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Internet szolgáltatás!
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kedvezmények!

Augusztus 1-jéig, 
0 Ft-os havidíj 

bármely díjcsomagra!

Részletes tudnivalókért 
keresse internetes
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a www.cellkabel.hu 
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a Kossuth L. u. 16.
sz. alatt. 

Telefon: 

06 95/423-423

NEM ELÉG, HOGY AZ
AUTÓJA JÓL MEGY…
JÁRJON JÓL ÖN IS!

A Kolozsvár úti üzemanyagkúton 
a mindenkori árnál olcsóbban tankolhat

95-ös, 98-as és diesel üzemanyagot!
FIGYELJE AKCIÓNKAT!

Celldömölk, Kolozsvár utcában, 
a Mesteri felé vezetô úton. 

Nyitva: minden nap 6.00–21.00
Balogh Zsolt vállalkozó 
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Férfi ismerôsöm panaszkodott a mi-
nap, hogy barátai megszólták, ami-
kor egy alkalommal a konyhában
találták „fôzkörészés” közben. Pe-
dig ô csak vörösboros marhapörköl-
tet készített, ami a barátainak is íz-
lett. Ennek ellenére azzal távoztak,
hogy a fôzés az asszonyok dolga.
Magam is azok közé a férfiak közé
tartozom, akik szeretnek fôzni, és
nemcsak vörösboros marhapörköl-
tet, hanem hétköznapibb ételeket
is. A fôzést alkotó munkának tartom.
Engem is megmosolyogtak már az
ismerôseim, amikor megláttak a
konyhán a kalóriatáblás kötényem-
ben, fôzôkanállal a kezemben. Nem
röstelkedtem, mert nem hiszem,
hogy ezért szégyelleni kellene ma-
gam. Igaz, a fôzés elsôsorban az
asszonyok dolga, ám ôk azt mond-
ják, hogy a férfiak ízletesebbeket
fôznek, mert bátrabban használják a
fûszereket. (Én például hétféle fûszer-
rel készítem a kelkáposzta fôzeléket.)
Azt mondom a férfitársaimnak, ha
kedvük van hozzá, ne szégyelljék
megfogni a fôzôkanalat. 
Ha valaki ezért megszól bennün-
ket, jól fûszerezzünk be neki!

»VÖLGYI LÁSZLÓ

„Jött egy csoda. Harmatlágy, pici jó-
szág, Édes, pihegô, bimbószínû
lény… Ide küldtek, mint a cím a ládi-
kán, ide szól e homlok, szem,
száj…Völgy felett suhan a kedvem
hozzád, Szép gyerek körül lebegi or-
cád…Most már én is okos vagyok,
mindentudó szemem ragyog: apából
van az apám, anyából van az
anyám. Én meg gyerekbôl vagyok…
fehér világvég-zuhatag alatt emel-
tem ég felé gyermek arcomat… És
egy nap, tisztán emlékszem reá, nem
fértem állva az asztal alá… az élet
szép, csak bánni kell vele, s ha félre
billen kedvem kereke, helyre zök-
kenti a varázsige… Játszom én és né-
ha este fölkelek, s játszom, hogy akik
alusznak, gyerekek… Fák, csillagok,
állatok és kövek, szeressétek a gyer-
mekeimet.”

1950 óta május utolsó vasárnapja a
nemzetközi gyermeknap, melyet a
világ legtöbb országában ünnepnek.
A magyar költôk gyermekekrôl szóló
verseibôl válogatott idézetek füzéré-
vel köszöntjük mi is a gyermekeket.

Kaffka Margit: Lackó, Illyés Gyula: Új-
szülött, Weöres Sándor: Ébredés, Sza-
bó Lôrinc: Kicsi vagyok én, Illyés Gyu-
la: Emlékezés egy gyermekkori hava-
zásra, Weöres Sándor: Fû, fa, füst,
Kosztolányi Dezsô: A játék, Szabó Lô-
rinc: Ima a gyermekekért.

»Összeállította: P. HORVÁTH MÁRIA

Gyereknapi köszöntô» J E G Y Z E T

Az alsósági sportcsarnokban május 26-án,
pénteken kezdôdik az Alsósági Tavaszi Na-
pok rendezvénysorozata. 17 órakor kiállítás
nyílik Katonáné Erdély Györgyi mûvésztanár,
Németh Gyula népi fafaragó és tanítványai,
valamint a Berzsenyi iskola diákjainak alko-
tásaiból. 18 órakor megnyitó, majd ünnepi
mûsor következik óvodások, néptánccsopor-
tok közremûködésével. 20 órától nosztalgia-
bál lesz a Fény trióval, fellép a kemenesma-
gasi Septeam musical együttes. Szombaton
7 órakor a zeneiskola fúvószenekara tart éb-
resztôt, 8 órakor kezdôdik a nôi labdarúgó-
torna. 14 órától a Ság hegyen a Kráterhang-
versenyen a pápai, a szigetszentmiklósi, a
pilisvörösvári és a celldömölki fúvószeneka-
rok adnak koncertet. 20 órakor szabadtéri
diszkó kezdôdik. Vasárnap 8 órakor utcák-te-
rek labdarúgó-bajnoksága kezdôdik. 15 órá-
tól kézmûves foglalkozások, arcfestés, asz-
falt-rajzverseny, bandériumi lovas bemutató
lesz. 16.30 órakor a Soltis Lajos Színház a
Csizmás Kandúr címû mesejátékot adja elô,
17.30 órakor a Garabonciás együttes lép fel.
18 órakor a budapesti Kékmadár kórus ad
koncertet az alsósági evangélikus templomban.

Alsósági napok

Fakanál

köszöntjük a kisebb-nagyobb gyermekeket, 

felvételünkön a bölcsôdések 

fotó: völgyi lászló

Idén nagyon hamar kikeltek az elsô
szúnyoglárvák. A tavalyi szúnyogin-
vázió elkerülése érdekében Celldö-
mölk önkormányzata megpróbálja
megtalálni a leghatékonyabb módját
a vérszívók megsemmisítésének.
Dummel Ottó, a polgármesteri hiva-
tal mûszaki osztályának vezetôje el-
mondta, hogy a szúnyoggyérítéshez
az Országos Tisztiorvosi Szolgálat en-
gedélye szükséges, amit az önkor-
mányzat már megkapott. A kérelmet
az irtással megbízott vállalkozó adta
be, és a vállalkozói szerzôdést is meg-
kötötte már a hivatal a kôszegdorosz-
lói székhelyû AERO-KOMPLEX Kft.
képviselôjével. A szerzôdésben kü-
lönbözô feltételeket is lefektettek,
így többek között például az irtást
végzô helikopter típusát is meghatá-
rozták, illetve a vegyszert is megne-
vezték, amivel majd az irtás történik.
A kft.-vel az önkormányzatnak szep-
tember 30-ig van szerzôdése, de ez
szükség szerint meghosszabbítható.
A permetezés bármikor elindítható,
amennyiben az önkormányzat anyagi
forrásai ezt lehetôvé teszik.

Celldömölk egész területének, minte-
gy 625 hektárnak egyszeri permete-
zése egymillió 200 ezer forintba ke-
rül. A fokozottan veszélyeztetett he-
lyeken részleges permetezésre is van
lehetôség. Ilyen hely a téglagyári tó,
a kisebb-nagyobb állóvizek, illetve a
pocsolyás részek környéke. Permete-
zési tilalom van a tájvédelmi körzet-
nek számító Ság hegy egész terüle-
tén. A szórásnál figyelembe kell ven-
ni a méhek mozgását is. Ennek érde-
kében méhkímélô technológiát kell
alkalmazni, és a permetezést reggel
5–7 óra, este pedig 7–9 óra között a
legcélszerûbb végezni, különben a
méhek nagy része elpusztulhat.
A biológiai szúnyogirtás nem károsí-
taná a természetet, csak a szúnyo-
gokat pusztítaná el, azonban ezt az
eljárást még nem vezették be, és
várhatóan a költségei is magasak
lesznek. Hogy a hagyományos mód-
szerrel mennyire lehet elvenni a
szúnyogok „csipkelôdôs” kedvét, azt
mindenki a saját bôrén megtapasz-
talhatja.

»TAKÁCS M. TÜNDE

Permettel védekeznek
a szúnyogok ellen
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A Vulkán fürdô gyerekmedencéjében május
eleje óta lubickolhatnak a kicsik. Június máso-
dik hétvégéjén a Vulkán fürdô szabadtéri me-
dencéit is birtokba vehetik a létesítmény láto-
gatói. Egyelôre a mûszaki átvételi eljárás zajlik.

A fürdô második ütemû építkezésének része a
szabad téren két medence, egy bébipancsoló és
egy élménymedence, a hozzájuk tartozó gépé-
szeti rendszer, illetve az 1250 méter mély ter-
mál kút. Május 16-án elkezdôdött a mûszaki át-
vételi eljárás, a hatóságok véleményezése után
a kivitelezô cég május végéig végzi el a javítá-
sokat, teszi meg a kiegészítéseket. Megvolt már
a 72 órás üzempróba, június elején pedig a ter-
heléses próbaüzemet tartják, tudtuk meg
Dummel Ottótól, a polgármesteri hivatal mûsza-
ki osztályvezetôjétôl. Ezen a héten a bonyolító
beadta a használatba vételi kérelmet így elin-
dulhatott az engedélyeztetési eljárás.

A nyitáshoz való készülés során a városgond-
nokság füvesíti az udvart, térburkoló összekötô
elemeket raknak le, öltözôkabinokat helyeznek
ki. Emellett épül a fürdô elôtti dísztér is. Május
elején a gyerekek számára megnyitották az ud-
vari medencét, ami a tartós meleg idô esetén
bizonyára közkedvelt lesz a kicsik körében.
A Vulkán fürdô szabadtéri medencéit hamaro-
san élvezhetik a látogatók. Június 9-én Celldö-
mölkön lesz a Vas megyei sportnap, amikor a
közönség megtekintheti a szabadtéri medencé-
ket, másnap pedig birtokba is vehetik azokat.

»T.G.

Hamarosan átadják
a medencéket

a csúszdamedencét már birtokukba vették a gyerekek

Közmeghallgatást tartottak az alsó-
sági városrészen május 11-én este.
A szokottnál kisebb érdeklôdés ki-
váltó gyûlésen a költségvetésrôl,
útjavításokról is szó esett.

Az Alsóságon lakókat várták a gyûlés-
re az iskola sportcsarnokába. A város-
részi tanácskozáson a szokottnál jó-
val kevesebben, alig félszázan voltak
kíváncsiak az aktuális ügyekre, ame-
lyeket Döme László részönkormány-
zat-vezetô vetett fel elôször. A köz-
meghallgatáson részt vett Fehér
László polgármester, Baranyai Attilá-
né dr. jegyzô, Mesterháziné Kovács
Lilla, a polgármesteri hivatal pénzü-
gyi osztályának vezetôje, Dummel
Ottó mûszaki osztályvezetô, valamint
a részönkormányzat képviselô-testü-
leti tagjai.
Döme László felvezetésében elismer-
te, hogy Celldömölk sokat fejlôdött
az elmúlt években, azonban a két ki-
sebb városrész, Alsóság és Izsákfa a
perifériára szorult a fejlesztések te-
kintetében. A településrészi vezetô
szerint a befizetett adók arányában
több fejlesztést vártak volna el.
Leginkább az utak rendbetételének
elmaradását fájlalta. A legnagyobb
városi fejlesztés, a fürdôépítés kap-
csán elmondta: a Cell és Ság közötti
létesítmény amiatt is jótékony hatás-
sal lesz a városrészre, mert az ott lé-
vô ingatlanok árainak felértékelôdé-
sét vonhatja maga után. Fehér László
emlékeztetett arra, hogy ebben a cik-
lusban építették ki az új kábelteleví-
ziós hálózatot, buszöblöt alakítottak

ki, az iskolában és az óvodában ki-
sebb fejlesztések történtek. A telepü-
lésrészen lévô, Ság hegy alatti raktár-
telep lebontásával nemcsak a táj ké-
pe lesz egységesebb, hanem idegen-
forgalmi centrum kialakításával –
amelyhez keresik a pályázatokat –
hasznosítani tudják a területet. Szólt
az Alsóságra vezetô kerékpárútról,
amely már az elmúlt évben besza-
kadt, a javítása azonban mintegy
negyvenmillió forintba kerülne, ami-
hez – állami út lévén – központi for-
rást vár a város, emiatt folynak is az
egyeztetések a közútkezelô társaság-
gal. Baranyai Attiláné dr. az illegális
szemétlerakással kapcsolatban kie-
melte, hogy egy konzorciummal
együttmûködve, pályázaton támoga-
tást nyertek a Somogyi Béla utcában
lévô szeméttelep rekultivációjára.
A közmeghallgatáson felvetôdött kér-
désekre válaszolva egyebek mellett
elhangzott, hogy a közeljövôben át-
nézik a helyi járatos buszmenetren-
det, és figyelnek arra is, hogy az al-
sóságiak busszal juthassanak ki a
használtcikk-piacra. A város készülô
rendezési tervét a részönkormányzat
irodájában is megtekinthetik majd.
Az alsóságiak közül többen a csapa-
dékvíz-elvezetô rendszer hiányossá-
gaira hívták fel a figyelmet, és szóba
került a játszótér is, ahol megrongál-
ták a padokat. A jelen lévô vezetôk
biztosították az aggódókat, hogy ke-
resik a megoldást a csapadékvíz el-
vezetésére, és a játszóteret is rendbe
teszik május végéig.

»TULOK G.

Május 31-én tartja soros ülését a város önkor-
mányzatának képviselô-testülete. Az ülésen az
elmúlt négy évben végzett tevékenységérôl
számol be az egészségügyi és szociális bizott-
ság, és egyebek mellett szó lesz a hulladékgaz-
dálkodásról és környezetvédelemrôl is.

a szokottnál kevesebben vettek részt az alsósági közmeghallgatáson

Városrészi tanácskozás

Testületi ülés
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Tisztelt Olvasók! Remélem, Önök is
úgy gondolják, hogy a folyamatosan
megújuló városközpont Celldömölk
javára vált. Baloldali kormány mellett
baloldali polgármesterként sikerült
elérni azt, amit az elôzô, jobboldali
polgármester jobboldali kormány
mellett nem tudott megvalósítani.
Megépült a körforgalom, ezáltal biz-
tonságosabb lett a közlekedés, átala-
kult, megszépült a fôtér.
Nézzük a folyamatot, ami idáig veze-
tett. Az elôzô önkormányzati ciklus
képviselôjeként tudtam arról, hogy a
Vas Megyei Közútkezelô Kht. a me-
gye városaiban csomópontokat épít,
melynek részeként körforgalmat ala-
kítanak ki, illetve rendbe teszik a vá-
rosközpontot. Mindezt kiemelt állami
feladatként végezték. Celldömölkön
is ezt szerette volna megvalósítani a
városvezetés, a tervek el is készültek.
A tervek elkészítéséhez az Unitef Mû-
szaki Tervezô és Fejlesztô Kft.-nek
száz százalékban állami finanszírozá-

sú megbízást adott a Vas Megyei
Közútkezelô Kht. Az egyeztetések
1999-ben kezdôdtek, a tervek 2000
novemberében készültek el. Makkos
István a kormánynál próbált kapcso-
latot találni, hogy állami beruházás-
ként Celldömölkön megvalósuljon,
de nem sikerült neki. Hozzá tartozik,
hogy Makkos István a beruházáshoz
úgy vállalt 15 millió forintos önrészt,
hogy mögötte nem volt képviselô-
testületi határozat, és a város az évi
költségvetésében sem volt betervez-
ve. 2002-ben, mikor polgármester
lettem, fô feladataim között kiemel-
ten kezeltem a városközpont átépíté-
sének ügyét. Szabó Lajos országgyû-
lési képviselôvel együtt már az elsô
hetekben felvettük a kapcsolatot Ko-
vács Jenôvel, a Vas Megyei Közútke-
zelô Kht. vezetôjével. Szerettük volna
elérni, hogy a folyamat felgyorsuljon,
és minél elôbb megvalósuljon a kör-
forgalom és a tér átépítése. 2003-
ban a sorrend szerint kimaradt volna

a régió, illetve a megyei programból
a celldömölki átépítés. Hogy bekerült
az országos tervbe, az annak volt kö-
szönhetô, hogy Szabó Lajossal mi-
niszteri szinten lobbiztunk érte. A tár-
gyalások eredményeképpen azt is si-
került elérni, hogy a 209 millió forin-
tos építkezés száz százalékban állami
és megyei beruházásként valósuljon
meg. Így még a 15 millió forintos ön-
részt sem kellett hozzátenni Celldö-
mölk Város Önkormányzatának, nem
kellett emiatt a költségvetésünket
módosítani.
Az országgyûlési választások elôtti
idôszakban egy televíziós mûsorban
Makkos István Antók Zoltán társasá-
gában próbálta meg elvitatni a város-
központ átépítésének sikerét a jelen-
legi városvezetéstôl. Nem hiszem,
hogy vita tárgya: az elôzô vezetés ez
ügyben is csak tervezett, de megva-
lósítani nem tudták a tervet.

»FEHÉR LÁSZLÓ polgármester

» T U D J O N  R Ó L A  A városközpontról

Már nem csak ígérvény van róla, az
önkormányzat megkapta a Nemzeti
Kulturális örökség Minisztériumának
levelét a határozattal, hogy Celldö-
mölköt kártalanítják a Pannonhalmi
Fôapátságnak visszaadott épület
után. A 640 millió forintos kártalaní-
tási összeget 2007 és 2011 között
arányos részletekben fizeti ki az ál-
lam. A város azonban egészben jut a
pénzhez, mivel a kifizetést – a Pan-
nonhalmi Fôapátság hozzájárulásával
– egy bank vállalta át.
Közben zajlik a leendô városháza
épületének tervezése. A képviselô-
testület korábbi döntésével a mûve-
lôdési központ elôtti teret jelölte
meg helyszínül, hiszen alapvetô in-
dok volt, hogy a város központjában
legyen az épület, és ne kelljen a te-
rületért kártalanítást fizetni senkinek,
hanem a pénzt teljesen az építkezés-
re fordíthassa a város.
A tervpályázat kiírása elôtt a bíráló
bizottság tagjaként a Vas Megyei Épí-
tész Kamara és a Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal Soproni Irodája levél-
ben küldte el a véleményét az önkor-
mányzatnak az új hivatali épület he-
lyét illetôen. A Kulturális Örökségvé-
delmi Hivataltól kapott levélben
Figler András irodavezetô azt írta,
hogy mûemléki és városrendezési
szempontból is alkalmatlannak tart-

Fel kell újítani a Ság hegyi Sikló utat,
amely a tavalyi filmforgatás alatt még in-
kább tönkrement. Az önkormányzat a
kátyúzási és út-helyreállítási munkálatok-
hoz a filmforgatást végzô cégtôl is kért
hozzájárulást. A társaság a forgatás meg-
kezdése elôtt lefilmezte az út akkori álla-
potát, el is ismerik, hogy részben ôk tették
tönkre az utat. A cég 4 millió 200 ezer fo-
rintot ajánlott fel a városnak útfelújításra,

ami a kátyúzásra és javításra elegendô
lenne, de az aszfaltozásra nem. A képvise-
lô-testület úgy döntött, hogy az aszfalto-
záshoz is kér hozzájárulást, összesen hat-
millió forintot. Mivel a filmforgatáshoz a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
adott engedélyt – hiszen a kráter állami tu-
lajdon –, és azt az Ôrségi Nemzeti Park
felügyelte, az önkormányzat ôket is kéri,
hogy járuljanak hozzá az útfelújításhoz.

Ismét a városházáról

Forgatás után útfelújítás

ják a mûvelôdési központ elé építeni
a polgármesteri hivatalt önálló épü-
letként. Azonban ha az önkormány-
zat nem talál – a mûemléki szempon-
tokat is figyelembe véve – más hely-
színt, akkor elképzelhetônek tartják a
Dr. Géfin téren az építését, de a mû-
velôdési központtal egy épülettömb-
ben. Az iroda elsôsorban azonban a
jelenlegi polgármesteri hivatal és a
templom által határolt tér északi ol-
dalára – a kis park, a volt hangyabolt
helyére – javasolja az építkezést. A
Vas Megyei Építész Kamarától érke-
zett levélben Ábrahám Ferenc okle-
veles építészmérnök, elnök által írot-
tak szerint mindkét helyen megvaló-
síthatónak tartják az épületet. Azt ja-
vasolják, hogy a kettô közül választ-

hassák ki a helyszínt a tervpályázat
során a pályázók, és adjanak építé-
szeti megoldást a felmerülô problé-
mákra. Az egyeztetések tovább foly-
nak, és a képviselô-testület is tár-
gyalja a következô ülésen.          »T.G.

szépen felújított épületet kap vissza az egyház
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Az új Országgyûlés május 16-án ala-
kult meg. A kormányalakítással Gyur-
csány Ferencet bízta meg Sólyom
László köztársasági elnök, a Tisztelt
Ház elnöke az újraválasztott Szili Ka-
talin lett. Az Országgyûlésbe a MSZP-
bôl 186 (48,19%) képviselô jutott be,
a Fidesz MPSZ – KDNP színeiben 164
(42,49%), az SZDSZ-bôl 18 (4,66%),
az MDF-bôl 11 (2,85%), az MSZP –

SZDSZ színeiben 6 (1,55%), a Somo-
gyért Egyesületbôl 1 (0,26%) képvi-
selô jutott be. A parlament öt frakció-
val – MSZP, Fidesz MPSZ, KDNP, MDF,
SZDSZ – alakult meg.  
386 képviselô tett esküt, közöttük
Kovács Ferenc, a választókerületün-
ket képviselô fideszes honatya, vala-
mint Szabó Lajos, aki az országos lis-
tán jutott be a parlament szocialista
frakciójába.
A harmadik köztársaság elsô Ország-
gyûlésében 1990–1994 között dr.
Gömbös Ferenc, a Magyar Demokrata
Fórum politikusa képviselte térségün-
ket, Vas megye 4. számú választóke-
rületét. 1994–1998 között Szabó La-
jos, a Magyar Szocialista Párt politiku-
sa, 1998–2002 között Kovács Ferenc,
a Fidesz MPP politikusa voltak a kép-
viselôink. Az elmúlt, 2002-ben kezdô-
dött ciklusban Kovács Ferenc egyéni
képviselôként, Szabó Lajos, valamint
a szintén fideszes Horváthné Stukics
Erzsébet listás mandátumot szerezve
képviseltek minket a parlamentben.

Megalakult az új 
Országgyûlés

Négy éve írták alá a szándéknyilatko-
zatot a Kemenesaljai Foglalkoztatási
Paktum mûködtetésére. Az ország
akkori elsô ilyen jellegû foglalkozta-
tási programja a kistérség, a munka-
ügyi szervezetek, a munkaadók, civil
szervezetek, középiskolák képviselôi-
nek együttmûködésével indult el. A
foglalkoztatási egyezség célja, hogy
összehangolják a humánerôforrás le-
hetôségeit a gazdasági feltételekkel.
Az elmúlt idôszakban szakképzések
valósultak meg egyes cégek és a
munkaügyi központ együttmûködé-
sének köszönhetôen.
A Kemenesaljai Foglalkoztatási Pak-
tum a helyi foglalkoztatási kezdemé-
nyezések támogatására nyert pályá-
zatot. A Nemzeti Fejlesztési Terv Re-
gionális Operatív Programja által tá-
mogatott projekt során a hátrányos
helyzetû celldömölki kistérségben fo-
lyó kezdeményezéseket hangolják
össze. A program a helyi vállalkozá-
sokat, a 25–45 év közötti nôket, a 25

év alatti fiatalokat, valamint a meg-
változott munkaképességûeket segí-
ti. A projektben a Celldömölki Kistér-
ség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása, a 28 település önkormány-
zatai, vállalkozások, iparkamara,
ipartestület, szakképzô intézmények,
munkaügyi és nonprofit szervezetek
vesznek részt. A projekt során a cél-
csoportok körében felmérik a jelenle-
gi foglalkoztatási helyzetet, helyzet-
elemzést végeznek, kidolgozzák a
foglalkoztatási stratégiát. Ez év szep-
temberéig végzik el az alapozó kuta-
tásokat, amelyek során a konkrét
munkaerôigényeket és képzési igé-
nyeket, a 25–45 év közötti nôk, a pá-
lyakezdôk, valamint a megváltozott
munkaképességûek munkaerô-piaci
helyzetét, problémáit tárják fel. A
célcsoportoknak workshopokat, vala-
mint lakossági fórumokat tartanak. A
tájékoztatásra kiadvány, plakát, CD is
készül.

»T.G.

Paktum a foglalkoztatásért

Hegyi Iván sportújságíró, a Labdarúgó VB-
könyv címû kézikönyv szerzôje mutatja be
a kötetet június 2-án 17.30 órakor a Ke-
menesaljai Mûvelôdési Központ és Könyv-
tár Kresznerics Ferenc Könyvtárában, a Ke-
menesaljai Berzsenyi Asztaltársaság ren-
dezvényén. Az est vendége lesz Tóth II.
József, az Aranycsapat merseváti szárma-
zású tagja. A rendezvényen – Rozmán Fe-
rencné, Budmil Sport felajánlása jóvoltá-
ból – a jelenlévôk között egy Adidas lab-
dát sorsolnak ki. Az egy héttel a labdarú-
gó világbajnokság elôtt kezdôdô ese-
ményre minden focirajongót szeretettel
várnak a szervezôk.

VB elôtt 
a labdarúgásról

Fogyatékossággal élô emberek szá-
mára szerveznek országos kulturális
fesztivált június 3-án 9 órától a Gáyer
Gyula Általános Iskolában. A fesztivá-
lon délelôtt és délután mutatkoznak
be a résztvevôk a tornateremben, a
rendezvényre várják a celldömölki
közönséget.

Országos fesztivál

Trianonra emlékeznek június elsô
hétvégéjén. A Ság hegyi Trianon-ke-
resztnél június 3-án 15 órakor, a ke-
menesmagasi Gesztenyés kertben jú-
nius 4-én 12 órakor kezdôdik a meg-
emlékezés.

Emlékezés Trianonra

A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal
június 1-jén, csütörtökön kihelye-
zett ügyfélfogadást tart a Dózsa
György utca 18. szám alatti irodá-
ban.  9–11 óra között jogi segítség-
nyújtó szolgálat (jogi problémák
megoldásában tájékoztatás és felvi-
lágosítás, a szociálisan rászorulók
részére ügyvéd közremûködésének
biztosítása), 11–13 óra között áldo-
zatsegítô szolgálat (bûncselekmény
következtében anyagi-testi-lelki sé-
relmet elszenvedôknek anyagi, jogi
és érdekérvényesítési segítségnyúj-
tás) lesz.
Az életüktôl és szabadságuktól politi-
kai okból jogtalanul megfosztottak
kárpótláshoz adatlapokat igényel-
hetnek.

Kihelyezett ügyfélfogadás



7

Érdekes dolog a politika. A tanköny-
vek szerint a kompromisszumok mû-
vészete. A mai magyar tapasztalat
azonban rendszeresen és derekasan
rácáfol e definícióra. Ahhoz, hogy
megismerjük a politika valós termé-
szetét, „szerencsére” nem kell túl
messzire mennünk. 
Nézzünk egy aktuális celldömölki
példát. Hosszú tudósítást láthattunk a
közelmúltban a CVTV közéleti maga-
zinjában, az OPÁL Tartálypark Rt. cell-
dömölki telephelyének bôvítésérôl.
Elöljáróban szögezzük le, Celldömölk
Város Önkormányzatának – a tudósí-
tásban sugalltakkal ellentétben – az
ügy kapcsán semmiféle takargatniva-
lója nincsen, hiszen a zárt ülés elren-
delését kifejezetten Kostyál Ferenc,
az OPÁL Tartálypark Rt. vezérigazga-
tója kezdeményezte. Az említett ri-
porthoz kapcsolódóan a szerkesztô,
dr. Fonyó Roberta beszámolt az olaj-
tározó bôvítésérôl, és helytelenítette,
hogy az önkormányzat nem támo-
gatja a komplexum jelentôs térbeli
és kapacitásbeli terjeszkedését.
Érdekes álláspont ez a média képvi-
selôjének részérôl egy olyan korban,
amikor a környezetvédelem, a ter-
mészeti értékek védelme és az élhe-
tô lakókörnyezet megóvása fontos,
kiemelt feladata minden vélemény-
formálónak. S emlékezzünk csak: né-
hány hete még ugyanezen televízió,
többszöri alkalommal, lelkes környe-
zetvédôként jelent meg a Ság hegyi
filmforgatás kapcsán, helyrehozha-
tatlan környezetrombolást emleget-
ve. Mi változott meg az elmúlt hetek-
ben, hónapokban? Mi változtatott a
gondolkodásmódon? Mi billenti át
ilyen könnyedén a nézôpontot és az
értékrendet? Miért probléma a CVTV
szerkesztôje szerint, hogy a celldö-
mölki önkormányzat meg kívánja
akadályozni az OPÁL Tartálypark Rt.
celldömölki telephelyének jelentôs
bôvítését?
Kezdjük rövid történeti áttekintéssel,
hiszen csak így kaphatunk világos ké-
pet az eseményekrôl és kórképet a
teljes valóságról. Tudom, az itt élôk
jól emlékeznek a környezetükben
történô, ôket érintô eseményekre, de
azt hiszem, egy rövid visszatekintés
hasznos lehet, hogy ne felejtkezzünk
el a város életének fontos mozzana-
tairól. Az olajtározó-létesítmény az

elôzô városvezetés, Makkos István
polgármestersége idején került Cell-
dömölk szomszédságába. A szom-
szédságába kifejezés azért is találó,
mert valamely, azóta sem teljesen
tisztázott okokból, a komplexum nem
Celldömölk, hanem Kemenesmihály-
fa területére épült. A celldömölkiek
által „idôzített bombaként” emlege-
tett létesítmény a közeljövôben több
tízezer köbméteres bôvítés elôtt áll.
A kérdés tehát a következô: Egy fele-
lôs városvezetésnek támogatnia kell-e
a városkép és az itt élôk biztonsága
szempontjából egyaránt megkérdô-
jelezhetô / megkérdôjelezendô be-
ruházást, jelesül a tartálypark bôvíté-
sét? Erre a kérdésre bizonyosan nem-
leges választ kell adnunk, fôként, ha
arra gondolunk, hogy a remélhetôleg
egyre növekvô létszámban Celldö-
mölkre látogató kirándulók sem erre
a „turistacsalogató” látványra vágy-
nak a Ság hegyrôl körbetekintve… 
Mi inspirálhatta tehát a városvezetést
folyamatosan támadó CVTV stábját,
hogy e kérdésben is – mint mindig –
az önkormányzatétól radikálisan el-
térô véleményt fogalmazzon meg?
Dr. Fonyó Robertának, mint a celldö-
mölki polgári kör társelnökének, vagy
mint a CVTV szerkesztôjének, az em-
lített riport segítségével kellett-e le-
gitimálnia az elôzô, jobboldali város-
vezetés helytelen, az olajtároló tar-
tályparknak Celldömölk szomszédsá-
gába történô letelepítését engedé-
lyezô döntését? Védenie a védhetet-
lent, a Celldömölkre telepített ve-
szélyforrást? Védenie a védhetetlen
szituációt, hogy ha már ide, Celldö-
mölk határába került az ipari monst-
rum, az elôzô városvezetés – Makkos
István vezetésével – miért nem tudta
iparûzési adó iránti igényét kemé-
nyebb tárgyalási stratégiával érvé-
nyesíteni, s így a város ez idô alatt
közel 100 millió forint összegû ipar-
ûzési adóbevételtôl esett el.
A kérdések megválaszolását a ked-
ves olvasóra bízom.  Ha sikerült ráta-
lálnia a hír hátterében rejlô igazság-
ra, bizonyosan közelebb került a poli-
tika természetének és olykor nyaka-
tekert logikájának megismeréséhez.
Egy biztos, érdekes dolog a politika,
de „én mondom a magamét”, legfel-
jebb kapok egy-két „kedves” sms-t.

»LENGYEL LÁSZLÓ politológus

Mondom a magamét…
A Vas Megyei Pedagógiai Intézet ösz-
tönzésére 2000-ben megalakult a Ke-
menesaljai Közoktatási Kistérségi
Együttmûködés. Az igazgatói munka-
közösség vezetését már második éve
Rozmán László, az Eötvös Loránd Álta-
lános Iskola igazgatója látja el. Az
együttmûködés elôzményei már a járá-
si rendszerben is megvoltak, tehát ko-
rántsem új „találmány” a közös munka.
A jelenlegi fô profil a széttagolt intéz-
mények közös céljainak összefogása.
Mivel ettôl az évtôl a celldömölki önkor-
mányzat intézményeiben megszûntek a
szakmai munkaközösségek, hatványo-
zottan fontos lett a kistérségi munka-
csoportok mûködtetése. 
A kistérségi szervezet jelentôsége az
utóbbi idôben felértékelôdött, mert a
kis iskoláknak nagy segítséget adnak
mindennapi pedagógiai, szakmai mun-
kájukhoz. Népszerûek a kihelyezett to-
vábbképzések, mint például a grafoló-
gia volt. Az egyre jobban elterjedô in-
tegrált oktatás miatt különbözô terve-
ket kell kidolgozni, ebben is nagy
szerep jut a szakmai munkaközössé-
geknek. A pedagógiai intézet szakmai-
lag sok segítséget nyújt a továbbkép-
zéseken résztvevôknek, akik egymás-
tól is sokat tanulnak, hiszen mindegyi-
kük jól felkészült, munkáját lelkiisme-
retesen végzô pedagógus, hangsúlyoz-
ta Rozmán László.
Az eddigi anyagi hátteret a Vas Megyei
Közoktatási Közalapítvány pályázati le-
hetôsége biztosította, s az idén is egy-
millió forinttal járul hozzá az eredmé-
nyes mûködéshez. Sajnos az együttmû-
ködést is fenyegeti a finanszírozás hiá-
nya, a közösségi programok megrende-
zésére nem lehet a helyi önkormányza-
toktól várni a segítséget, hisz számos
gondjuk van nekik is. Az együttmûködés
célja a gyermekek, gyermekközösségek
találkozásának megszervezése, akár
kistérségi iskolai versenyek keretében,
vagy más, kötetlenebb formákban is.
Fontosnak tartják az intézményföldrajzi
kapcsolatok kialakítását és ápolását a
környezô országok magyar iskoláival. A
kistérségen belül mikrotérségek kialakí-
tása lesz a járható út. Így mûködik már
az összevont tanulócsoportban tanító is-
kolák munkaközössége is.

»TAKÁCS M. TÜNDE

Kistérség
az oktatásban

»  H Á T T É R
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Az Eötvös Loránd Általános Iskola ki-
lenc, valamint a Gáyer Gyula Általá-
nos Iskola három 3-4. osztályos ifjú
focistája május elsô hétvégéjén
Olaszországban, Udinese környékén
tölthetett három napot az UNESCO tá-
mogatásával rendezett meghívásos
labdarúgótornán. Horvát, szlovén és
osztrák csapat mellett a celldömölki
gárda volt a negyedik külföldi csapat,
amely Észak-Olaszország elsô osztá-
lyú együtteseinek utánpótlás gárdái-
val összemérhette tudását, és a 8.
helyezést szerezték meg a 16 csapa-
tot felvonultató tornán. A 7-8. helyért
játszott mérkôzésen a celliek ellenfe-
le az AC Milan volt.
A diákolimpia országos elôdöntôjé-
nek adott helyet május második
hétvégéjén Celldömölk. Az Eötvös Lo-
ránd Általános Iskola 7-8. osztályos
labdarúgói Tatabánya, Pécs és Gár-
dony hasonló korú diákjaival együtt
léptek pályára. Gárdony legyôzte a

pécsi csapatot, míg a Kazári József
edzô által vezetett celli fiúk diadal-
maskodtak a Tatabánya felett, így a
döntôbe Gárdony és az Eötvös került.
Az MTK utánpótlás csapata, a Gár-
dony legyôzte a sok sérültet nélkülö-
zô cellieket, így ôk kerültek a legjobb
nyolc csapat közé a diákolimpián.

Országos elsô helyezett lett Tóth
Patrik, a Gáyer Gyula Általános Iskola
4. osztályos tanulója a XII. Országos
Közlekedésismereti Tanulmányi Ver-
senyen. Az idei versenyt Szombathe-
lyen rendezték, ahol a megyei fordu-
lókon elsô helyezést elért 4., illetve
8. osztályos diákok vettek részt. Vas
megyét Patrik képviselte, és nulla hi-
baponttal szerezte meg az elsô he-
lyet, öregbítve ezzel a Gáyer iskola ez
irányú szakmai hírnevét. Felkészítôje:
Kondics Balázs. A versenyen kerék-
párszerkezet-ismeretbôl, kerékpáros
ügyességbôl, városi kerékpáros sza-
bályos közlekedésbôl, valamint
kreszismeretekbôl kellett számot ad-
niuk a résztvevôknek. A tanulmányi
versenyt immár harmadik alkalom-
mal nyerte meg Vas megyei csapat.

Kôszegen rendezték meg az Oktatási
Minisztérium által kiírt Komplex Ta-
nulmányi Verseny megyei fordulóját,
amelyen a Gáyer Gyula Általános Is-
kola Gyógypedagógiai Tagozatának
négyfôs csapata is részt vett. A csa-
pat tagjai: Gál Attila, Komláti Klaudia,
Nagy Barbara, Németh Anita (póttag:
Kalamár József). Az összetett ver-
senyben a celli csapat a 2. helyen
végzett, egy ponttal lemaradva a
gyôztes sárváriak mögött. Egyéni tu-
dáspróbában Németh Anita 1., Nagy
Barabara 2. helyezést szerzett.

Családi napot tartott a Gáyer iskola, a
sportos, játékos, szórakoztató napon
egy játszóteret is átadtak a gyere-
keknek.

Az Ippon Shobu karate diákolimpia
országos döntôjében Kiss Rebeka, a
Gáyer iskola tanulója, a Sárvári SKE
versenyzôje két aranyérmet is nyert.
Az V. korcsoportban versenyezve
kumitében és katában is bajnok lett.

A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola diákjai nemcsak az egyházi,

hanem a világi versenyeken is részt
vesznek, és érnek el szép sikereket.
A hagyományokhoz híven sikerrel
szerepeltek több versenyen is az is-
kola tornászai. A katolikus iskolák
versenyén mindkét csapat országos
bajnok lett, míg egy, a nemcsak kato-
likus iskoláknak kiírt országos emlék-
versenyen az I–II. korcsoportú csapat
3., a III–IV. korcsoportú csapat 4. he-
lyezett lett. A csapatok tagjai: I–II.
korcsoport – Klatz Norina, Gelesits
Dóra, Kertész Zsófia, Simon Friderika,
Jánosa Evelin, Jagodics Mira, Rozmán
Renáta; III–IV. korcsoport – Kiss Patrí-
cia, Tóth Viktória, Varga Szilvia, Nagy
Vivien, Somogyi Judit.
Déri Denise (8.o.) Békéscsabai Honis-
mereti Egyesület országos pályázatán
különdíjat kapott, az Európa az isko-
lában címû országos fogalmazási pá-
lyázaton elsô helyezett lett. 
A szombathelyi Gyermekek Háza me-
gyei musical versenyén második he-
lyezett lett Orsós Eszter (6.o.).
Az egyházmegyei iskolák szavaló-
versenyén elsô helyezett lett Szente
Anna (4.o.), matematikaversenyen
elsô helyezett lett Németh Balázs
(2.o.), szintén elsô helyezett lett Ha-
jas Viktória (5.o.), magyarversenyen
elsô helyezett lett Jagodics Mira
(2.o.), hittanversenyen elsô helyezett
lett a Bene Anna – Gôcze Bálint –
Mendel Ákos összeállítású csapat.
A Szivárvány levelezô matematika-
versenyen országos 14. helyezést ért
el Jagodics Mira 
(2.o.).

Hírek az általános iskolákból

a szent benedek iskola tornászai
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Az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvé-
szeti Alapiskola különbözô mûvészeti
szakos növendékei számos megmé-
rettetésen vettek részt a megye és
Nyugat-Dunántúl különbözô rendez-
vényein ebben a tanévben is. Bebizo-
nyították, hogy az elôzô években
kiérdemelt elôkelô rang semmit sem
halványult az elmúlt idôszakban sem.
Errôl tanúskodnak a fellépéseken
elért értékes díjak, helyezések és mi-
nôsítések.
Nívódíjat kaptak: Tanai Patrícia, Tarczi
Réka – furulya (tanáruk: Bicsérdi Kin-
ga), Németh Bálint – zongora (Széle-
siné Sipos Mónika), Rádli Ramóna –
cselló (Gregorich Zsófia). Arany minô-
sítést szereztek: Németh Dóra – furu-
lya (Bicsérdi Kinga), Rádli Ramóna –
cselló, Gosztola Dorina – magánének,
a Joós Viktória – Gosztola Dorina duett
(Kajzinger Ildikó) és a Reneszánsz
együttes: Tarczi Réka, Kreif Kinga, Ko-
vács Márta, Rádli Ramóna és Bejczi
Bálint (Handler Ákos). Ezüst minôsí-
tést szereztek: Németh Olivér – zon-
gora, Bérdi Réka – hegedû, Gosztola
Dorina – magánének, Berecz Richárd
- zongora (Bejczi Károlyné). Bronz

minôsítés: Bérdi Réka, Kiss Béla –
magánének, Kovács Márta – zongora
(Bejczi Károlyné).
Az énekszakosok versenyein Czimber
Gábor megyei elsô helyezést ért el,
és kiemelt arany minôsítést kapott.
Ugyancsak megyei elsô helyezett lett
Gábor Dorottya. Kétszeres arany mi-
nôsítést kapott a Galagonya Ének-
együttes, tagjai: Banga Judit, Bérdi
Réka, Ferenczi Bettina, Földi Borbála,
Smidéliusz Tekla, Stangl Franciska és
Stankovics Beáta. Szintén arany mi-
nôsítést érdemelt ki a Vasi Betyárok
Énekegyüttes, melynek tagjai:
Czimber Gábor, Hajba András, Szûcs
Szabolcs és Varga Balázs. Arany mi-
nôsítés járt Varga Balázsnak is, amit a
Vas megyei népdaléneklési verse-
nyen érdemelt ki. Ezüst minôsítést
szerzett ugyancsak a Vas megyei
népdaléneklési versenyen Stankovics
Beáta, Szórádi Laura pedig a gyenes-
diási Gergely-napi mûvészeti feszti-
válon szerzett második helyezést. Az
énekszakosok felkészítôje: Varga Diá-
na. Ugyanezen a fesztiválon az iskola
néptáncosai szintén ezüst minôsítést
kaptak. Felkészítôjük: Ipsics Péter.

A szép eredmények nem csak a nö-
vendékek tehetségét, hanem a fel-
készítô tanárok lelkiismeretes, ma-
gas szintû munkáját is dicsérik. A ze-
neiskola ünnepélyes tanévzárása jú-
nius 8-án 17 órakor lesz a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központban, a
beiratkozást pedig június 9-én és 12-
én tartják a zeneiskolában.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

a zeneiskola díjazott növendékeinek egy csoportja

Díjazott zenészek, énekesek

A Soltis Színház tagjai több mûfaj-
ban is játszanak, darabjaik többsége
minden korosztály számára ajánlha-
tó. A társulat repertoárjában több
mesejáték is szerepel, így a gyere-
kek szórakoztatására is sokszor nyí-
lik lehetôség. Szinte minden óvodás
és iskolás többször találkozhatott
már mesekönyvekben, rajzfilmeken
Csizmás kandúr történetével. A
Grimm testvérek örökzöldnek is ne-
vezhetô meséjét Ecsedi Erzsébet
rendezésében vitték színre a solti-
sosok. Az áprilisban bemutatott ze-
nés mesejáték igazi élményt nyúj-
tott a közönség soraiban ülô kicsik-
nek, hiszen testközelbôl élvezhették
sokuk kedvencének kalandjait. Az
interaktív, közönségmozgató játék-
ba a jelenlevô gyerekeket is bevon-
ták a darab szereplôi, így ôk is ré-
szesévé válhattak a mesehôsök ka-
landjainak.

Az elôadás után a gyerekek vélemé-
nyét kérdeztük.
Vörös-Bene Vivien:
Nagyon tetszettek a jelmezek, és
még az is tetszett, hogy a színészek a
darab elején a közönség elôtt vitat-
koztak a szereposztáson. Ez nagyon
mulatságos volt.
Tóth Patrícia: 
Én már könyvben olvastam ezt a me-
sét, de a színpadon látni sokkal érde-
kesebb volt, mert a könyv alapján
nehezebb volt elképzelni a történe-
tet. Én a színpadra is felmentem, a
Szélvári Királyfi aranyszôrû nyájában
szerepeltem, és hajladozó fát is alakí-
tottam.
Sipos Rebeka:
Nagyon tetszett a darab, élvezetes,
izgalmas volt, és sokat lehetett rajta
nevetni. Legjobban az üvegpalotás
rész tetszett, amikor nekünk kellett
elképzelni, mi lehet az üvegpalota

Gyerekmesérôl gyerekvélemények

V E R S E N Y E Z T E K  A  M Û V É S Z E T I  S Z A K O S  N Ö V E N D É K E K

mögött. A Csizmás kandúr nagyon le-
leményes volt, és ötletesek voltak a
szereplôk jelmezei.
Kiss Angelina Beatrix:
Nagyon jó volt a mesejáték, a legér-
dekesebb az üvegpalota volt benne,
és az a rész, amikor a pásztort kutyá-
vá változtatta a boszorkány. Tanulsá-
gos volt, hogy egy szegény molnárle-
génybôl hogyan lett a mese végére
királyfi.
Minden mesének van valami fontos
mondanivalója, amibôl akár tanulni is
lehet. A Csizmás kandúr szereplôi a
történet befejezéseként annak tanul-
ságát is megosztották hallgatóságuk-
kal. Ez, minden gyerek számára meg-
szívlelendô lehet, és akár útravalóul is
szolgálhat, miszerint: „Lehetsz akár-
milyen szegény legény, de jókedvvel
és bátorsággal, meg egy igazi jó ba-
ráttal elôbb- utóbb célba érsz!”

»REINER ANITA



Kemenesszentmárton, a ma 240 lel-
ket számláló község, a középkorban
jelentôs vallási központnak számított.
A toursi (Franciaország) Szent Márton
püspökrôl elnevezett római katolikus
templom ma is hirdeti ezt az idôsza-
kot. A község vezetése két hónapja
úgy döntött, hogy csatlakoznak az
úgynevezett Szent Márton úthoz,
amely megtervezett útvonal Európán
belül. Aki ezt az útvonalat végigjárja, a
kijelölt helyeken pecséttel is tudja
majd igazolni, hogy azon a helyen
megfordult. Hagyományteremtô szán-
dékkal a faluban Szent Márton napo-
kat tartanak az ôsszel, ahol a különbö-
zô mûsorok mellôl nem hiányozhat
majd a libapecsenye sütés sem.
Kistérségünkben jelenleg három hölgy
vezeti valamely település életét. Ke-
menesszentmárton elsô  embere
Varga Marianna, aki nagy lelkese-
déssel és tenni akarással vette át a
falu irányítását 2002-ben. A polgár-
mester elmondása szerint korábban
nem foglalkozott sem a politikával,
sem a közélettel. Törzsgyökeres
szentmártoniként azonban mindig is
érdekelte, hogy mi történik a falu-
ban. Igaz, hosszabb idôre elhagyta
szülôhelyét, de 1993-ban újra itt te-
lepült le családjával. 2002-ben két
helyi fiatal felkereste ôt, s felkérték,
hogy induljon a polgármester-válasz-
táson. Bár addig tapasztalata nem
volt, szinte rögtön tudta, hogy meg-
méretteti magát.
– Terveim voltak az elsô pillanattól –
kezdi a beszélgetést a polgármester
asszony. – Igaz, nagyon sok mindent
meg kellett tanulnom, de úgy hiszem
a gyakorlatnál jobb tanítómester
nincs. Én hivatásként tekintek a mun-
kámra, ezt pedig elkötelezettség nél-
kül nem lehet végezni. Megismertem
a falu fenntartásának problémáit, szem-

besültem dolgokkal, amelyeket csak
hallásból ismertem, mint például a
környezetvédelem, illetve a csator-
nahálózat szükségessége.
Úgy gondoltam, hogy kezdetnek nem
lesz rossz dolog, ha építtetünk egy
szennyvíztisztítót. Ez egy nagyon ko-
moly feladat volt, de sikerült sok-sok
munkával, kapcsolatépítésekkel és
utánajárással ezt 2004-ben megvaló-
sítani. Olyan ügyesen gazdálkodtunk,
hogy másfél évig nem kellett csator-
nadíjat sem fizetniük a lakosoknak.
Nagyon büszke vagyok rá, hogy ez a
fontos tervünk ilyen jól megvalósult.
A falu Vönöckkel együtt van körjegyzô-
ségben. Az iskoláskorú gyermekek ko-
rábban oda jártak tanulni. Bár Vönöck-
kel a jó kapcsolatuk szerencsére nem
szûnt meg, takarékossági szempontból
a gyermekek nagy része ma már Cell-
dömölkre jár be tanulni. Ezt a lépést
nem volt könnyû megtenni, majdnem
két évig gondolkodtak ezen, de sajnos
gazdálkodási szempontból szükséges

10

K I S T É R S É G  »

volt, és fel kellett vállalniuk.
– Nagyon jónak tartom, hogy meg-
alakult a kistérségi társulás, amely-
nek mi is tagjai vagyunk. Sok olyan
lehetôség megnyílt elôttünk, ami ed-
dig egyedül nehezen ment, s termé-
szetesen mindig azt figyelem, hogy
mit tudnék a falum javára hasznosí-
tani – folytatja a község életének be-
mutatását a polgármester. Folyama-
tosan figyeljük a pályázati lehetôsé-
geket, ennek köszönhetôen a Köz-
kincs Program keretében egy elsô vi-
lágháborús hôsöknek emléket állító
régi épületet, amely az idôk során
nagyon sok funkciót ellátott, vissza-
igényeltük az államtól, s ennek a
programnak a keretében közösségi
pontot szeretnénk ott kialakítani. Er-
rôl a lehetôségrôl egyébként Szabó
Lajos országgyûlési képviselô tájé-
koztatott bennünket. Ez támogatott
hitelt jelent a számunkra, a Kulturális
Örökség Minisztériuma átvállalja szin-
te az összes költséget. Május végén
adjuk át a már elkészült épületet,
ahol a könyvtár mellett rendezvény-
szervezésre, több generációt átölelô
programok szervezésére is nagyszerû
lehetôségek lesz. A kistérségtôl ka-
pott támogatást bérre fordítjuk, ez
azt jelenti, hogy helybeli, fiatal pá-
lyakezdôt, fôiskolai végzettséggel tu-
dunk majd alkalmazni ebben az új
közösségi házban.
Varga Marianna elmondása szerint
mindent megtesznek azért, hogy a fia-
talokat megtartsák és segítsék, bár az
elvándorlás nem jellemzô a falura.
Nyitni fognak egy új, közmûvesített ut-
cát, ahová a fiatal családok leteleped-
hetnek. Ez tíz új ház építését teszi lehe-
tôvé. Feladatuk még a csillagpontos tv-
rendszer kialakítása, az utak karbantar-
tása. Nem jellemzô a falura a munka-
nélküliség, mindenki találhat magának
munkát, ha akar. Megalakult a faluban
a Szent Márton Baráti kör, melynek
tagjai a polgármester asszony elmon-
dása szerint nagyban kiveszik a részü-
ket minden társadalmi jellegû munká-
ban. Varga Marianna köszönetét fejezi
ki a község lakosainak, úgy érzi, hogy
nagyon jó közösség élén áll, velük na-
gyon jó a viszony, s reméli ez továbbra
így lesz. Olyan közösség él Kemenes-
szentmártonban, ahol az összetartás,
egymás megbecsülése és tisztelete a
jellemzô.           »TAKÁCS M. TÜNDE

varga marianna polgármester

A Szent Márton úthoz csatlakoznak

Felavatják Weöres Sándor és Károlyi Ami csöngei emlékházát. Az ünnepélyes rendezvény május 27-én
(szombaton) 11 órakor kezdôdik. Az ünnepségen Baranyai Ernô polgármester üdvözli a megjelenteket,
majd Esterházy Péter Kossuth-díjas író megnyitó beszédet, Kapiller Sarolta, a Vas Megyei Önkormányza-
ti Hivatal mûvelôdési titkárságának vezetôje köszöntôt mond. Az irodalmi mûsorban fellép Csernus
Mariann Jászai-díjas, érdemes mûvész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Kaláka együttes, valamint a
csöngei általános iskola tanulói. Az ünnepi mûsor befejezéseként Károly Alice, a költô-házaspár
végakaratának teljesítôje szól a megjelentekhez. Az emlékházban állandó kiállítás nyílik, amely a költô-
házaspár életmûvét mutatja be a hagyatékból származó könyvek, bútorok, relikviák segítségével.

Emlékházat avatnak
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Megkérdeztük
» válaszoltak Mozog-e Ön eleget?

Nagyon fontosnak tartom a
rendszeres mozgást. Lehetô-
ségem és idôm szerint élek is
vele. Egy héten kétszer torná-
zok otthon, egyszer pedig el-
futok a Ság hegy lábáig és
vissza. Ez nagyjából hat kilo-
méteres távolságot jelent.
Rendszeresen járok a Vulkán
fürdôbe is, ilyenkor mindig
leúszom a magam harminc
hosszát. Nagyon örülök, hogy
tavaly óta helyben is van erre
lehetôség, és nem kell átjárni
más településekre. Szerintem
nemcsak a fiataloknak, ha-
nem a mi korosztályunknak is
fontos a napi testedzés.

Családom minden tagja rend-
szeresen mozog. Gyermekün-
ket is az egészséges életmód
betartására neveltük, így ilyen
téren nagy az összhang a csa-
ládban. Én rendszeresen fu-
tok, párom több éve már kon-
digépen edz, és fiam is meg-
találja a neki megfelelô moz-
gásformát. Mi nemcsak a test-
edzést, hanem az egészséges
táplálkozást is fontosnak tart-
juk. Ez azt jelenti, hogy étke-
zéseink nagy részét zöldség
és gyümölcs teszi ki. Ez nem
fogyókúrát jelent, hanem azt,
hogy megpróbálunk a lehetô
legegészségesebben élni.

Munkámból adódóan egész
nap mozgásban vagyok. Ki-
mondottan nem sportolok, de a
családommal együtt szinte
minden hétvégén útra kelünk,
és elmegyünk kirándulni vagy
túrázni. Több elônye is van
ezeknek az utaknak, hiszen a
mozgás öröme mellett feledhe-
tetlen látnivalókban és élmé-
nyekben is részünk van. A ter-
mészet megismerése mellett
nagy hangsúlyt fektetünk a tu-
risztikai látványosságokra is.
Természetesen elônyben része-
sítjük a hazai tájakat, hihetet-
len, hogy  milyen sok szép lát-
nivaló van ebben a kis  országban.

Sajnos a sors úgy hozta, hogy
betegségembôl kifolyólag egy
ideig megbénultam. A kórház-
ban nagyon sokat megtettek
annak érdekében, hogy minél
elôbb felépüljek, s az agyvér-
zés okozta járási, illetve moz-
gási nehézségeim megszûnje-
nek. Szerencsére nem hagy-
tam el magam, sok mozgással,
fôleg rendszeres sétával na-
gyon sokat elértem az utóbbi
idôben. Mostanra már a járást
segítô botot is el tudtam hagy-
ni. A lassú, egészséges moz-
gást, sétát nem fogom elhagy-
ni ezután sem, így próbálom
megôrizni az egészségem.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: takács m. tünde

Kóbor 
Ferencné

Bárdossy 
Józsefné

Honvéd 
Ferenc

Nagy 
Zoltán

» Celldömölk
Születés: Szalay Zoltán és Somogyi Szilvia leánya Elina, Orbán László
és Kocsis Orsolya leánya Dóra, Biró Richárd és Csefkó Mónika leánya
Petra, Nyoszoli Attila és Németh Henrietta leánya Dzsenifer, Tarczi Im-
re és Kiniczky Szilvia Adél leánya Vivien Anna,  Nagy István és Fekete
Renáta leánya Stefánia, Hérincs Csaba és Fodor Mónika fia Flórián, Var-
ga Gábor és Komáromi Szilvia fia Gábor, Káldi Zoltán és Zsámboki Dó-
ra fia Zsombor, Sali Csaba és Takács Beáta leánya Dorka, Dolgos Sán-
dor és Egerszegi Anna Veronika fia Sándor Márk, Szakonyi Miklós és
Klatz Katalin leánya Kíra Kata, Teklits Gábor és Hujber Hajnalka fia Vin-
ce, Lempek Zsolt és Tömböly Krisztina fia Martin.
» Ostffyasszonyfa
Születés: Koronczai Gábor és Sebestyén Nikoletta leánya Piroska.
» Jánosháza
Születés: Kovás Zoltán László és Kitzvéger Viktória leánya Kíra Stefánia.
» Boba
Születés: Legli Kornél és Panyi Tímea leánya Kornélia Napsugár.

Elôzô lapszámunkban tettük közzé a Gáyer Gyula Általános Is-
kola felhívását a Gáyer-heti rajzversenyre. Sajnálatos módon
kimaradt belôle, hogy az általános iskolásokon kívül az óvodá-
sok is részt vehetnek a Mondd, szereted az állatokat? címet vi-
selô rajzpályázaton. Az A/4-es méretû, bármely technikával
készíthetô, paszpartúrával ellátott pályamunkákat az iskola cí-
mére (Celldömölk, Pf. 17) kell beküldeni május 31-ig.

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

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

Rajzpályázat óvodásoknak is

» ANYAKÖNYVI HÍREK
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Lapzártánk után, csütörtökön játszották az
asztaliteniszezôk a második „aranymérkô-
zést” a magyar bajnokság döntôjében, így ol-
vasóink már tudják, ami az újságba még nem
kerülhetett be: arany vagy ezüst érmet szer-
zett-e a CVSE-Mávépcell. Mindegyik ered-
mény az egyesület fennállása óta elért legna-
gyobb sikert jelenti. Tudósításunkban a dön-
tôbe jutásért vívott mérkôzések szerepelnek.

BVSC – CVSE-Mávépcell 7: 10
Budapest, május 17., extraligás asztalitenisz-
mérkôzés a döntôbe jutásért.
Párosok: Sebestyén, Hegedûs – Mercz, Szabó
0:3, Jakab, Nagy – Vimi, Kovács 3:2. (1:1). Egyé-
ni: 1. kör: Jakab – Kovács 3:0, Nagy – Szabó 3:0,
Sebestyén – Vimi 2:3, Hegedûs – Mercz 0:3.
(3:3). 2. kör: Jakab – Szabó 3:0, Nagy – Vimi 3:0,
Sebestyén – Mercz 0:3, Hegedûs – Kovács 1:3.
(5:5). 3. kör: Jakab – Vimi 3:0, Nagy – Mercz 2:3,
Sebestyén – Kovács 1:3, Hegedûs – Szabó 0:3.
(6:8). 4. kör: Jakab – Mercz 3:0, Nagy – Kovács
1:3, Sebestyén – Szabó 0:3. (7:10).
Gyôzött: Mercz Gábor 3, Kovács János 3, Szabó
Krisztián 2, Vimi Roland 1 és a Mercz – Szabó
páros.
CVSE-Mávépcell – BVSC 9:7
Celldömölk, május 19., extraligás asztalitenisz-
mérkôzés a döntôbe jutásért, visszavágó.
Párosok: Mercz, Szabó – Jakab, Nagy 3:0, Vimi,
Kovács – Sebestyén, Hegedûs 3:1. (2:0). Egyéni:
1. kör: Mercz – Sebestyén 3:0, Kovács – Hegedûs
3:0, Szabó – Nagy 3:2, Vimi – Jakab 0:3. (5:1). 2.
kör: Mercz – Hegedûs 3:0, Kovács – Nagy 1:3,
Szabó – Jakab 1:3, Vimi – Sebestyén 3:1. (7:3). 3.
kör: Mercz – Nagy 0:3, Kovács – Jakab 2:3, Szabó
– Sebestyén 3:1, Vimi – Hegedûs 2:3. (8:6). 4. kör:
Mercz – Jakab 0:3, Kovács – Sebestyén 3:1. (9:7).

A tartalékos BVSC ellen nagy küzdelemben, jó
játékkal gyôzött a celli gárda. Arról, hogy egy
csapat milyen összeállításban áll asztalhoz,
nem az ellenfél tehet. Gyôzelmével a celldö-
mölki gárda eddigi legfényesebb sikerét aratva
bejutott a magyar bajnokság döntôjébe.
A döntô elsô mérkôzésén, május 21-én Kecske-
méten a Kecskeméti Spartacus csapatát 10:7-re
gyôzte le a CVSE-Mávépcell. Az elsô mérkôzés
és a visszavágó tudósítását következô lapszá-
munkban közöljük.

»V.L. – T.G.

A bajnokság 
döntôjében 
a csapat

CVSE-Maba-Hungária – Komáromi AC 18:27
(6:13)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 200
nézô, NB II-es férfi bajnoki kézilabda-
mérkôzés. Vezette: Horváth, Németh.
CVSE: Dénes – Kormos (5), Tóth (4),
Koronczai, Lendvai (2), Bakonyi (1),
Gubián (6). Csere: Kozma – Ludvig,
Sali, Vincze, Jakab, Berghoffer. Edzô:
Mátés István.
A mérkôzés 12. percéig fej-fej mel-
lett haladtak a csapatok. Ekkor széte-
sett a hazaiak játéka, akik sem táma-
dásban, sem védekezésben nem tud-
ták tartani a lépést a Komárommal. A
vendégek ezzel a gyôzelmükkel a
bajnoki címüket is ünnepelhették.
Ifjúsági mérkôzésen 29:20 arányban
gyôzött a celli csapat.

MOGAAC DSE – CVSE-Maba-Hungária 20:23
(11:14)
Mosonszolnok, 100 nézô, NB II-es nôi
bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette:
Langné, Zsemberi.
CVSE: Mendel – Kazári (4), Szomorkovits
A. (3), SZOMORKOVITS L. (8), GEIGER
CS., GEIGER SZ. (6), Kovács (1). Csere:
Somogyi – Hende (1), Fûzfa, Gôcze.
Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
A remekül védekezô celliek hamar
magukhoz ragadták a mérkôzés irá-
nyítását, és elléptek 12:4-re. Ezt köve-
tôen végig vezetett a CVSE, és megér-
demelten gyûjtötte be egymást köve-
tô harmadik idegenbeli mérkôzésén a
két bajnoki pontot. Sajnos a szezon
végén már késôn jött a hajrá.
Ifjúsági mérkôzésen 28:24 arányban
a celliek diadalmaskodtak.

Ács – CVSE-Maba-Hungária 26:26 (10:14)
Ács, 200 nézô, NB II-es férfi bajnoki

Az elmaradt 17. forduló mérkôzéseinek
eredményei: Felcsút – Ajka 5-2, Integrál–
DAC-Paks 1-1, Barcs–Hévíz 1-1, BKV-Elôre –
Budakalász 1-3, Siófok–Balatonlelle 6-1, Du-
naújváros–Gyirmót 1-1, Haladás–Kaposvölgye
1-3. A 27. forduló mérkôzéseinek ered-
ményei: Siófok – BKV-Elôre 1-1, Gyirmót –
Felcsút 3-2, Kaposvölgye – Ajka 2-1, Hévíz
– Mosonmagyaróvár 1-2, Dunaújváros –
Haladás 2-0, Balatonlelle – Integrál-DAC 2-
2, Budakalász – Paks 0-3. A 28. forduló
mérkôzéseinek eredményei: Ajka – Hévíz

Kézilabda
kézilabda-mérkôzés. Vezette: Kosztend,
Pap.
CVSE: KOZMA – Kormos (4), Koronczai
(4), Tóth (3), Ludvig, Berghoffer,
GUBIÁN (3). Csere: Horváth –
BAKONYI (8), Sali (3), Jakab (1), Me-
cséri. Edzô: Mátés István.
Az elsô játékrész végére jelentôs
elônyre tett szert a CVSE. A második
félidôben ez az elôny elolvadt, az Ács
megfordította a mérkôzést. A cel-
lieket dicséri, hogy emberhátrány-
ban, egygólos ácsi vezetésnél labdát
szereztek, és tíz másodperccel a lefú-
jás elôtt Jakab góljával az egyik pon-
tot megszerezték. Ez azt jelentette,
hogy a Komárom mögött a második
helyen végeztek a bajnoki sorozat-
ban és megszerezték az ezüstérmet.
Ifjúsági mérkôzésen 34:26 arányú ha-
zai siker született.

CVSE-Maba-Hungária – VKLSE Gyôr 20:24
(6:13)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 100
nézô, NB II-es nôi bajnoki kézilabda-
mérkôzés. Vezette: Horváth, Lipót.
CVSE: Mendel – Kazári (3), Szomorko-
vits A. (3), Szomorkovits L. (4), Geiger
Cs. (2), Geiger Sz. (7), Farkas (1). Csere:
Somogyi, Balogh – Hende, Fûzfa, Ko-
vács. Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
A remek sorozatot maga mögött tudó
CVSE nem tudta feltenni tavaszi telje-
sítményére a koronát. Gólképtelen-
séggel kezdôdött a mérkôzés. Az elsô
találat a 8. percben született. A játék-
rész további részében folyamatosan
növelte elônyét a Gyôr. A második
félidôben két beállóval játszott a
CVSE, és ez csaknem sikerre vezetett.
A Gyôr elônye olvadt, de nemcsak sa-
ját maguknak köszönhetik, hogy nem
fordított a CVSE.
Ifjúsági mérkôzésen 18:10 arányú ve-
reséget szenvedett a celli gárda.

»V.V.

Labdarúgás 1-0, Haladás – Gyirmót 1-4, Paks –
Kaposvölgye 4-2, Mosonmagyaróvár – Sió-
fok 3-2, BKV-Elôre – Dunaújváros 2-1, Barcs
– Budakalász 4-1, Felcsút – Balatonlelle 2-
0. A 29. forduló mérkôzései: május 28.
18.00 óra: Celldömölk – Felcsút. Hévíz –
Siófok, Ajka – Paks, Dunaújváros – Moson-
magyaróvár, Gyirmót – BKV-Elôre, Balaton-
lelle – Haladás, Kaposvölgye – Barcs, Buda-
kalász – Integrál-DAC. A 30. forduló mér-
kôzései: június 4. 18.00 óra: Haladás –
Celldömölk, Paks – Hévíz, Barcs – Ajka, Sió-
fok – Dunaújváros, Integrál-DAC – Kapos-
völgye, Mosonmagyaróvár – Gyirmót, BKV-
Elôre – Balatonlelle, Felcsút – Budakalász.
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Mosonmagyaróvári TE 1904 – Celldömölki
VSE-Mávépcell 1-1 (0-1)
Mosonmagyaróvár, 500 nézô. NB II-
es labdarúgó-mérkôzés. Vezette: Her-
bály (Kerékgyártó, Tóth II.).
MTE: ANTAL – Szabó G., BURKUS, PINT,
Pálla – Tímár (Gordián, 77.), Koltai (Vén,
szünetben), Király, SCHAFRANEK – FA-
RAGÓ, Takács (Szakáll, 84.). Edzô: Soós
Imre.
Celldömölk: SZÉP – Szalai, Kazári, BA-
LOGH, BODOR – VAJDA – Vér (Zsômlye,
77.), SZABÓ L., Hegyi, Cseke – NÉ-
METH J. (Somogyi, 83.). Edzô: Szent-
györgyi József.
A tavaszi második fordulóból elma-
radt mérkôzésen egyik csapat sem
remekelt az elsô játékrészben. A ha-
zaiak fantázia nélküli játékát, a kevés
helyzetet kidolgozó vendégek a 17.
percben góllal büntették. Vajda
átadását Németh József mesterien
vette át, s indult kapura, majd 12
méterrôl a kapujából kilépô Antal
mellett a kapuba helyezet. (0-1). Szü-
net után nagyobb fokozatra kapcsolt
az óvári csapat, és az 56. percben
kiegyenlítette az eredményt. Jobb ol-
dalról Vén adott be, labdája Faragót
találta üresen, akinek 8 méterrôl
leadott lapos lövését Szép csak a gól-
vonalon túl tudta megfogni. (1-1). A
döntetlen igazságos eredmény.

Celldömölki VSE-Mávépcell – Barcsi SC 1-0
(1-0)
Celldömölk, 400 nézô. NB II-es labda-
rúgó-mérkôzés. Vezette: Világi (Már-
ton, Schuszter).
Celldömölk: Szép – SZALAI, Lakatos,
BALOGH, BODOR – VAJDA – Cseke,
SZABÓ (Zsömlye, 84.), Hegyi, Németh
A. (Hudák, 77.) – NÉMETH J. (Palko-
vics, 75.). Edzô: Szentgyörgyi József.
Barcs: KUCZKÓ – Bakó (Koleszár, 39.),

Az élmezôny tagja lehet a CVSE

nb ii  nyugati csoport állása

1. Paks 28 23 1 4 58 - 20 70
2. Felcsút 28 18 3 7 67 - 38 57
3. Gyirmót 28 14 11 3 51 - 24 53
4. Integrál-DAC 28 13 6 9 49 - 37 45
5. Siófok BFC 28 11 6 11 37 - 37 39
6. Haladás 28 11 6 11 34 - 35 39
7. Celldömölk 28 10 8 10 30 - 30 38
8. Budakalász 28 9 9 10 36 - 38 36
9. Barcs 28 11 3 14 38 - 46 36
10. Hévíz 28 7 13 8 30 - 28 34
11. Balatonlelle 28 7 9 12 28 - 43 30
12. Mosonmagyaróvár 28 7 8 13 33 - 44 29
13. BKV Elôre 28 6 9 13 26 - 41 27
14. Kaposvölgye 28 6 9 13 38 - 54 27
15. Dunaújváros 28 6 9 13 33 - 51 27
16. Ajka 28 5 10 13 26 - 49 25

Tallósi, Lôrincz, Pókos – KORDÉ, Hor-
váth Á. Kresz, TOLNAI – Koller (Beraki,
66.), Horváth P. (NISKOVICS, 41.).
Edzô: Dárdai Pál.
A CVSE az elsô perctôl kezdve táma-
dólag lépett fel, s már a 3. percben
Cseke révén megszerezhette volna a
vezetést, de Kuczkó szögletre men-
tett. Az 5. percben azonban Németh
József lövésével szemben már tehe-
tetlen volt. Szabó Levente pazar lab-
dájával Bakó és Tallósi között kilé-
pett, és 12 méterrôl ballal védhetet-
lenül lôtt a jobb sarokba. (1-0). A 14.
percben ugyancsak Németh József 25
méterrôl leadott bombaerôs lövése
érdemelt volna gólt, de a labda a bal
felsô saroknál a lécrôl jött vissza. A
legnagyobb gólszerzési helyzet vi-
szont a 34. percben maradt kihaszná-
latlanul. Cseke jobbról lôtt a kapu elé,
Németh Attila azonban a kapu torká-
ban rosszul nyúlt lábbal a labdához, s
így az nem az üres kapuba jutott, ha-
nem egy védôhöz, aki felszabadított.
Egy perccel késôbb Németh József
hagyott ki helyzetet. Az elsô vendég-
helyzet a 39. percben esett, Beraki 7
méteres lövését Szép bravúrosan
szögletre tolta. A második félidô elsô
percében Németh József, Németh At-
tila beadásából hat méterre a kaputól,
ismét a kapufát találta telibe. A 74.
percben a játékvezetô Lôrinczet Laka-
tos megütéséért kiállította. Az ered-
mény a vendégekre nézve hízelgô.

Integrál-DAC – Celldömölki VSE-Mávépcell
0-2 (0-1)
Gyôr, 400 nézô. NB II-es labdarúgó-
mérkôzés. Vezette: Pánczél (Szécsé-
nyi, Kis Z.).
DAC: Horváth – MÁTÉ, Keszei, Császár,
Kovács – Herczeg, FAJKUSZ, BAUM-
GARTNER, Laki – Oross (Gollovitzer,
81.), Czetti (LADISZLAIDESZ, 53.). Edzô:
Nagy László.
Celldömölk: SZÉP – BODOR (Szalai,
71.), LAKATOS, BALOGH, HUDÁK – VAJ-
DA – CSEKE (Kazári, 90.), SZABÓ, HE-
GYI, NÉMETH A. – NÉMETH J. (PALKO-
VICS, 54.). Edzô: Szentgyörgyi József.
Magabiztos játékkal nyert Szentgyör-
gyi József csapata. Az elsô percektôl
eltekintve végig az történt a mérkôzé-
sen, amit a celli kék-sárgák eltervez-
tek. Nem csak leiskolázták jó nevû el-
lenfelüket, de két parádés találattal le
is gyôzték a marcalvárosi együttest.

Az elsô negyedóra végén Oross két
kecsegtetô közeli helyzetben fejelte
kapu mellé Czetti beívelt labdáit. Ezzel
az elsô játékrészben a hazai csapat el
is lôtte puskaporát. A 23. percben az
egyre több támadást vezetô vendé-
gek hátvédje, Lakatos, jobb oldalon
Csekét akarta indítani, de mivel ôt le-
sen találta volna a labda, nem rajtolt.
Annál inkább Németh József, aki két
védôt is faképnél hagyott, majd az
alapvonalról mesterien lôtt középre
laposan, ahol Németh Attila érkezett,
és 11 méterrôl védhetetlenül élesen a
jobb alsóba bombázott. (0-1). Ezt kö-
vetôen is a vendégek irányították a já-
tékot, és az 51. percben egy ritkán lát-
ható góllal biztosították be gyôzelmü-
ket. A bal oldali vonal mellett az ellen-
fél térfelén Hudák, Szabó és Vajda
háromszögelt, majd Vajda egy remek
csel után két védô közül kilépett, és
Németh Józsefhez továbbított, aki 17
méterrôl a bal felsôbe lôtt. (0-2). Re-
mek mérkôzésen remek gyôzelmet
arattak a celliek.      »TIM
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A civilizált világ számos tényezôje veszé-
lyezteti a gyermekek egészséges fejlôdé-
sét. Felmérések bizonyítják, hogy a gyer-
mekek egészségi állapota folyamatosan
romlik, egyre több fiatal túlsúlyos, gyako-
riak a vérkeringési problémák, rossz a fo-
gak állapota. A gyermekek harmonikus
testi-lelki-szellemi fejlôdéséhez elenged-
hetetlenül szükséges az egészséges táplál-
kozás, a mindennapi testmozgás, az érett,
autonóm személyiséggé válás elôsegítése,
az egészségtani ismeretek széleskörû ter-
jesztése. Az ifjúság egészsége mind-
annyiunk ügye. Ezért fontos, hogy mind-
azok összefogjanak, akik bármit is tehet-
nek a gyermekek egészsége érdekében.
Fontos, hogy odafigyeljünk a helyes táplál-
kozásukra, a mindennapi testmozgásra, az
egészséges személyiségfejlôdésükre.
Az egészséges táplálkozás már a családban
kezdôdik, a szokások már gyermekkorban
kialakulnak, ezért a szülôk sokat tehetnek
a gyermekek egészségéért. Fontos, hogy
az étkezés nyugodt körülmények között és
rendszeresen történjen, naponta 3–5 alka-
lommal. A családi közös étkezés a lelki
egészség fontos tényezôje mind a szülô,
mind a gyermek számára, ha közben egy-
másra figyelnek. Fontos, hogy a gyerme-
kek reggeli nélkül ne menjenek iskolába,
de legalább tízórait vigyenek magukkal. Az
egészséges táplálkozás is lehet élvezetes.
Fontos tudni, hogy vannak olyan élelmisze-
rek, ételek, italok, amelyeket naponta kell

fogyasztani gyermeknek, felnôttnek
egyaránt, és vannak olyanok, amelyekbôl
hetenként, kéthetenként egyszeri fogyasz-
tás is elegendô.
Az alábbi tanácsok az egész családnak
szólnak, hiszen a szülô a minta, a megszo-
kott ízek egy életre rögzülnek. Táplálkoz-
zunk változatosan! Együnk bôségesen gyü-
mölcsöt, zöldséget, fôzelékeket, naponta
többször is. A legjobb desszert a gyümölcs!
Együnk naponta barna lisztbôl készült,
magvakat tartalmazó kenyeret, péksüte-
ményt, gabonapelyhet! Naponta igyunk
tejet, együnk tejterméket! A sovány hú-
sokból, húskészítményekbôl is naponta ér-
demes fogyasztani kisebb mennyiséget, és
együnk hetente egyszer halat! Zsír helyett
étolajjal készítsük az ételeket, szendvics-
hez használjunk margarint! Kevés sót hasz-
náljunk, mérsékeljük vagy mellôzzük az
utánsózást! A szervezetnek naponta 1,5–2
liter vízre van szüksége, a cukros üdítôk
fogyasztását csökkentsük! Legyen idô min-
den nap nyugodt reggelizésre! 
A zseniális tudós Szent-Györgyi Albert már
1930-ban tudta, hogy minden nap mozgás
kell a gyermeknek. Sajnos azóta a gyer-
mekek egyre kevesebbet mozognak, sok-
kal többet ülnek már az óvodások, de az
iskolások még inkább. Tévé, számítógép,
internet, videó, DVD – mind ülve, passzí-
van eltöltött idôt igényel. Ennek a mozgás-
szegénységnek a keserû következményei
az elhízás, a szív- és érrendszeri betegsé-

gek, a cukorbetegség, egyes rákos beteg-
ségek, a mozgásszervek betegségei. A fel-
soroltak ellenszere a napi rendszeres moz-
gás iskoláskorban, de késôbb felnôttkor-
ban is, legalább hetente háromszor. Té-
nyek igazolják, hogy az örömmel végzett
mindennapi testmozgás, a testi-lelki be-
tegségek megelôzésén túl, javítja a tanu-
lási képességet és eredményt, az önérté-
kelést, a társakhoz, barátokhoz, szülôkhöz,
felnôttekhez való viszonyt. Oda kell figyel-
ni, hogy a gyermekek naponta megfelelô
idôt töltsenek szabadlevegôn, aktív moz-
gással!
Napjainkban egyre több a tanulnivaló,
nincs vagy kevés az idô rajzra, mesére,
táncra. Ez hiányosságot jelent a gyerme-
kek fejlôdésére nézve, mert aki részesül a
mûvészetekkel való foglalkozás örömé-
ben, az kiegyensúlyozottabb lesz, jobban
tud tanulni, megjegyezni dolgokat, elôhív-
ni azt, amit korábban megtanult, jobban
tud a problémáira megoldást találni. A
gyermekek az iskolában sok ismeretet sze-
reznek, amivel magas pontszámokat ér-
hetnek el a továbbtanuláskor, de fogják-e
bírni a versenyt a munkabírás terén, a
stressz, a mozgásszegény ülô életmód, a
kalóriadús táplálkozás le tudja-e gyûrni a
felnôtté vált gyermeket? Ezért fontos,
hogy az iskola a szülôkkel együttmûködve
tegyen meg mindent, hogy a gyermekek
megismerjék az egészséges életmódot.
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A gyermekek egészsége közös ügy

Kárpótlási kérelmet nyújthat be 2006. március 31. és 2006. július 31. között: az a
jogosult, akinek hozzátartozója 1939-1989. között a magyar hatóság politikai
önkénye miatt életét vesztette, akinek hozzátartozója deportálás vagy szov-
jet kényszermunka ideje alatt halt meg, aki a II. világháború alatt faji, vallási
vagy politikai okból munkaszolgálatot teljesített.
Kárpótlási igényt a fenti jogcímen azok nyújthatnak be, akik ezt eddig bármi-
lyen okból elmulasztották, valamint azok, akiknek hozzátartozója korábban
kérelmet nyújtott be, azonban azt késve terjesztette elô, vagy nem tett ele-
get a hatóság hiánypótlási felhívásának.
A kérelmet adatlapon kell benyújtani a Központi Igazságügyi Hivatal Kárpótlá-
si Fôosztályához (1116 Budapest, Hauszmann A. u. 1. , postacím: 1519 Pf. 463.).
Az adatlapok személyesen átvehetôk a Vas Megyei Igazságügyi Hivatalnál
(9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 54., Tel.: 94/ 512-624), vagy letölthetôk
a www. karpotlas.hu honlapról. További információ kérhetô a Központi Igazság-
ügyi Hivatal Kárpótlási Fôosztályán (06/1/371-8917 vagy 06/1/371-8999).

Kárpótlási kérelem

Az árvízi károsultaknak tart gyûjtést a Létminimum Alatt Élôk Társasága. Elsôsorban bú-
tort, takarót, ruhát, cipôt kérnek a támogatóktól, de mindent átvesznek, amivel segíteni
tudnak a rászorultakon. Átvétel a hét minden napján, egész nap van az Április 4. utca 2.
számú házban. Telefon: 06 70/584-8487.

Gyûjtés az árvízkárosultaknak

Celldömölk központjában 4 szobás, szintes,
2x100 m2-es családi ház 430 m2 telekkel
eladó. Érd.: 06 70/779-2708.

A Korona-sarok épülete alatt pincegarázs
kiadó. Érd.: 06 30/348-5122.

Kemenessömjénben 3 szoba+nappalis, új
építésû, kertes családi ház eladó. Érd.: 06
70/362-4519.

Celldömölkön 2 szobás, 57 m2-es, téglaépíté-
sû, harmadik emeleti lakás eladó. Érd.: 06
30/908-0908

Celldömölkön 230 l-es fagyasztószekrény jó
állapotban eladó. Érd.: 06 70/618-3467.

Celldömölkön 2 szintes, 3 szoba+nappalis
családi ház garázzsal, pincével eladó. Érd.: 06
20/3906-357.

» APRÓHIRDETÉS



Celldömölki üzemünkbe keresünk  munkatársakat:

J E L E N T K E Z É S É T  K Ü L D J E  A  K Ö V E T K E Z Ô  C Í M R E :

Wewalka Kft., Celldömölk, Pápai út 27. • office@wewalka.hu

TERMELÉS VEZETÔ HELYETTES/MÛSZAKVEZETÔ
– Pék- vagy cukrász szakképesítés
– 3 mûszakos termelés koordinálása 
– Német nyelvtudás
– Tapasztalat személyi vezetés területén
– Fejlôdôképesség
– 3 mûszakos munkavégzés

RÉSZLEGVEZETÔ
– Termelés szervezése egy soron
– Tapasztalat személyi vezetés területén
– Mûszaki alapismeretek
– Fejlôdôképesség
– Pék- vagy cukrász szakképesítés elônyt jelent
– 3 mûszakos munkavégzés

TOLMÁCS/ADMINISZTRÁTOR
– Német nyelvtudás
– Alap számítógépes ismeretek
– Fejlôdôképesség

GÉPKEZELÔ
– Termelô gép kezelése
– Mûszaki folyamatok értelmezése
– Tapasztalat személyi vezetés területén
– Fejlôdôképesség
– Pék- vagy cukrász szakképesítés elônyt jelent

PÉK/CUKRÁSZ
– Szakirányú végzettség
– Termelési folyamatok értelmezése
– Fejlôdôképesség
– 3 mûszakos munkavégzés 

BETANÍTOTT MUNKÁS
– 8 általános iskolai végzettség
– Fejlôdôképesség
– 3 mûszakos munkavégzés



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

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 Celldömölkön, frekventált helyen
lévô családi ház eladó. Ir.ár: 18 M Ft.

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

Celldömölkön 3–4 generációs, 380 m2-es
cs. ház eladó. Ir. ár: 50 M Ft

Bögötén 2 szobás családi ház gáz+vegyes tü-
zelésû központi fûtéssel eladó. I.ár: 8,2 M Ft

Celldömölkön 2 szobás lakás garázzsal
eladó. Ir.ár: 8,9 M Ft.

Nagysimonyiban 2 szobás családi ház eladó:
Ir.ár: 4 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.

Kemeneskápolnán részben felújított, 2
szobás családi ház eladó. Ir.ár: 3,1 M Ft.

Celldömölkön 3 szobás, földszinti lakás
eladó. Ir.ár.: 10,5 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, frekventált helyen
eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Nagysimonyiban, a régi napközis konyha és
étterem épülete eladó. Ir.ár: 7 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 szoba+nappalis cs. ház eladó.
Ir.ár: 9,5 M Ft

Sárváron 2x918m2-es, zártkerti telek eladó.
Ir.ár: 2,9 M Ft.

Celldömölkön 3 szobás családiház 700 m2

telken eladó. Ir.ár: 10,9 M Ft

Egyéb: Vönöckön 2 szobás családi ház eladó. Ir.ár: 3,5 M Ft. • Jánosházán 3 szobás csalá-
di ház eladó. Ir. ár: 4,5 M Ft. • Köcskön 2 szobás, felújított családi ház eladó. Ir. ár: 6,9 M
Ft. • Borgátán építési telek eladó. Ir.ár: 1.9 M Ft. • Marcalgergelyiben 3 szobás családi ház
eladó. Ir ár: 14,5 M Ft. • Celldömölkön 4 szobás családi ház, garázzsal 1000 m2-es eladó.
Ir.ár.: 16,5 M Ft. • Jánosházán 2 szobás cs. ház szép állapotban, gondozott kertben eladó.
Ir. ár: 7,5 M Ft. • Nagysimonyiban 3 szobás, teljesen felújított cs. ház parkosított udvarral,
dupla garázzsal eladó. Ir.ár: 18,5 M Ft. • Kemeneskápolnán 3 szobás családi ház eladó. I.
ár: 6,5 M Ft. • Celldömölkön 3 szobás családi ház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 10,9 M Ft.


