»Nemeskocs
Születés: Szigeti Károly és Nyirő Gab
riella fia Szabolcs.
» Csönge
Születés: Hencz Zoltán és Pados Edit
leánya Vivien.
» Kemenespálfa
Születés: Beck Zoltán és Géczi Beáta
fia Felicián.
Halálozás: Balhási Istvánné sz. Ko
vács Ilona.
»Jánosháza
Születés: Zubor Zsolt Ferenc és Si
mon Zsanett leánya Dorka.
»Kenyéri
Születés: Szerda Tamás és Bolla Ani
ta fia Dániel.

??
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Női s i k e r ^ lervek a CVSE-nél
A CVSE-Ceíli Festék NB ll-es női csapata a soron követke
ző két bajnoki mérkőzésen remekelt, idegenben és ha
zai pályán is megszerezte a 2-2 bajnoki pontot. Sajnos a
férfi együttes meg sem tudta közelíteni a nők teljesít
ményét, ók mindkét fordulóban vereséget szenvedtek.
Alsóörs - CVSE-Celli Festék 26:36 (9:18)
Alsóörs, 100 néző, NB ll-es női bajnoki kézilabda-mérkő
zés. Vezette: Venczák, Willi.
CVSE: Mendel - Kertész (10), Szomorkovits L (4), Geiger'
(2), Szomorkovits A. (3), Tóth (11), Szilvágyi (5). Csere:
Balogh - Foglszinger (1). Edző: Molnár János.
Az első játékrész elején felváltva estek a gólok, kiegyen
lített játékot láthattak a kilátogató nézők. Az első 8 perc
után 4:4-es döntetlen állt az eredményjelző táblán. Ekkor
emberfogásra váltott Molnár János csapata. Ennek kö
szönhetően elhúztak a celliek, és már az első félidőben
tetemes előnyre tettek szert (9:18). A második játékrész
ben is a CVSE irányította a játékot, 10 gólos győzelmük
teljesen megérdemelt.
CVSE-Celli Festék - Bük TK 22:19 (9:8)
Celldömölk, 100 néző, NB ll-es női bajnoki kézilabda
mérkőzés. Vezette: Balaskó, Jüngling.
CVSE: Mendel - Kertész (4), Szomorkovits L. (3), Geiger
(2), Szomorkovits A. (1), Tóth (5), Szilvágyi (4). Csere: Ba
logh - Pupp (3), Foglszinger, Bödör. Edző: Molnár János.
Jók: Mendel, Szomorkovits L, Pupp.
Az első félidőben a CVSE 2 hetest és 3 ziccert is elhibá
zott. Szerencsére javítani tudtak, és a szünetre már celli
vezetéssel vonulhattak a csapatok. A második játékrész
ben tartotta végig 2-3 gólos előnyét Molnár jános együt
tese. A győzelmet óriási akaraterejének és lelkesedésé
nek köszönheti a CVSE a megyei rangadón.
CVSE-Celli Festék - Fotex KC Veszprém 26:27 (16:13)
Celldömölk, 150 néző, NB ll-es férfi bajnoki kézilabdamérkőzés. Vezette: Bohár, Markhard.
CVSE: Horváth - Tóth, Pozsonyi (8), Salí (5), Lendvai (3),
Bakonyi (2), Gubián (8). Csere: Kozma - Nagy, Ludvig,
Kormos, Jakab, Csizmazla. Edző: Mátés István.
A mérkőzés első percétől tudtára adta a Fotex a cellieknek, hogy nem adják könnyen ezt a mérkőzést. Az el
ső félidő 28. percéig felváltva estek a gólok. Akkor,
13:13-nál időt kért Mátés István, ami eredményesnek is
bizonyult. A szünetre már 3 gólos CVSE előnnyel mehet
tek a felek. A második játékrész Is kemény küzdelmet
hozott. 25:25-nél vendég időkérés után a celliek többször
hibáztak, a szerencse a Fotex mellé pártolt. Hazai pályán
másodszor szenvedett vereséget a CVSE-Celli Festék.
Szentgotthárd - CVSE-Celli Festék 33:21 (18:9)
CVSE: Horváth - Kormos, Pozsonyi (7), Salí (3), Nagy, Ba
konyi (2), Gubián (4). Csere: Kozma - Tóth (4), Ludvig (1).
Edző: Mátés István.

Lapunkban beszámoltunk a CVSE és a Cell-Modul Kft. között a közelmúltban megkö
tött szponzori szerződésről. Ez az esemény adott apropót arra, hogy az egyesület ügy
vezető elnökével, Zsámboki Zoltánnal beszélgessünk lehetőségekről, tervekről, az
egyesület jövőjéről.
» Hallhatnánk konkrétumokat o CellModullal kötött szerződésről?
- Ez a szerződés a labdarúgó sza
kosztállyal jött létre, ami a mostani
bajnokságra, tehát a tavaszi, őszi
idényre szól. Ennek értelmében a kft.
6 millió forinttal támogatja a szakosz
tályt, beleértve az utánpótlás szaká
gat is. Ezzel a Cell-Modul a labdarúgó
csapat névadó főszponzora lett. A
bajnokság végeztével megvizsgáljuk
a csapat teljesítményét, és ez alapján
dől el, hogy megújítjuk-e a szerző
dést vagy sem. Bízom benne, hogy a
válsz igen lesz.

Nyitott stadion
akció során a
sportolni, mo
zogni vágyók az
egyesületi
edzésmunka
zavarása nélkül
igénybe vehetik
a létesítménye
inket a főpálya
kivételével.
» Most készült
el egy kis atléti
kai pólya. Mi inspirálta az egyesüle
tet a megépítésére?

» Ezen kívül más helyi cégektől, vál
lalkozóktól is kap támogatást a sza
kosztály?
- Említeném az Apáczai Kiadót,
amely az általános iskolai korosztályú
utánpótlást támogatja egy komo
lyabb összeggel. Emellett vannak vál
lalkozók, gazdasági társulások, akik
és amelyek eddig is nyújtottak támo
gatást, és reményeim szerint ezután
is számíthatunk rájuk.
» Bujkál bennem a kisördög, hogy
megkérdezzem: mi történik, ha a
csopat feljut az NB l/B-be?
- Az NB l/B költségeit már nem bír
ná el az egyesület., de természete
sen felkészülünk erre az eshetőségre
is. Most kezdődnek az ezzel kapcsola
tos tárgyalások a Lombard Haladás
sal. Ha a Haladás bent maradna az
NB l-ben, mi pedig feljutnánk, akkor
lehetne egy olyan megoldás például,
hogy a Haladás fiókcsapata lennénk.
Ám itt még sok a ha, és a tárgyalások
is most kezdődnek.

- Az iskolásoknak komoly gondot
okozott, hogy a pályarekonstrukció
során meg kellett szüntetni az erede
ti atlétikai pályát. A mostani ezt pró
bálja pótolni valamennyire. Ez a léte
sítmény egy vörös salak borítású,
100 illetve 200 méteres futópályából
és egy iker távolugró helyből áll. Esz
tétikus és jó kivitelezésű. Remélem,
megbecsülik majd a használói.
» Milyen terveik vannak még?
- Az önkormányzat pályázatot nyúj
tott be egy 65x40 méteres, műfüves,
villanyvilágítású pálya építésére. Tu
domásom szerint jók az elbírálás esé
lyei, hiszen Celldömölk kistérségi
központ és a Bozsik-program egyik
alközpontja is. Én nagyon bízom ben
ne, hogy tavasszal megépülhet. Eh
hez el kell vennünk a ligetből egy
részt, de ugyanakkorát vissza is
adunk, ugyanis a főpálya keleti kapu
ja mögötti részre már nincs szükség.
Ez a létesítmény ugyancsak a tömeg
sportot fogja szolgálni.

» Megmaradnak-e a jövőben a je
lenlegi szakosztályok, netán bővítés
re is lehet számítani?
- Labdarúgócsapatunk, férfi és női
kézilabdázóink az NB ll-ben, asztali
teniszezőink az NB l/A-ban, az NB llben és az NB lll-ban szerepelnek.
A celli csapatot még az ág is húzza. A tavalyi bronzérmes Ezen nem óhajtunk változtatni, eze
elleni megyei rangadón már nem számíthatott Lendvaira ket a csapatokat továbbra is a nem
sem Mátés edző. A beállós is feliratkozott a sérültek lis zeti bajnokságban szándékozzuk sze
tájára. A CVSE utoljára a mérkőzés 2. percében vezetett repeltetni. A jelenlegi támogatottság
Szentgotthárdon 21-re, utána a hazaiak irányították a já mellett ezt bírja el az egyesület. A
tékot. A cellieknek még felvillanásaik sem voltak, a mér közeljövőben azonban a tömegsport
nak is helyet kívánunk biztosítani. A
kőzés már az első félidőben eldőlt.
»VASS VERA

A0o..3r

» Mi lesz a tribünnel? így fog maradni?
- A pályarekonstrukció során lesze
relték a lelátó tetejét. Részben emi
att, részben kivitelezési problémák
miatt beázások vannak és egyéb
problémák is, amiket garanciális javí
tás keretében a kivitelezővel rendbe
fogunk hozatni. Emellett azon le
szünk, hogy minél előbb ismét fedett
legyen a lelátó. Egy könnyűszerkeze
tes tetőt szándékozunk rátetetni. Je
lenleg ezek a terveink, remélem,
hogy meg is tudjuk valósítani őket.
»VÖLGYi LÁSZLÓ

»
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Tovább tart a hazai vesszőfutás
Szigetszentmiklós TK-CVSE-Cell-Modul 0-3
(0-1) Szigetszentmiklós, 100 néző.
Vezette: Czeglédiné (Haris, Tamássy).
Szigetszentmiklós: Cser - Somogyi,
Szenté, Tóth - Halász, Mészáros, Lovas
(Nagy), Frank (Kindornay), Mersich Papp (Deli), Jávor. Edző: Nahóczky Attila.
Celldömölk: Nagy - Latyak, Csákvári,
Tebeli (Pintér) - Kovács, Stefanik
(Győrvári) - Horváth, Manganelli,
Lengyel - Németh J., Tóth (Újhegyi).
Edző: Fedor Sándor.
Gólszerzők: Horváth (2), Németh J. Jók:
Halász, Mészáros, Mersich, ill. Csák
vári, Latyák, Horváth, Lengyel, Né
meth j. Sárga lap: Mersich a 11., So
mogyi a 19. percben. Szögletarány:
7:6 (6:3).
Celldömölki támadásokkal indult a
mérkőzés, aminek eredménye lett a
10. percben megszerzett gyors veze
tés. Manganelli remek keresztbe íve
léséből Horváth 12 méterről lőtt a
hosszúsarokba. (0-1). Húsz perc eltel
tével a hazaiak vették át a kezdemé
nyezést, és a félidő hátra lévő idejé
ben ők támadtak többet. A hajrában
mindent elkövettek a hazaiak az egálozás érdekében, de végül is ez lett a
vesztük. A gyors celli támadók több
ször is átjátszották őket, és két szép
sakk-matt iskolajátékot követően nö
velték előnyüket. A 84. percben Pin
tér pazar keresztlabdájával futotta le
Horváth Szilárd a hazai védelmet, s
már csak a kapussal állt szemben, de
ő a biztos megoldást választotta, és a
mellette érkező Németh Józsefhez
passzolt, aki hat méterről az üres ka
puba gurított. (0-2). A 90. percben
pedig Lengyel kitűnő labdájával Né
meth J. ismételte meg az előbbi tá
madást, és az érkező Horváth Szilárd
elé passzolt, aki hét méterről maga
san a bal sarokba lőtt. (0-3).
AZ NB II HUMMEL-CSOPORT ÁLLASA
1. Mosonmagyaróvár
2. Komló
3. Paks
A. Barcs
5. Celldömölk
6. Veszprém
7. Budakalász
8. Balatonlelle
9. Sárvár
10. Mezőfalva
11. Kaposvöígye
12. Tata
13. Budafok
14. Szigetszentmiklós
is. Pénzügyőr
16.ESMTK

13
12
12
12
12
12
12
12
12
13
12
12
12
12
12
12

9

14 28
8
26
13 24
16 22
17 20
20 19
12 17
15 17
17 16
23 16
21 14
16 11
22 11
21 11
12 10
20 8

CVSE-Cell-Modul-Komlól Bányász SK 1-2
(1-1) Celldömölk, 200 néző. Vezette:
Farkas B. (Demeter, Feczkó).
Celldömölk: Nagy Z. - Latyák, Csákvá
ri, Tebeli (Pintér), Lengyel - Horváth
(Tóth T.), Kovács, Stefanik (Győrvári),
Manganelli - Németh J., Újhegyi.
Edző: Fedor Sándor.
Komló: Kácsor - Tóth I., Krausz,
Bolboaca, Fodor (Varga) - Balázs,
Méhn (Priol), Lantos, Madár - Koller,
Kardos. Edző: Ott József.
Gólszerzők: Újhegyi, ill. Lantos, Kardos.
Jók: Csákvári, Stefanik, Lengyel, ill. Lan
tos, Balázs, Krausz, Kardos. Sárga lap:
Manganelli a 20, Csákvári a 30., Pintér
a 72., ill. Lantos a 68., Tóth I. 71. perc
ben. Kiállítva: Latyák a 30., Németh J. a
72. percben. Szögletarány: 2:9 (1:2).
Sorozatban a harmadik mérkőzését
vesztették el a kék-sárgák hazai pá
lyán. A vesszőfutáshoz azonban a két
kiállítás és a játékvezető vendégcsa
pat iránti erős "szimpátiájára" is

A 11. forduló további mérkőzései
nek eredményei: Barcs-Mezöfalva
2-0, Budafok-Veszprém 1-2, Komló-Balatonlelle 3-0, Sárvár-Pén
zügyőr 0-0, MosonmagyaróvárKaposvölgye 1-1, Tata-Paks 0-1,
ESMTK-Budakalász 2-2.
A 12. forduló további mérkőzései
nek
eredményei:
PénzügyőrBudafok 0-1, Budakalász-Mosonmagyaróvár 1-3, Veszprém-Paks 1¬
1, Barcs-Tata 2-1, Mezőfalva-Szigetszentmiklós 3-1, BalatonlelleESMTK 2-1, Kaposvölgye-Sárvár 3-3.
A 13. forduló mérkőzései: novem
ber 8. Szigetszentmiklós-Barcs,
Paks-Pénzügyőr, november 9.
ESMTK-Celldömölk 13.00 órakor,
Komló-Mezőfalva, Budafok-Kaposvölgye, Sárvár-Budakalász, TataVeszprém, Mosonmagyaróvár-Balatonlelle.
A 14. forduló mérkőzései: novem
ber 15. Pénzügyőr-Veszprém, Szi
getszentmiklós-Tata, Budakalász¬
Budafok, november 16. Celldö
mölk-Mosonmagyaróvár 13.00 óra
kor, Barcs-Komló, MezőfalvaESMTK, Balatoníelle-Sárvár, Kaposvölgye-Paks.

szükség volt. A
hazai együttes
a 36. percben
tíz főre fogyat
kozva is meg
szerezte a ve
zetést. Jobbról
Lengyel ívelt 40
méterről
egy
szabadrúgást a
kapu elé, ahol
Újhegyi emel
kedett maga
sabbra, és fejjel
a jobb sarokba

ADo

HORVÁTH SZILÁRD A SZIGETSZENT
MIKLÓS ELLEN KITETT MAGÁÉRT

csúsztatta a labdát. (1-0). Már úgy
tűnt, hogy egygólos hazai vezetéssel
térhetnek a csapatok pihenőre, ami
kor a 45. percben szögletrúgás után
röviden szabadítottak fel a hazaiak,
és a visszaemelt labdát a bal oldalon
üresen maradt Lantos a tétovázó
Nagy Zoltán mellett a bal sarokba lőt
te. (1-1). A második játékrészben jól
állták a rohamokat a hazai védők, de
Németh J. 72. percben történt kiállí
tása végleg megpecsételte a csapat
sorsát. Az egyre többet rohamozó
vendégek a 75. percben Kardos jobb
sarkos közeli lövésével megszerezték
a győztes találatot. (1-2).
„
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4 ^ 3 1 Eredményes rockysok
A celldömölki Rocky-Dilly Akrobatikus Rock and Roll Csoport évek óta az
egyik legsikeresebben működő egyesület városunkban. Nem csoda, hogy
minden évben egyre több gyerek csatlakozik hozzájuk. Arról persze szól
nunk kell, hogy az eredmények nem jönnek maguktól. Kemény munkával
érik el sikereiket a táncosok. Koszogovits Norbert edző örömmel mesélt ne
künk az elmúlt hetek kiváló eredményeiről.
» A Rocky-Dilly ARRC táncosainak
száma évről évre nő. Hányan táncol
nak most az egyesületben?
- 50-60 táncossal dolgozom Celldö
mölkön négy korcsoportban, children,
serdülő, junior és felnőtt. A csoportok
függvényében heti egy, illetve a
legaktívabbakkal heti három edzés
alkalmával találkozunk. Természete
sen, ha versenyre készülünk, több
ször összejövünk Ettől az évtől tor
náznak is a rockysok Szomorkovicsné
Lilla vezetésével.
» Versenyekben pedig nincs hiány!
Nagyon örültünk, mikor első ízben
olvastuk az újságok hasábjain, hogy
a celldömölki rockysok világverseny
re készülnek. Azóta szinte már meg
sem lepődünk, ha erről hallunk. Hol
képviselték a celliek legutóbb Ma
gyarországot o válogatott színeiben?
- Nagy örömömre szolgál, hogy a
tánccsoport kapcsán ilyen remek
eredményekről számolhatok be.
Szeptember 28-án Svájcban, Schaff¬
hausenben Junior Világkupát rendez
tek, mely megmérettetésre egy Vas
megyei, celldömölki páros kapott
meghívást a magyar válogatott keret
be. Az idei eredmények alapján ser
dülő kategóriában a magyar ranglista
1. helyén álló Németh Gergő - Stubán
Dalma páros képviselte hazánkat a vi
lágviadalon. Serdülő kategóriában 12
nemzet 63 párosa versengett a ku
páért. Dalma és Gergő a selejtezők
során az előkelő 7. helyen álltak, saj

nos később az erős mezőnynek kö
szönhetően visszacsúsztak, végül a ki
váló 19. helyen végeztek. Hozzá kell
tennem, hogy ebben a korcsoportban
egy évvel idősebb táncosok is van
nak, Gergőéknek még egy évük lesz
ebben a korcsoportban. A verseny
eredményeiről ranglistát vezetnek,
melyen a celli táncosok folyamatosan
menetelnek előre. Jelenleg a világ
ranglista 17. helyén állnak. Kategóriá
jukban egyébként 160 párost tarta
nak nyilván az idei esztendőben.
» A közelmúltban más versenyen is
szép sikereket értek el a Rocky-Dilly
táncosai. Hévízen szerepeltek októ
ber 11-én, az Országos Akrobatikus
Rock and Roll Táncversenyen.
- Ezen a megmérettetésen a területi
versenyekről kvalifikált négy celldö
mölki pár vívta ki a jogot az országos
versenyen való indulásra. Children
kategóriában a Szabó Marcell - Hor
váth Evelin páros 1. helyezést szer
zett. Serdülő kategóriában Németh
Gergő - Stubán Dalma a 2., Velencei
Tibor - Marton Laura a 10. helyen
végzett. Junior kategóriában Kamondi András - Vargyai Viktória a 19. he
lyet szerezte meg. Ennek a verseny
nek is köszönhetően több párosunk
előbbre lépett a kategóriájuk ranglis
táján. Még ebben a versenyszezon
ban több területi, országos, nemzet
közi és világverseny vár ránk. Remé
lem, ott is sikeresen tudunk majd
szerepelni!

»VAS5 VERA

i % Három mérkőzés, öt pont
m

A legutóbbi fordulóban az NB l/A-s
csapat szabadnapos volt. Az NB M-es
csapat egy, az NB lll-as csapat két
mérkőzésen állt asztalhoz. A két
együttes öt pontot gyűjtött.
CVSE-Mávépcell III. - Ajkai Bányász I. 9:9
Celldömölk, NB lll-as mérkőzés
Szoros mérkőzésen a hazaiak köze
lebb álltak a győzelemhez.
%
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£

» Örömök mellett azonban olyan
dolgokról is kell szólnunk, ami kissé
szomorú. A szponzorokra gondolok...
- Támogatók hiányában sajnos a vi
lágkupára utazást és a verseny költ
ségeit önerőből kellett megoldanunk.
A celldömölki önkormányzat támo
gatta a versenyre való kijutást, de a
többit nekünk kellett fizetnünk. Úgy
gondolom, az eredményekért össze
kell fognia a megyének, hiszen a
nagy múlt mellett csak így lehet nagy
jövő is. Ha nincs megfelelő anyagi
bázis, akkor eredmények sem lesz
nek, hiszen a versenyekre való elju
tások nagy költségekkel járnak. Ter
mészetesen mi ilyen gondok mellett
is teljes erőbedobással dolgozunk,
sót... A megfelelő utánpótlás érdeké
ben kezdő tanfolyam is indul novem
ber 5-én. jelentkezni 7 éves kortól le
het. További információ a KMK-ban
Nagyné Tóth Andreánál kérhető. Vá
runk mindenkit szeretettel!
» A szép sikerekhez gratulálunk, és
további jó munkát kívánunk!

Győztek: Fehér László (3), Máthé Gyu
la (3), Tamás László (1), Balázs Gyula
(1) és a Máthé-Németh Tamás páros.
Herend - CVSE-Mávépcell II. 7:11
Herend, NB ll-es mérkőzés
A két páros elvesztése után a celliek
remek hajrával begyűjtötték a két
pontot.
Győztek: Bénák András (4), Takács Já
nos (3), Ölbei Péter (2), Tekét Attila (2).

Gyenesdiás II. - CVSE-Mávépcell III. 5:13
Gyenesdiás, NB lll-as mérkőzés
Ezen a mérkőzésen a celli gárdának
kötelező volt a győzelem.
Győztek: Fehér László (4), Tamás
László (3), Balázs Gyula (3), Szabó
Ferenc (2) és a Fehér-Tamás páros.
A következő fordulók mérkőzései:
november 8. Apagy - CVSE-Mávép
cell, Kaposvár - CVSE-Mávépcell II.,
Győri Elektromos - CVSE-Mávépcell
III.; november 15. CVSE-Mávépcell III.
- ÉVSE-Hidró.
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Akció!
Akció!

2003. november 3-tól december 23-ig

Személyi kölcsönökakció
a Répcelak é s Vidéke
TAKARÉKSZÖVETKEZET KIRENDELTSÉGÉNÉL!
Összeg
(Ft)
100 ezer
200 ezer
300 ezer
400 ezer
500 ezer

Lejárat
(Hó)
12
24
36
36
36

Havi törlesztő
részlet (Ft)
9.30010.30011.30015.50019.500-

Kötetlen felhasználás,
1-2 napos ügyintézés.

Szilveszteri teremfoci
Az idei évben már 15. alkalommal rendezik meg december 20-23-a és
27-30-a között a városi sportcsarnokban Celldömölk Szilveszter-kupa
parkettfoci gáláját. A rendezvényre nyotc korcsoport jelentkezését vár
ják az alábbi korhatárral és nevezési díj befizetésével.
I. kcs. 1995. január 1.je után születettek:
5.500 Ft
II. kcs. 1983. január 1-je után születettek:
5.500 Ft
III. kcs. 1991. január 1-je után születettek:
7.000 Ft
IV. kcs. 1989. január 1-je után születettek:
7.000 Ft
V. kcs. 1987. január 1-je után születettek:
8.500 Ft
VI. kcs. 1985. január 1-je után születettek:
10.000 Ft
VII. kcs. felnőtt korosztály:
15.000 Ft
VIII. kcs. 1969. január 1-je után született öregfiúk:
15.000 Fl
Egy csapatba 10 játékos nevezhető. Egy csapatban 4 megyei I. osztá
lyú, NB-s vagy külföldön játszó játékos nevezhető, közülük egyszerre,
játék közben a pályán hárman tartózkodhatnak.
Nevezni 2003. december 12. (péntek) 12 óráig lehet Celldömölk
Város Polgármesteri Hivatal I. emelet 17 sz. szobájában, Molnár Gábor
szakreferensnél. Nevezni csak „Nevezési lapon" lehet, mely a fenti
helyen szerezhető be. A nevezési díjat a jelentkezéskor kell fizetni.
Csoportbeosztás: 2003. december 12-én 14 órakor a polgármesteri
hivatal üléstermében.
A sorsolást december 17-én minden csapat megkapja.
Információ: Molnár János, tel: 06 30/224-4243

A részletekről érdeklődjön munkatársainknál!
Celldömölk I., Kossuth L. u. 18. Tel.: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1. Tel.: 95/420-507
•THM : 25.50 - 31.49%

Uzemanyagkút

C e l l d ö m ö l k , K o l o z s v á r i út - V o l á n k ú t
Kihelyezünk (eladunk) 1000 I űrtartalmú, műanyaí
gázolaj tárolására alkalmas konténert.
Heti egyszeri túrajárattal vállaljuk
a konténerek feltöltését 500 I felett.

MEGNYITOM FÉRFI-NŐI FODRÁSZATOMAT CELLDÖMÖLKÖN!
Dózsa György utca 33. (a régi Zsuzsa butik helyén)
Mindenkit szeretettel várok!
Vendégeim részére az év végéig 10 % engedményt adok!
Nyitás: november 11-én 8 órakor.

Telefon: 06 70/333-6747
Szalóky Vivien

BEIMKÖ F Ü R D Ö 5 Z O B ASZALÓIM
KÍNÁLATUNKBÓL:
• új spanyol c s e m p é k
• 9 mm-es vaslagságú GRES porcelán járólapok,
rusztikus mintázattal
• gránitlapok 7,5 m m ' vastagságú
• hazai és import c s e m p é k , padlólapok

0HV
OMV

• kádak, m o s d ó k , sarokkádak, szaniterek,
csaptelepek e g y é b fürdőszobai felszerelések
• burkolási s e g é d a n y a g o k , r a g a s z t ó k , f u g á z ó k
SZANITEREK A K C I Ó S Á R O N !
Ü z l e t ü n k b e n megtalálja a Korall

Csempegyár, a

Z a l a k e r á m i a R l , a Keros és az Imola teljes gyári
választékát! Ü z l e t ü n k b e n m á r m e g t e k i n t h e t ő k

A 95-ös benzin és a gázolaj
a mindenkori kereskedelmi
árnál 10 Ft-tal olcsóbb!
Nyitva tartás: H-P 7.00-19.30,
Szo 7.00-17.30, V 17.00-18.00
Tel.: 95/420-014, 06 20/966-5232

Balogh Zsolt vállalkozó
Celldömölk, Gábor Á. u. 1

a

Z a l a k e r á m i a legújabb f ü r d ó s z o b a kollekciói.

Vönöck, Szili Pál u. 1. szám alatt folyamatosan üzemel.
Érdeklődni az alábbi személyeknél
és telefonszámon lehet:
Buti Károly: 06 20/3371-864
vagy Tompa Lajos: 06 20/5347-864
jó minőségű gyümülcscefréből, jó minőségű, zamatos gyümölcspálinka
elóálltásával várjuk minden kedves régi és új megrendelőnket!
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ési telek kerül kialakításra a tél folyamán,
kedvező árak mellett egyéb praktikus és nagyszerű letőségekről is beszél a beruházó cég vezetője,
lu fiatal, dinamikus polgármesterével egyeztetve aki a kis település jövőjét szeretné megalapozni és erő¬
' eni az új lakóteleppel, illetve a beköltöző lakókkal - a
ek kialakításán és értékesítésén túl cégünk a továbakban is segít a leendő háztulajdonosoknak.
Mindannyian tudjuk, hogy a telek csak az első, bár a leg
fontosabb lépés az otthon megteremtésében. Cégünk
bankkal kapcsolatban

zött hosszú évek tapasztalatával és komoly referenciák
kal rendelkező építőipari kivitelezői cégek is szerepel
nek. Megállapodásunk szerint azon vásárlóink, akik kivi
telezői szerződést kötnek, komoly kedvezményekhez
juthatnak.
A házakat természetesen egyéni elképzelés szerint, tég
lából, könnyű szerkezetből vagy gerendából is különbö
ző készültségi fokon kérhetik.
Önök döntenek, egyedül vagy a segítségünkkel építik fel
álmaik otthonát, a telek még az idén áfa nélkül
sárolható
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