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NEM ELÉG, HOGY AZ AUTÓJA JÓL MEGY…
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A Kolozsvár úti üzemanyagkúton a mindenkori árnál olcsóbban tankolhat
95-ös, 98-as és diesel üzemanyagot! FIGYELJE AKCIÓNKAT!
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a Mesteri felé vezetô úton.
Nyitva: minden nap 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó
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Újévi köszöntô
Kedves Celldömölkiek!
Tisztelt Újságolvasók!

Köszöntöm Önöket egy új esztendô
kezdetén. A mögöttünk lévô év az ország és városunk életében is meghatározó volt, hiszen áprilisban az országgyûlési választások, októberben
pedig a helyhatósági választás formálták a sorsunkat. Elégedettséggel
tölt el, hogy immár második ciklusban irányíthatom Celldömölk, az önkormányzat életét.

Örömmel mondhatom el, hogy a
2006-os esztendô sikeres volt városunk számára. A Celldömölkön mûködô vállalkozások a cégvezetôk és az
ott dolgozók munkájának köszönhetôen egyre erôsödnek. A kulturális és
sportéletben sokat hallatott magáról
városunk, mindenek elôtt büszkék lehetünk arra, hogy extraligás asztalitenisz-csapatunk az év Vas megyei
csapata címet kapta meg. A celldömölki mûvészeti csoportok és sportolók méltón képviseltek minket. Általános és középiskolásaink különbözô
versenyeken vitték a hírünket. Civil
szervezeteink és egyesületeink ebben az évben is a város javára folytatták sokrétû tevékenységüket.
Önkormányzatunk 2006-ban, az elmúlt ciklus korábbi éveihez hasonlóan, jelentôs fejlesztéseket tudhatott magáénak. Gyarapodott, fejlôdött a város, több száz millió forintos
beruházásokban épültek új létesítmények, valósultak meg rekonstrukciók. Tavaly nyáron adtuk át a Vulkán
fürdô látogatóinak a létesítmény szabad téri medencéit, aminek következtében most már szélesebb vendégkört fogadhat a fürdônk. Folya-

matban van a városközpont rekonstrukciója, aminek során megszépült a
polgármesteri hivatal és a katolikus
kegytemplom, megújul a mûvelôdési
központ és könyvtár épülete. Épül az
új mentôállomás és központi ügyelet,
egy háziorvosi körzet épülete. Tervezzük az új Városházát.
Nehézségekkel is szembe kellett néznünk, hiszen az országos költségvetés, a különbözô reformok városunkra is hatnak. Az egészségügy rendszerének átalakítása városunkat is
érinti. A kórházunk további mûködési
formája még nem dôlt el véglegesen, de elmondhatjuk: mindent megtettünk, hogy megtartsuk a kórházunkat a gyógyító munka szolgálatában.
Úgy vélem, hogy a város eredményeihez, jobb és rosszabb idôszakaihoz hasonlóan a városlakók életében
is voltak sikerek és sikertelenségek,
örömök és bánatok.
A 2007-es esztendôre kívánok városunk minden lakójának minél több sikert és örömet. Jó egészséget, békét
és békességet! Boldog új esztendôt!

Amikor Kölcsey Ferenc 1823. január
22-én pontot tett a Hymnus kéziratának végére, az országban már himnuszként énekelték a „Boldogasszony anyánk” kezdetû éneket,
amelyet Lancsics Bonifác szerzett
1715 elôtt. Az a bencés szerzetes, aki
270 esztendeje, 1737. április 25-én
hunyt el Dömölkön és hamvait az ôsi
romtemplom alatt helyezték örök

nyugalomra. Nem találkozhatott a
két év múlva településünkre érkezô,
búcsújáró helyet kiépítô Koptik
Odóval, de a Mária-himnusz létrehozásával mintegy elôkészítôje volt
munkásságának. Mindkettejük emléke felidézôdik a Celldömölkre látogató zarándoktömegek által énekelt
nemzeti imában.

Fehér László
polgármester

Jegyzet
» A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Újkeletû és nem piros betûs ez az
1989 óta létezô állami ünnep, ezért
még nem is zárkózhatott fel történelmi gyökerekkel rendelkezô társai mellé. Évkezdetként mégis az elnevezésében található fogalom
széleskörû értelmezésével önmagán túlmutatóan fontos szerepe lehetne. A kultúra nem csak a társadalom kisebbségét megérintô magaskultúrát kell, hogy jelentse, hanem beleértendô mindaz a hétköznapi életbölcsesség és tapasztalat
is, amelyet szüleinktôl, nagyszüleinktôl örököltünk és legalább
annyira meghatározza életünket,
mint az intézményesen elsajátított
ismeretek. A kultúra ennek a közös,
bár egyénenként változó arányú tudáskincsnek az alkalmazási készsége, amely áthatja mindennapjainkat például a munka- vagy vitakultúra révén.

»NÉMETH TIBOR
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ELNÖKPORTRÉK«
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
Az ünnepek elmúltával visszatérünk a szakbizottsági elnököket
bemutató sorozatunkhoz. Ezúttal
Kiniczky Istvánt kérdeztük.
– 36 éves okleveles építészmérnök
vagyok. 11 éve nôsültem, 4 fiúgyermekem van. Építész-tervezô mérnökként saját építési vállalkozásomat vezetem. Celldömölkön nôttem
fel, itt jártam iskolába és helyben is
érettségiztem. A diploma megszerzése után 1994-tôl hazajöttem és azóta többnyire Vas megyében praktizálok. Városunkat illetôen tervezôje voltam a Szôlôs-ház felújításának (2000), a „Korona”-sarok beépítésének – I.
ütem (2001) II. ütem (2006), a SPAR+ 12 lakás
építésének (2002), a Wewalka cukrászüzemnek (2004), a Ravatalozónak (2005), a KMK bôvítésének és rekonstrukciójának (2005), a Sági
u. 45 alatt megépült 16 lakásnak (2006), valamint több családi háznak is.
» Hogyan fogalmazná meg képviselôi ars
poeticáját?
– Mindig az épített környezet fejlesztésén,
a város szépítésén igyekeztem munkálkod-

Közmûvelôdési,
Oktatási, Gyámügyi és
Sport Bizottság
Hetényi Endre számára nem új a
szerepkör, hiszen ugyanezen
szakbizottság elnökeként már
ténykedett az 1998 és 2002 közötti önkormányzati ciklusban.
– Celldömölkön születtem, tôsgyökeresnek tekinthetô celldömölki családban. Azóta is itt élek
és egy gyermekem van. Több
munkahelyen is dolgoztam, immár régóta a Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskolában tanítok.
Fontos volt, és most is fontos számomra a
sport. 1994 óta foglalkozom politikával, s
azóta folyamatosan dolgozom az Oktatási
Bizottságban. Ekkor még listáról kerültem be
a képviselôtestületbe, 1998-tól kezdve
azonban már mindig egyéni választókerületi képviselôként kaptam bizalmat
» Hogy fogalmazná meg képviselôi ars
poeticáját?
– Képviselôként mindig arra törekszem,
hogy személyes kapcsolatot teremtsek az
emberekkel, megismerjem gondjaikat, igényeiket. A rászorulókat mindig tájékoztatom
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ni. Mûszaki szakemberként úgy érzem,
hogy hasznosan tudom a testület munkáját
segíteni. Mivel a képviselôi munkát önzetlenül, lokálpatriotizmusból végzem, képviselôi díjamat celldömölki alapítványoknak
fogom felajánlani.
» Milyennek látja a város, ezen belül
esetleg szakterületének helyzetét?
– Az elmúlt évek fejlesztései kimerítették
a város kasszáját, amit tovább súlyosbítanak az MSzP–SzDSz-es kormány által államháztartási reform ürügyén bevezetett
Gyurcsány-csomag pénzelvonó rendelkezései. A lecsökkentett normatívák (egészségügy, oktatás stb.) forrásokat vonnak el
a fejlesztési alapokból, pedig soha nem látott beruházási lehetôségek elôtt állunk az
Európai Uniós támogatások beindulásával.
A mi feladatunk az okos és hasznos fejlesztési pontok megtalálása mellett a pályázati önrészek elôteremtése. Ez egy soha viszsza nem térô alkalom, hisz 90%-os támogatások érhetôk el.
» Ön szerint mik a legfontosabb teendôk?
– A sürgôs teendôk egyik körét már korábban említettem, hiszen 2007-ben elindulnak az emlegetett pályázati lehetôségek.
Szintén égetô probléma a Vulkán-fürdô és a
körülötte fekvô területek fejlesztése. Ezt
azonban elkapkodni nem szabad, mert a
város mûködési rendszerét, fejlôdését a tu-

rista forgalom komolyan befolyásolhatja.
Amit még fontos feladatnak tartok, de csak
hosszú távon valósítható meg, az a város
országon belüli elérhetôsége. Nincsenek
Celldömölkre vezetô jó minôségû utak, sôt
kerékpárutak. Régi álmom egy igazi, térfalakkal (épületekkel) határolt, városközpont
létrehozása városunkban. Ez valaha a
Szentháromság téren (egykor Fô tér) megvolt, de a szocializmus éveiben az egységes
klasszikus városképet, az akkori elveknek
megfelelôen felszabdalták. A városközpont
zöld-, közlekedô területek és épületek halmazává vált, így rendezetlen képet mutat.
Komoly elôrelépés volt a rehabilitációban a
„Korona”-sarok beépítése, a körforgalomhoz
kapcsolt belvárosi burkolatok rendezése.
» Mit változtatna akár szakterületén, akár
általánosságban a képviselôi munkán?
– Köztudott, hogy a testületi határozatokat
megelôzi a bizottsági munka, de sajnos,
sok esetben a bizottsági elôkészítés elmarad vagy az ügy bizottsági részletes megtárgyalása után létrejött javaslat a testületi
ülésen elsikkad. Elôfordult, hogy a testületi
ülésen állampolgári hozzászólás után közvetlenül született döntés, szerintem a szükséges elôkészítés nélkül. Vissza kellene állítani a bizottsági munka rangját, hitelét!
» Köszönöm a beszélgetést!

az önkormányzattól kapható támogatási lehetôségekrôl. A fontosabb döntések elôtt
igyekszem kikérni a választók véleményét,
sokan keresnek fel fogadóórámon megoldandó problémáikkal. A lakókkal való személyes érintkezést legfontosabb tevékenységemnek tartom, hiszen kötelességem –
bizalmukat megszolgálva – választóim többségének akaratát teljesíteni.
» Milyennek látja a város, ezen belül
esetleg szakterületének helyzetét?
– Celldömölk kisváros. Önkormányzatának
feladata az óvodai, általános iskolai feladatellátás. A középiskolák és az alapfokú mûvészetoktatási intézmény fenntartása lehetne
megyei feladat is, ennek ellenére ezeket az
intézményeket is a város tartja fenn. Sajnos,
meg kellett hozni szigorító intézkedéseket:
óvodákat összevonni, az iskolák mûködési
feltételeit „bekorlátozni” és létszámleépítéseket végrehajtani. Az is tény, hogy kevés
pénz jut az intézmények felújítására, az épületek karbantartására. Örvendetes azonban,
hogy ennek ellenére az oktatási intézmények mûködnek és a pedagógusok lelkiismeretes munkájának köszönhetôen az oktatás színvonala nem csökkent.
» Ön szerint mik a legfontosabb teendôk?
– Korábbi elnöki munkám idején konszolidáltabb volt az oktatási rendszer irányítása,
finanszírozása. Jelenleg az oktatás ügye kép-

lékeny, a nyáron elfogadott közoktatási törvénymódosítás bizonytalan helyzetet teremtett. Csak néhányat emelnék ki. A pedagógusok kötelezô óraszámának kétlépcsôs
emelése, az iskolatípusok, új fogalmak meghatározása. Fontos a fenntartás kérdése, hisz
a törvény erôltetni látszik az intézményfenntartó társulások létrehozását, de legalább
ilyen fontos az idei évtôl a finanszírozás
módjának megváltoztatása. A óraszám emelése, a finanszírozás kedvezôtlenebb volta
esetlegesen fájdalmas kényszerintézkedések meghozatalát eredményezheti.
» Mit változtatna akár szakterületén, akár
általánosságban a képviselôi munkán?
– Jelenleg a meghozandó döntések, intézkedések alapja a pénzügyi lehetôség. Az anyagi
mellett azonban van szakmai felelôsség is. Azt
gondolom – bár tudom, nagyon nehéz – ennek is érvényesülni kell munkánk során. Az,
hogy a gyermekek, a felnövekvô nemzedék
milyen „indítást” kap az óvodában, az iskolában meghatározó egész életére. Ebben nekünk, döntéshozóknak nagy a felelôsségünk.
Akkor tudjuk munkánkat jól végezni, ha még
szorosabban együttmûködünk intézményvezetôinkkel, a pedagógus kollégákkal, szülôkkel, hogy városunk szellemiekben, anyagiakban és erkölcsében egyaránt gyarapodjék.
» Köszönöm a beszélgetést!
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Új református templomtorony
December elseje óta új torony díszíti a
református templomot. Az erdélyi stílusú alkotás az elôzô lelkész, SzentpályJuhász Imre kezdeményezése alapján
valósult meg. A celli református templom 1936-ban épült Kós Károly erdélyi
építész tanítványa, Dudás Kálmán tervezésében. Szentpály-Juhász Imre az
iránta érzett tiszteletbôl indítványozta
a kôrösfôi templom mintájára készült
torony megvalósítását. A négy fiatornyos, vörösréz lemezbôl és fenyôfából készült díszes torony 3-4 méterrel
magasítja meg a templomot. A tetejében található szintén vörösréz csúcsdísz a református hívek számára a betlehemi csillagot jelképezi. Különleges-

sége, hogy elhelyeztek benne egy dokumentumot, mely tartalmazza felkerülésének dátumát kísérô szöveggel, a
presbitérium névsorát és azokét, akik
részt vettek az eseményen. Az egyházközség Isten házának felújítására elsô
ízben benyújtott pályázatát elutasították, azonban a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz két éve
beadott kandidálás tavaly februárban
eredményesnek bizonyult. Így 8,8 millió Ft-ot sikerült szerezni a fejlesztés kivitelezéséhez. Az összesen 12,6 millió
Ft-os beruházás – amelynek során a
külsô renováláson kívül a tetô, nyílászárók, padlózat, elektromos hálózat
cseréje valósul meg – novemberben

Koncert a templomért
Számos karácsonyi rendezvény járult
hozzá az ünnepi hangulathoz városszerte, melyek színvonalasak voltak s
az adott közösségek számára igazi értéket közvetítettek. Visszatekintésként
mégis érdemes kiemelni egyet, hiszen
december 17-én világhírû mûvészek
látogattak Celldömölkre, jótékonysági
koncertet adva a dömölki evangélikus
templom belsô felújításának elôsegítésére. A teljes egészében az Apáczai
Kiadó által szervezett és szponzorált
rendezvényen Esztergályos Jenô, a
kiadó ügyvezetô igazgatója és Sághy
András evangélikus lelkész köszöntötte az egybegyûlteket, majd a celldömölki Liszt Ferenc Vegyeskar nyitotta a
fellépôk sorát. Színvonalas programjukban adventi és karácsonyi dalok
szerepeltek, melyekkel elsô hallásra
rabul ejtették a szépszámú közönséget. Ôket követte Budai Ilona énekmûvész, népdalénekes, akit az Apáczai
Kiadó rendezvényeirôl sokan ismerhettek, de ismerôs lehet szombat reggelenként a Kossuth Rádióban hallható
mûsorából is. Budai Ilona nemcsak
énekel, hanem gyûjti is a Kárpát-medence népdal és népmese kincsét. Ennek elismeréseként, és a magyarságtudat erôsítéséért 2003-ban vehette át
a Széchenyi Társaság díját. Mûsorában
a karácsonyi dalok mellett egy csodálatos erdélyi mesét is elmondott, eredeti tájszólású tolmácsolásával elevenen láttatta a mesélôt csakúgy, mint a
megható történetet. Mint sok híres

magyar mûvészre, Mága Zoltánra is
igaz volt, hogy ismertebb külhonban,
mint saját hazájában. Szerencsére
most már kiegyenlítôdik az ismertség, hiszen a platina lemezes elôadó

kezdôdött el. Németh Tamás lelkész elmondta, hogy a celldömölki önkormányzat 300 ezer, a Református Egyházkerület 2 millió Ft-os támogatást
nyújtott hozzá. Emellett a helyi vállalkozók segítségén kívül a hívek adakozó
szándéka is kiemelendô. Húsvéttól karácsonyig ugyanis több, mint 1 millió
forinttal járultak hozzá templomuk
szebbé tételéhez, valamint a költségek
csökkentése érdekében társadalmi
munkával az építkezésben is részt vettek. A felújítás eredményeként várhatóan novemberben várja megújultan
híveit a református templom.
»REINER ANITA

zenésztársaival, az „Angyalokkal” (képünkön) a világ különbözô országai
mellett egyre többet lép fel Magyarországon is. Az Apáczai Kiadó könyvvel
is tisztelgett a Magyar Köztársaság
Arany Érdemkeresztjével is kitüntetett
Máltai Lovag és mûvész elôtt, hiszen
karácsony elôtt jelent meg a „Mága
Zoltán, A szeretet hegedûse” címû
reprezentatív album. A mûvész bevezetôjében elmondta, hogy ugyan
számtalanszor fellép a világ királyai,
hercegei elôtt, számára azonban a
magyarországi szereplés, a jótékonykodás, a segítés mindig elsôbbséget
élvez. Repertoárjából hallhattunk karácsonyi feldolgozásokat, de felcsendültek a Monti Csárdás világhírû taktusai is – saját hangszerelésében.
A tartalmas mûvészi program után
mindenki elégedetten ment haza, azzal a jó érzéssel, hogy segíteni jó, segíteni kell, és higgyünk abban, hogy
nem csak Karácsony elôtt, de minden
évszakban.
»EREL

Betlehemezés az afrikai gyermekekért
A Szent Benedek Iskola irodalmi színpada útra kelt karácsony szent ünnepe elôtt,
hogy felelevenítsen egy szép, régi magyar népszokást. Betlehemezésük nem volt
öncélú: a Kerek Világ Alapítvány felhívására válaszoltak, amely a Katolikus Egyház
jóváhagyásával alakult és célja, hogy szegény sorsú, fôleg afrikai diákokat támogasson. A diákok tavaly 99, idén 65 ezer forintot gyûjtöttek össze, hogy segítsék
rászoruló társaikat. A helyi televízióban is (CVTV) láthattuk humoros elôadásukat,
emellett jónéhány celli cégnél fordultak meg, s karácsony elôtti utolsó csütörtökön
a piactéren is meghittebbé varázsolták a helyiek ünnepi készülôdését. Játékuk még
sok embernek okoz majd örömet: a befolyt adományon az Alapítvány szervezôi iskolai felszereléseket juttatnak el az afrikai gyermeknek.
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Búcsú Dr. Tamás Endre sebész fôorvostól
Nagyszámú gyászoló kíséretében, mély részvét mellett helyezték örök nyugalomra január 3-án Dr. Tamás
Endre nyugalmazott sebész
fôorvost, akinek életpályájáról elmondható, hogy
meghatározó egyéniség,
karizmatikus vezetô, és elhivatott, hivatása és a betegek elôtt mindig kellô alázattal tisztelgô és szolgáló
egyéniség volt. Fiatal sebészek generációi tanulhattak
tôle emberi tartást és magasfokú szakmai
ismereteket. Élete és munkássága összeforrott Kemenesalja kórházával, melyet mindig
híven szolgált, soha nem törôdve problémákkal, s minden körülmény között hû maradt hippokratészi esküjéhez. Temetésén
nem csak a város és a kistérség képviseltette magát magas szinten, hanem túlzás nélkül állítható, hogy Vas megye orvostársadalmának prominensei közül senki sem hiányzott a kegyeletteljes tiszteletadásról. Vas
megye nevében ifjúkori barátja, egykori
sorstársa Prof. Dr. István Lajos búcsúzott,
felelevenítve a gazdag életpálya minden állomását, annak kezdetét, nehézségeit, majd
a kiteljesedést és a hivatás teljesítése közben elért magaslatokat is.
Celldömölk város nevében Dr. Mazur Sándor
kórházi fôigazgató mondta el személyes jellegû, minden momentumában megindító
elköszönô beszédét, melyet az alábbiakban
közlünk.
„Tisztelt Fôorvos Úr!
Tisztelt Bandi Bácsi! Kedves Bandi!
Egy Téged nagyon tisztelô sebész kolléga, a
jelenlegi kórházigazgató búcsúzik most Tôled. Engedd meg, hogy ne foglalkozzak gazdag életpályád kronológiájával, állomásaival, még ha a hallei háborús óvóhely gyertyafénynél történô orvos avatásáról, vagy
éppen nagyszámú kitüntetéseidrôl is lenne
szó. Én inkább a sebészorvosról, a sebészi
hivatásról, az Emberrôl szeretnék szót ejteni. Arról a felelôsségrôl, amirôl Verebély Tibor a nagy magyar orvos így ír: „…a nem sebész orvos többnyire nem avatkozik bele
annyira döntô kézzel, olyan megmásíthatatlanul a beteg sorsának alakulásába, mint a
sebész.
A pálya eredményes oldalán megmentett,
gyógyult betegek, családjukhoz visszatérôk
sokasága áll, de mellettük árnyékként ott
a sikertelen mûködés, mely sok esetben
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befejezett életeket takar. A sebész, aki nem
érti meg és nem kellôen értékeli a szinte emberfeletti hatalmat, amit a sebészi hivatás jelent, nem érdemli meg a sebészi nevet.”
Kedves Bandi!
Ismerem és ôszinte tisztelettel hajtok fejet
hosszú, felelôsséggel teljesített, több mint
45 éves aktív sebészi munkásságod elôtt.
Ôszinte tisztelettel hajtok fejet a gyermekeken, felnôtteken, idôs betegeken, sérülteken végzett sok ezer mûtéted elôtt.
A sebészi munka folyamatos döntési
kényszerében, mint egy helyen magad
mondtad, „végvári vitézként” állandó készenlétben, gyakran éppen a legdrámaibb
pillanatokban csak a saját felkészültségedre, Istentôl kapott sebészi érzékedre
utalva végezted felelôsségteljes munkádat
a kisvárosi kórházban. Közben tanítottál, figyelmes, tapintatos közösségi ember, kiváló kolléga voltál.
Kedves Bandi Bácsi!
Te voltál a leghosszabb ideig, mintegy 26
évig sebész osztályvezetô fôorvos a 110
éves celldömölki kórházban. Az ember
azonban nem csaphatja be önmagát. A szakadatlan terhelés észrevétlenül elhelyezi a
maga stigmáit. Az elsô intô jel 1981-ben jelentkezett, infarktus képében. Ez a csaknem
tragikus esemény nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy bölcs döntésed szerint
1987-ben hivatalosan nyugállományba
vonultál.
1988. január 1-jétôl a megyei Markusovszky Kórházban eltöltött 21 év után sebészi pályám új szakaszaként Tôled vettem
át a Sebészeti Osztály vezetését. Tôled kezdtem el tanulni a kiskórházat, Veled együtt
olvastam el elsô alkalommal a fôépület mûtô elôtti csarnokában Dr. Szomraky Zoltán, a
kórház elsô sebészének szívét tartalmazó
urnán a feliratot: Pro hac domo palpitabat…
Ezért a házért dobogott. Még most is hallom
szavaidat. Karizmatikus élmény volt.
Tudjuk jól, egy osztályvezetôi állás nagyon
sok súrlódásra, tüske elhelyezésére, békétlenkedésre adhat okot, lehetôséget. Még
most is hálás vagyok a sorsnak, hogy az
utódlás krízismentesen, kulturáltan zajlott le
és kapcsolatunk a késôbbiekben is ilyen
szellemû volt. Ebben azonban az érdem elsôsorban az idôs, bölcs sebészé és nem a
vezetésben tapasztalatlan fiatal kollégáé
volt. Hálásan köszönöm Neked Bandi Bácsi. És köszönöm azt is, hogy még évekig segítettél nekünk aktív közremûködôként elsôsorban a járóbeteg ellátásban. További

kapcsolatunk is hasonló töltésû volt.
Örömmel láttuk szellemi frissességedet, aktivitásodat, élveztük értékes
életrajzi írásaidat, örültünk a Veled való találkozásoknak.
A mai rohanó, nem köszönô, elidegenítô világban felemelô érzés volt látni,
hogy egy idôs fôorvos emelt fôvel,
tisztelettôl övezve, környezetének
örömet okozva tudott régi munkahelyére, az azóta sokat fejlôdött,
megújult kórházába bejárni.
Tisztelt Fôorvos Úr!
Kedves Bandi Bácsi!
Mind a magam, mind a Kemenesaljai
Egyesített Kórház minden dolgozója
nevében is el kell mondanom, hogy
hálásak vagyunk a sorsnak, hogy velünk együtt dolgoztál, hogy Veled
együtt dolgozhattunk.
Búcsúzunk Tôled Bandi Bácsi, nevedet,
emlékedet megôrizzük. Nyugodjál békében és az örök világosság fényeskedjen Neked!”
»RL

Koszorúzás Kresznerics
Ferenc halálának 175.
évfordulóján

A tudós, akadémikus nyelvész és
alsósági esperes halálának jubileumi, 175. évfordulója lesz 2007.
január 18-án. Ebbôl az alkalomból
a nevét viselô városi könyvtár
kezdeményezésére koszorúzás
lesz az alsósági temetôben található sírjánál 14 órakor, majd a
plébániahivatal falán lévô emléktáblánál. Minden emlékezôt szeretettel várnak a szervezôk.

» G Y Á S Z

Fehér Tamás búcsúztatója Kiss Vilmos sírjánál
„Tisztelt Gyászoló Család! Gyászoló
Közönség!
Búcsúzni jöttünk!
Búcsúzunk Kiss Vilmos nyugalmazott
MÁV mûszaki fôfelügyelôtôl, a celldömölki fûtôház egykori részlegvezetôjétôl, a Sághegy-Kissomlyó Hegyközség választmányának tagjától, a kiváló sághegyi szôlôsgazdától, okleveles
borbírálótól, a celldömölki Honismereti Munkaközösség oszlopos tagjától, a hûséges férjtôl, gondos családapától és nagyapától, a szeretô testvértôl és rokontól, sokunk szeretve
tisztelt igaz barátjától.
1939. február 3-án Hegyhátszentpéter községben született egy 6 gyermekes szorgalmas földmíves család
legkisebb gyermekeként. A szombathelyi Gépipari Technikumban érettségizett, majd a MÁV zalaegerszegi fûtôháznál helyezkedett el, ahonnét
1961-ben áthelyezéssel került Celldömölkre. Itt ismerkedett meg élete
párjával, Ambrus Ilonával, akivel
1965-ben kötöttek házasságot. Házasságukat két gyermekkel áldotta
meg a Teremtô. Gyökeret eresztett
városunkban, amit az is bizonyít,
hogy idôvel szôlôt vásárolt a Ság-hegyen, s mintaszerûen gondozott birtokára pincét is épített. Munkahelyén
1996-ban történt nyugdíjba vonulásáig rendkívül megbízható, szorgalmas, nagytudású középvezetônek
számított, aki mindenkor bírta felettesei legteljesebb bizalmát és beosztottjai szeretetét, megbecsülését.
Munkakörébôl adódóan rendszeres
kapcsolatba került az ország majd minden vontatási telepével, a MÁV Jármûjavító üzemekkel és a szakmai felettes
szervezetekkel. Mindenütt ismerték és
nagyra értékelték munkásságát.
Egész életében távol tartotta magát a
politikától és a politikai szervezetektôl, de a közélet eseményeit élénk figyelemmel kísérte. Városunk közéletébe a Honismereti Munkaközösségen keresztül kapcsolódott be, a helytörténeti klubfoglalkozásokon feleségével együtt rendszeresen részt vett.
A Sághegy-Kissomlyó Hegyközség
választmányának a megalakulástól
kezdve fáradhatatlanul munkálkodó
tagja volt. Elévülhetetlen érdemeket
szerzett a hegy út-, villany- és vízvezetékhálózatának fejlesztése terén.
Ezirányú önzetlenül végzett munkájá-

tól még az sem tántorította el, hogy
esetenként köszönet helyett méltatlan támadásokban volt része. Emberi
nagyságára vall, hogy amikor igaztalanul megbántották, akkor is ô nyújtott békejobbot annak, aki megbántotta.
Tavasszal, amikor a természet újraéled, a megmetszett szôlôvesszôk
metszlapjai könnyeznek. A szôlôsgazdák azt tartják, hogy a szôlô ezzel siratja meg az elôzô egy esztendô alatt
örökre eltávozott szôlômûvelôket.
2007 tavaszán a sághegyi szôlôsgazdák együtt fogják siratni szôlôikkel
azt a nagyszerû, mindig segítôkész
társukat, aki a 2006-os karácsonyi
ünnepeket még boldog családi
együttlétben töltötte övéi körében, a
rá következô napon pedig a Teremtô
kifürkészhetetlen akaratából örökre
eltávozott körünkbôl.
Pótolhatatlan ûrt hagyott maga után.
Nem csak családjának fog iszonyatosan fájdalmasan és hosszú-hosszú
idôt át hiányozni, de a vasutasok népes táborának, a szôlôsgazdáknak, a
honismereteseknek és barátainak, ismerôseinek is.
Hiányozni fog a családi asztal mellôl
épp úgy, mint a helyijáratos autóbuszról, a pincéjéhez vezetô gyalogösvényrôl, a borversenyekrôl, melyeknek elôkészítésében és lebonyolításában hosszú évek óta oroszlánrészt vállalt.
A Ság-hegyi Dala-pince mellett és a
Krisztina Csárda udvarán lévô emlékharangok messze szálló, búsan csen-

gô hangja most már ôérte is szól, a jövôben mindenkor Kiss Vilmos emlékét is idézi. Szt a felejthetetlen emléket, amit mi, a hátramaradottak örökké a szívünkbe zárva fogunk ôrizni.
Kedves Vilmos Barátom!
Most, hogy szomorú szívvel búcsút
kell vennünk Tôled, magam és egykori munkatársaid, barátaid, tisztelôid nevében is úgy érzem, akkor
fogjuk legjobban ôrizni és ápolni emlékedet, ha hozzád hasonló tisztességgel, jóindulattal, segítôkészséggel
és toleranciával viseltetünk egymás
iránt. Ezt hagytad ránk szellemi örökségül, ezzel kell gazdálkodnunk.
Megköszönve mindazt a sok jót, amit
gazdag és tartalmas életed során
embertársaidért tettél, azok nevében
is búcsúzom, akik tisztelôid közül ma
nem tudtak személyesen elkísérni
utolsó utadra.
Isten veled, nyugodjál békében!”

Tisztelgés Németh
Andor emléke elôtt
2006. december 28-án, születésének 115. évfordulóján rendhagyó
módon emlékezett Németh Andorra a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára. Szülôhelyén, a
vasútállomás várócsarnokának peronok felôli bejáratánál található
emléktábla megkoszorúzása mellett az utastájékoztató hangosbemondón a nap folyamán több tucat alkalommal elhangzott József
Attila „Ars poetica” címû összegzô
verse Major Tamás mûvészi tolmácsolásában. Irodalomtörténetileg is
kevéssé köztudott tény, hogy József Attila ezt az egyik legismertebb költeményét Németh Andornak, barátjának és szellemi társának ajánlva vetette papírra. Az emléktábla 2005. október 15-i felavatása óta az állomás csomóponti jellegébôl adódóan utasok százezrei
figyelhettek fel a celldömölki származású irodalmárra, akirôl Arthur Koestler sikerei
csúcsán vallotta meg, hogy – noha nemzetközi hírnév tekintetében meg sem közelíthette ôt – Németh Andort magánál is tehetségesebbnek tartotta.
»NÉMETH T.

A J Á N L Ó «
Mariazell és Celldömölk
Testvérvárosi gondolatok
A „Mariazell és Magyarország – Egy zarándokhely emlékezete” címû vaskos, reprezentatív
kiállítású mû a Budapesti Történeti Múzeum
Kiscelli Múzeumában 2004. május 28. – szeptember 12. között azonos címmel megrendezett, nagy érdeklôdéssel kísért kiállításhoz kapcsolódva látott napvilágot. A címben jelzett témát szinte monografikus igénnyel feltáró gyûjtemény a Kresznerics Ferenc Könyvtár egyik
újonnan beszerzett, értékes darabja.
„A mariazelli kultusz terjedésérôl, a kegyképek
filiációjáról másolatok és másodlagos zarándokhelyek tanúskodnak Magyarországon. Ezeknek
feltérképezése is e
kiállítás céljai közé
tartozik, közöttük
a legfontosabbal,
a Sankt Lambrechtben élt pannonhalmi bencés
szerzetes, Koptik
Odó által a 18. században létesített,
ma is élô celldömölki zarándokhellyel” – hangsúlyozta Marosi Ernô
mûvészettörténész akadémikus a
kiállítás megnyitóján és a mû bevezetôjében.
A kötetben több
tanulmány foglalkozik a dömölki
zarándokhellyel: a
Mariazell 18. századi magyarországi filiációit
számba vevô történeti áttekintés, a celldömölki
bencés kolostor és templom építéstörténetérôl
szóló dolgozat és a dömölki kegyhely tárgyi emlékeit bemutató, gyönyörû illusztrációkat tartalmazó ismertetés.
Az albumot lapozgatva felmerül az emberben a
kérdés: miért ne lehetne az idén 850 éves jubileumát ünneplô, pápai látogatás elôtt álló
Mariazell Celldömölk testvérvárosa? Tudjuk, hogy
az osztrák település 2002-ben írt alá partneri szerzôdést Esztergommal. Ha szeretett városunk
egyedi, a vallási turizmust elôtérbe helyezô arculatát kívánjuk megjeleníteni az Európai Unióban,
akkor a „Nagy Testvérhez” fûzôdô több évszázados rokoni kötelék hivatalos megerôsítése fontos
lépésként kínálkozik. A kapcsolati tôke hosszú távon eurómilliókban kamatozhatna és bekapcsolhatná Kemenesalja fôvárosát a rangos európai
búcsújáróhelyek vérkeringésébe.
»NÉMETH TIBOR
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Könyvismertetés
»NÁDASDY LAJOS: CELLDÖMÖLK FORRADALMI NAPJAI 1956
A forradalom félévszázados
évfordulóján rangos megemlékezések zajlottak városunkban, melyeken szépszámú érdeklôdô volt jelen és
tisztelgett múltunk e jelentôs történelmi eseménye
elôtt. Lapunkban, a szemtanú hitelességével megírt
színvonalas összefoglalót olvashattunk a helyi eseményekrôl Ôri Dezsô tollából.
Az évfordulót mintegy lezárva jelent
meg a Nádasdy Lajos kutató helytörténész nevével fémjelzett kötet az
Apáczai Kiadó Kft., Celldömölk Város
Önkormányzata és a Celli-Sághegyalja
Rt. támogatásával. Kettôs célt fogalmaz meg a szerzô: egyrészt emlékezés az 1956-os helyi eseményekben
résztvevôkre, másrészt az utókor és a
fiatalok számára hiteles képet kíván
nyújtani az eseményeket mozgató,
irányító személyekrôl, cselekedeteikrôl. Szerencsére helyben összetûzések
nem fordultak elô, békés tüntetések
voltak, ennek ellenére a megtorlás
nem maradt el, errôl is alapos áttekintést olvashatunk.
Indulásként tömör összegzést kapunk
a forradalmat elôidézô okokról, majd
hiteles dokumentumok, visszaemlékezések adnak képet a részletekrôl. Ezért
nevezhetjük hiánypótló munkának a
kiadványt. Ugyanis a régi események,
egy-egy személy nevének felidézése
többször elôfordult baráti, közösségi
beszélgetésekben, így együtt a valamilyen funkciót is vállalt – Nemzeti Bizottság, Munkástanácsok – tagok nevét most olvashatjuk, olyanokét is,
akikrôl kevés szó esik vagy alakjuk a
feledésbe merült.
A kiadvány az 1956-os eseményeket
egységben, az összefogás példájaként kezeli, ezért – bár sok név
megemlítésre került a szövegben –
külön nem emelek ki senkit sem.
A forradalom legendáriumában elôfordulnak névtelen szereplôk is,
amelyre egy példát jómagam is tudok idézni. Már Cellben laktam, amikor valamiért haza kellett mennem,
este pedig jöttem vissza. Szóba került
a közlekedés leállítása is. Valóban
rengeteg utas volt, még a lépcsôkön
is álltak és hiába szerettünk volna

felszállni, mert képtelenségnek bizonyult. A paklikocsiból szólt ki valaki a
celli személyzetbôl, hogy menjünk
oda. Már ott is rengetegen voltak, de
még éppen befértünk. Utólag visszagondolva, bizony nem kevés bátorság kellett a részükrôl, hogy oda engedjék a sok idegent, mivel rengeteg
különbözô értékeket tartalmazó csomag, illetve zsák, sôt még pénzes
zsák is volt szinte a lábunk között.
Természetesen senkinek nem jutott
eszébe, hogy valamihez hozzányúljon. E történetet csupán a következôkért említem. Nádasdy Lajos könyvét
tekintsük alapmûnek és próbáljuk azt
még teljesebbé tenni, hadd gazdagodjon általa a múlthoz kapcsolódó
ismeretünk.
Egy könyvismertetésnek, mint mûfajnak nem célja a részletek feltárása,
hanem a figyelem felkeltése, amit jó
szívvel teszek. A január 28-án 94.
esztendejébe lépô Lajos bácsinak,
honismereti közösségünk tagjának jó
egészséget és azt a szellemi frissességet kívánjuk, amit a könyvbemutatón tapasztaltunk.
A könyv 500 forintos áron a Kresznerics
Ferenc Könyvtárban megvásárolható.
»KÁLDOS GYULA

Közlemény
Olvasóink érdeklôdésére a szerzô
tájékoztatása alapján közöljük,
hogy a 2006. évi 21. számban, Ôri
Dezsô által jegyzett „Népfelkelés
Celldömölkön 1956-ban” címû írás
elsôdleges forrása Kövér István
„Forradalom és megtorlás Vas
megyében 1956-1960” (Szombathely, 1997) címû kötete volt.

» K I S T É R S É G

Egyházashetye új polgármestere
» „MINDEN TELEPÜLÉS OLYAN LESZ, AMILYENNÉ A LAKOSAI TESZIK”
Idôközi önkormányzati választásra
került sor 2007. január 6-án Egyházashetyén: a 348 választásra jogosult állampolgár közül 139-en éltek
jogukkal és 6 érvénytelen voks mellett 133-an szavaztak bizalmat az
egyetlen jelöltnek. Az elôzô polgármestert, Majthényi Lászlót a Vas Megyei Közgyûlés alelnökévé választották, így összeférhetetlenség miatt
kénytelen volt lemondani polgármesteri tisztségérôl.
Az új polgármester a 36 éves Zolnai
Attila lett, aki már október elseje óta,
mint megbízott alpolgármester, teljes körû polgármesteri hatáskörrel
felruházva vezeti a község életét. A
helyi általános iskola történelem szakos tanára, aki katolikus hitoktató és
tanító végzettséggel is rendelkezik. A
csákvári születésû fiatalember szintén Egyházashetyén tanító felesége,
Nábrádi Györgyi révén került erre a
vidékre.
Zolnai Attilát elképzeléseirôl, jövôbeli terveirôl és a rá váró feladatokról
kérdeztük.
– 1998 óta veszek részt az önkormányzati munkában. Tulajdonképpen
a szülôk megkeresésére, a gyermekek érdekeit szem elôtt tartva vállaltam ezt a nemes feladatot. Képviselô
társaimmal együtt sok mindent elértünk az elmúlt években, de több,
nagy jelentôséggel bíró feladat megvalósítása vár ránk a jövôben is.
– Az egyik legfontosabb ezek közül a
megnyert szennyvíz-pályázat beruházásának lebonyolítása, melyet
2008-ig be kell fejeznünk. Káld, Borgáta és Köcsk településekkel összefogva tudtuk sikerre vinni ezt a projektet. Fontos feladatunk az út és a
járdahálózat folyamatos javítása. A
falu határában lévô illegális szeméttelepet szeretnénk teljesen felszámolni és a környéket megszépíteni.
Sajnos, többnyire nem hetyei polgárok rakják le oda szemetüket, s a látvány a községünkbe érkezôknek nem
túl bizalomgerjesztô. Szeretnénk egy
közösségi házat kialakítani, ahol próbatermeket, öltözôket és ruhatárat
lehetne biztosítani a községünkben
mûködô civil szervezetek számára és
a falu egyéb programjainak. Nagyon

büszkék vagyunk ezekre a csoportokra, hiszen a kultúránk megtartásában
és ápolásában, az esztétikai és szépérzék fejlesztésében, valamint nem
utolsósorban a közösségi élet, az
összetartozás érzésének fejlesztésében, a hagyományôrzésben kiemelkedô szerepet játszanak. Ilyen csoportjaink a Hetyei Daloskör, a Zörej
Zenekar, a SOZZ Kvartett valamint a
Berzsenyi Népdalkör. Terveink között
szerepel a Múzsa egyesület által
szervezett nyári Nemzetközi Mûvészeti Tábor támogatása és mûvelôdési házunk felújítása, ahol már évek
óta mûködnek klubjaink, így az Ifjúsági Klub és az „Ôszikék” Nyugdíjas
klub. Sport területén szép sikereket
érünk el az asztalitenisz-szakosztállyal és a labdarúgással. A községben szeretnénk a Polgárôrséget újraszervezni.
Zolnai Attila nagyon fontosnak tartja a
már évek óta jól mûködô dolgok továbbvitelét és fejlesztését, így a futballcsapat erôsítését lehetôleg helyi
kötôdésû fiatalokkal, a Berzsenyi-nap
illetve a Szüreti nap megtartását. A falu központjának szépítése is feladat
lesz az elkövetkezô években. A katolikus templom és a paplak rendbetételéhez az egyház segítségét is remélik. Tisztában van azonban azzal, hogy
Egyházashetye kis és öregedô falu,
ezért terveiket csak a pályázati lehetôségek kihasználásával tudják elérni.
Központi helyet kap az önkormányzati feladatok között az óvoda és az isko-

la megtartása, illetve létüknek a megmentése. A pedagógusok, szülôk,
gyerekek, nyugdíjasok nagyban kivették részüket Egyházashetye mindennapjainak, ünnepi eseményeinek szervezésében. A polgármester fontosnak
tartja a közép korosztály aktívabb
részvételét a közösségi ügyek szervezésében, hiszen bármilyen, a települést érintô dolog közös ügyük.
Minden település olyan lesz, amilyenné a lakosai teszik – folytatja a polgármester. Mikor felkértek, hogy polgármesternek jelöltessem magam, nem
sokat haboztam a válasszal. Mint pedagógus úgy gondolom, a falusi tanítók lámpások, akiknek a nehéz idôkben is vállalni kell a néha nem kis
feladattal járó kihívásokat a falu minden lakosának érdekében.
»TAKÁCS MÁRIA TÜNDE

A Gyermekétkeztetési
Alapítvány támogatásai
Celldömölk Város Önkormányzata a Gyermekétkeztetési Alapítvány 2006. évi Európai Uniós Intervenciós Élelmiszersegély programjára pályázatot nyújtott be. A beérkezett pályázatot a Gyermekétkeztetési Alapítvány kedvezôen bírálta el és támogatásban részesítette. A pályázaton elnyert élelmiszereket a celldömölki Népjóléti Szolgálat munkatársai
osztották szét a rászorulók részére 2006. szeptember 28-án és 2006. december 6-án.
XII. Karácsonyi Élelmiszercsomag Pályázat
– Kemenessömjén
A rászoruló gyerekek karácsonyi étkeztetésének
segítésére kiírt pályázaton elôször indult Kemenessömjén Önkormányzata. A sikeres pályázat
eredményeként az Alapítvány 30 kemenessömjéni rászoruló általános iskolás gyermeknek illetve
családjaiknak könnyítette meg a karácsonyt és segítette azon gyermekek étkeztetését, akiknek a
téli szünetben otthoni étkezésük megoldatlan
vagy problémás. Egy-egy csomag súlya kb. 20 kg
s a gyermekek részére tápláló, vitamindús tartós
élelmiszert (no és egy kis édességet is) tartalmazott. A csomagküldô akciót az Alapítvány a személyi jövedelemadó 1%-ának odaítélésébôl finanszírozta. A csomagokat a Polgármesteri Hivatal dolgozói 2006. december 20-án osztották ki a rászorulóknak.
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A 2006. év vállalkozója – Varga László Csaba
Varga László Csaba neve ismerôsen
cseng kistérségünkben, hiszen tervezôi munkája, a gázhálózat fejlesztése, a Csoma Pékség, majd a fogalommá vált „jánosházi kenyér” kapcsán
ez így természetes. Ebbôl következik, hogy a család mellett – mely
mindenkor a legfontosabb számára –
sok-sok barát, ismerôs örült vele
együtt, hogy a Vállalkozók Országos
Szövetsége a „2006. ÉV VÁLLALKOZÓJA” megtisztelô címet adományozta neki – teljesen megérdemelten! A baráti gratuláció mellett riportot is kértem tôle. Bizonyára megbocsátja a Kedves Olvasó, hogy Csabával a több évtizedes ismeretségre,
barátságra való tekintettel mellôztük
a hivatalos magázódást.
» Mit jelent számodra az Év Vállalkozójának lenni, és mire kötelez egy
ilyen díj?
– Elôször hatalmas elismerése annak
a 21 évnek, amióta én vállalkozó vagyok, és egyben kötelez arra, hogy
tisztességesen tovább folytassam.
» Mibôl lehet erôt meríteni egy ilyen
extrém munkaidôs vállalkozásban,
mint a sütôipar, hogy menjél, és napról-napra csináld?
– Ehhez hatalmas küzdeni akarás
kell, és annak a célnak a látása, hogy
a cég nem zárhat be.
» Kik segítenek neked ebben? Hisz ezt
egyedül képtelenség véghezvinni.
– A feleségem, két jó munkatársam,
és a begyakorlott brigád, melyben
vannak, akik már tíz éve dolgoznak
nálunk. Bizonyos területeken van fluktuáció, de a legtöbb szakember már
tényleg nagyon régóta nálunk van.

» APRÓHIRDETÉS
Opel Corsa 1,5-ös TD IS 424 1997. évi, központi záras,
elektromos ablakemelôs, légzsákos személygépkocsi, kitûnô állapotban eladó. Érd.: 30/330-2405.
Kemenessömjénben 3 szobás, nappalis, 2 fürdôszobás, konyhás összkomfortos családi ház beépített
télikerttel sürgôsen eladó. Érd.: 70/387-6639 és
70/701-1501.
Celldömölkön, a Gábor Áron utcában 1 + 2 félszobás
egyedi fûtéses földszinti lakás eladó. Érd.: 70/317-1447.
Celldömölkön a Szentháromság tér 7.sz.alatt 22 m2
lakás irodának vagy garzonnak kiadó. Érd.: 95/422-493
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» Visszatekintve a vállalkozásotok
történetére milyen jelentôs események, netán fordulópontok voltak?
– Az elsô mikor 1985-ben a tervezôi
jogosultságot kézhez vettem. A második, mikor 1995-ben megépítettük
és visszaállítottuk a családi hagyományt, a Csoma Sütödét. A harmadik
mikor megvettük a jánosházi üzemet, a negyedik mikor a sárvári üzemet megépítettük. Majd jöttek a nehéz évek, és a visszafele építés. Le
kellett építeni a sárvári üzemet, a
celli üzemet, és maradt a saját tulajdonú jánosházi üzem.
» Mi a mai mesterség igazi kihívása,
és te a munkatársaiddal minek akarsz
megfelelni?
– Elôször is a szakmai jellegû kihívásnak akarunk megfelelni. Ma az
élelmiszeriparban – öt-tíz éve – már
sokféle termék létezik. Mi azt mondtuk, hogy egy hagyományos technológiájú, adalékmentes terméket
gyártunk, ami egészséges. Ezt akarjuk továbbra is.
» Tehát számodra a kihívás egyben
a megfelelés is?
– Csak magunknak akarunk megfelelni, ezt a piac nagyon nehezen veszi fel, ezt a saját tudatú igényt.
» Milyen továbbfejlesztési lehetôségeket látsz?
– Még tovább kell visszamenni a hagyományosba, a legrégebbi technológiákba, a legtisztább lisztekhez, a
legtisztább sütô melléktermékekhez,

itt gondolok dióra, kakaóra, mákra,
és hogy ezeket lehetôleg csak bio
formában szerezzük be. Technikában
természetesen lehet fejlôdni, de a
legfontosabb akkor is az marad,
hogy mi minden nap friss terméket
gyártunk, minden reggel megméretkezünk. A legfontosabb ebben az
emberi tényezô, hisz nálunk aki elkezdi a gyártást, az végig viszi a terméket.
» Melyiket érzitek a legsikerültebb
terméknek, és miért?
– A szlogenünk az, hogy „Jánosházi
a jó kenyér”. Ezt onnét választottuk, hogy Gyôrtôl Zalaegerszegig,
Répcelaktól Szombathelyig a vásárlóktól visszahallottuk, hogy a jánosházi az jó kenyér. És ez a már korábban említett technológiának köszönhetô.
» Mit tanácsolnál a kezdô vállalkozóknak, vagy azoknak, akik még
csak gondolkodnak rajta?
– Ha vállalkozást kezd valaki, azt nagyon-nagyon komoly költségelemzés
után tegye. Egyet vegyen tudomásul:
az árbevétel nem nyereség! Tudnia
kell azt is, hogy éjjel-nappal, hétfôtôl
hétfôig dolgozni kell, az eredmény
meg esetleg csak a nullszaldó lesz,
amellett a boldog tudat mellett, hogy
a vállalkozás az övé.
» Azt hiszem, ez tanulságos és kitûnô végszó volt. Köszönöm a beszélgetést!
»ROZMÁN LÁSZLÓ
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Szólás-mondás
Elôzô rejtvényünk helyes megfejtése: Boldog karácsonyt és Békés új
esztendôt kívánunk! Nyerteseink könyveket kapnak ajándékba,
amelyeket a polgármesteri hivatalban, Horváthné Varga Margit
szakreferenstôl vehetnek át. Nyerteseink: Barbai Jánosné, Celldömölk, Kisfaludy u. 23. és Somogyi Ivett, Celldömölk, Sági u. 18/c.,
Wieser József, Celldömölk, Zalka u. 33. Gratulálunk!
Vízszintes: 1. A megfejtés elsô része 12. Kapura rúgja (a labdát) 13. Idômérô eszköz 14. Növényi rész 15. A sivatag
hajója 16. Rôt színû 19. Liter 20. …, ivászat 22. Tréfa 24.
Restellni kezd! 25. Nevezetes mértani vonal 26. Vágóeszköz
27. Kérdôszócska 28. … Ferenc, a Nemzet Színésze volt
(fonetikusan) 30. Etikus 31. Mister 33. Nem is minket! 34.
Láb, angolul 35. Elnyû 38. Apaj határai! 39. Cink vegyjele
40. Gazdasági ágazat 41. Menni készül 44. Energia 45.
Különösen megkülönböztetett személy 46. Nagyon óhajt
48. Ifjúsági és Sportminisztérium 50. Dehogy 51.
Szaglószerv 53. Az egyik égtáj
Függôleges: 1. Méter 2. Csakis 3. Fegyveres sportoló 4. …
Montand 5. Figyelni kezd! 6. Névelô 7. Hasznos gondolat
(két szó) 8. Lásd: vízsz.51 9. Galga partjai! 10. Ipszilon 11.
Odasóz 15. A megfejtés második része 16. A megfejtés harmadik része 17. Nadrágszíj 18. Kígyóféle 21. Balaton-parti
település 23. Utal valamire 29. Ernyôvégek! 30. Fiatal 32.
Sóspálcika 36. Egyházi személyt 37. Traktor eleje! 38.
Átnyújt 42. Sôt, ráadásul (két szó) 43. Gépkocsi típus 46.
Ilyen angyal is van 47. RST 49. Csendes siker! 52. Sír 54.
Kezdôdik a zûr! 55. Névelô 56. Észak 57. Eme
Beküldendô a vízszintes 1. és a függôleges 15. sorok megfejtése
2007. január 31-ig.

Jobb tavaszban reménykedve
A Celldömölki VSE NB II-es nôi kézilabdacsapata az elôzô bajnokság tavaszi szezonjában remek teljesítményt nyújtott. Az új idényben több
meghatározó játékos már nem állt
Salamonné Csótár Adrienn edzô rendelkezésére. Ennek is betudható az
a tény, hogy a csapat az ôszi szezon
végén négy ponttal a 11. helyen áll
a tabellán. Az edzôt félévértékelésre kértük.
– Tizenegy lejátszott mérkôzést követôen utolsó elôttiként várjuk a tavaszt – kezdte értékelését a nôi
csapat edzôje. Ôsszel két gyôzelmet arattunk: egyszer idegenben,
Ajkán nyertünk, egyszer pedig hazai környezetben az utolsó fordulóban szenzációs teljesítménnyel a
Mosonszolnok ellen. Ezen kívül
elértünk egy döntetlent is, szintén
hazai pályán a Sárvár ellen. Sajnos
ezt a pontot levonták tôlünk, mivel
az ifjúsági csapat nem volt kellô
létszámú. Ez a pont majd a tavaszi

szezonban fog nagyon hiányozni,
akkor ugyanis minden Vas megyei
csapathoz (Körmend, Sárvár, Bük)
mi utazunk. A gyengébb teljesítményünk okai nem meglepôek. Nôi
csapat révén több meghatározó játékosomra azért nem számíthattam, mert családot alapítottak,
gyermeket vártak vagy várnak.
Ezen kívül munka mellett sportolnak a játékosok, így nem nagyon
tudnak edzésekre járni. Kevesen
vagyunk, nincs cserelehetôségem a
mérkôzéseken. Csalódás volt számomra a szélsôjáték is. Mint minden szezonban, a sérülések sem elhanyagolhatóak. Ezeken kívül három változásról is kell szólnom. Az
egyik nagyon fájó, de meg kellett
értenünk, a másik örömteli. Geiger
Szilvia szezon közben távozott a
csapattól, míg Kazári Rita kettôs
igazolással ismét nálunk is szerepel, vele teljessé vált a csapat. A
harmadik ember Balázs Dorottya,
aki abbahagyta a játékot. Csalódást

jelent még az is, hogy nem volt kellô, biztos hátterünk. A tavaszi szezonban itt is pozitív változást várok,
hiszen új szakosztályvezetônk lett
László Tibor személyében. A rendezett háttér sokban megkönnyíti a
munkánkat. Szeretnénk egy beállóst igazolni, remélem a téli szünetben lesz rá módunk. Az ôszi összecsapásokon 282 gólt dobtunk, és
327-et kaptunk. A bajnokság góllövôlistáján Szomorkovits Lilla a nagyon elôkelô második helyen áll 9
mérkôzésen szerzett 84 góljával,
míg testvére, Adrienn a 32., ugyancsak kilenc mérkôzésen dobott 31
góljával. A tavaszi összecsapásokra
január 16-án kezdjük a felkészülést,
heti két edzéssel és rendezünk egy
felkészülési tornát is négy csapat
részvételével február 4-én. Remélem, hogy a tavaszi szezon végén
arról tudok majd beszámolni, hogy
sokkal jobban szerepeltünk, mint
ôsszel.
»V.V.
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Berzsenyi Barnabás, az olimpiai ezüstérmes
A kétszeres párbajtôr világbajnok,
79 esztendôs Sákovics Józseffel folytatott beszélgetésünk aktualitását a
melbourne-i olimpia fél évszázados
évfordulója adta és az ötkarikás játékok kapcsán Berzsenyi Barnabás
alakját idéztük fel.
– A csapat legfiatalabb tagja voltam és a 9 év korkülönbség
miatt nem jártunk össze, de baráti viszonyban voltam Barnával. Kiváló csapatember volt,
gyors és jó technikájú, küzdôképes vívóként tartottuk számon. A
melbourne-i ezüst számunkra szépen csillogott, hiszen be tudtunk törni a latin országok közé.
» A híressé vált magyar párbajtôr-iskolának olimpiai szinten ez volt az
elsô jelentôs sikere.
– Az igazi áttörés azonban az 1953as brüsszeli világbajnoksághoz köthetô, ahol mindketten bejutottunk az
egyéni verseny nyolcas döntôjébe.
Elôször az egy nemzetbeliek vívtak
egymással: úgy határoztunk, hogy az
elsô tus adója megkapja az asszót is.
» Eddig ez nem jelent meg a sporttörténeti forrásokban...
– Nem is volt publikus! Elôször természetesen együttest szúrtunk,
majd a másodikat ô vitte be és 5:2re nyerte az asszót. Utána zsinórban
6 gyôzelmet szereztem, Barna pedig
fantasztikus izgalmakat és körbeverést követôen – nem kis részben az
ellenem aratott gyôzelmének köszönhetôen – jobb tusaránnyal ezüstérmes lett.
» Pedig ekkor már 35 éves volt! Hogyan tudná jellemezni ôt?

sákovics és berzsenyi

– Egyéniben ez jelentette számára a
csúcsot, de leginkább abszolút megbízható csapattag volt. Manapság a
párbajtôrözôk közül kevesen tudnak
tôrözni, a mi társaságunk még mindkét fegyvernemben komoly eredményeket ért el. A széles alapozású repertoár jelentôs elônyt biztosított
számára is. A klasszikus iskolázottság
ugyanakkor hátrányt is jelentett a
„tusvadász”, improvizatív versenyzôkkel szemben.
Barna zárkózott ember volt, ennek ellenére mindenki szerette és megbízott
benne. Talán Balthazár Lajos és Rerrich
Béla álltak legközelebb hozzá. Valamennyien tudtuk és értékeltük, hogy
Berzsenyi Dániel családjából származik, de rendkívüli szerénysége folytán
sosem emlegette híres felmenôit.
»-bor

Puskás – testközelbôl
TÓTH II. JÓZSEF EMLÉKEI A FOCILEGENDÁRÓL
Tóth II. József, ismerôseinek Bozsi bácsi az „aranycsapat” merseváti származású kiegészítô tagja volt, de alakja a többség elhunytával felértékelôdött Az élet fura fintoraként éppen az
a két ember maradt hírmondónak,
akiknek a nevével kezdôdött az
összeállítás: Grosics és Buzánszky. Ôk
már szinte mindenrôl nyilatkoztak,
de Bozsi bácsi emlékei újdonságnak
számítanak: csepeli otthonában jár12

BERZSENYI BARNABÁS
(Kemenessömjén, 1918. február 12. –
Osnabrück, 1993. június 18.)
Berzsenyi Dániel dédunokája a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karán doktorált 1941-ben.
A Mezôgazdasági Minisztérium tisztviselôje 1953-ig, majd a Budapesti Vízellátási Hivatalban dolgozott. Eleinte tôrrel jeleskedett, kiemelkedô eredményeket azonban párbajtôrben ért el: 7szeres csapatbajnok, közben 5 ízben
egyéniben is diadalmaskodott. Ezzel
hazai földön máig a legeredményesebb
párbajtôrvívó.
Nemzetközi debütálására a helsinki
olimpián került sor, ahol csapatban 5.
lett. Legszebb egyéni sikere az 1953-as
brüsszeli vb-hez fûzôdik az ezüstérem
megszerzésével. Az 1955-ös római vb
csapatbronza után a melbourne-i olimpián a gárda a végsô gyôzelemre aspiráló franciák legyôzése után a döntôben már nem tudott komoly ellenállást
kifejteni az olasz sztárokkal szemben.
Az 1957-es vb újabb csapatezüstje egy
sikeres generáció utolsó fellobbanása.
Még 41 évesen, 1959-ben is a legjobb
lett a honi bajnokságon. 1960-ban
emigrált: az egyiptomi válogatottat trenírozta, majd a finn öttusa-válogatott
vívóedzôjének szerzôdött, 1966-tól pedig 4 éven keresztül a portugál válogatottat irányította. Ezután Németországban tevékenykedett. Megôrizte állampolgárságát, de csak 1988-ban lépte át
ismét az államhatárt. Végakaratának
megfelelôen 1993. július 7-én a kemenessömjéni családi kriptában helyezték
örök nyugalomra hamvait.

tunk elôtt a Figyelô címû magazin
munkatársai kérdezték illetve Török
Péter sportújságíró, a SportTv-tôl faggatta korabeli élményeirôl.
» Puskás és Ön is részt vett az 1954es világbajnokságon. Idézzük fel a
közvéleményt máig izgató történéseket, a kulisszatitkokat!
– Utólag a németek elárulták, hogy
Liebrichet azzal küldték a pályára,
hogy tegye harcképtelenné Puskást.

5:1-nél rúgta le végleg és a bíró még
csak nem is figyelmeztette... Mellesleg ez az angol játékvezetô fújta a sípot a döntôn is! Sportdiplomáciánk
sem állt a feladata magaslatán, mert
ezt a 8:3-as találkozót a németajkúak
lakta Bernben kellett játszanunk. A
meccs után, mire Sebes Guszti bácsi
megérkezett az egyenes kieséses
rendszer sorsolására, már túl voltak
az eseményen. Mindössze annyit közöltek vele: a következô ellenfelünk
Brazília lesz, majd a gyôztesre Uruguay vár, tehát az elôzô vb döntôsei.
A németek az osztrákok és a jugoszlávok ellen sétagaloppban masíroztak
a döntôbe. Érdekes, hogy a jugoszláv

» V E G Y E S
csapat fele a vb után Németországban folytatta pályafutását és a németek egy öngóllal jutottak túl rajtuk...
» Úgy tudom, hogy a melbourne-i
olimpiára az esküt is letették. Miért
nem vettek részt az ötkarikás játékokon?
– Máig nem tudom a választ, pedig
jó esélyünk lett volna a gyôzelemre.
Rejtély számomra, hogy az elôzô évben az Európa-bajnokság döntôjében
a szovjeteket legyôzô férfi kosarasaink miért nem indulhattak? Nem
zárom ki, hogy a szovjet sportdiplomácia keze lehetett a dologban...
» Milyen ember volt Puskás?
– Nagyszerû barát, egy „rossznak”
mondható tulajdonsággal: ami a szívén, az a száján... Nem számított nála, hogy miniszterrel beszél vagy a

tóth ii. gólja az angolok ellen

» KMK AJÁNLÓ
» Énekmondó a református templomban
Január 17-én szerdán 9.40 órakor a celldömölki református templomban Buda Ádám
énekmondó lesz a vendég. Buda Ádám
Szentendrén él, régi zenét, népzenét és
történelmi énekeket oktató zenetanár. A
résztvevôk valóságos idôutazáson vehetnek részt az államalapítástól napjainkig a
régi balladák, históriák, énekek és népdalok, valamint megzenésített versek révén.
A program belépôdíja: 200 Ft.
» Mosó Masa Mosodája
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ szervezésében január 19-én (pénteken) 10 és
14 órakor MOSÓ MASA MOSODÁJA címmel
bábszínházi elôadás lesz a meseszínházbérlet sorozat keretében. Az elôadás helyszíne: a Gáyer Gyula Általános Iskola tornaterme. Jegyek még korlátozott számban
válthatók a délutáni elôadásra 500 Ft-os
áron. Érdeklôdni a 95/424-096-os telefonszámon lehet.
» Örökzöldek mindenkinek
Színházbérleti sorozatunk következô elôadására január 27-én, (szombaton) este 7
órai kezdettel kerül sor az Apáczai Kiadó

haverjával. Mindenkinek igyekezett
segíteni. A 7:1-es magyar-angol elôtt
– amely feledhetetlen élmény számomra, hiszen az 5. gólt szereztem –
szerdán a Duna Cipôgyár ellen játszottunk edzômeccset és Öcsi látva
az elnyûtt focicsukámat rögtön felhívta a Honvéd suszterét, aki méretet
vett a lábamról. Vasárnap már az új
cipôben léphettem pályára a Népstadionban és abban fociztam a vb-n is.
Ezt a lakást is 1954 szilveszterére
kaptam Öcsi és Guszti bácsi közbenjárására. A Csepeltôl ilyen gesztust
nem várhattam: amikor bajnokok lettünk, egy rádiót kaptunk jutalom
gyanánt...
» Öcsi bácsi a pályán is vezéregyéniség volt?
– Igazi karmesterként irányított, de
ha nem ô kapta gólhelyzetben a labdát és elpuskázták a lehetôséget, akkor megjegyezte: „Teeee! Itt vagyok
én is a pályán...!” Imádtunk focizni,
az edzéseknek sosem volt vége, órákig maradtunk a pályán és mindig
labdás gyakorlatokat végeztünk.
Nem a pénzért játszottunk: a 100.
magyar-osztrákon, 103000 nézô elôtt
aratott gyôzelemért és az olaszok ellen 31 év után aratott diadalért
nagytermében. Ezúttal az „Örökzöldek
mindenkinek” címû orfeumi összeállítást
láthatják a Budapesti Operett Színház és
a Magyar Állami Operaház mûvészeinek
elôadásában. Közremûködnek: Bardóczy
Attila, Vásári Mónika, Csonka Zsuzsanna és
Köteles Géza. A mûsorban népszerû operetteket, magyar nótákat, sanzonokat
hallhatnak, a mûsor idôtartama közel 2 és
fél óra.
» Jótékonysági Városi Bál
Celldömölk Város Önkormányzata február
3-án (szombaton) 19 órától 03 óráig a hagyományokhoz hûen, Jótékonysági Városi
Bált szervez. Helyszín: Celldömölki Mûszaki Szakközép és Szakiskola. A báli mûsorban közremûködnek: az Energy Dabas Ton
táncosai, az „Egy szoknya, két nadrág”
együttes és a Kemenesalja Néptánccsoport, zenél: Radányi Károly.
A bál bevétele az új mentôállomás és orvosi ügyelet eszközfejlesztését szolgálja.
Belépôjegy ára (vacsora +1 pohár pezsgô):
3000 Ft/fô. Érdeklôdni lehet a 95/525-812
telefonszámon a celldömölki polgármesteri hivatalban Egerszeginé Treiber Zita gondnoknál. Kérjük, hogy belépôjegyek vásárlásával, adományokkal és tombola felajánlásokkal támogassa a rendezvény céljának
megvalósítását.

bozsi bácsi a celli közönségtalálkozón

egyaránt 2000 Ft járt, az angolok elleni sikerért pedig 5000 Ft.
» December 9-én díszpompával búcsúztatták el Puskást.
– Öcsi tiltakozott volna az ellen, hogy
ne Kispesten legyen a végsô nyughelye, hiszen minden oda kötötte. Nem
véletlen, hogy régi kispesti csapattársai nem vettek részt a ceremónián...
» A kemenesaljai sportbarátok nevében jó egészséget kívánok!
»NÉMETH T.
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Szilveszter Kupa
Az elmúlt esztendô végén (december 22-30.) immár 18. alkalommal rendezték meg Celldömölkön
a Szilveszter Kupa Teremlabdarúgó Tornát. A szervezô VulkánSport Egyesület több téli sporteseménye mellett legnagyobb szabású programján hét
korcsoportban, hat játéknapon, 182 mérkôzésen,
75 csapat mérkôzött meg a szponzorokról elnevezett kupákért. A rendezvény fôvédnöke, Celldömölk mindenkori polgármestere, jelen esetben
Fehér László polgármester, fô támogatója pedig
az Innowest Fôvállalkozási és Szolgáltató Kft. volt.
A kupa lebonyolítási rendszere évek óta állandó,
így a csoportmérkôzéseket követôen egyenes
kieséses rendszerben mérik össze tudásukat a
legjobbak. Az utolsó játéknapon 24 mérkôzést
rendeztek. Ekkor a felnôtt találkozók között, a csapatok pihenése érdekében a serdülô és ifjúsági
korcsoportok végsô összecsapásait tekinthették
meg a kilátogató nézôk. A 2006-os Szilveszter Kupa volt talán az eddigi legszínvonalasabb torna,
ami köszönhetô volt többek között a csapatok
precizitásának, fegyelmezettségének és játékkedvének. Kategóriánként az elsô három helyezett
csapat érem és oklevél díjazásban részesült. Az
elsô két helyezett csapat labdát vehetett át, míg
a gyôztesek serleget vihettek haza.
A SZILVESZTER KUPA VÉGEREDMÉNYE:
IV. kategória (1992. január 1. után születettek, 5
csapat): Celli Huke Kft. Kupa
I. Haladás; II. Eötvös Celldömölk; III. Pelc I.; IV. Pelc II.;
V. Blubear United
V. kategória (1990. január 1. után születettek, serdülô, 10 csapat): Ritmo Kft. Kupa
I. Zarándok; II. Ostffyasszonyfa; III. JégerMatyik;
IV. Haladás
VI. kategória (1988. január 1. után születettek, ifjúsági, 8 csapat): Varduza Sportbolt Kupa
I. Tokorcs Taravis; II. Joga Bonito; III. Ostffyasszonyfa;
IV. Gergényi-fiúk
VII. kategória (felnôttek, 26 csapat): Holsten Sörözô Pizzéria Kupa
I. Inter FC Pápa; II. Tréninggatya; III. Kemenesi Tej;
IV. Sömjénvíz
VIII. kategória (1972. január 1. elôtt születettek, 8
csapat): Szalai Szaki Kupa
I. Hungária; II. Csütörtök; III. Concordia Trans;
IV. Áramütöttek
IX. kategória (nôi, 15 csapat): Marics Virágszalon Kupa
I. Viktória I.; II. Viktória II.; III. Celldömölk; IV. Kópháza
X. kategória (1962. január 1. elôtt születettek,
öregfiúk, 3 csapat): JUB Kft. Kupa
I. Szergény; II. Helyijárat; III. Tokorcs
14

Az év Vas megyei csapata
A 2005-ös év után 2006-ban is a CVSEMávépcell-Vörsas extraligás férfi asztalitenisz csapata nyerte el a Vas Népe által 33 évvel ezelôtt alapított vándorserleget, amelyet Vas megye legeredményesebb csapatának ítélnek oda minden év végén.
Csapatunk a megtisztelô címet azzal érdemelte ki, hogy a 2005-2006-os Extra
Liga bajnokságban ezüstérmet szerzett.
Mint annak idején megírtuk, a nagyszerû eredményhez szomorú esemény is
kapcsolódott: csapatunk éljátékosa,
Mercz Gábor az utolsó mérkôzés elôtt
halálos közúti balesetet szenvedett. A
csapatnak járó serleget özvegyen maradt felesége vette át Halmágyi Miklóstól, a Vas Népe fôszerkesztôjétôl.
Obráz Istvánt, az asztaliteniszezôk edzôjét kértük, hogy a 2006–2007-es bajnokság félidejében értékelje a csapatok
és a játékosok teljesítményét.
Extra ligás csapat
Csapatunk az ôszi szezont a második helyen zárta. A Kecskemétet idegenben
szoros mérkôzésen gyôztük le, többi ellenfelünk ellen általában simán, nagy
különbséggel nyertünk. Az egyetlen vereséget a BVSC-tôl szenvedtük el. A fôvárosi csapat eleve esélyesebb volt,
ráadásul nagyszerû formában játszottak.
A játékosok közül Lindner Ádám és Varga Zoltán egyaránt 90 százalékos teljesítményt nyújtott az ôszi szezonban,
amivel elégedettek lehetünk. Molnár
Krisztián 63 százalékos teljesítménye
hagy kívánnivalót maga után, mert ô
ennél többre képes. Remélem, hogy a
tavaszi fordulókban jobb és egyenletesebb teljesítményt fog nyújtani.
Az ETTU Kupában Ukrajnában négy csapat között körmérkôzés volt. A második
helyen végeztünk és kiestünk, mert
csak az elsô juthatott tovább.
A Szuper Kupában viszont csoportelsôk
lettünk és várjuk a folytatást. Az elsô
mérkôzés január 11-én lesz Mariborban,
a visszavágót pedig február 6-án
játsszuk Celldömölkön. A mérkôzéseken
a tét a legjobb négy közé jutás.
NB II-es csapat
Második gárdánk szintén ezüstérmes
helyen zárta az ôszt. A teljesítménnyel
maximálisan elégedett vagyok. A listavezetô Sabariánál döntetlent játszottunk, ám a harmadik helyezett Gyôrtôl

itthon vereséget szenvedtünk. Ezen a
mérkôzésen
mindenki gyengébb teljesítményt nyújtott,
ezért következett be a vereség.
Egyénileg Vimi Roland mindössze egy
mérkôzést veszített, teljesítménye 97
százalék. Ôt Ölbei Péter 67, Teket Attila
pedig 61 százalékos teljesítménnyel követi. Rajtuk kívül játéklehetôséget kapott még Lukács Balázs, Máthé Gyula,
Orbán Renátó és Csupor Máté. Célkitûzésünk, hogy az elsô három között végezzen a csapat.
NB III-as csapat
Harmadik csapatunk az 5. helyrôl várja a
folytatást. Ebben a csapatban több alkalommal is játéklehetôséget biztosítottunk
fiatal játékosoknak, úgy is mondhatnám,
hogy tartalékosan álltunk ki. Ettôl függetlenül a csapat sokkal többre képes. Remélem, hogy tavasszal jobb és eredményesebb játékkal ezt bizonyítják is.
Egyénileg Fehér László és Tamás László
játékára nem lehet panasz, ôk 81 illetve
67 százalékot teljesítettek. Játszottak
még: Máthé Gyula, Balázs Gyula, Szabó
Ferenc, Lukács Balázs és Csupor Máté.
» VÖLGYI L.

Az Extra Liga ôszi végeredménye
1.Lombard-BVSC
2.CVSE-Mávépcell-Vörsas
3.Kecskeméti Spartacus SK
4.PTE-PEAC-A.A.M.
5.Geod.-Német-Kemecse SE
6.Békési TE
7.Szegedi AC
8.SPAR SE Tatabánya
9.Szhelyi AK-MÁV Vasútôr
10.Budaörs 2i SC

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

18 pont
16 pont
14 pont
12 pont
10 pont
8 pont
6 pon
4 pont
2 pont
0 pont

1
1
0
0
0
1
2
1
0
0

0
1
2
4
4
4
5
6
8
9

17 pont
15 pont
14 pont
10 pont
10 pont
9 pont
6 pont
5 pont
2 pont
0 pont

0
1
1
0
2
1

0
1
2
3
3
5

12 pont
9 pont
7 pont
6 pont
4 pont
1 pont

Az NB II. ôszi végeredménye
1.Sabaria ASE
2.CVSE-Mávépcell- Vörsas II.
3.Gyôri Elektromos Vasas
4.Polgárdi SE
5.Dombóvári VMSE
6.Asztalitenisz Club Tokod
7.Herendi Porcelán SK
8. Dorogi Egyetértés SE
9. Hévíz SK
10.FEJÉRVÍZ SK

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
7
5
5
4
2
2
1
0

Az NB III. ôszi végeredménye
1.Kanizsa Sörgyár SE
2.Gyenesdiás ASE
3.ÉVSE-HIDRO Zalaeg.
4.Zalakomár SE
5.CVSE-Mávép.-Vörsas III.
6.Zalakaros SE

6
6
6
6
6
6

6
4
3
3
1
0

Szilveszteri híreink
Káldos Gyulát, a honismeret
és a Sághegy atyamesterét
exkluzív szerzôdésben felkérte a 20th Century Fox az
Eragon címû filmsorozat
XXL-edik, befejezô részének címszerepére. A gigasztár-várományos kizárólag
lapunk számára nyilatkozott: egyelôre még gondolkodik a tíz számjegyû gázsit tartalmazó szerzôdés
aláírásán. Feltételül szabja, hogy kéthetente csütörtökön este a Honismereti Munkaközösség foglalkozása miatt nem lehet forgatás illetve
szignójáért cserébe a stúdió készítsen filmet Szakály Dezsô alsósági
néptanítóról Jeremy Irons fôszereplésével. Lapzártánk idején még tartottak a tárgyalások.
***
Városunk egyik polgára olyan rekordot állított fel, amellyel külön hitelesítési eljárás nélkül bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe. A helyi választási bizottság a biztonság érdekében újraszámolás után igazolta,
hogy Szita Antal a celldömölki (izsákfai) 10. számú egyéni választókerületben induló jelöltként 0, azaz nulla szavazatot kapott. A felülmúlhatatlan teljesítmény elérôje az UK News (ejtsd: Új Kemenesalja nyúz) Hírügynökség számára hangsúlyozta: pozitív gondolkodású emberként az
eredmény számára azt üzeni, hogy ô egyetlen választópolgárt sem vásárolt meg ígéretekkel.

Celldömölkön
a Sági u.43. sz. alatt épülô
15 lakást és 10 garázst tartalmazó
társasházban lakások
és garázsok még eladók.
Lakás árak:
8.932.925 Ft-tól 13.367.200 Ft-ig
Garázs árak:
1.832.495 Ft-tól 2.565.492 Ft-ig

Érdeklôdni:
95/422-493, 70/317-4194

CELLI-UDVARHÁZ BT.
I N G A T L A N

A J Á N L A T A :

Celld-ön Celldömölkön, frekventált helyen
lévô családi ház eladó. Ir.ár: 18 M Ft.

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

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

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

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

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

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

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

Kemenesmagasiban 2 szobás családi ház
eladó. Ir.ár: 7,3 M Ft.

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

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

Nagysimonyiban, a régi napközis konyha és
étterem épülete eladó. Ir.ár: 7 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 családiház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 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.

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

Celld-ön 2 szoba+nappalis cs. ház eladó.
Ir.ár: 9,5 M Ft

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

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

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

Külsôvat-Bánhalmapusztán 1+1/2 szobás,
családi ház eladó.

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. • Egeralján 4 szoba + nappalis 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.
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

Evelin
ESKÜVÔI

RUHASZALON

9500 Celldömölk
Szentháromság tér 3.
Telefon: 30/520-1629
2007. január 14-én 14 órakor
esküvôi ruhabemutató lesz
2007-es ruhákból
a Rezgônyárfa étteremben.
Az elôre lefoglalt menyasszonyi ruhák
sorsoláson vesznek részt.
Nyeremény:
-100%, -50%, -20% kedvezmény
a bemutatott lefoglalt ruhák bérleti díjából.
A frizurákat a szépségház készíti,
a sminket a Bea kozmetika,
a menyasszonyi csokrokat a virágstúdió köti.
Szervezô és bemutató:

Evelin Esküvôi Ruhaszalon,
Celldömölk, Szentháromság tér 3.
(Bevásárlóudvar)

