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CELLI-UDVARHÁZ BT. 
I N G A T L A N  A J Á N L A T A :  

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

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 ga-
rázzsal melléképülettel eladó. I.ár: 15,5 M Ft

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

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

Celld-ön 1+2x1/2 szobás, teljesen felújí-
tott belvárosi lakás eladó. Ir.ár: 7,2 M Ft.

Celldömölkön 2+1/2 szobás, kifogástalan áll.
lakás eladó. Ir.ár: 12,9 M Ft.

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

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

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

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

Celldömölkön 3 szoba+nappalis, 3,5 éve
épült cs. ház eladó. Ir.ár: 16,5 M Ft.

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

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

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház, frekventált helyen
eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Celldömölkön 3 szobás cs. ház 960 m2 telek-
kel eladó. Ir.ár: 15 M Ft.

Celldömölkön 3 sz.+nappalis, cs.ház, 1100 m2

telken eladó. I.ár: 13 M Ft

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

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

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

Celldömölkön 3 szoba+nappalis családiház
2 garázzsal eladó. Ir.ár: 15 M Ft

Celldömölk, Kolozsvári úti üzemanyagkút
(Volán-kút, a Mesteri felé vezetô úton.)

Nyitva: H–V 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó 

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!
9988--aass  bbeennzziinn

Megújult környezetben, a megszokott 
kedvezményekkel várjuk Önöket továbbra is

* Csak 2 éves hûség nyilatkozat esetén, a kedvezményes havidíj (2000Ft).  Egyéb esetben a kiépítés költsége 15.000 Ft. Az Internet akció 
visszavonásig, kizárólag a T&A Celldömölki Kábeltelevízió Kft. hálózatán érvényes. A tájékoztatás nem teljes körû, részletek és további információ:

www.cellkabel.hu címen ill. ügyfélszolgálatunkon: Celldömölk Kossuth L. u. 16. Tel.: 95/423-423!
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» J E G Y Z E T

Gyorsan,
szemfülesen
Rohamtempóban éljük az életünket.
Ráadásul azt mondják: nem árt
szemfülesnek lenni ahhoz, hogy a
jég hátán is megéljünk. Vagyis le-
gyünk gyorsak és szemfülesek? Min-
denki eldöntheti, mi szimpatikus a
számára. A gyorsaságról és a szem-
fülességrôl nekem most más jutott
eszembe.
A gyorsaságról a közlekedés. Mert-
hogy szeretnénk minél gyorsabban
eljutni X pontról Y pontra, és ennek
érdekében sokszor nem törôdünk a
veszéllyel, ami az utakon vár ránk. De
még a sebességhatárt túllépôk is
kisangyalok azokhoz az idômilliomos
fiatalokhoz (vagy idôsebbekhez?) ké-
pest, akik az autóikat, no és a környe-
zetük idegeit nem kímélve gyorsasá-
gi versenyeket rendeznek a közuta-
kon. Ami egyáltalán nem szórakozta-
tó éjjel egykor a pihenni vágyók szá-
mára. De még a dühön túl is jobban
aggasztja az embert, ha belegondol:
ennek baleset is lehet a vége.
A szemfülességrôl sem különöseb-
ben meseszerû a példám. A temetô-
nél járva láttam, amint igazán oko-
san oldotta meg egy utánfutós autós
a lomtalanítási problémáját. A te-
metôi hulladéknak kitett szeméttá-
rolóba halmozta fel, amit otthon
már feleslegesnek gondolt. Gumiab-
roncs, kisebb bútorok, egy-egy ruha-
darab is akadt. Hogy a koszorúk így
már nem férnek a tárolóba? Ugyan
már, ôt nem érdekli. Hogy ízléstelen
dolog? Hogy lehetetlen látvány? Ôt
nem zavarja.
Meddig még?

»TULOK GABRIELLA

Városunk szülötte, Németh Andor író,
költô, kritikus tiszteletére rendez ünnep-
séget a Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pont és Könyvtár Kresznerics Ferenc
Könyvtára október 15-én. A József Attila
barátjaként, szellemi társaként és króni-
kásaként is ismert íróról a 10 órakor
kezdôdô emlékülésen hangzanak el
elôadások Kassai György nyelvész, mû-
fordítótól és Tverdota György irodalom-
történész, egyetemi tanártól. 12 órakor
emléktáblát avatnak Németh Andor tisz-
teletére a vasútállomás elôcsarnokában.

1849. október 6-án Aradon kivégez-
tek tizenhárom honvédtisztet. Né-
gyüket kivégzôosztag lôtte agyon,
kilenc honvédtiszttel a hóhér végzett
a bitón. Magyarország és Erdély telj-
hatalommal felruházott ura, Haynau
tanúk meghallgatása, védôk részvé-
tele nélkül ítélte halálra ôket. E kato-
nák sokban különböztek: néhányan
forradalmárnak vallották magukat,
mások esküjükhöz kívántak hûek
maradni. A magyarokon kívül volt
közöttük német, osztrák, horvát és
szerb, kisnemes, polgár és fônemes,
dúsgazdag és vagyontalan, de egy-
ben azonosak voltak: hôsiesen har-
coltak a magyar szabadságért, nem-
zeti függetlenségünkért, s ezért éle-
tüket áldozták.
Aulich Lajos, Damjanich János, De-
sewffy Arisztid, Kiss Ernô, Knezich Ká-
roly, Láhner György, Lázár Vilmos,
Leiningen-Westerburg Károly gróf,

Nagysándor József, Poeltenberg
Ernô, Schweidel József, Török Ig-
nác, Vécsey Károly gróf halt vér-
tanúhalált. Ezen a napon halt
vértanúhalált Pesten Batthyány
Lajos miniszterelnök.
Emlékezzünk rájuk Márai Sándor
szavaival. „Nevelhetünk-e vala-
kit hazaszeretetre? Mintha azt
mondanám: ‘Korbáccsal és szö-
ges ostorral kényszerítlek, hogy
szeresd önmagad.’ A haza nem-
csak föld és hegy, halott hôsök,
anyanyelv, ôseink csontjai a te-
metôkben, kenyér és táj, nem. 
A haza te vagy, szôröstül-bôrös-
tül, testi és lelki mivoltodban; ô
szült, ô temet el, ôt éled és feje-
zed ki, mind a nyomorult, nagy-
szerû, lángoló és unalmas pilla-
natokban, melyek összessége
életed alkotója. S életed a haza
életének egy pillanata is.”

Emlékezzünk 
a vértanúkra

Emlékülés, táblaavatás

Egészségnapot rendezett az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület szep-
tember 30-án. Míg a felnôtteknek
vérnyomást mértek, a gyerekek ke-
rékpároztak és rajzoltak.

Második alkalommal várta az egész-
ségüket óvókat a civil egyesület a
mûvelôdési központban. A program-
ról dr. Kiss Annamária elmondta: nem
felmérés jellegû a rendezvény, az
emberek figyelmét szeretnék felhívni
arra, hogy ügyeljenek az egészségük-
re. A megjelentek különféle mérése-
ket kérhettek, természetesen ingyen.
Három orvos és öt kórházi asszisztens
mérte a vérnyomást, a koleszterin- és
a cukorszintet. Azok, akik valamilyen
betegséggel küzdenek, megtudhat-
ták, milyen a pillanatnyi állapotuk, az
egészségesek pedig megnyugtatást
kaptak. Dr. Kiss Annamária hangsú-
lyozta, hogy az említett értékekbôl, a
testsúlyból és abból, hogy dohányzik-
e valaki vagy sem, kiderül, hogy vár-
ható-e szív- és érrendszeri megbete-
gedés. A rendezvényen felhívták a fi-
gyelmet az egészségtelen táplálko-
zás, a mozgásszegény életmód ve-
szélyeire. Ha valakinél extra értéke-
ket tapasztaltak, rábírták egy kis pihe-
nésre, tanácsokat adtak, és kérték,

hogy mindenképpen menjen el a há-
ziorvoshoz.
Az egészséges életmódra nevelést
sosem lehet elég korán kezdeni, és
minden lehetôséget meg kell ragad-
ni, hogy a gyerekek is fogékonyak
legyenek rá. Éppen ezért a városi
óvodák nagycsoportosai is részt vet-
tek a programon. Az aszfaltrajzverse-
nyen nemcsak az egészséges ételek-
rôl rajzolhattak, de a helyes közleke-
désrôl is. Utóbbit a gyakorlatban is
kipróbálhatták, rendôrök segítségé-
vel kerékpáros ügyességi versenyen
vettek részt.

Együtt az egészségért

vérnyomást mértek az egészségnapon
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Megkezdôdött az úszásoktatás a
Vulkán fürdôben. A létesítmény ha-
mar kedveltté vált a fürdôzôk köré-
ben, visszatérô vendégei vannak.

Három hete fogadja a látogatókat a
celldömölki fürdô, ami gyorsan nép-
szerûvé vált. Már eddig is sokan vet-
ték igénybe a városból, a városkör-
nyékrôl, a megyébôl, és a környéken
pihenô külföldiek között is vannak
visszatérô fürdôzôk. Akik elégedet-
tek, mert – elmondásuk szerint –
amellett, hogy szép, kényelmes és
nyugodt hely, praktikus és nem utol-
sósorban kedvezôek az árai. A celldö-
mölkiek szerint nagyon kellett már a
városnak a létesítmény. Nemcsak
hétvégente van forgalma, délutánon-
ként, esténként a munkából, iskolá-
ból hazatérôk is szívesen kimennek
úszni, fürdôzni néhány órára. Az ezre-
dik látogató a nyitást követô csütör-
tökön, szeptember 22-én lépett a lé-
tesítménybe. Treiber Istvánnét Fehér
László polgármester és Bakó István,

az ezredik látogatót köszöntötték

Hamarosan befejezôdnek a megyei
közútkezelô társaság beruházásá-
ban megvalósuló útjavítási munká-
latok, amelyek a Celldömölkre be-
vezetô utak mellett a városban lévô
szakaszokat is érintettek.

Háromszázharmincmillió forint érté-
kû, európai uniós projektbôl valósítja
meg a Vas Megyei Állami Közútkeze-
lô Kht. 25 kilométernyi út javítását a
kistérségben, tudtuk meg Vörös Ár-
pádtól, a közútkezelô társaság fej-
lesztési és építési osztályvezetôjétôl.
A beruházás a Jánosháza és Celldö-

mölk közötti állami utat, a bobai be-
kötôúttól a megyehatárig tartó sza-
kaszt, valamint a Gérce felé vezetô út
intaházi elágazóig tartó szakaszát je-
lenti. Az augusztusban kezdôdött
munkálatok során az utak felületi be-
vonatot kaptak. Ez megelôzô karban-
tartásnak számít, amivel megakadá-
lyozzák, hogy a csapadék beszivárog-
jon, ezáltal megelôzik a kátyúk kép-
zôdését. A bevezetô utak mellett a
városban lévô egyes útszakaszokon
is dolgoztak a munkagépek. Javításo-
kat végeztek a Sági útnak a SPAR üz-
letig tartó szakaszán, emellett az

a fürdôt üzemeltetô Városgondnok-
ság igazgatója köszöntötte ez alka-
lomból egy októberre szóló bérlettel.
A nyugdíjas asszony elôször jött a für-
dôbe, de mint mondta, ezután is szí-
vesen látogatja a létesítményt, ami
nagyon tetszik neki.
Nemcsak a fürdôzôk, hanem az
úszást kedvelôk is megtalálják a
sportolási lehetôséget a celldömölki
fürdôben. Szeptember utolsó heté-
ben az óvodások és iskolások úszás-
oktatása is megkezdôdött. Az úszás
alapjait oktatók és testnevelô taná-
rok ismertetik meg a gyerekekkel. Az
uszodában szinte sosem üres a tan-
medence, hiszen egyrészt a délelôtti
órarendbe beillesztve oldják meg az
iskolák az oktatást, másrészt a dél-
utáni órákban is igénybe veszik a
medencét. Nemcsak a város és a
kistérség iskolái járnak a fürdôbe, be-
jelentkeztek már a répcelaki és az
ikervári iskolások, a sárvári gimnazis-
ták is. Bakó István úgy véli, a tanme-
dence igény szerint kettéválasztható,

Úszásoktatás az új fürdôben
amit úgy még jobban ki lehet hasz-
nálni. Az iskolák a hatsávos úszóme-
dence négy sávján is úszhatnak dél-
elôttönként, a többi helyet a délelôt-
ti vendégeknek tartják fenn. Az igaz-
gató hozzátette: igény van a bébik és
a felnôttek úszótanfolyamaira is,
ezért hamarosan ezek a korosztályok
is részt vehetnek úszásoktatásban.
A fürdôben folyamatosan végzik az
apróbb javításokat, kiigazításokat,
hogy még kényelmesebb legyen a
használók számára. A városlakók re-
ményei szerint a fürdô második üte-
mében készülô kinti bébimedence és
a hatszáz négyzetméteres élményme-
dence (összehasonlításképp megjegy-
zendô, hogy az úszómedence négy-
száz négyzetméteres) még több szó-
rakozást nyújt, még több vendéget
vonz majd. S ha majd évek múltán
kiépülnek a környezetében a szállás-
és vendéglátóhelyek, akkor méltán le-
het versenytársa bármely más fürdô-
centrumnak. 

»TULOK G.

Arany János utca kétrétegû, szórt fe-
lületû bevonatot kapott, és kiegyenlí-
tô réteggel látták el a Volán teleptôl
vezetô szakaszt is. Azokon a helye-
ken, ahol már nagyon rossz állapot-
ban voltak, ott rendbe hozták az út-
szegélyeket is. Az utolsó munkafázi-
sok között felfestették a forgalom-
technikai jelzéseket, a CellVíz Kft. pe-
dig az aknatetôk felemelését végzi.
Vörös Árpád elmondta, hogy a beru-
házás összegének 90 százaléka uniós
pályázati összeg – ebbôl 75 százalék a
strukturális alaptól, 25 százalék köz-
ponti forrás –, tíz százaléka pedig út-
elôirányzati alapból való. A pályázat-
nak megfelelôen kizárólag fenntartá-
si jellegû munkálatokat végezhettek.

»T.G.

Tél elôtti útjavítás

az alsósági berzsenyi iskola diákjai úszni tanulnak
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Ôszi napsugarak simogatták a szü-
reti felvonulás résztvevôit és a kö-
zönséget. A Sághegyi Szüreti Napo-
kon, szeptember utolsó és október
elsô napján, helyi csoportok, ven-
dég együttesek mutatkoztak be, és
ellátogattak településünkre a test-
vérvárosok küldöttségei is.

A hagyományokhoz híven idén is
megrendezte a mûvelôdési köz-
pont és a város önkormányzata a
szüreti napok programsorozatát,
amelyet idén még az idôjárás sem
rontott el. Pénteken egy kiváló
színházi darabbal, a szombathelyi
Eötvös iskola Dzsungel könyve mu-
sical-elôadásával kezdôdött a ren-
dezvénysorozat. Az esti kiállítás-
megnyitó után magyar nóta és ci-
gányzene esten szórakozhatott a
közönség. Szombaton már délelôtt
voltak érdeklôdôk a kirakodóvásár-
ban és a vidámparkban, délután
pedig a szüreti felvonulás résztve-
vôit várták az érdeklôdôk. A felvo-
nulók elôször Izsákfán és Alsóságon
tartottak bemutatókat, majd a für-

dôtôl induló menet a városközpon-
tig fogadta a tapsokat. A menetben
lovasok, lovas kocsi, táncosok, bá-
bosok, fúvósok és mazsorettek, ke-
rékpárosok és autók vonultak fel. A
szabad téri színpadon a celldömöl-
ki, a tapolcai és az olasz testvérvá-
ros, Pagnacco táncosai léptek fel, a
téren pedig autós és motoros be-
mutatót tartottak. Este a Deák Bill
Blues Band zenéje töltötte be a te-
ret, majd a tûzijáték fényei az eget.
A polgármesteri hivatalban Celldö-
mölk négy testvérvárosának delegá-

cióját fogadták. Fehér László polgár-
mester köszöntötte az Erdôszent-
györgyrôl, az olasz Pagnaccoból és
Serramazzoniból, valamint az auszt-
riai Neudauból érkezôket. Tar And-
rás, Erdôszentgyörgy polgármestere
viszontüdvözletében megköszönte a
meghívást. „Szükség van az ilyen ün-
nepségekre, beszélgetésekre, hogy
együtt teremtsük meg az igazságo-
sabb, szebb jövôt. Ez a közös Európa
üzenete”, mondta. Raimund Pickl,
neudaui városvezetô örömét fejezte
ki, hogy a régóta tartó kapcsolat so-
rán celldömölki barátokra, ismerô-
sökre talált. Gratulált a városvezetés-
nek ahhoz, hogy Celldömölk az utób-
bi években szépen fejlôdik. Serrama-
zzoni polgármestere, Luigi Ralenti
köszöntôjében szintén arról szólt,
mekkora elôrelépéseket tett a város,
és kívánta, ez a jövôben is így le-
gyen. Pagnacco városát a tánccso-
port képviselte, így annak vezetôje,
Diego Minisini adta át az otthoniak
üdvözletét.
A köszöntések után ajándékokat ad-
tak át egymásnak az öt város veze-
tôi. Tar András egy gyökeret nyúj-
tott át a celldömölkieknek, utalva
szimbolikus jelentésére. Diego
Minisini két üveg borral ajándékozta
meg a celldömölki városvezetést.
Elmondta, hogy abban a két üveg
borban a világ több részérôl való
négyszáz tôke szôlôjének bora van.
Az érdekesség mellett a különleges-
ségét az adja, hogy évente két üveg

Szüret a Ság tövében

a testvérvárosok delegációi is eljöttek a szüreti napokra

a fúvósok zenéjére mazsorettek táncoltak

bort adnak át, egyiket a pápának, a
másikat az olasz államfônek. Most
Celldömölk kapta meg a két üveg
nemes nedût.

»TULOK GABRIELLA

A szôlészet és borászat kiegészítôi címmel nyílt kiállítás a mûvelôdési
központ galériáján. A tárlaton borcímkék, képeslapok, bélyegek, fotók,
borosüvegek láthatók, valamint a különbözô borvidékeket bemutató
dokumentációk. A helyi gyûjtôk anyagain a szôlô és a bor a legváltoza-
tosabb formában jelenik meg, mint motívum, szimbólum, kifejezési
eszköz. A Schiffer Ferenc, Kiss László, dr. Hollósy István és Hetényi Jó-
zsef gyûjteményébôl álló kiállítás által képet kaphatunk arról, hogy a
szôlô és bortermelôk az ország különbözô borvidékein hogyan próbál-
ják eladhatóvá tenni portékájukat. A hét vidékrôl, az alföldi, egri, tokaj-
hegyaljai, balaton-felvidéki, somlói, soproni és Ság hegyi borvidékrôl
származó kiegészítôkbôl és dokumentumokból megismerhetjük az
egyes borvidékek jellemzô sajátosságait. Sopron bortermelése a törté-
nelem folyamán mindig megkülönböztetett figyelemnek örvendett. A
XIX. század elejéig a fehérbort, késôbb a vöröset termelték elôszeretet-
tel. Badacsony és környéke Magyarország egyik leghíresebb borvidéke,
ahol már az ókori rómaiak is termesztették „a hegy levét”. Nedûje ma-
gas alkoholtartalma, jellegzetes aranysárga színe miatt kedvelt. A som-
lói borokat több évig fahordóban érlelik, így téve teljessé a sajátos
somlói karaktert. A tokaji nedû a köztudatban „a borok királya és a ki-
rályok bora”. A vidék szôlôkultúrája több ezer évre tekint vissza. A vi-
lágszerte híres egri bikavér több fajta szôlôbôl készül, fûszeres zamata,
fanyar ízvilága mindenki számára ismerôs.

»REINER ANITA

jelmezesek színesítették a menetet  
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„Mindannyian félszárnyú angyalok
vagyunk, ahhoz hogy repülni tud-
junk, egymásba kell kapaszkod-
nunk.” Ez lehetne a mottója annak a
megható ünnepségnek, amelyet
szeptember 23-án tartott a Vas Me-
gyei Mozgássérültek Egyesülete cell-
dömölki csoportja abból az alkalom-
ból, hogy a helyi központú, de a
kistérség egészére kiterjedô szerve-
zet ez évben ünnepli fennállásának
15. évfordulóját.
Holpert Jenôné, a szervezet vezetôje
elmondta: személyes indíttatású, köz-
vetlenül megélt drámai helyzet vette
rá, hogy megalapítsa a ma már 810
tagot számláló egyesületet. Ehhez

természetesen segítséget kapott az
akkor már jól mûködô megyei egye-
sület elnökétôl, dr. Dalos Jánostól, aki
mindenben támogatta a celli szerve-
zet kezdeti és jelenlegi mûködését is.
Az ünnepségen Fehér László, Celldö-
mölk polgármestere köszöntötte az
egyesület tagjait, aktivistáit. Beszédé-
ben többek között elmondta: mai ro-
hanó világunkban példaértékûnek
számítanak az olyan egyesületek,
csoportok, szervezetek, amelyekben
az összefogásé a fô szerep, amelynek
tagjai együtt és egymásért dolgoz-
nak, tevékenykednek. Az ünnepsé-
gen részt vettek országgyûlési képvi-
selôink, Horváthné Stukics Erzsébet és
Szabó Lajos, akik hangsúlyozták: párt-
állástól függetlenül mindenkori fela-
datként kell számon tartani a  közé-
pületek akadálymentesítését, a moz-
gássérültek anyagi támogatását és
erkölcsi megbecsülését. Az ünnepsé-
gen a 28 meghívott kistérségi polgár-
mester közül egyedül Cseledi Jenô,
Kemenesmihályfa polgármestere vett
részt, akire a szervezet vezetôi és tag-
jai már hosszú évek óta számíthatnak.
Holpert Jenôné beszámolt az egyesü-
letben végzett munkáról, a kézimun-
kaszakkör mûködésérôl, a hangulatos
kirándulásokról, természetgyógyá-
szati és termékbemutatókról, orvosi

Tizenöt éves egyesület

holpert jenôné adott át elismeréseket a csoport tagjainak

Évente rendez megemlékezést a Ke-
menesaljai Trianon Társaság a Ság he-
gyi emlékmûnél. Idén Horváthné
Stukics Erzsébet országgyûlési képvi-
selô köszöntötte a megjelenteket, és
emlékeztetett arra, hogy a Trianoni
békediktátum elleni tiltakozásul
emelte Kemenesalja népe 1934-ben
a keresztet. Köszöntötte Gede Györ-
gyöt, aki 71 éve is jelen volt a kereszt
felállításánál. Az ünnepség szónoka
Kiss Dénes babérkoszorús költô, az
Országos Trianon Társaság elnöke
volt. A szónok az országon belül és kí-
vül bennünket körülvevô Trianonról
szólt. Elmondta: ellenérdekelt népek
vannak köröttünk, akik kaptak a konc-

Trianonra emlékeztek

elôadásokról, valamint az évente
egyszer megrendezésre kerülô rok-
kantszentmisérôl. Köszönetet mon-
dott mindenkinek, akik valamilyen
módon segítik a szervezet munkáját.
Az egyesület tagjai 14 éve vesznek
részt az Art Kulturális Fesztiválon,
ahonnan 1992-ben országos elsô,
1994-ben második, 2005-ben pedig
két harmadik helyezést hoztak el.
Holpert Jenôné 2003-ban lelkiismere-
tes és áldozatkész munkájáért mi-
niszterelnöki kitüntetést vehetett át.
Tagja az Országos Fogyatékosügyi Ta-
nács Civil Mûhelyének, ápolja a Ba-
logh Zsolt, Kiss Balázs és a megyei
egyesület által létrehozott Keme-
nesaljai Mozgássérültekért Alapít-
ványt. A klubban rendszeresen meg-
tartják a nônapi, karácsonyi, gyer-
meknapi ünnepségeket, ahol saját
készítésû ajándékokkal kedvesked-
nek a tagoknak.
Mozgássérültnek lenni nem jelenti
azt, hogy gondolataink, vágyaink és
elképzeléseink különböznek a nem
mozgássérült, ép embertársakétól.
Sokszor nehezebb egy szerzett sérü-
léssel beilleszkedni a társadalomba,
mint egy veleszületett problémával.
Elkel nemegyszer a lelki segítség,
ami sokszor többet jelent, mint az
anyagi támogatás. Ennek a helyzet-
nek a kezelésében járnak élen a cell-
dömölki egyesületben immár több,
mint egy évtizede. 

»TAKÁCS M. TÜNDE

horváthné stukics erzsébet és horváth melinda 

koszorúzott a fidesz mpsz nevében

ból, amit elvenni nem tudtak volna.
Véleménye szerint a történelemben
van mögöttünk sötétség, hiszen a
honfoglalás elôtti idôbôl csak az ava-
rokat és a hunokat említik, holott vol-
tak már itt magyarok korábban is.
Nyelvi és régészeti bizonyítékai is
vannak annak, hogy az etruszk ma-
gyarok 3500 éve itt éltek a Kárpát-
medencében. A trianoni békeszerzô-
dés nem a kezdete, hanem csak a hi-
vatalos betetôzése volt egy több ezer
éves törekvésnek, hogy itt tiszta ger-
mán vagy tiszta szláv terület legyen.
Az ünnepi mûsor elhangzása után ci-
vil szervezetek és pártok képviselôi
helyezték el az emlékezés koszorúit.
Majd Heim Géza, a Kemenesaljai Tria-
non Társaság elnöke mondott zárszót,
aki sajnálkozását fejezte ki, hogy egy-
re kevesebben vesznek részt a
megemlékezéseken, de – hangsú-
lyozta – akik itt vannak, azok tudják,
mit jelent Kemenesaljának a kereszt.

»T.G.

A Ság hegyi Trianoni-kereszt felállításának évfordulóján megemlékezést
tartottak. Az október 24-i ünnepségen civil szervezetek helyezték el koszo-
rúikat az emlékmûnél.



7

»  K R Ó N I K A

Beszélgetés az utcán
A Magyar Szocialista Párt ország-
gyûlési és önkormányzati képviselôi,
aktivistái az utcákon, nyílt tereken
folytatnak beszélgetést az embe-
rekkel országszerte. Szeptember
22-én Szabó Lajossal találkozhattak
a celldömölkiek.

Szabó Lajos országgyûlési képviselô
Fehér László polgármesterrel, Fódi Ká-
roly megyei közgyûlési képviselôvel
és helyi párttagokkal a piacon invitál-
ta beszélgetésre a celldömölkieket.
– Fontosnak tartjuk, hogy az emberek
tudják, mi és miért történik az or-
szágban, ezért van szükség ezekre a
találkozókra. Az MSZP azt szeretné,
ha az emberek megismernék a valós
helyzetet, szeretnénk minél széle-
sebb körû párbeszédet kialakítani –
mondta Szabó Lajos.
A beszélgetésen szó esett arról, hogy
az áfa, illetve a személyi jövedelem-
adó csökkentése milyen megtakarítá-
sokat jelent a családok számára, a fe-
kete- és a szürkegazdaság felszámolá-
sára tett intézkedésekrôl, a családi tá-
mogatások emelésérôl, a tanulási
esélyek növelésérôl. Az érdeklôdôkkel
szót váltott a gazdaság helyzetérôl, az
egészségügyben elindult folyamatok-
ról. A politikus elmondta: bátorság kell
ahhoz, hogy egy kormány a közjó ér-

dekében szakítson a kialakult gyakor-
lattal, és akkor is döntést hozzon, ha
azt mások hosszú éveken át halogat-
ták. Intézkedéseikkel biztonságot te-
remtenek az állampolgároknak, és a
támogatások igazságosabb elosztásá-
val esélyt teremtenek a rászorulóknak
is. A képviselô hozzátette: kedvezô a
fogadtatása azoknak az elképzelések-
nek, amelyeket a kormány a Száz lé-
pés program keretében elindított.
A MSZP képviselôi október 2-ig három
héten át találkoztak az emberekkel az
utcákon, nyílt tereken. A találkozás
után is várják a visszajelzéseket, ja-
vaslatokat a már megtett, iletve a jö-
vôbeni intézkedésekkel kapcsolatban.

»TULOK G.

Kihelyezett ülést tartott Celldömölkön a
Vas Megyei Munkaadók és Gyáriparosok
Szövetsége a Vulkán fürdô konferenciater-
mében szeptember 16-án. Az ülésen a
celldömölki vállalkozások és cégek is kép-
viseltették magukat. A megjelenteket Fe-
hér László polgármester köszöntötte, majd
a vendégeknek bemutatta a városban fo-
lyó fejlesztéseket, beruházásokat. Hangsú-
lyozta, hogy Celldömölk az idegenforga-
lom és turizmus fejlesztésére alapozza jö-
vôjét, amivel új munkahelyeket szeretné-
nek teremteni. A fejlesztés része a Vulkán
fürdô, illetve a Ság hegy alatt megvalósu-
ló beruházás, a raktártelep felszámolása és
idegenforgalmi központtá való átalakítása.
Söptei Józsefné alpolgármester, aki a me-
gyei szövetség elnökségi tagja is, a celldö-
mölki vállalkozások helyzetét vázolta.
Kiemelte egyebek mellett az új beruházás-
ként induló Wewalka cukrászüzemet, illet-
ve a korábban felszámolás alatt álló, és új-

ra sikeres vállalkozásként mûködô Cell-
modul bútorgyártó üzemet. Ugyanakkor
szólt arról is, hogy sajnos ismét van felszá-
molás alatt álló könnyûipari cég a városban.
Az ülésen Kondor János, a megyei szövet-
ség elnöke vitaindítójában arra a kérdésre
kereste a választ: milyen világgazdasági ke-
retben dolgoznak a magyar vállalkozások.
Elmondta: a távol-keleti országok piacra tö-
rése felborítja a kialakult gazdasági rendet.
Harcok folynak a tôkéért, versenyfutás van
a világban a nyersanyagért. Véleménye
szerint az új rendben az Európai Uniónak,
Magyarországnak, a hazai vállalkozóknak is
meg kell találniuk a helyüket. A kihívások-
nak csak úgy tudnak megfelelni, ha rugal-
masan reagálnak a változásokra, fejleszté-
seket folytatnak. Kitörési pontként jelölte
meg az egészség- és gyógyturizmust, hi-
szen az unió társadalma öregszik, ugyanak-
kor jelentôs hangsúlyt fektetnek az idôs
emberek ellátására. »T.G.

Celldömölk már évek óta részt
vesz az iskolatej akcióban – tud-
tuk meg Horváthné Varga Margit-
tól, a polgármesteri hivatal titkár-
sági ügyintézôjétôl. A földmûve-
lésügyi és vidékfejlesztési minisz-
ter rendeletben szabályozta, hogy
az iskolatej-program ôszi szakasza
két ütembôl áll. Az elsô szeptem-
ber 1-jétôl október 31-ig, a máso-
dik november 1-jétôl december
31-ig tart majd. Ez iskolai napok-
kal kifejezve 53 tanítási napot je-
lent. Celldömölkön a szervezési
munkák után október 3-tól indult
a program, ezen a napon vehet-
ték elôször kezükbe a gyerekek a
két deciliteres poharas tejet. Cell-
dömölkön az általános iskolások
és a hatosztályos gimnazisták igé-
nyelhették az iskolatejet. Az isko-
lák elôször felmérték a szülôk igé-
nyeit, majd a végleges létszámot
eljuttatták az önkormányzathoz. A
Gáyer iskolából 320, az Eötvösbôl
214, Alsóságról 76, míg a gimná-
ziumból 12 tanuló kapja meg a
napi két deciliter tejet az iskolá-
ban. A város önkormányzata a
ténylegesen elfogyasztott tej
után a nettó összeget kapja meg
támogatásként (egy pohár nettó
ára 30 forint), míg a mindenkori
hiányzó tanulók költségeit, vala-
mint az áfát az önkormányzat fi-
nanszírozza. A szállítási szerzôdés
értelmében az INDEFCO 2000 Kft.
szállítja a tejet az iskolákba, ahol
egy-egy megbízott személy osztja
ki a gyerekeknek. A 622 darab két
deciliteres tej naponta 124, 4 liter
tejet jelent, míg október 3-tól a
téli szünet kezdetéig összesen
6593, 2 liter tejet fogyasztanak
majd el a gyerekek. Horváthné
Varga Margittól azt is megtudtuk,
hogy az idei tanévben keveseb-
ben igényelték az iskolatejet,
mint tavaly, pedig nagyon
hasznos lenne, fôleg azoknak a
diákoknak, akik reggeli nélkül in-
dulnak iskolába.

»VASS VERA

szabó lajos a piacon beszélgetett az emberekkel

Iskolatej
tízóraira

Kitörés a gyógyturizmussal
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„Ôseinktôl kincsekkel teli tarisznyát
kaptunk örökségbe, de mintha az
utóbbi évtizedekben ezeket a nagy-
szerû ajándékokat egyre gyakrabban
üveggyöngyökre cserélnénk. Vegyük
birtokba, ismerjük meg, fényesítsük
újra, és adjuk tovább az eleinktôl ka-
pott mesebeli kincseket!” – ezzel a
mottóval intézett felhívást a Magyar

Olvasástársaság mindazokhoz, akik-
nek fontos a népmesék fennmaradá-
sa és a mesékben élô bölcsesség to-
vábbhagyományozása. Emellett a
társaság elindította azt az új kezde-
ményezést, miszerint Benedek Elek
születésnapját, szeptember 30-t,
ezentúl a népmese napjaként tisztel-
jük. A Kresznerics Ferenc Könyvtár is
csatlakozott a felhíváshoz, és Mese-
lánc címen rendezett programot a
mesélni szeretô gyerekeknek és fel-
nôtteknek. A jeles ünnepen résztve-
vôk egymást felváltva mondták el
kedvenc meséjüket. Elsôsorban Be-
nedek Elek által gyûjtött mesék
hangzottak el, emellett a magyar
népmesék is kedveltek voltak. A
programon részt vevô gyerekek ezen
a napon egy képzeletbeli tarisznyá-
val térhettek haza, melynek mélyén
ott lapult a kincs, a lelkükhöz oly kö-
zel álló, mesebeli világ.

»REINER ANITA

Harminc évvel az árvíz után ismét gátat
építettek Pápocon, a Rába partján. Sze-
rencsére nem élesben ment a mentés,
gyakorlatot folytattak a szakemberek a
lakókkal együttmûködve. 1965-ben, az
árvíz idején 60-70 embert kellett kimen-
teni a pápoci Kossuth utcából, a terület
azóta is veszélyeztetettnek számít. Az
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Igazgatóság a megyei katasztrófa-
védelmi igazgatóság sárvári parancsnok-
ságával közösen tartott mentési gyakor-
latot és árvízvédelmi bemutatókat szep-
tember 23-24-én. A gyakorlat fikciója az
volt, hogy a Rába vize átlépi a töltésko-

ronát. A gyôri vízügyi osztag riadót ren-
delt el, riasztották a polgárvédelmet is. A
veszélyeztetettnek számító Kossuth utca
tizennégy házából nyolc személy menté-
sét oldották meg.
Kettôs célja volt a gyakorlatnak: éles kö-
zeli helyzetben kipróbálták a lokalizációs
mûvek megépítését, illetve a lakosság
gyors és hatékony informálását, tudtuk
meg Janák Emiltôl, az Észak-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság igazgatójától. Az árvízvédelmi bemu-
tatók során egyebek mellett építettek
lokalizációs töltést egy tízméteres szaka-
szon, és a vízminôség védelméért az
úszó szennyezéseket, például olajat is
eltávolítottak. Kovács Imre polgárvédel-
mi alezredes, a sárvári parancsnokság
vezetôje szerint azért, mert most nincs
víz, az nem jelenti azt, hogy nem lehet.
Ezért kell felkészülni a lehetséges árvíz-
re, pontosítani, összehangolni, katasztró-
fahelyzetben kinek mi a feladata. A
mentésben részt vettek a helyi polgárvé-
delmi erôk is, melynek vezetôjeként Pap
Zoltán polgármester is kint volt a tölté-
sen. Az 1965-ös árvízre visszaemlékezve
mondta: reméli, élesben nem kerül sor
árvízi mentésre, de nyugodt, mert felké-
szültek a szakemberek.

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár színházi elôadásokat
hirdet a 2005/2006-os évadra.

Felnôtteknek szóló elôadások:
Október 29. 19 óra – Kacsoh Pongrác-
Heltai Jenô: János vitéz, daljáték két
részben a Tihanyi Vándorszínház mû-
vészeinek elôadásában. Szereplôk:
Bognár Rita, Drackner Roland, Tihanyi
Tóth Csaba, Révész István, Tihanyi
Tóth László.

2005. november – Bencsik Imre: Köl-
csönlakás, bohózat két részben a Bu-
dapesti Vidám Színpad mûvészeinek
elôadásában. Szereplôk: Harsányi Gá-
bor, Csala Zsuzsa, Straub Dezsô, Jakus
Tímea, Rátonyi Hajni, Gergely Róbert,
Sáfár Anikó.

2006. január – Heltai Jenô: A néma
levente, vígjáték két részben a Bu-
daörsi Játékszín mûvészei elôadásá-
ban. Szereplôk: Nyertes Zsuzsa,
Horavecz Levente, Koncz Gábor,
Gregor Bernadett, Éless Béla.

A bérleteket október 20-ig lehet
megváltani a következô árakon: I.
hely 6000 forint, II. hely 5700 forint,
nyugdíjas és diák: 5400 forint.

A gyermekszínházi elôadásokat adott
napokon 10 órakor az óvodások, 14
órakor az iskolások láthatják.
Október 21. – Alice csodaországban,
„zenés felfordulás” a gyôri Holle
Anyó Színház elôadásában
November 18. – A brémai muzsiku-
sok, bábjáték a gyôri Vaskakas Szín-
ház elôadásában
December 9. – 10 órakor Bábshow, a
Gáyer Gyula Általános Iskola Tücsök
bábcsoportjának elôadása; 14 órakor
Zalatnay Edith: Szerencsét tojó tik, a
Soltis Lajos Színház elôadása
Január 20. – Az Alma együttes kon-
certje gyerekeknek
A gyermek színházbérlet ára négy
elôadásra 1200 forint. A bérletváltás
végsô határideje: október 15. A meg-
maradó helyek függvényében jegy-
vásárlásra is lesz lehetôség elôadá-
sonként 400 forintért.

Mesékbôl fûzött lánc Színházi
elôadások

Felkészültek az árvízre

Adományokat gyûjt a Beteg és Gyógyíthatatlan Beteg
Gyermekekért Misszió Alapítvány. Október 12-én, 10 és
18 óra között a mûvelôdési központban a rászoruló gye-
rekek számára gyûjtik az élelmiszeradományokat. Októ-
ber 21-én 18 órakor Szöllôsi Enikô budapesti képzô- és
iparmûvész  számítógépmontázsaiból nyílik kiállítás az
intézmény galériáján. A gyûjtemény a párizsi világkiál-
lítás nyertes anyaga, amelynek darabjait most meg le-
het vásárolni. A befolyt összegbôl a Kemenesaljai Egye-
sített Kórház szülészet-nôgyógyászati osztályának vásá-
rol az egyesület nélkülözhetetlen orvosi mûszereket.

Adományokat gyûjtenek
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A 2005. évet József Attila emlékévnek
nyilvánították a költô születésének
centenáriuma alkalmából. Ennek kap-
csán országszerte rendeznek meghitt,
méltó ünnepségeket a „proletárköl-
tô” emléke elôtt adózva. Celldömöl-
kön Kiss Zsuzsanna, a debreceni re-
formátus gimnázium magyartanára
tartott elôadást, aki hat éven keresz-
tül a celli gimnáziumban is tanított. A
könyvtárlátogatók az „Irodalomórák
idôseknek és haladóknak” címû prog-
ramsorozatból is emlékezhetnek a ta-
nárnôre. A tíz alkalomból álló – költô-
ket és írókat bemutató – érdekes
elôadássorozata annak idején sokakat
vonzott a könyvtárba. Most, az em-
lékév kapcsán József Attila került a
középpontba.  Szenvedésekkel teli
életét, hányatott sorsát ismerhették
meg a költészetet kedvelôk egy rend-
hagyó irodalomóra keretében, szep-
tember 23-án a könyvtárban.
Kiss Zsuzsanna vonzódása József Atti-
la költészetéhez évekkel ezelôtt ala-
kult ki. Egyetemistaként más nézô-
pontból látta meg mûvészetét, ekkor

fedezte fel benne a szenvedô ember
arcát. Addig ösztönös volt a vonza-
lom iránta, de akkor tudatosodott –
mondta el a tanárnô. „A mindenség
summáslegénye” címet viselô
elôadáson a jelenlevôk azt a folya-
matot követhették végig, hogyan ju-
tott el az öngyilkosságig az ember, és
milyen magaslatokig jutott el a költô.
Elhangzott, hogy József Attila abban a
32 évben volt halott a szakma és a
nagyközönség számára, amíg élt. A
szeretetre lett volna legnagyobb
szüksége, azonban az anya, apa és
világhiányban szenvedô költô ezt
nem kaphatta meg. A költészet csu-
pasz fegyverével állt szemben azzal a
világgal, amely megölte ôt. Élete tra-
gédiája, hogy mûvészetének ilyen
gyalázatosan keserû lét volt az ára.
Halála után vált igazán naggyá, te-
metésén nem a költôt, hanem a gye-
rekembert siratták. Kiss Zsuzsanna bí-
zik benne, hogy József Attila még ma
is üzen az olvasók számára, hiszen az
ember meghalt, de a költô él.  Az iro-
dalmi esten megzenésített versek is

elhangzottak, és a könyvtár olvasói is
közremûködtek József Attila költemé-
nyeinek elôadásával.

»REINER ANITA

A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban
ünnepélyes keretek között szeptem-
ber 22-én leplezte le Vinter József
igazgató Illés Erika szobrászmûvész
alkotását, Berzsenyi Dániel gipszbôl
készített mellszobrát. A mûvésznô
munkásságát Dózsáné Balogh Viola

igazgatóhelyettes méltatta, és pár-
huzamba állította a szobrász életútját
„Dani uraság” életével. Az ünnepi
mûsorban Pethô Boglárka Berzsenyi
A közelítô tél, Jakab Attila a költô A
magyarokhoz II. címû versét szavalta
el. Felcsendült a Búcsúzás Kemenes-

Aljától címû mû az
iskola énekkarának
elôadásában.
Celldömölkön több
kültéri szobor, dom-
bormû dicséri Illés
Erika keze munká-
ját. Szeptember 22-
étôl volt iskolájának
egyik ékeként lát-
hatják a diákok, ta-
nárok és a gimná-
ziumba érkezô ven-
dégek Illés Erika
mûalkotását, az is-
kola névadójának
gipszszobrát.

»V.V.

Jótékonysági koncertet rendez az Ómuzsika
Együttes október 15-én 18 órától a Kemenesal-
jai Mûvelôdési Központban és Könyvtárban. A
hangverseny bevételét az erdélyi Ülke és
Székelyszenttamás árvízkárosultjainak megsegí-
tésére fordítják.
A mûsorban Kemenesalján élô, illetve elszár-
mazott mûvészek és mûvészeti csoportok lép-
nek fel: Deák György – gordonka, Deák Anna –
hegedû, Németh Andrea – gordonka, Bejcziné
Németh Tünde – zongora, Király Consort, Se-
bestyén Péter – gordonka, Ostffyasszonyfai Ci-
terazenekar és Népdalkör, Kemenesmagasi Ci-
terazenekar, Celldömölki Néptáncosok, a Ber-
zsenyi Dániel Gimnázium diákjai, a Szent Be-
nedek Általános Iskola énekkara, az Ómuzsika
Együttes.
A koncert hallgatói pénzadományt helyezhetnek
el a helyszíni gyûjtôládákba, illetve a nagyobb
összegû adományokat számlára is feladhatják.
(Számlaszám: 14100189-63344649-01000006,
a vállalkozók az adományt adójukból visszaigé-
nyelhetik.)

A mindenség summáslegénye
I R O D A L O M Ó R A  J Ó Z S E F  A T T I L Á R A  E M L É K E Z V E

kiss zsuzsanna beszélt a költôrôl 

a könyvtári rendezvényen

Berzsenyi-szobrot avattak Zenével az árvízi
károsultakért



V E G Y E S  »

10

P
11

14

17

22

27

32

39

43

48

53

O

2

12

28

54

3

23

35

40

49

58

4

24

33

50

55

5

18

29

34

44

6

25

38

45

7

15

19

32

35

56

8

13

17

20

29

41

46

51

9

16

30

36

41

51

59

10 11

21

38

52

Á

31

42

47

60

26

37

57

Vízszintes: 1. A válasz elsô része 12. Lakásban él 13. Mûszál 14.
Ilyen a dühös kutya 16. Üdítôital 17. Országos Pedagógiai Intézet 18.
Pond 19. Anyu párja 21. -kor, németül 22. Gauss 23. A repülôgép
vezetôje 26. Kábítószer 27. Fordítva vagy! 29. Bagolyfajta 31. Kér-
dôszócska 32. Arrafele! 33. Zaj 36. Értem 39. … est omen 41.
Nagyragadozó 43. Férfi 44. Vassal dolgozik 47. Zorro 48. Oxigén 49.
Út, angolul 51. Egyik fémpénz 53. Libahang 55. Tömegközlekedési
eszköz 57. Össze-vissza túr! 60. A sugár jele
Függôleges: 2. Fundamentum 3. Formás ló 4. Aki, fordítva 5. … -
Rónai, festômûvész 6. Ûrmérték 7. Zorro 8. …, -ve 9. Akkumulátor,
röv. 10. NRO 11. Egyiptomi folyó 14. A válasz második része 15.
Egyik ôsvezérünk, visszafelé 20. Hibás Paula! 24. Elvi, fordítva 25.
Szaglószerv 26. LU 28. Fôúri rang 30. Az egyik törpe 34. Dátumrag
35. Magyar Államvasutak 37. … Péter, színmûvész 38. AM 40. Bé-
ke, oroszul 42. Egyfajta hímzés 44. Cölöp 45. Fogkrémmárka 46. Pa-
píron kijavít 50. Nem itt 52. Ô, németül 54. De 56. Folyadék 58. A
feszültség jele 59. Nitrogén 

Elôzô rejtvényünk helyes megfejtése: Menni fog, csak vigyázzon,
meg ne vágja magát. Nyerteseink könyveket kapnak ajándékba,
amelyeket a polgármesteri hivatalban, Molnár Gábor szakreferens-
nél vehetnek át. Nyerteseink: Kaposvári Erika, Celldömölk, Sági u.
195. és Kissné Hajdu Ildikó, Celldömölk, Bercsényi u. 8. Gratulálunk!

Dilemma
A hölgy és az úr sétálnak a ligetben, s a hölgy blúzára rápöttyint
egy madár.
– Van önnél papír? – kérdezi a hölgy.
(Válasz a vízszintes 1. és a függôleges 14. számú sorokban.)

Keresztrejtvény

Beküldendô: a vízszintes 1., a függôleges 14.
Beküldési határidô: október 21.

a rejtvényt szerkesztette: völgyi lászló

➦

➦

A kemenesmagasi Manóvár óvoda
vezetôje, Szuh Lajosné kezdemé-
nyezésére az idén második alka-
lommal rendezték meg a két éve
elhunyt óvónô, Csiszlérné Bokányi
Piroska emlékére szervezett ván-
dorkupát az óvodásoknak. Szep-
tember 16-án Mersevát, Nagysi-
monyi, Vönöck, Kemenesmihályfa,
Szergény óvodásai vettek részt a
játékos vetélkedôn. Ez alkalommal
a kemenesmagasi gyerekek hódí-
tották el a szép serleget a tavalyi
gyôztes merseváti csapattól. A
verseny végén a picik virágcsokrot
helyeztek el a feledhetetlen óvó
néni sírján. A Celldömölki Kistér-
ség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása húszezer forinttal támo-
gatta ezt a nemes célú és lassan
hagyománnyá fejlôdô vándorkupát.

»TAKÁCS M. TÜNDE

Celldömölki VSE-Mávépcell–Lombard-Pá-
pa Termál FC 0-3 (0-1)
Celldömölk, szeptember 21. Magyar
Kupa-mérkôzés a legjobb 16 közé ju-
tásért, vezette: Kiss N. (Deutsch,
Szalai Zs.)
Celldömölk: Szép – Vajda, Gyôrvári,
Csákvári, Somogyi (Zsömlye, 80. p.) –
Németh J. (Vér, 80. p.), Palkovics, Bo-
dor, Németh A. – Szabó L., Hegyei.
Edzô: Sebestyén Attila.
Pápa: Dombai – Valentényi, Lipták,
Facskó, Geri – Kincses (Herczegfalvi, 67.
p.), Farkas A. (Szalai, 56. p.), Kovrig,
Szkukalek (Müller, szünetben) – Újhe-
gyi, Homma. Edzô: Szentes Lázár.
A hazai csapat játéka elmaradt a vá-
rakozástól, s így magabiztos gyôzel-
met aratott a szomszédvári NB I-es
csapat. Igaz, az elsô játékrészben a
mezônyben nem látszott az osztály-
különbség. A 36. percben Bodor akár
a vezetést is megszerezhette volna,
de a 16-osról jól eltalált bal fel-
sôsarkos lövését Dombai bravúrral
kiütötte. A vendégek viszont két

percre rá megszerezték a vezetést.
Jobbról belôtt szöglet után némi za-
var keletkezett a helyi védelemben, s
a lecsorgó labdát Facskó három mé-
terrôl a hálóba vágta. (0-1). A máso-
dik félidôt a vendégek kezdték job-
ban, s az 56. percben a Celldömölköt
is megjárt Ujhegyi szép egyéni játék-
kal tört a hazai védôk között a 16-
oson belülre, és 12 méterrôl az alsó
kapufa segítségével a bal sarokba
spiccelte a labdát. (0-2). Ezzel a góllal
lényegében el is dôlt a mérkôzés sor-
sa. A hátralévô idôben már az történt
a pályán, amit a vendégek akartak.
Szép a 72. és 84. percben is nevéhez
méltóan tisztázott, de a 75. percben
a kapus is tehetetlen volt. Ujhegyi
labdájával Kovrig ment el a bal olda-
lon és lôtte középre, ahol Homma jól
érkezett és a viszonylag kistermetû
Japán az ötösrôl a léc alá fejelt. (3-0).
A második játékrészben mutatott já-
tékuk alapján a szomszédvári csapat
gyôzelme megérdemelt.

»TIM

Nem sikerült a továbbjutás Vándorkupa
óvodásoknak
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Megkérdeztük
» válaszoltak Jó testvérvárosnak lenni?

Testvérvárosi kapcsolatunk 11
éve tart, s bár más országban
lakunk, mégsem vagyunk tel-
jesen különbözôek, sok dolog
van, ami összeköt bennünket.
Ilyenek például egymás tisz-
telete, másságunk elfogadá-
sa, vendégszeretetünk és to-
leranciánk. Ezelôtt két évvel
voltam utoljára itt, meglepôd-
tem, milyen nagy változáso-
kon ment keresztül ez a kis-
város. Szeretném kifejezni
elismerésemet a város veze-
tôinek és lakosainak a mun-
káért és összefogásért, ami-
vel lehetôvé vált ezeket a po-
zitív változásokat létrehozni.

Nagy örömmel jöttünk Celldö-
mölkre, amely minden egyes
alkalommal szebb és mutató-
sabb lesz. Reméljük, hogy kul-
turális értékeink kis részének
bemutatásával még közelebb
kerülünk egymáshoz közös
„hazánkban”, Európában. A
celldömölkiek kedvessége
mindig ámulatba ejt bennün-
ket, reméljük, hogy táncaink-
kal és dalainkkal tudtuk némi-
képp viszonozni a kapott ven-
dégszeretetet. Hálásak va-
gyunk  a Vulkán fürdôben el-
töltött idôért, remélem, minél
elôbb lehetôség adódik arra,
hogy visszatérjünk.

Ausztria tíz éve az Európai
Unió tagja. Már belépésünk
elôtt is fontosak voltak szá-
munkra a határon túli kapcso-
latok. 2004 óta vagyunk hiva-
talosan is Celldömölk testvér-
városa, de kapcsolataink már
1989 óta fennállnak. Én sze-
mély szerint nagyon sok bará-
tot szereztem, a celldömölkiek
nagyon kedves, barátságos,
emberek. Ahogy észrevettem,
nagyon sok pozitív változás
történt a város életében, gon-
dolok például a fürdô megépí-
tésére, a péküzem megnyitá-
sára és a város központjának
folyamatos szépítésére.

Mint erdélyi magyarnak ez a
kapcsolat azt jelenti, hogy kö-
zelebb kerültünk az óhazához
és Európához. Nagy öröm,
hogy már közel hét éve van
kapcsolat a két település kö-
zött. Fiataljaink számára jó le-
hetôség nyílik egymás megis-
merésére, különbözô progra-
mok szervezésére. Városunk
85 százaléka magyar, ôrizzük
a magyar nyelvet és ápoljuk
népi hagyományainkat. Gra-
tulálok a város vezetésének
és minden kedves celldömöl-
kinek a Vulkán fürdôhöz, kívá-
nom, hogy sok kellemes órát
tudjanak ott eltölteni.

»fotó: tulok gabriella»kérdez: takács m. tünde

Luigi Ralenti
Serramazzoni

Diego Minisini
Pagnacco

Raimund Pickl
Neudau

Tar András
Erdôszentgyörgy

A téglagyári tó melletti járdarész au-
gusztus 22-én szakadt le – tudtuk
meg Szabó Istvántól, a mûszaki osz-
tály ügyintézôjétôl. A talajszerkezet
anyaga csúszott meg a nagy esôzések
és a forgalom hatására. A területet le-
kerítették, és jelezték a közútkezelô
társaságnak, hogy káresemény tör-
tént, ha szükséges, a forgalom félpá-
lyás lezárását tegyék meg a baleset-
veszély miatt. Ezt követôen a talaj-
mechanikus méréseket végzett a
partoldalon a leszakadt résztôl jobbra
és balra is, majd szakvéleményt ké-
szített. Ezt a szakvéleményt az önkor-
mányzat megkapta, a tervezôt felkér-
ték az árajánlat elkészítésére. A hely-
reállítást azonban csak a képviselô-
testület döntését követôen lehet
megkezdeni. A munkálatok várható
összege több millió forintra tehetô. 
Celldömölkön szeptemberben a helyi
utak karbantartási munkálatait vé-

gezte a Cellvíz Kft. Szeptember 28-
áig Izsákfa kivételével minden utcát
felmértek a mûszaki osztály munka-
társai, a kivitelezô kátyúzta a város
utcáit. Celldömölkön az önkormány-
zat költségvetése azt teszi lehetôvé,
hogy az utcák kátyúzása, a baleset-
veszély elhárítása megtörténjen. Az
állami utak, a Pápai, Wesselényi, Kos-
suth, Baross, Széchenyi, Sági,
Nemesdömölki, Arany és Kolozsvár
utcák az állami közútkezelô feladat-
körébe tartoznak.
Szabó István tájékoztatott bennün-
ket arról is, hogy ôsszel sokkal na-
gyobb beruházásra van szükség,
mint amilyenre lett volna tavasszal,
hiszen azóta csak romlott az utak ál-
lapota. A kátyúzás befejezésének
idôpontja az esôs idôjárásnak kö-
szönhetôen várhatóan októberre
tolódik ki.

»VASS VERA

» Köszönet
A Celldömölki Tehetségekért Alapítvány megkö-
szöni mindazok támogatását, akik 2004-ben
személyi jövedelemadójuk 1 százalékát felaján-
lották az alapítvány javára. Az összeget,
127.780 forintot, az alapítványi célkitûzésekkel
összhangban a celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium tanulóinak ösztöndíj és pályázati tá-
mogatására használtuk fel.
Tisztelt támogatóinkra a következô években is
számítunk. Adószámunk: 19246729-1-18.

» Jótékonysági bolhapiac
Feleslegessé vált könyveket és játékokat várnak
a Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában,
az október 14-én (pénteken), 15 és 18 óra
közötti bolhapiacra. A bolhapiacon mindenki
maga árulja a portékáját. A szervezôk szándéka
szerint a bevételt jótékonysági célra ajánlják fel,
az eladott tárgyak árából befolyt összeget az
erdélyi magyar árvízkárosultak megsegítésére
fordítják.

» Nyílt napok
Nyílt napokat tart a celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium októberben. A hatosztályos tagozati
képzés iránt érdeklôdô hatodik osztályos tanulók
és szüleik számára október 26-án (szerdán), a
nyolcadik osztályos tanulók részére október 27-én
(csütörtökön) lesz a nyílt nap. Mindkét alkalom-
mal 7.50 órakor kezdôdik nyílt napi program.

Leszakadt járda,
útjavítás, kátyúzás
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Le Belier KK Ajka – CVSE-Maba-Hungária
24:28 (12:13)
Ajka, 100 nézô, NB II-es nôi bajnoki ké-
zilabda-mérkôzés. Vezette: Kosztend,
Pap.
CVSE: Mendel – Geiger (2), Szomor-
kovits L. (16), SZOMORKOVITS A. (6),
Farkas (1), Hende (1), Juhász (1).
Csere: Somogyi – Fûzfa, Kovács,
Gôcze (1). Edzô: Salamonné Csótár
Adrienn.
Salamonné Csótár Adrienn: Szerencsére
gyenge játék is elég volt a gyôzelem-
hez.
Ifjúsági mérkôzésen 25:22 arányban
gyôzött az Ajka.

CVSE-Maba-Hungária – Vasvár SE 23:27
(12:15)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 150
nézô, NB II-es nôi bajnoki kézilabda-
mérkôzés. Vezette: Blaskó, Dobovai.
CVSE: MENDEL – Szilvágyi (2), Szomor-
kovits L. (7), SZOMORKOVITS A. (4),

Fûzfa (6), Hende (2), JUHÁSZ (1). Cse-
re: Balogh – Geiger (1), Farkas,
Gôcze, Kovács. Edzô: Salamonné
Csótár Adrienn.
Salamonné Csótár Adrienn: Az elsô fél-
idôben fej-fej mellett haladtunk. Saj-
nos a második játékrész elején az öt
kihagyott hetes (összesen hatot hagy-
tunk ki) eldöntötte a mérkôzést a jobb
játékerôt képviselô Vasvár javára.
Az ifjúsági mérkôzésen évek óta tartó
vereségsorozat tört meg, az utolsó öt
perc izgalmas játékot hozott. Gyôzött
a celli ifjúsági csapat 17:16 arányban.

Le Belier KK Ajka – CVSE-Maba-Hungária
25:20 (12:12)
Ajka, 200 nézô, NB II-es férfi bajnoki
kézilabda-mérkôzés. Vezette: Balaskó,
Jüngling.
CVSE: Horváth – Kormos (2), Pozsonyi
(5), Koronczai (2), Jakab, Bakonyi (3),
Gubián (3). Csere: Ludvig, TÓTH A.
(5), Berghoffer. Edzô: Mátés István.

Mátés István: Az elsô játékrészben
együtt haladtunk, majd a második
félidôben néhány góllal ellépett az
Ajka, és ezt megtartották a mérkôzés
végéig.
Ifjúsági mérkôzésen 36:22 arányú ve-
reséget szenvedett a CVSE.

Kisbér – CVSE-Maba-Hungária 24:20 (13:9)
Kisbér, 300 nézô, NB II-es férfi bajno-
ki kézilabda-mérkôzés. Vezette: Nikl,
Pákolicz.
CVSE: Dénes – Kormos (2), Pozsonyi
(6), Ludvig, Vincze, Gubián (5),
Koronczai (2). Csere: Horváth, Kozma
–, Bakonyi, Tóth A. (5), Jakab, Berg-
hoffer. Edzô: Mátés István.
Mátés István: Agresszívebben, sokszor
a durvaság határait súroló védeke-
zéssel játszott a Kisbér, és megérde-
melt gyôzelmet aratott. 
Ifjúsági mérkôzésen 26:22 arányban
gyôzött a CVSE-Maba-Hungária.

»VASS VERA

Csak egy gyôzelmet értek el

SZAK-Vasútôr – CVSE-Mávépcell 5:10
Szombathely, extraligás férfi mérkô-
zés.
Párosok: Pálosi, Németh – Mercz, Sza-
bó 0:3, Vajda, György – Vimi, Kovács
0:3. (0:2). 1. egyéni forduló: Pálosi –
Vimi 3:0, Németh – Szabó 3:1, György
– Kovács 2:3, Vajda – Mercz 1:3. (2:4).
2. forduló: Pálosi – Szabó 3:1, Németh
– Kovács 1:3, György – Mercz 2:3, Vaj-
da – Vimi 0:3. (3:7). 3. forduló: Pálosi –
Kovács 3:2, Németh – Mercz 1:3,
György – Vimi 3:1, Vajda – Szabó 2:3.
(5:9). 4. forduló: Pálosi – Mercz 0:3.
(5:10).
Gyôzött: Mercz Gábor 4, Kovács János
2, Vimi Roland 1, Szabó Krisztián 1, a
Mercz – Szabó és a Vimi – Kovács pá-
ros.
Obráz István: Mercznek nem ment iga-
zán a játék, mégis gyôzött minden
mérkôzésén. Amikor Kovács a két
szoros mérkôzését megnyerte, érez-
tem, hogy gyôzni fogunk. Szoros ta-
lálkozó volt, de ennyivel jobbak vol-
tunk, így megillet minket a két baj-
noki pont.

Pénzügyôr SE II. – CVSE-Mávépcell II. 5:13
Budapest, NB I/B-s férfi mérkôzés.

Gyôzött: Benák András 4, Faragó Bá-
lint 4, Ölbei Péter 3, Tamás László 1
és az Ölbei – Benák páros.
Félgôzzel játszva is magabiztos gyô-
zelmet aratott a celldömölki csapat.

Hévíz AK II. – CVSE-Mávépcell III. 4:14
Hévíz, NB III-as férfi mérkôzés.
Gyôzött: Máthé Gyula 4, Lukács Ba-
lázs 4, Teket Attila 3, Kun Tibor 1, a
Máthé – Lukács és a Kun – Teket pá-
ros.
Nem adtak ki magukból mindent a cell-
dömölki játékosok, de így is nyertek.

»T.G.

Asztalitenisz
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselô-tes-
tülete pályázatot hirdet a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár (Celldömölk, dr. Géfin tér 1.)
igazgatói álláshelyének betöltésére. A vezetôi meg-
bízás idôtartama 5 év, 2006. január 1-tôl 2010. de-
cember 31-ig.
Képesítési és egyéb feltételek: a 150/1992. (XI.20.)
Korm.rendelet 6.§ (7) bekezdésében leírtak szerint,
legalább 5 éves szakmai gyakorlat, kiemelkedô szak-
mai vagy tudományos tevékenység végzése.
A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajz,
szakmai és vezetôi program, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló oklevél máso-
lata.
A pályázat benyújtásának helye: Celldömölk Város Pol-
gármestere
Celldömölk, Szentháromság tér 1.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kulturális
Közlönyben történt megjelenéstôl számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat
benyújtását követô 30 nap.
Illetmény: a többször módosított Kjt. szerint.
A pályázati felhívás a Kulturális Közlöny 21. számában
(2005. szeptember 19.) jelent meg.

» Pályázati hirdetmény

Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelôi és Jo-
gi Segítségnyújtó Szolgálatának Vas Megyei Hivatala ki-
helyezett ügyfélfogadást tart Celldömölkön október 11-
én, kedden 10-tôl 12 óráig. Az ingyenes jogi segítség-
nyújtás helye: Dózsa u. 18., a volt totózó helyisége. 

Jogi segítség

mercz gábor
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CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

megjelenik kéthetente

felelôs kiadó:

Pálné Horváth Mária

felelôs szerkesztô:

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:

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/525-810

E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu

lapterv:

Horváth Attila

nyomda:

Sába Druck Sárvár

ISSN 0865-1175

Kemenesalja
Új

»

1. Felcsút 8 7 - 1 22 - 9 21
2. Paks 8 7 - 1 16 - 4 21
3. Gyirmót 8 5 3 - 14 - 4 18
4. Integrál-DAC 8 4 1 3 18 - 17 13
5. Haladás 8 4 1 3 9 - 8 13
6. Siófok BFC 8 4 1 3 10 - 11 13
7. Budakalász 8 3 3 2 15 - 11 12
8. Hévíz 8 2 3 3 5 - 7 9
9. Celldömölk 8 2 2 4 5 - 7 8
10. Balatonlelle 8 1 5 2 7 - 10 8
11. Mosonmagyaróvár 8 2 2 4 9 - 13 8
12. Ajka 8 1 4 3 10 - 16 7
13. BKV Elôre 8 1 3 4 8 - 12 6
14. Dunaújváros 8 1 3 4 11 - 16 6
15. Kaposvölgye 8 1 3 4 9 - 14 6
16. Barcs 8 1 2 5 7 - 16 5

nb ii. nyugati-csoport állása

Hévíz FC–Celldömölki VSE-Mávépcell 1-0
(0-0)
Hévíz, szeptember 24. 200 nézô. NB
II-es labdarúgó-mérkôzés. Vezette:
Ferencz (Kovács Zs., Golubics).
Hévíz: Miski – Sipos, GYÔRE, NÉMETH
P., KÓNYA – Páli K. (Honfi, 63. p.),
CZAFIT, Kovács, Pogacsics – Harth
(Purt, a szünetben), Kerek (Páli A.,
70. p.). Edzô: Glázer Róbert.
Celldömölk: Szép – Vajda, BODOR,
CSÁKVÁRI, Somogyi – Zsömlye,
Palkovics, HEGYI, Németh A. (Vér, 75.
p.) – NÉMETH J., Szabó (Kóbor, 68. p.).
Edzô: Sebestyén Attila.
Az elsô félidôben kiegyenlített játék
folyt a pályán. Mindkét csapat védel-
me határozottan rombolta ellenfelé-
nek támadásait. A hazai védelem a
28. percben követett el hibát, ami
számukra végzetes lehetett volna.
Kónya könnyelmû hazaadásszerû fe-
jesét Németh József befutotta, és
egybôl a kifutó kapus fölött átemelte,
de a labda a bal kapufa mellett cen-
tikkel elhagyta a játékteret. Óriási
gólszerzési lehetôség maradt kihasz-
nálatlanul. Az ellenkezô oldalon Kó-
nya partdobásainak hárításai okoztak
riadalmakat, de a vendégvédôk rend-
re megoldották feladataikat. A máso-
dik játékrész is úgy folytatódott,
ahogy az elsô. A 73. percben ismét a
vendégek szerezhettek volna gólt, de
Németh J. nagy lövése a bal kapufán
csattant, és vágódott vissza a me-
zônybe. A kipattanóból a hévíziek in-
dítottak támadást, mely szöglettel
végzôdött. Czafit végezte el jobbról a
szögletrúgást, labdája az ellenkezô
oldalra átszállt a védôkön, ahonnét
Györe fejelte vissza, és az ötösrôl Kó-
nya fejelt a kapuba. (1-0). Egy nyer-
hetô mérkôzést vesztett ezzel el a
CVSE. A döntetlen igazságosabb ered-
mény lett volna.

Budakalász MSE-Cora–Celldömölki VSE-
Mávépcell 2-0 (1-0)
Budakalász, október 1. 400 nézô. NB
II-es labdarúgó-mérkôzés. Vezette
Hanacsek (Dr. Hegyi, Albert).
Budakalász: Bíró – Kovács, PAPP G.,
Sallai, Kôvári – HEVESI-TÓTH (Gácsi,
86. p.), Máj, Nagy, Rézmányi –
FARKAS (Papp Z., 35. p.), Lendvai
(Tóth, 90. p.). Edzô: Tóth Bálint.
Celldömölk: Szép – Vajda, Bodor,
CSÁKVÁRI, Gyôrvári – Zsômlye (Kóbor,
73. p.), SZABÓ, Hegyi, NÉMETH A. –
Németh J., Vér. Edzô: Sebestyén Attila.
Kiállítva: Papp Zoltán (túlzott gólörö-
mért, a második sárga lap után) a 85.
percben.
A Budakalász korán, már a 8. percben
kihasználta a kínálkozó lehetôséget.
Farkas János maradt fedezetlenül, és
lépett meg egy hosszú labdával. 12
méterrôl a kapujából kifutó Szép Ta-
más fölött középen a léc alá lôtt. (1-
0). Rá alig három percre egyenlíthet-
tek volna a vendégek, de az egyéb-
ként jól játszó Németh Attila óriási
helyzetben a kapu fölé lôtt. A máso-
dik félidôben is a CVSE támadott, a

16-osig minden rendben is volt, de
ott elfogyott a tudomány. Az 57.
percben újabb óriási gólhelyzet ma-
radt ki. Németh Attila ötösre belôtt
lapos labdáját Németh József külsô-
vel találta el, és a kapu helyett oldalt
ment ki a lövés. Bizony ez sordöntô-
nek bizonyult, mert a 85. percben
egy szép jobb oldali támadást
Hevesi-Tóth góllal fejezet be. (2-0).
Ezen a mérkôzésen sem sikerült az
ellenfél kapujába találni a celli csa-
patnak, pedig a helyzetei adottak
voltak. A hazaiak viszont a játék ele-
jén és végén gólt szereztek, és a ma-
guk javára tudták fordítani a mérkô-
zést. Pedig a helyzetek alapján nem
lett volna meglepetés a döntetlen.

»TIM

Hat pont idegenben maradt

A 7. forduló mérkôzéseinek eredmé-
nyei: Dunaújváros–Ajka 7-4, Sió-
fok–Paks 0-2, Haladás–Felcsút 1-2,
Gyirmót–Kaposvölgye 2-0, Moson-
magyaróvár–Barcs 2-2, BKV-
Elôre–Integrál-DAC 3-3, Balatonlel-
le–Budakalász 2-2.
A 8. forduló mérkôzéseinek eredmé-
nyei: Paks–Dunaújváros 2-0, Hala-
dás–Hévíz 0-0, Felcsút–BKV-Elôre
2-1, Integrál-DAC–Mosonmagyar-
óvár 2-1, Ajka–Gyirmót 1-1,
Kaposvölgye–Balatonlelle1-1,
Barcs–Siófok 1-3.
A 9. forduló mérkôzései: október 9.,
Celldömölk–Kaposvölgye 15.00
óra, Dunaújváros–Barcs, Hévíz–Bu-
dakalász, Siófok–Integrál-DAC, Mo-
sonmagyaróvár–Felcsút, BKV-
Elôre–Haladás, Gyirmót-Paks, Bala-
tonlelle–Ajka.
A 10. forduló mérkôzései: október
15., Haladás–Mosonmagyaróvár,
Felcsút–Siófok, Integrál-DAC–Du-
naújváros, Paks–Balatonlelle, ok-
tóber 16. Ajka–Celldömölk 14.30
óra, BKV–Elôre-Hévíz, Barcs–Gyir-
mót, Kaposvölgye–Budakalász.A 

A mozgássérültek országos tekebajnokságán, Ózdon
a Vasakarat SC-t négy celldömölki sportoló képvisel-
te. Országos elsô helyezett lett a helybôl gurító ka-
tegóriában Holpert Jenôné. Ô lett a kategóriában a
legjobb telizô és taroló is.

Teke-siker
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Celli HUKE
Hulladékkezelési Kft.

9500 Celldömölk, Temesvári u. 16.
Tel./fax: 95/423-050, e-mail:cellihuke@enternet.hu

Bevizsgált használt 
gépjármûvek

STRAUSS
Szombathely, Zanati út 58. Tel.: 94/512-874

– Minden márka
– Személy- és kishaszongépjármûvek
– Kiváló állapot
– Versenyképes árak
– Kedvezô hitellehetôségek

Kérjük, hogy a fenti napokon reggel 8 óráig a lakásban
keletkezett, felhalmozott és feleslegessé vált tárgyakat
– lom, bútor, készülék, berendezési tárgy, eszköz, ké-
szülék, tartozék, melyek a hagyományos gyûjtôedényes
szállítás során méretüknél fogva a kukában nem he-
lyezhetôk el – szállítójármûvel megközelíthetô közterü-
letre helyezzék ki (személygépkocsi gumiabroncsot,
fémhulladékot a többi hulladéktól elkülönítve). Építési
anyagféleség, törmelék, lapátos áru (homok, mészhid-
rát, cement, egyéb), faágak, ömlesztett vegyes hulla-
dék, nagyméretû gumiabroncsok (pl. traktorgumi), ve-
szélyes hulladék kirakását kérjük mellôzni.

Bôvebb információ: 95/423-050 Celli HUKE KFT.

A Celli HUKE Kft. ezúton értesíti a tisztelt lakosságot 
az esedékes lomtalanítás idôpontjáról.

Celldömölk város 
(izsákfai és sági városrész kivételével)

2005. október 8. (szombat)

Sági és izsákfai városrész
2005. október 15. (szombat)

S Z E Z O N V É G I  K I Á R U S Í T Á S
Minden horgászcikkre!

Október végéig –20%!

– Orsók – Botok – Damilok – Kiegészítôk

Ragadja meg a lehetôséget a készlet erejéig!

A NÉMO Horgászboltban
Celldömölk, Kossuth u. 13.
(a marics virágbolt mellett)



PUCCOS CUCCOS
Holland, német, angol 

új és újszerû ruházati termékek
turkis árakon!

Celldömölk, Széchenyi u. 11.
Nyitva tartás: 9–12 és 14–17

Celldömölkön, zöld övezetben 2+fél szobás, téglaépítésû,
egyedi gázfûtéses, felújított kertes lakás garázzsal eladó.
Érd.: 06 95/525-823, 06 20/4346-061.

Aknás garázs eladó Celldömölkön. Érd.: 95/420-801.

A Ság hegyen kordonos szôlô pincével eladó. Érd.: 06 70/
319-1661.

Celldömölkön, a Gábor Áron utcában 2. emeleti, 2 szobás
lakás eladó. Érd.: 06 70/319-1661.

Renault Scenic 1997-es, 1.6 sok extrával, téli gumikkal,
friss mûszakival. Részletfizetési lehetôséggel sürgôsen
eladó. Ugyanitt Citroen Viza 1.1 alkatrészként vagy egy-
ben olcsón eladó. Érd.: 06 70/382-3039.

4 ütemû Trabant eladó. Érd.: 06 70/379-4614.

»  A P R Ó H I R D E T É S

Ôszi Strauss Napok
Október 8–9. szombaton és vasárnap egész nap

Ôszi akció: Téli gumi garnitúra két kerék áráért, a felszerelés ingyenes!*

FordFiesta most 1.995.000 Ft-tól
Raktári kiárusítás!
Most még széles választékban!

FordFiesta Fresh
légkondícionáló, két légzsák,
távirányítós központi zár, 
elektromos ablakemelôk,
elsô ködfényszórók

már 2.380.000 Ft-tól
*Akciónk érvényessége: 2005. december 31.

FordFiesta

vegyes átlagfogyasztás: 4,5–7,1 l/100 km, CO2 kibocsátás: 114–168 g/km

FORD STRAUSS AUTÓSZALON
Szombathely, Zanati u. 58. Tel.: 94/512-860
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Minôség. Megbízhatóság.

ÜZLETÜNK CÍME: SZENTHÁROMSÁG TÉR 3.
(a platán presszó mellett, a bevásárló udvarnál)

Naponta friss péksütemények,
kelt és leveles finompékáru,

pizzalap, pogácsák, kalácsok és fánkok, 
hagyományos és különleges kenyerek, 
diétás kenyér és zsemle, száraztészta, 
csomagolt sütemény, édesség, rágó, 

üdítôitalok és italporok széles választékával 
és kedvezô áraival várjuk kedves vásárlóinkat!

FEHÉR KENYÉR 1 KG-OS: 135 Ft
ZSEMLE 12 FT, KIFLI 14 Ft

Figyelje kéthetente változó akciós ajánlatainkat!

Akció október 3-tól október 16-ig: 

DIÓS BÚKIFLI: 69 Ft
Ne feledje: A mindennapit nálunk vegye meg!

somlókörnyéki jóléti szolgálat alapítvány, 8483 somlószôlôs

N Y I T V A :  H  –  P  5 – 1 9  ó r á i g ,  S Z O  6 – 1 3  ó r á i g

M E G N Y Í L T
A SOMLÓSZÔLÔSI PÉKSÉG BOLTJA,

SÜTI BÁR Celldömölkön!



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

2005. 09. 06–12.
Körutazás Erdélyben
62.900/fô

Megtekinthetôk az idei 
év egyéni, csoportos, repülôs 
és belföldi üdülések 
programfüzetei.

PROGRAMJAINK CELLDÖMÖLKI 
FELSZÁLLLÁSSAL, FÉLPANZIÓVAL ÉRTENDÔEK.

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

A ciklámen Tourist idei körutas ajánlataiból:

FFOOLLYYAAMMAATTOOSS  VVAALLUUTTAAVVÁÁLLTTÁÁSS,,  KKEEDDVVEEZZÔÔ  ÁÁRRFFEEKKVVÉÉSSSSEELL
EEGGÉÉSSZZ  ÉÉVVBBEENN  AA  CCIIKKLLÁÁMMEENN  TTOOUURRIISSTT  UUTTAAZZÁÁSSII  IIRROODDÁÁBBAANN..

AAKKCCIIÓÓSS  LLAASSTT  MMIINNUUTTEE  UUTTAAKK!!

NET-CELL Kft.
Celldömölk, Kossuth L. u. 18. 

Tel.: 95/424-472, 06 20/938-9000

Trenkwalder Multiman Kft.
partnercégei megbízásából keres 

2, 3 és 4 mûszakos 
munkarendbe

szombathelyi, sárvári 
és celldömölki munkavégzésre

operátorokat
T O V Á B B I  I N F O R M Á C I Ó K :

Telefon: 
06 20/344-3790 vagy 06 20/379-6892 

vagy személyesen 
a Celldömölk, Építôk u 8. sz. alatt

N Y I L V Á N T A R T Á S I   S Z :  8 2 2 2 - 2 / 2 0 0 1


