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CELLI-UDVARHÁZ BT. 
I N G A T L A N  A J Á N L A T A :  

Egyéb: Sárváron 100 m2-es, 2 szoba+nappalis cs.ház, frekventált helyen eladó. I.ár.: 18 M Ft
Celldömölkön 4 szobás belvárosi cs.ház, garázzsal eladó. Ir.ár.: 16,9 M Ft.

Celldömölkön 1+2 fél szobás lakás eladó. Ir.ár.: 7 M Ft.
Celldömölkön 80 m2-es összközmûves családi ház, 800 m2 telken eladó. Ir.ár.: 8,2 M Ft.

Celldömölkön belvárosi, 6 szobás 2 generációs családi ház eladó. Ir.ár.: 26 M Ft.
Celldömölkön 4 szobás családi ház, garázzsal 1000 m2-es eladó. Ir.ár.: 16,5 M Ft.

Celldömölkön 1+2 fél szobás felújított lakás eladó. Ir.ár.: 6,8 M Ft.
Celldömölkön 2 szoba+hallos igényes állapotú lakás eladó. Ir.ár.: 7 M Ft.

Celldömölkön 110 m2-es, 4 szobás cs.ház, vendéglátóegységgel eladó. Ir.ár.: 14 M Ft.
Vönöckön 2 szobás összközmûves cs.ház eladó. Ir.ár.: 5,5 M Ft.

Info: 06-30/9938-439, 06-70/316-8752 Cím: Celldömölk, Rákóczi u. 10. 
http://www.celli-udvarhaz.hu •  E-mail: celli_udvarhaz_ingatlan@yahoo.com

Celld-ön 1754 m2-es, építési telek, közmû
hozzájárulásokkal eladó. I.ár: 2,5 M Ft

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

Celldömölkön 3 szoba+nappalis cs. ház, ga-
rázzsal 820 m2 telken eladó. I.ár: 17 M Ft

Celldömölkön 6 szoba 2 nappalis cs.ház 612
m2 telken eladó. I.ár: 20 M Ft

Celldömölkön 2 szoba+elôtér elrendezésû
családi ház eladó. I.ár: 9,9 M Ft

Celldömölkön 2 szoba+nappalis cs.ház 421 m2

telkeneladó. I.ár.: 16 M Ft

Celldömölkön 2 szintes családi ház (4 szoba,
+nappali), közmûvekkel eladó. I.ár: 8,5 M Ft

Jánosházán 3 szoba+nappalis cs.ház iker-
garázzsal eladó. I. ár: 8,5 M Ft.

Szergényben 2 szobás családi ház 3842 m2

telken eladó. I.ár: 3,2 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis belvárosi
cs.ház eladó. I.ár: 15 M Ft

Celldömölk-Izsákfán 2 szobás családi ház, mel-
léképületekkel eladó. I.ár: 5,5 M Ft

Celldömölkön 2 szintes igényes áll. cs.ház,
pincével, 2 garázzsal eladó. I.ár: 30 M Ft

Celldömölkön 2 szobás kifogástalan állapotú
lakás eladó. I.ár: 8,5 M Ft

Celldömölkön 4 szobás belvárosi családi ház
garázzsal, borospincével eladó. I.ár: 15,9 M Ft

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

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház eladó. I.ár: 13 M Ft

Pápocon jó áll. tornácos paraszth. eladó. I.ár: 3M Ft

Celld-ön 1040 m2 építési telek eladó. I.ár:2,2 M Ft

Celldömölkön 5 sz.+étkezôs, cs.ház, 2 WC-vel
2 fürdôvel, garázzsal eladó. I.ár: 24 M Ft

Celldömölkön 56 m2-es, felújított lakás eladó.
I.ár: 7,9 M Ft

Celld-ön igényes állapotú 2 generációs
családi ház, 2 garázzsal eladó. I.ár: 24 M Ft

Celldömölkön 2 sz., igényes áll. belvárosi
felújított lakás eladó. I.ár: 6,9 M Ft

Celldömölkön 2 szoba+nappalis cs.ház,
pincével eladó. I.ár: 16 M Ft

(AZ ÁR TARTALMAZZA A CELLDÖMÖLKRE ÉS KÖRNYÉKÉRE TÖRTÉNÔ KISZÁLLÍTÁS DÍJÁT IS!)

_tzâÇt
Fürdôszoba Szaküzlet

Celldömölk, Kolozsvár u. 16. Tel./fax: 95/424-121
(A Mesteri felé vezetô úton, a Volán-kút mellett)

Nyitva: hétköznap 8.00–16.30, szombaton 8.00–12.00

Megérkeztek új fürdôszobabútoraink:
Pl.: 50 cm-es bútor mosdóval, tükörrel, világítással 39.000 Ft

Kiváló minôségû íves zuhanykabin, 
lábakon álló tálcával, szifonnal 67.500 Ft-tól

Megérkeztek új akryl kádjaink! Pl.: 170x75-ös 29.900 Ft

Munkavédelmi kínálatunkból: 
színmarha kesztyû 220 Ft/db; védôsisak 1.500 Ft/db; 

védôszemüveg 680 Ft/db; rezgéscsillapítós kesztyû 1.550 Ft/db

CELLDÖMÖLK TERÜLETÉN INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS.

A FELMÉRÉSTÔL A  K IV ITELEZÉSIG MINDENT MEGOLDUNK!

I. osztályú greslapok 2.130 Ft/m2-tôl
I. osztályú alföldi csempe 20x25 1.790 Ft/m2-tôl
I. osztályú alföldi járólapok 30x30 2.190 Ft/m2-tôl
I. osztályú fagyálló járólapok 2.350 Ft/m2-tôl
I. osztályú 15x20-as csempe 1.380 Ft/m2-tôl
I. osztályú olasz járólap 1.400 Ft/m2-tôl
I. osztályú 33x33-as járólap 1.850 Ft/m2-tôl

Kiváló minôségû ragasztók 25 kg/zsák
Alap: 1.330 Ft, fagyálló: 1.690 Ft, flexibilis: 3.360 Ft

12,5 mm-es gipszkarton 480 Ft/m2

6 cm-es térburkoló, szürke 2.400 Ft/m2

A kiemelt csatlakozási kedvezmények meghosszabbítva július 31-ig! – Csatlakozás: 0 Ft 
– Szerelési díj: 0 Ft – Kábelmodem: 0 Ft – Új Diákkedvezmény beindítása, (20% kedvezmény!)

NE HAGYJA KI, FIZESSEN ELÔ MOST! Az akciós feltételek 2 éves szerzôdés esetén érvényesek!
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» J E G Y Z E T

Borzalmak
Nehezen írom ezeket a sorokat.
Megbénít a látvány, a hallott, az
írott szó, ami azokat a borzalma-
kat idézi, amelyeket iraki és más
börtönök foglyai közül sokuknak
át kellett élniük. Egy pillanatra be-
leképzelem magam egyikük hely-
zetébe. Mezítelenre vagyok vet-
kôztetve, miként a társaim is, és
véresre vertek. Az egyik katona
odalép hozzám, és egyszerûen
rám vizel. Lehet ennél nagyobb
pszichikai és fizikai megaláztatás?
Lehet, de nem részletezem. És
mindez most, a napjainkban, nem
is olyan messze tôlünk. Vagy ott a
másik eset, a 26 éves fiatalember
nyilvános lefejezése késsel.
Más helyszín, más borzalmak.
Földgyaluk vonulnak be Rafah
városába, s a földdel tesznek egy
szintté mintegy száz palesztin la-
kóházat, s ezzel földönfutóvá
tesznek csaknem másfél ezer
embert.
Megint más. Az idôpont 60 éve
volt, most láthattunk róla kiállítást
a KMK-ban. A holokausztra gon-
dolok. Településünkrôl is sokakat
internáltak, közülük csak kevesen
tértek vissza, a többiek a koncent-
rációs táborokban végezték.
De említhetném a koszovói ke-
gyetlenkedéseket vagy a vajdasá-
gi magyarok elleni atrocitásokat.
Az embernek az az érzése, vissza-
süllyedtünk a sötét középkorba.
Aggódom. Mi lesz, ha nálunk is
kiszabadul a palackból a fekete
szellem, amely az állatnál is
állatabbat csinál az emberbôl?
Reméljük, ez a borzalom nem
következik be.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Az idôjárás nem volt kegyes az idén
az Alsósági Tavasz Napok rendezvé-
nyeihez. Hûvös, szeles, csapadékos
idô volt, ám a jó hangulatot ez sem
tudta elrontani. A hagyományoknak
megfelelôen most is a mozdonyveze-
tôk voltak a legfrissebbek, akik pénte-
ken már reggeltôl kergették a labdát,
s az öt csapat közül ezúttal a sopro-
niak voltak a legjobbak, ôk jutottak az
országos döntôbe. A hivatalos meg-
nyitó elôtt a tornacsarnok galériáján
kiállított mintegy száz tûzzománcot,
fafaragást és kisplasztikát Bene Kin-
ga, a Zánkai Gyermekalkotások Galé-
ria celldömölki származású igazgatója
ajánlotta az érdeklôdôk figyelmébe.
A megnyitó ünnepségen – amelyen
jelen volt Kovács Ferenc és Szabó La-
jos országgyûlési képviselô – Fehér
László polgármester és Döme László,
a részönkormányzat vezetôje mon-
dott köszöntôt, azután ovisok, jazz-
balettesek, és a közelmúltban alakult
ÁMK Kamarakórus lépett fel, ôket kö-
vette a Pápai Musical Stúdió nagy si-
kerû elôadóestje.
A szombati esôs, borongós idô sem
akadályozta meg a fúvószenekar ze-
nés ébresztôjét, és kora délután
megtartották a mini fúvósparádét is a
sági templom elôtt a Magyar Hon-
védség Központi Fúvószenekara, Aj-
ka, Pápa és Celldömölk fúvósai rész-
vételével. Aki az ismereteit akarta
gyarapítani – sokan voltak ilyenek is
–, elôadást hallgathatott ôstörténe-
tünkrôl és a rovásírásról, aki pedig
bulizni akart egy jót, a Sági csárdában
mulathatott, ha pedig lovas fogattal
óhajtott végighajtatni a lakóhelyén,
felülhetett Somogyi Miska bácsi mö-
gé, s tehetett egy kört.

A három nap alatt fontos szerep ju-
tott a játéknak, a sportnak. A dísz-
vendég személye is ehhez kapcsoló-
dott, Mesterházy Attila, a Gyermek-,
Ifjúsági és Sportminisztérium állam-
titkára nyitotta meg az utcák-terek
bajnokságát, és végezte el a kezdô-
rúgást. A tornát a Selejt FC nyerte az
Áramütöttek csapata elôtt. Volt nem-
zetközi rendôr labdarúgótorna is,
amelyen a német csapat bizonyult a
legjobbnak. A vidám játékos sportve-
télkedôn pedig együtt versenyzett és
szurkolt polgármester, önkormányza-
ti tag, szülô, tanár és a gyermekek.
Íjászatból a körmendi Régió Hagyo-
mányôrzô Egyesület tagjai tartottak
bemutatót, az ôsi magyar fegyvert az
érdeklôdôk is kipróbálhatták. A Ber-
zsenyi ÁMK és a részönkormányzat
által rendezett háromnapos program
az alsósági evangélikus templomban
fejezôdött be ökumenikus istentisz-
teleten a répcelaki VEKKER Egyházi If-
júsági Zenekar közremûködésével.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

mesterházy attila államtitkár végezte a kezdôrúgást

a körmendi régió hagyományôrzô egyesület bemutatója

Sport, zene, szórakozás

Trianonra 
emlékeznek
A Trianonban történt esemé-
nyekre emlékeznek június 6-án
(vasárnap) 15 órakor a Ság hegyi
emlékmûnél. A megemlékezést
a Kemenesaljai Trianon Társaság,
az Alsósági Életfa Egyesület és a
Sághegyért Alapítvány rendezi.
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Száztizenegyedik szupermarketjét
nyitotta meg a SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft. Celldömölkön. Az
üzlet ünnepélyes átadásán a kft. kép-
viselôin kívül részt vettek a térség or-
szággyûlési képviselôi és az önkor-
mányzati képviselôk is. Az ünnepsé-
gen Csiba Gábor ügyvezetô igazgató
örömét fejezte ki amiatt, hogy a szu-
permarket megnyitása hozzájárul
Celldömölk további fejlôdéséhez, la-
kossága jobb ellátásához. Köszönetet
mondott a tervezônek és a kivitele-
zônek, valamint a városnak a fogadó-
készségért. Az üzlet körül új utat épí-
tettek, közmûveket cseréltek, 40 in-
gyenes parkolót alakítottak ki. A 750
négyzetméteres eladótérben több

ezer élelmiszert és napi cikket kínál-
nak. A szupermarketben Falusi György
irányításával 27 dolgozó várja a vá-
sárlókat.
Az üzlet átadása után felavatták az
önkormányzati lakásokat. A Sági ut-
cai tizenkét lakás építése kilencven-
millió forintos beruházást jelentett a
városnak, mondta Fehér László pol-
gármester. Az összeg nagyobbik ré-
szét – hatvanmillió forintot – állami
támogatásból nyerte a város, amiért

Új épület a város centrumában
Á T A D T Á K  A  S Z U P E R M A R K E T E T  É S  A  L A K Á S O K A T
Átadták az önkormányzati bérlakásokat és a SPAR szupermarketet május
26-án. A városközponti épület környezetét is rendbe tették, új utat és jár-
dát is építettek.

a városvezetô köszönetet mondott
Szabó Lajos országgyûlési képviselô-
nek. Az építkezéshez harmincmillió
forint hitelt vett fel a város, ebbôl
több mint tizenegymillió forint már
befolyt a lakók pályázatainál befize-
tett bérleti összegekbôl.
Az épület Kiniczky István építész-
mérnök, építész tervezô munkája,
generálkivitelezését a Mávépcell
Kft. végezte celldömölki alvállalko-
zók közremûködésével. A szuper-
market és a lakások együttesen há-
romszázmillió forintos beruházást
jelentett.

»T.G.

a száztizenegyedik szupermarketet nyitották megtizenkét lakást adtak át
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Új vezetôket neveztek ki
A városi óvoda átszervezésérôl döntöttek
egyebek mellett a képviselôk a május 26-
ai testületi ülésen, és a folyó ügyek között
tárgyaltak a benyújtandó pályázatokról is.
Fehér László polgármester elmondta, hogy
az önkormányzat pályázatot ad be a Ság
hegy alatti TIG-telep (ÁTI-telep) megvásár-
lására. A telepet barnamezôs területek re-
habilitációja címen lehet megvásárolni, és
idegenforgalmi céllal lehetne hasznosítani.
A képviselô-testület döntött arról is, hogy
pályázatot nyújt be a Koptik utcai óvoda
bôvítésére. Korábban a testület elvi dön-
tést hozott arról, hogy a Szalóky utcai tag-
óvodát megszüntetik. A polgármesteri hi-
vatal elvégezte ezzel kapcsolatban az elô-
zetes egyeztetéseket. A véleményezésre
jogosultak közül az alkalmazotti értekezle-

ten az óvoda óvónôi támogatták az átszer-
vezést, a technikai alkalmazottak tartóz-
kodtak a szavazás során. A szülôk nagyobb
része nem értett egyet a szándékkal, de
úgy gondolták, a döntést el tudják fogad-
ni, ha az ott mûködô csoportok bontás nél-
kül, a gyerekek a nevelôikkel együtt köl-
tözhetnek az új óvodába. Ezt kérték a tes-
tületi ülésen megjelent szülôk is. Fehér
László polgármester, Söptei Józsefné alpol-
gármester és Véghné Gyürüssy Katalin
óvodavezetô, képviselô megnyugtatták a
szülôket: a gyerekek együtt maradnak a
csoporttársaikkal és nevelôikkel. A Koptik
utcai óvodát két lépcsôben bôvítik, az elsô
résznek szeptember elejéig kell elkészülni.
Amennyiben néhány hetes késés követ-
kezne be, akkor a csoportok átköltözhet-

nek a Vörösmarty óvodába, de arra is lehe-
tôség van, hogy egy-két hétig még a
Szalóky utcai óvodában maradjanak. (A
Szalóky utcai óvodában, mint arról már
több testületi ülésen szó volt, gondozóhá-
zat alakítanak majd ki.)
A képviselô-testület zárt ülésen személyi
kérdésekkel foglalkozott. A Celldömölki
Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola
igazgatói álláshelyére Varga László, az is-
kola jelenlegi igazgatója adott be pályáza-
tot, akit újabb öt évre kineveztek az intéz-
mény élére. A Városgondnokság vezetôjé-
vé két pályázó közül Bakó Istvánt, a Gáyer
Gyula Általános Iskola igazgatóját válasz-
tották. Mivel Bakó István iskolaigazgatói
megbízása június végén megszûnik, a
megüresedett álláshelyre pályázatot írnak
ki. Június 1-jére (lapzártánk után) rendkí-
vüli testületi ülést hívtak össze ezzel kap-
csolatban.

»TULOK G.
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A Szociáldemokrata Párt 
EP-listája
1. Dr. Szûrös Mátyás
2. Bácskai Sándor
3. Akhinszky Gyula
4. Szendrei József
5. Szepesi István
6. Dr. Kulcsár Péter
7. Legeza Antal
8. Steigerwald Ottó
9. Knábel Rezsô
10. Budai János

A Magyar Demokrata Fórum 
EP-listája
1. Dr. Dávid Ibolya
2. Olajos Péter
3. Dr. Deák József
4. Ékes József
5. Almássy Kornél
6. Kobold Tamás
7. Dr. Medgyasszay László
8. Lezsák Sándor
9. Dr. Gémesi György
10. Szôke László

A Magyar Nemzeti Szövetség 
EP-listája
1. Dr. Hegedüs Miklós
2. Balogh Gyula
3. Dr. Helmeczy László
4. Zsiga Dániel Gábor
5. Dr. Kunhegyi József
6. Balog Barna
7. Petrás László Gyula

8. Dr. Michaletzky Vilmos
9. Jakab István
10. Rozgonyi Ernô

A Szabad Demokraták Szövetségének 
EP-listája
1. Dr. Demszky Gábor
2. Szent-Iványi István
3. Mohácsi Viktória
4. Béki Gabriella
5. Kocsis Imre Antal
6. Dióssy László
7. Dr. Csôzik László
8. Dr. Sándor Klára
9. Jüttner Csaba
10. John Emese

A Magyar Szocialista Párt 
EP-listája
1. Kovács László
2. Horn Gyula
3. Lévai Katalin
4. Harangozó Gábor
5. Kósáné Kovács Magda
6. Tabajdi Csaba
7. Gurmai Zita
8. Fazekas Szabolcs
9. Herczog Edit
10. Dobolyi Alexandra

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség 
EP-listája
1. Schmitt Pál
2. Szájer József
3. Dr. Surján László

4. Dr. Schöpflin György
5. Barsiné Pataky Etelka
6. Gyürk András
7. Dr. Becsey Zsolt
8. Járóka Lívia
9. Glattfelder Béla
10. Dr. Ôry Csaba

A Magyar Igazság és Élet Pártja 
EP-listája
1. Dr. Hegedûs Lóránt
2. Farkas Lajos
3. Dr. Koós Ferenc
4. Fördös József Attila
5. Dr. Bükkfalvy Beatrix
6. Antal Györgyné dr.
7. Dr. Bogdán Emil
8. Kelemen Márta
9. Zakó László
10. Hegedûs Lóránt Gézáné
A párt listáján 20. helyén szerepel
Döme László, Celldömölk önkormány-
zati képviselôje

A Munkáspárt EP-listája
1. Dr. Thürmer Gyula
2. Vajnai Attila
3. Székely Péter
4. Szôke János
5. Szabó Lászlóné
6. Bödô Csilla
7. Winkler Károly
8. Dr. Frankfurter Zsuzsa
9. Szilágyi Imre
10. Ifj. Kolláth Pál

Európai parlamenti választások
Az Európai Unió polgárai ötévenként
közvetlen választásokon választják az
Európai Parlament tagjait. A 2004 jú-
liusától 732 tagot számláló Európai
Parlamentbe Magyarország 24 képvi-
selôt küld. A június 13-án sorra kerü-
lô választáson politikai pártok állíta-
nak listát, a választópolgárok pártok-
ra szavaznak.
A párt listaállításához legalább 20 ezer
választópolgárnak az aláírásával hite-
lesített ajánlás volt szükséges. Az Or-
szágos Választási Bizottság nyolc párt
listáját vette nyilvántartásba, ame-
lyekre a választáson szavazni lehet.

Az Országos Választási Bizottság ki-
sorsolta, hogy az induló nyolc párt
milyen sorrendben kövesse egy-
mást az országosan egységes sza-
vazólapon. A sorsolás szerint a
szavazó lapon az elsô a Szociálde-
mokrata Párt, a második a Magyar
Demokrata Fórum, a harmadik a Ma-
gyar Nemzeti Szövetség, a negyedik
a Szabad Demokraták Szövetsége,
az ötödik a Magyar Szocialista Párt,
a hatodik a Fidesz Magyar Polgári
Szövetség, a hetedik a Magyar Igaz-
ság és Élet Pártja, a nyolcadik pedig
a Munkáspárt.

A szavazásról
A választópolgárok a szavazókörökben június 13-án, va-
sárnap 6 és 19 óra között adhatják le szavazataikat. Sza-
vazni csak személyesen lehet érvényes igazolvány bemu-
tatásával.
Celldömölkön tíz szavazókörben lehet szavazni.
1. Kemenesaljai Mûvelôdési Központ (Dr. Géfin tér 1.)
2. Berzsenyi Dániel Gimnázium (Nagy S. tér 13.)

3. Kresznerics Ferenc Könyvtár (Dr. Géfin tér 1.)
4. Celldömölk Óvoda (Szalóky S. u. 1.)
5. Ádám Jenô Zeneiskola (József A. u. 3.)
6. Eötvös Loránd Ált. Isk. volt ebédlôje (Árpád u. 18.)
7. Bányatelepi volt óvoda (Kôtörô u. 2.)
8. Mûvelôdési Ház Klubhelyisége (Sági u. 111.)
9. Berzsenyi ÁMK (Sági u. 167.)
10. Izsákfai Klub (Izsákfa u. 37.)

A pártok listái
A pártok listáinak elsô tíz helyén álló politikus nevét közöljük az alábbiakban.

Az Európai Parlament az Európai
Unió népeit képviseli, hangot adva
ezzel az európaiak akaratának az
unión belül és a világon. 1979 óta
általános szavazással öt évre vá-
lasztják. A képviselôk nem nemze-
ti küldöttségenként, hanem politi-
kai hovatartozásuk szerint alkot-
nak frakciókat. Az Európai Parla-
ment két és fél évre megválasz-
tott elnöke – jelenleg Pat Cox –
képviseli a parlamentet a nyilvá-
nosság elôtt.
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Dr. Kovács Lászlót, a MIÉP elnökhelyet-
tesét és dr. Bükkfalvy Beatrixot, az or-
szágos választmány tagját, a parla-
menti lista 5. helyezettjét köszöntötte
Döme László, a párt helyi elnöke a
KMK-ban.
Bükkfalvy Beatrix elsôsorban arról be-
szélt, miért hátrányos egyértelmûen
„ezredéves mélypontján lévô” hazánk
számára az uniós csatlakozás. Kiemel-
te, Magyarország az unió nettó befize-
tôje lesz, de ezt hivatalosan tagadják.
Probléma az is, hogy az uniós támoga-
tások megszerzésének rengeteg aka-
dálya van. A mezôgazdaságról többek
közt azt mondta, hogy a MIÉP mindig
felemelte szavát az agrárium érdeké-
ben. Az lenne a magyar nemzet célja,
hogy a föld a magyar ember kezében
maradjon, s hogy az ország továbbra is
hasznot húzzon a mezôgazdaságból,
ehelyett a mezôgazdaság teljes leépí-

tése történik. Szólt arról is, hogy az új
alkotmány elfogadásával egy más
unió jön létre, amelyben a nagyobb or-
szágok kizsákmányolják a többieket, s
hogy az unió régi tagállamaiban is
egyre nô az euroszkeptikusok száma.
Dr. Kovács László többek közt azt ele-
mezte, hogyan süllyedhetett az ország
a mostani állapotig. Azt mondta, hogy
ezért valamennyi eddigi kormány fele-
lôs. A nemzeti javak 80 százaléka kül-
földi multicégek kezében van, a költ-
ségvetésnek mégis csak a 20 százalé-
kát adják. Emlékeztetett a bankkon-
szolidációkra fordított hatalmas milliár-
dokra. A világpolitikáról szólva pedig
annak a véleményének adott hangot,
hogy minden harc az olaj birtoklásáért
folyik.
– A világ ma egy puskaporos hordó,
ami körül az emberek felelôtlenül gyu-
fával játszanak – mondta.

Mindkét politikus azon a véleményen
volt: elsôsorban azért fontos, hogy a
MIÉP képviseltesse magát az EU-parla-
mentben, hogy ne legyenek elferdítve
az információk.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

A kormányok felelôsségérôl

Pozitív döntés

Európa jövôjét alakítjuk

dr. kovács lászló, a miép elnökhelyettese

pál béla államtitkár

Pál Béla, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium turizmusért felelôs ál-
lamtitkára járt Celldömölkön május
25-én. Az államtitkár beszélt az ide-
genforgalom fejlesztésének lehetô-
ségeirôl, a kedvezô kamattámogatási
rendszerrôl, amit egyebek között
gyógyfürdôk mellett felépülô gyógy-
szállók építéséhez, vendéglátóhe-
lyek, szálláshelyek akadálymentesí-
téséhez lehet felhasználni.
A politikust megkérdeztük a celldö-
mölki fürdôrôl, annak egy pályázati
nyereményérôl. Tavaly szeptember-
ben megírtuk, hogy az önkormány-
zat százmillió forintot nyert a Gazda-
sági és Közlekedési Minisztérium pá-

lyázatán az egészségturizmus fej-
lesztésére, a Vulkán fürdô építésé-
hez. A város ezt az összeget az ön-
rész hiánya miatt eddig nem tudta
igénybe venni. Pál Béla a pénz sorsá-
ról elmondta: – A miniszterelnök úr
kérésére a gazdasági miniszter meg-
vizsgálja a lehetôségét, és a kor-
mány elé terjeszti a következô kor-
mányülésen, hogy miként lehet rö-
vid határidôt szabva a nyertes pályá-
zókkal megkötni a szerzôdéseket,
hogy a nyert összegeket ne veszítsék
el a pályázók. (A kormány azóta úgy
döntött, hogy több nyertes önkor-
mányzat közöttük Celldömölk is, ön-
rész nélkül is megkapja a korábban

Katona Béla, a Magyar Szocialista
Párt frakcióvezetô-helyettese május
21-én a Korzó Kávézóban vett részt
egy beszélgetésen az európai parla-
menti választások elôtti kampány so-
rán. A politikust Szabó Lajos ország-
gyûlési képviselô kísérte, Fehér Lász-
ló polgármester és Söptei Józsefné
alpolgármester fogadta. A kávéházi
beszélgetésen az MSZP kampányáról
elmondta: igyekeztek olyan politiku-

sokat jelölni a parlamenti listára, akik
a lehetô legjobb szakemberek, és
már rendelkeznek európai uniós is-
meretséggel. Szólt arról is, hogy a kö-
vetkezô három év nagyon fontos lesz
az ország szempontjából, hiszen
2007 után új idôszámítás kezdôdik az
EU-ban. Éppen ezért fontos, hogy kik
képviselik Magyarországot az Európai
Parlamentben, hiszen az, hogy 2007-
ig mennyit tudunk kihasználni az

elnyert összeget. A város így nem
esik el a fürdôfejlesztéshez kapott
összegtôl. A szerk.)                   »T.G.

unión belüli lehetôségeinkbôl, meg-
határozza az ország további sorsát.
Katona Béla szólt arról is, hogy az or-
szágot járva látja, egyre többen kez-
dik érteni, az európai parlamenti vá-
lasztás más típusú, mint a hazai vá-
lasztások, de ugyanúgy fontos az or-
szág szempontjából. – Az emberek
kezdik megérteni, azzal, hogy egy
nagyobb közösség részéve váltunk,
nem passzív tagok vagyunk, hanem
aktívak. Mi – ugyanúgy mint a többi
24 ország – alakíthatjuk Európa jövô-
jét, és nem mindegy, hogy kik azok,
akik képviselnek bennünket.      »T.G.
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» Miniszter Úr, a Magyar Szocialista
Párt gyôzelmi esélyeit latolgatva mi-
ben bízik inkább? A választók akara-
tában, hozzáállásában, a képviselô-
jelöltek személyében vagy a párt
programjában?
– Mind a háromban. Természetesen
bízom abban, hogy a választók majd
a tényekre alapozzák a döntésüket,
és nem egyes politikai ellenfeleink
hamis vádaskodására, hamis állítá-
saikra. Bízom az MSZP politikájában,
hatásában, és bízom a képviselôjelöl-
tekben. Bízom abban, hogy az embe-
rek megértik, miért érdemes a szo-
cialista párt listájára szavazni. Hadd
segítsem ôket ebben az interjúban a
döntésben. A szocialista párt az a
párt, amely 15 éve, a rendszerváltás
óta, amióta egyáltalán megnyílott a
csatlakozásra az esély, azóta követ-
kezetesen Magyarország csatlakozá-
sa mellett érvel, akár ellenzékben
volt, akár kormányon. Más politiku-
sokkal ellentétben ellenzékben mi
soha nem kerestük az Európai Unión
kívüli élet lehetôségeit, mindig azt
mondtuk, az ország jövôje leginkább
az EU tagjaként látszik biztosítottnak.
A másik dolog, amit fontosnak tartok,
hogy Magyarországon szocialista
többségû kormány van. Ha az Európai
Parlamentbe kiutazó képviselôk több-
ségükben szocialisták lesznek, akkor
lesz egy szoros együttmûködés, össz-
hang a budapesti kormány és az eu-
rópai parlamenti képviselôk között,
ugyanazokért a célokért, társadalmi

törekvésekért fognak dolgozni. Ez
egy ideális dolog, sokkal jobb, mint
ha a képviselôk kint a kormány mun-
kájának nehezítésére törekednének
az ilyen fontos nemzetközi fórumon.
Fontos az is, hogy a szocialisták, mit
gondolnak Európa, az Európai Unió
jövôjérôl. Mi, együtt az európai szo-
cialistákkal a szociális Európa megva-
lósítását tartjuk fontosnak, ahol a
gazdasági fejlôdéssel együtt a szociá-
lis biztonság is erôsödik. Az elmúlt
évek bebizonyították, hogy az a poli-
tikai stílus, amit mi képviselünk,
amely nem hangerôvel, hanem in-
kább az érvekkel tûnik ki, ez eredmé-
nyesebb, sokkal nagyobb szimpátiát
kelt, és sokkal többet el lehet érni ez-
zel, mint a konfliktuskereséssel, ami
egyik-másik politikai ellenfelünk jel-
lemzôje. Ezek azok az érvek, amelyek
miatt az embereknek érdemes a szo-
cialisták pártlistáját támogatni, és bí-
zom abban, hogy az emberek ezeket
az érveket el is fogadják.
» Mi a véleménye arról, hogy az eu-
rópai parlamenti választás elôrejel-
zés lehet 2006-ra, hiszen az utóbbi
hónapokban jó néhányszor elhang-
zottak ilyen vélemények is.
– Elég nehéz követni a Fidesz vezetôi-
nek a véleményét, mert miközben Or-
bán Viktor általában arról beszél, hogy
ez már egyfajta fôpróba, Kövér László
már azt is mondta, hogy ha itt az el-
lenzék jobban szerepel, mint a kor-
mány, akkor a kormánynak távoznia is
kell. Ez egyedülálló az Európai Unió-

kovács lászló külügyminiszter

ban, egyetlen országában sem mond
ilyent az ellenzék, hiszen tudomásul
veszik, hogy ennek a választásnak a
tétje az, hogy kik képviselik az orszá-
got az Európai Parlamentben, és nem
az, hogy kik fognak kormányozni 2004
és 2006 között. Schmitt Pál ezzel el-
lentétben úgy nyilatkozik, hogy a tétje
nem a kormányzás sorsa, hanem az
európai parlamenti képviselet. Én úgy
gondolom, hogy ez az utóbbi állás-
pont a helyes. Mi is azt mondjuk, en-
nek a választásnak a tétje az, hogy kik
képviselik majd a nemzetet. De azt is
tudjuk, hogy ez egy nagyon erôs köz-
vélemény-kutatás is egyben, és remé-
lem, az eredménybôl azt a tanulságot
fogjuk levonni, hogy jó irányban halad
az ország. Ami nem azt jelenti, hogy
hátradôlhetünk, és kényelmesen vár-
hatjuk a 2006-os választást, mert
akármennyire is jól szerepelünk most,
2004. június 13-án, azt gondolom,
hogy sok javítani való van a munkán-
kon, és erre is fogunk törekedni.

»TULOK GABRIELLA

A helyi televízió nyilvánossága elôtt tartott
fórumot Szabados Tamás, az Oktatási Mi-
nisztérium államtitkára május 19-én Cell-
dömölkön. A TV-Cell stúdiójában a négy
celldömölki általános iskola igazgatója tet-
te fel kérdéseit, amelyek általában a ne-
velésre, nevelhetôségre vonatkoztak, de
hangzottak el kérdések a kistérségi össze-
vonások, a követelményszintek, az átjár-
hatóság, és a napközis munkával kapcso-
latban is. Szabados Tamás a felvetett kér-

désekre elmondta, hogy az általános isko-
lák alapiskolák, ahol megengedhetetlen a
különbség az iskolák szintje között, éppen
ezért a cél mindenütt a minôségi oktatás.
Ha ezt megvalósítják, nem okozhat gondot
az átjárás. Elhangzott, hogy a tanulólét-
szám 2006-ig újabb 60 ezer fôvel csökken,
elképzelhetôek az iskola-összevonások,
tehát a jövô mindenképpen a kistérségi
társulásoké, s ennek érdekében iskolabu-
szokat is állítanak majd be.

Cél a minôségi oktatás

Kovács László külügyminiszter járt Celldömölkön május 22-én. A politikust Fe-
hér László polgármester és Söptei Józsefné alpolgármester fogadta, majd a
miniszter a piacon találkozott a celldömölkiekkel. Rövid látogatása végén kér-
déseinkre is válaszolt.

A szociális Európáról, a választásról

Az államtitkár kiemelte, hogy a nevelésközpontú is-
kolák zöld utat kapnak. A pedagógusok feladata,
hogy a tanítványokban olyan ízlésvilágot alakítsanak
ki, amely megkülönbözteti az értékeset a talmitól,
bár ez korántsem könnyû feladat. Az eltérô tantervû
osztályokkal kapcsolatban úgy vélekedett, hogy aki-
ket lehet, integrált nevelésben kell részesíteni. A
napközis munka az iskolai tevékenység fontos része,
akként kell kezelni. Felvetôdött többek közt a peda-
gógusok bérezése is. Szabados Tamás a minôségi
munka fontosságát hangsúlyozta, s úgy vélte, a kö-
vetkezô ciklus végére elképzelhetô, hogy a bér 70
százaléka lesz az alapbér, a további 30-at pedig a
minôségi pótlék fogja képezni.

»VÖLGYI LÁSZLÓ
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Koncert fúvósokkal
Az esôs, szeles idôjárás ellenére vidáman szól-
tak a fúvószenekarok hangszerei május 22-én
Celldömölk utcáin. A hagyományos Kráterhang-
versenyt a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
rendezte. A program délelôtt térzenével kez-
dôdött, melyen közremûködött a Magyar Hon-
védség Központi Fúvószenekara Kovács Tibor
ôrnagy, karnagy vezényletével, Ajka Város Bá-
nyász Fúvószenekarát Vörös János karnagy, Pá-
pa Város Fúvószenekarát Hetyei József karnagy,

a celldömölki Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvé-
szeti Alapiskola Fúvószenekarát Bejczi Károly
karnagy vezényelte.
Délután elôször Alsóságon adtak térzenét a ka-
tolikus templom elôtti téren, majd a rossz
idôjárás miatt nem a Ság hegy kráterében, ha-
nem a mûvelôdési ház színháztermében szóra-
koztatták a közönséget a zenekarok fúvóspará-
dén. Az együtteseket Pálné Horváth Mária, a
KMK igazgatója, Fehér László polgármester és

A pünkösdi rózsa többszörös jelkép.
Megvan a jelentése mind az egyház,
mind a néphagyományban csakúgy,
mint a népi gyógymódok között.

» A kettôs lángnyelv
Bármilyen színárnyalatú legyen is pün-
kösd rózsája, alakja és színe egyértel-
mûen arra a kettôs lángnyelvre utal,
mely a Biblia tanúsága szerint Jeruzsá-
lemben jelent meg a tanítványoknak. A
Szentírást híva bizonyságul tudjuk, hogy
Jézus keresztre feszítésekor az apostolok
bizony szétszéledtek, személyes bánatu-
kat gondolták erôsebbnek, siratták elve-
szett idejüket. Jézus, feltámadása után
még 40 napig volt a földön: ezalatt a ta-
nítványok féltek és örültek egyszerre, és
megmagyarázhatatlanul tanácstalanok
voltak. Jézus mennybemenetelét köve-
tôen még tíz napig együtt maradtak: ez
idô alatt jelent meg a kettôs lángnyelv a
fejük felett, a Szentlélek ajándéka. Feltû-
nése után tisztán látták végre, mit kell
tenniük, megértették, mit akart Jézus tô-
lük az alatt a három év alatt, amíg köztük
volt. Ezt követôen Péter például 3000

embert keresztelt meg, a többiek is szét-
széledtek, prédikáltak, és hirdették a
Mester tanításait, ezután gomba módra
szaporodtak a kis gyülekezetek. A Szent-
lélek eljövetele Jézus halála után az 50.
napon történt, a mi pünkösd szavunk a
görög ötvenedik (pentekostes) szóból
ered. Mivel a tanítványok tudatos külde-
tésvállalása, a gyülekezetek megalakulá-
sa is innen datálódik, ezért pünkösdkor
az egyház megalakulását is ünnepeljük.

» Pünkösdi királyság
A pünkösdi néphagyomány kimagaslóan
gazdag. E jeles tavaszünnep legismer-
tebb szokása a pünkösdi király választása
volt. Mai szóhasználatunk is megôrizte a
„rövid, mint a pünkösdi királyság” kifeje-
zést. A mindössze egy évig tartó kiváltsá-
got ki kellett érdemelni. Már a 17. szá-
zadban is meg voltak a gyökerei: huszár-
ezredek lóversenyeinek ügyességi
feladataiban lehetett érdemeket szerez-
ni. Gyorsasági lovaglás, fejen vitt boros
üveg tartozott például a feladatok közé.
A férfias virtus a késôbbiek során is el-
nyerte méltó, egy esztendeig tartó jutal-

mát. A pünkösdkor megválasztott király-
nak ingyen rovása volt a kocsmában, hi-
vatalos volt minden táncos összejövetel-
re, lakodalomba. A pünkösdhétfôi zenés
bál és mulatság mára is megôrizte ha-
gyományát, napjainkban is kap szalagos
kendôt a király, bár nem kell különbözô
elvárásoknak megfelelnie, elég, ha fel-
vállalja az ünnep szervezését.
Termékenységvarázslással volt kapcsola-
tos a pünkösdi királyné-járás. Négy lány
házról házra járva kísért egy kisebbet, piros
baldachin alatt. A fehér ruhába öltöztetett
„királyné” tojást, szalonnát, pénzt kapott,
melyet a végén elosztottak. Mára az ün-
nepköszöntô adománygyûjtô népszokássá
vált, de csak kevés helyen gyakorolják.

» Tövis nélküli rózsa
A pünkösdi rózsa a népi gyógyászatban is
fontos szerepet játszik. Lánccá fûzve fog-
zó kisgyerek nyakába akasztották, hogy
fájdalmait enyhítsék. A virág szirmából,
és a rózsabokor gyökerébôl kipréselték a
növény nedvét, melyet epilepszia ellen
használták.

»NÉMETH IBOLYA

Elhozta az Isten piros pünkösd napját
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Horváthné Stukics Erzsébet országgyûlési
képviselô köszöntötte.
A rendezvény nagy érdeklôdéssel várt vendég
együttese a Magyar Honvédség Központi Fúvós-
zenekara volt (felvételünkön). A zenekar 1962-
ben alakult meg, protokoll céllal hozták létre,
melynek kapcsán minden katonai és állami ren-
dezvényen fellépnek. A zenekar jelenleg 55 fôt
számlál, tagjai hivatásos katonák. Több CD- és
rádiófelvételt tudhatnak már mögöttük, külföldi
és hazai rendezvények állandó fellépôi. Reper-
toárjuk palettája rendkívül színes, a klasszikus
fúvószenekari mûvektôl a könnyûzenei feldol-
gozásokig terjed.                       »NAGY ANDREA
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Egy régi görög
mondás sze-
rint, akit az is-
tenek nem
szeretnek, azt

pedagógusnak teszik. Majnovics Má-
riának épp ellenkezô a véleménye.
Negyvenéves pedagógus pályafutá-
sának felét általános iskolában, felét
pedig a szakmunkásképzésben töl-
tötte. Húsz éve ment nyugdíjba, most
töltötte be a 75. évét. 1948-ban vég-
zett a soproni tanítónôképzôben, de
mint mondja egyetlen percet sem ta-
nított az alsó tagozatban. Hamarosan
a matematika-kémia szakot válasz-
totta, s büszke rá, hogy a neves Öve-
ges professzor is tanította, mert az
elején a fizika szakot is tanulta.
Majnovics Mária nyolc évig tanított
Csöngén, ahol ô volt az elsô nôi tan-
erô. 1956 elején került Celldömölkre,
és 1968-ig a mai Eötvös iskola elôd-
jében, a 2. számú általános iskolában
tanított. Ebben az idôszakban nagy
élmény volt számára a felnôttokta-
tás, ugyanis akkor volt annak a fô

Majnovics Mária
P O R T R É

idôszaka. Az érintetteknek és a taná-
roknak is örömöt jelentett, hogy szü-
lôk és gyermekeik együtt végezték a
7-8. osztályt.
Amikor ’68-ban lehetôség adódott,
„átigazolt” az ipari iskolába, mert úgy
érezte, az a korosztály közelebb áll
hozzá. Kollégái igyekeztek errôl lebe-
szélni, mondván, hogy ott majd nem
lesz pozitív élménye. Nem lett igazuk,
épp az ellenkezôje történt. Sorolta a
tanítványok nevét, akik késôbb okta-
tó kollégái lettek az intézményben,
vagy más vonalon vitték nagyon is
sokra. Szigorú volt a tanítványaival,
de mindig megvédte ôket. Arra buzdí-
totta valamennyiüket, legyenek igé-
nyesek önmagukkal, és mutassák
meg, hogy ôk középiskolások. Nem
volt ez könnyû feladat, de nem bizo-
nyult szélmalomharcnak sem.
Marika/Mária néni (kinek hogyan) tíz
évig volt az intézmény igazgatója. Elsô
ténykedései közé tartozott, hogy meg-
szervezze, ne kelljen a végzôs diákok-
nak Szombathelyen, idegen környe-
zetben letenni a vizsgákat, hanem itt

helyben tehessék meg azt. Fontosnak
tartotta, hogy a vezetése alatt álló in-
tézményben is legyen szalagavató és
ballagás, miként a város másik közép-
iskolájában. A szakmunkásképzôsök
akkor is elôkelô helyezéseket értek el
az országos szakmai versenyeken, az
iskola énekkara pedig két alkalommal
is szerepelt a Magyar Rádió 6-os stú-
diójában. Lehetne tovább is sorolni a
szép eredményeket, de azt kéri, hagy-
juk. Szinte hihetetlen, hogy már húsz
éve nyugállományban van.
– Azóta is igyekszem pótolni mind-
azt, amire aktív koromban is igé-
nyem lett volna, de akkor nem jutott
rá idôm. Egymás után emelem le a
könyveket a polcról, és szívom ma-
gamba a szépirodalmat és más cso-
dálatos mûveket. Szellemi kondícióm
megtartása érdekében rengeteg ke-
resztrejtvényt is fejtek. Fizikailag sem
akarok eltunyulni, ezért sokat kirán-
dulok, utazom. Ezek a kiruccanások
általában rokonlátogatások. Ilyen for-
mán próbálom karbantartani maga-
mat. Oda kell figyelnem, elvégre 75
éves vagyok – mondja.
Mi ezt szinte kételkedve hisszük el
Majnovics Máriáról, akinek ebbôl az
alkalomból minél jobb egészséget és
nagyon sok boldogságot kívánunk!

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Három ország három városát keresték fel a kö-
zelmúltban Celldömölk városának küldöttségei.
Az olaszországi Pagnaccoval, az erdélyi
Erdôszentgyörggyel és az ausztriai Neudauval
együtt ünnepelték az európai uniós csatlakozást.
A Neudauban járt küldöttséget Fehér László
polgármester vezette, akitôl megtudtuk, hogy
az 1800 lakosú várost nemsokára Celldömölk
testvérvárosaként üdvözölhetjük. Az oktatási
és kulturális kapcsolat már két évtizede fennáll
a két város között. A magyar küldöttség neu-
daui tartózkodása során megtekintette a helyi
textilgyárat, részt vett a hagyományként szá-
mon tartott fáklyás felvonuláson. Az ünnepsé-
gen jelentették be a két város testvérvárosi
kapcsolatának felvételét is.
Az olaszországi Pagnacco, amely Udine 5000 la-
kosú kertvárosa, 1993 óta ápol testvérvárosi
kapcsolatokat Celldömölkkel. Németh Dénes
képviselô, a Pagnaccoban járt magyar küldött-

ség vezetôje úgy véli, fontosak a testvérvárosi
látogatások. A kapcsolat alapja lehet a kultúra,
a sport, a turizmus vagy a vállalkozások is. A
képviselôkbôl és az Ómuzsika együttes tagjai-
ból álló küldöttség a tavaszköszöntô fesztiválra
kapott meghívást. Május 1-jét a munka ünnepe
mellett az olaszok a béke, a bor és a kenyér
ünnepének is tartják. Körmenetet is rendeznek,
amikor a kisváros templomának Mária-szobrát
körbehordozzák az utcákon. A celldömölki kül-
döttek részvettek egy 600 éves kastély tulajdo-
nosa által rendezett fogadáson is, amelyre a tu-
lajdonos meghívta a város lakosságát, majd
minden résztvevô bort és kenyeret kapott aján-
dékba. Nagy sikert aratott az olasz közönség
körében az Ómuzsika együttes a reneszánsz ko-
rát idézô dallamaival.  A hazatérés elôtt a cell-
dömölki küldöttség megtekintette Udine váro-
sának nevezetességeit és Pagnacco egyik érde-
kességét, egy alpesi klubot is.

Celldömölk városának harmadik küldöttsége a
romániai testvérváros, Erdôszentgyörgy meg-
hívásának tett eleget, melyet Szent György-
napjának tiszteletére rendeznek. A testvérvá-
rosi kapcsolatot 1999-ben kezdeményezték, és
2002 óta hivatalosan is megerôsítettek. Somo-
gyi Gyula képviselô, a küldöttség vezetôje
büszke arra, hogy az évek során számos bará-
ti kapcsolat szövôdött a látogatások során.
Szent György napján avatták várossá
Erdôszentgyörgyöt, ez alkalomból a város töb-
bi külföldi testvérvárosának delegációja is tisz-
teletét tette Celldömölk küldöttségével együtt.
A programok során a közönség betekintést
nyerhetett a kézmûves mesterségek rejtelmei-
be, valamint néptánc és könnyûzenei mûsorok,
tûzijáték tették színessé az ünnepséget. Cell-
dömölköt a Kemenesalja Néptánccsoport kép-
viselte színvonalas mûsorával.

»NAGY ANDREA

Határokon túli kapcsolatok

Pedagógusok köszöntése 
Június elsô hétvégéjén a pedagógusokat ünnepeljük. Egy
idézettel és egy pedagógusportréval köszöntjük a város
minden pedagógusát.

„A legkisebb gyertyafény is megtanít bennünket arra,
hogy érdemes egy kis fényért, melegért tövig leégni,
mert a kis dolgok fénye az, ami meleggé és széppé teszi az életet.”

(Dickens) 
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Szerte az országban a középiskolák
11. évfolyamos tanulói emelt vagy
középszintû próbaérettségit írtak má-
jus 18-án a választható öt tantárgy –
magyar nyelv és irodalom, matema-
tika, történelem, angol, német –
egyikébôl. Az idei volt ugyanis az
utolsó év, amikor a hagyományos
érettségi vizsgán adtak számot tudá-
sukról a végzôsök. Jövôre kétszintû
lesz az érettségi, ami kiváltja a felvé-
teli vizsgát is. Az országban csaknem
95 ezer tanuló töltötte ki a feladatla-
pokat.

A Celldömölki Mûszaki Szakközép-és
Szakiskolában a 11. évfolyam 40 ta-
nulója írta meg a szerkezetileg és tar-
talmilag is újszerû próbaérettségit. Az
intézményben valamennyi harmadik
osztályos diák középszintû feladat-
sort választott. Magyar nyelv és iro-
dalomból a szövegértési és szövegal-
kotási példákat 12-en oldották meg,
míg matematikából 13-an adtak szá-
mot a három év alatt elsajátított tu-
dásukból. Történelembôl 12-en, né-
met nyelvbôl pedig hárman írtak
próbaérettségit. A feladatsorok tíz
százalékát, tehát négy dolgozatot
kellett felküldeniük a minisztérium-
ba, a többi dolgozatot az iskola taná-
rai értékelik majd. A beküldött
feladatsorok országos értékelését
szeptemberre ígérik. Varga László
igazgató, az intézmény tanárai és
diákjai véleménye szerint a jövôre
bevezetésre kerülô érettségi vizsga
teljesen más lesz, mint az eddig
megszokott. Tartalmilag igazodik a
kerettantervben meghatározottak-

hoz, elônye az lesz, hogy kiváltja
majd a felvételi vizsgákat, ezáltal a
diákoknak csak egyszer kell számot
adniuk tudásukról.
A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 85
tanuló mérette meg magát a próba-
érettségin. A diákok tíz csoportban ír-
ták meg a dolgozatokat, mivel a gim-
náziumban minden tantárgyból vá-
lasztottak emelt szintû feladatsorokat
is a harmadik osztályosok. A legtöb-
ben matematikából vizsgáztak, 23-an
közép-, 15-en pedig emelt szinten. A
matekot a történelem és a magyar
követte. Ezt a két humán tantárgyat
közel azonos létszámú diák választot-
ta. A legkevesebben angol és német
nyelvbôl próbaérettségiztek, hiszen
sokan rendelkeznek már középfokú
nyelvvizsgával. A megoldott feladat-
lapok közül a gimnáziumból 39-et,
köztük valamennyi emelt szintû vizs-
galapot kiválasztották. A többi dolgo-
zatot az intézmény tanárai javítják.
Ezzel elôttük áll majd egy minta, ami
alapul szolgál a felkészítésben a jövô
évi újszerû érettségire, és a diákok is
visszajelzést kaphatnak majd a telje-
sítményükrôl. A gimnázium tanárai
egyébként tanfolyamokon vettek
részt, amelyeken megismerkedhet-
tek a kétszintû érettségi minden lé-
nyeges kérdésével. Vinter József
igazgató hangsúlyozta, hogy szerke-
zetileg megfigyelhetô a változás az
írásbeli és a szóbeli formáknál, fôleg
a történelem írásbeli újdonság a ta-
nulóknak. Az intézmény vezetôje
szerint a diákok szempontjából jó,
hogy kiváltódik majd a felvételi, egy
megmérettetéssel kevesebb vár így
rájuk.

»VASS VERA

Próbaérettségiztek

jövôre kétszintû lesz a vizsga

Gyermek- és ifjúsági napot szervez a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ június 6-án.
15.00 órakor filmvetítés lesz a KMK 3-as termében. 16.00 órakor Nyárköszöntô népda-
lok címmel a Celli Népdal Stúdió elôadását hallhatja a közönség a szabadtéri színpa-
don. 16.15 órakor a Hogyan képzeled el Celldömölköt 100 év múlva? címû gyermek-
rajzpályázat eredményhirdetése lesz, majd a Csodakút, avagy az élet vize címmel a
Gabalyda Bábszínház elôadása következik. 17.15 órakor Gyere táncolj! – a Rocky Dilly
ARRC Egyesület és az Energy Dabas Ton táncosainak bemutatója, 18.00 órakor Üveg-
golyók címmel Joós Tamás énekmondó verses-zenés mûsora lesz. 19 órától 24.00 óráig
diszkóba várják a fiatalokat, DJ: Petya. 20.00 órakor LIZA lesz a sztárvendég. 
A rendezvény ideje alatt családi aszfalt rajzversenyen vehetnek részt a családok. Té-
ma: plakátkészítés a Nemdohányzó világnap alkalmából. A szervezôk az ÁNTSZ mun-
katársai.
A program ideje alatt ugráló-vár, óriás csúszda és kirakodóvásár várja a gyerekeket!

Az 1900-as évek eleji Celldömölköt idézi
meg a várostörténeti fesztivál, a Celldö-
mölki Képes Krónika július 8-a és 11-e kö-
zött. A szervezôk elôzetesen is várják a
fesztivál programjaiba bekapcsolódni vá-
gyókat.
Várják mindazoknak a közösségeknek,
baráti társaságoknak, családoknak és ma-
gánszemélyeknek a jelentkezését, akik a
fesztivál ideje alatt szívesen viselnék a XX.
század elsô évtizedeinek ruháit. A jelmezek
június 29-étôl kölcsönözhetôk a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központban.  Bôvebb
felvilágosítás Nagyné Tóth Andrea szerve-
zôtôl kérhetô (95/420-037).
Gyerekeknek, fiataloknak…
Jelentkezhetnek 5-5 fôs csapatok a július
9-én, pénteken 14 órakor kezdôdô „Va-
rázsecset” ponyvafestô versenyre! A csa-
patok jutalma nyári kirándulás lesz. Jelent-
kezési határidô: július 5-e. A részletekrôl
Vikmon Szilvia tájékoztatja az érdeklôdô-
ket a KMK-ban (95/420-037).
A „Fesztivál Cukrásza” cím elnyeréséért
hirdetnek „sütészeti-versenyt” nemcsak
szakembereknek, hanem kísérletezô ked-
vû háziasszonyoknak, amatôr cukrászok-
nak is. A versenyfeladat: olyan új édesség
(sütemény, torta stb…) kitalálása, mely-
nek ihletôje a várostörténeti fesztivál, cél-
ja a helyi cukrászat hagyományainak
felelevenítése és a helyi gasztronómia ér-
tékeinek bemutatása. Nevezési határidô:
július 5-e. A verseny döntôjét július 10-én,
szombaton a Kézmûvesek utcájában, a
fesztivál „Szeretetasztalánál” tartjuk (16 és
18 óra között). Tájékoztatás és nevezési lap
Nagyné Tóth Andreától kérhetô a KMK-ban
(95/420-037).

Nyaraljon
itthon!

Nyárköszöntô
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Megkérdeztük
» válaszoltak Szavaz június 13-án?

A párommal együtt minden-
képpen elmegyünk az európai
parlamenti választásra, hiszen
a jövônkrôl van szó. Biztos va-
gyok benne, hogy a rokonság
és a barátaim is részt vesznek
majd a szavazáson. Korábbi
lakóhelyemen, Mesteriben
tagja voltam a bizottságnak,
ezért természetesen minden
eddigi választáson megjelen-
tem. Szerintem a júniusi vá-
lasztás nem lesz nagyon nép-
szerû, mert az embereket
nem érdekli annyira. Én már
tudom hova adom a vokso-
mat, a kampány nem érdekel,
nem tudnak már befolyásolni. 

Elmegyek szavazni, mert ki-
nyilváníthatom a véleménye-
met, hogy kik képviseljenek
majd bennünket Brüsszelben.
Minden választásra elmentem
eddig, és ezután is így teszek.
Figyelemmel követem az or-
szágos kampányt, a helyit vi-
szont kevésbé. Szerintem most
ez egy csendes kampány, az
embereknek nincs is szüksé-
gük arra, hogy kampánnyal
teljen el a négy év. Szerintem
a választásra jogosultak közel
fele elmegy szavazni, de az
embereket kevésbé érdekli ez
az életüket befolyásoló döntés,
pedig fontos lenne. 

Elmegyek szavazni, mert úgy
gondolom, minden magyar ál-
lampolgárnak érdeke, hiszen
ettôl függ a jövônk. Mióta jo-
gom van szavazni minden vá-
lasztáson megjelentem. Azt
hiszem a mostani európai par-
lamenti választásra a választó-
polgárok 30 százaléka fog csak
elmenni. Az okot abban látom,
hogy sokan nem tudják, mirôl
van szó. Érdektelenné váltak
az emberek, pedig fontos len-
ne, hogy megjelenjenek a sza-
vazáson. Az országos és a he-
lyi kampányt is többé-kevésbé
nyomon követem a televízió-
ból, újságokból, rádióból.

Amióta választhatok, mindig
elmentem szavazni, így ott le-
szek a június 13-ai választáson
is, mert nem mindegy szá-
momra, ki képvisel majd ben-
nünket. Remélem, hogy a mi
érdekeinket fogják majd szem
elôtt tartani. A családom tag-
jai is elmennek szavazni. Azt
hiszem, országosan azonban
nem lesz nagy a részvételi
arány. Az emberek el vannak
keseredve, nem érdekli ôket.
A helyi kampányt figyelem-
mel kísérem. Tudom, hogy ki-
re adom majd a voksomat,
ezért a kampány már nem be-
folyásol a döntésemben. 

»fotó: völgyi lászló»kérdez: vass vera

Varga Tivadar Lampért Attila Molnár Mária Szabó Zsoltné

» Celldömölk
Születés: Horváth Gyula és Varga
Emília leánya Anna, Vass István és
Németh Mónika leánya Réka,
Horváth Zsolt és Szuhogyi Aliz
Zsuzsa fia Adrián Zsolt, Bokányi
Attila és Steiner Rita leánya
Melissza, dr. Lenner Tibor József és
Patkó Ildikó Éva fia András Tibor,
Fazekas Zsolt és Nagy Ildikó
leánya Fanni, Viola István és
Berghoffer Adél leánya Fanni,
Kolompár Antal és Ebergényi
Andrea fia András.
Házasság: Horváth László és Dani
Edina, Hargitai László és Fonyó Judit.
Halálozás: Bindics Róbert
György, Paczkowszki Antalné sz.
Drácz Rozália, Horváth Józsefné sz.
Czifra Ilona, Hajba Géza, Cseke
József, Kiss István, Németh
Istvánné sz. Baracskai Erzsébet,
Bödör Sándor, Rózsás Lajos,
Szomorkovits Vince, Tóth József,
Tánczos János, Horváth Jenôné sz.
Horváth Rozália, Kondics Ernô,
Bognár Béláné sz. Kovács Margit.

» Egyházashetye
Halálozás: Farkas Ferenc.
» Kemeneskápolna
Halálozás: Horváth Lajosné sz.
Szabó Jolán.
» Mersevát
Születés: Borbács Tibor és Nagy
Mónika fia Ádám, Horváth Zsolt
és Németh Veronika leánya
Lilla.
Halálozás: Horváth Béla.
» Jánosháza
Születés: Giron Péter és Bolla
Viktória Veronika leánya Fanni,
Géczi Zoltán és Szabó Márta
leánya Fanni, Kovács István és
Kovács Judit fia Gergô és leánya
Lili (ikrek).
Halálozás: Darabos Ferenc.
» Kissomlyó
Születés: Eitler Johann és Bekô
Brigitta leánya Anna Karolin,
Farkas Gábor Ferenc és Nagy
Györgyi fia Bálint.
» Kemenesmagasi
Születés: Török László és Kecskés
Bernadett fia Martin.

Érettségizettek
figyelem! 

Akkreditált intézmény 
Pápán szeptembertôl 

gyógypedagógiai 
asszisztens 

OKJ szakképzést indít.

Tájékoztatás, 
jelentkezés 

válaszborítékkal
Krúdy Bt. 

1071 Budapest
Bajza u. 1. 
Telefon: 

06 20/915-6603

» Anyakönyvi hírek » Kemenesmihályfa
Halálozás: Erdély Károlyné sz.
Tôke Rozália.
» Mesteri
Születés: Lórántfy Tibor és
Góczán Melinda fia Barnabás.
» Kenyeri
Születés: Balázs Ernô László és
Ivány Viktória fia Bence, Németh
Tibor és Nagy Krisztina leánya
Eszter, Horváth Gábor és Németh
Katalin fia János.
» Szergény
Születés: Tóth Szabolcs és László
Brigitta leánya Szabina.
Halálozás: Kovács János.
» Ostffyasszonyfa
Születés: Ambrus Gábor és Jákói
Zita fia Adrián.
» Boba
Születés: Szaniszló András és
Szép Katalin fia Bálint.
» Nemeskeresztúr
Születés: Marton Zsolt és Böröcz
Ramóna leánya Luca, Varasdi
András és Marton Hajnalka fia
Bálint. Jankovics József és
Csendôr Ildikó leánya Dorina.
» Vönöck
Halálozás: Baghy István Balázs.

Hirdessen 
az Új

Kemenesaljában
Hirdetésszervezô:

Nagy Antal
20/921-6324
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Véget ért az asztalitenisz-bajnok-
ság. A CVSE-Mávépcell nemzeti baj-
nokságban szereplô csapatai szépen
teljesítettek. Obráz István edzô csa-
patait, illetve a játékosok teljesít-
ményét értékelte.

Az NB I/A-s csapat
A csapat elé azt a célt tûztük ki, hogy
a bajnokság végén az elsô három kö-
zött végezzen. Az elsô helyre nem volt
esélyünk, mert a BVSC II. nagyon jó
csapat. Ôsszel és tavasszal is 12:6-ra
kikaptunk tôlük. Ezen kívül szorgalma-
san gyûjtögettük a gyôzelmeket, de a
Pénzügyôr ellen váratlanul vereséget
szenvedtünk 10: 8 arányban, ezen a
találkozón egyedül Kriston hozta a for-
máját. Ennek ellenére az ôszi szezon
végén a csapat a 2. helyen végzett.
Tavasszal sajnos Benákra már nem
számíthattunk. Ennek ellenére jól sze-
repelt a csapat, bár Szegedrôl csak
egy pontot sikerül elhozni. Végül is
magabiztosan szereztük meg az
ezüstérmet, 4 ponttal elôztük meg a
harmadik helyezett Gyôrt.
A játékosok közül a várakozásnak
megfelelôen Kriston nyújtotta a leg-
jobb teljesítményt. Utána a sorrend
Vimi, majd Bárány. Ôk hárman min-
den mérkôzésen játszottak. Benák
két mérkôzésen szerepelt 75 százalé-
kos teljesítménnyel. Rajtuk kívül több
játékosom is lehetôséget kapott. Ôk:

Takács János, Teket Attila, Fehér Lász-
ló, Ölbei Péter és Orbán Renátó.
A bajnokságban Az Apagy és a Postás
nagyon gyenge volt. A többi csapat
viszont rendkívül kiegyensúlyozott
volt, sok volt a körbeverés. Összessé-
gében elégedett vagyok a második
helyezéssel, mert amire a csapat ké-
pes volt, azt teljesítette.

Az NB II-es csapat
Eredetileg az volt a célunk, hogy el-
kerüljük a kiesést. A tíz csapatból há-
rom nagyon erôs volt, egy pedig
annyira gyenge, hogy nem volt esé-
lye a pontszerzésre. Ôsszel Benák
András hat mérkôzésen erôsítette a
csapatot, amely akkor az 5. helyen
végzett 10 pontot szerezve, ami 3-4
ponttal több is lehetett volna, de a
játékosaimnak kevés volt az önbizal-
ma. Féltünk a folytatástól, mert ta-
vasszal Benák csak két mérkôzésen
játszott. A játékosok azonban kitettek
magukért, és egymás után hozták a
gyôzelmeket. A bajnokság végén a
csapat a 4. helyen végzett, és ez vá-
rakozáson felüli eredmény, amiért a
csapat minden tagja elismerést érde-
mel. A legjobb teljesítményt Benák
nyújtotta. Mögötte a sorrend Takács,
Teket, Ölbei, Máthé. Rajtuk kívül já-
téklehetôséget kapott még Tamás L.,
Fehér L., Balázs Gy., Lukács B., Orbán
R., és Csupor M.

Játékosait értékelte az edzô

NB I/A
1. BVSC II. 16 14 0 2 28
2. CVSE-Mávépcell 16 12 1 3 25
3. Gyôri  Fôiskola 16 9 3 4 21
4. Pénzügyôr SE 16 8 3 5 19
5. Szegedi AC 16 7 4 5 18
6. Spar SE 16 7 2 7 16
7. Erzsébeti HSE 16 5 3 8 13
8. Apagy SE 16 2 0 14 4
9. Postás-MATÁV 16 0 0 16 0

NB II.
1. Kaposvári AK 18 17 0 1 34
2. PEAC II. 18 15 1 2 31
3. Soproni MAFC 18 13 0 5 26
4. CVSE-Mávép. II. 18 9 3 6 21
5. Herendi Porcelán 18 9 1 8 19
6. Hévíz SK 18 9 0 9 18
7. Pécsi Tüke 18 6 3 9 15
8. Zalakomár 18 5 1 12 11
9. Fejérvíz SK 18 2 1 15 5
10. Gyenesdiás 18 0 0 18 0

NB III.
1. Gyôri Elektromos 20 16 3 1 35
2. Zalaegerszeg 20 16 1 3 33
3. Ajkai Bányász 20 14 2 4 30
4. SZAK II. Vasi S. 20 9 4 7 22
5. CVSE-Mávép. III. 20 8 5 7 21
6. Sabaria ASE 20 9 3 8 21
7. Móvár I. 20 9 2 9 20
8. Gyôri Vertikál 20 8 4 8 20
9. Szomb.Vizéptek 20 6 0 14 12
10. Ajkai Bányász II. 20 3 0 17 6
11. Gyenesdiás II. 20 0 0 20 0
12. Óvár Épfu II. visszalépett

CVSE-Celli Festék – Tata 36:27 (19:14)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 100 nézô,
NB II-es férfi bajnoki kézilabda-mérkôzés.
Vezette: Doszpoth, Kovács.
CVSE: Dénes – Pozsonyi (9), Erôss, Ludvig
(1), Lendvai (5), Csitkovics (5), Gubián (6).
Csere: Kozma – Bakonyi (7), Kormos (2),
Koronczai (1). Edzô: Mátés István. Jók: az
egész csapat.
A forduló elôtt a már bajnok Tata 4:4-ig tar-
totta a lépést a Mátés-alakulattal. A
mérkôzés alatt néha ugyan közelebb kerül-
tek a celliekhez, de a hazai gyôzelem nem
forgott veszélyben. A CVSE-Celli Festék férfi
csapata a bajnokságot a 7. helyen zárta.

Gyôri ETO III. – CVSE-Celli Festék 32:26 (16:9)
Gyôr, 700 nézô, NB II-es nôi bajnoki kézil-
abda-mérkôzés. Vezette: Erdélyi, Kiss.
CVSE: Mendel – Kertész (3), Szomorkovits L.
(5), Szomorkovits A. (3), Geiger (7), Farkas
(3), Szilvágyi. Csere: Balogh – Tóth (5),
Foglszinger, Bödör. Edzô: Molnár János. Jók:
Mendel, Szomorkovits L., Geiger, Tóth.
A mérkôzés eredménye döntötte el a cel-
liek végsô helyezését. Gyôzelem esetén a
2. helyen zárták volna a bajnokságot. A
gyôrieknél ezen az összecsapáson a négy
NB I/B-s játékos 27 gólt lôtt. Molnár János
csapata az 5. helyet szerezte meg a
bajnokságban.

»VASS VERA

Az NB III-as csapat 
Célunk az volt, hogy a bajnokság vé-
gén a középmezônyben végezzünk.
Ezt teljesítettük, a 11 csapat közül az
5. helyet szereztük meg. Csapatunk
meglehetôsen hullámzó teljesít-
ményt nyújtott. A bajnok Gyôrrel
szemben például mindkét alkalom-
mal, a 3. Ajkával pedig az ôsszel dön-
tetlent játszottunk, a mögöttünk vég-
zett Mosonmagyaróvártól mindkét-
szer kikaptunk. Összességében, az
erôviszonyokat figyelembe véve az
5. helyezéssel elégedett vagyok.
A bajnokság során a legjobb teljesít-
ményt Máthé Gyula nyújtotta, de ô a
tavasszal az NB II-es csapatban szere-
pelt. Mögötte a sorrend: Fehér L., Ta-
más L., Balázs Gy., Szabó F. Játékle-
hetôséget kapott még Balázs B., Kun
T., Lukács B. és Orbán R.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Véget ért a bajnokság
A férfiak hazai közönség elôtt Tata ellen, a nôk Gyôrben búcsúztak a pontvadászattól
május 16-án, a 2003/2004-es kézilabda-bajnokság utolsó mérkôzésein.
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Komlói Bányász SK – Celldömölki VSE-
Cell-Modul 1-0 (0-0)
Komló, 200 nézô. Vezette: Holczimmer.
Komló: KÁCSOR – FODOR, Augustin,
Istókovics – Balázs P., Méhn, Lantos
(Krausz), MADAR T. – Závoda (Priol),
Varga Zs. (Bori), Müller. Edzô: Ott Jó-
zsef.
Celldömölk: Nagy Z. – LATYÁK, Tebeli,
CSÁKVÁRI, Stieber – Horváth (Sulyok),
Bodor, Manganelli, Lengyel – Ujhegyi
(Törtei), HEGYI. Edzô: Dobány Lajos.
Góllövô: Fodor. Sárga lap: Fodor 27. p.,
Müller 28. p., ill. Bodor 26. p., Stieber
31. p. Kiállítva: Tebeli 64. p. Szöglet-
arány: 4:4 (0:2).
Már a 18. percben vezetést szerezhe-
tett volna a celli együttes. Hegyi ve-
zette egyedül kapura a labdát, de 9
méterrôl a kapust találta el. A 34.
percben Újhegyi lépett ki középen a
védôk közül, de 12 méterrôl a felsô
kapufát találta telibe. 44. perc: Hor-
váth hagyta állva a védelmet, már
csak a kapus állt szemben, mikor a
játékvezetô megállította egy védô
kezezése miatt, az elônyszabályt fi-
gyelmen kívül hagyva a 16-osról sza-
badrúgást rúgatott. 63. perc: Bodor
fel akart szabadítani, de a labda lá-
bán falsot kapott, és szögletre pat-
tant. Balról ívelték az ellenkezô oldal-
ra a szögletbôl a labdát, ahol érkezett
Fodor, és 9 méterrôl a hosszúsarok
felsôjébe fejelt. (1-0). Tebeli rúgta
meg a félpályánál Madart, amiért a
játékvezetô leküldte a pályáról. 86.
perc: A meglazult védelmet átjátszot-
ták a hazaiak, de Müller lapos lövését
Stieber a gólvonal elôtt becsúszva
szögletre mentette. A 87. percben
egyenlítési lehetôséget szalasztottak
el a vendégek. Hegyi lábra szabott
beadását Ujhegyi két lépésrôl küldte
kapu fölé. A mérkôzésen akaratban,

játékban a celli csapat felülmúlta el-
lenfelét. Játékával a közönség tetszé-
sét is kivívta, de helyzeteit most sem
tudta gólokra váltani. A szokásos el-
kerülhetô gól viszont menetrend sze-
rint érkezett, s így zsinórban heted-
szer is lehajtott fôvel kellett a CVSE
csapatának a pályát elhagyni.

Celldömölki VSE-Cell-Modul-ESMTK 1-2 (1-1)
Celldömölk, 500 nézô. Vezette: Ko-
vács Zs.
Celldömölk: Lampért – Sulyok, LATYÁK,
CSÁKVÁRI, Lengyel – Horváth (Ko-
vács), Manganelli, Stefanik, Ujhegyi –
Németh (Törtei), HEGYI. Edzô: Dobány
Lajos.

Nyolcadszor is elégtelen

Az elmaradt mérkôzések eredményei:
május 19. Balatonlelle-Veszprém
1-1, Budakalász-Pénzügyôr 1-1.

A 27. forduló mérkôzéseinek eredmé-
nyei: Komló-CVSE-Cell-Modul 1-0,
Tata-Barcs 2-0, Szigetszentmiklós-
Mezôfalva 2-3, Paks-Veszprém 1-
0, ESMTK-Balatonlelle 1-1, Sárvár-
Kaposvölgye 2-1, Budafok-Pén-
zügyôr 2-0, Mosonmagyaróvár-
Budakalász 3-1.

Az elmaradt mérkôzések eredményei:
május 26. Mezôfalva-Budafok 3-2,
Pénzügyôr-Szigetszentmiklós 3-3.

A 28. forduló mérkôzéseinek eredmé-
nyei: Mezôfalva-Komló 1-1, Barcs-
Szigetszentmiklós 1-1, Pénzügyôr-
Paks 2-1, Kaposvölgye-Budafok 4-
0, Budakalász-Sárvár 2-1, Balaton-
lelle-Mosonmagyaróvár 1-0, Vesz-
prém-Tata 0-0.

A 29. forduló mérkôzései: június 6.
Mosonmagyaróvár-Celldömölk
18.00 óra, Tata-Szigetszentmiklós,
Komló-Barcs, ESMTK-Mezôfalva,
Sárvár-Balatonlelle, Budafok-Bu-
dakalász, Paks-Kaposvölgye, Vesz-
prém-Pénzügyôr.

A 30. forduló mérkôzései: június 12.
Celldömölk-Sárvár 18.00 óra, Szi-
g e t s z e n t m i k l ó s - K o m l ó ,
Kaposvölgye-Veszprém, Budaka-
lász-Paks, Balatonlelle-Budafok,
Mezôfalva-Mosonmagyaróvár,
Barcs-ESMTK, Pénzügyôr-Tata.

1. Mosonmagyaróvár 28 19 2 7 62 - 32 59
2. Komló 28 16 8 4 50 - 19 56
3. Paks 28 15 8 5 42 - 28 53
4. Veszprém 28 12 11 5 39 - 32 47
5. Barcs 28 13 4 11 43 - 39 43
6. Kaposvölgye 28 11 5 12 45 - 37 38
7. Tata 28 9 9 10 41 - 36 36
8. Sárvár 28 7 15 6 35 - 34 36
9. Budakalász 28 9 9 10 31 - 42 36
10. Balatonlelle 28 8 9 11 30 - 37 33
11. Mezôfalva 28 9 5 14 34 - 52 32
12. Celldömölk 28 9 4 15 42 - 43 31
13. ESMTK 28 8 7 13 36 - 46 31
14. Pénzügyôr 28 6 10 12 24 - 35 28
15. Szigetszentmiklós 28 7 7 14 28 - 48 28
16. Budafok 28 7 5 16 25 - 48 26

az nb ii hummel-csoport állása

ESMTK: Gerstenbrein – SIPOS, TURI, NAGY (Ko-
vács), Czakó (Thomann) – Szigeti, Kütsön,
FARKAS, Vass – FEHÉR, Marosfalvi (Péter).
Edzô: Pál József.
Góllövô: Hegyi ill. Nagy, Farkas. Sárga lap: Ko-
vács 82. p., ill. Marosfalvi 6. p., Czakó 43. p.,
Kütsön 54. p. Szögletarány: 5:5 (3:2).
Úgy tûnik, a celldömölki csapat képtelen gyôz-
ni. Pedig most is jól indult a találkozó, hiszen
Németh-Horváth remek összjáték után a jobb-
ról belôtt labdát Hegyi a 19. percben góllá ér-
tékesítette. (1-0). A 27. percben pedig Ujhegyi
indította a felfutó Stefanikot, aki egyedül hú-
zott kapura, de lövése a jobb kapufáról vágó-
dott vissza. A félidô utolsó percében szögletet
végezhettek el a vendégek jobbról. A belôtt
labda átszállt mindenki fölött, s baloldalt 9
méterre a kaputól az üresen maradt Nagy a
bal felsôbe fejelhette a labdát. (1-1). A máso-
dik félidôben is a hazaiak voltak fölényben, de
helyzeteiket sorra elügyetlenkedték. Az utolsó
pillanatban egy térölelô indítás után, a bal ol-
dalt üresen hagyott Farkas, Nagy Attila partjel-
zô engedélyével közel háromméteres lesállás-
ról indulhatott kapura, és megszerezte csapa-
tának a gyôztes találatot. (1-2). Zsinórban
nyolcadik alkalommal is vereséget szenvedett
a celli együttes, s most már a kiesés réme fe-
nyegeti a csapatot.

»TIM
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Hitelek közvetlenül a banktól. Személyi hitel öt nap alatt,
lakás-jelzáloghitelek. Ugyanitt minden korosztály számára
fényképes társkeresés Celldömölkön. Érd.: 06 70/363-
5763.

Celldömölk központjában 1+2 félszobás összkomfortos
lakás eladó vagy kiadó. Érd.: 06 20/434-7070.

220 literes fagyasztószekrény eladó. Érdeklôdni bármikor:
06 20/430-6283.

A Ság hegy celldömölki oldalán kordonos szôlô pincével
eladó. Érd.: 06 70/ 319-1661.

Építkezésbôl visszamaradt 1000 darab kéménytégla, 9
darab 1,50x1,70-es zsalutábla, 30 szál 16-os betonvas, 4
szál 6 méteres palló eladó. Érd.: Celldömölk, Mikes K. u.
18. III/10. Tel.: 95/ 420-683.

Celldömölkön vagy Alsóságon építési telket vásárolnék.
Tel.: 06 70/317-2758.

»  A P R Ó H I R D E T É S

Jogi segítség
Szakszerû jogi segítségnyújtás szociálisan rászorulók ré-
szére.
Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelôi és Jogi
Segítségnyújtó Szolgálat Vas Megyei Hivatala elérhetô-
sége.
Cím: 9700 Szombathely, Hunyadi u. 2.
Levélcím: 9701 Szombathely, Pf. 284.
Telefonszám: 94/512-620
Ügyfélfogadás: hétfôn 9–13 óráig, szerdán 13–18 óráig.

A Sulinet programon keresztül számí-
tógépet vásárló diákok és pedagógu-
sok legtöbbször komplett gépet sze-
retnének hazavinni, amihez igénybe
veszik az adó-visszaigénylési lehetô-
séget, az összeg évente 60 ezer fo-
rint. Mivel ez nem fedezi a teljes költ-
ségeket, alkatrészekbôl összerakva
vásárolják meg a kívánt gépet, ami-
hez általában csak három ember
adó-visszaigénylése bizonyul elegen-
dônek. Legtöbbször a számítógép-tu-
lajdonosok évente bôvítik, újítják gé-
püket, visszatérô vásárlónak számíta-
nak. Természetesen mindig új és új

akciók várnak rájuk, és a készlettôl
függ, melyik termékre mennyit kell
várni. A választék bôvülése mellett
néhány termék és kedvezmény meg-
szûnésérôl is kell azonban szólni.
Március 1-jétôl nem vásárolható a di-
gitális fényképezôgép, ami nagyon
keresett cikk volt. A fényképezôgép-
vásárlás lehetôségének megszünte-
tését azzal indokolták, hogy ez a ter-
mék inkább szórakoztatási eszköz.
Ennek az ellensúlyozására felkerültek
a listára az alaplapok, amelyeket ta-
valy még nem lehetett megvásárol-
ni. Május 11-étôl megszûnt a tartós

Számítógép Sulinettel
Óriási érdeklôdés kíséri országszerte a tavaly nyár óta bevezetett Sulinet
programot, melynek segítségével egyre több családba jut el a számítógép
és az internet. Celldömölkön ebben az évben is több százan csatlakoztak a
Pannon Pipics Kft.-n, mint hivatalos forgalmazón keresztül a sulinetesek
közé. Gampel László, a cég munkatársa a Sulinet változásairól tájékoztatta
lapunkat.

bérlet, melyet nagyon sokan vettek
igénybe. Ez azért volt sokak által ked-
velt kedvezmény, mert például ha
egy családban csak egy fô igényel-
hette vissza a 60 ezer forintot, de vá-
sároltak egy 200 ezer forint értékû
gépet, akkor a tartós bérlettel három
éven keresztül visszaigényelhették a
60 ezer forintot.
A kormány szerette volna bevezetni
a 30 százalékos önrészt, ezt azonban
az országgyûlés nem fogadta el, így
valószínûleg július elsejétôl 50 száza-
lékos arányban, maximum 60 ezer
forintot igényelhet majd mindenki
vissza, aki adózik. Szabályozták, kor-
látozták a vásárlást a jövedelmek
függvényében is. A várható változá-
sok listája még nem teljes. Július el-
sejéig még bekövetkezhetnek újítá-
sok. Aki kicsit részletesebben szeret-
ne tudni a Sulinet programot érintô
kérdésekrôl, keresse fel a www.
sulinet.hu, vagy a www.chs.hu hon-
lapokat. Jó böngészést kívánunk!

»VASS VERA

Növényápolási fortélyok
� A kardvirág, ôszirózsa, margaréta, gerbera vizét enyhe
sózással tarthatjuk frissen.
� Ha a vágott virágok fonnyadni kezdenek, szárukat állítsuk
egyharmad részig forró vízbe, és várjuk meg, míg a víz kihûl.
Ekkor a szárnak ezt a részét vágjuk le és tegyük a virágot hideg
vízbe.
� Meleg évszakban tovább tarthatók a vágott virágok, ha
néha egy-egy jégkockát dobunk a vázába, a virágokat pedig
vízzel permetezzük.
� Tegyük a tulipánokat újságpapírral szorosan áttekerve 5
centiméter mély vízbe, legalább egy órára, így a száruk nem
hajlik el olyan hamar.
� Az elhajlott tulipánok ismét egyenesek lesznek, ha a vázát
kis idôre lámpa alá tesszük.
� A szegfû és a rózsa vágott virágként nem tûri egymást, az
ilyen csokor hamar elhervad.
� Ha a vizet nem cseréljük, hanem csak mindig utá-
natöltjük, tovább megmarad a szegfû a vázában.
� A nárciszokat úgy helyezzük el, hogy a gyerekek ne érjék
ôket, mert a mérgezô növények közé tartoznak.
� A gerbera tovább szép marad, ha széles aljú vázába és
csak kevés langyos vízbe tesszük. A vizet nem kell cserélni,
csak utántölteni.

»BALHÁSI ISTVÁNNÉ

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központban május 14-én a Nemzeti Ci-
vil Alapprogram Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiuma tartott tá-
jékoztatást a civil szervezetek mûködését támogató új pályázatá-
ról. A témával kapcsolatos információk, illetve a pályázatíráshoz
segítség kérhetô Pálné Horváth Mária igazgatótól (95/420-037).

Segítség pályázatíráshoz



NYITÁSI
AKCIÓK!

Cell-Vas Kft.
VAS-MÛSZAKI BOLT

9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 5. (Kultúrház mögött)
Tel.: 06-95/420-015 • Cell-vas-kft.internettudakozo.hu

Várjuk kedves Vásárlóinkat! Nyitva: H–P: 8–17; Szo: 8–12

Elektromos fûnyíró
– El. 1100 W 14.900 Ft
– El. 1200 W 18.400 Ft

Benzinmotoros fûnyíró
– Tecumseh motorral 38.500 Ft
– Tecumseh motorral 51 cm 41.990 Ft
– Briggs motorral 3,5 LE  51 cm 46.990 Ft 39.990 Ft
– Briggs motor 4 Le, 51 cm 

állítható kerékmagasság 51.000 Ft 47.000 Ft

Elektromos szegélynyíró
– 220W 3.990 Ft, 250W 5.100 Ft, 550W 15.500 Ft

Husqvarna 323R bozótvágó
(24,5 cm3–0,9 kW-1,2 LE-4,5 kg) 95.050 Ft. 
Ajándék: damilfej, hallásvédô, plexi álarccal

Husqvarna 24C szegélynyírók
(24 cm3-0,5 kW-0,7 LE-4,5 kg)  37.100 Ft

Permetezô: 5.990 Ft

– Fûnyíró damilok, kések, olajok, gyertyák

Kandalló- és kályhavásár! Figyelem! Áremelkedés várható!
Elôzze meg a többletkiadást!

TTaavvaasszzvvééggii  ––  nnyyáárreelleejjii
aakkcciióó  aa  KKoolluummbbuusszz  KKfftt..
bbeemmuuttaattóótteerrmméébbeenn!!

AZ ÁRAK TARTALMAZZÁK A 25%-OS ÁFÁT ÉS A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK!

Érdeklôdni lehet személyesen a Kolumbusz kft. 

bemutatótermében a Nemesdömölki u. 20-ban 

(a Cellvíz épületében), vagy telefonon az 521-098-as, vagy 

a 30/97-90-885-ös telefonszámon!

Térkövek, járdalapok július 31-ig akcióban:

Szürke hullámkô már 22..339900 Ft/m2-tôl
Kertépítô-diszítô elemek gyári áron

WIENERBERGER POROTHERM 38 NF 334400 Ft/db 

házhoz szállítva június 30-ig

SOFA RETRO ablakok már 2244..000000 Ft-tól

MEDITERRÁN  tetôcserepek már 11..665500 Ft/m2-tôl 
házhoz szállítva!

VASBETON GERENDÁK TAVALYELÔTTI ÁRAKON!

Folyamatos YTONG akciók!

ÚJ! Külsô-belsô mészkô burkolatok, járófelületek

TERRANOVA hôszigetelési akció ingyen hôszigeteléssel!
Több raklapos megrendelés esetén további kedvezmények!

Költségtervezési és kivitelezési ajánlatok!

Trenkwalder Multiman Kft. partnercége megbízásából 
keres Celldömölk és környéki lakhellyel

• 18 év feletti diákokat 
• operátori munkatársakat 

3 mûszakos munkarendbe. Feltétel: nagyon jó látás, kézügyesség

• CNC gépkezelôt
2 mûszakos munkarendbe

Tel.: 06 94/508 563, 20/34 43 790, 20/34 43 777
Nyilvántartási sz: 8222-2/2001

Trenkwalder Multi-Man Group Kft. partnercégei 
megbízásából keres Celldömölk és környéki lakhellyel

operátorokat és diákokat
nôies feladat ellátására, 3 mûszakos munkarendbe

Feltétel: jó látás, kézügyesség, min. 18. életév

CNC gépkezelôt 
Feltétel: CNC gépkezelôi gyakorlat 

További információk:
Tel.: 06 94/508 563, 20/34 43 790, 20/34 43 777

Nyilvántartási  sz: 8222-2/2001



» Szajkó
Népies nevén: mátyás,
mátyásszajkó, mátyásmadár,
matyimadár, zajkó. Erdôlakó,
a varjúfélék családjához tarto-
zó, hazánkban állandó, de vé-
dettséget nem élvezô éne-
kesmadár a szajkó. Eleven,
nyughatatlan, jó látású, éber,
de kíváncsi és nagyon torkos.
A lombos bükk- és tölgyerdô-
ket kedveli, fészkét ritkán ga-

lagonyásba és fenyvesekbe is
rakja. Lármásságával nagy
zajt csap magakörül, ezért is
nevezték zajgónak, s nevét is
e szóból származtatják. Lé-
nyegében az erdôben inkább
lehet hallani, mint látni. Ta-
vasszal és nyáron nem hagyja
el költôhelyét, viszont ôsszel
a kertekbe, szôlôkbe, télen
pedig parkokba is ellátogat.
Mindent felfal: dió, mogyoró,

makk, bükkmag,
gyümölcs, gilisz-
tán és csiga,
m i n d e n n e m û
bogár a begyé-
ben végzi, sôt a
pockoknak sem
kegyelmez. A
szajkó, hogy va-
dásszák, és ke-
gyelemre nem
ajánlják, azt an-
nak köszönheti,
hogy a hasznos
énekesmadarak
veszedelmes fé-
szekrablója. Bi-
zony e téren túl
tesz a szarkán
és gébicsen is.
Tojás, tokos po-

ronty vagy fészek szélén ülô
madárfióka, ha az útjába ke-
rül, válogatás nélkül mind
„Zajgó úr” ôkegyelmének ál-
dozatává válik.
A szajkó áprilisban párzik.
Fészkét erdôben vagy magá-
nyos fákra rakja, ahol elkülö-
nülve párosan fészkel a hím
és a tojó. Egyéves korára válik
ivaréretté, és évente egyszer
szaporodik. 4-6 tojásnál elvét-
ve tojik többet, de sikertelen
költés esetében pótköltésre is
sor kerülhet. A fiókák 16 napi
kotlás után, a tojó és hím fel-
váltva üli a tojásokat, kelnek
ki a közösen építet fészekben,
melyet gallyakból építettek,
és csészéjét gyökerekkel, nö-
vényi szálakkal béleltek ki a
szülôk. 
A fiókák a tojáslerakás rendjé-
ben kelnek ki, és a kikelésü-
ket követô harmadik héten
már el is hagyják fészküket.
Fészekbôl kiszedve és kalitká-
ba felnevelve a szajkó meg-
szelídül, és házi „papagájjá”
válik. Hangutánzási képessé-
gének köszönhetôen eltanulja
a baromfiudvar lakóinak
hangjait, a háziállatokét is,

sôt még néhány emberi szót
és rövid dalt is. Ezáltal lesz,
hogy kukorékol, gágog, csi-
pog, nyávog, pityereg, éne-
kel, majd nyikorog, mint a ke-
netlen ajtósarok, gazdájának
örömszerzô, mulatságos ma-
dara. Madártársai utánzására
az erdôben élô madár is kap-
ható, azért szól így a nép-
mondás, hogy „igen örvend a
rigó, felel neki a szajkó”.
A hím és a tojó tollazata és
súlya hasonló. Testtolla rozs-
dásszürkés árnyalatú, a fejte-
tôn feketén vonalkázott. Csô-
re alatt fekete, akárcsak a
szárny és farok tollai.
Szárnyfedôtollazata az ékes-
sége, mely fehér tükröt és
kék-fekete keresztcsíkokat vi-
sel. Csôre erôs és hegyes, szí-
ne fekete, lábai hússzínûek,
szeme világoskék. Testhossza
34 centiméter, súlya 250-350
gramm. Legmagasabb ismert
életkora 16 év. Egyedüli
hasznos tevékenysége az er-
dôtelepítési munkában való
részvétel, ugyanis a makkot a
földbe raktározza, s néha el-
felejti, hogy hová tette.

»T.I.

Erdôk, mezôk, vizek lakói

http://shop.pipics.hu
http://aruhaz.pipics.hu • http://webshop.pipics.hu

Hôsôk napi futás
Idén is megrendezte futóverse-
nyét a hôsök napja alkalmából
az Eötvös Loránd Általános Isko-
la május 29-én. A verseny elôtt
Rozmán László, az iskola igazga-
tója és Fehér László polgármes-
ter köszöntötték a gyerekeket,
akikkel együtt megkoszorúzták a
hôsi emlékmûvet. A futók az is-
koláktól indulva és a sporttelep-
re érkezve korosztályonként kü-
lönbözô hosszúságú távokat tel-
jesítettek.
Az eredmények: Óvodások – 1.
Sebestyén Fanni, 2. Szabó Ger-
gely, 3. Kiss Edina. 1-2. o. leány –

1. Fehér Adél, 2. Berghoffer
Ramóna, 3. Tanai Patrícia; fiú – 1.
Virág Martin, 2. Varga Benjámin,
3. Bolla Tamás. 3-4. o. leány – 1.
Bolla Szimonetta, 2. Antók Fruzsi-
na, 3. Lipi Loretta; fiú – 1. Horváth
Dominik, 2. Kiss Roland, 3. Ko-
lompár Krisztián. 5-6. o. leány –
1. Marics Edit, 2. Kiss Dóra, 3.
Rádli Ramóna; fiú – 1. Sebestyén
Roland, 2. Rozmán Kristóf, 3. Sza-
kos Mátyás. 7-8. o. leány – 1.
Hosszú Dóra, 2. Szabó Andrea, 3.
Baranyai Brigitta; fiú – 1. Németh
Zoltán, 2. Kovács László, 3. Hor-
váth Róbert.


