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„S égtek lelkemben

kis rôzse-dalok…”
(Ady E.)

» Az idôseket 
köszöntötték 3.

» Támogatás
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» Szüreti 
rendezvények 7., 9.

» Vezetôedzô-váltás
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A friss sütemények mestere

Pályázatot hirdet a következô pozíció
betöltésére:

Raktáros:
12 órás megszakítás nélküli munkarenddel

Feltétel:
targoncás jogosítvány

Elôny:
számítástechnikai ismeret

Jelentkezni önéletrajz küldésével
a következô címen lehet:

9500 Celldömölk
Pápai u. 27.

E-mail: m.jona@wewalka.hu
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„Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet.
Szenvedtek Ôk már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.”

(Részlet Óbecsey István:
Szeressétek az öregeket! címû versébôl)

Október 1-jén a Népjóléti Szolgálat klub-
jában az idôsek világnapja alkalmából
köszöntötték az idôseket. A város nevé-
ben Fehér László polgármester köszön-
tötte az egybegyûlteket. Elmondta, hogy
az idôsek milyen jelentôs tagjai a társa-
dalomnak, hiszen ôk kötik össze a múltat
a jövôvel, tôlük tanulják gyermekeink a
küzdelmes, munkás élet becsületét. Ôk
azok, akik ráérôsen mesélnek fiainknak,
lányainknak – mi ezt, gyakran idôhiány-
nyal küzdve úgyis ritkán tudjuk megten-
ni. Az önkormányzat terveirôl is beszélt a
polgármester: az egészségügyi ellátást
szándékoznak még könnyebben elérhe-
tôvé tenni a jövôben. A járóbeteg-ellá-
tást szeretnék azonos helyen elhelyezni

a fekvôbeteg-ellátással, így kényelme-
sebbé válna a betegellátás. Fehér László
gyümölccsel kedveskedett az idôseknek.
Ezután Kovács Ferenc, Vas Megye Köz-
gyûlésének elnöke kért szót, elmondta,
hogy az idôsek világnapját 1991 óta ün-
neplik minden évben ezen a napon.
Csatlakozott az elôtte szólóhoz az idôsek
jelentôségét megerôsítendô. Ajándékát,
egy DVD-lejátszót az Idôsek Klubjának
nyújtotta át.
Ôt követôen Csizmaziáné Hubert Mária, a
Népjóléti Szolgálat igazgatója köszöntötte
az idôseket. Sütô András szavait idézte:
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék
azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem
vele kezdôdött.” Az intézmény vezetôje
elmondta, mennyire fontosnak tartja,
hogy a város idôs emberei mind a gondo-
zóházban, mind az idôsek otthonában
méltó körülmények között élhetnek és
hogy nappali ellátást nyújtó intézményeik-
ben is az igényekhez igazodva különbözô
szolgáltatásokat vehetnek igénybe az érin-
tettek. Gondoskodnak az idôsek számára a
fizikai ellátásról (a fürdéstôl a mosáson át
az étkezésig), az egészségügyi ellátásról
(elôadásokkal és gyakorlatban is szakem-
bereket biztosítanak számukra), de nem

hanyagolják el a mentális gondozást sem,
hiszen, mint minden kornak, az idôs kor-
nak is vannak sajátos problémái, melyek-
nek oldásán, enyhítésén csak avatott szak-
emberek tudnak segíteni.
A Septeam együttes által elôadott dalo-
kat mindenki egy emberként énekelte,
de nagy figyelemmel hallgatták az el-
hangzott verseket is. 

»LOSONCZ ANDREA

A szépkorúakat köszöntötték

»Felhívás
Celldömölk Város Önkormányzata
felhívja a város polgárait, hogy
2008. október 23-án 16.00 órai
kezdettel városi megemlékezést
tart az `56-os emlékhelyen (Városi
Általános Iskola, József Attila u. 1.),
utána koszorúzás a temetôben
Koloszár Zoltán sírjánál. 

E M L É K E Z Z Ü N K …

Október 6-a nemcsak a magyar nemzet,
hanem a Kárpát-medencében élô népek
és nemzetiségek közös ügye, mi több,
egész Európa közös gyásznapja! – Azon
az októberi hajnalon négy német, egy
horvát, egy szerb, két örmény, egy ma-
gyarországi német és négy magyar kato-
natiszt áldozta életét, nem gondolván

származásra, anyanyelvre, nemzeti ho-
vatartozásra. Jelképpé vált áldozatuk.
2008. október 6-án este Fehér László pol-
gármester és Pálné Horváth Mária képvi-
selô a város nevében helyezte el koszo-
rúját a Batthyány-dombormû elôtt, és
gyújtották meg az emlékezés mécsesét.

»LA

Szeptember 23-án Fehér László polgármester
gyémántdiplomát adott át Keresztes Sándor-
nak, aki tanítói oklevelét 1947-ben szerezte.
1972-tôl az Eötvös Loránd Általános Iskola
igazgatóhelyettese volt.
Aranydiplomát kapott Ferenczi Istvánné, aki
1957-ben szerezte tanítói diplomáját. 1978-tól
nyugdíjba vonulásáig Gáyer Gyula Általános Is-
kolában végzett lelkiismeretes munkát.
Szintén aranydiplomát kapott Vida Lajosné, aki
1958-ban szerzett tanítói oklevelet. A Gáyer
Gyula Általános Iskolában tanított nyugdíjba
vonulásáig.

»LA

GYÉMÁNT- ÉS ARANY-
DIPLOMÁS PEDAGÓGUSOK
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Élénk vita a konyhák racionalizálásáról

Immár ötödik alkalommal rendezett tûz-
oltóversenyt a Celldömölki Önkéntes
Tûzoltók Egyesülete szeptember 27-én.
A kemenesaljai térség mintegy százhúsz
önkéntes tûzoltója gyûlt össze az alsósá-
gi sportcsarnok mögötti pályán, hogy
hét fôs csapatokban mérkôzzön meg
egymással. A rendezvényt Fehér László
polgármester nyitotta meg, majd kezde-
tét vette a két gyakorlati feladatból álló
megmérettetés. A versenyzôket egy-
részt egy palánkkal, gerendával nehezí-
tett futópályán várta a 7X55 méteres
stafétafutás, melynek során a befutó vé-
gén egy sugárcsövet kellett összeszerel-
ni. Második feladatként kismotorfecs-

kendô-szerelés szerepelt. Mint Döme
László egyesületi elnök elmondta, min-
den évben nagy népszerûségnek örvend
a kemenesaljai térség önkéntes tûzoltó-
it összefogó verseny, melyre nemcsak a
térségbôl, hanem távolabbról is érkez-
tek résztvevôk. A hét férficsapat tagjai
Csánigról, Hosszúperesztegrôl, Jánoshá-
záról, Pápócról, Rábapatyról és Répce-
lakról érkeztek. A három nôi csapat Cell-
dömölkrôl, Pápócról, és Rábapatyról
képviseltette magát. A felnôttek mellett
három ifjúsági csapat is ringbe szállt, ôk
Mersevátról, Pápócról és Répcelakról
jöttek kipróbálni magukat. A férficsapa-
tok közül a hosszúperesztegiek voltak a

Tûzoltóverseny Alsóságon

Szeptember 25-én ülésezett Celldömölk
Város Képviselô-testülete. Az elsô napi-
rendi pontban a két ülés között történ-
tekrôl szólva Fehér László polgármester
felolvasta dr. Székely Tamás egészség-
ügyi miniszter levelét, miszerint a Keme-
nesaljai Egyesített Kórház a személyes
tárgyalásokat követôen újabb 50 súly-
számmal növelte a teljesítmény-volu-
menkorlátot. Ez havi 7,5 millió forint ál-
lami pluszjuttatást jelent az intézmény
számára. 
Megszavazta a testület, hogy a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és Könyv-
tár konzorciumi tagként a megyei Ber-
zsenyi Dániel Könyvtárral együtt részt
vehessen az uniós Tudásdepó-expressz
pályázaton, melynek segítségével nagy
értékû infrastrukturális fejlesztést lehet
végrehajtani. 
Második napirendi pontban Soós Ferenc,
a Vas Megyei Munkaügyi Központ Celldö-
mölki Kirendeltségének vezetôje számolt
be a kistérség foglalkoztatási helyzeté-
rôl, melybôl kiderült, hogy nem javult
térségünkben a pályakezdôk helyzete,
leginkább szembetûnô a munkaerô-piaci
képzés és a helyi munkaerôpiac által
nyújtott kereslet ellentmondása. Más-
részt bizonyos területeken krónikussá
vált a szakmunkáshiány, mely két fô ok-
kal, a fizikai munka presztízsének csök-
kenésével valamint az alacsony bérekkel
magyarázható. Növekszik a diplomás pá-
lyakezdôk száma is. A tartósan betöltet-
len álláshelyek okai között szerepel,
hogy nincs megfelelô szakképzettséggel
rendelkezô munkavállaló, a jelentkezôk-
nek nincs kellô tapasztalatuk, sokan csa-
ládi és közlekedési okok miatt nem tud-

ják vállalni a gyakori három mûszakos
munkarendet, valamint az alacsony bé-
rezés. Hiányszakmák térségünkben a kô-
mûves és más építôipari szakmák, a
fémipari szakmák, a villanyszerelô, a
hentes, a felszolgáló, pultos, a gyártóso-
ri szerelô és operátor munkakörök. El-
hangzott még, hogy feltûnôen magas,
40–45%-nyi a regisztrált munkanélküli
nôk aránya, hiszen a külföldi tulajdonú
cégeknél történô létszámleépítések fô-
ként a nôi munkaerôt érintették.
A folytatásban a folyó ügyeket tárgyalták
meg városunk képviselôi. Élénk vita ala-
kult ki a kórház kiegészítô finanszírozásá-
nak kérdésében. Legneuralgikusabb pont
a város által mûködtetett konyhák racio-
nalizálása volt. Jelenleg a városban ui. 8
fôzôkonyha mûködik: a Népjóléti Szolgá-
lat szociális konyhája és a bölcsôdei, a
Kemenesaljai Egyesített Kórházban a
celldömölki telephelyen és külön Inta-
házán, a Városi Óvoda Koptik úti szék-
helyóvodájában és a Vörösmarty úti tag-
óvodában valamint a Városi Általános Is-
kolában kettô. A Celldömölkhöz hasonló
nagyságrendû városokban az az általá-
nos, hogy az étkeztetést egy vagy két
konyha látja el. Az volt a javaslat, hogy a
Városi Óvoda Koptik úti székhelyóvodájá-
ban és a Vörösmarty úti tagóvodájában
mûködô fôzôkonyha melegítôkonyhává
alakulna, a Városi Általános Iskola celldö-
mölki fôzôkonyhája ellátná a székhelyis-
kola, a szakközépiskola és a gimnázium
tanulóinak és pedagógusainak étkezte-
tését, a Városi Általános Iskola Alsósági
Tagiskolájának konyhája ellátná az alsó-
sági tagiskola tanulóinak és pedagógu-
sainak étkeztetése mellett a Városi Óvo-

da összes gyermekének és alkalmazot-
tainak étkeztetését, a Kemenesaljai
Egyesített Kórház celldömölki telephe-
lyén mûködô konyha pedig az intaházi
részleg betegeinek étkeztetését, az
intaházi konyha melegítôkonyhává ala-
kulna. A lakosság részére nyújtott ven-
dégétkeztetést ezentúl csak és kizárólag
a Népjóléti Szolgálat konyhája biztosíta-
ná. Az ülésen a hosszas vita után az a
döntés született, hogy az elôterjesztés
kerüljön vissza a bizottságokhoz és tár-
gyalják újra. 
Zárt helyett nyílt ülésen tárgyalták a kép-
viselôk a Kemenesvíz Kft. ügyvezetô
igazgatójának tájékoztatóját a kft. jelen-
legi helyzetérôl. Amint az ismeretes, a
felszámolással megszûnt Cellvíz Kft. he-
lyett hozták létre 2006. május 16-ával a
Kemenesvíz Kft.-t. A cég eszközök nélkül
kezdte meg tevékenységét, az önkor-
mányzat lízingelt egy markolót és vásá-
rolt néhány feltétlenül szükséges eszközt
a tevékenység folytatásához. A pénzügyi
helyzet 2006 decemberére normalizáló-
dott. Nagy Kálmán, a Kemenesvíz Kft.
ügyvezetôje elmondta, hogy többszöri
egyeztetés után idén júliusban találko-
zott elôször négyszemközt a felszámoló-
biztossal, aki a lakossági vízmérôk ellen-
értékét követelte. Az ügyvezetô egy sze-
mélyben döntött úgy, hogy kifizeti ezt az
összeget (kb. 16 millió Ft), hiszen a mé-
rôk hivatalosan nem képezték a cég tu-
lajdonát. A képviselô-testület azt a hatá-
rozatot hozta, hogy a Jogi, Ügyrendi Bi-
zottság vizsgálja felül a cég alapító okira-
tát és az ügyvezetô készíttessen három-
negyed éves mérleget.

»LOSONCZ ANDREA

legügyesebbek, a nôk körében a pápó-
ciak gyôzedelmeskedtek, míg az ifjúsá-
giak között a mersevátiak aratták le a
babérokat.

»RA
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A Szociális és Családügyi Minisztérium
adatai szerint az ország 561 bölcsôdéjé-
nek átlagos kihasználtsága 128 százalé-
kos. Mindennap hallunk és olvasunk ar-
ról, hogy csökken Magyarország népessé-
ge, mégis, a dolgozni vágyó vagy éppen
kényszerhelyzetben lévô anya nem tud
visszamenni munkahelyére, mert nem
tudja gyermekét elhelyezni egyetlen in-
tézményben sem. A tavasszal megújult
Városi Bölcsôde 4 csoportban 40 gyerme-
ket tud elhelyezni, de mint Csizmaziáné
Hubert Máriától, a Népjóléti Szolgálat ve-
zetôjétôl megtudtuk, a celldömölki intéz-
mény is létszámon felül látja el a gyer-
mekeket, van, hogy a csoportok 12-13
fôvel mûködnek. Mivel a Városi Bölcsôde
Celldömölkrôl és a kistérségbôl is fogad
gyermekeket, az intézmény dolgozói
igyekszenek eleget tenni a felmerülô igé-
nyeknek, de sajnos elôfordul, hogy várni

kell a megüresedô bölcsôdei helyekre.
Felvételt az a gyermek nyerhet a bölc-
sibe, aki nem töltötte be a 3. életévét,
mindkét szülôje dolgozik, ezáltal a nap-
pali felügyeletét ilyen formában lehet
megoldani. A megújult intézmény új fel-
adatokat is ellát ettôl a nevelési évtôl:
azoknak a gyermekeknek, akik sajátos
nevelési igényekkel bírnak – legyen az lá-
tás-, hallás- vagy mozgáskoordinációs fo-
gyatékosság – 6 éves korig szakirányú se-
gítséget tudnak nyújtani. A bölcsôdék te-
lítettsége azzal is magyarázható, hogy
2006. január elsejétôl – ha a gyermek el-
múlt egyéves – a kismama a gyes mellett
minden korlátozás nélkül, teljes munka-
idôben dolgozhat, munkajogi védettsége
pedig a gyes igénybevételének idején
végig fennmarad. Ennek az intézkedés-
nek a hatását már a tavalyi évben is érez-
ni lehetett, de az idei évtôl egyre többen

élnek ezzel a lehetôséggel. Pontosabban
csak élnének, de bölcsôdei férôhely hiá-
nyában nem mindig sikerül.

»CSÁGOLY SZILVIA

Nô az igény a bölcsôdei ellátásra

A Rádió Cell augusztus kö-
zepén immáron második
születésnapját ünnepel-
hette.
Ebbôl az alkalomból élô kí-
vánságmûsorral jelentkez-
tek a Vulkán fürdôrôl. A da-
lok mellett nem maradtak
el az ajándékok sem, húsz
percenként hangzottak el
kérdések, az elsô helyes
megfejtôk értékes díjakkal
gazdagodtak. De nem csak
a fürdôn lehetett nyerni. 
A játékba a kétfôs mozgó
stáb aktív részvételével a
város és környéke is bevo-
násra került. Természete-
sen a születésnapi torta sem hiányozha-
tott. A Rádió Cell a kezdeti háromórás
adásidô után már másfél éve napi tizen-
két órában sugároz A stáb is bôvült, fej-
lôdött. A hallgatói igényeket és vélemé-
nyeket már konkrétan is megismerte a
rádió, hiszen ez év áprilisában a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetemi Központ
kommunikáció szakos hallgatói egy ku-
tatás-módszertani kurzus keretében
közvéleménykutatást végeztek Celldö-
mölkön a lakosság körében. A kutatás
tárgya a Rádió Cell hallgatottsága volt.
Velics Gabriella fôiskolai adjunktus adott
tájékoztatást a felmérésrôl és az ered-
ményrôl.

» Melyek azok a fôbb szempontok,
amelyeket figyelembe kell venni egy
ilyen felméréskor?
– Jelenleg nincsen kidolgozott módszer-
tana annak, hogy egy kisközösségi rádió
hallgatottsági felmérését hogyan lehetne
elvégezni. Ezt az eljárást én dolgoztam ki.
Egyelôre azokra a szempontokra össz-
pontosítok, amelyeket a Szonda Ipsos is
kiemelt, tehát milyen demográfiai cso-
portok jellemzôek a rádió hallgatóiként,
illetve azt, hogy milyen elvárásokat fo-
galmaznak meg a hallgatók a rádióval
szemben. Reprezentatívnak annyiban ne-
vezhetô a felmérés, hogy véletlenszerû
lekérdezés történt adott idôpontban, áp-

rilis 7-én, négy helyszínen.
Összesen 255 fôt szólítottunk
meg, ebbôl 136-an, tehát a vé-
letlenszerûen megkérdezettek
53 százaléka válaszolt úgy,
hogy ôk hallgatják a Rádió
Cellt. Ez mindenképpen nagyon
jó eredménynek számít.
» Milyen eredmények születtek
a Rádió Cellel kapcsolatos hall-
gatottsági felmérés alapján?
– Azt tudom mondani, hogy a
Rádió Cell büszke lehet arra a
munkára, amit eddig végzett,
legalábbis a hallgatói visszajel-
zések abszolút pozitívak. Ami-
vel a legelégedettebbek voltak
a hallgatók, az a zenei kínálat,

a mûsorvezetôk, a helyi hírek mennyisé-
ge. Ezek mellett a rádió fiatalos, aktuális,
szórakoztató jellege szerepelt még kiug-
róan magas százalékban. Kiderült még
az is, hogy elsôsorban a már említett
szórakoztató jelleget és nagyon sok helyi
információt várnak a hallgatók a Rádió
Celltôl. A mûsorok között a legnépsze-
rûbbek a zenei mûsorok, de van, akinek
például a Finoman szólva-rovat – ételre-
ceptek ismertetése – a kedvence. A rész-
letes elemzésbôl a hallgatók véleménye
alapján a Rádió Cell vélhetôen több fej-
lesztési ötletet is el tud majd indítani és
meg tud valósítani a jövôben. 

»HP

Rádió Cell – már két éve a 98.8-on
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Nyolcadik alkalommal került megren-
dezésre városunkban a Ki mit gyûjt-ta-
lálkozó. A rendezvényen fém- és papír-
pénzek, régi órák, könyvek, különbözô
korszakokból származó kitüntetések,
korabeli fegyverek és még sok más kü-
lönlegesség cserélt gazdát.

Szeptember 20-án délelôtt zsúfolásig
megtelt a Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pont elôcsarnoka. A felállított asztalokon
elsôsorban a numizmatika emlékeit – fém-
és papírpénzeket, kitüntetéseket, jelvé-
nyeket – lehetett megtalálni, de a numiz-
matikához közelálló történelmi emléke-
ket, például képeslapokat, fegyvereket,
helytörténeti emlékeket is kínáltak cseré-
re vagy eladásra az itt megjelentek.
Hetényi József, az Éremgyûjtôk Celldö-
mölki Csoportjának titkára elmondta, hogy
a rendezvényre mintegy 100 gyûjtô érke-
zett az ország minden részébôl. Megtud-
tuk tôle, hogy mindenkinek az a ritkaság,
ami éppen az ô gyûjteményébôl hiányzik,
és hogy cseppet sem biztos, hogy a gyûj-
tôk egy több száz évvel ezelôtt forgalom-
ba került fémpénzért többet fizetnek, mint
egy pár évtizede nyomtatott érméért. Az
értéket mindig az határozza meg, hogy az

Éremgyûjtôk cserenapja adott érmébôl jelenleg mennyi található,
és hajdanán mennyit adtak ki belôle. Az
éremgyûjtôk celldömölki csoportja már 37
éve mûködik, jelenleg 30 körüli taglét-
számmal. Havonta egy alkalommal tarta-
nak összejövetelt a Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központban, ahova minden érdeklô-
dôt szeretettel várnak. A csoport tagjaihoz
fordulhatnak azok is, akik eddig elrejtett
numizmatikai értékekre bukkannak, szíve-
sen segítenek ezek beazonosításában. Az
egyesület elnöke, Dr. Hollósy István el-
mondta, hogy sajnos ezen a területen is
észlelhetô az elöregedés, az idôsek elhalá-
loznak, vagy abbahagyják, a fiatalok pedig
nem nagyon érdeklôdnek. Hollósy doktor
szerint az érdeklôdés hiánya betudható
annak is, hogy a numizmatika nem egy ol-
csó hobbi, de inkább a szemléletbeli kü-
lönbségekre vezethetô vissza. A kezdés-
hez nem kell több, mint kb. 30 darab va-
lamiféle pénz, melynek értékét az árveré-
si jegyzék alapján meg lehet határozni.
Ennek megfelelôen a gyûjtô cserélhet, ve-
het, eladhat, gyarapíthatja gyûjteményét.

»CS. SZILVI

A közelmúltban és napjainkban felgyor-
sultak az olyan tendenciák, amelyek
alapvetôen kihatnak a magyar kézmû-
iparra. A globalizáció, az új informatikai
társadalom, a termelési és szolgáltatási
struktúrák gyors változása, az uniós csat-
lakozás mind-mind új kihívás a magyar
iparosok számára. Móger Józseffel, a Ke-
menesalja Ipartestület titkárával beszél-
gettünk az IPOSZ-ról, a régi és új idôkrôl,
a helyi viszonyokról.
» Mit kell tudnunk általánosságban az
IPOSZ-ról?
– Az Ipartestületek Országos Szövetsége
a magyar mikro-, kis- és középvállalko-
zások legnagyobb országos munkaadói
és szakmai szövetsége. Az IPOSZ jelenleg
60.000 kisvállalkozást képvisel, ezek
több mint 200 kézmûves szakmában
folytatják a szolgáltató, a termelô és a
szállítmányozási tevékenységet. Az
IPOSZ-ra tehát nem kisebb feladat hárul,
mint hogy ellássa ezeknek a kisvállalko-
zásoknak az országos érdekvédelmét, és
a legfôbb kézmûves szakmai ágazatok-
ban kialakítsa az ágazati párbeszéd és
megállapodások rendszerét.
» Mik a Kemenesalja Ipartestület ismér-
vei, és milyen feladatokat lát el?
– A Kemenesalja Ipartestület 130 éve lé-
tezô szervezet, összefogja Celldömölk és
a kistérség kétkezi kézmûves kisiparo-
sait. 420 fôs taglétszámmal mûködtünk a
rendszerváltás elôtt, sajnos most már

csak úgy 50-60 fôt számlál az Ipartestü-
let. Nagyon kevesen keresnek fel ben-
nünket, hiába van reklámanyagunk az
okmányirodánál, nem vagyunk bent a
köztudatban. Sokrétû tevékenységet
folytat az Ipartestület ma is, elsôsorban
az iparosok érdekképviseletét látja el, de
segíti a kezdôk elindulását, tanácsokat
adunk a könyvvezetéssel kapcsolatban, a
társadalombiztosítás ügyében, helyi és
országos adózással kapcsolatosan. Tu-
dunk segíteni a mikrohitelek érvényesí-
tésében, segítünk a pályázatok elkészíté-
sében is. Az az általános tapasztalat,
hogy csak akkor jutnak el hozzánk, ha
már „ég a ház”, ha valamilyen olyan
problémába ütköznek, amit egyedül
nem tudnak megoldani.
» Miben különbözik a mostani szervezet
a mondjuk 20-30 évvel ezelôttitôl?
– Jelentôs különbségeket tudok felsorol-
ni. Gondolom, sokan vannak itt Celldö-
mölkön és környékén is olyan iparosok,
akik még emlékeznek a régmúlt idôkre.
Rendeztünk névadó ünnepségeket, mi-
kulás-estet, nyugdíjas találkozókat, idô-
sek napját, voltak közös kirándulások,
üdülések, de jelentôsek voltak a szakmai
továbbképzések, konferenciák is. Csalá-
dias légkörben, egymást segítve, a prob-
lémákat megbeszélve, napi kapcsolatot
tartva a kisiparosokkal.
» Milyenek mostanában az Ipartestület
mindennapjai?

Múlt és jelen az IPOSZ-nál – Sajnos sok jót
nem tudok monda-
ni. Mióta nem kö-
telezô az Iparka-
marai tagság, a
t a g l é t s z á m u n k
egyre csökken, az
idôsebb iparosok
elhalnak, a fiatalok
pedig nem lépnek
be, inkább a könyvelôre bízzák az ügyeik
intézését. Ez nagyon sajnálatos a mi szem-
pontunkból, hiszen mi sokkal tágabb szol-
gáltatást tudunk nyújtani az iparosoknak,
és sajnos a létünk is a befizetett tagdíja-
kon múlik, amit 20 éve nem emeltünk. 
A szervezet kizárólagosan a tagdíjakból
tartja fent magát, semmiféle központi
vagy állami támogatást nem kapunk.
» Mi vezethetett idáig, hogy az iparosok
száma is egyre csökken, és az Ipartestü-
let segítségét sem veszik igénybe?
– Egyértelmûen abban látom a hanyat-
lást – vegyük példának a nôi szabókat –
hogy egyre kevesebben veszik igénybe a
szolgáltatásokat. Annyira elszaporodott a
butikok, turkálók és egyéb kereskedelmi
egységek száma, hogy egyre keveseb-
ben keresik fel az iparosokat. De ezt más
területen is észrevesszük, vehetjük pél-
dául az építôipart, festôket, asztalosokat
is. Ezért az iparosok száma nagyon le-
csökkent. Régen a tanulóképzés is az
Ipartestületen keresztül történt, mára ez
is kikerült a hatáskörünkbôl. Régen az
Ipartestület egy összetartó, kohéziós erô
volt, de mindez már a múlté.

»CSÁGOLY SZILVIA

az érdeklôdôk kíváncsian szemlélik a páratlan kincseket
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Az idei szüreti ünnepségsorozat különö-
sen gazdag volt látványosságokban. 
A színvonalas mûsor sikere a magyar,
erdélyi és olasz vendégeknek s nem
utolsó sorban a celldömölki fellépôknek
is köszönhetô. Testvérvárosaink közül 
az erdélyi Erdôszentgyörgy s az olasz
Pagnacco települések néptáncosai szí-
nesítették a szüreti napok rendezvé-
nyeit.

Bíborka Néptánccsoport – Erdély
A tánccsoport vezetôje, Kovács Hajnal
mondja el a csoport megalakulásának tör-
ténetét:

– Néptánccsoportunk 2005 szeptemberé-
ben alakult meg azzal a céllal, hogy a he-
lyi, szinte már feledésbe merülô néptán-
cos hagyományokat felélesszük. Szinte az
utolsó órában sikerült is ezt megtennünk.
Összejöveteleket szerveztünk idôs embe-
rekkel, akik egy kis borozgatás után meg-
mutatták nekünk, mire emlékeznek a ré-
gi táncok közül. Levideóztuk ôket, majd fi-
gyelmesen tanulmányozva megtanultuk
a táncok motívumait, amiket betanítot-
tunk a táncosoknak. Így sikerült megmen-
teni a falusi hagyományok egy töredékét.
– Néptánccsoportunkat a fiatalok Bíborka
névre keresztelték. Nevét onnan kapta,
hogy fô mûködési területünk Marosfelfalu
Község, s az ott termesztett és árusított
hagymának különleges bíbor színe van.
Már az elsô táncpróbákon Duca Szabolcs
Attila, a Maros Mûvészegyüttes táncosa,
aki a kezdetektôl koreografálja mûsorain-
kat, nagy jövôt jósolt a csoportnak. Észre-
vettük, hogy nagy a virtus a fiatalokban.
Így nem tudtuk megállni, hogy csak helyi
táncot tanítsunk, s lassan-lassan elkezd-
tük más erdélyi tájegységek jellegzetes
táncait felvenni a repertoárunkba. Sokfelé
hívnak bennünket, a hazai fellépések
mellett szerepeltünk már többször Buda-
pesten, például a Budai Várban, illetve

Ausztriában jártunk még. Most novem-
berben elôször fogunk idegen koreográ-
fussal dolgozni. A Háromszék Néptánc-
együttes hivatásos koreográfusa jön el
hozzánk egy budapesti színházi koreográ-
fussal, hogy együtt állítsanak össze ne-
künk egy karácsonyi mûsort. Kíváncsian
és érdeklôdve várjuk ezt az együttmûkö-
dést. Szeretném még elmondani, hogy
nagyon sok és különbözô rendezvényen
vettünk már részt, de Celldömölkre elô-
ször látogattunk el. Nagyon érdekes volt
számunkra ez a multikulturális rendez-
vény, ahol több nemzet is képviseltette
magát. Nagyon köszönjük a meghívást, a

celldömölkiek vendégsze-
retetét és a szereplési lehe-
tôséget. Reméljük, hogy
lesz még alkalmunk elláto-
gatni ebbe a szép kisváros-
ba, s mi is szeretettel vá-
runk mindenkit abban a re-
ményben, hogy kapcsola-
tunk tovább folytatódik.

Lis Primulis Néptánccsoport –
Pagnacco (Olaszország)
Közel 18 éves baráti kap-
csolat fûzi a Lis Primulis
Néptánccsoportot Celldö-
mölkhöz. Az együttes meg-

alakulásáról, munkájáról és az eltelt idô-
szakról mesélt lapunknak Diego Minisini,
a tánccsoport vezetôje.
– A csoport 1983-ban alakult egy helybé-
li idôs hölgy kezdeményezésére. Ô meg-
látta fiataljainkban a lehetôséget arra,
hogy a már szinte teljesen feledésbe me-
rült hagyományokat a zene és tánc útján
felelevenítsék, megújítsák és továbbadják
az elkövetkezô nemzedéknek. A tánccso-
port megalakítása nagy kihívás volt mind-
annyiunk számára
abban az idôszak-
ban, amikor a gazda-
sági és anyagi javak
elônyt élveztek min-
den más értékkel
szemben. Több em-
ber munkájának kö-
szönhetô a tánccso-
port munkássága,
sorolhatnám itt a
táncosokon kívül ko-
reográfusainkat, ál-
landó kísérôinket és
pártolóinkat. Már
megalakulásunkkor
elhatároztuk, hogy
olyan táncokat fo-
gunk tanulni és taní-
tani, amelyek nem-

A zene és a tánc nyelvén csak a mi településünkre, de az egész
Friuli tartományra jellemzôek. Kosztü-
meinket is sikerült ilyen szellemben
összeállítani. Hazai fellépéseink mellett
bejártuk Európa több országát és városát,
köztük Celldömölköt, most már sokadik
alkalommal. Sajnos 2000-ben néptánc-
csoportunk egy nagyobb mértékû válsá-
gon ment át. Személyi ellentétek miatt
hét pár elhagyta csoportunkat, így ezután
már szinte a semmibôl kellett újraterem-
tenünk az együttest. Nem dobhattunk el
mindent, amit addig elértünk. Amit most
a celldömölkiek láttak tôlünk, kemény
nyolc évnek a munkája. Látva fiataljaink
mostani lelkesedését, talán nem volt hiá-
bavaló a munkánk.
Idén ünnepeljük fennállásunk 25. évfor-
dulóját. Nagy megtiszteltetés és öröm
volt számunkra, hogy Celldömölk Önkor-
mányzata megemlékezett errôl a szá-
munkra fontos eseményrôl. Talán nem
túlzás, ha azt mondom, testvérvárosi
kapcsolatunkat fôleg tánccsoportjaink
közremûködésével ápoljuk a legintenzí-
vebben. Minden évben, immár 21 éve,
rendezünk egy nagyszabású fesztivált
Festa Folk, azaz a Népek Ünnepe cím-
mel. Ennek a fesztiválnak az egyik jelleg-
zetessége, hogy fôleg a nyelvi kisebbsé-
gek területérôl hívunk meg csoportokat.
Az idén tartományi elismerésben része-
sültünk a színvonalas rendezésért és le-
bonyolításért.
Végül, de nem utolsósorban szeretném
megköszönni celldömölki barátainknak
és az önkormányzatnak a meghívást.
Mindig nagy szeretettel jövünk Önökhöz.
Az idén új barátokra is találtunk az erdé-
lyi küldöttség tagjai között. Meghat ben-
nünket az a vendégszeretet, amit Celldö-
mölkön tapasztalunk minden egyes alka-
lommal. Reméljük, a vendéglátást minél
elôbb viszonozhatjuk. Viszontlátásra Pag-
naccoban!

»TAKÁCS MÁRIA

az erdélyi néptánccsoport

a pagnaccoi mûvészeti csoportok
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A magyar kortárs irodalom talán legsike-
resebb írója, Lôrincz L. László tartott kö-
zönségtalálkozót szeptember 22-én, a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár galériáján. Az író utoljára húsz
évvel ezelôtt volt a könyvtár vendége.
Lôrincz L. László 1939-ben született Szil-
vásszentmártonon. A kaposvári Cukor- és
Édesipari Technikumban töltötte középis-
kolás éveit, majd jelentkezett az ELTE
BTK történelem-mongol szakára, itt szer-
zett diplomát. Késôbb tagja a Magyar Tu-
dományos Akadémia Orientalisztikai
Munkaközösségének, illetve a Kelet-ku-
tató Intézet tudományos fômunkatársa.
A közönségtalálkozó elsô részében gyer-
mekkori irodalmi élményeirôl, az indítta-
tásról beszélt. Meghatározóak voltak pá-
lyájának alakulásában a német író, Karl

May azon regényei, amelyek a Közel-Ke-
leten játszódtak. Ezen olvasmányok ha-
tására döntötte el, hogy mindenképpen
a Kelettel szeretne foglalkozni a középis-
kola után. Egyetemi tanulmányai során
több évet töltött a Távol-Keleten, az
ulánbátori Állami Csojbalszan Egyetemen
is tanult ösztöndíjasként.
Ezek után határozott úgy, hogy nemcsak
tudományos cikkeket, könyveket ír errôl
a területrôl, hanem izgalmas, mindenki
számára olvasható, fordulatos kalandre-
gényeket is. Így születtek meg a Leslie L.
Lawrence-történetek, amelyeket ugyan-
ezen írói álnév alatt jelentet meg, míg
sci-fi regényeit saját nevén jegyzi. 
Elôadásában kiemelte, mindig is külön
kezelte a tudományos munkásságát a
szépirodalomtól. Így munkatársaival sem

került soha konfliktusba tudományos-
fantasztikus témájú illetve kalandregé-
nyei miatt.
Köztudott az íróról, hogy minden regé-
nyének helyszínét felkeresi, hogy élet-
hûen tudja bemutatni az adott hely kul-
túráját, az ott élô emberek mindennapja-
it. Az elôadáson elmondta, arra viszont
mindig is ügyel, hogy soha ne azonosul-
jon a helyi szokásokkal, életformával.
Nem kell „keletivé” válnia ahhoz, hogy
errôl írjon, hiszen csak távolságtartással,
kívülrôl lehet foglalkozni úgy az adott té-
mával, hogy az író meg tudja ôrizni ob-
jektivitását. 
A találkozó végén az olvasók kérdéseire
válaszolt Lôrincz L. László, majd dediká-
lással zárult a rendezvény.

»HP

Kelet-kutató a kalandok világában

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára a
kultúrák közötti párbeszéd éve alkalmá-
ból fotópályázatot hirdet „Egy régió ezer
arca” címmel Kemenesalja kultúráját
(tájak, emberek, kulturális értékek) be-
mutató fotók témakörében. 
A jelentkezôk két kategóriában: 18 év
alatt és felett mérettethetik meg képei-
ket. A pályázaton részt vehet minden,
Magyarország területén élô és dolgozó
amatôr és hivatásos fotós. Nevezési díj
nincs, beküldhetô maximum 3 db A4-es
méretû fekete-fehér vagy színes fotó
(közülük egy sorozat lehet, amely 3 kép-
bôl állhat), 1 példányos nevezési lappal,
amely a városi könyvtár honlapjáról
(www.cellbibl.hu) letölthetô vagy a
könyvtárban kérhetô. A beadás határide-
je: 2008. október 22., módja személye-
sen vagy postai úton (9501 Celldömölk,
Pf.: 162.) „Egy régió ezer arca” megjelö-
léssel. 
A beérkezett fotók a Kemenesaljai Mû-
velôdési Központ és Könyvtárban kerül-
nek kiállításra. A felnôtt kategória leg-
jobb képei a kisújszállási Arany János Vá-
rosi Könyvtárban november második fe-
lében megrendezendô országos döntôn
is részt vesznek.

„Egy régió
ezer arca” –
fotópályázat

2008. október 12-én 14 órától 17 óráig rendkívüli nyitva tartással és kedvezményes
ajánlatokkal várja olvasóit a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
Kresznerics Ferenc Könyvtára. Az ezen a napon beiratkozó új használók 2008. decem-
ber 31-ig térítésmentesen lehetnek a könyvtár tagjai. „A megbocsátás 180 perce”
keretében a már hosszabb ideje késedelmes olvasók élhetnek azzal a lehetôséggel,
hogy következmények nélkül rendezhetik adósságukat. 

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára az
alábbi programokkal vár Benneteket 2008. október 12-én, vasárnap délután:
14.00 óra – Édes kis titkaink címmel kerekasztal-beszélgetés hagyományos nap-
lóírásról és a blogolásról, internetes napló vezetésérôl, mint napjaink divatjáról –
érvek és ellenérvek mellett megoszthatod véleményedet (esetleg: titkaidat) a
többiekkel.
15.00 óra – Ténykeresô – mûveltségi vetélkedô 3 fôs csapatoknak értékes nyere-
ményekért
16.00 óra –  Keressük az Év Tini Olvasóját Celldömölkön! A versenyre október 10-
ig lehet nevezni a gyermekkönyvtárban. Három próbát kell kiállni a jelentkezôk-
nek: elsôként az általa elôre megnevezett olvasmányokból keresztkérdésekre vá-
runk frappáns, lenyûgözô válaszokat, majd egy rögtönzött könyvajánlás keretében
a közönséget kell meggyôznie és felkeltenie az érdeklôdést a mû iránt, harmadik-
ként a nézôk szimpátiáját mérjük: kit tartottak a leghitelesebb, legrátermettebb
elôadónak, kit szavaznak meg az Év Olvasójának. A címmel jutalom jár és egy
éven át tartó „királyság” a jövô évi vetélkedôig.  Lehet, hogy a barátod vagy osz-
tálytársad lesz a gyôztes? Gyere el Te is az izgalmasnak ígérkezô vetélkedôre! 

Könyves Vasárnap a celldömölki városi könyvtárban
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• Október 7–12., 9.00–18.00 –
Díszállat- és ásványbörze. Hely-
szín: KMKK galéria.

• Október 09., 18.00 – Civil Fórum
– beszélgetés, tapasztalatcsere,
tanácsadás és tájékoztatás a civil
szervezeteknek a Kistérségi Kul-
turális Kerekasztalról. Helyszín:
KMKK elôadóterme.

• Október 11., 18.00 – A Benkó
Dixieland Band együttes koncert-
je. Helyszín: a KMKK színházter-
me. Jegyek 2000 Ft-os, szerve-
zett diákcsoportoknak 1000 Ft-os
áron válthatók az intézményben.

• Október 12., 14.00–17.00 –
Könyves Vasárnap felnôttek és ti-
nik számára. Helyszín: a KMKK
könyvtára.

• Október 14., 10.00 – Én és Euró-
pa címû programsorozat ifjúsági
vetélkedôje. Helyszín: KMKK ga-
lériája.

• Október 17., A mesebérlet 2008/
2009-es évadának elôadásai. 
10.00 – Mátyás király bolondos
bolondja 
14.00 – Arany János: Pázmány lo-
vag – A bajusz címû elbeszélése a
Maszk bábszínpad elôadásai.

• Október 17., 14.00 – egészség-
ügyi nap az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület szervezésé-
ben. Helyszín: KMKK elôcsarnoka.

A Kemenesalja Néptánccsoport fel-
vételt hirdet utánpótlás és felnôtt
csoportjaiba. 
A próbák ideje péntekenként
16.00–20.00, szombatonként 10.00–
13.00, 9.00–12.00.
Jelentkezni és érdeklôdni lehet a
próbákon, illetve a 95/779-302-
es telefonon Tóth Andrea szerve-
zônél. 

A Rocky-Dilly ARRC Egyesület várja
az új tagokat 
Próbák ideje: kedd és csütörtök
14.30–19.00. Oktató: Koszogovits
Norbert. Jelentkezni és érdeklôd-
ni a próbákon lehet!

A mûvelôdési központ Géczy Zoltán
és Takács Krisztián vezetésével
makett-építô klubot indít. Az ér-
deklôdôk Tóth Andrea szervezô-
nél jelentkezhetnek a 95/779-
302-es telefonon, vagy szemé-
lyesen a KMKK-ban.

» PROGRAMAJÁNLÓ

Idén szeptember 26-án és 27-én zajlot-
tak a Ság hegyi Szüreti Napok rendezvé-
nyei városunkban. A gazdag programra
Celldömölk testvérvárosainak küldöttsé-
gei is ellátogattak. Az osztrák Neudauból
a település elsô embere és alpolgármes-
tere, az erdélyi Erdôszentgyörgyrôl a pol-
gármester és három képviselô érkezett,
kiegészülve a 14 tagú tánccsoporttal. Az
olaszországi Pagnaccoból érkezettek már
12. alkalommal vendégeskedtek váro-
sunkban, tôlük a Lis Primulis táncegyüt-
tes, zászlóforgatók és zenészek jöttek. 
A kétnapos programsorozatot pénteken
koraeste a Langaléta Garabonciások nyi-
tották meg, akik gólyalábakon egyensú-
lyozva szórakoztatták vidám vásári ko-
médiáikkal a közönséget. Majd a Tihanyi
Vándorszínpad tagjai léptek színre, és
Borban az igazság címû összeállításuk-
ban bordalokat szólaltattak meg az ope-
ra, operett, és nóta mûfajából. Ôket kö-
vetôen Fehér László polgármester üdvö-
zölte a megjelent testvérvárosok kül-
döttségi tagjait. A késôbbiekben tánc-
házzá alakult át a mûvelôdési központ
elôcsarnoka, amelyben közremûködött
az erdôszentgyörgyi Bíborka néptánccso-
port, a Boglya zenekar, és a Kemenesal-

ja Néptánccsoport. S ahogy az elôzô este
programja tánccal ért véget, úgy szom-
baton délelôtt szintén azzal kezdôdött.
Ezúttal a piactérre várta közönségét az
erdôszentgyörgyi és a celli tánccsoport,
kiegészülve az olaszországi Lis Primulis
táncegyüttessel.
Délután kirakodóvásár és kézmûves fog-
lalkozások gazdagították a programkíná-
latot, három órakor pedig az alsósági
templomtól elindult a szüreti felvonulás
színes kavalkádja. A vidám menetet nép-
táncosok, mazsorettek, fúvósok, zászló-
forgatók, zenészek, lovasok, és fogatok

tarkították. A városközpontba
érkezés után a Fresco Bello
zászlóforgató együttes látvá-
nyos bemutatóját láthatták az
érdeklôdôk, majd Pálné Horváth
Mária, a szüreti napokat rende-
zô mûvelôdési központ igazga-
tója és Fehér László polgármes-
ter köszöntôje után a néptánc-
barátság jegyében zajlott a ren-
dezvény.
Celldömölk két testvérvárosá-
nak mûvészeti csoportjai, az
erdôszentgyörgyi néptánccso-
port és a pagnaccoi táncegyüt-
tes foglalta el egy idôre a szín-
padot. Rajtuk kívül a celli nép-
táncosok, és a tapolcai Batsányi
Néptánccsoport mutatták meg
tehetségüket. A szombat este
még szüreti szerenádot is tarto-
gatott, amelynek keretében
Mary Zsuzsi és Payer András
táncdalénekesek nosztalgiamû-
során szórakozhatott a nagyér-
demû. A kétnapos rendezvény a
Tûzmágusok tûzzsonglôr mutat-
ványos bemutatójával ért véget.

»REINER ANITA

Nagy érdeklôdés kísérte 

a Szüreti Napok rendezvényeit

nagy sikert aratott a gólyalábasok elôadása

értékes produkciót láthattunk a bíborka néptáncegyüttes elôadásában
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Az elmúlt két hét fontosabb rendôri
eseményeirôl Erôss Elemér rendôr-al-
ezredes, a celldömölki Városi Rendôr-
kapitányság osztályvezetôje adott tá-
jékoztatást. 
Szeptember 20-án a rendôrkapitányság
területén két esetben is történt baleset.
A Pápa felé vezetô úton egy úgyneve-
zett ráfutásos baleset történt, mely sze-
mélyi sérüléssel nem járt. Nem volt
ilyen szerencsés kimenetelû a Tokorcs
és Nagysimonyi között, az elôzés sza-
bályainak megsértése miatti baleset.
Frontálisan ütközött két személygépko-
csi, melynek következtében súlyos sé-
rülés is történt. Szeptember 21-én Celldö-
mölkön gépkocsi-rongálás, italboltban
történt verekedés és a 8-as számú fôút-
vonalon történt közlekedési baleset
ügyében kellett rendôri intézkedést fo-
ganatosítani. Szeptember 23-ára virradó-
ra ismeretlen tettes betört a Celldömöl-
ki Városi Általános Iskolába, ahonnan 2
db laptopot és készpénzt tulajdonított
el. Ugyanezen a napon Keléden besur-
ranásos lopás történt, amikor is egy
idôs asszonyhoz a nyitva hagyott ajtón
keresztül az elkövetôk bementek és
210 000 forintot tulajdonítottak el.
Szeptember 24-én a délelôtti órákban az
egyik helyi üzletbôl mobiltelefonokat
lopott két fô, akik az eladó figyelmét
elterelve jutottak a készülékekhez. Ne-
meskeresztúron úgynevezett trükkös
lopással tulajdonítottak el 50.000 Ft-ot
egy idôs asszonytól. Az elkövetôk egy
kommunikációs cég munkatársainak
adták ki magukat. A hajnali órákban
történt sérülés nélküli baleset a Pápai
úton, mikor is egy tehergépkocsi borult
az árokba. Szeptember 26-án a délutáni
órákban állítottak elô a járôrök egy höl-
gyet a 8-as fôút mellôl tiltott kéjelgés
szabálysértés vétsége miatt. Az esti
órákban jelentették, hogy a 84-es fôút
mellett az egyik panzióból besurranás
módszerével 357 000 Ft értékû ékszert
tulajdonítottak el. Szeptember 27-én az
esti órákban történt súlyos sérüléssel
járó közlekedési baleset Kemenesma-
gasiban, melynek során egy feltehetô-
en ittas motorkerékpáros ütközött egy
álló autónak. Szeptember 28-án az éjsza-
kai órákban elfogták azt a személyt, aki
az általa használt gépkocsi alvázszámát
és motorszámát is meghamisította. El-
lene büntetôeljárást kezdeményeztek.
Szeptember 29-én Kenyeri községben

történt sérülés nélküli baleset, ahol az
anyagi kár eléri az 1 000 000 Ft-ot. 
Október 1-jén a déli órákban elfogták
azt a celldömölki személyt, aki a dél-
elôtti órákban a kenyérgyár udvaráról
eltulajdonított egy dagasztócsészét va-
lamint egy öntöttvas radiátort. Ellene
büntetôeljárást kezdeményeztek. Októ-
ber 2-án Jánosházán kellett intézkedni
egy magánlakásnál, amikor a közös
udvarban lakó egyik lakó a másik lakó
felé ittas állapotban tégladarabokat
dobált. Ellene szabálysértés miatt in-
dult eljárás.
A rendôrség munkatársai továbbra is
azt tapasztalják, hogy sok kerékpáros
szabálytalanul a gyalogjárdán kerék-
pározik, a gyalogátkelôhelyen kerék-
párral halad át az úton, ezzel veszé-
lyeztetve az iskolai idôszak miatt
megnövekedett gyalogosforgalmat.
Erôss alezredes elmondta, hogy orszá-
gos szinten is megnövekedett a ke-
rékpárosok, illetve a gyalogosok által
elkövetett szabálysértések száma, és
így 10%-ra növekedett az általuk oko-
zott balesetek száma is. A balesetek
visszaszorítása, valamint megelôzése
érdekében Vas megyében, így a Cell-
dömölki Rendôrkapitányság területén
is fokozott ellenôrzés-sorozat beveze-
tésére került sor, mely november vé-
géig tart. Ennek során kiemelt figyel-
met fordítanak:
– a gyalogos-átkelôhelyek környéké-
nek ellenôrzésére annak érdekében,
hogy a gyalogosok, amennyiben a kö-
zelben kiépített átkelô van, ott men-
jenek át az úttesten;
– a kerékpáros közlekedési szabályok
betartására;
– a kerékpárok felszereltségének el-
lenôrzésére;
– a kerékpárok kivilágítására éjszaka
és korlátozott látási viszonyok esetén;
– a gyalogosok és kerékpárosok eseté-
ben a láthatósági mellény viselésére.
A rendôrség kéri a lakosságot, hogy
továbbra is figyeljenek a lakókörnye-
zetükben megjelenô idegen szemé-
lyekre, akik sokszor bûncselekmény
szándékával jelennek meg idôs, meg-
téveszthetô állampolgároknál. Kérjük,
hogy a megtörtént bûncselekmények-
kel kapcsolatos információkkal segít-
sék a bûnmegelôzô, felderítô tevé-
kenységet.

»RL

KÉK-hírek

Szeptember 26. és október 4. között egy külön-
leges bibliatörténeti kiállítás volt látható a mû-
velôdési központban, melynek anyagát a helyi
evangélikus, református és katolikus egyházkö-
zösségek tagjai adták össze. A tárlat megnyitó-
ján Rácz Dénes evangélikus lelkész köszöntötte
a megjelenteket, közremûködtek versmondók,
a zeneiskola diákja és tanára, valamint a refor-
mátus gyülekezet énekkara.
A kiállítást Vetô István, a Nyugati (Dunántúli)
Evangélikus Egyházkerület püspökhelyettese
nyitotta meg. A Biblia évének jelmondata:
„Boldog, aki olvassa.” Ezt ki lehetne egészíte-
ni a: „boldog, aki hallgatja, és meg is tartja Is-
ten igéjét”, valamint a: „boldog, aki ismeri”
szavakkal, hiszen az Ige átadása, olvasása és
megértése a legfontosabb. Sajnos jelenleg is

sokan vannak a funkcionális analfabéták, ma is
szükség lenne a szöveget nem tartalmazó, a je-
leneteket képekben közvetítô szegények bib-
liájára, hogy mindenkihez eljusson Isten igéje.
Míg régen keveseknek adatott meg, hogy saját
Bibliájuk legyen, ma már nincs olyan ember,
aki ne juthatna hozzá, és talán nincs is a vilá-
gon olyan terület, ahol ne terjedt volna el for-
dítása – mondta el Vetô István. 
Az egy hétig nyitva tartó kiállításon vetített ké-
pes elôadás szólt Károli Gáspár és Káldy György
bibliafordításáról. A falakon levô képek a hazai
bibliafordítás elsô kétszáz évének történetét
mutatták be, a tárlókban Bibliákat és ahhoz
köthetô könyveket, valamint a Biblia eredeti
nyelvû kiadásait lehetett fellelni. A kiállítás in-
teraktív részén pedig a Biblia keletkezésével és
terjesztésével ismerkedhettek az érdeklôdôk,
például kipróbálhatták a hagyományos, ólom-
betûs nyomtatást, és másolatot is készíthettek,
a gyerekek pedig játékos formában szerezhet-
tek új ismereteket a Bibliáról.

»RA

KIÁLLÍTÁS
A BIBLIA ÉVÉBEN
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Látogatja a városi rendezvényeket?Megkérdeztük
» válaszoltak

Sajnálom, hogy itt Celldömöl-
kön nincs mozi, szerintem
mindenkinek hiányzik, jó len-
ne, ha újra mûködne. Jó kikap-
csolódási lehetôség felnôtt-
nek, gyereknek egyaránt. Vi-
dékre nem érdemes elmenni
moziba, mert az utazás is
pénzbe kerül, és a mozijegy
sem olcsó ma már. A színház-
ba járás, színházi elôadások
megnézése idô és pénz kérdé-
se. A jegy és a bérlet is elég
drága sajnos. Amúgy az egyéb
szórakozási lehetôségeket ki-
használjuk, a búcsúi, szüreti és
egyéb nagyrendezvényeken
rendszeresen részt veszünk.

Celldömölkön dolgozom, de
nem itt lakom. Ennek ellenére
szinte mindig bejárok Cellbe a
városi és sportrendezvényekre
is. Emellett tudnám értékelni,
ha most is lenne mozija a vá-
rosnak, ami a fiataloknak egy
kellemes kikapcsolódási lehe-
tôségként szolgálhatna. Ré-
gebben Veszprémbe és Gyôr-
be jártam moziba. A színházra
túlzottan nincs igényem, de ha
ide költöznék, biztosan meg-
nézném az ideérkezô vendég-
színházak elôadásait. Persze
érdeklôdéstôl függôen meg-
válogatnám, hogy mit nézek
meg és mit nem. 

Ha idôm engedi, természete-
sen elmegyek a városi rendez-
vényekre. Szerintem jó kultu-
rális programok vannak, elége-
dett vagyok a kínálattal. Pél-
dául ha magyarnóta-énekesek,
vagy táncdalénekesek érkez-
nek, ôket feltétlenül megné-
zem, meghallgatom. A búcsú
és a szüreti napok programjain
is részt vettünk a családdal, na-
gyon tetszett a felvonulás. A
színházi elôadásokra közbe-
közbe elmegyünk, attól függ,
milyen darab van repertoáron.
A mozi jó lenne, ha újra mû-
ködhetne, pláne azokkal az
igazi, régi filmekkel.

Feleségemmel rendszeresen
járunk a városi rendezvények-
re, kulturális programokra.
Természetesen megválogat-
juk, mit nézünk meg, és mi az,
amit inkább kihagyunk. Pél-
dául a könnyûzene, nóta és
hasonlók jöhetnek. A színházi
elôadásokra minden évadban
bérletünk van, a mostani évad
kínálatával elégedett is va-
gyok, szerintem jó darabok
lesznek. A mozi szerepét ma
már átvette a videófilmek és
DVD-k világa, de nem mon-
dom, hogy nem hiányzik. Kö-
zösségformáló ereje pótolha-
tatlan, jó volt, amikor volt. 

»fotó: major tamás»kérdez: reiner anita

Németh 
Csabáné

Gregosits 
Ildikó

Szôllôsi 
Endréné

Karádi 
Mihály

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a háziorvosi rendelés
2008. október 15-én délután továbbképzés miatt elma-
rad. Sürgôs és indokolt esetben 12 órától központi ügye-
let vehetô igénybe a Vörösmarty út 2/c alatt. Telefon:
95/423-742, vagy 95/779-400.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK

Celldömölk: HÁZASSÁG: Galambos Attila és Vécsei Éva,
Fodor Tamás és Szabó Bernadett. SZÜLETÉS: Papp Olivér és
Tóth Katalin fia: Martin Dániel, Barta Ferenc és Pajor
Tímea fia: Bálint, Preinsberger Sándor Zoltán és Varga
Krisztina fia: Patrik, Szabó András és Vizkeleti Krisztina fia:
Márk, dr. Handler Ákos és Makkos Dalma Nóra leánya:
Dalma, Holczer László és Gergye Orsolya leánya: Vivien,
Major Máté és Kertész Zsuzsanna fia: Richárd Péter,
Csizmazia Károly és Szélesi Krisztina  leánya: Kata.
HALÁLOZÁS: Barbai Jánosné sz. Horváth Ilona, Hajdu
József, Szabó Dénesné sz. Mecséri Mária, Kazári Istvánné
sz. Török Mária, Velekey Imréné sz. Szabó Erzsébet,
Németh Gyuláné sz. Babos Gizella, Sebestyén Dezsô,
Balkai János, Kovács Jánosné sz. Pécz Irma, Bak István.
Egyházashetye: HALÁLOZÁS: Kovács Jánosné sz. Ódor Ilona.
Jánosháza: HALÁLOZÁS: Hergovics László.
Kemenesmagasi: SZÜLETÉS: Németh Sándor Imre és Bondor
Beáta leánya: Angelika Zoé. HALÁLOZÁS: Keresztény
Józsefné sz. Tancsics Anna.
Tokorcs: SZÜLETÉS: Jóna József és Finta Andrea leánya: Janka.
Vönöck: HALÁLOZÁS: Kondor Mihályné sz. Orbán Gizella.

ANYAKÖNYVI hírek

Az Új Kemenesaljában, a Rádiócellben és a
TV-Cellben hirdetni, reklámozni szeretne?

NAGY ANTALT KERESSE!
Telefon: 06 70/338-9880

E-mail: nagy.antal@cellkabel.hu • Celldömölk, Mikes K. u. 14.

Az Eötvös Hagyományokért Alapítvány megköszöni mind-
azoknak, akik 2007. évben személyi jövedelemadójuk
1%-át részére felajánlották. A kapott 112.592 Ft-ot a Cell-
dömölki Városi Általános Iskola gyermekrendezvényeinek
támogatására fordítottuk.

Celldömölk központjában 1 + 2 félszobás, harmadik emeleti, 57 m2 la-
kóterületû lakás sürgôsen eladó. Tel.: 06 20/962-4202

Celldömölk központjában 1 + 1/2 szobás, második emeleti, egyedi fû-
tésû 44 m2 lakóterületû lakás sürgôsen eladó. Tel.: 06 20/330-8484

Ság hegyen aszfaltos út mellett, nem meredek, 1200 m2 füvesített telek
fenyôcsemetékkel sürgôsen eladó. Érdeklôdni: 30/408-9692 telefonon.

» APRÓHIRDETÉS
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MOGAAC-Mosonszolnok-Celldömölki VSE-
Mávépcell 30:26 (22:13). 
Mosonszolnok, 300 nézô, vezette: Antal,
Antalné.
Celldömölk: Mendel – Fûzfa 1, Geiger Cs.,
KAZÁRI 5, Szilvágyi 4, Szomorkovits A. 4,
SZOMORKOVITS L. 9. Csere: Balogh (kapus),
Farkas 2, Geiger Sz. 1, Mesteri, Nagy, Né-
meth. Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
Remekül kezdte a találkozót a hazai ala-
kulat, hisz ötpercnyi játék után már 5-1
arányban vezettek. A meglehetôsen
gyengén védekezô celldömölkiek ellen
fokozatosan tudták növelni elônyüket a
mosoniak, és az elsô játékrész végén ki-
lencgólos celli hátránnyal vonulhattak az

öltözôbe a csapatok. A második játék-
részben sok gyors kontrát vezetett a Cell-
dömölk, és ennek köszönhetôen, nem
sokkal a vége elôtt sikerült két gólra fel-
zárkózniuk (52. perc: 28:26). A hátralévô
nyolc percben igen intenzíven támadott a
celli csapat, de egyenlíteni nem sikerült,
mert gólt lôni nem tudtak a lányok, vi-
szont a hazaiak kétszer is betaláltak. 
Ifi: 34:14 (17:9). Ld.: Dobány 5, Németh 4.

Gyôrhô ETO II.-Celldömölki VSE Mávépcell
42:25 (20:15). 
Gyôr, 100 nézô, NB II-es férfi kézilabda-
mérkôzés, vezette: Marczinka, Miksó.
CVSE: Csönge – Németh Z. 1, Rozmán 9,

Menyhárt 1, Berzsenyi 1, Kazári 3,
Berghoffer 3. Csere: Süle, Ahmetovics 1,
Ludvig, László 1, Németh B. 2, Horváth,
Takács 3. Edzô: Fancsali Ferenc.
A Celldömölk kezdte jobban a meccset, az
elsô tíz perc elteltével azonban megtört a
lendület. (10. perc: 5:5). A mérkôzés továb-
bi részében ugyanis az történt a pályán,
amit a gyôriek akartak, és az elsô fél óra vé-
gére ötgólos elônyre tettek szert a vendég-
látók. Fordulás után a celliek játéka még
jobban összeomlott, rengeteg labdát adtak
el, amikbôl a gyôriek könnyedén szórták a
gólokat. A mérkôzés végére 17 gólos elônyt
szedett össze a hazai gárda, és ezzel súlyos
vereséget mért a Fancsali Ferenc csapatára. 

Most sem termett babér kézilabdázóinknak

Újabb két sima gyôzelem az extraligában

AZ EGÉSZ VÁROS ISMERTE
IN MEMORIAM SOMLAI KÁROLY (MASZKA)

Somlai Károly (Maszka) 1941. március 10-én született.
A sport és azon belül a kézilabda iránti szeretetét már
17 éves korában megmutatta. Kivételes tehetsége
már fiatal korában komoly gondot jelentett a mérkô-
zéseken ellenfeleinek. Kimagasló tudása révén na-
gyon sok mérkôzésen szerepelt, csapattársai méltán
néztek fel rá, példaképüknek tekintették. 1968-ban
mint játékos-edzô, késôbb mint edzô tevékenykedett 1985-ig.
A CVSE kézilabdázójaként mindig elsô volt az elsôk között. A maga korában
nemcsak Celldömölk, de egész Vas megye egyik legjobb kézilabdázója volt. So-
kan emlékeznek még technikás, csupaszív játékára, furfangos cseleire, összjá-
tékára és nem utolsó sorban élményszámba menô góljaira, hatalmas gyôzni
akarására. A sportpályán és az életben is a gyôzôk közé tartozott. Céltudatos,
embertársait szeretô, boldog ember volt. Sajnos a gyilkos kór, mely váratlanul
rátört, erôsebbnek bizonyult nála. Halála a CVSE-nek, azon belül a kézilabdát
szeretô sporttársaknak nagy veszteség.  Hozzátartozói, barátai, ismerôsei 2008.
szeptember 11-én kísérték utolsó útjára.

SZAK-Celldömölki VSE-Mávépcell Vörsas 0:7.
Szombathely, asztalitenisz Extraliga mér-
kôzés.
Párosok: Fixl, ifj. Szarka T. – Lindner, Mol-
nár 0:3 (-8, -9, -8). A lelkesen játszó ha-
zai páros kissé megnehezítette a celli duó
dolgát, de a nagyobb tudás végül diadal-
maskodott (0:1). Egyéni, 1. kör: Mészáros-
Molnár 0:3 (-6, -6, -7). Mészáros remekül
kezdett: bátor támadójátékának köszön-
hetôen meglépett 5:1-re, de Molnár 6-
nál utolérte, s több poént már nem is en-
gedélyezett neki (0:2). Fekete-Lindner
0:3 (-9, -7, -6). Fekete egy darabig jól tar-
totta magát, a szettek finisében azonban
a nagyobb rutin érvényesült (0:3). Ifj.
Szarka T.-Podpinka 1:3 (8, -3, -5, -5).

Podpinka remek kezdését követôen a
szombathelyi játékos felszívta magát, és
megszerezte a hazaiak egyetlen szett-
gyôzelmét. (0:4). 2. kör: Mészáros-
Lindner 0:3 (-5, -4, -8). Mészáros kényte-
len volt fejet hajtani a sokkal jobban ját-
szó celli játékos ellen. (0:5). Ifj. Szarka T.
– Molnár 0:3 (-4, -8, -8). Molnár Krisztián
fél gôzzel is simán nyert. (0:6). Fekete-
Podpinka 0:3 (-5, -6, -3). A két játékos
nem volt azonos súlycsoportban. (0:7).

Félegyházi ASI-Celldömölki VSE-Mávépcell
Vörsas 0:7. Kiskunfélegyháza, Extraliga
asztalitenisz-mérkôzés.
Párosok: Schaffer, Vajda-Lindner, Molnár
0:3 (-10, -6, -5). A celldömölki kettôs

klasszisokkal jobb volt, és könnyedén
nyert (0:1). Egyéni, 1. kör: Schaffer-
Podpinka 2:3 (-7, -5, 12, 9, -12). Az elsô
két szett után Podpinka kiengedett, a vé-
gén csak nagy csatában tudott nyerni
(0:2). Korponai-Lindner 0:3 (-2, -6, -6).
Lindner Ádám lemosta ellenfelét. (0:3).
Vajda-Molnár 1:3 (-5, 7, -5, -4). Molnár
könnyedén, jó játékkal nyert (0:4). 2. kör:
Vajda-Podpinka 0:3 (-9, -5, -3). Podpinka
ezen a meccsen nem izzadt meg a sike-
rért (0:5). Schaffer-Lindner 0:3 (-9, -7, -
9). A félegyházi versenyzô remekül küz-
dött, de a nagy tudásbeli különbség ellen
nem tehetett semmit (0:6). Korponai-
Molnár 0:3 (-8, -7, -4). A celli játékos ezt
az összecsapást is simán hozta(0:7).

Fiataloknak
Az Európai Ifjúsági Hét 2008 heté-
hez kapcsolódva a Mobilitás Orszá-
gos Ifjúsági Szolgálat egy kérdôívet
készített, melynek célja, hogy ösz-
tönözze a magyar fiatalokat az Eu-
rópai Bizottság által feltett kérdé-
sek megválaszolására, valamint
hogy a magyar Nemzeti Ifjúsági
Stratégia célterületeivel kapcsolat-
ban megkérdezze a fiatalok véle-
ményét. 
A kérdôívek elektronikusan is ki-
tölthetôk az alábbi címen:
www.mobilitas.hu/oliva/eneseu-
ropa vagy nyomtatott formában a
polgármesteri hivatal illetve a
KMKK portáján.
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Celldömölk-Soproni VSE 4-1 (2-0)

NB III. Bakony-csoport labdarúgó-mérkô-
zés 8. forduló 2008. szeptember 27.
Celldömölk, 200 nézô. Játékvezetôk:
Keszthelyi Tamás (Fekete Attila, Kanyár
István).
Celldömölk: Tóth A. – Szalai K. (Fehér 46.
p.), SZABÓ A., GYÔRVÁRI, Györkös – Szalay
T., Sallér, SZILÁGYI, KOCSIS (Hanzl 76. p.) –
Horváth Á., Németh J. (Présing 62. p.). 
Edzô: Balhási István.
Sopron: Fentôs – Pinezits, Riedinger, Pár-
kányi, Németh B. (Vörös A. 63. p.) – Deák
(Jókuti 82. p.), Geeb, Németh D., Böcskör
– Varga Z. (Varga Á. 63. p.), Mozsolits.
Edzô: Katona Sándor.
Góllövôk: Gyôrvári (9. p.), Szilágyi (18.
p.), Németh J. (57. p.), Szalay T. (66. p.),
illetve Németh D. (88. p.).

Igazából idôrendben haladva (szeptem-
ber 24., szerda) a Pápa elleni, 16 közé ju-
tásért játszott Magyar Kupa mérkôzéssel
(CVSE–Pápa 0-4) illene kezdeni összefog-
lalónkat, de az a mérkôzés annyira nem
volt méltó az ôszi bajnoki szerepléshez,
hogy igazságtalan lenne a csapattal
szemben, ha hosszan ecsetelnénk a tör-
ténéseket. Azt, hogy 90 perc alatt egy-
szer sem tettük próbára az ellenfél kapu-
sát, hogy a védelem megingásainak jó,

ha csak felét használták ki a vendég csa-
tárok, a középpályás sor pedig a legrit-
kább esetben szerzett labdát, vagy épí-
tett támadást. Elméleti a kérdés, mi lett
volna itt, ha nem az NB II. egyik közép-
csapata az ellenfél? Így aztán a soros baj-
noki elé kicsit félve tekintett az a 200 né-
zô, aki kijött a szerdai 600-ból, de sze-
rencsére felesleges volt a félelem. Rög-
tön az elején a két gólvágó összehozott
egy idegnyugtató gólt, Németh Józsi
szögletét Gyôrvári Gábor fejelte minden-
kit megelôzve a hálóba (1-0). Aztán mie-
lôtt feléledt volna a Sopron, Szilágyi Ba-
lázs jó 30 méterrôl kilôtte a vendégkapu
bal felsô sarkát (2-0). A második félidô
elején is egymás után gördültek a táma-
dások, amitôl a vendégek védelme
olyannyira megzavarodott, hogy egy fel-
szabadítási kísérletnél Némethbe lôtték
a labdát, aki nem hibázott az ajándék
pakkal (3-0). Jól pörgött az egész csapat,
amit az is bizonyít, hogy a negyedik gól
két olyan játékos érdeme, akit még nem
említettünk, Györkös beívelését Szalay
Tamás a védôk közül kibújva fejelte a
megroggyant ellenfél hálójába (4-0). 
A becsületgólt két perccel a meccs vége
elôtt szépen hozták össze a soproniak,
Geeb átlépett egy labdát a tizenhatoson
belül, kihagyhatatlan helyzetbe hozva
Németh Dávidot (4-1). 

Hosszas válogatás után, több pályázó
közül választották ki a Celldömölki Vul-
kán Vízisport Egyesület új vezetôedzô-
jét, Erdôsi Zoltánt – nyitotta meg a szü-
lôértekezletet Fehér László, az egyesü-
let elnöke. A képviselô-testület 2008.
szeptember 25-i ülésén elfogadta, hogy
az új edzônek és feleségének szolgála-
ti lakást biztosít Celldömölkön. A testü-
let döntött továbbá arról is, hogy elsô-
tôl nyolcadik osztályig minden gyer-
meknek kötelezô az úszásoktatás a Vá-
rosi Általános Iskolában. A két edzô
ugyanakkor a városi óvodások számára

is indít tanfolyamot. Egyelôre 6 alka-
lommal vesznek úszóleckéket a tanu-
lók, hetente egyszer. Az egyesület há-
rom úszócsoportjából november elejéig
5 lesz: a legkisebbek, a békák két okta-
tóval folytatják a munkát, a tehetséges
úszókkal – a delfin és cápa csoportokból
– a vezetôedzô heti 4 alkalommal külön
foglalkozik. Az úszóegyesület decem-
berben lesz egyéves, ez idô alatt a ta-
gok létszáma meghaladta a 100 fôt.
Reményeink szerint nemsokára örülhe-
tünk celldömölki úszósikereknek.

»LILO

Október elsô szombatján villanyfényes
mérkôzésen az örök mumus Bük vendége
volt a csapat. A gólt nem hozó elsô félidôt
követôen a második félidô elején Kocsis
kiváló beívelését a néhány perccel azelôtt
csereként beálló Pungor Norbert vágta a
hálóba. A végeredményt (Bük–CVSE 0-3)
Németh József állította be, elôször egy tá-
voli bombával, majd egy Csikar-szögbôl
belôtt labdával. Az újabb 6 ponttal to-
vábbra is a dobogó harmadik helyén áll
csapatunk, ami mindenképpen dicséretes
teljesítmény. A következô ellenfelek ok-
tóber 11-én 15.00-kor hazai pályán a Hé-
víz, majd október 19-én idegenben a Ta-
polca. Szerintem megéri kijönni a Hévíz
elleni meccsre, mert nagy skalp lenne a
listavezetô legyôzése, segítsük a fiúkat!

»DOTTO

Bajnoki gyôzelmek kupabúcsúval fûszerezve

Kemenesalja
Új

»

CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

megjelenik kéthetente

I M P R E S S Z U M
felelôs kiadó: Bakó István • felelôs szerkesztô: Györéné Losoncz Andrea • szerkesztôség: Csuka László,
Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula, 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.

Új vezetôedzô az úszóknál

Winner Sport NB III, Bakony-csoport 2008/2009

1 Hévíz 8 7 1 0 25 - 5 22 
2 Veszprém 8 7 1 0 23 - 4 22 
3 Celldömölk 9 7 1 1 21 - 10 22 
4 Lipót 9 6 2 1 18 - 8 20 
5 MTE 1904 9 5 1 3 19 - 14 16 
6 Sárvár 9 4 2 3 14 - 9 14 
7 Csesztreg 9 4 1 4 15 - 14 13 
8 Haladás B 7 4 0 3 11 - 10 12 
9 Bük 8 2 3 3 15 - 11 9 
10 Répcelak 9 2 3 4 5 - 24 9 
11 Badacsonytomaj 9 2 2 5 11 - 16 8 
12 Csorna 9 2 2 5 10 - 15 8 
13 SVSE-GySEV 8 2 0 6 16 - 20 6 
14 SK Ajka 9 2 0 7 9 - 17 6 
15 Vép 9 1 2 6 4 - 18 5 
16 Tapolca 9 1 1 7 7 - 28 4 

Menetrend-változás

A szeptember 25-i képviselô-testü-

leti döntés értelmében 2008. októ-

ber 1-jétôl a 13.40-kor a Celldö-

mölk Vasútállomásról induló helyi

autóbuszjárat elôbb felmegy a Ság

hegyre, majd onnét indul tovább.

Az alsósági iskolától 13.59-kor in-

dul tovább, és 14.03-kor érkezik

Izsákfára.
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OKTÓBERI AKCIÓNK:

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

Munkanapokon minden felnôtt napije-
gyet váltó vendégünk 1 fô közvetlen
családtagja ingyen fürdôbelépôt kap!

Vasárnapi és hétfôi napokon 
a gyógyvizes élménymedence pótjegy
váltása nélkül használható!

Szombat délutánonként ingyenes 
zenés vízi aerobikra várjuk érdeklôdô
fürdôvendégeinket!

VULKÁN

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

GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ

A Centenáriumi Alapítvány megköszöni mindazoknak, akik 2007.
évben személyi jövedelemadójuk 1%-át részére felajánlották. 
A kapott 11.946 Ft-ot szemléltetô eszközök vásárlására fordítottuk.

Október elsejét 1975-ben Yehudi Menuhin világhírû hegedûmû-
vész kezdeményezésére és javaslatára nyilvánította az UNESCO a
zene világnapjává. A jeles napról városunk zeneiskolájában is
megemlékeznek évrôl évre. Idén október 3-án várták az Ádám
Jenô Zeneiskola Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény pedagógusai tanári
hangversenyükre a zene-
kedvelôket.
A rendezvény kezdetén
Bejczi Károly igazgató kö-
szöntötte a csaknem telthá-
zas közönséget, és hangsú-
lyozta a zeneoktatás jelen-
tôségét, valamint méltatta
a zene világnapját. 
„Jó érzés, hogy rohanó vilá-
gunkban mindannyian érez-
zük a mûvészetek lelket
varázsoló hatalmát, és azon
dolgozunk, hogy ezt a tüzet
ébren tartsuk és átadjuk az
érdeklôdô közönségnek. 
A zene az összetartozás ün-
nepe is lehetne. Közösségi erô van minden zenemûvészeti produk-
cióban, és az értékek megfogalmazása, továbbvitele a legfonto-
sabb szempont… A produkciókban nem az egyéni teljesítmények
vannak fókuszban, nem a zene piaci értéke fogalmazódik meg, ha-
nem az alázat, a zene magas szintû mûvelése és tanítása”.
A furulyán, gambán, kürtön, marimbafonon, trombitán, hegedûn, gi-
táron, zongorán elôadott nagyszerû dallamok Bicsérdi Kinga, Csejtei
Flóra, Gregorich Zsófia, Kovács Róbert, Radányi Károly, Fülöp Balázs-
né, Mészáros Balázs, Szélesiné Sipos Mónika és Bejcziné Németh
Tünde zenetanárok közremûködésével csendültek fel.

»RA

Mûködésének immár kilencedik évadát kezdte meg a Kemenesal-
jai Szôlô- és Kertbarátok Köre. A szeptember 23-i évadnyitó foglal-
kozásra mintegy harminc kertbarát gyûlt össze. Heim Géza ügyvi-
vô köszöntötte a tagságot, és örömét fejezte ki, hogy ismét gyara-
podott létszámuk. Ezután dr. Hollósy István falugazdász, növényvé-
dô szakmérnök vette át a szót, és minden kertészkedôt érintô ak-
tuális dolgokról beszélt hallgatóságának. Az elmúlt nyarat értékel-
ve elmondta, hogy a csapadék mennyisége, eloszlása és a hômér-
sékletviszonyok komoly növénykórtani problémákat okoztak. A nö-
vényvédelem területén is adódtak gondok, elsôsorban a különféle
levélbetegségek miatt. A gyümölcsfák leveleinek színváltozását:
sárgulását, vörösödését vírusok és baktériumok támadása okozta,
a gazdák nem kis bosszúságára. A meggyet, cseresznyét támadó
monília, az ôszibarackot, szilvát támadó tafrina és az ôszibarack,
valamint az alma lisztharmata után a gyümölcsök különféle tárolá-
si betegségeirôl szólt a növényvédô szakmérnök. A kertbarátok
legközelebbi összejövetelére október 16-án 18 órakor kerül sor.

»REINER ANITA

Újra összeültek a kertbarátok

A zene világnapján

A Vas Megyei Kéményseprô Kft. Celldömölkön ez év
október hónapban kezdi a kötelezô kéményseprô-ipari
közszolgáltatását. Kérjük a lakosság szíves közremûkö-
dését. Ellenôriztesse kéményét a balesetek megelôzé-
se érdekében!

Új szimulációs szoftver
Vas megyében elsôként a Celldömölki Mûszaki Szakközép- és Szakis-
kolában mutattak be egy, az oktatást segítô szimulációs szoftvert,
melynek rejtelmeibe e hó 3-án vezették be az intézmény diákjait és
pedagógusait. A Keller GmbH szoftver kizárólagos magyarországi for-
galmazója a budapesti FL Intercoop Kft. Képviseletükben érkezett Cell-
dömölkre Czigány János irodavezetô, és Gyurika István, a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem technológiamérnöke, hogy
a szimulációs szoftvert bemutassák. A Keller CNC programtervezôi szi-
mulációs szoftver azért jelentôs, mert segítségével a CNC-gépkezelés
és programozás valamennyi szintjét meg lehet tanulni egy rendszeren
belül. A gépi programozás legalapvetôbb szintjétôl a CAM alapú, tehát
a legkorszerûbb programozás szintjéig lehet tanítani rajta. A rendsze-
ren belül van egy virtuális mûhely is, amelyben a hallgató a számító-
gép segítségével megismeri, milyen egységekbôl áll egy mûszaki bá-
zis, bemutatja a különbözô gépeket, mérôeszközöket, mérô és befo-
gási rendszereket. A szoftver nem csupán egy oktatórendszer, hanem
a HAAS amerikai és egyéb más szerszámgépek, maró és esztergályos
gépek vezérlését is magában foglalja, tehát az a hallgató, aki megta-
nul rajta dolgozni, egy komplett vezérlést ismer meg, és a munka vi-
lágába kikerülve könnyedén boldogul a különbözô szerszámgépekkel
– mutatta be a programot Gyurika István.                    »Reiner Anita
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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

• SHOP szolgáltatások

• Online telefontöltési lehetôség

• Autópálya-matrica eladás

• Bankkártyás fizetési lehetôség

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 

ÔSZI ÉKSZER és ÓRA VÁSÁR!
Akciós kínálatunk:

– minden aranyékszer: –15%
– egyes ezüstékszerek: –20–30%

– minden Festina férfi karóra: –20%

NYEREMÉNYJÁTÉKUNK ÚJRA INDUL!

Október 1–30-ig minden 5.000 Ft feletti vásárlónk sorsoláson 
vesz részt, melyen értékes nyeremények várnak gazdára!

A fôdíj: 50.000 Ft értékû ajándékcsomag!
A sorsolás idôpontja: október 31., péntek: 10.00 óra!

Üzletünk kínálata:
– Új Swarovski kristállyal díszített ezüstékszerek,
– Nôi ékszerórák, férfi karórák, sportos órák,

– Édesvízi tenyésztett gyöngy és gyöngyház ékszerek,
– Ásvány láncok (korall, hegyikristály, rózsakvarc, ónix)

– Ezüstözött diszmûáru (ikonok, kristályvázák stb.)
– Nemesacél ékszerek (lánc, karlánc, gyûrû)

Nyitvatartás: hétfô–péntek: 8.00–17.00
Szombat: 8.00–12.00

Celli Bé-Ke Bt., Celldömölk, Szentháromság tér 6.

GAZDAHITEL – GAZDAKÁRTYA

a Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezetnél.

THM: 13.45%–15.08%*

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

Fax: 95/588-688 E-mail: repcelaktaksz@globonet.hu

Kirendeltségek:

Bô, Széchenyi u. 25. Tel.: 94/586-026
Celldömölk I., Kossuth L. u. 18. Tel.: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1. Tel.: 95/420-507
Hegyfalu, Kossuth L. u. 107. Tel.: 95/340-020
Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60. Tel.: 95/394-005
Rábapaty, Alsópatyi u. 59. Tel.: 95/360-078
Sopron, Újtelek u. 1–5. Tel.: 99/333-099
Uraiújfalu, Petôfi S. u. 23. Tel.: 95/345-189
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. Tel.: 95/485-010

*1 és 10 millió forint között 13,45%–15,08%, 
11 és 15 millió forint között 13,55%–13,65%. 
A THM meghatározása az aktuális feltételek, 
illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével
történt, a feltételek, és a folyósítás napjának 
változása esetén mértéke módosulhat. 
A 13,55% és a 13,68%, amennyiben tartalmazza
az értékbecslés költségét (20 ezer forinttal számolva). 
A THM értéke nem tartalmazza az esetleges köz-
okiratba foglalás díját, nem tükrözi a hitel kamat-
kockázatát, minden ügylet esetén egyedileg kerül
meghatározására.

• Gyors hitelbírálat
• Alacsony garanciadíj
• Rugalmas, sokoldalú felhasználás
• 1–15 millió forint összegig
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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

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.
Ôszi akció keretében öltönyökre 20%,
zakókra 10% kedvezmény 
a vásárláskor október hónapban. 
(Az akció okt. 1-jétôl okt. 31-ig tart.)

Patyolat átadás-átvétel az üzletben.

TOTYA BUSZ
Tel.: 06/70/379-7627, 06/70/317-8108

KÜLFÖLDI, BELFÖLDI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 3 CSILLAGOS

LÉGKONDICIONÁLT LUXUS AUTÓBUSSZAL (49+1 fô)

www.totyabusz.hu

A BUSZON: BÜFÉ, VIDEÓ, DVD, TOALETT HASZNÁLATI LEHETÔSÉGEK.

A luxus körülmények között a több száz 
vagy több ezer km-es utazás sem fárasztó!

Ha igazán kényelmesen és luxus körülmények közt

szeretnének utazni, keressék a TOTYA BUSZT!

VÁLLALJUK:

BARÁTI TÁRSASÁGOK
ISKOLÁK

SPORTEGYESÜLETEK
MAGÁNSZEMÉLYEK

VÁLLALATOK
UTAZTATÁSÁT
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