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A mindennapok
megoldása
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Celldömölkön HO m'-es, cs.ház, beép. kony

Celldömölkön 2 sz„ Étkezős i

hával, garázzsal eladó. I.ái: 15,7 M Fl

konyhával, garAmal eladi
Celldömölkön 3*2xfél szobás telefonos la
kás eladó. i.áf: 10,S M FI
Celldömölkön 2+1/2 sz. korwekloros lakás,
garázzsal eladó. I.ár: 9.3 M FI
Celldömölkön 3 sz.'fiappalis cs ház, garázzsal,
pintével, igényes álapoiban eladó. lét. 1 4.5 M f I
Celldömölkön 3 szobás csal .ház,

J

•la

közmü

vekkel, garázzsal eladó. !.ár: 11 M Ft
Celldömölkön 1 szobás, jó állapotú lakás eladó.

Jánoshálán 5 szoba-nappali elrendezésű
rendkívül igényes cs.ház eladó. I.án 20 M Fi
Celldömölkön 2 szobás, 57 m'-es, gázfűtéses
lakás eladó. l.ár:7,SMFt

C e l l d ö m ö l k

Celldömölk belvárosában, 3 szobás, 90 m'es egyedi gézi., igényesen lelujilott, kifo
gástalan állapotú lakás eladó, i.ár: 12,9 M Ft

C B A
u.

S á g i

Celld-ön 2 sz.*napp cs.ház eladó. I.ári 13 M FI

M a r k e t
18.

A k c i ó s ajánlata

Pápocon jó áll. tornácos paraszlh. eladó. Lét- 3M Ft

I.ár.: 3,5 M Ft

Cell.-Alsóságon 3 sz. cs. ház eladó, tár: 7,8 M FI

Celldömölkön 2 szintes családi ház (4 szoba,

Celldömölkön 5 sz.*étkezős, csház, 2 WC-vel

S Á G A pipiropogós

529

Ft/kg

2 fürdővel, garázzsal eladó, tár: 24 M Fi

S Á G A Mini Kijev, 2 5 0 g

279

Ft/cs.

S Á G A Snacki, 2 6 0 g

279

Ft/cs.

S Á G A sajtos füstölt párizsi

649

Ft/kg

családi ház, 2 garázzsal eladó. Lér: 24 M Fl

R á m a kocka, 2 5 0 g

109

Ft/db

Celldömölkön 95 m'-es, belvároshoz közeli

Omnia kávé, 250 g

449

Ft/cs.

Delikát é t e l í z e s í t ő , 2 5 0 g

299

Ft/cs.

•nappali), közművekkel eladó. I.ár: 8,5 M FI
Jánosházán 100 m'-es cs.ház, 2080 m'-es
lelken, műhellyel eladó. l. ár: 8,5 M FI
Celldömölkön 94 m'-es, 2*3xfél szobás
lakás, étkezővel eladó. I.ár: 13,5 M FI
Celldömölkön 2 s/oba*nappalis cs.ház, 800 m'
lelken, mellékép.-lel eladó, tár: 11,9 M Ft
Jánosházán 2 sz.+nappalis, 100 m'-es cs.ház,
501 m'telken sürgősen eladó. I.ár: 4,6 M Ft

Nagysimonyiban 3 szobás, 100 m'-es, cs.ház,
aknás garázzsal eladó. I.ár: 10,9 M Ft
Celld-ön igényes állapotú 2 generációs

cs.ház eladó. I.ár: 12 M Fl
Celldömölk kozp.ban 76 m'-es, 1*2félszobás
lakás, konyhabútorral eladó. Lát: 11.5 M fi

E g y é b : Sárváron 100 m2-es, 2 szoba*nappalis cs.ház, frekventált helyen eladó. I.ár.: 18 M Ft
Celldömölkön 4 szobás belvárosi cs.ház, garázzsal eladó. Ir.ár.: 16,9 M Ft.
Celldömölkön 3 szobás, gázfűtéses cs.ház, garázzsal, 900 m'telken eladó. Ir.ár.: 11 M Fl.
Celldömölkön 80 m'-es összközmúves 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 Ft.
Egeralján 2 szobás 80 m'-es parasztház, istállóval, kamrával eladó. Ir.ár.: 3 M FL
Kúlsóváton 2 szobás csal.ház, 1153 m'telken, gázfútéssei 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'telken eladó. Ir.ár.: 8 M Fl.
Info: 06-30/9938-439, 06-70/316-8752 Cim: Celldömölk, Rákóczi u. 10.
http://www.celli-udvaitiai.hu • E-mail: »lli_udvartiaz_Higatlan@yahoo.com
!

S z i l v á s g o m b ó c , 1 kg + nudli, 1 kg

599

Ft/cs.

Gesztenyemassza, 250 g

159

Ft/cs.

T ő k e h a l t ö r z s , 1 kg

459

Ft/kg

H a s á b b u r g o n y a , 1 kg

239

Ft/kg

Halászlésűrítmény, 200 g

159

Ft/cs.

CBA j é g k r é m , 2 I

369

Ft/cs.

Szaloncukrok
választékban

kedvező
áron, széles
kaphatók!

Cell-Vas Kft.
V A S - M Ű S Z A K I BOLT

9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 5. (Kultúrház mögött)
Tel.: 06-95/420-015 • Cell-vas-kft.internettudakozo.hu
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Einhell barkács kéziszerszámok nagy választékban!
Husqvarna motorfűrész akció, teljeskörű választéka a
készlet erejéig!
14.900
Asztali körfűrész 600 W
14.900
Felsőmaró
13.900
Hegesztő trafó
19.900
Gérvágó
7.400
Ütvefúrószett
15.900
Barkácsgépszett

Celldömölki Kábeltelevízió
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További barkácsgépeink:
Skil, Aeg
Mikrohullámú s ü t ő k 1 5 . 5 0 0 Ft-tól

|

Hifik, t é v é k , videók alacsonyabb áron!
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Megérkeztek a fényfűzérek és a kisebb ajándéktárgyak,
melyek kínálata karácsonyig még tovább bővül!
Térjen be hozzánk, akár ötletgyűjtésre
Örömmel segítünk
Önnek!

K/A
AVILAG

;

is!

V á r j u k kedves V á s á r l ó i n k a t !
Nyitva tartás: H-P: 8 . 0 0 - 1 7 . 0 0 Sz: 8 0 0 - 1 2 0 0

N a g y s e b e s s é g ű internet é s i n t e r n e t k a p c s o l a t a k á b e l t e l e v í z i ó v e z e t é k é n
N e m szükséges telelonvonal, a kapcsolatot nem temeti telefonköltség vagy percdíj
I d ő b e n é s a d a t f o r g a l o m b a n e g y a r á n t korlátlan Internet-kapcsolat
Az

Internet elérés a számítógép bekapcsolásával egy időben rendelkezésre áll

A K á b e l m o d e m által kínált a d a t b i z t o n s á g j ó v a l n a g y o b b , mint a h a g y o m á 
n y o s technológiák e s e t é n
Egyszerű é s felhasználóbarát
Fix,

e l ő r e kalkulálható havidíj

C S A T L A K O Z Z O N
w

M O S T ,

u - c n w C _ - M É M V F S E N '
K E D V E Z M É N Y M W .

» JEGYZET

Bronzvasárnap
Nem szeretem a bevásárlásokat,
nem szeretem a tömeget. Köze
leg a karácsony, ami az ajándé
kozás ünnepe is, tehát óhatatla
nul el kell indulnom az üzletek
felé, s mégsem teszem, várok.
Várom a bronz-, ezüst- vagy
aranyvasárnapot, mert a kará
csonyi ajándékvásárlás idején é l 
vezem a tömeget. Szeretem lát
ni a nagy készülődést, az embe
rek jó szándékú igyekezetét.
Ajándékozás. Ahány ház, annyi
szokás. Vannak, akik a több tíz
ezer forintos dolgokat keresik,
mások értéktől függetlenül a
kedvesség, figyelmesség, a sze
retet jelképeként vásárolnak ka
rácsonyfa alá valót. Mit jobb
kapni? Amire nagyon szükség
van, vagy ami valóban a megle
petés erejével hat az ajándéko
zottra? Ez is változó. Akiket sze
retünk, s akiknek mi is kedvesek
vagyunk, úgysem az értéket né
zik elsősorban, hanem a szándé
kot. A nagy értékű ajándék ép
penséggel riasztó is lehet, mert
aki kapja, arra gondolhat, ho
gyan tudja ő ezt viszonozni.
Már sokat töprengtem, hogy kit
mivel fogok meglepni a szentes
tén. Vannak ötleteim, de egy
biztos, most sem fogom elvetni
a sulykot, mert jót tudom, hogy
a szeretteim nem ezt várják tő
lem, én sem tőlük, és ezt be is
szoktuk tartani. Nálunk ez is fon
tos ahhoz, hogy karácsonykor
igazán boldogok legyünk.
"VÖLGYI LÁSZLÓ

Felvonó
Néhány hete működik a Kemenesal
jái Művelődési Központban már ko
rábban kiépített felvonó, ami a moz
gáskorlátozottaknak segít feljutni az
emeletre. Az akadálymentesítést
szolgáló eszköz felviszi a kerekes
széket, és egyszerű széket is rá tud
nak helyezni. A szerkezetet a könyv
tárba látogató rászorultak is igénybe
vehetik.

A közszolgálat reformja
Vadász János, a közszolgálati reform
megvalósításáért felelős kormány
megbízott járt városunkban. A köz
szférában dolgozóknak az egysége
sített törvényről tartott fórumot.
Fehér László polgármester köszöntöt
te az államtitkárt november 21-én a
polgármesteri hivatal nagytermében,
kiemelve az egységes közszolgálati
törvény létrejöttének fontosságát.
Vadász János elsőként azt közölte a
hallgatósággal, hogy a kormány ok
tóber végén elfogadta a törvény elő
terjesztését, majd az öt kiemelt
feladatról beszélt a hallgatóságnak. A
jelenlegi köztisztviselői, közalkalma
zotti és szolgálati jogviszony helyett
lép életbe majd az egységes közszol
gálati törvény. Az egységesítés kö
vetkeztében a mostani „törvényi
dzsungel" úgy alakul át, hogy min
den szereplőnek kedvező lesz, meg
szűnnek az indokolatlan megkülön
böztetések.
Az államtitkár szólt arról, hogy bár
vannak, akik sokallják a közszférában
dolgozók számát, Magyarországon
ma mintegy nyolcszázezren dolgoz
nak a közszolgálatban. Ez tavaly az
aktív foglalkoztatottak 21,3 százaléka
volt, míg az Európai Unió tagországai
ban ez a szám 24,4 százalék.
- Igaz, van önkormányzat, ahol 60an, és van, ahol 300-an dolgoznak a
polgármesteri hivatalban, mindkét
adat 10 ezres város esetén értendő
(Celldömölkön 57 a polgármesteri hi
vatal dolgozóinak a száma, a szerk.
megjegyzése), ezért a közszféra bel-

VADASZ JÁNOS ÁLLAMTITKÁR ÉS
FEHÉR LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

ső szerkezetét át kell nézni - mondta
Vadász János.
A juttatásokról is beszélt az államtit
kár. Az alapbéren kívül szakmai m u n 
kahelyi pótlékot kaphatnak a dolgo
zók, ezen kívül plusz juttatásokat például közszolgálati üdülés - is ter
veznek.
A kérdésekre válaszolva egyebek kö
zött elmondta: bár a versenyszféra
hirdeti, hogy a közszféra bérei maga
sabbak, ez felületes állítás. A bérfej
lesztésre garantált módon kellene
bekerülnie a pénznek az intézménye
ket fenntartókhoz. Megjegyezte,
hogy nem tegnapról, tegnapelöttről,
hanem 60-70 évvel korábbról szár
mazó hátrányt kell ledolgozni a bér
rendszer átalakításával.
»TULOK 6.

Mozi helyett sport ^
Elképzelhető, hogy újra élet tölti meg
az egykor moziként, majd rövid ideig
diszkóként funkcionáló épületet, amit
bérbe szeretne venni az önkormány
zattól egy csöglei vállalkozó. Vállal
kozásával a város szabadidős sportjá
nak színesítéséhez szeretne hozzájá
rulni. A városközpontban lévő épület
ben egy fitness központot szeretne
kialakítani, ahol lenne kondicionáló
fittness terem, aerobik torna, boksz
terem, szauna, szolárium, masszázs
szalon, később pedig pezsgőfürdő,
kozmetika és fodrászat. A sportme
nedzseri diplomával és sportvezetői
múlttal
rendelkező
vállalkozó
felajánlotta, hogy a celldömölki
sportegyesületek az alapozó időszak
ban ingyen használhatnák a kondi

cionáló termet az erőnléti edzések
során. Az iskolák számára ingyenes
használatot kínált fel a testnevelési
órák keretében. Vállalta azt is, hogy
az épületet felújítja és karbantartja.
A bérbevételi ajánlatról a képviselő
testület november 26-ai ülésén tár
gyaltak a képviselők. Baranyai Attiláné dr. jegyző tájékoztatta a testüle
tet, hogy bár az előző bérlőt - akivel
megszűnt a bérleti jogviszony - fel
kérték az elszámolásra, de annak az
még nem tett eleget. A képviselők
mérlegelték, hogy a két dolognak
van-e egymásra hatása. Többségük
úgy döntött, hogy nem, ezért amel
lett szavaztak, hogy a kezdjék meg a
tárgyalásokat a vállalkozóval.
»16.

i 3 J=

00*7

Sikeres véradás
Soha nem jeletek meg ennyien vér
adásra Celldömölkön, mint az elmúlt
héten mondta Örömmel
dr.
Marosfalvi
Ferenc, a Kemenesaljái
Egyesített Kórház vérellátó osztályá
nak vezetője. A három napon össze
sen 251-en jelentkeztek, s közülük
242-en adhatták vérüket a leendő rá
szorulóknak. Örvendetes, hogy tíz új

véradó is volt közöttük. A főorvostól
azt is megtudtuk, hogy a rendszeres
véradóknak mintegy egyharmada nő.
Marosfalvi Ferenc külön köszönetet
mondott lapunknak, amely - mint
mondta - a legjobbkor írt a véradás
jelentőségéről és mostani időpontjá
ról, ezzel nagy mértékben hozzájárult
a magas részvételi arányhoz.
A váróban örömmel fedeztem fel
több volt tanítványomat, némelyikük
a gyermekével volt ott, aki már szin
tén véradó. Találkoztam Berghoffer
Andrással is, a 80-szoros véradóval, ó
a közelmúltban vehetett át emlék
plakettet Poár Lászlótól a Vöröske
reszt Vas megyei titkárától. Rajta kí
vül a jánosházi Őri Ferenc 70-szeres,
a tokorcsi Harmath Imre pedig 60szoros véradásért kapott kitüntetést.
Celldömölkön tehát ismét volt egy si
keres véradás, amivel kórházunk elis
mertségét és jó hírnevét tovább
öregbítették.

Költségve¬
tés, adók

A város 2004. évi költségvetési kon
cepciójának első olvasatát tárgyal
ták a képviselők az önkormányzat
november 26-ai testületi ülésén. Fe
hér László polgármester elmondta:
az Országgyűlés tárgyalja még a
központi költségvetési törvényjavas
latot, mely szerint a helyi önkor
mányzatok normatív támogatásánál
néhány területen - például óvodák
és oktatás - pozitív irányú elmozdu
lás várható. Javasolta, hogy a pénzü
gyi terv koncepciójának további k i 
dolgozásánál v e g y é k figyelembe
egyebek között azt, mennyi a reáli
san értékesíthető önkormányzati va
gyon, amiből b e v é t e l r e lehetne
szert tenni. Hozzátette: a tervezet
ben megjelenő hiány annak tudható
be, hogy a benyújtott pályázatok
önrészét is tartalmazza. Természete
*VÖLGYI LÁSZLÓ
sen kicsi a valószínűsége, hogy min
den pályázat sikeres lesz, tehát nem
lesz szükség a betervezett saját erő
re, de mindenképpen törekedni kell
arra, hogy a pályázatokon sikeresen
szerepeljen az önkormányzat. El
lük 111 esetben állapítottak meg va
mondták a véleményüket a részön
lamilyen fokú gyanút vagy problémát
kormányzatok és a bizottságok ve
- tudtuk meg dr. Csók Adrienn sze zetői is. Limpár József, a pénzügyi
mész szakorvostól. A doktornő azt is
bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy
elmondta, hogy a második napi szű az országgyűlési szavazások ered
résen annyian voltak, hogy nem is
ményeképpen több pénzt kapnak az
került mindenki sorra, őket majd áp önkormányzatok. Javasolta, hogy fel
rilisban vagy májusban tudják meg
kell tárni az intézmények belső tar
vizsgálni. A Vas megyei városok közül talékait, hiszen még mindig vannak,
Celldömölkön volt a legnagyobb ér
és azt, hogy a részönkormányzatok
deklődés. (Talán ehhez egy kicsit la
nál arányos fejlesztéseket kell vég
punk is hozzájárult.)
rehajtani. Futó István könyvvizsgáló
A szűrővizsgálatot Csák doktornő szerint szerény méretű bevétel-nö
hasznosnak és sikeresnek ítélte vekedéssel lehet számolni. A hiány
meg. Véleménye szerint, ha a prob szigorú gazdálkodás és sikeres
lémásnak minősített esetek 10 szá
ÖNHlKI-s pályázattal finanszírozható.
zalékáról beigazolódik, hogy valami A pénzügyi tervezet végleges for
lyen kezelésre vagy beavatkozásra májáról majd februárban szavaz a
van szükség, -már nem volt hiábava
testület.
ló az akció.

Népszerű volt a vizsgálat
Hatalmas volt az érdeklődés az el
múlt hónap második felében meghir
detett ingyenes glaukóma (zöldhályog) szűrővizsgálat iránt. Összesen
352 személyt vizsgáltak meg, s közü

"VÖLGYI L

Mezőgazdasági összeírás
A jövő hét végéig tart a mezőgazdasági összeírás, amit a Központi Statisz
tikai Hivatal végeztet. A kormányrendelet alapján végzett összeírás során
Celldömölkön 541 címet keresnek fel, ahol gazdasági termékekkel foglal
koznak. Baranyai Attiláné dr. jegyző kérte, hogy az érintettek szolgáltassa
nak adatokat az összeíróknak. Aki nem tesz eleget a kötelező adatszolgál
tatásnak, az ellen szabálysértési eljárás indítható.

A helyi adók teljesítéséről is beszá
molót kaptak a képviselők. Iparűzési
adóra a 2002. évi teljesítés alapján
230 millió forintot terveztek, egyelő
re 186 millió forint valósult meg, de
vannak még hátralékok. A magán
személyek kommunális adójánál va
lószínűleg egymillió forintos lemara
dás várható. Egymillió forintos több
letbevétel lesz azonban a vállalkozók
kommunális adójából, másfél millió
forintos többlet pedig a gépjármű
adóból.

Vezetőkről döntött a testület

Ao

Két személyi kérdésről, a Kemenesaljái Egyesített Kórház és a Népjóléti
Szolgálat vezetőjének leváltásáról döntött a képviselő-testület. Fehér Lász
ló polgármestert kérdeztük ezzel kapcsolatban.
Celldömölk képviselő-testülete és
egészségügyi bizottsága folyamato
san kapott tájékoztatást az elmúlt egy
évben a kórház munkájáról - mondta
a polgármester. - Úgy éreztük, hogy
hiába a szép, felújított kórház, ha a
szakmai mutatói nem jók. A kórház
beszámolóját véleményezte az egész
ségügyi bizottság. Én többször jártam
a kórházban megbeszéléseken az
igazgatóval, a gazdasági vezetővel és
az orvosokkal, és ezeken az alkalma
kon kiderült, hogy gondok vannak a
kórházban. A kialakult helyzetről tájé
koztattam a képviselő-testületet, va
lamint a kórház intézményirányító ta
nácsát. A megbeszélések után, mivel
személyi kérdésről volt szó, a képvi
selő-testület zárt ülésen döntött arról,
hogy az intézményvezetőnek vissza
vonja a magasabb vezetői megbíza
tását. Ezt javasoltuk a Vas Megyei
Közgyűlésnek, mivel a kórház az
intaházi részleg miatt közös fenntar
tású intézmény, így szükség van az ő
egyetértésükre is. November 28-án
volt a megyei közgyűlés soros ülése.
A közgyűlés elnöke előtte, a képvise
lő-testületi ülésre tett egy olyan ja
vaslatot nekünk, amely szerint átru
házzák Celldömölk önkormányzatára
a személyi kérdésekről szóló döntése
ket. A közgyűlésen az elnök a javasla
tot, amit korábban tett, visszavonta. A
közgyűlés ezután nem támogatta a
kórházigazgató, Várnai Levente fel
mentését. A vezetőváltásról Celldö
mölk polgármesterének és a megyei
közgyűlés elnökének továbbra is
egyeztetni kell.
Számomra nem megfelelő intéz
ményvezető az, aki részt vesz a kór
ház jövőjére vonatkozó tárgyaláso
kon úgy, hogy arról nem tájékoztatja
a város vezetőit. Tavasszal ugyanis
elkezdődött a megyében a kiskórházak helyzetének áttekintése, egy kon
cepció kidolgozása, mely szerint Cell
dömölkön megszűnt volna a szülé
szet. Hónapok teltek el egyeztetések
kel, már alá is írta a kórházvezető a
koncepcióról szóló tervezetet, de er
ről sem engem, sem a képviselő-tes
tületet, sem az egészségügyi bizott
ságot nem tájékoztatta. Az informá
ciót a megyéből, az országgyűlési
képviselőktől kellett megtudnunk.
Véleményem szerint ez így nem he
lyes, és a kórházigazgató nem eléggé
agilis. 2004 után, az uniós csatlako

zással a megyei kiskórházak között
Celldömölknek talpon kell maradnia.
Sárvárnak 45 ezres, Körmendnek 60
ezres, Celldömölknek 30 ezres von
záskörzete van. Agilisabb, határozot
tabb kórházvezetőre van szükség a
talpon maradáshoz. A megyei köz
gyűlésen is elmondtam azt, hogy az
elmúlt egyéves tapasztalat alapján a
kórházigazgatót nem tartom alkal
masnak a posztjára. A nem hatékony
igazgatásnak Kemenesalja lakossága
és a kórház dolgozói látnák a kárát. A
felelősségünk a megyei közgyűléssel
innentől kezdve már közös ebben az
ügyben.
Várnai Leventében becsületes, jó
szándékú embert ismeretem meg, de
Celldömölk polgármestereként elhá
ríthatatlan felelősségem, hogy kiáll
ják a celldömölki kórház fennmara
dásáért. Ebben a törekvésben remé
nyem szerint magam mögött tudha
tom a város és a városkörnyék lakos
ságénak támogatását. Ez a kérdés
nem lehet pártpolitikai csatározások
eszköze, egyetlen politika lehet ered
ményes: az összefogás politikája.
Meggyőződésem, hogy a kórház élé
re olyan vezető, az intézményben
olyan szakemberek kellenek, akik
egyértelmű bizonyosságot adnak el
kötelezettségükről, és minden törvé
nyes eszközt igénybe véve harcolnak
a kórházért. Ebben a küzdelemben
egyszer már sikeresen bizonyították
igazukat Kemenesalja polgárai, ma
sem tehetnek mást.
A Népjóléti Szolgálat munkáját elis
merte az önkormányzat. Az intéz
mény azonban nemcsak kötelező,
hanem plusz feladatokat is felvállalt,
így a rendszerben jóval többen,
majdnem kétszer annyian dolgoznak,
mint egy hasonló nagyságú település
hasonló intézményében. Az önkor
mányzat eddig nagy anyagi áldozato
kat vállalt, hogy így működtesse a
Népjóléti Szolgálatot. Úgy gondoltuk,
hogy a felvállalt feladatokból nem lé
pünk vissza, hanem inkább megpró
báljuk a szerteágazó telephelyeket
centralizálni, munkaköröket átalakí
tani, ezért vállalt fel az önkormány
zat egy kilencfős létszámleépítést. Ja
vaslatot is tettünk, hogy ne olyan
ágazati részen történjen a leépítés,
hogy az idősek ellátása sérüljön, ha
nem az irodai munkánál lehetne
leépíteni úgy, hogy azt se veszélyez

tesse. Csizmaziáné Hubert Mária, az
intézmény vezetője viszont úgy dön
tött, hogy ezt a képviselő-testületi ja
vaslatot nem veszi figyelembe. Az ő
koncepcióját viszont a testület nem
fogadta el, visszavonta a vezetői meg
bízatását, a bére meghagyása mellett
helyettesi munkakört ajánlott fel neki.
Új vezetői pályázat kiírása mellett
döntöttünk, amelyen akár ó, akár más
is indulhatott volna. A képviselő-testü
let minderről úgy döntött, hogy nem
volt tudomása arról: az intézményve
zetőnek olyan munkaszerződése volt,
hogy csak közös megegyezéssel ke
rülhetett volna az intézményen belül
alacsonyabb beosztásba, emellett ha
tározatlan idejű vezetői megbízása is
volt. Az intézményvezető elmehetett
volna bírósági jogorvoslatot kérni, a
képviselő-testület azonban levonta a
tanulságot, visszahelyezte a munka
körébe a vezetőt, mert nem akartunk
pereskedni. A testület azt mondta,
hogy nem fog felvállalni egy több mil
lió forintos végkielégítést, hiszen ve
zetőnek kell lenni, ez nem létszám
megtakarítás. Nem a vezető munka
helyét akarta elvenni, hanem az intéz
ményi racionalizálás volt a középpont
ban. Számomra ennél az ügynél az a
tanulság, hogy mindenkinek fel kell
vállalni a felelősséget. Hibázott a kép
viselő-testület, mert nem járta alapo
san körül a dolgot. Hibázott az önkor
mányzat apparátusa, mert nem adtak
pontos tájékoztatást a testületnek,
nem voltak teljesen tisztában a mun
kaszerződés feltételeivel. És felelőssé
ge van a Népjóléti Szolgálat vezetőjé
nek is, akinek februártól végre kellett
volna hajtani a kapott utasításokat, de
ő nem tette meg, úgy gondolta, hogy
a város előtt álló gondokról nem vesz
tudomást.
"TULOK GABRIELLA
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m% szent Miklós ünnepén
Elérkezett az év utolsó hónapja.
Ilyenkor kérdezzük meg a gyerekek
től, jó gyerekek voltak-e ebben az
esztendőben? Akik mér nem gyer
mekéveiket tapossák, bizonyára szí
vesen gondolnak vissza azokra az
időkre, amikor december 5-én szé
pen kitisztított cipőjüket, csizmájukat
kitették az ablakba, és várták a reg
gelt. Mit hozott a Mikulás? Ajándékot,
édességet, virgácsot? Sokan biztosan
elgondolkodtak már azon, honnan
ered ez a szép hagyomány.
Sok száz évvel ezelőtt a mai Törökor
szág területén, a kisázsiai Myra városá
ban élt Szent Miklós püspök. Jót tett a
szegényekkel, a gyerekekkel, cseleke
deteiről legendák maradtak fenn. Mik
lós-nap, december 6-a az ő napja, a jó
ság ünnepe. A sok-sok róla szóló legen
da közül elevenítsünk fel néhányat!
Az egyik írás szerint Szent Miklós püs
pök szülővárosában élt három szép
lány, akiket szegény édesapjuk nem
tudott férjhez adni, mert nem volt ho-

»KULTUR-MORZSAK
» Levente Péter ad koncertét a Kemenesaljái
Művelődési Központ színháztermében de
cember 4-én (csütörtökön) 10.30 órakor és
14 órakor.
» Mikulás-napi programok a KMK-ban. Decem
ber 5-én (pénteken) 14.00 órától Házhoz
megy a Mikulás. 17 órakor „Zsák, zsák tele
zsák" címmel Mikulás ünnepség a színházte
remben. December 6-án (szombaton) 22 órá
tól - 3 óráig diszkó, sztárvendég: a Mikulás.
» Mozart: A színigazgató című egyfelvonásos
operája lesz december 10-én (szerdán) 9.45
órakor a Kemenesaljái Művelődési Központ
színháztermében - az ifjúsági hangversenybérlet első előadásaként.

A 6 0^0
» Kästner: A két Lotti című könyvéből készült
darabot mutatják be a Theátrum bérlet
előadásaként a Kemenesaljái Művelődési
Központ színháztermében december 12-én
(pénteken) 14 órakor.
» Messiás születik címmel rendeznek kará
csonyváró műsort a Kemenesaljái Művelő
dési Központ színháztermében december
17-én (szerdán) 15 órakor.

zományuk. Miklós erről tudomást
szerzett, és az egyik éjszaka leple alatt
egy zacskó aranyat dobott be nekik az
ablakon. A püspök a második és a har
madik napon is így tett, az édesapa
azonban megleste, és kiderült a jóté
konykodó személye. Megvolt már a
hozomány, férjhez mehettek a lányok.
Az egyik aranypénz a tűzhely mellett
melegített papucsba került. Ez a le
genda lehet az alapja annak, hogy
most is zokniba, cipőbe tesszük az
ajándékokat. Egy másik legenda sze
rint a viharba került tengerészek fo
hászkodtak a püspökhöz, ő pedig segí
tett nekik, és kiköthettek a parton.
Országonként máshogy ünneplik a
Mikulás napját. Sok helyen ismert a
mikulásjárás, amikor a Mikulás az ün
nep előtti estén kíséretével betért
olyan házakba, ahol gyerekek voltak.
Kérdezgette, imádkoztatta a gyere
keket, és válaszaik alapján ajándék
kal jutalmazta, vagy a krampuszokkal
megfenyítette őket. Más helyeken a

Mikulást ördögök kísérik, virgácsot
osztanak a rossz gyerekeknek.
Azt kívánjuk minden gyermeknek,
hogy ebben az évben is teljen meg
cipőjük, csizmájuk sok-sok ajándék
kal, és legyenek boldogok! A mi Mi
kulásunk puttonyából a következő
néhány sor pottyant ki.
„Hogyha baj ér, bánat, szégyen
Bízzál Myro
püspökében.
Elhozza csillagos éjen
Ajándékát
észrevétlen.
Cipődet oblakbo tedd ki,
Kincseit szívedbe rejti,
Ahogy tette sokszor, régen.
Megjön sűrű hóesésben.
Arcát senki meg ne lássa
Rejt fehér nagy szakálla.
Találkozhatsz véle bárhol
Megismered
mosolyóról.
Kitől jót és szépet várhatsz
Bizony Ő: A Mikulás az.
Csengettyűje szól a szánnak
Itt volt, de mór messze
vágtat."
(Kozma L á s z l ó : A M i k u l á s m o s o l y a - r é s z l e t )

»VASS VERA

Divattörténeti verseny
Jelentós sikert könyvelhettek el az október
közepén rendezett Országos Divattörténet)
Versenyen a Műszaki Szakközépiskola leá
nyai, melyet a dunaújvárosi Lorántffy Zsu
zsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kol
légium hirdetett meg, immár ötödik alka
lommal. A három főből álló csapat a húsz
iskolát felvonultató mezőnyben a hetedik
helyen végzett, megelőzve a környékbeli
hasonló profilú iskolák csapatait. Helyezé
sük értékét nagyban növeli, hogy csak mű
vészeti szakközépiskolások tudtak a celli
tanulók elé kerülni. A sokrétű feladatok a

19. század utolsó évtizedeit és a 20. század
első felét ölelték fel. A kreativitás mellett
lexikai tudásra is szükség volt, hiszen a sza
badkézi rajzkészítés ugyanúgy feladat volt,
mint a divattörténeti feladatlap kitöltése és
egy tízperces előadás megtartása.
A Dala Dóra, Kovács Lilla és Kovács Noémi
összetételű csapatot Esztergályosáé Mauser
Anna és Németh Judit készítette fel. A ta
nárok egybehangzó véleménye, hogy te
hetséges tanulóik még számos hasonló si
kert elérhetnek, ezzel öregbítve iskolájuk
és városuk hírnevét.

» K U L T Ú R A ,
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Nem csak az eminensek fontosak
Magyarország száz legjobb gimnáziu
mának toplistáján a celldömölki Ber
zsenyi Dániel Gimnázium az 59. he
lyen található. A Vas megyei gimná
ziumok közül csak a szombathelyi
Nagy Lajos Gimnázium (9.) előzi
meg. A listát minden tanév végezté
vel az utolsó öt év eredményessége
alapján állítják össze a végzősök lét
száma és a felsőoktatási intézmé
nyekbe felvettek aránya alapján. Ez a
szám jelenleg 79,75 százalék, ami azt
jelenti, hogy az elmúlt öt évben min
den tíz érettségizőből átlag nyolcan
felsőoktatási intézményben folytat
hatták a tanulmányaikat.
A Berzsenyi gimnáziumban jelenleg
380-an tanulnak 13 osztályban. Az
intézményben négy- és hatosztályos
tagozat működik, az oktató-nevelő
munkát 30 fős tantestület látja el. A
beiskolázás 18 településről történik:
a tanulók 60 százaléka celldömölki,
40 pedig a környező településekről
jár be.
Amikor arról érdeklődöm, hogy mi az
iskola specialitása, Vinter József igaz
gató kiemeli: a négyosztályos tago
zaton végig emelt szinten oktatják a
német nyelvet, illetve az informati
kát. Azután pedig azonnal az iskola
fakultációs rendszeréről szól, amit
1978 óta folyamatosan finomítanak,
s véleménye szerint elsősorban en

nek köszönhető a magas felvételi
arány. A fakultáció során ugyanis a
tanulók az utolsó két tanévben a pá
lyairányultságukhoz
legfontosabb
tantárgyakat emelt szinten tanulhat
ják. Az igényeket időben felmérik,
hogy az óraszámokat megfelelően
állíthassák össze. Ez, mint mondja,
mostantól még nagyobb jelentőség
gel bír, hiszen 2005-tól a felvételi
vizsgák helyébe az emelt szintű
érettségi lép.
Az 55 végzős tanulóból eddig 18-an
szerezték meg állami támogatással a
C-típusú nyelvvizsgát, ez a szám a
tanév végéig még emelkedni fog.
Emellett az alsóbb évfolyamokon is
többen rendelkeznek már állami
nyelvvizsgával.
A következő tanév újdonsága lesz a
nulladik évfolyam beindítása. Akiket
oda vesznek fel az általános iskola 8
osztályának elvégzése után, öt évig
lesznek a gimnázium tanulói, és az
első évben intenzív nyelvoktatásban
részesülnek németből vagy angolból.
Mellette informatikát tanulnak, és
szinten tartják az alapkészségeket.
Arra a kérdésre, hogy mire büszke ez
az iskola, az igazgató három dolgot
említ. Elsőként egyfajta családias lég
kört, ahol az igazgató is név szerint
ismeri valamennyi tanítványát. Má
sodsorban azt, hogy a mintegy 300

VINTER JOZSf

tiszta profilú gimnázium rangsorában
igencsak hosszú idő óta az első ne
gyedben vannak, majd így fejezte
be: „Mi odafigyelünk a közepes ké
pességű tanítványainkra is. Igen fon
tos, hogy nagy többségük érettségire
épülő szakmunka-tanulást választ,
vagy felsőfokú szakképesítést szerez.
Elenyésző azoknak a száma, akik
nem találnak semmilyen lehetősé
get, és ez is egy fontos eredmény."
"VÖLGYI LÁSZLÓ

Kerékpárutat építenének Az unióról
Közmeghallgatást tartottak novem
ber közepén Izsákfán. A részönkor
mányzat vezetőjén, Farkas Zoltánon
és képviselőin kívül Fehér László pol
gármester és őr. Kiss Annamária, az
egészségügyi és szociális bizottság
vezetője fogadta a fórum 55 résztve
vőjét. Az érdeklődést jelzi, hogy töb
ben is hozzászóltak a különböző té
mákhoz. A polgármester az elmúlt
időszakban végzett munkáról és a
pénzügyi koncepcióról, a bizottsági
elnök az egészségügyi helyzetről szá
molt be. Farkas Zoltán részönkor
mányzati vezető lapunknak elmond
ta, hogy tárgyalásokat folytatnak
Tarczi Csaba vállalkozóval a kábelté
vé bevezetéséről. A kábeltévé kiépí
téséhez a vállalkozó nyújtott be pá
lyázatot, a finanszírozásában az ö n 
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kormányzat vállalna egy nagyobb
Összeget. Az izsákfai családok öröm
mel fogadták a lehetőséget, az őket
terhelő összeg 6-8 ezer forint között
várható.
Izsákfán a közelmúltban megszüntet
ték az illegális szemétlerakót, és so
rompóval zárták le a területet. Új
helyre, a volt óvoda helyére költözött
a könyvtár. A jövő évi teendők között
említette Farkas Zoltán, hogy Alsó
sággal közösen pályáznak egy kerék
párút kialakítására a k é t városrész
között, és szeretnék kiépíteni a jár
dát a temetőbe vezető úton. Terveik
között szerepel a Bokodi utca bitu
menes felújítása is, mivel az út a
megnövekedett autóbuszforgalom
miatt rosszabb állapotú lett.

^r

Az emberiség története uniók története, csak korábban
birodalmaknak nevezték óket - hangsúlyozta előadásá
ban Lezsák Sándor, az MDF alelnöke, országgyűlési kép
viselő, aki a helyi jobboldali szervezetek meghívására
tartott a múlt hónapban előadást az Apáczai Kiadó
nagytermében.
- A birodalmakban az egyszerű ember nyugodtan élt,
mert a több nemzetet összefogó állam egysége bizton
ságot teremtett számára - folytatta beszédét az ország
gyűlési képviselő, aki példaként Mátyás király birodal
mát említette. Lezsák Sándor kitért a rendszerváltás
időszakára és az MDF eddigi tizenöt éves politikájára is.
A párt legfőbb célja most az, hogy előbb az uniós, majd
a 2006-os országgyűlési választásokon is eredménye
sen szerepeljen. Ennek érdekében szervezték meg ok
tóberben a Keresztény Demokrata Fórumot, majd a
Zöldfórumot. Mindkettő az MDF háttér egyesületeként
fog működni, és azt munkájával erősíti - tudtuk meg
Lezsák Sándortól.
»TÁ
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Czirók András
A Honismereti
Egyesület és a
Kresznerics Fe
renc Könyvtár
közös pályáza
tát idén egy
egyetemista fiú
nyerte, aki „Fejezetek Celldömölk
második világháborús történetéből"
címmel írt dolgozatot. Pályamunkáját
csak szerényen Roosewelt jeligével
küldte b e - j e g y e z t e meg a díjátadás
kor a dolgozatok bírálását végző
Mayer László, majd hozzátette: már
ebből tudhatta volna, hogy az Czirók
Andrástól származik. Attól a tehetsé
ges fiútól, akire már három évvel ko
rábban felfigyelt egy hasonló pályá
zaton. Akkor András a megosztott
második
díjat
szerezte
meg.
Holocaustról szóló dolgozatát azon
ban Mayer László olyan jónak tartot
ta, hogy ígéretet tett: megjelenteti,
így került be idén első publikációja a
Vasi Honismereti és Helytörténeti
Közlemények celldömölki tematikus
számába.

Czirók András az ELTE másodéves tör
t é n e l e m - n é m e t szakos hallgatója.
Már a középiskolában kitűnt tehetsé
gével, hiszen az Országos Középisko
lai Tanulmányi Versenyen tizenhe
tedik helyezést ért el. Ennek és kitű
nő írásbeli felvételijének köszönhe
tően az egyetemi szóbeli felvételin
meg sem kellett szólalnia, biztos volt,
hogy bejutott. Nemcsak az ELTE-re,
hanem a Báró Eötvös József Collégiumba is, ahova évente csak húsz diá
kot vesznek fel.
- Emelt óraszámban tanulunk latint,
emelt szinten oktatják az angolt, spe
ciális szemináriumokat látogatunk, és
minimum 4,25-os átlagot kell min
den félévben teljesítenünk - mondja
el András. Egyébként tavaly 4,8-es
átlagot produkált, meg is jegyzi: a kis
rontás a német miatt volt, nagyon
kemények a vizsgák. De - mielőtt az
olvasó erre gondolna - András nem
azért tanul keményen, mert szülei
ezt várják el tőle, inkább, ahogy ő fo
galmaz, az anyagot szeretné minél
jobban elsajátítani (hihetetlen tudás

vágyát valószínűleg így csillapítja), és
a jó jegy fontos az ösztöndíj miatt is.
A nagy tudású fiúra felfigyeltek már
az egyetemi oktatók is. Tavaly az
egyik legnehezebb vizsgán, az ókor
szigorlaton ugyanis olyan jól teljesí
tett, hogy prof. Puskás Ildikó tan
székvezető felkérte, szeptembertől
tartson ókor szigorlat felkészítő sze
mináriumot.
- Olyan, nálam idősebb egyetemistá
kat tanítok, akiknek sokadszorra sem
sikerült ez a vizsgájuk. Az első két
órán izgultam, de mára már elmúlt a
lámpalázam, és élvezem a tanítást mondja el András, majd hozzáfűzi: ál
talános iskolás korom óta tanár sze
retnék lenni. Lenner Tibor gimnáziu
mi tanár hatására döntöttem a törté
nelem mellett.
Andrást elsősorban a XX. század fog
lalkoztatja, azon belül is hazánk má
sodik világháborús eseményei és a
zsidókérdés. Távlati tervei között sze
repel a doktorálás, és szeretne felső
oktatási intézményben tanítani. Cell
dömölkre valószínűleg nem fog viszszajönni, nevét azonban érdemes
megjegyezni, mert abban szinte biz
tos vagyok, hogy fogunk még vele
találkozni.
»TÖMBÖLY ÁGNES

Olimpikon a Kemenesaljáról
ATHÉN

FELÉ

VITORLÁZVA
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A j ö v ő évi olimpiai részvételre esélyes vasi olimpikonok könnyen számba
vehetők, ezért minden egyes indulóra büszkének kell lennünk. Különösen
figyelemre méltó, hogy egy ifjú hölgy „vasi vizeken" szokatlan sportágban,
vitorlázásban szerezte meg az ötkarikás szerepléshez szükséges kvótát a
szeptember végi spanyolországi világbajnokságon. A BKV Előre színeiben
versenyző, kemenesszentmártoni illetőségű Payr Annával, a Szent István
Egyetem hallgatójával alig egy esztendővel az olimpia előtt beszélgettünk.
» Ritka, de jeles elődöket idéző csolódnévvel
rendelkezik:
elég
csak
Payr Hugó Európa-bajnok
birkózóra
utalni. Mit kell tudnunk csalódjóról?
- Payr Hugó a dédnagyapám, akinek
nevezetes és különleges szereplése
volt a londoni olimpiai, mert két súly
csoportban is negyedik helyezést ért
el. Építész nagyapámtól a rokon szak
mát örököltem (tájépítészmérnök
hallgató vagyok), édesapámtól pedig
a vitorlázást, mint választott sport
ágat. Édesapám, Payr Hugó, repülő
hollandi hajóosztályban válogatott
kerettag volt, majd 30-as cirkálóval

többször is szerzett magyar bajnoki
címet. így húgommal gyakorlatilag a
balatonfüredi vitorlás telepen nőt
tünk fel. Payr Luca szintén aktívan
versenyez a 470-es hajóosztályban;
az idei junior magyar bajnokságon
harmadik helyezést ért el.
» Miként kerültek a Kemenesaljára?
- Szüleim mindketten budapestiek és
állatorvosok, akik a szakmai szempon
tokon túl is tudatosan választották a
Dunántúlt, illetve a vidéki életmódot,
így kerültünk Kemenesszentmártonba.
» A celldömölki
Berzsenyi
Dániel
Gimnáziumban érettségizett és otlé-

PAYS ANNA

tikóban ért el sikereket. Ezek közül
mire a legbüszkébb és mikor fordult
érdeklődése o vitorlázás felé?

»
- Általános iskolás koromtól kezdve
sokat sportoltam. A gimnázium alatt
a vitorlázás kiegészítő sportjaként atletizáltam. Komoly edzésmunkát a
testnevelés órákon kívül nem végez
tünk, de minden évben eljutottunk
néhány megyei versenyre. Többször
álltam dobogón,
leginkább a távol
ugrást kedveltem, valamint futásban
a hosszabb távokat. A vitorlázás felé
az érdeklődésem tavaszonként for
dult... Tulajdonképpen mindig a vi
torlázás volt az első, és mellette
örömmel sportoltam minden mást.
» A név dacára Vas megyéhez
nem
kötődő Weöres Mártával
összeszo
kott egységet alkotnak a 470-es ha
jóosztályban.
Hogyan kerültek egy
hajóra, és milyen eredmények
fém
jelzik
együttműködésüket?
- Még ifjúsági hajóosztályban verse
nyeztem, amikor Márta megkeresett,
és elmondta, hogy a 2004-es athéni
olimpiára szeretne felkészülni, és eh
hez keres új társat. Számára csak ké
sőbb derült ki, hogy ennek a páros
nak már komoly előzményei vannak,
ugyanis édesapám és Márta nagy
bátyja korábban együtt vitorláztak
repülő hollandival. Számomra a leg
fontosabb eredmény, hogy az egy
hajóba ülésünk óta eltelt 3 év során
folyamatos és látványos a fejlődés.
Ennek köszönhetően az utóbbi idő
ben többször végeztünk nyílt Európa
kupa versenyen az első tíz hajó kö
zött, és jelenleg a világranglista 12.
helyén állunk.
» Komoly visszhangja
volt, hogy
több ízben az erősebb nem versenyé
ben indultak, és férfias küzdelemben
maguk mögé utasították őket...
- Idén immár másodszor szereztük
meg a magyar bajnoki címet az össze
vont férfi-női mezőnyben, és ennek
tényleg volt visszhangja, mert olim
piai hajóosztályban ilyen még nem
fordult elő. Itthon különben rendsze
resen együtt versenyzünk a férfiakkal,
és ez nagyon jó edzés számunkra.
» igaz, hogy volt olyan
versenyük,
ohol a sydney-i olimpián győztes pá
rost is megelőzték?
~ Igen, éppen a tavalyi olimpiai
tesztversenyen történt.
» Internetes honlapjukon
(http://
www.kereked.hu/470/)
szinte fillére kiszámolva közzétették egy idény
költségvetését. Elismerésre méltó ez
nyíltság, amely meg szokatlan mo9yar sportberkekben.
A pénz kap
csán: mennyire elégedett az állami
« szponzori
támogatóssal?
f
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- A nyíltság oka roppant egyszerű:
nem profi módon vitorlázunk - a szó
nak abban az értelmében, hogy nem
keresünk ezzel pénzt. Épp ellenkező
leg, rengeteg munka előteremteni a
pénzt arra, hogy megvalósíthassuk a
programunkat. A MOB (Magyar Olim
piai Bizottság) támogatása nem je
lentós, mivel a vitorlázás nem szere
pel az éremesélyes sportágak között.
A Magyar Vitorlás Szövetség a verse
nyeken való szereplést támogatja, el
sősorban ú g y n e v e z e t t
prémium
rendszerben, tehát az eredményes
ség alapján eltérő mértékben. (Ezzel
kapcsolatban is lehetünk nyíltak,
ugyanis a prémiumot csak verseny
zéssel kapcsolatos számla -útikölt
ség, szállás stb. - ellenében lehet fel
venni.) A fennmaradó összeget, illet
ve a felszerelés és az edzőtáborozá
sok költségeire a fedezetet a szpon
zoroktól kapjuk. Az anyagiak előte
remtése nagyon sok időt és energiát
vesz el, amit ideális esetben edzés
munkával is eltölthetnénk.
» Szeptember végén zajlott a kvalifi
kációs vilógbojnoksóg
Spanyolor
szágban. Miként sikerült kivívniuk az
athéni szereplés jogát?
- A világbajnokságon az első 14
nemzet között kellett végeznünk,
hogy megszerezzük a kvótát. Ehhez
először 6 selejtező futam során be
kellett jutnunk az első 25 hajó közé.
A döntő futamok alatt ez a 25 hajó
versenyzett, és a bejutottak között
kellett megvívni a nemzetek közti
14. helyért. Nekünk külön nehézsé
get jelentett, hogy a verseny óceá
non zajlott, ilyen körülmények között
ugyanis nem volt lehetőségünk ko
rábban edzeni. Nagyon kiélezett volt
a küzdelem, és az utolsó (a 11.) f u 
tamban dőlt el, hogy megszereztük
az indulás jogát.
» E-mail címében is mór az athéni
olimpia szerepel ozonosítóként, a kvó
tával a tarsolyban tovább fokozódhat
az olimpiai láz. Milyen
eredménnyel
lenne elégedett egy év múlva?
- E-mail címemet még „kezdő" gim
nazista koromban választottam, ak
kor még csak álmodoztam az olim
piai indulásról. Nagyon örülünk an
nak, hogy egy évvel az olimpia előtt
megszereztük a kvótát, mert így jö
vőre nem a kvalifikáció lesz a cél, ha
nem az, hogy jól szerepeljünk az
olimpián. Ha minden más feltételét is
meg tudjuk teremteni a sikeres felké
szülésnek, akkor reális, hogy az első
tízben végezzünk az olimpián.
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» Bízik-e abban, hogy Vas megyéből
is lesznek támogatói az olimpiai fel
készülés finisében?
- Nagyon sokat segítene, ha a finis
ben nyugodtan tudnánk felkészülni,
csak a vitorlázásra koncentrálni, és
ehhez elengedhetetlen a biztos
anyagi háttér. Remélem, hogy Vas
megyében ís lesznek olyanok, akik
nek szimpatikus, amit teszünk, vagy
akik reklámlehetőséget látnak eb
ben, és így közösen meg tudjuk te
remteni a szakmailag legjobb felké
szülés feltételeit.
» Gratulálunk a kvalifikációhoz, és a
szép tervek megvalósítósóhoz
zök
kenőmentes felkészülést kívánunk az
olimpiára!
»NÉMETH TIBOR

Rákócziról
Vetélkedő-sorozattal emlékezik a II. Rákó
czi Ferenc vezette szabadságharcra az Eöt
vös iskola közössége az idei tanév során. A
millecentenáriumi vetélkedő és a 48/49es emlékévben tartott hasonló verseny jó
mintát szolgáltat a szervezőknek, hogy já
tékos formában tanítsanak, s egyben a té
ma állandó ébren tartásával kegyelettel
emlékezzenek nagyjainkra. A három írás
beli fordulót a legjobb csapatok behívásá
val rendezett záró forduló és ünnepi em
léknap követi a jövó év tavaszán, mely a
végsó sorrendet dönti el. Külön öröm a
rendező iskola számára, hogy versenyfel
hívásuknak köszönhetően Celldömölk min
degyik általános iskolája csatlakozott a ve
télkedőhöz, s így sikerült azt városi szintű
vé emelni. A verseny díjazásáról és az em
léknap megrendezéséről az iskola mellett
a szülői munkaközösség és az Eötvös Ha
gyományok Alapítvány gondoskodik, ezzel
is méltó módon emlékezve háromszáz év
vel ezelőtti eleinkre, akik a magyar sza
badságról álmodva mindenüket kockára
tették a nemzet sorsának jobbításáért.

V E G Y E S
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Itt mindenki nótázik
J U B I L Á L T A KEMENES MAGASI CITERAZENEKAR
Szenzációs rendezvénnyel ünnepelte
25 éves jubileumát a Kemenesmagasi Citerazenekar. Istentisztelettel kez
dődött a program az evangélikus
templomban, majd dr. Barsi Ernő
népzenekutató, főiskolai tanár tartott
csodálatos - zenével, énekkel, szava
lattal és diavetítéssel tarkított - köz
vetlen hangú előadást Rákóczi Ferenc
és a kuruc kor világáról.(Az előadóte
rem csaknem kinek bizonyult.)
Ezután a kultúrotthon nagytermében
- melynek színpadát a Szergényi
Díszítőművész Szakkör gyönyörű ké
zimunkái díszítették - folytatódott a
program a Perenyei Férfikar, az Egyházashetyei Népdalkör, a sávári Regös
Együttes és természetesen az ünne
pelt Kemenesmagasi Citerazenekar
és Népdalkör rendkívül magas szín
vonalú műsorával. Nem véletlenül
zúgott sokszor percekig a nagytermet
zsúfolásig megtöltő közönség vastap
sa, hiszen a vendégek és a vendéglá
tók csodálatos három órát varázsol
tak a közönség elé. Ez az este a nép
zene, a népdal kiemelt ünnepe volt
ebben a kemenesaljaí községben,
ahol a nyolcévestől a nyolcvanévesig
mindenki együtt dalolt a műsor v é 

gén közösen színpadra lépő szereplő
együttesekkel.
Nehéz volna valamelyiket is kiemelni
a fellépő együttesek közül. Ha meg
tesszük, legyenek azok az Aranypáva
díjjal kétszeresen kitüntetett jubiláló
házigazdák, akiknek a műsorában
hallhattuk az alapítók és a jelenlegi
zenekar tagjai mellett az utánpótlás,
a gyermekzenekar játékát is. A zene
kart - és most már népdalkört is csaknem a kezdettől Sebestyén Zol
tán tanár, iskolaigazgató, a falu szü
lötte vezeti. (Még hogy senki nem le
het próféta a saját hazájában!) Sokan
köszöntötték őt a jubileum alkalmá
ból, köztük Veszprémi Roland, a magasiak polgármestere, DÖmöiki Lajos
tokorcsi polgármester és a hazai nép
dalkör nevében Recséné Gulyás Lívia.
Barsi Ernő pedig a KOTA díszoklevelét
adta át a zenekarnak és a kórusnak a
25 éves jubileum alkalmából.
Akik abban a szerencsés helyzetben
voltunk, hogy ott lehettünk a keme
nesmagasi rendezvényen, egy szép
élménnyel gazdagodtunk, s gyaní
tom, nem ok nélkül éreztük úgy, hogy
ebben a faluban mindenki nótázik.
»VÖLGYI LÁSZLÓ
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Miniszteri
kitüntetések
Miniszteri kitüntetéssel ismerte el
a celldömölki Népjóléti Szolgálat
tizenöt éves példamutató és fele
lősségteljes munkáját dr. Kökény
Mihály egészségügyi, szociális és
családügyi miniszter. A kitüntetést
az intézmény dolgozói nevében
Csizmazióné Hubert Mária vette át
november 13-án a Magyar Tudo
mányos Akadémia dísztermében.
- A minisztérium értékelésében az
intézmény által ellátott több szak
területet, így az idősgondozást, a
haldoklók és hozzátartozóik segíté
sét, a családsegítő és gyermekjólé
ti csoport tevékenységét, valamint
a szociális és mentáihigiéniás cso
port munkáját emelte ki - mondta
el Csizmazióné Hubert Mária.
Az intézményvezetés és minden
dolgozó teljesítése elismerésre és
követésre méltó. A hangulat benső
séges és családias - jellemezte a m i 
nisztérium a Népjóléti Szolgálatot.
Szintén miniszteri kitüntetést ve
hetett át november 13-án Halpert
jenőné,
aki a Mozgássérültek
Egyesületének celldömölki cso
portját évek óta lelkiismeretesen
vezeti. Nyugdíjazásáig pedig a
Népjóléti Szolgálat élelmezésveze
tőjeként dolgozott példamutatóan.
»TÖM8ÖLY ÁGNES

Jótékonyság
Az Alsósági Életfa Egyesület jótékonysági
koncertet rendez december 14-én 17 óra
kor a Kemenesaljái Művelődési Központ
ban. A rendezvény célja az Alsósági Óvoda
játék- és foglalkoztató szereinek bővítése
valamint udvari játszóterének balesetmen
tessé és EU-kompatíbilissé tétele.
A jótékonysági koncerten az Attila ifjúsága
című történelmi zeneművet mutatják be. A
darab zenéjét Szakács Gábor, verseit
Friedrich Klára szerezte. A közreműködők
között van a Kecskés együttes.
A koncert elótt Friedrich Klára rövid
előadást tart a mű keletkezéséről és a hu
nok rovásírásáról.

DR. BARSI ERNÓ N É P Z E N E K U T A T Ó ( K Ö Z É P E N ) OKLEVELET ADOTT ÁT A CITERAZENEKAR A L A P Í T Ó I N A K
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A műsorra jegyeket a Kemenesaljái Műve
lődési Központban és az Alsósági Életfa
Egyesületnél (Tel.: 95/423-516) lehet váSároInL
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Készül a karácsonyra?
•FOTÓ: VŰtO'l LÍSIlfi

Berghoffer
Tibor

Még csak elképzeléseim van
nak arról, hogy kinek mit
ajándékozzak karácsonyra,
és hogy mi kerüljön az ünne
pi asztalra. Általában olyan
dolgokat szoktam vásárolni,
amikre a szeretteimnek szük
sége van. Az unokám persze
majd talál játékot és könyvet
is a karácsonyfa alatt. Jellem
ző azonban rám, hogy csak
az ünnepek előtt vásárolom
meg az ajándékokat, szere
tek ilyenkor a városban sétál
ni és a boltokat járni. A lá
nyom formatervező művész,
ő majd a díszítésben fog ne
kem segíteni.

Igen, már készülök a kará
csonyra. Egyelőre próbálom
összegyűjteni, kinek mire len
ne szüksége, és ezek közül
választani meglepetést. A be
vásárlást az ünnepek előtti
hétre hagyom. Nemcsak Cell
dömölkön, hanem Szombat
helyen és Győrött is körbené
zek, hátha ott találom meg a
megfelelő ajándékot. Minden
évben szoktam venni apró kü
lönleges díszeket is, így te
remtek otthon még meghit
tebb hangulatot. Rendszere
sen kötök adventi koszorút,
és egy-egy gyertyát minden
hét végén meggyújtunk.

Irodalmi pályázat kezdőknek
Az ACCORDIA Kiadó irodalmi pályázatot hirdet önálló kötettel
még nem rendelkező szerzőknek, életkortól függetlenül. M ű 
faji, tematikus és terjedelmi megkötés nincs. A 36 legjobbnak
ítélt szerző műveiből 2004-ben válogatott kötetet jelentet
nek meg.
Beküldési határidő: 2004. január 15-e. Bírálók: a Magyar író
szövetség tagjai. Eredmény: 2004. március 31-e, melyről min
den pályázót levélben értesítenek.
Az írásokat kizárólag postai úton várják, nyomtatott vagy kéz
írásos formában, kiadói címükre: ACCORDIA Kiadó 1062 Buda
pest, Lehel u. 3/B.
További tájékoztatás: Telefon/fax: 06 1/239-2330 vagy 06
30/531-7028, valamint honlapjukon: www.accordiakiado.hu.

Idén csak édesanyámnak ve
szek ajándékot, erre pedig
még bőven ráérek. Általában
az utolsó napokra szoktam
hagyni az ajándékvásárlást. Ha
esetleg valakik kérnek ado
mányt, azoknak majd adok. A
fenyőfát ünnepek előtt egy
két héttel választjuk ki, sőt volt
már arra is példa, hogy szen
teste előtt két nappal feldíszí
tettük a fát. Huszonnegyedi
kén minden évben édes
anyámnál gyűlünk össze. Test
véreim és családjaik is eljön
nek ilyenkor, finom vacsora és
egy pohár ital mellett kelle
mesen elbeszélgetünk.

»

Ajándékokat nem nagyon ve
szek ilyenkor, inkább levelet
írok. A lányom Olaszország
ban él, és előfordult már,
hogy a postán elveszett a cso
mag. A lányomat szenteste
fel is fogom hívni. A fiammal
is általában megbeszélem, mi
kell neki, és abba betársulok.
Úgy gondolom, az ünnepek
idején a szeretet számít, és
nem az, hogy mekkora aján
dékkal lepjük meg a másikat.
Mi soha nem szoktunk nagy
felhajtást csinálni, hagyomá
nyos ételeket teszek az ünne
pi asztalra is. Halászlét vagy
töltött káposztát főzök.

A P R Ó H I R D E T É S
1+3 félszobás, gázfűtéses lakást vennék Celldö
mölkön. Tel.: 06 30/263-6808.
Raklap adásvétel. Hívására házhoz megyünk!
Tel.: 06 30/506-6512.
LADA NIVA 1,6-os 1986-os, zöld színű, benzin
gázüzemű eladó. Érd.: 06 30/939-0429.
SUZUKI VITÁRA 1,6-os, 1998-as, zöld színű, sok
extrával eladó. Érd.: 06 30/939-0429
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.

Felhívás

CAO

<°
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Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános licit útján
kívánja bérbe adni a Celldömölk, Kossuth u. 16. szám alat
ti, 38 m nagyságú helyiségét üzlet céljára. A bérleti díj
alsó határa: 40.000 Ft/hó. A bérbeadás időtartama 1 évre
szól, mely évente hosszabbítható.
A licit időpontja: 2003. december 11-e 9 óra.
A licit helye: a polgármesteri hivatal emeleti tárgyalóterme.
A helyiség bérleti jogát a résztvevők közül az szerzi meg, aki
a legmagasabb összegű bérleti díj fizetésére tesz ajánlatot.
További információ a 95/525-813-as telefonon kapható.
2

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.
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k Fedor Sándor értékelte az őszi évadot
A CV5E labdarúgó-szakosztály vezetése
az őszi szezon előtt csapatépítést és
biztos bennmaradást ígért a bajnokság
végére. A bajnokság felén vagyunk túl,
és elmondhatjuk, hogy a gyenge hazai
mérlegünk ellenére az őszi szezont a
hatodik helyen fejezte be a csapat kezdte értékelését Fedor Sándor az
edző. - Ez a helyezés feljogosít ben
nünket arra, hogy bizakodva várjuk a
tavaszi folytatást, s ha lehetséges, to
vább javítsunk eredményeinken.
Ha visszatekintünk az őszi tizenöt for
dulóra, akkor azt is mondhatjuk, hogy
egyrészt hullámzó volt a csapat telje
sítménye, másrészt viszont azt, hogy a
hatodik helyet biztosan szereztük
meg. Ugyanis a csapat csak a 2. és 3.
fordulóban volt a tabellán a hatodik
helynél rosszabb helyen. Hatszor a ne
gyedik, három-három alkalommal pe
dig az ötödik, illetve hatodik helyen,
míg egyszer a harmadik helyen vol
tunk. Hogy a hatodik helyen végez
tünk, azt befolyásolta az utolsó négy
hazai mérkőzés, melyet elveszítet
tünk. Mentségünkre felhozható, hogy
szinte az egész szezonban nélkülöz
nünk kellett sérülés miatt Bodort és
Győrvárit, sokáig pedig Pintért, akik
nek időre volt szükségük, hogy újra já
tékba lendüljenek. A meghatározó já
tékosok eltiltása sem kedvezett. De ha
azt is figyelembe vesszük, hogy a csa
pat játékosállományát a bajnoki rajt
előtti utolsó pillanatban sikerült egy
rendkívül heterogén összetételben
kialakítani, akkor már nem is mondha
tó olyan rossz helyezésnek a 6. hely,
amit úgy értünk el, hogy egyetlen for
duló után sem volt negatív előjelű a
gólkülönbségünk. Megalázó vereséget
a Barcs ellen kellett hazai pályán el
szenvednünk. Utána Szigetszentmikló
son még talpra álltunk, de az ezt köve
tő három fordulóban eltiltások, sérülé
sek következtében és újabb fegyelme
zetlenségek miatt kénytelenek vol
tunk fejet hajtani ellenfeleinknek.
A mérkőzéseken húsz játékos kapott
lehetőséget. Mind a 15 találkozón pá
lyára lépett: Nagy Zoltán, Horváth Szi
lárd, Lengyel Miklós, Stefanik Arnold és
Újhegyi Gábor. 14 mérkőzésen Csákvá
ri Zsolt, Kovács Szabolcs, Manganelli
Attila. 13 mérkőzésen Latyák Tamás,
Németh József, Tóth Tamás szerepelt.
A többiek: Tebeli György 12, Sulyok At
tila 10, Pintér Zoltán 9, Győrvári Gábor

7, Imrik Roland 4, Bodor Tibor, Németh
Zsolt és Reiner László 3-3, Sali Ákos pe
dig 2 mérkőzésen játszott. Lampért Ti
bor második számú kapusunk kivételé
vel a játékoskeret valamennyi játéko
sa pályára lépett. Az én osztályozó
könyvemben, Nagy Zoltán, Csákvári
Zsolt és Lengyel Miklós nyújtotta a leg
jobb teljesítményt az őszi évadban.
Természetesen nekik is voltak gyen
gébb mérkőzéseik, de legtöbbször
meghatározó egyének voltak a csapat
ban. Manganelli Attila, Németh József,
Stefanik Arnold, Kovács Szabolcs, Hor
váth Szilárd jó átlagot nyújtottak, meg
bízható, kiszámítható és taktikai szem
pontból is döntő, fontos szerepet ját
szottak a csapat teljesítményében.
Latyák Tamás, Tebeli György és
Újhegyi Gábor teljesítménye váltakozó
volt, de fontos taktikai feladatokat tud
tak ellátni. Meg kell mondanom, hogy
Pintér Zoltán, Sulyok Attila és Tóth Ta
más teljesítménye számomra bizonyos,
fokig csalódás volt. Pintér hosszú sérü
lése után nem tudott igazán formába
lendülni. Tóth Tamástól, akinek adott
ságai kiválóak, sokkal többet vártam,
mint amit az őszi szezonban mutatott.
Sulyok teljesítménye is rendkívül hul
lámzó volt. A csapat bármely posztján
használható játékos, de technikai és
taktikai szinten is fejlődnie kell. Győr
vári Gábor és Bodor Tibor súlyos sérü
lés után épültek fel, keveset játszottak,
de úgy gondolom, hogy célzott kép

zéssel, jó alapozással mindketten a
csapat meghatározó tagjai lehetnek a
tavasszal. Németh Zsoltról annyit,
hogy sokat bajlódott sérüléssel. Sokat
fejlődtek, de kevés lehetőséget kap
tak: Sali Ákos, Reiner László, Imrik Ro
land és Lampért Tibor. Ők a jövő embe
rei lehetnek, ha továbbra is szorgalma
san készülnek a feladatokra. Feltétlen
szólnom kell még azokról, akik a gól
szerzésben jeleskedtek. Dicséret illeti
Németh Józsefet, aki 7 góljával a házi
góllövőlista élén végzett. Őt Újhegyi
Gábor és Horváth Szilárd követi 4-4 rú
gott góllal, majd Csákvári Zsolt 3, Ko
vács Szabolcs és Tóth Tamás 2-2, Len
gyel Miklós, Manganelli Attila és Su
lyok Tamás 1-1 találatot helyezet az
ellenfél kapujába.
Összegezve: úgy gondolom, hogy he
lyezésünk megtartásához, esetleg az
előbbre lépéshez, feltétlenül meg kell
erősíteni két-három meghatározó já
tékossal keretünket. Természetesen
fontos, hogy megtartsuk jelenlegi já
tékosainkat, akikre hosszú távon szá
míthat a csapat. Végezetül pedig a
magam és a csapat nevében megkö
szönöm az egyesületi vezetés támo
gatását és bizalmát, munkájuk nélkül
célunkat nem érhettük volna el. Re
méljük, hogy a jövőben is hasonló csa
patmunkával, közösen, hasonló ered
ményre vagy még jobbra leszünk ké
pesek - fejezte be Fedor Sándor edző
az őszi évad értékelését.
>
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IMRIK ROLAND, TÓTH T A M Á S , CSÁKVÁRI ZSOLT, LATYÁK T A M Á S , SULYOK ATTILA, KOVÁCS SZA

BOLCS, GYŐRVÁRI GÁBOR, TEBELI GYÖRGY, ÚJHEGYI GÁBOR. KÖZEPSÓ SOR:

N É M E T H ZSOLT, SZUH JÓZSEF

GYÚRÓ, D O H Á N Y LAJOS SZAKMAI IGAZGATÓ, HORVÁTH JÓZSEF ELNÖK, FEDOR SÁNDOR EDZŐ, GASZTONYI CSA
BA SZAKOSZTÁLYVEZETŐ, KELEMEN KORNÉL PÁLYAEDZÓ, SZABÓ FERENC TECHNIKAI VEZETÓ, BODOR TIBOR. Ü L 
NEK: LENGYEL M I K L Ó S , REINER LÁSZLÓ, M A N G A N E L L I ATTILA, PINTÉR ZOLTÁN, NAGY ZOLTÁN, LAMPÉRT T I 
BOR,

NÉMETH JÓZSEF, STEFANIK A R N O L D , HORVÁTH SZILÁRD, SALI Á K O S .
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Elpazarolt lehetőségek, gól nélkül áh s r

Sárvári FC-CVSE-Cell-Modul 0-0
Sárvár, 400 néző. Vezette: Ember Ti
bor (Haris, Szálai Z.).
Sárvár: Antal - Palkovics, Subicz, Pupp,
Varga G. (Schimmer) - Nagy K., Szabó
L. (Nagy T.), Kölkedi, Vajda - Beké,
Brezovich. Edző: ifj. Molnár Károly.
Celldömölk: Nagy Z. - Sali, Bodor,
Győrvári (Stefanik), Kovács - Horváth,
Pintér (Sulyok), Manganellí, Lengyel
-Németh J., Újhegyi (Reiner). Edző:
Fedor Sándor.
Jók: Subicz, Kölkedi, ¡11. Nagy Z., Sali,
Bodor, Lengyel, Manganelli. Sárga lap:
Palkovics 35., Pupp 37., Nagy T. 88.,
Hl. Pintér 4 1 . , Bodor 5 1 . , Kovács 84.
percben. Szögletarány: 5:1 (2:1).
A megyei rangadó játék szempontjából ugyan szürkére sikerült, a küzdelemre, akaratra viszont nem lehetett
panasz. A mérkőzés a celliek táma
dásaival indult, az első negyedóra le
teltével Horváth elől mentettek az
utolsó pillanatban a hazai védők. Ezt
követően feltámadt a Sárvár, és né
hány veszélyes helyzetet teremtett
ugyan a celliek kapuja előtt, de átütő
erő nem volt a csapat támadásaiban.
A félidő végén viszont a vendégek
pazaroltak el két gólszerzési lehető
séget. A 37. percben Győrvári három
lépésre a kaputól, kapura fejelés he
lyett visszafelé csúsztatott, s ez által
odalett a helyzet. Németh József pe
dig a 45. percben Antal hibájából
szerzett labdát, lövése azonban a
fekvő kapus lábában elakadt. A má
sodik játékrészben csak helyenként
volt izgalom, annál több volt viszont
az apró szabálytalanság. A végjáték
ban Nagy Zoltán néhány kitűnő v é 
désére is szükség volt, hogy érintet
len maradjon a celliek hálója. Külö
nösen óriási védése volt a kapusnak,
amikor egy szögletrúgás után élesen

a léc alá fejelt labdát tenyerelte
kapu fölé. Mindez oly gyorsan tör
tént, hogy a játékvezető sem vette
észre a kapus beavatkozását, és
szöglet helyett kirúgást ítélt. A 77.
percben Horváth Szilárd a CVSE javá
ra fordíthatta volna a találkozót. Egy
hosszú labdával iramodhatott a jobb
oldalon kapura, már csak a kapujából
kilépő Antallal állt szemben, amikor
talán kissé elkapkodva lőtt, s így a
labda a kapu bal oldalhálójában kö
tött ki. A nagy gólhelyzeteket tekínt-
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ve a celli csapat közelebb állt a győ
zelemhez, de a körülményeket is f i 
gyelembe véve, a döntetlen sem le
becsülendő eredmény a sárvári csa
pat otthonában.
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MELLETT A GÓLLÖVÉSSEL SEM ÁLL

HADILÁBON

Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS

0

ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

Fehér László polgármester

szakreferensnél

Tulok Gabriella
A SZERKESZTŐSÉG TAGJAI:

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

15

13. M e z ő f a l v a

KOVÁCS SZABOLCS EGYENLETES JÖ

FELELŐS S/FRKfS/TÚ

2, M o s o n m a g y a r ó v á r

4

Előző lapszámunkban tévesen jelent
meg a fotó alatti képaláírás. Elnézést
kérünk az érintettektől.

FEttLÓS KIADÓ:

A 15. forduló további mérkőzéseinek

3. Paks

12. Budafok

»TIM

N É M E T H JÓZSEF AZ ŐSZI HAZI GÓLKIRÁLY

Komló-Szigetszentmikíós 4-0, Buda¬
AZ N B II HUMMEL-CSOPORT ŐSZI ÉVAD VÉGEREDMÉNYE

fok-Balatonlelle 2 - 1 , ESMTK-Barcs 1¬
0, Tata-Pénzügyőr 0-0. VeszprémKaposvölgye 0-2 állásnál, a 77. perc
ben köd miatt félbeszakadt, az újra
játszott mérkőzés eredménye: Veszprém-KaposvÖígye 2-0.

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

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/420-110
E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu
LAPTERV:

Horváth Attila
NYOMOA:

Sába Druck Sárvár
ISSN 0865-1175
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Négy mérkőzés hat pont Uj palyan
az atlétika
A CVSE-Celli Festék NB (l-es kézilabdacsapatai közül a férfiak a soron következő
két bajnoki mérkőzésüket hazai pályán játszották. Sajnos nem hozott sok sikert
nekik ez a két összecsapás. Mindkettőn a végsőkig kiélezett küzdelemben ját
szottak döntetlent. A női csapat hazai győzelme után idegenben is diadalmasko
dott, és két forduló alatt szerzett négy bajnoki pontot.
CVSE-Celli Festék - Ácsi Kinizsi SE 20:20
(10:12)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 150
néző, NB ll-es férfi bajnoki kézilabda
mérkőzés. Vezette: Tóth, Török.
CVSE: Horváth - Tóth (2), Pozsonyi (7),
Lendvai (3), Sali (1), Csitkovics (2),
Gubián (5). Csere: Kozma - Kormos,
Nagy, Bakonyi, Ludvig, Csizmazia, Jakab.
Edző: Mátés István.
A forduló előtt a bajnoki tabellán még
veretlenül, egy döntetlennel álló ácsi
csapat az első játékrészben többnyire
vezetett, a celliek pedig próbáltak
egyenlíteni. Ez a félidő utolsó perceiben
nem sikerült, így vendég-vezetéssel vo
nultak pihenni a csapatok. A remek ira
mú, jó játékot hozó mérkőzés második
félidejében 15:15-nél utolérte Mátés Ist
ván együttese a vendégeket. Innen fel
váltva estek a gólok. A vége előtt pár
másodperccel még vezetett a CVSE, de a
labda az ácsiaknál volt. Kihozták a ka
pust is, így létszámfölényüket kihasznál
va egy jól eltalált lövéssel egyenlítettek,
és megőrizték veretlenségüket.

CVSE-Celli Festék - Alsóörs SE 23:23
(11:12)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 150
néző, NB ll-es férfi bajnoki kézilabda
mérkőzés. Vezette: Hofbauer, Békés.
CVSE: Horváth - Pozsonyi (3), Lendvai
(4), Ludvig, Sali (5), Csitkovics (3),
Gubián (3). Csere: Kozma - Kormos,
Nagy, Bakonyi (5), Csizmazia, Jakab.
Edző: Mátés István.
A bajnoki tabellán 6. CVSE és a 9. Alsóörs
az első félidőben fej-fej mellett haladt.
A szünetre egygólos alsóörsi vezetéssel
mehettek a csapatok. A második játék
részben feljavult a celliek védekezése és
a kapusteljesítménye, így 4 gólos előny
re tettek szert. Nem nyugodhattak azon
ban meg, mert feltámadt és kiegyenlí
tett a vendégcsapat. 23:23-nál 4 másod
perc volt hátra az összecsapásból, és
szabaddobáshoz jutottak Mátés István
játékosai. Gubián kínai figura után sze
rezhetett volna gólt, de szabálytalan

kodtak vele. Az esethez közelebb álló
bíró hétméterest ítélt, mire a vendégek
lerohantak. Eközben a mezőnybíró lefúj
ta a mérkőzést, amit a CVSE nem ha
gyott szó nélkül. A helyzeten a reklamá
ciók nem változtattak, maradt a pont
osztozkodás.

CVSE-Celli Festék - Sárvári Kinizsi 31:27
(14:16)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 120
néző, NB ll-es női bajnoki kézilabda
mérkőzés. Vezette: Békés, Hofbauer.
CVSE: Balogh - Kertész (6), Szomorkovits
L (6), Geiger (8), Pupp (3), Tóth (5),
Szilvágyi
(2).
Csere:
Mendel
Szomorkovits A. (1), Bödör, Foglszinger.
Edző: Molnár János.
A szomszédvári rangadón a sárváriak fe
gyelmezett első félidei játékuknak kö
szönhetően 2 gólos vezetéssel vonul
hattak a szünetre. A második játékrész
ben 16:18-nál megrázta magát a celli
együttes, 10:2-es sorozatának köszön
hetően megfordította az eredményt,
magabiztossá tette a vezetést. 26:20-tól
már nem volt kérdéses a mérkőzés vég
eredménye. Molnár János csapata itthon
tartotta a két bajnoki pontot.

Tapolca - CVSE-Celli Festék 27:29
(13:13)
Tapolca, 400 néző, NB ll-es női bajnoki
kézilabda-mérkőzés. Vezette: Akacsos,
Horváth.
CVSE: Mendel - Kertész (6), Szomorkovits
L. (11), Geiger, Szomorkovits A. (2), Tóth
(7), Pupp (3). Csere: Balogh - Foglszinger,
Bödör, Farkas. Edző: Molnár János.
Az őszi szezon utolsó előtti fordulójában
az újonc Tapolcához látogatott a CVSE. A
cellieket NB l-es hangulat fogadta. Az
összecsapás egészén a küzdelem domi
nált, Molnár János csapata végig veze
tett a mérkőzésen. Ez az idegenbeli si
ker jót tesz a csapat hangulatának, vár
hatják a záró fordulóban a győrieket.
»VA55 VERA

A celldömölki sportpálya régi tartozé
ka volt a labdarúgópályát körülölelő
szabványméretű, négysávos, 400
méteres futópálya, és ugyancsak az
atlétikát szolgálta a liget felőli futballkapu mögötti távolugróhely. Ezen
a pályán a '70-es évek második felé
ben és a '80-as évek elején korosztá
lyos
válogatott-keret,
valamint
arany- és ezüstjelvényes minősítésű
ifjúsági atléták nevelődtek, és még
nemzetközi viadalt is láthatott a
sportszerető közönség. Az atlétikai
pályának fontos szerep jutott az isko
lai testnevelésben is, és hosszú időn
át itt rendezték a járási, majd a vá
ros- városkörnyéki diákolimpiai ver
senyeket.
A közelmúltban végrehajtott pályare
konstrukció során megszűnt a futópá
lya, és az enyészeté lett a távolugró
hely is. Bajban voltak az iskolák, hisz
az atlétika tantervi anyag, s nem volt
hol végezni a felméréseket sem, a
versenyekről nem is beszélve.
A városvezetés megértette az iskolák
és az atlétikát kedvelők problémáját,
és a Gyermek Ifjúsági és Sportminisz
térium támogatásával október végé
re elkészült az új atlétikai pálya. Igaz
- méretei miatt - ezen valódi verse
nyeket nem lehet rendezni, de a tan
tervi anyag elsajátítására, felméré
sekre és edzésekre mindenképpen
alkalmas.
A rendkívül esztétikus vörös salak bo
rítású új pályán 100 és 200 méteres
futópálya és egy iker távolugróhely
található. Bízunk benne, hogy a bel
becs (a minőség) is ugyanolyan kivá
ló lesz, mint a külcsín.
Információink szerint a tavaszi szünet
után már birtokukba is vehetik az is
kolák és az atlétika szerelmesei az új
létesítményt. Utána már elsősorban
rajtuk múlik, hogyan fogják megbe
csülni.
"VÖLGY! L.

SZIVÁRVÁNY FOTÓ
CELLDÖMÖLK, SZÉCHENYI U. 11.
FOTO PANNÓNIA KFT. Szombathely, Öntő u. 19.

Uzemanyagkút
Celldömölk, Kolozsvári út - V o l á n kút
Kihelyezünk (eladunk) 1000 I űrtartalmú, műanyag,
gázolaj tárolására alkalmas konténert.
Heti egyszeri túrajárattal vállaljuk
a konténerek feltöltését 500 I felett.

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!

Hihetetlen, de igaz!
0 Ft/kép (9x13)
Önnek csak a negatív hívást kell kifizetnie
a k é p e k e t ingyen elkészítjük.
Ehhez a következőt kell tennie:

Nyitva tartás: H-P 6 . 0 0 - 2 0 . 0 0 ,
Szo 6 . 0 0 - 1 8 . 0 0 , V 1 6 . 0 0 - 1 8 . 0 0
Tel.: 95/420-014, 06 20/966-5232

1. Vásároljon üzletünkben egy akciós színes filmet
2. Örökítse meg felejthetetlen pillanatait
3. A filmet a vásárláskor kapott kártyával hozza vissza
laborunkba.

A Celi BÉ KE bt \

Balogh Zsolt vállalkozó
Celldömölk, Gábor Á. u. 1

A

3

étszertoltjának

ünnepi ajánlata!

C e l l d ö m ö l k , dr. G é f i n t é r 7.
Nyitva t a r t á s : H-P 8.00-17.00 S z o m b a t 8.00-12.00
Telefon: 95/420-346, 06 30/209-7535

Celldömölk, Szentháromság tér 6.

Karácsonyfa fényfüzérek!
• Kültéri p r o g r a m o z h a t ó : 80 darabos, fehér és színes
• Beltéri égősorok: 2 0 - 3 5 - 5 0 - 1 0 0 darabos
Az é g ő s o r o k h o z pótizzók kaphatók

B R O N Z V A S Á R N A P december 7-től
E Z Ü S T V A S Á R N A P december 14-ig!

¡0-20%

S Z Á L A I SZAKI
V A S M Ű S Z A K I BOLTJA

engedménnyel!

E Z Ü S T V A S Á R N A P december 14-től

Újdonság! K L A U S fúrógépcsalád
• Sarokcsiszolók, fúrógépek, dekopírfűrészek stb.
• MTB- és h a g y o m á n y o s kerékpárok
• A kerékpárokhoz kiegészítők, tartozékok

A R A N Y V A S Á R N A P december 21 -ig!
Eredeti CASIO, FESTINA női-férfi
karórák 10% engedménnyel!

H - P 8.00-1 1.45, 13.00-16.45

Villanyszerelési anyagok
• Kapcsolók, dugaljak, v é d ő c s ö v e k
• Vezetékek, elosztó szekrények
• LEGRAND IKontavill) szakkereskedés
MINDEN, AMI V I L L A N Y S Z E R E L É S

Szombat 8.00-1 [.45

T E L J E S KÖRŰ VILLANYSZERELÉSI

A SZERETET ÜNNEPÉRE
N y i t v a

t >

IGÉNYESET!

t a r t á s :

MUNKÁK!

Épület-villanyszerelés, hálózatfejlesztés!
A Ság hegyen folyamatban lévő hálózat kiépítésének teljes
körű bonyolítása a papírmunkától a kivitelezésig!

E Z Ü S T - ,
A R A N Y V A S Á R N A P

Elektromos problémája van? Bízza szakemberre!

3.00-11.45

Kerecsényi Szabolcs villanyszerelő mester
Telefon: 06 20/388-5745

V-J

->

Jótékony céllal
Simon András
grafikáiból nyílt
kiállítás november
végén a Kemenesal
jái Művelődési K
özpont galériáján.
A művész alkotásai
ból 6590 forintos
áron lehet vásárolni
az intézményben,
a bevételt a Keme
nesaljái Egyesített
Kórház szülészeti
osztályának műsz
erkorszerűsítésére
fordítják.
A megmaradt
képekből december
12-én 18 órakor
aukciót tartanak
a művelődési
központban.

w
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^Tj'/. /L Szilveszterezzen
'J/lJJ^ j a Borostyánkert

velünk
Vendéglőben,

Sitkén!
Vacsorával, hangulatos
várjuk kedves

zenével

vendégeinket!

Belépő: 6.000 Ft
é

Érdeklődni:

95/442.284

A bölcsődésekért
Köszönjük mindazok támogatását, akik hozzájárultak a
celldömölki bölcsőde Mikulás.napi ajándékozásához.
Apáczai Könyvkiadó és Könyvterjesztő Kft., Balogh Zsolt
vállalkozó, Boros Gyula vállalkozó, Busznyák Norbert vál
lalkozó, Celli Sághegyalja Rt., Fehér Pál Metka vállalkozó,
JUB Kft., Lakberendezési Áruház, Marics Virágüzlet, MolnárMolnár Kft., Premier - Rozmán Ferencné vállalkozó,
Somogyi Gyula képviselő, Szezám Ajándékbolt és a
gyerekek szülei.
»Szülói Munkaközösség

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

Zorán: Koncert Budapest Sportoréno 2003 (DVD 2003) Zo
rán sok nagyszerű pillanatot szerzett már közönségének az
elmúlt négy évtizedben. Nehéz is lenne hosszú pályafutá
sának legkiemelkedőbb állomásait számba venni. Azonban
egy biztos: ami 2003. április 25-én történt a Budapest
Sportarénában, sem 'ő,. sem a jelenlevő közel tízezer néző
nem felejti el. A koncerten a 74 tagú Magyar Rádiózenekar
Vásáry Tamás főzeneigazgató vezényletével szólaltatta
meg egyebek között az Apám hitte, A szerelemnek múlnia
kell, a Sed non est Pax, a Volt egy tánc vagy a Kell ott fenn
egy ország című számokat. A dalok áthangszerelésére
Presser Gábor, Wolf Péter, Malek Miklós és Holló Aurél vál
lalkozott, és a publikum lélegzetvisszafojtva figyelte a kon
certet mintha filmzenék szólaltak volna meg valamelyik
szuperprodukcióból.
Felemelő érzés volt, ahogy ez az óriási tömeg együtt dúdol
ta, énekelte az ismerős dallamokat. Zorán megint emelte a
lécet. Éppen tíz éve, hogy „összehozta" az első magyar
unplugged, azaz akusztikus hangszerekre kitalált koncerte
ket. Most pedig az évtizedek alatt született és kiforrt sláge
reit egy másik dimenzióba helyezte azáltal, hogy vonósok,
fúvósok és ütősök egész serege állt mellé új vállalkozásá
ban. A közönség egyszerre kapta a nagyzenekari és a pop
zenei élményt. Az elragadtatott hangulatra jellemző - ami
igazán nem túl gyakori - , hogy a szimfonikus zene közben
vastaps segíti a tempót.
Természetesen nem lehetett ott mindenki a Budapest
Sportarénában. Nekik enged bepillantást e különleges él
ménybe a most megjelent DVD. A korongon a koncerten kí
vül három videoklip, az előkészületekről szóló kisfilmek és
még más extrák is találhatóak. A 96 csatornára rögzítetett
hang és a 16 kamerával felvett képi anyag jelzi: az alkotók
mindent megtettek azért, hogy egy csodálatosan megszó
laló, pazar kiállítású, világszínvonalú produkció születhes
sen meg. Öröm és ünnep lesz az előadás felidézése a ház
imozi rendszerünkön is szép karácsonyi meglepetés lehet
szeretteinek és önmagunk számára!
» Könyv
Mórái Sándor: Az igazi judit... és az utóhang (Helikon Kiadó
2003) A két szorosan összekapcsolódó regényben Márai a
szerelemről, a szenvedélyről, az élet végső érteimérői
mondja el gondolatait. Márai a szokványos polgári házassá
gi háromszög történetét izgalmas mélylélektani drámává
alakítja e művében. Az igaziban a feleség, majd a férj
mondja el vallomását közös életükről, kapcsolatukról, bra
vúrja az elvált feleség és a férj két részre osztott, egymást
követő, párhuzamosan futó monológja. Ezt követi a folyta
tásban a harmadiké, Judité, aki a válás okozója, pontosab
ban az a személyiség, akinek jelenléte világít rá a hagyo
mányait pusztán őrző és nem újrateremtő polgár esendőségére, a polgári világ veszendőségére és veszélyeztetett
ségére.
A Judit... és az utóhang a szerető, az egykori cselédlányból
nagyvilági hölggyé változó, a „mellékutca" helyett a házas
ság biztonságát kiharcoló asszony története a háttérben a
második világháború után lassan éledező Budapest, majd a
New York-i emigrációs lét érdekes tablójával.
Szívből ajánlom mindazoknak e remeket, akik vágynak az
igényességre, akik értékkel szeretnének kedveskedni a kö
zelgő ünnepeken, és természetesen azoknak is, akiknek
még hiányzik a Márai-sorozatukból ez a patinás darab.
»P. HORVÁTH MÁRIA

