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NEM ELÉG, HOGY AZ AUTÓJA JÓL MEGY…
JÁRJON JÓL ÖN IS!

A Kolozsvár úti üzemanyagkúton a mindenkori árnál olcsóbban tankolhat
95-ös, 98-as és diesel üzemanyagot! FIGYELJE AKCIÓNKAT!

Celldömölk, Kolozsvár utcában, 
a Mesteri felé vezetô úton. 

Nyitva: minden nap 6.00–21.00
Balogh Zsolt vállalkozó 
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Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc történéseire emlékezünk az öt-
venéves évfordulón. Az ünnepi ese-
mények között városi megemlékezést
tartanak október 23-án. Délután négy
órakor kitüntetés-történeti kiállítás
nyílik az Eötvös Loránd Általános Isko-
la aulájában a 35 éves éremgyûjtô kör
gyûjteményébôl. A kiállítást dr. Holló-
sy István rendezte, Kovács Ferenc or-
szággyûlési képviselô nyitja meg.
Öt órakor az 1956-os forradalom és
szabadságharc tiszteletére megemlé-
kezés kezdôdik a Gáyer Gyula Általá-
nos Iskola alsó tagozatos épülete
elôtti téren. Köszöntôt mond Fehér
László polgármester. Ünnepi megem-
lékezô beszédet mond Hetényi Endre
képviselô. Az ünnepi mûsorban az
Eötvös Loránd Általános Iskola volt
irodalmi színpadosai szerepelnek, a
mûsort összeállította és rendezte
Rozmán László.
Az ünnepi mûsort követôen leleplezik
Illés Erika szobrászmûvész dombor-
mûvét, majd a katolikus temetôben
megkoszorúzzák Koloszár Zoltán, 56-
os áldozat sírját.

Esküt tettek az új képviselô-testület
tagjai. Az alakuló ülést október 9-én
tartották a polgármesteri hivatal
dísztermében.

Az október 1-jén megválasztott ön-
kormányzati képviselô-testület elsô,
ünnepélyes ülését korelnökként Far-
kas Zoltán képviselô vezette le. Elô-
ször dr. Smidéliusz Sándor, a helyi
választási bizottság elnöke a jogsza-
bály szerint ismertette az önkor-
mányzati választás eredményeit,
majd eredményes munkát kívánt az
új testületnek. Hangsúlyozta, hogy a
celldömölki állampolgárok többségé-
nek óhaját fogalmazza meg akkor,
amikor azt mondja: a képviselôk min-
dig a város érdekeit tartsák szem
elôtt. Kölcsönös toleranciát és komp-
romisszumkészséget kért tôlük. Dr.
Smidéliusz Sándor ezután átadta a
képviselô-testület tagjainak a megbí-
zóleveleket. Elsôként Fehér László
polgármesternek gratulált, majd a
képviselôknek kívánt eredményes
együttmûködést: dr. Baráth Katalin-
nak, Farkas Zoltánnak, dr. Fonyó Ro-
bertának, Gönye Péternek, Hetényi
Endrének, Hetényi Lászlónak, Horváth
Melindának, Kiniczky Istvánnak, Len-
gyel Lászlónak, Lukács Erzsébetnek,
Makkos Istvánnak, Pálné Horváth
Máriának, Söptei Józsefnének, Végh-
né Gyürüssy Katalinnak, Végh Szi-
lárdnak és Zsámboki Zoltánnak. Az
ünnepélyes eseményen az eskütétel
következett, elôbb a képviselôk,
majd a városvezetô tette le esküjét.
Az új képviselô-testületet és a meg-
jelenteket ezután zenés-verses mû-
sorral köszöntötték az oktatási intéz-
mények tanárai és egy diákja.
Az ülés további részében Fehér Lász-
ló polgármester ismertette program-
ját. Vázolta a városfejlesztési, mun-
kahely-teremtési, intézmény-felújítá-
si elképzelésit, hangsúlyozva a fürdô
fejlesztésének, a kórház megtartásá-
nak, az infrastrukturális fejlesztések
fontosságát. Programját az újonnan
alakult testület egyhangúlag tudo-
másul vette.
Fehér László polgármester arra tett
javaslatot, hogy két alpolgármestere
legyen a városnak, a többségben lé-
vô ellenzék azonban ezt leszavazta.
Ezután a városvezetô az alpolgármes-
teri tisztre Söptei Józsefnét javasolta.
A polgármester elmondta, hogy
amennyiben a testület a két alpol-
gármester mellett döntött volna, ak-
kor Söptei Józsefnét, Hetényi Endrét
és Kiniczky Istvánt javasolta volna,

közülük választották volna meg a két
helyettesét. Söptei Józsefné azt kérte
a városvezetôtôl, hogy késôbb tegye
meg javaslatát az alpolgármester
személyére, addig folytassanak egyez-
tetéseket.
A bizottságok számának, taglétszá-
mainak meghatározásában sem volt
mindig egyetértés. A képviselôi hoz-
zászólások után zajlott a szavazás,
melynek eredménye a következô
lett. Az önkormányzat öt szakbizott-
sággal és két részönkormányzattal
mûködik majd. A pénzügyi és gazda-
sági bizottság, a városfejlesztési és
városüzemeltetési bizottság, az egész-
ségügyi és szociális bizottság, vala-
mint az oktatási és közmûvelôdési bi-
zottság egyaránt hét-hét fôvel, a jogi
és ügyrendi bizottság öt fôvel dolgo-
zik majd, közöttük képviselôk és kül-
sôs tagok lesznek. A város polgár-
mestere javasolta egy önállóan mû-
ködô idegenforgalmi bizottság létre-
hozását, a többség azonban ezt le-
szavazta. Az alsósági részönkormány-
zat öttagú, az izsákfai részönkor-
mányzat háromtagú lesz, nem képvi-
selô tagjait városrészi tanácskozáso-
kon választják majd meg. A bizottsá-
gok összetételérôl az egyeztetések
után a következô testületi ülésen
(lapzártánk után) döntenek. Az alpol-
gármester személyére késôbb is bár-
mikor tehet javaslatot a polgármes-
ter, illetve a testület. Alpolgármeste-
re akkor lesz a városnak, ha ebben a
kérdésben a testület konszenzusra
jut, hiszen úgymond vétójoga van
mind a városvezetônek, mind a tes-
tületnek, és csak közös megegyezés-
sel választják meg az alpolgármes-
tert, akár még az idén, akár késôbb.

»TULOK GABRIELLA

Felesküdtek a városra

az alakuló képviselô-testületi ülés

Emlékezzünk
1956-ra

Nem tudom, mire az olvasó kezébe
kerül az írásom, milyen lesz az idô-
járás. Most, amikor e sorokat írom,
már jó két hete gyönyörûen süt a
nap, „tombol” az indiánnyár. Mintha
a természeti erôk is éreznék, hogy a
közép-európai emberek hangulatá-
nak szüksége van pozitív hatásra. A
kellemes napsütés felvidít bennün-
ket, mosolygósak, vidámabbak le-
szünk, szívesebben tesszük a dol-
gunkat.
Ha tehetjük, napozzunk egy kicsit,
mert ez a kora ôszi napsütés kelle-
mesebb, mint az égetô nyári, más-
részt, mert tudjuk, hogy minden
ilyen szép nap ajándék. Becsüljük
meg hát az indiánnyár minden
egyes pillanatát. Raktározzunk el
belôle minél többet a szívünkbe, és
ne gondoljunk a borongós, ôszi na-
pokra.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

» J E G Y Z E T

Nyár van
az ôszben
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Megalakult a cigány kisebbségi ön-
kormányzat képviselô-testülete. Az
alakuló ülésen a képviselôk átvet-
ték a megbízóleveleket, és esküt
tettek.

A városi önkormányzat megalakulása
után három nappal, október 12-én
tartotta elsô ülését a cigány kisebbsé-
gi önkormányzat a polgármesteri hi-
vatal emeleti dísztermében. Dr.
Smidéliusz Sándor, a helyi választási
bizottság elnöke üdvözölte a jelenlé-
vôket, közöttük a kisebbségi képvise-
lô-testület leendô tagjait, Fehér Lász-
ló polgármestert, Baranyai Attiláné dr.

jegyzôt. A választási bizottság elnöke
elôször a kisebbségi önkormányzati
választás lefolytatásának rendjérôl,
majd annak eredményérôl számolt
be. Elmondta, hogy 60 fôt vettek fel a
választói névjegyzékbe, közülük egyet
– sajnálatos módon, halálozás miatt –
törölni kellett, így 59-en szerepeltek a
névjegyzékben, ennyien vallották
magukat a cigány kisebbséghez tarto-
zónak. A választáson nyolc képviselô-
jelölt indult. A választásra jogosultak
közül végül 29-en adták le szavaza-
taikat, öt képviselôjelölt neve mellé
tehettek jelet. 114 érvényes szavazat
volt, az öt legtöbb voksot kapott jelölt
lett képviselô.
A celldömölki cigány kisebbségi ön-
kormányzat képviselô-testületének
tagjai: Bakonyi László, Bakonyi Ri-
chárd, Horváth Csaba, Kuckár József
és Molnár Péter. Nekik adta át az ala-
kuló ülésen dr. Smidéliusz Sándor a
mandátummal járó megbízó levelet,
eredményes munkát kívánva, majd a
képviselôk letették az esküt. Ezután
Baranyai Attiláné dr. jegyzô vette át
a szót, és választott a kisebbségi ön-
kormányzat egyhangú szavazással
elnököt Bakonyi László személyében,
illetve elnökhelyettest Kuckár József
személyében. A jegyzô ismertette a
kisebbségi önkormányzat mûködésé-

vel járó teendôket, feladatokat és jo-
gokat. Hangsúlyozta, hogy a telepü-
lési és kisebbségi önkormányzat egy-
mással mellérendelt viszonyban van.
A cigány önkormányzat évente négy
ülést köteles tartani, és éppen úgy
éves költségvetéssel bír, mint a váro-
si önkormányzat. Az újonnan mega-
lakult kisebbségi képviselô-testület
tagjai egyhangúlag arról döntöttek,
hogy az ez évi tiszteletdíjukat nem
veszik fel, az összeget más célra – va-
lószínûleg karácsonykor – használják
fel. A kisebbségi önkormányzat vá-
laszthat magának nevet és jelképet
is, illetve megnevezheti saját ünne-
peit is. 
Az új testületnek Fehér László polgár-
mester gratulált, és kérte, hogy az
egész cigány közösség érdekeit kép-
viseljék a testületi munkájuk során.
Elmondta, hogy a városi önkormány-
zat egészségügyi és szociális bizottsá-
gának tagjai sorába várják a kisebbsé-
gi önkormányzat képviselôjét is.
Celldömölkön 1994 és 1998 között
mûködött cigány kisebbségi önkor-
mányzat. Akkor a családok közötti el-
lentétek miatt nem volt gördülékeny
a mûködésük. A jelenlegi képviselô-
testület azonban esélyt lát az egész
kisebbség érdekképviseletére.

»TULOK G.

Cigány kisebbségi testület

esküt tettek a kisebbségi önkormányzat képviselôi

Kistérségünkben is rendben zajlottak
le az önkormányzati választások.
Egyedül Kemenesmagasiban nem in-
dult újra a volt polgármester, s ezzel
együtt hét községben választottak új
vezetôt a települések lakói. Az októ-
ber 1-jei önkormányzati választások
eredményei a következôk: Bobán
Szabó Ferenc, Borgátán dr. Tóthné
Zentai Éva (új), Csöngén Baranyai Er-
nô, Dukán Kardos Árpád (új), Egyhá-
zashetyén Majthényi László, Jánoshá-
zán Keresztes István, Karakón Takács
János, Keléden Cilinger Ferenc, Ke-
meneskápolnán Antók Zoltán, Keme-
nesmagasiban Kovács Károly Vilmos

(új), Kemenesmihályfán Cseledi Jenô,
Kemenespálfán Biczó Péter, Keme-
nessömjénben Zseli Róbert, Keme-
nesszentmártonban Kovácsné Pécsi
Eszter (új); Kenyeriben Tuba Ferenc,
Kissomlyón Tóth Ferenc, Köcskön Var-
ga Józsefné, Mesteriben Fehérné Bo-
kányi Judit (új), Nagysimonyiban
Szlama József, Nemeskeresztúron
Szép József, Nemeskocsban László Er-
vin, Ostffyasszonyfán Gecse József,
Pápocon Horváth Tiborné (új), Szer-
gényben Piri Balázs (új), Tokorcson
ifj. Dömölki Lajos, Vönöckön Riczinger
János lettek a települések polgár-
mesterei.

Új feladattal bôvíti szakszolgálati el-
látásait a Celldömölki Kistérség Ön-
kormányzatainak Többcélú Társulása.
Takács Mária, a kistérségi munka-
szervezet referense elmondta, hogy
a már jól mûködô logopédiai, gyógy-
testnevelési feladatellátás mellett ja-
nuártól a fejlesztô felkészítést is vég-
zik.  Ezt a szolgáltatás a Vas Megyei
Pedagógia Intézet megszûnése miatt
kérték a társulástól, hiszen ezt a
feladatot ez idáig ôk koordinálták a
kistérségben. Mivel novemberben
kell igényelni az ellátottak után járó
normatívákat, az általános iskolás
gyermekek orvosi szûrését már elvé-
gezték. A gyógytestnevelés nem az
iskolai testnevelés órákról való fel-
mentést jelenti, hanem egy plusz
szolgáltatást, ahol a rászoruló gyer-
mekek megkapják a nekik megfelelô
segítséget képzett gyógytestnevelô
irányításával.

» Helyesbítés
Lapunk 19. számában írtunk a Ne-
meskocsban rendezett alkotótábor-
ról. Az írásban hibásan szerepelt Il-
lés Erika segítôjének neve: helye-
sen Balogh Hajnalka. Az érintettôl
és olvasóinktól elnézést kérünk.

Kistérségi polgámesterek Szakszolgálat
új feladattal

A Létminimum Alatt Élôk Társasága
kéri a lakosságot ruha, cipô és bútor
folyamatos adományozására. A beér-
kezett adományokat a rászorultak kö-
zött osztják szét. Érdeklôdni a 06
70/584-8487-es telefonszámon lehet.

Adományosztás
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A sajtószabadság és a cenzúra
Az új képviselô-testület alakuló ülé-
sén vetette fel Makkos István képvi-
selô az önkormányzati médiumok –
az Új Kemenesalja és a TV-Cell –
felügyeletét, erre egy ad hoc bizott-
ság létrehozását javasolta. Fehér
László polgármester ezt a felvetést
nem támogatta, nem tette fel javas-
latra. Baranyai Attiláné dr. jegyzô ki-
fejtette, hogy képviselôi indítvány-
ként foglalkozni kell a javaslattal, a
polgármesternek lehetôsége van ar-
ra, hogy a testületnek megfontolásra
visszaadja az ügyet. Ezután Makkos
István visszavonta a javaslatot, és kö-
zölte, hogy többségben vannak, így
leszavaznák a polgármestert. Mind-
ezek után önmérsékletre intette a
médiumokat.
Makkos István az ad hoc bizottság
létrehozásának felvetésekor el-
mondta, hogy a bizalom megmara-
dásának érdekében van erre szük-
ség. Mint mondta, a médiának nagy
szerepe volt a választási kampány-
ban, sôt már a ciklusban is. Hiszen
nem mindegy, hogyan tálalja az ese-
ményeket, hogyan foglalkozik bizo-
nyos emberekkel. Meghatározó véle-
ményt alakíthat ki a lakosság bizo-
nyos körében, elôfordulhat, hogy
„ezek a vélemények nem teljesen
objektív tapasztalások alapján kelet-
keznek”. Makkos István azt is mond-
ta, hogy „mi szeretnénk ezeket a fél-
reértéseket elkerülni a jövôben, ami
a médiában megjelent írásokból, mû-
sorokból keletkezhetnek, és a békés
együttmûködés érdekében javasoljuk
a bizottság létrehozását öt fôvel”. Az
ötfôs bizottság felügyelte volna az Új
Kemenesalját és a TV-Cellt addig,
amíg az oktatási bizottság meg nem

alakul, azután az oktatási bizottság-
nak adták volna át a feladatot. Felve-
tette azt is, hogy foglalkozni kell az-
zal, maradjon-e az Új Kemenesalja,
ilyen újság maradjon-e, ilyen témák-
kal foglalkozzon, ilyen információkat
adjon, kerüljön-e ennyibe. Az ad hoc
bizottságba három fôt ôk delegáltak
volna – dr. Fonyó Robertát, Horváth
Melindát és magát Makkos Istvánt – a
többieknek felajánlották, hogy két
fôvel vegyenek részt a bizottságban.
Az Új Kemenesalja Szerkesztôsége
néhány dologra szeretne reagálni.
Az Új Kemenesalja kiadása kapcsán –
mint most is – a költségei szerepel-
nek fontos tényezôként. Valóban,
sokkal többe kerül, mint 2002 elôtt.
Azonban a költségeket a nyomdára
fordított összeg növelte meg, hiszen
a szerzôi, szerkesztôi és tördelôszer-
kesztôi munkálatokat akkor is el kell
végezni, ha csak pár száz példányban
adják ki, és akkor is, ha pár ezer pél-
dányban. 2002 elôtt az Új Keme-
nesalja szûk körben volt ismert a vá-
rosban, pár száz darabot nyomtattak
belôle. Volt pár száz elôfizetôje, vol-
tak tiszteletpéldányok. Volt tehát a
városnak egy lapja, amit a város ke-
véssé ismert. A városban élôk tájéko-
zottságát akarta növelni a 2002-ben
felállt képviselô-testület – ez egyéb-
ként egy korábbi, celldömölki közvé-
lemény-kutatás észrevétele is volt –,
amikor azt mondta: juttassuk el min-
denhova, ingyenesen. 
Az Új Kemenesaljában írunk a város
közéletérôl, politikáról, kultúráról,
gazdaságról, sportról, helyet kapnak
az intézmények, közérdekû informá-
ciók, kistérségi történések, olvasói
megnyilatkozások és észrevételek,

szórakozás rejtvény formájában. Nem
tudjuk tehát, milyen témákra gon-
dolt még Makkos István.
Az Új Kemenesalja alapítója Celldö-
mölk Város Önkormányzata. Az új-
ságban többször megnyilvánult a vá-
ros vezetôje. Tette ezt 2002 elôtt
Makkos István, illetve 2002 után Fe-
hér László. Megnyilvánulhatott más
is, ha akart. Azért ne vádolják az új-
ságot, mert nem volt akarat. A szó-
lásszabadság él.
A sajtótörvény szerint a lap alapítójá-
nak legfontosabb jogai és kötelezett-
sége közé tartozik, hogy meghatá-
rozza a lap célját, jellegét, valamint
irányvonalát, és azt ellenôrizze. A vá-
ros önkormányzatának oktatási bi-
zottsága eddig is felügyelte a mun-
kánkat. A felelôs szerkesztô többször
beszámolt az oktatási bizottságnak a
munkánkról, illetve a város minden-
kori mûvelôdési és oktatási szakrefe-
rense tagja a szerkesztôbizottságnak.
A lap alapítójának joga és kötelessé-
ge az is, hogy gondoskodjon a lap
mûködési feltételeirôl, vagyoni fele-
lôséggel tartozik a lap mûködéséért,
és dönt a szerkesztôség vezetôjérôl.
A magyar alkotmány elismeri és vé-
di a sajtó szabadságát. Ezen belül
rámutat az elôzetes cenzúra tilal-
mára. Vagyis, ha az eddig is gyako-
rolt felügyeleten kívül Makkos István
arról is szeretne dönteni, hogy mi-
lyen információ jelenjen meg az új-
ságban, akkor nem tartja tiszteletben
a sajtószabadságot. Az önkormány-
zat megjelölheti a lap jellegét,
irányvonalát, kinevezheti a szer-
kesztôség vezetôjét, de cenzúrát
nem alkalmazhat.

»AZ ÚJ KEMENESALJA SZERKESZTÔSÉGE

Önmérséklettel írom ezt az írást.
Felszólítottak erre. Azért megemlí-
teném, hogy az utóbbi években fo-
lyamatosan önmérsékletet tanúsí-
tottam.
Önmérsékletet tanúsítottam akkor,
amikor el nem követett hibáért – egy,
az Új Kemenesaljában megjelent po-
litikai tartalmú cikk miatt – nyilváno-
san sajtó-helyreigazítást kértek tô-
lem. Erre a lehetôséget felkínáltam,
megjegyezve, hogy magnófelvétel
van az adott sajtótájékoztatóról, így
bizonyítani tudom, hogy az hangzott
el, amit megírtam. Azóta sem érke-
zett jelzés a helyreigazításra, igaz, el-

nézést sem kértek, pláne nem nyilvá-
nosan.
Önmérsékletet tanúsítottam akkor,
amikor egy gyûlésen „meghirdetett
forradalomról” írtam, minek követ-
keztében meghurcolták a nevemet.
Önmérsékletet tanúsítottam akkor,
amikor a „tinédzser politikus” az ut-
cán többször „beszólt”. Akkor is, ami-
kor a celldömölki, magánkiadású új-
ság szidott engem és a munkatársai-
mat. Akkor is, amikor a celldömölki,
magántelevízió operatôre a hátam
mögé állva „szekusozott le”.
Most is önmérsékletet tanúsítok. Szí-
vesen megmutatom Makkos István

Önmérséklettel
úrnak, milyen szerzôdésem van a vá-
rossal, mennyi a fizetésem, bár az er-
rôl szóló információt a választási
kampány során már megszerezték
maguknak. Csak tudnám, mire akar-
ták felhasználni?
És önmérsékletet tanúsítottam akkor
is, amikor az új képviselô-testület
alakuló ülésének másnapján többen
megjegyezték: A testület még nem
foglalkozott olyan fontos ügyekkel,
mint például városi költségvetés, in-
tézmények vagy éppen fejlesztések.
Miért éppen az Új Kemenesalja felet-
ti felügyelet megszerzése a legfonto-
sabb Makkos úrnak? Önmérsékletet
tanúsítottam, és nem mondtam el a
véleményemet.

»TULOK GABRIELLA 
felelôs szerkesztô
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A vért, mint gyógyító eszközt, a 20.
század eleje óta használják, amikor a
tudományos technikai fejlôdés ered-
ményeként lehetôség nyílt a vércso-
portok meghatározására. Azóta már
az orvostudomány és a gyógyítás
nélkülözhetetlen kellékévé vált.
Nemcsak nagyobb mûtéteknél, bizo-
nyos életmentô beavatkozásoknál,
de a gyógyszerek gyártásánál is nagy
szerepet játszik. Celldömölkön nagy
hagyományi vannak a véradásnak.
Azonban el kell mondani azt is, hogy
az új véradók száma egyre csökken.
Mi lehet vajon ennek az oka? A roha-
nó élet, az állandó stressz vagy egy-
szerûen csak az, hogy az emberek
nagy része a mindennapi gondokon
túl egyszerûen nem ér rá embertársai
problémáival foglalkozni?
Bárhogy is van, köszönet illeti azokat
a véradókat, akik másokon önzetle-
nül segítenek, talán életet mente-

nek. Hiszen ha egy baleseti sérültet,
egy szülô nôt vagy gyermekét nem
tudnak idôben a neki megfelelô vér-
rel ellátni, annak túlélési esélyei je-
lentôsen lecsökkennek. A celldömölki
vérellátó és a Vöröskereszt helyi szer-
vezetének vezetése rendszeresen
kéri a celli és a kistérségi lakosokat
véradásra. Az egyéneken túl szerve-
zeteket, vállalatokat, állami és önkor-
mányzati illetve magán kézben lévô
intézményeket keresnek fel abban a
reményben, hogy hívó szavuk meg-
hallgatásra talál. Így jutottak el a
szombathelyi székhelyû Nett Pack
Kft. celldömölki telephelyére. A kft.
40 és 67 százalékban orvosilag iga-
zolt, megváltozott munkaképességû
személyeket alkalmaz. Minden kor-
osztály megtalálható a foglalkozta-
tottak között, kivétel azok, akik elérik
az öregségi nyugdíjhatárt. A celldö-
mölki kirendeltség vezetôje, Kiss Im-

Vérrel segítenek
réné elmondta, hogy több éve van
kapcsolatuk a helyi Vöröskereszt
szervezetével, készségesen állnak
rendelkezésre, ha arra szükség adó-
dik. Általában kétszer adnak vért
évente. Az idén október 5-én volt az
elsô ilyen alkalom. Hatan tudtak segí-
teni embertársaikon, bár a jelentke-
zôk száma jelentôsen több volt,
egészségügyi szempontból ôk most
nem adhattak vért. Vass Károlyné
immár 34. alkalommal vett részt vér-
adáson. A vállalatnál ösztönzik és
megköszönik dolgozóiknak e nemes
cselekedetet.
A celldömölki Vöröskereszt vezetôje,
Mátis Katalin köszönetét fejezi ki az
önfeláldozó magatartásért, amely
példaértékû lehet mindenki számára.
Olyan emberekre lehetünk büszkék,
akik maguk is többé-kevésbbé segít-
ségre szorulnak, akik a mindennapi
életben már többször bebizonyítot-
ták: egymásért, egymással összefog-
va csodákra vagyunk képesek. S az
élet maga felér egy csodával.

»TAKÁCS M. TÜNDE

Nyolcadik alkalommal rendezték
meg a pszichiátriai szenvedélybete-
gek sport- és kulturális találkozóját
Intaházán. Az október 4-ei rendez-
vényre Nyugat-Dunántúl számos in-
tézményébôl érkeztek vendégek.

Bár az idôjárás rossz volt, az idôt jól
töltötték el a találkozó résztvevôi. A
Kemenesaljai Egyesített Kórház pszi-
chiátriai rehabilitációs osztálya nyol-
cadik éve szervezi a rendezvényt,
mindig nagy megelégedésre. Az idei
találkozóra több nyugat-dunántúli
megye településeirôl – például Báza-
kerettyérôl, Kehidakustányról, Kapu-
várról, Szombathelyrôl, Sárvárról,
Vasvárról, Acsádról, Dénesfáról,

Szentgotthárdról, Gyôrbôl – érkeztek
csoportok az intaházi intézménybe.
A délelôtti köszöntôn elsôként dr.
Mazur Sándor, a celldömölki kórház fô-
igazgató-fôorvosa szólt a megjelentek-
hez. Kiemelte a házigazdák lelkes és
gondos elôkészítô munkáját, majd
örömteli találkozást, sok szeretetet kí-
vánt a résztvevôknek. Dr. Grósz Pál, az
intaházi intézet orvos-igazgatója az in-
tézményt érintô finanszírozási problé-
mát érintette rövid beszédében. Mint
mondta, a gondok ellenére is mûköd-
niük kell a betegek érdekében. Elmond-
ta, hogy a rendezvény elôtti viharos éj-
szakai idôjárás miatt két alkalommal
kellett a tûzoltókat hívniuk, erre utalva
tette hozzá, hogy ôk is „tüzet oltanak”
a tevékenységük során, ha szükséges.
A mintegy százötven vendég és a há-
zigazdák közösen töltötték el a na-
pot. A vezetôket szakmai kerekasz-
tal-beszélgetésre hívták. A betegek
elôször egy tízállomásos akadályver-
senyen mérték össze ügyességüket,
egyebek mellett célbadobás és pala-
csintasütés is volt, majd darts-
versenyt tartottak. Délután a Tiéd a
színpad elnevezésû programon bárki
mikrofon mögé állhatott, vagy éppen
tánctudását mutathatta meg. Tánc-
cal, bállal fejezôdött be a délután.

Szenvedélybetegek találkozója

Dr. Nemes Vazul, egykor Celldö-
mölkön is szolgáló plébánosnak
állítanak emléktáblát születésé-
nek századik évfordulója alkalmá-
ból. A kéréssel a plébános hozzá-
tartozói keresték fel az önkor-
mányzatot. Dr. Nemes Vazul 1940
– 1950 között szolgált Celldömöl-
kön, az idôsebb generációk emlé-
keiben máig él. Ezután Vas megye
határszéli falvaiba – Ivánc, Csem-
peszkopács – került, majd az
1956-os forradalom idején a hívek
visszavitték Celldömölkre. A forra-
dalom bukása után ismét távoznia
kellett.1993-ban Pannonhalmáról
elhozták szeretett plébánosuk ma-
radványait, és a celli kegytemp-
lom kriptájában helyezték örök
nyugalomra. A centenáriumi egy-
házi és városi megemlékezést ok-
tóber 29-én, a dr. Nemes Vazul
születési évfordulója elôtt egy
nappal tartják. Ennek keretében
avatják majd fel a bencés rendi
plébános emléktábláját a jelenlegi
Városháza, az egykori rendháznál.

A nyolcadik találkozó résztvevôi

Emléktábla 
a plébánosnak
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A „Sághegyi Szüreti Napok 2006” ren-
dezvénysorozat keretében Ambrus
Lajos író elôadását és egy elfeledett
drámából részleteket hallhatott a kö-
zönség október 2-án a KMKK Kresz-
nerics Ferenc Könyvtárában. Berzse-
nyi Dániel és Dukai Takács Judit, a
„niklai remete” és a „magyar Sapphó”
alakját, költészetét és a kort – mely-
ben élniük kellett – megidézô, életraj-
zi elemekben gazdag drámarészletek
elôtt a  Dukai Takács Judit Játékszín
Alapítvány versmondó versenyének
helyezettjei elôadásában elhangzot-
tak a költônô versei is. A dráma Deák
Gyula Berzsenyi estéje címû darabja

volt, mely a Nyugat 1921/7 . számá-
ban jelent meg, majd hamarosan be
is mutatták. A darabot Németh Tibor,
a Kresznerics Ferenc Könyvtár veze-
tôje fedezte fel a Kemenesaljai Élet-
rajzi Lexikon összeállítása közben.
Berzsenyi Dániel és Dukai Takács Ju-
dit halálának 170. évében jutott el az
írás a közönséghez: a Soltis Lajos
Színház elôadásában hallhattak rész-
leteket a darabból. A megsebzett
magányos Berzsenyi (Nagy Gábor)
és a ragyogóan szép és tehetséges
Judit (Nagy Zsuzsanna) párbeszéde
mûvészi és emberi konfliktusokkal
teli veretes nyelvezetû irodalmi ku-

riózum. Az olvasószínházi elôadást
Solténszky Tibor dramaturg, a Ma-
gyar Rádió Rádiószínházának vezetô-
je rendezte, és vállalta a narrációját
is. A színház társulatából közremûkö-
dött még B. Péter Pál és Bruchner
Roland. 
Ambrus Lajos József Attila-díjas író
zárszó elôadásában a két költô mû-
vészetének ápolását hangsúlyozta és
azt, hogy Kemenesalja  irodalmi ha-
gyományai folytonosak. A különbözô
korok költôit-íróit láthatatlan szálak
kötik össze Berzsenyitôl  Dukai Ta-
kács Juditon át Weöres Sándorig.

»P. Horváth Mária

Két költô Kemenesaljáról

» Berzsenyi Dániel 
A magyar irodalom nagy magányosa,
a „niklai remete” jómódú és régi kö-
zépbirtokos nemesi család egyetlen
fiaként 1776. május 7-én született
Egyházashetyén. A kezdetben gyen-
ge szervezetû gyerek tízéves koráig
nem került iskolába, apja tanította
meg két hét alatt a betûvetésre.
1788-ban, tizenharmadik életévében
került a soproni evangélikus líceum-
ba. Kisebb megszakításokkal hét esz-
tendôt töltött itt. 1796-ban tért haza
Hetyére, ahol a titokban versírásra
kapott ifjú viszonya tovább romlott
apjával, aki – állítólag – könyveit, kéz-
iratait eltépve, gyertyáit eloltogatva
próbálta lenevelni fiát a szerinte ne-
mesemberhez nem méltó foglalatos-
ságról. 1799. május 22-én kötött há-
zasságot másodunokahúgával, a ti-
zenhat esztendôs, tehetôs Dukai
Takách Zsuzsannával. A házassággal
megkapta a kemenessömjéni birto-
kot is: az ifjú pár itt kezdte meg önál-
ló gazdálkodó életét. 
1802-ben került a nemesdömölki
evangélikus gyülezetet élére Kis Já-
nos költô, Kazinczy barátja, akinek
Berzsenyi megmutatta néhány ver-
sét. Berzsenyi, egy birtokvásárlást
követôen, 1804-ben Niklára költö-
zött. 1808-ban, Kis János közvetítésé-
vel hetvenhét verset tartalmazó kézi-
ratát küldte el Kazinczynak, aki
felajánlotta segítségét a kötet szer-
kesztésében. 1810-ben versesköteté-
nek ügyében Pestre utazott, ahol ta-
lálkozott Kazinczy barátaival, akikre
vidékiessége miatt nem tett túl jó
benyomást, s akiknek társaságában
magát is idegennek érezte. 

Verseinek elsô kiadása végül 1813-
ban jelent meg, amit három évvel
késôbb követett a második. 
Berzsenyi verseirôl a Tudományos
Gyûjtemény 1817. júliusi számában
Kölcsey Ferenc írt kritikát, amelyben
fôként dagályossága és nyelvi pro-
vincializmusa miatt kárhoztatta Ber-
zsenyit. 
Kölcsey kritikáinak évekig betege
lett, irodalmi levelezéseit is felfüg-
gesztette. 1833-35 között írta meg A
kritikáról címû tanulmányát. Ebben
az idôben már sokat betegeskedett,
1836. február 24-én nyolcnapi súlyos
szenvedés után hunyt el Niklán,
ahonnét egész életében visszavá-
gyott szülôföldjére, Kemenesaljára,
melynek máig legnagyobb tájfestô
költôje.

» Dukai Takách Judit
Dukai Takách Judit – költôi nevén
Malvina – 1795. szeptember 4-én
született Dukán. A kemenesaljai evan-
gélikus hagyományokhoz híven Sop-
ronban tanult, majd megszakította
tanulmányait, hogy beteg édesanyját
ápolja. Anyja betegágyánál fogal-
mazta elsô versét. Versei kéziratos
másolatokban terjedtek, így jutottak
el – Horváth József Elek közvetítésé-
vel – Berzsenyihez, Kazinczyhoz, Kis
Jánoshoz, Kresznerics Ferenchez és
Döbrentey Gáborhoz, akik felfigyel-
tek Judit tehetségére. Lírájára legin-
kább Berzsenyi Dániel útmutatása
hatott, akivel egyébként rokoni kap-
csolatban is állt, hiszen a „magyar
Horatius” felesége Judit unokanôvé-
re, Dukai Takács Zsuzsanna volt. Dani

uraság rokoni-baráti alapon csak
Dudinak nevezte „költôtársát”. Elsô,
nyomtatásban megjelent versét Döb-
röntei közöltette az Erdélyi Múzeum-
ban. 1815-ben Festetics György meg-
hívta a keszthelyi Helikon ünnepség-
re, amelyeken házasságáig rendsze-
resen részt vett, sôt a vendéglátó ál-
tal adományozott irodalmi díjakból is
részesült. Sikerének titka elsôsorban
abban rejlett, hogy szinte megteste-
sítette a polgárosult hazai nôideált:
több nyelven olvasott, zenélt, vala-
mint járatos volt a poétikai és eszté-
tikai tudományokban is. Dukai Takács
Judit irodalmi közszereplése 1818-
ban, huszonharmadik születésnapján
történt házasságkötésével véget ért,
lírájának éltetô forrásai elapadtak. Az
esküvô után férje, Geöndötz Ferenc
felsôpatyi birtokán élt, s itt minden
idejét lefoglalta a gazdaság, a férj és
az egymás után születô négy gyer-
mek. Asszonykorában írt költemé-
nyei az életbe való belenyugvásáról
tanúskodnak, a felszíni nyugalom
azonban belsô izzást, nyugtalanságot
és kielégületlenséget takar. Elsô férje
1830-ban meghalt, két év múlva Ju-
dit titokban kötött házasságot Ágfal-
ván Patthy István ügyvéddel. Ebbôl a
házasságból egy fiú és egy 11 napot
élt leány született. A kislány születé-
sét követôen 1836. április 15-én Judit
tüdôvész következtében Sopronban
hunyt el. Földi maradványait április
19-én a dukai temetôben helyezték
örök nyugalomra.
(A két költô életrajza a Kresznerics
Ferenc Könyvtár – www.cellbibl.hu –
Magyar Életrajzi Lexikonának kivo-
nata.)

Berzsenyi Dániel, 
Dukai Takács Judit, 
a „niklai remete” és 
a „magyar Sapphó”
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Most, a szüret idején rendszeres beszédté-
ma a borászat. Többet beszélünk a bor
gyógyító hatásáról is, talán nem is véletle-
nül. A jó bor érték. Hosszan lehetne sorol-
ni élettani kedvezô hatásait, ha betartjuk a
mértéket. Már Pázmány Péter hitszónok
hangsúlyozta: a mértékletes borital a lé-
leknek vidámsága.
Tudjuk, értéket a munka teremt, nagyon
igaz ez a bor elôállítására. Mennyi verejték
elfolyik, mire a szüretelôk, mint puttony-
hátú óriás csigák, begyûjtik a termést, és
hordókba kerül.
A jó bor elôállításához gazda tudásán kívül
fontos elem a megmérettetés, a borver-
seny, mert jelzésértéke van. Érdemes a
véleményekre odafigyelni. A borver-
sennyel kapcsolatban jutott eszembe a kö-
vetkezô történet.
Harmadéves kertészmérnök-hallgatók bor-
minôsítésbôl vizsgáznak Budafokon. A
vizsga tárgya 25–30 féle bor érzékszervi
minôsítése. Elôször a fehérborok következ-
nek, mindenki elmondja a véleményét,
pontoz. A vörösborok mindig a végére ke-
rülnek, az értékelés hasonló módon törté-
nik, mint a fehéreknél: szín, illat, íz, zamat,
összbenyomás. Akkor Othelló fajtát hasz-

náltak, de a hozzáadott színezékital aránya
a tíz százalékot nem haladhatta meg. Meg-
történik a borminôsítés, mondják a pont-
számokat, a kiegészítô Othelló arányát 8-
10 százalékra teszik. Kivéve a barátomat, ô
azt mondja: szép ez a bor, de az Othelló
aránya húsz százalék. Erre a többiek, akik
jól megtanulták a leckét, felhorkannak,
harmadéves korában hogyan mondhat
ilyet.
Vége van a vizsgának, szétszóródnak. A
vizsgáztató odamegy a barátomhoz, és
azt kérdi: honnan tudta, hogy húsz száza-
lék Othelló van a vörösborban. Kérem,
tanár úr, én sági gyerek vagyok, nálunk,
a híres Ság hegyen Othelló szôlôbôl ké-
szül a vörösbor, számban van az íze. A ta-
nár nem szól sem semmit, de a vállát
megveregette. Utána közös beszélgetés,
további borok kóstolása következett, a
professzor jó hangulatba került, elszólta
magát. Hölgyek is voltak a hallgatók kö-
zött, rámutatott egy szépen kifaragott
dombormûre az egyik hordón, azt mond-
ja: az ilyen hordókban van ám az igazi fi-
nom bor, amitôl a szobrászok, festôk
ilyen szép kemény mellû nôket tudnak
alkotni.

A város két középiskolája október 9-én és
10-én várta nyílt nappal a továbbtanulni
szándékozókat és szüleiket. A Berzsenyi
Dániel Gimnáziumban mindkét nap szép
számmal jelentek meg a diákok és az ôket
kísérô felnôttek, hogy betekintést nyerje-
nek a gimnáziumban folyó munkába, mi-
nél több információt megtudhassanak a
válaszható képzési formákról, és órákat
látogassanak. Mindkét napon elsôként ál-
talános tudnivalókat hallhattak a gimná-
ziumba érkezôk. Vinter József igazgató az
intézmény ebédlôjében tartott ismertetôt
hétfôn a hatodikosoknak, kedden a nyol-
cadikos diákoknak és szüleiknek a gimná-
ziumról, a hatosztályos, illetve a négyosz-
tályos, valamint az intenzív nyelvi elôké-
szítô évfolyam utáni négy évfolyamos
képzésekrôl. Az általános tájékoztató után
mindkét napon a második és harmadik
tanórákat látogathatták a diákok. A gim-
názium változatos kínálatából mindenki
találhatott érdeklôdésének megfelelôt. Az
alap és emelt óraszámú nyelvi órák mel-
lett szinte minden tantárgy tanórájába be-
kapcsolódhattak a hatodikosok és a nyol-
cadikosok. 

Október 10-én reggel várták az érdeklôdô-
ket a Mûszaki Szakközépiskola és Szakis-
kola ebédlôjébe. Az iskola által nyújtott le-
hetôségek iránt nagy érdeklôdés mutatko-
zott, hisz megtelt a rögtönzött konferen-
ciateremmé változott ebédlô. Az iskola jel-
legérôl, arculatáról a szakképzés keme-
nesaljai helyzetérôl és a jövôbeni elképze-
lésekrôl Sipos Tibor igazgató beszélt, akitôl
Bertha Gyula gyakorlati oktatásvezetô vet-
te át a szót, és ismertette a 2007/2008-as
tanévben indítandó szakmákat. Az eddig is
népszerû szakmák mellett újdonságként a
mechatronikai mûszerész és a pék-cukrász
képzést indítja az iskola az új tanévben.
Szomju Tamás igazgatóhelyettes az óraszá-
mok ismertetésén túl a továbbtanulás esé-
lyeirôl és az iskola nyújtotta további lehe-
tôségekrôl szólt. A nyílt nap további részé-
ben a vendégek betekinthettek az iskola
mindennapjaiba. Tanórákat látogattak, és
tanmûhelyeket kerestek fel az iskola iránt
érdeklôdô nyolcadikosok és szüleik. Mind-
két intézmény továbbra is szívesen ad fel-
világosítást a továbbtanulni szándékozó
diákoknak.

»V.V.

A Berzsenyi Dániel Gimnázium 22 diákja
és három pedagógusa vesz részt a Pannon
Lapok Társasága által indított SÉTA, Sajtó
és tanulás címû projekt VII. médiaprog-
ramján. A program október 2-ától novem-
ber 24-éig tart, mely idô alatt a diákok és
tanáraik ingyen kapják a Vas Népe napila-
pot, valamint a csoport 1–1 példányban a
PLT többi napilapját és a Vasárnapi Vas
Népét. A projekt ideje alatt a vállalkozó
kedvû diákoknak lehetôséget biztosítanak
publikálásra a Vas Népe hetente megjele-
nô SÉTATÉR címû oldalán, valamint a négy
megye legkiemelkedôbb írásait decem-
berben, egy mellékletben is megjelente-
tik. A program végén a részt vevô diákok
névre szóló oklevelet kapnak. A gimná-
zium tanulói jelenleg a program elején új-
ságolvasással, a rovatok tanulmányozásá-
val foglalkoznak. 

Borbírálat és egyebek Tel-múlt az idô, a hallgatóból tanársegéd
lett kultúrmérnöki karon. Egyszer a
szigetcsépi tangazdaság vezetôje, évfo-
lyamtárs meghívja a barátomat, tûzzön ki
egy nyomvonalat. A kérést teljesítette. Mit
fizetek? Kérdezi. Mit fizetnél, semmit,
majd a pincében iszunk egyet. Borozgat-
nak a hatalmas hordók között, egyszer
csak megjelent Katona Zsigmond, a szôlé-
szeti és Okáy Iván, a kertészeti tanszék ve-
zetôje. Borozgatnak, majd kijönnek leve-
gôzni. Okáy Iván azt mondja: Idenézz, Zsi-
ga, itt lesz az általad kinemesített szôlôte-
lep. Mi lesz a neve? Katona dicsôsége. A te
szôlôtábláidat az általam nemesített szil-
vasorok fogják szegélyezni. Mi lesz a szil-
va neve? Okáy tojásai.
Egyébként Katona professzor az ötvenes
években zsûrielnök volt a Ság hegyi bor-
versenyen. A nemesítôtelepet pedig azóta
is Katona-telepnek hívják. Sokszor megfor-
dult ott Szakály Dezsô, aki a telep új, K-
jelzésû fajtajelöltjeibôl néhányat megho-
nosított a Ság hegyen.
Barátom, ha élne, bizonyára tagja lenne a
borbírálóknak, és ahogy például a vegyes
boroknál, ki-ki megnevez egy-egy domi-
náns fajtát, elképzelem, ahogy poharát
megemelve azt mondja: elfogadom az
urak véleményét, de érzékelem még a
Szakály által idehozott ezerfürtû ízét.

»KÁLDOS GYULA

Nyílt nap a középiskolákbanSÉTA
diákoknak
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Országos páros akrobatikus rock and
roll táncversenynek adott otthont vá-
rosunk október 14-én a sportcsarnok-
ban. Kilenc esztendeje nem volt or-
szágos rock and roll táncverseny Vas
megyében, a házigazda celldömölki
Rocky-Dilly Akrobatikus Rock and Roll
Sporttánc Club folyamatos kiváló
eredményeinek köszönheti, hogy el-
nyerték a rendezés jogát. Koszogovits
Norbert, a csapat vezetôje és edzôje
elmondta, hogy a megmérettetésen
tizenöt város – Budapest, Szeged,
Ózd, Debrecen, Eger, Ajka, Veszprém,
Pécs, Pápa, Gyöngyös, Tatabánya,
Hévíz, Kazincbarcika, Szombathely és
a házigazda Celldömölk – tizenkilenc
egyesületének 230 sportolója mérte
össze tudását öt kategóriában.
Az esti gálát Fehér László polgármes-
ter nyitotta meg. Az est folyamán
több fellépô vendég is részt vett a
mûsorban, melyet a Rocky-Dilly csa-
pat egykori táncosa, Santana Somo-
gyi Lorena vezetett. Az ô neve a szín-
házakból és filmekbôl ismert a kö-
zönség számára. A celldömölki szár-
mazású fiatal lány jelenleg a Jóban
Rosszban címû sorozat szereplôje. A
program színvonalát emelték az
Energy-Dabaston Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény Táncosai és a
celldömölki Anti Disco Superstars ze-
nekar.

A Vas megyei táncosok eredményei:
Children kategória: 2. Tóth Norbert-
Horváth Dorina (Galaxy, Szombat-
hely), 5. Csébits Ákos Gergô-Horváth
Cintia (Galaxy), 11. Fábián Gábor-
Szentgyörgyi Lilla (Rocky-Dilly ARRC,
Celldömölk), 14. Ragasits Albert-Lu-
kács Evelin (Galaxy), 17. Cserkuti
Bálint-Hábeller Réka (Galaxy), 18.
Petôházi Marcell-Tarr Anna (Galaxy).
Serdülô kategória: 1. Lakics Zoltán-
Horváth Zsófia (Galaxy), 10. Szabó
Marcell-Stubán Dalma (Rocky-Dilly),
11. Geröly Ádám-Horváth Nikoletta
(Galaxy), 23. Varga Bálint-Asboth
Mónika (Galaxy), 29. Cserkuti Bálint-
Hábeller Petra (Galaxy), 31. Süle
Tamás-Roznár Dóra (Galaxy).
Junior kategória: 8. Németh Dénes-
Pôdör Éva (Rocky-Dilly), 13. Kövesi
János-Málovics Lilla (Rocky-Dilly,
Galaxy), 19. Kovács Tibor-Haramia Ni-
koletta (Rocky-Dilly, Galaxy), 26. Hor-
váth Bence-Huszár Bianka (Rocky-
Dilly), 27. Visnyovszky Gergô-Kokas

Enikô (Galaxy), 30. Kiss Bálint-
Mogyoróssi Bianca (Rocky-Dilly).
„C” kategória: 3. Németh Zoltán-
Ignéczi Titanilla (Galaxy), 7. Sümeg
Tibor-Sümeg Szandra (Galaxy), 11.
Horváth Norbert-Mijasovics Kitti
(Rocky-Dilly).
„B” kategória: 1. Németh Árpád-
Mitre Dóra (Galaxy), 6. Stubán Ádám-
Kurucz Dorina (Rocky-Dilly).

Akrobatikus rock and roll

Jubileumi évéhez érkezett a megyei
diáksport nap. Tizedik alkalommal
rendezte meg a Vas Megyei Sport-
igazgatóság a megyei diáksportnapot
és az aradi vértanúk emlékversenyt
Ostffyasszonyfán, a Pannónia-ringen.
A rendezvényre közel 1800 diák ér-
kezett a megye minden részérôl ke-
rékpárral, busszal vagy éppen gyalo-
gosan. A gyerekek három verseny-
számban, futásban, kerékpározásban
és görkorcsolyázásban mérhették
össze tudásukat. Minden korcsoport
elsô hat helyezettje jutalomban ré-
szesült. Tizenkét sportág látványos
bemutatóját tekinthették meg a gye-
rekek és a felnôttek. Ezen kívül
összecsaptak kosárlabda- és focicsa-
patok is. A kísérô programok között
megtalálható volt a drogmegelôzési
és bûnmegelôzési tanácsadás mellett
a rendôrségi biztonságtechnikai be-
mutató is. Dr. Varga Zoltán megyei
sportigazgató elôre tekintett akkor,
amikor elmondta, hogy terveik sze-
rint jövôre regionálissá bôvítik a me-
gyei diáksportnapot.
A celldömölki diákok eredményei
Kerékpár: 1–2. osztály, fiú: 5. Baracs-
kai Máté (Eötvös); 3–4. osztály, leány:
4. Györkös Fanni (Eötvös), 6. Patakos
Seherezádé (Eötvös); 5–6. osztály,
fiú: 1. Márczi Balázs (Gáyer), 6.
Steiner Baltazár (Eötvös); 5–6. osz-
tály, leány: 2. Sebestyén Klaudia
(Eötvös), 4. Gyûrû Emese (Eötvös), 5.
Somogyi Henrietta (Eötvös), 6. Szabó
Gabriella (Eötvös); 7–8. osztály, fiú: 4.
Németh Krisztián (Eötvös), 6. Takács
Bálint (Eötvös).
Futás: 1–2. osztály, fiú: 4. Balogh Zsolt
(Szent Benedek); 1–2. osztály, leány:
6. Sebestyén Fanni (Szent Benedek);
3–4. osztály, fiú: 6. Horváth Bence
(Gáyer); 3–4. osztály, leány: 2.
Boznánszky Anna (Eötvös), 3. Jánosa
Evelin (Szent Benedek), 4. Klatz
Norina (Szent Benedek), 6. Sztojka Pi-
roska (Berzsenyi); 7–8. osztály, fiú: 5.
Sebestyén Szabolcs (Szent Benedek).
Görkorcsolya: alsós fiú: 2. Bejczi Bo-
tond (Eötvös); felsôs fiú: 3. Farkas Ro-
land (Eötvös); felsôs leány: 3. Antók
Fruzsina (Eötvös), 5. Steiner Borbála
(Eötvös).

»V.V.

Tizedik 
diáksportnap

kurucz dorina és stubán ádám, 

a legeredeméynesebb celldömölki páros

akrobatikus rock and roll 

táncbemutatókat láthatott a közönség
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Celldömölkön a Sági u. 43. sz.alatt épülô 
15 lakást és 10 garázst tartalmazó 

társasházban lakások és garázsok eladók.
Lakásárak: 8.932.925–13.367.200 Ft
Garázsárak: 1.832.495–2.565.492 Ft

Érdeklôdni: 95/422-493, 70/317-4194

Gyógyító masszázs bioenergiával
• Emberre tapadt, lakásban, családi házban maradt szelle-

mek bemérése.

• Kútfúrás elôtt földben lévô vízerek feltérképezése.

» P O S T Á N K B Ó L
Drága Gézám!
Tudom, mérges vagy rám, mert hónapok óta egy sort sem
írtam. Igazad is van, de tudod, nálunk annyi minden történt...
Képzeld, van két újságunk. Az egyik gyászhíreket közöl, a
másik meg azt, ami a városban történt. Bár azt mondják, a
gyászhírek jobban hoznak a konyhára. Ez, Gézám, az üzlet-
politika. Én sem tudtam addig, míg fel nem világosítottak.
De megtanultam! Sôt, jobbat mondok, van két televíziónk.
Az egyik narancssárga, a másik meg rózsaszín. A naranc-
ssárgában olvastam, hogy itt mindenki hazudik, aki nem
szereti a narancsot. Lehet, hogy új neve lesz a városnak.
Háryfalva, vagy ilyesmi. Majd a bölcsek eldöntik.
Nálunk is voltak ám választások! Te, ezeket a szegfûsöket
még a hirdetôtáblák sem tûrték. Egyfolytában lefújta ôket a
szél, meg a festékszóró. Olvastam a tv-ben futó sms-ben,
hogy a lámpaoszlopokra meg akasztják a vörösöket. Meg is
néztem, de csak a képeiket. Ott sem bírták sokáig, onnan is
leugráltak. Hogy ezek nem bírnak nyugton maradni…..
Én viszont nyugodt vagyok, mert itt nagyon sok egészséges
ember van. Eszik a C-vitamint. De nem ám azt, amit a
patikában lehet kapni, á, dehogy. Gyümölcsbôl. Tudod,
Gézám, szeretik a narancsot. Mediterrán vidék lettünk,
narancsba borultak a pálmafák (is). Mondták. Meg volt a tv-
ben is. Eszik rendesen, elôírás szerint, meg isszák a levét.
Jaj, eltévesztettem, az a szôlô, az meg savanyú.
Szóval voltak választások, lett új képviselô-testület. Fiatalok,
meg vannak benne bandatagok. Csak azt tudnám, melyik
együttesre gondolhatnak? Lehet hogy arra, amelyik elhúzza
a nótámat? Majd megnézem a prímást… Mondják a nagyok,
hogy a médiákat is felügyelni kell. Gézám, bevallom, ezt
nem értem! Mindet vagy csak némelyiket? A gyászhíreket
vagy a tudósításokat? Pénzt nem adnak, papírt, vagy hírt,
amit megírhatnának? Amúgy én egész jól elvagyok. Járok a
fürdôbe, még nem vágódtam el, lehet, hogy azért, mert
hordok papucsot. Néha szoktam párbajozni is. Persze van
még miben fejlôdnöm. Új szólásokat kell megtanulnom.
Nekem még azt tanították, hogy ki a virágot szereti, rossz
ember nem lehet. Most már csak a narancsra igaz!
De azt ne kérdezd, hogy mikor megyek meglátogatni
titeket, mert gôzöm sincs. Lassan anyagilag is kezdek egye-
nesbe jönni. Puszi, majd még írok. Vigyázzatok magatokra!

Hervadt Virág

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölk-Alsóságon 3 szobás, kertes, cserépkályhás, gáz-
fûtésû családi ház eladó. Irányár: 13.000.000 Ft. Érd.: 06
30/648-2816.

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

Daewoo Lanos 1,5 1999-es, ezüstmetál színû, megkímélten
eladó. Érd.: 06 70/331-2280.

6–8 hetes, féregtelenített, tarka kiscicákat elajándékoznánk
állatbarát családoknak. Érd.: 06 70/339-0405.

A közelmúltban elveszítettek egy párnát egy kerekesszék-
bôl a Vulkán fürdô közelében. Kérjük, aki megtalálta, adja le
a polgármesteri hivatalban. Köszönettel.

Bejelentkezés: 06 30/9811-325
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Megkérdeztük
» válaszoltak Nem megy a foci és a kézi?

Mivel én is kézilabdáztam, a
nôi kézilabdacsapat szereplé-
sét figyelemmel kísérem, tu-
dok róluk, bár a mérkôzésekre
a kislányom miatt most nem
tudok kijárni. Sajnos nem
megy a lányoknak. Azt tudom,
hogy sokan szintén anyai örö-
mök miatt nem játszanak. A
labdarúgócsapat eredményeit
inkább az apukámtól hallom, ô
rendszeresen kijár a mérkôzé-
sekre és szokott mérgelôdni,
hogy nem megy nekik. A férfi
kézilabdásokról is hallottam,
hogy nagyon sok a hiányzó, ta-
lán ezért is megy rosszabbul
nekik, mint tavaly. 

Én úgy látom, a labdarúgóknál
nemcsak a játékosokban kell
keresni a hibát. Minden mérkô-
zésükön kint vagyok. Az sem
tudja elvenni a kedvem ettôl,
hogy most nem szerepelnek
jól. Kitartok, figyelemmel kísé-
rem a szereplésüket. Sokan el-
mentek a csapattól, de úgy
gondolom, nemcsak ez a hiba.
A kézisek eredményeit nem
annyira követem. Egy barátom
fia játszik, tôle hallom az ered-
ményeket. Ebben a bajnokság-
ban egy mérkôzésükön voltam
a férfiaknak, akkor jól játszot-
tak, és nyertek a Szentgotthárd
ellen. 

Korábban a labdarúgócsapat-
nál voltam gyúró. Akkor ment
a csapatnak, volt csapatszel-
lem. Most úgy látom, szét van-
nak esve. A szponzor hiánya is
magyarázza. Nincs pénz, nincs
játékos. Akik most vannak,
azok nem képesek többre.
Most, hogy így játszanak, nem
járok ki mérkôzésekre. Idegesí-
tenek. A celli kézilabdásokról
kevesebbet tudok, azt igen,
hogy régebben jók voltak. Az a
véleményem, hogy a labdarú-
góknál talán az lehetne a
megoldás, ha az alapoktól
mindent lecserélnének, újra
építenének. 

A focistáknál az eredményte-
lenség magyarázható a pénz-
hiánnyal, a kulcsjátékosok tá-
vozásával. Az érkezôk még
nem alkotnak egységes csapa-
tot, nincsenek a játékosok fej-
ben ott a pályán. A középpá-
lyások nem fogják össze a csa-
patot. A kézilabdásoknál lénye-
gében ugyan ez a helyzet. Já-
tékosok távoztak a nôktôl és a
férfiaktól is, létszámgondokkal
küszködnek. Gyenge az edzés-
látogatottság. Nem tudom,
hogy lehetne ezen javítani, bár
azt hallottam, hogy a focisták
állítólag télen szeretnének iga-
zolni.

»fotó: tulok gabriella»kérdez: vass veronika

Halászné
Berghoffer
Zsuzsanna

Dömötör Zoltán Szabados Szilárd Csuka László

A közgyógyellátási igazolványok érvényességével, felhasználhatóságával kap-
csolatosan az alábbi jogszabályi változásokról tájékoztatom az érintetteket.
A 2006. július 1-jét megelôzôen hatályos rendelkezések alapján kiadott és a
a/ 2006. október 1-jén még érvényes közgyógyellátási igazolványok az
igazolványon feltüntetett érvényességi idôpontot követô második hónap
utolsónapjáig, de legfeljebb 2007. július 1-jéig,
b/ 2006. július 1-je és október 1-je között érvényüket vesztô, a 2006.
szeptember 30. napján hatályos szabályozás alapján 2006. október 1-jéig
felhasználható közgyógyellátási igazolványok 2006. november 30-ával be-
zárólag – a korábbi jogszabályokban foglaltak szerint – felhasználhatóak.
Fenti rendelkezések tudomásulvétele mellett felhívom a figyelmet az új
kérelem benyújtásának szükségességére.
Bôvebb információ a polgármesteri hivatal 4-es és 6-os számú irodáiban,
valamint az 525-847-es és az 525-820-as telefonszámokon kapható.

»Baranyai Attiláné dr. jegyzô

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

1. szerda Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin
2. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné
3. péntek Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
4. szombat Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
5. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Vida Leventéné
6. hétfô Dr. Gájer Tatjána Karádi Ferencné
7. kedd Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
8. szerda Dr. Nagy Ildikó Tompa Kálmánné
9. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
10. péntek Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
11. szombat Dr. Mesterházy Gábor Tompa Kálmánné
12. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
13. hétfô Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
14. kedd Dr. Palatka Jánps Vida Leventéné
15. szerda Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
16. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
17. péntek Dr. Mesterházy Gábor Vida Leventéné
18. szombat Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
19. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
20. hétfô Dr. Gájer Tatjána Tompa Kálmánné
21. kedd Dr. Palatka János Karádi Ferencné
22. szerda Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
23. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Tompa Kálmánné
24. péntek Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
25. szombat Dr. Márton Katalin Horváth Katalin
26. vasárnap Dr. Gájer Tatjána Tompa Kálmánné
27. hétfô Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
28. kedd Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
29. szerda Dr. Nagy Ildikó Vida Leventéné
30. csütörtök Dr. Mesterházy Gábor Karádi Ferencné
(Szombaton és vasárnap 8–20 óráig, illetve 20–8 óráig felváltva adnak ügyeletet az orvosok.)
az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Közlemény

» Eboltás
Eboltást és féregtelenítést tartanak október 25-én (szerdán) 8–9 és
15–16 óra között Celldömölkön, a Városgondnokság Gábor Áron utcában
lévô hátsó bejáratánál, a 20. számú ház mellett.
Az oltás díja: 1800 Ft/eb – központilag megszabott ár.
Az évenkénti oltás minden, három hónapos kort elért eb számára
kötelezô. Az oltás elôl való elvonás szabálysértési eljárást és az eb kár-
talanítás nélküli kiirtását vonja maga után. Kérünk minden ebtulaj-
donost, hogy az oltási bizonyítványt szíveskedjen magával hozni. Az
oltás az állattulajdonos megrendelésére (külön díjfizetés mellett) az
állat tartási helyén is elvégezhetô.



12

Asztaliteniszezôink közül az extraligás csapat ví-
vott erôs, helyenként kiélezett mérkôzéseket. A
nemzeti bajnokságban továbbra is veretlen a
CVSE-Mávépcell-Vörsas, a Szuperliga küzdelmei-
ben azonban elszenvedték elsô vereségüket.

CVSE-Mávépcell-Vörsas – STK Pula 6:1
Celldömölk, október 3., Szuperliga mérkôzés. 
Párosok: Lindner, Molnár – Lin Tao, Slabic 2:3. (0:1). El-
sô egyéni kör: Molnár – Kovac 3:0, Lindner – Slabic
3:0, Varga – Lin Tao 3:1. (3:1). Második egyéni kör:
Lindner – Kovac 3:0, Molnár – Lin Tao 3:2, Varga –
Slabic 3:0. (6:1).
Gyôzött: Lindner Ádám 2,  Molnár Krisztián 2, Varga
Zoltán 2 és a Lindner – Molnár páros.
A szlovák Cadca után a pulai együttest is simán ver-
te a CVSE. A párosok mérkôzésén még nem lendül-
tek játékba, utána azonban színvonalas csatákban
értékes gyôzelmeket arattak. A vártnál nagyobb
arányú lett a gyôzelem.

Kecskeméti Spartacus – Celldömölki VSE-Mávépcell-
Vörsas 3:6
Kecskemét, október 5., extraligás bajnoki mérkôzés.
Párosok: Magyar, Marsi – Lindner, Molnár 1:3. (0:1).
Elsô egyéni kör: Magyar – Molnár 3:0, Vajda – Varga
0:3, Marsi – Lindner 3:0. (2:2). Második egyéni kör:
Magyar – Varga 1:3, Marsi – Molnár 3:1, Vajda –
Lindner 0:3. (3:4). Harmadik egyéni kör: Marsi – Varga
2:3, Magyar – Lindner 0:3. (3:6).
Gyôzött: Varga Zoltán 3, Lindner Ádám 2 és a Lindner
– Molnár páros.
Az elmúlt szezon elsô és második helyezett csapa-
tai csaptak össze. Tavaly Mercz Gábor halála miatt
elmaradt a bajnoki döntô visszavágója, a CVSE játé-
kosai most volt társukért is küzdöttek. Látványos
labdamenetekkel tarkított találkozón kerekedett
felül ellenfelén a celldömölki csapat. 

SKK El NINO Praha II. – Celldömölki VSE-Mávépcell-Vörsas
6:4
Prága, október 10., Szuperliga mérkôzés. 
Párosok: Kaucky, David – Lindner, Molnár 0:3. (0:1).
Elsô egyéni kör: Jancarik – Varga 3:1, David – Molnár
3:0, Urbanek – Lindner 1:3. (2:2). Második egyéni kör:
David – Varga 3:0, Jancarik – Lindner 3:0, Urbanek-
Molnár 0:3. (4:3). Harmadik egyéni kör: David –
Lindner 2:3, Kaucky – Varga 3:1, Jancarik – Molnár
3:1. (6:4). 
Gyôzött: Lindner Ádám 2, Molnár Krisztián1 és a
Lindner – Molnár páros.
Nem ment igazán a játék a celldömölki csapat játé-
kosainak. A vereséggel csoportjukban három mér-
kôzés után második, továbbjutó helyen áll a CVSE,
az élen az eddig százszázalékos prágai csapat áll.

»T.G.

Az NB II-es kézilabda-bajnokság so-
ron következô két fordulójában
mindössze egy hazai pontot je-
gyezhetünk fel a kézilabdásoknál.
Ezt a pontot a férfiak szerezték egy
kemény összecsapáson a Tapolca
ellen.

Le Belier KK Ajka – Celldömölki VSE 45:23
(21:10)
Ajka, 100 nézô, NB II-es férfi bajnoki
kézilabda-mérkôzés. Vezette: Sala-
mon, Szakasits.
CVSE: Kozma – Tóth (2), Koronczai (3),
Horváth, Bakonyi (9), Berghoffer (4),
Hegedüs. Csere: Mészárics – Sali (2),
Jakab (2), Varga, Danka (1), Süle, Fe-
hér. Edzô: Mátés István.
A vendéglátóknak nagy esélyük van
a bajnoki cím megszerzésére. Ennek
megfelelôen ôk voltak a mérkôzés
favoritjai, amit igazoltak is. A celliek
csupán néhány percig tudták tartani
magukat.
Ifjúsági mérkôzésen 24:23 arányú ha-
zai gyôzelem született.

Celldömölki VSE – Széchenyi ESE Gyôr
23:28 (13:13)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 100
nézô, NB II-es nôi bajnoki kézilabda-
mérkôzés. Vezette: Miksó, Budai.
CVSE: MENDEL – Farkas, GEIGER SZ.
(6), Hende (1), Kovács (1),
SZOMORKOVITS A. (6), Szomorkovits
L. (6). Csere: Balogh – Fûzfa (2), Hor-
váth A., Horváth L., Salamonné (1).
Játékos-edzô: Salamonné Csótár Ad-
rienn.
A mérkôzés elsô negyedórájában a
celliek irányították a játékot, majd
feljöttek a vendégek,
és a félidô végére si-
került egyenlíteniük.
A fordulást követôen
Fûzfát kiállították, és
nem sikerült a ha-
zaiaknak újítaniuk.

Celldömölki VSE – Tapol-
ca VSE 27:27 (13:13)
Celldömölk, Városi
Sportcsarnok, 100 né-
zô, NB II-es férfi baj-
noki kézilabda-mér-
kôzés. Vezette: Bé-
kés, Hofbauer.
CVSE: KOZMA – Tóth
(2), Sali (1), Koronczai

(1), Lendvai (4), Bakonyi (7),
Berghoffer. Csere: Horváth – EGYED
(9), Vincze, Ludvig, Hegedüs (1),
Mikás (2), Jakab. Edzô: Mátés István.
Két sérülésbôl felépülôvel (Ludvig,
Vincze), valamint a Balaton KC-bôl
két kettôs igazolással érkezô fiatallal
(Egyed, Mikás) remélhetôleg erôsödô
CVSE az elsô játékrész 24. percéig ve-
zetett, majd a szünet elôtt egyenlí-
tett. A második játékrész kemény,
alattomos tapolcai védekezést és fej-
fej melletti játékot hozott. A cel-
lieknek Tóth révén a lefújást megelô-
zô másodpercekben sikerült egyenlí-
teniük.
Ifjúsági mérkôzésen celldömölki siker
született, 33:26 arányban.

Gyôri VKLSE – Celldömölki VSE 31:20
(16:8)
Gyôr, 50 nézô, NB II-es nôi bajnoki
kézilabda-mérkôzés. Vezette: Blaskó,
Dobovai.
CVSE: Mendel – Szomorkovits A. (4),
Szomorkovits L. (7), Kovács, Farkas
(1), Hende (3), Fûzfa (4). Csere: Ba-
logh – Salamonné (1). Játékos-edzô:
Salamonné Csótár Adrienn.
A sok sérülés miatt kevés emberrel
felálló CVSE a rossz elôjelek ellenére
jól kezdte az összecsapást, és az elsô
félidô 20. percéig vezetett. Azt köve-
tôen rengeteg kiállítás sújtotta ôket,
valamint sok hétméterest értékesí-
tett a hazai gárda. A celliek a máso-
dik játékrészben már nem tudtak kö-
zelebb kerülni a gyôriekhez.
Ifjúsági mérkôzésen 46:11 arányú
gyôri gyôzelem született.

»V.V.

Négy meccs – egy pont

támad a cvse. salit (17) állították meg a tapolcaiak

Továbbjutó helyen
a Szuperkupában

S P O R T  »
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» S P O R T

Mosonmagyaróvári TE—Celldömölki VSE-
Mávépcell 3-0 (2-0)
Mosonmagyaróvár, 500 nézô. NB II-
es labdarúgó-mérkôzés, vezette: Ko-
vács Zs. (Deutsch, Szalai Zs.).
MOSONMAGYARÓVÁR: Antal – Pint, Ko-
vács, PÁLLA, Csintalan – Rompos
(Burkus, 68.), SZABÓ, Laki, KERTÉSZ –
PECZÁR (Tímár, 75.), Schafranek (Var-
ga, 61.). Edzô: Soós Imre.
CELLDÖMÖLK: SZÉP – Szalai K., Lakatos,
Balogh, NÉMETH A. – Zsömlye (Kóbor,
66.), Gombos, Tóbiás, Fonnyadt (Bo-
da, 75.) – Németh J., Vánkos (Somo-
gyi, 66.). Edzô: Szentgyörgyi József.
Góllövô: Kertész (31., 59.), Laki (36.).
Az egyre jobb formába lendülô ha-
zaiak magabiztos játékkal, megérde-
melten szerezték meg a mérkôzés
három pontját.

Celldömölki VSE-Mávépcell—BKV Elôre
3-0 (1-0)
Celldömölk, 300 nézô. NB II-es labda-
rúgó-mérkôzés, vezette: Sóthy (Kiss
Z., Beidek).
CELLDÖMÖLK: SZÉP – Sallér (Szalai K.,
83.), LAKATOS, BALOGH, Németh A: –
Szalay T., (Vánkos, 83.), PALKOVICS,
GOMBOS, Tóbiás – Németh J.
(Zsömlye, 73.) FONNYADT. Edzô:
Szentgyörgyi József.
BKV ELÔRE: Szerovay – Varga, Benke,
Nemecsek, Molnár – Barna, GALÁNTAI,
Kovács (Pölöskei, 83.), CSÉPE –
Namuqita (Béres Z., 74.), Béres J.
Edzô: Rácz László.
Góllövô: Fonnyadt (37.), Szalay T.
(83.), Vánkos (86.). Kiállítva: Neme-
csek (91., sportszerûtlenségért).
Véget ért a hosszú vesszôfutás. A 10.
fordulóban megszületett a várva várt
gyôzelem, méghozzá három remek
akció gólt láthatott a nézôközönség.
A 37. percben Tóbiás pompás labdá-

val ugratta ki a kinyílt vendégvéde-
lem között Fonnyadt Balázst, aki rá-
vezetve a kifutó kapusra, magabizto-
san lôtt a hálóba. (1-0). A gól után két
percre Szép remek védéssel hárította
a gólveszélyt. A második játékrész el-
sô felében veszélyesebben léptek föl
a vendégek, de a hazai kapus min-
dent hárított. A 64. percben nagy
egyenlítési lehetôséget hagyott ki
Béres János, aki az ötösrôl az üres ka-
pu mellé fejelt. Ezzel a BKV el is lôtte
puskaporát, a hazaiak vették át a já-
ték szervezését. A mérkôzés véghaj-
rájában a kitámadó vendég védelem
két hibáját eredményesen ki is hasz-
nálták a hazai játékosok. A 83. perc-
ben Gombos indította a gólszerzô
Fonnyadtot, akinek bal sarokra tartó
lövését a vendégek kapusa kiütötte.
A kipattanót a menteni akaró Neme-
csek a kapufára rúgta, ahonnét a lab-
da Szalay Tamás elé perdült, s a
csatár egy lépésrôl nem hibázott. (2-0).
A 86. percben viszont a három perc-

cel megelôzôen csereként beállt Ván-
kost ugratta ki középen Fonnyadt, aki
a kifutó kapus mellett küldte a labdát
a hálóba. (3-0). 

»TIM

Már nem nyeretlen a CVSE sem

nb ii  nyugati csoport

1. Barcs 10 7 – 3 15 - 9 21
2. Siófok 10 6 2 2 16 - 10 20
3. Gyirmót 10 6 1 3 16 - 14 19
4. Dunaújváros 10 6 – 4 26 - 14 18
5. Felcsút 10 5 2 3 17 - 14 17
6. Mosonmagyaróvár 10 5 1 4 19 - 20 16
7. Integrál DAC 10 4 4 2 25 - 16 16
8. Haladás* 10 7 1 2 19 - 10 14
9. Pápa 10 3 5 2 9 - 8 14
10. BKV Elôre 10 3 3 4 14 - 22 12
11. Kaposvölgye 10 3 2 5 10 - 17 11
12. Soroksár 10 2 1 5 10 - 11 10
13. Balatonlelle 10 2 3 5 12 - 20 9
14. Hévíz 10 2 1 7 8 - 13 7
15. Budaörs 10 1 4 5 10 - 18 7
16. Celldömölk 10 1 2 7 5 - 15 5

A 9. forduló mérkôzéseinek eredmé-
nyei: Haladás-Gyirmót 3-0, Budaörs-
Felcsút 0-1, Balatonlelle-Soroksár 1-
0, Barcs-Siófok 1-0, Integrál DAC-
Kaposvölgye 5-0, Dunaújváros-Pá-
pa 2-0, Hévíz-BKV Elôre 1-2.

A 10. forduló mérkôzéseinek eredmé-
nyei: Siófok-Haladás 2-0, Soroksár-
Budaörs 1-2, Pápa-Integrál DAC 1-
1, Gyirmót-Balatonlelle 4-3, Fel-
csút-Dunaújváros 2-1, Barcs-Hévíz
1-0, Kaposvölgye-Mosonmagyaró-
vár 1-1.

A 11. forduló mérkôzései: október
21. szombat 14.30 órakor: Hévíz-
Celldömölk. Haladás-Barcs, Mo-
sonmagyaróvár-Pápa, Integrál
DAC-Felcsút, Dunaújváros-Sorok-
sár, Balatonlelle-Siófok, Budaörs-
Gyirmót, BKV Elôre-Kaposvölgye.

A 12. forduló mérkôzései: október
29. vasárnap 13.30 órakor: Kapos-
völgye-Celldömölk. Haladás-Hévíz,
Siófok-Budaörs, Gyirmót-Dunaúj-
város, Soroksár-Integrál DAC, Fel-
csút-Mosonmagyaróvár, Pápa-BKV
Elôre, Barcs-Balatonlelle.

egy remek tóbiás szöktetés után, fonnyadt balázs már

megállíthatatlan, megszerzi a vezetést a bkv ellen

*Haladástól 8 pont levonva
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MEGÁLLÓ X X

Vasútállomás 4.45 5.35 6.25 7.20 8.10 9.30 10.35 11.20 12.27 13.30 14.25 15.25 16.05 – 17.15 18.15 19.40 21.05 22.10

CELLBA – – – – 8.13 – – 11.23 – – – – – – – – 19.43 – –

Szent Márton Patika 4.48 5.38 6.28 7.23 8.15 9.33 10.38 11.25 12.30 13.33 14.28 15.28 16.08 – 17.18 18.17 19.45 21.08 22.13

Vasvirág Hotel 4.50 5.40 6.30 7.25 8.17 9.35 10.40 11.27 12.32 13.35 14.30 15.30 16.10 – 17.20 18.19 19.47 21.10 22.15

Fürdô – – – – – 9.37 10.42 11.29 12.34 13.37 14.32 15.32 16.12 – 17.22 – – – –

Alsóság Posta 4.52 5.42 6.32 7.27 8.19 9.39 10.44 11.31 12.36 13.39 14.34 15.34 16.14 – 17.24 18.21 19.49 21.11 22.17

Templom tér 4.54 5.44 6.34 7.29 8.20 9.41 10.46 11.33 12.38 13.41 14.36 15.36 – 16.26 17.26 – 19.50 21.13 22.19

Temetô 4.56 5.46 6.36 7.30 8.21 9.42 10.47 11.34 12.39 13.42 14.37 15.37 – 16.27 17.27 – 19.51 21.14 22.20

Bányatelep 4.57 5.47 6.37 7.31 8.22 9.43 10.48 11.35 12.40 13.43 14.38 15.38 – 16.28 17.28 – 19.52 21.15 22.21

Hegyalja 4.58 5.48 6.38 7.32 8.23 9.44 10.49 11.36 12.41 13.44 14.39 15.39 – 16.29 17.29 – 19.55 21.16 22.22

Ság hegy Forduló 4.59 5.49 6.39 7.34 8.25 9.46 10.51 11.38 12.43 13.46 14.41 15.40 – 16.31 17.31 – 19.57 21.18 22.24

Alsósági Iskola 5.04 5.54 6.44 – – 9.50 – 11.43 12.47 13.49 14.45 – 16.16 – – 18.22 – 21.22 –

Izsákfa buszváró 5.08 5.58 6.48 – – 9.54 – 11.47 12.51 13.53 14.49 – 16.20 – – 18.26 – 21.26 –

Izsákfa Hegyalja utca – – – – – – – – 12.52 – – 15.59 16.22 – – – – – –

Autóbusz-menetrend
HELYIJÁRAT

CELLDÖMÖLK – ALSÓSÁG - IZSÁKFA

HELYIJÁRAT
IZSÁKFA – ALSÓSÁG – CELLDÖMÖLK

MEGÁLLÓ X ISK. X

Izsákfa Hegyalja utca – – – 7.05 – – – – – – – – – 16.22 – – – – –

Izsákfa buszváró 5.08 5.58 6.48 7.06 – – 9.54 – – 11.47 12.53 13.55 14.55 – 16.23 – 18.26 - 21.30 -

Alsósági Iskola 5.12 6.02 6.52 7.10 – – 9.58 – – 11.51 12.57 13.59 14.59 – 16.26 – 18.30 – 21.34 –

Ság hegy forduló 5.17 6.07 6.57 – 7.40 8.30 10.02 10.52 11.38 11.38 13.01 14.03 15.03 15.40 – 16.34 17.31 18.34 19.58 21.18 22.26

Hegyalja 5.18 6.08 6.58 – 7.41 8.32 10.04 10.54 11.39 – 13.02 14.04 15.04 15.41 – 16.36 17.33 18.35 19.59 21.20 22.27

Bányatelep 5.19 6.09 6.59 – 7.42 8.33 10.05 10.55 11.40 – 13.03 14.05 15.05 15.42 – 16.37 17.34 18.36 20.00 21.21 22.28

Temetô 5.20 6.10 7.00 – 7.43 8.34 10.06 10.56 11.41 – 13.04 14.06 15.06 15.43 – 16.38 17.35 18.37 20.01 21.22 22.29

Templom tér 5.22 6.12 7.02 – 7.44 8.35 10.07 10.57 – – 13.05 14.07 15.07 15.44 – 16.39 17.36 18.38 20.02 21.23 22.30

Alsóság Posta 5.24 6.14 7.04 – 7.46 8.37 10.08 10.59 – 11.53 13.07 14.09 15.09 15.46 – 16.41 17.38 18.40 20.04 21.36 22.32

Fürdô – – – – – – 10.11 11.01 – 11.55 13.09 14.11 15.11 – – 16.43 17.40 18.42 20.06 - –

Vasvirág Hotel 5.26 6.16 7.06 7.14 7.48 8.39 10.13 11.03 – 11.57 13.11 14.13 15.13 15.48 – 16.45 17.42 18.44 20.08 21.38 22.34

Szent Márton Patika 5.28 6.18 7.08 7.16 7.50 8.41 10.15 11.05 – 11.59 13.13 14.15 15.15 15.50 – 16.47 17.44 18.45 20.09 21.40 22.36

CELLBA – – – – – 8.43 -10.17 – – – – 14.17 – – – – – – – – –

Vasútállomás 5.31 6.21 7.11 – 7.52 8.46 10.20 11.07 –12.01 13.15 14.20 15.17 15.52 – 16.49 17.46 18.47 20.11 21.41 22.38

X : Munkaszüneti és ünnepnapokon nem közlekedik.
ISK: Tanítási napokon közlekedik.

X: Munkaszüneti és ünnepnapokon nem közlekedik.
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Celld-ön Celldömölkön, frekventált helyen
lévô családi ház eladó. Ir.ár: 18 M Ft.

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

Celldömölkön 3–4 generációs, 380 m2-es
cs. ház eladó. Ir. ár: 50 M Ft

Bögötén 2 szobás családi ház gáz+vegyes tü-
zelésû központi fûtéssel eladó. I.ár: 8,2 M Ft

Celldömölkön 2 szobás felújított lakás
eladó. Ir.ár: 7,2 M Ft.

Nagysimonyiban 2 szobás családi ház eladó:
Ir.ár: 4 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

Nagysimonyiban 3 szobás családi ház eladó:
Ir.ár: 6,9 M Ft.

Celldömölkön 3 szobás családi ház eladó.
Ir.ár: 17 M Ft.

Kemeneskápolnán részben felújított, 2
szobás családi ház eladó. Ir.ár: 2,9 M Ft.

Kemenessömjénben 3 szoba+nappalis, új
építésû cs. ház eladó. Ir.ár.: 14,9 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

Nagysimonyiban, a régi napközis konyha és
étterem épülete eladó. Ir.ár: 7 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 szoba+nappalis cs. ház eladó.
Ir.ár: 9,5 M Ft

Sárváron 2x918m2-es, zártkerti telek eladó.
Ir.ár: 2,9 M Ft.

Celldömölkön 63 m2-es, 2 szobás, egyedi fû-
tésû erkélyes téglalakás eladó. Ir.ár: 9,8 M Ft.

Egyéb: Kemenespálfán családi ház eladó. Ir.ár: 2 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 3 szobás családi ház garázzsal eladó. Ir.ár: 13 M Ft.
• Jánosházán 2 szobás cs. ház szép állapotban, gondozott kertben eladó. Ir. ár: 7,5 M Ft. •
Nagysimonyiban 3 szobás, teljesen felújított cs. ház parkosított udvarral, dupla garázzsal
eladó. Ir.ár: 18,5 M Ft. • Kemeneskápolnán 3 szobás családi ház eladó. I. ár: 6,5 M Ft. •
Kemenesmagasiban 2 szobás családi ház eladó. ir.ár: 5,5 M Ft.
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Celldömölk I., Kossuth L. u. 18. Celldömölk II., Hegyi u. 1. 
Telefon: 95/420-035 Telefon: 95/420-507

Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60. Vönöck, Kossuth L. u. 69/B. 
Telefon: 95/394-005 Telefon: 95/485-010

Kis bank – nagy lehetôségek!

A 2006. októberben váltott,
3 hónapos takarékszelvények

évi hozama
7,23% (EBKM: 7,23 %)

a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölk I., Celldömölk II., 

Ostffyasszonyfai
és Vönöcki Kirendeltségénél.

Répcelak, Petôfi S. u. 50.
Tel.: 95/588-666, 588-667

7,23%
Megérett a kamat!


