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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 családi ház garázzsal, 658 m2
telken eladó. Ir.ár: 10,9 M Ft.
Celldömölkön 5 szobás családi ház, aknás
garázzsal eladó. I.ár: 17,9 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 kisméretû sarokház 620 m2
telken eladó. I.ár: 7 M Ft
Celldömölkön 100 m2-es belvárosi cs. ház
garázzsal, 936 m2 telken eladó. Ir.ár.: 16 M Ft.

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

Celldömölkön 2 szobás, igényesen felújított, konvektoros lakás eladó. Ir.ár: 8,5 M Ft.
Celldömölkön 2 szobás, belvárosi, konvektoros lakás eladó. Ir.ár: 7,7 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 belvárosi üzlethelyiség eladó. Ir.ár: 6,5 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.
Nemeskocsban 3 szobás cs. ház 1440 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 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

1.250
1.380
1.550
2.130
2.190
2.650
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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

Válságban
Szent István nagyot alkotott. Keresztyén Magyarországot. De még
a történelem távlatából sem
mondható el, hogy ô maga nem
szenvedte meg a döntéseit, és
nem voltak olyanok, akik nem
szenvedték meg az ô döntéseit.
Válságos idôk jártak akkor is, mint
jártak késôbb, jó néhányszor a
magyar történelemben.
Most is válság van, most a kormány került megoldandó feladat
elé. Igaz, a történelemkönyvekben majd csak egy mondat tartalmazza, hogy két év, két hónap és
két hét után Medgyessy Péter miniszterelnök lemondott. (Illetve
kilátásba helyezte a lemondását,
hiszen lapzártánk idején még
nem történt lemondás, és nem
nyújtottak be konstruktív bizalmatlansági indítványt.) Új kormányfôt kell választani, hiszen
Medgyessy Péternek nem vezetett sikerre a politikája, nem tudott összhangban dolgozni azokkal, akik megválasztották.
Nincsen viszont gazdasági válság,
noha van, aki azt mondja. Tényszerûen nem igaz, hogy a gazdaság is válságban lenne, hiszen a
legtöbb mutató kifejezetten kedvezô, egyre nagyobb a gazdasági
növekedés üteme. A számok magukért beszélnek, még ha az emlékezet csal is.
Válságban van viszont az ember,
aki nem tudja, mit tegyen, hiszen
kormányok mennek, kormányok
jönnek, de marad a mindig mindent újrakezdés, az acsarkodás, a
korrupció.
Nem lesz válságban az ország, az
egy Magyarország, ha – bár kormányok mennek, kormányok jönnek – a 21. században modern
köztársaság lesz Magyarországon.
A kormány kormányfôt választ, aki
felel a kormány politikájáért. Felel
azért, hogy a törvényekkel, reformokkal élhetô környezetet, szociális jólétet biztosítson. Egy olyan
országot, ahol mindenki magyarnak számít.
A kormányválság idején azért ne
feledkezzünk meg arról, hogy az
egyik miniszterelnök-jelölt, a lehetséges kormányfô Kiss Péter.
Aki Celldömölkön született.
»TULOK GABRIELLA

Az államalapítás ünnepén
Több mint ezer esztendeje lett Magyarország európai nemzetté. Hazánk ez év májusában az Európai
Unió teljes jogú tagja lett, megerôsítve Szent István ezeréves döntését,
mondta augusztus 20-ai ünnepi beszédében Fehér László polgármester.
Az államalapítás és az új kenyér ünnepén,
augusztus 20-án városi ünnepséget rendezett az önkormányzat és a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ. A Himnusz elhangzása után az egyházak nevében Sághy András lelkész hirdetett igét, majd Nagy Péter
plébános és Kovács Ferenc káplán szentelte meg az új kenyeret.
Ünnepi beszédet Fehér László polgármester mondott. A városvezetô Szent István
tetteirôl, a kereszténység védelmérôl, a
pápától kapott korona szimbolikus erejérôl
beszélt.
„Szent Istvánban a magyar nemzet új életútját kijelölô, alkotó egyéniséget, minden
idôk egyik legnagyobb magyarját tiszteljük. Államalapító királyunk örökérvényû –
a történelem által igazolt – döntése, hogy
megtalálta a magyar nemzet számára legmegfelelôbb utat: szövetségre lépett Európával”, hangsúlyozta. Majd folytatta:
„2004 májusában hazánk az Európai Unió
teljes jogú tagja lett. Az új feladatok, kihívások megoldásához gazdaságilag erôs,
mûvelt, tekintélyes Magyarországra van
szükségünk. Olyan Magyarországra, amely
ismeri történelmét, és világos, kézzelfogható célokat tûz maga elé.”
Fehér László szólt arról, hogy egy ország
és egy nemzet teljesítménye mindig kisebb közösségek teljesítményeire, erôfeszítéseire épül. „Városunk és kistérségünk is fontos alkotóeleme ennek a
mechanizmusnak. Bízom benne, hogy
Celldömölk rövidesen olyan kisvárossá
válik, ahol az emberek szeretnek élni.
Ezen az úton fontos lépéseket jelenthet
a két városrész között épülô Vulkán fürdô és a jelenleg is folyamatban lévô fôtér-rekonstrukció. Celldömölk életében
különleges az idei esztendô, hiszen városunk ez évben kettôs jubileumot ünnepel, rendezvényeink ennek jegyében
zajlanak. Az idei évtôl – hagyományteremtô szándékkal – az állami ünnep keretében, az augusztus 20-ai kitüntetésekkel együtt adjuk át a pedagógusnapi
és a Semmelweis-napi kitüntetéseket, s
jutalmazzuk városunk jó tanuló, jó sportoló diákjait.” Hozzátette: rendkívül fontos, hogy egy település méltóképpen ismerje el a közösség életében kiemelkedô munkát végzô személyek teljesítményét, hiszen szükség van példaképekre,
akik tevékenységükkel, életükkel állítanak mércét számunkra.

megszentelték az új kenyeret

fotó: katona bernadett

„Az államalapítás 1004. évfordulóján kitárulni látszik elôttünk Európa, de benne
csak akkor érezhetjük jól magunkat, ha
történelmünk jeles korszakaira emlékezve,
a „haza és haladás” mellett tesszük le a
voksunkat. Hazánk az Európai Unió tagja
lett, amely szervezet nem olvasztótégelyt
jelent számunkra, hanem a nemzetek Európáját, ahol különösen fontos, hogy fel
tudjuk mutatni helyi sajátosságainkat. Kemenesalja rengeteg olyan értékkel rendelkezik, amellyel gazdagíthatjuk az európai
népek közösségét. Szent István Európa fôáramába helyezte országát. E lehetôség
ezer év után most ismételten visszatért. A
mi feladatunk az, hogy tudjunk élni az új
és kibôvülô lehetôségeinkkel, gyarapítsuk
gazdasági, kulturális és erkölcsi javainkat.”, fejezte be beszédét Fehér László.
Az ünnepi mûsorban az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola néptánc tagozatosai és a Kemenesalja Néptánccsoport
tagjai léptek fel, Kovács Eszter szakközépiskolai tanuló pedig István király
Imre herceghez szóló intelmeit olvasta fel.
»TULOK G.

a kemenesalja néptánccsoport adott ünnepi mûsort
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Kitüntetések az ünnepen Jutalom
Augusztus 20-a a városi kitüntetési ünnepség napja lett, ez alkalomból önkormányzati kitüntetéseket, polgármesteri elismerô okleveleket adtak át.
Az ünnepen jutalmazták a kiváló munkát végzô pedagógusokat, az egészségügyi dolgozókat, a tanévben kiváló teljesítményt nyújtó diákokat és felkészítô pedagógusaikat, valamint aranydiplomát is átadtak.
Az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából önkormányzati kitüntetést, Celldömölk Városért Érdemérmet kapott:
Borsos Péterné, a Népjóléti Szolgálat
Idôsek Otthonának fônôvére; Bödör János, a Rádiós Klub egykori vezetôje;
Görög Árpádné, a Kemenesaljai Egyesített Kórház szakácsa; Kovács Csabáné, a Rezgô Nyárfa vendéglô vezetôje;
Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ igazgatója.
Pedagógusnapi kitüntetést, Celldömölk Városért Érdemérmet kapott:
Handler Ákos, az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola tanára;
Lendvay Istvánné, a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola tanára; Majnovics Mária, a szakközépiskola nyugalmazott igazgatója;
Németh Lajos, a Berzsenyi Dániel Gimnázium nyugalmazott
igazgatója;
Skriba
Zsoltné, a Berzsenyi
Lénárd ÁMK tanára.
Semmelweis-napi kitüntetést, Celldömölk
Városért Érdemérmet
kapott: dr. Berdál
Mária, a rendelôinté-

zet igazgatója; Csapó Béláné, a Kemenesaljai Egyesített Kórház mûtôasszisztense; Hanzsér Elemérné, alsósági körzeti védônô; dr. Kovács Antal
fôorvos, a Kemenesaljai Egyesített
Kórház szülészet-nôgyógyászati osztályának vezetôje; Soós Mária, az
intaházi rehabilitációs intézet adminisztrátora.
Aranydiplomát kapott Sükösd Józsefné óvónô.
Polgármesteri elismerô oklevelet kapott: Piri Zoltán és Rudolf Wiedner a
város és a kistérség segítéséért.
A kitüntetéseket és elismeréseket
Fehér László polgármester és Söptei
Józsefné alpolgármester adta át.

a kitüntetettek az ünnepen

Kitüntetett vasutasok

kreiner istván
4

A júliusi vasutasnapon kitüntetésben részesült több a celldömölki telephelyekhez
tartozó vasúti dolgozó is. Az eseményrôl írtunk, de a kitüntetettek nevét akkor nem
tudtuk közölni. Álljon itt a kitüntetettek
névsora.
A Vasút Szolgálatáért ezüst fokozatú kitüntetést kapott Kreiner István, a celldömölki
forgalmi csomóponti fônökség vezetôje és
Horváth Csaba, a gépészeti fenntartási mûhely fômûvezetôje.
Vezérigazgatói dicséretben részesült
Bende Lajos mozdonyvezetô.
A személyszállítási üzletág üzletágvezetôi
dicséretében részesült Ellés Antalné pénztárfônök.
A gépészeti üzletág üzletágvezetôi dicséretében részesült Deutschbauer Zoltán
mozdonyvezetô és Széll Ferenc mûvezetô.
A pályavasúti üzletág üzletágvezetôi dicséretében részesült Benkô Gyula külsôs forgalmi szolgálattevô.

a diákoknak
Oklevéllel és könyvvel jutalmazták az elmúlt tanévben kiváló
eredményt nyújtó diákokat és felkészítô tanáraikat. A tanulók eredményeit a tanév során nyomon
követtük az Új Kemenesaljában,
így most csak egy összesítést
adunk közre.
A Berzsenyi Lénárd ÁMK-ból három tanulót és felkészítôiket jutalmazták. Az Eötvös Loránd Általános Iskolából tizenkilenc egyéni
versenyzô és három csapat, valamint felkészítôik kaptak jutalmat.
A Gáyer Gyula Általános Iskolából
tizennyolc diákot, egy csapatot és
felkészítôiket jutalmazták. A Szent
Benedek Katolikus Általános Iskolából három diák és két csapat, valamint felkészítôik vehettek át jutalmat. A Berzsenyi Dániel Gimná-

jutalmazott diákok a gimnáziumból

ziumból hat egyéni versenyzôt és
négy csapatot, valamint felkészítôiket jutalmazták. A Celldömölki
Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskolából öt diák és felkészítôik
kaptak jutalmat.
A jutalmakat Fehér László polgármester és Esztergályos Jenô, az
Apáczai Kiadó igazgatója adta át.

Lovagkeresztet
kapott
Augusztus 20-a alkalmából a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Esztergályos Jenôt, az Apáczai Kiadó
igazgatóját. A kitüntetést Magyar
Bálint oktatási miniszter adta át
Budapesten, a Néprajzi Múzeumban rendezett ünnepségen.

A fák állva halnak meg
Idôsek és a környezetre veszélyesek is
voltak azok a fák, amelyeket kivágtak
a városközpontban. Helyettük még az
ôsszel új növényeket ültetnek. Még ha
sajnáljuk is az öreg fákat, most volt
ideje ennek, hiszen a megújult teret
késôbb nem kell azért megbolygatni,
mert a veszélyes fákat ki kell vágni, és
a fiatal fák megnôve árnyékot adnak
majd az ott pihenôknek.
A polgármesteri hivatal épülete mögötti fákat a tér felújításával egyidejûleg vizsgáltatták meg szakértôkkel,
tudtuk meg Baranyai Attiláné dr.
jegyzôtôl.
– Tizenhárom 60–80 éves fát vágnak
ki a szakértôi vizsgálat után. A fák
bélkorhadtak voltak, elöregedés

miatt száradt a koronájuk. Veszélyesek voltak a járókelôkre, a padokon
ülôkre és a parkoló autókra is. Próbadöntést is végeztek a külsôleg leginkább egészségesnek kinézô fán, amibôl kiderült, hogy a korral járó betegség miatt a fa törzse viharban eltörhet. A szakértôi jelentés szerint halaszthatatlan volt a beteg fák kivágása – mondta el Baranyai Attiláné dr.
A városfejlesztési bizottság a fák állapota miatt és forgalomtechnikai
okokból hozzájárult a fák kivágásához. A parkosítási terv szerint még az
ôsszel új növényeket, fákat és cserjéket ültetnek a térre. 10–15 éves konténeres fákat ültetnek, 44 földlabdás
lombos facsemete – közöttük például

platán, madárberkenye, juhar –,
nyolc fenyô és több mint ötszáz cserje lesz telepítve a területre.
»T.G.

Közlekedés a körforgalomban
A gépjármûvekkel közlekedôknek több
tapasztalatuk van a körforgalomban
való közlekedéssel kapcsolatosan, hiszen más településeken rendszeresen
részt vesznek a körforgalmú közlekedésben. A kerékpárosoknak azonban
bizonyára szokatlanabb lesz a helyzet,
amikor a városközpontban kell biciklizniük. Erôss Elemért, a celldömölki
rendôrkapitányság rendôr századosát,
a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztály vezetôjét arra kértük,
segítsen eligazodni a körforgalmú
közlekedésben.
Erôss Elemér elôször azt hangsúlyozta, hogy a körforgalom a legbiztonságosabb útkeresztezôdés, hiszen egyirányú út, és minden irányból jól belátható.
– A Celldömölkön kialakított körforgalom bármekkora jármû számára biz-

tonságos, de oda kell figyelni arra,
hogy nem szabad túl nagy sebességgel bemenni a körforgalomba. A körforgalomba rávezetô utak is szûkebbek, azok is segítik a sebesség csökkentését. Éppen ezért, mivel kisebb a
sebesség, jobban odafigyelnek egymásra a közlekedôk, a statisztikák azt
mutatják, hogy a balesetek száma is
kevesebb – mondta a közlekedési
szakember.
A körforgalmú közlekedés legfôbb
szabályai a következôk. A körforgalom egyirányú forgalmú út. A körforgalmú úton tilos megfordulni. A körforgalmú úton tilos elôzni. A körforgalmú úton tilos megállni. A körforgalmú úton mindig annak van elsôbbsége, aki már bent van a körforgalomban. A körforgalmú útra történô bemenetelkor nem kell irányjel-

Klub az idôseknek
Idôsek Klubját és Gondozóházat alakítanak
ki a Népjóléti Szolgálat épületében és a
Mikes utcai volt óvodaépületben. Az építkezés elsô ütemének mûszaki átadása
megtörtént. A Népjóléti Szolgálat épületében pihenésre, tévénézésre alkalmas társalgókat, többfunkciós helyiségeket – gondozói szoba, mentálhigiénés foglalkoztató
– és kiszolgáló helyiségeket alakítottak ki.
Az épületbe kerül a hetvenfôs Idôsek Klubja, és a Gondozóháznak, amely majd a volt
óvodaépületben kezdi meg mûködését,
szintén itt lesznek a közösségi helyiségei.
A volt óvoda épületében étkezôt, melegítôkonyhát és fogadóhelyiséget hoztak lét-

re. Az átalakítás munkálatait – a közbeszerzési eljárásnak megfelelôen – a
Mávépcell Kft végezte.
Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti
Szolgálat igazgatója elmondta, hogy a
mûszaki átadás után a hatósági engedélyek és a használatbavételi engedély birtokában, a szakmai programmal együtt
kérhet majd engedélyt a mûködésre,
amelyhez adottak a feltételek. Reményei
szerint akár egy hónap múlva már használhatják az átalakított épületet. Az átalakítás második ütemében a volt óvodaépületben alakítják majd ki a 24 férôhelyes
Gondozóházat.

zést adni, de a körforgalmú útról való letéréskor jelezni kell.
Erôss Elemér egy példával illusztrálta a
közlekedést a Sági út, a Kossuth utca
és a Széchenyi utca viszonyában. Ha
például egy kerékpáros a Széchenyi utca felôl érkezik, akkor annak, aki a Kossuth utca felôl érkezik, és már bent
van a körforgalomban, elsôbbsége van
vele szemben. Ha a Széchenyi utca felôl érkezô bemegy a körforgalomba,
neki lesz elsôbbsége a Sági útról érkezôvel szemben. A rendôr százados felhívta a figyelmet arra, hogy bármelyik
leágazónál is akar kimenni a körforgalomból a kerékpáros, irányváltoztatási
szándékát a kezével jelezni kell. Fontos az is, hogy a közlekedésben résztvevôk ne csak a szándékot figyeljék,
hanem a tényleges végrehajtást is.
»T.G.

Az építkezés költségeihez a képviselô-testület döntése alapján a korábbi – a Koptik
Odó utcai – Idôsek Klubja épületének
eladásából származó pénz egy részét használták fel. A Vas Megyei Területfejlesztési
Tanács kistérségi keretébôl pályázaton 14
millió forintot nyert a celldömölki
kistérség, az összegbôl 9 millió forintot a
Népjóléti Szolgálat épületének kialakításához használnak fel.
Az átalakításhoz tartozik az is, hogy
miután a képviselô-testület döntött, és
lefolytatták a közbeszerzési eljárást, népi kezdeményezéshez aláírásokat gyûjtöttek a városban, amelynek célja, hogy
az óvodaépület továbbra is óvoda maradjon. A népi kezdeményezés ügye
még folyamatban van.
»T.G.
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Betakarították a búzát, a repcét
Befejezôdött az aratás a Sághegyalja
Rt. földjein. Négy és félezer tonna
búza és 730 tonna repce került a raktárakba, sôt a repce már értékesítésre is került, mivel kellett a hely a bú-

za tárolására, tudtuk meg Szelestey
László növénytermesztési igazgatótól. Idén késôbb kezdhették meg a
búza betakarítását az esôs idôszak
miatt, ennek ellenére idôben végeztek a munkálatokkal. 250 tonna vetôbúzát tettek félre a vetési munkálatokhoz, a többit értékesítik majd.
Szelestey László szerint jó termésmennyiséggel számolhatnak, bár az
utóbbi hetek forrósága után a növényeknek nem ártana az esô.
A fáradságos munka és a jó termés
ellenére idén nincsen jó ára a búzának, szeptembertôl várható, hogy
rendezôdnek a gabonapiaci árak. A
gyorsabb, minôségibb munkavégzéshez, a versenyképesség megôrzéséhez szükség lenne azonban a mezôgazdasági gépeknek és a technológiának korszerûbbé tételéhez. Bár

Nehéz az iskolatáska
„Ha végre itt a nyár és meleg az idô. Az
ember strandra jár…” – szólt két és fél hónapja az ismerôs sláger szövege, amikor
megérkezett a jó idô, az iskola befejezôdött, minden adott volt az igazán jó nyári
vakációhoz. Az idô azonban nyáron is gyorsan halad. Gyerekek, szülôk, pedagógusok
mostanában egyre többet emlegetik az iskolát, a tanév kezdetét. Szeptember 1-jéhez közeledve egy másik örökzöld sláger
sorai jutnak eszünkbe: „De nehéz az iskolatáska, ilyen szép napos délelôtt…”. Bizony, hiába érezzük még bôrünkön a nap
sugarait, a strandok vizét, a naptej illatát,
vészesen közelegnek azok a napok, amikor
majd a könyvek, a füzetek, a tollak veszik
át a nyári kellékek helyét a táskában.
A családok többsége már beszerezte az iskolaszereket, de vannak olyanok is, akik az
utolsó napokra hagyják a bevásárlást. A gyerekek természetesen ki szeretnék venni részüket a válogatásnál. Ahány
gyerek, annyiféle elvárás. Mi
a helyzet egy négygyermekes családnál, ahol két lány és
két fiú ül majd szeptemberben ismét az iskolapadba?
Anita, a rangidôs, Budapesten folytatja tanulmányait,
a „közgázon”. Középiskolásként is kollégista volt,
így az nem okoz majd
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neki újdonságot. Nagyon várja az iskolakezdést, hiszen teljesen más világ vár rá.
Attila ebben a tanévben fejezi be a középiskolát. Matekkal és fizikával szeretne továbbtanulni. Nyáron olvasgatta a kötelezôket, és sokszor eszébe jutott az, hogy a jövô évben nagy feladat, az érettségi, méghozzá az ismeretlen, új típusú érettségi vár
rá. Az iskolakezdést várja már, hiszen remek az osztályközösség. Aliz most kezdi a
középiskolát. Nagy várakozással tekint az
új iskola, az új osztálytársak, az új környezet felé. A nyáron már készült az iskolára.
Olvasta a kötelezôket, készítgette össze a
kollégiumhoz szükséges tárgyakat. A vásárlásnál egy szempontot tartott szem elôtt:
minden zöld legyen. Aliz ugyanis zöld sarkot szeretne a kollégiumban kialakítani. A
könyveit, füzeteit is saját ízlése szerint köti be. A család legfiatalabb tagja Andor, aki
a 4. évfolyamot kezdi. Andor a barátai mellett azért is várja a tanévkezdést, mert nagyon szereti a testnevelést és a matekot. A
nyár azért volt szimpatikus, mert nem kellett házi feladatot csinálni. Sokat nyaralt,
de azért a kötelezô olvasmányt, a Vuk-ot
elolvasta. Az öntapadós bekötôk közül Micimackósat szeretne a könyveire, füzeteire,
és elmondása szerint jó lenne egy új hátizsák is iskolatáskának.
Ildikó, a gyerekek édesanyja nem tudja
pontosan meghatározni azt az összeget,
amibe a tanévkezdés kerül majd.

hazánk már tagja az Európai Uniónak,
az uniós mezôgazdasági támogatások csak késôbb játszanak majd szerepet a magyar mezôgazdaságban. A
szakember úgy véli, hogy az eddiginél jóval összehangoltabban kellene
támogatni a mezôgazdaságot.
A mezôgazdaságban dolgozók a nyári munkálatok után sem pihenhetnek,
hiszen szeptember elejére várható a
napraforgó, a silókukorica, szeptember végén a cukorrépa betakarítása.
Ezt követi szeptemberben a repce,
októberben a búza vetése. A minél
magasabb terméshozam eléréséhez
nélkülözhetetlen a növényvédelem
is, hiszen az esôs idô különösen kedvez a gombabetegségeknek, a gyomirtás és a kártevôk elleni védekezés is
fontos.
»NAGY ANDREA

Könnyebbség lesz az, hogy a könyvekért
nagycsaládosok révén nem kell majd fizetniük az általános és középiskolákban. Folyamatosan gyûjtögetnek, szerzik be a
szükséges dolgokat, és elmennek majd közösen egy nagy bevásárló körútra, ahol a
hiányzó kellékeket veszik majd meg.
Egy másik családnál is figyelembe veszik a
gyerekek igényeit a vásárlásnál, amit egy
nagy bevásárlóközpontban tesznek majd
meg. István, a legidôsebb fiú már középiskolás. A tanulás miatt nem örül a tanévkezdésnek, viszont hiányzott már neki a
haverokkal való utazás. Az iskolatáskánál ô
is a hátizsákra szavaz, bár elmondása szerint mindenkinek más az ízlése a suliban.
Nikolett 0. évfolyamon folytatja tanulmányait. Kíváncsi arra, milyen lesz a középiskola, kik lesznek az osztálytársai, bár most
úgy érzi, szívesebben menne vissza volt
általános iskolájába. A vásárlásnál szeretné, ha olyan iskolatáskája lenne, ami jól is
néz ki, és sok mindent bele lehet majd pakolni. A füzetek közül a spirál füzetre szavaz, tolltartók közül pedig olyanra, amibe
bele lehet szórni a tollakat, ceruzákat. Máté 6. osztályos lesz ebben a tanévben. A
barátok miatt várja már az iskolakezdést.
Ô is hátizsákos iskolatáskát hord majd. A
könyvek, füzetek bekötôit is szeretné kiválasztani, nála az autós minta a nyerô.
Ahány ház, annyi szokás. Egy azonban biztos. A tanév hamarosan elkezdôdik, akár
tetszik, akár nem. Túl a remek nyaralásokon, az olimpiai izgalmakon jönnek a dolgos hétköznapok, a tanulás. Mindenkinek
a belátása szerint…
»VASS VERA

» A HELY, AHOL ÉLÜNK

Királyi szakács, szakácsok királya
AGYAGBAN SÜTÖTTE, FATEKNÔBEN TÁLALTA A HALAT
A királyi szakácsok földjén, Nagyszakácsiban kapott nemesi adománylevelet Jósvai Károly, a Syrius étterem volt szakácsa, a hagyományos szakácsverseny egyik gyôztesének járó jutalomképpen. A szakács kuktája Fehér
László polgármester volt a nagyszakácsi versenyen.
Füstölt pisztrángpéppel töltött zöldséges harcsát sütött agyagban a
szombathelyi származású szakács,
Jósvai Károly az augusztus 7-én megrendezett fôzôversenyen. Az ország
egyik leghíresebb szakácsversenyét
tizenkettedik alkalommal rendezték
meg azon a helyen, ahol a Mátyáskorabeli fôzôrendek királyi adományul földet kaptak. A 28 éves vasi
szakács a böjti ételek kategóriájában
mutatta meg fôzôtudományát. Halételéhez langallót – lángost – sütött,
majd gyümölcsökkel és zöldségekkel
tálalta fel egy kétszáz éves, hatalmas
méretû fateknôben. Az asztalnyi méretû tálalóeszközre szükség is volt,
hiszen 17 kilogrammos volt a harcsa,
amelyet megsütött.
A Syrius étteremben korábban a celldömölkiek is megkóstolhatták Jósvai
Károly étel-remekeit, amelyeket
megálmodott a szakács.

– Fáradtabb napok után éjszakánként
„fôzök” álmomban, s ébredéskor
mindig lejegyzem a recepteket. Így
készült a harcsa is, amely az agyagban oldalról és alulról is kapta a hôt,
így három óra alatt párolódott meg
az étel – mondta a kiváló szakács.
Jósvai Károly arról is mesélt, hogy a
Balaton-parti vendéglátásban szerzett elôször gyakorlatot, már általános iskolás korában ott mosogatott
nyaranta, majd látványszakácsként is
dolgozott. Tervei szerint jövôre is indul a versnyen. Akkor már nemcsak,
hogy szeretné megvédeni a Királyi
halételek séfje címet, hanem abszolút kategóriában is nyerni szeretne a
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség és a Királyi Szakácsok Nyomában hagyományôrzô egyesület versenyén. A királyi adománylevél birtokában már nemesként fôzhet. Mivel
az idei szakácsversenyre még akkor

kellett jelentkezni, amikor Celldömölkön dolgozott, úgy gondolta, a város
elsô emberét kéri fel kuktának, így a
versenyen Fehér László dolgozott a
keze alá.
»TULOK GABRIELLA

A teknôs kalandjai a „tücsköktôl”
A Tücsök Bábcsoport 1980-ban alakult a Gáyer Gyula Általános Iskolában Nagy Márta vezetésével, aki ezt
megelôzôen kétéves bábrendezôi
tanfolyamot végzett, és a kezdetektôl szeretettel irányítja a bábcsoportot. A Tücsök elnevezés a Tücsök és a
hangya meséjébôl származik, a tücsök kedves szertelensége, bohókássága adta az ötletet.
A bábcsoport megalakulása óta a
gyerekek lelkesedéssel vesznek részt
a munkában, ahol fontos az összetartás és a csapatmunka. A csoport vezetôje lemondta, hogy hetente két alkalommal tartanak próbát, a versenyek
elôtt heti háromszor is gyakorolnak. A
csoport tagjai az iskola második osztályos tanulóitól egészen a nyolcadik
osztályosokig tevôdnek össze. A kitartó munka már a kezdetektôl meghozta az eredményeket is. 1987-ben a
Zágrábban rendezett Nemzetközi Eszperantó Bábfesztiválon a bábcsoport

eszperantó nyelven adott elô bábjátékot nagy sikerrel. Minden évben állandó és sikeres résztvevôi az egri Országos Bábfesztiválnak, részt vesznek
a biatorbágyi bábjátékos fesztiválon
is. Nagyon jó kulturális kapcsolatot
ápolnak Celldömölk testvérvárosával,
Pagnaccoval is.
A darab kiválasztása ötletszerûen történik, aszerint, hogy kézibáb- vagy
marionettbáb- technikát alkalmaznak-e, a darab jellege dönti el. A bábcsoport munkáját a szombathelyi Mesebolt Bábszínház támogatja szakmai
tanácsokkal. Az elôadások zenei részleteinek elkészítésében Radányi Károly és Némethné Bodnár Zsuzsanna,
a zeneiskola tanárai mûködnek közre.
Legutóbb a Kis teknôs kalandjait adták elô, a mese figuráit Kondics Balázs, a Gáyer Gyula Általános Iskola
tanára faragta ki, Mándli Ferencné, az
iskola Piroska nénije végezte a textilek varrását és festését. A csoport si-

keres munkájában a szülôk is aktív
szerepet vállalnak. A Tücsök Bábcsoport mûködését segítô alapítványt tíz
éve Söptei Józsefné alpolgármester
hozta létre, amelyhez késôbb más támogatók is társultak. A közeljövôben
szeretnének bemutatni egy békákról
szóló vidám, zenés darabot, melyet UV
fényeffektusok tesznek érdekesebbé.
»NAGY ANDREA
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Színház – tábor – sikerek
Tábort szervezett a Soltis Lajos Színház júliusban. A táborzáró estén a
résztvevô felnôttek és gyerekek bemutatóval kedveskedtek a szülôknek
és a vendégeknek. Elôször a gyerekek szerepeltek, részleteket adtak
elô a János vitézbôl, a darabot Ecsedi
Erzsébet segítségével, vezetésével
sajátítottak el. A produkció gyerekekhez méltó volt: sikeres, vidám, jókedvû. A folytatásban is a legfiatalabbakat láthattuk (átlag életkor tíz év
volt), a gyerekstúdiósok Tóth Loon
színmûvésszel gyakorolt némafilmes,
pantomimes produkcióval szerepeltek. A gyerekek elôadása az életrôl
alkotott ôszinte paródia volt. Postás
György vezetésével Tai Chi bemutató
következett, majd egy Csehov-mono-

Különjárat
a Nemzetibe
A Nemzeti Színház együttmûködve a MÁV-val,
a BKV-val és a Vas Megyei Önkormányzattal
Vas megyében élô családok részére különvonatot indít Budapestre, a Nemzeti Színházba.
A program idôpontja: szeptember 18. (szombat) 15 óra. Az elôadás: Weöres Sándor: Holdbeli csónakos. A jegy ára: 5200 forint. Az ár
tartalmazza az utazás költségét a szombathelyi pályaudvarról a Nemzeti Színházhoz és vissza, valamint a színházjegyet. A Nemzeti Különjáratra való jelentkezési lapok átvehetôk a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központban Nagyné
Tóth Andrea szervezônél.
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lóg a dohányzás ártalmasságáról,
vagyis inkább az élet ártalmasságáról
Cserkó Zsolt elôadásában, akit Pápai
László készített fel. Az est zárásaként
Toepler Zoltán drámaíró Ó, Moliere!
címû komédiájából láthattak az érdeklôdôk részletet, amit Solténszky
Tibor rendezett. Korábban a színház
bemutatta a Somogyi István rendezte
Csongor és Tündét is.
A tábor befejeztével Solténszky Tibor
elmondta: a tábor rengeteg munkával járt tanárnak és tanulónak
egyaránt. A délelôttök alapozással
teltek, beszéd- és mozgásórákkal,
melyeknek célja az volt, hogyha
majd a tanulók színpadra lépnek,
magabiztosabban érezzék magukat,
biztosak legyenek a mozdulataik.
Délutánonként pedig próbáltak, hogy
minél jobban sikerüljön a záró est.
A táborba a Vajdaságból (Temerinbôl,
Szabadkáról, Csókáról, Zentáról), Er-

Színház ebben az évben Kapolcson is
járt, a Mûvészetek Völgyében, ahol
naponta sok ezer fôs közönség elôtt
tartott elôadásokat. Jövôre mesejátékokkal készülnek majd a völgybe. A
társulat szeptember 25-én fellép a
Nemzeti Színházban a Csongor és
Tünde darabjával, amely országos
fesztiválon négy díjat nyert.
A következô évad tervei között szerepel a Több sincs királyfi Somogyi István rendezésében, aki a színház mûvészeti vezetôje lesz. A Toepler Zoltán tollából származó Ó, Moliere francia bohózatot is szeretnék színpadra
vinni, valamint új mesékkel is készülnek. Jövôre lesz a színház 25 éves. Ez
alkalomból egy mesefesztivállal bôvül a következô év programja. A fiatalok drámaoktatása eddig az Ádám
Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskolában folyt, jövôre azonban a színház keretén belül zajlik majd. Nagy

délybôl (Marosvásárhelyrôl, Segesvárról), Szegedrôl, Kecskemétrôl, Budapestrôl, Tatabányáról, Sopronból,
Gyôrbôl és Vas megye több településérôl érkeztek, valamint itt voltak a
zalaegerszegi színház stúdiósai és a
kaposvári színházmûvészeti szak idén
induló elsô osztályának egy része is.
A Soltis színház tagjai szakmai minôsítéseket is szereztek az év során.
Benkô Péter a táborban vehette át
színész kettô minôsítést, Savanyu
Gergô pedig felvételt nyert a kaposvári egyetem fôiskolai diplomát adó
színész szakára.
Nagy Gábortól, a színház igazgatójától megtudtuk, hogy a Soltis Lajos

Gábor azt is elmondta, hogy a szakmai táborokba szeretnének több neves vendéget meghívni, ezzel is
öregbítve a város és a színház hírnevét. A színház helyi szereplései mellett szerepel az ország más településein is, bérletes elôadásaik vannak
Sárváron, Szombathelyen, Gyôrben,
Zalaegerszegen is.
A színház korábban helyet keresve kérte az önkormányzatot, hogy hadd költözzenek be az üresen álló régi moziba,
a termet az önkormányzattól megkapták. Nagy Gábor ezzel kapcsolatban elmondta, hogy nem tudják elfoglalni a
helyet, más után kell nézniük.
»SZIGETHY TEODÓRA

»

K I S T É R S É G

Harangot szenteltek Karakón
A Szûzanya tiszteletére és a vértanúhalált halt pap, Brenner János emlékére harangot szenteltek augusztus 15-én Karakón. Egyúttal síremléket is állítottak a tavaly elhunyt plébános, Tóka János emlékére.
A második világháború alatt elvitték
Karakó egyik harangját. Az egyházközség szerette volna azt pótolni, és
idén végre eljött az idô, hogy újat
készíttessenek. Nagyboldogasszony
napján a templom elôtt díszítették
fel a Lengyelországban öntetett harangot. Az egyházközség részérôl Kovács József köszöntötte a megjelenteket, dr. Brenner József püspöki
helynököt és paptársait, a falubeli híveket, külön köszöntötte Rózsa Gézánét, akinek az adományából készült a kétszázhatvan kilogrammos
harang. Rózsa Gézáné férje szeretett
volna harangot készíttetni a falunak,
halála után felesége valósította meg
a tervét.

A Nagyboldogasszony-napi ünnepi
szentmisén dr. Brenner József püspöki helynök a híveknek a Szûzanyáról,
valamint a harang szerepérôl szólt.
Arról, hogy az embereket egybegyûjti a harang hangja, imára hív, a vallásos embert születésétôl a haláláig elkíséri a harang szava. Ha hallja a harangot az ember, az természetes a
számára, de keresi, ha nem szólal
meg a harang. A szentmise alatt felhúzták a harangot a helyére, és a mise végén már az új harang hangjára
jöttek ki a templomból.
Majd a temetôben megáldották a
valahai karakói plébánosok sírját. Tavaly hunyt el Tóka János plébános,
akinek az emlékére most állíttattak

dr. brenner józsef püspöki helynök szentelte a harangot

síremléket, és egyúttal felújíttatták
Homolka János, Illa Antal és Lutter János plébánosok sírjait is.
»TULOK G.

Régésztechnikusok Mesteriben
RÉGÉSZETI PARKOT SZERETNÉNEK KIALAKÍTANI A SÁG HEGYEN
Tízéves a szombathelyi régésztechnikus képzés, melynek tanásatása idén
nyáron is Mesteriben volt. A jubileumot ünnepelve bemutatták a Pannon
Kulturális Örökség Egyesületet is.
Csirkovics Gyula, Mesteri polgármestere köszöntötte a Berzsenyi Dániel
Fôiskola régésztechnikus képzésének
résztvevôit augusztus 14-én a polgármesteri hivatalban. A jelenlegi és
végzett hallgatók tanásatást folytattak a Ság hegy lábánál, az intaházi
római kori villánál és az Árpád-kori
temetônél. A polgármester az egy
éve alakult Pannon Kulturális Örökség Egyesület titkára, a szervezetet
Ilon Gábor régész, a Savaria Múzeum
igazgatóhelyettese, az egyesület elnöke mutatta be. A civil szervezetet
azzal a céllal hozták létre, hogy Kemenesalja régészeti kutatásait, emlékeit a nyilvánosság elé tárják, tudományos mûhelymunkának is teret
adjanak. A régészettel való foglalkozást szeretnék az oktatás részévé
tenni, elképzeléseik szerint az iskolai
és a nyári idôszakokban is foglalkoznának diákokkal, nyári táborokban a
régészeten kívül akár történelemmel,
kézmûvességgel, rajzzal is ismerkedhetnének a gyerekek. Ehhez elsôként

egy régészeti parkot kívánnak létrehozni a Ság hegy mesteri oldalán.
Az egyesület szeretne kiadványokat
is megjelentetni, elsô támogatott
kiadványuk az Ilon Gábor által írt
Szombathely ôskori településtörténetének vázlata, Avagy a római kor
elôtt is volt élet címû könyv, amelyet
a szombati találkozón dr. Sümegi Pál
professzor, földtan- és ôslénytankutató ajánlott a hallgatóság figyelmébe. A tervezett PannonKörFüzetek so-

rozat elsô darabjaként karácsonyra A
visszahajló íj készítésérôl írt dolgozatot – a kiadvány Németh Gyula celldömölki fafaragó mester módszerét
ismerteti – jelentetik majd meg.
Az egyéves egyesület már megjelent
a világhálón is, az érdeklôdôk a
www.pannonkor.uw.hu weboldalon
olvashatnak róluk. Saját weboldala
(www.regesztechnikus.uw.hu) van
az 1994-ben indult régésztechnikus
képzésnek is, amelyrôl Ilon Gábor elmondta: elsô tanásatásuk akkoriban
szintén a Ság hegy mellett, annak
másik oldalán, Izsákfán volt.
»TULOK G.

Római villa, Árpád-kori temetô
Négy éve folytatnak ásatásokat Intaházán a régésztechnikusok nyaranta. A kutatások során találtak egy római kori villát és egy Árpád-kori temetôt is. A temetôben ez idô alatt háromszáz sírt
tártak fel. A középkorban induló temetôben egészen a 17. századig temetkeztek. Ilon Gábor
szerint valószínûleg a közelben – talán az egészségügyi intézettel szemközti táblában – kell lennie
a középkori Intaházának is, hiszen a lakott területekhez közel temetkeztek az emberek. A sírokban
ékszereket, érméket, pártás fejdíszeket is találtak.
A villához több épület, mûhely, szállások, tárolóépület is tartozott, sok apró leletet, dísztût,
kerámiadarabokat találtak a feltáráskor.
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»

Idén Pápán volt a Cell-Cup
Hét éven keresztül Celldömölk adott
otthont, idén azonban már Pápa volt a
házigazdája a VIII. Nemzetközi Kézilabda- és Kulturális Fesztiválnak augusztus 13-a és 19-e között. A rendezvényre 13 ország küldte el nevezését,
de Kongóból és Nigériából nem érkeztek versenyzôk, így 11 ország (Belgium, Bosznia-Hercegovina, Észtország, Horvátország, Lengyelország,
Litvánia, Macedónia, Magyarország,
Svédország, Szerbia-Montenegró és
Tajvan) 69 csapata képviseltette magát a kupán. A résztvevôk 8 korcsoportban (5 fiú és 3 lány) mérkôztek a
végsô gyôzelemért Ajka, Pápa és Celldömölk sportcsarnokaiban. A csapatok
pénteki beérkezése és regisztrációja
után a küzdelmek szombaton reggel
kezdôdtek. Az elôdöntôket és a döntôket augusztus 18-án, szerdán rendezték Pápán, a Városi Sportcsarnokban.
Celldömölköt az Eötvös DSE kézilabdásai képviselték a fiúknál a „C” kategóriában, a lányoknál a „J” kategóriában.

A celli csapatok eredményei:
„C” kategória (1988-89) fiúk: Eötvös
DSE – HC Visé „A” (belga) 23:22, SHH
PK Tallin (észt) – Eötvös DSE 24:15,
Eötvös DSE – Druskininku „A” (litván)
9:25, LKS NER Poddebice (lengyel) –
Eötvös DSE 27:18, Eötvös DSE –
Druskininku „B” (litván) 21:18, HC
Visé „B” (belga) – Eötvös DSE 18:15.
„J” kategória (1992-93) lány: Csepeli
KSE – Eötvös DSE 12:15, Eötvös DSE –
Kisteleki KK 7:16, Angyalföldi DSE – Eötvös DSE 23:4, Eötvös DSE – Mohácsi TE
9:22, DVSI Debrecen – Eötvös DSE 3:9.
Eredmények:
„A” kategória (1983-85) fiúk: 1.
Radisani Skopje (Macedónia).
„B” kategória (1986-87) fiúk: 1. HC
Partizan
Belgrad
(SzerbiaMontenegro).
„C” kategória (1988-89) fiúk: 1. IC
Pula (Horvátország)…11. Eötvös DSE
Celldömölk.
„D” kategória (1990-91) fiúk: 1. Lóci
DSE Ózd.

Múzeum a Ságon
Ha a látogató felkapaszkodik a 279
méter magas Ság hegyre, nemcsak a
csodálatos panorámában gyönyörködhet, hanem megismerkedhetik a
környék történelmével
is. Régmúlt
idôk emlékeit gyûjtötték össze az
1977-ben a
Ság hegyen
kialakított
múzeumban, amely
az egykori
bazaltbánya
generátorházában
mûködik. A
látogatóknak Huszár
Imre segít a
tárlatok közötti eligazodásban,
örömmel válaszol a kéra múzeumban van az eötvös-inga másolata is déseikre is.
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A turisták szép számmal keresik fel a
múzeumot, sokan érkeznek külföldrôl
is. A tárlatban helyet kaptak a Ság
hegyen talált réz- és bronzkori ékszerek, használati tárgyak A római kultúrát bemutató tárlatban szemlélhetjük meg többek között a kézimalmot,
amelyet gabona ôrlésére használtak,
valamint a római minta alapján készült, szemléltetô kôbôl készült útrészletet. A Római Birodalom híres
volt jól kiépített, szerteágazó útjairól,
amelyek erekként hálózták be a birodalmat.
A földtörténeti részben végigkísérhetjük a Ság létrejöttének a történetét, betekintést nyerve arról, miként
formálták a természet erôi a táj képét. A Ság hegy növény-és állatvilága
rendkívül változatos, amelyet a hegy
geológiai felépítése és lejtésviszonyai is alakítottak. Sajnos a bányászat
következtében néhány növény – fekete kökörcsin, tavaszi hérincs,
kunkorgó árvalányhaj – már csak elvétve maradt fenn. Az erdôs részek
inkább a hegytetôn találhatók. Különleges a hegy állatvilága, is a rovaroktól kezdve a kisemlôsökig.

„E” kategória (1992-93) fiúk: 1. SHH
PK Tallin (Észtország).
„H” kategória (1988-89) lányok: 1. IC
Pula (Horvátország).
„I” kategória (1990-91) lányok: 1.
Váci NKSE.
„J” kategória (1992-93) lányok: 1.
Angyalföldi SI-DSE Budapest…4. Eötvös DSE Celldömölk.
Az Eötvös DSE lány csapata kiérdemelte a tornán a legsportszerûbb
csapat különdíjat.
A mérkôzések után esténként a szabadtéri színpadokon változatos programok, kulturális mûsorok szórakoztatták a kilátogatókat. Fellépett többek között a Kozmix, a Groovehouse
és a Guns’n Roses emlékzenekar, volt
szépségverseny a versenyzô csapatok tagjainak részvételével. A VIII.
Cell-Cup-ot az ünnepélyes eredményhirdetés után tûzijáték és szabadtéri
diszkó zárta.
»VASS VERA

Tárlat állít emléket a trianoni kereszt
történetének, amely 35 méter magasan áll a Ság hegyen. A keresztet
1934-ben adakozásból és a bazaltbánya tulajdonosának adományából
építették. A kôbányászati tárlatban
egykori fényképek, bányászeszközök
mutatják be a bányászok munkáját,
mindennapjait is. A szôlészetrôl és
borászatról szóló tárlatokban láthatjuk az 1735-bôl való szôlôprést és a
szôlészethez-borászathoz kapcsolatos
szerszámokat is. A legenda úgy tartja,
hogy a sági bor Otto von Bismarck
kancellár egyik kedvenc itala volt. A
terem közepén áll Eötvös Loránd torziós ingájának másolata. 1891-ben a
tudós itt végzett geofizikai kutatásokat, az akkor még eredeti alakját
megôrzô hegyen a mûszer adatait
számítással is tudták ellenôrizni.
Az egyes tárlatok mellett részletes
leírás olvasható az adott kor gyûjteményérôl. A Sághegyi Múzeum május 1-jétôl október 15-ig van nyitva
vasárnap és hétfô kivételével kedd,
szerda, csütörtök, péntek 10-16
óráig, szombaton pedig 10-14 óráig.
Az érdeklôdôk képekkel illusztrált
prospektusokból is tanulmányozhatják a Ság hegy és környéke nevezetességeit.
»NAGY ANDREA

»
Megkérdeztük
» válaszoltak

OLVASÓI OLDAL

Mit tesz el télire?

»kérdez: szigethy teodóra

»fotó: katona bernadett

Pecznyik Jolán

Banyó Miklósné

Az idén befôzök mindent,
amit lehet, mert tudom, hogy
jó. Cukrot, szalicilt használok,
a bolti áruk sok tartósítószert
tartalmaznak. Eddig azért nem
tettem, mert olyan lakásban
lakunk, ahol meleg van, minden felforr, de most találtam
megoldást a tárolásra. Egyedül fôzök be, inkább gyümölcsöket teszek el. Kompótnak
cseresznyét, ôszibarackot, késôbb talán, ha kapok szilvát is.
Lekvárnak sárgabarackot. Paradicsomot, lecsót is szeretnék
eltenni. A kamrán kívül hûtôládába is rakok el sárgarépát,
borsót, gyümölcsöket.

Minden évben fôztem be, így
már az idén is tettem el és
még fogok is. Kompótnak cseresznyét, meggyet, szilvát.
Savanyúságnak zöldparadicsomot és sok uborkát. A gyümölcsökön kívül zöldségeket
is rakok el, petrezselyem
zöldjét, zellert. A kamrán kívül megtelik a fagyasztó is.
Lecsót, paradicsomot is fogok
befôzni. Azért szeretem a befôtteket, mert nem kell érte
menni, mindig kéznél van,
nem tartalmaz tartósítószert.
Ritkán vásárolok boltban. A
lányom is külön háztartást vezet, ô is fôz be minden évben.

Szakonyi Miklósné

Minden évben fôzök be, mert
a kertben megtermett dolgokat így tudjuk tartósítani, ha
frissen nem fogy el. Mivel
nagy a családunk, sok helyre
kell szétosztani a befôtteket.
Bizony nem is elég, amit elteszek, vásárolni is kell, ha kifogy a készlet. Zöldségeket és
gyümölcsöket is rakok el a hûtôládába és üvegbe is. Kompótnak cseresznyét, meggyet,
ôszibarackot, lekvárnak sárgabarackot fôztem be. A fagyasztóba kerül zöldborsó,
zöldbab, gyengebab, zöldség,
sárgarépa. Természetesen savanyúságot is teszek el.

Bende Tiborné

Az elôzô években mindig fôztem be elég sok mindent,
idén azonban sajnos nem tudok. Építkezés van nálunk, így
nem tudom hova rakni a befôtteket. Általában sok uborkát szoktam elrakni, kompótnak cseresznyét, meggyet,
ôszibarackot és természetesen szilvát. A hûtôládába mindig kerül uborka, zöldségfélék, többek között sárgarépa,
karfiol. Nagyon szeretjük a
befôtteket, a zöldségeket. A
hazai jobb, mint a bolti, de ha
otthon nincs, akkor jó a bolti
is. Jövôre biztosan ismét ragok majd el befôtteket.

Szeptemberi központi orvosi ügyelet (Csontváry Patika, Telefon: 95/423-742

Fotópályázat

1. szerda
2. csütörtök
3. péntek
4. szombat
5. vasárnap
6. hétfô
7. kedd
8. szerda
9. csütörtök
10. péntek
11. szombat
12. vasárnap
13. hétfô
14. kedd
15. szerda
16. csütörtök
17. péntek
18. szombat
19. vasárnap
20. hétfô
21. kedd
22. szerda
23. csütörtök
24. péntek
25. szombat
26. vasárnap
27. hétfô
28. kedd
29. szerda
30. csütörtök

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 800x600 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, email) 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.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Schrott Olga
Dr. Tôzsér Mária
Dr. Szabó Ildikó
Dr. Nagy János
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Bérdi Gusztáv
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Kiss Imre
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Mesterházy Zsuzsanna
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Szabó Ildikó
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Szente Tamás
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Schrott Olga
Dr. Nagy János
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kovács Larisza
Dr. Pánykó Magdolna

az ügyeleti rendben fenntartják a változtatás jogát.

Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
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»

Kupát nyertek, az ôszre készülnek
Az idén elsô alkalommal megrendezett Vulkán Futball Fesztiválon résztvevô celldömölki csapatok közül a legjobb eredményt a CVSE ifjúsági csapata
érte el. Boznánszky Gábor együttese a „D” kategória gyôzteseként elnyerte az IPR Kupát és az érmek mellett az elsôknek járó Puma felszerelést. A
csapat edzôjével az elôzô bajnokságra és a Vulkán Futball Fesztiválra tekintettünk vissza.
» Egyedüli celldömölki csapatként
sikerült nyerni a Vulkán Futball Fesztiválon, ahol kemény ellenfelek vártak a fiúkra. Mekkora értéke van a sikernek?
– A 2004/2005-ös bajnokság ôszi
szezonjára való felkészülés elején
volt a kupa, ennek ellenére nagyon
komolyan vettük, és nagyon örülünk
neki, hogy sikerült kupagyôztesként
zárni a tornát. A gyôzelem értékét
növeli, hogy a döntôben egy jobb
csapatot, a Marcali néven induló régiós válogatottat (ZTE, Sopron és Haladás játékosokból) vertük meg nagyon lelkes, fegyelmezett játékkal.
» Említsük meg azt is, milyen eredményekkel jutott el a csapat a döntôig!
– Az FC Valga együttesét 2:0 arányban gyôztük le, a Marcalitól 2:0-s vereséget szenvedtünk. Az ezt követô
összecsapásokon gólt sem kaptak a
fiúk. A Kemenesalja ellen 4:0-ás, az
Alsóság ellen pedig 9:0-ás siker következett. Az elôdöntôben 3:0-ra
gyôztük le az FC Valga csapatát, majd

következett a már említett döntô,
ahol 1:0-ra nyertünk a Marcali ellen.
» Kik szerepeltek a kupán?
– A Vulkán Futball Fesztiválon 16 játékos lépett pályára: Balogh Szilárd,
Gôcze Gergô, Vadócz Gábor, Kazári
Barnabás (ôt választották a kategória
legtechnikásabb játékosának), Rózsás Árpád, Kovács Richárd, Nagy
Szabolcs, Pál Lénárd, Péter Norbert,
Kaisinger András, Fekete András, Kovács Krisztián, Krajcsovics István, Balogh Zsolt, Kazári Ákos és Kóbor Tamás.
» A Vulkán Fesztivál elôtt még a bajnoki ezüstéremnek is örülhettek a
csapat tagjai.
– A 2003/2004-es NB II-es ifjúsági
bajnokság Gyôri-csoportjában 14 csapat szerepelt 2 csoportban. Az alapszakaszban a csoportunkat megnyertük, a helyosztón nagy csatában a
MOTIM felülkerekedett a csapaton,
így ezüstérmet szereztünk. A csapatban a bajnokság során 22 játékos
szerepelt: Balogh Szilárd, Gôcze Gergô, Vadócz Gábor, Kazári Barnabás,

Sorsolás

»VASS VERA

Átúszta a Rábát

Az NB II. férfi kézilabda-bajnokság ÉNY csoportjának 2004/
2005. évi ôszi sorsolása.
A mérkôzés napja

felnôtt ifjúsági mérkôzô csapatok

Szeptember 11. (szombat)
Szeptember 18. (szombat)
Szeptember 25. (szombat)
Október 2. (szombat)
Október 9. (szombat)
Október 16. (szombat)
Október 24. (vasárnap)
Október 30. (szombat)
November 6. (szombat)
November 13. (szombat)
November 20. (szombat)

13.00
18.00
17.00
18.00
18.00
17.00
12.45
17.00
16.00
18.00
17.00
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Rózsás Árpád, Kovács Richárd, Nagy
Szabolcs, Pál Lénárd, Péter Norbert,
Kaisinger András, Fekete András, Kovács Krisztián, Buzás Balázs, Németh
József, Sali Ákos, Geiger Gábor, Csuka
Milán, Somogyi András, Karádi Péter,
Gérczei Géza, Mészáros Sándor és
Gyürüsi Zsolt.
» Milyen változások lesznek a csapat összetételében a bajnokság kezdetére, és mi az elvárás?
– Két játékostól köszöntünk el. Buzás
Balázs „kiöregedett” a csapatból. Egy
kiváló sportembertôl kellett búcsúznunk a személyében. Építészmérnöki
tanulmányaihoz, további életéhez
magam és a csapat nevében ezúton
sok sikert kívánok. A másik játékos
Gôcze Gergô, aki iskolaváltás miatt
került Szombathelyre, a Haladásban
folytatja pályafutását. Neki véleményem szerint profi szintig kell eljutnia. Ehhez kívánunk sok sikert, és
mindkettôjüknek köszönöm az
együtt végzett munkát. Németh József és Sali Ákos pedig a felnôtt kerethez kerültek fel. A távozókat a serdülô csapatból próbáljuk pótolni, és
érkezett hozzánk Szergénybôl és Nemeskocsból új játékos. Az új bajnokságban új csoportbeosztás lesz, de látatlanban is az élmezônybe várom a
csapatot.

11.00
16.00
19.00
–
16.00
15.00
11.00
15.00
14.00
16.00
15.00

Alsóörs – CVSE
CVSE – Gyôrújbarát
Ács – CVSE
CVSE – Fotex
Komárom – CVSE
CVSE – Ajka
Várpalota – CVSE
CVSE – Szhelyi Tanárképzô
Mór – CVSE
Kisbér – CVSE
CVSE – Szgotthárd

Az idei esztendôben augusztus 7-én, szombaton szálltak vízbe a hagyományos Rába-úszás résztvevôi. A
benevezett 89 versenyzô között mindössze 30 Vas
megyeit regisztráltak a szervezôk. A résztvevôk a rajt
elôtt, mint minden évben, idén is megkoszorúzták a
Ragyogó-híd jobb partján található emléktáblát, ami
Petôfi Sándor és Orlay Petrich Soma barátsága és a
környéken tett kirándulásaik elôtt tiszteleg. A Ragyogó-hídtól a nicki gátig tartó 4,3 kilométer hosszú távot
végül a legrövidebb idô, 1 óra 5 perc alatt egy 13 éves
tanakajdi kislány, Lôrinczi Dóra teljesítette, aki testvéreivel és édesapjával együtt vágott neki a versenynek. A tavaly még Mesterházán élô Mesterházy Attila
idén már celldömölkiként szállt vízbe. A celli versenyzô tizedszer vett részt a Rába-úszáson, amit a szervezôk a Rába-úszás örökös bajnoka jelképes címmel, oklevéllel ismertek el. A versenyen minden résztvevô a
szintidô alatt teljesítette a távot.
»VASS VERA

» SK PU OL TR ÚT R A

Bajnoki és kupagyôzelem
Tapolcai IAC-Honvéd SE – Celldömölki
VSE-Cell-Modul 1-2 (0-2)
Augusztus 15. Tapolca, 100 nézô. Magyar Kupa labdarúgó-mérkôzés. Vezette: Makk (Stumf, Farkas Z.).
Tapolca: Gelencsér – Bárány, Hegyesi,
Osztermann, Demény – Bárdosi, Tóth,
Viski, Horváth – Csáki (Németh), Simon (Lôrincz). Edzô: Fördôs József.
Celldömölk: Tóth (Lampért) – Gyôrvári,
Csákvári, Subicz, Bodor – Vajda L.,
Manganelli (Szabó L.), Palkovics,
Beke – Vajda G. (Pungor I.), Hegyi.
Edzô: Sebestyén Attila.
A labdarúgó Magyar Kupa országos
fôtáblájára került csapatok elsô selejtezô mérkôzésére a CVSE csapata az
NB III-as tapolcai csapathoz látogatott, és félgôzzel is magabiztosan jutott tovább. A celli csapat mindjárt
kezdés után támadólag lépett fel, és
a 30. percben egy szép támadás végén Hegyi emelte a labdát a védôk
között kilépô Manganelli elé, aki 12
méterrôl a bal sarokba lôtt. (0-1). A
36. percben Palkovics a félpályától
szlalomozott át a tapolcai csapat védelmén, majd a 16-osnál Vajda László elé gurított, aki ugyancsak a bal
sarkot lôtte ki. (0-2). A második játékrészben ellaposodott a játék, a kapuk elôtt ritkán adódott izgalomra ok,
kivéve a 80. percet, amikor egy balról szöglet után belôtt labdát
Demény közelrôl a jobb sarokba juttatott. (1-2). A mérkôzésen a játék,
melyet végig a celldömölki csapat
irányított, nem volt olyan szoros,
mint az eredmény. A Magyar Kupa
következô fordulójára szeptember
22-én kerül sor.
Celldömölki VSE-Cell-Modul – Mezôfalva
MSE 2-1 (2-0)
Augusztus 21. Celldömölk, 500 nézô.
az nb ii hummel-csoport állása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
2
2

6
4
4
6
5
5
2
1
3
3
2
1
3
0
1
1

-

0
2
2
2
3
4
1
4
4
4
3
2
5
4
3
4

6
6
6
4
4
4
4
3
1
1
1
1
1
1
-

NB II-es labdarúgó-mérkôzés. Vezette: Kökény (Ember T., Vámos)
Celldömölk: Tarczi – Gyôrvári,
CSÁKVÁRI, Subicz, Bodor – Vajda L.
(Németh J.), Palkovics, SZABÓ L.,
BEKE (Somogyi) – Manganelli, Hegyi.
Edzô: Sebestyén Attila.
Mezôfalva: Papp Z. – Hajnal, PAPP A.,
Masinka (Tauz), Ecsôdi – Kovács D.
(Barkóczi), Kovács A., Boncz, Szalai –
PRÁVICS, Szabó Z. Edzô: Miskovicz Bálint.
Góllövôk: Csákvári (27. p.), Beke (43.
p.), ill. Právics (90. p.). Sárga lap:
Palkovics (61. p.), ill. Masinka (67.
p.), Papp A. (75. p.). Kiállítva:
Palkovics (két sárga lap után a 72.
percben). Szögletarány: 9:3 (6:1).
Az új összetételû csapat sikeresen mutatkozott be a szezon elsô hazai bajnoki mérkôzésén, különösen az elsô
félidôben mutatott játékával nyerte
meg a közönség tetszését. Már a 3.
percben Palkovics lövése hozta tûzbe
a szurkolókat, majd a 18. percben egy
balról belôtt szöglet után Csákvári fejese csattant a kapufán. A 27. percben
Szabó Levente tört kapura, csak szabálytalanság árán tudták megállítani.
A 16-os elôtt kissé balra, mintegy 22
méterre tehette le szabadrúgáshoz a
labdát Csákvári, akinek remekül végrehajtott rúgása után a labda védhetetlenül szállt Papp Zoltán kapujának
jobb felsô sarkába. (1-0). A 43. percben ritkán látható szép gólnak tapsol-

hatott a közönség. Csákvári a félpályánál vette észre, hogy fellazult a vendégek védelme, és remek rúgással
lôtte a labdát a két védô közé, a 11-es
tájékára a befutó Beke elé, aki futtába
lekezelte a labdát, és a jobb sarokba
lôtt. (0-2). A 45. percben Palkovicsot
akasztották a 16-oson belül, a labda
Szabó Levente elé került, aki egybôl
kapura bombázott, lövése azonban a
bal felsô saroknál a kapufa belsô élérôl kifelé vágódott. A mérkôzés utolsó
perceiben a vendégek is vezettek a
kiállítás miatt megfogyatkozott hazaiak ellen néhány veszélyes támadást. A 90. percben Právics szabadrúgásból a kapuba talált, mégpedig egy
nagyon érdekes góllal szépített. Közel
negyven méterre a kaputól szabadrúgáshoz jutott a Mezôfalva csapata. A
labda mögé Právics állt, s mivel senki
nem állt a celli együttesbôl a labda
elé, a rutinos játékos kihasználva,
hogy a kapus sorfalat állít, az alakulgató sorfal mellett megcélozta a bal
sarkot, és mindenki meglepetésére a
labda utat talált a meglepett celli kapus és a kapufa között a hálóba. (2-1).

A 2. forduló mérkôzéseinek további eredményei: Pénzügyôr-Balatonlelle 0-2,
Veszprém-Felcsút 2-2, Gyirmót-Soroksár 1-3, Komló-Integrál-DAC 1-2, Budafok-Budakalász 0-0, Barcs-Paks 0-0,
Szentlôrinc-Kaposvölgye 0-1.

megjelenik kéthetente

A 3. forduló mérkôzései: augusztus 28.
Gyirmót-Celldömölk 17.30 órakor,
Felcsút-Barcs, Paks-Budafok, augusztus 29. Mezôfalva-Kaposvölgye,
Szentlôrinc-Veszprém, BudakalászPénzügyôr, Balatonlelle-Komló, Integrál-DAC-Soroksár.
A 4. forduló mérkôzései: Szeptember 4.
Soroksár-Balatonlelle, PénzügyôrPaks, Veszprém-Mezôfalva, szeptember 5. Kaposvölgye-Celldömölk 16.30
órakor, Integrál-DAC-Gyirmót, KomlóBudakalász, Budafok-Felcsút, BarcsSzentlôrinc.

»TIM

Új

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
felelôs kiadó:

Fehér László polgármester
felelôs szerkesztô:

Tulok Gabriella
a szerkesztôség:

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)
hirdetésszervezô:

Nagy Antal (20/921-6324)
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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» APRÓHIRDETÉS

Elôzô rejtvényünk megfejtése: Kisczelli Korcsolyás Egylet. Ezerkilencszáz.
Nyerteseink két-két könyvet kapnak ajándékul, a könyveket a polgármesteri hivatalban, Molnár Gábor szakreferensnél lehet átvenni. Nyerteseink: Molnár Erzsébet, Celldömölk, Sági u. 14. II/11. és
Horváth Antalné, Szombathely, Kassák L. u. 7. Gratulálunk!
Vízszintes: 1. Alapítványa képezte a kórházépítés alapját 12.
Tétlenkedik 13. Hibás irány! 14. István király apja 15. Kurta 17.
Secundum 18. Elvi védôpajzs 20. Kosárféle 21. … -vé 22. Francia gépkocsi jele 23. Göngyölegsúly 25. Pan társa (fon) 27.
Lám 29. Istvánka 31. Az egyik vezér 32. Szótlan 34. A szoros
ABC kezdete 35. Német rag 36. Oxigén 37. Lokomotív GT 39.
Kromoszóma részecske 41. Hangtalanul kér! 42. Anno eleje!
43. A foci célja 45. Margarin 47. Havasi ember 49. Ülôhely 51.
Kis Enikô 53. Orosz város 55. Alain … 57. Kötôszó 58. Kétségtelen 60. Címerállat
Függôleges: 1. Fluor 2. Ne többet 3. Pihentet 4. Sanyi – oroszul
5. Elôd 6. Éjszakai szórakozóhely 7. Csücsülök 8. Kelvin 9. Szivárványhártya 10. Vízparti növény 11. AN 14. Kórházunk elsô
igazgatója volt 16. Megyénkbeli 19. Zûrzavar 21. Létezik 24.
Amerikai DIN 26. Tengeri hal 28. Majd késôbb 29. … Dödö 30.
Nem szûk 35. Az izom rögzítôje 38. Szolmizációs kezdôhang
40. Nem sima 41. Vödör 43. Becézett Gizella 44. Hangtalanul
lép! 46. Minôségi ellenôr 48. Testnevelési és Sportbizottság
50. Bevétel az államnak 52. Az áramerôsség jele 54. Kiss Zoltán! 56. Liter 59. Tonna 61. Svéd autójel
Beküldendô: a vízszintes 1. és a függôleges 14. sor.
Beküldési határidô: szeptember 7.

Celldömölkön a kontyos-házban 1+2 félszobás
lakás eladó. Irányár: 6,8 millió Ft. Érd.: 06 20/
341-8711.

Érettségizzen esti
tagozaton Celldömölkön!

Celldömölkön, a gimnázium mögötti garázssoron garázs kiadó. Érd.: 06 30/496-1740.

A Rába Gimnázium Celldömölki Tagintézménye

Celldömölk zöldövezetében 85m2-es alapterületû, + 5.000 m2 területtel tetôtér beépítésû
épület ipari tevékenységre és lakóházként is
hasznosítható, a szociálpolitikai kedvezményekkel. Érd.: 06 30/496-1740.
A Ság hegy celldömölki oldalán kordonos szôlô
pincével sürgôsen, áron alul eladó. Érd.: 06 70/
319-1661.

Vállalom családi házak,
intézmények, lépcsôházak
takarítását pincétôl a padlásig
igényei szerint, diszkrét
és megbízható munkatársakkal.

Telefon: 06 70/2862-156.
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Keresztrejtvény

»

(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.

RÉPCELAK

Térjen be
hozzánk,
megéri!

A Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölk I. kirendeltségénél
Celldömölk II. kirendeltségénél
és Vönöcki kirendeltségénél

augusztus 2-ától
bármilyen célra, gyorsan

személyi kölcsön
már havi 9.300 Ft*

3x1=11,1%*

RÉPCELAK

Magas hozamú,
kellemes, biztonságos
a

takarék-számlabetét
a Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet
Celldömölk I., Celldömölk II. és
vönöcki kirendeltségén!

törlesztôrészlettôl.
Celldömölk I., Kossuth u. 18.
Telefon: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1.
Telefon: 95/420-507
Vönöck, Kossuth u. 69/B.
Telefon: 95/485-010
*THM: 25,37%-31,49%

Mozaik – Magiszter Nyelviskola
ajánlata ôszre
100 illetve 120 órás nyelvtanfolyamok:
•
•
•
•

Angol alapfokú, középfokú
Német alapfokú, középfokú
Olasz alapfokú, középfokú
Francia alapfokú

Új! Angol és német felsôfokú/haladó

AKCIÓK!

Egy külföldi utazást
a tanfolyamot sikeresen elvégzô
hallgatók között sorsolunk ki!
Diákkedvezmény –10%, részletfizetési lehetôség

Jelentkezz!
A tanfolyamok díja (alap- és középfok):
csak 600 Ft/óra!
Beiratkozás: 2004. szeptember 10-éig
Folyamatosan telefonon Sipos Csillánál
Tel.: 06 30/4621-656

Térjen be hozzánk, megéri!
Celldömölk I. Kossuth u. 18. Tel.: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1. Tel.: 95/420-507
Vönöck, Kossuth u. 69/B. Tel.: 95/485-010

EBKM: 11,11%

Akció a Kolumbusz Kft.
bemutatótermében!
TÉRKÖVEK, JÁRDALAPOK JÚLIUS 31-IG AKCIÓBAN:
❏ SZÜRKE HULLÁMKÔ MÁR 2.390 Ft/m2-TÔL
❏ KERTÉPÍTÔ-DISZÍTÔ ELEMEK GYÁRI ÁRON
POROTHERM 38NF 345 Ft/db
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA JÚNIUS 30-IG

VA310 Ft/db
T
Í
L
L
Á
Z
KISEUROTHERM 38NF
325 Ft/db
MÁTRATHERM 38NF

Új!!! KÉZI ÉS GÉPI MÛKÖDTETÉSÛ NÉMET, HÔSZIGETELT
SZEKCIONÁLT ÉS BILLENÔ GARÁZSKAPUK BEVEZETÔ ÁRON,
AKÁR BESZERELÉSSEL IS!

TETÔCSEREPEK MÁR
1.650 Ft/m -TÔL HÁZHOZ SZÁLLÍTVA!
2

FOLYAMATOS

AKCIÓK!

CSAK MOST! VELUX TETÔABLAKOK 5 DB RENDELÉSE ESETÉN +10% ENGEDMÉNY!
HÔSZIGETELÉSI AKCIÓ ÉS VAKOLATRENDSZER INGYEN HÔSZIGETELÉSSEL!
TÖBB RAKLAPOS MEGRENDELÉS ESETÉN TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK!
KÖLTSÉGTERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI AJÁNLATOK!
Érdeklôdni lehet személyesen a Kolumbusz kft.
bemutatótermében a Nemesdömölki u. 20-ban
(a Cellvíz épületében), vagy telefonon
az 521-098-as, vagy a 30/97-90-885-ös telefonszámon!
AZ ÁRAK TARTALMAZZÁK A 25%-OS ÁFÁT ÉS A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK!

Erdôk, mezôk, vizek lakói
» Vadgerle
Tudományos neve turtur,
amely a madár, álmosító, búgó hangjára utal. Népies neve
még a gerlice, gilice, gilimadár. Gyönyörûen járó, sebesen repülô, ügyes, szép,
tiszta és kedves madár. Lágy
turbékolása tette kedvelt madárrá, sokak szerint a nyár
egyik legszebb madárhangjai
közé tartozik a pirkadatkor új
napot jelzô vadgalamb búgó
krukkolása. Hangjának hangulatkeltését lehet bánatosnak
és örömtelinek is értelmezni.
A népköltészetben mindkettôre találunk példát, úgy,
mint: Búzával él a vadgalamb
/ Keservesen szól a harang /
Mert a rózsám most sorozzák.
Vagy: Élnek… / Mint két páros galamb / Súgnak-búgnak
burokkolnak.
A nép még szerelmének és a
szerelemben
hûségének
madarát tiszteli benne, hisz
a mondás szerint a vadgerle,
ha elveszti párját, akkor utá-

na pusztul. Igazi galamb, de
a házigalambnál kisebb, karcsúbb, nemesebb formája
van. Testhossza 27 centiméter, míg testtömege 150
gramm. Vándormadár, hazánkban áprilistól szeptemberig, a költési idôszakban
fordul elô. A telet a Szaharától délre fekvô vidéken tölti.
Többnyire a nyílt mezôn lát-

hatjuk, félénk állat, kedvelt
tartózkodási helye a védelmet nyújtó erdôszélek, a vetéstáblákat szegô akác- és
jegenyesorok, ahol bozót,
cserje és sövény is található.
Táplálékának legnagyobb
részét a dudvák magvai teszik ki, de az új vetésre is rájár, s bizony megszedi a begyét. A kár azonban elenyészô, a dudvát viszont egész nyáron pusztítja, ezért
hasznos, védett
madár. Eszmei értékét 10 000 forintba állapították
meg. Élôhelyén
szereti a vízmelléket. Itatóhelyre
pontosan és csapatostul jár el.
Táplálékot is csapatostul keres a
földeken. A madár feje búbja és
homloka
mákszürke. Pofája és

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)

füle tája rozsdásan futtatott,
míg a nyakának két oldalát
fekete-fehér csíkozású minta (kaláris) díszíti. Melle
enyhén borvörös, a szárny
és a test alsó része világosszürke, míg a szárnyfedô tollak feketés árnyalatúak, széles rozsdavörös szegéllyel.
Faroktolla hosszú és fekete,
a végén keskeny, fehér szegéllyel. Csôre fekete, szeme
csillaga tûzpiros, lába vérvörös. Fészkét jól elrejtve,
gallyakból lazán rakja egy
sûrû bokorba vagy kisebb fára, amely olyan ritka, hogy
tojásai alulról is láthatók. A
fészekalja évente két költés,
2-2 fehér tojással. A költési
idô 13-16 nap, míg a fiókák
a 20. nap után kirepülnek. A
költés alatt a gerlepár a fészekben váltogatja egymást
a tojásokon, majd a fiókákat
is közösen etetik. Természetes ellenségei a ragadozó
madarak és a szajkó.
»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

