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

Egyéb: Tokorcson 2 szobás cs. ház állattartásra alkalmasan, gépekkel eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft.
Tokorcson 1 szoba+nappalis ház, garázzsal igényes állapotban eladó. Ir. ár: 6,8 M Ft.

Celldömölkön 2 szoba+nappalis, teljesen felújított sorházi ház eladó. 10,5 M Ft. 
Borgátán igényes állapotú nyaraló eladó. Információ az irodában.

Celldömölkön 3 szobás cs. ház dupla garázzsal, 2800 m2-es telken eladó. Ir.ár: 17 M Ft.
Celldömölkön 4 szobás családi ház, garázzsal 1000 m2-es eladó. Ir.ár.: 16,5 M Ft.

Tokorcson 2 szobás, felújított családi ház eladó. Ir.ár.. 8,9 M Ft.
Kemenesmagasiban 3 szoba+nappalis cs. ház eladó. Ir. ár.: 9,9 M Ft.
Nemeskocsban 3 szobás cs. ház 1440 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 M Ft.

Celldömölkön 90 m2-es cs. ház garázzsal, melléképülettel eladó. Ir.ár: 8 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 100 m2-es cs. ház garázzsal 495
m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft

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

Celldömölkön 3 szobás cs. ház garázzsal,
510 m2 telken eladó. Ir. ár: 13,5 M Ft

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

Celldömölkön 1+2x1/2 szobás, belvárosi
lakás eladó. Ir.ár: 5,9 M Ft.

Celldömölkön 2+1/2 szobás, kifogástalan áll.
lakás eladó. Ir.ár: 12,9 M Ft.

Celldömölkön 3 sz+nappalis, 3 éve épült cs.
ház 1091 m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft

Celldömölkön belvárosi, 3 szobás családi-
ház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 M Ft

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

Celldömölkön 1+2x1/2 szobás, teljesen fel-
újított sorház lakás eladó. Ir.ár.: 10,5 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis, 3,5 éve
épült cs. ház eladó. Ir.ár: 16,5 M Ft.

Celldömölkön 80 m2-es cs. ház garázzsal
600 m2 telken eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft
Celldömölkön 5 szobás, sorházi lakás
garázzsal eladó. Ir.ár.: 16,5 M Ft

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

Celldömölkön 3 szobás cs. ház 960 m2 telek-
kel eladó. Ir.ár: 15 M Ft.

Celldömölkön 3 sz.+nappalis, cs.ház, 1100 m2

telken eladó. I.ár: 13 M Ft

Celldömölkön 3 szoba, nappali+étkezô cs.
ház garázzsal eladó. Ir.ár: 17 M Ft.

Celld-ön 2 szintes, 5 szobás cs. ház garáz-
zsal eladó. Ir.ár: 18 M Ft

Celldömölkön 27 m2-es belvárosi üzlethelyi-
ség eladó vagy kiadó. Ir.ár.: 5 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis családiház
2 garázzsal eladó. Ir.ár: 15 M Ft

Celldömölk, Kolozsvári úti üzemanyagkút
(Volán-kút, a Mesteri felé vezetô úton.)

Nyitva: H–P 6.00–21.00 Szo-V 6.00–18.00

Balogh Zsolt vállalkozó 

VELÜNK EDDIG IS NYERT, HA
GÉPKOCSIJÁT NÁLUNK TANKOLTA…

Tankoljon nálunk 
a 2005-ös évben is…

…hiszen nálunk a mindenkori
árnál 10 Ft-tal olcsóbb 

a 95-ös és diesel üzemanyag!
9988--aass  bbeennzziinn

Megújult környezetben, a megszokott 
kedvezményekkel várjuk Önöket továbbra is
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» J E G Y Z E T

Öntözzünk
gázolajjal?
„A fák állva halnak meg” – de
nem mindegy, hogy mikor, és az
sem, hogy miért. Ez jutott eszem-
be, amikor egy ismerôsöm kissé
ingerülten arról panaszkodott,
hogy a házuk elôtt álló platánfát
és tuját gázolajjal öntözte meg
valaki, szinte biztos halált okozva
azoknak.
Aztán meg arról kezdtem gondol-
kozni, hogy a 20-30 évvel ezelôtt
létrehozott lakótelepek emeletes
házai elôtti füves területeket azért
telepítették be cserjékkel és kis
fákkal a jó szándékú, de laikus la-
kók, hogy környezetüket kelleme-
sebbé tegyék. Magam is közéjük
tartoztam. Ám a kis fák a hosszú
évek során nagy és terebélyes
fákká nôttek, s a lakók egy része
most arról panaszkodik, nem me-
rik kinyitni az ablakokat, mert a
fákról a rovarok bemennek a la-
kásba. Vagyis a fák életteret, az
emberek pedig élhetô, élvezhetô
lakást akarnak maguknak, s ebbôl
konfliktushelyzetek alakultak ki,
ami megelôzhetô lett volna, ha
annak idején a cserjék és fák tele-
pítését szakértô parképítôk ter-
vezték volna. De errôl már kár ke-
seregni.
Egy biztos, meg kell találni a
kompromisszumos megoldást
mindenütt, ahol kritikus helyzet
alakult ki. De ez semmiképp sem
lehet a gázolajjal történô öntözés.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Ünnepélyesen felavatták a Wewal-
ka cukrászüzemet május 13-án. Az
ünnepségen jelen volt Kiss Péter
kancelláriaminiszter.

Osztrák és magyar vendégek együtt
ünnepelték az osztrák tulajdonú cuk-
rászüzem átadását, ami zöldmezôs
beruházásként jelentôs Celldömölk
életében. A nagyszabású ünnepsé-
gen Kiss Péter kancellária miniszter
annak a reményének adott hangot,
hogy a térség célpontja lehet az
osztrák befektetôknek. Fizetôképes
piac, minôségi munkaerô vár a be-
fektetôkre, így Vas megye Ma-
gyarország zászlóshajójává válhat az
európai munkahelyteremtésben.
Kiss Péter elmondta, hogy a megyé-
ben ebben az évben több új cég
épül. Egyúttal fejlesztik az infra-
struktúrát, ami vonzza a befektetô-
ket, mert elérhetôvé válik a kör-
nyék, és európai szolgáltatásokat
képes adni. A celldömölki cég tulaj-
donosainak, vezetôinek és a város-
nak azt kívánta, hogy a termelésben
éppúgy, mint a bérekben, legyen
versenyképes a cég, biztos munka-
helyeket adva így a településen. 
Köszöntôjében Fehér László polgár-
mester hangsúlyozta: egy városve-
zetô életében sikertörténet lehet,
amikor egy zöldmezôs beruházást
felavathat. 1990-tôl voltak munka-
hely-átalakítások, fejlesztések, de az
új beruházások elkerülték a várost.
Ezért öröm, hogy a jelenlegi 75 fôt
foglalkoztató Wewalka cukrászüze-
met a közeljövôben 150 fôsre sze-
retnék tovább bôvíteni. Távlati cél az
is, hogy tovább terjeszkedjen a gyár.

A városvezetô elmondta: büszke ar-
ra, hogy celldömölki tervezô, Ki-
niczky István és celldömölki kivitele-
zô, a Mávépcell Kft. végezte a mun-
kát. Reményei szerint a helyi adott-
ságokat azzal is ki lehet majd hasz-
nálni, hogy magyarországi termelôk,
beszállítók terméke jelenjen meg az
üzemben. Fehér László azt kívánta,
ha a celldömölki cukrászipar termé-
kek bekerülnek az európai uniós or-
szágokba, a város neve legyen is-
mert, és esetleg látogassanak el
majd ide, ahol ezek a finom sütemé-
nyek készülnek.
Anton Gsellmann osztrák cégtulaj-
donos a városvezetésnek mondott
köszönetet a szívélyes fogadtatá-
sért, majd Kiss Péter, Fehér László és
Thomas Trummer ügyvezetô igazga-
tó társaságában az ilyenkor szokásos
nemzeti színû szalag helyett rétest
vágtak át az üzem ünnepélyes
felavatásaként.
A Wewalka cukrászüzem alapjait az
elmúlt év márciusában rakták le a
város szélén. A négyezer négyzet-
méteres alapterületen épült üzem-
ben minden adott a korszerû terme-
léshez. Az üzem 1,2 milliárd forintos
beruházást jelent. A Celldömölkön
elôállított cukrászati termékeket és
péksüteményeket a már meglévô
osztrák ügyfeleknek szállítják, de
szeretnék ellátni a helyi, hazai pia-
cot, és szállítani szeretnének más
európai országokba is. Tízmillió euró
– két és fél milliárd forint – éves ár-
bevételt szeretne produkálni a cég.
A cég termékeit a helyben kialakí-
tott üzletben is lehet majd vásárolni.

»TULOK GABRIELLA

Felavatták a cukrászüzemet

A hagyományok szerint idén is
megrendezik a fúvószenekarok ta-
lálkozóját. Május 28-án 11 órától a
város közterein fúvósparádét tar-
tanak, 14 órától Alsóságon koncer-
teznek a részt vevô zenekarok. 15
órától a Ság hegy kráterében lesz
hangverseny. A fúvósparádén és a
Kráterhangversenyen Ajka, Len-
gyeltóti, Sárvár, Szombathely és
Celldömölk zenekarait hallhatja a
közönség.

kiss péter, fehér lászló és anton gsellmann rétest szelt az avatáson

Hangverseny 
a kráterben
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A cukrászüzem átadásakor délután a
város lakóit látták vendégül, és vár-
ták programokra, melynek háziasszo-
nya Liptai Caludia volt. A vendégeket
megkínálták azzal a rétessel is, ame-
lyet Guinness rekordkísérletként sü-
töttek. Az üzem négy cukrásza négy
napig 12 órás mûszakban készítette
el a 70 méter 40 centiméteres almás
rétest. A rétest a helyszínen lemér-
ték, az eredményt közjegyzô hitelesí-
tette. Az almás rétesbe 420 kilo-
gramm alma, 280 kilogramm liszt és
600 tojás került az egyéb hozzávalók
mellett. Az osztrák recept alapján ké-
szült süteménnyel a korábbi  – 2003-
ban Olaszországban sütött – rekord-
hosszúságú, 52 méteres rétest sze-
retnék felülmúlni, és bekerülni a
Guinness rekordok könyvébe.

Sütôtudományukat a gyerekek is ki-
próbálhatták a számukra kialakított
sütödében, és játékok is szórakoztat-
ták a kicsiket. A szabadtéri színpadon
felléptek a helyi mûvészeti és iskolai
csoportok és együttesek. 
Bemutatkozott a Fourtissimo zene-
kar, a mûsor fô attrakciójaként a múlt
év „férfihangjának” nevezett Gáspár
Laci adott nagy sikerû koncertet a
nyár eleji jó idôben.
A szórakozás mellett az osztrák tulaj-
donosoknak és az üzem vezetôinek,
dolgozóinak a jótékonyságra is volt
gondjuk. Egy napra kinyitották a – az
üzem mellett késôbb majd folyama-
tosan nyitva tartó – üzletet, és a be-
vételt egy rászoruló családnak aján-
lották fel.

»TULOK G.az elsô vágás a rekordkísérleten

Soros ülését tartotta május elsô
szerdáján a város képviselô-testü-
lete. Az ülés fô napirendi pontja-
ként a Berzsenyi Dániel Gimnázium
elmúlt ötéves munkájáról szóló be-
számolót hallgatta meg a képvise-
lô-testület. Vinter József igazgató
beszámolójából kiderült, hogy a
gimnáziumban ez idô alatt 329-rôl
382-re emelkedett a tanulói lét-
szám. A nappali tagozatos tanulók
40–45 százaléka a környezô falvak-
ból jár be. Az intézményvezetô el-
mondta, hogy egy középiskola, fô-
ként egy gimnázium egyik legfon-
tosabb kimeneti mutatója az egye-
temekre, fôiskolákra felvett diákok
számának, arányának alakulása. E
téren is jó eredményeket érnek el.
Az öt év átlagában a tanulók 74
százalékát vették fel az érettségi
évében felsôoktatási intézménybe,
ezzel a 295 gimnázium között a 89.
helyen áll a celldömölki iskola. A
gimnázium diákjai a nyelvvizsgák
számával és versenyeredmények-
kel is igazolják az iskolában folyó
munkát. A képviselô-testület ered-
ményesnek és jó színvonalúnak,
gazdálkodását tekintve körültekin-
tônek és takarékosnak ítélte meg

az iskola munkáját, és elismerését
fejezte ki.
A folyó ügyek között tárgyalták
egyebek mellett a képviselôk az ön-
kormányzat tulajdonában lévô laká-
sok és helyiségek bérleti díjának
emelését. A szociális alapú bérlaká-
sok bérleti díja 20 százalékkal emel-
kedik július 1-jétôl, így a lakások
komfortfokozatától függôen 16 és
209 forintot kell négyzetméteren-
ként havonta fizetni a lakóknak. Az
állami támogatással épült, költség-
elven megállapított lakbérû lakások
bérleti díja eddig is magas volt. Tá-
mogatási feltétel volt, hogy az ér-
tékállóságot követve kell emelni. Jú-
liustól 4,8 százalékos mértékû lesz
az emelkedés, így az eddigi 482, il-
letve 538 forint helyett 505, illetve
564 forintot kell havonta négyzet-
méterenként fizetni. A legjelentô-
sebb mértékû emelés a szakembe-
rek számára bérbe adott lakásoknál
van, hiszen korábban a szociális ala-
pú lakásokra megállapított díj volt
érvényes rájuk is. Júliustól az össz-
komfortos lakások esetében 370, a
komfortos lakások esetén 350 forin-
tot kell fizetni négyzetméterenként
havonta. A nem lakás céljára szolgá-

Bérleti és térítési
díjakról döntöttek

ló helyiségek bérleti díja és a terü-
lethasználati díj 20 százalékkal
emelkedik július 1-jétôl.
A testület meghatározta a 2005/
2006-os tanévre az Ádám Jenô Ze-
neiskola és Mûvészeti Alapiskolá-
ban fizetendô térítési díjakat, ame-
lyeket a jövô tanévtôl a feladatellá-
táshoz biztosított normatívákhoz
kell igazítani. A zenemûvészeti ág
esetében ez az összeg a normatíva
tíz százaléka, vagyis 10 ezer 500
forint, más mûvészeti ág esetén a
normatíva húsz százaléka, vagyis
11 ezer 600 forint. Azok részére,
akik nem 2005 szeptemberében
kezdik a tanulmányaikat, 18 éven
aluli tanulók esetében hétezer, 18
éven felüli tanulók esetében kilenc-
ezer forint lesz az éves térítési díj.
A tanulmányi eredménytôl függôen
a tanulók további kedvezményeket
kapnak.
A képviselô-testület döntött a be-
nyújtandó pályázatokról is. A város
pályázatot ad be a nyugat-dunántúli
regionális Fejlesztési Tanácshoz a
kórház központi sterilizációjának
kialakítására, a polgármesteri hiva-
tal épületének cserépfedésének ja-
vítására, valamint a Vulkán fürdôhöz
vezetô gyalogos és kerékpárút kiala-
kítására. Javasolták, hogy az 1. Szá-
mú Idôsek Klubja konyhájának kiala-
kítására a celldömölki kistérségi tár-
sulás nyújtson be pályázatot. A tes-
tület hozzájárult ahhoz, hogy dr.
Bene László az  Ady Endre utcai
gyermekorvosi rendelôben heti egy
órában gyermek pulmológiai, tüdô-
gyógyászati járóbeteg szakellátást
folytasson.

»TULOK G.

Rekordhosszúságú almás rétes

Elismerték a gimnázium munkáját a május 4-ei képviselô-testületi ülé-
sen, ahol lakásbérleti díjakról és a zeneiskola térítési díjairól is döntöt-
tek a képviselôk.
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Mádl Ferenc köztársasági elnök
mondott ünnepi beszédet Egyházas-
hetyén a május 7-ei Berzsenyi-ün-
nepségen, ahol a 229 éve született
kemenesaljai költôre emlékeztek.

Az egyházashetyei gyerekek ütô-
hangszeres csoportja, a Zörej zenekar
köszöntötte a polgármesteri hivatal
elôtt Mádl Ferenc köztársasági elnö-
köt, az ünnepség díszvendégét. Az
államfô és felesége, Mádl Dalma asz-
szonyt Majthényi László polgármes-
ter fogadta. A Berzsenyi Dániel szülô-
házánál tartott ünnepségen jelen vol-
tak a megyei vezetôi, Horváthné
Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc or-
szággyûlési képviselôk is. Majthényi
László kivételes napnak nevezte má-
jus 7-ét, az elnöki látogatáson kívül
amiatt is, hogy Berzsenyi ünneplése
ebben az évben éppen születése
napjára esett. Az ünnepi mûsorban a
Hetyei Daloskör, a SOZZ Kvartett, a
Berzsenyi Népdalkör és a Kalamajka
együttes lépett fel, illetve szavalatok
hangzottak el a költô versei közül.
Mádl Ferenc beszédében kiemelte:
nem véletlen, hogy Berzsenyi jól
érezte magát itt, hiszen a hívogató

táj, a rendezett falu, az emberek szí-
vélyes arca köszöntik az érkezôt. A
költô verseinek üzenetét itt lehet a
legjobban átérezni.
– Berzsenyi csak a küszöbén élt an-
nak a kornak, amit máig történel-
münk legfényesebb idôszakának te-
kintünk. Legismertebb versei arról ta-
núskodnak, hogy visszavonult élete
dacára átitatta a közélet iránti elköte-
lezettség, szüntelenül foglalkoztatta
a nemzet sora. Olyan értékek jegyé-
ben élt és gondolkodott, amelyek a
reformkor politikusainak cselekvô
energiáit is táplálták – mondta.
A szónok szólt Berzsenyi Dániel Szé-
chenyi Istvánnal való kapcsolatáról,
hiszen egy levélben Széchenyi azt ír-
ta a költônek: rokonok vagyunk.
– Nemcsak áthatja ôket, hanem ben-
nük sûrûsödik össze koruk heroizmu-
sa. Összekötötte ôket az álmuk, hogy
a magyarság elfoglalja a neki járó he-
lyet a világ vezetô nemzetei között.
Mindketten abban hittek, hogy „nem
sokaság, hanem lélek, s szabad nép
tesz csuda dolgokat” – mondta a köl-
tôt idézve Mádl Ferenc.
A köztársaság elnöke azt kívánta,
hogy a költô nyomdokán találjuk

Kilencven éve kezdték el építeni a
Monarchia legnagyobb hadifogoly-
táborát Ostffyasszonyfa és Nagysi-
monyi között. Az évfordulón, május
12-én püspöki szentmisén emlékez-
tek a halottakra.

Az elsô világháborús hadifoglyok sír-
kertjében a Vas Megyei Temetkezési
Vállalat, a Honvédelmi Minisztérium

Hadtörténeti Intézet és Múzeuma,
valamint Nagysimonyi és Osttfy-
asszonyfa önkormányzatai rendeztek
emlékezô ünnepséget a hadifogoly-
tábor építésének évfordulója alkal-
mából. A megemlékezésen részt vet-
tek többek között a Belügyminiszté-
rium, a rendvédelmi szervek, az or-
szágos és megyei szervezetek, a me-
gyei és a települési önkormányzatok,

a Burgenlandi
Bajtársi Szövet-
ség és az Orosz-
országi Föderáció
nagykövetségé-
nek képviselôi.
Celldömölköt Ba-
ranyai Attiláné
dr. jegyzô, Ko-
vács József rend-
ôr alezredes és
Németh János
tûzoltó parancs-
nok képviselte.
Püspöki szentmi-
sét mondott dr.
Szabó Tamás tá-
bori püspök, dan-
dártábornok, ün-

Berzsenyi Dánielre emlékeztek

mádl ferenc volt a berzsenyi-ünnepség díszvendége

meg mindig a belsô békét, magunk-
ban, közösségünkben, tágabb közös-
ségben a nemzettel. Szülessen újra
mindenkiben Berzsenyi hazaszerete-
te, a közösségért érzett felelôsségtu-
data és jobbító szándéka. Az emlék-
ünnepség végén a jelenlévôk – töb-
bek között a Kemenesaljai Berzsenyi
Asztaltársaság – elhelyezték koszo-
rúikat a kemenesaljai költô szülôhá-
zának falán.

»TULOK G.

Szentmise a hadifogolytáborban

Csendesnap
Ifjúsági csendesnapot tartanak május 28-án
10 órától az evangélikus templomban Mire
jó a keresztyénség? címmel. A csendesnapra
14 éves és egyetemista, fôiskolás kor közöt-
ti fiatalokat várnak. 15 órától a Promise
együttes szerepel a templomban.

nepi megemlékezést tartott dr. Holló
József vezérôrnagy, a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum fôigazgatója. Az
ünnepségen szóltak arról: a sírkert
fejfái kell, hogy emlékeztessenek a
háborúban átélt borzalmakra.
Az Osztrák-Magyar Monarchia legna-
gyobb, elsô világháborús fogolytábo-
rát 1915 májusában kezdték építeni.
Mûködésének négy éve alatt mint-
egy 160 ezer hadifogoly fordult meg
a barakkvárosban, az állandó létszám
30–40 ezer körül volt. Temetôjében
több mint tízezer különbözô nemzeti-
ségû – magyar, orosz, román, szerb,
olasz, litván, zsidó – katona pihen.

»T.G.

katonai megemlékezést tartottak a sírkertben
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A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban és
a Mûszaki Szakközép- és Szakiskolá-
ban is három-három osztály végzôs,
ballagó diákjai köszöntek el tanáraik-
tól, diáktársaiktól, az iskolától május
7-én délelôtt. A búcsúzó tanulóknak
utoljára szólalt meg a csengô mind-
két iskolában, jelezve azt, hogy vala-
minek vége van, lezárult életüknek
egy szakasza.

A ballagókat a szak-
képzô iskolában Sze-
denics Ferenc megbí-
zott igazgató, a gim-
náziumban Vinter Jó-
zsef igazgató köszön-
tötte. Búcsúztak a
végzôsöktôl a diáktár-
sak versekkel, dalok-
kal, néhány kedves
gondolattal. A balla-
gók megköszönték
szüleiknek a gondos-
kodást, tanáraiknak a
megszerzett tudást.
Ezen a napon minden
családtag, barát, is-
merôs ôket köszön-
tötte, nekik gratulált, kívánt sok sikert
a rájuk váró megmérettetésekhez.
Az idei az elsô tanév, amikor a diákok
nem a hagyományos érettségi kere-
tein belül vizsgáznak, hanem az új,
kétszintû érettségin adnak számot
tudásukról. Az érettségi vizsga egy-
ben felvételi is a felsôoktatási intéz-
ményekbe. Az eddigi évektôl elté-

rôen most elôször történelembôl
írásbeli vizsgát is tesznek a diákok.
„Próbálj úgy élni, hogy/ ne vegyenek
észre ott, ahol vagy,/ de nagyon hiá-
nyozz onnan,/  ahonnan elmentél!”
Victor Hugo soraival kívánunk vala-
mennyi végzôs diáknak sok sikert az
érettségi és a szakmunkásvizsgák-
hoz, további életükhöz.

»VASS VERA

Elbúcsúztak az iskolától

Látványkoncert egy orgonistával
Rákász Gergely új mûsorával, lát-
ványkoncerttel mutatkozik be az or-
szág számos településén. Az orgonis-
ta június 3-án 19.30 órakor a celldö-
mölki katolikus templomban lép fel.

Rákász Gergely neve a hangverseny-
látogatók körében egyet jelent a kön-
nyed, igényes kikapcsolódással. Az új
hangversenye interaktív látványkon-
cert, ami azt jelenti, hogy nemcsak
zenemûveket hallgathatunk meg, ha-
nem a modern technikának köszön-
hetôen a darabok alatt kivetítve az
adott korszakból származó társmûvé-
szetek jellemzô alkotásait is megte-
kinthetjük. Így válik a hangverseny
egyszerre könnyed, érdekes kikap-
csolódássá, vagy akár izgalmas csalá-
di programmá, ahol átfogó képet ka-
punk egy-egy mûvészeti korszakról.
Mialatt mondjuk Bach muzsikája szól,
a modern technikának köszönhetôen,
kivetítve az adott korszakból szárma-
zó társmûvészetek jellemzô alkotásait
is megtekinthetjük. Láthatjuk, milyen
környezetben dolgozott Mozart, Bee-
thoven, Gershwin és a többi zene-
szerzô. Milyen épületeket emeltek,
milyen képeket festettek, szobrokat
állítottak a kortársak. Ez az úgyneve-
zett „Absolute Experience” azaz Teljes
élmény – produkció. A hangverseny

2004 szeptembere óta hallható Ma-
gyarországon.
A koncertorgonista gyakran fordul
meg nemzetközi színpadokon, így az
Egyesült Államokban és Nyugat-Euró-
pában lassan ismertebb a neve, mint
idehaza. Korábbi hangverseny-soro-
zatával, a Barokk Light címet viselô
elôadással Celldömölkön is fellépett.
Rákász Gergely hosszabb Egyesült Ál-
lamokbeli tartózkodás után tavasszal
tért haza Magyarországra, és áprilistól
júniusig a jótékonysági koncertekkel
együtt 42 hangversenyt tart. A Barokk
Light hangversenykörút bevételébôl
43 különbözô alapítványt és szerve-
zetet támogatott kisebb-nagyobb
összegekkel. 2004. március 21-én,
Bach születésnapján elkészült a Ba-
rokk Light CD felvétele, májusban
beavatta a Templomos Lovagrend. 
További információ:
www.rakaszgergely.hu.
A június 3-ai hangversenyre a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központban le-
het elôvételben jegyeket vásárolni.

»T.G.
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A világûr lovagjai címmel nyílik kiál-
lítás május 26-án 15 órakor a Ke-
menesaljai Mûvelôdési Központ
galériáján. A kiállítás a világ ûrku-
tatásának eredményeit mutatja
be, és emlékezik arra a történelmi
pillanatra, hogy 20 éve járt a vi-
lágûrben Farkas Bertalan, az elsô
magyar ûrhajós. A kiállítás anyaga
Schiffer Ferenc numizmatikus
gyûjteménye.

Nyárköszöntô címmel gyermek- és
ifjúsági napot rendeznek a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ elôtti
téren június 5-én 15 és 22 óra kö-
zött. Vidámpark, kirakodóvásár,
játszóház, vetélkedô, koncert és
sok más meglepetés várja a részt-
vevôket.

Sorozatunkban a Kemenesaljai
Egyesített Kórház osztályait, illetve
a járóbeteg-ellátást mutatjuk be. Ez
alkalommal a Szakorvosi Rendelôin-
tézetben jártunk, ahol dr. Berdál
Mária igazgatónô mutatta be a léte-
sítményt.

A Szakorvosi Rendelôintézet élén
1997 óta áll dr. Berdál Mária fôorvos
asszony, aki 1971-ben végzett a Pé-
csi Orvostudományi Egyetemen.
Friss diplomásként került Celldö-
mölkre, az akkori nevén Celldömöl-
ki Városi Kórház sebészeti osztályá-
ra. Azóta is elsô munkahelyén dol-
gozik. A rendelôintézet igazgatói
posztja mellett 2005 januárjától a
kórház orvos-igazgatói feladatait is
ellátja. A gyógyításhoz fûzôdô vi-
szonyát a következô gondolattal le-
hetne legszemléletesebben kifejez-
ni: „A betegek szolgálata egy aján-
dék, amit a Jóistennek kell, hogy
megköszönjek.”
A Szakorvosi Rendelôintézet (ismer-
tebb nevén SZTK) 1985-ben költö-
zött a mostani épületébe, azóta eb-
ben a létesítményben látják el a
vonzáskörzet járóbetegeit. A rende-
lôintézet a megyében az egyik leg-
felszereltebb, legtágasabb ilyen jel-
legû intézmény, noha az „idô vasfo-
ga” ezt az épületet sem kímélte.
Szükség lenne egy nagyobb felújí-
tásra. A húsz éve még modernek
számító létesítményben több új
szakrendelés kezdte meg mûködé-
sét az évek során. A reumatológia,
urológia, ideggyógyászat, gyógytor-
na, fizikoterápiás rendelésekkel bô-
vült az intézmény, ezeknek azonban
helyet is kellett találni. Jelenleg 17
szakrendelés és négy gondozó mû-
ködik az SZTK falai között.
– Minden rendelésen képzett, kellô
gyakorlattal rendelkezô orvosok vár-
ják a betegeket. Sok beteget látnak
el nemcsak a vonzáskörzetbôl, ha-
nem más megyébôl érkezôket is. A
szakrendeléseken a betegforgalom
évente 100-110 ezer beteg, a gondo-
zókban pedig 20-25 ezer. A vidéki
betegek nagy része reggel érkezik
hozzánk. Azért, hogy ne kelljen sokat
várniuk, a tervezhetô szakvizsgálato-
kat illetôen elôjegyzést vezettünk be
több szakrendelésen – tudtuk meg az
igazgatónôtôl.

A rendelôintézetben a szakrendelé-
sek egymás közötti kapcsolata na-
gyon jó, és ugyanez mondható el a
kórház fekvôbeteg osztályaival, il-
letve a megyei kórház szakrendelé-
seivel kialakított kapcsolatról is. A
sebészet, a belgyógyászat és a szü-
lészet-nôgyógyászat a kórház rende-
lôintézeti egységeként mûködik. A
rendelôintézetben minden szakren-
delés megfelel az ÁNTSZ által elôírt
minimum feltételeknek mûszer és
eszköz, valamint helyiség tekinteté-
ben. Van akadálymentesített feljáró,
lift, ami segíti a mozgáskorlátozot-
tak közlekedését és a mentôsök
munkáját. 1999 óta valamennyi
szakrendelésen számítógépes be-
tegadminisztráció van, ami össze-
köttetésben van a kórház számító-
gépes rendszerével.
A Szakorvosi Rendelôintézetben a
szakrendeléseken dolgozó orvosok
mellett az asszisztensek nagyszerû
munkája, segítôkészsége, empátiája
segíti a szakszerû, gyors, gördülékeny
betegellátást. A szakorvosoknak biz-
tosított a szakmai továbbképzés, mel-
lyel a betegek gyógyulási esélyeinek
a növelését helyezik elôtérbe.
Dr. Berdál Mária természetesen elôre
is tekint. A rendelôintézetben több
szakrendelésnek szeretnének helyet
adni, amihez több helyiségre lenne
szükség, hiszen lassan kinövik az épü-
letet. Ezen kívül nagyobb gyógytorna-
helyiség is kellene, hogy az ifjúsági
gyógytornának is helyet tudjanak biz-

Szakellátás a rendelôintézetben

dr. berdál mária

tosítani, jelenleg a Szent Benedek Ka-
tolikus Általános Iskola ad neki ott-
hont. A mozgásszervi betegek száma
nô, a fizikoterápia leterheltsége nagy,
ott is szükség lenne a bôvítésre, vala-
mint fontos lenne még az ortopédiai
szakrendelés beindítása is.

»VASS VERA

» AJÁNLÓ

Szakszerû ellátásban részesülnek a betegek

fotó: völgyi lászló
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A Somló Környéki Borút Egyesület Bor-
lovag Klubja által végzett borlovag
avatásnak lehettek tanúi az érdeklô-
dôk április 30-án, a hegyközségi bor-
verseny eredményhirdetésén. Borlo-
vag lett Danka Imre, a Ság hegy – Kis-
somlyó Hegyközség elnöke, Fehér
László polgármester és Rónai Gábor, a
DuPont Magyarország Kft. területi kép-
viselôje. A zöld sapkát, kötényt, nya-
kukban zöld szalagon függô fakupát vi-
selô borlovag-jelölteknek Ság hegyi és
kissomlyói fehérborból és szódából
fröccsöt kellett készíteniük, majd esküt
tettek, és karddal hivatalosan is borlo-
vaggá ütötték ôket. Az ünnepélyes ce-
remónia után borkóstoló várta a fensé-
ges nedû kedvelôit, a borstolón bemu-
tatták az idei verseny borait. Ez évbenborlovagokat avattak a hegyközségi borversenyen

74 féle kissomlyói és Ság hegyi fehér-
bort minôsített a szakmai zsûri. Kilenc
arany, 19 ezüst, 37 bronzérmet és
nyolc oklevelet vehettek át a borászok.
Aranyérmes bora lett Bozzai Árpád-
nak, Fehér Ferenc Csabának, Fehér Ta-
másnak, Káldos Gyulának, Kocsis
Zsoltnak és Kovács Istvánnak.
Somogyi Lajos hegybíró elmondta,
hogy sajnos az idôjárás miatt a borok
nem a legjobb évjáratúak, de ez jel-
lemzô most Magyarország borterme-
lésére. Az itt termelt borok azonban
országos szinten is megállják a he-
lyüket. Danka Imre, a hegyközség el-
nöke szerint az itteni borok széles
körben ismertek, különleges, egyedi
íz és illat jellemzô rájuk. Nagykeres-
kedelmi forgalomban nem találha-
tóak meg, egyéni értékesítési csator-
nákon keresztül kerülnek a vendég-
lôkbe és a kisebb üzletek polcaira.

»NAGY ANDREA

Borlovagok avatása

Üzenet egy cipô sarkában
Az ajtószárfa mögül egy cipôsarok
került elô egy ház bontásakor a Hor-
váth Elek utcában. A munkát végzôk
nagy meglepetésére egy összehaj-
tott füzetlapot találtak benne, rajta
ceruzával írt szöveggel. Sajnos az idô
megtette hatását, nem a nedvesség,
hanem a szárazság miatt darabokra
esett szét a papír. Elpizslett, szokták
mondani a régiek. 

Ami egyértelmûen olvasható, az a
következô: „Ivánkovits Dezsô szaba-
dulni (fog) április 27-én. Nagy László

…mûhelyében 20 éves. Káldi János
22 éves, Proiszl István tanonc. Aki ezt
az írást elolvassa, gondoljon velem,
ki már (akkor) halva (leszek). A jó Is-
ten segélje meg, aki ezt a levelet
megtalálja. Hiszek egy Istenben (Hi-
szek egy hazában, Hiszek Magyaror-
szág feltámadásában.) Zárójelbe a
kiegészítést tettem. Isten áldja a …
tisztes ipart. 1928. április 27. Celldö-
mölk, Horváth Elek utca.”
Mit ehet ebbôl a valóban érdekesnek
tûnô üzenetbôl megtudni? Ez volt
számomra a kérdés. Kik voltak az
írást elhelyezôk? Elsô pillanatra úgy
tûnt, ezekkel a nevekkel mintha már
találkoztam volna valahol. 1987-ben
jelent meg a celli iparos-tanonckép-
zés százéves története, a kötet szer-
kesztôjeként emlékeztem a Proiszl
névre. 1928. április 17-én a tanoncis-
kola kiállítást rendezett a tanoncok
munkáiból. A legjobbak 10, 5, 4, 3, 2,
1 pengô jutalmat kaptak, ami szép
pénz volt akkoriban. Proiszl István 5
pengôt kapott, mint asztalos. Nagy
László az 1932-ben alakult Katolikus
Kör névsorában szerepel. Asztalos, la-
kik a Horváth Elek utca 12. számú
házban. Valószínûleg azt a házat bon-
tották most.
Ivánkovits Dezsô – több megkérde-
zett idôs celli véleménye szerint –
szintén asztalos volt. Önállósulások
után Ivánkovits és Proiszl mint roko-

nok, mûhelyt nyitottak a mostani
Csontváry patika helyén. Azonban az
1930-as évek névmagyarosítási idô-
szakában Ivánkovitsból Sasvári,
Proiszlból Völgyesi lett. A község
szolgálatában állt, mint hajdú-rendôr,
Vitéz Káldi János. A Káldi már koráb-
ban Koledából magyarosított név.
Gyermekei közül János asztalos volt,
Nemesdömölkön laktak.
Miért helyezhették el a fenti írást a
cipôsarokban? A kérdésre több válasz
adható. Szokás volt új ajtóküszöb alá
vagy a homlokrész fölé tárgyakat el-
helyezni. A régi hiedelemvilág to-
vábbélése ez, ugyanúgy, mint a talált
lópatkónak az ajtószárfára helyezése.
Régen, ha elkészült egy épület, a
zárkô elhelyezése, rá kalapácsütés
jelezte a befejezést. A zárkôbe szin-
tén szoktak különbözô dokumentu-
mokat, tárgyakat elhelyezni. Az is va-
lószínûnek tûnik, miután asztalosok-
ról van szó, hogy ajtó elkészítése, fel-
helyezése jelentette a vizsgamunkát,
amire Ivánkovitsnál van utalás, ô ír-
hatta a levelet is. Fiatal koruk ellené-
re komoly munkát végeztek, a kezük
alól kikerült termék túlélte ôket. Ér-
dekelte ôket a napi politika, erre utal
a Magyar Hiszekegy. A tisztes ipar
említése a Katolikus Legényegylet
mûködési szabályzatában fordult elô,
arra utal, hogy ôk is tagok voltak.

»KÁLDOS GYULA
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Szombathelyen a Derkovits iskolában
rendezték meg a kismenedzserek or-
szágos versenyét. Az elôzetes meg-
mérettetések alapján hat általános
iskola – köztük a celldömölki Gáyer –
csapata szerzett jogot a részvételre.
A diákoknak rendezvényszervezô vál-
lalkozás létrehozását kellett megter-
vezniük. A feladatok gyakorlatiasak,
ám annál nehezebbek voltak. Többek
közt logót kellet tervezni, üzleti ter-
vet készíteni, na és álláshirdetést
„közzétenni”. Emellett még reklám-
filmet is kellett alkotni. A celli csapat-

nak minden nagyszerûen sikerült, ám
a reklámfilmet a zsûri aláértékelte,
így – fájdalmukra – fél ponttal lema-
radtak a dobogóról, és végül a ne-
gyedik helyen végeztek. A hetedik
osztályos Beleznai Kinga végig ver-
senyben volt az Év kismenedzsere cí-
mért, de végül más lett a gyôztes.
A csapat tagjai a fotón balról jobbra:
Deé Ervin, Zseli Dániel, Beleznai Kin-
ga, Hosszú Zsófia és László Bálint. A
diákokat Bene Csilla tanárnô készítet-
te fel.

»VÖLGYI L.

A Diák- és Ifjúsági Újságírók Egyesü-
lete pályázatot írt ki több kategóriá-
ban, köztük az Év Diákrádiósa cím-
mel, melyre bármilyen iskolatípus-
ban tanuló diákok jelentkezhettek. A
Szent Benedek Katolikus Általános Is-
kolában négy éve mûködô Benedek
Rádió is jelentkezett a versenyre. Ke-
rekes Gábortól, a csoportot vezetô ta-
nártól megtudtuk, hogy a média
szakkörön húsz diák ismerkedik a rá-
diózással, sôt az utóbbi idôben már
újságírással és kamerázással is kezd-
tek foglalkozni. A gyerekek nagyon
lelkesen rádióznak az iskolában. Min-
den nap van adás, mindig mások ké-
szítik a mûsort. Reggelente zenés
mûsor várja a diákokat, majd a máso-

dik szünetben is van adás. Van töb-
bek között slágerlista, kívánságmû-
sor, beszélgetôs mûsor és közvetítés
az iskolai csocsó-bajnokságról.
Az idei tanévtôl a felsôsökön kívül ne-
gyedikes tanulók is jelentkezhettek a
szakkörre. Közülük hárman gondolták
azt, hogy részt vesznek a pályázaton.
Simon Natália, Cseke Evelin és Pungor
Dávid a csodálatos állatvilágról készí-
tettek egy beszélgetést. Natália és
Evelin tette fel a kérdéseket Dávidnak,
aki a sulirádióban inkább a keverô-
pultnál tölti szívesen az idejét. A 15
perces anyagot CD-re vették fel. Ter-
mészetesen több napig tartott, míg
végleges formájába öntötték a beszél-
getést. A celli gyerekek pályázata tet-

Kertész leszek címû mûsorával lépett fel az Eötvös Loránd Általános Iskola iro-
dalmi színpada a Kresznerics Ferenc Könyvtárban. A május 11-ei rendezvé-
nyen József Attila emlékére rendeztek felolvasóestet.

A megyei „Észt csiszoló”  kétfordulós matemati-
kaversenyének 7. évfolyamosok kategóriájában
ötven tanuló vett részt. Az összesített pontszám
alapján elsô helyen végzett Farkas Mária, a
Gáyer Gyula Általános Iskola Gyógypedagógiai
Tagozatának tanulója.

Hetényi Gergely a korábbi években celldömölki
általános iskolás diákként megyei sikereket ért
el több tantárgyból is. Jelenleg az ELTE Apáczai
Csere János Gimnázium tanulója. Az idei tanév-
ben kémiából a budapesti verseny megnyerése
után az Irinyi János Középiskolai Kémia Verseny
országos döntôjén elsô helyezést ért el. A meg-
mérettetés négy szakaszból állt. A döntôt április
29. és május 1. között rendezték meg a Szegedi
Tudományegyetemen. 

Kismenedzserek versenyeztek

„Benedekes” diákrádiósok

szett a bírálóknak, és harmadik díjjal,
könyv és CD ajándékokkal jutalmazták
ôket a budapesti díjkiosztón.

»VASS VERA

Iskolai hírekVersünnep a könyvtárban

fotó: völgyi lászló
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Sok jóérzésû ember segít abban,
hogy a gyepmesteri telepen az álla-
tok minél jobb ellátásban részesül-
jenek. Vállalkozók és magánszemé-
lyek felajánlásából fejlesztették a
telepet.

Hétszázezer forint gyûlt össze a Cell-
dömölk Városért Alapítványnál a
gyepmesteri telep kennelsorának fej-
lesztésére.
12 új kennel készült el mintegy ki-
lenc nap leforgása alatt. A kennelek
nagyobbak, tágasak, egy nagy testû,
de szükség esetén két kisebb testû
kutya is kényelmesen elfér bennük,
tudtuk meg Schimmer Gyôzô gyep-
mestertôl. A kennelek rácsos alapele-
meit egy német állatvédô egyesület-
tôl kapták, a tetô és az ajtók anyagát
itthon szerezték be, majd állították
össze a kenneleket. A német állatvé-
dô egyesület ezen kívül még hat új
kutyaóllal is segítette az állatok még
jobb elhelyezését. A kennelsorral egy
idôben készült el az új derítô is, aho-
va a szennyvíz és a lakosság által a

telepre vitt elpusztult kisállatok ma-
radványait gyûjtik össze. A fedett he-
lyiségben tárolják a takarításhoz
szükséges eszközöket is. Van egy fü-
vesített terület, ahol biztosított a
négylábú jószágok sétáltatása.

A celldömölki lakosok 2005 áprilisától regisztráltathatják igényüket a házhoz
menô szelektív hulladékgyûjtésre a Celli HUKE Kft. irodájában (Temesvári u.
16.). Akik jelentkeznek, díjmentesen kapják meg a sárga színû, nyakánál
összehúzható, 80 literes, emblémázott mûanyag zsákokat. A sárga zsák csak
és kizárólag a csomagolási hulladékok szelektív gyûjtésére használható.

Mi kerülhet a zsákba? A zsák csomagolási hulladékok, a fém-, a mûanyag, a
papírcsomagolások és az italos kartondobozok gyûjtésére szolgál. Kérjük, üve-
get ne tegyenek bele, mert ha eltörik, könnyen kivághatja a zsákot, és
balesetet okozhat. A hulladéknak minden esetben tisztán, szükség esetén el-
mosva kell a zsákba kerülnie, mert ez a hasznosításuk egyik alapfeltétele.
A fémhulladékok közül a zsákba gyûjthetjük az alumínium italdobozokat, az
alumínium tálcákat, alufóliát, a konzervdobozokat, az üvegek fém záróele-
meit, kupakokat és az egyéb fém csomagolóanyagokat. A papírhulladék gyûj-
tésénél vegyük figyelembe a zsák méretét, csak a kisebb papírhulladékokat
tegyük bele, például papírzacskókat, teás vagy fogkrémes dobozokat. A mû-
anyag hulladékok közül a zsákba tegyük az üdítôs és az ásványvizes palacko-
kat, a különbözô zsugorfóliákat, bevásárló reklámtáskákat, a kozmetikai és
tisztítószerek flakonjait. A zsákba kerülhetnek a tejes vagy gyümölcsleves ita-
los kartondobozok.
Kérjük, hogy a megtelt zsákokat lezárva, a gyûjtônapokon, minden hónap má-
sodik szerdáján a ház elé helyezzék ki. A begyûjtés elsô napja: június 8.
A vegyes, nem hasznosítható hulladék nem kerülhet a sárga zsákba, mert
azokat a gyûjtôjárat munkatársai nem viszik el, az ingatlanok elôtt hagyják.
Köszönjük az együttmûködését!
További információ: 
Celli HUKE, Celldömölk, Temesvári u. 16. Telefon: 95/423-050.

Fejlesztés a gyepmesteri telepen

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk a gyepmes-
teri telep fejlesztésében nyújtott
adományokért.

Az adományozók és segítôk: Cell-
dömölk Városért Alapítvány, Állat-
gyógyszertár, Antók Nyomda Kft.,
Apáczai Kiadó Kft., Bagics László,
Bakó Trex Kft., Balogh Zsolt, BGMT
Állatvédô Egyesület, Celldömölk
Város Önkormányzata, Cell-Ferr Bt.
Vasudvar, Celli Green Kft., Celli
Laguna Bt., Csönge Önkormányza-
ta, Dancs Miklós, Deéné Janics Zita,
Dr. Horváth András, Dr. Kereszty
Gábor, Dr. Kovács Antal, Dr. Payr
Hugó és dr. Somogyvári Anna, Dr.
Varjú Gábor, Ferenczy Sándor,
Fodat Kft., Forró Sándor, Hencz Bar-
bara, Hopper Kft., Huszár György,
Indefco 2000 Kft., I-Nett Kft., János-
háza Önkormányzata, Kemenesmi-
hályfa Önkormányzata, Kemenes-
sömjén Önkormányzata, Karakó
Önkormányzata, Kemenesaljai Ker
és Szolg., Kemenes Fém Bt., Klub
Szendvics Ételbár, Kovács Csaba Ár-
pád, Kovács és Kovács Kft., Kovács
Jenôné, Kovács Péter, László Dóra,
László Tiborné, Makkos István,
Mávépcell Kft., Mersevát Önkor-
mányzata, Molnár-Molnár Kft.,
Nagysimonyi Önkormányzata,
Nekro Kft., Nemeskeresztúr Önkor-
mányzata, Németh László, Ónodi
István, Ostffyasszonyfa Önkor-
mányzata, Pápoc Önkormányzata,
Poós István, Prakticell Kft., Sághegy
Bt., Sárvári Family Kft., Schimmer
Andrea, Schimmer István, Seton
Kft., Söptei Józsefné, Szabó Gabriel-
la, Szabó József, Szalai Szaki, Tömô
Ákosné, Viola Kft., Zsiray Károly.

(X)

Zsákos hulladékgyûjtés

Jelenleg 25 kutya van a telepen, de
még tíz állat befogadását tudják biz-
tosítani. Schimmer Gyôzô gyepmes-
ter számára misszió ez, mivel szeret-
né, hogy az állatok minél humánu-
sabb ellátásban részesüljenek, de
legfontosabbnak azt tartja, hogy ren-
des gazdihoz kerüljenek majd.

»NAGY ANDREA  
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Megkérdeztük
» válaszoltak Mozgunk-e eleget?

Van egy 15 hónapos kisfiam,
naponta egyszer sétálunk a
városban. Tömbházban la-
kunk, ahol sok a kisgyerekes
anyuka. Amikor csak lehetsé-
ges, együtt sétáltatjuk a gye-
rekeket. Van a Ság hegyen
pincénk, amikor csak tehet-
jük, oda is kijárunk. Szeretek
biciklizni. Amikor még nem
volt meg a baba, Mesteribe
és Borgátára is elmentünk
fürödni. Amikor csak tehet-
tük, biciklivel indultunk el a
fürdôre. Fontosnak tartom a
mozgást. Szeretek a jó leve-
gôn lenni, ez fontos a kisfiam
miatt is.

Fontosnak tartom a mozgást.
Nekem különösen, mivel fod-
rász vagyok. Sokat kell áll-
nom, ami nagyon fárasztó.
Ezen kívül egész nap zárt he-
lyiségben vagyok. Ha csak te-
hetem, biciklizem vagy sétá-
lok. A hegyi túrákat már nem
vállalom a lábam miatt. Az én
koromban a hegyi túra már
megerôltetô, ezt már megha-
gyom a fiataloknak. Azonban
amikor csak tehetjük, elme-
gyünk kirándulni. A családdal
vagy a barátokkal tesszük
meg a túrákat. Ha lehet, én in-
kább városokat nézek meg
szívesen és sétálgatok.

Focizni szoktunk a haveri kör-
rel. Most is készülünk a mûfü-
ves bajnokságra. Nekem a
kertmûvelés is mozgásnak szá-
mít. Nagyon nagy területû a
kertünk, akad benne tennivaló
elég. A családdal szoktunk bi-
ciklizni a környéken. Mersevát-
ra is ki szoktunk biciklizni, ott
sok az ismerôs, ôket látogatjuk
meg ilyenkor. Másodikos a kis-
lányom, nagyon szereti ezeket
a biciklis túrákat, csak még ha-
mar elfárad. A Ság hegyig is el-
tekerünk, fel is mászunk a
hegyre, bebarangoljuk. Pápára
és Sárvárra is járunk az uszodá-
ba fürödni.

82 éves vagyok. 1983-ban
mentem nyugdíjba, mint test-
nevelô tanár. Sokat mozgok
ma is, rendszeresen járok tor-
názni. Sokat kirándulok a Ba-
latonra, mert van ott egy öreg
házunk, de mióta a férjem
meghalt, már kevesebbet va-
gyok ott. Többnyire akkor me-
gyek, ha valaki a családomból
jön velem. Sokat mozgok, ez
tartja karban az embert. Mivel
sokat mozgok, kevesebbet
vagyok beteg, kevesebb
gyógyszer kell. Az egyedüllét
nagyon rossz, de többször le-
jövök a parkba, jól esik be-
szélgetni az emberekkel.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: nagy andrea

Szerdahelyi
Tamara

Böcskör 
Józsefné

Simon Zsolt Deák Jenôné

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
Júniusi központi orvosi ügyelet (Csontváry Patika, Telefon: 95/423-742

1. szerda Dr. Kovács Zoltán Vida Leventéné
2. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
3. péntek Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
4. szombat Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné
5. vasárnap Dr. Márton Katalin Karádi Ferencné
6. hétfô Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin
7. kedd Dr. Bérdi Gusztáv Vida Leventéné
8. szerda Dr. Nagy János Karádi Ferencné
9. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
10. péntek Dr. Szente Tamás Vida Leventéné
11. szombat Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
12. vasárnap Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin
13. hétfô Dr. Palatka János Tompa Kálmánné
14. kedd Dr. Mesterházy Zsuzsanna Karádi Ferencné
15. szerda Dr. Kiss Imre Horváth Katalin
16. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Tompa Kálmánné
17. péntek Dr. Mesterházy Gábor Karádi Ferencné
18. szombat Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
19. vasárnap Dr. Tôzsér Mária Tompa Kálmánné
20. hétfô Dr. Gájer Tatjána Karádi Ferencné
21. kedd Dr. Palatka János Horváth Katalin
22. szerda Dr. Mesterházy Gábor Tompa Kálmánné
23. csütörtök Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
24. péntek Dr. Schrott Olga Horváth Katalin
25. szombat Dr. Kassas M. Khaled Tompa Kálmánné
26. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
27. hétfô Dr. Tôzsér Mária Horváth Katalin
28. kedd Dr. Schrott Olga Vida Leventéné
29. szerda Dr. Bérdi Gusztáv Karádi Ferencné
30. csütörtök Dr. Kiss Imre Horváth Katalin
Az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Celldömölkön az önkormányzat tulajdonát képezô alábbi ingat-
lanok kerülnek árverésre.

A Radnóti utcában: 2500 Ft/m2 (áfával) 7 db ingatlan 759
m2-tôl 1304 m2-ig
(A közmûvek kiépítése, rákötése és a hálózatfejlesztési hoz-
zájárulás a vevôt terheli.)

A Táncsics utcában: 1500 Ft/m2 (áfával) 8 db ingatlan 700 m2-
tôl 1001 m2-ig
(A közmûvekre való rákötés és hálózatfejlesztés költségei a
vevôt terhelik.)

Beépítési mód: földszint+tetôtér, oldalhatáros beépítés.
Beépítési határidô: 4 év.
Elidegenítési és terhelési tilalom a beépítési kötelezettség
teljesítéséig, valamint visszavásárlási jog a beépítési kötele-
zettség nem teljesítése esetén a megkötött adásvételi szer-
zôdésben leírt vételárért.
200.000 Ft letéti díj lefizetése szükséges a licitálást megelôzôen.

Az árverés idôpontja: 2005. május 25. (szerda), 9 óra.
Helye: Celldömölk Város Polgármesteri Hivatalának emeleti
tanácskozója.
A licit elnyerését követôen 15 napon belül szerzôdést kell
kötni.

Bôvebb információ a polgármesteri hivatal mûszaki osztályán kap-
ható. Tel.: 95/525-810.

Lakótelkek árverése
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Közút Vasvár – CVSE 24:12 (13:6)
Vasvár, 100 nézô, NB II-es nôi bajno-
ki kézilabda-mérkôzés. Vezette: Gyu-
lasi, Vida.
CVSE: Balogh – Kertész (5),
Szomorkovits L. (4), Szomorkovits A.
(1), Juhász (2), Bödör, Hende. Csere:
Mendel – Fûzfa. Edzô: Molnár János.
Molnár János: Végre újra csapatként,
játék iránti alázattal rendelkezett a
társaság. Sajnos Szomorkovits Ad-
riennt sérülése után kórházba kellett
szállítani.
Ifjúsági mérkôzésen 34:11 arányú ve-
reséget szenvedtek a celliek.

CVSE – Kisbér 22:22 (13:8)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 100
nézô, NB II-es férfi bajnoki kézilabda-
mérkôzés. Vezette: Békés, Hofbauer.
CVSE: Dénes – Kormos (5), Csitkovics
(3), Koronczai, Erôss (1), Tóth A. (9),
Jakab (1). Csere: Vincze (1), Sali (2),
Bakonyi. Edzô: Mátés István.
Mátés István: Jól kezdtünk, és végig
vezettünk a mérkôzésen. Az utolsó 5
percben a hibák megbosszulták ma-
gukat, de ezzel a döntetlennel meg-
van a hôn áhított dobogós helyezés.
Ifjúsági mérkôzésen 31:30 arányú
vendég siker született.       »VASS VERA

NB II.
ÉVSE-HIDRO – CVSE-Mávépcell II. 9:9
Hiába lett miénk mindkét páros mér-
kôzés, és hiába nyerte meg Ölbei Péter
minden mérkôzését, tartalékos együt-
tesünknek ezúttal meg kellett eléged-
nie a döntetlennel. Ennek ellenére
minden rendben, csapatunk így is a
második helyen zárta a bajnokságot.
Gyôztek: Ölbei Péter 4, Teket Attila 2,
Máthé Gyula 1, az Ölbei-Teket és a
Máthé-Lukács páros.

A CVSE-Mávépcell – Balatonfüred
mérkôzést május 21-re halasztották.

Bajnok a CVSE-Mávépcell
Szombathelyen 11 csapat részvételé-
vel rendezték meg Vas megye serdü-
lô csapatbajnokságát. A mieink nagy-
szerûen helytálltak, ôk szerezték meg
a bajnoki címet. A csapat tagjai: Orbán
Renátó, Csupor Máté és Talián Csaba.

»V.L.

Elmaradt mérkôzések eredményei:
Kaposvölgye-Felcsút 1-1, Paks-Barcs
1-0, Integrál-DAC-Komló 2-0.
A május 7-8-ai forduló mérkôzéseinek
eredményei: Gyirmót-Paks 0-0, Fel-
csút-Budakalász 2-0, Veszprém-Pén-
zügyôr 3-1, Szentlôrinc-Balatonlelle
2-3, Mezôfalva-Integrál-DAC 0-3,
Barcs-Budafok 4-0, Kaposvölgye-
Komló 1-1.
A május 14-15-ei forduló mérkôzéseinek
eredményei: Budakalász-Szentlôrinc
3-1, Paks-Felcsút 1-1, Pénzügyôr-

Az Alsósági Tavaszi Napok rendez-
vénysorozatának keretében nôi
kispályás labdarúgótornát szervez az
Alsósági Tigrisek labdarúgócsapata. A
torna május 28-án reggel 8 órakor
kezdôdik az Alsósági Sportcsarnok-
ban.
Az Alsósági Tigrisek a torna után már
szabadtéri edzésekkel készülnek egy
salgótarjáni kupára és a II. Vulkán
Futball Fesztiválra. A csapat továbbra
is várja azok jelentkezését, akik a
labdarúgás iránt kedvet éreznek.

Sikeresen szerepeltek az Eötvös Lo-
ránd Általános Iskola csapatai az
Adidas Országos Gyermek Bajnoksá-
gon. A 2. korosztályos fiúk a nyugat-
dunántúli régió döntôje után az or-
szágos döntôbe kerültek. A regioná-
lis döntôn öt gyôzelemmel, tíz pont-
tal végeztek az elsô helyen. A csa-
pat tagjai:  Somlai Zoltán, Kovács
Adrián, Boznánszki Gábor, Esztergá-
lyos Máté, Pesti Tamás, Velencei
Balázs, Németh Bálint, Virágh Mar-
tin, Várnai Levente, Heim Martin,
Varga Benjamin. Edzô: Süle Nándor.
Az országos döntôben – május 21-

22-én Siklóson – nyolc csapat mér-
kôzik egymással.
A 4. korcsoportos leányoknak – bár
remekül helyt álltak a regionális dön-
tôn – egy gólon múlt az országos
döntôbe jutásuk. A második helyen
végzett csapat tagjai: Csupor Erika,
Somogyi Alexandra, Nagy Bettina,
Gôcze Evelin, Erdész Anett, Lisztes
Martina, Németh Réka, Németh Ni-
koletta, Németh Vivien, Horváth Pat-
rícia, Károlyi Mónika, Szabó Alexand-
ra, Prépost Nikoletta, Varga Marietta,
Magyar Lilla. Edzô: Süle Nándor, se-
gítségére volt Geiger Csilla.

Dobogós a férfi csapat
Az NB II-es kézilabda-bajnokság utolsó elôtti fordulójában a CVSE nôi csa-
pata Vasváron, a férfi együttes hazai pályán Kisbér ellen lépett pályára.
Mátés István gárdájának egy pontot kellett szereznie a dobogó harmadik
fokának megszerzéséhez, ezt be is gyûjtötték, így az utolsó forduló ered-
ményétôl függetlenül már harmadik helyezettek.

Asztalitenisz

Eötvös-kézilabda

Nôi fociLabdarúgás Barcs 0-2, Soroksár-Kaposvölgye 2-0,
Balatonlelle-Mezôfalva 4-0, Komló-
Veszprém 3-3, Budafok-Gyirmót 0-4. 
A május 21-22-ei forduló mérkôzései:
május 21. Celldömölk-Balatonlelle
17.00 óra, Gyirmót-Felcsút, Veszp-
rém-Soroksár, május 22. Szentlôrinc-
Paks, Mezôfalva-Budakalász, Kapos-
völgye-Integrál-DAC, Barcs-Komló,
Budafok-Pénzügyôr.
A május 29-ei forduló mérkôzései: Buda-
kalász-Celldömölk 17.00 óra, Paks-
Mezôfalva, Felcsút-Szentlôrinc, Kom-
ló-Budafok, Soroksár-Barcs, Integrál-
DAC-Veszprém, Balatonlelle-
Kaposvölgye, Pénzügyôr-Gyirmót.
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Celldömölki VSE-CELLMODUL–Soroksári
SE 3-0 (1-0)
Celldömölk, május 7., 400 nézô, NB
II-es labdarúgó-mérkôzés, vezette:
Kökény (Zámbó, Raff).
Celldömölk: Tóth – VAJDA, Subicz,
Csákvári, HUDÁK – MANGANELLI
(Pungor N. 88. p.), Palkovics, Bodor,
BEKE (Somogyi 85. p.) – SZABÓ, Hegyi
(Németh J. 79. p.). Edzô: Sebestyén
Attila.
Soroksár: Kurlicz – Papp, Kaszás, Cseri,
FABRÓ – Szôke (Makovi 60. p.) TÓTH
A., Takács, CHROBÁK – Nagy, Bene
(Serczel a szünetben). Edzô: Elekes
József.
Remek iramú mérkôzésen, magabiz-
tos gyôzelem a 3. helyezett Soroksár
ellen, akik ezzel a vereséggel a ta-
bellán eggyel lejjebb kerültek. A 27.
percben büntetôbôl született meg a
hazai vezetés. Vajda tört be a 16-os-
ra, ahol Bene buktatta. A 11-est Sza-
bó Levente, akinek a 14. percben
leadott fejese a kapufát találta teli-
be, most a bal sarokba lôtte a labdát.
(1-0). Az 51. percben Szabó lövését
újólag a kapufa mentette. Egy perc-
cel késôbb azonban mesterien ugrat-
ta ki középen Manganelli Attilát, aki
rávezette a kapusra a labdát, majd
laposan a bal alsóba gurított. (2-0).
Az 59. percben Bodor került az ötö-
sön tiszta helyzetbe, de fordulatból
nem találta el a labdát. A 83. perc-
ben Szabó, Hudák, majd újra Szabó a
labda útja. A csatár az alapvonal kö-
zelébôl Bekéhez játszott, aki tisztára
játszása után lôtt a hálóba. (3-0). A
87. percben a csereként beállt Né-
meth Józsefet Cseri rántotta le a 16-

oson belül. A megítélt 11-es rúgást
maga a sértett végezte el, de gyen-
gén helyezett bal sarkos lövését
Kurlicz kivédte.

MEDOSZ SE-Mezôfalva–Celldömölki VSE-
CELLMODUL 0-1 (0-0)
Mezôfalva, május 11., 100 nézô, NB
II-es labdarúgó-mérkôzés, vezette:
Berger (Filus, Forgács).
Mezôfalva: Papp – Szalai, MASINKA,
Hajnal, NAGY – BENCZIK, Móricz
(Dömény 70. p.), Fejes, HUBER –
Facskó, Právics. Játékos-edzô:
Masinka László.
Celldömölk: Tóth, Vajda, SUBICZ, Csák-
vári, HUDÁK – MANGANELLI (Pungor
N. 87. p.), Palkovics, Bodor, Beke –
SZABÓ (Németh A. 82. p.), Hegyi.
Edzô: Sebestyén Attila.
A mérkôzés nagy részét végig tá-
madták a celli fiúk, de gólt csak
egyet sikerült elhelyezniük az el-
lenfél kapujába. Az elsô játékrész-
ben kimaradt helyzetek és két ka-
pufa jelezte a vendégek fölényét.
A 25. percben Manganelli emelte
át a labdát Papp kapuson, de az a
jobb felsô saroknál a kapufáról ki-
felé jött. Öt perccel késôbb egy
jobbról belôtt labdát Csákvári fe-
jelt a változatosság kedvéért a bal
felsô saroklécre. A fejes természe-
tesen most is a mezônybe pat-
tant. A 36. percben viszont a ha-
zaiak ijesztgettek. Huber távoli lö-
vését Tóth csak kiütni tudta,
Právics újból Hubert kínálta meg a
labdával, aki 14 méterrôl a felsô
lécet találta el. Az 56. percben
Hudák-Szabó-Hudák a labda útja,
majd Hudák egy csel után az alap-
vonalról visszagurított Szabónak,
aki 14 méterrôl a bal alsó sarokba
helyezett. (0-1). Az eredmény a
hazai csapatnak hízelgô.

Integrál-DAC–Celldömölki VSE-CELLMOD-
UL 0-1 (0-1)
Gyôr, május 15. 400 nézô, NB II-es
labdarúgó-mérkôzés, vezette: Ger-
gely (Kiss N., Puskás).
DAC: Molnár – OROVECZ, REIZNER, Má-
té, Csintalan (Keszei 75. p.) –
Ladiszlaidesz (Vados 46. p.), Imrik

(Szôke 75. p.), FAJKUSZ – LAKI, Oross,
Czetti. Edzô: Szapor Gábor.
Celldömölk: TÓTH – VAJDA, SUBICZ,
CSÁKVÁRI, HUDÁK (Németh J. 88.
p.) – MANGANELLI (Pungor N. 90.
p.),  PALKOVICS, BODOR, NÉMETH A.
– SZABÓ, HEGYI. Edzô: Sebestyén
Attila.
Sokak által nem várt, de megérde-
melt gyôzelem született a DAC mar-
calvárosi stadionjában. A CVSE nagy-
szerû, lelkes játékkal lepte meg el-
lenfelét, kitûnô védômunkájának és
remek összjátékának köszönhetôen
bebizonyította, hogy helye van az új
rendszerû NB II-es bajnokságban is.
A mérkôzés gyôztes gólja egy ritka
szép támadás végén, egy ritka szép
megoldásból született. Hudák és
Szabó összjáték után Hudák mértani
pontossággal emelte az ötösnél
üresen hagyott Hegyihez a labdát,
aki a levegôbôl azt nem engedte
leesni, és háttal a kapunak fordulat-
ból elegánsan a kilépô Molnár mel-
lett a kapuba helyezett. (0-1). A
mérkôzésen jól kontrázó vendégek-
nek több ígéretes helyzete volt,
melybôl egyet sikerült értékesíteni.
Védômunkájuk pedig szinte hibát-
lanra sikeredett, így megérdemel-
ten gyôztek, és foglalták el a tabel-
lán az ötödik helyet.

»TIM

Kilenc nap, három 
mérkôzés, kilenc pont

az nb ii hummel-csoport állása

1. Felcsút 26 17 5 4 57 - 27 56
2. Paks 26 14 6 6 42 - 21 48
3. Soroksár 25 12 7 6 46 - 32 43
4. Integrál-DAC 26 14 3 9 48 - 35 42
5. Celldömölk 26 12 5 9 46 - 30 41
6. Gyirmót 26 10 10 6 40 - 31 40
7. Barcs 26 11 6 9 41 - 33 39
8. Kaposvölgye 26 10 9 7 35 - 28 39
9. Veszprém 25 11 5 9 33 - 31 38
10. Balatonlelle 25 10 7 8 44 - 44 37
11. Budakalász 26 9 8 9 44 - 41 35
12. Szentlôrinc 25 10 3 12 37 - 32 33
13. Komló 25 7 10 8 30 - 29 31
14. Budafok 26 5 4 17 20 - 56 19
15. Mezôfalva 26 4 5 17 31 - 60 17
16. Pénzügyôr 25 2 1 22 17 - 81 7
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Vízszintes: 1. Az elsô fôsor 10. Ipszilon 11. A beszéd része 12.
Datívus 13. Csokiféle 15. Tetôfedô anyag 16. Egyéniségek 17.
… -ke 18. Átnyújt 19. A kutya hímje 20. Méter 21. Lent, régie-
sen 23. Innivaló 25. Futószár 26. Nitrogén 27. Hosszú idô múl-
va 30. Neutron 31. Ma kezdôdik! 32. Esztergályoz, régiesen
36. Móló eleje! 37. Ornitológus, röv. 38. Ésszel felfog.

Függôleges: 1. Észak 2. Égtáj 3. Kötôszó 4. Nagy méretû zacskó
5. Nem ezt 6. Rolószélek! 7. Volt 8. Adakozni kezd! 9. Kellemes
élmény 13. A második fôsor 14. Álnok 15. Pál, becézve 17. Ka-
pavégek! 20. Éjfélig 22. Anna és társai 24. Kaparász 28. …
András, színész 29. A fény ellentéte 33. Ízesít 34. Gramm 35.
LRA 39. A múlt idô jele 40. Dehogy 41. Névelô

Elôzô rejtvényünk helyes megfejtése: Uram, az nem a motor volt, ha-
nem az ôrangyala. Nyerteseink könyveket kapnak ajándékba, amelye-
ket a polgármesteri hivatalban, Molnár Gábor szakreferensnél vehet-
nek át. Nyerteseink: Borsodi Rozália, Celldömölk, Sági u. 149. És Ko-
vácsné Gersey Ildikó, Celldömölk, Arany J. u. 24/A. Gratulálunk!

Tévedés

– Anyu, gyere gyorsan! Az apu le akar ugrani az erkélyrôl.
– Apád félreértett.

(Folytatás a vízszintes 1. és a függôleges 13. sorban.)

Keresztrejtvény

Beküldendô a vízszintes 1., a függôleges 13.
Beküldési határidô: június 3.a
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Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket 
hangulatos kerthelyiségünkben.

Szombatonként élô zene
Koktélok, shakek, alkoholmentes koktélok. Fagyi! Fagylalt kelyhek!

AKCIÓ! 
Májusban minden háromgombócos fagylalt 

után a negyediket ajándékba adjuk.

Emlékszik még az elsô csókra? 
Fiatalsága nagy zenekaraira? Amikor még 40 forint volt egy korsó sör!

Ezt mind átélheti nálunk május 27-én, pénteken.

ZENE: MEGLEPETÉS EGYÜTTES!

Molnár Kert 
(Ligeti volt bisztró)

Celldömölk, Kassa u. 2. Tel.: 95/423-187



2005. 07. 07–13. és 08. 25–31.  
Észak-Erdélyen át Székelyföldre
68.900/fô
2005. 04. 15–17. és 09. 27–29.
Salzburg–Salzkammergut
52.900/fô
2005. 04. 21–24. 06. 23–26. 08. 18–21. 09. 15–18.
Prága–Karlovy Vary
47.900/fô
2005. 10. 13–16.
Salzburg–Chiemsee
65.900/fô
2005. 07. 21–24.
Krakko–Czestochowa
52.900/fô
2005. 05. 27–29.
Bécs
43.900/fô
2005. 07. 15–16. és 10.21–22. 
Bécs–Klosterneuburg
29.900/fô
2005. 05. 19–25. 08.04–10.  09. 06–12.
Körutazás Erdélyben 62.900/fô

Megjelentek az idei évi egyéni-, 
repülôs és belföldi 
nyaraló programfüzetek.

PROGRAMJAINK CELLDÖMÖLKI FELSZÁLLLÁSSAL, FÉLPANZIÓVAL ÉRTENDÔEK.

Ciklámen Tourist Celldömölk
Széchenyi u. 2. • Tel./fax: 95/424-616 • 06 30/630-4596

A ciklámen Tourist idei körutas ajánlataiból:

ÚÚJJRRAA  EELLKKEEZZDDÔÔDDÖÖTTTT  AA  VVAALLUUTTAAVVÁÁLLTTÁÁSS  AA  CCIIKKLLÁÁMMEENN  TTOOUURRIISSTT  UUTTAAZZÁÁSSII  IIRROODDÁÁBBAANN

Építôipari gépek bérbeadása 
(árokásó, döngölô, rakodó stb.), 
illetve építôanyag-kereskedés.

Tel./fax: 95/424-616, 06 30/630-4596

Hirdessen az Új
Kemenesaljában!

Lapunk megbízott hirdetésszervezôje Nagy Antal

Tel.: 95/525-825, 06 20/921-6324




