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Fürdôszoba Szaküzlet

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

Egyéb: Tokorcson 2 szobás cs. ház állattartásra alkalmasan, gépekkel eladó. Ir.ár.: 8,9 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

Celldömölkön 2 szobás, konvektoros la-
kás szép állapotban eladó. Ir.ár.: 7,4 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 27 m2-es belvárosi üzlethe-
lyiség eladó. Ir.ár.: 5 M Ft

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

Celldömölk, Horváth Elek utca 2. 
Tel./fax: 95/424-121

Nyitva tartás: hétköznap: 8.00–16.30
szombaton 8.00–12.00

Ízelítô akciós termékeinkbôl:

Üveg zuhanykabin 80-90 cm-ig 29.900 Ft/db
Ragasztók: alap 1330 Ft/cs. helyett 1.100 Ft/cs.
normál 1690 Ft/cs. helyett 1.400 Ft/cs.
flexibilis 3360 Ft/cs. helyett 2.700 Ft/cs.
Csempék már 1.250 Ft/m2-tôl
Beltéri járólapok 1.590 Ft/m2-tôl
Kültéri járólapok 2.290 Ft/m2-tôl

Alföldi csempés járólapokra 
10% kedvezményt adunk!

A K C I Ó N K  A  K É S Z L E T  E R E J É I G  T A R T !

KÁBEL-NET AKCIÓ!
Az év végéig ingyen
Netezhet!

A kiemelt csatlakozási kedvezmények meghosszabbítva október 31-ig! – Csatlakozás: 0 Ft 
– Szerelési díj: 0 Ft – Kábelmodem: 0 Ft – Új Diákkedvezmény beindítása, (20% kedvezmény!)

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

Amennyiben az 2004.10.20. és 2004.12.31. között választja szolgáltatásunkat, úgy 2 éves hûségnyilatkozat aláírása
esetén AZ ÉV HÁTRALÉVÔ RÉSZÉBEN HAVIDÍJAK NÉLKÜL INTERNETEZHET, és ha a KEZDÔCSOMAGOT (Bruttó: 5000 Ft) vagy
magasabbat választ, a csatlakozásdíjat is elengedjük a kábelmodem arával együtt!



3

» J E G Y Z E T

Vénasszonyok
nyara

Megemlékezés
Celldömölk Város Önkormányza-
ta, a Kemenesaljai Trianon Társa-
ság, az 56-os Szövetség és az Al-
sósági Életfa Egyesület városi
megemlékezést tart október 23-
án 16 órakor az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc tiszteletére
az új temetôben lévô 56-os emlék-
mûnél. Köszöntôt mond Fehér
László, Celldömölk Város Polgár-
mestere. A megemlékezés szónoka
Lechner Ferenc, az 56-os Szövetség
Regionális Elnöke. Közremûködik
Balogh József költô, tanár, Fekete
Gergô, a Gáyer Gyula Általános Is-
kola diákja, Vikmon Szilvia, a Ke-
menesaljai Mûvelôdési Központ
munkatársa, valamint az Ádám Je-
nô Zeneiskola és Mûvészeti Alapis-
kola Fúvószenekara. A megemlé-
kezés után megkoszorúzzák Ko-
loszár Zoltán, ’56-os áldozat sírját.
Egyházi megemlékezést tart Sághy
András evangélikus lelkész, verset
mond Heim Géza, a Kemenesaljai
Trianon Társaság elnöke.

Október hónap elsô kilenc napja
szép, napsütéses, nagyon kellemes
idôt hozott. Ki is használtam annak
rendje és módja szerint. Kedvenc
nyugágyamban napozgatva volt
idôm gondolkodni. Például azon,
hogy ezt a kellemes nyárutót miért
nevezik vénasszonyok nyarának.
Ismeretségi körömben nem tudok
egyetlen vénasszonyt sem, pedig
jó néhány idôs hölgyet ismerek.
Nálam – de gondolom, nem va-
gyok vele egyedül – a „vénasz-
szony” szónak bizonyos pejoratív
értelme van. Az emberek általában
úgy gondolják, hogy a vénasszony
rosszindulatú, szószátyár, pletykás
asszonyság, azaz nem egy kedves,
idôs hölgy.
Így aztán – bár a „vénasszonyok
nyara” egy tréfás megnevezés –, a
szótáramból számûztem ezt a kife-
jezést. Nálam ez az idôszak inkább a
„nagymamák nyara”, hisz legalább
annyira kedves nekünk, mint általá-
ban az unokáknak a nagymamák.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

1956-ban a forradalmat lángra lob-
bantó szikra Budapesten a mûegye-
temisták október 23-ára hirdetett
lengyelek melletti rokonszenvtünte-
tése volt. A békésen induló felvonu-
láson az egyetemisták a Petôfi-szo-
bornál találkoztak, majd a Bem térre
vonultak, hogy a lengyel-magyar ba-
rátság szimbólumát jelentô Bem apó
szobránál tüntessenek. A járókelôk, a
munkából hazafelé igyekvôk, egyre
több honvéd és rendôr egyenruhás
személy is feltûnt a tömegben. Este-
felé az Országház elé már körülbelül
kétezres tömeg hömpölygött, forra-
dalmi jelszavakat kiabáltak. A piros-
fehér-zöld trikolorokból kivágták a
Rákosi-címert, s így vált a forradalom
jelképévé a középen lyukas nemzeti
lobogó. A forradalom néhány óra
alatt szinte az egész városra kiter-
jedt. Ledöntötték a Sztálin-szobrot, s
fejét végighurcolták a városon.
A Bródy Sándor utcában, a Magyar
Rádió székházánál újabb fordulatot
vettek az események: a békés forra-
dalom fegyveres harccá változott. 
A rádió vezetôi megtagadták az
egyetemisták, a tüntetôk programjá-
nak beolvasását, mire azok az épü-
letbe akartak behatolni. Az ÁVH-s ôr-
ség azonban tüzet nyitott a civilekre.
A rádió védelmére küldött honvéd
alakulatok, köztük harckocsizók is,
átálltak a forradalmárok oldalára.
Reggelre az ostrom a felkelôk gyô-
zelmével ért véget.
Az eseményeket a politikai vezetés,
Nagy Imre miniszterelnökségével,
ellenforradalomnak minôsítette, a
felkelés leverésére szovjet katonai
segítséget kértek. Az elsô szovjet be-
vonulással szemben fegyveres el-
lenállás bontakozott ki a város stra-
tégiai pontjain. Amikor Maléter Pál, a
Kilián-laktanya parancsnoka is a fel-
kelôk oldalára állt, ô lett a fegyveres
ellenállás központi irányítója. A har-
cok idején Budapesten 91 fegyveres
csoport mûködött mintegy 16 ezer
500 fôvel. A forradalom híre gyorsan
eljutott vidékre is. A nagyobb váro-
sokban, majd néhány nap múlva a
falvakban is végbementek a helyi
forradalmak.
Október 25-ének véres tragédiája is-
mét fordulatot hozott az események-
ben. Az Országház elé vonuló tömeg-
be az ÁVH provokátorai belelôttek,
majd a jelen lévô szovjet harckocsik
is tüzet nyitottak. A több mint száz
halálos áldozat és sok sebesült látvá-
nya tudatosította az emberekben,
hogy a régi rendszer csak erôszakkal

távolítható el. A népharag az ÁVH-sok
ellen fordult. Október 26-án Nagy Im-
re és hívei kezdeményezték, hogy a
lezajlott eseményeket, a felkelést
minôsítsék nemzeti demokratikus
forradalomnak, a felkelôkkel pedig
kössenek fegyverszünetet. Erre októ-
ber 28-án került sor, és 30-án meg-
kezdôdött a szovjet csapatok kivoná-
sa a fôvárosból. Feloszlatták az ÁVH-t,
és létrehozták a Nemzetôrséget, a
börtönökbôl kiengedték a rabokat, a
politikai elítélteket, de sok helyen
mindenki, válogatás nélkül szaba-
dult. Nagy Imre kormányának gesz-
tusai nem tudták enyhíteni a korábbi
terrort gyakorlók iránti gyûlölethullá-
mot. Október 30-án a budapesti párt-
bizottság székházát fegyveres felke-
lôk vették ostrom alá. Ugyanezen a
napon Nagy Imre bejelentette, hogy
a kormányt koalíciós alapon átalakít-
ják, és helyreállítják a többpártrend-
szert. A kormánynyilatkozat tartal-
mazta a szovjet csapatok kivonását
az országból, a szabad, demokratikus
választások kiírását, a beszolgáltatás
eltörlését. Ekkor úgy tûnt, gyôzött a
forradalom. A forradalom vívmányai-
nak konszolidálására az oroszok már
nem adtak módot. Miután Hruscsov
végigjárta a térség kommunista ve-
zetôit, s helyeslésre talált az inter-
venciós terv, november 4-én, éjfél
után Tökölön tôrbe csalták a magyar
kormány- és katonai delegációt. Haj-
nalban megindult a támadás a forra-
dalom elfojtására.
Az összeállítás a Magyar Kódex, Ma-
gyarok a XX. században (Kossuth
Kiadó 2001) kötet alapján készült.

Forradalom, 1956

tömeg a budapesti petôfi-szobornál október 23-án
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Közel kilencszáz gyermek kap napi
két deciliter tejet az iskolákban. Az
iskolatej-akciót az állam támogatja.

– A 2003/2004-es tanév utolsó hetei-
ben zajlott a Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium által
meghirdetett, a megyei és fôvárosi
hivatalok által lebonyolított iskolatej-
akció elsô szakasza. A próbaidôszak
után az idei tanév szeptemberétôl is-
mét útjára indult az akció. A második
szakasz 2004. december 31-ig tart
majd – mondta el érdeklôdésünkre
Molnár Gábor, a polgármesteri hiva-
tal fôtanácsosa. – Az iskolatej-akció
európai uniós támogatással mûködik.
Célja, hogy azok az óvodások és álta-
lános iskolások, akik igénylik, iskola-
tejet vagy más tejterméket kaphas-
sanak a tanév minden napján.
Celldömölkön az iskolatej program
csak a 6–14 éves korosztályt célozta
meg, mivel az óvodások teljes ellá-

tást kapnak minden nap, ezért való-
színûleg erre nem tartanának igényt.
Az általános iskolások között viszont
sok olyan gyerek van, aki nem eszik
reggelit, és tízórait sem visz az isko-
lába. Három általános iskolában és a
gimnázium hatosztályosai közül 881
tanuló igényelte az iskolatejet. A
program városunkban tejcentrikus,
mivel más termékek sokkal többe
kerülnének. A gyerekek tízóraira 2
deciliter tejet kapnak. Az ellátást a
Kemenesi Tej biztosítja az Indefco
2000 Kft.-n keresztül. Az állami tá-
mogatás mértéke településenként
változik. Celldömölk a legmagasabb,
két deciliterenként 30 forintnyi tá-
mogatást kap a benyújtott pályázat
alapján. Az állami támogatás mellett
a városnak nem jelent plusz kiadást
a szeptembertôl decemberig lebo-
nyolításra kerülô iskolatej-akció má-
sodik szakasza.

»VASS VERA

A Ság hegyen található emlékoszlop
felállítása után egy évvel, 1972-ben
szervezte meg elsô emléktúráját név-
adója és annak tudós társai emléke
elôtt tisztelegve az Eötvös Loránd Ál-
talános Iskola, így az idei rendezvény
immár a harmincharmadik volt a sor-
ban. A lelkesedés nem csökkent az
évtizedek múltával sem, s a hatfôs tú-
racsapatok komoly ismereteket gyûjt-
ve igényesen összeállított feladatokat
oldottak meg, s jutottak el jelképesen
és gyakorlatilag is az iskolától az em-
lékoszlopig. Eötvös Loránd munkássá-
ga mellett természeti kincsünk, a Ság

hegy került fókuszba, de nem hiá-
nyoztak a város történetére irányuló
kérdések sem. Az osztályok többi ré-
sze az aradi vértanúk emléke elôtt
tisztelgett, felidézve életútjukat, s az
1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc jelentôsebb eseményeit.
Csaknem másfél évtizedes múltra te-
kint vissza a Pátria Környezet- és Ter-
mészetvédô Mozgalom, melyet szin-
tén ezen a napon hirdet meg az isko-
la diákönkormányzata és természet-
tudományos munkaközössége. Az
egész évben folyamatosan kapott
feladatok szintén túrával zárulnak a
tanév utolsó hetében.
A harmincharmadik Eötvös-túrát a 8.a
osztály nyerte, megelôzve a 8.b és a
6.a osztály túracsapatát. Az Aradi Vér-
tanúk Emléktúrát meggyôzô fö-
lénnyel nyerték az 5.a osztályosok,
második helyezett lett a 8.b osztály,
a 6.b osztály tanulói pedig a harma-
dik helynek örülhettek. A sikeresen
szerepelt túracsapatok és osztályok
díjazását a szülôi munkaközösség
felajánlása tette lehetôvé.
A gyôztes csapat tagjai: Borbély Sán-
dor, Sebestyén Balázs, Rosta Balázs,
Kékvölgyi Dorottya, Finta Nikoletta,
Erôss Katalin.   

Nevelôszülôk számára tartott
képzést a megyei gyermekvédel-
mi szakszolgálat október köze-
pén. A celldömölki polgármesteri
hivatalban tartott összejövetelen
a gondozás mindennapos problé-
máit is megbeszélhették a részt-
vevôk.

Félévente egyszer tart találkozót a
Vas Megyei Területi Gyermekvé-
delmi Szakszolgálat és Gyermek-
otthon a nevelôszülôi hálózatban
résztvevôk számára. Pados Zsolt,
az intézmény igazgatója elmond-
ta, hogy Vas megyében hetven
családban 140 körüli gyermek,
Celldömölkön és Sárváron, vala-
mint a két város körzetében 17
nevelôszülônél 34 gyermek ne-
velkedik.
– A szakellátásba kerülô gyermek-
nek az a jó, ha nevelôszülôkhöz
kerül, ha nem szerencsés nevelô-
szülôknél elhelyezni, akkor a gyer-
mek gyermekotthonban marad.
Éppen ezért fontos, hogy minél
többen vállalkozzanak a feladatra.
Fontos az is, hogy a nevelôszülôk-
nél is megmaradjon a vér szerinti
szülô és a gyermek közötti kapcso-
lat. A nevelôszülôk saját gyermek-
ként nevelik ôket, biztonságot adó
családként kezelik a problémákat,
a személyiségük kifejlôdéséhez
oktatásra, terápiás foglalkozásokra
viszik a gyerekeket – mondta az
igazgató.
Pados Zsolttól megtudtuk, hogy a
nevelôszülôk egy része hivatásos-
ként fôállásban válik nevelôszülô-
vé, másik részük fôállásuk mellett
vállalja a feladatot. A gyermekek
után nevelési díjat, saját részükre
pedig tiszteletdíjat kapnak az ál-
lamtól. A gyermekek 18 éves ko-
rukig maradnak nevelôszülôknél,
de a törvény azt is biztosítja, hogy
24 éves korukig utógondozói ellá-
tásban részesüljenek, ha a nevelô-
szülô vállalja. Az intézményben
várják a jelentkezô nevelôszülô-
ket, akiknek a jogszabályok szerint
pszichikai és fizikai feltételeknek
kell megfelelniük.

»T.G.

Iskolatej akcióban

Túra a névadó és 
a vértanúk emlékére

Nevelô-
szülôk és
gyerekek
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Hálaadó szentmisével kezdôdött a
celldömölki katolikus templomban a
Szent Benedek Katolikus Általános Is-
kola jubileumi ünnepsége, amely az
iskola sportcsarnokában ünnepi mû-
sorral folytatódott. A jubileumi rendez-
vényen elôször Czupor Attila, az intéz-
mény igazgatója köszöntötte a megje-
lenteket, köztük dr. Konkoly István
megyés püspököt, Söptei Józsefné al-
polgármestert, Nagy József és Nagy
Péter plébánosokat, a társintézmé-
nyek vezetôit. Az iskolavezetô szerint
a jeles ünnep számvetésre késztet, de
a tíz év még kevés, a 25. vagy az 50.
jubileumon már többet tudnak majd
mondani arról, mit is jelent az iskola. A
szülôknek és a pedagógusoknak nagy
a felelôssége a diákok nevelésében.
Mint mondta, a jó termés megtapasz-
talásához kell a mag, amit a szülôk
vetnek el, amit azonban késôbb az is-
kola öntözget. Majd feltette a kérdést,
hogy milyen nyomot hagyhat egy
egyházi iskola az odajáró gyerekek
életében. Felidézte egy iskolai dolgo-
zat történetét, amelyben a diákoknak
egy dolgot kellett találniuk, amely
szebbé teszi a világot. Az egyik dolgo-
zatban az szerepelt, hogy tovább kell
adni a jót három embernek, akik ismét
tovább adják másik háromnak, és újra
tovább, s tovább. Az iskola elsôdleges
célja, hogy megmutassák az üdvös-
séghez vezetô utat, a szebb, emberibb
világot.
Az igazgató után Nagy Péter plébá-
nos, az egyházközség vezetôje, az is-

kola lelkipásztora szólt. „Ünnepelem
a kisdiákokat, akik sokféle tudo-
mányt tanulnak. Ünnepelem a szülô-
ket, akik ezt az iskolát választották,
és ünnepelem a pedagógusokat, akik
Krisztus példáján nevelik a gyereke-
ket”, mondta az atya, aki köszönetet
mondott az iskola építésében, fej-
lesztésében közremûködôknek is.
Dr. Konkoly István megyés püspök, a
fenntartó Szombathelyi Egyházme-
gye vezetôje ünnepi köszöntôjében
visszaemlékezett arra, amikor 1988-
ban Nagy József plébános Celldö-
mölkre került. Vele ígéretes fejlôdés-
nek indult a hitélet, és az ô kezdemé-
nyezésére tették le az egyházi iskola
alapjait is. Az egyházi vezetô kiemel-
te az iskola szaktanári ellátottságát, a
tárgyi felszereltségét, a kiváló felvé-
teli arányt, szólt az iskola épületének
folyamatos korszerûsítésérôl és a
kápolna építésérôl is. Véleménye
szerint az egyházi iskolában tanító
pedagógusoknak képzettséggel, rá-
termettséggel és vallási elkötelezett-
séggel kell bírniuk. A diákoknál belsô
igény kell a jóra, a szépre, alaposság,
rendszeresség a munkához. A szülô-
ket pedig arra kérte, hogy támogas-
sák az iskolát. Köszöntôje végén dr.
Konkoly István az iskolanévadó Szent
Benedek jelmondatát idézte: „Imád-
kozzál és dolgozzál!” Majd ajándékot,
egyházi kiadványokat adott át az is-
kolának és a gyerekeknek is.
A város nevében Söptei Józsefné al-
polgármester asszony emlékezett ar-

Tízéves az egyházi iskola
Egy évtizede kezdôdött meg az oktatás a Szent Benedek Katolikus Általá-
nos Iskolában. Október 16-án jubileumot ünnepeltek, megemlékeztek a
kezdetekrôl, a tíz év eseményeirôl. 1994-ben 22 tanulóval nyitotta meg
kapuit az iskola, idén 166 diák jár a nyolc évfolyamra. 

ra, hogy a színvonalas oktató és ne-
velô munkát folytató celldömölki is-
kolák mellett jelent meg 1994-ben
az egyházi iskola, amely az oktatá-
son kívül egyházi nevelést kínált a
szülôknek. Hangsúlyozta, hogy az is-
kola céljai, elképzelései termékeny
talajra találtak Celldömölkön, a vá-
rosvezetés pártfogol minden olyan
kezdeményezést, amely a város, el-
sôsorban a gyerekek látókörét széle-
síti. Köszöntôje végén az önkor-
mányzat nevében további sikereket
kívánt az iskolának.
Az ünnepi beszédek után az iskola
nevében virággal és ajándékkal
mondtak köszönetet azoknak, támo-
gatásukkal segítették és segítik
munkájukat. Megköszönték az egy-
háznak a támogatást, az építônek az
iskolaépület kialakítását, pedagógu-
soknak az áldozatos hozzáállást a
kezdetektôl, és szülôk segítségét is.
A rendezvény végén a gyerekek
színvonalas és látványos ünnepi mû-
sora következett, amelyben az el-
múlt tíz év legfontosabb eseményeit
idézték fel. 
Kihirdették az eredményét a jubi-
leumra kiírt pályázatoknak is. Az is-
kolai életrôl szóló rajzpályázatot az
alsó tagozatos diákok közül Németh
Rebeka, a felsô tagozatos diákok kö-
zül Sebestyén Roland nyerte. A fo-
galmazási pályázat témája az elmúlt
évek emlékei volt, a pályázat gyôz-
tesei Kozma Ádám és Géczy Katalin
lettek. A díjakat a gyerekeknek szóló
délutáni szórakoztató rendezvényen
adták át.

»TULOK G.jelenet a gyerekek ünnepi mûsorából

az egyház és a város képviselôi



A közlekedésbiztonságra nevelés volt
a célja a celldömölki rendôrkapitány-
ság és az ÁNTSZ helyi intézete által
rendezett programnak, amelyen a vá-
ros óvodásai vettek részt. Ügyességi
és rajzversenyeket szerveztek az óvo-
dásoknak, amelyeken örömmel vet-
tek részt a gyerekek, és teljesítmé-
nyüket kis jutalommal is értékelték.
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A június óta zajló programok záróak-
kordjaként október 1-jén a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központban ke-
rült sor a pályázatok értékelésére, il-

letve a díjkiosztóra, a gyermekek által
készített legsikeresebb rajzokból pe-
dig kiállítás nyílt Parlagfûrôl a gyer-
mekek szemével címmel. A Parlagfû
mentes lakókörnyezetért pályázaton
legaktívabban részt vevô település
Kemenesmagasi volt, így a vándor-
serleget a község lakossága nyerte. A
legtöbb parlagfüvet Horváth Zoltán,
Horváth Tímea és Mészáros Zoltán
gyûjtötte.
A szép számú gyermekrajz elbírálása
során nehéz helyzetben volt a zsûri,
mivel a beérkezett rajzok nagyon
színvonalasaknak és ötleteseknek bi-
zonyultak. Öt felsô és négy alsó tago-
zatos kisdiák munkáját jutalmazta a
zsûri. Díjazásban részesültek: Németh
Csaba (Ostffyasszonyfa), Berende Fló-

Közösen a parlagfû ellen

Kerékpáron 
az ovisok

ra (Jánosháza), Varga Adrienn (János-
háza), Horesta Szilvia (Berzsenyi), Né-
meth Kitti (Eötvös), Ambrus Nóra
(Eötvös), Emich Csilla (Eötvös), Kazári
András (Eötvös), Kreiner Georgina
(Eötvös). A díjakat a Vas Megyei
ÁNTSZ részérôl dr. Reiner Vera, az
egészségfejlesztési osztály vezetô fô-
orvosa adta át, valamint ô nyitotta
meg a kiállítást, mely egyben az ok-
tóberi egészséghónap nyitó rendez-
vénye is volt.
Az ÁNTSZ celldömölki intézetének
munkatársai köszönik a résztvevôk
munkáját, a programban közremûkö-
dô önkormányzatoknak, szülôknek,
pedagógusoknak, a zsûrinek és a Ke-
menesaljai Mûvelôdési Központnak a
támogatást. Bíznak abban, hogy sike-
rült hagyományt teremteni. Remélik,
hogy az elkövetkezô években egyre
több ember vesz részt a parlagfû irtá-
sában, ezáltal is csökkentve a környe-
zetünkben elôforduló allergének ká-
rosító hatását.

»ÁNTSZ Celldömölk Városi Intézete

Az idei évben az ÁNTSZ Celldömölk Városi Intézete pályázatokat írt ki a par-
lagfû-mentesítés kapcsán. A pályázatok több korcsoportot érintettek. Celldö-
mölk város és a környezô települések felnôtt lakosságát célozta a Parlagfû
mentes lakókörnyezetért címû pályázat. A gyomirtásban legaktívabban részt-
vevôk által lakott település számára vándorserleget indítottak útjára a szer-
vezôk. A fiataloknak kiírt pályázat címe Parlagfû, környezet, egészség volt.

Celldömölkön és a városkörnyéken
élô mozgássérültek értesítenek min-
den kedves érdeklôdôt, hogy októ-
ber 23-án (szombaton) 15 órakor
tartják a mozgássérült rokkant szent-
misét a celldömölki katolikus temp-
lomban, ahova felekezetre való te-
kintet nélkül mindenkit szeretettel
várnak.

Mozgássérültek
miséjeNépi ének szakot indított az Ádám Jenô Ze-

neiskola és Mûvészeti Alapiskola az idei tan-
évben az ostffyasszonyfai általános iskolá-
ban. A szakot Varga Diána, a Népmûvészet
Ifjú Mester vezeti. A foglalkozásokra járó ti-
zennyolc tanuló megismerkedik a népi
éneklés, a népi hangvétel, a népi szokások
és játékok alapjaival. Tanulmányaik során
felkészülnek arra, hogy szóló és csoportos
éneklés kategóriában szerepeljenek késôbb.

Népi éneklés

A Nyugdíjas Vasutas Szakszervezet
értesíti tagságát, hogy éves beszá-
moló taggyûlését október 27-én, 9
órakor tartja a szakszervezeti iroda
melletti oktatóteremben.
Kérjük, jelenlétükkel erôsítsék
meg taggyûlésünket.

tisztelettel:

a vezetôség

Szakszervezeti
taggyûlés

A Nemzeti Civil Alapítványhoz hat keme-
nesaljai település pályázott sikeresen a
mûködési kiadásaik támogatására. A Cell-
dömölki Vasutas Sportegyesület 3 millió
760 ezer forintot, a labdarúgó utánpótlás
képzéséhez az U18-as korosztály számára
447 ezer forintot nyertek. A Rocky Dilly
Acrobatikus Rock and Roll Club 479 ezer
forintra, a Celldömölki és Városkörnyéki
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 410 ezer
forintra pályázott sikeresen. Jánosházán az
önkéntes tûzoltók egyesülete és a keresz-
tény családközösség egyesület kapott 577
ezer, illetve 300 ezer forintos támogatást.

Civil pályázatok
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Új katolikus templomot építettek
Erdôszentgyörgyön. A környékbeli hí-
veknek Bözödújfalun volt 1989-ig az
anyaegyház. Az 1980-as években a
községet kitelepítették – víztároló gá-
tat építettek –, majd vízzel árasztották
el. A község templomával együtt meg-
szûnt, a hívek többsége Erdôszent-
györgyre költözött. Az egyházzal tör-
tént megegyezés szerint templomot
és plébániát kellett volna építenie az
államnak, de nem hajtották végre. Vé-
gül abban állapodtak meg, hogy pénz-
ben adnak kártérítést. 1998 végén
utalták ki az államsegélyt, és a követ-
kezô évben hozzákezdtek a templom-
építéshez. 2003 ôszén húzták fel és
kondították meg a templom harangját,
és december 25-én tartották benne az

elsô szentmisét. Az új templom magán
viseli az erdélyi magyar és szász építé-
szet jegyeit, és stílusában emlékezteti
a bözödújfalusiakat az „elsodort” falu
templomára. Az új templomban talál-
ható Mária-szobor eredeti otthona is
az 1729-ben épített bözödújfalui
templom volt.
Az egykori templom 275. évfordulóján
szentelték meg az újat Erdôszentgyör-
gyön, amit nagyon sokan támogattak.
A támogatók között van közel ezer
eurós pénzbeli segítséggel Celldömölk
önkormányzata is. A templomszente-
lésen Nagy Péter plébános, Döme
László és Pôcze Istvánné, az önkor-
mányzat tagjai képviselték városun-
kat. Az esemény jelentôségét tovább
emeli, hogy egy nappal késôbb az
unitárus híveknek is templomot szen-
teltek Erdôszentgyörgyön. Jelentôs do-
log, hogy két gyülekezet kapott egy-
szerre új otthont.

»TULOK G.

Templomot szenteltek Erdôszentgyör-
gyön. Az ünnepi eseményen Celldö-
mölköt küldöttség képviselte az erdé-
lyi testvérvárosban október 8-án.

Az Európai Unió három országát, Portu-
gáliát, Spanyolországot és Dániát mu-
tatja be az a kiállítás, amely október
25-éig tart nyitva a Kresznerics Ferenc
Könyvtárban. A vándorkiállítást a
Berzseny Dániel Könyvtár munkatársai
állították össze. A három uniós ország-
ról képekkel, fotókkal illusztrált táblá-
kon olvashatnak az érdeklôdôk. Meg-
tudhatják például azt, hogy Portugália
az Európai Unió sikerországa, mivel
egy gazdaságilag elmaradott ország-
ból alakult a mai fejlôdési szintre. Ol-

vashatnak arról, hogy Dánia az unió
kakukktojása, ahol nagyon erôs a
nemzeti szuverenitás, ugyanakkor az
unióba húzó erô is fontos, Dánia nem
engedheti meg magának a kívül ma-
radás állapotát. Az 1980-ban csatlako-
zott Spanyolországgal kapcsolatban
egyebek mellett bemutatják az I. János
Károly portréjával díszített spanyol
eurót is.
A kiállítás megnyitóján tartották
egyúttal Juhani Nagy János tanár, új-
ságíró Európa eszik könyvének bemu-

tatóját is. A kötetben az
Európai Unió tagorszá-
gainak és belépésre vá-
ró államainak nemzeti
ételeivel és italaival is-
merkedhet meg az ol-
vasó. „Összesen tehát
huszonnyolc nemzet
egy közösségben, egy
fedél alatt, egy asztal-
nál… Az Európai Unió
egységesülési folyama-
tában a nemzeti kony-
hák sokszínûsége meg-
marad”, írja a szerzô
bevezetôjében.            

Európa a könyvtárban

Templomszentelés a testvérvárosban

Tûzoltóversenyt tartott a Celldömölki Ön-
kéntes Tûzoltó Egyesület október elején.
Az Alsóságon  megrendezett versenyen a
hazai csapaton kívül Csönge, Jánosháza,
Kenyeri, Mersevát és Pápoc önkéntes tûz-
oltói vettek részt. Döme László, a celldö-
mölki egyesület elnöke elmondta, hogy a
kezdeményezéssel hagyományt szeretné-
nek teremteni, jövôre az Alsósági Tavaszi
Napok keretében szeretnék megrendezni a
tûzoltók versengését. A versenyen aka-
dálypálya leküzdése és kismotoros szere-
lés volt a lánglovagok feladata. Az idei
vándorkupát a Jánosházi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület csapata nyerte. A kismotorszere-
lésben is ôk bizonyultak a legjobbnak, de a
celldömölki tûzoltók is remekeltek, az aka-
dálypályát ôk teljesítették elsôként. Döme
László hozzátette: a program alkalmat
nyújtott arra is, hogy az önkéntes tûzoltó
egyesületek tagjai megismerjék egymást,
és a számukra fontos információk átadásá-
val, például a pályázati lehetôségek ismer-
tetésével segítsék egymást.

Tûzoltók
versenyeztek
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Gombok, zsinórok mestere

annak viselôje. A gombok „felöltöz-
tetéséhez” nem kellett sok anyag,
elég volt a maradék is, amely a ruha
megvarrásából maradt hátra.
Somlai néni a lakásban berendezett
mûhelyében dolgozott, vevôköre var-
rónôkbôl és otthon maguknak varró
hölgyekbôl állt. Rajongott a szakmá-
jáért, éjszaka is szívesen dolgozott.
1975-ben végleg visszavonult. Köny-
nyes szemmel nézte végig, mikor cég-
tábláját levették a házának a faláról.

»NAGY ANDREA

Eredetileg fehérnemûvarrást tanult,
késôbb gomblyukazást vállalt egy is-
merôs varrónônek, aki látva, hogy
milyen ügyesen dolgozik, inkább rá-
bízta ezt a mûveletet. Így emlékezett
vissza a kezdetekre Somlai Károlyné,
aki Celldömölkön az 1940-es évek-
ben kezdte gyakorolni a gombbehú-
zás mesterségét.
A gombkötô – mai elnevezésén
gombbehúzó – olyan mester volt, aki
fa alapra fonalakból gombokat kö-
tött, szôr-, selyem-, ezüst- és arany-
szálakkal sujtásokat, zsinórokat vert,
vitézkötéseket font. Az elsô ma-
gyarországi cég a Pozsony vármegyei
Somorján alakult meg 1514-ben.
A hajdan fôúri és katonai viselet fon-
tos kiegészítôi, díszei voltak a gomb-
kötô által készített gombok, zsinórok,
vitézkötések. A 18. század végétôl a
mezôvárosi, majd a falusi parasztság
körében is elterjedtek a gombkötô
mesterek munkáival díszített ruhák.
A reformkorban a zsinóros ruha nem-
zeti viseletté vált. A gyári termékek
megjelenésével és a divat változása
miatt a 20. század elejétôl rohamo-
san csökkent a gombkötô mesterek
munkái iránti kereslet.
Somlai Károlyné közös udvarú ház-
ban lakott egy asszonnyal, aki vásá-
rolt magának egy gombbehúzó ké-

szüléket. Mivel a gombok behúzása
javarészt ülômunkát igényel, de az
asszony az egészségügyi problémái
miatt nem dolgozhatott, a készüléket
Somlai néninek ajándékozta, és meg-
tanította a használatára is. A betanu-
lási idô hosszú volt és sok gyakorlást
igényelt, de vállalta három kisgyer-
meke és a háztartás gondjai mellett
is, mivel férje fizetése mellett jól jött
a jövedelem. A behúzás folyamatá-
nak elsô lépéseként az anyag tapin-
tásából érezte, hogy kell-e az anya-
got bélelni. Másképpen kellett feszí-
teni a selymet, a szövetet vagy a vé-
konyabb bôrt. A vastagabb bôröket
hidegen nem lehetett a sablonba fe-
szíteni, ezért a bôrt és a sablont is át
kellett melegíteni. A bôrt be kellett
kenni vazelinnal, ráfeszíteni a gomb-
ra, majd beletenni a sablonba, a mû-
velet végén pedig óvatosan ki kellett
onnan emelni. Tartozott egy gomb-
minta-kollekció is a sablonméretek-
hez, mivel a gombokat különbözô
méretben és fazonban gyártották.  Az
ékszergomb is hasonló eljárással ké-
szült, mint a hagyományos gomb, a
készen kapható díszmintát csak rá
kellett rögzíteni az anyagra. A gom-
bokat általában a ruha anyagával
azonos szövettel vonták be, így mu-
tatott elegáns összképet a ruha és

somlai károlyné

„Rajongott 

a szakmájáért, 

éjszaka is 

dolgozott.”

Pályázat a drog ellen
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és a város
ifjúsági referense pályázatot hirdet Celldömölk
és Kemenesalja általános iskolái felsô tagozatos
tanulói, valamint a középiskolás diákok számára.
A pályázatra drogellenes plakátot kell készíteni.
A rajzok tetszôleges technikával, maximum A/3-
as méretben készülhetnek. A pályázatot novem-
ber 30-áig lehet leadni a KMK-ban Nagyné Tóth
Andreánál. A pályázat eredményhirdetése az
alkotásokból készült kiállítás megnyitóján lesz.

Helyesbítés
Az elôzô lapszámunkban megjelent, Németh
Lajos nyugalmazott pedagógusról szóló írá-
sunkban, nem a szerzô hibájából, tévesen
jelent meg, hogy Németh Lajos gyémánt-
diplomát kapott. Németh Lajos már a vas-
diploma tulajdonosa. A hibáért az érintettôl
és olvasóinktól is elnézést kérünk.

Nagy Dezsô, a Berzsenyi Dániel Gimná-
zium magyar-filozófia szakos tanára és
könyvtárosa egy internetes körlevélbôl
szerzett tudomást a Ki a király a felvételi-
zôk országában? elnevezésû versenyrôl. A
játék idén márciustól májusig tartott diá-
koknak és tanároknak kiírt kategóriában
magyarból és történelembôl. A celldömöl-
ki pedagógus elmesélte, hogy az inter-
netes versenyben kérdésekre kellett vála-
szolni a 9–12. évfolyam tananyagából, a
tanárok kategóriájában azonban csak a 12.
évfolyam anyaga számított. Egy-egy fordu-
lóban hárman játszottak, a kérdések alap-
ján Magyarország megyéiért folyt a harc,
majd a szabad területekért. A versenyzôk
egymás – valamint robotok – ellen vetél-
kedtek, ki lehetett az ellenfeleket ejteni, a
pontjaikat meg lehetett szerezni. A játék
során az idônek is nagy szerepe volt: ha

mindenki jól válaszolt, akkor a gyorsaság
volt döntô. Nagy Dezsô magyarból a taná-
rok kategóriájában indult, ahol összesen
csaknem nyolcvanan mérték össze tudásu-
kat, aktívan, napi rendszerességgel pedig
hatvanan játszottak. Közülük szerezte meg
a celldömölki tanár a második helyezést.
Ôt csak a Csongrád megyei örökös bajnok
elôzte meg, harmadik helyen egy szolnoki
versenyzô végzett.
Nagy Dezsô a vetélkedés szelleme és a já-
ték öröme miatt vágott bele a küzdelem-
be. Örült annak, hogy fel tudta venni a
küzdelmet a kemény ellenfelekkel. Az is-
kolában a végzôs tanulókat is a képernyô
elé tudta csábítani, sôt sokszor csoportokat
alkotva a diákok játszottak ellene. Ez re-
mek felkészülés volt az érettségire, a tudá-
suk lemérésére is.

»VASS VERA
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»  K I S T É R S É G

Sikeresen pályáztak a kemenesaljai
kistérség települései. Az eredmé-
nyekrôl Fehér László, a kistérségi tár-
sulás elnöke és Molnár Géza kistérsé-
gi menedzser számoltak be.
A Vas Megyei Területfejlesztési Ta-
nács területi kiegyenlítést szolgáló
fejlesztési célú pályázatán a huszon-
nyolc kemenesaljai településbôl ti-
zenkettô kapott közel 135 millió fo-
rint támogatást, ezzel a rendelkezés-
re álló pénzösszeg mintegy felét Ke-
menesalja kapta meg. Celldömölk a
ravatalozó építésére 44 millió 300
ezer forintot, a város rendezési tervé-
nek elkészítéséhez 10 millió forintot
nyert. Jánosháza a hulladékgazdálko-
dási tervhez 1 millió 166 ezer forin-
tot, a környezetvédelmi programhoz
1 millió 597 ezer forint támogatást
kapott. Csönge a kultúrház felújításá-
hoz 2 millió 589 ezer forintot, Duka a
település rendezési tervének elkészí-
téséhez 2 millió 950 ezer forintot
nyert. Karakó a faluház felújítására
pályázott sikeresen, 1 millió 765 ezer

forintot kapott, Keléd a környezetvé-
delmi programhoz 1 millió 161 ezer
forintot nyert. Jelentôs összeget nyert
Kemenessömjén, a 31 millió 800 ezer
forintot szennyvízhálózat építésére
fordítják, Kemeneskápolna pedig a
mûvelôdési ház fûtését korszerûsíti
az 5 millió 56 ezer forintos támoga-
tásból. Mesteri parkolóépítéshez ka-
pott 4 millió 469 ezer forintos támo-
gatást, Ostffyasszonyfa az iskola kor-
szerûsítéséhez nyert 4 millió 861
ezer forintot. Pápocon járdaépítésre
fordítják az 5 millió forintos támoga-
tást, Tokorcson pedig vízelvezetô ár-
kot építenek a 17 millió 600 ezer fo-
rintos nyert összegbôl.
Szintén a megyei területfejlesztési ta-
nácstól, a céljellegû decentralizált
alapból kapott támogatást négy tele-
pülés. Celldömölk az idôsek klubja
kialakítására nyert 4 millió 500 ezer
forintot idei és szintén 4 millió 500
ezer forintot jövô évi felhasználásra.
Duka a mûvelôdési ház felújítására
kapott 1 millió 400 ezer forint támo-

gatást. Kemenesmagasiban az általá-
nos iskola korszerûsítésére fordítják
az 1 millió 500 ezer forintot. Kissom-
lyón két autóbuszöblöt építenek a 3
millió 713 ezer forint nyert összegbôl.

»TULOK G.

Zökkenômentesebb lesz a közlekedés Kis-
somlyón a két buszöböl kialakításával. Az
autóbuszok eddig a fôúton lévô buszvárónál
álltak meg, ami kissé akadályozta a forgal-
mat. Az idôsebbeknek eddig nehezebb volt a
feljutás a jármûre, ám most a térköves bur-
kolattal fedett buszöblöknél fellépô is lesz,
így az idôsek is könnyebben felszállnak a
buszba. Tóth Ferenc polgármester elmondta,
hogy a falu felsô végén levô buszöblöket 7,5
millió forintos beruházásban hozzák létre, az
összeg felét a megyei területfejlesztési ta-
nácstól nyerték pályázaton, másik felét pe-
dig önerôbôl fizeti a település. A buszöböl
építésével meg kellett oldani a vízelvezetést
is, a meglévô árkokat lecsövezték és
beágyazták. A falu másik végén is szeretnék
kényelmesebbé átalakítani a megállóhelyet,
oda magasperonszerû megoldást terveznek.

Átadták Kemenesszentmártonban a
biológiai szennyvíztisztítót és csa-
tornahálózatot. Az olasz technoló-
giát elsôként alkalmazzák az or-
szágban, de már vannak követôik.

Egy év telt el a pályázat beadásától a
beruházás megvalósításáig, és októ-
ber 2-án felavatták a kemenesaljai
településen a környezetbarát szenny-
víztisztítót és csatornahálózatot,
amelyre szinte százszázalékosan rá-
csatlakoztak a falu lakói. Az átadási
ünnepségen a térség országgyûlési
képviselôi, a környezô települések
polgármesterei, a munkálatokban
részt vevô cégek képviselôi és a falu
lakói elôtt Varga Marianna polgár-
mester elevenítette fel a beruházás
folyamatát és köszönte meg a vég-
zett munkát. Kovács Ferenc ország-
gyûlési képviselô köszöntôjében
hangsúlyozta, hogy a jövô nemzedé-
kek és az egészséges élet érdekében
is fejleszteni kell a településeket. A
fejlesztés különösen igaz a szenny-
víztisztításra, hiszen Celldömölk és
Sárvár vonzáskörzetében a két váro-

son kívül – a mostani beruházással
együtt – mindössze három települé-
sen van szennyvíztisztítás.
Az olasz technológiájú biológiai
szennyvíztisztítóra európai uniós pá-
lyázaton nyert támogatást a falu, és
az önerôhöz is pályázati forrást vet-
tek igénybe. A csatornahálózatra a
lakók egyösszegû kifizetéssel és hitel
igénybevételével is rácsatlakozhat-
tak. A rácsatlakozók feléhez, 45 ház-
hoz már kiépítették a csatornát, a
többi még folyamatban van. A tisztí-
tás során a szennyvíz az automatizált
rendszerben, az oxigén befúvásával,
állandó keverés mellett tisztul meg, a
tisztított vizet élôvízbe, a Cinca pa-
takba vezetik. Reznek András, a kivi-
telezô Gáz-Markt Kft, ügyvezetô igaz-
gatója elmondta, hogy Vas megyé-
ben további négy településen – Ke-
menesmihályfán, Merseváton, Nagy-
geresden és Szergényben – láttak
hozzá hasonló szennyvíztisztító épí-
téséhez, a tervek és az engedélyek
birtokában a közel jövôben kezdôd-
het majd a kivitelezés.

»TULOK G.

Átadták a biológiai szennyvíztisztítót

Sikeres a kistérség

Buszöblöket építenek
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Hasznos tanácsok télen közlekedôknek

1

14

18

23

27

33

38

42

47

52

I

2

12

28

47

3

24

43

48

53

4

19

29

34

48

5

20

29

39

56

6

15

24

30

35

44

7

16

20

25

40

45

49

55

57

8

13

21

36

45

54

9

31

50

58

10

26

41

11

22

37

55

T

17

32

46

51

Vízszintes: 1. Elsô fôsor – Ebben az évben futott be az elsô vo-
nat Cellbe. Ezer… 12. Talján 13. Életfunkciókat lát el 14. Elôke-
lôség 15. Az áramerôsség jele 16. Merítôháló 17. Az energia
jele 18. YK 19. Galád 21. Benzin jellemzôje 23. Személyes név-
más 24. A koppányi … 25. Európa Kupa 26. Üdvözlégy 27. Fo-
goly 29. Felsô végtag 31. Literátor 32. Gramm 33. Br 35. Beta-
karít 37. Sárkány szélei! 38. Hirtelen jött gondolat 40. Becézett
Erika 41. Ételízesítô 42. Liter 43. Az édesanya adja gyermeké-
nek 45. Becézett Attila 48. „A” tengeri hal 50. Az okozat elôz-
ménye 51. A többes szám jele 52. Elsíbol 54. Uborkadarab! 58.
Tokaji borfajta
Függôleges: 1. Nitrogén 2. New…, amerikai metropolisz 3. Ro-
lódarab! 4. Lóg, leng (népiesen) 5. Szén és kén 6. Az élet mo-
torja 7. Zorro jele 8. Soproni sör 9. Hibás zsák! 10. Száz ár (te-
rület) 11. Ô, németül 14. A második fôsor – Honnan jött az em-
lített vonat? 16. Kötôszó 20. Egymásra tesz 22. Rosszemlékû
államvédelmisek 24. „A” kevert ital 25. Felém 28. Mûvészet
30. Két A! 31. Kút vályújába 34. Cukorgyártás mellékterméke
36. Menyasszony 39. Teri 41. Csúszós 44. … Vilmos 46. Akku-
mulátor 47. Pici 49. Múlt idô jele 52. A harmadik fôsor – Mi volt
akkor az állomás (település) neve? 53. Cöcö! 54. A feszültség
jele 55. Néma Rozi! 56. Kérdôszócska 57. Római 50.

Elôzô rejtvényünk megfejtése: (ezer)kilencszáznegyvenhét,
Vas Károly, Gábor Áron. Nyerteseink két-két könyvet kapnak
ajándékul, a könyveket a polgármesteri hivatalban, Molnár
Gábor szakreferensnél lehet átvenni. Nyerteseink: Páliné Mol-
nár Ilona, Celldömölk, Petôfi u. 30. És Somogyi Sándor, Celldö-
mölk, Sági u. 18/C. Gratulálunk!

Keresztrejtvény

Beküldendô: a vízszintes 1, a függôleges 14. és 52.
Beküldési határidô: november 2.

➥

➥

❆
❆ ❆

❆

❆

Nem szabad megfeledkeznünk, hogy az
ôsz beköszöntével lassan fel kell ké-
szülni a tél viszontagságos idôszakára
is. Az utóbbi években megfigyelhetô
szélsôséges idôjárást látva idén sem re-
ménykedhetünk, hogy enyhe telünk
lesz. Éppen ezért idôben kell elkezdeni
a szükséges tennivalók megszervezé-
sét, melyhez szeretnénk segítséget
nyújtani az alábbi legfontosabb ismere-
tek közreadásával.

❆ Tájékozódjon az útviszonyokról
(rádió, tévé és KHT ügyeletek).

❆ Csak a téli közlekedésre felkészí-
tett, jó mûszaki állapotú jármûvel
induljon el, különös tekintettel a
gumik állapotára.

❆ Havas idôszakban a gépkocsiban
legyen hólapát, vontatókötél, al-
kalmanként kismennyiségû érde-
sítô anyag.

❆ Óvatosan válasza meg a sebessé-
get, ügyeljen, arra hogy a gépko-
csiból nem mindig észlelhetôk a
lokálisan lefagyott területek.

❆ Ne kockáztasson az elôzésnél.

❆ Tartson biztonságos követési távol-
ságot, vegye figyelembe a megnö-
vekedett fékutat.

❆ A munkagépek mögött síkos az út-
szakasz, mert a só olvasztó hatása
nem azonnal következik be, a hó-
ekék után pedig vékony, tömör hó
maradhat. Ezért a sárga villogóval
felszerelt gépek megpillantásakor
már fokozatosan vegye vissza a
sebességet, nehogy rácsússzon a
munkagépre, és gyakori féklámpa
villantásokkal figyelmeztesse arra
az Önt követô jármûvet is.

❆ Lemaradva kövesse a munkagé-
pet, és ne próbálkozzon az elô-
zéssel, nem tudhatja, milyen az
út állapota a munkagépek elôtt.

❆ Ha szembe találkozik egy munka-
géppel, akkor csökkentett sebes-
séggel haladjon el mellette, így
elkerülheti, hogy szórás esetén a
nagyobb sószemek kárt okozzanak
gépkocsijában, és biztonsággal el
tudja kerülni az ekézô jármû mé-
retén túlnyúló ekeszárnnyal való
találkozást.

❆ Ha elakadás-veszélyes helyhez
közelít, ne próbáljon meg azon át-
haladni, mert a balesetveszély lé-
nyegesen megnô. Itt a fô szabály
az, hogy a hó eltakarítását ne aka-
dályozza a gépkocsi.

❆ Kerülje az elakadást. Kezdôdô hó-
fúvás, intenzív havazás esetén a
legközelebbi lakott hely elérése-
kor helyezze biztonságba gépko-
csiját, úgy várja be, míg az út is-
mét járható. Az elakadt jármûvek
akadályozzák a hó eltakarítását, és
a legnagyobb gondosság esetén is
kárt okozhatnak benne a munka-
gépek vagy a ráekézett hó.

❆ Az elakadt gépkocsit lehetôleg ne
hagyja egyedül az úton, vagy ha
ott marad, akkor értesítési helyet
és módot jelöljön meg feltûnôen
látható helyen. Hosszabb utazás-
nál nem árt, ha takarót, tartalék
ruhát és ennivalót is csomagol. Út-
közben idôben gondoskodjon
üzemanyagról.

Köszönjük, ha megfogadja tanácsainkat.
»Polgári Védelmi Iroda, Celldömölk
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Megkérdeztük
» válaszoltak Hogyan készül a télre?

Legszívesebben elmennék a Tát-
rába síelni. Sajnos ezt jelenleg
semmiképpen sem tudnám  meg-
tenni, mert munkanélküli vagyok,
az utazáshoz pedig sok pénz kel-
lene. A téli fûtési idôszakra már
szeptembertôl készülök, félrete-
szek egy kis pénzt, mert a téli hó-
napokban jóval többet kell majd
a fûtésre fizetni. Kellene vennem
egy téli kabátot is. Majd novem-
ber elején itt, Celldömölkön né-
zek körül. A téli hónapokban fi-
gyelek az egészségemre is. Vita-
minokat szedek az egészségem
megôrzése érdekében.

Az idôjárás miatt mi már körülbe-
lül egy hónapja fûtünk. Egyedi
gázfûtésünk van. A megfázástól
nem félek, ilyenkor sem teszek
semmi különöset az egészségem
megóvása érdekében. Télen is
ugyanúgy táplálkozom, mint a
többi hónapban. Ha még hide-
gebbre fordul az idôjárás, elôke-
rül a télikabát. Idén nincs különö-
sebben új, téli holmira szüksé-
gem, mert tavaly feltöltöttem a
ruhatárat, és év közben is vásá-
roltam. A kocsimat is felkészítem
a télre, lecseréltetem a gumikat,
felkerülnek a téli gumik.

Kétszintes családi házban lakunk,
ezért sajnos nagyon magas a gáz-
számlánk. Mivel csak a nyugdíjból
élünk nagy segítség az, hogy té-
len-nyáron egyforma összeget fi-
zetünk. A téli ruházkodásra most
nem költünk, mert az elmúlt
években mindent beszereztünk,
amire szükségünk van. Talán egy-
egy pár cipôt azért veszünk majd.
Gyümölcsökkel is fel vagyunk ké-
szülve a télre. Ôsszel betakarítot-
tunk mindent, így meglesz a téli
vitamin adagunk is. Többek között
van almánk, barackunk, azokat
fogyasztjuk a télen.

Mi fával fûtünk, tavalyról maradt
még, de az idén azért szeretnénk
még akácfát is venni. Három
gyermekem van, közülük a leg-
nagyobb már dolgozik. Tavaly
kaptak a gyerekek kabátot, így
arra most nem lesz szükség.
Mindegyiknek megvan mindene,
ami a télre kell. A legnagyobb azt
mondta, ô még vesz magának
néhány pulóvert. A télre szeret-
nénk almát venni. Mivel a sógo-
rom olyan helyen dolgozik, ahon-
nan tud hozni, ez is megoldódik.
A kisebbik szereti a banánt, na-
rancsot, így azt is veszünk majd.

»fotó: TULOK GABRIELLA»kérdez: VASS VERA

Szigeti
Lajosné

Horváth
Zsolt

Szabó
Gyuláné

Süle
Sándorné

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

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

Egyszer volt, hol nem volt…
Minden mese így kezdôdik, és a végén boldogok va-
gyunk, mert minden jóra fordul. Viktória meséje is
így kezdôdött. Kis elsôsként, csillogó szemekkel mu-
tatkozott be: „Tanító néni, Farkas Viktória Mária va-
gyok.”
Már ekkor kitûnt szép, tiszta beszédével. Öröm volt
hallgatni, ahogy a betûket, szavakat, mondatokat,
majd a szép meséket olvasta. De nemcsak az iskolá-
ban, hanem otthon szüleinek, kistestvérének is ked-
veskedett egy-egy történettel. Nem jött zavarba,
amikor versenyen mesélt. Akkor is elkápráztatott
mindenkit, meg is kapta az elsô díjat.
Másnap odajött hozzám, és így szólt: „Ha nagy leszek,
már tanító néniként fogok mesélni a gyerekeknek.”
Akkor még nem sejthettem, hogy kis álma nem válik
valóra soha. Itt a földön soha. Talán fent, az angyalok
között igen. Biztos vagyok benne, hogy nekik is me-
sél, rájuk is mindig mosolyog, ahogy ránk szokott.
Viktória, hiányzol nekünk! Légy nagyon boldog
kisangyalka!

»Kéri Adrienn tanító, hitoktató

Igaz mese egy 
kislányról
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Komárom – CVSE 29:36 (13:15)
Komárom, 100 nézô, NB II-es férfi
bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette:
Blaskó, Pap.
CVSE: Becsei – Kormos, Pozsonyi (9),
Csitkovics (5), Erôss (5), Tóth A. (8),
Jakab (4). Csere: Ludvig, Bakonyi (5).
Edzô: Mátés István.
Mátés István: Az elsô félidô elsô része
komáromi fölényt hozott, majd pro-
dukáltunk egy 6:0-ás szériát, amivel
átvettük a vezetést. A második játék-
részben jobban védekeztünk, és en-
nek köszönhetôen már 10 gól is volt
a különbség a javunkra. A végén eb-
bôl faragott még le a Komárom.
Ifjúsági mérkôzésen 27:34-es celli si-
ker született.

CVSE – Ajka 25:27 (14:12)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 200
nézô, NB II-es férfi bajnoki kézilabda-
mérkôzés. Vezette: Békés, Hofbauer.
CVSE: Kozma – Kormos (3), Csitkovics

(4), Ludvig, Vincze, Erôss, Gubián (8).
Csere: Becsei – Sali, Bakonyi (4),
Lendvai (5), Koronczai (1), Jakab.
Edzô: Mátés István.
Mátés István: Az elsô félidôben mi
uraltuk a játékot, majd a másodikban
18:16-ra átvette a vezetést az Ajka.
Ekkor sérült meg Csitkovics is, így
Tóth és Pozsonyi hiánya mellett még
egy meghatározó játékos kivált a já-
tékból. 7 perccel a vége elôtt még 1
gólra feljöttünk, de nem sikerült az
egyenlítés sem.
Ifjúsági mérkôzésen 24:30 arányban
gyôzött az Ajka.

CVSE – Bük 22:30 (9:13)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 50
nézô, NB II-es nôi bajnoki kézilabda-
mérkôzés. Vezette: Németh, Horváth.
CVSE: Mendel – Kertész (4),
Szomorkovits L. (8), Farkas (2),
Szomorkovits A. (5), Pupp (2), Szilvá-
gyi (1). Csere: Balogh – Foglszinger.

Hazai vereségek, idegenbeli gyôzelmek
Edzô: Molnár János.
Molnár János: Geiger hiánya meglát-
szott a játékunkon, ôt nem tudtuk pó-
tolni. A Bük ezen a mérkôzésen sok-
kal jobb volt, megérdemelten gyô-
zött. Sok volt az eladott labdánk, nem
állt össze a védekezésünk.
Ifjúsági mérkôzésen 15:21-es büki
gyôzelem született.

Ajka – CVSE 27:31 (10:11)
Ajka, 100 nézô, NB II-es nôi bajnoki ké-
zilabda-mérkôzés. Vezette: Erdélyi, Lipót.
CVSE: Balogh – Kertész (8),
Szomorkovits L. (9), Pupp (4),
Foglszinger (4), Farkas (1), Szilvágyi
(5). Csere: Mendel – Szomorkovits A.,
Bödör. Edzô: Molnár János.
Molnár János: Az elsô félidôben az elô-
zô fordulókban elszenvedett veresé-
gek miatt még bizonytalan volt a csa-
pat. A második játékrészben a szélrôl
10 gólt szereztünk, ezáltal középen is
kinyíltak. Örülök annak, hogy kilábal-
tunk a gödörbôl.
Ifjúsági mérkôzésen 20:19 arányban
gyôzött az Ajka.

»VASS VERA

Az NB II-es nôi és férfi kézilabdacsapatok az elmúlt két forduló során két-
két ponttal gazdagodtak. Érdekesség azonban az, hogy mindkét gárda ha-
zai pályán szenvedett vereséget, idegenben gyôztesen hagyta el a pályát.

Extra Liga – 3. forduló
Harkány SE – CVSE-Mávépcell 3:10
Gyôzött: Németh J. 2, Vimi R. 1.
Megérdemelten nyert a hazai együt-
tes, amely évek óta az élvonalban
szerepel. A celldömölki csapatnak is
volt lehetôsége arra, hogy szorosab-
bá tegye a mérkôzés eredményét.

Asztalitenisz
NB II. – 4. forduló
CVSE-Mávépcell II. – Lengyeltóti VSE
10:8
Gyôzött: Csonka Z. 3. Teket A. 3,
Máthé Gy. 2, Tamás L. 1 és a Csonka-
Tamás páros.
A celliek bár szoros küzdelemben, de
magabiztosan nyerték a találkozót.

NB II. – 5. forduló
Gyenesdiási ASE – CVSE-Mávépcell II.
5:13
Gyôzött: Ölbei P. 4,  Teket A. 3, Kun T.
3, Lukács B. 2 és az Ölbei-Teket páros.
A várakozásnak megfelelôen, tartalé-
kosan kiállva is nyert a celldömölki
együttes.

NB III. – 4. forduló
CVSE-Mávépcell III. – Kanizsai Sörgyár SE
II: 12:6
Gyôzött: Fehér L. 4, Balázs Gy. 2, Sza-
bó F. 2, Lukács B. 2, a Lukács-Kun és
a Balázs-Szabó páros.
A kötelezô gyôzelmet könnyedén
hozták a hazaiak.

NB III. – 5. forduló
Soproni MAFC II. – CVSE-Mávépcell III.
5:13

Gyôzött: Tamás L. 4, Máthé Gy. 4,
Szabó F. 2, Balázs Gy.1, a Máthé-
Tamás és a Szabó-Balázs páros.
A várakozásnak megfelelôen sima
gyôzelem született.
A következô fordulókban a CVSE-
Mávépcell Extra Ligában szereplô
csapata október 30-án Cegléden, az
NB II-es együttes október 24-én
Gyôrben, az NB III-as csapat pedig
október 23-án Mosonmagyaróváron,
illetve október 30-án Hévízen
mérkôzik.

Körzeti labdarúgó-bajnokság
Sárvári csoport

5. forduló: Egyházashetye – Alsó-
ság 2:0 (1:0), Hegyfalu – Izsákfa
8:1 (2:1)
6. forduló: Alsóság – Hegyfalu 2:2
(1:1), Izsákfa – Hosszúpereszteg
0:0
Hat forduló után Izsákfa 8 ponttal
a 6., Alsóság 4 ponttal a 9. helyen
van a tabellán.

Labdarúgás

az nb II-es asztalitenisz-csapat
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Egy gyôzelem, egy döntetlen
Celldömölki VSE-Cell-Modul – Komlói Bá-
nyász 3:1 (2:0)
Október 9. Celldömölk, 300 nézô. Ve-
zette: Kepe (Bóna, Nagy).
Celldömölk: Tarczy – Gyôrvári, SUBICZ,
CSÁKVÁRI, Bodor – Hegyi, Szabó,
PALKOVICS (Somogyi), Beke –
NÉMETH J., PUNGOR I. (Kóbor). Edzô:
Sebestyén Attila.
Komlói Bányász: Demhardt – TÓTH,
Augustin, Fodor – Istókovics, Méhn
(BORI), Németh, MADAR – Krausz,
VARGA (Dinnyés), Gelencsér. Edzô:
Kislôrincz István.
Már az elsô percben vezetést szerez-
hetett volna a CVSE, de az a helyzet
még kimaradt. A nézôknek az elsô
negyedóra végéig kellett várniuk az
elsô hazai találatra. A 14. percben a
lest reklamáló vendég védôk között
Pungor I. vehette át a labdát, és hig-
gadtan lôtt Demhardt mellett a háló-
ba. (1:0). A 39. percben növelte elô-
nyét Sebestyén Attila együttese. Tet-
szetôs Németh-Pungor I.-Németh
összjáték végén a fiatal csatár közel-
rôl megszerezte a második CVSE talá-
latot. (2:0). A második félidô ismét ha-
zai helyzettel kezdôdött, majd a Kom-
ló vette át a játék irányítását. Ziccereit
nem tudta értékesíteni Kislôrincz edzô
csapata, így törvényszerûen jött az
újabb celli gól. A 78. percben Subicz
fejelte le a labdát a vendégek kapuja
közelében, Németh pedig az öt és fe-
lesrôl félfordulattal lôtt a komlói ka-
puba, megszerezve ezzel önmaga
második, csapata harmadik gólját.
(3:0). A mérkôzés vége felé a vendé-
gek csak szépíteni tudtak. A 86. perc-
ben a csereként beállt Bori szerzett
labdát a celli térfél közepén, és meg
sem állt a kapuig. Tarczy mellett
megszerezte a vendégek szépítô talá-
latát. (3:1). Jobb helyzetkihasználásá-

nak köszönhetôen ismét gyôzött a
CVSE, ezzel tovább folytatta remek
sorozatát hazai pályán. Sebestyén At-
tila csapata az ôszi szezonban Celldö-
mölkön még pontot sem vesztett.

Soroksár Sport Kft. – CVSE-Cell-Modul 0:0
(0:0)
Október 16. Soroksár, 100 nézô. Ve-
zette: Filus (Forgács, Molnár).
Soroksár: Kurucz – Ghéczy, ELEKES,
CSERI – Németh (Ferenczi), Biliczki,
Bacsó (Molnár), Szôke, Kaszás – Nagy,
Bene (Páczi). Edzô: Elekes József.
Celldömölk: Tarczy – Gyôrvári, Subicz,
CSÁKVÁRI, BODOR – Vajda, SZABÓ L.,
PALKOVICS, Beke – Németh J. (Man-
ganelli), Pungor I. (Hegyi). Edzô: Se-
bestyén Attila.
A Hummel-csoport rangadóján a ta-
bella második helyén álló, veretlen
Soroksár a harmadik helyezett CVSE-t
látta vendégül. Az idôjárás nem fo-
gadta kegyeibe a csapatokat, esett az
esô, csúszós, felázott volt a talaj. A

mérkôzés elején a Soroksár irányítot-
ta a játékot, de hamar megváltozott
a helyzet. Az elsô 10 perc után a CVSE
került fölénybe. Helyzetek adódtak
mindkét együttes elôtt, de ezek ki-
maradtak. A 15. percben egy vendég
kontra végén Tarczynak kellett lábbal
hárítani a közelrôl leadott lövést. A
16. percben Beke szögletét követôen
Csákvári ugrott a legmagasabbra, fe-
jese a kapufán csattant. A második
félidôben végig mezônyfölényben,
jól játszott Sebestyén Attila gárdája,
de gólt nem tudott szerezni. A 65.
percben Bodor remek labdájával in-
dult a szélen Beke, váratlan megol-
dása után Kurucznak kellett a felsô
sarokból kitornáznia a labdát. A 87.
percben Beke lôtt a 16-os vonaláról,
Kurucz óriásit védett. A mérkôzés
utolsó perceiben a Soroksár is meg-
szerezhette volna a gyôzelmet jelen-
tô találatot, de Szôke az öt és felesrôl
kihagyta a legnagyobb hazai helyze-
tet. A tipikusan egygólos mérkôzésen
egyik csapat sem talált a kapuba, így
az igazságosnak mondható döntet-
lennel tíz forduló után a Soroksár to-
vább ôrzi veretlenségét.

»VASS VERA

1. Felcsút 10 7 2 1 21-10 23
2. Soroksár 10 5 5 - 20-9 20
3. Celldömölk 10 6 1 3 19-10 19
4. Paks 10 5 3 2 16-8 18
5. Budakalász 10 4 4 2 22-13 16
6. Balatonlelle 9 5 1 3 17-15 16 
7. Barcs 10 4 3 3 12-11 15
8. Integrál DAC10 5 0 5 19-19 15
9. Veszprém 10 4 2 4 12-13 14
10. Kaposvölgye 10 4 2 4 11-16 14
11. Gyirmót 10 3 4 3 16-16 13
12. Mezôfalva 10 3 3 4 18-16 12
13. Komló 10 2 3 5 11-13 9
14. Budafok 10 2 2 6 8-18 8
15. Szentlôrinc 9 2 1 6 11-16 7
16. Pénzügyôr 10 0 0 10 5-35 0

az nb ii hummel-csoport állása

A 9. forduló mérkôzéseinek további
eredményei: Mezôfalva-Soroksár 1-
1, Szentlôrinc-Integrál DAC 1-3,
Felcsút-Balatonlelle 2-0, Paks-Bu-
dakalász 3-2, Veszprém-Budafok
2-0, Kaposvölgye-Pénzügyôr 2-1,
Gyirmót-Barcs 1-1.

A 10. forduló mérkôzéseinek további
eredményei: Paks-Gyirmót 1-1, Bu-
dakalász-Felcsút 2-2, Balatonlelle-
Szentlôrinc (a mérkôzés a pálya
használhatatlansága miatt elma-
radt, új idôpont november 3.
13,30), Integrál-DAC-Mezôfalva 3-
1, Komló-Kaposvölgye 0-1,
Pénzügyôr-Veszprém 0-2, Buda-
fok-Barcs 1-2.

A 11. forduló mérkôzései: október
23. Celldömölk-Integrál DAC 14,30
órakor, Felcsút-Paks, Veszprém-
Komló, Gyirmót-Budafok, október
24. Mezôfalva-Balatonlelle, Szent-
lôrinc-Budakalász, Barcs-Pénzügy-
ôr, Kaposvölgye-Soroksár.

A 12. forduló mérkôzései: október
30. Felcsút-Gyirmót, Paks-Szentlô-
rinc, Soroksár-Veszprém, Pénzügyôr-
Budafok, október 31. 13,30 órakor
Balatonlelle-Celldömölk, Budaka-
lász-Mezôfalva, Integrál DAC-
Kaposvölgye, Komló-Barcs.
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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 Hunyadi utca folytatásában 85m2-es
alapterületû, + 5.000 m2 területtel tetôtér beépítésû épü-
let ipari tevékenységre és lakóházként is hasznosítható, a
szociálpolitikai kedvezményekkel. Érd.: 06 30/496-1740.
Irányár: 5,9 M Ft.

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

Celldömölkön a városközpontban másfél szobás, erkélyes
lakás eladó. Érd.: 06 20/256-7415.

» APRÓHIRDETÉS

» Gaál úr, Ön 27 középfokú állami
nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni
bajnoka Magyarországon, de talán Euró-
pában is, hiszen még egy belga fiatal-
emberrôl lehet tudni, hogy a brüsszeli
egyetemen 22 nyelvbôl tett vizsgát.
Csládi indíttatás?
– Kétségtelenül. Édesnyám gyémántdip-
lomás nyelvtanár, édesapám hat nyelvet
tanult az ipolysági gimnáziumban.
» Egykor a tévénézôk Vitray Tamás és
Friderikusz Sándor mûsoraiban láthatták
Önt. Most tapasztalatait egy új nyelvtanu-
lási módszer, a Kreatív nyelvtanulás tana-
nyagaival próbálja továbbadni az érdek-
lôdôknek immár a mi városunkban is. Ké-
rem, mutassa be röviden a metódust.
– A módszer mintegy 10 év kutatómun-
kájának eredménye, s különlegessége
az, hogy segítségével az egyedül tanulók
is folyamatos beszédkészséget szerez-
hetnek. Tanulás közben ugyanis állan-
dóan a célnyelven kell megszólalni. A 12
fejezetbôl álló két oktatócsomag kezdô
szintrôl indul, s a középfokú nyelvvizsga
követelményeit célozza meg.
» Hogyan épül fel a tananyag?
– Minden fejezetben a rövid szókincs
/nyelvtan után több száz kétnyelvû mon-
datrész, mondat következik, amelyet han-
gosan kell célnyelvre fordítani. A tanuló
maga alkotja meg a mondatot, innen az
elnevezés: Kreatív nyelvtanulás. A magyar

fordítások tökéletes önellenôrzést biztosí-
tanak, s az egyre több helyes megoldás a
nyelvtanulónak sikerélményt, önbizalmat
ad. Ha pedig ront, nem kell izgulnia, hi-
szen egyedül is kijavíthatja a hibáját.
» Kell egyéb segédanyag is?
– A gyakorlatok csak a tárgyalt szókincs-
re és nyelvtanra épülnek, így az anyag
minden külsô segítség, egyéb szótár
vagy nyelvkönyv használata nélkül is el-
végezhetô. Az anyanyelvi lektorok által
készített hanganyag a kiejtés pontos el-
sajátításához nyújt segítséget. A tana-
nyagot a Sikeres Állami Nyelvvizsga címû
fejezet zárja, amely olyan taktikai taná-
csokat ad a leendô vizsgázóknak, ame-
lyek akár 5–10 pluszpontot hozhatnak a
nyelvvizsgán.
» Milyen nyelvekbôl hozzáférhetô a
Kreatív nyelvtanulási módszer?
– Eddig angol, német, olasz, spanyol,
svéd és norvég nyelvre készült tana-
nyag. A módszer a Generalsoft által ké-
szített CD-Rom formájában is hozzáfér-
hetô angol és német nyelven, s túlzás
nélkül állítható, hogy nagy siker.
» Mennyi idô szükséges a tananyag el-
végzéséhez?
– Heti öt óra tanulással, havi egy fejezet
könnyen elvégezhetô, még munka mel-
lett is, tehát a 12 fejezet egy év, de a ta-
nulók többsége egy tanév alatt elvégzi.
A két oktatócsomag ára hanganyaggal

együtt 19.900 forint, ez alig egy tucat
magánóra költségeinek felel meg.
» Apropó, vannak már a módszertan-
nak hívei?
– Hogyne, a kreatív nyelvtanulók táborá-
ban megtaláljuk a középiskolás korosz-
tályt, a nyelvvizsgára készülôket és a
nyugdíjasokat is. Több mint kétszáz ön-
kormányzatnál és jó néhány középiskolá-
ban, köztük két tannyelvû gimnáziumban
alkalmazzák. Nagy cégek és kisvállalkozá-
sok egyaránt sikerrel használják a vissza-
jelzések szerint. Megtalálható a Miniszter-
elnöki Hivatalban, a Külkereskedelmi Fô-
iskolán, a világbajnoki és olimpiai ezüst-
érmes nôi kézilabda-válogatottnál, a Kiss
László által irányított úszóválogatottnál,
de olyan kiváló emberek könyvespolcain
is, mint például Feund Tamás Bolyai-díjas
akadémikus vagy Szakcsi Lakatos Béla.
» Városunkban mikor lesz hozzáférhetô?
– Október 28-án és november 4-én csütör-
tökön17–20 óráig a Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központban várják képviselôim az ér-
deklôdôket. Ôk a várható érdeklôdésre va-
ló tekintettel kéthetente visszatérnek majd,
amíg igény lesz erre. Jómagam pedig ott-
hon, távol a világ zajától, vidéki házam re-
metei magányában épp azon a dán tana-
nyagon dogozom, amelyet az Alborgban
kézilabdázó Farkas Áginak ígértem. Tehát
október 28-án és november 4-én minden
érdeklôdôt szeretettel várnak!                 (x)

27 nyelvvizsgával új módszertan

A Radnóti utcában 7 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; az elidegenítési és terhelési tila-
lom 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
megelôzôen.
Az árverés idôpontja: 2004. október 26-a, 9 óra.
Helye: Celldömölk Város Polgármesteri Hivatal emeleti
tancskozója.
A licit elnyerését követôen 15 napon belül szerzôdést kell
kötni.
Bôvebb információ a polgármesteri hivatal mûszaki osztá-
lyán kapható, telefon 95/525-810.

Lakótelkek árverése Celldömölkön

A  K R E A T Í V  N Y E L V T A N U L Á S
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IDEGENFORGALMI 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
CELLDÖMÖLKI IRODÁJA

9500 CELLDÖMÖLK, SZÉCHENYI U. 2.
Telefon/fax: 95/424-616
GM BEJEGYZÉSI SZÁM: R-00282/1992/2002
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ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
A Kreatív Nyelvtanulási Módszer

Kidolgozója, Gaál Ottó eddig huszonhét nyelvbôl 
tett középfokú állami nyelvvizsgát. 

Eredeti módszer, különlegessége az önálló 
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET,, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, NORVÉG 
tananyagok megtekinthetôk és megvásárolhatók:

Kemenesaljai Mûvelôdési Központ, 
2004. október 28-án és november 4-én, 

csütörtökön 17–20 óráig.

Hirdessen az Új
Kemenesaljában!

95/525-810, 
06 20/921-6324

☎

MEGÉRI BENÉZNI!

Minden Ford Escort 1,3 
éves szervize olajcserével

9.500 Ft
• Mûszaki vizsga minden 

típusra
• Környezetvédelmi igazolás 

(zöld kártya)
• Eredeti Ford alkatrészek
• Karosszéria- és fényezô-

mûhely

Forduljon hozzánk bizalommal!

Figyelje téligumi akciónkat!

Strauss Autószalon Kft.
Szombathely, Zanati u. 58. Tel.: 94/512-860
Ajánlatunk 2004. december 31-ig érvényes



FORD STRAUSS AUTÓSZALON
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: 512-860 • Fax: 512-870 • www.strauss.hu

Most már 2.699.000 forinttól
vagy

akár 650.000 forint árelônnyel


