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VELÜNK EDDIG IS NYERT, HA
GÉPKOCSIJÁT NÁLUNK TANKOLTA…

Tankoljon nálunk
a 2005-ös évben is…
…hiszen nálunk a mindenkori
árnál 10 Ft-tal olcsóbb
a 95-ös és diesel üzemanyag!
98-as benzin

CELLI-UDVARHÁZ BT.
I N G A T L A N
Celld-ön 100 m2-es cs. ház garázzsal 495
m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft
Celld-ön 3 szoba+étkezôs családi ház, 2 garázzsal melléképülettel eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Celldömölk, Kolozsvári úti üzemanyagkút
(Volán-kút, a Mesteri felé vezetô úton.)
Nyitva: H–V 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó

Celldömölkön 80 m2-es cs. ház garázzsal
600 m2 telken eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft
Celldömölkön 3 szobás, földszinti lakás
eladó. Ir.ár.: 10,5 M Ft

Celldömölkön 3 szobás cs. ház garázzsal,
510 m2 telken eladó. Ir. ár: 12 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+étkezôs cs. ház
garázzsal eladó. Ir.ár: 12,5 M Ft.

Celldömölkön 2 szobás felújított lakás eladó.
I.ár: 8 M Ft

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

Celld-ön 1+2x1/2 szobás, teljesen felújított belvárosi lakás eladó. Ir.ár: 7,2 M Ft.
Celldömölkön 2+1/2 szobás, kifogástalan áll.
lakás eladó. Ir.ár: 12,9 M Ft.

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház, frekventált helyen
eladó. I.ár: 15,5 M Ft
2
Celldömölkön 3 szobás cs. ház 960 m telekkel eladó. Ir.ár: 15 M Ft.

Celldömölkön 3 sz+nappalis, 3 éve épült cs.
ház 1091 m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft

Celldömölkön 3 sz.+nappalis, cs.ház, 1100 m2
telken eladó. I.ár: 13 M Ft

Celldömölkön belvárosi, 3 szobás családiház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 M Ft

Megújult környezetben, a megszokott
kedvezményekkel várjuk Önöket továbbra is

A J Á N L A T A :

Celldömölkön 3 szoba, nappali+étkezô cs.
ház garázzsal eladó. Ir.ár: 17 M Ft.

Celldömölkön 3 szoba+nappalis cs. ház garázszsal, frekventált helyen eladó. Ir.ár: 16,5 M Ft

Celld-ön 2 szintes, 5 szobás cs. ház garázzsal eladó. Ir.ár: 18 M Ft

Celldömölkön 1+2x1/2 szobás, teljesen felújított sorház lakás eladó. Ir.ár.: 10,5 M Ft

Celldömölkön 27 m2-es belvárosi üzlethelyiség eladó. Ir.ár.: 5,5 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis családiház
Celldömölkön 3 szoba+nappalis, 3,5 éve
2 garázzsal eladó. Ir.ár: 15 M Ft
épült cs. ház eladó. Ir.ár: 16,5 M Ft.
Egyéb: Bobán 3 szobás családi ház 920 m2 telken eladó. Ir. ár: 4,9 M Ft.
Jánosházán 3 szobás családi ház eladó. Ir. ár: 4,5 M Ft.
Köcskön 2 szobás, felújított családi ház eladó. Ir. ár: 6,9 M Ft.
Borgátán építési telek eladó. Ir.ár: 1.9 M Ft.
Marcalgergelyiben 3 szobás családi ház eladó. Ir ár: 14,5 M Ft.
Celldömölkön 4 szobás családi ház, garázzsal 1000 m2-es eladó. Ir.ár.: 16,5 M Ft.
Jánosházán 2 szobás cs. ház szép állapotban, gondozott kertben eladó. Ir. ár: 7,5 M Ft.
Kemenesmagasiban 3 szoba+nappalis cs. ház eladó. Ir. ár.: 9,9 M Ft.
Kemeneskápolnán 3 szobás családi ház eladó. I. ár: 6,5 M Ft.
Celldömölkön 2+2 szoba+nappalis családi ház eladó. Ir.ár. 16,9 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

• Diák igazolvánnyal rendelkezô új ügyfeleink a Bôvített + csomag árától kezdôdôen az árából 20% kedvezményt kapnak!
• Cellkábel „hûség” ajánlat: Amennyiben vállalja, hogy meglévô elôfizetését legalább 2007. június 30-ig megtartja, akkor 1 hónap havidíját elengedjük és
a fenti akciós havidíjakkal veheti igénybe internet-szolgáltatásunkat! Amennyiben nincs hûségnyilatkozata érvényben, illetve 2005. június 30. elôtt jár le!
Celldömölk Kossuth L. u. 16. Tel.: 95/423-423

»JEGYZET

Szavatosság
Borünnepet tartottak az egyik jeles
Balaton-parti településen, nem mesze a családi nyaralónktól. Mint afféle jófajta borok kedvelôi, úgy döntöttünk a barátommal, hogy átmegyünk szórakozni egy kicsit. Jól éreztük magunkat, jók voltak a programok, no és a borok is. Mielôtt hazaindultunk, a barátom vett egy
üveg pezsgôt, mondván: majd lefekvés elôtt megiszogatjuk. Úgy is lett.
Ám mielôtt az elsô pohárkával kitöltötte volna a nemes nedût, megállt
kezében az üveg. Valami nem stimmelt. A minôség dátuma hamisítva
volt 2004-rôl 2005-re. Nem ittunk
belôle, nem is lett semmi bajunk. A
lényeg azonban nem is az utóbbi.
A pénzéhség és a kapzsiság sok
mindenre rávisz egyeseket. Még
arra is, hogy az áru szavatossági
idejét meghamisítsák. Az említett
esetbôl nem lett semmi baj. De mi
van akkor, ha ugyanezt egy kényes
élelmiszerrel teszik.
Jól tudom, hogy egy dologból nem
szokás általánosítani. Ennek ellenére
nem árt óvatosnak és körültekintônek
lenni, mert nem mindegy, mire adjuk
ki a pénzünket a bevásárlásaink során. Na és az egyéb következmények
is kellemetlenek lehetnek.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Szüreti napok
Idén szeptember 30-án és október 1-én
rendezik meg a Sághegyi Szüreti Napokat. Pénteken 15 órakor a szombathelyi
Eötvös iskola a Dzsungel könyve címû
musicalt mutatja be a színházteremben.
18 órakor a galérián kiállítás nyílik helyi
gyûjtôk anyagából A szôlészet és a borászat kiegészítôi címmel. 20 órakor
magyar nóta és cigányzene est lesz a
mûvelôdési központ elôtti téren.
Október 1-én 9 órától kirakodóvásár és
vidámpark lesz a városközpontban, 14
órakor szüreti toborzó kezdôdik Izsákfán,
a faluház elôtt és Alsóságon, a katolikus
templom parkjában. 15 órakor kezdôdik
a szüreti felvonulás a városközpontig,
ahol 16 órától szüreti mûsort láthat a közönség. 17 órakor motoros felvonulás
lesz a Sági út – Dr. Géfin tér útvonalon,
18 órakor motoros kaszkadôr bemutatót
tartanak az Ifjúság téren. 19 órakor Deák
Bill Gyula és barátai adnak élô koncertet, 21 órakor tûzijáték lesz.

Búcsúünnep Mária napján
Mária neve napja, szeptember 12-e
a katolikus kegytemplom búcsúünnepe. Idén is helyiek és zarándokok
vettek részt a búcsúi hétvégén tartott miséken és körmeneteken.
A vallási turizmus egyik kedvelt látogatóhelye Mária-kegyhelyként Celldömölk. Az utóbbi években Nagy Péter plébános vezetésével felújították
a tárházat, a kálváriát, a Mária-kutat,
és folyamatban van a 257 éves
kegytemplom rekonstrukciója is. Városunkban a Mária-tisztelet a középkorig vezethetô vissza. A középkori
Mária-kegyhely búcsúünnepe Dömölkön augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén volt. Miután a
török idôkben a csallóközi Dénesdre
menekítették a kegyszobrot, az ôsi
dömölki templom hosszabb idôre zarándokok nélkül maradt. Koptik Odó
bencés apátnak köszönhetôen épült
fel az új templom1748 ôszére. Az év
szeptember 15-én megtörtént a
Nagy-Máriacellbôl való szobor átvitele az új templomba nagy pompával,
tudtuk meg Nagy Pétertôl. Így a 18.
század közepétôl ünneplik a szeptember 12-hez – Mária neve napjához – közeli vasárnapon a búcsút.
Idén is rengetegen látogattak el a
kegytemplomba, ahol szombat délutántól vasárnap délutánig fogadták a
búcsúsokat, miséztek és éjszakai virrasztást tartottak. Szombaton dr. Horváth Loránd premontrei fôapát imádkozta az ünnepi szentmisét. Vasárnapra nem érkezett meg Ján Orosch nagyszombati segédpüspök, ezért Nagy
Péter celldömölki plébános imádkozott a délelôtti ünnepi misén, s követték ôt a hívek az ünnepi körmeneten.
A búcsúsok gyönyörködhettek a
templomi tárház kincseiben is. A plébános sajnálatosnak tartja, hogy
egyelôre nem tudják állandó múzeumként kinyitni a tárházat a láto-

ünnepi körmeneten a búcsú alkalmából

gatók elôtt. Reméli, hogy késôbb
meg tudják oldani, és állandó nyitvatartási renddel lesz majd látogatható
a tárház, ahova elôzetes bejelentés
nélkül is érkezhetnek az érdeklôdô
személyek és csoportok. (A tárházat
a múlt hét végén, szeptember 17–18án is megnézhették a látogatók a
Kulturális Örökség Napjai program
keretében, amikor mindazon mûemlékek és középületek, amelyek
egyébként zárva vannak a nagyközönség elôtt, fogadják a látogatókat.)
A búcsúhoz világi programok is kapcsolódtak. A gyerekek jókedvûen szórakoztak a vidámparkban. A kirakodóvásárban a színes lufikon, játékokon, egyéb búcsús ajándéktárgyakon
kívül édességet, mézeskalács szívet
is kínáltak vásárfiaként. A szabadtéri
színpadon zenés programokat hallhatott a közönség. A zenei palettán magyar nóta és operett épp úgy szerepelt, mint könnyûzene. A mûsorban
fellépett a Megasztárból ismert Galambos Dorina, aki saját dalait népszerûsítette, majd az este utcabállal
ért véget, kellemes szórakozást
nyújtva az ôsz eleji hétvégén.
»TULOK G.

mézeskalács szívet kínáltak vásárfiaként
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Diákok a zebránál
Aki hétköznap reggelente 7 óra 10 és
fél nyolc között a Széchenyi úton közlekedik, egyenruhába öltözött gyerekekkel találkozhat a zebrán. Ôk a
Gáyer Gyula Általános Iskola 7. osztályos tanulói, akik a rendôrök munkáját segítik. A KRESZ értelmében jelzôôri feladatot látnak el a neonzöld
mellénybe öltözött, és jelzôtárcsát
kezükben tartó diákok. Tevékenysé-

diákok segítik a rendôrök munkáját reggelente az iskoláknál

» RÖVIDEN

güket elméleti és gyakorlati felkészítés elôzi meg. Ez a kezdeményezés a
régebbi idôkre nyúlik vissza, az úttörômozgalom idején indult el, az évek
múlásával azonban veszített vonzerejébôl. Öt évvel ezelôtt indult újra
útjára a diákönkormányzat szervezésében. Két évvel késôbb már a technika tantárgy keretében kaptak kiképzést a nebulók a jelzôôri feladatkörbôl. A hetedikes diákok nagy lelkesedéssel vetik bele magukat minden nap a munkába, érdekes feladatnak tartják. A program célja, hogy az
iskolába jövô gyerekek biztonságosan kelhessenek át a fôúton, és a kijelölt gyalogátkelôhelyet használják
az átjutáshoz. A busszal bejárók
balesetmentes leszállásának és zebrán átjutásának biztosítása is a jelzôôrök feladatai közé tartozik. Hogy
még nagyobb legyen a lelkesedés az
érdekes megbízatás iránt, a gyerekek
elismerésben is részesülnek. Munkájukat értékelik, a tanév végén pedig,
aki a legjobbnak bizonyult, a városi
baleset megelôzési bizottság jutalmát veheti át.
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Megalakulásának tizenöt éves évfordulóját ünnepli a Vas Megyei Mozgássérültek celldömölki csoportja szeptember
23-án 16 órától a mûvelôdési központban, a galérián megtekinthetôk a csoport munkái és gyûjteményei.
A Létminimum Alatt Élôk Társaságának
celldömölki szervezete ezentúl hetente
két alkalommal tart nyitva: szerdánként
14 és 16 óra között, péntekenként 8 és
11, illetve 14 és 16 óra között.

»REINER A.

Palackzsugorítással
a környezetért
Példaértékû vállalkozásba fogtak a Gáyer
Gyula Általános Iskola pedagógusai és
diákjai. Baloghné Danka Adél, az iskola
igazgatója figyelt fel egy internetes, az
egész országot érintô felhívásra. A program célja a gyermekek, családtagjaik és
környezetükben élôk környezettudatos
gondolkodásának fejlesztése, a szelektív
hulladékgyûjtés támogatása.
A program végrehajtásához az iskola jó
partneri viszonyt alakított ki a sárvári
székhelyû, Celldömölkön is mûködô
HUKE-val. A hulladékgyûjtô cég, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait, propagandaanyaggal – mesekönyvekkel, színezôkkel, matricával, hulladékgyûjtô zsákokkal – ösztönzik a gyermekeket és felnôtteket környezetük tisztaságának a megôrzésére. Több magyarországi
iskolában már 2004 óta használják a
Thermo-Press Pet nevû elektromos készüléket, amelynek lényege, hogy a mûanyag flakonokat egy gombnyomással
összepréseli, így azok eredeti méretük
10–15-öd részére zsugorodnak. A Gáyer
iskola három ilyen szerkezetet kapott. A

A Trianoni-emlékkereszt felállításának
évfordulója alkalmából szeptember 24én 14.30 órától ünnepi megemlékezést
rendez a Kemenesaljai Trianon Társaság
a Ság hegyen. Köszöntôt mond Horváthné Stukics Erzsébet országgyûlési képviselô, ünnepi beszédet mond Kiss Dénes,
az Országos Trianon Társaság elnöke. Az
ünnepséghez kapcsolódóan szeptember
25-én 8 órától a Magyar Éremgyûjtôk
Egyesületének celldömölki csoportja
szervezésében cserenapot rendeznek a
szakközépiskolában. 8.30 órától a katolikus kegytemplomban ökumenikus
szentmisét tartanak a határon túli magyarokért.

készülékeket és magát a módszert a tanulók nagy nyitottsággal és lelkesedéssel
fogadták. A mûanyag palackok zsugorítását csak felnôtt végezheti, ezért ennek felelôse az iskola egyik tanára, Kondics Balázs lett, aki a technikaórák keretében az
iskolában elhasznált vagy akár az otthonról hozott mûanyag flakonok zsugorítását
végzi. Természetesen a gyerekek is segítenek, hiszen a hulladékot zsákolják, és a
postának átadják, ami ingyen elszállítja
azokat.
Természetes és mesterséges környezetünket már nagyon rég óta mi alakítjuk,
hogy milyen lesz az elkövetkezô években, évtizedekben, az csak rajtunk múlik.
Remélhetôleg az a lelkesedés, ami a
gyerekekben megvan ahhoz, hogy környezetüket tisztán tartsák, a természet
értékeit megvédjék, hogy igényes környezetet alakítsanak ki maguk körül,
nem fog elmúlni, hiszen amilyen szemlélettel ôk felnônek, oly módon fogják
majd ôk is saját gyermekeiket felnevelni
és tanítani.
»TAKÁCS M. TÜNDE

Gyalogol a világ
Világ gyalogló napot rendeznek október 2án, a rendezvénybe évek óta Celldömölk is
bekapcsolódik. A városi és kistérségi gyalogló nap programja 10 órakor kezdôdik.
Gyülekezô az Apáczai Kiadó elôtti téren,
majd a Csokonai utca – Mesteri út – Ság
hegy alatti út – Hegyi utca – Apáczai Kiadó
útszakaszon tíz kilométert megtéve ér véget a gyaloglás. A programra várják a mozgásra, jó levegôre vágyó kicsiket és nagyokat, családokat és baráti társaságokat,
mindazokat, akik szívesen áldoznak a gyaloglás örömének.

Helyreigazítás helyett
Az Új Kemenesalja szerkesztôsége
helyreigazítási kérelmet kapott M.
Tömböly Ágnestôl, a Kemenesi Tájoló kiadójától és fôszerkesztôjétôl, aki lapunk 17. számában megjelent, Lengyel László által jegyzett cikkre kívánt reagálni. A szerkesztôség bizottsági ülésén jelenlévô tagok egyöntetû állásfoglalása az volt, hogy az Új Kemenesaljában megjelent cikk nem szorul
helyreigazításra.
»TULOK GABRIELLA, felelôs szerkesztô

Megnyílt a Vulkán fürdô
A celldömölkiek régi kívánsága teljesült azzal, hogy megnyílt a Vulkán fürdô. A nyitás elôtti ünnepre
több ezren látogattak ki a fürdôhöz, az elsô hétvégén pedig hatszázan vették birtokukba a medencéket.
Fürdô-köszöntô ünnepet rendezett a
város önkormányzata és a mûvelôdési központ szeptember 16-án, amikor
ingyenesen bárki bemehetett és
megnézhette a létesítményt. A csoportokat a fürdô és a tourinform iroda dolgozói vezették körbe, mutatták
meg a medencéket, a gyógyászati
részleget és a kiszolgáló helyiségeket. Nagy volt az érdeklôdés, aminél
nagyobb talán csak az elismerés volt,
amit a látogatás befejeztével hangoztattak a vendégek. Dicsérô szavakkal illették a város vezetôit és
mindazokat, akik tevékenyen részt
vettek abban, hogy hosszú évtizedek
után végre Celldömölk is belépett a
fürdôvárosok sorába, ezzel új lehetôséget teremtettek a celldömölkieknek a kikapcsolódásra, és újabb vonzerôt nyújtanak a városba való látogatáshoz.
Fehér László polgármester a bruttó
2,2 milliárd forintos beruházásból
felépülô Vulkán fürdô elsô ütemének
átadása kapcsán elmondta: a celldömölki fürdô más, mint a környékbeli
fürdôk. Többgenerációs, és beltéri
úszómedencéje, valamint tanmedencéje révén a sportolni vágyókat is kiszolgálja.
A pénteki fürdônyitó programon délután három órától késô estig helyi és
vendég fellépôk szórakoztatták a közönséget. Színpadra lépett mások
mellett Korda György és Balázs Klári,
én is jövök fürdeni – ígérte a kisfiú a pénteki
látogatáson a csúszdamedencénél

a Pápai Musical Stúdió, illetve fergeteges koncertet adott a Lord együttes. A kivitelezô Mávépcell Kft. ajándékaként tûzijátékban is gyönyörködhettek a színvonalas program
résztvevôi.
Szombaton kilenc órakor nyílt meg a
létesítmény a fürdôzôk elôtt. Fehér
László köszöntötte az elsôként jegyet váltó Csupor Mátét, aki a gimnázium diákja. Máté aktív sportoló,
és elégedettségét fejezte ki amiatt,
hogy ezentúl nem kell más városokba elmennie ahhoz, hogy ússzon,
majd örömmel csobbant az uszoda
vizében. A városvezetô a tizedik és
a századik vendéget is ajándékcsomaggal lepte meg. Századikként, 11
óra körül, egy német házaspár érkezett, akik örömmel fedezték fel a létesítményt. Bakó István, a fürdôt
üzemeltetô Városgondnokság igazgatója elmondta, hogy a próbaüzem
alatt elvégzik a szükséges apró javításokat, hogy a vendégek még kényelmesebben használhassák a létesítményt. Szombaton 320-an, vasárnap 280-an váltottak jegyet a
fürdôbe. A celldömölki, a más településekrôl és a szomszédos megyékbôl érkezô fürdôlátogatók véleménye mindkét nap nagyon pozitív
volt. Visszatérô vendégek lesznek,
ígérték.

fehér lászló köszöntötte az elsôként jegyet váltó csupor mátét
az ülômedence benti, kinti résszel a fürdôzôk kedvence

»TULOK GABRIELLA

A fürdôben elektronikus beléptetô rendszer mûködik, a recepciós pultnál töltik fel a
karórához hasonló chippet, amely a fürdô területére való belépésre jogosít. Az alapbelépô a három beltéri és az udvari medence használatára jogosít, külön kell belépôt
váltani a jakuzziba és a szaunába. A 25 méteres, hatsávos úszómedence vízilabdamérkôzések lebonyolítására is alkalmas. Az úszómedence és a 130 négyzetméteres
tanmedence vize nem termál, a tanmedencében élményelemek is vannak. A meleg
vizes ülômedence 36–37 fokos termálvízzel töltött, a víz felszíne 160 négyzetméter,
amelynek mintegy fele az épületen kívül található. Az 55 négyzetméteres jakuzzi medence vize 32–33 fokos, idôszakosan mûködô ülô- és fekvômasszírozó, váll- és nyakzuhany adja az élmény jelleget. A kinti csúszdamedence 123 négyzetméteres, 16
éves korig használható, a vize 28–30 fokos. A fürdôépítés második ütemében, a nyári üzemmódú mûködéshez jövô nyárig szeretnék átadni a 113 négyzetméteres bébipancsolót és a 623 négyzetméteres élménymedencét. A fürdôben két finn jellegû
szauna van, amelyekhez egy hideg vizes merülô medence tartozik. Késôbb gôzkabin
is üzemel majd. A gyógyászati részben – amelyet vállalkozásba szeretne kiadni a
fenntartó – két kádfürdô, egy súlyfürdômedence, iszapkezelô, víz alatti masszázskádak, masszázs, orvosi rendelôk biztosítják a gyógyulást.
A fürdô öltözôiben 448 szekrény és két csoportos öltözô áll a vendégek rendelkezésére, és az emeleten is szerkezet készen állnak a további öltözôk. A szolgáltató részlegben fodrászat, kozmetika, szolárium, büfé mûködik vállalkozók üzemeltetésében.
Az emeleten egy konferenciatermet is kialakítottak.
A fürdô vízbázisának alapját háromféle víz szolgáltatja. Egyelôre négy kútból nyerik a
vizet – jövôre egy ötödiket is fúrnak –, a termálvíz 49 fokos, amelyet késôbb gyógyvízzé szertnének nyilváníttatni. A nátrium-hidrogénkarbonátos termálvíz mozgásszervi megbetegedésekre kiváló.
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Betegek találkozója Intaházán
Hetedik alkalommal rendezték meg
Intaházán a pszichiátriai és szenvedélybetegek sport és kulturális találkozóját szeptember 15-én. A
szakemberek szerint a program a
rehabilitációt is szolgálja.

kulturális elôadásokkal mutatkoztak be
az intézményekben ellátottak

Vas, Gyôr–Moson–Sopron és Zala megyék tizenöt szociális és egészségügyi
intézményébôl több mint százötven
ellátott érkezett a rendezvényre,
amelyet hetedszer rendezett meg a
Kemenesaljai Egyesített Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya Intaházán. A megnyitón Fehér László polgármester köszöntötte a megjelenteket, kiemelve a kórházi részleg kiváló
munkáját. Mint mondta, fontos a sport
közösségformáló ereje, amiben a bajtársiasságnak, az egymás iránti tiszteletnek épp úgy helye van, mint a versenynek. A rendezvényt dr. Mazur
Sándor, a Kemenesaljai Egyesített
Kórház fôigazgató-fôorvosa nyitotta
meg. Az intézményigazgató hangsúlyozta: az országos szakmai vezetô
szervek elismerése az, hogy az intaházi intézetet a közelmúltban intenzív
pszichiátriai rehabilitációs osztállyá
minôsítették. Gratulált az osztályon

folyó munkához, a szakmai elismeréshez. Dr. Grósz Pál osztályvezetô fôorvos beszédében aláhúzta, hogy a sport
és kulturális találkozó, a rendezvényre
való felkészülés a rehabilitáció része.
A megnyitó után egyéni és csapatversenyekben mérették meg magukat a betegek. Asztalitenisz, sakk,
lengôteke közül választhattak a sportolni akarók, részt vehettek egy játékos feladatokból álló akadályversenyen, üdítôivó és palacsintasütô vetélkedésen is. Délután szabadtéri kulturális mûsorokon mutatkoztak be
színdarabokkal és zenés elôadásokkal az intézmények csoportjai. A
megjelenteket szórakoztatták a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ csoportjai, a Rocky Dilly ARRC és az
Energy Dabas Ton táncosai, illetve
nótákkal és operettekkel fellépett a
celldömölki Bezzegh István is. Este
bállal ért véget a találkozó.

Hét lépés a mezôgazdaságért
Hét lépést tervez a százból a kormány a mezôgazdaságban élôk biztonságának javításáért. A programról Ostffyasszonyfán szerveztek fórumot szeptember 8-án.
Mezôgazdasági vállalkozóknak tartott
fórumot Szabó Lajos Vas megyei országgyûlési képviselô és Gôgös Zoltán, az Országgyûlés mezôgazdasági
bizottságának alelnöke a kemenesaljai településen. A beszélgetésen a
kormány száz lépés programjának az
agráriumot érintô részeirôl volt szó.
A hét lépés egyike a Nemzeti Agrárbiztosítási Alap létrehozásáról szól, az
új kárenyhítési rendszer a termelôk és
az állam közös kockázat- és tehervállalásán alapul. A program szerint az
állattenyésztôk versenyképességének fokozása miatt egyebek mellett
enyhíteni szeretnének a magyar gazdák számára elôírt, az uniós társaknál
szigorúbb elôírásokon. Szeretnék
megteremteni az állattartók termôföldhöz jutásának jogszabályi feltételeit is. Ösztönzik a növénytermesztés
korszerûsítését, támogatják az energetikai célú növénytermesztés terjedését, a hatékonyabb termelés érdekében ésszerûsítik a termôföld hasz6

nálatát. Megkönnyítenék a magyar
termékek piacra jutását, szaktanácsadási lehetôséggel segítenék a termelôket, és rendezni kívánják a mezôgazdasági üzletrészek helyzetét is.
Gôgös Zoltán egyebek mellett elmondta: a környezet terhelésének
csökkentése érdekében fontos az alternatív energia elôállítása mezôgazdasági termékekbôl, amelyre a térség
kifejezetten alkalmas. Az uniós vállalás szerint a magyar nemzeti olajtársaságnak is alternatív energiát kell bekeverni, ami a benzinnél az alkoholt, a
gázolajnál pedig a biodieselt jelenti.
2007-tôl két százalék, 2010-tôl négy
százalék lesz a bekevert alternatív
energiamennyiség. Gázolajnál a négy
százalék 140–150 ezer tonna biológiai
üzemanyagot jelent évente, ami körülbelül ugyanennyi hektár repcébôl
állítható elô, hiszen egy hektár repce
nagyjából egy tonna üzemanyagot
tud produkálni. Ez a mennyiség az ország optimális repceterületét jelenti.
Az alkohol esetében 200 ezer hektár
kukorica termése produkálja azt a
mennyiséget, ami az ország számára
kötelezô a bekeveréshez. A programban ezért támogatják az energetikai
célú növénytermesztést: az energia-

célú szántóföldi növények termesztéséhez hektáronként közel hétezer forint, energiaerdôkhöz hektáronként
ötvenezer forint kiegészítô támogatást igényelhetnek majd a gazdák. Gôgös Zoltán szerint a gazdáknak túl kellene lépniük a tabukon, vagyis adják
el a takarmánygabonát energiának,
fôleg, ha ugyanúgy megfizetik.
Szabó Lajos a támogatásokkal kapcsolatban kiemelte: a mezôgazdaságra és
vidékfejlesztésre fordítható támogatások összege jövôre meghaladja a négyszázmilliárd forintot, ami a regisztrált
termelôk számával elosztva gazdánként kétmillió forintot jelent. Ez a szám
a 2001-es 976 millió forint gazdánkénti támogatás megduplázását jelenti.
A fórumon jelen volt dr. Nikl János megyei fôfalugazdász, aki hangsúlyozta,
hogy a megye mind a tizennyolc falugazdászi körzetében tájékoztatják a
gazdákat a hét lépés program húsz intézkedésérôl. Véleménye szerint a
gazdák az intézkedések valamelyikében megtalálják a megoldást a gondjaikra-bajaikra. Az állattartás komplex
mivolta miatt az állattartók szinte mindegyik lépésben érintettek, és fontosnak ítéli meg a földbirtok-politikát, a
birtokegyesítési lehetôséget is.
»T.G

»
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Gerendiumos lovaggá avatták
ÖRÖKÖS BAJNOKI CÍMET VISELHET A CELLDÖMÖLKI ERÔS EMBER
Az idei esztendôben is a celldömölki Tóth Csaba gyôzelmével zárult a
gerendium-bajnokság, melyet a hagyományokhoz híven augusztus 20án rendeztek meg Debrecenben, a
virágkarnevállal egy idôben. Csaba
számára ez a gyôzelem azt jelenti,
hogy ezentúl az örökös gerendiumos lovag címet viselheti.
A tavalyi siker után egy cél lebegett
Tóth Csaba elôtt: az, hogy 2005-ben
se találjon legyôzôre az országos
megmérettetésen. Ezért edzett egész
évben. Speciális súlyokkal dolgozott,
úszni járt, futott, és lélekben is készült a bajnokságra. Az augusztus 20ai versenyre családja mellett több
celldömölki szurkoló is elkísérte. Címvédôként utolsóként lépett a zsûri és
a közönség elé, akkor már tudta,
mennyi ideig kell kitartania a 120 kilogramm forgatónyomatékú nagy
botot, a gerendiumot, melynek 500
éves múltja van. A bot nyolcszög alakú, csonka gúlában végzôdik. A
nyolcszög magát istent jelenti. A
gerendium már a törökök elleni harcokban is megjelent, késôbb tûzoltásra használták. Azzal döntötték el
az égô gerendát, hogy a tûz fészkéhez hozzáférjenek. A debreceni református kollégiumban a teológusok
közül választották ki a gerendiumos

lovagokat. A nagy bot párja a kis bot,
melynek 50 kilogramm a forgatónyomatéka, és alátámasztás nélkül kell
tartani. Csaba azt a versenyszámot
bemelegítésnek szánta, második helyen végzett a kisbottal. A nagybot
tartásánál a tavalyi gyôztes idejénél
(2 perc 5 másodperc) kevesebb is
elég volt a sikerhez. Ezúttal 1 perc 58
másodpercig tartotta alátámasztással
a botot, így 26 másodperccel megelôzte a 2. helyezett versenyzôt. Tóth
Csaba gyôzelmével elnyerte az örökös gerendiumos lovag címet, hiszen
egymás után, megszakítás nélkül háromszor végzett az elsô helyen. A
celldömölki versenyzôt dr. Pál Antal
professzor, a zsûri elnöke ütötte lovaggá. A ceremónián elôször bajnokká avatták. Ekkor tógát öltött magára,
kitartotta a botot, és meg kellett innia egy kupa bort.
A cím rangját emeli, hogy Magyarországon mindössze négyen viselhetik
ezt a megtisztelô címet. Az örökös
bajnok egy bronzból készült gerendiumot és egy elismerô oklevelet kapott. A lovagi címet a hagyomány
szerint illik továbbadni. Csaba családjában van három fiú, akiknek szívesen átadná tudását. A gerendiummal
mindent elért már, a folytatáson még
gondolkodik. Az azonban biztos, hogy
most egy kis idôt a családjával sze-

retne tölteni, mert a felkészülés során kevés ideje jutott rájuk. Tóth Csaba szerint hit nélkül nem lehet ezen
a versenyen nyerni. Ô a lelki támogatást istentôl és a szeretteitôl kapta,
és nem gyôzi megköszönni a segítségüket.
»VASS VERA

A könyvtárról az asztaltársaságnak
A Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság szeptember 12-én tartotta
évadnyitó rendezvényét a könyvtárban. A meghívott elôadó Pallósiné dr.
Toldi Márta, a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár igazgatónôje volt, aki a
pannon térség nyilvános könyvtárairól végzett kutatásainak eredményeirôl számolt be a megjelenteknek.
Magyarország, Ausztria és Szlovénia
nyilvános könyvtárait elemzô doktori
értekezésébe a celldömölki olvasók
véleménye is beépült.
Az elôadó szólt arról: a nyilvános
könyvtárak legfontosabb feladata,
hogy a társadalom széles rétege számára szervezzék szolgáltatásaikat, és
függetlenül az életkortól, foglalko-

zástól, mindenki rendelkezésére álljanak. Szükség van arra, hogy alkalmazkodjanak az új kihívásokhoz, hiszen az utóbbi években felgyorsult a
technikai fejlôdés, megváltoztak a
kommunikációs lehetôségek, valamint az információáramlás útja is.
Mára megváltozott az emberek gondolkodásmódja, az új ismerethez jutás lehetôségei is átalakultak. Azonban a legtöbb embert ma is a személyes érdeklôdése és az általános tájékozódás igénye viszi a könyvek birodalmába. A könyvtárhasználatot befolyásolja a digitális információs környezet, a társadalmi, gazdasági, és a
foglalkoztatási helyzet, emellett az
adott térség kulturális hagyományai,

és a helyi társadalom generációinak
szokásrendje vannak rá hatással.
Pallósiné dr. Toldi Márta kutatásai során azt tapasztalta, hogy azokon a helyeken a legerôsebb a könyvtárak
iránti igény, ahol sokan tanulnak tovább. A törzsközönség több mint fele
tíz évnél hosszabb ideje könyvtárlátogató. Emellett 35 százalék a visszatérôk aránya, akik bizonyos életszakaszban elmaradnak, de egy másik életkorba érve, egy másik feladattól motiválva újra használókká válnak – összegezte kutatásai következtetéseit a
könyvtárigazgató, hozzátéve, hogy
sajnálatos módon a kutatott térség
társadalmában kevesen olvasnak napi
rendszerességgel.
»REINER ANITA
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Tisztelet az éveknek Óvodai
körkép
Gyémántdiplomás pedagógusokat
köszöntöttek az Eötvös iskolában az
ünnepélyes tanévnyitó keretében
augusztus utolsó napján. A Berzsenyi
Dániel Fôiskola által kibocsátott díszes oklevelek tanúsítják, hogy az iskola egykori tanítói, Huszár Sarolta,
dr. Saródy Józsefné, Szallár Zoltánné
és Uhlár Sarolta hatvan évvel ezelôtt
kezdte pályáját, melyhez végig hûségesnek maradva érték meg nyugdíjazásukat mintegy negyedszáz évvel

gyémántdiplomás pedagógusokat köszöntöttek a tanévnyitón

ezelôtt. A gyémántdiplomákat Fehér
László polgármester adta át, aki személyes hangvitelû köszöntôjében
emlékezett egykori iskolájára és egykori tanítónôjére. A tanulók nevében
Németh Réka olvasta fel Móra Ferenc
felejthetetlen írását az egykori Ferkó
küzdelmes tanévkezdésérôl, majd
Rozmán László igazgató méltatta az
ünnepi pillanat jelentôségét. Az igazgató örömének adott hangot, hogy a
tíz évvel ezelôtti aranydiplomások
közül négyükkel ismét találkozhatott,
s egyben a tisztelet és egymás megbecsülésének jelentôségét hangsúlyozta, mondván, hogy a pedagógusok jelenleg úgysem kapnak túl sok
kívülrôl jövô megbecsülést. Az ünnep
percei után a gyémántdiplomások
kötetlen beszélgetésben elevenítették fel az elmúlt idô emlékezetes
szép pillanatait, illetve fogadták egykori kollégáik, tanítványaik gratulációját. A beszélgetésbôl kiderült,
hogy az iskola életét most is figyelemmel kísérik, és bizony nem igazán
irigykednek a mai pedagógusokra,
akik jelenleg gyakorolják szép, de néha bizony szomorú momentumokat
is tartogató hivatásukat.

Pannon Ôsz a megyében
Tizenötödik alkalommal rendezik
meg Vas megyében a Pannon Ôsz
kulturális rendezvénysorozatot, melynek programjai szeptember elejétôl
október végéig látogathatók. Összeállításunkban a még soron következô eseményekbôl válogatunk.
Október 4–23. Szombathely, Oladi
Mûvelôdési Központ – Vörös Ferenc
festô-tanár illusztrációi Képek és versek címmel.
Október 7-tôl Szombathely, Vitalitas
Galéria – V. Tóth László festômûvész
emlékkiállítása.
Október 3. Szombathely, Bartók Terem – Zene világnapja, a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar koncertje
Brahms, Beethoven mûveibôl.
Október 7–9. Kôszeg, Jurisics-vár – Országos Kamarazenei Találkozó.
Október 8. Sárvár, Nádasdy-vár –
Classic Quartett koncertje.
Október 17. Szombathely, Bartók Te8

rem – Szombathelyi Szimfonikus Zenekar hangversenye, szólista: SzaikeSaito (hegedû).
Október 24. Szombathely, Bartók
terem – Szombathelyi Szimfonikus
Zenekar koncertje Debussy, Ravel,
Bartók mûveibôl.
Október 31. Szombathely, Szalézi
templom – Szombathelyi Szimfonikus
Zenekar koncertje, Mozart: Requiem
KV. 626.
Október 30. Sárvár, Nádasdy-vár –
Pálffy Margit elôadómûvész estje.
Október 30-november 2. Gyôrvár – II.
Kuruc Fesztivál.
Október 22–23. Kôszeg, Jurisics-vár –
Natúrpark ízei, Orsolya-napi vásár
Október 23. Szombathely – XII. Pannon Játékok, Nemzetközi Sporttalálkozó.
Október 28–29. Körmend, Városháza
– A Batthyányak évszázadai címmel
tudományos konferencia a Batthyány
családról.

A város három önkormányzati óvodájába
jelenleg közel 290 gyermek jár – tudtuk
meg Véghné Gyürüssy Katalin óvodavezetôtôl. Ez a létszám változni, emelkedni fog,
hiszen az óvodás korú gyerekek folyamatosan érkeznek az intézményekbe. A
Koptik utcai óvodába egy vegyes korosztályú gyerekekbôl és három azonos életkorú
gyermekekbôl álló csoportba 90 gyermek
jár. Ez a szám a jövô év májusáig elérheti
a 120 fôt. A Vörösmarty utcai óvodában a
szülôk igényeit kielégítve a vegyes csoportok különbözô korú gyerekekbôl tevôdnek
össze, a gyermeklétszám jelenleg 125, itt
várhatóan 172 lesz a végleges létszám. Alsóságon három azonos korú gyermekekbôl
álló csoport mellett egy vegyes csoport
mûködik 65–70 gyermekkel. Az óvodavezetô tájékoztatott bennünket arról, hogy
az OKÉV-tôl kértek és kaptak is engedélyt
arra, hogy az eddigi csoportonkénti 25 fô
létszámot 30 fôre növeljék. Természetesen
a gyermekek szinte soha nincsenek teljes
létszámban jelen az intézményekben, hiszen általában 20 százalék hiányzik, járványos idôszakban még kevesebb a gyermek. A csoportlétszám növelése nem
megy, nem mehet a gyerekek rovására,
hiszen ôk az elsôk mindhárom óvodában.
A 29 óvodapedagógus és az egy állandó
helyettesítô közül többen rendelkeznek
fejlesztôpedagógus másoddiplomával, így
egyéni foglalkozásokat tudnak tartani az
arra rászoruló gyerekeknek. Sajnos ebben
a rohanó világban több a sérült kisgyerek,
erre szükség is van. A fejlesztôpedagógusokon kívül beszédfejlesztô és logopédus
is segíti a munkát. A tárgyi eszközök mindhárom helyen megfelelôek. Két óvoda
tudja vállalni, hogy a gyermekeknek mindent (például ágynemût is) biztosít, míg
Alsóságon már évek óta ezt nem tudják
biztosítani. Celldömölk Város Önkormányzata szerzôdést kötött azokkal a településekkel, ahol nincs óvoda (Tokorcs, Mesteri), a normatív támogatást ezek a települések átutalják, a gyerekek pedig a városba járnak óvodába.
Véghné Gyürüssy Katalin azt is elmondta,
hogy az idei óvodai évben csaknem száz kimenô gyermek lesz. A védônôktôl, saját
csoportokból tájékozódva úgy tûnik, jövôre
nem lesz ennyi új óvodás, de az azt követô
évek stagnálása után emelkedés várható.
»VASS VERA

» HK ÁU TL TT ÉÚ RR A

Filmforgatás sztárokkal
Épül az Eragon címû fantasy díszlete
a Ság hegy kráterében, és a tervek
szerint két hét múlva a forgatás is
kezdôdik, amelyre több világhírû
színész is a városba érkezik.
Meseszerû látvány tárul a Ság hegyre kirándulók elé, ha letekintenek a kráterbe. Információink szerint 400 mázsa fából építették
fel a falu házait, amely a 20th Century Fox
filmjének egyik helyszíne lesz. A filmforgatás ellen néhányan tüntetést is szerveztek,
hivatkozva arra, hogy természetvédelmi területként károsítják a környezetet.
Mesterházy Attila, az Ôrségi Nemzeti Park
természetvédelmi felügyelôje megnyugtatott minket: errôl szó sincs. Hiszen a Ság
hegy krátere egy bányaudvar, amely az
1907-ben indult bányászat során alakult ki.
Ott akkor elpusztult a természetes vegetáció, a védett, értékes növények és állatok a
hegy nyugati oldalán lelhetôk fel, amit vi-

szont a filmforgatás nem érint. A bányaudvar a geológiai értékek miatt védett, amit a
díszletek ugyan most a kirándulók elôl eltakarnak, de ha lebontják a díszleteket, sértetlenül ismét láthatóvá válnak. A forgatási
elôkészületek során kiirtották azokat a cserjéket, amelyek eddig eltakarták a geológiai
látnivalókat, megtisztították a sziklákat a
mozgó kövektôl. Ez a nemzeti park feladata, de sajnos nem nagyon van rá pénz. Építettek egy utat is a kráterben – kôzúzalékra
tettek aszfaltréteget –, ehhez hét fát kellett
kivágni, a természetvédelmi felügyelô szerint a legkevésbé természetkárosító módon
oldották meg.
Az országos sajtóból (egyebek mellett a
Népszabadság tudósított róla) azonban arról is hírt kaphatunk, hogy a filmforgatás
más helyszínein károsították a természetvédelmi környezetet. A celldömölkiek remélik, hogy itt, kellô odafigyeléssel, ez
nem következik be.

john malkovich
jeremy irons

A filmhez már kiválasztották a statisztákat,
akik ha egy jelenetben nem is, de közös alkotásban szerepelhetnek az Oscar-díjas
Jeremy Ironsszal és az Oscar-jelölt John
Malkovichcsal is, akik a fôszereplô, az
Eragont játszó Ed Spellers partnerei lesznek
A gyûrûk urához hasonlítható fantasyban.
(Információink szerint a Ság hegyi forgatás
október 7-tôl november 12-ig tart.)
»T.G.

Elsôsegély gombamérgezéskor
Bár a kánikulának már vége van, jövôre is lesz nyár, ezért a napszúrás
tüneteivel és az elsôsegély-nyújtási
teendôkkel foglalkozunk ezúttal sorozatunkban. A gombának még szezonja van, így a gombamérgezésre
is felhívjuk a figyelmet.
A mérgezô gomba fogyasztása halálos lehet. Rendkívül fontos a gyilkos
galóca által okozott mérgezés felismerése, mert az kis mennyiségben is
halálos lehet. A galócamérgezés kizárásáig annak lehetôségét
fenn kell tartani. A gombamérgezés tünetei fajtánként
eltérôek lehetnek. A gyilkos galócánál gyomorgörcs, hányás,
szûnni nem
akaró hasmenés, a
tünetek
8–48 óra
elteltével
mutatkoznak. A parlagi tölcsérgombánál
nyáladzás, verejtékezés, orrfolyás, hasme-

nés léphet fel, a lappangási idô egyhárom óra. A légyölô galóca, párducgalóca fogyasztása esetén szájszárazság, az arc kipirulása, nyugtalanság,
tudatzavar mutatkozik, a lappangási
idô egy-két óra. A nagy döggomba, a
világító tölcsérgomba, a farkastinoru
hányingert, hányást, hasmenést
okoz, és a lappangási ideje is rövid.
Egyéb gombák okozhatnak enyhébb
panaszokat.
Fogyasztásuk, a tünetek észlelése
esetén azonnal meg kell kezdeni a
hánytatást, szükség esetén többször
is meg kell ismételni. A galócamérgezésnél nem kell hánytatni, sôt, kimondottan káros lehet a folyadékvesztés. Mindenképpen értesíteni
kell a mentôket, az orvost. Biztosítani kell a felügyeletet, a gombamaradékot és a hányadékot meg kell ôrizni a vizsgálatra.
A napszúrás a fejet ért napsugarak által okozott megbetegedés. Enyhébb
esetben magától rendezôdik, ha a
beteg hûvös helyre kerül. Ha a gyors
gyógyulás elmarad, akkor orvosi ellátást igényel. A napszúrás tünetei közé tartozik a kipirult arcbôr, a szemkáprázás, a fejfájás, a homályos látás, kettôs látás, émelygés, hányinger, esetleg hányás, szédülés, tudat-

zavar, súlyosabb esetben eszméletvesztés. Napszúrásnál hûvös helyre
kell lefektetni a beteget. Lazítsuk
meg a ruháját, a fejére, ha kell, az
egész testére, tegyünk hideg vizes
borogatást. Biztosítsunk a számára
felügyeletet, ha kell, gondoskodjunk
a beteg szakellátásáról.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Képviselôket
választottak
Idôközi önkormányzati képviselô-választást
tartottak Borgátán augusztus 27-én. A településen négy képviselô lemondása miatt kellett
az urnához járulniuk az embereknek. A lemondások legfôbb oka az volt, hogy vita alakult ki a fürdô fejlesztése miatt. A hatfôs testületet Szentiványi Ferenc polgármester vezeti. A lemondott képviselôk helyére dr. Tóthné
Zentai Évát, Gôcze Antalt és Kutasi Zoltánnét
választották meg, egy képviselô pedig korábbi helyhatósági választások eredménye alapján várólistáról került be az önkormányzat
testületébe.
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Adományokat gyûjtenek
A Kemenesaljai Egyesített Kórház
szülészet – nôgyógyászati osztályát
korábban már több eszközzel segítette a Beteg és Gyógyíthatatlan
Beteg Gyermekekért Misszió Egyesület. Most azért szerveznek rendezvényeket és gyûjtenek adományokat, hogy egy ultrahang-diagnosztikai készülékkel gazdagodhasson az osztály.
Három éve mûködik a Beteg és Gyógyíthatatlan Beteg Gyermekekért
Misszió Egyesület Vas megyei képviselete Kissomlyón. Céljuk, hogy segítsék a megye egészségügyi – szociális
intézményeinek eszközfejlesztését,
adományaikkal támogassák a térségben élô beteg és szociálisan hátrányos helyzetû gyerekeket, emellett
részt vesznek a kulturális életben is.
Cserági Istvánné, a vasi képviselet elnöke elmondta, hogy a celldömölki
kórház szülészet – nôgyógyászati osztályának korábban kékfénylámpát,
antibakteriális hûtôt, digitális újszülött mérleget, szülôágyat adományozott az egyesület. Most egy olyan ult-
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rahang-diagnosztikai készüléket szeretnének a kórház számára vásárolni,
amely nemcsak a kismamáknál, hanem a hasi- és nôgyógyászati betegeknél is használható. A készülékkel
színes videofelvétel készíthetô a
magzatról. A készülék közel hétmillió
forintba kerül Magyarországon, de az
egyesület külföldrôl jelentôs kedvezménnyel, két és fél millió forintért
tudná behozatni.
A készülékhez megvásárlásához
gyûjtést indítottak. A celldömölki
képviselô-testület százezer forinttal
járult hozzá a gyûjtéshez. Cserági Istvánné hangsúlyozta: az egyesület
nem gyûjt oly módon, hogy a házakat járja. Ezért, ha valaki rájuk hivatkozik, az nem az ô megbízásukból
történik. A Beteg és Gyógyíthatatlan
Beteg Gyermekekért Misszió Egyesület megyei képviseletének a következô számlára lehet adományokat utalni:
ELLA-BANK 17000019-11190040.
Az egyesület indította el az Abigélprogramot is, amelyben a szociálisan
hátrányos helyzetû egészséges és beteg gyermekeket segítik adományok-

kal. Irodájukban, a kissomlyói evangélikus lelkészi hivatalban szívesen
fogadják az adományokat, egyebek
mellett tartós élelmiszereket, ruhákat, játékokat, iskolaszereket. Cserági
Istvánné kiemelte, hogy az idei tanévkezdéskor a celldömölki Papirusz
üzlet volt nagy segítségükre. Az Abigél-programhoz is fogadják a pénzadományokat. Az egyesület elnöke
kéri, aki a fenti számlaszámra adományt utal, jelölje meg, hogy a celldömölki kórháznak vagy az Abigélprogramnak szánja a pénzösszeget.
A közeljövôben kiállításokat szerveznek a Kemenesaljai Mûvelôdési Központtal és Könyvtárral együttmûködve, a bevétel szintén a diagnosztikai
készülék árához folyik be. Szöllôsi
Enikô budapesti képzô- és iparmûvész számítógépes montázsaiból, Simon András grafikusmûvész alkotásaiból lesz kiállítás az ôsz folyamán a
celldömölki mûvelôdési házban. Október 5-én és 12-én 10–18 óra között
a mûvelôdési központban adományokat gyûjtenek.
»TULOK G.

Szüreti felvonulás Munkaszervezet

A kistérségért

Szüreti felvonulást és bált rendeztek
Kemenessömjénben szeptember 10én. A lovas, jelmezes menet végigjárta a falu utcáit, lakóit tánccal szórakoztatták. A településen nemcsak a
vidám szüreti összejövetelnek van
hagyománya, a falu Kemeneshát
egyik legjobban termô szôlôvidéke is.
Felvételünk a felvonuláson készült.

A kistérséget segíti a szeptember 15én megalakult kistérségi koordinációs értekezlet, amelyet a kormány
ajánlására hoztak létre. A koordinációt végzô csoport nemcsak Celldömölkön alakult meg, hanem a megye
mind a kilenc kistérségében, tudtuk
meg Fódi Károlytól, a koordinációs
értekezlet elnökétôl, aki a kistérségi
menedzseri feladatokat is ellátja. Az
értekezlet célja, hogy az állami szervezetek – mint például az ÁNTSZ, a
munkaügyi központ, tûzoltóság – térségi kirendeltségeinek és más
kistérségi szervezetek fórumot kapjanak egymás munkájának segítésére.
Az értekezlet nem döntéshozó szerv,
csak ajánlásokat tesz, az információáramlást segíti, havi rendszerességgel tartanak üléseket. Fódi Károly elmondta: egyik elsô konkrét cél, hogy
a foglalkoztatási paktumot bôvítsék.
Cégeket szeretnének megnyerni annak, hogy a munkalehetôségek teremtésével egyidejûleg a celldömölki
szakképzést is bôvítsék.

Megalakult a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának munkaszervezete. A csoportot Varga Diána irányítja, aki környezetmérnökként a területfejlesztésre szakosodott. Az ötfôs munkaszervezetben az ügyintézôi, vidékfejlesztési,
oktatási – kulturális és pénzügyi feladatokat
Kustos Lászlóné, Molnár Géza, Takács Tünde
és Mayer Noémi látja el a kistérségi társulás
megbízásából. A kistérség településeit, önkormányzatait segítô szervezet a kapcsolattartáson kívül pályázatfigyeléssel és -írással,
adatbázisok kialakításával is foglalkozik.
Varga Diána elmondta, hogy a Celldömölkön
július 1-je óta mûködô munkaszervezethez
hasonlóan a megye más kistérségeiben is
megalakultak a településeket segítô csoportok. A mûködésükhöz szükséges pénzt pályázati úton nyerte a kistérségi többcélú társulás. A kistérségi többcélú társulások
feladataik egy részét kötelezô jelleggel kell
ellátniuk, ezeket az állam az önkormányzatoktól ruházta át rájuk, feladataik más részét
felvállalták. A munkaszervezetnek mindkettôben szervezési, végrehajtási tevékenységet kell ellátni, segíteniük kell a települések
önkormányzatainak munkáját.

» O L V A S Ó I
Megkérdeztük
» válaszoltak

O L D A L

Mi a véleménye a fürdôrôl?

»kérdez: vass vera

»fotó: tulok gabriella

Tomor Imréné

Prépost Nikolett

Nagyon szép a fürdô, tetszik
nekem. Kiscsôszön lakom, Sárváron is szoktunk fürdôzni,
most eljöttünk ide is megnézni,
milyen lett. A sógornômék itt
laknak Celldömölkön, tôlük halottam, mikor nyit, és a Veszprémi Naplóban is volt róla szó. A
férjemmel, a fiammal és a
sógornômékkel jöttem most ki.
Minden medence tetszik, de
úszni sajnos nem tudok, ezért
inkább a meleg vizes medencét
használom, az érdekel jobban.
Hozzánk közel van, úgy gondolom, jövünk majd máskor is. Azt
hallottam, majd bôvülni is fog
még kinti medencékkel.

Ma jöttünk ki a fürdôre elôször. Végül is, azért vagyok
itt, mert meg szeretnék majd
tanulni úszni. Remélem, az iskolával is jövünk majd úszni.
Szerintem a fürdô nagyon
szép lett, nekem nagyon tetszik. Az anyukámékkal jöttem
ki, de a barátnôm is itt van a
családjával, most is vele voltam a vízben. Csak délután
jöttünk, de már minden medencét kipróbáltam. Mindegyik nagyon jó. Ha lehetôség
lesz rá, szeretnék máskor is
kijönni fürödni. Nagyon jó
lenne valamikor majd kipróbálni a szaunát is.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
Októberi központi orvosi ügyelet (Csontváry Patika, Telefon: 95/423-742

1. szombat
Dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
2. vasárnap
Dr. Márton Katalin
Vida Leventéné
3. hétfô
Dr. Szabó Ildikó
Karádi Ferencné
4. kedd
Dr. Palatka János
Horváth Katalin
5. szerda
Dr. Kovács Zoltán
Vida Leventéné
6. csütörtök
Dr. Pánykó Magdolna
Karádi Ferencné
7. péntek
Dr. Schrott Olga
Horváth Katalin
8. szombat
Dr. Pánykó Magdolna
Tompa Kálmánné
9. vasárnap
Dr. Mesterházy Zsuzsanna Karádi Ferencné
10. hétfô
Dr. Gájer Tatjána
Horváth Katalin
11. kedd
Dr. Palatka János
Tompa Kálmánné
12. szerda
Dr. Mesterházy Gábor
Karádi Ferencné
13. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
14. péntek
Dr. Schrott Olga
Tompa Kálmánné
15. szombat
Dr. Pánykó Magdolna
Karádi Ferencné
16. vasárnap Dr. Tôzsér Mária
Horváth Katalin
17. hétfô
Dr. Gájer Tatjána
Vida Leventéné
18. kedd
Dr. Szabó Ildikó
Karádi Ferencné
19. szerda
Dr. Nagy János
Horváth Katalin
20. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna
Vida Leventéné
21. péntek
Dr. Schrott Olga
Karádi Ferencé
22. szombat
Dr. Nagy Ildikó
Horváth Katalin
23. vasárnap Dr. Bérdi Gusztáv
Vida Leventéné
24. hétfô
Dr. Kovács Larisza
Karádi Ferencné
25. kedd
Dr. Kassas M. Khaled
Horváth Katalin
26. szerda
Dr. Mesterházy Gábor
Tompa Kálmánné
27. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna
Karádi Ferencné
28. péntek
Dr. Kassas M. Khaled
Horváth Katalin
29. szombat
Dr. Kovács Zoltán
Tompa Kálmánné
30. vasárnap Dr. Szente Tamás
Karádi Ferencné
31. hétfô
Dr. Kiss Imre
Horváth Katalin
az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Szabóné
Garas Gabriella

A férjemmel és a kislányommal jöttem ki a fürdôbe. Most
értünk rá, úgy gondoltuk, kipróbáljuk. Nekem kellemes
meglepetés, mert véleményem szerint tényleg jó. Voltunk tavaly Pápán, ahhoz tudjuk viszonyítani. Szerintem a
gyógyvizes rész itt kicsire sikeredett. Nagyon tetszett a
hát- és lábmasszírozó vízsugár. Én nem tudok úszni, de a
lányom és a férjem szeret
úszni. Helyiek vagyunk, közel
van, amikor ráérünk majd, akkor kijövünk. Remélem, az
árak kedvezôek maradnak a
késôbbiekben is.

Imre István

Nekem nagyon tetszik a fürdô. Úgy gondolom, már ezelôtt ötven évvel is szükség lett
volna itt, Celldömölkön fürdôre. Minden nagyon jó, azt hiányolom csak, hogy az étterem
még nincs nyitva. Délután jöttem, de ha idôm engedi ezentúl sûrûn fogok kijárni fürödni.
Nyugdíjas vagyok, ráérek,
bérletet fogok venni, és télen
minden nap kijövök majd,
mert nagyon jó a medence,
kellemes lesz itt lenni. Az
úszómedence is nagyon kellett már a fiataloknak. Az igazság az, hogy az nekem már
egy kicsit hideg.

Eboltás, féregtelenítés
Eboltást és féregtelenítést tartanak Celldömölkön, Alsóságon és
Izsákfán az alábbi idôpontokban:
A Városgondnokság telephelyének Gábor Áron utcában lévô hátsó
bejáratánál, a Gábor Áron utca 20. szám mellett:
2005. szeptember 26-án (hétfôn) 7.00–9-00 és 15.00–17.00 óráig
2005. szeptember 28-án (szerdán) 7.00–9.00 és 15.00–17.00 óráig
2005. október 12-én (szerdán) 7.00–9.00 és 15.00–17.00 óráig
Az alsósági városrészen, a volt tûzoltószertárban:
2005. október 4-én (kedden) 8.00–9.30 és 15.00-16.30 óráig
2005. október 11-én (kedden) 8.00–9.30 és 15.00–16.30 óráig
Izsákfán, a régi orvosi rendelô épületénél:
2005. október 5-én (szerdán) 8.00–9.30 óráig
Az oltás díja: 1600 Ft/eb (központilag megszabott ár).
Az évenkénti oltás minden 3 hónapos kort elért eb számára kötelezô. Az oltás elôl való elvonás szabáysértési eljárást és az eb kártalanítás nélküli kiirtását vonja maga után.
Kérünk minden ebtulajdonost, hogy az oltási bizonyítványt szíveskedjen magával hozni. Az oltás az állattulajdonos megrendelésére (külön díjfizetés mellett) az állat tartási helyén is elvégezhetô.

» Apróhirdetés
Multinacionális cég kiemelkedô mellékkeresettel állást
ajánl. Érd.: 06 70/386-3030
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Négy meccs – három pont
CVSE-Maba-Hungária – Gyôri ETO KC III.
24:33 (12:15)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 100
nézô, NB II-es nôi bajnoki kézilabdamérkôzés. Vezette: Horváth, Lipót.
CVSE: Mendel – Geiger (4), SZOMORKOVITS L. (7), SZOMORKOVITS A. (7),
Farkas (5), Hende, Fûzfa (1). Csere:
Balogh – Kovács, Varga, Bödör, Gôcze.
Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
Salamonné Csótár Adrienn: Az elsô félidôben szorossá tettük a mérkôzést.
A második játékrészben már érvényesült a papírforma. A Gyôr jobb körülmények között készül, jobb játékosokból áll.
Ifjúsági mérkôzés nem volt.
Gyôrújbarát – CVSE-Maba-Hungária 33:29
(18:14)
Gyôrújbarát, 50 nézô, NB II-es nôi
bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette:
Babiczky, Skriba.

CVSE: Balogh – Farkas (5), Hende (1),
Fûzfa (3), SZILVÁGYI (7), SZOMORKOVITS A. (9), Szomorkovits L. (3).
Csere: SOMOGYI – Gôcze (1), Kovács.
Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
Salamonné Csótár Adrienn: Az NB I/Bbôl kiesett csapatot sikerült jó játékkal megszorítani. A mérkôzésen mutatott játék bíztató, még jobb teljesítményt érhetünk el, ha 2-3 ember
csatlakozik hozzánk.
Ifjúsági mérkôzésen 22:12 arányú hazai siker született.
Mór – CVSE-Maba-Hungária 19:19 (8:9)
Mór, 300 nézô, NB II-es férfi bajnoki
kézilabda-mérkôzés. Vezette: Erdélyi,
Lipót.
CVSE: Dénes – Kormos (3), Jakab (1),
Koronczai (2), Ludvig, Bakonyi (4),
GUBIÁN (9). Csere: HORVÁTH –
Berghoffer, Tóth R. Edzô: Mátés István.

Mátés István: Ettôl a csapattól óriási
teljesítmény az idegenbeli pontszerzés. Mindenki a maximumot nyújtotta a mai összecsapáson.
Ifjúsági mérkôzésen 33:14 arányban
gyôzött a celli csapat.
CVSE-Maba-Hungária – Gyôrújbarát 26:22
(13:10)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 100
nézô, NB II-es férfi bajnoki kézilabdamérkôzés. Vezette: Ács, Báder.
CVSE: DÉNES – Kormos (3), Pozsonyi
(3), KORONCZAI (3), Lendvai (2),
BAKONYI (6), Gubián (4). Csere: Horváth – Tóth A. (3), Jakab (1), Vincze
(1), Berghoffer. Edzô: Mátés István.
Mátés István: Egy jó ellenféllel szemben, izgalmas mérkôzésen, megérdemelt gyôzelmet arattunk.
Ifjúsági mérkôzésen 28:24 arányban
vereséget szenvedett a CVSE.
»VASS VERA

Asztalitenisz

Változások, kupa-siker

CVSE-Mávépcell – BVSC 2:10
Celldömölk, extraligás férfi mérkôzés.
Párosok: Mercz, Szabó – Varga, Lindner 3:0, Vimi,
Kovács – Jakab, Molnár 2:3, (1:1). 1. egyéni forduló:
Mercz – Molnár 3:0, Szabó – Varga 1:3, Vimi – Jakab 1:3, Kovács – Lindner 1:3 (2:4). 2. forduló:
Mercz – Varga 2:3, Szabó – Jakab 1:3, Vimi –
Lindner 0:3, Kovács – Molnár 0:3, (2:8). 3. forduló:
Mercz – Jakab 0:3, Szabó – Lindner 0.3, (2:10).
A csoport favoritja ellen becsülettel helytállt a celldömölki gárda. Míg az elmúlt szezonban mérkôzést sem sikerült
nyerniük a BVSC ellen, most kétszer is gyôztesen hagyták
el az asztalt.
Gyôzött: Mercz Gábor és a Mercz – Szabó Krisztián páros.
Obráz István: Ez a vereség be volt kalkulálva, az
eredménnyel elégedett vagyok.

Szeptember elején már a nemzetközi porondon, az ETTU Kupában sikeresen vette az elsô akadályt városunk extraligás asztalitenisz-csapata. A kupameccs után egy héttel
már a bajnoki küzdelmek is megkezdôdtek. Obráz István az együttesnél bekövetkezett változásokról,
a felkészülésrôl és a tervekrôl számolt be nekünk.

CVSE-Mávépcell II. – Soproni MAFC 18:0
Celldömölk, NB I/B-s férfi mérkôzés.
Elmaradt az NB I/B-ben újonc celldömölki gárda bemutatkozása, mivel a mérkôzésre a Soproni MAFC együttese nem érkezett meg. A CVSE-Mávépcell így játék nélkül, 18:0-s szettaránnyal jutott a két ponthoz.
CVSE-Mávépcell III. – Kanizsa Sörgyár SE 15:3
Celldömölk, NB III-as férfi mérkôzés.
Gyôzött: Fehér László 4, Tamás László 4, Balázs
Gyula 3, Lukács Balázs 2, a Fehér – Tamás és a
Balázs – Lukács páros.
Az évadnyitó meccsen könnyedén gyôzött a hazai csapat.
»T.G.
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A CVSE-Mávépcell asztaliteniszezôi szinte
le sem álltak az edzésekkel a nyár folyamán – tájékoztatott bennünket Obráz István vezetôedzô. A játékosok heti két
edzéssel egész nyáron készültek az új
idényre. Az extraligás csapat tagjai a
szombati hazai meccsek elôtt edzenek
péntekenként az alsósági sportcsarnokban, ezeken az edzéseken a fiatalabb játékosok is sokat tanulnak tôlük. A gyerekek a nyáron Szlovákiában voltak edzôtáborban, melyet Obráz edzô nagyon hasznosnak ítélt.
A CVSE-Mávépcell extraligás csapatának
összetételében bekövetkezett egyik változásról már a bajnoki bronzérem megszerzése után lehetett tudni. Németh János helyett Szabó Krisztián érkezett a gárdához. Szinte az utolsó percben igazolt
Celldömölkre Kovács János, aki az elôzô

évben Cegléden játszott az extraligában,
és Mercz Gábor ajánlására került a csapathoz. A 2005/2006-os bajnokságban kiegyensúlyozottabb a mezôny, egyedül a
tavalyi bajnok BVSC emelkedik ki a többiek közül.
Az NB I/B-s csapatban Faragó, Benák és
Ölbei mellett még egy-két játékos lehetôséget kaphat néhány mérkôzésen. A
csapatokat nagyjából ismerik a CVSEMávépcell játékosai, de biztosra ebben
az osztályban sem lehet menni. Az NB
III-ban a nyugat-dunántúli régiót, ahol a
celliek is szerepelnek, két csoportra osztották. Az A és B csoport hét-hét együttese közül az alapszakasz után az elsô
három helyezett jut a rájátszásba, amirôl
egyelôre még semmit sem lehet tudni. A
terv mindhárom – az extraligás, az NB
I/B-s és az NB III-as – gárda esetében a
középmezôny valamelyik helyének megszerzése.
A bajnoki nyitányra jó hangulatban készülhetett a celldömölki elsô csapat, hiszen az
ETTU Kupában, Cipruson kivívták a továbbjutást. A következô fordulóban október
14–15-én Lendván, a házigazdák mellett
egy szerb és egy ukrán csapattal mérkôzik
az elsô két továbbjutó hely megszerzéséért a CVSE-Mávépcell gárdája.
»VASS VERA

»

S P O R T

A Balaton-partiak feladták a leckét
Balatonboglár SE–Celldömölki VSEMávépcell 1-2 (1-0, 1-1, 1-2)
Balatonboglár, szeptember 11., 300
nézô. Labdarúgó Magyar Kupa-mérkôzés a legjobb 32 közé jutásért, vezette: Szilasi (Lémon, Mátéffy).
Balatonboglár: Gyenes – Buzsáki,
HAJMÁSI, Gosztonyi, KALÁSZ (Horváth
105. p.) – Csák, DEME, TAKÁCS, Silimon (Makarész 80. p.) – Perger, Osváth
(Tar 75. p.). Edzô: Mészáros József.
Celldömölk: TÓTH – Vajda (Kóbor 120. p.),
Kazári, CSÁKVÁRI, Somogyi – Zsömlye
(HEGYI 46. p.), Palkovics, Bodor, Németh
A. – SZABÓ, Németh J. (VÉR 65. p.). Edzô:
Sebestyén Attila.
Az elôzô kupafordulóban a Hévíz csapatát
kiejtô Balaton-parti csapat, az elsô percektôl eltekintve, jól állta a sarat a mérkôzés
elsô félideje alatt. A 4. percben ellôtte az
elsô félidei puskaporát Sebestyén Attila
csapata. Zsömlye harcolt ki egy labdát Kalásszal szemben a l6-osnál, és játszotta
Németh Józsefhez, aki egyedül, tiszta
helyzetben mehetett kapura. A kivetôdô
Gyenes kapusba vágta az ötösön a labdát,
mely Szabóhoz pattant, aki ismételt, de a
kapus most is jó helyen volt. A kimaradt
helyzet után vérszemet kaptak a hazaiak,
és a 11. percben Takács révén megmutatták, hogyan kell értékesíteni a ziccer helyzetet. A védôktôl teljesen üresen hagyott
Takács 30 méterrôl vezethette a balösszekötô helyén kapura a labdát, és a kapujából kissé késôn kilépô Tóth mellett kilenc
méterrôl a bal sarokba gurított. (1-0). Az
54. percben a szünetben csereként beállt
Hegyit szöktette Szabó, aki tizennyolc méterrôl a bal felsôbe lôtte az egyenlítô gólt.
(1-1). Ezt követôen ugyan enyhe fölénybe
került a vendégcsapat, de a hazaiak is vezettek veszélyes támadásokat. A kapusok
azonban mindkét oldalon jól látták el
feladatukat. A rendes játékidô után kétszer
tizenöt perces hosszabbítás következet,
melynek az elsô felében a 95. percben egy
nb ii. nyugati-csoport állása
1. Gyirmót
2. Felcsút
3. Paks
4. Haladás
5. Siófok BFC
6. Budakalász
7. Celldömölk
8. Mosonmagyaróvár
9. Integrál-DAC
10. BKV Elôre
11. Ajka
12. Balatonlelle
13. Kaposvölgye
14. Hévíz
15. Dunaújváros
16. Barcs

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5

4
4
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
-

1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1

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

9
16
9
8
6
9
4
6
12
4
4
3
6
2
2
3

-

1
7
4
5
7
7
3
6
13
6
7
6
9
5
6
11

13
12
12
12
9
7
7
7
6
5
5
5
4
2
2
1

kapu elôtti kavarodást követôen Hegyi
Vajdához, Vajda pedig Vér elé tolta a labdát, aki tizennégy méterrôl egy jól eltalált
lövéssel megszerezte a gyôztes találatot.
(1-2). A hazai NB III-as csapat dicséretére
írható, hogy a vezetô gól után sem adta
fel, az utolsó percekig veszélyeztette Tóth
András kapuját, de a kapus remekül állta a
rohamokat.
Celldömölki VSE-Mávépcell–Balatonlelle
SE 1-1 (0-0)
Celldömölk, szeptember 17., 700 nézô. NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkôzés, vezette: Mészáros (Balogh,
Schuszter).
Celldömölk: Szép – Bodor (Zsömlye 62.
p.), Kazári, CSÁKVÁRI, Gyôrvári – Vajda, Szabó, Palkovics, Somogyi (Vér
62. p.) – Németh J., HEGYI. Edzô: Sebestyén Attila.
Balatonlelle: Viniczai – Balogh, KENÉZ,
GRASZL K., Vettorazzi – Graszl N.,
Buza, Máj, Petronovics, – Ágoston,
MAKOVI (Hinics 88. p.). Edzô: Kolovics
Zoltán.
Balogh, Cseke, Hudák után Németh Attila
is feliratkozott a maródiak listájára. Ha ez
így folytatódik, a sárga lapok szaporodásáról nem is szólva, lassan elfogy a nagyon vékony keretû celli csapat. A gyenA 6. forduló eredményei: Felcsút–Hévíz 2-0, Integrál-DAC–Haladás 1-0,
Paks–Mosonmagyaróvár 3-0, Budakalász–Gyirmót 2-2, Barcs–BKVElôre 1-0, Ajka–Siófok 1-1, Kaposvölgye–Dunaújváros 2-2.

ge színvonalú mérkôzésen a vendégek
védelme könnyedén verte vissza a vérszegényre sikeredett celli támadásokat.
Az elsô félidôre jellemzô volt, hogy az elsô lövés a 35. percben ment a vendégcsapat kapuja felé. Hegyi balról belôtt labdáját Szabó a jobb kapufa mellett suhintotta ki a játéktérrôl. A második félidô 70.
percéig folytatódott az unalmas, csapkodó játék. A 72. percben azonban megváltozott minden, ugyanis a vendégek egy
ritkán látható szép góllal vezetéshez jutottak. A 16-osnál Buza fejelt vissza egy
labdát, mely a hét méterre a kaputól tisztán maradt Makovit találta meg, aki látványosan hanyatt vetôdve, ollózva védhetetlenül bombázta a labdát magasan a
jobb sarokba. A gól után kapcsoltak a hazaiak magasabb fokozatra, aminek eredménye lett, hogy a 81. percben kiegyenlítettek. Zsömlye a jobb oldalon robbant
be a 16-oson belülre, a védôk hátulról
fellökték, a játékvezetô pedig habozás
nélkül 11-est ítélt. A bûntetôt Hegyi a tôle megszokott nyugalommal küldte a balra mozduló Gyenes mellett a jobb sarokba. (1-1).
»TIM

Új

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente
felelôs kiadó:

Pálné Horváth Mária
felelôs szerkesztô:

Elmaradt mérkôzés:
ros–Hévíz 0-2.

Dunaújvá-

A 7. forduló mérkôzései: szeptember
24., Hévíz–Celldömölk 16.00 óra,
Dunaújváros–Ajka, Siófok–Paks, Haladás–Felcsút, Gyirmót–Kaposvölgye, szeptember 25. Mosonmagyaróvár–Barcs, BKV-Elôre–Integrál-DAC, Balatonlelle–Budakalász.

Tulok Gabriella
a szerkesztôség:

Káldos Gyula, Molnár Gábor,
Nagy Andrea, Pálné Horváth Mária,
Rozmán László, Szigethy Teodóra,
Tarrósy Imre, Vass Veronika,
Völgyi László (nívódíjas),
Horváth Lajos (örökös tag)
hirdetésszervezô:

Nagy Antal (20/921-6324)
szerkesztôség:

A 8. forduló mérkôzései: október 1.,
Budakalász–Celldömölk 15.00 óra,
Paks–Dunaújváros, Haladás–Hévíz,
Felcsút–BKV-Elôre, Integrál-DAC–
Mosonmagyaróvár, október 2., Ajka–Gyirmót, Kaposvölgye–Balatonlelle, Barcs–Siófok.

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

Horváth Attila
nyomda:

Sába Druck Sárvár
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»

A címvédô Celldömölkön
Celldömölki VSE-Mávépcell–FC Sopron 1-3
(1-0)
Celldömölk, szeptember 8., 400 nézô,
barátságos labdarúgó-mérkôzés, vezette: Molnár.
Celldömölk: Szép (Tóth a szünetben) –
Vajda, Kazári, Csákvári, Gyôrvári (Bodor a szünetben) – Zsömlye (Boda 65.
p.), Szabó (Kaisinger 85. p.),
Palkovics (Kóbor 85. p.), Németh A.
(Somogyi 50. p.) – Németh J. (Vér 55.
p.), Hegyi. Edzô: Sebestyén Attila.
Sopron: Horvát T. (Fentôs 75. p.) –
Ibric, Bagoly (Gyôri a szünetben),
Hanák – Vén, Sira (Sifter 65. p.),
Lazic (Zombori a szünetben), Horváth A. (Ivancsics 75. p.) – Luca
(Cigan 65. p.), Demjén (Landerl 60.

p.), Csordás (Cotan a szünetben).
Edzô: Csank János.
A Magyar Kupa címvédô csapata látogatott el elôkészületi barátságos
mérkôzésre, a ligeti sportpályára.
Változatos, küzdelmes elsô félidô végén a többet támadó, de helyzeteit
értékesíteni nem tudó ellenféllel
szemben a 43. percben a hazai csapat szerzett vezetést. Szabó küldte a
16-oson lévô Németh J. fejére a labdát, aki remekül vitte el Ibric elôl,
majd kicselezte vele a rátámadó kapust, és jobbról a hosszúsarokba lôtt.
(1-0). Szünet után gyorsan egyenlített
a Sopron. Az 50. percben röviden szabadítottak fel a hazai védôk, Cotán
szerzett labdát és 7 méterrôl a kapu

Bronzérmes Tigrisek

»TIM

» POSTÁNKBÓL

Országos nôi kispályás labdarúgó tornán szerepelt az Alsósági Tigrisek
csapata augusztus 13-án Simonfán. A lányok NB II-es és megyei I. osztályú csapatokkal mérkôztek, és a vártnál jobban szerepeltek, igazi csapatmunkát végeztek. Hat mérkôzésbôl háromszor gyôztek, egyszer döntetlent játszottak, és két vereséget szenvedtek a Tigrisek, így a dicsôséges harmadik helyezést érték el. A csapat tagjai: Bôsze Veronika, Göcsei
Judit, Kiss Veronika, Nagy Helga, Horváth Anikó, Zsömlye Viktória és Somogyi Alexandra. Edzô: Szép Tamás.
Eredmények: Martonvásár – Celldömölk 0:0, Celldömölk – Nagykanizsa
3:1, Celldömölk – Dombóvár 2:1, Andráshida – Celldömölk 0:2, Zselicszentpál – Celldömölk 1:0, Harkány – Celldömölk 1:0. A kupát a Zselicszentpál nyerte a Dombóvár és a Celldömölk elôtt.
»V.V.

Parlagfüvet gyûjtöttek
Gyommentesítési napot tartottak a Népjóléti Szolgálat munkatársai az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Vas Megyei Intézete és
a Celldömölki Családokért Alapítvány együttmûködési megállapodásának köszönhetôen augusztus 30-án. A program lebonyolítását a családsegítô és gyermekjóléti csoport vállalta magára Balhási István vezetésével. A foglalkozásra az Idôsek Klubjának tagjai és a gyermekklub aktív
résztvevôi kaptak meghívást.
Elsôként dr. Bene László gyermekorvos, tüdôgyógyász szakorvos tartott
elôadást a lakókörnyezetünkben fellelhetô gyomnövényekrôl, valamint az
általuk okozott allergiás megbetegedésekrôl, kiemelten a parlagfû veszélyeirôl. Az elmondottakból kiderült, hogy hazánkban is nagyon magas az
allergiában szenvedôk száma, és ez az arány sajnos egyre növekedik. A
program parlagfûgyûjtéssel folytatódott a Mikes Kelemen és Gábor Áron
utcák által határolt játszótéren, valamint a téglagyári tó Mikes utcai végéhez közel esô területen. Sajnos az egy-másfél órás gyûjtés idôtartama
alatt több zsák is megtelt az egészségre veszélyes növénnyel, ami azt bizonyítja, hogy nem figyelünk eléggé lakókörnyezetünk tisztaságára, rendjére. Az összegyûjtött növényeket elföldeléssel semmisítették meg. A napi program, értékeléssel és a résztvevôk szerény vendéglátásával zárult.
A szervezôk ezúton is szeretnék felhívni a figyelmet a parlagfû és más
allergiát okozó növények irtásának fontosságára.
»V.V.
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közepébe bombázott. (1-1). A gól
után két egyenlô ellenfelet láthattak
a pályán. A 75. percben Szabó eldönthette volna a mérkôzést. Egyedül lépett meg a védôk között, s a kivetôdô Horváth kapusba lôtte a labdát, akit az úgy talált el, hogy le kellett cserélni. Az utolsó öt percben valamennyi fiatal játékosát becserélte a
hazaiak edzôje. A Sopron ekkor fölénybe került, és az utolsó három
percben a maga javára fordította a
találkozót. A 87. percben Hanák egy
bal oldali szöglet után közelrôl paszszolt a kapuba. (1-2). A 90. percben
pedig Cigan egy jobbról belôtt labdát
két lépésrôl fejelte a léc alá. (1-3).

Pápaiak a Kemenesalján
A 123 éves múltra visszatekintô, mintegy
háromszáz tagot számláló pápai társadalmi egyesület, a Jókai Kör elnöksége és
Irodalmi Színpadának tagjai Nagyváradi
József elnök vezetésével Kemenesaljára
látogattak a nyáron. A Kemenesaljai Mûvelôdési Központban Pálné Horváth Mária igazgatónô, a
Kemenesaljai Baráti Kör alelnöke fogadta a küldöttséget,
és rövid ismertetést adott a 19 éve mûködô társadalmi
egyesület munkájáról. Elmondta, hogy a 140 tagú közösség
komoly szellemi tôkével rendelkezik, egyre fontosabb szerepet tölt be a város kulturális és tudományos életében.
Nagyváradi József meghívta a celli egyesületet egy pápai
baráti köri találkozóra.
A program a celli római katolikus kegytemplomban folytatódott, ahol Nagy Péter plébános kitûnô ismertetése alapján ismerhette meg a 250 éves templom történetét, gyönyörködhetett a tárház kincseiben a társaság. Említésre
méltó, hogy a plébános úr a saját gyûjteményébôl egy Jókai-képet ajándékozott a kör elnökének, a nagy magyar író
sajátkezû aláírásával. A küldöttség látogatása a 13. századi dömölki bencés romtemplom, majd a Ság hegyi Trianoni-emlékmû megtekintésével folytatódott. A kitûnôen sikerült kemenesaljai tartalmas program a Sághegyi Múzeum
megtekintésével, a Turista Szálló éttermében elfogyasztott
finom ebéddel, továbbá jó hangulatú társalgással, nótázással fejezôdött be. A jól sikerült programért köszönet illeti
mindazokat, akik felejthetetlenné tették ezt a történelmi
látnivalókban gazdag, szép napot, név szerint Pálné Horváth Máriát, Nagy Péter és Szita Antalt. Kívánjuk, hogy
munkájukat kísérje továbbra is sikerélmény. Megérdemlik.
»Dr. Tungli Gyula

Horgászok figyelem!
PÁPA-BORSOSGYÔR STRANDI TÓ

Újdonság!!!
Afrikai harcsa horgászat
A tóban 5 mázsa afrikai harcsa, 70 mázsa ponty,
valamint ragadozó és apró halak találhatók.

Folyamatos telepítés!
–
–
–
–
–
–

Kínálatunk:
Napijegyes horgászat
Nyolcszemélyes filagóriák
Büfé – Stégek
Gyerekeknek fedett homokozó, hinta
Ingyenes fôzési és bográcsozási lehetôség
Társaságoknak, munkahelyeknek
horgászversenyek lebonyolítását vállaljuk.

Megújult és igényes környezetben várjuk a kellemes
kikapcsolódásra vágyó horgászokat és vendégeinket.

Trenkwalder Multiman Kft.
partnercégei megbízásából
keres
Celldömölk és környéki lakhellyel

operátorokat
nôies feladat ellátására,
2–3 mûszakos munkarendbe
Feltétel:
jó látás, kézügyesség

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Napijegy a helyszínen váltható.
Érd.: 06 30/378-6062
A tó közvetlenül Pápa-Borsosgyôr után
jobbra a fôutvonal mellett található.
Nyitva: minden nap 8 órától sötétedésig.

Megtekinthetôk az idei
év egyéni, csoportos, repülôs
és belföldi üdülések
programfüzetei.
A ciklámen Tourist idei körutas ajánlataiból:

Tel: 06 20/20 350 20 vagy
személyesen
a Celldömölk, Építôk u 8. sz. alatt
NYILVÁNTARTÁSI

SZ: 8222-2/2001

BÚTORVÁSÁR
a celldömölki Lakber Áruházban
Tel.: 95/420-139

2005. 09. 27–29.

Salzburg–Salzkammergut
52.900/fô
2005. 09. 15–18.

Prága–Karlovy Vary
47.900/fô
2005. 10. 13–16.

Salzburg–Chiemsee
65.900/fô
2005. 10. 21–22.

Bécs–Klosterneuburg
29.900/fô

Panka gyerekheverô
Stella 2 szem. kanapé
Tódi 2 szem. kanapé
K 160-as kanapé
K 140-es kanapé
1 szem. heverô, rugós
Konyhai ülôke
Konyhai asztal

14.900
34.900
39.900
44.900
39.900
24.900
2.400
9.900

Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól

2005. 09. 06–12.

Körutazás Erdélyben
62.900/fô
PROGRAMJAINK CELLDÖMÖLKI
FELSZÁLLLÁSSAL, FÉLPANZIÓVAL ÉRTENDÔEK.

FOLYAMATOS VALUTAVÁLTÁS, KEDVEZÔ ÁRFEKVÉSSEL
EGÉSZ ÉVBEN A CIKLÁMEN TOURIST UTAZÁSI IRODÁBAN.

AKCIÓS LAST MINUTE UTAK!

Ciklámen Tourist Celldömölk
Széchenyi u. 2. • Tel./fax: 95/424-616 • 06 30/630-4596

Szekrénysorok, ülôgarnitúrák,
kiegészítô bútorok és matracok óriási választéka!

HELYI HITEL ÜGYINTÉZÉS!
Konyhabútorok egyedi tervezése,
legyártása és beszerelése.

Nálunk a vásárló a legdrágább!

