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TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös, 98-as és diesel üzemanyagok 

valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron!

Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Celldömölk, Volán kút, 

a Mesteri felé vezetô úton. 
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó

MMEEGGÚÚJJUULLTT DDÍÍJJCCSSOOMMAAGG!!

BEKÖTÉSTÔL
SZÁMÍTOTT 

3 HÓNAP 
AJÁNDÉK 
INTERNET

Elsô új elôfizetôi 
szerzôdéskötés esetén 

2 év hûség mellett.
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Régóta és sokat töprengtem azon,
hogy mit is jelent a mára már szin-
te elfeledett és avíttnak tûnô kife-
jezés: alázat. Alázat a hivatáshoz,
alázat az élethez, alázat az embe-
rekhez. Mindig azokra tudtam fel-
nézni, akik – nagy tudásuk ellenére
vagy talán éppen ezért – alázattal

tudtak viseltetni tevékenységük
vagy embertársaik irányában. Akik
nem magamutogatással, önmaguk
„fényezésével”, a mások sárba tip-
rásával, a ma oly divatos kifejezés-
sel élve PR-ral (píárral) érték el kar-
rierjük csúcspontját, jutottak el a si-
kerig… Vajon a most regnáló város-

atyák és városanyák egyikének-
másikának eszébe jut-e néha ez a
kifejezés? Hogy mire esküdtek fel?
Amikor megjelenik, és le sem her-
vad a cinikus mosoly arcukról, ak-
kor is a városlakókat képviselik, va-
lóban?

»LA

Egy gondolat… az alázatról

Lassan elcsendesedik a hegy, végéhez ér a
szüret. A fehér borszôlôfajták már hordók-
ban vannak, sustorognak, zajongnak. Itt-
ott látni még kékszôlô fürtöket tôkéken,
de már nem sokáig színesítik a lombokat.
Az idei szüret jellemzôje, hogy elhúzódtak
a munkák, voltak, akik már augusztus vé-
gén szüreteltek, mások, bízva a szárazabb
napokban, kivártak. Azt már elôre látni le-
hetett, hogy korai szüretnek nézünk elébe
és jó minôségre számíthatunk. Idén korán
fakadtak a szôlôk, a növekedés kezdeti
idôszakában hullott csapadék meleggel
párosulva szemmel láthatóan kedvezett a
vegetációnak. A gazdák örültek a mutatko-
zó ígéretes termésnek. Az átlagosnál lé-
nyegesen több volt a napfényes-órák szá-

ma, fôként a hosszantartó aszályos idôszak
miatt legalább három héttel korábban kez-
dôdött a betakarítás és szeptember köze-
pére be is fejezôdött. A kedvezô tavaszi és
nyár eleji kilátások után azonban, fôként a
csapadék hiánya kétségeket keltett a gaz-
dákban. Sokan attól tartottak, a nagy me-
legtôl elégnek a savak, nem lesz lé a bo-
gyókban. A szôlô azonban azért csodálatos
növény, mert még az ilyen rendkívülinek
mondható aszályos idôben is helyt állt, sôt
meglepôen nagy és sok fürtöt nevelt. Ha a
várható termés után érdeklôdnek a gaz-
dáktól, általában az a válasz, várjuk meg a
végét, amíg kint alszik a szôlô sok minden,
de legalább két dolog történhet vele, elve-
ri a jég vagy elrothad. A jeget megúsztuk.

Szüret utáni hangulatban
Egyszer minden folyamatnak vége van,
még az aszálynak is. Az elsô nagyobb
mennyiségû esô kimondottan jót tett a
szôlônek, a késôbbiek viszont hátrányt je-
lentettek. Elkezdôdött a rothadás, vele a
munkák gyorsítása, a gazdák igyekeztek
menteni, amit lehet. A csapadék hatására
a bogyók tartalma felhígult a több napos
kívánatos meleg elmaradt. Általános ta-
pasztalat szerint a szüretelt must cukorfo-
ka 16–18 fokot mutatott, a savak is meg-
maradtak, a mennyiséggel sem volt külö-
nösebb gond. 
A szürettel nem ért véget a pincékben
végzett munka, oda kell figyelni a borke-
zelésre, ajánlatos az elsô fejtés idôpontját
jól megválasztani, idén ez különösen fon-
tos. A lehullott sok csapadék telítve a ta-
lajt jövôre, reméljük, majd érezteti kedve-
zô hatását.

»KÁLDOS GYULA

Nehéz róluk bármi újat írni, és még
nehezebb örökségükhöz méltónak
lenni. A még szinte éretlen kölyökként
gondolkodó Ferenc József rászabadí-
totta a „bresciai hiénát”, Haynaut Ma-
gyarországra. Hiába kért a szövetsé-
gessé vált orosz cár kegyelmet a
„megtévedteknek” – s ezen a katoná-
kat értette –, Haynau nem kegyelme-
zett. De nem volt irgalom a papoknak,
civileknek sem. Pozsony városa 1849-
ben ugyanúgy tizenhárom vértanút
gyászolt, mint az aradi kivégzések
után az ország. Mégis, kik voltak az
aradi vértanúk? A kivégzettek teljes-
séggel reprezentálták a magyar tiszti-
kar összetételét. Különbözôek voltak
neveltetésükben, indíttatásukban is.
Volt köztük osztrák fônemes, született
arisztokrata, zseniális jó hadvezér, és
engedelmes hivatalnok is. Poelten-
berg Ernô 1848-ban még az olaszor-
szági frontszolgálatot is elfogadta vol-
na a legalacsonyabb tiszti rangban,
csak ne kelljen Magyarországra jön-

nie. Nem fogadták el érveit, ezután
felesküdött a magyar alkotmányra.
Esküjéhez pedig holtáig hû maradt…
Mint a többiek is mindannyian: Aulich
Lajos, Damjanich János, Dessewffy
Arisztid, Kiss Ernô, Knézic Károly,
Lahner György, Lázár Vilmos,
Leiningen-Westerburg Károly, Nagy-
sándor József, Schweidel József, Török
Ignác, Vécsey Károly. Urbán Aladár
történész Batthyány Lajost nem csak
kiváló embernek, de rendkívüli képes-
ségû miniszterelnöknek, és meg nem
alkuvó, talpig becsületes arisztokratá-
nak is tartja. A vértanúk sorába sokan
tartoznak még. Említhetnénk Kazinczy
Lajos ezredest, akit október 20-án vé-
geztek ki. Lenkey János tábornok az
aradi vizsgálati fogságban ôrült meg
és hunyt el 1850-ben. 1853-ban még
akasztottak, és voltak, akiket 18–20
év várfogság után bomlott elmével
érte a megváltó halál. A hétköznapok
csendes vértanúi pedig viselték a köz-
legény-sorsot az osztrák hadseregben.

Arad árnyéka – a vértanúk öröksége

Lelkük azonban így sem tört meg.
Nem felejtem az agg ’48-as honvédek
fényképét. Kopott kabáton egy-két fa-
kult érdemrend, ôsz haj és talán már
reszketeg térd. De: büszke tekintet!
Nekik még volt mire büszkének len-
niük! 158 év távlatából is példaképeink
lehetnek. A becsület, a hazaszeretet,
és a haza mindenáron történô önzetlen
szolgálata terén. Ezt hagyták nekünk
örökül. Bárcsak elég nagyok és méltók
tudnánk lenni erre az Örökségre!

»ROZMÁN LÁSZLÓ
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2007. szeptember 19-én folytatták a
képviselôk a szeptember 6-án meg-
kezdett testületi ülést. Eleinte teljes
létszámban, majd 16-an üléseztek a
testület tagjai. 
Elsô napirendi pontként tárgyalták a
Városi Televízió Celldömölk Kht.
ügyét, melyet korábban zárt ülésen
vitattak meg a képviselôk. Akkor –
noha új ügyvezetô kinevezése miatt
gyûltek össze a honatyák – egy kép-
viselôi indítványra mégis arról hatá-
roztak, hogy szeptember 30-ával
végelszámolással megszüntetik a
Kht.-t. A legutóbbi, nyílt ülésre azért
került sor, mert a Társasági Törvény
értelmében nyíltan kell dönteni a
Kht. sorsáról, valamint ki kell kérni a
felügyelô bizottság véleményét is,
ami korábban nem történt meg. A
zárt ülésen hozott döntés érvényte-
lenségérôl a Vas Megyei Közigazga-
tási Hivatal dönt.

A képviselôk tájékoztatót hallhattak a
Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társu-
lás képviselôjétôl a megkezdett és
tervezett fejlesztésekrôl. Ezzel össz-
hangban kell módosítani a helyi hul-
ladékgazdálkodási rendeletet. 
Megszavazott a képviselô-testület a
Kemenesaljai Trianon Társaságnak az
új városi ünnep, szeptember 23-a, a
Trianoni kereszt felállításának évfor-
dulója alkalmából szervezett meg-
emlékezésre 300.000 forintot, továb-
bá 1.800.000 forintot a Ság hegyi
Vulkán Park megvalósíthatósági ta-
nulmány elkészítésére, 650.000 fo-
rintot a Celldömölki Evangélikus Egy-
házközség parókiájának felújítására. 
Többször foglalkozott az Egészség-
ügyi és Szociális Bizottság a 3. számú
Idôsek Klubja elhelyezésével. Pálné
Horváth Mária, a KMKK igazgatója
felajánlotta, hogy egyeztet Csizma-
ziáné Hubert Máriával, a Népjóléti

Szolgálat vezetôjével, és átmenetileg
helyet biztosítanak az épületben az
idôsek számára.
Elfogadta a képviselô-testület a Váro-
si Általános Iskola új költségvetését, a
Vulkán fürdô második félévi költség-
vetését, engedélyezték a képviselôk
a Celldömölki Mûszaki Szakközépisko-
la és Szakiskola számára, hogy a
2007/2008-as tanévben a szakiskolai
létszámot túllépjék, továbbá, hogy a
technikusi osztályt alacsonyabb lét-
számú szakmacsoporttal is megindít-
hassák. Elfogadták továbbá az igazga-
tó által ismertetett intézkedési tervet
a 2006. évi kompetencia-mérés ered-
ményeinek javítására. Döntés szüle-
tett a város honlapjának frissítésére,
amelynek értelmében annak számí-
tástechnikai feltételeit továbbra is a
Polgármesteri Hivatal dolgozói fogják
biztosítani, míg a tartalmi rész frissí-
tését a KMKK munkatársai végzik.

Újra téma volt a helyi tv sorsa

Pozitív döntést hozott a képvi-
selô-testület legutóbbi ülésén
az izsákfai városrész sportöltö-
zôjének építésével kapcsolat-
ban. Vita alakult ki ugyan a kép-
viselôk között a temetôhöz ve-
zetô járda kiépítésének illetve a
sportöltözô építésének fontos-
ságát illetôen, de Farkas Zoltán
képviselô, az izsákfai részönkor-
mányzat vezetôje elmondta,
hogy megkérdezték a városrész
lakóit, akiknek többsége a
sportöltözôt tartották fonto-
sabbnak. Az önkormányzat a
2007. évi pénzügyi tervében is
szerepel 4.000.000 forint saját
forrásként, amennyiben a Nyu-
gat-dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Tanács által meghirdetett pá-
lyázat nem lenne sikeres. A kép-
viselô-testület végül – figyelem-
be véve az izsákfai részönkor-
mányzat javaslatát – amellett
döntött, hogy felkéri a Közbeszer-
zési Bizottságot, kérjen három ár-
ajánlatot a kivitelezésre.

»rea

Sportöltözô
épülhet Izsákfán

Új játékelemekkel bôvült a Városi Óvoda
Koptik úti óvodájának játszótere. Véghné
Gyûrûssy Katalin, a Városi Óvoda vezetôje
köszöntötte az egybegyûlteket és köszön-
te meg a Colas Zrt.-nek a nagylelkû aján-
dékot. Fehér László polgármester és Hom-
lok Zsolt, a Colas Zrt. magyarországi képvi-
seletének elnök-vezérigazgatója adták át
az új létesítményt. Homlok Zsolt elmondta,
hogy a mászókát, csúszdát és két ovis ko-
sárlabda-palánkot magában foglaló játék-
komplexum megfelel az Unió elvárásainak
és kétmillió forintba került. »REA

Ajándék az óvodának

Celldömölkön az Önkormányzat tulajdonát képezô, alábbi ingatlanok kerülnek árverésre:
Lakóház elhelyezésére szolgáló ingatlanok: Akácfa utcában: 2 db 665m2 ingatlan 3.000.000 Ft
+ ÁFA; Vörösmarty utcában 2 db 665m2 ingatlan 3.000.000 Ft + ÁFA; Táncsics utcában: 1.440
Ft/m2 (ÁFA-val) 6 db ingatlan 824 m2-tôl 1.001 m2-ig. Beépítési mód: földszint + tetôtér, ol-
dalhatáros beépítés. Beépítési határidô: Akácfa u., Vörösmarty u. 4 év, Táncsics u. 2 év.
Elidegenítési és terhelési tilalom a beépítési kötelezettség teljesítéséig, valamint visszavá-
sárlási jog a beépítési kötelezettség nem teljesítése esetén. A közmûvek kiépítése, a rákötés
és hálózatfejlesztés költségei a vevôt terhelik. Az Akácfa és Vörösmarty utcában lévô 2-2 db in-
gatlan elektromos áram ellátását földkábellel kell megoldani.
Közlekedési célú építmények elhelyezésére (pl.: garázstömb) szolgáló ingatlanok: Kodály Z. u. keleti vé-
gén:  3.840 Ft/m2 (ÁFA-val) 2 db ingatlan 1.201 m2 és 1694 m2.200.000 Ft foglaló lefizetése szükséges
a licitálást megelôzôen. Az árverés idôpontja: 2007. október 8. (hétfô) 9.00 óra. Helye: Celldömölk Vá-
ros Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozója. A licit elnyerését követôen 15 napon belül szerzôdést kell
kötni. Bôvebb információ a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályán kapható: 95/525-810.

Ingatlanok árverése Celldömölkön
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Második születésnapját ünnepelte
2007. szeptember 15-én a Vulkán
fürdô. A jeles nap alkalmából a fürdô-
vendégek a 2005-ös, bevezetô ára-
kon vehették igénybe a szolgáltatá-
sokat.
Délután 3 órától kívánságmûsor hal-
latszott a celli éterben élôben a fürdô
belsô csarnokából. A Rádió Cell mun-
katársai fáradhatatlanul teljesítették
a fürdôvendégek kívánságait és kéré-
seit. Az idôjárás kegyes volt, délután-
ra kisütött a nap, így 5 órakor már a
külsô medencéknél tapsolhatott a
közönség. A Kemenesaljai Mûvelôdé-
si Központ és Könyvtár ajándék-mû-
sorában fellépett a kemenesmagasi

Septeam együttes: nosztalgia-sláge-
rekkel, a celli Rocky Dilly ARRC akro-
batikus rock and roll bemutatóval, a
szombathelyi Energie Dabaston vér-
pezsdítô latintánc-összeállítással és
az ikervári DDC Hip-Hop és Break cso-
port vastapssal díjazott produkcióval.
A mûsor befejezése után ráadásul a
naplemente fényében fürdôzô Ság
hegy látványában gyönyörködhettek
a vendégek. 
Az elmúlt két évben folyamatosan
bôvült a szolgáltatások köre, beindult
az úszásoktatás, elkészültek a kültéri
medencék, a strandfoci-pálya, beü-
zemelték a kádfürdôt, és idén nyáron
a Cell-4-es kút vize minôsített gyógy-

víz lett. Október elsejétôl pedig min-
den kedden és csütörtökön reggel 6
órától 8 óráig várja korán kelô, úszni
vágyó vendégeit a fürdô – egyelôre
kísérleti jelleggel.

»LILO

Kétéves a Vulkán fürdô
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A városi iskolai rendszerben, illetve
a környezô falvakban történt válto-
zások az egyházi iskolát is érintet-
ték. A celldömölki Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola – ennek
okán – megemelt létszámmal kezd-
te az új tanévet. Czupor Attilát, az
iskola igazgatóját kérdeztük az elsô
három hét tapasztalatairól.

Ötvennel több diákkal kezdtük a tan-
évet, mint amivel az elôzôt befejez-
tük. Így az osztályok létszáma a ma-
ximálisra növekedett. Az osztályok
száma nem változott, csak az osztá-
lyokon belüli tanulólétszám emelke-
dett. A tantermeket kellett ehhez
igazítani, bútorzatban, székekben,
padokban, amit a nyár során meg is
tettünk, és azt gondolom, hogy rend-
ben el tudtuk kezdeni a tanévet. A
pedagógusok létszáma nem változott
emiatt, mivel az osztályok száma
megmaradt. A pedagógusoknak
azonban jóval több feladatuk lett,
van olyan felsôs évfolyam, ahol
majdnem megduplázódott a tanulók
létszáma. Így például majd több dol-
gozatot kell javítani, és a többi
feladatot se felejtsük el, ami nyilván
több diák esetén nagyobb munkával
és felelôsséggel jár.
» Azok a diákok, akik más iskolákból
jöttek át, hogyan tudtak alkalmaz-
kodni az új környezethez? 

Én úgy látom az elsô három hét után,
hogy zökkenômentesebb volt az in-
dulás, mint amire számítottunk. A ta-
pasztalat azt mutatja, hogy az új diá-
koknak sikerült beilleszkedniük, és jól
érzik itt magukat. Az, hogy a tanul-
mányi munkában milyen eredmé-
nyeket tudnak elérni az eddigiekhez
képest, hogyan tudják majd meg-
szokni a tanárváltást, a számukra új
követelményrendszert és az elvárá-
sokat, három hét alatt még nem de-
rül ki. De ahogy a pedagóguskollé-
gákkal beszélgettem, leginkább pozi-
tív visszajelzések érkeztek. Az új ta-
nulók hamar felvették iskolánk „mun-
katempóját”, ritmusát. 
» Az új diákok világi iskolákból ér-
keztek. Hogyan tudják elfogadni az
iskola keresztény szellemiségét?
Azok a diákok, illetve azok a szülôk,
akik a mi iskolánkat választották,
tudták, hogy milyen elvárásokat tá-
masztunk a diákok felé, és ezeket el
is fogadták. Tehát nem idegen nekik
a keresztény nevelés, eddig is jártak
templomba, illetve hitoktatásban is
részesültek. A családias, szeretettel-
jes légkört pedig nem olyan nehéz
megszokni, mindent megteszünk,
nemcsak mi, de régi diákjaink is,
hogy segítsünk az ideérkezôknek
megtalálni helyüket az új környezet-
ben, ahová kerültek.

»HP

Nagyobb létszámmal, 
keresztény szellemiséggel Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árveré-

sen értékesíteni kívánja a tulajdonában lévô Celldömölk,
Sági u. 111. fsz. 2. sz. alatti 59 m2 nagyságú, egyéb épü-
let megnevezésû, korábban a posta által használt
épületrészt, a társasház tulajdonában álló épületré-
szekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt. 

Az ingatlan kikiáltási ára: 11.062.500 Ft + ÁFA
Licitlépcsô mértéke: 100.000 Ft
Licit idôpontja: 2007. október 9.,  kedd 10 óra
Licit helye: Polgármesteri Hivatal Celldömölk emeleti
tanácskozóterme

Az ingatlan megtekinthetô: telefonon történô elôze-
tes egyeztetés alapján munkanapokon 8–16 óráig.
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés meg-
kezdése elôtt készpénzben 1.000.000 Ft-ot letéti
díjként a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizet.
A letéti díj a vevô által fizetendô vételárba beszá-
mít, a többi résztvevô számára az árverés befejezé-
se után visszafizetésre kerül.
Az ingatlan tulajdonjogát a liciten résztvevôk közül
az szerzi meg, aki a legmagasabb összegû vételár
egy összegben való megfizetésére tesz ajánlatot. 
Az ajánlattevô az árverésen köteles bemutatni sze-
mélyi igazolványát, illetve egyéni vállalkozói iga-
zolványát, gazdasági társaság esetén 30 napnál
nem régebbi hiteles cégkivonatot.
Az árverés nyertesének feladata és költsége az
adás-vételi szerzôdés elkészíttetése legkésôbb a licit
idôpontját követô 15 napon belül. A vételár kifizeté-
se a szerzôdés megkötését követô 15 napon belül
esedékes, ellenkezô esetben a befizetett letéti díjat
elveszíti, és a licit eredménytelennek minôsül.
További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal va-
gyonkezelôjénél, illetve a 95/525-813-as telefonon
kapható. 

Hirdetmény
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Városunk visszajáró vendége Rákász
Gergely koncertorgonista. Legújabb
zenemûveit bemutató koncertkörút-
jának melódiáival Itáliát és az olasz

Olasz dallamok csendültek
fel a kegytemplomban

komponisták méltán nagyszerû da-
rabjait idézi meg. Ennek a zenei ka-
landozásnak lehettek fültanúi a kato-
likus kegytemplomba ellátogatók
szeptember 21-én. A szokásoknak
megfelelôen, a mûvész ezúttal is a
megfelelô zenetörténeti korszakok
bemutatásával támasztotta alá az or-
gonán felcsendülô dallamokat, így
váltak még emberközelibbé, átélhe-
tôbbé a szebbnél szebb zenék. 
A korábbi évek könnyed muzsikája
után bôvérû, olasz zenék szerepeltek
a repertoárban, így például Verdi Ai-
dája, Don Carlosa, Trubadúrja, Na-
buccója hangzott el. Ezek mellett a
Vivaldi, Mascagni, Bellini által kom-
ponált dallamokat osztotta meg hall-
gatóságával a koncertorgonista.  Mint
elmondta, az elmúlt tíz év koncertre-

A Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pont és Könyvtár gyermekszínházi
bérlete a 2007/2008-as évadra.
Az elôadások az óvodásoknak
10.00 órakor az általános iskolá-
sok alsó tagozatosai számára
14.00 órakor kezdôdnek.
Helyszín: a Kemenesaljai Mûve-
lôdési Központ és Könyvtár szín-
házterme
Tervezett elôadások:
2007. október 19., péntek
CSALÓKA PÉTER – zenés mesejá-
ték – Soltis Lajos Színház 

2007. november 21., szerda 
POCAHONTAS – mese-musical –
Szabadötletek Színháza 

2007.december 7., péntek
DIÓTÖRÔ – zenés táncos mesejá-
ték – Nektár Gyermekszínház  

2008. január 18., péntek 
A VÁRKASTÉLY TITKA (népmesé-
bôl, -mondából kibontakozó, 
wayang-bábos, élôszereplôs
elôadás, UV fekete színházi trük-
kökkel, repülô manókkal,varázs-
latokkal) – Maszk Bábszínpad       

2008. március 7., péntek
KIS MUKK zenés mesejáték –
Soltis Lajos Színház.

Az 5 elôadásra szóló bérlet ára: 2000
Ft/fô.
Jelentkezési határidô: 2007. szep-
tember 30.
A bérletváltás határideje 2007.
október 15.

pertoárjának ez a legjobb összeállítá-
sú mûsora, hiszen igazi keresztmet-
szete annak az olasz muzsikának,
ami a romantika és a barokk kor idô-
szakából is átad valamit. Csupa olyan
melódia, amit ismer és szeret a kö-
zönség, vagy esetleg éppen a Rákász
Gergely által közvetített zenetörténe-
ti barangolás során ismer meg. 
A mûsor jelentôs része Olaszország-
ban készült, ugyanis az igazi olasz
életritmust, életigenlést és hangula-
tot csak így tudtam hitelesen meg-
villantani Magyarországon, hogy
elôtte megismertem a darabok ke-
letkezésének hátterét, és megértet-
tem alkotóikat – mondta el Rákász
Gergely.

»REINER ANITA

Október 7-én, vasárnap 13.30-tól 17 óráig a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
Kresznerics Ferenc Könyvtárában a Könyves Vasárnap rendezvényeihez kapcsolódva rendkí-
vüli nyitvatartással állunk rendelkezésükre. A  hagyományos szolgáltatások mellett az alábbi
programokkal várjuk Önöket:
14 óra: Beszélgetés „Az igazi Hofi” címû kötet celldömölki származású szerzôjével, dr. Amb-
rus Péterrel. A mû  megvásárolható és dedikáltatható.
15 óra: A gyermekkönyvtárban „Babaolvashow”: a 2007 elsô félévében született babák és
szüleik köszöntése, valamint a babaolvasójegyek és Janikovszky Éva ajándék baba-olvasó-
könyvének  átadása.
17 óra: Az eddig az idôpontig tartó akciónkban a rendkívüli 3 forintos beiratkozási díjjal re-
gisztráltak között „Örökös Tagság” kisorsolása.

Október 27. (szombat), este 7 óra
Richard Alfieri: HAT HÉT, HAT TÁNC (Vári Éva – Kulka János).

Tamási Áron: ÉNEKES MADÁR – székely népi játék két felvonásban
(Hûvösvölgyi Ildikó, Ivancsics Ilona, Borbély Krisztina, Mikó István, Gyôri Péter, Boros
Zoltán, Szabó Anikó, Benkô Péter).

Herczeg Ferenc: KÉK RÓKA (Pápai Erika, Nemcsák Károly, Laklóth Aladár, Nagy Gábor, Vá-
sári Mónika).

Clode Magnier: OSCAR – zenés bohózat két részben (Böröndi Tamás, Straub Dezsô,
Bánfalvy Ági, Harmath Imre, Csala Zsuzsa, Farkasházi Réka, Éless Béla, Ábel Anita, Valler
Gabriella, Virág László).
Bérletek ára: I. hely: 9.800 Ft; II.hely: 9.000 Ft; Nyugdíjas, diák: 8.500 Ft
Bérletek válthatók október 12-ig a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban. Bôvebb felvilágosítás
a 95/779-302, vagy a 06/70-319-5264-es telefonon Lónainé Kondics Zsuzsanna szervezônél.

Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
Színházbérlet-ajánló, 2007/2008-as évad:

Találkozzunk a könyvtárban
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Trianonról az emlékezés jegyében

Celldömölk: Születés: Falka Péter és Farkas Renáta leánya: Liza, Patay Róbert és Gomez
Lopez Doris Eliana fia: Luis Esteban, Magyarósi Zoltán Krisztián és Tóth Valentina fia:
Botond, Hajba Gábor és Füzfa Henrietta leánya: Kira Laura, Bukovenszky Attila és Kocsis
Judit leánya: Hanna Eliza, Gôgös Balázs és Tóth Kinga fia: Martin, Toldi Tamás és Varga
Anita Andrea leánya: Réka, Szabó Tibor és Németh Edina Ibolya fia: Botond, Major Tamás
és Péntek Lilla leánya: Laura Csilla, Kovács Szilárd és Németh Erzsébet leánya: Korinna. •
Házasság: Somogyi Gábor és Horváth Barbara, Szalai Sándor és Kemendi Zsuzsanna,
Gyurák János és Novák Bernadett, Szakál Tamás és Karácsonyi Irina, dr. Szabó Csaba
András és Mátyás Rita Erika, Tóth Lajos és Borsics Tímea, Csekô Tamás és Kutasi Andrea,
Kosztolánczi Ernô és Horváth Adrienn. • Halálozás: Somogyi Ferencné sz. Molnár Irén,
Csajbók Istvánné sz. Molnár Mária Anna, Szakál Károly, Tôzsér Jánosné sz. Büki Teréz,
Csonka Lajos, Móri Mártonné sz. Somogyi Vilma, Takács Lajosné sz.  Németh Ilona Ida,
Kereki Lajos • Mersevát: Születés: Horváth Zsolt és Németh Veronika leánya: Eszter • Boba:
Születés: Horváth György és Németh Piroska fia: Barnabás György • Kemenessömjén:
Születés: Kapitány Róbert és Major Mónika leánya: Lolita • Pápoc: Születés: Hajdu László
és Molnár Viktória fia: Kristóf • Halálozás: Csehi Józsefné sz. Regina Mária • Vönöck:
Halálozás: Papp János • Jánosháza: Halálozás: Sági Jánosné sz. Molnár Mária, Karlovits
Ferenc • Szergény: Halálozás: Ágoston Istvánné sz. Verasztó Eszter

Az idén elsô alkalommal tartották vá-
rosi ünnepként a Trianoni megemlé-
kezést, amely az elmaradt programok
jegyében indult: nem érkezett meg
szeptember 21-én Bayer Zsolt, és el-
maradt a szeptember 22-i Baranta
Hagyományos Magyar Harcmûvészet
bemutatója is. A továbbiakban a Him-
nusz hangjai után Horváth Melinda
önkormányzati képviselô, az Alsósági
Részönkormányzat vezetôje, a
FIDESZ-MPSZ helyi elnöke Teleki Pál
egykori miniszterelnök szavaival kö-
szöntötte a szép számban egybegyûl-
teket: „Földrajzilag nehezebb helyen
egyetlen nemzetnek az országa sem
fekszik, mint a miénk. Ahhoz, hogy
ezt az országot ezer éven át és a mos-
tani körülmények között is fenntart-
suk, olyan nemzet szükséges, amely
erôs akarattal, szabadságszeretettel,
kemény elszántsággal rendelkezik.” A
folytatásban történelmi párhuzamot

Bánat ül a magyar népen, 
északon és délvidéken,
napkeleten és nyugaton 
úr az elnyomó hatalom. 
Meggyalázott ez a nemzet, 
elvették, mit vérén szerzett. 
Bár több részre darabolták, 
mégsem eseti szét az ország! 
Máig is egy az ôsi föld, 
bérce havas, rónája zöld. 
Mert határok mindkét felén,
magyarul szól a költemény. 
Magyar nyelven zeng az ének, 
Urához e próbált népnek. 
Magyarul száll az imádság 
Hozzád: ki út vagy s igazság!
Minden népnek nagy Istene,
látod: vérzik népem szíve. 
Gyógyítsd meg, hogy Téged féljen, 
bûnét bánva hozzád térjen. 
Hit számára nincsen határ, 
ének szállhat, mint sas madár 
ember szabta határ felett, 
egybe fûz árva lelkeket. 
Úgy éljünk e csonka honba, 
mintha határ nem is volna
városok és falvak között, 
szabad az út, határ fölött. 
Bár most csonka kis nemzetünk, 
és miatta sajog szívünk, 
higgyük: mit Trianon elvett,
Visszakapja azt a nemzet!

PECZNYÍK PÁL

a fotót kocsis józsef, az új kemenesalja egyik

olvasója készítette.

vont az országvesztés és a kollektív
emlékezet fontossága közt, valamint
kiemelte a Trianoni emlékkereszt ezer
esztendôre emlékeztetô funkcióját.
Wass Albert Nagypénteki sirató címû
versét Rozmán László mondta el,
majd a Kemenesmagasi Népdalkör és
Citerazenekar hazafias dalokból
összeállított programja következett. A
rendezvény szónoka Kovács Ferenc
országgyûlési képviselô, Vas megye
Közgyûlésének elnöke volt. Beszéde
kezdetén arra utalt, hogy minden
nemzetnek megvan a maga kereszt-
je, nekünk magyaroknak szó szerint
és képletesen is, itt a Kemenesalján.
Történelmi áttekintésében érintette a
trianoni országvesztés olyan háttér-
ben maradt momentumait is, melyek
kevésbé voltak köztudottak. Külön ki-
tért Vas megye sorsára, mely egykori
területének több mint felét elvesztet-
te, s megtudhattuk, hogy határmenti
falvaink megmaradásának is örülni
kellett. Beszédét a magyarként meg-
maradás fontosságának hangsúlyozá-
sával fejezte be, és köszönetet mon-
dott minden vasi falunak és közös-
ségnek, akik bármit is tettek a triano-
ni örökség méltó ápolásáért.
Németh Tamás tárogatómûvész játé-
kával felidézte a magyar múltat, és
méltó zenei aláfestést nyújtott a ko-
szorúzáshoz is. Fehér László polgár-
mester és Baranyai Attiláné dr. jegyzô,
Celldömölk nevében helyezte el az

emlékezés koszorúját. Kovács Ferenc
és Horváthné Stukics Erzsébet közgyû-
lési tag Vas Megye Közgyûlése nevé-
ben koszorúzott, majd következtek a
helyi pártok és a civil szervezetek.
Heim Géza, a Kemenesaljai Trianon
Társaság elnöke zárszavában az emlé-
kezés fontosságára hívta fel a figyel-
met, egyszersmind utalva arra, hogy
felejteni sem szabad. Megemlékezett
a Trianoni kereszt felállításának körül-
ményeirôl, de hálával és tisztelettel
említette Dala József nevét is, akinek
hathatós közremûködése kellett az
emlékmû megmaradásához.
A megemlékezés szeptember 23-án
ökumenikus istentisztelettel zárult.

»EMEREL

» Anyakönyvi hírek

Szabad az út!
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Nem engedünk a 48-ból!
BATTHYÁNY ÉS KORA MÛVELTSÉGI VETÉLKEDÔ 7–8. OSZTÁLYOSOK SZÁMÁRA  (2. RÉSZ)
XIII. 1848 tavaszán forradalmi hullám söpört végig Európán. Írd be a táblázat üres sorába, hogy ma melyik országban
található az adott forradalmi helyszín!

XIV. A festôket is megihlették Európa forradalmai. Állapítsd meg, hogy az egyes képek melyik város forradalmát ábrázolják!

1848. február 22–24. Párizs

1848. március 13. Bécs

1848. március 15. Pest

1848. március 18. Berlin

1848. március 18. Milánó

1848. március 22. Velence

a. _____________________ b. ___________________ c. _________________

XV. Pozsonyba március 1-én érkezett a párizsi forradalom híre. Pestre március 14-én már a bécsi forradalom híre ju-
tott el, ami felgyorsította a következô napi eseményeket. Állítsd idôrendi sorrendbe a pesti forradalom eseményeit!

XVI. A pesti forradalom fontosabb helyszíneit soroljuk fel, az elôzô feladat eseményeihez írd oda a megfelelô helyszín
betûjelét!

A. Városháza B. Buda vára C. Pilvax kávéház D. Pesti egyetem
E. Nemzeti Múzeum F. Nemzeti Színház G. Landerer nyomda

XVII. Mikor nevezik ki Gróf Batthyány Lajost miniszterelnöknek?   _____________________________

XVIII. Kik lesznek a kormányának a tagjai? Írd a neveket a megfelelô sorszámhoz!

1. ______________________   6. ______________________   

2. ______________________   7. ______________________   

3. ______________________   8. ______________________

4. ______________________   9. ______________________   

5. ______________________

___ A fiatal értelmiség csatlakozása

___ A helytartótanács meghátrál

___ A 12 pont és a nemzeti dal megjelentetése

___ A forradalmi ifjak gyülekezôje

___ Húszezres tömeggyûlés

___ A város vezetôi csatlakoznak

___ Bánk Bán elôadása

___ Táncsics Mihály kiszabadítása

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.
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XIX. Április11-én hivatalba lépett a Batthyány-kormány és az uralkodó szentesítette a megalkotott törvényeket. Mire
utalnak az áprilisi törvényekbôl kiemelt részletek?
a) „... Az országnak ... mind azon … legalább 20 éve … lakosai, a nôket kivéve, törvényesen bevett valláskülönbség

nélkül választók ...”
b) „Ô Felsége, … a nádor és a királyi helytartó ... bármely rendeleteik ... csak úgy érvényesek, ha a Buda-Pesten

székelô miniszterek egyik által is aláiratnak”
c) „Magyarország – minden lakosai minden közterheket minden különbség nélkül egyenlôen és aránylagosan viselik ...”
d) „... Az elôzô vizsgálat (cenzura) eltöröltetvén örökre...”
e) „... Az úrbér és az azt pótló szerzôdések alapján eddig gyakorlatban volt szolgáltatások (robot), dézsma és pénz-

beli fizetések e törvény hatálya alapján örökre megszüntetnek...”

__ 1. úrbéri viszonyok megszüntetése __ 4. felelôs magyar minisztérium 

__ 2. népképviselet __ 5. sajtószabadság

__ 3. közteherviselés 

XX. Egészítsd ki!

Július 4-én ült össze az elsô ______________ országgyûlés. ____________________________ ezen az ország-
gyûlése aratta élete legnagyobb szónoki sikerét a honvédelemmel kapcsolatban. Hiába alkották meg a magyar had-
seregrôl és a bankjegykibocsátásról szóló törvényt, az uralkodó nem szentesítette. Így nem volt az országnak had-
serege ezért elrendelik ___________________ 1848 augusztusában.

XXI. Állapítsd meg, melyik kép ábrázolja a magyar hadsereg  1. huszárát, 2. gyalogosát, 3. tüzérét!

XXII. Helyezd el idôrendben a táblázatban az 1848. év legfontosabb eseményeit!

I. II. III. IV. V. IV.

…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

VII. VIII. IX. X. XI.

…………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

…………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

1. Jellasics futása

2. ütközet Schwechatnál

3. fegyveres lázadás a Délvidéken (kis háború) 

4. Kossuth felirati javaslata 

5. az új alkotmány szentesítése 

6. a Batthyány-kormány lemondása 

7. forradalom Bécsben (!) 

8. forradalom Pest-Budán 

9. a választások utáni országgyûlés elsô ülése

10. V. Ferdinánd lemondása

11. az Országos Honvédelmi Bizottmány megalakulása
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XXVI. Mit ábrázol a kép?

___________________________

XXV. A térképen 1849-ben lezajlott események helyszíneit jelöltük betûkkel. Írd az adott esemény mellé a megfele-
lô betûjelet!

___  A tavaszi hadjárat színtere

___  Összehangolt orosz–osztrák támadás Magyarország ellen

___  Függetlenségi Nyilatkozat Debrecenben

___  A szabadságharc utolsó csatája

___  Komárom átadása a császári csapatoknak

XXVII. Ki(k)nek a nevéhez köthetô a fenti esemény?
_____________________________________________________________________________________________

XXVIII. A következô állítások Batthyányi életének utolsó szakaszára vonatkoznak. 
Írd melléjük, hogy igazak vagy hamisak!

1. 1848. július végén találkozott Jellasiccsal. ______

2. A kormányzó Batthyányi bátran nézett az Ausztriával történô összeütközés elébe 1848 szeptemberében. ______

3. Saját családját a Habsburgokkal egyenrangúnak tekintette. ______

4 Batthyány Jellasics támadása miatt mondott le 1848 októberében.  ______

5. Beállt a Vas megyei önkéntes nemzetôrök seregébe. ______

6. Windischgrätz Batthyányt saját kastélyában fogta el törvénytelenül. ______

7. Gróf Batthyány Lajost Jánosházán megkísérelték kiszabadítani fogságából. ______

8. Miután nyilvánvalóvá vált, hogy nem kap kegyelmet, felesége tôrt csempészett be a börtönbe, azzal súlyosan
megsebesítette magát. ______

9. Az aradi vértanúkkal egy napon végezték ki Bécsben. ______

A megfejtéseket 2007. október 5-ig várjuk az Új Kemenesalja, Szentháromság tér 1., vagy a KMKK címére, dr. Géfin tér 1. A szó-
beli vetélkedôre 2007. október 12-én délelôtt 10 órakor a KMKK színháztermében kerül sor. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

XXIV. Milyen szerepet játszott ebben Windischgrätz? __________________________________________________

XXIII. Ki váltotta a trónon V. Ferdinándot és mikor?   __________________________________________________
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Megkérdeztük
» válaszoltak

Ma már egy kicsit nehezen
azonosulunk az aradi vérta-
núkkal, hiszen teljesen más
miliôben élünk, mint az akko-
ri történelmi viszonyok közt
élôk. Sok idô telt el azóta, ma
már a hazafias érzelmekért
nem kell életét áldoznia az
embernek. Egészen más most
véleményt formálni, hiszen
ma már nem jár megtorlás a
hazafias megnyilvánulásokért.
Fontos, hogy megemlékez-
zünk a vértanúkról, és tisztel-
jük tettüket, emléküket. A
többi között a történelem
ezen szeletét is tovább kell,
hogy adjuk az utókornak.  

Nagy ünnep a magyarságnak
október 6. Gyerekkorom óta
minden évben megemléke-
zem az aradi tizenháromról,
és családi körben ma is téma
köztünk, hisz a gyerekek azt
viszik tovább, amit a szüleiktôl
hallanak. A mi korosztályunk-
nak talán még jelent valamit
az ô áldozatvállalásuk. Nem
tudom, a mai generációk lel-
kében  milyen érzelmeket éb-
reszt ez a nap, de a hazafisá-
got, és a magyarságtudatot
kell, hogy üzenje. A mai politi-
ka már nem arról szól, mint
egykor, de most is nagy szük-
ség lenne a hazafias tudatra.

Csak a történelem tanulmá-
nyaimra tudok hagyatkozni,
és emlékezni. Azt, ha felele-
venítem, mindenképpen a ha-
zafiság, önfeláldozás, vértanú-
ság jut eszembe. Nagyot cse-
lekedtek az aradi mártírok, hi-
szen a hazájuk függetlensé-
géért áldozták életüket. A mai
világ hôsei nem ilyenek. A
mai politikában azok számíta-
nak hôsnek, akik nyíltan merik
vállalni véleményüket, és an-
nak következményeit. Fontos
feleleveníteni az aradiak pél-
dáját, hiszen ma is szükség
lenne áldozatvállalásra az
elôbbre lépés érdekében. 

A legnagyobb magyar ünnep-
nek tartom október 6-át. Talán
másképp is viszonyulok az ak-
kor történtekhez, mint mások,
hiszen volt szerencsém elmen-
ni az aradi vértanúk emlékmû-
véhez. Ôk a legnagyobb áldo-
zatot hozták, hiszen vérüket
ontották szeretett hazájukért.
A mai fiatalságot ismerve, ôk
nem biztos, hogy hajlandók
lennének hasonló áldozatra.
Az idôsebbek még tudják az
akkori események hátterét, de
a maiak talán azt sem tudják,
mi is történt 1849-ben. Most
már a történelmet sem úgy ta-
nítják, mint egykor.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: reiner anita

Pesti Mariann Németh Józsefné Sali Veronika Szôllôsi Endre
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» Egészségügyi SZOLGÁLAT
OKTÓBERI  KÖZPONTI  ORVOSI  ÜGYELET

01. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné
02. kedd Dr. Palatka János Karádi Ferencné
03. szerda Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin
04. csütörtök Dr. Gájer Tatjána Karádi Ferencné
05. péntek Dr. Kassas M. Khaled Pajor Erika
06. szombat Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné
07. vasárnap Dr. Márton Katalin Pajor Erika
08. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
09. kedd Dr. Palatka János Karádi Ferencné
10. szerda Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin
11 csütörtök Dr. Gájer Tatjána Karádi Ferencné
12. péntek Dr. Kassas M. Khaled Vida Leventéné
13. szombat Dr. Pánykó Magdolna Pajor Erika
14. vasárnap Dr. Nagy Ildikó Karádi Ferencné
15. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
16. kedd Dr. Kassas M. Khaled Vida Leventéné
17. szerda Dr. Kovács Larisza Karádi Ferencné
18. csütörtök Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin
19. péntek Dr. Kassas M. Khaled Vida Leventéné
20. szombat Dr. Kovács Zoltán Pajor Erika
21. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
22. hétfô Dr. Mesterházy Gábor Pajor Erika
23. kedd Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
24. szerda Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
25. csütörtök Dr. Mojzes Szonja Karádi Ferencné
26. péntek Dr. Kassas M. Khaled Pajor Erika
27. szombat Dr. Kovács Zoltán Vida Leventéné
28. vasárnap Dr. Gájer Tatjána Pajor Erika
29. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
30. kedd Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
31. szerda Dr. Kovács Larisza Vida Leventéné

az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal (Szombathely, Széll K. u. 54.
Tel.: 94/512-620) rendszeres jelleggel minden hónap elsô csütörtö-
kén kihelyezett ügyfélfogadást tart Celldömölkön.  Az ügyfélfogadás
helye: Celldömölk, Dózsa György u. 18. Az ügyfélfogadás ideje: 2007.
október 4., csütörtök 9.00–11.00 jogi segítségnyújtó szolgálat.
11.00–12.00 áldozatsegítô szolgálat. Bûncselekmény következté-
ben anyagi – testi – lelki sérelmet elszenvedôknek anyagi, jogi és
érdekérvényesítési segítségnyújtás.

Kihelyezett ügyfélfogadása

16 órától

16 órától

8 órától
8 órától

Celldömölk központjában 56 m2-es 1+2 félszobás egyedi fûtésû, téglaépítésû lakás
eladó. Érd.: 06 20/3480-715.
140 m2-es családi ház 2 tulajdonostól 1700 m2 telken eladó. Érd.: 06 20/3725-999.
Pityervárban, Apáczai Kiadó raktára mellett 230 m2-es épület szerelôaknával, zárt terü-
leten, raktárnak, mûhelynek, telephelynek kiadó. Érd.: 06 70/453-0934.

» APRÓHIRDETÉSEK

Szelektív hulladékgyûjtés
PAPÍRGYÛJTÉS, SÁRGA ZSÁK GYÛJTÉSÉNEK IDÔPONTJA VÁLTOZOTT!!!
2007. október 11. csütörtök
2007. november 15. csütörtök
2007. december 13. csütörtök

Bôvebb információ: 95/423-050
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Szegedi AC – CVSE-Mávépcell-Vörsas 0:7
Szeged, szeptember 8., Extraligás mérkôzés.
A jobb játékerôt képviselô celli csapat fölényesen
nyerte a mérkôzést.
Gyôzött: Lindner Ádám 2, Fazekas Péter 2, Marsi
Márton 2 és a Lindner-Marsi páros.

Balatonfüredi SE – CVSE-Mávépcell-Vörsas II. 10:8
Balatonfüred, szeptember 9., NB II-es mérkôzés.
A mieink gyôzni mentek Füredre, ám a két páros el-
vesztése után nem tudtak talpra állni.
Gyôzött: Kun Tibor 3, Ölbei Péter 3, Lukács Balázs,
Orbán Renátó 1.

CVSE-Mávépcell-Vörsas III. – Széchenyi ESE II. 17:1
Celldömölk, szeptember 9., NB III-as mérkôzés.  
A két csapat nem volt egy „súlycsoportban”, ezt az
eredmény híven tükrözi.
Gyôzött: Fehér László 4, Tamás László 4, Szabó Ferenc
3, a Fehér-Tamás és a Balázs Gy-Balázs B páros.

ÉVSE-HIDRO SE – CVSE-Mávépcell-Vörsas IV. 13:5
Zalaegerszeg, szeptember 9., NB III-as mérkôzés.
A tartalékosan felálló Cellnek nem volt esélye a jó
erôkbôl álló zalaiak ellen.
Gyôzött: Máthé Gyula 3, Csupor Máté 1, és a Máthé-
Rodler páros.

» Nemzetközi Szuper Liga mérkôzések
Zágráb – CVSE-Mávépcell-Vörsas 4:6
Zágráb, szeptember 11.
A horvát válogatott Japeccel felálló zágrábiak ellen
értékes gyôzelmet aratott a celldömölki csapat.
Gyôzött: Lindner 2, Fazekas 2, Marsi 1 és a Lindner-
Marsi páros.
CVSE-Mávépcell-Vörsas – KSC Mokre Lazce 6:1
Celldömölk, szeptember 18.
A cseh együttes ellen minden mérkôzés rendkívül szoros
volt, ám ezekbôl rendre a mieink kerültek ki gyôztesen,
s így csapatunk továbbra is veretlen a Szuper Ligában.
Gyôzött: Lindner 2, Fazekas 2, Marsi 1 és a Lindner-
Marsi páros.

» Mercz-emlékverseny
Az autóbalesetben elhunyt kiváló celldömölki aszta-
liteniszezô, Mercz Gábor emlékére második alka-
lommal rendeztek ranglistaversenyt az ifjúsági és
felnôtt korosztálynak az Alsósági Tornacsarnokban,
melyen a teljes magyar férfi élmezôny részt vett. A
több mint százötven versenyzô között szépen helyt-
álltak a CVSE-Mávépcell-Vörsas pingpongosai is.
Felnôtt párosban a Lindner Ádám-Marsi Márton pá-
ros az elsô helyen végzett (megelôzve a Pázsy-Jakab
kettôst). Ugyanitt a harmadik hely az ugyancsak cell-
dömölki Fazekas-Molnár duóé lett. Felnôtt egyéni-
ben, ahol ötvenhatan indultak, Lindner Ádám a do-
bogó harmadik fokát szerezte meg. »VÖLGYI L.

Bajnoki mérkôzések
Szeptember 22.  
CVSE-M-V. I. – Pénzügyôr 
CVSE-M-V. II. – Dombóvár
CVSE-M-V. III. – Vízéptek
CVSE-M-V. IV. – Gyôri Széchenyi
Szeptember 29.  
Békési TE – CVSE-M-V. I.
Kaposvár – CVSE-M-V. II.
Október 6.          
CVSE-M-V. I. – Pécsi EAC (vagy ETTU
Kupa mérkôzés) 
CVSE-M-V. II. – PEAC II.
SZAK III. – CVSE.M.V. III.
Október 7.           
Gyenesdiás – CVSE-M-V. IV.
Október 9.           
CVSE-M.-V. I. – Cadca (Szlovák)
(Nemzetközi Szuperliga mérkôzés)
Október 21.         
CVSE-M-V. III. –  Sopron II.
CVSE-M-V. IV. – Vízéptek
Október 27.         
Zalakomár – CVSE-M-V. III.
Október 28.         
Hévíz – CVSE-M-V. IV.
November 3.       
Büki TK – CVSE-M-V. I. 
November 10.     
Sopron – CVSE-M-V. II. 
CVSE-M-V. III. – Kanizsa II.
CVSE-M-V. IV. – SZAK III.

November 20.     
CVSE-M-V. I. – Zágráb (horvát)
(Nemzetközi Szuperliga mérkôzés)
November 24.     
CVSE-M-V. I. – Kecskemét
CVSE-M-V. II. – Herend
Gyôri Elektromos – CVSE-M-V. IV.
November 25.     
Hévíz – CVSE-M-V. III.
November 27.     
Mola – CVSE-M-V. I. (Nemzetközi Szu-
perliga mérkôzés)
December 1.       
CVSE-M-V. I. – SPAR SE
Gyôri Elektromos II. – CVSE-M-V. III.
December 2.       
Mosonmagyaróvár – CVSE-M-V. IV.
December 4.       
Cadca – CVSE-M-V. I. (Nemzetközi
Szuperliga mérkôzés)
December 8. 
CVSE-M-V. II. – Polgárdi 
CVSE-M-V. IV. – Vertikál SE
December 9.       
Zalaegerszeg – CVSE-M-V. III.
December 15.    
Gyôri Elektromos – CVSE-M-V. II. 
CVSE-M-V. III. – Vertikál SE
CVSE-M-V. IV.- Sopron 
December 18.     
BVSC – CVSE-M-V. I. 

Az asztalitenisz-bajnokság
ôszi sorsolása

» ASZTALITENISZ

Hazai mérkôzéssel kezdte szeptem-
ber 16-án a bajnokságot a CVSE-
MÁVÉPCELL nôi kézilabdacsapata az
újonc Mór ellenében. A találkozó a
vendégcsapat 24:25 arányú gyôzel-
mével végzôdött. Salamonné Csótár
Adrienn edzô így értékelte a mérkô-
zést: A Mendel, Farkas, Foglszinger,
Kazári, Szilvágyi, Szomorkovits Lilla,
Szomorkovits Adrienn összetételû
csapattal kezdtünk, és hét perc után
2:2 állt az eredményjelzôn. Sajnos
az elsô öt percben négy ziccert hi-
báztunk, ami meghatározó volt a
mérkôzés alakulását tekintve. A to-
vábbiakban fej-fej mellett halad-
tunk, és így 15:15-ös félidei ered-
ménnyel fordultunk. Sajnos a mér-
kôzésen három hetest is hibáztunk,
éppen olyan pillanatokban, mikor
netán az egygólos elônyt növelni

tudtuk volna. A második félidô szin-
tén változatos küzdelmet hozott, a
vége azonban egygólos vereség lett.
Jobb kapusteljesítményre lett volna
szükség – bár Mendel Helga sérülten
védett. Beállós poszton nem értünk
el gólt, ott is javulnunk kell.
Szomorkovits Lilla betegen vállalta a
játékot, s az újonnan igazolt játéko-
sok játékengedélye sem volt még
meg. Szilvágyi Réka teljesítménye
azonban feltétlenül kiemelendô, fe-
nomenális volt, hiszen szélsôként
lôtt tíz gólt, és ebben csak három
volt a hétméteres.
Az Ajka visszalépése miatt szeptem-
ber 23-án nem játszott a csapat,
szeptember 29-én 16 órakor itthoni
mérkôzésen fogadják a Körmend
együttesét.

»EREL

Majdnem-gyôzelem a bajnoki nyitányon 
E L K E Z D T É K  A  N Ô I  K É Z I S E K  I S
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Pazar játékkal, szép gólokkal vett elégtételt a
CVSE-MÁVÉPCELL férfi kézilabdacsapata a
Szombathelyi Fôiskolán a tavasszal elszenve-
dett tízgólos vereségért. Az idei bajnokság
nyitó találkozójára szeptember 14-én, pénte-
ken került sor. A sport mellett a nagy elôdök
elôtti tisztelgésre is módot talált a kézilabda
szakosztály. A kezdôdobást Somlai Károly, a
celldömölki kézilabda egykori legendás alak-
ja végezte el, majd ezután László Tibor szak-
osztály-vezetôtôl átvette az elismerô okleve-
let és emléktárgyat. Ezután már a játéké lett
a fôszerep, és a végén már örömkézilabdát
idézô mérkôzésen mintegy 160 nézô elôtt a
celli fiúk gyôzelme csak negyedóráig volt két-
séges. A Dénes, Kazári, Török, Horváth Csaba,
Pozsonyi, Erôss, Pacher kezdô összetételû
csapat a 15. perc utáni 7:3-as állásból három
és fél perc alatt egyenlített, majd helyzetei-
ket és az ellenfél hibáit jól kihasználva bizto-
san nyerte a találkozót 31:22 arányban. A fô-
iskolások emberelônyös helyzeteiket sem
tudták elônyre váltani, és mind technikában –
edzôjüknek köszönhetôen pedig – taktikában
is alulmaradtak.
Süle Nándor edzô így értékelt a mérkôzés
után: Nagyon örülök a gyôzelemnek, mert na-
gyon jó ellenfelet gyôztünk le. Nagyon jó a
csapatösszetételünk, Török Lajos mindig

megôrzi higgadtságát és eszét a pályán, ôrá
mindig lehet számítani az egy-egyezésben is.
Pozsonyi Misivel jól mûködtek együtt, a balol-
dal kissé elmaradt a támadás befejezésében.
De hangsúlyozom, hogy a sikerben az egész
csapat munkája benne van, mindenki óriási
lelkesedéssel küzdött. Nagyon örülök, hogy
minden játékosomat játszatni tudtam, mert
megengedte az eredmény.
A CVSE–MÁCVÉPCELL elsô idegenbeli mérkôzé-
sét Veszprémben az MKB-Veszprém ellen ját-
szotta szeptember 23-án. Süle Nándor közvet-
lenül a mérkôzés után így értékelt: Sárfi,
Pacher, Egyed, Horváth Csaba, Török, Pozsonyi,
Erôss összeállításban kezdtünk. Végig vezet-
tünk a mérkôzésen, az ellenfél csak kétszer tu-
dott döntetlenig eljutni. 12:14-es félidôvel for-
dultunk, a mérkôzés 27:29 arányban a mi gyô-
zelmünkkel végzôdött. Csereként szóhoz jutott
még Kazári, Bakonyi, Lendvai, Koronczai és
Kozma is. Kiemelendô Horváth Csaba nyolcgó-
los teljesítménye, de ugyanebbe a kategóriá-
ba tartozik Pozsonyi a maga hat, Egyed öt,
Erôss pedig a maga négy találatával.
A CVSE-MÁVÉPCELL férfi kézilabdacsapata
szeptember 30-án itthoni mérkôzésen fogad-
ja a Gyôri ETO FKC II csapatát, a sportcsarnok-
ban 18 órától.

»Ro-ló

Parádés nyitány – revans a tavaszi fiaskóért

Celldömölki VSE – Zalaegerszegi TE FC-
Amatôr 0-2 (0-1), NB III-as bajnoki lab-
darúgó mérkôzés, Celldömölk 250
nézô, Vezette: Kulcsár Katalin
(Makkosné, Strobl).
Celldömölk: Tóth – Kis (Szilágyi 45.),
Kazári, GYÔRVÁRI, Györkös – Szele,
Vánkos, Babics, Szalai K. – Szalay T.,
Kocsis. Edzô: Balhási István.
Zalaegerszeg: Osbáth – Sámson,
KÜTSÖN, Botis, Rácz – Fülöp (Papp
40.), Kottán, HORVÁTH, MAJOROS-
SÁGI (Molnár 80.), Karakai (Zsömlye
58.). Edzô: Dobos Sándor.
Gólszerzô: Horváth 21. (11-esbôl), Sá-
gi 66.
Sárga lap: Kis 39., Kocsis 50., Szele
55., Zsömlye 71., Papp 93.
Kiállítva: Kottán 38., Sámson 85., Ko-
csis 86.

Az elôzô fordulóban kiszenvedett
elsô gyôzelme után, hazai pályán
kellett volna folytatnia a pontok
gyûjtögetését csapatunknak. Szép,
napsütéses idô fogadta a mérkô-
zésre kilátogató, csekély számú né-

zôközönséget. A meccs egyetlen
pozitívuma sajnos csak az idôjárás
volt. Álmosan kezdôdött a találko-
zó, mindkét csapat csak próbált fo-
cizni, de komoly játék egyik oldalon
sem alakult ki. A 21. percben Sági
adott egy hosszú passzt Majorosnak
a bal szélre. Vele szemben Kis Atti-
la próbált labdát szerezni, megle-
hetôsen furcsa módon. Mintegy tíz
méternyi behátrálás után, a tizen-
hatoson belülre érve, felvágta a za-
lai játékost. A játékvezetô habozás
nélkül a büntetôpontra mutatott. Az
ítélet végrehajtására a vendégek
csapatkapitánya, Horváth vállalko-
zott, és magabiztosan a hálóba
vágta a labdát (0-1). A ZTE elônye
aztán meg is maradt a félidô vé-
géig, a hátralevô idôben semmi je-
lentôsebb esemény nem történt,
hacsak az nem, hogy a 38. percben
Kottán Krisztián piros lapot kapott,
s így a celliek emberelônybe kerül-
tek. A második játékrészben vártuk,
hogy az emberelônyt kihasználják a
fiúk, de ez nem történt meg. Vér-

Futball nélküli vereség szegény próbálkozások, rengeteg
eladott labda, és sok kisebb sza-
bálytalanság jellemezte a mérkô-
zést mindkét fél részérôl. A 66.
percben végül eldôlt a találkozó. A
csereként beállt ex-celli, Zsömlye
György robogott el a jobb oldalon,
és 30 méteres keresztpasszával
pont fejbe találta a tizenhatosun-
kon portyázó Ságit, aki egy szép fe-
jessel megszerezte a vendégek má-
sodik találatát (0-2). Az utolsó húsz
perc szintén gyatra játékot hozott.
A 85. percben újra villant a piros lap
Kulcsár játékvezetô kezében. Ezút-
tal Sámson mehetett zuhanyozni.
Kettôs emberelônyünk azonban
nem tartott sokáig, hisz két perccel
késôbb, Kocsis is a kiállítás sorsára
jutott, egy felesleges szabálytalan-
ságot követôen. A bíró hármas síp-
szava megváltást jelentett a nézôk,
és valószínûleg a játékosok számá-
ra is. Újabb vereségével tovább
rontotta mérlegét a Celldömölk, pe-
dig az eddig sem volt túl rózsás. Va-
laminek sürgôsen történnie kéne a
csapat körül, ha nem akarnak az NB
III-tól is búcsút venni. Reméljük,
mielôbb történik!

<CSUKA>
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„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Celldömölk Önkormányzata az Oktatási
és Kulturális Minisztériummal együtt-
mûködve ezennel kiírja a 2008. évre a
Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsôok-
tatási hallgatók számára a 2007/2008.
tanév második és a 2008/2009. tanév
elsô félévére vonatkozóan.

A pályázatra azok az önkormányzat te-
rületén állandó lakóhellyel rendelkezô,
hátrányos szociális helyzetû felsôoktatá-
si hallgatók jelentkezhetnek, akik a kép-
zésre vonatkozó keretidôn belül, állami-
lag támogatott, teljes idejû (nappali ta-
gozatos) felsôfokú alapképzésben,
mesterképzésben, egységes, osztat-
lan képzésben, felsôfokú szakképzés-
ben folytatják tanulmányaikat.
Figyelem!
– Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1.

§ (2) bekezdése értelmében nem ré-
szesülhetnek Bursa támogatásban a
rendvédelmi és katonai felsôoktatási
intézmények hallgatói.

– A középiskolai akkreditált iskolarend-
szerû felsôfokú szakképzésben részt-
vevô tanulók nem jogosultak a Bursa
Hungarica ösztöndíjra.

– Doktori (PhD) képzésben résztvevôk
nem felelnek meg a pályázati kiírás
feltételeinek.

– Külföldi intézménnyel hallgatói jogvi-
szonyban állók nem jogosultak a Bursa
Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2007.
szeptemberében tanulmányaik utolsó
évét megkezdô hallgatók is. Amennyi-
ben az ösztöndíjas hallgatói jogviszo-
nya 2008. ôszén már nem áll fenn, úgy
a 2008/2009. tanév elsô félévére esô
ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak
be azok a hallgatók is, akiknek a hall-
gatói jogviszonya a felsôoktatási in-
tézményben a pályázás idôpontjában
szünetel. Az ösztöndíj folyósításának
feltétele, hogy a 2007/2008. tanév
második félévére már beiratkozzon a
felsôoktatási intézménybe.
Az ösztöndíj idôtartama 10 hónap,
azaz két egymást követô tanulmányi
félév (2007/2008. tanév második, il-
letve a 2008/2009. tanév elsô féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete:
2008. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a
támogatott pályázó hallgatói jogviszo-
nya a 2007/2008. tanév második félévé-
ben megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hall-

gatói jogviszonya nem felel meg a pá-
lyázati kiírásnak, a támogatott az ösz-
töndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint ille-
tékes települési önkormányzat Polgármes-
teri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzá-
férhetô pályázati ûrlapon, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2007.
október 31.
A pályázat kötelezô mellékletei:
1. A felsôoktatási intézmény által kitöl-

tött eredeti Jogviszony-igazolás.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy ház-

tartásban élôk egy fôre jutó havi net-
tó jövedelmérôl.

3. A szociális rászorultsága igazolására az
alábbi okiratok:

– betegség,  árvaság, félárvaság, elvá-
lás, egyedül nevelés, munkanélküli-
ség, eltartottak a családban, stb. iga-
zolását bizonyító iratok.

A pályázati ûrlap csak a fent meghatáro-
zott kötelezô mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában
a pályázat formai hibásnak minôsül.

„B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Celldömölk Önkormányzata az Oktatási
Minisztériummal együttmûködve
ezennel kiírja a 2008. évre Bursa Hungarica
Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot felsôoktatási tanulmányokat kez-
deni kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat te-
rületén állandó lakóhellyel rendelkezô,
hátrányos szociális helyzetû fiatalok je-
lentkezhetnek, akik:
a) a 2007/2008. tanévben utolsó éves,

érettségi elôtt álló középiskolások;
vagy

b) felsôfokú diplomával nem rendelke-
zô, felsôoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2008/2009. tanévtôl kezdôdôen fel-
sôoktatási intézmény keretében álla-
milag támogatott, teljes idejû (nappali ta-
gozatos) felsôfokú alapképzésben, egy-
séges, osztatlan képzésben, felsôfokú
szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhet-
nek ösztöndíjban, akik 2008-ban elôször
nyernek felvételt felsôoktatási intéz-
ménybe és tanulmányaikat a 2008/
2009. tanévben ténylegesen megkezdik.
Figyelem!
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. §
(2) bekezdése értelmében nem részesül-
hetnek Bursa támogatásban a rendvé-
delmi és katonai felsôoktatási intézmé-
nyek hallgatói. A középiskolai akkredi-
tált iskolarendszerû felsôfokú szakkép-

zésben résztvevô tanulók nem jogosul-
tak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj idôtartama 3x10 hónap,
azaz hat egymást követô tanulmányi
félév. Az ösztöndíj folyósításának kezde-
te a 2008/2009. tanév elsô féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a
támogatott pályázó hallgatói jogviszo-
nya a 2008/2009. tanév elsô félévében
megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hall-
gatói jogviszonya nem felel meg a pá-
lyázati kiírásnak, a támogatott az ösz-
töndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint
illetékes települési önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatalánál írásban, a hiva-
talban hozzáférhetô pályázati ûrlapon, a
pályázó által aláírva, egy példányban
kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2007.
október 31.
A pályázat kötelezô mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy ház-
tartásban élôk egy fôre jutó havi nettó
jövedelmérôl.
2. A szociális rászorultsága igazolására az
alábbi okiratok: betegség, árvaság-félár-
vaság, elválás, egyedül nevelés, munka-
nélküliség, eltartottak a családban, stb.
igazolását bizonyító iratok.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatáro-
zott kötelezô mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában
a pályázat formai hibásnak minôsül.

A települési önkormányzat 2007. novem-
ber 28-ig saját maga bírálja el a beérke-
zett pályázatokat:
– a települési önkormányzat a határidôn

túl benyújtott, vagy formailag nem
megfelelô pályázatokat a bírálatból ki-
zárja;

– az ösztöndíj elbírálása kizárólag szo-
ciális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétôl függetlenül
történik.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen
fellebbezéssel nem élhet. A települési
önkormányzat döntésérôl és annak indo-
káról 2007. december 10-ig írásban érte-
síti a pályázókat. A Bursa Hungarica Fel-
sôoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer jogszabályi hátteréül a felsôok-
tatásban részt vevô hallgatók juttatásai-
ról és az általuk fizetendô egyes téríté-
sekrôl szóló 51/2007. (III.26.) Korm. ren-
delet szolgál.
További információ és letölthetô ûrlap a
www.bursa.hu honlapon illetve Celldö-
mölk Város Polgármesteri Hivatalának
titkárságán kérhetô.



C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
A SÁGI U 43. SZ. ALATT ÉPÜLÔ

15 LAKÁST, 7 GARÁZST ÉS EGY IRODÁT
TARTALMAZÓ TÁRSASHÁZBAN 

GARÁZSOK MÉG ELADÓK.

ÉRDEKLÔDNI:
95/422-493, 06 70/317-4194-es 

telefonszámokon.

ARTERIOGRÁFIA
magyar találmány az érelmeszesedés 

korai felismerésére

A VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSE JAVASOLT.
– 40 év feletti férfiaknál,
– 45 év feletti nôknél,
– magas vérnyomás, cukorbetegség, 

emelkedett koleszterin miatt kezelteknél,
– és a fenti betegségek családi halmozódása esetén.

Korai felismeréssel, hatékony kezeléssel 
megelôzhetô a szívinfarktus és a stroke!

A vizsgálatot végzi: Dr. Galambos György szakorvos
A vizsgálat helyszíne: 

CELLRUBIN Rendelô, Celldömölk, Mikes u.14.
A vizsgálat ideje: Bejelentkezés alapján

Bejelentkezés: 20/9376-749 

SÁGI ÚTI HOMLOKZAT

Garázsok:
14,35 m2 – 16,62 m2

1.832.495 Ft-tól 2.122.375 Ft-ig



Nôi garnitúrák, kitûzôk, férfi karláncok, 
láncok, nyakkendôtûk!

Újra kapható a férfi medál!

BECKHEM FÜLBEVALÓK 
SZÉLES VÁLASZTÉKÁT KÍNÁLJUK!

Megkopott ezüstje visszanyeri újkori fényét, 
ha a Tioxin ezüsttisztítót használja!

500 ml – 2500 Ft

Miért érdemes megvenni?

• mert évekig elég, hisz újrahasználható,
• mert gyors, 30 másodperc alatt újul meg ezüstje!

A CELLI BÉ-KE BT. 
Ékszerbolktjának 
ezüst kínálata:

CELLI BÉ- KE BT.
Celldömölk, Szentháromság tér 6.

Nyitva tartás: hétfô–péntek: 8.00–11.45;
13.00–16.45 szombat: 8.00–11.45


