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TANKOLJON MINDIG
OLCSÓBBAN!

A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 
95-ös, E 85-ös 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

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 

• SHOP szolgáltatások

• Online telefontöltési lehetôség

• Autópálya-matrica eladás

• Bankkártyás fizetési lehetôség
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Több évszázados múltra tekint vissza a
Mária-búcsú városunkban, mely nem
csak számunkra fontos, hanem megye-
sôt országhatáron átnyúló egyházi ese-
mény lett az idôk folyamán. Nagy Pé-
ter atyát, celldömölki plébánost az idei
várakozásokról és a programról kér-
deztük.

» Hány zarándokot várnak az idei bú-
csúra, honnan és hogyan érkeznek?
– Ez mindig függ az idôjárástól. Szép
idôben többen érkeznek, akár autó-
busszal, vonattal, gépkocsival, kerékpár-
ral, de gyalogosan is. Úgy hírlik, hogy a
szanyiak idén gyalogosan fognak jönni,
felelevenítve a régi hagyományokat, és
lovaskocsi fogja kísérni ôket. A Felvidék-
rôl minden évben jönnek a magyar hí-
vek, autóbusszal és személykocsival ér-
keznek.
» Mariazellbôl, Burgenlandból nem jön-
nek zarándokok? Szinte természetes
lenne, nem? 
– Ôk a szeptemberi búcsúra nem szok-
tak megérkezni. Viszont egész éven ke-
resztül lehet ôket várni. Néha bejelentik
elôre, néha pedig csak beköszönnek,
hogy itt vannak. 
» Ezek szerint számukra természetes,
hogy bármikor megjelenhetnek.
– Így van, mert jönnek hét közben, hét
elején, hét végén, amikor éppen úgy
gondolják. Jó nekünk tudni, hogy ôk, a
világhírû Nagy-Mariazelli búcsújáróhely
„örökösei”, tudnak a mi Kis-Máriacelli
búcsúnkról, kegyhelyünkrôl, számukra is
megvan a vonzása. 
» Minden búcsúnak megvan a kiemelt
személyisége, aki a nagymisét celebrál-
ja. Idén kire számíthatunk?
– Két jeles személyiségrôl is beszélhe-
tünk. A fôbúcsú ünnepéhez kettô nagy
ünnepi mise kapcsolódik. Az egyik a
szombati elôesti mise, amely nagy kör-
menettel végzôdik, a másik pedig a va-
sárnap 10 órakor kezdôdô búcsúi
nagymise. A szombati misét Jáki Sándor
Teodóz bencés atya mondja, a vasárna-
pit pedig Márfi Gyula veszprémi érsek úr
mutatja be. Teodóz atyára azért esett a
választás, mert régtôl fogva ismerem,
tanítványa voltam. Az elmúlt esztendô
folyamán volt szerencsém a bencés
öregdiákokkal egy hosszú körútra
Erdélyországba elzarándokolni, melynek
Teodóz atya volt a fô szervezôje, irányí-
tója. Már akkor megszületett bennem a
gondolat, hogy a következô búcsú ünne-
pére meg kell ôt hívnom, hisz rendkívül
buzgó, nagyon lelkes és nagy szakértôje
a Máriás búcsújárás rendjének, titkainak.

Márfi Gyula érsek úr szintén a mi egy-
házmegyénkhez kötôdik, és innen került
fôpapi beosztásba Veszprémbe. Ô szin-
tén szívesen tér vissza minden alkalom-
mal Vas megyébe. Teodóz atyára vissza-
térve elmondható, hogy ismeri a mi
ôseink szokásait, mind Erdélyben, mind
pedig itt, az anyaországban. Tudja, hogy
milyen rendben szokták a Szûzanya tisz-
teletét megtartani. Ezekbôl össze is állí-
tott egy kilenc pontból álló csodálatos
búcsúi rendet, melyet a KIS-MÁRIACELLI
HÍRHOZÓ-ban közre is adunk. 
» Elmondaná nekünk ezeket?
– Az elsô pont a bûnbánat, a lelki meg-
tisztulás, mely a szentgyónás szentségét
jelenti. Ebbôl következik a szentmise és
a szentáldozáshoz járulás. A harmadik a
rózsafüzér imádságot jelenti. Vannak
buzgó hívek, akik mindegyiket elimád-
kozzák. Teodóz atya terminusa szerint az
„érintôzés” a negyedik lelki állomás. Ha
nem is lehet megérinteni a kegyszobrot,
akkor is jelezni kell a kezünkkel, hisz a
régi búcsújárók szerint az érintés viszon-
zásra talál. Ugyanilyen fontos a Kereszt-
út végigjárása, melynek stációi a temp-
lomunkban találhatók. Ugyanerre figyel-
meztet a Kálvária épülete is, mely
kegytemplomunk mögött van, s a zarán-
dokok régen és most is ott szokták elvé-
gezni a Keresztutat. A búcsúi kegyelem
elnyeréséhez hozzá tartozik a virrasztás,
mint ahogy a felkelô nap köszöntése is.
Szintén Teodóz atya utal rá a kiadvány-
ban, hogy a „Levél Máriához” szokása,
mennyi néprajzi kincset hordoz magá-
ban, a lelki tartalomról nem is beszélve.
A gyalogos zarándoklatról már szóltam,

de mindenképpen ajánlatos a búcsújá-
rók számára, hogy jármûvüket a temp-
lomtól kissé távolabb állítsák meg, és
gyalog közelítsenek a zarándokhelyhez.
» A Biblia éve van 2008-ban. Meg fog
ez jelenni valamilyen módon az idei
Mária-búcsún?
– A búcsú ünnepéhez közvetlenül nem
kapcsolódik, de hamarosan lesz egy kiál-
lítás az ökumené szellemében. Az evan-
gélikus és református lelkésztestvérek-
kel összedugtuk a fejünket, és kitaláltuk
– a fôszerepet ebben az evangélikus lel-
kész úr játszotta –, hogy a mûvelôdési
központban lesz egy kiállítás, mely a
Bibliáról szól, a Biblia évében. Szeptem-
ber 26-án, azaz pénteken 16 órakor lesz
a megnyitója. és egy hónapig lesz látha-
tó. A kiállítás zárásaként Biblia-versenyt
is rendezünk mind a diákok, mind a fel-
nôttek részére.

»RL

Zarándoklat a bûnbánat jegyében

„MÁRIÁT DICSÉRJE LELKÜNK, 
MÁRIÁT DICSÉRJE SZÁNK…”
A KIS-MÁRIACELLI KEGYTEMPLOMBAN
KIS-MÁRIACELLI FÔBÚCSÚ:
2008.szeptember 13–14.
2008. szeptember 13. (szombat)
16.00 óra Diákok búcsúi 

szentmiséje, körmenet
18.00 óra Búcsúsok fogadása
18.30 óra ÜNNEPI SZENTMISE, 

gyertyás körmenet
JÁKI SÁNDOR TEODÓZ bencés atya
21.00 óra Ifjúsági szentóra
22.00 óra Herényiek szentórája
23.00 óra Perenyeiek szentórája
00.00 óra SZENTMISE
2008. szeptember 14. (vasárnap)
01.00–04.00 Rózsafüzér
04.00 óra Keresztút
05.00–05.15 Csodáljuk meg a napfel-

keltét – a felkelô nap
köszöntése, áhitat

06.00 óra SZENTMISE
07.00 óra SZENTMISE
08.00 óra IFJÚSÁGI SZENTMISE
10.00 óra BÚCSÚI NAGYMISE,
ÜNNEPI KÖRMENET
Szentmisét bemutatja és ünnepi
szentbeszédet mond:
Dr. MÁRFI GYULA veszprémi érsek
12.00 óra SZENTMISE
14.30 óra Búcsúsok búcsúztatása
További információ: 
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIAHIVATAL
9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 9.
Tel.: (95) 420-135
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Gyémánt oklevelet vehetett át a Nyugat-
magyarországi Egyetem Savaria Egyete-
mi Központjától Majnovics Mária, a Cell-
dömölki Mûszaki Szakközépiskola és Sza-
kiskola nyugalmazott igazgatója. Marika
néni 1929. április 1-jén született Puszta-
családon. 1948-ban szerzett tanítói dip-

lomát. A Pécsi Pedagógiai Fôiskolán
1953. július 31-én matematika-kémia
szakos tanárként végzett. 1961-tôl a
Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és
Szakiskola tanára, 1975-tôl 1984-ig,
nyugdíjba vonulásáig igazgatója. Több
évtizedes oktató-nevelô munkájával
mind tanulói, mind kollégái körében elis-
merést vívott ki. Intézményvezetôként

mindig tanítványai és
kollégái érdekeit tar-
totta elsôdlegesnek.
Munkáját a követke-
zetesség, a pontosság
és a kitartás jellemez-
te. Városunk szakkép-
zésének történetébe
kiemelkedô pedagó-
giai érzékével és ki-
váló szervezô készsé-
gével írta be magát. 
Gyémántdiplomáját
Fehér László polgár-
mestertôl otthonában
vette át.

Számos ügyben döntött 
a képviselô-testület

60 éve pedagógus

Múltkori lapszámunkból sajnálatos
módon kimaradt, hogy augusztus 20-
án Kemenesaljáért díjat vehetett át
Molnár Miklósné nagysimonyi hivatal-
segéd. Az érintettôl elnézést kérünk.

BIZAKODHATUNK
KÓRHÁZ-ÜGYBEN
Mégis bizakodhatunk kórházunk pénzü-
gyi helyzetének stabilitását illetôen. Ha-
bár a legutóbbi képviselô-testületi ülé-
sen elhangzott, hogy a Kemenesaljai
Egyesített Kórház gazdasági helyzete az
elsô félévben – az elôzô évben megtett
intézkedések ellenére – nem javult, éves
szinten az adósságállománya némileg
csökkent, de mûködésében még mindig
segítségre szorul, hiszen pályázati lehe-
tôség sem adódott a mûködtetés feltéte-
leinek javítására. 
Már korábban is látni lehetett, hogy a Ke-
menesaljai Egyesített Kórházat illetôen
hiába van 50 aktív ágyunk, 40 rehabilitá-
ciós és 70 pszichiátriai helyünk; ezen kívül
az intézmény 40 település 37 ezer lakos
egészségügyi ellátását végzi, így is kb. 50
millió forintos segítségre lenne szükség. 
A szeptember 2-i képviselô-testületi ülé-
sen – miután a bizottságok megtárgyalták
az önkormányzat költségvetését – a képvi-
selôk egyhangúlag megszavazták a kór-
háznak a hiányzó 50 millió forint támoga-
tást azzal a kikötéssel, hogy 25 millió fo-
rintot megkap ugyan az intézmény a har-
madik negyedévben, de meg kell találni a
pénzügyi fedezetet szeptember végéig,
mégpedig nem a hiány terhére. Az ülésen
több képviselôben megfogalmazódott,
hogy ne várjanak januárig, amikor is vár-
hatóan lesz lehetôség a mûködés javításá-
ra, hanem biztatták Fehér László polgár-
mestert, hogy újult erôvel küzdjön az in-
tézményért. 
– Augusztus 30-án személyesen eljuttat-
tam Kiss Péter kancelláriaminiszternek egy
feljegyzést, melyben részletesen ecsetel-
tem a gondokat, problémákat. (Az egész-
ségügyi miniszter korábban a RET – Regio-
nális Fejlesztési Tanács – elé utalta a ré-
gión belüli kórházi ágyak átcsoportosításá-
nak ügyét, az ülésen azonban nem szüle-
tett pozitív döntés.) Szeptember 3-án sze-
mélyesen találkoztam Gyurcsány Ferenc
miniszterelnökkel és tájékoztattam intéz-
ményünk nehéz pénzügyi helyzetérôl. 
A miniszterelnök úr azonnal intézkedett,
és ígéretet tett arra, hogy még az idén
kedvezô döntést hoznak kórházunkat ille-
tôen. Ebben a pozitív döntésben bizako-
dom – árulta el Fehér László polgármester.

»LA

2008. szeptember 2-án tartotta soros
ülését Celldömölk Város Képviselô-testü-
lete. Az ülés elején Holpert Jenôné, a
mozgássérültek celldömölki csoportja
vezetôje kapott Batthyány-emlékplaket-
tet Kovács Ferenctôl, Vas Megye Közgyû-
lésének elnökétôl, majd dr. Papp Tiha-
mér kardiológus fôorvos vette át az au-
gusztus 20-i Városért elismerést Fehér
László polgármestertôl. Az ünnepélyes
percek után a polgármester beszámolt a
két ülés között történtekrôl és ismertette
a lejárt határidejû határozatok végrehaj-
tását. A második napirendi pontban a
2008. év pénzügyi tervének I. féléves
teljesítésérôl hallhattak beszámolót a
megjelentek, melyben külön említették
a kórház pénzügyi hiányából adódó ko-
moly költségvetési hiányt (ld. bôveb-
ben), majd egyhangúlag elfogadták a
képviselôk a Népjóléti Szolgálat ötéves
tevékenységérôl szóló beszámolót. Mó-
dosítást szavaztak meg a 2008-as mun-
katervet illetôen: a korábbi döntésen vál-
toztatva a hónap utolsó csütörtökén tar-
tandó képviselô-testületi ülésekre vok-
soltak a képviselôk. Egyhangúlag jóvá-

hagyták a Támogató Szolgálat mûködte-
tésére vonatkozó finanszírozási pályázat
benyújtását. Ennek a tevékenységnek a
végzése ugyanis 2009. január 1-jétôl
nem bizonyul kötelezô önkormányzati
feladatnak. 
Döntöttek a képviselôk arról, hogy a
Kemenesvíz Víziközmû Kft. a Hámán Ka-
tó és a Temesvár utcák burkolat-megerô-
sítése elôtt a Hámán Kató utcában a
vízbekötések, a Temesvár utcában pedig
a gerincvezeték és a bekötések cseréjét
is végezze el. 13 igen, 3 nem arányban
szavaztak a képviselôk a közterületek
használatáról és rendjérôl, valamint a
közterületek bontásáról és helyreállítá-
sáról szóló önkormányzati rendelet felül-
vizsgálatáról, melyrôl következô lapszá-
munkban számolunk be részletesebben.
A pénzügyi bizottság döntésével szem-
ben az oktatási bizottság döntését fo-
gadta el a testület, melynek értelmében
az önkormányzat a 2009. pénzügyi ter-
vében 5 millió forintot biztosítson a
Bursa Hungarica ösztöndíjak önkormány-
zati részének fedezetéül.

»LOSONCZ ANDREA

majnovics mária fehér lászló polgármesterrel 

és sipos tiborral, a szakiskola igazgatójával
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» A Ság hegyen lévô katonai objektum
tulajdonjogáról tárgyaltak a napokban a
Honvédelmi Minisztérium, az Ôrségi
Nemzeti Park és a Celldömölki Önkor-
mányzat képviselôi. Milyen eredmény
született? – kérdeztük Söptei Józsefné
alpolgármestert.
– A Honvédelmi Minisztérium vissza
akarja adni az ingatlanokat a használók-
nak, és mivel a Ság hegy az Ôrségi Nem-
zeti Park része, ôket kereste meg, de
egyidejûleg a helyi önkormányzatot is
értesítette. Úgy gondoltuk, hogy ezek az
ingatlanok az önkormányzatnak is jól
jönnének, fôként, mert a Ság hegy Cell-
dömölknek a turizmus szempontjából
kiemelt része. Tulajdonképpen két egy-
mástól elkülönített, külön helyrajzi szá-
mú objektumról van szó: az egyik egy
nagy hegytetôi plató a Ság hegy tetején,
itt találhatók a radar-állomások, lejjebb
pedig egy lakóegységekbôl álló épület
van egy pihenôházzal, amelyben koráb-

ban a katonai személyzet tartózkodott.
Az önkormányzatnak erre az utóbbira
lenne szüksége. Ez könnyen megközelít-
hetô gyalogosan és gépkocsival egya-
ránt, és úgy gondoltuk, hogy része lehet-
ne a Ság hegyet bemutató projektjeink
valamelyikének. Az Ôrségi Nemzeti Park
beleegyezett ebbe a megosztásba, és
közösen meggyôztük a minisztérium
képviselôit, hogy bár nekik egyszerûbb
lenne egy tulajdonosnak vagy kezelési
jogba adni ezt a létesítményt, de a hasz-
nosítás szempontjából mégiscsak kedve-
zôbb lenne, ha két külön ingatlanként
kezelhetnénk. Sok feladat áll az önkor-
mányzat elôtt ezzel kapcsolatban, hiszen
ezeket az objektumokat vissza kell he-
lyezni az ingatlan-nyilvántartásba, ezért
különbözô földhivatali eljárások állnak
elôttünk, amelynek költségeit nekünk
kell állnunk. Kértem, hogy ezt számunk-
ra tegyék térítésmentesen elérhetôvé. A
képviselô-testület legutóbbi döntésén

egyhangúlag támogatta ezt a variációt,
remélem, mihamarabb megkezdôdik
mindaz a földhivatali procedúra, ez egy
kormánydöntéssel zárul, amelynek értel-
mében a város remélhetôleg egy újabb
ingatlannal gyarapodhat.

»LA

Újabb ingatlannal gazdagodhat a város

Véget ért a nyár, megkezdôdött a 2008/2009-
es tanév. A Celldömölki Városi Általános Isko-
lában 4 osztályban 97 elsôs lépte át az iskola
küszöbét elôször. Három osztályban 24, egy-
ben pedig 25 fôvel kezdték meg az új tanévet.
Az Alsósági Tagiskolába 29 elsôst írattak. A vá-
rosi iskola anyaintézményében idén összesen
834 tanuló kezdte meg tanulmányait. A Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola 30 elsô
osztályost fogadott. A Berzsenyi Dániel Gimná-
ziumban idén összesen 375 diák ült be az isko-
lapadba, közülük 60 elsôs: 42-en a négy évfo-
lyamos, 18-an pedig a hat évfolyamos osztály-
ban tanulnak. A Mûszaki Szakközép- és Szakis-
kolában 285-en kezdték meg a tanévet, a gé-
pész és ügyvitel szakmacsoportba 30, a faipari
és élelmiszeripari osztályba 38 fô iratkozott. 
Mint minden évben, kisebb-nagyobb felújítá-
sok történtek az intézményekben: a városi ál-
talános iskolában világítás-korszerûsítés folyik,
az egyházi iskolában egy új tantermet adtak
át, a gimnáziumban felújították a vizesblokk
egy részét, és tartanak a világítás-korszerûsíté-
si valamint az akadálymentesítési munkálatok,
a szakközépiskola pedig saját költségén felújí-
totta a tornacsarnokhoz tartozó öltözôket.

Az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézményben szeptember 5-én tartot-
ták a 2008/2009-es tanév ünnepélyes megnyi-
tóját. A megjelent növendékeket és szüleiket
Bejczi Károly igazgató köszöntötte. Beszédében
kitért a nyári szünet folyamán az intézményben
zajlott felújítási munkálatokra is. A továbbiak-

ban szólt arról, hogy az iskola számára fontos a
biztos tanulólétszám és hangversenyeik, vala-
mint egyéb rendezvényeik minél nagyobb
számban történô látogatása. Mivel a zeneisko-
lai oktatás nem tartozik a kötelezô alapellátás
körébe, ezért a zeneiskola létjogosultsága a
gyermekeiket mûvészeti oktatásban, nevelés-
ben részesíteni kívánó szülôk jóakaratán múlik
– hangsúlyozta az igazgató. Az intézményben
lezajlott személyi változások ismertetése után
a térítési díjak változásáról és az új tanév tan-
tárgybeosztásáról esett szó az évnyitón.

»REINER ANITA

Tanévkezdés a városban SZEMÉTGYÛJTÉSI 
AKCIÓ A LIGETBEN 

2005 óta mûködik a Népjóléti Szolgálat
Támogató Szolgálatának Szivárvány Klub-
ja, melyet Kovács Etelka Valéria szervez.
Így nyilatkozott: – A fogyatékossággal
élôket igyekszünk megszólítani, és min-
dent megteszünk, hogy kellemes élmé-
nyekkel, hasznos információkkal, színes
elôadásokkal – vetélkedôkkel, kulturális
programokkal, hagyományôrzô ünne-
peinkkel gazdagítsuk klubunk tagjainak
életét és hogy szívesen emlékezzenek a
közösen töltött derûs napokra, s abban bí-
zunk, hogy még nagyon sokáig élvezzük
a csoport szinte családias hangulatát. 
A klub keretein belül szerveztünk szemét-
gyûjtési akciót augusztus 27-én a liget-
ben, ezzel járulva hozzá, hogy városunk
elérje a rendezett, tiszta város címet.
Örömmel tölt el, hogy nemcsak városunk
lakói, de a kistérségben élôk közül is töb-
ben csatlakoztak hozzánk ebben az akció-
ban. Nem egyszeri alkalomra gondoltunk,
szeretnénk ezt többször megismételni, hi-
szen jó hangulatban telt el a délután és
hasznossá is tettük magunkat ezáltal. Úgy
vélem, a társadalmi elismertséghez szük-
ségük van a fogyatékossággal élôknek
arra, hogy minél gyakrabban lássák ôket
hétköznapi tevékenységek közben, hogy
találkozzanak, együttmûködjenek többsé-
gi társaikkal.

»LOSONCZ ANDREA

a honvédelmi minisztérium tulajdonát képezô ság

hegyi ingatlan, melyre az önkormányzat tart igényt

bejczi károly, a zeneiskola igazgatója megnyitja 

a 2008/2009-es tanévet
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A Wewalka Cukrásztermék-gyártó és
Kereskedelmi Kft. 2003 decemberében
alapított új üzemegységet Magyaror-
szágon, Celldömölkön. A Kft. mottója:
„Szeretnénk minél több ember életét
megédesíteni finom péksüteményeink-
kel.” Persze nem mellékesen közel 300
munkahelyet teremtettek a Celldömöl-
kön és a kistérség településein élôk-
nek, ezzel a cég a legnagyobb foglal-
koztatók közé emelkedett a kistérség-
ben és a városban.

» 2004-ben jelentôs pályázati támoga-
tásban részesült a cukrászüzem. Mi volt
a projekt célja, és sikerült-e teljes kör-
ben megvalósítani? 
– A Wewalka Kft. 2004-ben kezdte meg
zöldmezôs beruházását Celldömölkön,
amely beruházáshoz regionális pályáza-
tokon sikerült támogatást nyernünk. 
A több mint 1 milliárd forintos beruházás
eredménye a modern technológiával fel-
szerelt gyártócsarnok, amelyben friss sü-
teményeket és péksüteményeket gyár-
tunk ügyfeleink részére. A pályázati le-
hetôségrôl az interneten szereztünk tu-
domást. Az eljárás során nem voltak ko-
moly fennakadások, a lebonyolító Nyu-
gat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség Kht. és a Wewalka Kft. közti
együttmûködés zökkenômentesen zajlott.
A pályázati anyagot is a vállalat munka-
társai készítették, a megíráshoz szüksé-
ges anyagi, tárgyi és személyi feltételek
rendelkezésünkre álltak. A beruházás
összköltsége 108.750.000 Ft volt, amely-
bôl 21.322.000 Ft-ot tett ki a vissza nem
térítendô területfejlesztési támogatás. A

fennmaradó összegbôl 64.817.000 Ft sa-
ját, 21.433.000 Ft egyéb forrásból szár-
mazott. A beruházás eredményeként a
kezdetekben 75 munkavállaló foglalkoz-
tatásával indult a gyártás, majd ez a
szám hamar elérte a 200-at, napjainkban
pedig már közel 300-an dolgoznak a cell-
dömölki üzemben. A tervezett beruházá-
sokat teljes egészében megvalósítottuk
és a tervezettnél talán még gyorsabb
ütemben futtattuk fel a cég termelését,
melyhez a remek munkavállalói állo-
mány is nagyban hozzájárult. 
» Jelenleg is építkezés folyik a telephe-
lyen. Ez is egy sikeres pályázat eredmé-
nye?
– A jelenlegi építkezés során a szociális
épület került bôvítésre, amely munkatár-
saink munkafeltételeinek javítását szol-
gálja. Irodák, öltözôk, étkezô és egyéb
szociális helységek épültek a jelenlegi
épület második emeletére. A beruházás
másik részét pedig egy saját szennyvíz-
tisztító építése teszi ki, amelyet a meg-
növekedett termelés tett szükségessé. A
jelenlegi beruházáshoz EU-s pályázaton
nyertünk egy bizonyos összeget, a támo-
gatás elszámolása azonban majd a beru-
házás befejeztével kezdôdik meg. 
» Milyen bôvítések, fejlesztések várha-
tóak a közeljövôben? 
– Jelenleg arra törekszünk, hogy a még
folyamatban lévô beruházásokat idôben
befejezzük, de nem titok, hogy egy gyár-
tócsarnok bôvítését – konkrétan meg-
duplázását – is tervezzük a jövôben. 
A bôvítés jelenleg tervezési stádiumban
van, de a megvalósítást illetôen konkrét
idôpontot még nem tudok elárulni. 

» Létszámbôvítést is hoz magával a fej-
lôdés?
– Természetesen a gyártócsarnok bôví-
tése létszámbôvítést is von maga után,
hogy milyen mértékû lesz ez a növeke-
dés, azt egyelôre nem tudom megmon-
dani. Folyamatosan keresünk munkatár-
sakat különbözô munkakörökbe a beta-
nított munkától a szakmai képesítést
igénylô pozíciókig. Az üzemben foglal-
koztatottak zöme Celldömölkön lakik – a
három mûszakos, folyamatos termelés
miatt különösen fontos a gyár könnyû,
gyors megközelítése –, az ingázók kb.
20–30 km-es körzetbôl érkeznek. Mivel a
busz- és vonatközlekedés nem minden
esetben hajlítható a munkarendhez, a
Wewalka Kft. saját, munkásokat szállító
buszjáratokat szervez. Fontos megemlí-
tenem, hogy a munkavállalóink számára
– amellett, hogy kitûnô munkafeltétele-
ket biztosítunk – hosszú távú munkalehe-
tôséget ajánlunk, továbbfejlôdési és elô-
re lépési lehetôséggel. Úgy gondoljuk,
hogy dolgozóink elégedettsége megjele-
nik munkájuk minôségében, és ez ügyfe-
leink elégedettségéhez vezet. 

»CSÁGOLY SZILVIA

Wewalka – a „Friss offenzíva” 
» B E S Z É L G E T É S  B E R T A  P É T E R R E L ,  A  K F T .  G A Z D A S Á G I  V E Z E T Ô J É V E L

Impozáns szakmai programmal prominens sze-
mélyiségek részvételével tartotta tanévnyitó
szakmai konferenciáját Budapesten a 18. szüle-
tésnapját ünneplô Apáczai Kiadó. A mintegy
3800 pedagógus részvételével szervezett ren-
dezvényen a vendégeket Szili Katalin, az Ország-
gyûlés elnöke köszöntötte, majd Bíró Gergô nép-
dalénekes kápráztatta el hangjával az egybe-
gyûlteket. Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató
a konferencia céljairól, feladatiról szólt.  Prof. Dr.
Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke „A tudomány tanítása – a tanítás tudomá-
nya” címen mondta el gondolatait. Ôt követte
Arató Gergely OKM államtitkár, aki az Új tudás
program kapcsán beszélt az új tanév feladatairól.

Pokorni Zoltán polgármester, egykori oktatási
miniszter az esély iskolájáról szándékozott be-
szélni, ehelyett azonban keményen polemizált
Arató Gergellyel, egyidejûleg buzdítva a pedagó-
gusokat a közösségek formálására, a nevelésre,
még akkor is, ha ennek anyagi feltételei nem
adottak. Prof. Dr. Czeizel Endre a tehetség és
tálentum közti különbség és azonosság köré épí-
tette fel elôadását. Jókai Anna Kossuth-díjas író,
mint egykori gyakorló pedagógus szólt kollégái-
hoz, s bízvást ki lehet jelenteni, hogy az összes
megszólaló közül ô kapta a legnagyobb elisme-
rést a Pedagógia lelke címû eszmefuttatásáért.
Esztergályos Jenô ügyvezetô 18 év –18 érv címen
rendezte sorba gondolatait, melybôl a pedagó-

gusok megbecsülése mellett áttekintést kaphat-
tunk a kiadó múltja és jelene mellett a jövô el-
képzeléseirôl is. A magyar pedagógia és politikai
élet prominensei mellett Vas megyét Kovács Fe-
renc térségünk választott országgyûlési képvise-
lôje, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke, és Baranyai
Attiláné dr., Celldömölk jegyzôje képviselte. Az
ebéd utáni programban szekcióülések szerepel-
tek, majd zárásként az Operettszínház mûvészei-
nek gálamûsorát láthatták a vendégek. A nap tar-
togatott még egy szenzációs bejelentést is: a ta-
valyi sikert megismételve az Apáczai Kiadó idén
is elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat, melyrôl
egy késôbbi lapszámunkban tudósítunk. 

»RL

Az Apáczai Kiadó országos tanévnyitója
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Szekér Gyula Celldömölkrôl származik,
itt született 1925-ben vasutas család-
ban. Édesanyja vönöcki parasztlány.
Szüleitôl a munka becsületét és tiszte-
letét vitte magával. 1944-ben érettsé-
gizett a Pápai Református Kollégium-
ban, ahol egyik kedves tanára szeret-
tette meg vele egy életre a kémiát.
1949-ben az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen végzett és okleveles ve-
gyész lett. 1956-tól nehézipari minisz-
terhelyettes, majd a miniszter elsô he-
lyettese, 1971–75 között nehézipari mi-
niszter. 1975–80 között miniszterelnök-
helyettes. 1971-ben lett a kémiai tudo-
mányok doktora, másfél évtizedig ok-
tatott a Budapesti Mûszaki Egyetemen.
1977 óta címzetes egyetemi tanár. 

Dr. Szekér Gyula korszakalkotó, korszak-
váltó államférfi, nagy volumenû iparpoli-
tikus. Legfôbb érdeme, hogy idejében
felismerte, hogy a vegyipar fejlesztése
Magyarországon is objektív törvénysze-
rûség, ami azt jelenti, hogy ugyan a fej-
lesztés nélküle is megvalósult volna, de
valószínûleg késôbb, és nem ilyen ma-
gas színvonalon. Nemcsak elméleti tu-
dós, hanem a gazdaságot is jól ismerô
stratéga, aki felismerte, hogy az átlagon
felüli gazdasági fejlesztéshez felsô szintû
politikai döntés is szükséges. Kezdemé-
nyezte és kiharcolta, hogy az akkori idôk
legmagasabb politikai fóruma 1960-ban
ráüsse jóváhagyó pecsétjét a vegyipar
átlagon felüli fejlesztésének koncepció-
jára. Legnagyobb érdeme, hogy kutató-
ként indult és ipari csúcsvezetôvé, ipar-
politikussá fejlôdött, aki tudományos
igényességgel, rendszerszemléletbe,

nemzetközi együttmûködésbe ágyazot-
tan irányította a magyar vegyipar ver-
senyképes kiépítését és a fejlôdés pályá-
jára állította azt. Nevéhez fûzôdik több
vegyipari és energetikai vállalat létreho-
zatala, többek között a Tiszai Vegyi Kom-
binát (jelenleg TVK Rt.), a Borsodi Vegyi
Kombinát (BorsodChem Rt.), a Péti Nitro-
génmûvek (Nitrogénmûvek Rt.), a Ma-
gyar Viscosa (Zoltek Rt.), Mol Rt., az
energetika terén tevékeny részt vállalt a
Barátság Kôolajvezeték, az Orenburgi
földgázvezeték, a Paksi Atomerômû
kiépítésében, hogy csak az ismertebbe-
ket említsük.
» Fontosnak tartotta, hogy az ipar ne
csak Budapestre koncentrálódjon, ha-
nem a vidéki fejlesztésnek is teret
adott…
– Celldömölki barátaim elôtt is ismert,
hogy 1960–80 között milyen erôfeszíté-
seket tettem a vegyipar fejlesztésére. A
mûanyagipar kiépítésére a Tiszai Vegyi
Kombinátban, a Borsodchemben és a
Dunai Kôolajfinomítóban. Ezek a vállala-
tok, a mûanyag- és petrolkémiai ipar ad-
ják a vegyipari termelés harmadát. A
vegyipar fejlesztését a gyógyszeriparra is
koncentráltuk: az Alkaloida, a Biogal, az
EGISZ, a Chinoin és a Richter gyógyszer-
gyárak adják a vegyipar termelésének
ugyancsak harmadát. Az 1970-es évektôl
kezdve a budapesti gyógyszergyárakat –
várospolitikai megfontolásból –
fôvárosközeli vagy vidéki telephelyen
hoztuk létre. A Chinoin Nagytétényben
kapott komplett gyártelepet, a Richter a
megszûnt dorogi karbidgyár épületét
kapta meg. Az egyesült Gyógyszergyár
részére Celldömölkön terveztük annak a

gyárnak a megépíté-
sét, ami végül is Kör-
menden épült meg.
Ma is sajnálom, hogy
miért nem vállalta
Celldömölk a né-
hányszáz fôs munka-
erô biztosítását. A
Körmendi Gyógy-
szergyárat 1970-ben
helyezték üzembe,
melyben kezdetben
gyermektápszere-
ket, késôbb különbö-
zô gyógyszereket és
kiszerelésüket is
gyártottak és gyárta-
nak. A gyógyszeripar
legkorszerûbb csíra-
mentes üzeme ma is
Körmenden mûkö-
dik. A gyár létszáma

6–700 fô között van. Örvendetes tény,
hogy gyógyszergyáraink eredményesen
mûködnek: a Richter Gedeon Vegyészeti
Gyár termelése 2007-ben 224 milliárd, a
Sanofi-Aventis (egykori Chinoin) 242 mil-
liárd forintot ért el. Az EGIS Gyógyszer-
gyár termelése 2007-ben 112 milliárd
forint, ennek harmada, 40 milliárd forint
jut a körmendi gyárra. A körmendi gyár
az EGIS legkorszerûbb üzeme. Egymil-
liárd tablettát szerelnek ki évente.
Gyógyszeriparunk a hazai igények kielé-
gítése mellett több mint 1,7 milliárd dol-
lárt exportált 2007-ben. A magyar
gyógyszeripar gazdaságunk igen jelentôs
tényezôje lett.
» Dr. Szekér Gyula sokoldalú személyi-
ség, hiszen szakmai kiválóságán túl si-
keres nemzetközi gazdasági együttmû-
ködô, akinek cselekedeteit mindenkor a
magyar gazdaság érdekei irányították.
Neki és a sikeres gazdasági együttmû-
ködésnek is köszönhetô 1978-ban a ma-
gyar korona hazajuttatása. Így emléke-
zik vissza:
– Az amerikai kormány meghívására a
magyar kormány miniszterelnök-helyet-
teseként 1976. május 3–11. között hiva-
talos látogatást tettem az Egyesült Álla-
mokban. Meghívóm E. Richardson keres-
kedelmi miniszter volt. Megbízatásom
egyik fô feladata a korona és a koronázá-
si ékszerek hazahozatala igényének fel-
vetése volt. Utam legnagyobb jelentôsé-
gû eseménye volt, hogy fogadott Gerald
Ford, az Egyesült Államok elnöke. Az Ál-
lamokbeli tárgyalásaim után érezhetôen
felgyorsult a korona visszaadásának több
évtizede húzódó ügye: 1978. január 6-án
végre hazatért a korona és a koronázási
ékszerek.
» Úgy vélem, a gondoskodó, nyugodt
hátteret biztosító családi élet nélkül ezt
a gazdag, tartalmas életpályát sokkal
nehezebb lett volna megvalósítani…
– Igen, Nagyon jól érzem magam itthon.
Hálás vagyok a családomnak és elsô he-
lyen feleségemnek, hogy a nyugodt, tar-
talmas élet feltételeit biztosítják szá-
momra.

LOSONCZ ANDREA

Tudósként a miniszterelnök-helyettesi székben

1976. május 4., gerald r. fordnak, az usa elnökének és szekér gyulának, a 

magyar népköztársaság miniszterelnök-helyettesének találkozója a fehér házban
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» Egy éve mûködtök a megújult épület-
ben, mennyire vagytok megelégedve az
épület funkcionalitásával?
– Elégedettek vagyunk, hiszen új, kor-
szerûbb, reprezentatívabb, mint a koráb-
bi. Azon túl is rejlenek benne még lehe-
tôségek, hogy az elmúlt egy évben igye-
keztünk ezeket az elônyöket kihasználni.
Az építkezés folyamán a szakmai munka
színvonalát sikerült megtartani. Tavaly
augusztusban újra birtokba vettük az
épületet, visszatértek régi csoportjaink,
új közösségek is szervezôdtek. Az intéz-
ményben 18 kiscsoport mûködik: klub,
szakkör, tanfolyam, mûvészeti csoport,
emellett hét civil szervezetnek vagyunk
bejegyzett székhelye. Új közösségek is
alakultak: a Biblia-kör, a kreatív nyelv-
tanfolyam, a Ti és Mi zenei klub fiatalok-
nak, a baba-mama tornaklub, a kisma-
ma-klub. Emellett vannak olyan csoport-
jaink, amelyek bérleti díj fejében hasz-
nálják az intézményt, ilyenek a nôi torna,
a reformtáplálkozás hívei, a hobbi-gyûj-
tôk. Új civil szervezet a Nyugdíjas Vasuta-
sok Egyesülete, de mi adunk otthont az
újjászervezôdött Kemenesaljai Szív- és
Érrendszeri Cukorbetegekért Alapítvány-
nak, az Együtt Celldömölk Városért Egye-
sület rendezvényeinek, a Beteg és Gyó-
gyíthatatlan Beteg Gyermekek Egyesüle-
te helyi képviseletének is.
» A felnôttképzés területén az eddigi
hagyományos öt tanfolyam mellé bein-
dul a gyógymasszôri és a pénzügyi tan-
folyam – pályázati lehetôségek kihasz-
nálásával ezek egy részét ingyenessé is
tudjuk tenni. 
– Az épület kihasználtsága a 2006-os év-
hez viszonyítva másfélszeresére növeke-
dett. Ezt szemléletesen úgy tudnám be-
mutatni, mintha a tavalyi évben Keme-
nesalja lakossága kétszer megfordult
volna az intézményben. A hétköznapo-
kon kb. 200–250 látogatója van az intéz-
ménynek. Ebben a létszámban nincsen
benne még a nagytermi rendezvények
közönsége, mely havonta két-három al-
kalommal kb. 1000–1200 fô.
» Nemcsak kisközösségek mûködnek
nálatok, a szélesebb közönségnek is
gazdag programokat kínáltok…
– Rendezvényeink egy része országos
kulturális akciókhoz kapcsolódott: 2007-
ben a Batthyány-emlékévhez csatlakoz-
tunk, ebben az évben pedig a reneszánsz
év és a Biblia éve kulturális programjait
valósítjuk meg. 2008-ban a hagyomá-
nyos programok mellett, mint pl. a váro-

si bál, a kiállítási naptár összeállítása, a
februári farsangi ünnepkör mûsorai, a
március 15-i ünnepség mellett kiemelke-
dô volt a Reneszánsz Komédium, április-
ban a népmûvészeti napok, amelyen a
kemenesaljai alkotókat és a Kemenesalja
Néptánccsoportot ünnepeltük. A hagyo-
mány jegyében telt el a május, június
(városi majális és a kráterhangverseny),
újdonság, hogy idén újra mi szerveztük
az Alsósági Tavaszi Napokat. A nyár in-
kább a mûhelymunkáé volt, a kisközössé-
gek felé nyitottunk, és ismételten elindí-
tottuk a Tiéd a nyár! programot, a nyári
napközis táborokat. Idén öt turnus való-
sult meg, és mivel nagy az igény, ezt sze-
retnénk a jövôben bôvíteni. Az Alkotótá-
bor, a Tarisznyás tábor, a Lovas tábor
mind népszerûek voltak a gyerekek és
szülôk körében egyaránt. A nyár kiemel-
kedô rendezvénye augusztus 20-a, az ál-
lamalapítás és az új kenyér ünnepe. Ez al-
kalommal újdonság volt, hogy a diákokat
már a fürdôn köszöntöttük, egyben a Vul-
kán fürdô születésnapját is ünnepeltük.
Az ôsz a búcsúé, a szüreté, a helyi Tria-
non-ünnepségé és az október 23-i

megemlékezésé. A szep-
temberi kiállítás helyi gyûj-
tôk anyagából készült az I.
Világháború korát mutatja
be. A téli idôszak ismét a
gyermek és felnôtt színhá-
zi évadé. A Ti és Mi zenei
program keretein belül
várjuk a Benkó Dixieland
Bandet és rockfesztivált is
szervezünk. Az évet ad-
venti vásárral és a kará-
csonyhoz kapcsolódó ren-
dezvényekkel zárjuk.
2009-ben 30 éves lesz a
város, ezt szeretnénk ün-
nepelni, ehhez készítünk
egy rendezvénysorozatot. 
» Milyen nyertes pályáza-
tokról tudsz beszámolni?
– 16 pályázatot adtunk be
ebben az évben, ebbôl ed-
dig 14 lett sikeres. A köz-
mûvelôdési szakfeladaton
2 millió 820 ezer, a könyv-
tári szakfeladaton pedig
egymillió 110 ezer forintot
sikerült elnyerni. Ezeknek a
támogatásoknak a szakmai
és pénzügyi realizálása
már folyamatban van. 
A pályázati munkában új-

donság, hogy Kistérségi kerekasztal cím-
mel olyan projektet valósítunk meg,
melyben nagy hangsúlyt fektetünk a
kistérségben tevékenykedô civil szerve-
zetek támogatására, hiszen ôk határoz-
zák meg az adott települések arculatát.
Hagyományos tájoló programjaink meg-
valósítása is sikeres pályázatnak köszön-
hetôek. Az intézmény jövôképét megha-
tározza, hogy a közmûvelôdési szak-
feladat kistérségi ifjúsági iroda (KEFIR –
Kemenesaljai Fiatalokért Iroda) kialakítá-
sára és mûködtetésére 4 millió forintot, a
kulturális rendezvényekre (Lombhullás-
tól liliomnyílásig) pedig 2,8 millió forin-
tot nyert a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács pályázatain. Mindezek
mellett eredményesek a könyvtári-infor-
matikai pályázatok is, és elindult a szak-
mai összefogáson alapuló „Tudás-exp-
ressz”-projekt is.
Úgy gondolom, hiszem és vallom, hogy
Celldömölk és Kemenesalja lakosságá-
nak a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár kulturális szórakoztató köz-
pontja és szellemi alkotó mûhelye is.

LOSONCZ ANDREA

Egy éve a megújult épületben
» B E S Z É L G E T É S  P Á L N É  H O R V Á T H  M Á R I Á V A L ,  A  K M K K  I G A Z G A T Ó J Á V A L
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Huszonkettedik alkalommal dübörgött a
rockzene a kápolnáért augusztus 30-án
délután. A napos idôben a jó hangulatot
kora délutántól alapozták meg a fellépôk.
A Polip Rock Band, a B.A.D és a Halor után
a Pokolgép rajongói már valóban arénává
varázsolták a színpad elôterét, és alig
akarták kedvenceiket leengedni a szín-
padról. A Kormorán törzsközönsége zász-
lóerdôvel és hangos énekléssel tudatta,
hogy lelkes vevô a Magyar Örökség Díjjal
kitüntetett együttes produkciójára. Nekik
köszönhetôen a Lord már kellôen „beme-
legített” közönséget kapott, és szóltak a
régi dalok, nem egyszer könnyeket csal-
va néhány marcona rocker szemébe is.
Balázs Fecó igazi sitkei polgárként zené-

vel is emlékezett a múltra. Keresztes Ildi-
kó friss, üde hanggal és temperamen-
tummal „ékelôdött” Fecó mûsorába. A Bi-
kini mondhatni önmaga best of albumát
prezentálta, s a „megüssem, vagy ne üs-
sem” dilemmáját csakúgy teli torokból
énekelte a közönség, mint a többi siker-
szám ismert sorait. Az estet a Republic
zárta, akik hosszú „beállási idô” után hoz-
ták a legjobbat, s éjfél körül is hallgatott
a közönség Cipôre, és a „Hopp, hej!” véd-
jegyû felszólításokra. Aztán kialudtak a
reflektorok, ki a sátrába, ki haza indult.
Tán zúgó fejjel, kissé süket fülekkel, de
azzal a jó érzéssel, hogy 2008-ban ismét
jól szólt a rock a Kápolnáért!

»RO-LÓ

Szeptember 12–14. – a celli búcsú
rendezvényei. Helyszín: KMKK szín-
házterme, a Vulkán fürdô elôtti
parkoló, Celldömölk, Sport u. 8.

Szeptember 12., 18.00 óra 
Csendül a nóta… – magyar nóta
gálamûsor a KMKK színházter-
mében. Közremûködnek: Tóth Éva,
Leblanc Gyôzô, Kalmár Magda,
Gránát Zsuzsa, Szentendrei Klára,
Bokor János, Dömsödi Farkas
Bálint, Fényes György, Berki László
és cigányzenekara 

Szeptember 13., 20.00–02.00 diszkó –
D. J. Magic

Szeptember 14., 17.00–24.00 óráig
Búcsúi vigadó – kulturális szórakoz-
tató mûsor. Közremûködnek: az
Energy Dabaston Sporttánc Egyesü-
let, a Rocky Dilly ARRC Egyesület,
Koktél duó. Sztárvendégek: Kozsó,
Pflum Orsi, Fekete Dávid, Mangó
együttes, Bódi Csabi és táncosai. 
A rendezvény alatt kirakodóvásár
és vidámpark várja a vendégeket.

Szeptember 18., 17.00 – Kertbarátok
klubjának évadnyitó foglalkozása.

Szeptember 18., 18.00 – Civil fórum –
tájékoztató és kerekasztal civil
szervezeteknek.

Szeptember 18–21. – katonai maket-
tek kiállítása helyi gyûjtôk anyagá-
ból. 

szeptember 19.,18.00 – Banyó Gyula
nyugdíjas tanár, amatôr festô kiál-
lítása a Vulkán Fürdô konferencia-
termében. 

Szeptember 20., 15.00 – városi meg-
emlékezés a Ság hegyi Trianon-
keresztnél. 

Szeptember 21., 10.00 – A Magyar
Éremgyûjtôk Országos Cserenapja.

Szeptember 22., 17.30 – író-olvasó
találkozó Lôrincz L. Lászlóval.

Szeptember 26., 16.00 – Biblia-kiál-
lítás a KMKK galériáján. A kiállítás
október 4-ig látogatható.

Október 4., 9.00 – Bibliai vetélkedô
– szeptember 30-ig 4 fôs gyermek-
és felnôtt csapatok jelentkezését
várják a celldömölki evangélikus
lelkészi hivatalban.

október 5., 10.00 – Kollégiumi nap –
bemutatkozik a Pápai Református
Gimnázium a celldömölki reformá-
tus templomban.

» PROGRAMAJÁNLÓ

Rocklegendák a kápolnáért

„Mire a levelek lehullanak” címmel nyílt
múltidézô kiállítás a Kemenesaljai Mûve-
lôdési Központ és Könyvtárban, szeptem-
ber 5-én. Az elsô világháború korának
emléket állító tárlat megnyitóján Pálné
Horváth Mária intézményvezetô köszön-

tötte a megjelenteket, Németh Tamás tá-
rogatómûvész pedig katonadalokat szó-
laltatott meg hangszerén. A helyi gyûjtôk
anyagait tartalmazó kiállítás a Magyar

Éremgyûjtôk Egyesülete Celldömölki Cso-
portjának szorgalmát dicséri, hiszen az ô
válogatásaik töltötték meg a tárlókat. Az
1914 és 1918 közti történelmi idôszakot
megidézô gyûjteményt Kiss Gáspár nyu-
galmazott történelemtanár ajánlotta a
megjelentek figyelmébe, aki kellô hu-
morral fûszerezve rendhagyó történe-
lemóra keretében ismertette meg a kö-
zönség soraiban álló diákokkal az I. Világ-
háborút magába foglaló korszakot, annak
történeti eseményeit, következményeit
és hangulatát. A gondosan összeállított
kiállítás térképeket, korabeli folyóirato-
kat, dokumentumokat, leveleket, képes-
lapokat tartalmaz. Ezek mellett különbö-
zô emléktárgyak, fegyverek, katonai lá-
dák, érmek, jelvények, propagandaanya-
gok lelhetôk fel a tárlókban. A múltidézô
kiállítás szeptember 22-ig látogatható a
mûvelôdési központ galériáján.

»REINER ANITA

I. Világháborús emlékek
a mûvelôdési központban

f
o
t
ó
: 
if

j.
 
r
o
z
m

á
n
 
l
á
s
z
l
ó

2008. ÚK 17  08/9/30  9:01 PM  Page 9



Ú j  K e m e n e s a l j a   »   2 0 0 8 .  0 9 .  1 2 .

10

V E G Y E S  «  

Erôss Elemér rendôr-alezredes, osz-
tályvezetô az elmúlt két hét bûnügyi
történéseirôl tájékoztatta lapunkat. 
A jelentôsebb esetek közül válogat-
tunk.
Augusztus 25-én a reggeli órákban egy
tehergépkocsi az árokba borult, a
baleset oka valószínûsíthetôen az,
hogy a kamionsofôr elaludt. 26-án
14.00 óra körüli idôben ismételten
baleset történt a 84-es fôúton elsôbb-
ségadási kötelezettség elmulasztása
miatt, személyi sérülés nem történt.
27-én a délelôtti órákban jelentették,
hogy Kemenessömjénben a Berzsenyi
kastély 4 ajtaját megrongálták. A si-
keres rendôri intézkedések során az
elkövetôket felderítették. A rongálás-
sal okozott kár 100.000 Ft. Ugyanezen
a napon egy celldömölki lakos 20.00
óra körüli idôben jelentette be, hogy
egy ismeretlen személy a lakásából
rádiósmagnót, könyveket, készpénzt
tulajdonított el, összességében
100.000 Ft értékben. Augusztus 29-én a
délutáni órákban a kissomlyói hegyen
történt ún. besurranásos lopás. A tol-
vaj kihasználva azt, hogy a pincetulaj-
donos a telek végében füvet nyírt, be-
ment a házba és onnan eltulajdonított
116.000 Ft-ot. Augusztus 30-án a dél-
utáni órákban egy családi veszeke-
désnél kellett intézkedni. Szintén en-
nek a napnak a történése volt 20 óra
körüli bejelentéssel, miszerint a Cso-
konai utcában parkoló 2 tehergépko-
csi tanksapkáját lefeszítették és azok-
ból gázolajat tulajdonítottak el 64.000
Ft értékben. 
Szeptember 1-jén jelentették, hogy az
éjszaka során a Celldömölk, Sági ut-
cában lévô barkácsboltba ajtóbefe-
szítéssel betörtek, onnan motoros
láncfûrészt, számítógépet, monitort
loptak el 200.000 Ft értékben.
Ugyanezen a napon 11.00 óra körül
Izsákfán trükkös lopással tulajdoní-
tottak el egy idôs hölgytôl 150.000
Ft-ot. Azzal az indokkal kértek el egy
10.000 Ft-os bankjegyet a sértettôl,
hogy felírják annak sorszámát, mert
temetési segélyt intéznek. A sértett
a többi pénze közül vette ki a bank-
jegyet, figyelmét elterelve az isme-
retlen elkövetôk a 150.000 Ft-ot tar-
talmazó pénzköteget ellopták. Szep-
tember 2-án a déli órákban jelentet-
ték, hogy Jánosházán ablakbetörés

módszerével tulajdonítottak el egy
lakásból arany ékszert 37.000 Ft ér-
tékben. Celldömölk és Kemeneská-
polna között történt vadelütéses
baleset, mely személyi sérüléssel
nem járt. Szeptember 3-án 3.00 óra
körüli idôben történt bejelentés, mi-
szerint Celldömölkön a Zrínyi utcá-
ban egy lakást feltörtek, a házból
arany ékszereket tulajdonítottak el.
7.30 óra körül Alsóság és Izsákfa kö-
zött egy kistehergépkocsi sodort el
egy kerékpárost, aki 8 napon túl
gyógyuló sérülést szenvedett. Szep-
tember 4-én 19.00 óra körül Karakóról
érkezett bejelentés, mert ismeretlen
személyek egy Skoda gépkocsit ron-
gáltak meg, melynek során kb.
250.000 Ft-os rongálási kár keletke-
zett.A rendôri intézkedések során
megtalálták a gyermekkorú elköve-
tôket.

Erôss alezredes a tanévkezdés kap-
csán is tudott megszívlelendô dolgo-
kat mondani.
A tanévkezdéssel az iskolák környé-
kén a reggeli és a délutáni órákban
megnövekedett a gyalogos forga-
lom. Fôleg a reggeli órákban nagy-
számú személygépkocsi is megjele-
nik a Széchenyi utca környékén,
sokszor akadályozva a forgalmat,
vagy szabálysértô módon állnak
meg, vagy várakoznak. Felhívják a
gépjármûvezetôk figyelmét, hogy a
József A. utca, zeneiskola, Szent Be-
nedek iskola elôtti részére behajtási
tilalom vonatkozik a reggeli és dél-
utáni órákban. Ennek ellenére azt
tapasztalják, hogy sok gépkocsive-
zetô behajt, ott fordul meg, ezzel
veszélyeztetve az iskolába igyekvô
gyermekek testi épségét. A héten
már történt emiatt baleset, egy to-
lató gépkocsi elsodort egy általános
iskolás gyermeket. Továbbra is ta-
pasztalják, hogy sok kerékpáros sza-
bálytalanul a gyalogjárdán kerékpá-
rozik, a gyalogátkelôhelyen kerék-
párral halad át az úton, ezzel veszé-
lyeztetve az iskolai idôszak miatt
megnövekedett gyalogos forgalmat.
A jövôben az ilyen típusú szabály-
sértéseket a balesetek megelôzése
érdekében is szigorúbban szankcio-
nálja a rendôrség. 

RL

KÉK-hírek

2007. szeptember 20-án a Szlovák
Parlament megerôsítô határozatot
hozott a benesi dekrétumokról,
ami ellen a világ több országában
tiltakoztak idén április 19-én. En-
nek folytatásaként Magyarország
több városában megemlékeznek
azokról az elüldözöttekrôl, kény-
szermunkára ítéltekrôl, kitelepítet-
tekrôl, elhurcoltakról és meggyil-
koltakról, akik politikai érdekeknek
estek áldozatul. Ezen megemléke-
zés keretében a városok képviselôi
fogadják a Szüllô Géza Polgári Tár-
sulás által készített fakeresztet.
Celldömölkön szeptember elsején
a katolikus templomban közös
imával, majd a Válaszkeresôk Klub-
ja szervezésében emlékeztek meg
a dekrétumok áldozatairól.

»RA

MEGEMLÉKEZTEK 
A BENESI DEKRÉTUMOK 
ÁLDOZATAIRÓL

Szeptember 22-én
(hétfôn) 17.30 órai
kezdettel Lôrincz L.
László lesz a Keme-
nesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár
Kresznerics Ferenc
Könyvtára és a Kemenesaljai Ber-
zsenyi Asztaltársaság vendége. Az
eladási toplisták alapján hosszú
évek óta legolvasottabb, Leslie L.
Lawrence néven publikáló magyar
szerzô az író-olvasó találkozót kö-
vetôen dedikálást is tart.

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
LÔRINCZ L. LÁSZLÓVAL
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Részt vesz a celli búcsún?Megkérdeztük
» válaszoltak

Családi körben ünnepeljük a
búcsút. Idén elôször végre sok
vendéget tudunk hívni, mert
elkészült a családi házunk, így
többen is elférünk. Érdekelnek
a búcsúi szórakoztató progra-
mok, mindig kilátogatunk rá-
juk, ez most is így lesz. Szerin-
tem jobb helyszín a fürdô par-
kolója, mint amikor itt bent
volt a rendezvény a fôtéren. Jó
mûsorok szoktak lenni, az vi-
szont nem szerencsés, hogy
például a bál késôn kezdôdik,
és korán véget ér. A búcsú
egyházi részén, a miséken és
a körmeneten nem szoktunk
részt venni.

Szeretem a celli búcsút, min-
den évben részt veszek kultu-
rális rendezvényein. Azt vi-
szont hiányolom, hogy minden
évben kevés a fiataloknak szó-
ló mûsor, inkább a gyerekek-
nek és az idôsebb korosztály-
nak kedveznek a programok. 
A vasárnap esti mûsorok kez-
dését is késôinek találom,
mert másnap korán reggel
utazni kell vissza az iskola
miatt. A templomi körmene-
tet, miséket nem szoktuk láto-
gatni. Vendégek jönnek, mert
nálunk a búcsú általában egy-
beesik a szürettel, és ilyenkor
összegyûlik a család. 

Alsósági lévén szívesen em-
lékszem vissza a régi búcsúk-
ra, amikor még majdhogynem
két búcsú volt. A délelôtti ré-
sze Cellben, a délutáni progra-
mok pedig Ságon voltak. Az új
helyszínt jónak találom, mert
a várostól és a sági városrész-
tôl is körülbelül egyenlô távol-
ságra van. A délutáni progra-
mokra látogatunk ki, a szóra-
koztató rendezvényeket néz-
zük, hallgatjuk meg. A gyere-
keket természetesen kivisszük
a vurstliba. Vidékrôl nem hí-
vunk vendégeket, mindenki
sági a családban, így könnyen
összejövünk.

Én ugyan Sárváron lakom, de
hosszú idô óta minden évben
részt veszek a celli Mária-búcsú
rendezvényein. Nagyon szép-
nek találom ezt a kegyhelyet,
és fontosnak érzem a Mária-
kultuszt, ezért lényeges szá-
momra, hogy minden évben
ellátogassak ide. Egyébként én
elsôrendûnek és mélyebb tar-
talmúnak vélem a búcsú egy-
házi részét, mint a világit, de
azért természetesen a kulturá-
lis rendezvényeket sem ha-
gyom ki. A templomban a mi-
séken és a körmeneteken is ott
leszek, ahogy eddig is minden
évben.

»fotó: major tamás»kérdez: reiner anita

Baráth Anita Sebestyén
Zsófia

Szabados
Ferencné

Poberai Pál

SEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
CELLDÖMÖLK, KOSSUTH U. 5. 1. em.

Kismûtétek: szemölcsök, zsírdaganatok, kásadaganatok,
ciszták, ganglionok, anyajegyek, mûtéti hegek
eltávolítása, körömrendellenességek ellátása

• Aranyér-mûtét HELYI ÉRZÉSTELENÍTÉSSEL
• Érszûkület mérése, kezelése
• Ínhüvelygyulladás vizsgálata, kezelése
• Visszerek, fekélyek MODERN KEZELÉSE
• Emlôvizsgálat, szûrés
• Mûtét elôtti felvilágosítás
• Mûtét utáni utókezelés

Új!  Új!  Új!  Új!  Új!  Új!  Új!  Új!  Új!

Dr. Nwankpa Emmanuel
sebész adjunktus

Rendelési idô: 

Kedd, csütörtök  15.30–18.30 óráig
Bejelentkezés: 06/70/451-4645

VÁROM RÉGI ÉS 
ÚJ BETEGEIMET!

Ebéd utáni békés perceket „morzsolgattam” az álom és ébrenlét
határán, mikor felhívott egy barátom. Mondandójától egybôl
felébredtem. Feleségére várt, aki a város legelsô magas házának
földszintjén található illatszerboltban vásárolt. Kedvesen beszél-
getett kislányának, mikor a kicsi arcától pár centiméterre kéretlen
égi áldásként egy égô cigarettacsikk röpült el, majd landolt az
aszfalton. Felháborodását nem lehet kellôképpen lefesteni.
Beazonosította a cigaretta márkáját (egy nagy Forma 1-es csapat
fôszponzora volt sokáig), az emeletet és ajtót, ahonnan röpült a
csikk. Csodálom önuralmát, hogy nem ment fel, és nem pofozta
le az illetôt. A negatívumok sorát folytathatnánk, mint lesz békés
kisvárosunkból néha Balkán. Megírhatnánk, hogy hol fújja még
közterületen az autóparkolóban a tavalyi avart a szél, hol vannak
szétszórt üdítôs üvegek és így tovább. Kár lenne. A közterületek
úgyis „kitüntetett” figyelmet kapnak az illetékesektôl…

»EMEREL

Í R O M  C S A K  Ú G Y

Derült égbôl cigicsikk…
Kutyák veszettség elleni védôoltása 

Az oltás elvégeztethetô a 

TAPMANCS ÁLLATBARÁT RENDELÔ-ben
(Celldömölk, Bercsényi u. 11. Tel.: 95/422-234,  70/319-1885),

vagy háznál, az állat tartási helyén.

Minden felmerülô problémára segítünk választ találni!

Rendelési idô:
hétfô és csütörtök: d.e. 10–12 óráig,

kedd–szerda–csütörtök–péntek:  d. u. 16–19 óráig, 
minden hónap elsô hétvégéjén szombat és vasárnap d. e. 9–13 óráig. 

Állandó telefonügyelet (hétvégén is!), kérésre helyszíni ellátás! 
„...ki hozzánk fordul, jó barát, ha szôrös és ugat, vagy nyávog,

de jöhet, ha tollas és csipog, vagy pikkelyes és csak tátog...”
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Augusztus 30–31-én, a skóciai Glas-
gowban kezdte meg a 2008/2009. évi
szezont a CVSE-Mávépcell-Vörsas ext-
raligás asztalitenisz csapata. A férfi
ETTU-kupa elsô fordulójában a török
Istambul, a portugál Madeira és a há-
zigazda Glasgow ellen kellett kivívni a
továbbjutást érô elsô két hely valame-
lyikét. Az elsô találkozón a török csa-
pat volt az ellenfél, amely nem kis
meglepetésre sima 3:0-ra intézte el a
celli gárdát. A vereség köszönhetô volt
az új ragasztási szabálynak – a celliek
már az új, a törökök még a régi ragasz-
tót alkalmazták – valamint annak,
hogy a fiúk még nem pörögtek fel
eléggé. 
A következô két mérkôzés már nem
hozott meglepetést. 

CVSE-Mávépcell Vörsas–Bülyüksehir 0:3. 
Podpinka-Jiang 1:3 (-10, -6, 7, -9). Az el-
sô és a negyedik szettben is 6:1-es veze-
tésrôl maradt alul Podpinka (0:1).
Lindner-Huang 1:3 (-9, 8, -8, -8). A talál-
kozó kísértetiesen hasonlított az elôzô-
höz: Lindner az elsô és a negyedik szett-
ben szinte végig 4-5 poénnal vezetett,

végül mégis veszített (0:2). Molnár-
Menge 1:3 (7, -13, -9, -13). Molnárnak
több szettlabdája is volt, de nem tudott
velük élni (0:3).

CVSE-Mávépcell Vörsas-Glasgow 3:0.
Podpinka-R. Jenkins 3:0 (5, 9, 9). A mér-
kôzés érdekessége volt, hogy míg a skót
legyôzte a törökök kínai éljátékosát,
Podpinka valósággal átgázolt rajta (1:0).
Lindner-Yaemojuba 3:1 (6, -7, 8, 7).
Lindner könnyen felôrölte ellenfelét
(2:0). Molnár-S. Jenkins 3:1 (5, -6, 7, 5).
Egy percig sem forgott veszélyben Mol-
nár gyôzelme (3:0).

CVSE-Mávépcell Vörsas-Portevo 
Madeira 3:0.
Podpinka-Mendes 3:1 (10, -10, 4, 5).
Meglepetésre Podpinka a második szet-
tet 10:7-rôl elveszítette (1:0). Lindner-
Faria 3:0 (3, 8, 3). Lindner félgôzzel nyert
(2:0). Molnár-Vilela 3:0 (2, 8, 3). Lind-
nerhez hasonlóan Molnár is játszi köny-
nyedséggel hozta a kötelezôt (3:0). 
A CVSE-t verô törökök egyaránt 3:1-re
gyôzték le a skótokat és a portugálokat,
míg a skót-portugál párharc 3:1-es hazai

sikerrel zárult. A végeredmény: 1.
Bülyüksehir, 2. CVSE-Mávépcell Vörsas, 3.
Glasgow, 4. Portevo Madeira.
A csoport második helyén továbbjutott
a CVSE-Mávépcell-Vörsas csapata. A kö-
vetkezô kör küzdelmeit szeptember
20–21-én, Celldömölkön, az alsósági
sportcsarnokban rendezik. Asztalite-
nisz csapatunk a skót fellépést köve-
tôen, idehaza is megkezdte szereplé-
sét. Az extraliga elsô fordulójában, a
tavalyi bronzérmes Bük otthonában
léptek asztalhoz Lindnerék. A mérkô-
zés elôtt 6:1, 6:2-es gyôzelmet várt
Klampár Tibor edzô, de a csapat az ô
elvárásait is túlszárnyalva, sima 7:0-ás
diadalt aratott.

Büki TK Gyógyfürdô – CVSE-Mávépcell-
Vörsas 0:7
Németh, Kriston–Lindner, Molnár 0:3 (6,
6, 9) (0:1) 
Kriston-Molnár 2:3 (8, -8, 10, -4, 8) (0:2) 
Németh-Lindner 0:3 (7, 2, 4) (0:3)
Bari-Podpinka 0:3 (8, 9, 6) (0:4) 
Kriston-Lindner 0:3 (10, 7, 4) (0:5)
Bari-Molnár 0:3 (6, 3, 9) (0:6)
Németh-Podpinka (5, 1, 1) (0:7)

Továbbjutás Skóciában, gyôzelem Bükön

2008. 07. 24 – 08. 03. között rendezték meg Ljubljaná-
ban a XVI. Veterán Atlétikai Európa Bajnokságot. A ver-
senyen 40 ország több, mint háromezer-ötszáz 35–95
év közötti – sportolója vett részt. Az elsô két nap ren-
dezték a tízpróba-versenyt. Márczi Gyôzô a 40-44 éve-
sek korosztályában indult 19 versenyzôtársával együtt.
Az elsô nap a 100 m-es síkfutásban, a távolugrásban
és a súlylökésben idei legjobb eredményét sikerült
elérnie, de saját megítélése szerint a magasugrás és a
400 m-es futás is elfogadhatóan sikerült. Az elsô napot
a 8. helyen zárta a celldömölki atléta. A második nap
során a 110 m-es gátfutás és a diszkoszvetés után
Gyôzônek sikerült elôrelépnie a 7. helyre. A rúdugrás a
gerelyhajítás és a befejezô 1500 m-es futás után a 6. helyen zárt az erôs me-
zônyben.
A rúdugrásra augusztus 2-án délután került sor. Itt kilenc versenyzô indult
Márczi Gyôzô korcsoportjában. A mezônybôl kiemelkedett – a néhány éve még
aktívan versenyzô és 5 m feletti eredményeket elérô – olasz Andreini. Az ezüst-
és bronzéremért két másik olasz és egy szlovén sportolóval kellett megküzde-
nie Gyôzônek. Az egyéni csúcsát jelentô 380 cm-es magasságot harmadik kí-
sérletre sikerült átugrania és ezzel megszerezte a 3. helyezést.
– Az idei verseny volt a legsikeresebb számomra a két évvel ezelôtti Eb 4. hely
és a tavalyi VB 8. hely után. Jövôre Finnországban rendezik a VB-t, ezt azonban
a magas költségek miatt valószínûleg ki kell hagynom, de 2010-ben Nyíregy-
háza ad otthont a XVII. Eb-nek – összegzett a európa-bajnoki bronzérmes atlé-
ta, akinek ezúton is gratulálunk a csodálatos eredményhez, és jó felkészülést,
valamint további szép eredményeket kívánunk neki.

»CSUKA

MÁRCZI  GYÔZÔ EURÓPA-BAJNOKI BRONZÉRMES

Helyszín: Celldömölk Alsósági Sportcsarnok.
Mérkôzések ideje: 2008. október 11., 9.00
A bajnokság résztvevôi:
Városi és város környéki csapatok, baráti
társaságok, kollektívák, iskolák csapatai.
(FÉRFI FELNÔTT CSAPATOK)
– Egy mérkôzésre 10 fô nevezhetô, aki-
ket a nevezési lapon kérünk leadni (le-
hetôség szerint a számmal együtt)
– A kezdô csapat 5 fôbôl áll.
– Csapatonként max. 1 fô igazolt
(NBI/B-s, felnôtt) játékos szerepelhet,
akik 2008. január 1. után NBI/B-s felnôtt
bajnoki mérkôzésen pályára léptek.
Nevezési díj: szeptember 22-én hétfô déli
12 óráig beérkezéssel 7.000 Ft csapaton-
ként, amelyet kérünk befizetni a Répce-
lak és  Vidéke Takarékszövetkezet  Cell-
dömölk, Kossuth L. u. 18. sz. alatti fiókjá-
ban vezetett: 72600287-10012851
számú folyószámlánkra.
Sorsolás: 2008. szeptember 22-én este
18.00 órakor a Szent Benedek Általános
Iskola tornatermében.

A KEMENESALJAI KISTÉRSÉG EGÉSZSÉGES 
ÉLETMÓDÉRT ALAPÍTVÁNY

IV.  Szüreti
kupa 2008.
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Kemenesalja
Új

»

CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

megjelenik kéthetente

felelôs kiadó:

Bakó István

felelôs szerkesztô:

Györéné Losoncz Andrea
szerkesztôség:

Farkas Gábor, Káldos Gyula, 
Kustos Lászlóné, Major Tamás (fotó),

Reiner Anita, Rozmán László, Takács Mária, 
Vass Veronika, Völgyi László (nívódíjas), 

Horváth Lajos (örökös tag)

hirdetésszervezô:

Nagy Antal (06 70/338-9880)
szerkesztôség:

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/525-810

E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu;
ujkemenesalja@gmail.com

lapterv:

Horváth Attila

nyomda:

Antók Nyomda Celldömölk

ISSN 0865-1175
lapzárta: minden páratlan hét péntek

elôfizetés vidékre:

egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft.

Celldömölk-Lipót 2-2 (0-1)

NB III. Bakony-csoport labdarúgó mérkô-
zés 4. forduló, 2008. augusztus 31.
Celldömölk, 550 nézô. 
Játékvezetôk: Wenczel Imre (Hegedûs
Imre, Lovasi István).
Celldömölk: Tóth A. – Sallér, Szabó A.,
Gyôrvári, Györkös – Szalay T. (65. p. Szi-
lágyi), BABICS, Fehér (79. p. Présing), Ko-
csis – Horváth Á., NÉMETH J. 
Edzô: Balhási István.
Lipót: Kiss Sz. – Ásványi, FAJKUSZ, Török,
Kiss Á. – Jablonkai, Gollovitzer (82. p.
Smodics), Visy (67. p. Böcskör), Dombi –
Krén, Kertész (56. p. László).
Edzô: Gunyhó Ferenc.
Góllövôk: Németh J. (52. p.), Gyôrvári (77.
p.) illetve Dombi (37. p.), Krén (78. p.).
Kiállítás: Török Szabolcs (45. p.).

A harmadik fordulóban Sárváron elért si-
ker (Sárvár-Celldömölk 1-2, góllövôk:
Gyôrvári, Németh) után az az újonc volt
a Celldömölk ellenfele hazai pályán, aki
egyáltalán nem megilletôdötten kezdte
szereplését a magasabb osztályban, te-
kintve, hogy három meccs után nem
vesztett még pontot. Nos, most már
vesztett, de ezt egy kifejezetten jó, küz-
delmes, az utolsó pillanatig fordulatos
találkozón tette. A fôleg gyôri (ETO, DAC)
nevelésû játékosokból álló vendégek az
elsô félidôben erôbôl, lendületbôl ját-
szottak, átlövésekkel próbálkoztak, a Cell
rövidpasszos, kombinatív támadásépí-
téssel próbálkozott. Kiegyenlített volt a
mérkôzés, amikor Fehér Károly ápolása
miatt átmeneti létszámfölényét kihasz-
nálta a Lipót Dombi pörgetése révén (0-
1). Csattanós választ Györkös jó harminc
méteres szabadrúgása adott, akinek lö-
vése a felsô kapufáról majdnem a félpá-
lyáig vágódott vissza. A félidô utolsó per-
cében emberelônybe került a hazai gár-
da, a bizonytalankodó védôk között Né-
meth József csapott le egy labdára, Török

pedig utolsó ember-
ként elsodorta a ka-
pura törô csatárt. 
A második félidôben
fordult a kocka, a Li-
pót állt be védekez-
ni és kontrázni, tar-
tani az eredményt,
de nem sok sikerrel
tette ezt, hiszen fél
óra alatt megfordí-
totta a Celldömölk
az állást. Elôbb Fe-
hér nagyszerû lab-
dájával kiugró Né-
meth helyezett hig-
gadtan a vendégka-
puba (1-1), majd
Gyôrvári tette jóvá egy kimaradt óriási
helyzetét akkor, amikor egy kapu elôtti
kavarodásnál ô eszmélt a leggyorsabban
(2-1). A második félidô eddigi szakaszáig
a Cell simán eldönthette volna a három
pont sorsát, ehhez képest a Lipót gyor-
san egalizált, egy hosszan és tényleg
csak elôrevágott labdát a védôk díszkísé-
retében Krén Péter vágott a hálóba (2-2).
A kitámadó Cell aztán majdnem ráfize-
tett, mert az utolsó pillanatokban mérkô-
zéslabdát rontottak a lipóti támadók.
Szimpatikus, masszív ellenfél ellen szer-
zett tehát egy pontot a CVSE, a pontszer-
zés értékét rontja viszont, hogy egy tel-
jes félidôn át emberelônyben játszott és
ezt még egy ilyen jó csapat ellen is illett
volna kihasználnia.

Celldömölk–Soproni VSE-GYSEV 2-1 (1-0)

Magyar Kupa mérkôzés, Országos tábla
III. kör, 2008. szeptember 3.

A Magyar Kupa országos táblájának III.
körében az a soproni csapat volt az ellen-
fél, akivel nemsokára a bajnokságban is
találkozunk (8. forduló). A mérkôzés
egyértelmûen Kocsis Tamás meccse volt,
a második percben rúgott egy ritka nagy
gólt, adott egy gólpasszt Szilágyi Balázs-
nak és kiállítottak róla egy soproni védôt.
Igaz, ez utóbbi események már a máso-
dik félidô utolsó tíz, váratlanul paprikás-
sá váló percében történtek, a két idôszak
között elég alacsony szinten fociztak a
csapatok a tikkasztó hôségben. A sopro-
niak becsületgólját megelôzôen fiatal ka-
pusunkat, Horváth Mátét is kiállította a
játékvezetô, mert elsodorta a kiugró sop-
roni csatár lábát a 91. percben. A mint-
egy 17 méterrôl elvégzett szabadrúgást
Böcskör csavarta a vészkapus Kazári Bar-
nabás mellett a bal felsôbe. A mérkôzés

lefújását követôen az ideges hangulat
átterjedt a nézôtérre is, és nem kívána-
tos sportszerûtlen jelenetek között feje-
zôdött be a kupanap. A következô fordu-
ló sorsolására – lapzártánk után – szep-
tember 10-én került sor, a tét már a 16
közé jutás lesz. Hajrá CVSE! 
Legfrissebb: Ajka-Padragkút-Celldömölk
1–2. Góllövôk: Gyôrvári G., Németh J.

»DOTTO

Tartjuk a lépést!

1. VFC P2 SPORT KFT. 5 4 1 0 13 – 2 13
2. HÉVÍZ L. KFT. 5 4 1 0 11 – 4 13
3. KSE CSESZTREG 5 3 1 1 10 – 3 10
4. LIPÓT SK 5 3 1 1 11 – 6 10
5. CELLDÖMÖLKI VSE 5 3 1 1 9 – 7 10
6. MTE M.ÓVÁR 5 3 0 2 10 – 9 9
7. BÜKI TK 5 2 1 2 13 – 6 7
8. SÁRVÁR FC 5 2 1 2 7 – 6 7
9. RÉPCELAKI SE 5 2 1 2 4 – 9 7
10. HALADÁS II. 5 2 0 3 6 – 9 6
11. CSORNAI SE 4 1 2 1 6 – 6 5
12. TIAC-HONVÉD VSE 5 1 1 3 5 – 13 4
13. SK AJKA-PADRAGKÚT SE 5 1 0 4 5 – 8 3
14. SOPRONI VSE 4 1 0 3 6 – 10 3
15. BADACSONYTOMAJI SE 5 0 2 3 5 – 12 2
16. VÉPI KSE 5 0 1 4 2 – 13 1

nb iii. bakony-csoport
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Celldömölk központjában 1 + 1/2 szobás, második emeleti, egyedi fûtésû
44 m2 lakóterületû lakás eladó. Tel.: 06 20/330-8484

Mersevát központjában, a Dózsa u. 39. sz. alatt kétszobás, 80 m2-es,
egyedi fûtésû önkormányzati bérlakás, továbbá a Gondozási Központ
tetôterében két szoba (a földszinten zuhanyzó, WC használatával)
kiadó. Érdeklôdni kedden és pénteken 8–11 óráig személyesen Merse-
váton, a polgármesteri hivatalban vagy telefonon a 95/487-096-os
vagy a 95/ 525-816-os számokon lehet.
Celldömölk központjában szoba+félszobás lakás albérletbe akár több
bérlônek is kiadó. Tel.: 06/20/962–4202

» APRÓHIRDETÉS

Szeptemberi SZAUNA-AKCIÓJA:

Celldömölk, Sport utca 8. • 95/525-070 • www.vulkanfurdo.hu

Szeptember 30-ig minden infra- és/vagy
finn szaunabelépôt váltó vendég kísérô-
je ingyen veheti igénybe egészség-
megôrzô szolgáltatásunkat!

Szeptember végéig kedvezményes 
nyári belépôjegyek!

Egész évben családi kedvezmények!

VULKÁN

Sportolás, kikapcsolódás,
gyógyulás, minden 
egy helyen, 
a Vulkán Gyógy- és
Élményfürdôben!

Szaunázzon együtt
kísérôjével 1-et fizet 2-t

kap akciónkban!

GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ

Újra itt a szeptember, hamarosan megkezdôdik a hagyo-
mányos kutyaoltás... Aki hallja-olvassa a híradásokat, és
persze kutyatartó –, az elkezdi keresni Buksi pórázát,
nyakörvét és az oltási könyvét. Aztán egy – remélhetôleg
napos – szeptember végi reggelen elindulnak a gazdik,
meg a kutyusok, hogy hosszabb-rövidebb sorban állás és
izgalom után Buksi megkapja a szuriját, a bilétáját és a
gilisztahajtó gyógyszerét, valamint a beírást az oltási
könyvébe. 
Miért van erre szükség? Az évente megismételt veszett-
ség elleni oltás – talán fölösleges is említeni – elôsegíti,
hogy a kutyaállomány egyöntetûen ellenálló legyen a
veszettség nevû, emberre is halálos(!), régebbi idôkben
rettegett betegséggel szemben. 
Sajnos, a macskák kötelezô oltását eddig még nem
rendelték el, pedig ôk is ugyanannyira veszélyezte-
tettek! Hogy Cirmiék miért "ússzák meg", azt igazán
nem tudom, de persze be lehet – és tanácsos! – oltat-
ni ôket is! 
A gilisztahajtás fontosságát, azt hiszem, hogy nem is kell
különösebben elmagyaráznom. Senki sem akarja kitenni
a kutyusát sem a könnyen megelôzhetô, lassú legyengü-
lésnek, sôt pusztulásnak, sem az emberre is veszélyes
fertôzésnek. 
Amint fentebb már említettem, a gazdik ilyenkor nekiké-
szülôdnek, elkezdik keresni a pórázt, a nyakörvet és az
oltási könyvet... Hátha elôkerül a szájkosár is? Ahhoz,
hogy megelôzzük a harciasabb kutyusok összeverekedé-
sét, csökkentsük a fölösleges izgalmat, bizony a szájko-
sár is jó szolgálatot tenne! 
A nyakörv pedig csak addig jó, amíg nem tud kibújni be-
lôle a megijedt kutyus! 
Viszont elôre a megértésüket szeretném kérni, mert a
munkám lelkiismeretes végzéséhez és az adminisztráció-
hoz idôre lesz szükségem.
Amennyiben az oltás ilyen módja problémát okoz, vagy
szeretnék beoltatni az otthoni cicákat is, a rendelôben
szívesen állok mindenki rendelkezésére! 
Ha pedig felhívnak telefonon, meg tudunk állapodni egy
olyan idôpontban is, amikor egy rövid látogatást téve
Buksi (és/vagy Cirmi!) tartási helyén, a négylábú társak
otthon esnek át az oltáson, nyugodt, békés környezet-
ben, stressz- és fertôzésmentesen! 
Igaz, így kicsivel (néhány száz forinttal) többe kerül a do-
log, de talán megéri: Buksi nincs kitéve a rángatásnak, il-
letve az idegen környezetnek, a nekitámadó harcias tár-
saknak... A gazdának is könnyebb, mert nincs a városon
való végigrángatás, az esetleges hazaszökés bosszúsága,
a fáradság, a fájós lábak stb.
Mindeközben alkalmunk nyílik egy – ha csak pár sza-
vas – beszélgetésre is, amikor felhívhatom a figyel-
met, ha a kutyuson valami baj tüneteit látom, de a
gazdi is elmondhatja, hogy ôt mi aggasztja kedvence
viselkedésében, kinézetében... Tessék élni a lehetô-
séggel! 
Nyugodt, izgalom- és bosszúságmentes oltást kívánok! 

»DR. HORVÁTH ANDRÁS ÁLLATORVOS

Az eboltásról
H O R V Á T H  D O K T O R  L E V E L E I Celldömölkön a VÁROSGONDNOKSÁG Gábor Á. utcában lévô hátsó bejá-

ratánál, a Gábor Á. u. 20. sz. mellett:
2008. szeptember 24. (szerda) 7.00–9.00 és 15.00–17.00 óráig
2008. szeptember 26. (péntek) 7.00–9.00 és 15.00–17.00 óráig
2008. szeptember 30. (kedd) 7.00–9.00 és 15.00–17.00 óráig
Alsósági városrészen a volt Tûzoltószertárban:
2008. szeptember 17. (szerda) 8.00–9.30 és 15.00–16.30 óráig
2008. szeptember 24. (szerda) 8.00–9.30 és 15.00–16.30 óráig
Izsákfán a régi orvosi rendelô épületénél
2008. szeptember 29. (hétfô) 8.00–9.30 óráig
2008. október 4. (szombat) 8.00–9.30 óráig
AZ OLTÁS DÍJA: 2500 Ft/eb.
Az évenkénti oltás minden 3 hónapos kort elért eb számára kötelezõ. Az ol-
tás elôl való elvonás szabálysértési eljárást és az eb kártalanítás nélküli kiir-
tását vonja maga után. Kérünk minden ebtulajdonost, hogy az oltási bizo-
nyítványt szíveskedjen magával hozni. Az oltás az állattulajdonos megren-
delésére (külön díjfizetés mellett) az állat tartási helyén is elvégezhetô.

» E B O L T Á S  É S  F É R E G T E L E N Í T É S

2008. ÚK 17  08/9/30  9:01 PM  Page 14



A friss sütemények mestere

Pályázatot hirdet a következô pozíció
betöltésére:

Betanított munka:
három mûszakos munkarenddel

Jelentkezni önéletrajz küldésével
a következô címen lehet:

9500 Celldömölk
Pápai u. 27.

E-mail: m.jona@wewalka.hu

Nézzen be
hozzánk – megéri!

Vásárolhat, utazhat, 
iskolakezdésre készülhet… 

pl. havi 6.000 Ft-ért*.
A kedvezményes hitel felsô

határa: 2 millió Ft.
Akciónk 2008. szeptember 15-ig tart.

Kis bank – nagy lehetôségek!
*300 ezer Ft 84 hónapra •  THM: 15,05 %.

Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Répcelak, Petôfi S. u. 50. • Tel.: 95/588-666, 588-667

Celldömölk I., Kossuth L. u. 18.
Tel./fax: 95/420-035

Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60.
Tel./Fax: 95/394-005

Celldömölk II., Hegyi u. 1.
Tel./fax: 95/420-507

Vönöck, Kossuth L. u. 69/b.
Tel./Fax: 95/485-010

2008. ÚK 17  08/9/30  9:01 PM  Page 15



Várjuk kedves vásárlóinkat!

PATYOLAT-SZALON Celldömölkön 
Átadás–átvétel vállalása a Gentlemen's 
FÉRFI DIVATÁRU BOLTBAN

Vállalunk:
• Darabáras mosást
• Gépi mosást szalonban
• Fertôtlenítô mosást orvosi rendelôk részére
• Vegytisztítást lakosság és közület részére

Celldömölk, Koptik Odó u 1.
Tel.: 06 30/9692-003, 06 30/6503-513
Nyitva: 8–12-ig, 13–17-ig, szombaton 7–11-ig

F É R F I  D I V A T Divatsarok
Esküvôre, keresztelôre férfi alkalmi 
ruházat 48–64 méretig 
a sötéttôl a világosig minden 
korosztály számára!

Üzletünkben kaphatók 48–62-es
méretig kiváló minôségû öltönyök,
zakók, nadrágok, valamint nyak-
kendôk, ingek, kiegészítôk.
Szövetnadrágok, PelleD'oro ingek,
nyakkendôk 20% kedvezménnyel!
(Az akció szept. 1-tôl szept. 30-ig tart!)

Patyolat átadás-átvétel az üzletben.

Tini és gyermekruha üzlet
Celldömölk, Dr. Géfin tér 7. 

(A piactér mögötti üzletsoron) 

Nyitva: H–P.: 9–17 • Ebédszünet: 12–13 • Sz.: 8–12

Üzletünkbe fokozatosan 
érkezik az ôszi ruházat.

Már kaphatók melegítôk, farmerek, farmerdzsekik,

átmeneti kabátok, hosszú ujjú pulcsik és pólók, 

Walt Disney-s pólók, az ôsz divatszíneiben nadrágok

illetve felsôk 122–176-os méretben.

AKCIÓ

SIESTA szandál- ill. félcipô-készletünk nagy részét 
25%-os engedménnyel kínáljuk.

(Akcióink a készlet erejéig érvényesek.)

SODEXHO PASS illetve TICKET Service ajándék és isko-

lakezdési támogatás utalványt elfogadunk.

V Á R J U K  K E D V E S  V Á S Á R L Ó I N K A T !

FELÚJÍTOTT 418 literes és 220 literes fôzôüst-
tel folyamatosan üzemel Vönöckön!

Érdeklôdni a következô telefonszámokon:
06 20/337-1864 egész nap, 
95/485-027 esti órákban.

2008. Gyulai Pálinkafesztivál 3. díjas díszokleve-
les szilvapálinkánkkal a minôség s a név kötelez!

Jó minôségü gyümölcscefrébôl, zamatos, illatos
gyümölcspálinka elôállításával várjuk minden
kedves régi és új megrendelônket!

BUTI KÁROLY

Helyszín: Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
(Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.)

Idôpont: 2008. szeptember 17. (szerda) 19.00

A hastánc MINDENKI számára elsajátítható
kortól, testalkattól,  képességtôl függetlenül.

További információ:
Sipos Anikó – Tel.: 06 70/3100-740

TANFOLYAM INDUL    
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