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Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
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Megkezdôdött a tanév az iskolákban
» CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Több hónapos elôkészítô munka után elsô
alkalommal csöngettek be szeptember 3-án
az egyesített Celldömölki Városi Általános
Iskolában. Az iskola négy tagiskolával mûködik, így összesen 1113 gyermek kezdte
meg tanulmányait az intézményben. A tanulócsoportok száma 47, a napközis csoportok száma 25,5. Az iskola 739 fô étkezésérôl is gondoskodik. Szeptember 2-án, a volt

Eötvös Lóránd Általános Iskola udvarán
megtartott évnyitó ünnepségen beszédet
mondott Fehér László polgármester, majd
Baloghné Danka Adél köszöntötte a gyerekeket és a megjelent vendégeket. Az igazgatónô kitért beszédében az óvoda és a szülôk szerepére a gyermekek iskolára való felkészítésében. A pozitív tapasztalatok segítenek eloszlatni a kicsikben felmerülô termé-

szetes szorongásokat, gyakorlat mutatja azt
is, hogy a gondos szülôk maguk is felkészítik kisgyermekeiket úgy a nevelôjükkel való rendszeres kapcsolatra, mint a folyamatos, foglalkozásokon történô odafigyelésre.
Az igazgatónô reményét fejezte ki, hogy a
kistérségbôl most bekerült gyermekek beilleszkedése a nagy iskolai közösségbe zökkenômentes lesz.

» BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM
Az elôzô tanévet lezáró kiváló érettségi
eredmények után ugyancsak kiváló felvételi eredmények tudatában kezdhette meg
a tanévet a Berzsenyi Dániel Gimnázium
valamennyi tanulója és tantestülete. Az intézményben folyó magas színvonalú munkát jelzi az is, hogy a hatosztályos gimnáziumot végzett tanulók érettségi eredménye 4,57 volt, kilencen közülük kitûnôre
érettségiztek. Szintén jó eredményeket értek el a hagyományos gimnáziumi osztályokban végzett érettségizô diákok is. A 79
érettségizett tanulóból 68 nyújtotta be

szándékát továbbtanulásra. Közülük 56 fô
felvételt nyert, a többiektôl még nem érkezett visszajelzés, így ez a szám még
emelkedhet. Vinter József igazgató elmondta, hogy a tanulók közül sokan tettek
és tesznek elôrehozott érettségi vizsgát. Ez
fôleg az idegen nyelveket (német, angol)
érinti. Nagy szerepe van ebben a 0. évfolyam bevezetésének is, ahol a diákok intenzív nyelvi képzésben részesülnek, így
képessé válnak arra, hogy minél elôbb
érettségit és nyelvvizsgát tegyenek. A
nyelvvizsga megléte követelmény min-

dennemû felsôoktatási diploma megszerzéséhez.
A tanítási év elsô napján zajlott évnyitón
Vinter József tartalmas gondolatokkal nyitotta meg a tanévet. Felhívta a tanulók figyelmét önmaguk megbecsülésére, hogy
életük, munkájuk egyetlen területén se érjék be a kötelezô minimum teljesítésével.
Mindenkinek le kell gyôznie legnagyobb
ellenfelét, lemondásra hajlamos önmagát.
Legyenek erôsek, mert az erôs nekivág az
akadályoknak s leküzdve azt, még erôsebbé válik.

» CELLDÖMÖLKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKMUNKÁSKÉPZÔ ISKOLA
A Himnusz hangjaival kezdôdött a Celldömölki Szakközép- és Szakmunkásképzô Iskolában
szeptember 3-án az elsô tanítási nap. A rövid
ünnepi mûsor után Fehér László polgármester
köszöntôjében hangsúlyozta: „Fontos a helyi

szakmunkásképzés. A város képviselô-testülete is ezt az elvet vallotta, mikor úgy döntött, hogy nem adja át megyei fenntartásba
a középiskolát.” A város vezetôjének beszéde után Sipos Tibor iskolaigazgató mondta el

Újítások a szakiskolában
Sipos Tibort, az iskola igazgatóját a
megszigorított házirendrôl, a szakmai munkáról és a jövôbeni tervekrôl kérdeztük.
» Több szigorítás is történt a házirendben. Miért volt erre szükség?
– Fontos, hogy a házirendet mindenki
betartsa. Szeretnénk elérni, hogy minden tanítványunk tisztelettudóan köszönjön, valamint hogy az ünnepségeken az alkalomhoz illôen jelenjenek
meg. Szigorítani fogjuk az iskolába érkezés és késés szabályait is. Természetesen tilos a dohányzás az iskola
egész területén. Iskolánk házirendje
ettôl az évtôl szabályozza a mobiltelefonok és a zenei fájlok lejátszására alkalmas eszközök használatát is. Mûködik a suliboksz-rendszer, így az, aki a
szolgáltatásra befizet, itt tárolhatja
ôket. Aki nem fizet elô, az nem hoz-

hatja be az iskolába a készülékeket.
» Az iskolában folyó szakmai munka bôvül-e új elemekkel?
– Hatvanhat elsôs diákkal bôvült
idén az iskola. Hat szakiskolai, négy
szakközép és két technikus osztályt
tudtunk indítani. A már több éve oktatott szakmák mellett beindítottuk
a pék-cukrász szakmát is, ide jelentkeztek a legtöbben. Nagy öröm számunkra, hogy az elhelyezkedésben
olyan fontos ismereteket, mint a
számítástechnika, új, korszerûbb teremben és eszközökkel tudják ettôl
az évtôl a tanulók elsajátítani.
» Az iskola helyben tartásának egyik
célja, hogy a végzôs tanulók minél nagyobb számban tudjanak a kistérségben elhelyezkedni. Mivel tudják a tanulókat e törekvésükben segíteni?
– Októbertôl a König Maschinen Kft.-

útravalóját a tanulóknak, valamint tájékoztatást adott az iskolában betartandó régi és új
házirendi szabályokról. Az ünnepség után a
rendes tanítási rend szerint kezdôdött el a
munka az iskolában.
nél lesznek gyakorlaton. Nemcsak
foglalkoztatják ôket, de a tanulószerzôdésben benne foglaltatik az is,
hogy fizetést is kapnak. Akikkel meg
lesznek elégedve, azoknak nagy az
esélye, hogy a cég az iskola elvégzése után is munkát kínál számukra.
» Az idén ünnepli a celldömölki
szakképzés a 120. születésnapját.
Készülnek-e erre a jeles alkalomra
valamilyen ünnepséggel?
– Ez az ünnep mindenképpen
kiemelkedik az összes közül. Ebbôl
az alkalomból szeptember 27-én
szeretnénk egy nagyobb iskolai
megemlékezést tartani. Ennek apropóján az iskola egy galériával bôvült,
ahol a gyermekek a pihenés és a tanulás mellett a szakképzés 120 évének történetét tekinthetik meg állandó kiállítás keretében. Itt szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki a galéria kialakításában bármilyen módon segített.
»TAKÁCS MÁRIA
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Hosszas vita – kevés eredmény
2007. szeptember 6-án ülésezett a
képviselô-testület. Az ülésen a szokásosnál is feszültebb volt a légkör, az
ülés személyeskedésektôl sem volt
mentes. Fehér László polgármester
beszámolt a két ülés között történtekrôl, amelyet a testület egyhangúlag elfogadott. Beszámolt arról is,
hogy a délelôtti zárt ülésen kilencen
a TV-Cell Kht. megszüntetése mellett
voksoltak. A polgármester bejelentette, hogy két hét múlva zárt ülésen
újra napirendre tûzi a kérdést. A következô napirendi pontként tárgyalták a beszámolót Celldömölk Város
2007. évi pénzügyi tervének elsô félévi teljesítésérôl, melyet Futó László
könyvvizsgáló elfogadásra javasolt,
amelyet a testület meg is szavazott.
Elsô számú folyó ügyként a Keme-

Hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen
értékesíteni kívánja a tulajdonában lévô, Celldömölk Sági u. 1/B. II/2. sz. alatti 49 m2 nagyságú, 1 + félszobás társasházi öröklakást, a társasház tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt.
Az ingatlan kikiáltási ára: 6.200.000 Ft
Licitlépcsô mértéke: 100.000 Ft
Licit idôpontja: 2007. szeptember 21., péntek 10 óra
Licit helye: Polgármesteri Hivatal Celldömölk emeleti
tanácskozóterme
Az ingatlan megtekinthetô: telefonon történô elôzetes egyeztetés alapján munkanapokon 8–16 óráig.
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés megkezdése elôtt készpénzben 600.000 Ft-ot letéti díjként a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizet.
A letéti díj a vevô által fizetendô vételárba beszámít, a többi résztvevô számára az árverés befejezése után visszafizetésre kerül.
Az ingatlan tulajdonjogát a liciten résztvevôk közül
az szerzi meg, aki a legmagasabb összegû vételár
egy összegben való megfizetésére tesz ajánlatot.
Az ajánlattevô az árverésen köteles bemutatni személyi igazolványát, illetve egyéni vállalkozói igazolványát, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem
régebbi hiteles cégkivonatot.
Az árverés nyertesének feladata és költsége az
adás-vételi szerzôdés elkészíttetése legkésôbb a licit
idôpontját követô 15 napon belül. A vételár kifizetése a szerzôdés megkötését követô 15 napon belül
esedékes, ellenkezô esetben a befizetett letéti díjat
elveszíti, és a licit eredménytelennek minôsül.
További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelôjénél a 95/525-813 ill. a 95/525-842 telefonon kapható.
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nesaljai Egyesített Kórház önkormányzati támogatás iránti igényét
tárgyalták, mely szerint a kórház 35
millió forint hitelt igényelhet az önkormányzattól rendkívüli helyzetben.
A jelenlegi helyzet kritikusnak mondható, tekintettel, hogy az intézménynek tetemes adóssága van. Dobány
Lajos kórházigazgató kifejtette, hogy
ezen kívül megoldást csak a kórház
önállóságának feladásával lehetne
találni. Hosszas vita után nagy szavazattöbbséggel a képviselôk megszavazták az indítványt. Második folyó
ügyként a kórház 2007–2008-as fejlesztési lehetôségeit tárgyalták. Ezek
megvalósítását pályázati pénzekbôl
tervezik, ezért felkérték Dobány Lajost, hogy az egészségügyi prioritást
élvezô pályázatok elôkészítési mun-

káit elvégezze, valamint felhatalmazták a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy kialakítsa a város fejlesztési koncepcióját, rangsorolja a pályázati lehetôségeket és terjessze a képviselô-testület elé.
Harmadik folyó ügyként ismét a városháza kérdését tárgyalták a képviselôk. Hosszas vita eredményeként
abban állapodtak meg, hogy a legközelebbi képviselô-testülei ülésre
meghívják a Pannonhalmi Apátság
képviselôit, hogy elmondják, igényt
tartanak-e az épületre, illetve, mi a
szándékuk vele.
Az egész napos vitasorozat után ekkor a polgármester berekesztette az
ülést.
LOSONCZ ANDREA

Munkaerô-piac – kedvezôtlenebb kép
A különbözô munkaerô-piaci tendenciáknak köszönhetôen a foglalkoztatási
helyzet hónapról hónapra változik.
Nincs ez másként Celldömölkön és vonzáskörzetében sem. Az elmúlt két negyedévben történt változásokról kérdeztük Soós Ferencet, a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Celldömölki Kirendeltségének vezetôjét.
» Jelenleg milyen képet mutat a
foglalkoztatási helyzet a kirendeltséghez tartozó térségben?
– Télen viszonylag kedvezô volt a
kép, elsôsorban az enyhe idônek köszönhetôen. Több ágazatban sem kellett leállni, mint egy keményebb tél
esetén. A tavasz és a nyár viszont már
nem volt olyan jó. Az elmúlt két negyedév munkaerô-piaci adatai azt
mutatják – melyet ötvenöt vállalat
küld be negyedévente – hogy a foglalkoztatás lehetôségei szûkültek a
kistérségben. Igaz, a másik oldalon,
egyes területeken bôvülés is tapasztalható volt. Tehát a munkaerô-piacon
két, egymással ellentétes tendencia is
megfigyelhetô. E mellett a regisztrált
munkanélküliek száma, fôleg a nyár
végén, emelkedett. Jelenleg 790
munkanélkülit tartunk nyilván. Ez 6,8

százalékos rátának felel meg. Ezen
belül közel kilencven fô a pályakezdôk
aránya. Elmondható, hogy tavasszal
és nyáron a munkalehetôségek száma
csökkent. Most viszont az ôsz elején
megfigyelhetô egy olyan tendencia,
hogy a nagy feldolgozóipari cégek, elsôsorban a külföldi tulajdonúak jelentôsebb létszámigényt jelentettek be.
Szeptember és október munkaerôpiaci szempontból eléggé élénk idôszak. A magyar és a helyi kisebb vállalkozások igényei viszont csökkentek.
Jelenleg folyamatban van egy jelentôsebb létszám-leépítési bejelentés is.
Bízom abban, hogy a következô hónapokban jelentôsebb létszámú munkaerô-igényt tudunk behozni, mert nagy
szükség van rá. Úgy ítélem meg, ha ez
nem következik be, akkor az év végéig
még további munkanélküliség-növekedéssel kell számolni. Ennek az is az
egyik oka, hogy azok a támogatási eszközök, amelyek ez idáig rendelkezésre
álltak – bér- és járuléktámogatások,
képzési lehetôségek támogatása, pályakezdôk illetve idôs korúak támogatása – a különbözô pénzügyi megszorítások miatt jelentôsen lecsökkentek.
»HP

» Helyesbítés Legutóbbi lapszámunk 3. oldalán közölt Kitüntetések a városban és a kistérségben címû
írásunkból technikai okok miatt kimaradt a felsorolásból Hajba Éva, akit a Semmelweis-nap alkalmából az
egészségügyi szakszervezet javasolt a kitüntetésre. A második bekezdés elején a Celldömölk Városért helyett Kemenesaljáért kifejezés szerepel helyesen. Az érintettek és olvasóink szíves elnézését kérjük!
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Igen kiszámíthatatlan és változékony
idôjárási viszonyok közepette tartották ôszi nagyrendezvényüket a KMKK
dolgozói. Idén – egy korábbi képviselô-testületi döntés értelmében – egy
rendezvényként tartották Ság Hegyi
Szüretet és a Celli Búcsút. A szeptember 7-én, 8-án és 9-én megtartott
nagyrendezvény változatos programokban bôvelkedett és több helyszínen került megrendezésre.

Nyitó rendezvényként csütörtökön
este a KMKK-ban a Virágzó Magyarország sorozatban megjelent Celldömölköt bemutató filmet tekinthették
meg az érdeklôdôk. Ezt követte a Kamaraszínházban a Soltis Lajos Színház
Évszázados komédiák címû bemutató
elôadása, melyben egy görög és egy
reneszánsz komédiát mutattak be,
majd a Rádió Cell partyján szórakozhatott a közönség.
Másnap, szombaton délelôtt a mûsor
szereplôi végigvonultak a városon,
miközben a Vulkán fürdô elôtti parkolóban a kemenesszentmártoni Tompa Lajos fôzte a finom pincepörköltet.
A szüreti mûsor a posta elôtti téren
zajlott. Közremûködtek a tapolcai Batsányi Néptánccsoport, a körmendi
Béri Balogh Ádám Néptánccsoport, a
répcelaki Ümmögô néptáncegyüttes,
az aranyosegerbegyi kórus, az egyházashetyei Zörej Zenekar, a kónyi
Pipitér, a csornai Pántlika Néptánccsoport valamint a helyi Kemenesalja
Néptánccsoport. Délután a nótakedvelôket várták a szervezôk, Faragó
Aranka és Bezzeg Károly énekelt, Németh Árpád és zenekara húzta a talpalávalót. Ôket élô népzene és a Kemenesalja Néptánccsoport táncháza

A Celldömölkrôl készült
film bemutatójáról
Szeptember 7-én, pénteken este mutatták be a KMKK-ban azt a rövidfilmet, amelyet a tavasszal forgattak
városunkban, városunkról. A 20 perces film a Virágzó Magyarország sorozat egy darabjának újabb része. Bemutatja a városban és környékén rejlô természeti értékeket és épített környezetet. Felvillan a Ság hegy mint 5
millió éves tanúhegy, az értékes növény- és állatvilágával, a Trianoni kereszttel; a három történelmi egyházat
képviselô templomok, a katolikusok
tárháza, a Mária-kút, Végvári Tamás
elmeséli a legendát a csodatévô kôrôl, az evangélikus egyház kincsei a
Berzsenyi-emlékekkel, valamint a reformátusok büszkesége, a templom.
Nádasdy Lajos beszél a Romtemplomról, megtudhatjuk, hogy ez az egyet-

FOTÓ: MAJOR TAMÁS

Változatos program az ôszi nagyrendezvényen

és az Energy Dabaston Sport Tánc
Egyesület mûsora követte, este hét
órától pedig a Má’Verté nevû helyi
együttes szórakoztatta a lelkes közönséget. Rajtuk kívül fellépett még
a The Moog, a Dead but Happy, a
Hellton Hills és a Drumm and Bass. A
vasárnapi rendezvényt szintén a Vulkán fürdô elôtti parkolóban tartották.
Délután öt órakor a Fény együttes lépett színpadra, ôket követte egy operett-elôadás Hertelendi Attila és
Debrei Zsuzsa szereplésével, majd a
P. Mobil, a keményebb hangzást kedvelôk számára. A rendezvényt búcsúi
bállal zárta a No Disc.
»LOSONCZ ANDREA

A lelkünk is
táplálékra vágyik

len olyan templom, amely a 12. században tufából épült… Nemcsak a
múlt szólal meg azonban, hanem a
jelen is: az iskolákat, a könyvtárat, a
nagyobb munkáltatókat, a Vulkán fürdôt is megismerheti a filmbôl az, aki
a Kemenesaljára látogat.
A filmet Kovács Júlia rendezte, a narrátor Végvári Tamás. A helyi segítôk:
Geiger Ernô, Hetényi József, Molnár
Gábor, Gyuricza Imre valamint Nádasdy Lajos és Pethô Boglárka.
Támogatók: Apáczai Kiadó (fôtámogató), Aero-Ság Kft., Antók Kft., Bakó
Trex Kft., CELL-COOP Kft., Cell-Modul
Kft., Celli-Green Kft., KEMÉLYÉP Kft.,
Kemenesvíz Víziközmû Kft., König
Maschinen Sütôipari Gépgyártó Kft.,
MÁVÉPCELL Kft. és SZIRE Kft.

A hagyományokhoz híven idén is sok zarándok érkezett a Kis-Máriacelli búcsúra a katolikus
kegytemplomba. Szeptember 8-án a diákok szentmiséjével és a búcsúsok fogadásával vette kezdetét a kétnapos nagybúcsú. A gyertyás körmenettel
záruló elsô ünnepi szentmisében Hirth Vilmos verbita atya mutatta be a legszentebb áldozatot és
mondott szentbeszédet. Este a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola diákjai mutatták be Brenner
János vértanúságáról szóló elôadásukat. Az esti
órákban a herényiek és a peresznyeiek szentóráját
követôen éjféli misén imádkozhattak a hívek. Éjjel
és hajnalban rózsafüzér és keresztút várta a híveket. A reggeli szertartások után vasárnap reggel tíz
órakor kezdôdött a búcsúi nagymise, amelyet Dr.
Veres András, szombathelyi megyéspüspök celebrált. A déli szentmise áldozat után délután búcsúztatták el a zarándokokat a celldömölki egyházközség tagjai és hívei.

»LOSONCZ ANDREA

»REINER ANITA
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„De szeretném látni azt a csizmadiát…”
Ezelôtt négy évvel több újságban is
szerepelt a neve annak kapcsán,
hogy nagyon fiatalon elôbb a Népmûvészet Ifjú Mestere, majd Népi
Iparmûvész lett Bárány Szilveszter.
A magát csizmakészítônek valló fiatalember Tapolcán nevelkedett, és a
szerelem hozta városunkba. Celldömölki illetôségû párjával úgy döntöttek, itt élik életüket. A fiatalon elért
szakmai sikerek után arra voltam kíváncsi, hogy immár beérett mesterként hogy boldogul ezzel, a ma már
igencsak ritka mesterséggel. Azt el
kell mondani, hogy – a szakmai munkájában négy év alatt bizonyára be-

következett változások mellett – családi életében jelentôs események
voltak: megszületett harmadik kisfia
és a kibôvült család kényelmes családi házat vásárolt. Itt idôvel majd egy
különálló mûhely is helyet kaphat.
» Kérem, mondja el az olvasóknak,
hogy lett Önbôl csizmakészítô?
– Nagyapámnak volt csizmadia a
mestersége, és szerencsére én még
láthattam ôt a szakmában dolgozni.
Elôbb a bátyám tanulta ki a cipész és
a cipôfelsôrész-készítô szakmát Budapesten, aztán én is követtem ôt.
Nekem már a testvérem volt a szakmai tanítómesterem. Ma is együtt,

Kétéves a celldömölki Vulkán fürdô
A celldömölki Vulkán fürdô szeptember 15-én
ünnepli kétéves születésnapját. Ebbôl az alkalomból
egész nap meglepetés-jegyárakkal, a Rádió Cell
helyszíni élô kívánságmûsorával, 17 órától pedig a
KMKK változatos szórakoztató kulturális ajándékmûsorával várják a vendégeket.
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munkamegosztásban dolgozunk. Én
általában a felsôrészt készítem itt,
Celldömölkön, a bátyám pedig a lábfej-résszel összedolgozva a kész lábbelit hozza létre Tapolcán. Mindkét
munkarész nagyon szép, én ebbe
gyakoroltam be magam, így a gazdaságosabb.
» Változott-e a termékkörük?
– Természetesen van változás, de
most is munkánk lényege, hogy mindent hagyományos módon, kézzel
készítünk. A csizmakészítésre specializálódtunk, a korábban népi táncosoknak való csizmák, cipôk mellet ma
már jelentôs mennyiségben van piaca a motoros, íjász, western csizmáknak is, és a fazonok, színek választéka is bôvült. Ma már akár lila bôrcsizmát is tudunk készíteni, sôt kígyóbôrutánzatot is, marhabôrbôl. Megemlítem, hogy kezd divatba jönni a hagyományôrzôk körében honfoglaláskori vagy egyéb történelmi korok
csizmáját viselni.
» Milyen anyagokból dolgoznak?
– Mi csak valódi marha- és borjúbôrt
használunk, még a csizmák bélésének
is. Szerencsére nem gond az anyagbeszerzés, ma már a bôrforgalmazók
szinte házhoz jönnek a kínálattal.
» Kik a megrendelôik?
– Termékeinket közvetlenül a vevôknek szállítjuk egyedi megrendelésre,
néptánccsoportok, az egyre nagyobb
számú motorosok, az egyedi lábbelit
kedvelôk jönnek hozzánk. Vevôink
Magyarországon a nagyobb városokból jönnek, de – hála a mûködô,
többnyelvû honlapunknak és a jó minôségû munkánknak –, több külföldi
megrendelésünk is volt már. Tavaly
egy svájci és egy kanadai, az idén
egy brazil tánccsoportnak készítettünk csizmákat, cipôket. De rendeltek
már Németországból is férficipôt. Van
egy újabb, kialakulóban lévô munkám is. Néhány éve szerzôdtem el
egy gyôri gyógyászati eszközöket
gyártó céghez ortopéd cipômérete-

ket levenni a környéken. Ez a tevékenység kibôvült azzal, hogy az ilyen
lábbelik felsôrészének készítésébe is
besegítek.
» Megvan-e minden szükséges szerszám a munkájukhoz?
– Szerencsénk volt mások szerencsétlenségébôl: a szombathelyi
Marc Cipôgyár felszámolásakor nagyon olcsón jutottam hozzá korszerû varrógépekhez, szabászgéphez.
Igazából a mûhely hiányzik, mert
jelenleg leginkább a tapolcai telephelyünkön, illetve egy kis szobát
„ellopva” a családtól, dolgozom nagyon zsúfolt körülmények között. Jó
lenne valamilyen pályázati támogatás, de manapság ezt nagyon szûken mérik. Hetven százalék saját
erô kellene, ami nagyon sok. Harminc százaléknyi támogatásért nem
érdemes egy sor kötelezettséget
felvállalni.
» Van-e olyan szakmai szervezet,
amely segíti az Ön munkáját?
– Igen, tagja vagyok a Zala megyei
Népmûvész Egyesületnek. Tôlük
rendszeresen kapok tájékoztatást pályázati, kiállítási lehetôségekrôl, illetve arról, hol tartanak a termékeinknek zsûrizéseket. El is megyünk nagyobb népmûvészeti illetve motoros
rendezvényekre, ahol bemutatjuk a
termékeinket. Legutóbb például a
budai várban voltunk, a Népi Mesterségek Ünnepén. Mint érdekességet
említem, hogy Móra Ferenc: Melyiket
a kilenc közül? c. novellájából készült
tv-játékban, ahol a fôszereplô suszter
volt, mi adtuk a díszleteket a felvételhez: pl. széket, kaptafát.
A cikk címe egy népdal kezdô sora.
Talán a legtöbbet megénekelt szakma népdalainkban, népmeséinkben
a csizmadiák, vargák, suszterlegények mestersége. Kivétel nélkül jókedvû, életvidám, dolgos emberek
ôk. Éppen, mint Bárány Szilveszter.
KUSTOS LÁSZLÓNÉ

A Kemenesaljai Szôlô- és Kertbarátok Köre tisztelettel hívja és várja régi és új tagjait a 2007–2008. évi ciklus nyitófoglalkozására 2007. szeptember 20-án, csütörtökön
18 órára a felújított KMKK épületébe (dr. Géfin tér 1.).
Témák: A 2007-es év eddigi tapasztalatai, értékelése, tanácsok. Elôadó: dr. Hollósy
István növényvédô szakmérnök, valamint az éves munkaterv megbeszélése, javaslatok. Elôadó: Heim Géza ügyvivô.
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Tankönyv a minôség jegyében
MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJAT KAPOTT AZ APÁCZAI KIADÓ
2007. szeptember 5-e jeles nap volt
az Apáczai Kiadó életében, hisz Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató a
Parlament Felsôházi Termében a Magyar Termék Nagydíj kitüntetô elismerést vehette át.
» Mit jelent az Apáczai Kiadó számára ez az elismerés?
– A lehetô legtöbbet, mert Gutenberg óta nem volt példa rá, hogy a
magyar Parlamentben alkotásként,
ipari termékként a könyvet elismerjék. Most ezen a jeles napon, – mely
a könyv ünnepe volt számunkra –
megkaptuk a Magyar Termék Nagydíjat. Ezt hat kiváló szakember alapította a legkülönbözôbb területekrôl.
Egyetlen céljuk van, hogy ma Magyarországon magyar termékbôl
olyan minôséget állítsunk elô, ami a
plazák világában a magyar terméket
mindenek fölé emeli. Ez azt jelenti,
hogy a legkritikusabb vizsgálat alá
veszik azokat a termékeket, melyeket
Magyar Termék Nagydíjjal jutalmaznak. A díjazott „társaság” is nagyon
elegáns volt, hiszen olyan termékek
kaptak díjat, mint a szegedi Pick-szalámi, a Zsolnay-porcelán – tehát tényleg úgy gondolom, nem kell szégyenkeznünk, hogy mi is megkaptuk.
» A kiadó mely kiadványait ismerték
el a díjjal?
– Az Alsó Tagozatos Oktatási Programcsomagot és Iskolaelôkészítô
könyveinket díjazták.
» A sok édesgyermeknek tekintett
tankönyvbôl melyiket emelné ki
mégis?
– A mostani díj nem elôzmények nélküli. Négy évvel ezelôtt, 2003. januárjában a TANOSZ (Tankönyvesek Orszá-

gos Szövetsége) már hirdetett egy
versenyt Szép Könyv Verseny címmel.
Megkérdezték az ország iskoláiban a
tanítókat, tanárokat és természetesen
a gyerekeket, hogy szerintük melyik a
legszebb könyv. Azaz, melyikbôl tanul
legszívesebben a gyerek. Több mint
68000 gyereknek és 16000 pedagógusnak dolgozták fel a voksát, és ôk
úgy döntöttek, hogy elsô osztályban a
legszebb könyvük az Én Ábécém. Második osztályban a Hétszínvarázs olvasókönyv, harmadik osztályban a
Hétszínvirág, negyedikben pedig a
Hétszínvilág olvasókönyv vitte el a
pálmát. Meg kell említenem az idei
INTERBOOK Nemzetközi Könyvkiállítás
és Vásárt, ahol pedig a Képzelet Világa 1. és 2. kötete megkapta a Magyar
Könyv Szépség Díját.

» Az Apáczai Kiadó exkluzív könyvsorozatát ismerjük, szeretjük. Mivel
folytatódik a Széchenyi-könyv után a
sorozat?
– Nem biztos, hogy Karácsonyra
készen lesz, de a Hunyadiakról készül most a könyvünk. Kissé megkéstünk vele, hisz 1456-ból kifolyólag 2006-ban kellett volna megcsinálni. Úgy gondoltuk, hogy nem késô az Igazságos Mátyásnak könyvet
szentelni, hisz milyen jó lenne, ha
most is élne…
A Magyar Termék Nagydíj kapcsán
Esztergályos Jenô elmondta még,
hogy sok munkatársának a munkája
van benne az elismerésben, beleértve a terjesztôket, kereskedelmi partnereket is. Beszélgetésünket Széchenyi ars poeticának is beillô szavaival
zárta: „Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak.
A jövônek élünk: a szépért s jóért,
amit tehetünk.”
»ROZMÁN LÁSZLÓ

A trianoni megemlékezés programja
Szeptember 21., péntek 18 óra – Bayer Zsolt újságíró
elôadása „Trianonról jelenben” címmel az Apáczai
Kiadóban.
Szeptember 22., szombat 14 óra – Baranta Hagyományos
Magyar Harcmûvészeti Bemutató a Ság hegyen
15 óra – a Trianoni Kereszt felállításának 73. évfordulója
alkalmából szervezett ünnepség.
Ünnepi beszédet mond Kovács Ferenc, a Vas Megyei
Közgyûlés elnöke, országgyûlési képviselô.
Köszöntôt mond Horváth Melinda, az Alsósági Részönkormányzat vezetôje.

Zárszót mond Heim Géza, a Kemenesaljai Trianon
Társaság elnöke.
A rendezvényen közremûködik Németh Tamás tárogatós,
Molnár Rita és Rozmán László versmondók, valamint a
Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör.
Szeptember 23., vasárnap 8.30 órakor ökumenikus szentmise a katolikus Kegytemplomban.
Rendezô szervek: Celldömölk Város Önkormányzata;
Kemenesaljai Trianon Társaság; Alsósági Életfa Egyesület
Ság hegyért Alapítvány; Magyar Polgári Együttmûködés
Egyesület Kemenesaljai Csoportja.
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Zongor László alkotásai Felhívás
A Berzsenyi Dániel Gimnázium negyven éve érettségizett IV. A osztályának diákjai, öt évvel ezelôtt elhunyt
osztálytársuk, Zongor László honvéd
alezredes alkotásaiból rendeztek
kiállítást. A Vulkán fürdô konferenciatermében szeptember elsején nyitotta meg a tárlatot az alkotó öccse,
Zongor Gábor.
Az egykori osztálytársak gyûrûjében
megnyílt kiállítás anyaga az alkotó
két szerelmébôl, a katonaság és a
mûvészet ihletettségébôl származó
mûveket tartalmazza. Zongor László
tus segítségével, apró pontokból készíti miniatûr grafikáit, melyekben a
magyar történelem jelentôs személyiségeinek portréit dolgozza fel.
Legjelentôsebb összefüggô anyaga
több mint 300 katonatiszt portréját
tartalmazza az 1848–49-es szabad-

ságharc idôszakából. A hiteles képeket az adott személy katonai, politikai vagy egyéb közéleti tevékenységére utaló keretbe foglalja, mellyel
segíti a szemlélôdôt a történelmi
szerep megítélésében. Míg a katonatisztek esetében általában a legjellemzôbb harci események helyszínét, korabeli térképét jeleníti meg,
addig a civilek képén a korabeli postai bélyegzô lenyomatban jelzi a
sorsdöntô idôpontokat. A komoly, tudományos kutatómunkát és alkotást
igénylô gyûjtemény bemutatása által sikerült Zongor László szellemiségét megidézni és kicsit visszahozni
emlékét a negyvenéves érettségi találkozóra. A tárlat még egy hétig tekinthetô meg a Vulkán fürdô konferenciatermében.

Rákász Gergely
ismét koncertezik
a kegytemplomban

»REINER ANITA

A Soltis Lajos Színház új
évadának bemutató elôadása
Évszázados komédiákkal lépett a celldömölki közönség elé a Soltis Lajos
Színház társulata. A Nagy Gábor társulatvezetô által rendezett, szeptember 7-én bemutatott két elôadás egyben a 28. színházi évad megnyitása
is volt. A stúdiósok Arisztophanész
Lüszisztraté címû görögös komédiáját
mutatták be. Emellett Machiavelli: A
fráter címû reneszánsz komédiája került színre. A Firenzében játszódó, ötszáz éves vígjátékból nem hiányzik
az elhanyagolt ifjú feleség, aki az álszent fráter karjaiban talál vigaszt, a
már csak vágyakozásra képes, öreg
férj, a jóindulatú, de bizonyos helyzetekben alkalmatlankodó barát és az

Az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
értesíti a Tisztelt Szülôket, hogy
az iskolai pótbeiratkozásra folyamatosan, 8–16 óráig van lehetôség. Szeretettel várjuk az érdeklôdôket.
Részletesebb információért keressen bennünket: József A. u. 3.
8–16 óra. Telefon: 95/420-077,
70/319 1764.

okos szolgáló sem, aki ügyesen bonyolítja a cselekmény szálait.
Nagy Gábor az elkövetkezendô évadról elmondta, sok nehézség áll elôttük, aminek zöme anyagi természetû. Az új idény elsô mesejátéka a
nyáron elkészült, Gabnai Katalin által
rendezett, Mindenlátó királylány lesz.
Szeptember 10-én kezdôdött el Káin
és Ábel történetének feldolgozása. A
több hónapos tréningek során megszületô elôadás bemutatója februárra
várható. A stúdiósok a Lúdas Matyi címû mesejátékot viszik színre, mely
márciusban kerül közönség elé.
RA

A korábbi évekhez hasonlóan idén is
ellátogat városunkba Rákász Gergely
koncertorgonista. Ezúttal szeptember
21-én, 19.30 órai kezdettel hallhatja
virtuóz játékát a zeneszeretô közönség a katolikus kegytemplomban. Az
elôzô évek Romantika Light-ja, Barokk Light-ja, és látványkoncertje
után ismét új zenei élményben részesíti hallgatóságát. Legújabb mûsora,
korszakát és hangulatát tekintve akár
folytatása is lehetne a világszerte közel húszezer embert vonzó Romantika
Light hangversenysorozatnak, ám
ezúttal Itáliára fókuszálva, annak legszebb zenéi közé kalauzolja el a hallgatókat. Verdi Aidája és Szabadságkettôse a Don Carlos-ból, a Cigánykórus a Trubadúrból, Mascagni Intermezzója a Parasztbecsületbôl, a
Nabucco Rabszolga-kórusa, Vivaldi Tavasza a Négy évszakból mind arra hivatottak, hogy felelevenítsék a méltán híres olasz zeneszerzôk nagyságát. A felhangzó tizenegy darab közül
hetet soha nem játszottak még orgonán, az átiratok csak e koncert kedvéért készültek.
– A mûsornak csak egy része készült
Magyarországon, a többi Olaszországban, hogy ne csak játszani tudjam, de
magam is megértsem ezeket a darabokat, és az embereket, akik megálmodták ôket – mondta Rákász Gergely. Az itáliai zenei kalandozásra jegyek a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban vásárolhatók.
»REINER A.
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Nem engedünk a 48-ból!
BATTHYÁNY ÉS KORA MÛVELTSÉGI VETÉLKEDÔ
I. A reformkor céljait így összegezte Kölcsey: „Jelszavaink valának: haza és haladás.” Mit jelent ez?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
II. Mikor volt az elsô olyan országgyûlés, amelyre a követek többsége a reformpárti megyei utasítással érkezett?
____________________________________________________________________________________________
III. A következô ábrán a reformkori országgyûlés mûködése látható. Egészítsd ki az ábrát!
Írd be a megfelelô helyre, hogy a következô személyiségek hol tevékenykedtek: Batthyány Lajos, Deák Ferenc,
Klauzál Gábor, Kossuth Lajos, Kölcsey Ferenc, Széchenyi Ferenc, Wesselényi Miklós.

…………………………..

szentesíti vagy
elutasítja

összehívja

királyi elôadásokban
kezdeményez

RENDI ORSZÁGGYÛLÉS

megvitatja
üzenet
Együttes ülésen elfogadott javaslat
IV. Kinek a mûve a Hitel?
___________________________________________________________________________________________
V. a) Ki számol be levélformájú tudósításokban az országgyûlésben történtekrôl?
___________________________________________________________________________________________
b) hogy nevezik ezeket az írásokat?
___________________________________________________________________________________________

✃

VI. a) Ki kerül trónra I. Ferenc halála után?
___________________________________________________________________________________________
b) Ki kormányzott ténylegesen helyette?
___________________________________________________________________________________________
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VII. Milyen feladatokat kapott Kossuth a börtönbôl szabadulva, hogy jobban szemmel tarthassák?
_____________________________________________________________________________________________
VIII. Kösd össze! Melyik országgyûlésen tárgyalták a következô kérdéseket?
1832–36.

1843–44.

ôsiség eltörlése
büntetôjogi reform
önkéntes örökváltság
a Részek és Partium visszacsatolása
magyar államnyelv

1847–48.

nem nemesek birtokszerzése

1839–40

IX. A közlekedés fejlesztése fontos feladat volt a reformkorban. Milyen ezzel kapcsolatos tevékenységek, dolgok köthetôk a következô helyszínekhez? (A válaszok külön lapon is mellékelhetôk.)
a) Balatonfüred
b) Vaskapu
c) Vác
X. Batthyány származásának, pályafutásának egyes adatai tévesen szerepelnek a következô állításokban. Húzd alá a
hibás részleteket és javítsd ki. (A válaszok külön lapon is mellékelhetôk.)
01. A Batthyány család címere a fészken ülô sas.
02. A Batthyány Lajos 1807. február 10-én Németújváron született.
03. Batthyány Lajosnak 4 testvére volt: Karolina, Emília, Sándor és József.
04. Szülei, Batthyány József és Károlyi Emília még Batthyány Lajos gyermekkorában különváltak.
05. Édesanyjával, aki fiát mindenben támogatta, jó kapcsolatban volt.
06. Tanulmányait Bécsben végezte, majd korán orvosi pályára lépett.
07. Jól beszélt németül, magyarul, angolul és franciául.
08. Miután Batthyány Lajos átvette apai örökségét, birtokainak központja Körmend lett.
09. Részt vett az 1832–36-os országgyûlésen Pozsonyban. Ekkor ismerkedett meg késôbbi feleségével ,Zichy Antóniával.
10. Pozsonyban kaszinót szervezett Batthyány a felsôtábla tagjainak Széchenyivel együttmûködve, akit gyermekkora
óta jól ismert.
11. 1831-ben pestis járvány pusztított az országban. Batthyány akkor Jánosházán tartózkodott és maga osztotta szét
a gyógyszereket a lakosságnak.
12. Batthyány sikerrel szerepelt az 1839–40-es országgyûlésen, ahol az ellenzéki arisztokraták vezetôje Széchenyi volt.
13. Az ellenzék 1847-ben párttá szervezôdött Batthyány Lajos vezetésével. Az Ellenzéki Párt programját Magyarországon Batthyány költségén nyomtatták ki.
XI. Állapítsd meg, hogy mit ábrázolnak a következô képek?
a)

b)

XII. Hogyan köthetôk ezek a képek gróf Batthyány Lajoshoz?
a)
b)
Ajánlott irodalom
1. Batthyány Lajos emlékezete. Szerk. Erdôdy Gábor. Szombathely, 2000. 1-19. p.
2. Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelembôl. Budapest, 2000. Urbán Aladár:
Batthyányi Lajos (1807-1849)
3. Závodszky Géza – Hermann Róbert: Nemzet születik. Budapest, Magyar Könyvklub, Helikon Kiadó, 1997.
4. A magyarok krónikája, Officina Nova
5. www.emlekev.hu
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Megkérdeztük
» válaszoltak

»OLVASÓI OLDAL

Mirôl tartana közmeghallgatást?

»kérdez: reiner anita

»fotó: völgyi lászló

Dezsô Péter

Tény, hogy országosan és helyi szinten is sok mindenben ki
lehetne kérni a lakosság véleményét. Épp a napokban lepôdtem meg, hogy még mindig nincs tisztázva a városháza
kérdése, azt hittem, ez már
eldôlt. A helyének kiválasztásában érdemes lenne népszavazást tartani, lehet, hogy ez
elôbbre vinné az ügyet. Olyan
témában is kikérném a celliek
véleményét, mint például: milyen munkahelyeket kellene
itt teremteni annak érdekében, hogy a város megtarthassa polgárait, illetve, hogyan lehetne fejleszteni.

Hartmann József

Hadászi István

A városháza helyével kapcsolatban már sok elképzelés
napvilágot látott. Szerintem,
ha nem tudnak dönteni a
képviselôk, akkor kérjék ki a
lakosság véleményét ez ügyben. Én legalább tíz helyszínt
tudnék mondani, ami nem
tenné tönkre a városképet, és
zöldövezet-romboló sem lenne. Biztos, hogy ennyi huzavona után az alpolgármester
személyét is feltenném népszavazásra. Egyébként pedig
akkor kellene népszavazást
tartani, ha a közeli és távlati
tervek eltérnek a választási
kampányban foglaltaktól.

Elég hosszú ideje vitáznak a
városháza témájában a képviselô-testület tagjai. Már régen
ki lehetett volna kérni a lakosság véleményét a helyszínrôl, és akkor már épülhetne. Az alpolgármester-választással kapcsolatban döntsön a
polgárok többségi véleménye, és akkor nem kell maguk
között vitatkozni. Egy olyan
kérdést is el tudnék képzelni
népszavazás keretében, hogy
mi az oka a képviselô-testület
tagjai közt feszülô összeférhetetlenségnek. A munkahelyteremtés lehetôségének kérdését is szívesen venném.

Salamon Miklós

A képviselô-testületen belül
tapasztalt rendetlenségrôl tartanék népszavazást, ugyanis
ideje lenne már a város érdekében cselekedni. Az alpolgármester személyét is hiányolom, erre vonatkozóan is lehetne például véleményt kérni. Lakótelepen lakóként naponta tapasztalom, hogy a
környék utcáinak állapota
szörnyû, az utak rendbetétele
is egy fontos téma lehetne.
Emellett arra is kíváncsi lennék, hogy a lakosságnak milyen elképzelése van, munkahelyteremtés kapcsán a különbözô cégek idecsábításáról.

Magyar Óra százhúsz percben,
a RÁDIÓ CELL mûsorán
Minden szerdán délután négy órától
hat óráig kizárólag magyar dalok
szólnak a RÁDIÓ CELL mûsorán, melynek házigazdája Keresztes Linda.
» Már a RÁDIÓ CELL indulása elôtt is
foglalkoztál a mûsorvezetés gondolatával vagy fordítva történt a dolog?
Indult a helyi rádió, és innen jött az
ötlet?
– Ez egy „villámcsapás” volt számomra. Jött a rádió és jött a gondolat, így
ahogy mondod. Ahogy megtudtam,
hogy elindult a rádió tavaly augusztusban, jelentkeztem, hogy kipróbáljam magam mûsorvezetôként. Az elején féltem egy kicsit, mivel elég sokan
hallgatják a mûsort, de aztán nekibátorodtam, és azóta itt vagyok. Valamilyen szinten mindig is vonzott a média, a sajtó világa, de nem is gondoltam arra, hogy rádiózni is lehet, igaz,
itt a környéken nem is nagyon volt er-

re lehetôség. Nagyon szeretem a magyar zenéket, bár én zenei mindenevô
vagyok. Külföldi, magyar egyaránt, és
szinte majdnem minden stílusban. Ha
lehet így mondani, igazi slágerkedvelô vagyok. A Magyar Óra repertoárjának összeállításánál arra figyelek,

hogy lehetôség szerint több stílus is
szerepeljen, arányosan. Nagyon szeretem a Magyar Óra mellett a Tízórait
is, a délelôtti magazinmûsorunkat. Itt
lehet egy kicsit lazább témákról is
szót ejteni, „kibeszélni” egy-két ismertebb embert, akik rendszeres
szereplôi a bulvár sajtónak.
» Szerinted nagyon felhígult a mai
magyar könnyûzene, vagy azért most
is tûnnek fel igényes dalok, slágerek?
– Eléggé felhígult, nagyon sok
„megasztárocskát” felkaptak az utóbbi idôben. Persze van tehetséges
elôadó is természetesen, de ennyi
sztárolt énekeshez, zenészhez szûk a
magyar piac. Ezért szerintem nem kellene és nem is érdemes ennyi elôadót
felfuttatni akár csak egy sláger erejéig
is. Csak a kiemelten tehetségeseket
kellene támogatni, és nem ennyit,
mint amennyien most vannak.
»HP
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Nôi kézilabda – bajnoki rajt elôtt
INTERJÚ SALAMONNÉ CSÓTÁR ADRIENNEL
A nyári szünet vége nem csak az iskolakezdést, hanem a kézilabdás
pontvadászat kezdetét is jelenti. Salamonné
Csótár
Adrienn, a CVSEMÁVÉPCELL nôi kézilabdacsapatának edzôje a felkészülést értékelte, és szólt a bajnoki várakozásokról is.
– Augusztus 6-án kezdtük a felkészülést, kezdetben kinti edzésekkel,
és két hete dolgozunk teremben. Az
alapozás idôszakában minden nap
edzettünk, úgy gondolom, hogy az
alap állóképesség-fejlesztés nagyon jól sikerült. A teremben heti
hármat edzünk, de azért úgy érzem, jó lett volna, ha még egy héttel késôbb kezdôdik a bajnokság. A
nyár történéseihez tartozik még,

hogy három játékos igazolása folyamatban van. Kettôs igazolással
fog nálunk játszani egy játékos Tapolcáról – ô most is meghatározó
játékos – és két játékos Szombathelyrôl. A játékerôt tekintve minôségi lépést tudunk így elôre tenni.
Tapolcáról már ezen kívül igazoltunk egy kapust is, aki az NB I/B-be
felkerült csapatban már nem fog
játszani, nálunk azonban vállalta a
szereplést. Az elôbbi játékosokról
elmondhatom, hogy ôk még fiatalok, nem tapasztalt öreg rókák, de
mindenképpen számít a csapat létszáma, hogy milyen hosszú a cserepad egy netán fárasztó mérkôzésen. Az elôzô években rövid volt a
cserepadunk, ami befolyásolhatta
egy-egy olyan mérkôzés eredményét, mikor csak egy góllal kaptunk
ki. Az igazolások mellett azonban
sajnálatos, hogy Szomorkovits Lilla

Asztalitenisz
CVSE-Mávépcell-Vörsas – Geodézia-Németh-Kemecse 6:1
Celldömölk, szeptember 1., Extraligás mérkôzés.
Páros: Fazekas-Molnár – Szûcs-Bari 2:3. (0:1) Elsô egyéni kör: Lindner
– Tóth 3:0, Marsi – Szûcs 3:0 Fazekas – Bari 3:0. (3:1). Második egyéni
kör: Lindner – Szûcs 3:0, Fazekas – Tóth 3:0, Marsi – Bari 3:0. (6:1).
Gyôzött: Lindner Ádám 2, Marsi Márton 2, Fazekas Péter 2.
A Fazekas-Molnár páros játékán látszott, hogy még nem szoktak
össze. Ezután azonban a celliek még csak játszmát sem vesztettek,
így simán 6:1-re nyertek.

sérült, nem tudjuk, mikorra épül fel.
Valószínûleg ebben a hónapban
nem fog játszani. Másik komoly sérültünk Mendel Helga – ezért is kellett kapust igazolnunk. Térdszalagszakadása van, mûtét vár rá az
ôsszel, az ô felépülése a tavaszi
szezonra várható. A csapatból nem
távozott senki, s így próbáljuk meg
teljes erôbedobással elkezdeni a
szezont. Az elsô mérkôzést szeptember 16-án 16 órakor játsszuk itthon, az újonc Mór ellen. Hallomásból ismerjük ôket, jó lenne gyôzelemmel kezdeni ellenük, bár erôszakos, kemény kézilabdát játszanak. Az itthoni mérkôzéseink nagy
része vasárnaponként 16 órakor
kezdôdik. A hazai meccseken 4–6
pontot szeretnénk gyûjteni, idegenben 4 pont körül várhatunk. És persze bízunk a tavaszi jó folytatásban.
»EREL

ürdô
Ôszi pezsgô- és kádf !
ôn
rd
akció a Vulkán fü
Vendégeink szeptember 1-jétôl
20 – 60%-os kedvezménnyel
vehetik igénybe pezsgô- és kádfürdôinket!
20 PERC AZ EGÉSZSÉGÉÉRT!
AKCIÓS ÁR

CVSE-Mávépcell-Vörsas II. – Kanizsa Sörgyár 13:5
Celldömölk, szeptember 1., NB II-es mérkôzés.
Meglepetésre a nagyobb játékerôt képviselô kanizsai párost
ragyogó játékkal verte az Orbán-Lukács duó. Bizonyára ez is hozzájárult, hogy a vártnál könnyebb celli gyôzelem született.
Gyôzött: Kun Tibor 4, Ölbei Péter 4, Orbán Renátó 2, Lukács Balázs
1 és az Orbán-Lukács páros.

Termálvizes pezsgôfürdô

700 Ft 300 Ft

Gyógyvizes pezsgôfürdô

600 Ft 500 Ft

CVSE-Mávépcell-Vörsas III. – CVSE-Mávépcell-Vörsas IV. 13:5
Celldömölk, szeptember 1., NB III-as mérkôzés.
Az elsô fordulóban a két celli gárda egymás ellen játszott, és az
esélyesebb csapat nyert.
Gyôzött: Fehér László 4, Tamás László 3, Szabó Ferenc 3, Balázs
Béla 2 és a Fehér-Tamás páros, illetve Teket Attila 3, Csupor Máté
1 és a Teket-Csupor páros.

Üdülési csekk és egészségpénztári elfogadóhely!

Aroma pezsgôfürdô

1.100 Ft 700 Ft

Termálsós kádfürdô

990 Ft 800 Ft

Cleopátra kádfürdô

1.400 Ft 900 Ft

Egész évben 20%
családi kedvezmény!
Vulkán fürdô Celldömölk, Sport utca 8. • Tel.: 95/525-070

Az asztalitenisz csapatok ôszi mérkôzéseinek sorsolását a
következô számunkban közöljük.
»VÖLGYI L.
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Nyitva minden nap 9-tôl 20 óráig, pénteken és szombaton 21 óráig.
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Hidegzuhany a hideg zuhanyban
Celldömölki VSE – Andráshida 1-3 (1-1).
Celldömölk, 100 nézô. NB III-as labdarúgó-mérkôzés Bakony-csoport,
vezette Péter G. (Péter T.,Bede T.))
Celldömölk: Tóth – Györkös, Kazári,
Gyôrvári (Manganelli Zs. 38.), Szalai
K. – Kocsis, Szele, Babics, Szilágyi –
Vánkos, Szalay T. Edzô: Balhási István.
Andráshida: Kovács – Simon (Gál 76.),
Török T., Geeb, Varga – TÖRÖK I.,
Szijjártó, Kattán (Tisler 84.), Bandics
(Koczor 54.) – MAROSVÖLGYI, Gyôri.
Edzô: Lendvai Miklós.
Góllövôk: Szalay T. (18.), illetve Marosvölgyi (30. és 58.), Török T. (64.).
Kellemetlenül hideg, szeles idôben
és végig zuhogó esôben pótolták be
a csapatok szeptember 5-én az elôre-

hozott 4. fordulóban elmaradt mérkôzésüket. A forduló eredeti idôpontjában mindkét csapatnak Magyar Kupa mérkôzése volt, a Cell kiesett a
Sopronnal (0-3) szemben, az Andráshida viszont tovább jutott a Barccsal
szemben (1-0) és most már egyedüliként képviseli a Bakony csoportot
(következô ellenfele a Jánosházán továbbjutó Gyôri ETO lesz).
A bajnokság 288. percében szerezte
meg a csapat az elsô akciógólt és 12
percen keresztül megízlelhette, milyen érzés nyerésre állni. A gólt
egyébként Szalay fejelte, minekután
Babics életerôs lövését Kovács kapus középre ütötte ki. A kissé távolról felügyelt Marosvölgyi két kísértetiesen hasonló gólt lôtt, megfordítva
ezzel a mérkôzés állását, mindkétszer a védôk díszkíséretében a kifu-

Tovább tart a vesszôfutás
Csorna SE - Celldömölki VSE 2-0 (1-0), NB
III-as bajnoki labdarúgó mérkôzés,
Csorna 250 nézô, Vezette: Venczel
Imre (Mohos M., Hegedûs I.)
Csorna: Lôre – Horváth, Baán, Fenyô
(ZOBÁK 31.), JAKAB – Klement (Horváth 68.), BUTI, Kiss, Nagy – HOLLÓSI,
NYERGES (Csík 81.) Edzô: Varga Péter
Celldömölk: TÓTH – Kazári, GYÔRVÁRI,
Szalai K., Györkös – Babits, Manganelli (Vánkos 45.), Szele (Kis A. 45.),
Szilágyi, KOCSIS – SZALAI T. Edzô: Balhási István
Gólszerzô: Hollósi a 7. és 56. percben
Sárga lap: Szalai K. a 32., Gyôrvári a
72. percben
Az elsô két elveszített mérkôzés
után gyôzelmi szándékkal lépett
pályára Csornán a Celldömölk labdarúgó csapata. Ahhoz, hogy lépést tarthassunk a tabellán elôttünk állókkal, mindenképpen ponttal, pontokkal kellett volna hazatérnünk. A mérkôzés elsô pár perce kiegyenlítetten telt, aztán a hetedik percben már hátrányba kerültünk. Az elinduló csornaiak eljutottak a tizenhatosunk magasságába, majd a büntetôterület felé belôtt labdát Hollósi csúsztatta meg,
és az szerencsétlen módon Tóth

András kapujába került. (1-0). Egy
talált góllal tehát, de vezetett az
ellenfél. A folytatásban sem tudott
a celliek fölé emelkedni a hazai
gárda. Mezônyben abszolút egyenrangú felek voltunk, de Lôre kapuját nem sikerült bevenni. A félidô
végére maradt az egygólos hátrányunk. A második játékrészre egy
még elszántabb Celldömölk jött ki
az öltözôbôl. Balhási mester két
poszton is cserélt, és a váltás jót
tett a csapat játékának. Egyenlítési
reményeink a félidô tizenegyedik
percéig élhettek. Ekkor ugyanis a
Nyergestôl kapott labdával Hollósi
robogott el a bal oldalon, s
beadásnak szánt lövése a celli hálóôr felett, a hosszú sarokban kötött ki. (2-0). Ez a gól, ha lehet,
még bosszantóbb volt, mint az elsô. Azonban ez a találat sem törte
meg a celli lendületet. Az egész
második félidôben lendületes támadásokat vezettek és jól is játszottak a fiúk, csak gólt rúgni nem
tudtak. És mivel rúgott gól nélkül
nyerni nem lehet, ezért a harmadik mérkôzés végén, harmadszor
hagytuk el vesztesen a játékteret.
Azt csak remélni tudjuk, hogy lesz
ez jobb is, és mielôbb megszerezzük elsô pontunkat, pontjainkat.
<csuka>

tó Tóth Andris mellett emelt lágyan
a kapuba. A kegyelemdöfést Török
közeli találata jelentette, amire már
csak egy Babics felsô kapufa volt a
válasz.
Negyedik vereség négy meccsbôl,
rémálommal felérô bajnoki kezdés.
Aránylag sokat fut a csapat, de
egyelôre hiányoznak a határozott, tudatos megoldások mind a védekezésben, mind a támadásban. Az eddigi ellenfeleket látva a keret erôssége
megüti az NB III középcsapat szintjét,
egy kis játékrutin és önbizalom segítségével elôbb-utóbb a pontszerzés is
beindulhat.
Lapzártakor érkezett a hír: Vép-Celldömölk 1-2! Megvan tehát az elsô
gyôzelem. Gratulálunk!
(dotto)
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Hagyd abba és nyersz!

✁

Az elmúlt évek sikerei után az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a Lilly Hungária és az Elég!
Program idén is meghirdette a
„Hagyd abba és nyersz!” elnevezésû
országos nyereményjátékot, amely
eddig az egyik legsikeresebbnek bizonyult a dohányzásról való leszokást
segítô programok között. Hazai és
nemzetközi tapasztalatok bizonyítják,
hogy akik négy hétig képesek
megállni, hogy nem gyújtanak rá,
azoknak 30%-a nemdohányzó marad
legalább egy évig, 16–18%-uk pedig
végleg felhagy ezzel a káros szenvedéllyel.
A játékban részt vehet minden 18.
életévét betöltött magyar állampolgár, aki legalább egy éve napi rendszerességgel dohányzik. A résztvevôknek vállalniuk kell, hogy 2007.

szeptember 26. és október 31. között
nem gyújtanak rá.
További feltétel, hogy a díjakra kisorsolt szerencsés résztvevôk vállalják
az orvosi vizsgálatot (szénmonoxidmérés, légzésfunkció vizsgálat valamint, vér és/vagy vizeletvizsgálat),
hogy igazolják a dohányzásmentességet.
A fôdíj egy 742 000 Ft értékû kétszemélyes nyaralás, egy 371 000 Ft értékû kétszemélyes wellness-utazás,
valamint három 20 000 Ft értékû parfümvásárlási-utalvány.
A játékban résztvevô egészségügyi
dolgozók, országgyûlési képviselôk,
köztisztviselôk valamint pedagógusok között a szervezôk különdíjakat
sorsolnak ki.
A jelentkezési lapot 2007. szeptember
25-ig az Országos Tisztifôorvosi Hiva-

tal Népegészségügyi Fôosztálya címére (Budapest, Gyáli út 2–6) vagy
e-mailben az eleg@netaktiv.hu címre
kell beküldeni.
A díjak sorsolására 2007. november
5-én kerül sor, melyrôl a nyertesek
írásban és telefonon is értesítést kapnak. A díjakat 2007. november 15-én,
a Füstmentes Világnapon, nyilvános
sajtótájékoztató keretében adják át.
A teljes részvételi szabályzat megtalálható az interneten a www.elegprogram.hu weboldalon. A jelentkezési lap letölthetô ugyanott, vagy
személyesen átvehetô az ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki Kistérségi Intézetében (Sárvár, Várkerület 4.)
Ne feledje, ha abbahagyja, csak
nyerhet!
ÁNTSZ SÁRVÁRI, CELLDÖMÖLKI
KISTÉRSÉGI INTÉZETE

Hagyd abba és nyersz! – nyereményjáték
J E L E N T K E Z É S I

L A P

Név: ……………………………………………………………………………………………...
Születési idô: 19 __ __ __
Születési hely: ……………………………………………………………………………….
Cím: ……………………………….......... utca …………..................................házszám ……………
Telefonszám: ………………………..
E-mail: …………………………………………………...
Naponta elszívott cigaretták száma: …………….. szál
Eddig hányszor próbálta meg abbahagyni a dohányzást?
egyszer sem _; egyszer-kétszer _;
több mint kétszer _;
Hány éve dohányzik? ........... éve
Gyerekeinek a száma? ............
Kérjük, jelölje meg, amennyiben Ön: _ egészségügyi dolgozó, _ országgyûlési képviselô, _ köztisztviselô, _ pedagógus, és adja meg a következô adatait:
munkahelyének neve: ………………………………..
címe: …………………………………………
munkahelyi telefon: …………………………….
Kijelentem, hogy részvételi feltételeknek megfelelek, és vállalom, hogy 2007. szeptember 26. és október 31. között nem gyújtok rá. Vállalom az orvosi laboratóriumi vizsgálatot, hogy igazoljam dohányzás-mentességemet.
Jelentkezô aláírása: ………………………………………
Jelentkezési lapokat levélben az Országos Tisztifôorvosi Hivatal népegészségügyi fôosztálya (1092 Budapest, Gyáli út
2–6.) vagy e-mailben az eleg@netaktiv.hu címre kell beküldeni legkésôbb 2007. szeptember 25-ig.
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CELLDÖMÖLKÖN
A SÁGI U 43. SZ. ALATT ÉPÜLÔ
15 LAKÁST, 7 GARÁZST ÉS EGY IRODÁT
TARTALMAZÓ TÁRSASHÁZBAN
LAKÁS, ÉS GARÁZSOK MÉG ELADÓK.

ÉRDEKLÔDNI:
95/422-493, 06 70/317-4194-es
telefonszámokon.
SÁGI ÚTI HOMLOKZAT

A friss sütemények mestere
Pályázatot hirdet a következô pozíció
betöltésére:

Raktáros
három mûszakos munkarend
Feltétel:
targoncás jogosítvány

AZ ÖN MÁRKAKERESKEDÉSE:

Elôny: számítástechnikai ismeret

Leier Autó Kft.

Jelentkezni önéletrajz küldésével
a következô címen lehet:

9500 Celldömölk
Nemesdömölki u. 15.
Tel.: 95/525-525
www.leierandco.hu

9500 Celldömölk
Pápai u. 27.
E-mail: m.jona@wewalka.hu

A CELLI BÉ-KE Bt.
ékszerboltjának

ÔSZI AJÁNLATA:
Nemesacél karláncok kaucsukkal,
8 féle mintával: 1.250 Ft.
Nemesacél karláncok: 3.580 Ft és 3.980 Ft
és hogy a szürke ôszbe egy kis színt vigyünk:
ezüst gyöngyház medálok swarovski kristállyal
és színes kaucsukkal (rózsaszín, narancssárga,
világoskék, almazöld, piros színekben):
5.940 Ft-tól 6.460 Ft-ig kaphatók!
Ezüst, tûzzománc garnitúrában
(medál, gyûrû, fülbevaló):
24.850 Ft és 25.000 Ft!

Arany csokitojások sok-sok meglepetéssel!
NE FELEDJE:
TÖRTARANY + BÉRMUNKADÍJ = ÚJ ARANYÉKSZER!

CELLI BÉ- KE BT.
Celldömölk, Szentháromság tér 6.
Nyitva tartás: hétfô – péntek: 8.00 – 11.45;
13.00 – 16.45 szombat: 8.00–11.45

