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CELLDÖMÖLK

_tzâÇt

CELLI-UDVARHÁZ BT.
I N G A T L A N

A J Á N L A T A :

Celld-ön 1754 m2-es, építési telek, közmû
hozzájárulásokkal eladó. I.ár: 2,5 M Ft

Celldömölkön 2 szintes igényes áll. cs.ház,
pincével, 2 garázzsal eladó. I.ár: 30 M Ft

Fürdôszoba Szaküzlet

Celld-ön 3 szoba+étkezôs családi ház, 2 garázzsal melléképülettel eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Mesteriben igényes állapotú parasztház, medencével, garázzsal eladó. I.ár: 15 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis cs. ház, garázzsal 820 m2 telken eladó. I.ár: 16,5 M Ft

Celldömölkön 1+2xfél szobás igényesen felújított belvárosi lakás eladó. I.ár: 8,2 M Ft

Celldömölk, Kolozsvár u. 16. Tel./fax: 95/424-121
(A Mesteri felé vezetô úton, a Volán-kút mellett)
Nyitva: hétköznap 8.00–16.30, szombaton 8.00–12.00

Celldömölkön 6 szoba 2 nappalis cs.ház 612
m2 telken eladó. I.ár: 20 M Ft

Celldömölkön 5 szobás családi ház, aknás
garázzsal eladó. I.ár: 17,9 M Ft

Celldömölkön kisméretû sarokház 620 m2
telken eladó. I.ár: 7 M Ft

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

Celldömölkön 2 szoba+nappalis cs.ház 421 m2
telken eladó. I.ár.: 16 M Ft

Celldömölkön 2 szobás családi ház 700 m2
telken eladó. I.ár: 10,9 M Ft

Celldömölkön 2 szintes családi ház (4 szoba,
+nappali), közmûvekkel eladó. I.ár: 8,5 M Ft

Celldömölkön 3 sz.+nappalis, cs.ház, 1100 m
telken eladó. I.ár: 13 M Ft

Jánosházán 3 szoba+nappalis cs.ház ikergarázzsal eladó. I. ár: 8,5 M Ft.
Szergényben 2 szobás családi ház 3842 m2
telken eladó. I.ár: 3,2 M Ft

Külsôváton 100 m2-es családi ház, központi
fûtéssel eladó. I.ár: 8,5 M Ft
Celld-ön igényes állapotú 2 generációs
családi ház, 2 garázzsal eladó. I.ár: 24 M Ft

Balatongyörökön vízparthoz közeli nyaraló
igényes, szép állapotban eladó. I.ár: 16 M Ft

Celldömölkön 2 sz., igényes áll. belvárosi
felújított lakás eladó. I.ár: 6,9 M Ft
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Celldömölk-Izsákfán 2 szobás családi ház, melCelldömölkön 2 szoba+nappalis cs.ház,
pincével eladó. I.ár: 16 M Ft
léképületekkel eladó. I.ár: 5,5 M Ft
Egyéb: 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 2 szoba+hallos igényes állapotú lakás eladó. Ir.ár.: 6 M Ft.
Celldömölkön 80 m2-es összközmûves családi ház, 800 m2 telken eladó. Ir.ár.: 8,2 M Ft.
Celldömölkön belvárosi, 6 szobás 2 generációs családi ház eladó. Ir.ár.: 26 M Ft.
Celldömölkön 4 szobás családi ház, garázzsal 1000 m2-es eladó. Ir.ár.: 16,5 M Ft.
Celldömölkön 1+2 fél szobás felújított lakás eladó. Ir.ár.: 6,8 M Ft.
Celldömölkön kisméretû lakóház eladó. Ir.ár.: 4,5 M Ft.
Celldömölkön 110 m2-es, 4 szobás cs.ház, vendéglátóegységgel eladó. Ir.ár.: 14 M Ft.
Vönöckön 2 szobás összközmûves cs.ház eladó. Ir.ár.: 5,5 M Ft.
Info: 06-30/9938-439, 06-70/316-8752 Cím: Celldömölk, Rákóczi u. 10.
http://www.celli-udvarhaz.hu • E-mail: celli_udvarhaz_ingatlan@yahoo.com
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olasz csempe
15x20-as csempe
alföldi csempe 20x25
greslapok
alföldi járólapok 30x30
fagyálló járólapok
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Keszthelyi burkolókô 2000 Ft/m2 • Mediterrán kô 3.600 Ft/m2
Kiváló minôségû ragasztók 25 kg/zsák
Alap: 1.330 Ft, fagyálló: 1.690 Ft, flexibilis: 3.360 Ft
ÚJRA KAPHATÓ! • ÚJRA KAPHATÓ! • ÚJRA KAPHATÓ!

Légáteresztô, vízzáró vakolat, IZONIL 2.990 Ft/zsák
12,5 mm-es gipszkarton 480 Ft/m2
6 cm-es térburkoló, szürke 2.400 Ft/m2
(AZ ÁR TARTALMAZZA A CELLDÖMÖLKRE ÉS KÖRNYÉKÉRE TÖRTÉNÔ KISZÁLLÍTÁS DÍJÁT IS!)

Akryl kádak
nagy választékban!

Pl.: 170x75-ös 29.900 Ft
140x140-es 43.900 Ft-tól
150, 160x105-ös 46.600 Ft

Fürdôszobabútorok széles választékban:
Pl.: 50 cm-es bútor mosdóval, tükörrel, világítással 39.000 Ft
Kiváló minôségû íves zuhanykabin,
lábakon álló tálcával, szifonnal 67.500 Ft-tól
42x42-es sarokba illeszthetô szekrény mosdóval, tükörrel,
világítással 76.000 Ft
A FELMÉRÉSTÔL A KIVITELEZÉSIG MINDENT MEGOLDUNK!

CELLDÖMÖLK TERÜLETÉN INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS.

A kiemelt csatlakozási kedvezmények meghosszabbítva augusztus 31-ig! – Csatlakozás: 0 Ft
– Szerelési díj: 0 Ft – Kábelmodem: 0 Ft – Új Diákkedvezmény beindítása, (20% kedvezmény!)
NE HAGYJA KI, FIZESSEN ELÔ MOST! Az akciós feltételek 2 éves szerzôdés esetén érvényesek!

»JEGYZET

A „Celldömölk”
Régebben szokás volt, hogy jelentôsebb vasutas városokról neveznek el mozdonyokat. Így kapta a
„keresztségben” – nem kis büszkeségünkre – a Celldömölk nevet
az egyik villanymozdony.
Már jó ideje nem láttam a Celldömölköt. Éppen ezért örültem meg
a minap, amikor lakóhelyünktôl távol megpillantottam az egyik Balaton-parti állomáson. Ám örömömbe üröm is vegyült. A „Celldömölk”
név alatt a város egy régebbi címere volt, jobb felsô sarkában a
vörös csillaggal. (Igaz, a csillagot
idôközben feketére festették.)
Úgy gondolom, nem vagyok egyedül a véleményemmel, hogy ennyi
idô után jó lenne kicseréltetni a címert az aktuálisra a villanymozdony oldalán is. Bár a mostaniban
már nincs ott a vasút szerepére
utaló szárnyaskerék, azért talán
megtarthatja nevét a „Celldömölk”.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Augusztus 20.
Az államalapítás és az új kenyér ünnepén
háromnapos programsorozat lesz Celldömölkön. Augusztus 20-án (pénteken) 17
órakor „Az operett angyalai” lépnek fel a
szabadtéri színpadon.
18 órakor kezdôdik a városi megemlékezés a katolikus templom elôtti téren. Ünnepi köszöntôt mond Fehér László polgármester. Közremûködik az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola néptánc tagozata és a Kemenesalja Néptánccsoport. Az
ünnepségen kitüntetéseket és elismeréseket ad át Fehér László polgármester.
21 órakor Szomor György musical-énekes
ad mûsort a szabadtéri színpadon, 22 órakor
nosztalgia zene lesz ünnepi hangulatban.
Szombaton 17 órakor a Last Minute rocklegendák élô koncertje kezdôdik, 18 órakor a Sipôcz Band lép fel, 19 órakor Újra
dübörög a banda címmel helyi rock-zenekarok (Smidesz, Syrius) mûsora lesz.
Vasárnap 16 órától Nagy Edmond, a
Megasztár énekese lép fel, 18 órától
Nagy Mátyás Zámbó Jimmy dalokat énekel, 19 órakor a Koós család – Koós Réka,
Dékány Sarolta, Koós János és zenekara –
koncertjét hallhatja a közönség. 20 órától
utcabál kezdôdik, zenél a Drazsé.
A programok ideje alatt vidámpark, kirakodóvásár és sörsátor várja a vendégeket.

A szoptatás világhetén
Virággal köszöntötték az édesanyákat, akik anyatejjel táplálják kisgyermekeiket. A szoptatás világhetét augusztus 3-án ünnepelték Celldömölkön.
A celldömölki védônôi szolgálat szervezésében és meghívására gyûltek
össze az édesanyák gyermekeikkel a
polgármesteri hivatal dísztermében,
ahol a Vörösmarty úti óvodások mûsorral kedveskedtek a megjelenteknek. Celldömölkön több éve hagyomány, hogy köszöntik azokat az édesanyákat, akik szoptatják kicsinyeiket.
A védônôk nevében Kreif Sándorné
szólt arról, hogy az egészségügyi világszervezet 1993-ban nevezte ki augusztus elsô hetét a szoptatás
világhetének. Az anyatej a legideálisabb táplálék a gyermekek számára,
hiszen minden olyan tápanyagot tartalmaz, amelyre szüksége van a kicsiknek a fejlôdésükhöz.
Az ünnepségen jelen volt Fehér László
polgármester, Horváthné Stukics Erzsébet országgyûlési képviselô és dr. Bene
László gyermekorvos is. A gyermekgyógyász az anyatejet bûvös bugyornak nevezte, amelyben mindig az van,
amire a gyereknek szüksége van. Az
ünnepség végén Fehér László és Horváthné Stukics Erzsébet egy-egy szál virággal köszöntötték az édesanyákat.
A szoptatás világhetére egy válogatást jelentetett meg a Világszövetség
a Szoptatási Akciók Támogatására. A
kiadványból idézünk részleteket: „A
kizárólagos szoptatás azt jelenti, hogy
a csecsemô az anyatejen, illetve a nôi
tejen kívül semmilyen egyéb ételt
vagy italt nem kap. A kizárólagos
szoptatás az elsô hat hónapban, de a
szoptatás a hat hónap után is fontos.

A WHO és az UNICEF azt javasolja,
hogy a szoptatás megfelelô táplálékkiegészítéssel a gyermek kétéves koráig vagy tovább is folytatódjon. A
csecsemôk növekedése és fejlôdése
akkor a legjobb, ha ily módon táplálják ôket.
A kizárólagos szoptatás biztonságos.
Az anyatej sokkal több, mint táplálék.
Egy élô szövet, sok védôanyaggal,
mely a csecsemô számára folyamatosan aktív védelmet biztosít a fertôzésekkel szemben, amikor a csecsemô
szervezete még képtelen magát megvédeni. A szülés utáni elsô néhány
napban az anya biztosítja az ideális
immunvédelmet a csecsemô számára.
A kizárólagosan szoptatott csecsemôk
egészségesebbek. A mesterségesen
vagy vegyesen táplált csecsemôk
gyakrabban kapnak hasmenést, tüdôgyulladást és más fertôzést.
A kizárólagos szoptatás megbízható.
Az anyatej éppen annyi energiát, fehérjét, vitamint, egyéb tápanyagot és
mindazt a folyadékmennyiséget tartalmazza, amennyire a csecsemônek
élete elsô hat hónapjában szüksége
van. A tápanyagok a csecsemô számára tökéletes minôségûek, könynyebben és teljesen emészthetôek
más tejféleségekkel, illetve ételekkel
szemben. A szoptatott csecsemôknél
idôsebb korukban kisebb az elhízás
valószínûsége, mint a mesterségesen
tápláltaknál, ritkább az allergia, és az
intelligenciateszteknél magasabb értékeket érnek el.
A kizárólagos szoptatás fenntartható. A
anya viszonylag könnyen képes folyamatosan jó minôségû tejet biztosítani
az általa elfogyasztott különféle táplálékokból. Nem kell aggódnia a tápszer
vagy más tejféleségek ára miatt. Számára a szoptatáshoz szükséges többlet
élelmiszer költsége alacsony.”
»T.G.
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Körforgalom a központban
Bár több bosszúságot okoz a városközpontban folyó útépítés a celldömölkieknek, a végeredmény, a biztonságos közlekedés, valamint a megújuló,
szép környezet miatt megtérülnek a mostani nehézségek.
A városközpontban elkészült a körforgalom, és a fôút melletti területek
átalakítása is folyik, mindez egy
mintegy kétszázmillió forintos beruházás során valósul meg. A Gazdasági és közlekedési Minisztérium megbízásából a Vas Megyei Állami közútkezelô Kht. építteti a körforgalmú
csomópontot, illetve végezteti a belváros köztereinek átalakítását. A körforgalom kiépítésére már 2000-ben
készültek tervek, de több próbálkozás után csak idén lett sikeres a pályázat. A beruházás munkálatait közbeszerzési eljárás során a Mávépcell
Kft. nyerte el, és szeptember közepére elkészülnek a munkálatokkal.
fotó: katona bernadett

átépítik a belvárost

Dummel Ottó, a polgármesteri hivatal mûszaki osztályának vezetôje a
két ütemben megvalósuló beruházás
részleteirôl szólt:
– A csomópont a közúti szabványoknak megfelelô átmérôjû, így a leghosszabb méretû jármûvek is biztonsággal áthaladhatnak rajta. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kamionok is elférnek a körforgalomban. Mivel a körforgalmat övezô három út
magasságában vannak eltérések, a
kiegyenlítés miatt kellett már többször bontani az utakat. A tervek szerint egy alkalommal lezárják a csomópontot, elterelik a forgalmat,
hogy teljesen elkészülhessen a körforgalom.
A városlakók, különösképp a mozgássérültek megnyugtatására az osztályvezetô azt is elmondta, hogy a zebráknál nem lesz magas szegély. A
gyalogosokat jelenleg az téveszti
meg, hogy a zebrák nem az eredeti
helyükön lesznek, hanem közelebb a
körforgalom három ágának bevezetôjéhez. Fontos azt is megjegyezni,
hogy a Koptik Odó utca továbbra is
kétirányú marad.
A csomópont építésével együtt elvégzik a városközpontban lévô terek
felújítását is. Dummel Ottó a forgalmi
változásokról elmondta: ezentúl nem
lehet majd behajtani a Sági útról a
posta épülete felé. A teret lezárják a

Jó áron adták el
a kötvényeket

»TULOK G.

Falunap
Izsákfán

Értékesítette a gázközmûvagyon után járó államkötvényeket az önkormányzat.
Az értékpapírokból befolyó összeget a Vulkán fürdô építéséhez használják fel.
Mintegy 310 millió forint névértékû államkötvényt kapott a város a gázközmûvagyon ellentételezéseként korábban. Az értékpapírok megvételére két banktól kért most ajánlatot az önkormányzat, amelynek számlakezelô intézménye,
az OTP az Államadósság-kezelô Központ Rt. ajánlatát javasolta elfogadásra.
Mesterházyné Kovács Lillától, a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályának
vezetôjétôl megtudtuk, hogy az összesen 309 millió 550 ezer forint névértékû
kötvényekért 324 millió 860 forintot ajánlottak visszavásárláskor. Ez az ajánlat
nyolcmillió forinttal volt jobb a másiknál, így emellett döntött a képviselô-testület. Az államkötvényekbôl négy sorozatot teljesen, az ötödiknek 74 százalékát tudták azóta értékesíteni, a névértéknél jobb áron. A befolyó összeget a
Vulkán fürdô építéséhez, a részszámlák kifizetéséhez használja fel az önkormányzat. A fel nem használt kötvényeket késôbb próbálják értékesíteni.
»T.G.
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gépjármûforgalom elôl, antikolt
díszkôburkolattal borítják be. Elképzelhetô, hogy – nem a beruházás részeként – helyet kaphat egy szökôkút
is. Az utcabútorzat és a kandeláberek
is hozzájárulnak ahhoz, hogy a tér
barokk hangulatú legyen. Mivel megszûnik a posta elôtti parkoló, a parkolóhelyek számának ellensúlyozására
a Sági út mellett leállóöblöket hoznak létre. A templom elôtti parkoló
megmarad, azt viszont a célforgalomnak – ügyintézés, idegenforgalom – szeretnék meghagyni.
– Ebben a beruházásban nincs benne
a mûvelôdési központ elôtti tér teljes
felújítása, de kisebb átalakítások ott is
folynak. Az elképzelések szerint késôbb a kilencemeletes épület mögött
egy célirányos behajtót alakítunk ki
az ottani parkolóhoz, ezért már most
feljebb vitettük a buszöblöt, ami akadályozná ezt az átalakítást.
A tervek szerint késôbb többfunkcióssá alakítják át a mûvelôdési központ
elôtti teret: rendezvényeket tartanának ott, és a piac egy részének is helyet adna. A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ épületének felújítására
már többször adott be pályázatot
címzett támogatásra az önkormányzat. Ha most sikerülne nyerni, akkor
két év múlva megújulhatna az épület, és a tér is végleges formát kaphatna. Ezzel az átalakítással biztonságos és kényelmes közlekedés, szép
környezet fogadná a városlakókat és
a városba érkezôket.

Falunapot rendez a részönkormányzat
Izsákfán augusztus 28-án. A program
délután egy órakor kötélhúzó versennyel kezdôdik, majd két órakor az
Izsákfa-Nemeskocs futballmérkôzésen
szurkolhatnak a nézôk. Negyed öttôl az
Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti
Alapiskola fúvószenekara ad térzenét,
majd öt órakor ünnepi mûsor kezdôdik.
Köszöntôt mond Fehér László polgármester és Farkas Zoltán részönkormányzat-vezetô. A mûsorban fellép a
Pápai Musical Stúdió, a celldömölki
Rocky Dilly ARRC . A vacsora után utcabállal zárul a falunap programja.

Búcsúzunk

DR. ÁDÁM ILONA
1948 –2004

Mélyen tisztelt gyászoló Család! Tisztelt Kollégák! Tisztelt gyászoló Gyülekezet!
Megrendülten, szomorú szívvel állunk dr. Ádám Ilona koporsójánál,
hogy végsô búcsút vegyünk a szeretve tisztelt kollégától, munkatárstól és
baráttól. Utolsó útjára kísérjük azt az
orvost, akit Celldömölk városban és a
városkörnyék falvaiban mindenki ismert, akinek szinte minden családdal
volt kapcsolata.
Ilona egyszerû szülôk gyermekeként
tehetsége, szorgalma, tanulni vágyása révén jutott el az orvosi diploma
megszerzéséhez 1973-ban. Mint
minden pályakezdônek, neki is választania kellett, milyen szakterületen kezdje el orvosi mûködését. Ô a
legszebbet és talán az egyik legnehezebb szakot, a gyermekgyógyászatot választotta. A Pápai Városi Kórház
gyermekosztályán kezdett el dolgozni. Közel öt évet töltött ott, ahol
olyan elméleti és gyakorlati tudásra
tett szert, hogy 1978 márciusában
megszerezte a szakorvosi képesítést
csecsemô- és gyermekgyógyászatból. Amikor 1977 júliusában Celldömölkön is megszervezték a gyermekkörzeti orvosi ellátást, örömmel tért
vissza szûkebb hazájába, hogy gyógyíthassa Celldömölk és környékének
kis betegeit. Huszonkét évig kolléganôjével ketten látták el körzeti gyermekorvos, illetve körzeti gyermek
háziorvosként a város gyermeklakosságát, szakrendelés keretében pedig
a községekben élôk gyermekeit. Ennek az idôszaknak elsô felére esett
kórházigazgatói tevékenységem, így

szinte napi kapcsolatban voltam Ilonával. Kiegyensúlyozottságával, nyugalmával, nagyfokú igazságérzetével
kivívta minden munkatársának tiszteletét, szeretetét, mert a beosztottak érdekeit, igazát mindenütt
messzemenôen képviselte. 1996 decemberében az ifjúság-orvostani
szakképesítést is megszerezte, hogy
még nagyobb szakmai alapossággal
végezhesse gyermekorvosi, azon belül is az iskolás korosztály egészségügyi ellátását.
Amikor kolléganôje visszavonult az
aktív szolgálattól, Ilonára hárult Celldömölk város mindkét körzetének ellátása, rá hárult a szakrendelés, a
kórház újszülött osztályának a
felügyelete. Ezt az emberfeletti munkát öt éven át végezte. Amikor reggelente mentem be a kórházba, Ô
már jött kifelé derûs mosolyával az
újszülött osztályról. Ugyanezt a derûs
mosolyt láttam az arcán, amikor a
déli órákban a kórház ebédlôjében
találkoztunk. Ilonának egy csodálatos
életpálya adatott meg. Azok a gyermekek, akiket pályája elején újszülöttként, majd kisgyermekként, késôbb serdülôként látott, gyógyított,
ma már szülôk, így az utóbbi években már az ô gyermekeiket kezelhette, gyógyíthatta.
A múlt év októberében táppénzes ellenôrzô tevékenységem révén újra
kezdôdött a munkakapcsolatunk. A
derûs mosolya akkor sem hagyta el
az arcát, pedig akkor már emberfeletti erôvel küzdött betegsége ellen.
Mi, kollégák, aggódva, mégis reménykedve figyeltük ezt a küzdel-

Jubileumi pályázat
A Fuji Fotó és a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ közös fotópályázatot
hirdet Celldömölk jubileumi évének tiszteletére.
A pályázat célja: a 2004. év jelentôs eseményei, érdekes pillanatai
megörökítôdjenek.
A Fuji Fotó üzlet kedvezményes áron – 300 forint darabonként – fekete-fehér filmet ad a pályázóknak, a filmeket augusztus 25-éig lehet átvenni.
A pályázaton való részvétel feltételei: A beadott képek (maximum 5-5
darab vagy maximum 10 képbôl álló sorozat) fekete-fehér technikával
készüljenek. A fotók témája Celldömölk jubileumi éve legyen. Azok pályázhatnak, akik a Fuji-filmeket használják fel munkájukhoz.
A pályázat beadásának határideje: 2004. október 15. (a FUJI üzletben,
Kossuth u. 18. vagy a KMK-ban, Dr. Géfin tér 1.). Eredményhirdetés a
beadott fotókból készült kiállítás megnyitóján lesz a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban.

met, bízva
abban, hogy
ismét gyôzedelmeskedni
fog. Sajnos
nem így történt. Ezért állunk
most
ilyen megrendülten Ilona ravatala elôtt.
Valamennyi kolléga, barát, munkatárs, valamennyi egészségügyi szolgálat dolgozói nevében köszönök el
most dr. Ádám Ilonától.
Mindannyian részvéttel osztozunk a
család mélységes gyászában, és emlékét ôrizni fogjuk. Ilona! Nyugodjál
békében!
Dr. Marosfalvi Ferenc gyászbeszéde
Dr. Ádám Ilona doktornô példás feleség, gyermekeit, családját szeretô
édesanya volt. Élete értelmét a családja mellett a gyermekek gyógyítása jelentette. Vigasztalt, jó tanácsot
adott, szinte az egész város lakossága ismerte és szerette. Éjjel-nappal,
ünnepnapokon is elérhetô volt. A sok
munka, az állandó készenlét és megfelelni akarás felôrölte egészségét.
Négy és fél hónapig rettenetes fájdalmak közepette küzdött a betegséggel szemben. A szombathelyi kórház onkológiai osztály orvosainak,
nôvéreinek lelkiismeretes munkája
sem tudta megfékezni a gyilkos kórt.
Az osztály orvosainak és nôvéreinek
odaadó munkájáért a család ezúton
fejezi ki köszönetét. Emléke örökké
szívünkben él, nyugodjon békében.
Férje és gyermekei

Égi jel Szent Margitról
Az alsósági származású Tarr Erika lírikus tragédiát komponált Árpád-házi Szent Margitról Égi
jel címmel. A darab zenéjét és szövegét is ô írta, valamint énekkel közremûködik az elôadáson is. Tarr Erika mellett narrátorként Dunai Tamás színmûvész is közremûködik. A zenés darabot augusztus 22-én 18 órakor az alsósági
katolikus templomban láthatja a közönség.

Testületi ülés
Augusztus 25-én tartja soron következô ülését az önkormányzat képviselô-testülete. Az
ülésen egyebek mellett szó lesz a pénzügyi
terv elsô féléves teljesítésérôl is.
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Épül a cukrászüzem
Cukrászoknak, pékeknek is hirdetnek állást a késô ôsszel induló cukrászüzemben, amelyet a tervek szerint a jövô nyáron tovább bôvítenek.
Kis késéssel, de építik a város szélén
a cukrászüzemet, amely osztrák beruházás alapján valósul meg. A
Wewalka cég által építtetett celldömölki üzem ügyvezetô igazgatója
Thomas Trummer, aki érdeklôdésünkre elmondta: az építkezés azért
csúszik a tervezetthez képest, mert a
technológiai tervezés folyamata elhúzódott.
A közel négyezer négyzetméteres
alapterületû üzemcsarnokban pék-

árukat és cukrászsüteményeket állítanak majd elô. Terveik szerint novemberben kezdôdhet a munka,
amelyhez már keresik a dolgozókat.
Egyelôre negyvenöt munkavállalót
vesznek fel, cukrászok, pékek, élelmiszer-technológus, lakatosok, elektronikusok, raktárosok jelentkezését
várják.
Jelentkezni írásban – életrajz, szakképzettség, eddigi munkahelyek – lehet, a leveleket a Gábor Áron utca
22/1-es számra várják. Az ügyvezetô
igazgató azt is elmondta, hogy a beruházás elsô üteme négymillió euróba kerül. Jövôre további költségekkel
bôvítik az üzemet, ami újabb munkaerô-felvételt is jelent.
»T.G.

Anyagi segítséget várnak a fiatalok
Közel négyezer fiatal él a városban,
közülük kérdeztek meg négyszázat
az ifjúság helyzetérôl. A felmérést
az ifjúsági koncepció elkészítésénél
is hasznosították.
Az össznépesség 28,5 százaléka,
3394 fiatal – 0-26 éves korú – él Celldömölkön. 1523-an 14 és 26 év közöttiek, a körükben végeztek kérdôíves módszerrel felmérést. A négyszáz megkérdezett fiatal közül – név
nélkül – 350-en válaszoltak arra, mi a
véleményük a városról, milyen terveik vannak a jövôre. A válaszokból
kiderült, hogy a Celldömölkön élô ifjúsági korosztály körében is az országos szinten létezô problémák tapasz-

Falunapi
program
Zenés ébresztôvel kezdôdik augusztus 14-én reggel
hét órakor a falunapi program Kemenesmihályfán,
majd kilenc órától labdarúgó-mérkôzések lesznek.
Délután egy órakor Molnár Erzsébet festômûvész
kiállítását nyitják meg, majd kutyás bemutató, a celldömölki Rocky Dilly ARRC táncosainak mûsora lesz,
és fellép a Fônix együttes. Három órától Balázs Pali,
a Talizmán együttes, a Defekt Duó, a Capuccino
együttes és Forgács Gábor ad mûsort. Este nyolc órától a Syrius együttesnek lesz nosztalgiabálja, majd
tûzijáték és a Drazsé együttes bálja színesíti az estét.
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talhatóak. Ilyenek például, hogy keveset sportolnak, miközben a káros
szenvedélyek már sokakat érintenek.
A munkavállalók több és jobb munkalehetôséget szeretnének, nehéznek ítélik a lakáshoz jutást, több szórakozóhelyet és kulturális programot
szeretnének.
A válaszadó középiskolások 65 százaléka szeretne továbbtanulni, 21 százalékuk a munkába állást tervezi. A
fôiskolások 76 százaléka szeretne
még tovább tanulni. A munkavállalók
85 százaléka a szüleivel él egy háztartásban, hét százalékuk rendelkezik
önálló lakással.
Arra a kérdésre, hogy hol szeretnének élni, a középiskolások 31 száza-

léka, a felsôoktatásban tanulók fele,
a munkavállalók 56 százaléka nem
tudja a választ. A középiskolások 19
százaléka. A fôiskolások, egyetemisták 32 százaléka, a munkavállalók 29
százaléka szeretne Celldömölkön élni. Az elsô korcsoport 33 százaléka, a
második csoport 15 százaléka, a harmadik csoport 5 százaléka viszont
nem akar a városban maradni. Arra a
kérdésre, hogy mit tehetne a város a
fiatalokért, legtöbben úgy válaszoltak: több szórakozási lehetôséget
szeretnének. Ezenkívül munkahelyek
létesítését, a fiatalok támogatását a
lakáshoz jutásnál, a fiatal családok
anyagi segítségét is várják.
»T.G.

Két körzetben két
gyerekorvos lesz
Több év után megoldódik a gyermekorvosi ellátás a városban, hiszen
mindkét körzetnek lesz orvosa. A közelmúltban dr. Bene László az 1. számú körzetben látott munkához. A 2.
számú körzetben – dr. Ádám Ilona
egykori körzetében – dr. Palatka János
várhatóan szeptember közepén áll
munkába. Dr. Palatka János elmondta,
hogy a gyermekgyógyászat mellett
izotópdiagnosztikával is foglalkozik.

Az állás betöltésével az iskola-egészségügy helyzete is megoldódik, hiszen azt két orvos látja majd el. Az
önkormányzat továbbra is törekszik
arra, hogy javítsa a gyermekorvosi
ellátás helyzetét.
Terveik között szerepel, hogy a késôbbiekben megépítik az új gyermekorvosi rendelôt, amihez pályázati segítséget szeretnének majd igénybe venni.

» A HELY, AHOL ÉLÜNK
P O R T R É

Illés Erika
Jánosházán nevelkedett, majd a gimnáziumi éveket Celldömölkön töltötte
Illés Erika szobrászmûvész. Már kicsi
korában sokat rajzolt, ez volt az
egyetlen elfoglaltság, ami igazán lekötötte. Már az iskolában felismerték
a tehetségét, a gimnáziumban Dénes
Szilveszter ismertette meg a mûvészettel. Késôbb a Veszprémi Alkotókörbe került. Restaurátor oklevelet
szerzett, majd a Képzômûvészeti Fôiskolán diplomát.
Illés Erika neve a celldömölki ember
számára nem ismeretlen. Számos kiállításon láthattuk már alkotásait. Sôt!
Ha a vasútállomáson járunk,

Baross Gábor szobra mellett, vagy ha
a polgármesteri hivatal falára tekintünk, a dombormûre, a Kegytemplom
tárházában Teréz anya szobrára, Szent
Benedek szobrára a Szent Benedek Általános Iskolában, mind Illés Erika keze munkáját dicsérik. Van szobra Jánosházán és Nemeskeresztúron is.
Volt már kiállítása Budapesten a Fészek Galériában, az Óbudai Társaskör
Galériában, Pécsen és Szombathelyen.
Illés Erika az Ádám Jenô Zeneiskola és
Mûvészeti Alapiskolában tanít, így tudását a fiataloknak adja át. Jelenleg a
Mávépcell Kft. mûvészeti vezetôje,
ami – ahogy mondja – nagy segítség
az életében. Most végre tud úgy a
munkájának élni, mint ahogy mindig
szeretett volna. Emellett heti egy alkalommal Intaházán dolgozik festôterapeutaként.
Az agyaggal való munka nôtt
leginkább a szívéhez, szeret portrét mintázni. „Amivel foglalkozom, az a gipsz felrakása, hirtelensége, dermedése, ahogy belekapaszkodik az adott térbe,
kimerevíti és kiegészíti az
adott valóság egy részletét”,
mondja Illés Erika. „Amire
vágyom: egybeolvadás a
térrel, anyagokkal, természettel. Szeretnék
terekkel azonosulni.”
A mûvésznô vallja,
hogy a mûvészet-

A bûvös ládikó
Kuntár Lajos Vas megyei gyûjtésen
alapuló mesegyûjteményének bemutatóját tartotta a Kresznerics Ferenc
Könyvtárban június 24-én. A bûvös ládikó címet viselô mesekönyv Kuntár
Lajos 90. születésnapja alkalmából jelent meg a Magyar Nyugat Könyvkiadó
gondozásában. A könyvet dr. Gyurácz
Ferenc, a Vasi Szemle fôszerkesztôje
ajánlotta a megjelentek figyelmébe.
A múlt század közepén Vas megyében
is éltek olyan idôs emberek, akik csodás történetek mesélésével szórakoztatták környezetüket. A második világháború utáni gazdasági, társadalmi változások miatt megszûntek a mesélési
alkalmak, aminek következménye az
élô népköltészet, az élô népmese gyors
pusztulása volt. Kuntár Lajos könyvtárosként jól ismerte a meséskönyvek
iránti, nagy részben kielégíthetetlen ol-

vasói igényt, s úgy gondolta, a vasi mesék összegyûjtésével és közreadásával
javítani lehet ezen a helyzeten.
A vasi népmesékbôl három kötetre
való anyag gyûlt össze. Az elsô kötet,
a Furfangos tilinkó tizenkilenc mesét
tartalmaz, az Aranyrózsafa címet viselô második kötet négy mesemondó tizenöt meséjét foglalja magába.
A tizenkét mesébôl összeállított A
bûvös ládikó címû harmadik kötetet
1959-ben adta ki a Móra Ferenc
Könyvkiadó tízezer példányban.
Most, Kuntár Lajos 90. születésnapja
alkalmából került kiadásra a három
kötet legjobbjaiból összeállított
könyv a Magyar Nyugat Könyvkiadó
által.
Lajos bácsi szerint a népmesék legnagyobb értéke, hogy a rossz elnyeri
méltó büntetését, a jó pedig gyôze-

nek gyógyító ereje van, egésszé teszi
az életet, segít talpra állni, újra kezdeni, ha kudarc ér. A mûvészet túlélési technika, amit nem árt ellesnünk
egymástól. Jó, ha az emberek nyitottak a mûvészetre, mert a kreativitás
az élet minden területén fontos.
Illés Erika jelenleg több kiállításra készül: Szombathelyre és Veszprémbe,
valamint ígéretet kapott, hogy Budapesten, a Mûcsarnokban is láthatóak
lesznek majd alkotásai.
»SZIGETHY TEODÓRA

delmeskedik. Lényeges, hogy a gyermek ezt az értékítéletet korán magába szívja. Márpedig a népmesékben
mindig a legkisebb a gyôzedelmes,
aki még a hétfejû sárkányt is legyôzi.
A legkisebb fiú a népet jellemezte. A
nép a csodavilágba menekült, mert a
sanyarú sorsát csak úgy tudta elviselni, és a reményt éltette benne a csodákba menekülés.
– A mai gyerekek is szeretik a csodavilágot, bizony sokszor tapasztalom a dédunokáimnál, hogy addig
nem akarnak elaludni, amíg a mama
nem mesél. A mese örök és jó –
mondta Kuntár Lajos.
A sokat forgatott, gyakran olvasott
könyvek hamar elhasználódnak. A
mesegyûjtô reméli, hogy a Füzesi
Zsuzsa grafikusmûvész rajzaival színesített könyv gazdagítja a vasi
könyvek hosszú sorát, és sokáig szolgálja a magyar mûvelôdést és a magyar gyermekeket.
»REINER ANITA
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Album a múltból
Az 1900-as években érezhette magát
az, aki a Várostörténeti Fesztivál alatt
nyílt Album 1904 kiállításra látogatott. A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ galériáján megelevenedett egy
ivó, egy falusi konyha, és az érdeklôdôk vendégváró szalonban is forgolódhattak. A bútorok, a kiállított tárgyak visszaröpítették a látogatót a
múlt század elejére, bemutatták, ho-

gyan éltek az emberek abban az idôben. A kiállításon megismerhettük a
könyvnyomtatás eszközeit: kapcsozó
gépet, könyvbefogó satut, a celldömölki sajtótörténetet, korabeli újságokat, a vasút történetét, az iparosságot: órást, fényképészetet dokumentumok és gépek segítségével.
Láthattunk korhû öltözetet, régi iratokat: báli meghívókat, iskolai bizonyít-

ványokat, gyerekszobát bölcsôvel, játékokkal, porcelánbabával, fûrészporos medvével, és helyet kapott egy
igazi drótszamár is. A tárlatot több
gyûjtô anyagából állították össze.
A régi fotókat nézegetôk felidézték
az egykor volt kávézókat, cukrászdákat, szállodát. Néhány régi utcát,
épületet, ha nehezen is, de én is
felismerek. Milyen volt a város száz
évvel ezelôtt? Egészen más, de a
kiállításon pár pillanatig mi is benne
élhettünk.
»SZIGETHY T.

Narancs és málna a gyôztes sütiken
Narancs scharlottal és marcipános
málnatortával lett fesztiváldíjas a
Krajcsovics cukrászda a várostörténeti fesztiválon. Receptet igen, de
szakmai titkokat nem árul el
Krajcsovics István.
Gyerekkora óta foglalkoztatta a sütésfôzés Krajcsovics Istvánt, édesanyjának segített a konyhában. Iskolásként
cukrásznak, szakácsnak vagy felszolgálónak készült. A szakma kiváló taa cukrász és tanítványa
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nulójaként országos versenyen szabadult, 1963-ban végzett. A szakma
minden csínját-bínját kitanulva több
mint egy évtizede Celldömölkön
megnyitotta cukrászdáját. Új módszereket vezetett be. Nagy tételben készített présárukat, francia teasüteményeket is kínált a vendégeknek.
– Mindenfajta süteményt szeretek
készíteni, talán a napi sütemények, a
darabáru készítése a leginkább kedvencem. Rengeteg túrótortát sütöttem, annak nagy a keletje – mondja
a cukrász.
Ötven-hatvan receptbôl válogat, s
mindig azokat választják ki a munkatársaival, amelyeket leginkább kedvvel fogad a közönség. A díszmunkában azt szereti, hogy szinte mûvészet
a cukrászt teljesen lefoglaló tevékenység. Elárulja azt is, hogy csak
természetes anyaggal dolgoznak. A
süteménykészítésrôl elmondta, hogy
a receptúrát igen, de a készítés módját, a folyamatot nem adja ki a kezébôl, azt minden cukrász ôrzi, hiszen
az a titka a cukrászdák egyediségének. A cukrászok, szakácsok nem

csak kitalálják a receptet, folyamatosan bíbelôdnek a sütemény vagy az
étel elkészítésével, amíg olyan nem
lesz, amilyent szeretnének.
A várostörténeti fesztivál a harmadik
versenye volt, ahol elsô helyezést ért
el cukrászati remekével. Olyan süteményt kellett választania, amelyik a
meleg idôjárás ellenére is elkészíthetô. A narancs scharlott mellett egy
marcipán borítású málnatortát készített a cukrászda csapata. Krajcsovics
István tanítványa, ma már cukrászdájában dolgozó szakember, Simon Marianna vett részt vele a versenyen.
Marianna is otthonról hozta a sütés
szeretetét, majd a szombathelyi szakiskolában és gyakorlaton Krajcsovics
István mellett tanulta meg a szakmát, s ma már öt éve dolgozik a cukrászdában.
A versenyre készített két sütemény,
a narancs scharlott és a marcipános
málnatorta szemre nagyon szép, ízre rendkívül finom volt, mint minden sütemény, amit a cukrászdában
kínálnak.
»T.G.

»

H Á T T É R

Színház az utcákon
Kulturális rendezvényen elmaradhatatlan program a színházi elôadás. A
Celldömölki Képes Krónika 2004
több lehetôséget is kínált, hogy az
érdeklôdôk megnézzenek egy-egy
darabot.
Már csütörtökön délelôtt a piactéren
találkozhattunk a Soltis Lajos Színház
tagjaival, akik vásári komédiákat adtak elô. Délután gyerekeknek szóló
elôadás várta az érdeklôdôket a
Syrius étterem kerthelyiségében. A
Soltis Színház elôadásában a Hamupipôke címû mesejátékot lehetett
megnézni. A szép cselédlány és a
mézes-bábos királyfi sorsa nemcsak a
gyerekeket, hanem a szülôket is érdekelte, és jókat derültek azon, ho-

gyan jártak pórul a gonosz mostohatestvérek.
Az esti elôadás már komoly témát
boncolgatott. Az Oberon Színházi Mûhely elôadása a szerelemrôl szólt, vajon „Miaszerelem”. Egy budapesti riporternô egy faluba utazva kereste a
választ a kérdésre. Idôs embereket,
házaspárokat szólított meg, akik egykét pohár ital után emlékeket, történeteket idézve, szokatlan nyíltsággal
beszéltek a testi és a lelki szerelemrôl. Az elôadás nagy sikert aratott.
A fesztivál záró napján szokatlan,
óriás alakokra lehettünk figyelmesek,
megérkeztek a Bab Társulat szereplôi. Az óriásbábok barátságosan köszöntötték az útjukba kerülôket, majd

A zene szárnyán
A Celldömölki képes Krónika 2004 ideje
alatt nem volt hiány zenés programokban
sem. Az érdeklôdôk a reneszánsz zenétôl
kezdve a nosztalgikuson át a mai zenéig,
sokféle dalt hallhattak.
Hangulatos nyári esték zenével a város
kerthelyiségeiben, vendéglôiben és a
sportpályán. Minden estére akadt valami,
mindig valami más. Elsô este hallgathattunk cigányzenét, a celldömölki fúvósokat,
a Korzó Kávézóba egy kuplé- és sanzonestre lehetett betérni a Night and Day zenekarhoz.
A következô napra más stílusú zenével várták az érdeklôdôket. A csend hangjai cím-

mel templomi koncertekre lehetett ellátogatni. A református templomban Joós Tamás énekmondó magyar népdalok, moldvai énekek, históriás és történelmi dallamok, Balassi és Pálóczi Horváth Ádám mûvei felelevenítésével kalauzolta a hallgatókat a magyar történelem egy-egy állomására. A dalokat kobzon, tekerôlanton és
lanthangolású gitáron kísérte. A katolikus
kegytemplomban az Ómuzsika zenekar zenélt. A reneszánsz dallamok, énekek szétterjedtek a templom minden zugába, és
jellegzetes hangulatot varázsoltak a hallgatók köré. A fôtéren Kéri György skótdudás
játszott népviseletbe öltözötten skót zenét.

fotó: katona bernadett

a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
elôtti téren elôadást tartottak, és késôbb a felvonulókat is elkísérték.
»SZIGETHY TEODÓRA

Természetesen a nosztalgiázás sem maradhatott el. Ebben a Pápai Musical Stúdió
és a Four Fathers volt a segítség, a két
együttes visszahozta a városba a 60-as,
70-es évek hangulatát is.
A Szentháromság tér színpadán július 10én délután egymást érték az elôadások. Itt
elevenítette fel Németh Tamás a kuruc kor
zenéjét tárogatón (régi magyar, fából készült, lyukakkal ellátott fúvóhangszer, melyet nádfúvóka segítségével szólaltatnak
meg).
A fesztivál ideje alatt helye volt a modern zenének is, fellépett a Némó együttes, a Galaxy tánczenekar, az Elektron
Show Band és a Drazsé együttes, a záró
estén pedig élô koncertet adott a
Groovehause.
»SZIGETHY TEODÓRA

Alsósági prímás
Hetvenéves lesz a prímás, az alsósági Lisztes József, aki a várostörténeti
fesztiválon is szórakoztatta a nagyérdemû közönséget. Hatéves korában
kezdett zenélni, az édesapjától, aki
szintén prímás volt, tanult hegedülni. Járt a celldömölki zeneiskolába is,
Györök István volt a tanára, majd
maga fejlesztette tovább zenei tudását. Fiatalkorában mûkedvelôként
elôadták a Csárdáskirálynô címû darabot, amelyet Celldömölkön kívül a
környezô településeken is többször
bemutattak. Késôbb kedvelt fürdôhelyeken, külföldön is fellépett saját
zenekarával. Muzsikált a Ság he-

gyen, búcsúkban, lakodalmakban
szolgáltatták a talpalávalót. Most
már leginkább nyugati szomszédainkhoz, Ausztriába jár ki zenélni.
Mint mondja, a magyarok nem nagyon járnak szórakozni, itthon kevesebb igény van a zenéjükre, de Fertôszentmiklóson azért rendszeresen
hallhatják ôket a népi muzsika kedvelôi. Magyar nótákat, operetteket
játszanak, szeretnék az operettet is
megismertetni a közönséggel. Háromtagú a zenekarában a prímáson
kívül egy bôgôs és egy brácsás zenél
vele. A fesztiválon is nagy sikernek
örvendett muzsikájuk. Lisztes József

szívesen beszélt családjáról is: öt lánya van, tizenhárom unokája, akik
közül nem egy folytatja a zenei hagyományokat.
»T.G.
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Megyei polgárôrnap Bobán
A Vas Megyei Polgárôr Szövetség az idei
esztendôben július 31-én Bobán tartotta a
megyei polgárôrnapot. A rendezvény megszervezését az öt éve alakult Bobai Polgárôr Egyesület és a bobai önkormányzat vállalta fel. A faluba érkezô közel ezer polgárôrt és hozzátartozóikat, a meghívott vendégeket gazdag programokkal várták.
A megyei polgárôrnapon a korán kelôk már
részt vehettek a horgászversenyen, utána
pedig benevezhették boraikat a borversenyre. A 21 benevezett polgárôr-csapat komoly
versenyen is megmérette magát. Mint minden évben, idén is szellemi és ügyességi
feladatok vártak a polgárôrökre. Számot kellett adniuk arról, intézkedés közben hogyan
lépnek fel, milyen a szakmai felkészültségük. Fizikai állóképességüket többek között
a lövészetben is összemérték a versenyzôk.
A kemény küzdelem végén legjobban
Hosszúpereszteg csapata örülhetett, 112
ponttal ôk nyerték a csapatversenyt. A második helyen Nádasd, a harmadikon pedig
Olaszfa végzett. A házigazda Boba a 15.,
míg a celldömölki polgárôrök a 21. helyet
szerezték meg. A csapatok összemérték erejüket kispályás fociban is. A gyôzelmet Gérce szerezte meg Hegyfalu és Boba elôtt.

A délelôtti versengések után délután ünnepélyes keretek között elsôként Hegyi
Ernô, a Bobai Polgárôr Egyesület elnöke,
majd Szabó Ferenc, Boba polgármestere
üdvözölte a megjelent polgárôröket, a
meghívott vendégeket. Megtisztelte jelenlétével a megyei polgárôrnapot többek között Markó Péter, a Vas Megyei
Közgyûlés elnöke, Kovács Ferenc és Horváthné Stukics Erzsébet országgyûlési
képviselôk, dr. Túrós András, az Országos
Polgárôr Szövetség elnöke, dr. Orbán Péter megyei rendôrkapitány és Csáfordi József, a Szombathelyi Határôr Igazgatóság
vezetôje is.
Dr. Túrós András beszédében utalt arra,
hogy Vas megyében nagyon sok polgárôr
teljesít szolgálatot. Közel 270 ezer ember
él a megyében, és közülük 3500 polgárôr.
Az országban egyébként 64 ezer polgárôr
várja azt, hogy a polgárôrségrôl alkotandó
törvényt mihamarabb elfogadják, hisz azzal hatáskörük egyértelmûbb lesz. Az országos szövetség elnöke csattanóval zárta
beszédét. Bejelentette, hogy százezer forintos támogatást kap a szövetségtôl a bobai polgárôr egyesület. Markó Péter arról
szólt, hogy a megyei közgyûlés évente

Kórusban daloltak
Hét kórus mutatkozott be a hatodik alkalommal megrendezett nemzetközi dalostalálkozón Egyházashetyén. A július 17-ei fesztivál egyúttal a Hetyei
Nemzetközi Mûvészeti Napok nyitánya is volt.
Ütôs hangszerekkel a kezükben vonultak a színre az egyházashetyei Zörej zenekar tagjai, akik közül a legfiatalabb mindössze négyéves. A szep-

a bobai daloskör is fellépett egyházashetyén
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tember óta mûködô csoport elismerésre méltó színvonalra jutott el ez
idô alatt Sellyei Gáborné és Oláh Sándor vezetésével. A csoport vasi gyermekdalokat és mondókákat adott elô
– Békefi Antal gyûjtésébôl – a saját
maguk által készített hangszereken.
A hetyei gyerekek bemutatkozása
után Kovács Ferenc országgyûlési
képviselô üdvözölte a találkozó résztvevôit, kiemelve azt az értéket, amit
immár tizenharmadik alkalommal teremtenek Egyházashetyén. Tóth Géza
alpolgármester köszöntôjében arról
szólt, hogy a zene gazdagabbá teszi
azokat, akik kapják, de nem lesznek
szegényebbek azok, akik adják.
A fesztiválon hét kórus, kétszáznegyven taggal, valamint Vincze István
vezetésével a Hetyei Mûvészeti Napok kürtzenekara lépett fel. A szombathelyi horvát nemzetiségi kórus, a

kétmillió forinttal segíti a polgárôrök munkáját. Dr. Orbán Péter a rendôrség és a
polgárôrség remek kapcsolatát emelte ki,
Csáfordi József pedig arról szólt, hogy az ô
munkájukat is nagymértékben segítik a
polgárôrök.
A megyei polgárôrnapon számos kitüntetést adtak át az országos és a megyei vezetôk. Kiemelkedô munkájáért többek között három egyesület részesült elismerésben: Boba, Sárvár és Vasvár. Dr. Túrós András arany, ezüst és bronz fokozatú kitüntetéseket nyújtott át. Ezüst fokozatot vehetett át Hegyi Ernô bobai és Lacza Péter
celldömölki polgárôr elnök is.
A megyei polgárôrnapon a kilátogatókat
folklórmûsorral is köszöntötték, melyben
fellépett a Bobai Daloskör, a Kemenesalja
Néptáncegyüttes, az Ostffyasszonyfai Citerazenekar és Népdalkör, valamint a bobai
iskola színjátszó csoportja. A határôrség és
a rendôrség kommandósainak bemutatója
mellett az érdeklôdôk kutyabemutatót is
láthattak, valamint meghallgathatták a
Syrius együttes koncertjét. A megyei polgárôrnap rendezvénysorozatát este utcabál zárta Bobán.
»VASS VERA

Djurdjice Vegyeskar, a Káldi Asszonykórus, a Mosonmagyaróvári Nagycsaládosok Kórusa, a Bobai Daloskör, az
erdélyi, aranyosegerbegyi Árvalány
vegyeskar, az Ivánci Népdalkör és a
házigazda Hetyei Daloskör egy- és
többszólamú mûveket, népdalcsokrokat adtak elô. A találkozó végén a
hely szellemét idézve, Berzsenyi Dániel A magyarokhoz címû ódájára írt
Kodály mûvet énekelték közösen.
Sellyei Gáborné, a házigazdák, a szervezô Múzsa Egyesület nevében és
úgy is, mint a Hetyei Daloskör vezetôje örömét fejezte ki amiatt, hogy jó
kapcsolatok alakulnak ki a kórusok
között. Múlt év decemberében lett
tagja a daloskör a Seprôdi János
Nemzetközi
Kórusszövetségnek,
amelynek céljai között szerepel, hogy
a területi központ szerepét Egyházashetye tölti majd be. A Seprôdi János
Nemzetközi Kórusszövetséghez nyolc
ország ötszázharminhét kórusa és zenekara tartozik. A Kárpát-medencei
országok kórusszövetsége 1990-ben
alakult, tudtuk meg Nagy Ferenctôl,
a kórusszövetség elnökétôl, aki szintén részt vett a dalostalálkozón.
»TULOK G.

»
Megkérdeztük
» válaszoltak

OLVASÓI OLDAL

Mit szól az útépítéshez?

»kérdez: szigethy teodóra

»fotó: katona bernadett

Mesterházyné
Koncz
Bernadaett

Celldömölkön az utak feltúrása elôtt sem volt könnyû a
közlekedés, parkolni pedig
különösen nehéz volt. Sokat
járok autóval, és a jelen állapotok mellett katasztrofális a
városban való közlekedés. A
lezárások fôleg a piacnapokat
keserítik meg. Ha majd befejezik a munkálatokat, és parkosítják a lehetséges tereket,
biztosan megváltozik Celldömölk képe. A templom elôtti
tér talán még szebb lesz, mint
azelôtt. Az átépítés, reméljük,
az eddigi parkolási helyzetet
is megoldja, és több hely lesz
parkolásra.

Nagy Viktória

Remélem, minél elôbb befejezik az átépítést, mert megnehezíti a közlekedést. Minden
nap megyek a postára, és a
feltúrások miatt nehéz megközelíteni. Lehet, hogy a körforgalom kicsi lesz a nagyobb jármûvek számára, de mindenkinek óvatosan kell megközelítenie, mert rengetegen vannak, akik nem tudják helyesen
használni. Sok a meggondolatlan kerékpáros és gyalogos, aki
szabálytalanul közlekedik benne. Ha tényleg több parkoló
lesz, az jelentôsen megkönnyítené az autósok helyzetét, fôleg csütörtökön és pénteken.

Rozmán Balázs

Horváth Dezsô

Szerintem a városnak már
szüksége volt az átépítésre.
Olyannak tûnt Celldömölk,
mint ami nem fejlôdik. Viszont
nem mindent egyszerre kellett
volna csinálni, hanem folyamatosan. Minden szét van verve, le van zárva. A körforgalmat jónak találom. A parkolóhelyek száma talán megmarad, és nem lesz majd gond a
parkolás. A biciklisekre talán
több figyelmet kellene fordítani, mert sok kerékpáros-baleset történt már a városban. A
lezárások sem veszélytelenek,
sokan átmásznak a kifeszített
szalagok alatt.

Biztosan jó lesz majd, ha elkészülnek a munkálatokkal,
szebb lesz Celldömölk. A jelen
állapotok nem egyszerûsítik
meg senkinek sem a közlekedést. Kezdetben furcsa lesz
majd a megújult város képe,
és furcsa lesz a közlekedés is.
A körforgalom talán kicsit
szûkre sikerült, és sokan nincsenek tisztában a szabályos
használatával, félnek tôle, fôleg az idôsebbek, de idôvel
talán mindenki megszokja,
mint minden mást. A parkolásra eddig nem volt sok hely,
de bizonyára most ez a probléma is megoldódik.

Anyakönyvi hírek
» Celldömölk
Házasság: Bajner Péter és Hajba
Georgina, Tóth László és Káldi Veronika, Nagy Péter János és Talabér
Zsuzsanna, Bolla Zoltán Gábor és
László Cecília, Joó Róbert és Kovács
Veronika, Lukács József és Sárosi
Bernadett, Dömötör Zoltán és Takó
Ildikó, Reczetár Szabolcs és Lôrincz
Szilvia, Géczi József Zsolt és
Verebélyi Hajnalka Anita, Koronczai
Károly és Nagy Anikó, Jánosa István
és Németh Zsanett Annamária.
Születés: Finta László és Németh
Andrea fia Barnabás, Mesterházy
Tamás és Verasztó Tímea leánya
Gréta, Nemes Zoltán Róbert és Horváth Nikoletta leánya Réka és fia
Gergô (ikrek), Roboz József és Mohó Edina Mária leánya Rebeka
Kincsô, Lecsek József és Horváth
Melinda leánya Luca, Farkis Roland
Gábor és Nyári Tímea leánya Kornélia, Nagy Gábor és Szalai Ilona
fia Zoárd.

»Mesteri
Születés: Bói Tibor és Horváth Ildikó
fia Balázs.
» Kemenesmagasi
Születés: Németh Sándor Imre és
Bondor Beáta leánya Anasztázia
Roberta, Szabó Szabolcs és Vargyai
Judit fia Bence Bendegúz.
Kemenesszentmárton
Születés: Németh Attila és Kovács
Veronika fia Bence, leánya: Anna
(ikrek).
» Vönöck
Születés: Németh Tibor és Varga
Diána leánya Dorka, Balogh Zsolt
és Pitzer Andrea fia Norbert.
» Kemenessömjén
Születés: Horváth Gábor és Szegletes Judit leánya Gabriella Judit.
» Kemenespálfa
Születés: Osváth Lajos és Müller
Henrietta leánya Valentina.
» Jánosháza
Születés: Fülöp Róbert Lajos és Kalauz Katalin Henrietta fia Donát,
Kulcsár Zsolt és Beledi Amanda fia
Benedek.

Fotópályázat
Amatôr fotópályázatot ír ki az Országos Tisztifôorvosi Hivatal a
felnôtt lakosság számára, a pályázat célja, hogy növelje a
lakosság körében a parlagfû felismerését. A kiírás szerint a
pályázaton csak természetes személy vehet részt, nem
nyújthatnak be pályázatot az Országos Tisztifôorvosi Hivatal és
intézményeinek dolgozói és hozzátartozóik.
A pályázatra papírképekkel – keret és paszpartout nélkül – lehet
nevezni. A benyújtott képek rövidebbik oldala legalább 15 centiméter, a hosszabbik legfeljebb 40 centiméter lehet. A digitálisan készített képek esetében bármilyen méretû alkotást elfogadnak, a digitálisan készített képeknél a minimális felbontás
800*600 pixel, file formátum JPG, adathordozó CD. A nem digitálisan készített képek esetében a negatívokat is csatolni kell.
Egy pályázó maximum öt alkotással pályázhat. A pályázatban
fel kell tüntetni a készítô nevét, elérhetôségét (cím, telefon,
e-mail) és életkorát; a felvétel készítésének idôpontját,
helyszínét; a felvétel címét (a sorozat fantázia címét és tételesen a képek címeit).
A pályázatok beérkezési határideje: 2004. szeptember 30. A
pályázatokat csak postai úton lehet benyújtani. Cím: Országos
Tisztifôorvosi Hivatal, 1096 Budapest, Gyáli út 2-6.
Kommunikációs Fôosztály, Fotópályázat.
Díjak: 1.: 300 ezer forintos vásárlási utalvány, 2.: 200 ezer
forintos vásárlási utalvány, 3.: 100 ezer forintos vásárlási
utalvány. A zsûri által legjobbnak ítélt alkotásokból kiállítást
szerveznek. A szervezôk nem vállalnak felelôsséget, ha a
postán elküldött munkák elvesznek vagy megsérülnek.
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Négy város labdarúgótornája
A HAZAIAK A DOBOGÓ MÁSODIK FOKÁN VÉGEZTEK
Az 1979-ben városi rangot kapott
négy település – Celldömölk, Barcs,
Körmend és Lenti – hagyományos
labdarúgótornájának ebben az esztendôben Celldömölk adott otthont
július 31-én és augusztus 1-jén. A
Négy Város Labdarúgótornája 1980ban indult útjára. 1996-ig kieséses
kuparendszerben, majd bajnoki rendszerben mérkôztek egymással a csapatok, évente más-más városban. Az
idén a kettôs jubileumát – 100 éves a
település, 25 éves a város – ünneplô
Celldömölk elôtt is tisztelegtek a torna résztvevôi. A csapatokat, vezetôiket, a kilátogató szurkolókat Fehér
László polgármester köszöntötte a
kupa elsô napján. A vetélkedés mellett az érdeklôdôk a labdarúgótorna
történetét feldolgozó kiállítást is
megtekinthették, melyet Molnár Gábor mûvelôdési és oktatási szakreferens nyitott meg. A negyedszázados
sportrendezvény írásos dokumentumait, kupáit, történéseit megörökítô
fotóit Tarrósy Imre nyugdíjas sportvezetô rendezte kiállítássá.
A kétnapos tornán a négy gárda körmérkôzéses rendszerben, 2-szer 35
perces mérkôzéseken mérte össze játéktudását a szép számú szurkolótábor elôtt. A nyitótalálkozón a Barcs 6:3
arányban legyôzte Körmend csapatát.
A barcsiaktól Gyaraki 3, Goják 2, Németh pedig egyszer volt eredményes,

míg a körmendi oldalon Nagy ért el
mesterhármast. A következô találkozón a házigazda CVSE-Cell-Modul
Beke, Hegyi és Vajda Gábor találataival Lenti ellen diadalmaskodott 3:0
arányban. Vasárnap délelôtt a két NB
II-es csapat magabiztosan gyôzött.
Barcs 7:0-ra verte Lentit Gyaraki 4,
Horváth, Németh és Reich találataival.
A celliek a második mérkôzésükön
sem kaptak gólt, Vajda L., Palkovics,
Hegyi, Vajda G. és Pugor találataival
gyôzték le 5:0 arányban a Körmendet.
Délután a helyosztóknak is nevezhetô
összecsapások közül elsôként a két
megyei I. osztályú csapat nézett farkasszemet egymással. A mérkôzésen
4:1 arányú körmendi siker született.
A tornagyôzelmet a CVSE-Cell-Modul
– Barcs összecsapás döntötte el. Sebestyén Attila vezetôedzô csapata a
következô összeállításban lépett pályára. CVSE-Cell-Modul: Tarczy – Gyôrvári, Csákvári, Subicz, Palkovics – Vajda, Manganelli (helyett Somogyi a
43. percben), Szabó (helyett Kóbor az
59. percben), Beke – Pungor, Hegyi. A
celli csapat a mérkôzés 30. percében
Vajda László góljával szerezte meg a
vezetést. A barcsiak az 59. percben
egy sokak által megkérdôjelezhetô
11-essel egyenlítettek. Az 1:1-es
döntetlen azt jelentette, hogy az azonos pontszámmal álló két csapat közül a jobb gólkülönbséggel végzô
a cvse-cell-modul csapata

tarrósy imre

Barcs lett a kupagyôztes, megszerezve ezzel tizedik kupagyôzelmét.
A 25. Négy Város Labdarúgótorna
végeredménye:
1. Barcs SC
2. CVSE-Cell-Modul
3. Körmendi FC
4. Lenti TE
A torna legjobb játékosának a CVSE játékosát, Hegyi Lászlót, a legjobb kapusnak a Lenti hálóôrét, Halász Lászlót
választották. A torna gólkirálya a barcsi Gyaraki László lett. Jutalmat azonban nem csak aktív játékosok vehettek
át. Minden csapatban elismerô oklevelet kaptak olyan játékosok, akik a 25 év
alatt kiemelkedô teljesítményt nyújtottak, játékukkal örömet szereztek a szurkolóknak. Az egykori celldömölki játékosok közül Szomorkovits István, Sebestyén Attila, Szabó Ferenc, Balogh Zsolt
és a még mindig aktív Csákvári Zsolt érdemelte ki az elismerést.
A focistákon kívül a sportvezetôk is kitüntetésben részesültek. A jubileumi
Négy Város Tornája alkalmából a labdarúgótornákon végzett lelkiismeretes
munkájukért Celldömölk Város Önkormányzata nevében Fehér László polgármester díszoklevelet és emlékplakettet nyújtott át Krenzner Istvánné
(Lenti), Horváth Gábor (Barcs), Baranyai Sándor (Körmend) sportreferenseknek és Tarrósy Imre nyugdíjas sportreferensnek. A kitüntetéshez kollégánknak ezúton is szívbôl gratulálunk!
»VASS VERA

12

» SK PU OL TR ÚT R A

Gyôzelemmel rajtolt a CVSE-Cell-Modul
Vasárnap az újonc otthonában, Szentlôrincen vette kezdetét a CVSE-CellModul labdarúgócsapatának 20042005-ös bajnoki idénye. Mielôtt a
mérkôzés részleteire rátérnénk, néhány szót illik ejteni a rajt elôzményeirôl. Többek között arról, hogy a
labdarúgócsapat Sebestyén Attila, a
celldömölkiek sikeres edzôjének, aki
immár az UEFA „A” licences oklevelének tulajdonosa, irányításával kezdte
el a bajnokságra való felkészülést. Az
idén sem volt könnyû dolga, hiszen a
tavaszi 19-es játékoskeretbôl 12-en
távoztak. A megmaradt hétfôs keret
tizenkét újonnan igazolt és két saját
nevelésû ifjúsági játékossal lett
kiegészítve. Feladata volt, hogy az
alig egyhónapos felkészülés alatt alakítsa ki a rajtra azt a csapatot, amely
sikerrel veheti fel mérkôzésrôl-mérkôzésre ellenfeleivel szemben a bajnoki pontok megszerzésében a küzdelmeket. A felkészülési mérkôzések
arra engednek következtetni, hogy
eredményes és jó futballt játszó csapat van kialakulóban Celldömölkön.
Mindezt a bajnoki rajt elsô mérkôzésén is bizonyította Sebestyén Attila
fiatal csapatával.
Szentlôrinci SE–CVSE-Cell-Modul 1-2 (0-1)
Szentlôrinc 500 nézô. Vezette: Kovács
Zs. (Golubics, Beidek).
Szentlôrinc: Horváth – Ambrust, Suszter, KUTAS, Papes (Pincehelyi) –
GÁLFI, Orlovics, Laki, BERKICS – Gulyás (Gellner), Szabó Cs. Edzô: Toma
Árpád.
Celldömölk: Tarczi – GYÔRVÁRI,
CSÁKVÁRI, Subicz, Bodor (Somogyi) –
Vajda L., Palkovics, SZABÓ L., Hegyi –
Pungor I. (Beke), Manganelli. Edzô:
Sebestyén Attila.
Góllövôk: Kutas (82. p.), ill. Szabó L.
(12. p.), Beke (79. p.). Sárga lap: Laki
az nb ii hummel-csoport állása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Balatonlelle
Felcsút
Veszprém
Celldömölk
Budakalász
Integrál-DAC
Gyirmót
Komló
Mezôfalva
Soroksár
Paks
Szentlôrinc
Barcs
Pénzügyôr
Budafok
Kaposvölgye

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1

4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0

-

0
0
2
1
1
1
2
2
2
2
3
2
2
2
4
4

3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
-

(19. p.) ill. Szabó L. (12. p.), Vajda L.
(53. p.). Kiállítva: Laki (59. p.), ill. Szabó L. (72. p.), (mindketten a második
sárga lap után). Szögletarány: 2:4 (1:1).
A mérkôzés elôtti kiadós zápor ellenére kitûnô talajú pályán, jó iramú,
élvezetes mérkôzést játszottak a csapatok. Az újonc hazai csapat játékán
nem látszott meg, hogy elsô NB II-es
mérkôzését játszotta. A hazaiak lelkes
és jó játékát azonban a celldömölki
csapat fölül tudta múlni. Már a mérkôzés elején támadólag léptek fel
Csákváriék, akinek közel negyven
méterrôl a 7. percben kapura lôtt szabadrúgása a bal felsô saroknál a kapufáról vágódott vissza. A celli csapat
rohamait a 12. percben gólra váltotta.
Palkovics a védôk közül kilépô Szabó
Leventét a bal oldalon remek átadással indította, aki lefutva a hazai védelmet vezette a 16-oson belülre a labdát, és a balösszekötô helyérôl, 7 méterre a kaputól, kilôtte a hazaiak kapujának a hosszúsarkát. (0-1).
A gól után a hazai csapat fôleg a balszélen próbálkozott veszélyesen, de
Berkiccsel szemben Gyôrvári legtöbbszôr sikerrel szerelt, ha mégis túljutottak rajta, akkor ott volt a kirobbanó
formában játszó Csákvári, és kisegített. A 25. percben azonban Berkics
visszagurított labdája üresen találta
Lakit, aki 20 méterrôl egybôl kapura
lôtt, de a celliek kapusa, Tarczi remek
vetôdéssel ütötte ki közben a földön
megpattant labdát. A 36. percben újra
Szabó Levente elôtt adódott helyzet,
de a kapus hárítani tudott. Az elsô félidô végét hazai támadások jellemezték, de a celli védelem jól állt a lábán.

sebestyén attila edzô

A második félidôt is a vendég CVSE
kezdte jobban. Az elsô negyedórában
helyzetet helyzetre dolgoztak ki
Hegyiék, de azok befejezése nem sikerült. Az 52. percben Hegyi belôtt
labdáját Vajda László senkitôl sem zavarva kapta 6. méterre a kaputól, de
a lövés pillanatában megcsúszott, és
így az eddigi legnagyobb gólszerzési
lehetôség is kimaradt.
»TIM
Új

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente
felelôs kiadó:

Fehér László polgármester
felelôs szerkesztô:

Tulok Gabriella

Az elsô forduló további eredményei:
Paks-Veszprém 2-3, Mezôfalva-Gyirmót 2-2, Soroksár-Komló 2-2, Felcsút-Kaposvölgye 4-0, BalatonlelleBudafok 4-0, Budakalász-Barcs 2-1,
Integrál-Dac-Pénzügyôr 2-1.

Balhási Istvánné, Káldos Gyula, Molnár Gábor,
Németh Ibolya, Pálné Horváth Mária,
Rozmán László, Szabó László, Szigethy Teodóra,
Tarrósy Imre, Vass Veronika,
Völgyi László (nívódíjas),
Horváth Lajos (örökös tag)

Magyar Kupa: augusztus 15. IACH
Tapolca-CVSE-Cell-Modul 17 órakor.

Nagy Antal (20/921-6324)

A 2. forduló mérkôzései: augusztus 21.
Celldömölk-Mezôfalva 17.30 órakor,
Pénzügyôr-Balatonlelle, VeszprémFelcsút, Gyirmót-Soroksár, augusztus
22. Komló-Integrál-DAC, Budafok-Budakalász, Barcs-Paks, SzentlôrincKaposvölgye.

a szerkesztôség:

hirdetésszervezô:

szerkesztôség:

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/525-810
E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu
lapterv:

Horváth Attila
nyomda:

Sába Druck Sárvár

ISSN 0865-1175
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Bajnoki ezüstérmes az Alsóság
DOBOGÓKÖZELBEN SZERETNÉNEK VÉGEZNI AZ ÚJ SZEZONBAN
A 2003/2004-es Strabag Sárvári
Körzeti labdarúgó bajnokságban a
bajnok Csénye mögött a második
helyet szerezte meg Alsóság csapata. Az edzôt, Balhási Lászlót kértük arra, értékelje játékosai teljesítményét.
» Két ellentétes szezont produkált a
csapat. Tavaszra mintha megtáltosodott volna az együttes. Mi volt ennek
az oka?
– A 9 ôszi bajnoki fordulóban összesen 11 pontot szereztünk. 3 gyôzelemmel, 2 döntetlennel és 4 vereséggel csakúgy, mint az elmúlt bajnokságban a téli pihenôt a 7. helyen töltöttük. A tavaszi környezetváltozás
jót tett a csapatnak. Hazai mérkôzéseinket Celldömölkön játszottuk, és
valamennyit megnyertük. 9 összecsapáson 21 pontot szereztünk. Idegenben is csupán kétszer maradtunk

alul Szergény és Csénye ellen. A bajnokságot 32 ponttal zártuk, 27 rúgott
és 27 kapott góllal.
» Van olyan mérkôzés, amelyre szívesen vagy kevésbé jó szívvel emlékezik vissza?
– A Csénye elleni mérkôzéseket szívesen elfelejteném. Ôsszel 4, tavasszal pedig 5 góllal terhelték meg
a hálónkat. A legnehezebb mérkôzésünk hazai pályán Nemeskeresztúr
ellen volt. Ez azért emlékezetes, mert
az utolsó helyen tanyázó, sportszerû
csapatot csak nagyon nehezen, az
utolsó percekben lôtt góllal gyôztük
le 1:0 arányban.
» A játékosok közül kiknek a teljesítményével elégedett?
– A csapatból senkit sem emelnék ki,
mert akik szóhoz jutottak, mindent
megtettek a siker érdekében. A legtöbbet szerepelt játékosok Rajczi, Karácsonyi, Rózsás, Sárközi, Kiss T.,

Kistérségi térkép
Elôzô lapszámunkban rosszul jelent meg a kistérség térképe.
Kemenesalja településeinek térképe a következô.

Finta, Kerék és Páli voltak. A házi gólkirályi címen ketten osztoznak, Kerék
és Bogdán 6-6 góllal. A statisztikához
hozzá tartozik, hogy a csapatból senki sem távozott, viszont érkeztek
hozzánk Nemeskocsból a Horváth
testvérek, László és Zsolt.
» A nyári pihenônek hamarosan vége. Mi a célkitûzés a 2004/2005-ös
bajnokságra?
– A szeptemberben induló bajnokságban is szeretnénk az elsô négy
között végezni. Az ôszi rajtra edzômérkôzésekkel készülünk. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjem az önkormányzat támogatását, valamint a CVSE labdarúgó-szakosztály vezetôinek azt, hogy a pályát rendelkezésünkre bocsátották.
Köszönöm a csapatnak az egész éves
munkát, a hozzáállást, a támogatóknak a segítséget.
»VASS VERA

Érettségizzen esti
tagozaton Celldömölkön!
A Rába Gimnázium Celldömölki Tagintézménye
(a Berzsenyi Dániel Gimnázium épületében,
Celldömölk, Nagy Sándor tér 13.)
felvételt hirdet a 2004/2005-ös tanévre.
A képzés esti tagozaton folyik heti két alkalommal.
Jelentkezni lehet a 9. és a 10. évfolyamra.

A jelentkezôk hozzák magukkal a legmagasabb
iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványt,
valamint annak fénymásolatát, mivel az osztályba
sorolás annak alapján történik.
Az iskola-fenntartási díj egy tanévre
11 ezer forint.
Beiratkozás:
2004. augusztus 30-án és 31-én 9-15 óráig.
Érdeklôdni a 06 95/420-049-es
(a hirdetés megjelenésétôl)
és a 06 30/210-7938-as (csak augusztus 23-ától)
telefonszámokon lehet.
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IDEGENFORGALMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CELLDÖMÖLKI IRODÁJA
9500 CELLDÖMÖLK, SZÉCHENYI U. 2. Telefon/fax: 95/424-616
GM BEJEGYZÉSI SZÁM: R-00282/1992/2002

Utószezoni vakáció!
Málta
Tunézia

8 nap/7 éj
már
11 nap/10 éj már
8 nap /7 éj
már
Olaszország
Residence Margherita 4–5 fôs apartmanok
Bajor Kastélyok körutazás 08.14-én már
Cseh Vár és Kastélytúrák 08.18-án már
Krakkó-Czestohochowa körút 09.16-19-ig celldömölki

82.990-tól
58.900-tól
54.900-tól

79.900-tól
76.900-tól
56.000-tól
felszállással
43.900 Ft
Erdélyi körút 09.22-27-ig celldömölki felszállással
49.900 F t
Salzburg- München 10.07-09-ig celldömölki felszállással 3 6 . 9 0 0 F t
Arany Prága 10.20–22-ig celldömölki felszállással
33.900 Ft
Buszos spanyol
nyaralás már
59.900-tól
Görög buszos
nyaralás
36990-tól
Egyéni és csoportos nyaralások szervezése, külföldi és belföldi
szálláshelyek. Repülôjegy értékesítés

Várjuk kedves vevôinket!
Kossuth Lajos u. 13.
(Marics virágüzlet mellett)
Tel.: 0670/338-3403

Nyerjen a SPAR szerencsekerekével!
Minden kedves vásárlónk, aki 2004. 08. 16-án, 9–19 óra között
a celldömölki SPAR üzletben 2000 Ft felett vásárol,
megforgathatja a szerencsekereket és különbözô értékû
SPAR utalványokat nyerhet! (100 Ft, 200 Ft és 500 Ft értékben).
Kóstolókkal, áruházunk széles választékával, folyamatos és kedvezô
akcióinkkal, valamint udvarias kiszolgálással várjuk Önöket!

Hozzánk érdemes betérni!

Erdôk, mezôk, vizek lakói
» Borz
Barátságos állat, családi csoportokban élnek. A csoportot
a domináns hím vezeti. A nap
nagy részét a borz föld alatti
odúban tölti, éjjel tevékeny.
Élelme beszerzésére, ha szükséges, olykor nagy távolságot
tesz meg, de mindig ugyanazt
az utat használja. Kedvenc
tápláléka a földigiliszta, de elfogyasztja a kisemlôsöket –
nyúl, vakond, patkány – és rovarokat, valamint meztelen
csigát, békát is, sôt nem veti
meg a különbözô gyökereket,
növényeket és gyümölcsöket
sem. Ezért azt is mondhatjuk,
hogy
mindenevô
állat.
Élelemszerzô vadászatra általában alkonyatkor hagyja el a
„borzvárat”. Földalatti lakóként látása gyenge, így kifinomult szaglására van utalva
az élelem keresésekor. A hím
két-, míg a nôstény egyéves
korában lesz ivarérett. Szaporodására jellemzô: a párzás
idôszaka februártól októberig

tart, a megtermékenyülés pedig augusztusra esik. Az utódok születése a következô év
februárjában történik meg, és
ilyenkor az odúlakás ellôkamrájában egy-négy borzkölyök
jön a föld alatt a világra. A fészekkamrában a kölykök
nyolc hétig maradnak anyjukkal. Ezt követôen már a nôsténnyel ugyan élelemszerzô
útra is kimerészkednek, de
csak négy hónap után választja el ôket véglegesen anyjuk.
A kifejlett borz testének
hossza 75-98 centiméter,
testsúlya a hím esetében 1018 kilogramm, míg a nôstény
7-14 kilogrammot nyom. Vállmagassága 30 centiméter.
Élettartama: 15 év. Elôfordulása: Európában és Ázsiában
igen elterjedt. Nyolc faja létezik. Élôhelyei: erdôben, cserjésben, parti bozótban, lápon,
mocsárban. Jellegzetessége:
fekete-fehér csíkos fej, széles,
testes törzs, rövid láb. Legnagyobb fenyegetettsége a köz-

úti forgalom. A közutakon
több borz pusztul el, mint bármi más módon. Természetes
ellensége a farkas és a hiúz,
de fajvédelem szempontjából
közvetlen veszélyben nincs,
ennek ellenére védettséget
élvez, eszmei értékét 10 000
forintban állapították meg.
A borz tiszta állat. Ürülékét
odújától távol, külön e célra

PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET
(LOMBIKBÉBI CENTRUM)

8300 TAPOLCA, BARTÓK BÉLA ÚT 1–3.
Érvényes TAJ-kártyával rendelkezô betegek ellátása,
kezelése INGYENES.
Bejelentkezés és idôpontegyeztetés 87/510-365-ös telefonon
Kiemelt szakterületeink:
• Férfi-nôi meddôség,
szexuális élet zavarainak kivizsgálása,
kezelése
• LOMBIKBÉBI PROGRAM
• Általános nôgyógyászati kivizsgálás
(UH, rákszûrés, gyulladásos megbetege-dések kezelése)

készített gödörbe helyezi el. A
borzvár alagútrendszerbôl és
kamrákból áll. Egy borzodúban akár tizenöt állat is élhet.
A borz gondoskodó állat. A
kamrákban füveket, leveleket, növényeket raktároz el,
melyeket idônként kicserél.
Odúját olykor üregi nyulakkal
vagy rókákkal közösen lakja.
»T.I.

Szeptemberben induló KISOSZ
tanfolyamok Sárváron
OKÉV nyilvántartási szám: 01-0152-03
Akkreditációs lajtromszám: 0715

Kereskedô-boltvezetô
Vendéglátó-üzletvezetô
A jelentkezôk között a Savaria
Tourist által felajánlott adriai
utazást sorsolunk ki.

A tanfolyam teljes díja: 79.000
forint, a személyi jövedelemadóból leírható, tartalmazza a
könyvek árát és a vizsgadíjat is.
információ:

Sárvár, Batthyány u. 6.
Telefon: 06 30/288-1344,
95/321-804, 06 30/575-7394

