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

Egyéb: Bobán 3 szobás családi ház 920 m2 telken eladó. Ir. ár: 4,9 M Ft.
Jánosházán 3 szobás családi ház eladó. Ir. ár: 4,5 M Ft.

Köcskön 2 szobás, felújított családi ház eladó. Ir. ár: 6,9 M Ft.
Borgátán építési telek eladó. Ir.ár: 1.9 M Ft.

Marcalgergelyiben 3 szobás családi ház eladó. Ir ár: 14,5 M Ft.
Celldömölkön 4 szobás családi ház, garázzsal 1000 m2-es eladó. Ir.ár.: 16,5 M Ft.

Jánosházán 2 szobás cs. ház szép állapotban, gondozott kertben eladó. Ir. ár: 7,5 M Ft.
Kemenesmagasiban 3 szoba+nappalis cs. ház eladó. Ir. ár.: 9,9 M Ft.

Kemeneskápolnán 3 szobás családi ház eladó. I. ár: 6,5 M Ft.
Celldömölkön 2+2 szoba+nappalis családi ház eladó. Ir.ár. 16,9 m Ft.

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

Celld-ön 100 m2-es cs. ház garázzsal 495
m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

telken eladó. I.ár: 13 M Ft

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

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

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

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

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

Nyitva: H–V 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó 

VELÜNK EDDIG IS NYERT, HA
GÉPKOCSIJÁT NÁLUNK TANKOLTA…

Tankoljon nálunk 
a 2005-ös évben is…

…hiszen nálunk a mindenkori
árnál 10 Ft-tal olcsóbb 

a 95-ös és diesel üzemanyag!
9988--aass  bbeennzziinn

Megújult környezetben, a megszokott 
kedvezményekkel várjuk Önöket továbbra is

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

www.cellkabel.hu címen ill. ügyfélszolgálatunkon: Celldömölk Kossuth L. u. 16. Tel.: 95/423-423!
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Önkormányzatok
ünnepe
Tizenöt éve alakult meg az önkor-
mányzati rendszer, ez alkalomból,
október 1-jén országos ünnepséget
tartottak. A Parlament elôtt rende-
zett ünnepségen az ország települé-
sei között Celldömölk önkormány-
zati testületének képviselôi is jelen
voltak. Városunkat Limpár József,
Hajdu Ibolya és Németh Dénes kép-
viselték. A méltóságteljes ünnepsé-
gen részt vettek az állami méltósá-
gok, a köztársasági elnök, a kor-
mányfô, az Országgyûlés elnöke, az
Alkotmánybíróság és a Legfelsôbb
Bíróság elnökei is. Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök az ünnep jelentôsé-
gét méltatta. Lamperth Mónika bel-
ügyminiszter a tanácsrendszert kö-
vetô önkormányzati rendszerrôl
szólt. Mint mondta, az önkormány-
zatok betöltik szerepüket a telepü-
lések irányításában.
Limpár József az eseményrôl beszá-
molva elmondta, hogy Celldömölk
képviseletében a többi település-
hez hasonlóan magukkal vitték 
a város zászlaját. Limpár József a ta-
nácsrendszerben is részt vállalt a
város vezetésében, majd a helyha-
tóság képviselô-testületébe is be-
választották. A képviselô vélemé-
nye szerint – összehasonlítva a múl-
tat és a jelent – a rendszerváltozta-
tás sikertörténete az önkormányza-
tok története. Az önkormányzatok
számára törvény biztosítja az önál-
lóságot, amivel azok élnek is, de-
mokratikus légkörben demokrati-
kus döntéseket hoznak. Celldömöl-
kön is sikeresen, a város érdekében
dolgozik az önkormányzat.

»T.G.

»Testületi ülés
Soros testületi ülését tartja a város ön-
kormányzatának képviselô-testülete ok-
tóber 26-án 14 órai kezdettel.

»Századik évforduló
Alapításának 100. évfordulóját ünnepli
az Alsósági Evangélikus Nôegylet. Ez al-
kalomból október 23-án, az alsósági
evangélikus templomban tartott úrva-
csorás istentisztelet után a gyülekezeti
ház udvarán az emlékezôk diófát ültet-
nek. Ezt követôen nyílik meg a gyüleke-
zet történetét bemutató kiállítás, majd
szeretetvendégség keretében lesz alka-
lom a kötetlen beszélgetésre.

Az idôsek világnapja és hónapja al-
kalmából ünnepi mûsorral, virággal
és vendéglátással köszöntötték az
idôs embereket október 3-án.

A barátságosan berendezett Idôsek
Klubjába mindig nagy szeretettel
foglalkoznak az idôs emberekkel,
akik szívesen veszik a gondoskodást.
Különösen így volt ez akkor, amikor
ôket köszöntötték. Az idôsek napi
ünnepségen Fehér László polgár-
mester köszöntötte ôket. Egy kínai
közmondást idézett, miszerint „ülj le
három öreggel, kérj tôlük tanácsot,
és biztosan jó döntést hozol”. El-
mondta, hogy megtesznek mindent,
ami telik a várostól, hogy a korosabb
nemzedékrôl gondoskodjanak. Mint
mondta, bár néha az idôs emberek
úgy érzik, nem fontosak a fiatalab-
bak számára, ez nem így van. Ôk
azok, akik tanácsot adhatnak a fiata-
labb nemzedékeknek, és arra buzdít-
hatják ôket, vegyenek részt a közös-
ségek életében, ne csak a magányo-
san végezhetô tevékenységekkel
foglalkozzanak. Erre jó példa a Nép-
jóléti szolgálatban mûködô idôsek
klubjainak élete, programjai. A vá-
rosvezetô szólt a Vulkán fürdôrôl is.
Felajánlotta, hogy az idôsek klubjai-
nak tagjai havonta kétszer ingyene-
sen használhatják a fürdôt. Továbbá
felajánlotta azt is, hogy bérleteket is
kap az intézmény, amelyeket a klub-
tagok felváltva vehetnek igénybe.
Az ünnepsége az Eötvös Loránd Álta-
lános Iskola tanulói adtak verses-ze-
nés mûsort, majd az idôsek klubjá-
nak énekkara énekelt. Rozmán Lász-
ló, a Celldömölki Családokért Alapít-
vány kuratóriumának elnöke is üdvö-

zölte a megjelenteket. Köszöntôjé-
ben arról szólt: az idôs emberek lelki
érzékenysége nagy kincs a mai vi-
lágban.
Az idôsek körülményeinek javítá-
sáért sokat tett az elmúlt évben a
városvezetés. A Népjóléti Szolgálat
épületében kialakították az idôsek
klubjának korszerû helyiségeit, bôví-
tették és új helyen nyílt meg a gon-
dozóház, az idôsek otthonát pedig a
közelmúltban bôvítették két férô-
hellyel. Csizmaziáné Hubert Mária,
az intézmény igazgatója szerint az
eltelt egy év alatt jó közösség ková-
csolódott össze az idôsek klubjában,
tagjainak segítségére a többi intéz-
ményrészlegekben is mindig számí-
tani lehet.
Az ünnepség végén a Népjóléti Szol-
gálat dolgozói virággal köszöntötték
az idôs embereket, vendégül látták
ôket, majd a rendezvény zenés-tán-
cos összejövetellé alakult át.

»TULOK G.

Idôsek köszöntése

A maradók imája

Uram! Nehéz lesz nagyon
én mégis maradok.
Túlélni majd hogyan fogom?
Ez nekem is titok.

Foggal-körömmel, szívvel,
lélekben védve ôrizem
csikorduló csonttal, reménnyel
Szabadság-hívô régi-új hitem.

És harcolok csendben, el-elbukva bár
megélve sok-sok unt, gyötört napot
Szabadság nincs MÉG – és messze MÁR
de Uram, én akkor is maradok!

az idôsek klubjának énekkara mutatkozott be

Az elmenôk imája

Uram! Bár fáj nagyon
de mégis elmegyek.
Ifjúságom itt hagyom
de viszek erdôt és hegyet,

levegôt, lelket, szabadot, 
madárdalt, a föld szagát,
szót, mit mondani szabadott
és lukas zászlót, tépett glóriát.

Ha KINT összehajolunk majd
tépett lelkû árva magyarok
a visszatérés halk reménye hajt
de most még-bár fáj- kint maradok!

Október 23. emléke
Makray R. László
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Soros ülését tartotta október 5-én a
képviselô-testület. A két ülés között
történtekrôl Fehér László polgármes-
ter számolt be. Egyebek mellett tájé-
koztatta a megjelenteket arról, hogy
ismét több pályázat lett sikeres, így
támogatást nyert az önkormányzat
turisztikai pihenôhely kialakításához,
a Vulkán fürdôhöz vezetô gyalogos és
kerékpárút építéséhez, a celldömölki
kistérség marketing kiadványának
kiadásához, valamint szúnyoggyérí-
téshez. Utóbbi támogatásnak csak
egy részét használták fel az idei irtás-
kor, az összeg nagyobb részét jövôre
fordítják a szúnyogok gyérítésére.
Limpár József a közbeszerzési bizott-
ság döntéseirôl adott tájékoztatást.
A bizottság a fürdô építésének má-
sodik ütemének és a polgármesteri
hivatal felújításának közbeszerzésé-
vel foglalkozott. A fürdôre a Mávép-
cell Kft. 347 millió 400 ezer forintos
ajánlatát, a városháza felújítására
egy sümegi cég 16 millió 300 ezer
forintos ajánlatát fogadták el. A sü-
megi társaság végezte egyébként a
totózó épületének felújítását is. Fe-
hér László a fürdô második ütemé-
nek építésével kapcsolatban el-
mondta: a 347 millió forintos bruttó
ár 278 millió forint nettó árat takar,
az áfát az önkormányzat teljesen
vagy részben visszaigényelheti. A

fürdô építéséhez a pénzügyi tervben
megjelölték a forrást, ami a vagyon-
értékesítésbôl származna. A fürdô
körül lévô 12 hektáros területre ke-
resnek befektetôt, az érdeklôdôk kö-
zött van egy ír befektetôi csoport és
egy bank is. A városháza felújításá-
val kapcsolatosan kiemelte: tárgyal-
nak az államot képviselô Kincstári
Vagyoni Igazgatóság és a Pannon-
halmi Apátság képviselôivel is. (Mint
ismeretes, a korábban egyházi tulaj-
donban lévô épület visszaigénylésé-
rôl vagy a kártalanításról legkésôbb
2011-ig kell döntenie a korábbi tu-
lajdonosnak.) A felújításhoz jelentôs
kedvezménnyel megvásárolták már
a tetôcserepeket.
A továbbiakban a körzetek képviselôi
az útjavítással, kátyúzással kapcsolat-
ban tették meg észrevételeiket, fô
napirendi pontként pedig a Környe-
zetvédelmi Programot vizsgálták
felül, amit kétévente meg kell tenni
az önkormányzatoknak A beszámoló-
ban megállapították, hogy a lég-
szennyezést jelentôsen csökkentet-
ték korábban azzal, hogy a városban
áttértek a gáztüzelésre. A levegôtisz-
taság vizsgálatánál az utak pormen-
tesítését is figyelembe veszik. Ez a
gépi sepréssel megoldott, ám van
még mit tenni a földes, kavicsolt utak
szilárd burkolatúvá fejlesztésénél.

Nem jellemzô az ipari égszennyezés,
de az állattartásból eredô bûz észre-
vehetô. A város szerencsés a föld mi-
nôségét illetôen, hiszen nincsen ta-
lajszennyezô tevékenység, és a föl-
deket mezôgazdasági tevékenységre
lehet hasznosítani. A település 95
százaléka csatornázott, így a szenny-
víz elvezetése megoldott. Az izsákfai
városrészben keresik a lehetôséget a
csatornahálózat kiépítésére. Az ivó-
víz-ellátást biztosító kutak közül há-
romnál magas a vastartalom, ezért
mindenképpen szükséges vastalanító
építése. Jelentôs eredményeket tud-
hat magáénak az önkormányzat a
hulladékgazdálkodás terén tett vál-
toztatásokkal. A szelektív hulladék-
gyûjtésen kívül tavasz óta a csoma-
golási hulladék otthoni gyûjtésére is
mód van, amikhez a lakosság kedve-
zôen áll hozzá.
A környezet védelméhez tartozik a
védett épületek, építmények állagá-
nak óvása, javítása is. Ebben a tekin-
tetben jelentôs és látványos beruhá-
zást értek el Celldömölkön, hiszen a
városközpontban zöldfelületekkel szí-
nesített díszkô burkolatú tér, járdák
épültek, megújul a katolikus temp-
lom, a volt posta épülete, és már el-
kezdôdött a Korona-sarok második
ütemének építése is.

»TULOK G.

Celldömölk szülötte, Németh Andor
író, költô, kritikus tiszteletére rende-
zett ünnepséget a Kemenesaljai Mû-
velôdési Központ és Könyvtár Kresz-
nerics Ferenc Könyvtára október 15-
én. A rendezvény elsô részében a
könyvtárban elôadások hangzottak el
a József Attila barátjaként, szellemi
társaként és krónikásaként is ismert
irodalmárról. Németh Andor nevelt
fia, Kassai György nyelvész, mûfordí-
tó, Tverdota György irodalomtörté-
nész, egyetemi tanár és Németh Ti-
bor, a könyvtár munkatársa tartott
elôadást. Az emlékülés után emlék-
táblát avattak Németh Andor tiszte-
letére a vasútállomás elôcsarnoká-
ban, mivel az irodalmár vasutas csa-
ládjának az állomás épületében volt
lakása. A tábla leleplezése után Söp-
tei Józsefné, városunk alpolgármes-
tere és Németh Tibor helyezte el az
emlékezés koszorúját.
(Az emlékülésen elhangzottakról követke-
zô lapszámunkban számolunk be.)

Közbeszerzésrôl, környezetvédelemrôl

Népszerû a fürdô
Öt hete nyílt meg a Vulkán fürdô. Az elsô
tapasztalatokról a legutóbbi testületi ülé-
sen számolt be Bakó István, a fürdôt üze-
meltetô Városgondnokság igazgatója. Az
elhangzottak alapján a testület további in-
tézkedéseket tett, hogy a fürdô mûködé-
se még kényelmesebb legyen a használók
számára, és az üzemeltetés is egyszerûbb
legyen. Október 10-tôl a zárás elôtti úszó-
jegy idôtartamát egy órával növelték: az
eddigi 18 óra helyett 17 órától lehet
igénybe venni. Azoknak a látogatóknak,
akik nem használják a fürdôt, csak kiláto-
gatnak, családtagjaikat, úszni tanuló gyer-
mekeiket kísérik el, látogatójegyet árusít-
nak, így ônekik nem kell napijegyet vásá-
rolni. A látogatójegy 150 forintba kerül. Az
iskolák úszótanfolyamain kívül a fürdô is
szervez úszótanfolyamokat. (Az úszótan-
folyamokról lapunk 14. oldalán olvashat-
nak.) Az elsô idôszak tapasztalati azt mu-
tatják, hogy nagy az érdeklôdés a fürdô
iránt. Az iskolai oktatással együtt hétköz-
napokon 250–280 fô, a hétvégeken
400–500 fô a látogatók száma.

Tisztelettel adóztak

németh andor nevelt fia, kassai györgy 

az emléktábla elôtt
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Kilencvenéves lett a védônôi szol-
gálat, amely a családok életét, a
gyerekek egészséges fejlôdését se-
gítik. Az ünnepen a városunkban
dolgozó védônôket köszöntjük.

Kis gyerek, kis gond, nagy gyerek,
nagy gond – tartja a mondás. Jól tud-
ják ezt a szülôk és a gyerekekkel
foglalkozók egyaránt. De vajon kik
azok, akik a magzati kortól az iskolá-
ba kerülésig, és még azon túl is fi-
gyelemmel kísérik a lurkók fejlôdé-
sét? Városunkban négy területi vé-
dônô, Mohó Pálné, Lukács Alajosné,
Hanzsér Elemérné és Kreifné Takács
Judit látja el a nem éppen könnyû,
de szép hivatás feladatait. Mellettük
iskola – védônôi feladatot lát el Ven-
czel Jánosné, az ifjúság körében pe-
dig Martoniczné Németh Éva tevé-
kenykedik.
A területi védônôk ellátási területe
meghatározott körzetre terjed ki, a
gondozottak lakcíme szerint szabá-
lyozva. Celldömölkön kívül Mersevát,
valamint Mesteri és Intaháza körzete
tartozik a celli védônôk munkájához.
Feladatuk sokrétû, az anya, csecsemô
és gyermekgondozás köré csoporto-
sul. Tanácsadói tevékenységük már a
családtervezésnél, az anyaságra való
felkészítésnél elkezdôdik, és a váran-
dósság ideje alatt mindvégig tart. A
szülés utáni idôszakban az egészségi

állapottal, életmóddal, táplálással
kapcsolatos segítségnyújtás mellett
az újszülöttek, koraszülöttek, veszé-
lyeztetett csecsemôk és gyerekek
fejlôdését is figyelemmel kísérik. Ha
családlátogatáskor a fejlôdést veszé-
lyeztetô tényezôket észlelnek, eljá-
rást kezdeményeznek a Gyermekjó-
léti Szolgálattal együttmûködve. A
népegészségügyi program keretében
a védônô kötelessége az anyatejes
táplálás fontosságára felhívni az
anyák figyelmét, és szorgalmazni,
hogy így táplálják gyermeküket, kü-
lönösen az elsô hat hónapban. A ki-
tartóan szoptató édesanyákat az
anyatej világnapja alkalmából, min-
den év augusztusában megünneplik.
Legfontosabb tevékenységi körük a
megelôzés, vagyis az egészség vé-
delme. Ennek érdekében a csecse-
môkortól az iskoláskoron át a szûrô-
vizsgálatok – hallás, látás, mozgás-
szervi szûrés –, vérnyomás, valamint
a tisztasági vizsgálatok rendszeres el-
végzése. A védônôk kiemelt feladata
a családok tájékoztatása az életkor-
hoz kötött védôoltások fontosságáról,
illetve ezek megszervezése. A váran-
dósok és a gondozott családok a kü-
lönbözô családtámogatási formákról
és lehetôségekrôl is tôlük kaphatnak
tájékoztatást.  A védônôi tanácsadás
heti egy alkalommal történik, amit
várandós, csecsemôs és kisgyerme-

kes anyák vesznek igénybe. A ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy az ál-
lapotos kismamák havonta egyszer
keresik fel a szolgálatot. A csecsemô-
ket is általában havonta viszik szü-
leik, a kisgyermekeket pedig az élet-
korhoz kötött szûrôvizsgálatok és vé-
dôoltások elôtt. Egy védônôi körzet-
hez 20–25 várandós anya, 30 csecse-
mô és 90 óvodáskorú tartozik. Aki ko-
molyan veszi szülôi hivatását, és fe-
lelôsséget érez gyermekei iránt, az
együttmûködik a védônôkkel, és szá-
mít segítségükre – mondta el Kreifné
Takács Judit.

»REINER ANITA

Nyolcvanadik életévét töltötte be szep-
tember 24-én dr. Szekér Gyula. A kiváló
kémikus nem csak szakmájának kiemelke-
dô tudású, alkotó egyénisége, de kiváló

menedzser volt, és több állami funkciót is
betöltött. Ipari csúcsvezetôként, nehézipa-
ri miniszterként, miniszterelnök-helyettes-
ként megvalósította a magyar vegyipar

Védônôk a családokért

Nyolcvanadik születésnap

a védônôk megszületésük elôtt és után is

figyelemmel kísérik a babák egészségét

európai léptékû és színvonalú korszerûsí-
tését. Diplomáciai tevékenységének csúcs-
pontja a magyar korona hazajuttatása, Ma-
gyarország nyugati, elsôsorban amerikai
kapcsolatainak rendezése volt.
A vasutas családból származó Szekér Gyu-
la az érettségi után a budapesti Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem vegyész szakán
szerzett okleveles vegyész diplomát, majd
a Fémipari Kutató Intézetben kezdte a pá-
lyáját tudományos kutatóként. Megszerez-
te a kémiai tudományok doktora tudomá-
nyos fokozatot, és címzetes egyetemi ta-
nár is volt. A vegyész-társadalomban elsô-
sorban ôt tartják a modern magyar vegyi-
par megteremtôjének.
Szülôvárosához, Celldömölkhöz nem csak
családi kötelék fûzi. Látogatásaiból két je-
les alkalmat emelünk ki. Dr. Szekér Gyula
miniszterelnök-helyettesként avatta város-
sá Celldömölköt 1979. január 6-án. A vá-
rosavatás 25. évfordulója alkalmából ren-
dezett ünnepségen, 2004 januárjában dísz-
polgári címet vett át Fehér Lászlótól. Cell-
dömölk polgármestere dr. Szekér Gyulát a
nyolcvanadik születésnapján is felköszön-
tötte, budapesti otthonában tolmácsolta a
celldömölkiek jókívánságait. 

»T.G.dr. szekér gyulát fehér lászló köszöntötte születésnapja alkalmából
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Az ország állapotáról, a politikus fele-
lôsségérôl és a Nemzeti Fórumról tar-
tottak elôadást október 5-én az Apá-

czai Kiadó nagytermében. A progra-
mot a Magyar Demokrata Fórum cell-
dömölki csoportja és jobboldali szer-
vezetek rendezték. A fórum vendége
volt három országgyûlési képviselô:
Lezsák Sándor, Kovács Ferenc és Né-
meth Zsolt, aki egyúttal Vasvár pol-
gármestere is.
Németh Zsolt a politikus felelôsségét
vitatta arról, hogy napjainkban, az
„elüzletesiedett, elreklámosodott”
politikában milyen a helyes maga-
tartásforma, hiszen a marketing-
elem egyre inkább kezd megjelenni.
Kovács Ferenc elmondta, hogy az
1998-as és a 2002-es választások
megnyerése után Vas megyében a
konzervatív párt döntôen többség-
ben van, és merik vállalni azokat az
értékrendeket, amelyeket képvisel-
nek. Lezsák Sándor kifejtette, hogy

A politikusok felelôsségérôl

lezsák sándor, kovács ferenc és németh zsolt 

voltak a fórum vendégei

Ötéves programot hirdetett a kor-
mány az igazságosabb nyugdíjelosz-
tásért. A programról dr. Csákabonyi
Balázs, a Magyar Nyugdíjasok Orszá-
gos Szövetségének elnöke és Szabó
Lajos vasi országgyûlési képviselô
számolt be október 13-án az Idôsek
Klubjában a celldömölki nyugdíja-
soknak.

A nyugdíj összegében lévô igazságta-
lanságok enyhítésére, a nyugellátá-
sok differenciálására ötéves progra-
mot indít 2006 és 2010 között a kor-
mány. A nyolc lépésben megvalósuló
program az éves rendes nyugdíjeme-
lésen felül növeli a járandóságot,
igazságosabbá teszi a nyugdíjarányo-
kat és biztonságosabbá több millió
idôs ember életét. 
A parlamentnek benyújtandó javasla-
tokról az Idôsek Klubjában tartott fó-
rumon dr. Csákabonyi Balázs a rend-
szerben meglévô igazságtalanságok
felszámolásáról, a program céljáról
beszélt. Elmondta, hogy a nyugdíj-
rendszerben többször voltak változá-
sok, amelyek miatt egyes évjáratok
hátrányos helyzetbe kerültek más év-
járatokkal szemben. Ezeket az igaz-
ságtalanságokat akarják most csök-
kenteni.
A kormány programja szerint 2006-
ban 50 százalékról 55 százalékra,

majd 2007-ben 55 százalékról 60
százalékra emelik a saját jogú nyug-
díjjal nem rendelkezô özvegyek nyug-
díjának mértékét. 2007-ben rendezik
az 1987 elôtt nyugdíjba mentek já-
randóságát. 2008-ban az 1991–1996
között megállapított nyugdíjak össze-
gét, 2009-ben az 1988–1990 között
megállapított nyugdíjak összegét
emelik. Ez évben ismét emelkedik az
1992–1995, valamint az 1997–1998
között nyugdíjazottak járandósága is.
2010-tôl új szabály szerint állapítják
meg a rokkantsági nyugdíjhoz a szol-
gálati idôt, ennek megfelelôen emel-
kedik az 1991-tôl megállapított rok-
kantsági nyugdíjak összege.
A celldömölki fórumon Szabó Lajos
szocialista országgyûlési képviselô a
megyei helyzetrôl elmondta, hogy
Vasban az összlakosság 30 százaléka
kap nyugdíjszerû vagy nyugdíjszol-
gáltatást, ôk jutnak több járandóság-
hoz 2006. január 1-jétôl. A nyugdíj-
emelés 134 milliárd forintból való-
sulhat meg az elkövetkezô öt évben.
A képviselô hozzátette: mindazok az
intézkedések, amelyeket korábban
a Medgyessy-kormány és a Gyurcsány-
kormány tett, a biztosítékai annak,
hogy a nyugdíjasok érdekében ter-
vezett lépések a jövôben megvaló-
sulnak.

»TULOK G.

Igazságosabb nyugdíjelosztás

keresztény értékrendben kellene
kialakítani az országot. A piaci érték-
rend hatalmasodott el hazánkban,
és az embernek pénzben mérhetô
ára van. Ez nagyon érzôdik a politi-
kában is.
A képviselô szólt arról, hogy az MDF-
bôl kivált politikusok hozták létre a
Nemzeti Fórumot, amely szövetséget
kötött a Fidesszel. Együttmûködnek
velük a részeként, de nem feltétlenül
a tagjaként. Alapos, tudatos és fe-
gyelmezett elôkészületek vannak eb-
ben a szövetségben, amely nemcsak
a választásokat szeretné megnyerni,
hanem az elkövetkezô 8–12 évet is.
Kovács Ferenc Churchilltôl idézett,
miszerint a politika a megalkuvások
mûvészete. Intô, jó tanács lehetne a
mai politikusoknak is.

»ILCSIK RENÁTA

Sportnapot és tûzoltóversenyt rende-
zett október 8-án Alsóságon az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület
és a Celldömölki Önkéntes Tûzoltó
Egyesület. A nôi labdarúgótorna házi-
gazdája az Alsósági Tigrisek csapata
volt, amely a meghívásos versenyen
részt vevô focicsapatok mérkôzései-
nek elsô helyezettje lett. A férfiak is
rúgták a bôrt, az utcák-terek bajnok-
ságán két helyi csapat mérkôzött
meg egymással. A tûzoltók verse-
nyén a házigazda celldömölki csapa-
ton kívül Répcelak, Nick, Jánosháza,
Csönge, Mersevát önkéntes tûzoltói
vettek részt. A stafétát a hazaiak
nyerték, a kismotorfecskendô-szere-
lésben és az összetettben a répcela-
kiak vitték el a kupát. Ebédre közel
négyszáz adag gulyást fôztek, amibôl
nemcsak a résztvevôk, hanem a tele-
pülésen élôk is fogyasztottak.

Sportnap és 
tûzoltóverseny

A Celldömölki Vasutas Szakszervezet
Nyugdíjas Csoportja október 25-én
(kedden) 9 órakor az iroda melletti
kisoktató teremben tartja éves be-
számoló taggyûlését.

Éves taggyûlés
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Adóreform öt évre
Egyszerûbbé és igazságosabbá, ugyan-
akkor versenyképesebbé akarja vál-
toztatni az adórendszert a kormány.
A koalíciós adótörvény-javaslatról
Szabó Lajos, az MSZP Vas megyei or-
szággyûlési képviselôje adott tájé-
koztatást.

Igazságosabb közteherviselést, csök-
kenô járulékfizetést, béremelést ösz-
tönzô változásokat jelent az adóre-
form, mondta el Szabó Lajos. 2006 ja-
nuárjától az általános forgalmi adó fel-
sô kulcsa 25 százalékról 20 százalékra
csökken. Ezt a benzinnél és a gázolaj-
nál már október 1-tôl bevezették, ami
árcsökkenést eredményezett. A válto-
zás a lakossági fogyasztásban szereplô
termékek több mint felét érinti, mint
például a villanyáram, telefon, távköz-
lési díjait, a tartós fogyasztási cikkek,
az élelmiszerek egyharmadának árait.
A képviselô hangsúlyozta: a rendszer-
változtatás óta ez az elsô ilyen jellegû
intézkedés, amelynek direkt árcsök-
kentô hatása van. A személyi jövede-
lemadó mérséklése miatt az átlagos
keresetû adózó már ebben az évben
56 ezer forinttal, havi 4600 forinttal
visz többet haza, mint korábban. A
tendencia folytatódik, így jövôre pél-
dául a 156 ezer forintos havi kereset-
tel rendelkezô adózónál három és fél
százalékos adócsökkentést hajtanak
végre, így havi 3600 forinttal több ma-
rad a pénztárcában, mint az idén.
Szabó Lajos elmondta azt is, hogy
átalakul az adókedvezmények rend-
szere. A gyermekek után járó családi
adókedvezmény helyett a családi pót-
lékot emelik. Ezzel igazságosabb lesz
az elosztás, hiszen megfelelô kereset
híján nem mindegyik család tudja
igénybe venni az adókedvezményt.
Megváltozik a társadalombiztosítási
járulékok összege is. Így például a

3450 forintos tételes egészségügyi
hozzájárulás elôször 1950 forintra
csökken, majd 2006 novemberében
megszûnik. Az átalakításokkal céljuk,
hogy egyre kevesebbet fizessenek
többen és igazságosabban. Változik a
minimálbér megállapításának rend-
szere, végzettséghez kötôdôen alap-,
közép- és felsôszintû minimálbért ál-
lapítanak meg. Az alapszintû minimál-
bérhez képest tíz százalék többletet
jelent a középszintû, valamint újabb
tíz százalékot jelent a felsôszintû mini-
málbér. Az igazságosabb köztehervi-
selés érdekében jövôre bevezetik a lu-
xusadót, amit a százmillió forint felet-
ti értékû ingatlanokra kell fizetni.
A képviselô hozzátette: az öt évre
szóló program bevezetése az elsô
esztendôben kétszázmilliárd forint
többlet vásárlóerôt jelent a lakosság-
nak. Öt év alatt ezermilliárd forint
marad fele-fele arányban a lakosság-
nál és a vállalkozóknál, ami a nemze-
ti össztermék öt százalékát jelenti.

»TULOK G.

Új képzéssel bôvült ez évtôl a Cell-
dömölki Mûszaki Szakközépiskola
és Szakiskola széles skálán mozgó
oktatási és nevelési rendszere.
Varga László, az iskola igazgatója
elmondta: az idén 357 gyereket
iskoláztak be, nemcsak a kistér-
ségbôl, hanem Sárvár környékérôl
is, s a már jól mûködô szakok mel-
lé ez évtôl felvették a nyomdaipa-
ri – síkipari és gépmesteri – szak
képzését is. Az iskola a már érett-
ségizett, 20–21 éves fiatalok isko-
larendszerû képzését segíti az új
szak bevezetésével. Az idei tanév-
ben hét diák tanulja a szakmát, de
ez a jövôben csak bôvülhet, hiszen
az iskola nagyon jó kapcsolatot
alakított ki Antók Zoltánnal, az
Antók Rt. vezetôjével. A nyomda
vezetôje nem csak a gyakorlati
képzés helyét biztosítja, de ígére-
tet adott az iskola vezetésének a
végzett nyomdászok átvételére is.
Így a nyomdaipari cég  nem csak
kapcsolatot tart, oktat, de munka-
helyet is teremt.
Hasonló jó együttmûködésre szá-
míthat az iskola a Mávépcell Kft.-
vel, mert a gépészek oktatásának
gyakorlati képzését 65 tanuló szá-
mára ôk vették át e tanévtôl a
MÁV Oktatási Kft.-tôl. Az iskola
igazgatója beszámolt arról is, hogy
az iskola több lábon áll, hiszen a
nyomdász szak mellett ez évben is
elindították a szoftverüzemeltetôi,
gépész, ruhaipari, villamosgépész,
kômûves, szobafestô, faipari és
programozói szakokat. Az iskola
elsôdleges célja az, hogy bármely
szakma megszerzése után a fiata-
lok itt maradjanak Kemenesalján.
A térséghez való kötôdés kialakítá-
sa szervesen beépül az osztályfô-
nöki órák tananyagába. A lokálpat-
riotizmusra nevelés szép feladata
nem mindig eredményes akkor, ha
az iskolából kikerülve a végzett
diákok nem találnak a végzettsé-
güknek megfelelô álláshelyeket,
és ezért kénytelenek más, távo-
labbi országrészben munkát keres-
ni. Így a munkaerô megtartásában
az iskola vezetô szerepet játszik.

»TAKÁCS M. TÜNDE

szabó lajos

Nyomdászokat
képeznek

Közkívánatra többször
A jövôben közkívánatra többször megis-
métli adásait a TV-Cell. Az önkormányzati
televízió rendszeres híradókkal, élô ma-
gazin mûsorokkal és sportközvetítésekkel
jelentkezik. A TV-Cell heti híradója vasár-
nap 10 órakor látható, az adást vasárnap
18 órakor, hétfôn 18 és 22 órakor, ked-
den 9 és 10 órakor ismétlik meg. A TV-

Cell Tükör élô magazin mûsorral szerdán
18 órakor jelentkeznek, a mûsort vasár-
nap délelôtt a híradó után ismétlik meg.
A TV-Cell adásait a 159,25 MHz-es frek-
vencián láthatják a nézôk. A mûsorok kö-
zött a nézôk képújságból tájékozódhatnak
a mûsorrendrôl, a legfrissebb közlemé-
nyekrôl, programokról.
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A víz és tûz között – a Ság hegy vul-
kán keletkezése címmel tartott
elôadást Majo Karthe német geoló-
gus a könyvtárban október 6-án. A
honismereti munkaközösség által
szervezett ismeretterjesztô bemuta-
tót Szomjú Tamás tolmácsolásával
érthették meg az érdeklôdôk. S hogy
egy német ajkú miért választja kuta-
tási célpontjául Kemenesalja termé-
szeti kincsét? A freibergi egyetem és
az Eötvös Loránd Tudományegyetem
közt létrejött együttmûködésnek kö-

szönhetôen a hallgatók több vulkáni
hegyet vizsgáltak. Majo Karthe a Ság
hegy vizsgálatát kapta feladatul. El-
mondása szerint örült a felkérésnek,
hiszen a hegy számos geológiai érté-
ket ôriz, és kialakulásakor sokféle
vulkáni tevékenység zajlott, így izgal-
mas kutatási terület.
A Ság hegy arculata sokat változott az
idôk folyamán. Valamikor a Somlóhoz

és a Badacsonyhoz hasonló alakú
volt, lapos tetôvel és meredeken letö-
rô oldalakkal. Az 1910-es években
megindult és 1957-ig tartó kôbányá-
szat során 1,7 millió vagon követ
hordtak el felszínérôl, így a korábbi,
291 méteres magassága mára, 251
méterre csökkent. A kôfejtés után
megmaradt sziklafalak többnyire tu-
farétegekbôl álló kôzettestek, me-
lyekbe helyenként bazaltdarabok
süllyedtek be. A vulkáni mûködésrôl a
geológus elmondta: az elsô kitörések
mintegy öt és fél millió évvel ezelôtt
rengették meg a környéket, mely ak-
koriban egy mocsaras, tavakkal borí-
tott terület volt, tufaréteggel körülvé-
ve. A geológusok hét kitörési pontot
találtak, amelyeken keresztül felszín-
re tört a láva. A hirtelen ömlô, nagy
mennyiségû forró massza kitöltötte a
krátert. A lávató keletkezése után a
vulkáni tevékenység befejezôdött, a
kitörések megszûntek. Ezt követôen a
víz és szél pusztító munkája elhordta
a tufagyûrû laza, törmelékes anyagát.
Az idôjárási viszontagságoknak csak
az egykori lávató bazaltkôzete állt el-
len. Ezek a sziklák, amelyek évmilliók
óta ôrzik a mozgalmas eseménysort,
fontos természeti értékeink közé tar-
toznak, ezért védelemre szorulnak.
Elôadása befejezéseként erre hívta fel
a figyelmet a geológus, és elmondta,
a Ság hegy Magyarország egyedülálló
természeti emléke, mely sokszínû nö-
vény és állatvilágával igazi turisztikai
látványosság.

»REINER ANITA

Megkezdôdött az Eragon címû film
forgatása a múlt hét közepén. A
Ság hegyet több száz tagú stáb és
statisztéria foglalta el. Christopher
Paolini Eragon címû fantasy-
regényébôl a 20th Century Fox ké-
szít látványos filmet, amelynek
forgatására más hazai és szlová-
kiai helyszínei után a stábbal
együtt Celldömölkre érkezett a fô-
szerepet játszó 17 éves angol
Edward Speleers. A sárkánylova-
got játszó fiatal színésznek ez a
film hozhatja meg a világsikert.
Hiányzik viszont a két „nagyágyú”,
John Malkovich és Jeremy Irons.
Ônekik néhány forgatási napjuk
volt csak Magyarországon, így a
két charmeurt a celldömölki kö-
zönség nem csodálhatja meg még
távolról sem. A filmkészítés meg-
lehetôsen nagy biztonsági intéz-
kedések között zajlik. A hegyen
területeket zártak le, amelyeket
most csak a forgatáson szereplôk
használhatnak. Autók, autóbuszok
szállítják folyamatosan a résztve-
vôket, hatalmas sátrakat állítottak
fel, ahol az ellátásukról gondos-
kodnak.
A mesebeli falut egy vízesés vá-
lasztja el a külvilágtól, a vízesést
azonban nem alkották meg a Ság
hegyi díszletek között. Több aka-
dálya is lehet annak, hogy zuhata-
got varázsoljanak a kráter bejára-
tához, így azt egy budapesti hely-
színen készítették el, és majd stú-
diós utómunkával hozzák egybe. A
tervek szerint öt hetet forgatnak
Celldömölkön, a 110 perces film-
ben körülbelül harminc percet
tesznek ki az itt felvett jelenetek.
Stefen Fangmeiernek, aki a Termi-
nátor 2-ben, a Hookban, a Jurassic
Parkban a látványért volt felelôs, a
sárkánytörténet az elsô önálló
rendezôi munkája. A 39,5 millió
dolláros költségvetésû filmet  jövô
június közepén mutatják be a mo-
zikban.

»TULOK GABRIELLA

Az ôszi kampányoltás során közel hatezer kutyát oltanak be az állategészségügyi körzet 36 köz-
ségében veszettség ellen – tudtuk meg az oltást koordináló dr. Sterba Károly kerületi fôállator-
vostól. Celldömölkön szeptember 15-e és október 30-a között 700–800 kutya kapja meg az ol-
tást. A területileg illetékes állatorvosok a kijelölt helyeken kívül természetesen kérésre házhoz
is mennek, ahol kulturáltabb körülmények között végezhetik munkájukat. Ez természetesen a ké-
nyelmesebb megoldás, hiszen a gazdáknak nem kell elvinniük otthonról a kutyákat. A kutyatu-
lajdonosoknak ez néhány száz forintos többletköltséget jelent csak. A kutyák száma a fentinél
magasabb, de mivel három hónapos kor után a gazdák beoltatják a kedvencüket, ezért a kutyák
20–25 százaléka már év közben részesült a veszettség elleni kötelezô oltásban.
A kutyatulajdonosok kötelezettségüknek érzik az oltást, és nem évszakfüggôen végeztetik el, hanem
akkor, mikor idôszerûvé válik, így a kampányoltás is kevésbé szükséges. Dr. Sterba Károly viszony-
lag jónak minôsíti a részvételt a veszettség elleni oltáson, mert egyre több a lelkiismeretes gazda.
Sajnos néhány százalékuk évrôl évre hibázik az oltást illetôen, ôk nem törôdnek azzal, hogy egy év
eltelte után az esetlegesen veszettséggel fertôzött kutya az emberekre nagy veszélyt jelenthet.

»VASS VERA

Évmilliók története

»Veszettség ellen

Sárkánylovas 
a Ság hegy
katlanjában
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A Soltis Lajos Színház tagjai nemré-
giben Kairóban jártak a Kísérleti
Színházak Világfesztiválján. A nem-
zetközi zsûri elôválogatása alapján
ôk képviselték Magyarországot a 17.
alkalommal megrendezett rangos
eseményen. A már több díjjal is ju-
talmazott társulat életében ez volt a
legnagyobb elismerés, amire mél-
tán büszkék lehetnek.

A világ szinte minden tájáról érkezett
ötvenkét együttes közt zömmel hiva-
tásos, profi színházak szerepeltek, al-
ternatív színtársulat csak néhány volt.
Nagy népek, országok – Kína, Nigéria,
Indonézia, Egyiptom – nemzeti szín-
házai, állami fenntartású színházai
mellett a szerény, szegény, egyszerû
Soltis színház Magyarországról – fo-
galmazott Nagy Gábor, a társulat ve-
zetôje. Kint tartózkodásuk alatt két-
szer játszották el a Weöres Sándor
Szkíták címû drámatöredékére épí-
tett, „…majd mély csönd leng…” cí-
met viselô darabjukat. Elsô elôadásu-
kat az ideális hatvanfôs közönség
elôtt mutatták be, óriási sikerrel. A lí-
biai, nigériai, koszovói, boszniai nem-
zeti színház mûvészei, a szerbek és az
egyiptomiak is nagy elégedettséggel
gratuláltak a celli társulatnak. Másnap
már kilencven nézô kísérte figyelem-
mel a bemutatót, ami szintén nagy si-

kert aratott. A soltisosok produkcióját
valójában bárki megérthette, hiszen a
kevés beszéd mellett sok mozgást
tartalmaz, valamint erôteljesen és
magas színvonalon élnek benne a
nonverbális elemek. A darabban
Weöres Sándor „halandzsa” nyelvét is
felhasználták, ami az idegen nyelvû
közönség körében is sikert aratott.
– Két kitûnô elôadással lettünk ta-
pasztaltabbak, gazdagabbak. Két, vi-
lágfesztiválra is alkalmas elôadással –
mondta el Nagy Gábor.
Az elsô két nap felkészüléssel, elô-
készítô gyakorlatokkal, próbákkal
telt, majd a két fellépés után követ-
kezhettek Egyiptom látnivalói. A pi-
ramisok, az Egyiptomi Múzeum, a ci-
tadella mellett az ôskeresztények
városnegyedét is megtekintették.
Kairóban húszmillióan élnek. Na-
gyon kedvesek az emberek, sok a
turista. A városban rengeteg a rend-
ôr, kitûnô a közbiztonság. A vásárlás
szórakozás, alkudni kötelezô. Az
eladók mindent megtesznek azért,
hogy a vevô elégedetten távozzon
tôlük, összegezték a tizenkét napos
egyiptomi tartózkodás élményeit a
színház tagjai. A részvétel által nem-
zetközi kapcsolatok bôvítésére is le-
hetôség nyílt, és többen felfigyeltek
a Soltis színház tagjainak színészi já-
tékára. Ennek következtében nyu-

gat-európai és amerikai fellépésre is
meghívást kaptak.
Az egyiptomi meghívást megelôzôen
a színtársulat a korábbi elismerések
mellé újabb díjat könyvelhetett el
magának. Elôször adták át a Vállalko-
zók és Munkáltatók Országos Szövet-
ségének megyei szervezete által
meghirdetett Vas megyei Prima-
díjakat. A kultúra és mûvészetek ka-
tegória öt jelöltje közül a 25 éves
Soltis Lajos Színház vehette át e ran-
gos elismerést. Ez nemcsak erkölcsi,
anyagi és társadalmi elismertséget
jelent, hanem azt is, hogy bekerültek
az országos Prima-jelöltek közé.

»REINER ANITA

Világfesztivál és Prima-díj

egyiptomban jártak a soltis színház tagjai

Tisztelet Társasága Koncert lesz a mûvelôdési központ színháztermében októ-
ber 25-én 16 órától. A rendezvényen Korda György Balázs Klári és Aradszky
László lépnek fel. A koncertre minden „szép korú” érdeklôdôt várnak. Az Idô-
sek Hónapja alkalmából szervezett koncert ajándék és köszöntés a nyugdíja-
sok számára.

Szöllôsy Enikô szobrászmûvész számítógépes montázsaiból nyílt kiállítás a
mûvelôdési központ galériáján október 20-án 18 órakor. A kiállítást az intéz-
mény, valamint a Beteg és Gyógyíthatatlan Beteg Gyermekekért Misszió
Egyesület Vas megyei képviselete rendezi. A kiállított alkotások megvásárol-
hatók, a bevétellel a Kemenesaljai Egyesített Kórház szülészet-nôgyógyászati
osztályának eszközfejlesztését támogatják. A tárlatot november 15-ig lehet
megtekinteni.

A meseszínház bérlet elsô elôadásaként, október 21-én 10 és 14 órakor, a
Kisgömböc címû mesejátékot láthatják az érdeklôdô bérlettulajdonosok a bu-
dapesti Kincses Színház elôadásában.

A színházbérlet elsô elôadása október 29-én 19 órakor lesz. A Tihanyi Vándor-
színház Kacsoh Pongrác – Heltai Jenô: János vitéz címû daljátékát mutatja be.
Jegyeket 2200, 2000, illetve a nyugdíjasok és a diákok számára 1800 forintért
lehet váltani.

Ki mit gyûjt találkozót rendezett a közelmúlt-
ban a Magyar Éremgyûjtôk Egyesületének cell-
dömölki csoportja. A szakképzô iskolában már
a reggeli kezdésre megtelt a több mint száz
asztal, és napközben is folyamatosan érkeztek
a cserére és vásárlásra készülô gyûjtôk. Az or-
szág számos településérôl, egyebek mellett
Pécsrôl, Veszprémbôl, Budapestrôl, Csurgóról
érkeztek a gyûjtôk, akik az érmeken kívül jel-
vényeket, könyveket, újságokat, fegyvereket
is hoztak magukkal, a számos érdekesség kö-
zött keresztlevelek, fotók is megtalálhatók vol-
tak. A celldömölki csoport idén ötödször adott
helyet a rendezvénynek dr. Hollósy István el-
nök és Hetényi József titkár vezetésével. Ez al-
kalommal 200 kemenes értékû bankót is kiad-
tak, a sorszámozott pénzt 200 kurta forintért
lehetett beváltani a büfében.

»T.G.

Gyûjtôk cserenapja» Ajánló
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Európa-bajnoki selejtezô mérkôzés-
nek volt házigazdája városunk októ-
ber 11-én. A magyar asztalitenisz-
válogatott az olasz nemzeti váloga-
tottat fogadta az alsósági sportcsar-
nokban. A mérkôzésen a magyar
csapat vereséget szenvedett.

Ötödik alkalommal rendezett váloga-
tott találkozót Celldömölk. Az alsósági
sportcsarnokban Fehér László polgár-
mester köszöntötte a sportolókat, a
sportvezetôket és a közönséget. Fele-
levenítette, hogy a CVSE és annak
asztalitenisz-szakosztálya korábban
négyszer nyerte el a magyar asztali-
tenisz-válogatottak mérkôzéseinek
rendezési jogát az országos szövet-
ségtôl. 1997 októberében a magyar –
osztrák férfi mérkôzést, 1998 októbe-
rében magyar – olasz nôi mérkôzést

láthatta a közönség. 1999 novembe-
rében a dán férfi válogatottal, 2001
novemberében a német nôi váloga-
tottal játszottak a magyar csapatok. A
városvezetô külön köszöntötte Tóth
Krisztinát, aki már másodszor jött Cell-
dömölkre. A mérkôzésen jelen voltak
a Magyar Asztalitenisz Szövetség ve-
zetôi, akik elmondták: magas színvo-
nalú szervezés, kedves vendégszere-
tet jellemzi a celldömölki mérkôzése-
ket, ezért bizonyára nem utolsó alka-
lommal láthat a közönség nemzetkö-
zi asztalitenisz összecsapásokat.
Európa talán két legjobb csapata, a
magyar és az olasz válogatott tagjai
álltak asztalhoz a mérkôzésen, amely
a 2007-es Európa-bajnokságra kvalifi-
káló sorozat elsô állomása volt. A cso-
port favoritja, a honosított játékosok-
ból álló olasz gárda és a magyar lá-
nyok mellett a szlovák és a belga vá-
logatottak játszanak a C csoportban.
A két évvel ezelôtt Eb-gyôztes olasz
csapat a Tan Wenling-Monfardini,
Nicoletta Stefanova, Wang Yu
összeállításban játszott Roman Plese
edzô irányításával. A magyar csapat a
Lovas Petra, Póta Georgina, Tóth
Krisztina összeállításban állt asztal-
hoz. Tóth Krisztina betegen vállalta a
mérkôzést. A magyar kispadon Téglás
Péter ült, aki ez alkalommal debütált
a felnôtt válogatott csapat kispadján.
A csoportselejtezôt három nyert mér-
kôzésig játszották, így maximum öt
mérkôzést láthatott volna a celldö-

mölki közönség. Azonban nem érvé-
nyesült a hazai pálya elônye, a ma-
gyar válogatott mindhárom tagja
sima vereséget szenvedett az olasz
ellenfelektôl.

Magyarország – Olaszország 0:3
Celldömölk, nôi asztalitenisz Eb-selej-
tezô mérkôzés
Póta Georgina – Nicoletta Stefanova 0:3
Póta Georgina csupán az elsô szett-
ben tudta megszorítani az olasz játé-
kost (-9), míg a második (-5) és a
harmadik szettben (-3) jócskán alul-
maradt. (0:1)
Lovas Petra – Tan Wenling-Monfardini 0:3
Nagyobb küzdelmet hozott a máso-
dik összecsapás. Lovas Petra fôként
az elsô szettben (-10) játszott jól, fel-
váltva volt az elôny a két játékosnál.
A második (-7) és a harmadik (-4)
szett már gyengébbre sikerült a ma-
gyar lány számára. (0:2)
Tóth Krisztina – Wang Yu 0:3
Senki nem gondolta volna, hogy a
harmadik mérkôzést is szettgyôzelem
nélkül veszíti el a magyar csapat. Tóth
Krisztina játékában bízott a celldömöl-
ki közönség. A lázasan játszó játékos
ugyan szoros mérkôzést játszott ázsi-
ai származású ellenfelével, de az elsô
(-8) és a második (-7) szett után a
hajrában sem sikerült megszereznie a
becsületpontot (-10). (0:3)
Gyôzött: Nicoletta Stefanova, Tan-
Wenling-Monfardini, Wang Yu.

»TULOK GABRIELLA

Vereség az asztalitenisz-válogatottnál

a magyar nôi asztalitenisz-válogatott

Az idei esztendôben immár kilencedik al-
kalommal rendezték meg Ostffyasszony-
fán, a Pannónia-ringen a megyei diák

sportnapot, az aradi vértanúk emlékver-
senyt és elsô alkalommal a megyei sport-
napot.
A XII. megyei sportnap, a IX. diák sportnap
és az aradi vértanúk verseny több mint
kétezer gyermeket vonzott október 6-án a
Pannónia-ringre. A diákok 25 iskolából ér-
keztek buszokkal, kerékpárral, gyalog, volt
olyan intézmény, amely teljes létszámmal
képviseltette magát a rendezvényen. A
résztvevôket Gecse József, Ostffyasszonyfa
polgármestere köszöntötte, és beszédében
utalt arra, hogy az újonnan elkészült bitu-
menes, szabadtéri kézilabdapályára a
kistelepülések sportlétesítményeinek fej-
lesztésére kiírt pályázaton 4,5 millió forin-
tot nyert a falu. A pályát a sportbemutatók
után dr. Ábrahám Attila államtitkár, a

Nemzeti Sporthivatal elnöke avatta fel. Az
ünnepség után a birtokukba vették a gye-
rekek a Pannónia-ringet. A sportági bemu-
tatók (lövészet, íjászat, görkorcsolya, BMX
akrobatika, pentaque, gokart) mellett ter-
mészetesen sportvetélkedôkön, kerékpá-
ros közlekedési versenyen, kispályás foci-
tornán, streetballban, görkorcsolya-, futó-
és kerékpárversenyeken mérhették össze
erejüket, tudásukat, tehetségüket a gyere-
kek különbözô korcsoportokban. A délutá-
ni kispályás focitornán a Bozsik-program
csapatain kívül az öregfiúk is pályára lép-
tek. A hagyománnyá vált rendezvényen
több mint kétezer sportolni vágyó gyer-
mek tisztelgett sporttal az aradi vértanúk
emléke elôtt.            

»VASS VERA

Sportnap versenyekkel, bemutatókkal
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Megkérdeztük
» válaszoltak Mi a kedvenc évszaka?

A kedvenc évszakom a nyár.
Azért szeretem, mert nyáron
süt a nap, jó idô van, és éppen
ezért jobb az emberek kedve.
A legtöbben nyáron mennek
szabadságra. Ez engem most
nem érint, mert gyesen va-
gyok a legkisebb gyermekem-
mel. Három gyermekem van.
A két nagyobb miatt azért is
szeretem a nyarat, mert akkor
ôk is otthon vannak velem,
több idôt töltünk együtt, nem
kell tanulniuk, iskolába men-
niük. A négy évszak közül
még a tavaszt szeretem. Télen
és ôsszel az a problémám,
hogy akkor hideg van.

A nyár a kedvencem a négy
évszak közül. Azért szeretem,
mert olyankor lehet táborba
menni. Ha tehetem, minden
nyáron elmegyek táborozni,
lehetôleg minden évben más
helyre. Nyáron fürödni is le-
het, úszni is szeretek. Termé-
szetesen az is jó, hogy nyáron
nincs iskola, nem kell tanulni.
Minden nap sokáig fenn lehet
maradni, lehet tévézni, a ba-
rátokkal is több idôt tölthetek
el. El tudunk menni több hely-
re. A nagyon meleg idôt is bí-
rom, nem okoz problémát.
Télen nagyon hideg van, azt
azért nem szeretem.

A kedvenc évszakom a nyár.
Azért szeretem ezt az évsza-
kot, mert olyankor az ember
jobban ki tudja használni a
szabadidejét. Szeretek sétál-
ni, kirándulni, akkor az idô is
engedi. Nyáron hosszabbak a
nappalok, nem vagyunk annyi
idôjárási körülménynek kité-
ve. A napsütést is bírom, mert
olyan munkahelyen dolgoz-
tam, hogy mindig a napon áll-
tam. Nyáron az unokámmal is
jobban ráérek foglalkozni,
mert neki is akkor van szünet.
Ekkor jobban ki tudjuk fejezni
a szeretetünket. Sajnos év
közben ô sem ér rá.

Nekem a tavasz a kedvenc
évszakom. Azért szeretem,
mert a hideg tél után olyan jó,
hogy minden szép üde, friss.
Számomra a tavasz az ébre-
dést jelenti. A rügyek sokkal
szebbek, mint az elhervadó
levelek. Tavasszal végre újra
süt a nap, nagyobb ereje van,
mint télen. A virágok miatt is
szeretem a tavaszt. Lehet a
gyerekekkel kirándulni, hóvi-
rágot szedni, fel lehet fedezni
a környezô vidékeket. Ta-
vasszal nagyokat lehet sétálni
a jó levegôn. A tavasz mellett
a négy évszak közül még az
ôszt kedvelem.

»fotó: tulok gabriella»kérdez: vass vera

Varga Tiborné Vörös Eszter Lipovics Lajosné Takácsné 
Hetényi Henriett

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

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

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma jóvoltából az inter-
neten keresztül a celldömölki városi könyvtárban is elérhetôk
az EBSCO folyóiratcikk-adatbázisok, amelyek elektronikus hoz-
záférést nyújtanak közel 8000 angol nyelvû szakfolyóirathoz a
legjelentôsebb nemzetközi tudományos kiadóktól. Ízelítôként
és kedvcsinálóként fontosabb adattárainak jellemzôi.
ACADEMIC SEARCH PREMIER – A világ legnagyobb tudomá-
nyos, multidiszciplináris, 4648 folyóirat teljes szövegét ma-
gában foglaló adatbázis.
BUSINESS SOURCE PREMIER – Ez az adatbázis a menedzsment,
a gazdaságtudományok, a pénzügy, a könyvelés, a nemzet-
közi vállalkozás és a marketing területeit fedi le.
NEWSPAPER SOURCE – 23 amerikai és nemzetközi napilap tel-
jes tartalmát szolgáltatja napi frissítéssel, továbbá válogatást
nyújt több mint 200 amerikai regionális napilap cikkeibôl.
HEALTH SOURCE – 564 teljes szövegû folyóiratot tartalmaz kü-
lönbözô orvostudományi területekrôl. A beteggondozás és a
hozzá kapcsolódó témakörök különösen hangsúlyosan szere-
pelnek. 
A fejlesztés volumenét és távlatait jól jelzi, hogy már most is
van olyan sokat hivatkozott szaklap, amelynek egészen az
1800-as évek elejéig (!!) teljes szöveggel hozzáférhetôvé tet-
ték az archívumát.
Egyre inkább valósággá válik, hogy egy karnyújtásnyira (pon-
tosabban egérkattintásnyira) értékes, döntô részben lektorált
teljes szövegû tanulmányok tízmilliói állnak korlátozás nélkül
a felhasználók rendelkezésére.

»NÉMETH TIBOR 

Szakirodalom gombnyomásra
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Lendván szerepelt a Celldömölki
VSE-Mávépcell extraligás asztalite-
nisz-csapata október 15–16-án az
ETTU-kupa második fordulójában. A
tornán második helyezett lett, így
nem jutott tovább.

A rangos európai kupa második for-
dulójába jutást még szeptemberben
Cipruson harcolta ki a CVSE-Mávépcell
csapata. Obráz István tanítványai
Szlovéniába is bizakodva és tovább-
jutásra esélyesként indultak. A tét a
fôágra jutás volt, amire csak csoport-
elsôként volt lehetôség. A celldömöl-
ki csapatban Mercz Gábor, Szabó
Krisztián és Vimi Roland vette fel a
küzdelmet az ellenfelekkel, tartalék-
ként Ölbei Péter tartott a csapattal.

A négyezer lakosú Lendván, a Szlové-
nia egyetlen két tannyelvû középis-
kolájának frissen átadott sportcsar-
nokban, annak elsô sporteseménye-
ként rendezték meg a négy együttes
tornáját. A hazai és a celldömölki csa-
paton kívül az ukrán Donbass
Donetsk és a szerb Backa Palancka já-
tékosai mérkôztek a két nap során. A
csapatok játékosai három gyôzele-
mig tartó mérkôzéseket játszottak.

ETTU-kupa, férfi asztalitenisz-csapatmér-
kôzések
Lendva, október 15–16.

CVSE-Mávépcell – Backa Palancka 3:1
Mercz nehezen lendült bele a játékba
Gros ellen, a döntô játszmában viszont
simán nyert. (1:0). Szabó gyengén ját-
szott a szerbek legjobbja, Dorde ellen,
így nem volt esélye. (1:1). Vimi a dön-
tô játszmában magabiztosan nyert
Zoran ellen. (2:1). Mercz nagy csatá-
ban gyôzött Dorde ellen. (3:1). A cel-
liek a jó képességû szerbek ellen
megérdemelten gyôztek.
LM-KO Lendva – Doneck Donbass 3:0
A mezôny legjobbja, a szlovén válo-
gatott Ignatovic csak a döntô játsz-
mában tudta érvényesíteni nagyobb
tudását.
LM-KO Lendva – CVSE-Mávépcell 3:1
Mercz jól játszott, de csak egy
szettett tudott nyerni a nagyszerûen
játszó Ignatovic ellen. (1:0). Szabó
Surbek ellen játszotta a nap legizgal-

masabb mérkôzését. A végén ragyo-
gó játékkal és jó összpontosítással
gyôzött. (1:1). Obráz István edzô és
csapata biztos volt abban, hogy Vimi
a védôjátékos Lasant megveri. Az el-
sô játszmában már 6:1-re vezetett,
de nem figyelt eléggé, így veszített.
Ugyanígy volt a második játszmában
is, és a harmadikra már nem volt
esélye. (2:1). Mercz 2:1-es vezetés
után a negyedik játszmában 10:8-ról
veszített Surbek ellen. A döntôben
összeesett a játéka. (3:1). A szlové-
nek voltak a találkozó esélyesei, a
cellieknek volt esélyük a gyôzelemre,
de nem tudtak élni vele.
CVSE-Mávépcell – Donbass Donetsk 3:1
Szabó szoros játszmákban, de 3:0-ra
nyert Diduh ellen. (1:0). Mercz is
könnyedén, 3:0-ra verte Filenkot.
(2:0). Vimi gyengén játszott Gudilkin
ellen, így csak egy játszmára futotta
ellene. (2:1). Mercz az elsô játszmát
10:7-rôl elveszítette Diduh ellen, utá-
na viszont magabiztosan nyert. (3:1).
Mercz és Szabó nagyon jól játszottak,
így gyôzött a csapat.
LM-KO Lendva – Backa Palancka 3:1
Magabiztosan gyôztek a hazaiak, így
elsô helyen jutottak tovább a kupába.

Végeredmény:
1. LM-KO Lendva
2. CVSE-Mávépcell
3. Donbass Donetsk
4. Backa Palancka

»TULOK G.

Búcsú az európai kupától

szabó krisztián, vimi roland, zsámboki zoltán 

egyesületi elnök, obráz istván edzô, ölbei péter 

és mercz gábor (balról jobbra)

Alsóörs SE – CVSE-Maba-Hungária 43:30
(22:14)
Alsóörs, 100 nézô, NB II-es nôi bajnoki ké-
zilabda-mérkôzés. Vezette: Bán T., Bán E.
CVSE: Mendel – Szomorkovits L. (12),
Szomorkovits A. (8), Szilvágyi (5), Fûzfa,
Hende, Juhász (4). Csere: Balogh, Somogyi
– Farkas, Kovács, Gôcze (1). 
Salamonné Csótár Adrienn: A bajnokesé-
lyes Alsóörs jobb játékerôt képvisel. Több-
ször közel tudtunk hozzájuk kerülni.
Ifjúsági mérkôzésen 19:16-os hazai gyôze-
lem született.
CVSE-Maba-Hungária – Büki TK 21:18 (8:6)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 100 nézô,
NB II-es nôi bajnoki kézilabda-mérkôzés.
Vezette: Békés, Hofbauer.

CVSE: MENDEL – Szilvágyi (4), Szomorkovits
L. (4), SZOMORKOVITS A. (8), FARKAS (1),
GEIGER (1), Juhász. Csere: Balogh, Somogyi
– Fûzfa (2), Hende (1), Gôcze, Kovács. 
Salamonné Csótár Adrienn: A mérkôzés a
védekezésben dôlt el. Nálunk jó volt a vé-
dekezés és a kapusteljesítmény. Kemény
összecsapás volt, de végig vezettünk.
Ifjúsági mérkôzésen 28:17 arányú celli si-
ker született.
CVSE-Maba-Hungária – MKB Veszprém KC
24:18 (12:14)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 100 nézô,
NB II-es férfi bajnoki kézilabda-mérkôzés.
Vezette: Hofbauer, Szakatics.
CVSE: Horváth – Kormos (1), Pozsonyi (6),
Koronczai (1), Lendvai (2), Bakonyi (1),

Fontos pontok
Gubián (5). Csere: Kozma, Ludvig, TÓTH A. (7),
Jakab (1), Berghoffer. 
Mátés István: A második félidôben felja-
vult a védekezésünk, ehhez jó kapustelje-
sítmény is járult, támadásban pedig több
figurát fejeztünk be eredményesen. 
Ifjúsági mérkôzés nem volt.
Tapolca – CVSE-Maba-Hungária 24:24 (15:9)
Tapolca, 350 nézô, NB II-es férfi bajnoki
kézilabda-mérkôzés. Vezette: Szabó, Tóth.
CVSE: KOZMA – Kormos, POZSONYI (11),
Koronczai (2). Ludvig, Bakonyi (3), Gubián
(6), Csere: Horváth, – Jakab (1),
Berghoffer, Tóth R. (1). 
Mátés István: Az elsô játékrészben a mi
akaratunk érvényesült, 7:6-ig vezettünk.
Jött egy rövidzárlat, ami egészen 19:12-ig
tartott. Onnan araszoltunk felfelé, ekkor
mindenki az átlag felett teljesített. 
Ifjúsági mérkôzésen 35:24 arányban gyô-
zött a Tapolca.                      »VASS VERA
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1. Paks 10 9 - 1 20 - 5 27
2. Felcsút 10 8 1 1 26 - 10 25
3. Integrál-DAC 10 6 1 3 25 - 18 19
4. Gyirmót 10 5 3 2 16 - 9 18
5. Budakalász 10 5 3 2 19 - 12 18
6. Haladás 10 5 1 4 12 - 10 16
7. Siófok BFC 10 4 1 5 11 - 17 13
8. Hévíz 10 3 3 4 8 - 9 12
9. Balatonlelle 10 2 5 3 12 - 12 11
10. Barcs 10 3 2 5 14 - 20 11
11. Celldömölk 10 2 3 5 8 - 12 9
12. Kaposvölgye 10 2 3 5 13 - 18 9
13. BKV Elôre 10 2 3 5 10 - 15 9
14. Mosonmagyaróvár 10 2 3 5 9 - 15 9
15. Ajka 10 1 5 4 11 - 21 8
16. Dunaújváros 10 1 3 6 14 - 25 6

nb ii. nyugati-csoport állása

Celldömölki VSE-Mávépcell–Kaposvölgye
VSE, Nagyberki 2-4 (0-1)
Celldömölk, október 9. 500 nézô. NB
II-es labdarúgó-mérkôzés. Vezette:
Tatai (Kovács P., Schuszter).
Celldömölk: Szép – Vajda (Gyôrvári,
72. p.), Bodor, CSÁKVÁRI, Németh A.
– Zsömlye, Szabó L., Palkovics, Hegyi
– Németh J., Vér. (Somogyi, 64. p.).
Edzô: Sebestyén Attila.
Kaposvölgye: Lajkó – Tatai (Sylla, 78.
p.), BOZSÓ, TAMÁS, Szabó M., – Laka-
tos, KOVÁCS, HORVÁTH J., Horváth Z. –
ZAKAR (Dede, 67. p.), Horváth R.
(KÁRPÁTI, 25. p.). Edzô: Horváth Lajos.
Nem várt hidegzuhany érte a hazai
csapatot, amely a szezon eddigi leg-
gyengébb játékával vereséget szen-
vedett a kaposvölgyi vállalkozók
együttesétôl. Már a 8. percben Hor-
váth József egy távoli, váratlan bal-
sarkos lövéssel lepte meg Szép Ta-
mást, és már is vezetett az ellenfél.
(1-0). A 35. percben Németh József
egyenlíthetett volna, de 12 méterrôl
nem találta el a labdát. A 44. percben
viszont Zakar hagyott ki a kapu torká-
ban egy nagy helyzetet, illetve Szép
Tamás tisztázott üggyel-bajjal a gól-
vonal elôtt. A 45. percben a saját ka-
puja elôtt hat méterre Bozsó kézzel
ütött el egy labdát, a játékvezetô fur-
csa mód továbbot intett. A második
félidô jól kezdôdött, a 47. percben
Hegyi szöktette pazar labdával Szabó
Leventét, aki 14 méterrôl lôtt a kapu-
ba. (1-1). Ezzel a celli csapat el is lôt-
te puskaporát, ettôl kezdôdôen az
történt a pályán, amit az ellenfél
akart. Az 50. percben még Bodor a
gólvonalról ki tudta rúgni a gólba tar-
tó labdát, de hét perccel késôbb Hor-
váth Z. lefutotta a védelmet, és be-
lôtt labdáját Zakar 5 méterrôl a léc
alá bombázta. (1-2). A 69. percben
pedig a védôkrôl lepattant labdát

Kárpáti lôtte 12 méterrôl a jobb alsó-
ba. (1-3). A gól után az idôközben
csatárrá avanzsált Csákvári Zsolt kö-
zelrôl, egy balról belôtt labdával a 75.
percben szépíteni tudott. (2-3). A 84.
percben aztán az ellenfél végleg be-
biztosította gyôzelmét. Balszélen
Kárpáti viharzott el, és az alapvonal-
ról az érkezô Dede elé gurított vissza,
aki 6 méterrôl rúgta a felsôléc aljára
a labdát, ahonnét az a hálóba kötött
ki. (2-4).

Ajka FC–Celldömölki VSE-Mávépcell 1-1
(0-1)
Ajka, október 15. 500 nézô, NB II-es

labdarúgó-mérkôzés, vezette: Arany
T. (Raff, Balogh J.).
Ajka: Csepregi – Badics, RITTER, Giron,
KISS – Szélessy (Hauser, 53. p.), Garai,
PÁKAI (Bényi, 81. p.), Csörnyei –
Szöllôskei (Gôgös, 60. p.), FINTA.
Edzô: Jákli Péter.
Celldömölk: Szép – Vajda, Kazári,
CSÁKVÁRI, Gyôrvári – Németh J. (So-
mogyi, 88. p.), PALKOVICS, HEGYI, Né-

meth A. – SZABÓ, Vér (Zsömlye, 72.
p.). Edzô: Sebestyén Attila.
A mérkôzést a Sport 2 televíziós csa-
tornán lehetett az országban nyo-
mon követni. A két csapat küzdel-
mes mérkôzést vívott egymás ellen.
Mindkét oldalon jól megszervezett
védelem ellen kellett a támadóknak
felvenni a gyôzelem kiharcolásáért a
harcot, amely sportszerû keretek kö-
zött zajlott a pályán. Az elsô játék-
részben hiába volt az Ajkának több
helyzete, mégis a vendégek vezet-
tek. Csákvári Zsolt a 13. percben egy
szöglet utáni, rövid felszabadító fe-
jest követôen, társától hozzá kerülô
labdát kezelt le, és 17 méterrôl bal-
lal egybôl a bal alsókapufa tövére
rúgta a labdát, ahonnét az a hálóban
kötött ki. (0-1). Negyvenkilenc perces
vendégcsapat vezetése után a ha-
zaiak egy szép támadás végén
kiegyenlítettek. Szöllôskei az ötösrôl
kapásból kilôtte a hosszúsarkot. 
(1-1). Összességében az eredmény
igazságos.

»TIM

Veszélyes zónában került a CVSE

A 9. forduló mérkôzéseinek további
eredményei: Dunaújváros–Barcs 2-
4, Hévíz–Budakalász 1-2, Sió-
fok–Integrál-DAC 0-2, Mosonma-
gyaróvár–Felcsút 0-0, BKV-Elôre–
Haladás 2-1, Gyirmót-Paks 0-2,
Balatonlelle–Ajka 4-0.

A 10. forduló mérkôzéseinek további
eredményei: Haladás–Mosonma-
gyaróvár 2-0, Felcsút–Siófok 4-1,
Integrál-DAC–Dunaújváros 5-1,
Paks–Balatonlelle 2-1, BKV–Elôre-
Hévíz 0-2, Barcs–Gyirmót 3-2,
Kaposvölgye–Budakalász 0-2.

A 11. forduló mérkôzései: október
22. Celldömölk–Paks 14.30 óra.
Dunaújváros–Felcsút, Siófok–Hala-
dás, Budakalász–Ajka, Gyirmót–
Integrál-DAC, Hévíz–Kaposvölgye,
október 23. Mosonmagyaróvár–
BKV-Elôre, Balatonlelle–Barcs.

A 12. forduló mérkôzései: október
29. Haladás–Dunaújváros, Fel-
csút–Gyirmót, Integrál-DAC–Bala-
tonlelle, Paks–Budakalász, október
30. Barcs–Celldömölk 13.30 óra.
Mosonmagyaróvár–Hévíz, BKV-
Elôre–Siófok, Ajka–Kaposvölgye.
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Bevizsgált használt 
gépjármûvek

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

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

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

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

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

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

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

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

»  A P R Ó H I R D E T É S

Az új magyar vizsgálati eljárás,

a Tensioclinic Arteográfia
lehetôvé teszi, 

hogy az érelmeszesedést legkorábbi,
tünetmentes fázisában felfedezhessük.

Megelôzhetô a szívinfarktus, 
az agyi érkatasztrófa, a veseelégtelenség.

Ajánlott vizsgálat:

– ha a családban szívhalál, magasvérnyomás,
cukorbetegség fordult elô,

– férfiaknál 40 év, hölgyeknél 45 év felett,
– magasvérnyomás, cukorbetegség, magas 

koleszterinszint miatt kezelt betegeknél.

A vizsgálat ára: 5000 Ft.

DR. GALAMBOS GYÖRGY
az aneszteziológia, a fizioterápia 
és az üzemorvostan szakorvosa

CELLRUBIN Orvosi Rendelô
9500 Celldömölk, Mikes Kelemen u. 14.

Bejelentkezés: 06 20/9376-749

»Helyesbítés
Az Új Kemenesalja 19. lapszámában a trianoni emlékezésrôl szóló tu-
dósításban rosszul írtuk Pethô György nevét. Szintén ebben a lapszám-
ban, a Kiss Zsuzsanna elôadásáról szóló cikkben helytelenül jelöltük
meg a tanárnô iskoláját, Kiss Zsuzsanna Kecskeméten tanít. Az érintet-
tektôl és olvasóinktól elnézést kérünk.

»Köszönet
Köszönjük, hogy 2004. évi személyi jövedelemadója 1%-ával
támogatta a Kiscelli Templom Alapítványt. A 336.336 forintot
a celldömölki katolikus kegytemplom tetôszerkezetének
felújítására fordította. Tisztelt támogatóinkra a következô év-
ben is számítunk. Adószámunk: 19246114-1-18.

A Gáyer Gyula Általános Iskola Diák-önkormányzati Munkájá-
nak Elôsegítéséért Alapítvány ezúton mond köszönetet a
2004. évi személyi jövedelemadó felajánlott 1%-ért. A 75.500
forintot az iskola tanulóinak jutalmazására, szabadidôs progra-
mok lebonyolítására használtuk fel. További támogatásukra is
számítunk. Számlaszámunk: 11747044-20005540.

H I T E L
SZEMÉLYI KÖLCSÖN

Kezes és fedezet nélkül 200.000 Ft – 3.000.000 Ft-ig
HITELKÁRTYÁK

Elôfizetéses mobil (T-Mobile, Pannon, Vodafon) esetén
jövedelemigazolás nélkül igényelhetô

SULINET HITEL 200.000 Ft – 500.000 Ft-ig
60%-a Sulinet felhasználásra,

40%-a szabadon felhasználható
Kedvezményes kamat

HITELMEGÚJÍTÁS  Telefon: 70 521 4739

Gyermekek részére

Csoportos oktatás (10–15 fô) díja: 4.400 Ft/10 alkalom
Idôpont: hétfô és csütörtök 16.15 óra

Október 20., 24., 27., 31., november 3., 7., 10., 14., 17., 21.
Kiscsoportos oktatás (4–8 fô) díja: 4.900 Ft/10 alkalom

Idôpont: hétfô és csütörtök 17.30 óra
Október 20., 24., 27., 31., november 3., 7., 10., 14., 17., 21.

Felnôttek részére

Csoportos oktatás (10–15 fô) díja: 4.800 Ft/10 alkalom
Idôpont: szerda és péntek 17.30 óra

Október 19., 21., 26., 28., november 2., 4., 9., 11., 16., 18.
Kiscsoportos oktatás (4–8 fô) díja: 5.400 Ft/10 alkalom

Idôpont: szerda és péntek 18.40 óra
Október 19., 21., 26., 28., november 2., 4., 9., 11., 16., 18.

Oktató: Korpics István
Jelentkezés a 95/525-070-es vagy 

a 06 70/940-7278-as telefonszámokon.

ÚSZÁSOKTATÁS



PUCCOS CUCCOS

Egyes szezontermékek 
kiárusítása 50–70% 
engedménnyel   

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

Ôszi Strauss Napok
Most minden új autóhoz féláron vásárolhat téli gumikat! 

A felszerelés ingyenes!*

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

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

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

FordFiesta

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

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

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

Október végéig –20%!
– Orsók – Botok – Damilok – Kiegészítôk

Ragadja meg a lehetôséget a készlet erejéig!

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

–50

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

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

Karácsonyi és szilveszteri ajánlatokkal, 
folyamatosan megjelenô tél – tavaszi programfüzetekkel 

várjuk kedves ügyfeleinket.

Tunézia: SOUSSE, MONASTIR,   
nov. 01., 08., 15. 22.
3*-os hotel, félpanzióval, repülôvel 
1 hetes pihenés 

már 49.900 Ft/fôtôl

Egyiptom: HURGHADA  
nov. 9., 16.
4*-os hotel, all nklusive ellátással, 
repülôvel 1 hetes pihenés

már 96.900 Ft/fôtôl

Dubai, Al Ain – oázis, Ras al Khaimah
tengerpart
2005. okt. 27–nov. 04-ig (9 nap/7 éj)
félpanzióval 

már: 99.900 Ft/ fôtôl



Trenkwalder Multiman Kft.
partnercégei megbízásából keres 

2, 3 és 4 mûszakos 
munkarendbe

szombathelyi, sárvári 
és celldömölki munkavégzésre

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

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

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

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

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

Naponta friss péksütemények, kelt és leveles 
finompékáru, pizzalap, pogácsák, kalácsok és fánkok, 
hagyományos és különleges kenyerek, diétás kenyér 

és zsemle, száraztészta, csomagolt sütemény, édesség,
rágó, üdítôitalok és italporok széles választékával 

és kedvezô áraival várjuk kedves vásárlóinkat!

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

Cukorbetegek és diétázók részére ajánljuk!

Diabetikus kenyér 500 g: 300 Ft
Diabetikus zsemle 6 db/csomag: 210 Ft

Glyx kenyér 500 g: 235 Ft
Figyelje kéthetente változó akciós ajánlatainkat!

Akció október 17-tôl október 30-ig: 

Kelt kakaós párna: 69 Ft
Ne feledje: A mindennapit nálunk vegye meg!

somlókörnyéki jóléti szolgálat alapítvány, 8483 somlószôlôs

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

VÁRJA ÖNÖKET
A SOMLÓSZÔLÔSI PÉKSÉG BOLTJA,

SÜTI BÁR Celldömölkön!


