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CELLI-UDVARHAZ BT. 
I N G A T L A 
Celldömölkön 7. 

konyhával, garáz 

Celldömölkön W x l e l szobás teleionos la
kás eladó. Lár: 10,5 M Ft 

Celldömölkön 2*1/2 sz. konvektoros lakás, 
garázzsal eladó, i.án 9.3 M FI 

Celldömölkön 3 sz.+nappalis cs.ház, garázzsal, 
pincével, igényes álapolban eladó. Lár: 14,5 M Fl 

Celldömölkön 3 s csalház, közmű¬
vekkel, garázzsal eladó. I.áf: 11 M Ft 

Celld.-ön 3 sz. cs.ház, aknás garázzsal, pincével, 
800 m ! telken, Irekv. helyen eladó. Lár.: 18 M Fl 

Celldömölkön 2 szirtes családi ház (4 szoba, 
•nappali), közmüvekkel eladó. Lén 8,5 M Ft 

Jánosházán 100 m'-es cs.ház, 2080 m'-es 
telken, műhellyel eladó. L & 8,5 M FL 

Celldömölkön 94 m'-es, 2+3xlél szobás 
fakás, elkezdve! eladó. Lár: 13,5 M Fl 

Celldömölkön 2 s/oba* nappalis cs.ház, 800 m : 

lelken, mellékép.-tel eladó. Lár: 11,9 M Fl 

Jánosházán 2 sz.-nappalis, 100 m'-es cs.ház, 
5D1 m J telken sürgősen eladó. Lár: 4,6 M Fl 

A A L A T 
Celldömölkön 110 m'-es, cs.ház, beép. kony
hával, garázzsal eladó. Lár: 15,7 M Fl 

Jénosházan 5 szoba < nappali elrendezésű 
rendkivül igényes cs,ház eladó. Lét: 20 M Fi 

Celldömölkön 2 szobás, 57 m!-es, gázfűtéses 
lakás eladó. Lár: 7,5 M Fl 
Celldömölk belvárosában, 3 szobás, 90 m'-
es egyedi gázf., igényesen lelújítolt, kifo
gástalan állapotú lakás eladó. t.ár: 12,9 M Ft 

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

Pápocon jo áll. iomácos paraszth. eladó. Lát: 3M Ft 

Cell.-Alsoságon 3 sz. cs. liáz eladó, lár: 7,8 M Fl 

Celldömölkön 5 sz.+élkezós, cs.ház, 2 WC-vel 
2 fürdővel, garázzsal eladó. Lár.- 24 M Ft 

Nagysimonyiban 3 szobás, 100 m'-es, cs.ház, 
aknás garázzsal eladó. Láf: 10,9 M Ft 

Celld-ön igényes állapotú 2 generációs 
családi ház, 2 garázzsal eladó. Lár: 24 M FL 

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

Celldömölk küzp.ban 76 m;-es, 1*2lélszobás 
lakás, konyhabútorral eladó. Lár: 11.5 M Fl 

Egyéb: Sárváron 100 m2-es, 2 szoba+nappalis cs.ház, frekventált helyen eladó. Lár.: 18 M Ft 
Celldömölkön 4 szobás belvárosi cs.ház, garázzsal eladó. Ir.ár.: 16,9 M FI. 

Celldömölkön 3 szobás, gázfűtéses cs.ház, garázzsal, 900 m telken eladó. Ir.ár.: 11 M Ft. 
Celldömölkön 80 m'-es összközműves családi ház, 800 m ;telken eladó. Ir.ár.: 8,2 M Ft. 

Celldömölkön belvárosi, 6 szobás 2 generációs családi ház eladó. Ir.ár.: 26 M FI. 
Egeralján 2 szobás SO m'-es parasztház, istállóval, kamrával eladó. Ir.ár.: 3 M Ft. 
Kúlsóváton 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.kápoinán 2 szobás, 80 m'-es, igényes áll. cs.ház, 3000 m'tetken eladó. Ir.ár.: 8 M Ft. 

Info: 06-30/9938-439, 06-70/316-8752 Cím: Celldömölk, Rákóni u. 10. 
http://www.celli-udvarhaz.hu • E-mail: (elli_udvarhat_ingatlan@yahoo.com 

Cell-Vas Kft. 
VAS-MŰSZAKI BOLT 

9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 5. (Kultúrház mögött) 
Tel.: 06-95/420-015 • Cell-vas-kft.internettudakozo.hu 

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

H 340 10^880"89.900 Ft (40,8 cm3; 2,7 Le) 
'SkJjfc, H 345 119^80" 99.900 Ft (45 cm3; 3,0 Le) 
^ ^ j f c H 350 13^00CT 112.500 Ft (49,4 cm3; 3 ,1 Le) g)Husqvama 
Jonsered£i>eea 57.500 Ft 

Nagyobb teljesítményű fűrészek beszerzése az akció keretein be
lül. A részletekről érdeklődjön üzletünkben! 
Alkatrészek, lancolajok. adalékolajok. reszelök. zsirok. láncok, 
gyertyák nálunk beszerezhetők! 

• Termosztátos hösugárzók • 17 l-es mikrosütö 15.500 Ft 
6.100 Ft « M * mini sütő 8.690 Ft 
• 28" sztereoT 
Samsung TV 
87.500 Ft 
• 6 fejes Samsung videó 29.900 Ft * 
• Mini hifi 3 CD, 2 kazetta, teljes 
távirányítás Samsung 39.900 Ft • Elöl töltős automata 
• 4 az l-ben barkács- e a * mosógép 800 fordulatos A 
gép szelt 12.900 Ft f T ^ Í _ kategóriás Whirlpool 
(ütvefúró, sarokcsis- ^ 59.900 Ft 
zoló, rezgöcsiszoló, í g ^ - WtM ^ a ^ S 
szúrófűrész) 3 ^ é s * * á m t a n a l m a z z é k -

Zanussi 220 
fagyasztóláda 

61.900 Ft 

A képek illusztrációk! 

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

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 

t -
^ • 1 ám 

AVILAGÍ 
Nagysebességű internet ós internetkapcsolat a kábeltelevízió veze tékén . 
Nem szükséges telefonvonal, a kapcsolatot nem terheli telefonköltség vagy percdíj 
Időben é s adatforgalomban egyaránt korlátlan Internet-kapcsolat 
Az Internet elérés a számítógép bekapcsolásával egy időben rendelkezésre áll 
A Kábe lmodem által kínált adatbiztonság jóval nagyobb, mint a hagyomá
nyos technológiák esetén CSATLAKOZZON MOST, 
Egyszerű és felhasználóbarát u e » u c u v E C l ! l i i 
Fix, előre kalkulálható havidíj KEDVEZMfcNYE&fcN. 

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

(CBA) A m i n d e n n a p o k 

m e g o l d á s a 

Celldömölk CBA Markét 
Sági u . 18. 

Akciós ajánlata 
Lipton Earl Gray tea, 25x1,5 g 2 9 9 Ft 

Cherry Quen (konyakos meggy desszert) 4 3 9 Ft 

Rauch B r a v ó (alma) 1,5 I 1 2 9 Ft 

Arany Á s z o k , dobozos, 0,5 I 1 3 9 Ft 

Á S Z m o s ó p o r 9 kg 1 . 4 8 9 Ft 

Quanto öblítő, a lpesi , 750 ml 3 2 9 Ft 

Mikulás, nugát , 4 0 g 6 9 Ft 

Miku lás - zsák 149 g 3 1 5 Ft 

Szaloncukor, z se lés 7 8 9 Ft/kg 

CBA papír z s e b k e n d ő , 100 db 7 5 Ft 

http://www.celli-udvarhaz.hu
mailto:elli_udvarhat_ingatlan@yahoo.com
http://Cell-vas-kft.internettudakozo.hu
mailto:Enfo@cellkabel.hu
http://www.cellkabel.hu


»JEGYZET 
Túlisúfolt 
vonatok 
Nem akarom én bántani sem a 
MÁV-ot, sem a vasutasokat, h i 
szen középiskolás koromban 
mindig a vasút adott munkát a 
nyári szünetekben, s tudtunk ci
pőre meg ruhára valót keresni 
magunknak. A végén még egy 
szabadjegyet is kaptunk. No 
meg sok vasutas ismerősöm és 
barátom is van. 

Mégis szóvá teszem azt az álla
potot, ami elsősorban hétvége
ken tapasztalható a vonatokon. 
Pénteken délután és este utaz
nak haza a közép- és főiskolá
sok, meg azok, akik hét közben 
más városokban dolgoznak. Va
sárnap este pedig mindenki 
megy vissza oda, ahová a köte
lessége szólítja. Ilyenkor szeren
csésnek mondhatja magát, aki 
ülőhelyet tud szerezni magának. 
Óriási ugyanis a zsúfoltság. A fo
lyosókon is kettes sorokban áll
nak az utasok, ami a fiataloknak 
sem könnyű, hát még az időseb
beknek. Pedig ez a helyzet nem 
váratlan, előre tudható. 
Talán, ha még hosszabb szerel
vényeket közlekedtetnének 
ilyenkor, esetleg mentesítő vo
natokat indítanának, akkor em
beribb, kulturáltabb körülmé
nyek között lehetne utazni a kri
tikus időszakokban is. Vagy ha 
ez egyelőre nem megoldható, 
miért nem lehet ezekre a vona
tokra eleve „állójegyet" váltani? 
Mindezeket a jobbítás szándéká
val írtam le, mert köztudott a 
szándék, hogy a környezet vé 
delme érdekében a személyi 
forgalmat is egyre inkább a vas
útra szerelnék terelni a közutak-
ról. Ám egyáltalán nem mind
egy, hogy a vasúton miiyen kö
rülmények között utazhatunk. 

'VÖLGYI LÁSZLÓ 

Testületi ülés 
A képviselő-testület november 26-
án ülésezik legközelebb. A városve
zetés a 2004. évi pénzügyi terv kon
cepcióját tárgyalja, és tájékoztatót 
hallgat meg a város munkaerő-piaci 
helyzetéről. 

Vért adsz, életet adsz! 
Három napon át - november 26-28-
án - várják a régi és az új véradókat 
a celldömölki kórház vérellátó inté
zetében. November 27 -e egyúttal a 
véradók napja is. Dr. Marosfalvi Fe
renc főorvos a véradás fontosságá
ról beszélt. 

- A vérrel való gyógyítás nélkülözhe
tetlen a gyógyításban. Mindig fontos 
volt, és a tudomány fejlődésével 
egyre szélesebb területet ölel fel. 
Fontos a vér alkatrészeivel való gyó
gyítás, és szükségesek a vérből előál
lított gyógyszerek - mondta dr. 
Marosfalvi Ferenc, majd hozzátette: -
Magyarországon 54 éves a szervezett 
vérellátás, ami egy tudományág éle
tében hosszú idő, ez idő alatt szám
talan ismeretre tett szert az orvostu
domány. 

Fontos, hogy a szervezett vérellátás 
mögött ott álljanak az egészséges, 
segítő emberek, hangsúlyozta a főor
vos. Celldömölkön 38 éve működik a 
vérellátó intézet. Az évek során nem 
csökkent a véradó kedv, sőt inkább 
növekedett. Celldömölkről évente 
850-900-an adnak vért, Kemenesal
járól, a környező településekről mint
egy ezren. A kistérség lakóinak 7,2 
százaléka számít véradónak, a város
nál ez 8,5-9 százalékot jelent. Ezek az 
adatok jelentősen az 5 százalékos or
szágos átlag felett vannak. Egy-egy 
véradó napon 200-220 véradó keresi 
fel az intézetet. 

Legközelebb november 26-27-28-án 
(jövő hét szerda-csütörtök-péntek) 
rendeznek városi véradó napokat. 
Reggel 7 és délután 5 óra között fo
lyamatosan várják a 18 és 65 év kö
zötti véradókat, régieket és újakat. 
Dr. Marosfalvi Ferenc munkatársaival 
együtt reméli, hogy ez alkalommal is 
sokan keresik fel őket, megkapják azt 
a segítséget, amit eddig kaptak. 

A CELLDÖMÖLKI VÉRELLÁTÓ INTÉZET MÁS FOTÓ: VÖLGYI IÁSZLÓ 

INTÉZMÉNYEKBE IS JUTTAT EL V É R I 

- Örömteli, hogy mindig vannak újak. 
Az életkor előrehaladtával, ha a vér
adóink elérik a kort, amikor már nem 
adhatnak vért, mindig vannak fiata
labbak, akik helyettük jönnek. 
Az intézetvezető szólt arról is, hogy 
az általuk levett vérrel nemcsak a 
környéket segítik ki: a vér 20 százalé
kát a celldömölki kórházban használ
ják fel, 80 százalékát azonban a me
gye többi egészségügyi intézményé
be, sőt budapesti intézetekbe szállít
ják. A kórház osztályaként így hozzá
járulnak a celldömölki kórház elisme
réséhez, rangjának emeléséhez is. Jó 
a kapcsolatuk a Vöröskereszttel, hi 
szen évtizedek óta közösen szervezik 
a véradó napokat. Csótár Csaba a Vö
röskereszt helyi szervezetének titká
raként segíti őket. 

Megyei ünnepségeken évente kitün
tetik azokat, akik 70-80-100-szoros 
véradónak számítanak. A véradók 
napjához kapcsolódóan november 
26-án három celldömölki véradó lesz 
a kitüntetettek között. 

»TULOK o. 

Bérlakások az üzlet fölött & 
Tizenkét önkormányzati bérlakás épí
tését kezdik meg még ebben a hónap
ban a Sági utcában, az épülő Spar üz
let fölött. A szupermarket szer
kezetkész állapotba került, így meg
kezdődhet az emeleten az önkor
mányzati lakások kivitelezése. A tizen
két iakás építési költségének hetven 
százalékára állami támogatást kapott 
a város, a többit saját forrásból állják. 
Sebesiné Fider Rozália, a polgármes
teri hivatal műszaki osztályának he
lyettesétől megtudtuk, hogy a laká

sok költségelvű bérlakások lesznek, 
vagyis nem szociális bérlakásként, 
hanem ennél magasabb bérleti díjjal 
adja ki az önkormányzat azoknak a 
leendő lakóknak, akik majd licit alap
ján nyerik el a bérleti jogot. Az önkor
mányzat kétszobás, összkomfortos, 
egyedi gázfűtéses lakásokat építtet. 
A lakásoknak külön bejárata lesz, így 
a lakókat nem zavarja majd a szuper
market. Az üzlet és a lakások műsza
ki átadása április végén várható. 

»T.G. 

i 3 s 



Új televízió januártól 
A tervek szerint a jövő év január 1 -
jén kezdi meg munkáját az új városi 
televízió. A képviselő-testület dönté
se alapján közhasznú társaságot ala
pítottak a tévé működtetésére. A kht. 
megalakításához szükséges három
millió forintot az önkormányzat bizto
sította, szeretnének egy alapítványt 
is létrehozni, és készenlétben áll a tá
mogatói tőke is. A kht. ügyvezetője, 
Rozmán László elmondta, hogy zajla
nak az előkészítő munkálatok, meg
alakult a kht. felügyelő bizottsága. 
Folyamatban van az Országos Rádió 
és Televízió Testület engedélyének 
beszerzése, a televíziós csatorna lét
rehozásánál is már csak a megállapo
dás finomítása van hátra. 
A televízió stúdiója a polgármesteri 
hivatalban lesz, a korábbi stúdió he
lyén, de kétszer akkora alapterületen. 
Kialakításának munkálatai most zaj
lanak, a stúdióépítést a Városgazdál
kodás szakemberei végzik körültekin
tően. Folyamatban van a technikai 
eszközök beszerzése is. 

- Az elmúlt időszakban segítőkész 
televíziókkal is találkoztunk, ame
lyeknek munkatársai átadták a ta
pasztalataikat, a felhalmozott szelle
mi tökét - hangsúlyozta Rozmán 
László. - A felkészülési munka során 
kialakítjuk a televízióban dolgozó 
csapatot, formáljuk a tévé arculatát. 
Úgy gondolom, a végleges forma ké
sőbb, a nézői visszajelzések segítsé
gével alakul majd ki. 
Főszerkesztőnek szakmailag kompe
tens személyt választanak majd, aki
nek a televíziós múltja garanciája lesz 
a szakmai munkának. A stábba várják 
azoknak a fiataloknak a jelentkezését, 
akik meg akarják és meg tudják ta
nulni a televíziózást, és szívesen vál
lalnak munkát. A jelentkezőktől a 
szándékon kívül azt kívánják, hogy a 
magyar nyelvet szépen és értőn mű
veljék. A sugárzás gyakoriságára több 
elképzelésük is van, a műsorstruktúra 
kialakításánál pedig új képes rovatok
ban, műsorokban gondolkoznak. 

»TULOK GABRIELLA 

Motorosok 
Kistérségi segédmotoros ügyességi 
versenyt rendezett október 29-én 
délután a Gáyer Gyula Általános Isko
la és annak tanára, Kondics Balázs az 
iskola tornapályáján a vezetői enge
déllyel nem rendelkező motorosok 
részére. A Gáyer iskola ez évtől fel 
vállalta az összefogó, kistérségi sze
repet, így nemcsak az iskola tanulói, 
hanem más iskolák diákjai is azonos 
feltételekkel vehetnek részt a segéd
motoros oktatáson. Az Eötvös, a 
Szent Benedek, a Gáyer iskola és a 
Berzsenyi Dániel Gimnázium azonos 

versenye 
életkorú tanulói szeptembertől sajátí
tották el a motorozás rejtelmeit 
Kondics Balázs segítségével. 
A 30 diák, köztük négy lány a tanév
ből eltelt hónapok során megtanult 
motorozni. Munkájukat a jó idő is se
gítette, hiszen így sokat gyakorolhat
tak a szabadban. A télies időjárás be
köszöntével a diákok KRESZ- és első
segély oktatásban részesülnek majd. 
A gyerekeknek az oktatás díjtalan, 
csak a vizsgadíjakat és némi benzin
pénzt kell fizetniük. A gyakorlati okta
tás után a vizsgapálya alapján kiépí
tett versenypályán a tanulók bemu
tathatták, mit sajátítottak el a vezetés 
rejtelmeiből. Saját maguknak is fel 
mérés volt ez a verseny, rájöttek, mit 
kell még gyakorolniuk. A versenyt a 
Városi Baleset-megelőzési Bizottság 
támogatta. Azok a gyerekek, akik hi
bátlanul teljesítették a pályát arany, a 
kisebb hibákat vétők ezüst, a több hi
bával vezetők bronz minősítést sze
reztek. A tavaszi elméleti vizsgák 
után jöhet a rutin és a városi vezetés, 
amit szintén vizsga követ. A TOPIDO 
Oktatási Kft. vállalta, hogy a vizsgával 
kapcsolatos összes teendőt intézi. Aki 
sikeresen veszi az akadályokat, és 
megszerzi a vezetői engedélyt, 50 
köbcentiméterig vezethet motort. 

»VASS VERA 

Ingyenes 
szemészeti 
szures 
Ingyenes vizsgálatot tartanak a 
szem zöldhályog-betegségének 
kiszűrésére a celldömölki rendelő
intézet szemészeti szakrendelésén 
a jövő héten'csütörtökön. A szak
emberek várják azokat, akik sze
retnék elvégeztetni a díjmentes 
szűrővizsgálatot. 

A zöldhályog (glaukóma) a látó
ideg megbetegedése anatómiai 
károsodással és az ehhez társuló, 
vissza nem fordítható látótérkie
séssel. A betegség egyik legjob
ban ismert kockázati tényezője a 
szem belnyomásának rövidebb-
hosszabb ideig tartó növekedése. 
A glaukóma kezelésének ezért 
legfontosabb módszere a szem-
beínyomás csökkentése, ami 
gyógyszerekkel, szemcseppekkel, 
lézerkezeléssel és műtéttel történ
het. A glaukóma panasz nélkül is 
előfordulhat, ezért fontos a beteg
ség megelőzése és a veszélyezte
tettek szűrővizsgálata. 
A glaukóma azoknak a körében 
fordulhat elő a leggyakrabban, 
akik elérték a negyvenedik élet
évüket, családjukban volt vagy 
van glaukómás beteg. A betegsé
get jelzi az időnkénti homályos lá
tás, a nyomás a szemben, és a 
magas vérnyomásos betegségben 
szenvedők is könnyen megbete
gedhetnek glaukómában. 
A szűrővizsgálathoz olyan szem-
nyomásmérő eszközt használnak, 
amely nem érintkezik a szemmel. 
A vizsgálat mindössze néhány per
cig tart, és semmilyen kellemetlen
séggel nem jár. 

A celldömölki rendelőintézetben 
(Kossuth u. 5.) november 27-én 
végzik el az ingyenes zöldhályog-
szűrővizsgálatot, ami után a sze
mész orvos javaslatot is tesz az 
ellátásra, amennyiben szükség 
van rá. 

Helyesbítés AöO ^ t 
Az előző lapszámunk 9. oldalán 
található jubiláló honismereti 
közösség című írásunkban helyte
lenül jelent meg: Kis János nem 
plébános, hanem lelkész volt. 



Szakály Dezső, a tanító 
Száz éve született Szakály Dezső néptanító. Életéről a honismereti munka
közösség jubileumi rendezvényén Káldos Gyula helytörténész beszélt. Az 
előadáson ott voltak a Szakály testvérek is, Szakály Gáborral és Áronnal a 
rendezvényt követően beszélgettünk. 

» Szakály Dezső néptanítóként, köl
tőként, szőlészként és borászként is 
tevékenykedett. Önök hogyan emlé
keznek vissza édesapjukra? 
- Sz.G.: Tanítóként és iskolaigazgató
ként látom magam előtt, persze ez an
nak is köszönhető, hogy az otthonunk 
az iskola épületében volt, így soha nem 
szűnt meg nálunk a gyerekzsivaj. Édes
anyánk délutánra rendszeresen ott fo
gott olyan szegényebb diákokat, akik 
otthon a rossz körülmények miatt nem 
tudtak volna készülni a másnapra, 
ezért a lakásunkban felügyelt rájuk. Tu
lajdonképpen bevezette az otthoni 
napközis oktatást. Mi tehát a szüléinkre 
elsősorban mint pedagógusokra emlé
kezünk. Amikor középiskolába men
tünk, elkerültünk Ságról, csak ritkán jár
tunk haza, így kevésbé láthattuk Sza
kály Dezsőt, a költőt vagy a szőlészt. 

- S z Á : Apám kemény és igazságos 
módszerekkel nevelte nemcsak tanít
ványait, hanem gyermekeit is. Éltette 
őt a szőlészet és a borászat, de ezzel 
ugyanakkor komoly terheket is rótt 
édesanyánkra. Amikor tudtunk, per
sze mi is segítettünk, megvolt ki, me
lyik időszakban szakít erre időt. 

» Mi az a legfontosabb intése vagy 
gondolata édesapjuknok, amit meg
jegyeztek, és amit esetleg gyerme
keiknek is továbbadtak? 
- Sz.G.: Talán azt a mondatot, amit 
még a Soproni Tanítóképzőben tanult 
meg apánk: „Erős akarattal király is 
lehet az ember". Vagyis soha nem 
szabad megtorpanni, bármit elérhe
tünk, ha nagyon akarjuk. Sokszor 
mondta emellett: „Fiam, tanulni kell, 
mert amit megtanulsz, azt nem ve
heti el tőled senki!" Rengeteg levelet 
írt nekünk, mikor középiskolába jár
tunk, és azokban mindig hasonló in
telmekkel látott el minket. 

- S z Á : Annak ellenére, hogy költő 
volt, nagyon racionálisan tudott gon
dolkodni, én ezen a területen tanul
tam tőle a legtöbbet. Már akkor azt 
hangsúlyozta, hogy nem gimnázium
ban, hanem szakközépiskolában kell 
továbbtanulnunk, mivel az érettségi 
mellett szakmát is nyújt. Eredményt 
nála elérni sírással és könyörgéssel 
nem lehetett, azért valamit le kellett 
tennünk az asztalra. Ellenétben édes
anyánkkal, aki nagyon jólelkű asz-
szony volt. Apánk a sági szőlőkultúra 
telepítését szintén nagyon racionáli

san nézte, és olyan komolyan vette, 
mint magát a tanítást vagy éppen a 
költészetet. Mellesleg később az ó ál
tala javasolt telepítést Balatonalmá
diban, a szőlőskeretemben megvaló
sítottam. 
» Miiyen gondolatok kavarogtak 
önökben az előadás alatt? 
- Sz.G.: Nem is az előadásnál, inkább 
mikor Káldos Gyula megkeresett ben
nünket, villant át az agyamon szám
talan gondolat. Mivel a húgomnál élt 
az édesanyám haláláig, ezért nála 
kezdtük el keresni az iratokat, verse
ket, emléktárgyakat. A kutatás alatt 
kiderült, eddig sok mindent nem tud
tunk édesapánkról. A rengeteg emlék 
pedig felkavart bennünket. 

- Sz.Á.: Minden tiszteletem a szerve
zőké, hiszen méltó helyen emlékez
tek meg édesapánkról. Sajnálöm, 
hogy ő ezt már nem élhette meg, pe
dig biztosan nagyon tetszett volna 

neki. Azt gondolom, apám munkájá
nak az igazi elismerése, amit életé
ben sosem kapott meg, ez volt. 
- Sz.G.: Egyik gyermekünkből sem 
lett csirkefogó, ők is sikeres és elége
dett emberek. Azt hiszem, ebben benne 
van édesapánk nevelése is. 

»TÖMBÖLY ÁGNES 

Szakály Dezső: Emlékezés 

Későn ébredtem rá, 
hogyan kellett volna élni. 
Későn vettem észre, 
hogy hamar el fogok égni. 

Későn láttam csak be, 
hogy a mások dolga, gondja 
a saját magamét 
mindig háttérbe szorítja. 

Mégse bántam soha, 
hálós voltom mindig érte, 
hogy erőmből tellett 
mások megsegítése. 

Bár nem vittem sokra: 
rangot, vagyont nem szereztem, 
de sok bajos ember 
könnyét sokszor letöröltem. 

Születésnapi köszöntő 
Alsóság legidősebb állampolgárát, Sülé 
Imrét köszöntötte nemrég 97. születésnap
ján Döme tészló, a részönkormányzat ve
zetője ár. Varga Gáborné képviselő-testületi 
tag, a Berzsenyi Lénárd ÁMK igazgatója 
társaságában. 
Süle Imre 1906. november 5-én született 
Alsóságon. Ifjonc korában ipart tanult, 
1924-ben szabadult bognárként. Alsóságon 
kezdett el dolgozni a szakmájában, s még 
most is büszkén emlegeti, hogy ötven ke
reket készített Slézinger Gyulának annak 
idején. Rövid ideig Pápán is dolgozott, az
tán hazajött, és 1930-ban kiváltotta az 
iparengedélyt. 

Imre bácsi 1941-ben kötött házasságot, és 
56 évig élt boldogan feleségével, Mészá
ros Emmával. Egy leánygyermekük szüle
tett, Mária. Aztán jött a front meg a hadi
fogság, ahonnét 1947 őszén tért haza. Ti
zenhárom évig maszekként dolgozott, ahol 
kiváló dolgozói címet is kapott. 1971-ben 
ment nyugdíjba, de még nyugdíjasként is 
dolgozott, egészen 77 éves koráig. 
Imre bácsi a közért is dolgozott, önkéntes 
tűzoltó volt, s tűzoltó-szertáros. Most lá
nyával és vejével él, akik szeretettel ve
szik körül. Egy leányunokája van, ő Szom
bathelyen lakik. 

A100. születésnapjához közeledő Süle Im
re bácsi hajlott kora ellenére jó egészség-

nek örvend. Szépen el tudja látni magát, 
csak a hallása romlott meg nagyon. A kö
szöntésnek igen örült, és szívesen mondta 
el élettörténetét, amit most dióhéjban 
megosztottunk Önökkel. 
Imre bácsi! További jó egészséget kívá
nunk! 

»VÖLGYI LÁSZLÓ 



C I V I L » 

Adventi határidőnaptár 
Bevalljuk vagy sem, vagyunk úgy né
hányan az ünnepvárással, hogy a leg
nagyobb fogadkozások és elhatározá
sok - jövőre már novemberben elkez
dem a készülődést - ellenére minden 
az utolsó pillanatra marad. Bizony, 
egy jó hét múlva meg kell gyújtanunk 
az adventi koszorún az első gyertyát. 
Ilyenkor elkezdődik az örömteli vára
kozás, amely egyrészt a lélek felké
szítése az ünnepre, de rengeteg teen
dővel is jár. Osszuk hát el a tennivaló
kat az advent négy hetére. 
Advent első vasárnapjára nemcsak az 
imént említett ünnepi koszorúval kell 
elkészülnünk, hanem a lakás vala
mennyi részét elkezdhetjük ünneplő
be öltöztetni. Díszítsük fel a bejárati 
ajtót, az ablakokat, a lépcsőkorlátot 
vagy éppen a kandalló párkányát. 
(Nem állom meg, hogy el ne mond
jam, milyen sikeres volt a kollégáim 
tavalyi ötlete, amikor egy kiszuperált 
vitrines kisszekrényt kandallóvá vará
zsoltak. A tűzteret kivéve téglamíntás 
öntapadós tapétával vonták be az 
elejét és az oldalát, a kihagyott üve
ges részre pedig színes selyempapír
ból kivágott lángnyelveket ragasztot
tak. Az üveg mögé, a szekrény belse
jébe kis asztali lámpa került, amely 
felkapcsolva átvilágította a „tüzet". 
Fenyő-girlanddal, gyertyákkal feldí
szítve mindenkit elkápráztatott a lát
vány.) 

Néhány estét biztosan igénybe vesz 
az adventi kalendárium összeállítása 
is, amelyet készíthetünk kis papírdo
bozokból, textilzsákocskákból, bele 

apró édességeket, a lányoknak hajba 
valókat, színes ceruzákat, a fiúknak 
kisautót, esetleg puzzle-darabokat, a 
kamaszoknak idézeteket rejthetünk. 
A szentestén megajándékozandók és 
a nekik tervezett meglepetések listá
jának összeállítása után célszerű az 
ajándékvásárlást is már most megej
teni, hiszen később a tömeg egyre 
nagyobb, a választék viszont egyre 
kisebb lesz. Most készítsük el vagy 
vásároljuk meg a csomagolópapíro
kat és a karácsonyi üdvözlőlapokat is. 
Ez a legmegfelelőbb időszak - a kará
csonyi menü és süteménykavalkád 
kitalálása után - a bevásárló-lista ösz-
szeállítására is. 

A második héten már elindulhatunk 
valamelyik hipermarketbe az italok, 
húsok, elálló élelmiszerek beszerzé
sére. Ilyenkor érdemes eldönteni, ha 
mód van rá, kiválasztani, hogy mi 
lyen karácsonyfát szeretnénk. El
lenőrizzük, épek-e a tavalyi díszek, 
vásároljunk gyertyát, csillagszórót, 
pótégőket, esetleg az idei trendnek 
megfelelő színben pompázó gömbö
ket, masnikat. Ahhoz, hogy kará
csonykor ne csak a lakás, hanem mi 
is jól nézzünk ki, nem szabad elfelej
teni a bejelentkezést a fodrászhoz, 
kozmetikushoz. Az ünnepi ruhákat is 
célszerű már most kiválasztani a ru
határunkból, felpróbálni, ha szüksé
ges, elvinni a tisztítóba, felvarrni a le
szakadt gombot, megvenni a szüksé
ges kiegészítőket. Kisgyermekes szü
lőknek ajánlom, hogy nézzék át és 
töltsék fel a házipatikát is. 
A harmadik héten adjuk fel a kará
csonyra szánt csomagokat, üdvözlő
lapokat, és kezdjük el-a száraz apró-
sütemények, mézeskalács sütését. 
Minden este csomagoljunk be né
hány ajándékot. Nézzünk utána, 
hogy a tavalyi karácsonyi CD rendben 
van-e, lesz-e film a fényképezőgép
be, üres kazetta a videokamerába. 
Mossuk és vasaljuk ki az ünnepi abro
szokat, szalvétákat, mossuk el a rit
kán használt poharakat, evőeszközö
ket. Takarítsunk ki alaposan, de ne 
most végezzünk nagytakarítást! 
Az ünnep előtti napokon fontos a csa
ládi munkamegosztás, mivel minden 
előkészület ellenére a feladatok 
ilyenkorra tornyosulnak. A férfiakat 
elküldhetjük kisebb bevásárlásra 
vagy a kiválasztott karácsonyfáért. 

Mi, háziasszonyok pedig - mielőtt a 
nagy sütés-főzést elkezdenénk -
igyekezzünk kimosni, kivasalni min
dent, hogy az ünnepen ne legyen te
le a fregoli száradó ruhával. 
December 24-én is együtt tevékeny
kedjen a család. A szaloncukor-kötö
zést, a fenyőfa díszítését rábízhatjuk 
a nagyobb gyerekekre. Az ünnepi va
csorához az alapanyagok előkészíté
sébe és a terítésbe is bevonhatjuk a 
családtagokat. Ha mindennel előké
szültünk, hagyjunk magunknak egy 
órányi délutáni szunyókálást, pihe
nést. Aztán mindenki öltözzön ün
neplőbe, és kezdjük a karácsonyt an
nak tudatában, hogy mindent meg
tettünk a bensőséges, békés, boldog 
ünneplésért. 

»BALHÁSÍ ISJVÁNNÉ 

Civil hírek 
A Kemenesaljái Baráti Kör október 
25-én tartotta évzáró közgyűlését. 
Dr. Zsiray Ferenc elnök köszöntője 
után megemlékeztek elhunyt tagtár
saikról: dr. Tungli Gyulánéról, Gergely 
Árpádnérói, dr. Kiss Jenőről és Ábra
hám Istvánról. 

A kör elnöke és gazdasági felelőse 
beszámolt az éves tevékenységről és 
az anyagi helyzetről. A közgyűlés jó
nak ítélte a pályázatok és az ösztön
díjak elbírálását, elfogadta a beszá
molókat, és kiemelte a kör kapcsolat
rendszerének gazdagodását. 
A tagság elfogadta a belépési szán
dékokat, és új tisztségviselőket is vá 1 

lasztott. A közgyűlés tartalmi munká
ját gazdagította, hogy dr. Lenner Ti
bor Deák Ferencről tartott előadását 
hallgatva emlékeztek meg a „haza 
bölcséről". 

Évzáró összejövetelt rendezett no
vember 8-án a Smidesz Baráti Kör. A 
zenés esten fellépett a házigazda 
Smidesz és a vendég Syrius zenekar. 
A kör tagjai elhatározták, hogy a jö 
vőben is folytatják a zenés-táncos al
kalmak szervezését, a kulturált szóra
kozási lehetőségek megteremtését. 

A o n X^-l 
Megtartotta évadnyitó összejövetelét 
a Dukai Takách Judit Játékszín Alapít
vány. A november 14-ei találkozó 
résztvevői azok a színházbarátok vol
tak, akik arany, ezüst és bronz páho
lyok vásárlásával támogatják Keme
nesalja színházi életét. 



» K U L T Ú R A , E G Y H Á Z 

Kiáltás ez a kiállítás 
Még néhány napig látható a Keme
nesalja Művelődési Központ galériáján 
az a virágfotó kiállítás, amelyet no
vember 7-én Pálné Horváth Mária, az 
intézmény igazgatója ajánlott a kö

zönség figyelmébe Tavasz a télben 
címmel. 
Bokor Rudolf, a felvételek készítője 
már gyermekkorában szenvedélye
sen fotózta a természetet, de igazá
ból akkor jutott rá ideje, amikor 
nyugdíjba vonult. Azóta feleségével 
járja a réteket, erdőket, hegyeket, fe
dezi fel és örökíti meg természetes 
környezetükben a virágokat. A csá-
kánydoroszlói tanárember száz darab 
színes fotóval jelentkezett, amelye
ket a doroszlóiakon kívül már látha
tott Őriszentpéter, Sárvár, Vasvár és 
Szombathely közönsége is. Celldö
mölkre, Gáyer Gyula otthonába külö
nös tisztelettel hozta felvételeit. 
Érdekes kiállítás ez, hisz nemcsak gyö
nyörködtet, hanem ismereteket is 
nyújt, mert szinte valamennyi felvétel 
alatt található egy-egy tudományos 
ismertető is. A látogató tehát az eszté
tikai élmény mellett botanikai ismere
tekkel is gyarapodik, s ez ad nem min
dennapi értéket a kiállításnak. 
Kiáltás ez a kiállítás: Vigyázzunk a 
természetre! Legyünk védői, oltalma-
zói és felfedezői, ne engedjük elpusz-

Búcsú Kemenesaljától 
Négyévi segédlelkészi szolgálat után 
Bükön folytatja tovább munkáját Sza
kos Csaba evangélikus lelkész. Nem 
hivatalosan sokszor és sokaktól búcsú
zott el a lelkipásztor, aki a nemescsói 
szolgálat után került városunkba. 
Munkája elsősorban a gyerekekhez, 
az ifjúsághoz kapcsolódott. Az általá
nos iskolásoknak hittant tanított, a fia
talokat pedig ifjúsági körbe szervezte. 
Ez év szeptemberében érkezett a 
megkeresés a büki gyülekezet részé
ről: Fatalin Helga távozása után betöl
tetlen maradt az állás. Három jelölt kö
zül kellett a büki híveknek választa

niuk. Ők végül is Szakos Csaba mellett 
döntöttek, őt tisztelték meg bizalmuk
kal. Hivatalosan Vető István, esperes 
tudósította Szakos Csabát a megvá
lasztásról. Ezt követően a fíliáktól, 
majd pedig a celldömölki gyülekezet
től vett búcsút, mindegyiket istentisz
teleti szolgálattal egybekötve. A cell
dömölki istentiszteleten külön búcsúz
tak a hittanos gyerekek, az ifjúsági kör, 
az énekkar tagjai és a presbitérium. 
Szakos Csaba munkáját Somogyi Éva 
folytatja: mind a hitoktatásban, mind 
az ifjúsági munkában folytatja előde 
megkezdett tevékenységét. 

A r a n n y a l é r t é k e l t é k A<S> OV(> 

Arany minősítést kapott a Soltis Lajos Színház társulata egy Budapesten 
tartott, országos megmérettetést jelentő fesztiválon. Az ország legkülön
bözőbb pontjáról érkező színészek és színdarabok versenyében a celli 
színtársulat a Csalóka Péter című produkcióval érkezett. A zsűri 
értékelésében kiemelte a professzionális játékminöséget és azt a 
maradéktalanul megvalósuló célt, hogy a darab a próza, a népdalok és a 
néptánc egyediségét egységes előadássá ötvözte. 

tulni! - mondta egyebek között Pálné 
Horváth Mária a megnyitójában. 
Aki megtekintette vagy megtekinti 
még Bokor Rudolf virágfotóit, egy lé
péssel biztosan közelebb jut ahhoz, 
hogy nyitottabb szemmel járja és be
csülje a természetet, ami most éppen 
egy kicsit halni készül. De aztán ismét 
lesz tavasz, nyár és ősz, és szebbnél 
szebb virágok, mert ez a természet 
rendje és örök körforgása. 

'VÖLGYI LÁSZLÓ 

»KULTUR-MORZSAK 

» Hüllő Zoo címmel nyílik kiállítás a Keme
nesaljái Művelődési Központ előcsarnoká
ban. A kiállítás november 18-23-án 9 órától 
18.00 óráig látogatható. A belépőjegy ára 
300 forint, gyerekeknek 200 forintért lehet 
jegyet váltani, a csoportos jegy 100 forintba 
kerül személyenként. 

» Mozart A színigazgató című operáját tekint- f ^(j í T l ! 
hetik meg az érdeklődők november 26-án 
(szerdán) 9.45 órakor a KMK-ban. Az elő
adás az ifjúsági komolyzenei bérletsorozat 
első rendezvénye. 

» Simon András grafikusművész aukcióval 
egybekötött jótékony célú kiállítása nyílik 
november 28-án (pénteken) 18 órakor a 
KMK galériáján. Az aukciók időpontja: no
vember 18-a 20 óra és december 12-e 18 
óra. A kiállítás szervezői: A Beteg és Gyó
gyíthatatlan Beteg Gyermekekért Misszió 
Egyesület Vasi Képviselete, valamint a Ke
menesaljái Művelődési Központ. Az aukciók 
bevételét a Kemenesaljái Egyesített Kórház 
korszerűsítésére fordítják. 

» Házhoz megy a Mikulás december 5-én 
(pénteken) 14 órától 20 óráig. A szolgálta
tás december 3-ig megrendelhető a Keme
nesaljái Művelődési Központ 1 l -es irodájá
ban (ára: 500 Ft/fő). 

sí* *J 



A HELY, A H O L É L Ü N K » 
P O R T R É 

Fekete Tibor 
AOÖGA 

Két hónap hí
ján harminchat 
évig szolgált 
kántorként Fe
kete Tibor a 

celldömölki ka
tolikus templomban. Celldömölk mel
lett rendszeresen énekelt kemenes-
mihályfai, kemenesszentmártoni, szer-
gényi, vönöcki kemenesmagasi te 
metéseken és szentmiséken. 
- A kántorkodás teljesen leköti az 
ember idejét, hiszen a halál legtöbb
ször váratlanul jön - mondja Fekete 
Tibor. Hozzáfűzi: mikor elkezdtem, 
még járt két hét szabadság, de azt 
sem vehettem ki akármikor. Egész 
évben csak egy vasárnapról hiányoz
hattam, hiszen a szentmisén valaki
nek énekelnie kellett. Volt, hogy nya
ralásból jöttem haza emiatt, majd 
miután végeztem, mentem vissza a 
családomhoz - teszi még hozzá a 
kántor. Sokszor váltak így a szabad

napok munkanapokká, mégis Fekete 
Tibor állítja: jobban járt ezzel a foglal
kozással, mint ha maradt volna a 
MÁV-nál pályamunkásként. 
- A kántori munka jóval nyugodtabb 
és könnyebb állás - mondja, majd 
büszkén megjegyzi, a kegytemplom
ban kántorként Ő szolgált a leg
hosszabb ideig. 
Fekete Tibor anyai nagyapja szintén 
zenészként tevékenykedett, gombos 
harmonikával játszott a falu mulatsá
gain. Édesapja pedig Pápán tanult 
kántortanítónak, két év után hagyta 
ott az intézményt. A családi hátteret 
elnézve tehát nem kell csodálkoz
nunk azon, hogy Fekete Tibort már 
fiatal korában érdekelte a zene. Mikor 
elkezdett gimnáziumba járni, iratko
zott be a celldömölki zeneiskolába, 
ahol legelőször zongorázni tanult. 

- Csomagolópapírból rajzoltam ki 
otthon a zongorát, mivel a hangszer
re nem volt pénzünk. Ezen gyakorol

tam. A negyedik óra után azonban a 
tanárnak feltűnt, hogy sokadszorra 
sem ment már lecke, és azt mondta, 
így nincs értelme a tanulásnak - em
lékszik vissza a kántor. Maradt a har
mónium, majd 1960-tól már folya
matosan besegített a templomban. 
Tíz évig dolgozott a vasúton, s köz
ben -1966-67 -ben - végezte el Győr
ben a kántorképzö tanfolyamot. 
1967. október l - jén választották meg 
a celli katolikus templomban kántor
nak, az elmúlt harminchat év alatt el
mondása szerint tizenhárom papot, 
köztük három plébánost szolgált. Az 
éneklést most sem hagyta abba, h i 
szen Alsóságra került, itt folytatja 
kántori munkáját. 

- Nem az fáj, hogy el kellett men
nem, hanem az, ahogy el kellett men
nem - mondja Fekete Tibor, akit levél
ben értesítettek arról, hogy két hónap 
múlva felbontják a vele kötött szerző
dést. Elismeri, a fiataloké a jövő (most 
Fábián Gábor látja el a kántori felada
tokat - a szerk.), mégis méltatlannak 
érzi „menesztését". Hiszen életének 
36 évét áldozta a kántorkodásra. 

»TÖMBÖLY ÁGNES 

A zenélés öröme -
A zene szeretete, a tanulás, a tudás 
utáni vágy erőt ad a küzdéshez, az 
életben való továbblépéshez. így 
működik ez az alsósági Horváth Béla 
családjában is. A szülők életüket 
gyermekeik taníttatására áldozták, 
azon szellemben nevelték őket, hogy 
amit már megtanultak, azt nem ve
heti el tőlük senki. 

A legkisebbik fiuk Horváth Zoltán 
1971-ben született. Szüleitől örökölt 
zene iránti imádata hamar megmu
tatkozott. Általános iskolás kora óta 
zeneiskolába járt szolfézst tanulni. El
ső tanára, Orosz Sándor megismertet
te vele a cselló szeretetét. Mikor már 
a cselló kicsi lett neki, Szombathelyre 
járt, a zeneiskola igazgatójától, Tibold 
Ivántól sajátította el a nagybőgővel 
való játékot. Ezután a Váci Zeneművé
szeti Szakközépiskolába került, tanára 
javaslatára jelentkezett a müncheni 
Richárd Strauss Zeneakadémiára, 
ahova elsőre felvették. 
A család örült Zoltán sikereinek, de a 
boldogságot beárnyékolták az anyagi 
akadályok. Édesanyja segítőket, 
szponzorokat keresett, akik nélkül 
nem tudták volna biztosítani fiúk szá

mára a tanulás lehetőségét. Édes 
apja pedig erőn felüli munkákat 
vállalt, hogy össze tudják gyűj
teni a szükséges pénzt. Zoltán 
számára legtöbbet talán a 
biztatás ért, az anyai szó, 
amely a legnehezebb pilla
natban is azt hangoztatta: 
„meglesz, f iam, meglesz". 
Zoltán erőt nyert, és folytatta 
tovább, eredményeket ért el, 
tudva, hogy ezzel köszönheti 
meg igazán a segítséget. Fo
lyamatosan kurzusokra járt, s 
egy ilyen alkalmával vették fel 
a freiburgi és baden-badeni 
rádió és televízió zenekarába. 
Szeptember elején kezdett, 
és egy évre szóló szerződést 
kapott. 

Zoltán tanult, küzdött, az 
eredményei, tudása, idő
közben megszerzett két 
diplomája, s szülei síke
reinek való öröme min
dennél többet ér, ez lett 
a valódi kincse, mert 
mindig az övé marad. 

»SZIGETHY IEODÓRA 
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Kemenesalja műhelyei 
Ü V E G C S O D Á K K A L A T E L J E S S É G F E L É 
Bizonyára sokan vagyunk, akik gyönyör
ködve csodálunk meg egy-egy csodás 
üvegablakot, rá fel ed kezünk, ha a törékeny 
csoda színei életre kelnek a fény által a 
fényben, és teremtenek önálló világot a 
szemlélőnek. A művészet sok száz éves, s 
ezért is nagy nyeresége a városnak, hogy 
egy igazi ihletett művész, Ferencz Tibor itt 
él és alkot közöttünk. Üvegcsodák között 
egy átlagos munkanap után beszélgettünk, 
s lett a portré kissé befejezetlen, mint 
ahogy az alkotói folyamatnak és a művész
iéinek is csak egy végpontja van, a tényle
ges végső. 

- Az üvegablakok készítésével mondhatni 
a Sors kötelezett el. Első munkám, az Élet
spirál 1994 Húsvétjára készült el, s benne 
tükröződik minden, amit az előző életem
ben végig próbáltam. Kezdő mérnökként 
gépgyárban dolgoztam, utána magánvál
lalkozó lettem. Hat újításom és találmá
nyom van bejelentve. Utána egy fogyaté
kos gyermekekkel foglalkozó alapítvány
nak lettem az ügyvezető igazgatója, de azt 
mondtam, hogy elegem van, s azzal sze
retnék foglalkozni, amit szeretnék, még ki
próbálni magam az életben, 
így indultam el Pestre, hogy megtanuljam 
a Tíffany üveg (ólomüveg) készítését. Egy 
viszonylag gyors kurzuson megmutatták, 
hogyan kell ólomüveget készíteni, s itt jön 
ismét a Sors, mert mikor visszatértem 
Szatmárnémetibe, egy nagy cég megkere

sett, hogy nem indítanék-e egy üvegcsi
szoló műhelyt. Elvállaltam, s egy nagyon 
jó mesterrel együtt dolgozva három hónap 
elteltével már nyolcvan százalékban hol
land exportra dolgoztunk. Ettől a mestertől 
megtanultam a hagyományos üvegcsiszo
lás minden fortélyát, amellett, hogy ottho
ni időmben teljes erővel készítettem az 
ólomüveget. A Sors ezúttal a szatmárné
meti múzeum révén segített, mert felkér
tek, hogy vegyek részt egy tárlaton a 
munkáimmal. Ezt követően kaptam egy 
felkérést a nagykárolyi polgármesteri hiva
tal üvegkupolájának restaurálására, mely 
egy 1911-ból származó öt méterszer négy 
méteres felület volt, s mindösszesen a ne
gyede volt meg. Érdekes volt egy nyolcvan 
évvel ezelőtti kitűnő mester munkáját ta
pogatni, és nagyon szép, változatos mun
ka volt, mert alpinista technikával is dol
goztam. 

Munkáimban a témát általában az Élet ad
ja. A szecessziós stílus áll hozzám a legkö
zelebb. Most épülő sömjéni házunk abla
kain dolgozom, de Lady című alkotásom
nak külön története van, melynek igazából 
az életfilozófiámhoz is komoly köze van. 
Sokat jelentett számomra, hogy mikor ide
költöztünk, rá fél évre kaptam felkérést a 
Kemenesaljái Művelődési Központtól, hogy 
lehetőség lenne egy közös kiállításra a 
soproni foltvarrókkal. Mikor a kiállítás 
megnyitóján elhangzottak a beszédek, 

utána azt mondtam a nejemnek: úgy ér
zem, én mindent megkaptam az Élettől, 
úgy, hogy igazán nem is volt rá szüksé
gem, és én mégis megkaptam. Nehéz ezt 
kifejezni, de attól fogva úgy éreztem, hogy 
idetartozom, és minden idegszálammal, 
minden energiámmal azon vagyok, hogy 
minden úgy történjen, ahogy történnie 
kell. Munkáim közül természetesen 
mindegyikhez kötődöm, de különösen a 
magyar címerhez, mert azzal nem tudok 
betelni... 

»ROZMÁN LÁSZLÓ 

Értékeink válsága 
Emlékeznek, a bibliai időkben is milyen 
nehezen választott a nép az Arany Borjú 
imádása és az embert védő Isteni paran
csolat között? Jórészt csak Mózes erőszaká
nak engedelmeskedtek. Aki egy marslakó 
szemével kukkant be mai életünkbe, 
nyüzsgő emberek sokaságát láthatja, akik 
látszólag értelmetlenül szaladgálnak ott
honuk, munkahelyeik, vállalásaik között. A 
család, a hivatás, a létbiztonság megte
remtése, a státusz-szimbólumok megszer
zése az az erő, ami bennünket hajt e ver
senyszerű harcba. A cél ott lebeg a sze
münk elótt, de mihelyt elérnénk, és végre 
megnyugodhatnánk, tovaillan. 
Ebben a vég nélküli rohanásban nem jut idő 
a pihenésre. Késón vesszük észre testünk 
tiltakozását (fáradtság, betegség), mely a 
lélek halk hangját hivatott felerősíteni. Ez a 

hang megálljért könyörög. Azt suttogja: állj 
meg, nézz magadba! így akartad? Hol van
nak ifjúkorod álmai? Észreveszed még tár
sad örömét, bánatát? Tudsz-e türelemmel 
figyelni dacoló pici fiadra? Tudod-e, merre 
csavarog kamasz gyereked? Igen, válaszol
juk csendben magunknak, de majd holnap, 
két hónap múlva vagy jövőre, ha lesz időm, 
akkor... akkor majd mindent. S mi történik 
közben? Észrevétlenül, megismételhetetle-
nül múlik el az élet. 

Az örökös választási kényszer feszültségé
ben egyre hátrébb helyezzük rejtett vá
gyainkat. Drága kapcsolatainkat áldozzuk 
fel a gyorsan elérhető siker reményében. 
Saját értékeinknek nem szerzünk érvényt. 
S párhuzamosan egyéni magatartásunkkal, 
a társadalom leértékelt tagjává válik az, aki 
a versenyben megáll, elesik. Hívhatjuk ót 

betegnek, gyereknek, rokkantnak, szociáli
san rászorultnak. Elfordítjuk a fejünket a 
testi, lelki, szociális nyomort látva. Nem a 
mi ügyünk! Biztosan rosszul csinált valamit 
az, aki ide jutott - gondoljuk. Velünk ez 
nem fordulhat elő! Megfeledkezünk arról, 
hogy a versenyben egy győztes van, a töb
bi csak résztvevő vagy esetleg vesztes. 
A nevelés a testi-lelki bajok gyógyítása, az 
elesettek támogatása ma nem „sikk". Aki 
lehajol embertársa mellé, felsegíti, ó is 
megállásra kényszerül. Viselkedését 
„sportszerűnek" címkézhetik, de világunk
ban igazi elismerés ritkán illeti. Munkája 
kevesek szemében érték. A mérleg serpe
nyőjében a pénz és a humánum billeg. Mit 
tehet e kor szülötte? Kedvenc költőm, 
Weöres Sándor spirituális ihletettségű sorai 
talán segítenek a választásban. „ Egyetlen 
parancs van./ A többi csak tanács./ Igye
kezz úgy érezni,/gondolkozni, cseleked
ni,/ Hogy mindennek javára legyél." 

'SZABÓ VIKTÓRIA 
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4-szer 25 = 100 
V E T É L K E D Ő A V A R O S R Ó L 

IV. forduló 1980-tól napjainkig 
1. K A T E G Ó R I A - 14 ÉV A L A T T I A K 

1. Hogyan változott meg a város
kép a '80-as években? 
Mikortól működik az önkormány
zati rendszer? 
Hogyan épül fel a város irányítása? 
Hány képviselője van a városi 
testületnek? 
Sorolj fel néhány a '80-as évek
től napjainkig is létező ipari üze
met! 
Mikor indult Celldömölkön a vas
út villamosítása? 
Jelenleg hány „osztálya" van a 
celíi kórháznak? 
Hol található a Népjóléti Szolgálat? 
Hány oktatási intézménye van 
jelenleg a városnak? 
Add meg az általános iskolák 
pontos nevét! 
Melyik évtől viseli Kresznerics 
Ferenc nevét a városi könyvtár? 

12. A közelmúltban számos híres író, 
költő volt vendége a könyvtár
nak. Nevezz meg hármat! 

13. Sorolj fel olyan művészeti cso
portokat, amelyek már a '80-as 
években is működtek a művelő
dési központban! 

14. Mely művészek hagyatékát gon
dozza a művelődési központ? 

15. A kulturális élet szervezésében 
résztvevő civil szervezetek közül 
nevezz meg hármat! 

16. Mely intézmény ad helyet a Cell
dömölki Honismereti Munkakö
zösségnek? 

6. 

7. 

9. 

10. 

11. 

17. Mikor alakult a Kemenesaljái Ba
ráti Kör? 

18. Kik a tagjai a Kemenesaljái Alko
tókörnek? 

19. Melyik óvodánkat díszíti Szilágyi-
kerámia? 

20. Nevezz meg legalább három je
lentős és híres kulturális rendez
vényt! 

2 1 . Kinek a nevét viseli a zeneiskola? 
22. Városunkban élő szobrászművész 

- k i ó? 
23. Hány szakága van napjainkban a 

CVSE-nek? 
24. Mióta borvidék a Ság hegy? 
25. Jelenleg hány lakosa van váro

sunknak? 

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

1. A '80-as évek társadalmi és gaz
dasági változásai közül nevezzen 
meg 3-3-at! 

2. Milyen „osztályok" működnek a 
polgármesteri hivatalban? 

3. Nevezze meg országgyűlési kép
viselőinket! 

4. Hol található az ÁNTSZ? 
5. Miért a Kemenesaljái Egyesített 

Kórház elnevezés? 
6. Hol található a „szőlős ház"? 
7. Mi volt korábban a Vasvirág 

Szálló? 
8. A helyi köznyelv mit nevez 

„hiltonnak"? 
9. Nevezzen meg napjaink jelentós 

cégei, vállalkozásai közül 3-at! 
10. Hány könyvkiadó működik a vá

rosban? 

11. Milyen szakmákat tanulhatnak a 
fiatalok a Műszaki Szakközépis
kola és Szakiskolában? 

12. Adja meg a zeneiskola pontos 
nevét! 

13. Milyen civil szervezetek működé
sét segíti a Kresznerics Ferenc 
Könyvtár? 

14. Milyen szolgáltatásokat vehet 
igénybe a könyvtár látogatója? 

15. Melyik évben nyerte el az „Év 
könyvtára" elismerést a celldö
mölki könyvtár? 

16. Mikor ünnepelte 30 éves „szüle
tésnapját" a Kemenesaljái Műve
lődési Központ? 

17. Kik a tagjai a Kemenesaljái Bará
ti Körnek? 

18. Évente hány képzőművészeti 
kiállítás valósul meg a Keme
nesaljái Művelődési Központ ga
lériáján? 

19. Milyen tánctípusok oktatása fo
lyik a művelődési központban? 

20. Mióta működik Celldömölkön a 
Soltis Lajos Színház? 

2 1 . Melyik intézményben működik a 
Tücsök Bábcsoport? 

22. Jelenleg hány patika van a város
ban? 

23. Melyek voltak a celldömölki diák
sport kimagasló eredményei a 
közelmúltban (legalább három 
eredményt nevezzen meg)? 

24. Melyik évtől olvashatják újra az 
Új Kemenesalját? 

25. Kinek a nevéhez fűződik a Ság
hegyért Alapítvány létrehozása? 

A feladatlapok beadásának határideje: 
2003. december 10. 
A csapatok a Kemenesaljái Művelődési 
Központban jelentkezhetnek Pálné Hor
váth Mária igazgatónál. 

Aovtf Hirdetmény 
Celldömölk Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete nyilvános árveré
sen kívánja értékesíteni a tulajdonát 
képező: 
A/ Celldömölk, Ság hegyi Tájvédelmi 
Körzetben lévő 3996/1. hrsz.-ú 528 
m2 nagyságú, szőlő megnevezésű és 
3996/2. hrsz.-ú 872 m 2 nagyságú, 
szőlő, kert, gazdasági épület megneve
zésű ingatlanait (volt gimnáziumi pin
ce és területe). Kikiáltási ár 6 millió Ft. 
B/ Celldömölk, Kőtörő u. 2. sz. alatti, 

2077 hrsz.-ú 1098 m2 nagyságú volt 
óvoda ingatlanát. Kikiáltási ár: 10 
millió Ft. 
Az árverés időpontja: 2003. novem
ber 27. (csütörtök) 9 óra. 
Az árverés helyszíne: Celldömölk Vá
ros Polgármesteri Hivatalának eme
leti tanácskozó terme. 
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az 
árverés megkezdése előtt a kikiáltási 
ár 10 százalékát letéti díjként a pol
gármesteri hivatal pénztárába befize
t i . Fizetési eszközként csak készpénz 
fogadható el. A letéti díj a vevő által 
fizetendő vételárba beszámít, a többi 
résztvevő számára az árverés befeje

zése után visszafizetésre kerül. Az in
gatlan tulajdonjogát a liciten résztve
vők közül az szerzi meg, aki a legma
gasabb összegű vételár egy összeg
ben való megfizetésére tesz ajánlatot. 
Az ingatlan megtekinthető: telefonos 
egyeztetés alapján. 
Az árverés nyertesének feladata és 
kötelessége az adásvételi szerződés 
elkészíttetése legkésőbb a licit idő
pontját követő 30 napon belül. A vé 
telár kifizetése a szerződés megköté
sét követő 8 napon belül esedékes. 
További felvilágosítás a polgármeste
ri hivatal vagyonkezelőjénél, illetve a 
95/525-813-as telefonon kapható. 
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?S£3S Mit tesz az egészségéért? 

Stangl 
Sándorné 

•FOTÓ: VOLGVI LÍSIIÓ 

Sok vitaminnal próbálom vé 
deni a szervezetemet és per
sze a családom egészségét a 
betegségekkel szemben. Fő
zéskor szívesen használok 
zöldségeket, finom ételeket 
lehet ezekből is készíteni. Ke
rülöm a zsíros étkeket, rántott 
húst például egyáltalán nem 
eszünk, mert sütéskor sok ola
jat szív magába. Odafigyelek a 
testmozgásra, hetente járok 
tornászni. Három gyermekem 
van, őket is az egészséges 
életmódra nevelem, rendsze
resen viszem őket fogorvos
hoz, és ügyelek arra, hogy sok 
gyümölcsöt fogyasszanak. 

Helyes táplálkozással és sok 
mozgással igyekszem egészsé
gesen élni. Most különösen 
odafigyelek arra, hogy mikor 
mit eszem, hiszen a második 
gyermekemet várom. Renge
teg gyümölcsöt és joghurtot 
fogyasztok, ezek nemcsak 
egészségesek, hanem finomak 
is. Természetesen figyelek arra 
is, hogy a gyermekemnek ha
sonlóan változatos étrendet ál
lítsak össze. Testmozgással to
vább megőrizhetjük fittségün-
ket. Fontosnak tartom, különö
sen most, hogy a kötelező szű
réseken részt vegyek, hiszen 
jobb a bajt megelőzni. 

» E g é s i s é g ü g y i S Z O L G Á L A T 
i központi ofvosi ugyelel (Csontvary Palika, Telefon: 95/423-742 

1. hétfő dr. Gáyei Tatjána Karádi Ferencné 
2. kedd dr. Szabó Ildikó Horváth Katalin 
3. szerda dr. Nagy Ildikó Tompa Kálmánné 
4. csütörtök dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné 
5. péntek dr. Kiss Imre Horváth Katalin 
6. szombat dr. Szenté Tamás Tompa Kálmánné 
7. vasárnap dr. Márton Katalin Karádi Ferencné 
8. hétfő dl. Kiss Imre Horváth Katalin 
9. kedd di. Schiott Olga Tompa Kálmánné 
10. szerda dr. Nagy János Karádi Ferencné 
11. csütörtök di. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 
12. péntek di. Gáyei Tatjána Tompa Kálmánné 
13. szombat di. Mesteiházy Gábor Karádi Ferencné 
14. vasárnap dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin 
15. hétfő di. Béidi Gusztáv Tompa Kálmánné 
16. kedd di. Szabó Ildikó Karádi Ferencné 
17. szerda dl. Kiss Imre Horváth Katalin 
18. csütörtök di. Pánykó Magdolna Tompa Kálmánné 
19. péntek dl. Kovács Larissza Karádi Ferencné 
20. szombat . dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 
21. vasárnap dr. Mesteiházy Gáboi Tompa Kálmánné 
22. hétfő di. Kovács Latissza Karádi Ferencné 
23.kedd dr. Mesteiházy Gábor Horváth Katalin 
24. szerda dr. Kiss Imte Tompa Kálmánné 
25. csütörtök dr. Nagy János Karádi Ferencné 
26. péntek dr. SchrottOlga Horváth Katalin 
27. szombat dr. Pánykó Magdolna Tompa Kálmánné 
28. vasárnap dr. Tőzsér Mária Karádi Fererncné 
29. hétfő dr. Mesteiházy Zsuzsanna Horváth Katalin 
30. kedd dr. Gáyei Tatjána Tompa Kálmánné 
31. szerda dt. Kovács Zoltán Karádi Ferencné 
Az ügyeleti rendben a változtatás jogál fenntartják. 

Nem sokat foglakozom az 
egészséges életmóddal. Sze
retek kényelmesen élni, bár 
tudom, hogy a mozgás fontos 
dolog. Fiatalabb koromban 
magam is aktívan sportoltam, 
amióta abbahagytam, látszik 
ís rajtam egy kis súlyfelesleg. 
Ehhez hozzájárul az is, hogy a 
hasamat is szeretem, nem tu
dok ellenállni a finom falatok
nak. Igaz, a zsíros ételeket ke
rülöm, és a feleségem arra is 
odafigyel, hogy csak olajjal 
főzzön. Nem szeretnék vál 
toztatni ezen az életformán, 
hiszen így érzem jól magam a 
bőrömben. 

Idősebb koromban kezdtem el 
betartani az egészséges élet
mód szabályait. Fiatalon erre 
soha nem figyeltem oda. Na
ponta háromszor étkezem, és 
persze változatosan. Mindig 
mértékkel eszem, legyen szó 
bármilyen finomságról. Gyak
ran fogyasztok főzeléket, ma 
is éppen az volt az ebédem. 
Főleg nyáron van arra lehető
ség, hogy a kiskertemben 
megtermett zöldségekből és 
gyümölcsökből igazán egész
séges étel kerüljön az asztalra. 
Vitamintablettákat sose szed
tem, a természetes dolgokat 
részesítem előnyben. 

Felnőttképzés 
Szombatonkénti oktatással alapfokú gyermek
felügyelő OKJ szakképzés indul nyolc általános
sal január 31-én Pápán. Érettségizetteknek szo
ciális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző 
képzés. 
Krúdy Bt. 1071 Budapest, Bajza u. 1 . Telefon: 06 
1/316-6372, 06 20/915-6603. 

» APRÓHIRDETÉS 

Renault 21 GTD 1991-es évi, ezüstmetál színű, 
vonóhoroggal, téli gumival szerelten, központi 
zárral, 2 éves műszakival, alvázkezelten eladó. 
Érd.: 95/420-724, 06 70/313-5516. 

FIAT Brava 1,6 1996-os évi, acélszürke, központi 
ablakemelővel, klímaberendezéssel, szervokor
mánnyal, 2004. novemberig érvényes műszaki¬
val eladó. .Érd.: 20/395-2336.  

Eladó egy darab új Trocal Elegant 120x150-es 
műanyag bukónyíló ablak. Érd.: 06 30/224¬
0884. _ 

A Ság hegyen kordonos szőlő pincével, felszere
léssel reális áron sürgősen eladó. Érd.: 06 
20/253-0982. 

¿11 = 



/ ( o o ^ o Kevés sikeres meccs 
A CVSE-Celli Festék NB M-es női és férfi csapatainak a bajnokság 7. és 8. for
dulójában sem termett sok babér, sőt a férfiak után Molnár János együtte
se is búcsúzott a Magyar Kupa további küzdelmeitől. 

CVSE-Celli Festék - Le Belier KK Ajka 
28:23 (13:14) 
Celldömölk, 150 néző, NB ll-es férfi 
bajnoki kézilabda-mérkőzés. Vezette: 
Baraksó, Simon. 
CVSE: Horváth - Tóth (3), Pozsonyi 
(8), Nagy (1), Sali (5), Csitkovics (5), 
Gubián (3). Csere: Kozma - Lendvai 
(3), Ludvig, Bakonyi, Jakab, Kormos, 
Csizmazia. Edző: Mátés István. 
Remek celldömölki kezdést láthattak 
a rangadóra kilátogató nézők. Mátés 
István játékosai nagyon fegyelmezet
ten és eredményesen játszottak az 
első játékrész elején. 11:4-es álom
kezdés után jött azonban a hullám
völgy. Zsinórban dobta góljait az Aj
ka, és a pihenőre egygólos vendég
vezetéssel vonulhattak a csapatok. A 
második félidőben remek küzdelmet 
láthattunk, ismét magára talált a 
CVSE.'A rangadóhoz méltó összecsa
páson végül sikerült a cellieknek 5 
gólos győzelmet aratniuk, és itthon 
tartani a két bajnoki pontot. 

Móri KSE - CVSE-Celli Festék 28:27 (16:16) 
Mór, 200 néző, NB ll-es férfi bajnoki 
kézilabda-mérkőzés. Vezette: Sebők, 
Somogyvári. 
CVSE: Horváth - Tóth (2), Pozsonyi 
(5), Sali, Nagy (1), Csitkovics (9), 
Gubián (9). Csere: Kozma - Ludvig, Ja

kab (1), Kormos. Edző: Mátés István. 
A mérkőzés első játékrészében 
kiegyenlített volt a játék, a legna
gyobb különbség 3 gól volt a két csa
pat között. A Magyar Kupában a cel-
lieket búcsúztató Mór rendkívül ke
mény, durva védekezését a játékve
zetők engedték. A szoros küzdelmet 
jelzi a félidei eredmény is: 16:16. A 
második félórában szinte végig a Mór 
vezetett, de nagyobb előnyre nem 
tudott szert tenni. A rangadó légköré
hez csak a játékvezetői párosnak 
nem sikerült felnőnie, nem teremtet
tek egyenlő feltételeket. A mérkőzés 
vége előtt egy perccel, egygólos ha
zai vezetésnél labdát szerzett a CVSE, 
de a bírók a celli kispadról állítottak 
ki. így nem sikerült az egyenlítés. 

Körmendi DMTE - CVSE-Celli Festék 37:37 
(18:16) 
Körmend, 100 néző, NB ll-es női baj
noki kézilabda-mérkőzés. Vezette: 
Tari, Kertész. 
CVSE: Mendel - Kertész (6) , 
Szomorkovits L. (14), Szomorkovits 
A., Geiger (4), Pupp (4), Szilvágyi (6). 
Csere: Balogh - Bödör, Foglszinger, 
Tóth (3). Edző: Molnár János. 
A megyei rangadón a celliek mindent 
megtettek a siker érdekében, de en
nek elérésében két ember megaka

dályozta őket. Nézzük csak a mérkő
zés statisztikáját. 37 gól mindkét ol
dalon, ez egyenlő feltétel. 18 perc 
emberhátrány a celli oidalon, 2 perc 
a hazain. A Körmend dobott 14 hét
méterest, a CVSE 4-et. Amiről még 
nem szóltam: időn túli hétméteresből 
egyenlített a Körmend. Szóval, ugye 
elgondolkodtató? 

VKLSE - CVSE-Celli Festék 27:19 (16:9) 
Győr, 200 néző, NB ll-es női bajnoki 
kézilabda-mérkőzés. Vezette: Hor
váth, Lipót. 
CVSE: Mendel - Kertész (4) , 
Szomorkovits L. (6) , Geiger (3) , 
Szomorkovits A. (1), Pupp (3), Szilvá
gyi (1). Csere: Balogh - Foglszinger, 
Tóth (1), Bödör. Edző: Molnár János. 
A mérkőzés előtt 10 perccel kelle
metlen közjáték zavarta meg a cel
liek bemelegítését: Mendel Helga 
rosszul lett. Bár a kapus vállalta a já 
tékot, az esemény rányomta bélye
gét a CVSE játékara. A VKLSE hamar 5 
gólos előnyre tett szert. A mérkőzés 
vége felé magára talált a celli együt
tes, de hátrányukból már nem tudtak 
faragni. Molnár János csapatából 
ezen az összecsapáson többen sérül
ten, betegen vállalták a játékot. 
A CVSE-Celli Festék női csapata no
vember 4-én Magyar Kupo-mérkőzé-
sen Győrújbarótra látogatott. Molnár 
János csapatából ezep az összecsapá
son hiányzott Mendel, Tóth, Pupp. A 
tortalékosan felálló celliek ellen 22:8-
os félidőt követően 36:26 arányban 
győzött a Győrújbarát, így ők várhat
ják a kupa következő fordulóját. 

»VASS VERA 

4o o Fölényes győzelem a Nyírségben 
Együtteseink közül az NB l/A-s csa
pat ezúttal messzire utazott, a Nyír
egyháza melletti Apagyra, de 
megérte a hosszú út, mert nagyon 
is „pontosan" jöttek haza. Az NB ll-
es és NB lll-as csapatainknak sem 
kellett szégyenkezniük az elmúlt 
két hétben. Sőt! 

Apagy SE - CVSE-Mávépcell 4:14 
Apagy, NB l/A-s mérkőzés. 
A celli gárda győzelmi eséllyel érkezett a 
nyírségiekhez. A csapat ehhez méltóan 
teljesített, semmi esélyt nem adott az 
ellenfélnek, és magabiztosan hozta a kö
telező győzelmet. 

Győztek: Kriston Zsolt (4), Vimi Roland 
(4), Bárány Zsolt (4), a Kriston-Vimi és a 
Bárány- Orbán Renátó páros. 

Kaposvár - CVSE-Mávépcell II. 10:8 
Kaposvár, NB ll-es mérkőzés. 
A celli csapat kis híján meglepetést oko
zott. Nem sok hiányzott ahhoz, hogy pon
tot szerezzenek a listavezető otthonában. 
Győztek: Bénák András (3), Takács János 
(3), Tekét Attila (2). 

Győri Elektromos-CVSE-Mávépcell III. 9:9 
Győr, NB lll-as mérkőzés. 
A győriek eddig pontveszteség nélkül áll
tak. A listavezető otthonában mindenkép

pen bravúrnak számit a döntetlen ered
mény. 
Győztek: Tamás László (3), Fehér László 
(2), Balázs Gyula (2). Szabó FerenG (1) és 
a Tamás-Fehér páros. 

CVSE-Mávépcell III. - Sz.Vízéptek AK 16:2 
Celldömölk, NB lll-as mérkőzés. 
A mérkőzés esélyese a celldömölki csapat 
volt. A hazai gárda jó játékkal rukkolt ki, 
és a vártnál nagyobb arányú győzelmet 
aratott. 
Győztek: Fehér László (4), Tamás László 
(4), Máthé Gyula (4), Balázs Gyula (4), a 
Fehér-Tamás és a Máthé-Balázs páros. 

VI. 
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Már vidéken is verhető lett a CVSE toofl 

ESMTK-Hungaro-Casmg-CVSE-Cell-Modul 
2-1 (1-1) Pesterzsébet, 300 néző. Ve
zette: Szabó Sándor (Tóth P., Rischák). 
ESMTK: Gerstenbrein - Sipos, Turi, Nagy 
P., Takács - Farkas, Orbán (Kutson), Ko
vács T., Péter - Fehér (Simon), Siklósi 
(Selenka). Edző: Pál József. 
Celldömölk: Nagy Z. - Kovács Sz., 
Csákvári, Stefanik (Sali), Sulyok - Hor
váth, Pintér (Bodor), Manganelli, 
Lengyel -Tóth (Győrvári), Újhegyi. 
Edző: Fedor Sándor. 
Gólszerzők: Farkas (2), ill . Horváth. Jók: 
Farkas, Orbán, Kovács T., Fehér, ill. 
Nagy Z., Csákvári, Horváth, Lengyel. 
Sárga lap: Kovács T. a 17., Ül. Csákvári 
42., Tóth 43., Sulyok 63., Pintér 71 . 
percben. Szögletarány: 5:4 (2:2). 
A sereghajtó Pesterzsébet nagy aka
rással küzdő csapatának a véghajrá
ban sikerült megszakítani a CVSE ide
genbeli veretlenségi sorozatát. Te
gyük azonban ehhez hozzá, hogy 
mindenhez szükség volt Latyák, 
Tebeli és Németh J. hiányára, vala
mint néhány játékos tudása alatt va
ló szereplésére és Rischák partjelző 
jótékonykodására is. Pintér eladott 
labdájával a 33. percben Orbán indí
totta az őrizetlenül hagyott Farkast, 
aki a kifutó Nagy Zoltán fölött a kapu
ba emelt. (0-1). A második játékrész
ben egyenlő partnerek voltak a pá
lyán a vendégek, és egy nagyon pa
zar több passzos játék után már az 
53. percben egyenlítettek. Lengyel 
balról belőtt labdáját Horváth közel
ről fejelte a bal sarokba. (1-1). To
vábbra is támadásban maradt a CVSE, 
és kis szerencsével a helyzetei alap
ján a vezetést is megszerezhette vol
na. Mikor már mindenki megelége
dett a döntetlennel, akkor a 85. perc
ben egy hosszan előrevágott labda 
ívét Sulyok rosszul számította ki, és a 

AZ NB II HUMMEl-CSOPORT 

1. Komló 14 10 2 
2. Mosonmagyaróvár 15 10 2 
3. Paks 
4. Veszprém 

ÁLLASA 
2 31 

5. Barcs 
6. Celldömölk 
7. Sárvár 

8. Balatontelle 
9. Kaposvölgye 
10. Budakalász 
n . Mezőfalva 
12. Szigetszentmiklós 14 4 
13. ESMTK 14 4 
14. Budafok 14 4 
15. íata 14 3 
16. Pénzügyőr 14 3 4 

14 a 
14 6 
14 7 
14 6 
14 4 
14 5 
14 S 
14 4 
15 5 

35 
22 
23 
28 
25 
22 
15 
20 
15 
14 
16 

8 16 
8 16 
7 17 

- 9 32 
- 19 32 
- 17 27 
- 23 23 
- 21 22 
- 22 20 
• 19 20 
- 1 8 1 9 
- 2 3 1 7 
- 1 9 1 7 
- 2 8 1 6 
- 2 4 1 5 
- 2 Ï 1 4 
- 2 6 1 4 
- 21 13 
14 13 

már lesen lévő Farkashoz csúsztatta a 
labdát, Rischák nem jelzett, Farkas 
pedig 14 méterről, a balösszekötő he
lyéről kilőtte a hosszúsarkot.(2-1). 

CVSE-Cell-Modul-Mosonmagyaróvári TE 2¬
3 (0-1) Celldömölk, 400 néző. Vezette: 
Gergely (Gyarmati T., Golubics). 
Celldömölk: Nagy Z. - Latyák, Csákvá
ri, Tebeli -Kovács, Pintér (Győrvári), 
Stefanik, Manganelli (Tóth), Lengyel -
Horváth (Bodor), Újhegyi. Edző: Fedor 
Sándor. 

MTE: Sipőcz - Kocsis (Pállá), Sipos, 
Nagy T. - Méry A., Novota, Gordian, 
Hegyi (Szmodícs), Király - Kertész, Sza
káll (Polhammer). Edző: Tiba Zoltán. 
Gólszerzők: Újhegyi , Kovács, i l l . 
Gordian, Király, Kertész. Jók: Kovács, 
Stefanik, Manganelli, Újhegyi , i l l . 
Nagy T., Király, Gordian, Kertész. Kiál
lítva: Latyák 20., Csákvári 83. percben. 
Szögletarány: 5:2 (5:0). 
A hazai csapat a hosszabbítás utolsó 
pillanatában, ahogy mondani szokás, 
engedte ki énekelni a sajtot a szájá
ból. Latyak már a 20. percben érthe
tetlen szabálytalanságával nehéz 
helyzetbe hozta társait, melyet Csák
vári felesleges kezezése tovább sú
lyosbított a véghajrában. Az újabb 
kettős kiállítás nem jó ajánlója a celli 
csapatnak. Remekül kezdett a hazai 

A 13. forduló további mérkőzései
nek eredményei: Szigetszentmik
lós-Barcs 2 -1, Paks-Pénzügyőr 1¬
3, Komló-Mezófalva 2 -1, Buda-
fok-Kaposvölgye 0-2, Sarvár-Bu-
dakalász 4-2, Tata-Veszprém 3-3, 
Mosonmagyaróvár-Balatonlelle 3-3. 

A14. forduló további mérkőzéseinek 
eredményei: Pénzügyőr-Veszprém 
0 - 1 , Szfgetszentmiklós-Tata 2-2, 
Mezőfalva-ESMTK 0-3, Budaka-
lász-Budafok 2-3, Barcs-Komló 0¬
3, Balatonlelle-Sárvár 0-0, Kapos-
völgye-Paks 1-2. 

A 15. forduló mérkőzései: novem
ber 22. Paks-Budakalász, Veszp-
rém-Kaposvölgye, november 23. 
Sárvár-Celldömölk 13.00 órakor, 
Komló-Szígetszentmiklós, Buda-
fok-Balatonlelle, ESMTK-Barcs, 
Tata-Pénzügyőr. 

csapat, de helyzeteit 
nem tudta kihasználni. 
Nem úgy a vendégek, 
akik a 25. percben 
Gordian révén vezetés
re tettek szert. A meg
fogyatkozott hazaiak 
az 53. percben Újhegyi 
góljával egyenlítettek, 
de nyolc perccel ké
sőbb, Király 40 méte
res szabadrúgásából 
egy óriási, potyagóllal 
újra vezetéshez jutatta 
az óváriakat. A kilenc 
játékosra fogyatkozott 
hazai együttes nem adta fel, tovább 
rohamozott, és a 88. percben Ko
vács, aki előtte egy perccel az üres 
kapu fölé fejelt, a jobb felsőbe küld
te az egálozást jelentő gólt. S ekkor 
nagy hibát követtek el a pályán ma
radtak, tovább rohamoztak, és ez 
lett a vesztük. A vendégek a három
perces hosszabbítás utolsó pillanatá
ban vezetett ellentámadásból a 93. 
percben Kertész révén megszerezték 
a győztes góljukat. Ezzel a találattal 
negyedik hazai mérkőzését vesztette 
el a CVSE. 

HORVÁTH SZILAPD A SZIGETSZENT

MIKLÓS ELLEN KITETT MAGÁÉRT 

"JIM 

Kemenesalja 
CELLDÖMÖLK VAROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

MEGJELENIK KÉTHETENTE 

EEIELÚS KIADÓ: 

Fehér László polgármester 

FELI LÓS SZERKESZTŐ: 

Tulok Gabriella 

A SZER KE SZI ŐS ÍÚ IAGJAI: 

Káldos Gyula, Molnár Gábor, Nagy Antal, 
Tömböly Ágnes, Völgyi László (nívódíjas), 

Horváth Lajos (örökös tag) 
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S P O R T » 

Tíz éve együtt fújják a 
Celldömölkön nagy hagyománya van a kézilabda sportnak. Szép eredmé
nyeket érnek el a női és férfi, felnőtt és ifjúsági csapatok a Nemzeti Baj
nokságban, évek óta sikerrel rendezik meg a Cell-Cup kézilabda-fesztivált 
városunkban. A mérkőzéseken a játékosok mellett a pályán minden eset
ben ott van még két ember, akik felügyelik a játékot, védik a játékosokat, 
ítélnek. Ők a játékvezetők. Celldömölk két egykori kézilabdására, évek óta 
már remek játékvezetőkre is büszke lehet. Márczi Győző és Skriba Zsolt, 
miután abbahagyták az aktív játékot, nem akartak elszakadni teljesen a 
kézilabdától, játékvezetők lettek. Sikereikről, élményeikről mindketten szí
vesen meséltek nekünk. Mint ahogy a pályán, itt is teljes összhangban. 

» A sikeres játékos-múltat nem ke
vésbé sikeres játékvezetői évek kö
vették. Mióta szerepel úgy a jegyző
könyveken o játékvezetői rovatban: 
Mórczi - Skribo? 
- 1993 óta vagyunk játékvezetők. 
Természetesen mi is fújtunk alacso
nyabb szintű mérkőzéseket, de az 
1995-96-os bajnokság óta NB l-es já 
tékvezetők vagyunk. Az eltelt -évek 
során 94 NB l-es mérkőzést dirigál
tunk. 

» Férfi és női meccseket egyaránt 
vezetnek. Kiknek fújnak szívesebben? 
- A férfi meccsek színvonalasabbak, 
technikailag sokkal szélesebb a re
pertoárjuk a csapatoknak, vezetni is 
érdekesebb azokat a mérkőzéseket. 
» A legemlékezetesebb mérkőzések 
sorában azonban szinte csak női 
mérkőzések szerepelnek. Melyek is 
ezek? 

- A bajnoki és kupa-mérkőzéseken 
túl szerencsére vezettünk nemzetközi 
összecsapásokat is. Az egyik legemlé
kezetesebb meccsünk 1999-ben egy 
Magyarország-Norvégia női felkészü
lési mérkőzés volt. A norvégok az elő
ző évben lettek világbajnokok, a ma
gyarok pedig szintén előkelő helyen 
álltak az akkori rangsorban. A közel
múltból említve néhány mérkőzést, a 
tavalyi Magyarország-Horvátország 
női meccset és a Magyarország-
Oroszország női junior mérkőzést 
emelném ki. Idén Győrben a Brazília-
Románia női mérkőzés, brazil győze
lemmel szintén felejthetetlen volt. 
Ami a bajnoki mérkőzéseket illeti, ve
zettünk egyszer egy Győr-Vasas női 
meccset, amelyiken a tét a bajnoki 2. 
hely volt. Emlékezetes mérkőzés volt, 
mint ahogy nagyon sok még, de ne
héz lenne mindet felsorolni. 

» A kézilabda-mérkőzéseken mind
két játékvezető egyenrongú. Hogyan 
sikerül minden helyzetben megtalál
ni a közös hangot? 

MARCZI GVOZO 

- Valóban, a két játékvezető egyen
rangú, de két szerepet töltenek be. 
Egyik a kapu-, másik a mezőnybíró. 
Mi mérkőzésenként általában 4-5 
cserét hajtunk végre, tehát mindket
ten vagyunk kapu- és mezőnybírók. A 
kapubírónak a gólok jelzésénél, a 7 
méteres, belépés megítélésekor van 
nagyobb szerepe. A mezőnybíró' a 
mezőnyben történt szabálytalansá
goknál ítélkezik inkább. Nem nagyon 
vannak tévedések, az ítéletek előtt 
egymásra nézünk. 

» Milyen szempontok alapján rang
sorolják o kézilabda-játékvezetőket? 
Milyen vizsgákon kell minden évben 
megfelelni? 
- Vannak fizikai és elméleti vizsgák 
is. Minden évben a bajnokság kezde
te előtt van egy úgynevezett rangso
roló vizsga. Ez adja a végső színt 15 
százalékát, a többi az ellenőri és ve
zetőségi véleményekből adódik. Az 
őszi vizsgák után sorolják be a páro
sokat. A legjobb 15 pár vezethet min
denféle meccset. Mi öt-hat éve ben
ne vagyunk ebben az „A" keretben. 
» Említették a nemzetközi mérkőzé
seket. Lehet a Márczi-Skriba páros 
nemzetközi játékvezető? 

- A kézilabda-játékvezetőknél van 
egy keretszám, aminél többen nem 
vezethetnek nemzetközi szinten. 

SKRIBA ZSOL 

Igaz, mi már több nemzetközi talál
kozót dirigáltunk, de nem leszünk 
nemzetközi játékvezetők. 
» A kézilabda mellett Celldömölkön 
nagyon népszerű a labdarúgás is. Ott 
hallhatunk a szurkolók, néha a játé
kosok szájából a játékvezetőre nézve 
kevésbé hízelgő jelzőket is. A kézi
labda pályán is hasonló a helyzet? 

- A játékosok részéről kevésbé ér 
minket szidalmazás. Nálunk erősebb 
fegyelmező ereje van a sárga, piros 
lapnak vagy a két perces büntetés
nek. A szurkolók bekiabálásai sem 
jellemzőek annyira, mint foci
meccsen. Aki kézilabdameccsre láto
gat, az már valamilyen szinten ért is 
a kézilabdához. 

» Tíz éve járják együtt az országot, 
dirigálnak mérkőzéseket. Meddig le
het ezt ilyen szinten művelni? 
- A magyar NB l-ben 52 év a korha
tár. Nem mindig várják ezt meg a já 
tékvezetők. Gond a sok utazás, ami 
rengeteg időt elvesz a családtól. Még 
nem tudjuk, meddig fújunk, de amíg 
a pályán leszünk, igyekszünk igazsá
gosan ítélkezni. 

» Kívánom, hogy így legyen, köszö
nöm a beszélgetést! 

»VASS VERA 

Teremfoci i o ° ^ 
Az idei évben már 15. alkalommal ren
dezik meg december 20-23-a és 27-30-
a között a városi sportcsarnokban Cell
dömölk Szilveszter-kupa parkettfocí gá
láját. Nevezni 2003. december 12. 
(péntek) 12 óráig lehet a polgármeste
ri hivatal I. emelet 17 sz. szobájában, 
Molnár Gábor szakreferensnél. 



Akció! 
A k c i ó ! 

2003. november 3-tól december 23-ig 

Személyi kölcsönökakció 
a Répcelak és Vidéke 

TAKARÉKSZÖVETKEZET KIRENDELTSÉGÉNÉL! 

Összeg Lejárat Havi törlesztő 
(Ft) (Hó) resztet (Ft) 

100 ezer 12 9.300-
200 ezer 24 10.300-
300 ezer 36 11.300-
400 ezer 36 15.500-
500 ezer 36 19.500-

Kötetlen felhasználás, 
1-2 napos ügyintézés. 

A részletekről érdeklődjön munkatársainknál! 

Celldömölk I., Kossuth L. u. 18. Tel.: 95/420-035 
Celldömölk II., Hegyi u. 1 . Tel.: 95/420-507 

a v a n t i 
„velünk mindenki nyerhet" 

Nyitva: 0 - 2 4 óra • Telefon: 95/422-322 

CELLDÖMÖLKÖN a Sági úton újra 

MEGNYÍLT A BENZINKÚT! 

Figyelje akcióinkat! 

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket! 

Áraink: 

Gázolaj 

95-ös benzin 

98-as benzin 

9l -es benzin 

Keverék 

Autógáz most 

-3 .20 Ft/l 

-3 .20 Ft/l 

-2 .20 Ft/l 

-3 .20 Ft/l 

-2 .20 Ft/l 

136 Ft/l 
•THM : 2 5 . 5 0 - 3 1 . 4 9 % 

Pihenjen, sétáljon a Cuha-patak völgyében 

Bakonyszentlászlón! 
A falu régi hagyományos üdülőhelye volt a fenyves erdőket kedvelő 
embereknek. Aki sétált a Cuha völgyében, biztos hogy szívesen jön 
vissza ide máskor is. Látnivalóban bővelkedik a táj. Az óriás fák 
lombjai alatt a híres bakonyi betyár barlangjait rejtik a sziklák. A kő-
pince-forrás vizét érdemes felkeresni. Minden fáradtságát elűzi a 
kristálytiszta 7C°-os vize. A kelta sírok négyezer éves maradványai
nak megtekintése maradandó élményt nyújt. 

Látogasson el hozzánk a falu leg
szebb helyén, a Cser-hegyen lévő 
két kis pihenőházunkba! 
Télen síelni és szánkózni is lehet! 
Férőhelyek : 
I. 4+2 fő 
II: 4+2 fő 
Árak: 
felnőtt 1 .500 Ft/éj 
gyermek 1 .000 Ft/éj 
ágynemű 3 5 0 Ft/teljes időre 

T e l e f o n : 88/465-508 
L e v é l c í m : Kovács Lászlóné 
(Marika néni) 
8431 Bakonyszentlászló, 
László Király u. 9. 

Szeptember 15-től május 31-ig kedvezményi 



Szárnypróbálgatás 
Negyvenöt éves a Győri Fotóklub, amely ebből az alkalomból 
kiállítást rendezett a folyók városában, és Leltár címen megje
lentetett egy exkluzív kiadványt is. A jubileumi kiadványban 
ott található egy fiataj celldömölki fotós, Rába Mónika neve és 
kiállított alkotása is. Őt erről az oldaláról csak kevesen ismer
jük, sokkal inkább, mint jó nevű kozmetikus ismert a városban. 
„2002. júniusában lettem a Győri Fotóklub tagja. Ha tehetném, 
mindig fényképezőgéppel járnék, hogy megörökítsem és meg
mutassam másoknak is, amit látok." - mondja egyebek között 
magáról az említett kiadványban. 

Mónika két másik fotóját szeptemberben már bemutatta a fo
tóklub egy Erdélyben, Marosvásárhelyen rendezett kiállításon. 
Főként elvont felvételeket szeret készíteni, de szívesen örökíti 
meg a természet apró rezdüléseit is. Mint mondja, kevés a sza
badideje, nem sok idő jut a fotózásra, na és az ő hobbija elég
gé költséges is. 
Remélhetőleg a kezdeti sikerek további munkára serkentik, és 
egyszer majd itthon is bemutathatja felvételeit. 

/ »v.L 

» Könyv 

Dániel Keyes: Virágot Algernonnak (Alexandra Kiadó, 
2003) Algernon különleges egér: ugyanazon az agyműté
ten esett át, mint a főhős, Charlie, és ettől valóságos egér
zseni lett, logikusan tud tájékozódni bonyolult labirintusok
ban. Charlie hasonlóan járt: harminckét éves koráig ked
ves, ám gyengeelméjű fiatalember volt, a műtét után ro
hamos szellemi fejlődésen ment át, intelligenciahányado
sa messze felülmúlja a zseniszintet. Sajnos, az eredmény 
sem nála, sem Algernonnál nem lehetett tartós; amikor 
Charlie észrevette Algernon hanyatlását, kutatásaival ma
ga bizonyította be, hogy a visszaesés törvényszerű, és mi 
nél magasabb az időközben elért szellemi szint, annál ro
hamosabb a végromlás. 

A regény a fenti keretek közt maradó sci-fi is lehetne, az 
író azonban sikeres „műtétet" hajtott végre rajta, szívet 
ültetett belé, s ettől a regény kitágult és általánosabb je 
lentést kapott. A szerző - a pszichológia professzora -
meggyőzően bizonyítja, hogy a puszta intelligencia nem 
minden, hiába lesz Charlie zseniális, érzelmi-szociológiai 
vonatkozásban személyisége még sokáig visszamaradt. 
Továbbá, hogy a gyöngeelméjű is ember, és az, hogy 
embertársai kinevetik, rossz tréfákat űznek vele, és bo
londot csinálnak belőle - méltatlan, aljas, embertelen 
dolog. 

A scifit mélységesen hiteles lélektani rajzzal ügyesen 
egyesítő mű a tehetséges író-pszichológus vallomása az 
ember élni akarásáról, erkölcsi tartásáról, töretlen optimiz
musáról. Nem könnyű olvasmány, de ha már belekezd-
tünk, nem tudjuk letenni - felkavaró és megindító törté
net, mely könnyes mosolyt fakaszt. 

» Zene 

Sting: Sacred Love (2003) Sting nélkül nincs poptörténe
lem. A legújabb fejezetet a szeptember végén megjelent 
új albuméval, a Sacred Love cíművel írja. Sting szerzemé
nyei szólóénekesként és a The Police frontembereként is 
minden idők legsikeresebb dalai közé tartoznak, az énekes 
2003-ban ismét egy kiforrott alkotással jelentkezik. Új stú
dióalbumának vezérgondolata a szeretet hatalma, emel
lett megemlékezik a szeptember 11-ei tragédiáról és a 
napjainkban dúló háborúkról. 

Több célja is volt a Sacred Love albummal. Az egyik legfon
tosabb, hogy kapcsolatot keressen az egyéni és a nagyobb 
politikai-szociális célokért folytatott küzdelem között. A 
csodálatos nyitódalt kétségkívül klasszikus Sting nótának 
szánták, a közönség kedvencének. Sting a szívet tépő fáj
dalmat „szerződés-töréshez", a „hadsereg visszavonulásá
hoz" hasonlítja. A sebesülést „sebek ejtéseként" jellemzi, 
de nincs illúzió itt, mert előbb vagy utóbb a kinti világra te
kintesz, és kell, hogy a szerelem visszaáramoljon az éle
tedbe azután. 

Sting megteremti az állandóságot, pontosabban az időt
lenséget a popzenében. Bármelyik - egyébként maga ne
mében tökéletes - lemeze készülhetett volna korábban 
és később is - nincs rajta a kor lenyomata, csak a pro-
fesszionalitás stigmája. És így folytatódik tovább, mert a 
pop az időről ís szól, a jelenről, a jövőről és a múltról. 
Sting időtlen. 

»P. HORVÁTH MÁRIA 

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


