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Fürdôszoba Szaküzlet

Celldömölk, Kolozsvár u. 16. Tel./fax: 95/424-121
(A Mesteri felé vezetô úton, a Volán-kút mellett)

Nyitva: hétköznap 8.00–16.30, szombaton 8.00–12.00

Fürdôszobabútorok széles választékban:
Pl.: 50 cm-es bútor mosdóval, tükörrel, világítással 39.000 Ft

Kiváló minôségû íves zuhanykabin, 
lábakon álló tálcával, szifonnal 67.500 Ft-tól

42x42-es sarokba illeszthetô szekrény mosdóval, tükörrel,
világítással 76.000 Ft

CELLDÖMÖLK TERÜLETÉN INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS.

A FELMÉRÉSTÔL A  K IV ITELEZÉSIG MINDENT MEGOLDUNK!

I. osztályú olasz csempe 1.250 Ft/m2-tôl
I. osztályú alföldi csempe 20x25 1.550 Ft/m2-tôl
I. osztályú greslapok 2.130 Ft/m2-tôl
I. osztályú alföldi járólapok 30x30 2.190 Ft/m2-tôl
I. osztályú fagyálló járólapok 2.650 Ft/m2-tôl

Kiváló minôségû ragasztók 25 kg/zsák
Alap: 1.330 Ft, fagyálló: 1.690 Ft, flexibilis: 3.360 Ft

Légáteresztô, vízzáró vakolat, IZONIL 2.990 Ft/zsák
12,5 mm-es gipszkarton 480 Ft/m2

6 cm-es térburkoló, szürke 2.400 Ft/m2

ÚJRA KAPHATÓ!  • ÚJRA KAPHATÓ!  •  ÚJRA KAPHATÓ!

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

Egyéb: Sárváron 100 m2-es, 2 szoba+nappalis cs.ház, frekventált helyen eladó. I.ár.: 18 M Ft
Celldömölkön 4 szobás belvárosi cs.ház, garázzsal eladó. Ir.ár.: 16,9 M Ft.
Celldömölkön 2 szoba+hallos igényes állapotú lakás eladó. Ir.ár.: 6 M Ft.

Celldömölkön belvárosi üzlethelyiség eladó. Ir.ár: 6,5 M Ft.
Celldömölkön belvárosi, 6 szobás 2 generációs családi ház eladó. Ir.ár.: 26 M Ft.
Celldömölkön 4 szobás családi ház, garázzsal 1000 m2-es eladó. Ir.ár.: 16,5 M Ft.

Celldömölkön 1+2 fél szobás felújított lakás eladó. Ir.ár.: 6,8 M Ft.
Celldömölkön kisméretû lakóház eladó. Ir.ár.: 4,5 M Ft.

Nemeskocsban 3 szobás cs. ház 1440 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 M Ft.
Vönöckön 2 szobás összközmûves cs.ház eladó. Ir.ár.: 5,5 M Ft.

Info: 06-30/9938-439, 06-70/316-8752 Cím: Celldömölk, Rákóczi u. 10. 
http://www.celli-udvarhaz.hu •  E-mail: celli_udvarhaz_ingatlan@yahoo.com

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

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

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

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

Celldömölkön kisméretû sarokház 620 m2

telken eladó. I.ár: 7 M Ft

Celldömölkön 100 m2-es belvárosi cs. ház
garázzsal, 936 m2 telken eladó. Ir.ár.: 16 M Ft.

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

Celldömölkön 2 szobás, igényesen felújí-
tott, konvektoros lakás eladó. Ir.ár: 8,5 M Ft.

Celldömölkön 2 szobás, belvárosi, konvek-
toros lakás eladó. Ir.ár: 7,7 M Ft

Celldömölkön 1+2x1/2 szobás, igényesen fel-
újított lakás eladó. Ir.ár.: 7,2 M Ft

Celldömölkön belvárosi üzlethelyiség wc-vel,
kézmosóval, 380 V eladó. Ir.ár.: 7,5 M Ft

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

Mesteriben igényes állapotú parasztház, me-
dencével, garázzsal eladó. I.ár: 15 M Ft

Celldömölkön családi ház garázzsal, 658 m2

telken eladó. Ir.ár: 10,9 M Ft.

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

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

Celldömölkön 2 szobás családi ház 700 m2

telken eladó. I.ár: 10,9 M Ft

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

telken eladó. I.ár: 13 M Ft

Celldömölkön 1+2x1/2 szobás belvárosi
lakás eladó. Ir.ár: 8,2 M Ft

Celld-ön igényes állapotú 2 generációs
családi ház, 2 garázzsal eladó. I.ár: 24 M Ft

Celldömölkön 2 sz., igényes áll. belvárosi
felújított lakás eladó. I.ár: 6,9 M Ft

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

A kiemelt csatlakozási kedvezmények meghosszabbítva szeptember 30-áig! – Csatlakozás: 0 Ft 
– Szerelési díj: 0 Ft – Kábelmodem: 0 Ft – Új Diákkedvezmény beindítása, (20% kedvezmény!)

NE HAGYJA KI, FIZESSEN ELÔ MOST! Az akciós feltételek 2 éves szerzôdés esetén érvényesek!

(AZ ÁR TARTALMAZZA A CELLDÖMÖLKRE ÉS KÖRNYÉKÉRE TÖRTÉNÔ KISZÁLLÍTÁS DÍJÁT IS!)

Pl.:  170x75-ös 29.900 Ft 
140x140-es 43.900 Ft-tól 

150, 160x105-ös 46.600 Ft

Akryl kádak 
nagy választékban!

Keszthelyi burkolókô 2000 Ft/m2    • Mediterrán kô 3.600 Ft/m2

Egykaros olasz csaptelepek 5 év garanciával már 5.180 Ft-tól
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» J E G Y Z E T

Utazzunk
vonaton?
Lehet, hogy nekem pechem van.
Amikor legutóbb vártam a csalá-
dom tagjait az egyik balatoni állo-
máson, negyvenhárom percet ké-
sett a vonat. Két héttel késôbb,
amikor Budapestre utaztam, ugyan-
onnan huszonkét perces késéssel
indult, amibôl negyven perc lett a
fôvárosig.
Olvasom és hallom, hogy a kör-
nyezetszennyezés csökkentése
végett a közútról a vasútra terel-
nék a személyi forgalom egy ré-
szét. Bizonyára több autós igény-
be is venné a szolgáltatást. Ám
hogy ez realitás legyen, sok
mindennek meg kellene változnia.
Mert kinek van kedve vonatra ülni,
ha látja a lerongyolódott, agyon-
firkált fülkéket – bár ezért a fele-
lôtlen utasok is okolhatók –, a hét-
végeken állva vagy a csomagjai-
kon kuporgó utazókat. Ehhez jön-
nek a viszonylag gyakori késések.
Újabban egyre több helyen szün-
tetik meg a jegykiadást, sôt a jára-
tok számát is csökkentik, mert a
MÁV-nak nincs pénze.
Tudom, hogy a MÁV ezer sebbôl
vérzik, de ahhoz, hogy az autósok
egy részét átcsalogassák a vonat-
ra, mindenekelôtt biztosítani kel-
lene a kulturált utazás feltételeit,
és minimálisra csökkenteni a vo-
natok késését. Addig az említett
terv csak hiú ábránd marad.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

A kemenesszentmártoni illetôségû
Payr Anna kormányosával, Weöres
Mártával együtt a 470-es hajóosz-
tályban képviselte Magyarországot
a XXVIII. nyári olimpián, augusztus
13-a és 29-e között Athénban. A
húsz induló közül a magyar egység
a 19. helyet szerezte meg.

A vitorlázó hölgy nem elsô olimpikon
a Payr családban. Payr Hugó, a déd-
apa, Európa-bajnok birkózóként a
londoni olimpián két súlycsoportban
is negyedik helyezést ért el. Anna
édesapja, Payr Hugó pedig repülô
hollandi hajóosztályban volt váloga-
tott kerettag, 30-as cirkálóval pedig
többszörös magyar bajnok. Húga, Lu-
ca szintén vitorlázik, vele nôvére
nyert már magyar bajnokságot. Anna
még ifjúsági hajóosztályban verseny-
zett, amikor megke-
reste Weöres Márta
a sydneyi olimpia
után, hogy az athéni
olimpiára szeretne új
társat magának. A
páros fejlôdése az
egy hajóba ülés óta
látványos. Az olim-
piai kvótát már 2003
szeptemberében, a
spanyolországi világ-
bajnokságon meg-
szerezték, azóta ké-
szültek az olimpiára.
Sajnos Weöres Márta
tavaly novemberben
átesett egy térdmû-
téten, és felépülése
nem a várt ütemben
történt, ez nehezítet-
te a felkészülésüket.
Szerencsére Athénban ez nem oko-
zott problémát. A 4 méter 70 centi-
méter hosszú, tôkesúly nélküli, két-
személyes, trapézos hajó szépen
szelte a hullámokat az Agiosz Kosz-
masz Olimpiai Vitorlásközpontban. A
11 futam során mindenféle szélhez
alkalmazkodniuk kellett a magyar vi-
torlázó hölgyeknek. Szereplésükkel
elégedettek voltak, hiszen a futamok
mintegy felében a 9. helyen végez-
tek. Miután egyenletes teljesítményt
nyújtottak, a nagyon kiélezett me-
zônyben végül a 19. helyet szerezték
meg. A magyar szurkolók sajnos
nem élvezhették a vitorlásversenye-
ket, hiszen ritkán került a képernyô-
re. A versenyzôk szerint nagyon iz-
galmas futamok voltak, és a görög
rendezôkre sem lehetett panasz.
Payr Anna társával együtt remekül

érezte magát Athénban. A saját futa-
maik miatt a többi magyar olimpikon
szereplését a helyszíneken nem tud-
ták nyomon követni, de az olimpiai
faluban hallottak a sikerekrôl. A vi-
torlásverseny után Anna testvérével
és barátaikkal együtt leköltözött a
magyar szurkolótáborba, ahol az
olimpia végéig remek hangulatban
telt az idô. Ekkor már kilátogatott
magyar érdekeltségû mérkôzésekre,
versenyekre is. Véleménye szerint
Athénban minden gördülékenyen
mûködött, a magyar tábor pedig cso-
dás volt. Egy kicsit sajnálta is azt,
hogy a vitorlázókat a futamok köz-
ben nem lehet buzdítani, így ôk eb-
bôl nem éreztek semmit. Payr Anna
és Weöres Márta teljesítménye azért
is elismerést érdemlô, mert a felké-
szülés mellett rengeteg idejüket,

energiájukat felemésztette az anya-
giak elôteremtése, hiszen a vitorlá-
zás nem olcsó sportág. A MOB és a
Magyar Vitorlás Szövetség támoga-
tása mellé meg kell teremteniük a
szponzorok keresése révén az edzô-
táborok, felszerelések költségeit is.
Természetesen az olimpia után a pi-
henés idôszaka következik. Ez a pihe-
nés azonban nem teljesen fedi a va-
lóságot. Anna tájépítész hallgató, így
az iskolai kötelezettségeknek eleget
kell tennie. A vitorlás egyelôre pihen,
talán néhány kisebb versenyen azért
levezetésképpen elindulnak majd.
Az, hogy ez a páros az elkövetkezô
években is együtt versenyez-e, még
kérdéses. Egy azonban biztos. Az
olimpián helytálltak, méltán lehet-
nek elégedettek magukkal.

»VASS VERA

Vitorlázó olimpikon

Testületi ülés
Szeptember 29-én tartja soros
ülését az önkormányzat képvise-
lô-testülete a polgármesteri hiva-
talban. A 14 órakor kezdôdô ülé-
sen szó lesz a lejárt határidejû ha-
tározatok végrehajtásáról és a két
ülés között történtekrôl. A testület
áttekinti a pályázati eredménye-
ket, a pályázati lehetôségeket, és
a képviselôk beszámolót hallhat-
nak a polgármesteri hivatal tevé-
kenységérôl, a pénzügyi terv mó-
dosításáról is.

payr anna weöres mártával 470-es hajóosztályban versenyeztek az olimpián
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Búcsúi vigasság

Több ezren látogattak ki a celldömölki búcsú világi rendezvényeire. A városköz-
pontban lévô vidámparkot és kirakodóvásárt a gyerekek élvezhették, míg az
esti zenés programokon és a búcsúi bálon az idôsebb generációk szórakoztak.

Celldömölk és környékérôl tizennégy
település vesz részt a Nyugat-Balaton
és a Zala folyó medence regionális hul-
ladékgazdálkodási ISPA programjában,

a zalabéri önkormányzat gesztorságá-
val. A konzorciumnak a vasi települé-
seken kívül 251 Zala megyei település
a tagja, a program így mintegy 340
ezer lakost, köztük 30 ezer Vas me-
gyeit érint. A hulladékgazdálkodási
rendszer kiépítésére 34,5 millió eurót
nyertek az ISPA pályázatán, tudtuk
meg dr. Vass Nándortól, a gesztor
munkaszervezet vezetôjétôl.
Celldömölkön hulladékkezelô köz-
pontot létesítenek, amelyben bálázó-
gép, átrakóállomás és komposztáló
mûködik majd. Dr. Vass Nándor jelen
volt a képviselô-testület augusztusi
ülésén, ahol elmondta: az eredeti
tervek szerint válogatógépet telepí-
tettek volna – és nem bálázót –, de a
jogszabályok és a hulladékforgalom-

Szelektív gyûjtés, hulladékgazdálkodás
Hulladékgazdálkodási programban vesz részt Celldömölk, Vas megye hu-
szonöt más településével együtt. Az európai uniós projekt során hulladék-
kezelô központot hoznak létre a városban.

mal kapcsolatos számítások nem in-
dokolják, így a szakhatóságok nem
engedélyezték. A lakosság kiszolgá-
lása érdekében, amiatt, hogy a feles-
leges költségek ne növeljék a sze-
métdíj mértékét, elônyösebb a város-
nak, ha bálázzák a hulladékot, ami
egyúttal eladható. Költségcsökkentô
megoldás a komposztáló is, hiszen
így nem kell elszállítani a komposz-
tot, helyben fel lehet használni.
Dr. Vass Nándor elmondta, az elôzetes
tervekhez képest az egész területen,
így Celldömölkön is növelik a kialakí-
tandó hulladékszigetek számát, közel
hatszáz, szelektív gyûjtésre alkalmas
szigetet hoznak létre. (Néhány hulla-
dékgyûjtô sziget eddig is volt a város-
ban, a számuk növelésével még több,
könnyebben és gyorsabban elérhetô
helyen lehet majd külön válogatva  le-
rakni a hulladékot.)

»T.G.

fotó: katona bernadett

Csökkentett munkaképességûeknek
biztosított munkalehetôséget három
hónapig egy zalaegerszegi cég,
amely májusban kezdte meg mûkö-
dését Celldömölkön. A Városgond-
nokság telephelyén mûködô foglal-
koztatóban huszonnégyen kaptak
munkát, s maradtak munka nélkül,
mivel augusztusban a cég anyag-
hiány miatt megszüntette tevékeny-
ségét. Szeptember elején egy buda-
pesti kft. jelentkezett az önkormány-
zatnál, hogy szintén megváltozott

munkaképességûek számára hozna
létre munkahelyet. Vállalják a hu-
szonnégy eddigi dolgozó foglalkozta-
tását, sôt év végére szeretnék a dup-
lájára növelni a létszámot. A munka
továbbra is a Temesvár utcában foly-
na tovább, és a tevékenység jellege
sem változna, hiszen rongyszônyeg
szövéséhez készítenek elô anyago-
kat, azaz bálás ruhát vágnak fel csí-
kokra. A tervek szerint a cég szep-
tember 15-én kezdi meg tevékeny-
ségét.

Tizenöt éve még kétszáz felett volt az utcai csapok
száma a városban, mára mintegy 130 maradt.
Lampért Attila, a CellVíz Kft. mûszaki vezetôje
kérdésünkre elmondta, hogy azokon a helyeken
szerelik le a kutakat, ahol az ivóvízhálózatra min-
den házból, lakásból rákötöttek. Azokon a helye-
ken, ahol 100–150 méteren belül van bekötetlen
ingatlan, ott a helyükön hagyják a kutakat. A rákö-
tések hiánya miatt leginkább Izsákfán és Alsóság
egyes részein vannak utcai kutak. A celldömölki
városrészben az átmenô forgalom melletti utaknál
és a városközpontban vannak jobbára utcai kutak,
de a temetôkben is megtalálhatóak.
Az utcai, nyomókaros kutakból vett víz költségét a
város, az önkormányzat fizeti azokon a helyeken,
ahol mindenki rákötött az ivóvízhálózatra. Ahol hiá-
nyosak a rákötések, ott azoknak, akik nem kötöttek
rá a hálózatra, évente 15 köbméternyi víz költségét
számolják el. Gyakran látni, hogy tartályokba veszik
fel, s viszik el a vizet az utcai kutakról, vagy ott mos-
sák le az autókat. Ezt is a város fizeti, s ráadásul ez
utóbbi nem is környezetkímélô megoldás.
Lampért Attila szólt arról a többeket érintô problé-
máról, hogy a vízszolgáltató a többlakásos házak-
ban kifizetteti a fômérô és a mellékmérôk által
mért fogyasztás közötti különbözetet, amit kor-
mányrendelet ír elô. Az eltérés adódhat a mérô-
órák kisebb pontatlanságából, ez négy százaléknál
még normális. A nagyobb eltérések oka lehet mû-
szaki, de lehet szándékos is, vagyis elôfordulhat,
hogy visszaforgatják az órát, vagy nem a valós fo-
gyasztást diktálják be a leolvasáskor. Ezzel a lakó-
közösség többi tagját károsítják. A helyes mérés-
nek utánajárni úgy lehet, ha az órákat hitelesítte-
tik, ami a mellékmérôk esetében hatévente meg-
történik.

»T.G.

A cég más, a munka maradKutak és órák
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Tavasszal foglalkozott a képviselô-
testület az óvodák átalakításával. Ak-
kor a különbözô fórumok véleménye
alapján úgy határoztak, hogy meg-
szüntetik a Szalóky utcai tagóvodát,
az épületben pedig az idôsek számá-
ra gondozóházat alakítanak ki. Nyá-
ron népi kezdeményezést indítottak,
amelyben az aláírókat arra kérték, tá-
mogassák az óvoda visszaállítását.
A rendkívüli testületi ülésen foglal-
koztak a képviselôk a kérdéssel. Fe-
hér László polgármester elmondta: az
óvodások száma az utóbbi években
folyamatosan csökkent, ugyanakkor
egyre több lesz az idôs korú ember,
és egyre nagyobb az igény a gondo-
zóházi elhelyezésre. A jelenleg Alsó-
ságon mûködô gondozóháznak ideig-
lenes mûködési engedélye van, így

meg kell oldani az elhelyezését. A
Szalóky utcai óvodaépület mellett
van a népjóléti szolgálat, így egy he-
lyen mûködhetnek tovább az idôsek-
kel foglalkozó szociális intézmények.
Hangsúlyozta azt is, hogy nem csök-
kent az óvodai csoportok száma, az
önkormányzati óvodákban, a celli vá-
rosrészen – a Koptik utcai és a Vörös-
marty utcai óvodaépületekben – tíz,
Alsóságon négy csoport van, és két
csoporttal mûködik az egyházi óvoda.
Egy képviselôi kérdésre – mely sze-
rint mennyi haszna lesz a köznek az
átalakításból – azt válaszolta, hogy
anyagi haszon nem csapódik le, vi-
szont a kibôvített gondozóházban
tudnak az idôsekrôl gondoskodni.
A népi kezdeményezést elindító szü-
lô, Vekszli Zsuzsanna az ülésen azt

kérdezte, miért pont a Szalóky utcai
tagóvodát zárták be, hiszen az épület
és az udvar is alkalmasabb lett volna
a gyerekeknek a másik két óvodánál.
Véleménye szerint az óvodák túlzsú-
foltak, és sérelmezte azt is, hogy a
szülôknek távolabb kell vinniük gyer-
mekeiket a másik két tagóvodába.
Véghné Gyürüssy Katalin óvodavezetô
cáfolta, hogy az intézmény túlzsúfolt
lenne. Elmondta, hogy az intézmény-
nek 250 gyermek fogadására van en-
gedélye, és idén 244 kisgyermeket
írattak be az óvodába. Baranyai Attilá-
né dr. jegyzô a szakértôi véleményrôl
adott tájékoztatást, mely szerint a
gyerekek nevelése a korábbival azo-
nos pedagógiai program szerint és
színvonalon folyik, és a városbeli kis
távolságok miatt az óvodák elérhetô-
sége sem okoz problémát. A vélemé-
nyek elhangzása után a képviselô-tes-
tület úgy döntött, hogy nem állítja visz-
sza a Szalóky utcai tagóvodát, ott a
gondozóházat alakíttatja ki.

»TULOK GABRIELLA

Gondozóház lesz, nem óvoda
Népi kezdeményezés indult a Szalóky utcai tagóvoda visszaállításának
érdekében. A kezdeményezést mintegy háromszázan támogatták, a
képviselô-testület ennek ellenére sem változtatta meg a véleményét, a
szeptember 6-ai rendkívüli testületi ülésen ismét úgy döntött, hogy a volt
óvodában gondozóházat alakítanak ki idôsek számára.

Intenzív tempóban épül a Vulkán für-
dô, akik kisétálnak a celli és az alsó-
sági városrész közötti területre, ma-
guk is meggyôzôdhetnek róla. Az
építkezés elsô szakaszával jövô nyá-
rig kell elkészülni, most már állnak a
fürdô falai, és elkezdték a tetôszerke-
zet kialakítását is. Ebben a fázisban
alakítják ki az uszodát, a tanmeden-
cét, a meleg vizes élményfürdôt, a
jacuzzi medencét, a szaunát és az öl-
tözôket. Szerkezetkész állapotban

van a központi kiszolgáló épület,
benne a nagyobbik medence és a
földszinti öltözôk. Az augusztus végi
képviselô-testületi ülésen felvetô-
dött, hogy a téli üzemmód welness
jellegû hasznosítása miatt jó lenne
egy élménycsúszdát építeni a belsô
medencéhez. A javaslatot a képvise-
lôk elvetették, mert úgy látták, a be-
ruházásnak nincs meg a pénzügyi fe-
dezete.

»T.G.

Az iskolaév kezdetén az Országos
Polgárôr Szövetség kiemelt fela-
datként kezeli a gyerekek közleke-
désbiztonságát, a baleset-megelô-
zést, a drogprevenciót, ezért szep-
tember közepétôl egy hónapon át
országos akciót hirdet. A bûn-
megelôzési és közlekedésbiztonsá-
gi hónapot negyedik éve rendezi
meg országszerte a polgárôrség. Az
országos akciót hivatalosan Szom-
bathelyen nyitották meg, ahol a
celldömölki és más kemenesljai te-
lepülések polgárôr szervezeteinek
képviselôi is jelen voltak. A progra-

mon elmondták, hogy az ország 64
ezer polgárôrének többsége a reg-
geli és a délutáni órákban, az isko-
lai tanítás kezdetéhez és végéhez
kapcsolódóan a rendôr járôrökkel
együtt figyelnek a gyermekek biz-
tonságára. 
A fokozott figyelemre szükség is
van, hiszen a nyári idôszakban a jár-
mûvezetôk elszoknak attól, hogy a
tanintézmények környékén na-
gyobb forgalom van, illetve – sajná-
latos módon – a drogdílerek és a
pornóterjesztôk is megjelennek az
iskoláknál. Szó esett az elôzô három

év tapasztalatairól, arról hogy több
helyen a pedagógusok, sôt a gyere-
kek bevonásával dolgoznak a helyi
polgárôr szervezetek.
Bár az akció csak szeptember 15-én
kezdôdött hivatalosan, már szeptem-
ber 1-jétôl, a tanév elsô napjától vi-
gyáznak a celldömölki gyerekekre a
polgárôrök és a rendôr járôrök. A
gyerekek közlekedését segítik celli
városrész általános iskoláinál a Gáyer
Gyula Általános Iskola tanulói is, akik
évek óta teljesítenek reggel ügyele-
tet a zebránál.

»T.G.

Állnak a fürdô falai

Bûnmegelôzés polgárôrökkel
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Naponta szállítanak tejet

1972-ben Magyarországon kormány-
rendelet mondta ki a tejtermelés
mielôbbi fellendítését. Ennek nyo-
mán országszerte szarvasmarhatele-
peket hozta létre a termelôszövetke-
zetekben, így épültek meg Celldö-
mölkön is 1978-ban a pihenôboxos
istállók, és ekkor készült el a fejôház

is. A Celli Sághegyalja Rt.-nek jelen-
leg 970 állatból áll a szarvasmarha-
állománya, ebbôl 468 tehén. Kezdet-
ben csak magyar tarka szarvasmar-
ha-állományuk volt, melyet késôbb
holsteinnel kereszteztek.

– Ahhoz, hogy jobb tejhozamot ér-
jünk el, számos lehetôség kínálkozik:
az állatok genetikája, a takarmányo-
zás, valamint a tartási körülmények –
tudtuk meg az állattenyésztési igaz-
gatótól.
A fejés ma már gépesített módon,
kettôször tíz állású Sacc 2-es fejôál-
lással zajlik. Ezzel a módszerrel egy
idôben húsz tehenet lehet fejni. Na-
ponta reggel és este a fejôházban fe-
jik a teheneket. A fejés elôtt lemos-
sák a tehenek tôgyét, majd tôgytörlô
papírral letörlik. Az elsô tejsugarakat
kézzel fejlik ki, utána kerülnek fel a
tehenek tôgyére a fejôkészülékek,
melyek teljesen automatizáltak. A fe-
jés befejeztével az automata leveszi
a tehenek tôgyérôl a fejôkészüléke-
ket, majd a tôgyeket tôgyfertôtlenítô
folyadékkal fertôtlenítik. A mûvelet
végeztével a tehenek visszakerülnek
az istállóba. Fejés közben a tej egy
laphûtôn megy keresztül, amely 10-
12 fokra hût. Utána kerül a hûtôtar-
tályba, ahol összesen 16000 liter tej
tárolására van lehetôség, itt öt fok
alá kell hûteni a tejet. A celldömölki
üzembôl naponta egyszer szállítanak
tejet a SOLE Hungária Rt.-nek.
Gergely Csaba arról is szólt, hogy az
állatok takarmányozásában fontos
szempont a minôség. Silókukoricából

Szeptember 23. (csütörtök)
18.00 óra – A szombathelyi B.K.L. Kiadó gon-
dozásában megjelent A magyar bor útja,
Boríváshoz való címû  kötetek és magyar
bordalokat tartalmazó CD zenés bemutatója
a Kresznerics Ferenc Könyvtárban. Vendé-
gek: Ambrus Lajos író, Kátai Zoltán és Róka
Szabolcs énekmondók és Boda László, a
kiadó igazgatója. Az est házigazdája:
Majthényi László, a Vas Megyei Közgyûlés
Közmûvelôdési és Ifjúsági Bizottsága elnöke.
Szeptember 24. (péntek)
10.00 óra – Vas megye rend- és katasztró-
favédelmi szervezeteinek bemutatója a Ke-
menesaljai Mûvelôdési Központ elôtti téren.

13.30 óra – A Vas Megyei Rend- és Ka-
tasztrófavédelmi Szövetség megalakulá-
sa. Ünnepélyes aláírás Celldömölk Város
Polgármesteri Hivatalának dísztermé-
ben.
18.00 óra – Kemenesi tükrös: a Kemenes-
alján élô népmûvészek és alkotók kiállítá-
sa a KMK galériáján. Megnyitja: Molnár Gá-
bor, Celldömölk Város Önkormányzata mû-
velôdési szakreferense.
21.00 óra – A Lord együttes koncertje a
KMK elôtti téren.
Szeptember 25. (szombat)
11.00 óra – 100 Folk Celsius koncert a KMK
elôtti téren.

álló tömegtakarmányt, ezen kívül ré-
ti vagy fûszénából álló szálastakar-
mányt kapnak az állatok. A részvény-
társaság saját takarmánykeverô
üzemmel rendelkezik, ahol a maguk
szükségletére készítenek tápokat
egyedi recept alapján. Egy szarvas-
marha átlagos élelemadagja 25 kilo-
gramm silóból, 3 kilogramm széná-
ból, valamint termeléstôl függôen 0-
12 kilogramm abrakból áll. Etetéskor
az etetôkocsikból összekevert takar-
mány kerül a jászolokba. Az itatás
önitatókon keresztül történik, mely
mínusz 25 fokig biztosítja a folyadé-
kot az állatok számára. Hetente há-
romszor történik az almolás, melyet
részben kézzel, részben géppel vé-
geznek.
Az állatokat karámokkal ellátott istál-
lókban tartják, ahol egész évben kint
tartózkodhatnak. Mivel tenyészálla-
tokról van szó, szükség van a megfe-
lelô mozgástérre. Bobán, a nyári szál-
láson egy tetôvel ellátott karámban
üszôket nevelnek. A területet villany-
pásztorral vették körül, így akadá-
lyozva meg az állatok elkóborlását.
Az rt.-nél vágásra szánt állatok tartá-
sával nem foglalkoznak. A bikaborja-
kat az olasz és a spanyol piacokon ér-
tékesítik. Az rt. célkitûzése a tejter-
melés, valamint az állatállomány nö-
velése. Mindez azonban annak a
függvénye lesz, hogyan alakul majd
a tejpiac.

»NAGY ANDREA

közel ezer szarvasmarhát tartanak

F E J Ô H Á Z ,  T A K A R M Á N Y K E V E R Ô  S E G Í T I  A  T E N Y É S Z T É S T
A Celli Sághegyalja Rt. júliusban az elsô helyre került a tejhozamát tekintve
Vas megyében. A minôség megôrzéséhez szigorú követelményeknek kell
eleget tenni. Gergely Csaba állattenyésztési igazgató az állattartásról beszélt.

Szüreti meghívó
15.00–16.00 óra – Szüreti felvonulás. Útvo-
nal: Hegyi út – Sági út  – Dr. Géfin tér.
16.30 óra – Szüreti mûsor. Közremûköd-
nek: a kemenesaljai hagyományôrzô cso-
portok, az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvé-
szeti Alapiskola néptánc tagozata, a Keme-
nesalja Néptánccsoport, a Rocky Dilly ARRC
és az Energy Dabas-Ton táncosai. Vendé-
geink: „a 25 éves városok” képviselôi és
mûvészeti csoportjai.
19.00 óra – Szüreti bál. Zenél: a Drazsé.
21.00 óra – Fellép: Gáspár László a Mega-
sztárból.
22.00 óra – Tûzijáték.
A rendezvény ideje alatt vidámpark, kira-
kodóvásár és autómárkák bemutatója
várja a vendégeket. A programokat rossz
idô esetén a mûvelôdési központban ren-
dezik meg.

fotó: katona bernadett
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Sükösd Józsefné, Ica
néni 1936. május
29-én született Ba-
konyszombathe-
lyen. Édesapja állo-
másfônök volt,
ezért a család min-
dig arra költözött,
ahova a családfôt
helyezték. Így ke-
rültek Püspökmol-
náriba, ahol Ica né-
ni az általános is-
kolát befejezte. Ki-
csi korától kezdve nagyon szerette a gyereke-
ket, már ekkor olyan pályára készült, ahol gye-
rekekkel foglalkozhat majd. Tanulmányait 1951-
ben Vasváron, az óvónôképzôben folytatta, ahol
1954-ben végzett. Rendkívüli, csupa szív-lélek
tanárainak, osztálytársainak nagyon sokat kö-
szönhet. Ettôl az évtôl kezdve egészen nyugdí-
jazásáig, 1991. augusztus 1-jéig a celldömölki
Lenin utcai (ma Koptik utcai) óvodában dolgo-
zott, ahogy ô említi „haza járt” az óvodába.
Munkája során ügyelt a precízségre, elôtérbe
helyezte a fegyelmet, de a lényeg mindig a já-
tékon volt. A hosszú évek alatt egyszer sem for-
dult meg a fejében, hogy váltson, pedig volt
olyan év, hogy 46 iskolába kerülô gyerek volt
egy csoportban. Ica néni 15 évig csak nagycso-
portosokkal foglalkozott, utána felmenô rend-
szerben dolgozott.
Beszélgetésünk során elôkerülnek a csoportké-
pek, ajándékok, rajzok, mesekönyvek, emlékek,
mert Sükösd Józsefné mindent gondosan ôriz.
Nagy szeretettel mesél egykori kis óvodásairól,
akik ma már szülôk, sôt nagyszülôk. Nyugdíjazá-
sa után sem szakadt el az óvodától, 1997-ben
még egy nagy álma teljesülhetett. Az akkori ve-
zetô óvónô nyugdíjba ment, és Ica nénit vissza-
hívták egykori óvodájába dolgozni néhány hó-
napra. Azóta is, ha teheti, szívesen bejár volt
munkahelyére. Az óvónôi pályán két lánya is kö-
vette, hiszen már kicsi gyerekkoruktól fogva so-
kat jártak be az oviba.
Életpályáján a gyerekek iránti szeretet, a meg-
becsülés, a példamutatás volt mindig a célja.
Munkáját mindig szívvel-lélekkel, teljes
odaadással végezte, hiszen ahogy mondja, má-
sodik anyukája volt a gyerekeknek. A családja,
férje és lányai munkája során mindenben támo-
gatták, segítették. Sükösd Józsefné Ica néni au-
gusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén
Fehér László polgármestertôl és Söptei Józsefné
alpolgármestertôl vehette át aranydiplomáját.

»VASS VERA

Aranydiplomás
óvónô

Égi jel címmel komponált Tarr Erika lí-
rikus tragédiát Árpád-házi Szent Mar-
gitról, amit az alsósági katolikus
templomban és a celldömölki kegy-
templomban is láthatott a közönség.
Tarr Erika Alsóságon született, és
mint említette, nagyon fontos volt
számára, hogy abban a templomban
is elôadhassa darabját, ahol megke-
resztelték, elsôáldozó és bérmálkozó
volt. Már gyermekkorában próbálko-

zott zeneszerzéssel, ebben Raffay Ka-
talin, általános iskolás tanárnôje és
Süle Ferenc, középiskolás tanára vol-
tak segítségére. Felnôtt korában Bu-
dapestre került, idôközben megis-
merkedett az újságírással, az újság-
szerkesztéssel, valamint gyermek-

pszichológiával is foglalkozott. A zene
szeretete mindig megmaradt benne,
és megérintette IV. Béla leányának,
Árpád-házi Szent Margit története. Így
látott neki az Égi jel elkészítésének,
aminek a szövege egyetlen nap alatt,
a zenéje pedig egy hét alatt készült el
kemény munka árán. Tarr Erika ének-
kel is közremûködik a darabban. Az
oratórium bemutatja Margit gyermek-
korát, megtérését, lelki fejlôdését, ha-

lálát és lemondását. „Azért mond le
önmagáról, hatalmáról és jogáról a ki-
rálylány szívesen” – ismétlôdött több-
ször a darabban. A zenés darabban
narrátorként Dunai Tamás színmûvész
mûködött közre.

»SZIGETHY TEODÓRA

Gyermek-színházbérletet hirdet a Ke-
menesaljai Mûvelôdési Központ az
óvodásoknak és az általános iskolák
1–4. évfolyamán tanuló diákoknak. Az
elôadások kezdési idôpontjai pénte-
kenként délelôtt 10 óra az óvodások-
nak, délután 14 óra az iskolásoknak.
2004. október 15.  Darázs – Parázs
zenés mesejáték Fodor Sándor
Csipike és a gonosz Ostoba mûve
alapján a Holle Anyó Színház (Gyôr)
elôadásában.
2004. november 19. Bálint Ágnes:
Mazsola zenés bábjáték a Futrinka ut-
cából a Fabula Bábszínház elôadásá-
ban (Budapest).
2005. január 14. Bedô-Ecsedi-Hajdú

Botrány az állatkertben mese-musical
a Soltis Lajos Színház elôadásában.
2005. március 4. Vásárfia bábjáték
élô szereplôkkel a Kabóca Bábszínház
(Veszprém) elôadásában.
2005. április 15. Jókai Mór – Rossa
László – Lénárt László: Szaffi nép-ze-
nés gyermekszínmû a Fogi Színház
(Budapest) elôadásában.
A mûsorváltoztatás jogát a mûvelô-
dési központ fenntartja. A gyermek-
színházbérlet ára: 1500 forint öt
elôadás. A bérletváltás végsô határ-
ideje: október 12-e. A megmaradó
helyek függvényében jegyvásárlásra
is lesz lehetôség (400 forint elôadá-
sonként).

Színház gyerekeknek

Oratórium Szent Margitról

tarr erika a zeneszerzôje, szövegírója és szereplôje is a darabnak
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A Ság hegy – Kissomlyó Hegyközség,
Fehér Tamás Ság hegyi termelô, a
Cserszegi Fûszeres Nemzetközi Borút
Egyesület és a BASF Kft. szervezésé-
ben idén is megtartották a többéves
hagyománnyal rendelkezô szakmai
napot. Az idei rendezvényt szeptem-
ber 4-én, Rozália napján tartották,
így ez volt az elsô Rozália-napi nö-
vényvédelmi és fajtabemutató. Meg-
nyitó beszédében Danka Imre hegy-
községi elnök azt hangsúlyozta: a bo-
rászat igényes szakmai munka. Min-
den vidék igyekszik ápolni a hagyo-

mányokat, és újakat teremteni, ezt
jelenti a Ság hegyen a Rozália-nap is.
A Rozália ígéretes szôlôfajtája lehet a
Ság hegynek.

Dr. Májer János, a Badacsonyi Borá-
szati Kutatóintézet igazgatója a Bala-
toni régió hungaricum szôlôfajtái
címmel tartott elôadásában történeti
áttekintést adott a Kárpát-medencé-
hez köthetô fajtákról, amelyek egy-
egy borvidékre, tájra jellemzôek.
Ilyen például a kéknyelû, a budai
zöld, irántuk újabban nagy a kereslet,
vagy a juhfark, amelyet egy idôben
tiltottak, most újra állami elismerést
kapott. A bakatort génbankból szapo-
rították el, a pintest Pécsett fedezték
fel, a királyleányka Erdélybôl szárma-
zik. Az új fajták között említette a ze-
nitet, amit eddig elhanyagoltak, pe-
dig kiváló minôséget ad. Régi fajta a
furmint, a hárslevelû, az olaszrizling.
Dr. Bakonyi László szaktanácsadó
elôadásában hangsúlyozta: a neme-
sítés, az új fajták elôállítása hosszú
folyamat eredménye. Édesapja, dr.
Bakonyi Károly nemesítô Cserszegto-
majon 1949-ben kezdte klónszelek-
cióval, a keresztezés 1950-ben kez-
dôdött, mára számos államilag elis-
mert, jó eredményeket produkáló új
fajta segíti a termelôket a fajtaváltás-
ban és a fajtaválasztásban. Megem-
lékezett Teleki Zsigmond 150 évvel
ezelôtt végzett alanykutató munkás-
ságáról, alanyai közül többet ma is
használnak. Hangyel Attila, a BASF te-
rületi képviselôje a szôlô növényvé-
delmérôl, új, hatékony növényvédô
szerek használatáról adott tanácso-

kat. Szilvágyi Erzsébet, az Uniroyal
Chemical képviselôje speciális granu-
látumként kiszorítható gyomirtósze-
reket ismertetett.
Az elôadások után a Maráczi-féle csa-
ládi birtokon kialakított kísérleti tele-
pen Fehér Tamás részletesen beszélt
a keszthelyi fajtákról. A szakemberek
megcsodálhatták a fertôzésmentes,
mintaszerûen kezelt szôlészetet. 
A bemutató résztvevôi – akik a Bala-
ton környékérôl, Zalaegerszegrôl,
Nagykanizsáról, Abasárról, Nyíregy-
házáról, Biatorbágyról érkeztek – elis-
merésüket fejezték ki a magas fokon
gyakorolt, sok-sok új ismeretet igény-
lô és megvalósító termelôi munkáról.
A gyakorlati bemutató után egy új
támrendszer bemutatására is sor ke-
rült, melynek lényege, hogy a fát egy
fémoszlop helyettesíti.
A résztvevôk ezután a megtekintett
szôlôfajták borait minôsítették. Elôször
Fehér Tamás Ság hegyi, majd dr. Ba-
konyi László cserszegtomaji borait
kóstolták meg. A szép borminták kö-
zött csak a komoly tapasztalattal ren-
delkezô minôsítôk tudtak különbséget
tenni. Néhány esetben a Ság hegyen
termelt bor megelôzte a cserszegto-
majit, amit Bakonyi László is elismert.
Szép borokat kínált szentgyörgyhegyi
boraiból Kis István termelô is, végül
kiváló értékeket hordozó új csemege-
szôlô kóstolása következett.

»KÁLDOS GYULA

A szôlôrôl Rozália napján

A Ság hegyi Trianoni-kereszt állításának 70. év-
fordulója alkalmából háromnapos rendezvény-
sorozatot tartanak. Szeptember 24-én, pénte-
ken, 18 órától az Apáczai Kiadóban Kosztolányi
Dénes országgyûlési képviselô tart elôadást
Trianon és a határon túli magyarság helyzete
címmel. Szombaton 14.30 órakor a Ság hegyi
emlékmûnél ünnepi megemlékezés lesz, ün-
nepi beszédet mond Koltay Gábor filmrendezô.
Az ünnepség után ökumenikus istentiszteletet
rendeznek a keresztnél. Vasárnap 8.30 órától
ökumenikus istentisztelet lesz a katolikus
templomban, a megemlékezésen a Szent Be-
nedek Általános Iskola tanulói adnak mûsort. 9
órakor a Kemenesalja Mûvelôdési Központban
nyílik a Magyar Éremgyûjtôk Országos Csere-
napja, megnyitja Fehér László polgármester.

A Ság hegyi Trianoni-kereszt állításának
történetét Heim Géza, a Kemenesaljai
Trianoni Társaság elnöke vázolta fel.
Hetven éve, hogy Kemenesalja népe a tria-
noni megrázkódtatást feldolgozta, és szük-
ségét érezte annak, hogy a számára kedves
Ság hegy tetején zarándokhelyet alakítson
ki, méltó emléket állítson a fájdalomnak,
mely Magyarország megcsonkításával járt.
A fô szervezôk, Királyfalvi Gusztáv néptaní-
tó és Szakály Dezsô alsósági iskolaigazgató
voltak. Kemenesalja népe Halászy Jenô mû-
építész tervét fogadta el. Segítôje Berzsenyi
Janosits Miklós, a Ság hegyi kôbánya mér-
nöke volt. Az ország legnagyobb Trianon-
emlékmûvét 1934. szeptember 23-án adták
át és avatták fel. A megemlékezésre mint-
egy tízezer ember menete kígyózott a
hegytetôn lévô plató irányába, ahol a Ság

hegyi kôfejtôbôl kibányászott bazalttöm-
bökbôl emelt, tíz méter magas sziklatalap-
zaton állt a 19 méteres kôkereszt. A kereszt
legendája tovább élt Kemenesalján, és min-
denki úgy hívta: Trianoni-kereszt. Így nem
felejtôdött el, és a Kráterhangversenyek al-
kalmával az ország valamennyi részérôl és
szûkebb pátriánkból is sokan keresték fel az
emlékmûvet. Ma már újra látható a kereszt
felirata: Nagymagyarországért Kemenesalja
népe 1934.
„Szeretnénk, ha ez a hely a XXI. században
újra zarándokhelye lenne a magyarságnak,
és minden év szeptember 23-ához legkö-
zelebb esô szombaton tartanánk megemlé-
kezéseinket. Unokáink is lássák, hallják az
igazságot, tudatosuljon bennük a valóság,
ami sajnos még a történelemkönyveinkben
sem egyértelmûen van leírva és oktatva.”

Trianon emlékére Az emlékkereszt története

dr. bakonyi lászló és fehér tamás
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Kiállítások
Október 3-ától – Sárvár, Galéria Arcis:
Lessenyei Márta szobrászmûvész
kiállítása
Október 4-étôl – Szombathely, MMIK
Médium Galéria: „Künstlerbund Graz”
Mûvészcsoport vendégkiállítása
Október 6-ától – Körmend, városi
kiállítóterem: Simon M. Veronika fes-
tômûvész kiállítása
Október 8-ától – Szombathely,
Vitalitas Galéria: Vértesi Péter festô-
mûvész kiállítása

Október 15-étôl – Szombathely, képtár:
Konkoly Gyula festômûvész kiállítása
Hagyományôrzô program
Október 2-a – Sárvár, Nádasdy-vár:
Sárvári Szüret
Zenei rendezvények
Október 1-je – Szombathely, Bartók-
terem: A zene világnapja – a 30 éves
szimfonikus zenekar jubileumi hang-
versenye
Október 9-e – Szentgotthárd, barokk
mûemlék templom: nemzetközi kó-
rustalálkozó

Pannon Ôsz 2004
Kulturális események sorozatával október végéig tart a Pannon Ôsz 2004 a
megye több településén. A hátralévô eseményekbôl válogatunk. (A celldö-
mölki eseményeket ebben az esetben nem közöljük, hiszen azokról rend-
szeresen hírt adunk.)

» Idén már ötödik alkalommal vettél
részt a megmérettetésen. Kérlek, né-
hány mondatban mutasd be a
gerendiumot.
– A botot, amit oldalra ki kell tartani,
gerendiumnak hívják. Van kis és nagy
bot, a kis bot 50, míg a nagy bot 120
kilogramm forgatónyomatékú. A kis
botot alátámasztás nélkül, a nagy bo-
tot alátámasztással lehet kitartani.
Mindkét bottal van verseny, de a
nagy bot az igazi, azzal lehet
gerendiumos bajnoki címet elnyerni.
Nekem két második és egy harmadik
hely után tavaly és idén is sikerült
gyôznöm, aminek nagyon örülök.
Idén 2 perc 5 másodpercig tartottam
ki a botot. A gerendium a vallással is
szoros összefüggésben van. A bot
nyolcszög alakú, csonka gúlában vég-
zôdik. A nyolcszög magát Istent je-
lenti. A hébereknél ugyanezt jelenti a
Dávid csillag. A török elleni harcok-
ban is megjelent már a gerendium,
és az idôk során tûzoltásra használ-
ták, ezzel döntötték be a falakat,
hogy könnyebben hozzáférjenek a
tûz fészkéhez. Régen teológusokból
választották ki a gerendiumos lova-
gokat. Most az lehet gerendiumos lo-
vag, aki háromszor elnyeri a gerendi-

umos nagy botos címet. Nagyon sze-
retném jövôre is megnyerni a ver-
senyt, mert akkor lovaggá ütnének.
– Egy ilyen kemény versenyre folya-
matosan kell készülni. Te hol és ho-
gyan edzettél?
– A megmérettetéseket egy-egy év
felkészülés elôzte meg. Speciális
súlyzókkal súlyzóztam, futottam, úsz-
tam, tornáztam. Lelkiekben is fel kel-
lett készülnöm a versenyekre. Lelki
támogatást a jó Istentôl és a szeret-
teimtôl kaptam. Az idei versenyre so-
kan elkísértek: édesanyám, anyó-
som, a kedvesem, anyósom barátnô-
je és természetesen a gyerekek.
Édesapám és a család többi tagja itt-
honról szurkolt nekem.
– Milyen volt az idei verseny?
– Nagyon szoros verseny volt. Ott vol-
tak a legesélyesebb versenyzôk, nem
volt könnyû dolgom. Annak nagyon
örülök, hogy a versenyzôtársak közül
sokan barátommá váltak, sôt dr. Pál
Antal, a zsûri elnöke – akinek a köny-
ve alapján egyébként a gerendiumot
elkészítettem – is barátomnak szólí-
tott. A verseny után, a díjátadáson
egy tógát kellett magamra öltenem.
Ki kellett tartanom a botot, és meg
kellett innom egy kupa bort. Sokan

A gerendium bajnoka
A tavalyi évhez hasonlóan idén sem talált legyôzôre Tóth Csaba a gerendi-
umbajnokságon, melyet a hagyományokhoz híven Debrecenben, a Virág-
karnevállal egy idôben rendeztek meg. A kétszeres gerendiumbajnokkal a
felkészülésrôl, a versenyrôl és a késôbbi terveirôl beszélgettünk.

kérdezték már tôlem, hogy pénzdí-
jas-e a verseny. Nem jár pénzdíjjal a
gyôzelem, de nagy dicsôséggel igen.
A jóra nevel, becsületessé tesz. Na-
gyon jó érzés, amikor azt mondják,
büszkék vagyunk rád, és ez többet ér
minden pénzdíjnál. A díjkiosztón kap-
tam egy Bibliát, serleget, plakettet,
CD-t és könyveket.
– Említetted már, hogy jövôre is szeret-
nél részt venni a versenyen. Gondo-
lom, a harmadik bajnoki cím a célod.
– Már elkezdtem az edzéseket, kitar-
tás kell a siker eléréséhez. Ha jövôre
is nyerek, gerendiumos lovaggá üt-
nek. Ha ez mégsem sikerülne, úgy
gondolom, abbahagyom a verseny-
zést. Sajnos egy évben többször
megsérülök, most is fáj a vállam, ép-
pen ezért figyelnem kell az edzése-
ken. Nagyon sokat fogok edzeni a
2005-ös versenyre, remélem meg
lesz az eredménye.

»VASS VERA

Október 22-e – Szombathely, Oladi
Mûvelôdési Központ: Hooligans
együttes popkoncertje
Október 30-a – Szombathely, székes-
egyház: Verdi: Reqiuem, a szimfoni-
kus zenekar hangversenye

Egyéb rendezvények
Október 6-a – Vasvár, mûvelôdési
ház: A haza szép, közbeszélgetés
írókkal, költôkkel, mûvészekkel
Október 14-16-a – Szombathely,
Oladi Mûvelôdési Központ: Pálya Info
2004 (pályaválasztási kiállítás)
Október 15-e – Vasvár–Nagymákfa:
BOR és iroDALom, bemutató est és
mûsor
Október 23-a – Szombathely: Nett-
Pack Kupa, nemzetközi sakkverseny
Október 28-a – Körmend, Batthyány-
kastély: 700 éves Körmend, konfe-
rencia és várostörténeti kiállítás

»  A  H E L Y ,  A H O L  É L Ü N K  
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Az elôzô évekhez hasonlóan idén is
volt bátor celldömölki jelentkezô, aki
átúszta a „magyar tengert”, a Bala-
tont. Csuka Milán harmadszor vágott
neki az embert próbáló feladatnak. Az
eredetileg július 31-ére tervezett ver-
senyt augusztus 1-jén rendezték meg,
mivel a szervezôk úgy gondolták, ak-
kor jobbak lesznek a feltételek. Milán
elmondása szerint – az országos hírek
ezt meg is erôsítették – hideg volt a
víz. Az átlagosan 20-21 Celsius-fokos
vízben voltak hideg áramlatok, azo-
kon a helyeken pedig 17 Celsius fok-
nál nem volt több a víz hômérséklete.
Ennek ellenére a 4960 nevezôbôl
mintegy 4200-an teljesítették az 5,2
kilométeres távot. A celldömölki fiú 3
óra 42 perc alatt úszta át a Balatont. A
hideg víz ellen olajos testápolóval és
zsírral kente be a testét. Milán el-
mondta, hogy a három alkalom közül
az idei volt a legnehezebb, nem ké-
szült külön egyik Balaton-átúszásra
sem, most azonban úgy gondolja, jö-
vôre is megméretteti magát.

»VASS VERA

Szeptember 4-5-én Vép és Szombat-
hely adott otthont a második
Solymos Endre Nemzetközi Mozgás-
sérültek Emlék Tornájának. A szom-
bathelyi Vasakarat SC – amelynek
színeiben versenyeznek a celldö-
mölki mozgáskorlátozottak is – szer-
vezésében három sportágban ren-
deztek versenyt a klub egykori elnö-
ke, Solymos Endre emlékének adóz-
va. A hat egyesület tekében és atlé-
tikában (súlylökés, diszkoszvetés,
gerelyhajítás) Vépen, a Szakképzô
Intézetben, asztaliteniszben pedig a
szombathelyi Frimm iskolában mér-
te össze tudását.

A verseny eredményei
Asztalitenisz-csapat: 1. Muraszombat
2. Vasakarat SC (Sárközi Krisztián, Kó-
bor Ernô, Karádi András, Halmosi
György) 3. Nyitni Kék Szekszárd.

Atlétikacsapat: 1. Muraszombat (fér-
fi) 2. Vasakarat SC (Pajor Attila, Sali
József, Erdélyi Miklós, Málovics Nor-

bert) 3. Muraszombat (nôi).
Tekecsapat, férfi: 1. Bástya SE Pápa 2.
Muraszombat 3. Vasakarat SC (Palkó
András, Rákóczi László, Benkô Károly,
Karádi Ferenc). Egyéniben 3. Palkó
András (Vasakarat SC).

Tekecsapat, nôi: 1. Muraszombat 2.
Vasakarat SC (Holpert Jenôné,
Linka Antalné, Török Lászlóné, Lu-
kács Lívia).

Az összetett pontverseny végered-
ménye: 1. Muraszombat 60 pont, 2.
Vasakarat SC 38 pont, 3. Bástya SE
Pápa 22 pont, 4. Leibnitz (Ausztria)
14 pont, 5. Törekvés SE Veszprém 10
pont, 6. Nyitni Kék Szekszárd 8 pont.

A Vasakarat SC sportolóira a követke-
zô megmérettetés október 2-án vár.
Ekkor egy nemzetközi teke csapatver-
senyen szerepelnek majd. Október 9-
10-én pedig az országos teke bajnok-
ságot rendezik meg Kaposváron.

»VASS VERA

Solymos Endre emlékére
rendeztek tornát

Átúszta
a Balatont

1

14

18

21

26

33

38

42

45

50

57

2

12

27

55

3

15

22

30

34

56

4

28

43

46

51

5

19

23

38

43

48

52

6

19

35

39

47

7

16

20

24

29

40

8

13

20

25

30

36

48

9

17

25

31

44

56

57

10

41

51

53

11

37

49

E

32

52

54

58

Vízszintes: 1. Ebben az évben alakult Celldömölk elsô középis-
kolája (Ezer…) 12. Letett lapok neve a kártyában 13. Vasi táj-
egység 14. Gallium 15. Fôvárosi 17. Domborzati forma 18. Lá-
tomás 19. Rádiusz 20. Merev, pöszén 21. Bór 22. Kén 23. Fo-
hász 25. Mikorra 26. Orosz folyó 28. DD 29. Rakodó hely 32.
Nitrogén 33. Labdát lábbal kerget 36. Te és én 37. Költôi sóhaj
38. Földet mûveltet 39. HEA 41. Rendben 42. Néma Rozália!
43. Hegedû része 44. Tömítô anyag 45. Norvégia fôvárosa 47.
Raro, keverve! 49. Névelô 50. Feltételes mód jele 51. Könnye-
zik 53. Azon a helyen 55. A középiskola elsô igazgatója volt 58.
Régi
Függôleges: 1. Kálium 2. A szomjukat oltja 3. Sík 4. Alkotórész
5. Tehát 6. Néma centrum! 7. Kötôszó 8. Zengô határai! 9. El-
lenérték 10. A Somogyi-dombság része 11. Fekete bôrû ember
14. A középiskola elsô névadója 17. Hemoglobin, röv. 23. Nôi
név 24. Alap szélei 27. Tömegközlekedési úttestrész 28.
Rovarirtószer volt 30. Német nagyi! 31. Római 51 34. Francia
35. Liter 37. Tanít 39. Éljen 40. Hiba a számítógépen 41. Ovi pá-
ratlan betûi 43. Hidrogén 44. Gyere, angolul 46. Bross része!
48. Ötvenhat liter 52. Igevégzôdés 53. OY 54. Állóvíz 56. Név-
elô 57. Hosszúság

Elôzô rejtvényünk megfejtése: Felsôbüki Nagy Sándor, Géfin
Lajos. Nyerteseink két-két könyvet kapnak ajándékul, a köny-
veket a polgármesteri hivatalban, Molnár Gábor szakreferens-
nél lehet átvenni. Nyerteseink: Fekete Andrásné, Celldömölk,
Mikes u. 19. és Molnár József, Jánosháza, Rákóczi u. 16. Gratu-
lálunk!

Keresztrejtvény

Beküldendô: a vízszintes 1. és 56., valamint a függôleges 14. sor.
Beküldési határidô: október 5.
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Megkérdeztük
» válaszoltak Milyen lett a fôtér?

Nagyon tetszik a látvány, egy
új színfolt a város szívében.
Az összkép is azt sugallja,
hogy gondos tervek alapján,
összehangolt csapatmunká-
val, viszonylag rövid idô alatt
készült el. Egyedül a szökôku-
tat hiányolom. Úgy hallottam,
tervezték egynek a felállítá-
sát. Csodálkoztam is, hogy
még nem készült el. Még in-
kább kiemelné a tér hangula-
tát. Kellemes lenne, fôleg a
nyári melegben, élvezni a hûs
víz látványát. Idôvel lehetné-
nek padok, így akár letele-
pedve gyönyörködhet min-
denki kedvére.

Pár hete jártam utoljára a vá-
rosban, meglepôdtem a vál-
tozásokon. Tetszik a látvány,
de füvesítve még szebb len-
ne. Persze idô kell, mire a fû
megnô akkorára, hogy a pá-
zsit zöldje kiemelje a virágok
színességét. A most ültetett
fák is kicsik még, de pár év
múlva már ott ülhetünk az
árnyékukban a meleg napo-
kon. Ízlésesen rendezték el a
növényeket a virágágyások-
ban is. Szerintem nincs annál
lehangolóbb látvány egy
parkban, mikor mindenféle
növényt összezsúfoltan ültet-
nek el. 

Csodás látvány a rengeteg vi-
rágágyás az új parkban. Külö-
nösen a felfuttatott virágkor-
don tetszik. Évek óta dolgo-
zom Sárváron, ott láttam ha-
sonlót. Örülök neki, hogy he-
lyet kapott ebben a parkban
is. Ültetnék virágos cserjéket
is, amelyek szép keretet ad-
nának a térnek. Hiányolom a
padokat is. Sok az idôs ember
és a kisgyerekes szülô, nekik
fôleg jólesik egy séta után
leülni. Mivel kivágták az öreg
fákat, tágasabb a terület, de
jól látszik, mennyire ráférne a
vakolás az önkormányzat tér
felôli falára.

A tér már régen megérett arra,
hogy átrendezzék. Az új tér
nemcsak látványosabb, de har-
monikusabban illeszkedik a ba-
rokk templomhoz és az önkor-
mányzat épületéhez is. Csodá-
sak az árvácskák, én nagyon
szeretem ezt a virágot. Ha te-
hetném, mindenhova ültetnék
belôle. Szerintem egy park nö-
vényzetének megtervezésekor
fontos szempont, hogy mindig
az évszaknak megfelelô növé-
nyek kerüljenek kiültetésre. Lé-
nyegesnek tartom a színek vál-
tozatosságát. A díszcserjék sem
mutatnak jól, ha sûrûn telepítik
ôket. Jó lesz majd itt sétálni.

»fotó: katona bernadett»kérdez: nagy andrea

Tamás Gergô Németh Tibor Czikiné 
Seres Anna

Panyi Tímea

Az elmúlt évekhez hasonlóan több szakkörbe is
lehet jelentkezni a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központban.
A díszítômûvész szakkörbe 7–14 éves korú ér-
deklôdôk jelentkezését várják. A szakkörben
lehetôség lesz a kipróbálni a gyöngyfûzést, a
gyöngyszövést, a szövést, a horgolást, a hím-
zést és az üvegfestést. A foglalkozások idô-
pontja: péntek 16–18 óráig.Vezeti: Kovács Hen-
rietta népi játszóház-vezetô és kismesterség-
oktató. Az elsô foglalkozás idôpontja: szeptem-
ber 9-e.
A fafaragó szakkörbe minden érdeklôdôt várnak.
A szakkör vezetôje: Németh Gyula fafaragó. Idô-
pontja: csütörtökönként 15–17 óráig. Az elsô
foglalkozás idôpontja: szeptember 16-a.
Az utánpótlás mazsorett-csoportba 10–14 éves
lányok jelentkezését várják. A csoportot Ipsics
Péter vezeti. A foglalkozások idôpontja: szom-
batonként 14 órától.
A szakkörökre, tanfolyamokra Nagyné Tóth
Andrea szervezônél lehet jelentkezni a KMK 11.
sz. irodájában.

Népmûvészet és
mazsorett1. péntek Dr. Kovács Zoltán Vida Leventéné

2. szombat Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
3. vasárnap Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin
4. hétfô Dr. Mesterházy Zsuzsanna Tompa Kálmánné
5. kedd Dr. Schrott Olga Karádi Ferencné
6. szerda Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
7. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Tompa Kálmánné
8. péntek Dr. Bérdi Gusztáv Karádi Ferencné
9. szombat Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin

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

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
Októberi központi orvosi ügyelet (Csontváry Patika, Telefon: 95/423-742
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» Sokáig úgy tûnt, hogy az elmúlt év-
hez viszonyítva lényeges változás
nem lesz a csapat háza táján. Aztán
váratlan események történtek.
– Arról tudtunk, hogy Kriston Zsolt
Szegedre távozik az együttestôl, és
ez nagyon érzékenyen érintett ben-
nünket. Sajnos azonban rajta kívül
váratlanul Bárány Zsolt is bejelentet-
te azt a szándékát, hogy pályafutását
januártól Ausztriában szeretné foly-

tatni. Mivel a szabályok értelmében,
ha az elsô fordulóban pályára lép, ak-
kor ott nem szerepelhet, így játékától
el kellett tekintenünk.
» Kikkel sikerült pótolniuk a távo-
zókat?
– Érkezett hozzánk Németh János,
aki 27 éves, és tavaly az Extra Ligá-
ban a SZAK-Vasútôr csapatában ját-
szott, azelôtt pedig az NB I/A-ban,
valamint Csonka Zoltán a Fejérvíz
Székesfehérvár volt játékosa.
» Milyen változásokat kell megszok-
nia a csapatnak az Extra Ligában?
– Az elôzô évekhez, osztályokhoz ké-
pest egy nagyon fontos változás van
a szabályokban. Az Extra Ligában egy
mérkôzés tíz nyert összecsapásig tart.
» Mi a célkitûzés erre a bajnokságra?
– Újonc lévén a célunk nem lehet
más, csak a bentmaradás. Sajnos az
említett változások miatt erre elég
kicsi az esélyünk. Meg kell még emlí-
tenem a másik két csapatot is. Az NB
II-es és az NB III-as együttessel is sze-
retnénk a középmezônyben végezni.

»VASS VERA

A bentmaradás a cél
A CVSE-Mávépcell asztalitenisz-csapata tavalyi remek teljesítményének, az
NB I/A második helyezésének köszönhetôen az Extra Ligában szerepel az
idei bajnokságban. Obráz Istvánt, a csapat edzôjét a bajnoki nyitány elôtt
történt személyi változásokról és a várható esélyekrôl kérdeztük.

CVSE – Sárvári Kinizsi SE 36:30 (17:17)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 50
nézô, NB II-es nôi bajnoki kézilabda-
mérkôzés. Vezette: Tari, Rajczi.
CVSE: Mendel – Kertész (7), Szomor-
kovits L. (13), Pupp (3), Geiger (4),
Farkas (3), Szilvágyi (4). Csere: Ba-
logh – Foglszinger (1), Bödör (1).
Edzô: Molnár János.
Molnár János: Az idény eleji forma
meglátszódott mindkét csapaton. Az
elsô 22 percben kaptunk 15 gólt, de
szerencsére ezután feljavult a véde-
kezésünk és a kapusteljesítmény. En-
nek a gyôzelemnek akkor lesz igazán
nagy értéke, ha tavasszal Sárváron is
gyôzni tudunk majd.
Ifjúsági mérkôzésen 16:15 arányú
sárvári siker született.

Alsóörs – CVSE 25:29 (10:15)
Alsóörs, 100 nézô, NB II-es férfi baj-
noki kézilabda-mérkôzés. Vezette:
Markhardt, Rákóczi.
CVSE: Kozma – Pozsonyi (6), Erôss, Vin-
cze, Ludvig, Csitkovics (8), Gubián (6).
Csere: Lendvai (6), Bakonyi (2), Kor-
mos (1), Hajdú. Edzô: Mátés István.
Mátés István: Az elsô félidei remek
védekezésünknek köszönhetôen nagy
elônyre tudtunk szert tenni a helyen-
ként nagyon durván játszó Alsóörs el-
len. A mérkôzés folyamán a hazaiak
csökkenteni tudták a különbséget, de
gyôzelmünk egy percig sem forgott
veszélyben. A végeredmény nem
tükrözi hûen a mérkôzés képét, akár
nagyobb arányú is lehetett volna a
sikerünk. Ezen az összecsapáson
több játékosomra sajnos nem szá-
míthattam. Remélem, néhányuk a
következô fordulóban már a csapat-
tal tud tartani.
Ifjúsági mérkôzésen a celliek 36:20
arányú vereséget szenvedtek.

»VASS VERA

Sikeres
nyitány
Az NB II-es kézilabda-bajnokság
2004/2005-ös idényének elsô ôszi
fordulójában a CVSE férfi csapata
idegenben, a nôi együttes pedig ha-
zai közönség elôtt lépett pályára.
Mindkét gárdának remekül sikerült
a rajt, hiszen gyôzelemmel mutat-
koztak be.

az asztaliteniszezôk extra ligában játszó csapata és az edzô

Egy gyôzelem, öt vereség
Extra Liga – 1. forduló
Kecskeméti Spartacus – CVSE-Mávépcell 10:0
A tavaly második helyezett kecskeméti együt-
tes a papírformának megfelelôen magabizto-
san gyûjtötte be a kötelezô gyôzelmet az újonc
extra ligás celldömölki csapat ellen. A mérkô-
zésen a 10:2-es eredmény reálisabb lett volna.

NB II. – 1. forduló
Komlói Bányász SK – CVSE-Mávépcell II. 12:6
Gyôzött: Csonka (2), Teket (2), Máthé (1)
és a Máthé-Fehér páros.
A vendég celldömölki csapatnak az NB I/B-
bôl visszalépett Dombóvár csapatából erôsí-
tett Komló ellen nem volt esélye. Meglepe-
tés volt a vereség.
NB III. – 1. forduló
Szombathelyi Vízéptek AK – CVSE-Mávépcell III. 10:8
Gyôzött: Tamás (4), Balázs Gy. (3) és a Ta-
más-Lukács páros. A párosok után Szabó
sérülés miatt kivált a celli csapatból. A há-
zigazdák váratlan gyôzelmet arattak.

Extra Liga – 2. forduló
CVSE-Mávépcell – SZAK Vasútôr I. 4:10
Gyôzött: Németh J. (2), Teket (1) és a
Németh-Vimi páros.
Nem sikerült a gyôzelem, bár voltak szoros
mérkôzések. A szombathelyi csapat jobb, egy-
ségesebb együttes volt.

NB II. – 2. forduló
CVSE-Mávépcell II. – Herendi Porcelán 14:4
Gyôzött: Ölbei (4), Tamás (4), Fehér (2),
Balázs Gy. (2), az Ölbei-Balázs és a Fehér-
Tamás páros. Sima gyôzelem volt, a celldö-
mölki együttes a vártnál könnyebben
nyert. A herendi együttes ennél jobb játé-
kot is tud produkálni.
NB III. – 2. forduló
CVSE-Mávépcell III. – SZAK II. Vasi Séfa 17:1
Gyôzött: Németh T.
Tisztesebb eredményt vártak a csapattól,
amelyre képes lett volna. Meglepetés a
nagy arányú vereség.
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Szép gyôzelem, fájó vereség
Celldömölki VSE-Cell-Modul — Veszprém
LC-Legea 4-0 (3-0)
Szeptember 11. Celldömölk, 500 nézô.
Vezette: Ember T. (Kiss Gy., Kerékgyártó).
Celldömölk: Tóth – Gyôrvári, Csákvári,
Subicz, Somogyi – VAJDA L., SZABÓ L.,
(Pungor N.), PALKOVICS, BEKE –
Manganelli (Vajda G.), NÉMETH J.
(Pungor I.). Edzô: Sebestyén Attila.
Veszprém: Viniczai – Kupi (Czvetkó),
Tusori, FOKI, Markó – Szôllöskei,
KOVÁCS (Minczér), BÉNYI (Szabadfi),
Guntner – Palejkov, HORVÁTH. Edzô:
Jugovits Lajos.
A hazai csapat lépett fel támadólag, és
már a 8. percben megszerezte a veze-
tést. Jobbról, a 16-os magasságából
Beke szabadrúgásból ívelte az ötös és
a tizenegyes közé a labdát, melyre
Szabó Levente emelkedett ki a védôk
közül, és védhetetlenül fejelt a jobb
sarokba. (1-0). A 14. percben megszü-
letett a második találat is. Manganelli
lépett meg a bal oldalon, majd Né-
methhez játszott, aki a 16-osnál két
parádés csellel csapta be védôit, majd
a kifutó kapus alatt a hálóba lôtte a
labdát. (2-0). A 29. percben újra hazai
gólnak tapsolhattak a nézôk. Palkovics
a félpályától szlalomozta át a vendé-
gek védelmét, majd a kitûnô ütemben
kilépô Németh elé tálalt, aki rávezette
a labdát a kapusra, és mellette a bal
alsó sarokba perdített. (3-0). A harma-
dik góllal végleg padlóra küldte ellen-
felét a CVSE, melynek fölénye a mér-
kôzés alatt állandósult, elônyüket akár
tovább is növelhették volna. Már úgy
látszott, hogy marad a három gól, de a
csereként pályára lépô Pungor István
nem így gondolta. A 84. percben
Palkovics hosszú labdájával egyedül
indulhatott kapura. A csatár lefutotta
védôit, és a kapus mellett a jobb alsó
sarokba gurított. (4-0).

Barcsi SC — Celldömölki VSE-Cell-Modul
2-1 (2-1)
Szeptember 19. Barcs, 200 nézô. Ve-
zette: Gergely S. (Varga II. L., Szalai Zs.).
Barcs: KUCZKÓ – Somogyi L., Tallósi,
Koleszár, Pókos – Kolesánszky (Ku-
tyáncsányin), Fónai, SÁGI (Miskovics),
Gyaraki (Németh Zs.) – Horváth,
KOLLER. Edzô: Dárdai Pál.
Celldömölk: Tóth – Gyôrvári (Vajda G.),
SUBICZ, Csákvári, Somogyi A. – Vajda
L., SZABÓ L., PALKOVICS, Beke – Né-
meth J. (Manganelli), Hegyi. Edzô: Se-
bestyén Attila.
Az elsô percek kiegyenlített játéka
után fokozatosan átvette a játék irá-
nyítását a celli együttes, amely azon-
ban helyzeteit nem tudta értékesíteni.
A 14. percben Németh elkapkodva
Kuczkó kezébe lôtt, míg két perccel ké-
sôbb Beke hibázott az ötösön, majd
késôbb 12 méterrôl. A 29. percben
Vajda L. fejese landolt a felsôlécen. A
36. percben Németh szép cselek után
az alapvonalról tálalt Palkovics elé,
akinek 14 méterrôl leadott lövését
Kuczkó bravúrral ütötte szögletre. A
42. percben végre sikerült megszerez-
ni a vezetést. Csákvári a félpályától ve-

zette fel a labdát, majd remek kény-
szerítô játék után Németh elé emelt,
aki 13 méterrôl lôtt, és labdája a fel-
sôléc élérôl a hálóba kötött ki. (0-1).
Minden celldömölki úgy gondolta,
hogy vezetéssel vonulhatnak Csák-
váriék pihenôre. Még tartott a gól-
öröm, amikor a 43. percben Gyaraki
kapott a balszélen labdát, melyet la-
posan belôtt a kapu elé, és az érkezô
Koller 14 méterrôl kilôtte a jobb alsó
sarkot. (1-1). A váratlan fordulat zavart
okozott, s alig egy perc elteltével Fónai
ötösre belôtt labdájából Koller a gyôz-
tes találatot is megszerezte. A kapujá-
ból kissé megkésve kilépô Tóth felett a
hálóba csúsztatott. (2-1). A második já-
tékrészben már kevesebb lehetôség
adódott a barcsi kapu elôtt, de né-
hányszor Kuczkó remek védései men-
tették csak meg a góltól a hazai csapa-
tot. A félidô közepétôl fáradni látszott
a celli csapat, de még így is parti vol-
tak ellenfelükkel szemben, akik sze-
rencsés gyôzelmet arattak.

Helyesbítés: Kaposvölgye-Celldömölk
1-0 (0-0). Az elôzô számban tévesen
jelent meg az 1-2-es eredmény. 

»TIM

1. Felcsút 6 5 1 - 14 - 4 16
2. Soroksár 6 3 3 - 13 - 6 12
3. Paks 6 3 2 1 11 - 4 11
4. Balatonlelle 6 4 1 1 16 - 10 13
5. Budakalász 6 3 3 - 14 - 5 12
6. Celldömölk 6 3 - 3 11 - 9 9
7. Integrál-DAC 6 3 - 3 12 - 14 9
8. Mezôfalva 6 2 2 2 11 - 11 8
9. Veszprém 6 2 2 2 8 - 11 8
10. Kaposvölgye 6 2 2 2 7 - 11 8
11. Szentlôrinc 6 2 1 4 9 - 5 7
12. Gyirmót 6 1 2 3 10 - 13 5
13. Barcs 6 1 2 3 5 - 9 5
14. Budafok 6 1 2 3 6 - 10 5
15. Komló 6 - 3 3 5 - 9 3
16. Pénzügyôr 6 - - 6 4 - 25 -

az nb ii hummel-csoport állása

Az 5. forduló mérkôzéseinek eredmé-
nyei: Felcsút-Pénzügyôr 4-1, Paks-
Komló 2-0, Gyirmót-Kaposvölgye 3-
3, Mezôfalva-Barcs 2-2, Szentlôrinc-
Budafok 1-1, Budakalász-Soroksár
0-0, Balatonlelle-Integrál-DAC 6-4.

A 6. forduló mérkôzéseinek eredmé-
nyei: Soroksár-Paks 0-0, Pénzügy-
ôr-Szentlôrinc 0-4, Veszprém-Ka-
posvölgye 1-1, Balatonlelle-Gyir-
mót 2-0, Integrál-DAC-Budakalász
1-3, Komló-Felcsút 0-1, Budafok-
Mezôfalva 3-1.

A 7. forduló mérkôzései: szeptember
25. Celldömölk-Budafok 16 órakor,
Felcsút-Soroksár, Paks-Integrál-
DAC, Gyirmót-Veszprém, szeptem-
ber 26. Mezôfalva-Pénzügyôr,
Szentlôrinc-Komló, Budakalász-Ba-
latonlelle, Kaposvölgye-Barcs.

A 8. forduló mérkôzései: október 2.
Pénzügyôr-Celldömölk 15 órakor,
Soroksár-Szentlôrinc, október 3.
Budakalász-Gyirmót, Balatonlelle-
Paks, Integrál-DAC-Felcsút, Komló-
Mezôfalva, Budafok-Kaposvölgye,
Barcs-Veszprém.

A Barcs-Szentlôrinc mérkôzés eredményét törölték. A mér-
kôzést 3-0-as eredménnyel a Szentlôrinc javára igazolták.
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Celldömölkön a Városgondnokság telephely Gábor Áron
utcában lévô hátsó bejáratánál, a Gábor Áron u. 20. sz. mellett:
2004. szeptember 27-én (hétfôn) 7.00–9.00 és 15.00–17.00 óra
2004. szeptember 29-én (szerdán) 7.00–9.00 és 15.00–17.00 óra
2004. október 4-én (hétfôn) 7.00–9.00 és 15.00–17.00 óra
Az alsósági városrészen a volt tûzoltószertárban:
2004. október 5-én (kedden) 8.00–9.30 és 15.00 16.30 óra
2004. október 12-én (kedden) 8.00–9.30 és 15.00–16.30 óra
Izsákfán a régi orvosi rendelô épületénél:
2004. október 6-án (szerdán) 8.00–9.30 óra
Az oltás díja: 1500 forint ebenként, központilag megszabott ár.
Az évenkénti oltás minden 3 hónapos kort elért eb számára
kötelezô. Az oltás elôl való elvonás szabálysértési eljárást és
az eb kártalanítás nélküli kiirtását vonja maga után. Kérünk
minden ebtulajdonost, hogy az oltási bizonyítványt szívesked-
jen magával hozni. Az oltás az állattulajdonos megrendelésére
(külön díjfizetés mellett) az állat tartási helyén is elvégezhetô.

Lakótelkek árverése Celldömölkön.
A Radnóti utcában 9 darab ingatlan, 759 m2-tôl 1304 m2-ig, 2000
Ft/m2+25% áfa kikiáltási áron.
A Táncsics utcában 8 darab ingatlan, 700 m2-tôl 1001 m2-ig,
1200 Ft/m2+25% áfa kikiáltási áron.
A Hegyi utcában 1 darab ingatlan, 814 m2, 1500 Ft/m2+25% áfa
kikiáltási áron.
Beépítési mód: földszint+tetôtér, oldalhatáros beépítés.
Beépítési határidô: 4 év; elidegenítési és terhelési tilalom a
beépítési kötelezettség teljesítéséig; visszavásárlási jog a
beépítési kötelezettség nem teljesítése esetén a megkötött
adásvételi szerzôdésben leírt vételárért.
200.000 Ft letéti díj lefizetése szükséges a licitálást megelô-
zôen.
Az árverés idôpontja: 2004 szeptember 28-a, 9 óra.
Helye: Celldömölk Város Polgármesteri Hivatal emeleti tanács-
kozója.
A licit elnyerését követôen 15 napon belül szerzôdést kell köt-
ni. Bôvebb információ a polgármesteri hivatal mûszaki osztá-
lyán kapható, telefon 95/525-810.

Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja az
alábbi ingatlanait.

Celldömölk, Sági u. 10. I. em. 6. sz. alatti 79 m2 alapterületû, 2
szobás társasházi öröklakás az alapító okiratban foglaltaknak
megfelelôen a társasház közös tulajdonában álló épületrésszel
és 79/395-öd eszmei tulajdoni hányaddal együtt. Eladási ár:
9.900.000 Ft.

Celldömölk, Vasvári P. u. 2. II. em. 5. sz. alatti 65. m2 alapterüle-
tû, 2 és fél szobás társasházi öröklakás az alapító okiratban
foglaltaknak megfelelôen a társasház közös tulajdonában álló
épületrésszel és 168/1000-ed eszmei tulajdoni hányaddal
együtt. Eladási ár: 8.700.000 Ft.

Celldömölk, Sági u. 12. sz. alatti 24 m2 alapterületû üzlethelyi-
ség. Eladási ár: 5 millió Ft + áfa.

Celldömölk Sághegyi Tájvédelmi Körzetben lévô – 3996/1. hrsz-ú
528 m2 nagyságú, „szôlô” megnevezésû és – 3996/2. hrsz-ú
872 m2 nagyságú „szôlô, kert, gazdasági épület” megnevezé-
sû ingatlanai (volt gimnáziumi pince és területe). Eladási ár:
bruttó 6.000.000 Ft.

További felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyonkezelôjé-
nél, illetve a 95/525-813-as telefonon kapható.

Eboltás és féregtelenítés

Árverés

Hirdetmény

Bontásra szánt, megunt, személy- és teherautókat vagy
bármilyen más vas vagy lemez anyagokat keresek, ame-
lyeket szívesen nekem adnának. Nagycsaládos szülô. Ház-
hoz megyek érte. Érd.: 06 30/308-6227.

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

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

Celldömölk zöldövezetében 85m2-es alapterületû, +
5.000 m2 területtel tetôtér beépítésû épület ipari tevé-
kenységre és lakóházként is hasznosítható, a szociálpoli-
tikai kedvezményekkel. Érd.: 06 30/496-1740.

A Ság hegy celldömölki oldalán kordonos szôlô pincével
sürgôsen, áron alul eladó. Érd.: 06 70/ 319-1661.

» APRÓHIRDETÉS

SZESZFÔZDE
Vönöck, Szili Pál u. 1. szám alatt szeptember közepétôl

ismét üzemel.
Érdeklôdni az alábbi személynél 

és telefonszámon lehet:

Buti Károly: 06 20/3371-864, 95/485-027

Jó minôségû gyümülcscefrébôl, jó minôségû, zamatos gyümölcspálinka
elôálltásával várjuk minden kedves régi és új megrendelônket!

» POSTÁNKBÓL
Augusztus 23-ától 29-éig tartott a balatonrendesi néptánc
tábor, ahova a mûvészeti alapiskola és a Kemenesalja Nép-
tánccsoport minden tagját szeretettel várták. Délelôttön-
ként külön próba volt a kicsiknek és a nagyoknak. Délutá-
nonként az idôsebbek új táncokat tanultak, ezalatt a kiseb-
bek a Balatonba fürödtek. Esténként játékos vetélkedô,
táncház szórakoztatta a táborlakókat. Napközben kézmûves
foglalkozások – gyöngyfûzés, gyöngyszövés, csomózás –
várták az érdeklôdôket. Az igazi élet itt is a takarodó után
kezdôdött, a rémtörténeteket és az éjszakába nyúló beszél-
getéseket azonban gyakran megszakította a „tanárok raj-
taütése”. Nehéz volt elszakadni a tábortól és a balatoni táj-
tól, de a sok szép élmény az iskolakezdést is megkönnyí-
tette. A társakkal találkozunk az évközi próbákon, és együtt
várjuk a következô néptánc tábort. Köszönetet mondunk a
tábor vezetôinek, Ipsics Péternek és Ipsicsné Nagy Erzsé-
betnek a vidáman eltöltött napokért.

»Kreif Kinga



Cell-Vas Kft.
VAS-MÛSZAKI BOLT

9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 5. (Kultúrház mögött)
Tel.: 06-95/420-015 • Cell-vas-kft.internettudakozo.hu

Várjuk kedves Vásárlóinkat! Nyitva: H–P: 8–17; Szo: 8–12

HITEL ÜGYINTÉZÉS HELYBEN!

Olasz erôsített szôlôkádak  

110 l: 2.890 Ft
225 l: 4.490 Ft
350 l: 5.990 Ft
500 l: 7.690 Ft

Demizsonok 

5 L:     690 Ft
10 L: 1.290 Ft
15 L: 1.790 Ft
20 L: 2.190 Ft
25 L: 2.490 Ft
54 L: 3.990 Ft 

NÁLUNK 
A LEGOLCSÓBB!

Husqvarna motorfûrész akció Szeptember 13.-tól!
H-136 (36,3 cm3, 2,2 LE) 63.405 Ft
H-340 (40,8 cm3, 2,2 LE) 92.000 Ft
H-345 (45 cm3, 2,7 LE) 102.151 Ft
H-350 (49,4 cm3, 3,1 LE) 116.667 Ft
J-2137 (42 cm3, 1,9 LE) 55.991 Ft

Einhell elektromos lácfûrész: 1600 W 16.500 Ft
1800 W 19.500 Ft

Készüljön a télre!
Kályhák 25.500 Ft – 63.900 Ft
Kandallók: Salgó 5 kW 53.900 Ft • Pluto 5 kW 39.990 Ft • Bergen
6 kW 51.000 Ft • Lauf 7 kW 65.900 Ft • Montana II 8 kW 86.900 Ft

• einhell barkácsgépek nagy választékban! 

• nôi-férfi mtb kerékpárok teljes felszereléssel 19.900 Ft-tól

IDEGENFORGALMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CELLDÖMÖLKI IRODÁJA

9500 CELLDÖMÖLK, SZÉCHENYI U. 2. Telefon/fax: 95/424-616
GM BEJEGYZÉSI SZÁM: R-00282/1992/2002

Egyéni és csoportos nyaralások szervezése, külföldi és
belföldi szálláshelyek. Repülôjegy értékesítés.

FFoollyymmaattooss  LLaasstt  MMiinnuuttee  aajjáánnllaattookk  
aa  CCiikkáámmeenn  TToouurriissttnnááll!!

Utószezoni vakáció!
Málta 8 nap/7 éj már 8822..999900--ttóóll
Tunézia 11 nap/10 éj már 5588..990000--ttóóll

8 nap /7 éj már 5544..990000--ttóóll
Olaszország

Residence Margherita 4–5 fôs apartmanok 7799..990000--ttóóll
Salzburg- München 10.07-09-ig celldömölki felszállással 3366..990000  FFtt
Arany Prága 10.20–22-ig celldömölki felszállással 3333..990000  FFtt
Buszos spanyol nyaralás már 5599..990000--ttóóll
Görög buszos nyaralás 3366999900--ttóóll
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Utószezoni vakáció!
Málta 8 nap/7 éj már 8822..999900--ttóóll
Tunézia 11 nap/10 éj már 5588..990000--ttóóll

8 nap /7 éj már 5544..990000--ttóóll
Olaszország

Residence Margherita 4–5 fôs apartmanok 7799..990000--ttóóll
Salzburg- München 10.07-09-ig celldömölki felszállással 3366..990000  FFtt
Arany Prága 10.20–22-ig celldömölki felszállással 3333..990000  FFtt
Buszos spanyol nyaralás már 5599..990000--ttóóll
Görög buszos nyaralás 3366999900--ttóóll



A Celli Huke Kft. értesíti 
a tisztelt lakosságot, hogy

2004. október 9-én 
(szombaton) 

a celli városrészen, 
2004. október 16-án 

(szombaton) 
az alsósági és az izsákfai 

városrészen 
lomtalanítást végez.

Kérjük, hogy reggel 8 óráig 
a lakásban, háztartásban

keletkezett és feleslegessé vált
tárgyakat, lomokat, bútorokat,
mûszaki berendezéseket stb. 

szállító jármûvel 
megközelíthetô közterületre

helyezzék ki.

Lomtalanítás 
Celldömölkön

Hirdessen az Új Kemenesaljában!
Tel.:  95/525-810, 06 20/921-6324


