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» A civil szervezetek
támogatásáról 4.

» Ballagás 2007 6-7.

» Borversenyek 10.

» Hazai siker,
idegenbeli 
vereség 13.

„Ballag már 
a vén diák…”

„Ballag már 
a vén diák…”
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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!

AUTÓGÁZ LPG KEDVEZMÉNYES ÁRON!

Celldömölk, Kolozsvár utcában, 
a Mesteri felé vezetô úton. 

Nyitva: minden nap 6.00–21.00
Balogh Zsolt vállalkozó 

MMEEGGÚÚJJUULLTT DDÍÍJJCCSSOOMMAAGG!!
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A munkanélküliek száma, elhelyez-
kedési lehetôségük, a támogatások
rendszere évrôl évre változik. Soós
Ferencet, a Nyugat-Dunántúli Re-
gionális Munkaügyi Központ Celldö-
mölki Kirendeltségének vezetôjét
kérdeztük arról, hogy az idei év elsô
öt hónapjában hogyan alakult Cell-
dömölkön és környékén a foglal-
koztatási helyzet.

Az elmúlt év tendenciájához képest,
az elsô negyedéves adatok alapján
megállapítható, hogy a regisztrált
munkanélküliek száma alacsonyabb,
mint a tavalyi év hasonló idôszaká-
ban. Ez több mindennek köszönhetô.
A szezonális foglalkoztatási hatások
az idén nem éreztették úgy negatív
hatásukat, mint a tavalyi évben. A
2007-es esztendôben egy enyhe tél
után vagyunk, ami az építôipar és az
egyéb, idôszakos munkahelyek terü-
letén nem éreztette negatív hatását.
Ez azt jelenti, hogy jelenleg több
mint százzal kevesebb munkanélküli
van, mint tavaly ilyenkor. Celldömöl-
kön és a vonzáskörzetében lévô hu-
szonhét településen a legfrissebb
adatok alapján több mint hétszáz
munkanélkülit tartunk nyilván. Ez hat
százalékos munkanélküliségi vagy ál-
láskeresési rátának felel meg jelen
pillanatban. 
Az elsô negyedév adatainak elemzé-
se és a tapasztalatok alapján viszont
sokkal kedvezôtlenebb munkaerô-
piaci folyamatok indultak el a jövôre
nézve, mint a tavalyi évben. Ez abból
is látszik, hogy a bejelentett álláshe-
lyek és a kiközvetíthetô munkaerô
száma is jelentôsen csökkent. Emel-
lett csökkent a munkaerô-piaci tá-
mogatásokra fordítható összeg is.
Gondolok itt a bérjellegû támogatá-
sokra, a bér- és járulék jellegû támo-
gatásokra, a pályakezdôkre és a
munkaerô-piaci képzésre fordítható
összegre is. 
» A jelenlegi munkanélküliek jellem-
zôen milyen szakmákból kerülnek ki,
illetve milyen iskolai végzettséggel
rendelkeznek? 
Celldömölknek és környékének na-
gyon egyoldalú gazdaságszerkezete

van. Ez azt jelenti, hogy a foglalkoz-
tatottak jelentôs többsége az ipar-
ból, azon belül is a feldolgozóiparból
kerül ki. Ez egy nagyon egészségte-
len arány, több mint ötven százalék.
A fejlett nyugat-európai országokban
a szolgáltatási szférában 60-70 szá-
zalékos a munkavállalói arány. Ez azt
jelenti, hogy ezen a környéken azok
a cégek telepedtek meg, amelyek
profilja a bérmunkára épül, többsé-
gében külföldi tulajdonossal. Ezek-
nek a vállalatoknak nagyrészt beta-
nított munkásokra van szükségük.
Egyéb munkalehetôség hiányában
az emberek többsége arra kénysze-
rül, hogy nem a szakképzettségének
megfelelô munkahelyen helyezkedik
el. Jelenleg ez egy gazdasági kény-
szer. Amíg Celldömölkön és a kör-
nyékén, sôt a magyar gazdaságban
nem következik be egy olyan ko-
moly strukturális változás, amelyik
egy minôségorientáltabb munka irá-
nyába megy át, vagy e külföldi cé-
gek foglalkoztatási súlyát más profi-
lú  hazai vállalkozók, szolgáltatói
szféra, idegenforgalom vagy egyéb
területek nem veszik át, addig ez a
magas arány meg fog maradni. 
» A munkanélküliek milyen támoga-
tásra, milyen segítségre számíthat-

Foglalkoztatásügy: kevesebb 
támogatási lehetôség az idei évben

nak a munkaügyi központtól az idei
évben? 
Jelenleg nagyon korlátozottak a tá-
mogatási lehetôségeink. A jelenlegi
kondícióink ezen a téren a tavalyi
esztendôhöz képest közel sem azo-
nosak. Éppen ezért számítunk azok-
ra az uniós operatív programokra,
amelyek már az idei év második fe-
létôl folytatódni fognak. Tavaly a
munkanélküliek elôtt ismertté vált
az úgynevezett HEFOP program. Ezt
felváltja az idei évben egy úgyneve-
zett Társadalmi Megújulás Operatív
Program, a TÁMOP. Ez hivatalosan
2007. július elsejével indul, és két
év alatt kell végrehajtani. A Vas me-
gyére leosztott keret alapján több
száz munkanélküli kap lehetôséget
arra, fôleg a 25 év alatti fiatalok,
alacsony iskolai végzettségûek, öt-
ven év feletti munkavállalók, vala-
mint korlátozott számban gyermek-
gondozásról, illetve hozzátartozó
ápolása után visszatérô nôk, hogy si-

kerüljön munkához jutniuk. Ennek
nagyobb részben lesz egy elôkészítô
szakasza, egy a résztvevôk kiválasz-
tása programba történô bevonása
szakasz. Errôl majd a munkanélkü-
liek részletes tájékoztatást kapnak
az év második felében, és valószínû-
leg ennek gyakorlati megvalósítása
ôsztôl már elindul.

>>HP  
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soós ferenc, a kirendeltség vezetôje

fotó: major tamás
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Kialakították a stratégiát a Keme-
nesaljai Foglalkoztatási Paktum pro-
jektjének résztvevôi. A munkanél-
küliség csökkentése érdekében a
következô lépés az Operatív Prog-
ram megalkotása lesz.

A Kemenesaljai Foglalkoztatási Pak-
tumban résztvevôk – a kistérség ön-
kormányzatai, vállalkozások, szerve-
zetek és intézmények – közötti
együttmûködésének alapja, hogy a
munkanélküliség elleni harc hatékony
legyen. A projekt kiemelt célcsoport-
jai: a megváltozott munkaképessé-
gûek, a 25–40 év közötti életkorú nôk,
a 25 év alatti fiatalok, a helyi vállalko-
zók. A munkaerô-piaci lehetôségek ja-
vítása érdekében a térségi szereplôk
gazdasági és humánerôforrás fejlesz-
tési elképzeléseinek, céljainak össze-
hangolására van szükség, ezért a pro-
jekt elsôdleges célja egy egységes
Foglalkoztatási Stratégia kialakítása.
A szakértôk a helyzetfelmérés, majd an-
nak elemzése után alakították ki a stra-
tégiát. A vállalkozásokat érintô straté-
giai célok között a vállalkozási környe-

zet, feltételrendszer fejlesztése és a vál-
lalkozások versenyképességének növe-
lése szerepel. A szakértôk prioritásként
megjelölték a vállalkozásindítás ösztön-
zését, támogatását, valamint elsôsorban
mikro-, kis- és középvállalkozások támo-
gatását. A 18–25 év közötti fiatalokat
érintô stratégiai célok között a fiatalok
helyben maradásának, illetve letelepe-
désének elôsegítése és a fiatalok mun-
kaerô-piaci esélyeinek javítását tûzték
ki. Fontosnak tartják az esélyegyenlôség
és a vállalkozási esélyek javítását. A
szakértôk elvárása szerint az esély-
egyenlôség javítása során cél, hogy a
kistérség élhetô, vonzó és egyéni fejlô-
dést lehetôvé tevô térséggé váljon, va-
lamint a társadalmi elégedettség javul-
jon a fiatalok számára is. A 25–40 év kö-
zötti munkanélküli nôk helyzetének ja-
vítása során célként tûzték ki a foglal-
koztatási szint növelését, a munkanél-
küliség csökkentését; az élethosszig tar-
tó tanulás meghonosítását, ösztönzését,
feltételeinek fejlesztését a kistérségben;
a nôk munkaerô-piaci esélyegyenlôtlen-
ségének csökkentését. Prioritásként je-
lölték meg a nôk foglalkoztathatóságá-

nak javítását, az inaktivitás csökkenté-
sét; valamint a munkaviszonyban álló
nôk munkahelymegtartó képességének
növelését, szemléletformálást a munka-
adók körében a nôk speciális helyzeté-
nek elfogadása érdekében. A megválto-
zott munkaképességûek helyzetének ja-
vítása érdekében a stratégiai célok kö-
zött tartják számon a megváltozott
munkaképességûek foglalkoztatási fel-
tételeinek javítását, valamint a foglal-
koztathatóságuknak javítását, különö-
sen az iskolai végzettség és szakkép-
zettség szintjének emelésével. Kiemelt
figyelmet kell fordítani a megváltozott
munkaképességûeket és fogyatékoso-
kat segítô intézményrendszer fejleszté-
sére, a helyi közösségek foglalkoztatási
feltételeinek bôvítésére és a munkahe-
lyek fogadókészségének mennyiségi és
minôségi fejlesztésére.
A Foglalkoztatási Stratégia alapján a
késôbbiekben alakítják ki az Operatív
programot, amely a fejlesztési irányok
gyakorlati megvalósításához szüksé-
ges feltételeket, eszközöket határozza
meg.

»CELLDÖMÖLKI KISTÉRSÉG TÁRSULÁSA

Stratégia a munkanélküliség csökkentésére

A képviselô-testület április 25-i ülé-
sén döntött arról, hogy a következô
civil szervezeteket a jelzett összegek-
kel támogatja munkájuk végzésében:

I. Sportszervezetek
1. Alsósági Sportegyesület1 350.000 Ft 
2. Községi Sportegyesület Izsákfa 300.000 Ft
3. 2000 Celldömölk U.F.C.K.E. 150.000 Ft 
4. Eötvös Diák Sportegyesület2 330.000 Ft 
5. Benedek Sí Klub Közhasznú Egyesület 

70.000 Ft 
6. Magyar Postagalambsport Egyesület 

30.000 Ft 
7. Szent B.Katolikus Általános Iskola Sport-

köre 50.000 Ft 
8. Kemenesaljai Kistérség Egészséges Élet-

módért Alapítvány 100.000 Ft 
1 A támogatási összegbôl 50.000 Ft-ot pálya-

használati díjként a CVSE-nek kell fizetni.
2 A támogatást az új Városi Általános Isko-

la sporttevékenységére kell felhasználni.

II. Kulturális célú szervezetek, egyesüle-
tek, alapítványok, mûvészeti csoportok

1. Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság
75.000 Ft 

2. Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság
Ifjúsági csoportja 75.000 Ft 

3. Kemenesaljai Baráti Kör Egyesület
120.000 Ft 

4. Soltis Lajos Színház Mûvelôdési Egye-
sület 200.000 Ft 

5. Liszt Ferenc Vegyeskar 100.000 Ft 
6. „Rocky Dilly” Akrobatikus Rock And

Roll Club 50.000 Ft 
7. Dukai Takách Judit Játékszín Alapít-

vány 50.000 Ft 
8. Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti

Alapiskola Zenebaráti Köre 30.000 Ft 
9. Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti

Alapiskola Reneszánsz Együttese
30.000 Ft 

10. Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti
Alapiskola Ifjúsági Fúvószenekara
100.000 Ft 

11. Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti
Alapiskola Néptánccsoportja
200.000 Ft 

12. Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár Honismereti Munkaközössé-
ge 50.000 Ft 

13. Energy – Dabaston Kulturális, Mûvésze-
ti és Sportegyesület 50.000 Ft

III. Testi-lelki egészség megôrzését 
segítô szervezetek

1. Az Életért, a Holnapért Kemenesaljai
Rákellenes Egyesület Magyar Rákelle-
nes Liga Helyi Szervezete 30.000 Ft

2. Vas Megyei Mozgássérültek Celldömölki
Helyi Csoportja 50.000 Ft

IV. A lakóhely érdekében 
tevékenykedô szervezetek

1. Polgárôrség 50.000 Ft 
2. Alsósági Életfa Egyesület 30.000 Ft 
3. Kemenesaljai Trianon Társaság 20.000 Ft 
4. Sághegy-Kissomlyói Hegyközség 100.000 Ft

VI. Egyházi szervezetek, közösségek
1. Katolikus Családos Közösség 40.000 Ft 
2. Celldömölki Evangélikus Ifjúsági Kör

40.000 Ft 
3. Alsósági Evangélikus Fiatalokért Alapít-

vány 40.000 Ft

VII. Támogatást végzô, karitatív szervezetek
1. Celldömölki Családokért Alapítvány

40.000 Ft 
2. Celldömölki Gyermekekért Ifjúsági Ala-

pítvány 50.000 Ft

Támogatott civil szervezetek
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Tanay Ferenc – Alsóság egykori plébá-
nosa, majd késôbb esperes – halálá-
nak 25. évfordulója alkalmából tartot-
tak ünnepi szentmisét április 15-én az
alsósági katolikus templomban.
Tanay Ferenc 1900. október 27-én
született Iváncon, majd késôbb a gróf
Erdôdy családba került házi nevelô-
nek. 1936-ban, amikor dr. Kiss Lajos
esperes több évi alsósági szolgálat
után Szombathelyre került kanonok-
nak, ô vette át a helyét plébánosként.
1941-tôl egészen haláláig a Keme-
nesaljai Alsó esperesi kerület espere-
se volt. Az alsósági katolikus templom
két ízben is megszépült a keze alatt.
1948-ban belülrôl festette ki, 1975-
ben pedig kívülrôl renováltatta az
épületet. A halál 1982. április 9-én
nagypénteken érte, testét április 12-
én helyezték örök nyugalomra. Halá-
lozásának 25. évfordulóján ünnepi
szentmise keretén belül emlékeztek
szolgálataira. A mise után a templom
falán lévô emléktábla koszorúzására
került sor, amelyen részt vett a néhai
esperes unokaöccse, Tanay Lajos is.
Az emlékezés koszorúit Horváth Géza,
az egyházközség világi elnöke és Bar-

na István, a Szent Miklós Alapítvány
kuratóriumának elnöke helyezték el.
Az ünnepségen közremûködött a Liszt
Ferenc vegyeskar.  Koltay Jenô plébá-
nos elmondta: „Az esperes emléke
kötelezi az utódot, a híveket és min-
den tisztelôjét, hogy a maga egysze-
rûségét, kedves közvetlenségét és
mindenki felé való nyitottságát meg-
ôrizzük méltó emlékként”. 

»IHÁSZ ILDIKÓ

Tanay Ferenc emlékére

2007. MÁJUS 18. PÉNTEK
18.00 óra Megnyitó, játszótér-avatás
Közremûködnek a Berzsenyi Lé-
nárd Általános Iskola tanulói és a
Városi Óvoda óvodásai. Ugrálóvár
várja a gyerekeket.
19.00 óra Zenél a LAZA PADKA blues-
rock zenekar
21.00 óra Kapuzárás

2007. MÁJUS 19. SZOMBAT
10.00–11.30 óra Gyerekfoglalkoztató
rajzverseny, arcfestés, sorverse-
nyek, ügyességi játékok;
Faluszépítés – füvesítés, virágosítás
közösen;
Nôi Focikupa
15.00 óra Fôzôverseny, gulyásfôzés
15.00–16.00 óra Gyerekfoglalkoztató,
ugrálóvár
16.00 óra Játszótéri játékok átadása
az Alsósági Tagóvodában

16.45 óra Pogácsasütô-verseny ered-
ményhirdetése
17.00 óra Bábszínház – „Az ördög
szekere” címû vásári bábjáték a
Paprika Jancsi Bábszínház elôadá-
sában – Sportcsarnok elôtti terület
18.00 óra Városrészi uzsonna
A fôzôverseny eredményhirdetése,
Ivó-napi kortyolás
20.00 órától TAVASZI BÁL
Zenél a T-BOY zenekar
Esô esetén elmarad.

2007. MÁJUS 20. VASÁRNAP
8.00 órától Utcák-terek bajnokság –
labdarúgó torna
14.00 óra Szekeres túra az Izsákfai bú-
csúba
18.00 óra Ökumenikus istentisztelet
az Ómuzsika Együttes közremûködé-
sével az Alsósági Katolikus temp-
lomban.

Alsósági Tavaszi Napok
2007. május 18–20. Celldömölk–Alsóság, Sportcsarnok elôtti terület

Szakmai tanácskozást tartottak április 27-én a Nyu-
gat-Dunántúli Régió TIOK (Térségi Iskola- és Óvoda-
fejlesztô Központok) képviselôi. A központok a
kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok el-
terjesztése érdekében jöttek létre, és várhatóan a
résztvevô intézmények meg fognak felelni a XXI.
századi iskola követelményeinek, és az itt tanulók a
digitális írástudást is el fogják sajátítani. Az intéz-
mények olyan eszközök és módszertani eljárások
birtokában lesznek, amellyel sikeresen tudják hasz-
nálni a Sulinet Digitális Tudásbázist.

»LOSONCZ ANDREA

Városunkban tanácskoztak
a régió pedagógusai

A celldömölki Gáyer Gyula Általános Iskola 2007. jú-
nius 11–15. között szervezi névadója tiszteletére a
„GÁYER-HÉT 2007” elnevezésû rendezvénysoroza-
tot.
Ennek keretén belül „Magyarország védett növé-
nyei és állatai” címmel gyermekrajzpályázatot hir-
det 1–4. és 5–8. osztályos általános iskolások és
óvodások részére.
A pályamunkák bármely technikával, max. A/4-es
méretben, paszpartúrával ellátva készüljenek (in-
tézményenként max. 10 db pályamû).
Az alkotások hátlapján kérjük a pályázó nevét, osz-
tályát, iskoláját és annak címét feltüntetni, vala-
mint a védett élôlény nevét felírni!
Beküldési határidô: 2007. május 31.

2007. május 25-én 16.00 órai kezdettel Hét-
mérföldes gyermeknapi fesztivált szervez a
KMKK. Mindenkit szeretettel várnak!

Pályázat gyermekeknek

Az Új Kemenesalja címû kétheti lap minden páros hét pén-
tekén jelenik meg. A terjesztési szerzôdés értelmében a
megjelenéstôl számított három munkanapon belül (péntek,
hétfô, kedd) kell a terjesztônek hiánytalanul eljuttatnia a
lapot az olvasóhoz. Kérjük tisztelt olvasóinkat, amennyiben
hiányosságokat észlelnek a terjesztésben (sérülten kapják
kézhez lapunkat, nem érkezik meg idôre – a megjelenéstôl
számított három munkanapon belül –, esetleg egyáltalán
nem kapják kézhez), jelezzék ezt írásban a következô
címen: Városgondnokság, 9500 Celldömölk, Temesvár u. 16.
E-mail: igazgato.vgondnoksag@cellkabel.hu

»A SZERKESZTÔ

Felhívás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy május 19-én, 
szombaton a Vulkán fürdô megnyitja szabadtéri medencéit.

A medencék használata ingyenes!
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Ballagók a gimnáziumban

Városunk két középfokú oktatási in-
tézményében 124 diák fejezi be ta-
nulmányait a közeljövôben. A Berzse-
nyi Dániel Gimnázium és a Mûszaki
Szakközép és Szakiskola végzôsei má-
jus 5-én vettek búcsút iskolájuktól.
A gimnáziumban 78 diák számára
érkezett el a ballagás napja. Az ün-
nepség kezdetén, a hagyományok-
nak megfelelôen, a végzôsök meg-
koszorúzták az iskola névadója, Ber-
zsenyi Dániel szobrát, majd Vinter
József igazgató mondott ünnepi be-
szédet. Kiemelte, hogy a felnôtté
válást jelképezô fontos állomás le-
zárása egy fejezetnek, ugyanakkor
kezdete egy örömmel, várakozás-
sal, szorongással teli, új korszaknak.
Beszédében a ballagó diákokat arra
sarkallta, hogy kitartó igyekezettel
törekedjenek az önmegvalósításra,
és az alma materben megszerzett
tudás szolgálja további boldogulá-
sukat. Az igazgató után a végzôsök

és maradók nevében is szólt egy-
egy diák, majd a zászlóátadás, és
köszöntô táviratok tolmácsolása

után az énekkar kánonjával fejezô-
dött be a ballagási ünnepség.

»REINER ANITA
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A Mûszaki Szakközép- és Szakiskolá-
ban 46 végzôstôl köszöntek el. Sipos
Tibor igazgató hozzájuk szólva el-
mondta, most még gyanútlanul lép-
nek a kudarcokkal, akadályokkal át-
szôtt felnôtt világba, az iskolában
átélt tapasztalatok azonban erôt ad-
hatnak ezek leküzdéséhez. Kérte a
diákokat, hogy az intézményben örö-
kül kapott tudást vigyék magukkal és
adják tovább életük során. Az igazga-
tó Ady Endre örökérvényû soraival bo-
csátotta útjukra a nebulókat, misze-

rint: „Bár zord a harc, megéri a világ,
ha az ember az marad, ami volt; ne-
mes, küzdô, szabadlelkû diák.” A vég-
zôsök nevében szóló tanuló szavai
után az iskola három, nyugdíjba vo-
nuló pedagógusát búcsúztatták el:
Banyó Gyula gyakorlati oktatásveze-
tô, Hetényi Endre történelemtanár, és
Varga László volt igazgató fejezi be az
idei tanévben több évtizedes oktató
munkáját. A három oktatót Fehér
László polgármester is köszöntötte.   

»REINER ANITA

Ballagók a szakiskolában
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E gondolat teljesen jól igazodik a há-
rom nagy ünnepünk közötti Pünkösd-
höz. Sokan kérdezik karácsony után:
Mit kaptál? Neked mit hozott a kará-
csony/angyal/Jézuska? Ugyanez az
érdeklôdés húsvét után a nyúlra ve-
tôdik: Mit hozott/tojt a nyuszika ne-
ked?
Pünkösdkor bezzeg nem kérdezi sen-
ki: Mit hozott Pünkösd neked? Tény-
leg, hozott/hozhat valamit?
Pünkösd a Lélek kitöltetésének ünne-
pe. Mit jelent ez? Azt, hogy az Isten,
az Ô végtelen lényébôl elárasztja Lel-
kével az embert, az övéit. Így történt
ez Jézus feltámadása utáni ötvenedik
napon (végül is szó szerinti értelme-
zésben: pünkösd = ötvenedik nap),
amit a Biblia (ApCsel 2,1kk) elénk tár.
Miért van szüksége az embernek a
Lélek áradására?
Azért, amiért a benzinébôl kifogyott
autósnak a benzinkútra. Azért, amiért
a lemerült mobiltelefonnak konnek-
torra. Azért, amiért a kiürült gyomor-

nak egy tányér ételre. Azért, amiért a
tenger alatti búvárnak az éltetô oxi-
génre.
Mert mit is ér az autó, ha nincs ben-
ne benzin? Lehet az az autó luxusau-
tó, több száz lóerôs motorral, min-
denféle kényelemmel ellátva, ha
nem tud menni egy tapodtat sem
üzemanyag nélkül.
Mit ér egy mobiltelefon, ha nem
használható, mert lemerül az akku-
mulátor benne? Se bejövô, se kimenô
hívás nem lehetséges. (Az említett
példák továbbgondolását a kedves
olvasóra bízom.)
Mit ér az ember lélek (Lélek!) nélkül?
Az ember nemcsak a csont-hús-vér
összességébôl, és mûködésébôl áll. A
kómában levô embernek van csontja,
húsa, vére, mégsem kívánkozik senki
ebbe az állapotba kerülni, mert min-
denki érzi: az hiányos.
Mai világunk embere megpróbál lé-
lek nélkül élni. Ezért már nem nemes
lelkû (jó lelkû), nincsenek jótét lel-

Májusban ünnepeljük az anyákat,
ugyanakkor május az örök anya, Szûz
Mária hónapja is. A májusi litániák
idôszaka is ez. Szûkebb pátriánk érté-
keit bemutató sorozatunkban ezúttal
egy Nagyboldogasszony templomot
választottunk, melynek története re-
gényes, a településé, ahol áll, izgal-
mas, és ami a legfontosabb, várja a
hívôket és kíváncsi látogatókat.

Ostffyasszonyfán
Takács Ferenc plé-
bános úr szakszerû
ismertetésébôl so-
kat megtudtam,
melybôl a helyszû-
ke miatt csak a
legfontosabb ré-
szeket emelném
ki, bízva abban,
hogy sokan kedvet
kapnak a temp-
lomlátogatáshoz.
Ostffyasszonyfa
Árpád-kori telepü-
lés, az Osl nem-
zetség birtoka. Az
elsô oklevél emlí-
tése 1346-ból va-

ló. 1359-ben már oklevél említi plé-
bániáját és templomát. 1698-ban
Szent Mihály tiszteletére emelt
templomról szól az írás, mely késôbb
romossá válik, de 1777-ben új temp-
lomhajót építenek fa toronnyal,
1830-ban pedig rendes tornyot. Bel-
sô festésére 1958-ban került sor,
külsô felújítására és a tetô felújításá-
ra 3 évvel ezelôtt nyílt lehetôség. Az
oltárképen Mária mennybevitelét
ábrázolják, a templom búcsúnapja
augusztus 15., Nagyboldogasszony
ünnepe. A mennyezeti freskókon
Szûz Mária életének jeles eseményei
láthatók. Elsôként az Angyali üdvöz-
let, majd Mária látogatása Erzsébet-
nél. Látható Jézus születése, a szen-
tély fölötti freskó pedig már magyar
vonatkozású, hisz Szent István fel-
ajánlja a koronát Máriának, akiben
ettôl fogva tiszteljük Magyarország
Patrónusát, a Magyarok Nagyasszo-
nyát. A szentély mellett egészen rit-
ka lelettel találkozhatunk. Vörösmár-
vány tábla, latin felirattal, melyrôl a
régészek megállapították, hogy fel-
szabadult római kori kelta rabszolgák
hálatáblája. Szerepel rajta a nevük,

Nagyboldogasszony templomáról

kek, és senki sem kérdezi, hány lélek
él egy faluban (a statisztika is inkább
fejeket számol), semmit sem végez
lelkesen. Mai világunk embere fél a
lélektôl, mert az sebezhetô, gyengé-
vé teszi az embert. (Érdekes: A ben-
zin is veszélyes anyag, mégis sokan
autóznak. A gáz is „tud” robbanni,
mégis sokan használnak gázpalackot.
Az áram is lehet veszélyes, mégis
minden elektromossággal mûködik.)
A ma emberében már nincs meg a lé-
lek. Kifogyott. Nem is igen tart rá
igényt. Minek, mikor anélkül is jól
megy minden? Ezért aztán lelketlen a
világ. Így uralkodik a pénz, az elôrébb
jutás, a másik eltiprása és a magamé
elérése. Mindig csak az ÉN a fontos, a
TE, vagy pláne a MI érdeke elenyészik.
Fel kell tölteni azt, ami kifogyott,
kiürült. 
A Pünkösd ajándéka a Lélek. Csak Ô
adhatja meg, hogy feltöltôdve élete-
sebb legyen életünk!
Adja meg Istenünk mindannyiunk-
nak!

»FÜSTÖS GÁBOR
REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR

ADORJÁNHÁZA–EGERALJA

jóllehet a tábla csonka. Mindenkép-
pen pogány dolognak tekintendô,
éppen ezért is lehet kalandos törté-
nete. Nagy kár, hogy nem ismerjük.
Takács Ferenc plébános úr számos
érdekes dolgot mesélt még. Az egy-
kori Kígyókô-várról, a késôbbirôl,
mely a mostani templom dombon
állt, a most is látható várkútról, mint
ahogy a templom azon idôszakáról
is, mikor az evangélikusok használ-
ták. Várfal-maradványok most is lát-
hatók, de alagutakról és kincsekrôl
csak ábrándos kamaszfiúk ábrándoz-
nak. Feltétlenül meg kell említeni Dr.
Horváth István katolikus esperes Ke-
nyeri Kecskéd története 1945-ig cí-
mû munkáját, melyben legendasze-
rûen írja le, miként kapták vissza az
ostffyasszonyfai katolikusok 1732-
ben a templomukat. A másik jeles
forrásmunka Mesterházy Sándor Két
Vas megyei falu – Ostffyasszonyfa és
Csönge – múltjából címû munkája.
Takács Ferenc plébános szívesen fo-
gadja a látogatokat. A plébánia a
templom közelében található (Kos-
suth u. 48.), telefon: 95/394-174.

»RL

Mit hozhat Pünkösd?
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A Bobai Általános Iskola a költészet
napján rendezte meg az immár ha-
gyományosnak mondható irodalmi
versenyét, melyet összekötöttek a 6-
14 éves korosztály számára meghir-
detett mese- és versillusztrációs rajz-
pályázattal. A versenyen megjelente-
ket az iskola igazgatója, Szabóné Ko-
lostori Mária köszöntötte, ôt követte
Balogh József költô-tanár, aki verses-
kötetébôl idézve hangsúlyozta nyel-
vünk megôrzésének és ápolásának
fontosságát, útravalót adva ezzel a
felnövekvô nemzedéknek.
Az elsô és második osztályosok szá-
mára egy mese bemutatása volt a
feladat. Az elsô helyen Baráth Kata, a
celldömölki Gáyer Gyula Általános Is-
kola diákja végzett. A harmadik és ne-

gyedik évfolyamosok egy magyar
népmese bemutatását kapták felada-
tul, az elsô helyezett Biczó Franciska, a
jánosházi Szent Imre Általános Iskola
diákja lett. Az ötödik és hatodik évfo-
lyamos diákok egy szabadon válasz-
tott Petôfi-verset adtak elô. Szûcs Vik-
tória, az ostffyasszonyfai Petôfi Sándor
ÁMK Általános Iskola tanulója lett az
elsô. A hetedik és nyolcadik osztályo-
sok egy szabadon választott XX. száza-
di magyar költô versét mutatták be.
Elsô helyen Nagy Nóra, a nagysimonyi
Dugovics Titusz Általános Iskola diákja
végzett. Az ötödik kategóriában szin-
tén a hetedikes és nyolcadikos gyere-
kek vettek részt, ahol is négyfôs cso-
portokban József Attila életérôl és
munkásságáról kellett számot adniuk

játékos vetélkedô formájában. Az elsô
helyen a celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium (hat évfolyamos) diákjai
végeztek. A rajzpályázat közönségdí-
jasa Németh Kitti, az Eötvös Loránd Ál-
talános Iskola tanulója lett. Az 1–2.
osztály elsô helyezettje Papp Ninetta,
a Szent Benedek Általános Iskola, a
3–4. osztály gyôztese Falusi Regina, a
Szent Benedek Általános Iskola, az
5–6. osztály elsô helyezettje Mészáros
Rebeka, a jánosházi Szent Imre Általá-
nos Iskola, a 7–8. osztályosoknál elsô
Farkas Roland, az Eötvös Loránd. Álta-
lános Iskola tanulói lettek.
A rendezvényt a Vas Megyei Közgyû-
lés Oktatási Bizottságának támogatá-
sával szervezték meg. 

»TAKÁCS M. TÜNDE

» M Û V E L Ô D É S

Négynapos városi majálist rendezett
a ligetben a Kemenesaljai Mûvelôdé-
si Központ és Könyvtár április 28. és
május elseje között. A rendezvényso-
rozat a Pápai Musical Stúdió fellépé-
sével és a szintén pápai Most zenekar
Nosztalgia party-jával vette kezdetét.
A táncdalfesztiválok hangulatának
felidézése után a 60–70–80-as évek
slágereit hallhatták a ligetbe kilátoga-
tók. A második nap a népmûvészeti
hagyományôrzés jegyében telt. A
szombathelyi Boglya Népzenei Együt-
tes volt a vendég, akik a délelôtt fo-
lyamán népzenét tanítottak, és élô
zenével kísérték a Kemenesalja Nép-
tánccsoport székely táncot tanuló tag-
jait, este pedig táncházba várták a
nagyérdemût. Szintén vasárnap helyi
és kistérségi kézmûvesek mutatták
be népmûvészeti alkotásaikat és en-
gedtek bepillantást mesterségük rej-
telmeibe. A kovácsolás, fazekasság,
fafaragás mûvészetének megismeré-

se mellett csuhé és szalmabábu készí-
tésére nyílt lehetôségük a gyerekek-
nek. A kulturális mûsorok keretében a
színpadot elsôként a Soltis Lajos Szín-
ház csapata foglalta el, akik mesejá-
tékkal szórakoztatták a kicsiket. Ôket
követték a kemenesaljai hagyomány-
ôrzô csoportok, majd a hegyközségi
borverseny és a délután lezajlott fô-
zôverseny eredményhirdetésére ke-
rült sor. Hétfôn a helyi általános isko-
lák diákcsoportjai és a helyi mûvésze-
ti csoportok léptek színpadra, majd
Radányi Károly zenés mûsora után az
Egy szoknya, két nadrág nevû formá-
ció melódiáira lehetett táncolni. Má-
jus elsején a szombathelyi Melódia
együttes elôadásában csendültek fel

operettek, régi slágerek, és nosztal-
giazenék. Este kezdetét vette az utca-
bál, amelyen a Drazsé zenekar húzta
a talpalávalót, közben fellépett a Két
zsivány együttes.

»REINER ANITA

A sokrétû szórakozásé volt a fôszerep

jelenet a soltis színház elôadásából

remek hangulatot varázsolt a boglya zenekar

a kihalóban lévô szakmák egyik képviselôje

Szépirodalmi verseny Bobán
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A Kemenesaljai Szôlô és Kertbarátok
soros klubfoglalkozásán dr. Hollósy
István növényvédô szakmérnök, falu-
gazdász osztotta meg az aktuális kerti
munkálatokra vonatkozó ismereteket
hallgatóságával. Elsôként az elmúlt tél
csapadék- és fagymentességét emel-
te ki, aminek következtében nagy
mértékû szárazság tapasztalható a ta-
laj mélyében. A termôföld közelében
a földi bolha megjelenésére kell szá-
mítani, amely elsôsorban a retket, ká-
posztát támadja, és ejt lyukat rajtuk. 

A szôlô esetében fôként az atkák tá-
madására kell odafigyelni, ugyanis a
meleg nappalok hatására a rügypik-
kelyek közül már elôbújnak. Permete-
zéssel ajánlatos ellenük védekezni.
Most, hogy véget ért a csapadékhiá-
nyos idôszak és megérkezett az esô,
valamint ha pár napig 24 fokos hô-
mérséklet lesz, számítani lehet a pe-
ronoszpóra megjelenésére, amely két
levél közé ereszti be spóráit. Ez eset-
ben réztartalmú szerekkel menthetô
meg a szôlô. A másik fô betegség a

Támadnak a kártevôk

Kemenessömjén
A Kemenesaljai Szôlô- és Kertbarátok
Köre a tavalyi évben rendezett elsô
ízben Kemenesháti borversenyt a ke-
menessömjéni Berzsenyi-pincében.
Hagyományteremtô szándékkal tet-
ték ezt, így idén már második alka-
lommal mérettették meg boraikat a

szôlôsgazdák, április 14-én. A Kovács
Ferenc országgyûlési képviselô, a me-
gyei közgyûlés elnöke, Somogyi Lajos
hegybíró és dr. Hollósy István falugaz-
dász által alkotott bírálóbizottság szín,
íz, illat, és összbenyomás alapján ér-
tékelte a benevezett hatvan nedût. A
termelôk négy csoportban, a vegyes
fehérek, a fehér fajborok, a vegyes
vörösek, és a fajvörösek kategóriájá-
ban versenyeztethették boraikat. Az
ítészek az eredményhirdetésen 48
bormintát értékeltek érmesnek, így
13 bronz, 19 ezüst, és 16 aranyminô-
sítést osztottak ki a gazdák között. Ti-
zenketten pedig okleveles elismerés-
ben részesültek.

»RA

Kemenesmihályfa
Négyfalusi bor- és pogácsaversenyt
rendeztek Kemenesmihályfán Ke-
menesmagasi, Kemenessömjén,
Vönöck és a helybeliek részvételé-
vel az elmúlt hónapban az evangé-
likus egyház és a Kemenesmihály-
fai Önkormányzat közös szervezé-
sében. A mûsorban szerepeltek:
Faragó Aranka, a Gregorich Ferenc
által vezetett ostffyasszonyfai cite-
razenekar valamint mese- és vers-
mondók. 

Borversenyek a Kemenesalján

a zsûri tagjai borkóstolás közben

A Ság hegy–Kissomlyó Hegyköz-
ség által megrendezett borver-
seny már több évtizedes múltra
tekint vissza. Idén április 27-én
került sor a nemes levek versen-
gésére a Krisztina Csárdában. A
megmérettetésre benevezett hat-
vankét nedût Bernáth Tibor bor-
szakértô és Kulka Gábor, az Orszá-
gos Borminôsítô Intézet fô-
felügyelôje értékelte. A Ság hegyi
és kissomlyói gazdák által felso-
rakoztatott borok között vegyes
fehérek, és olaszrizlingek fordul-
tak elô nagy számban, ezek mel-
lett minôségi és tájborokat vala-
mint többféle vöröset minôsíthe-
tett a szakértô zsûri. A borverse-
nyeken szokásos szempontok alap-

ján kerültek górcsô alá a borok,
szigorú pontozásos rend szerint. A
Szent György naphoz kapcsolódó
borverseny eredményhirdetésére
a négynapos majális keretében
került sor. A díjakat Danka Imre
hegyközségi elnök, és Somogyi
Lajos hegybíró adták át. A verse-
nyeztetett borminták közül az
idei évben négy bizonyult arany-
érmesnek. Így dr. Miklós Egon
olaszrizlingje, Fehér Tamás Nek-
tárja és Valentinje, valamint Né-
meth Gyula olaszrizlingje. Hu-
szonöt kapott ezüst, harminc pe-
dig bronzminôsítést. Ezen kívül
három nedût oklevelesnek minô-
sítettek.

»REINER ANITA

Hegyközség

A borbírák: Kovács Ferenc országgyû-
lési képviselô, Smidéliusz Zoltán evan-
gélikus püspökhelyettes, dr. Kisházi
Ernô jegyzô, Guóth Emil evangélikus
felügyelô és Gudui János borász. A fe-
hérborok versenyében öt arany, hét
ezüst és öt bronz minôsítést osztottak
ki, a vörösborok között pedig három
aranyat, négy ezüstöt és két bronzot.
A pogácsa bírálói: Kovácsné Tóth
Márta evangélikus lelkész, Guóth
Emilné és Fodor Józsefné. A pogácsa-
verseny eredményeként négy arany,
hat ezüst és tíz bronz minôsítést osz-
tott ki a zsûri.

lisztharmat, mely a fertôzés észrevé-
tele után 72 órán belül még orvosol-
ható, elsôsorban kéntartalmú szerek-
kel. A gyümölcsfák esetében és a ró-
zsákon, krizantémokon a tetvesedés
problémájával lehet számolni. A kü-
lönbözô gyümölcsösöket a szilva-
moly, cseresznyelégy, körtebolha tá-
madhatja, a cseresznyefa virágzása-
kor pedig a hagymalégy rajzása járhat
veszéllyel. Az almafákat varasodás el-
len tanácsos permetezni. A falugaz-
dász az egyes betegségekre alkalmas
ellenszereket is ajánlott a kertbará-
toknak, akik aktuális kérdéseikre is
választ kaptak az összejövetelen. 

»RA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

Sajnos volt részem munkanél-
küliségben. Éppen emiatt ke-
rültem erre a vidékre, az or-
szág másik végébôl. 2000-ben
egy Szabolcs megyei cégtôl so-
kunkat Sárvárra helyeztek át
dolgozni. Aztán ott is leépítés
volt, kisebb megszakításokkal
hét évig voltam munka nélkül.
Szörnyû átélni, hogy az ember
lába alól kihúzzák a talajt. A
Munkaügyi Központ révén el-
végeztem a szociális gondozó
és ápoló tanfolyamot, és sike-
rült elhelyezkednem. Most biz-
tosnak érzem a helyem, mert
egy szociális intézmény nem
könnyen szûnik meg.

Kétszer voltam munkanélküli,
szerencsére nem hosszú ideig,
csak pár hónapig. Amikor még
nem volt szakmám, nehezebb
volt elhelyezkedni, csak beta-
nított munkásként akartak al-
kalmazni. Aztán a Munkaügyi
Központ támogatásával elvé-
geztem a vendéglátó tanfolya-
mot, és az ô közvetítésükkel
találtam is munkát. Jó volt,
hogy segítettek, mert a ven-
déglátás telített szakma, és ne-
héz helyet találni. Egy kft. bü-
féjében dolgozom, jelenleg
biztosnak tûnik az állásom, és
ez fontos a mai, munka nélküli
világban. 

Három évvel ezelôtt, még pá-
lyakezdôként éltem át a mun-
kanélküliséget. Könyvelô vég-
zettségem van, szerencsére
ezzel többféle területen el le-
het helyezkedni, eléggé kere-
sett szakma. Évrôl évre nehe-
zebb állást találni, így örülök,
hogy nekem sikerült. Rossz
volt a munkanélküliség, a bi-
zonytalanság. Bár én egyedül-
állóként könnyebben éltem
meg, mint a családosok, akik-
nek el kell tartani a gyermekei-
ket. A mai világban egyetlen
munkahely sem biztos, de re-
ménykedik az ember, fô a po-
zitív hozzáállás.

Szerencsére még nem voltam
munkanélküli. Tizenkét évet
dolgoztam a Cellcompban, on-
nan eljöttem, és fél éve új he-
lyen dolgozom. Biztos, hogy
nehéz dolog manapság állást
találni, mindenhol csak a leépí-
tésekrôl hallani. Aki nem meg-
felelôen végzi munkáját, ha-
mar az utcán találhatja magát.
Városunkban kevés a munkale-
hetôség, el kell utazni, hogy
dolgozni lehessen. A pénzkere-
set miatt pedig fontos, hogy
legyen munkahely. Jelenlegi
állásomban biztonságban ér-
zem magam, talán nem veszé-
lyeztet elküldés.  

»fotó: völgyi lászló»kérdez: reiner anita

Vonatkó
Katalin

Kiss Melinda Kiss Veronika Huszárné Rába
Aranka
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A celldömölki RÁDIÓ CELL több tematikus zenei mûsort is kínál
hallgatóinak. Ezek között található a Bakelit, amelyben az ’50-es
és ’60-as évek felvételeibôl válogat a mûsor szerkesztô-mûsorve-
zetôje, Németh András. Vele beszélgettünk a zene szeretetérôl,
és a mûsorról:
– A zeneiskolában ismerkedtem meg közelebbrôl a zenével. Pár évig
szolmizáltunk, ismerkedtünk a kottával a barátaimmal együtt. Közép-
iskolai tanulmányaimat a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban végeztem.
Itt Spajcs Antal matematikatanár iskolai zenekart alapított diákokból.
Ebben az együttesben doboltam. Nagyon sok városi rendezvényen
játszottunk. A gimnázium után Ajkára kerültem. Ott az erômûnek volt
egy tánczenekara, így továbbra is tudtam zenével foglalkozni, amely
fizetés-kiegészítésnek is jól jött. Végül is, akárhol megfordultam, min-
dig zenéltem, de a zenei pályafutásomra a koronát a szombathelyi ti-
zenhat tagú Savaria Big Band tette fel. Abban a zenekarban játszani
hatalmas és maradandó élmény volt számomra és a mai napig is az.
Hogy honnan jött a Bakelit mûsor ötlete? Jelenleg Szombathelyen la-
kom, de sokat járok haza Celldömölkre, az öcsém itt lakik. Hallottam,
hogy indul egy celli rádió, akkor fogalmazódott meg bennem a gon-
dolat, hogy jelentkezni kellene ezzel az ötlettel – egy zenei mûsor az
’50-es, ’60-as évek slágereivel. Jelentkeztem Kerekes Gábor fôszer-
kesztônél, aki elfogadta az ötletet, és meg is kért, hogy készítsek egy
adást, a folytatást majd meglátjuk. Hát így indult el a Bakelit, amely-
ben a dalokat mindig megpróbálom egy-egy adott témához kapcsol-
va válogatni adásról adásra. Megemlíteném példaként a Fenyô Mik-
lós születésnapjára összeállított mûsort, vagy a jazz-órát. Már túl va-
gyunk a huszadik adáson is. Nagy öröm számomra, ha egy-egy, a Ba-
kelitban elhangzott dalt kérnek a kívánságmûsorban.                 >>HP

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
JÚNIUSI KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

01. péntek Dr. Gájer Tatjána Karádi Ferencné
02. szombat Dr. Márton Katalin Horváth Katalin 
03. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Vida Leventéné
04. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné 
05. kedd Dr. Palatka János Horváth Katalin 
06. szerda Dr. Nagy Ildikó Tompa Kálmánné 
07. csütörtök Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné 
08. péntek Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin 
09. szombat Dr. Gájer Tatjána Tompa Kálmánné 
10. vasárnap Dr. Nagy Ildikó Karádi Ferencné
11. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 
12. kedd Dr. Palatka János Vida Leventéné 
13. szerda Dr. Gájer Tatjána Karádi Ferencné 
14. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin 
15. péntek Dr. Kovács Larisza Vida Leventéné 
16. szombat Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné 
17. vasárnap Dr.Kassas M. Khaled Horváth Katalin
18. hétfô Dr. Gájer Tatjána Tompa Kálmánné 
19. kedd Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné 
20. szerda Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin 
21. csütörtök Dr. Kovács Zoltán Tompa Kálmánné 
22. péntek Dr. Mesterházy Gábor Karádi Ferencné 
23. szombat Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalín 
24. vasárnap Dr.Kassas M. Khaled Tompa Kálmánné
25. hétfô Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné 
26. kedd Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 
27. szerda Dr. Mojzes Szonja Vida Leventéné 
28. csütörtök Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné 
29. péntek Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin 
30. szombat Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné
az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Bakelit a RÁDIÓ CELL-ben
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Sportoljon, mozogjon a várossal
együtt május 23-án, hiszen Celldö-
mölk is részt vesz a Kihívás Napja or-
szágos rendezvényen!
A verseny résztvevôinek 15 perces
sportmozgásokat kell teljesíteniük, le-
hetôleg minél többször. Celldömölk
eredménye a saját (a települések lélek-
számadatait figyelembe vevô) kategó-
riájában annál jobb, minél több egyé-
nenkénti 15 perces sportolást regisztrál-
nak a szervezôk a nap folyamán.
A vetélkedôn részt vevôk sorsolási
kártyát tölthetnek ki, a kitöltôk között
az Országos Szervezôbizottság több
százezer forint értékben egyéni sport-
felszereléseket sorsol ki országosan.

A nap programja szerda 00 órakor kí-
sértetfutás indul a város fôterérôl a
romtemplomig.

Délelôtt
• A városi intézmények, az óvodák, is-

kolák önálló sportprogramjai
• Városközpont (Szentháromság tér)

– Sport, mozgás az idôsebb ko-
rosztálynak: torna, lengôteke

Délután
• CVSE-sporttelep – 15 órától 21 óráig

– Futballmérkôzések a mûfüves
pályán: 15 és 20 óra között

– Büntetôrúgás a CVSE labdarú-
gókapusának

– Kerékpározás a Ság hegy körül
(kisebb, illetve nagyobb táv):
16 órától

– Petanque-bemutató és játék
– Élô sakk
– Ügyességi játékok
– Aeorobic
– Tánc

• Szakközépiskola sportcsarnoka
– Kosárlabda-mérkôzések: 15 és

20 óra között
– Kosárdobás
– Görkorcsolya- és gördeszkaver-

senyek: 16 és 18 óra között

• Vulkán fürdô
– Úszás: a fürdô nyitva tartási

ideje alatt
– Strandkézilabda-mérkôzések

• Gáyer iskola
– Pingpong: 15 és 17 óra között

• Energy Fitness (Építôk útja)
A Kihívás Napján résztvevôk a napije-
gyet váltók 20%-os kedvezményt
kapnak a konditerem használatánál.

Sportoljon, játsszon velünk! 
»A Szervezôbizottság

Kíhívás napja Magabiztos
gyôzelmek
CVSE-Mávépcell-Vörsas – Spar SE 7:0
Celldömölk, május 11., Extraligás asz-
talitenisz mérkôzés.
Párosok: Lindner-Molnár K. – Molnár
J.-Béres 3:0. (1:0). Elsô egyéni kör: Var-
ga – Molnár J. 3:0, Molnár K. – Sipos
3:0, Lindner – Béres 3:2. (4:0). Második
egyéni kör: Varga – Sipos 3:0, Lindner
– Molnár J. 3:0, Molnár K. – Béres 3:1.
(7:0).
Gyôzött: Lindner Ádám 2, Molnár
Krisztián 2, Varga Zoltán 2 és a
Lindner-Molnár páros.
A várakozásnak megfelelôen maga-
biztos hazai gyôzelem született, bár a
kellemetlen stílusban játszó tatabá-
nyai Béres megnehezítette a mieink
dolgát.

Herendi Porcelán – CVSE-Mávépcell-
Vörsas II. 6:12
Herend, május 12., NB II-es asztalite-
nisz mérkôzés.
A celli csapat tartalékos felállásban is
simán nyerte a mérkôzést.
Gyôzött: Vimi Roland 4, Ölbei Péter 3,
Lukács Balázs 2, Orbán Renátó 2 és a
Vimi-Ölbei páros.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Integrál-DAC – Celldömölki VSE-Mávépcell
7:1 (2:0). NB II-es bajnoki labdarúgó
mérkôzés, Gyôr 200 nézô, vezette:
Gaál Gyöngyi (Takács, Tóth V.).
Integrál-DAC: Molnár – TELEGDI, Csá-
szár, Páles, JANOVICS – KOTTÁN, Krén,
PORTULEZ, Germán – HERCZEG,
KORSÓS, edzô: Preszeller Tamás.
Celldömölk: Szép – Sallér (Fábián 43.),
BODOR, Balogh, Gombos – Zsömlye,
Lakatos, Palkovics, Tóbiás – MAN-
GANELLI (Gyôrvári 85.), Szalay (Marius
69.) edzô: Szentgyörgyi József.
Gólszerzôk: Korsós 23., 48., 55., Mol-
nár 63., 79., Herczeg 22., Kottán 84.,
ill. Marius 79.
Sárga lap: Lakatos 13., Gombos 44.,
Szalay 51., Fábián 58., Palkovics 86.
Kiállítva: Balogh 87.
AZ elôzô fordulóban 4:1-es vereséget
szenvedett hazai pályán a Celldömölki

VSE-Mávépcell a Dunaújvárosi FC el-
len. Ezt szerette volna feledtetni Gyôr-
ben a CVSE. A találkozó elsô 20 percé-
ben úgy tûnt, ez sikerülhet is, hisz lel-
kesen, szervezetten futballoztak
Szentgyörgyi József tanítványai. A 22.
percben viszont igazi hidegzuhany ér-
te a celli drukkereket. Egy perc alatt
ugyanis két gólt kapott a sárga-fekete
alakulat. Elôbb Herczeg Miklós, utóbb
pedig Korsó Attila talált be Szép Tamás
kapujába. A mérkôzés további része
aztán úgy alakult, ahogy a hazaiak
akarták. Az elsô félidôben több gól
nem esett, a másodikban viszont an-
nál több. A vendégek képtelenek vol-
tak tartani a korábbi válogatott ket-
tôst, Korsóst és Herczeget. Kedvük
szerint dolgozták ki a helyzeteket, és a
legtöbb akciót góllal fejezték be. Raj-
tuk kívül felkerült még a gólszerzôk

2 meccs = 11 kapott gól! közé a csereként beállt Molnár is, aki
fél óra alatt kétszer volt eredményes.
A mérkôzés végén Kottán Krisztián is
bevette a celli kaput. A mieink becsü-
letgólját Marius szerezte, ám rajta kí-
vül nem akadt más gólszerzônk. Így a
végén 7:1-es gyôri gyôzelmet muta-
tott az eredményjelzô. A csúfos vere-
ség után vajmi kevés esélye maradt a
csapatnak a bentmaradásra. 

»CSUKA LÁSZLÓ

tabella a 23. forduló után:

1. Szhelyi Haladás  23 17 3 3 48 - 20 46
2. Bodajk-Siófok  23 14 4 5 40 - 19 46
3. Felcsút  23 13 4 6 38 - 22 43
4. Barcs  23 13 4 6 36 - 23 43
5. Dunaújváros  23 13 1 9 44 - 30 40
6. Lombard FC Pápa  23 11 6 6 31 - 19 39
7. Integrál DAC  23 10 8 5 49 - 31 38
8. M.magyaróvár  23 11 3 9 40 - 42 36
9. Gyirmót  23 12 4 7 43 - 33 31
10. Kaposvölgye  23 8 5 10 27 - 39 29
11. Soroksár  23 6 6 11 21 - 26 24
12. BKV Elôre  23 6 6 11 31 - 43 24
13. Budaörs  23 6 6 11 27 - 43 24
14. CVSE-Mávépcell  23 3 5 15 15 - 41 14
15. Hévíz  23 3 2 18 13 - 36 11
16. Balatonlelle  23 2 5 16 21 - 57 11
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Második alkalommal vett részt május
elején az Eötvös iskola II. korcsopor-
tos labdarúgó csapata azon a nem-
zetközi labdarúgó tornán az olaszor-
szági Azzano Decimoban, melyet a
helyi Gruppo Sportivo Condor (Condor
Sportegyesület) és a Pordenone me-
gyei UNICEF rendezett. Igazi olaszos
vendégszeretetben részesültek a celli
fiúk. A május 5-i megnyitó után a vá-
ros polgármestere is fogadta a részt-
vevôket. A megmérettetésre május
6-án került sor. Nem kedvezett a sor-
solás a celli fiúknak, hiszen a tavalyi
bajnok Pordenone együttese mellett
a San Marco és a Padova csapatát
kapták ellenfélként. A csoportküzdel-
mek során egy döntetlenre futotta,
míg két vereség volt a mérleg – rop-
pant peches mérkôzések után. (Ár-
nyalja a képet azonban az a tény,
hogy délután a Padova a 3. a San
Marco az 5. helyért mérkôzött.) A Ka-
zári József edzô által felkészített, de
ezúttal Rozmán László igazgató által
irányított csapat a többi részvevôhöz
hasonlóan érmet és ajándékpólót ka-

pott, az iskolák, illetve egyesületek
pedig emlékplakettet, mely évek
múlva is felidézheti a szép eseményt.
A tornán kivétel nélkül egyesületi
csapatok szerepeltek, míg a celli csa-
pat az Eötvös iskola tanulóira épült, s
kiegészült két játékossal a Gáyer il-
letve a bobai iskolából. A mezôny
erôsségére jellemzô, hogy az olasz
Udinese, Milan, és Padova mellett
szerepelt az osztrák Wacker-Tirol csa-
pata, és a horvát Rijeka együttese is.
Képviseltette magát Szlovénia és
Svájc, legtávolabbról pedig a romá-
niai – ezen belül moldovai – Iasi
együttes érkezett. 

Az élményszámba menô hétvégi ki-
rándulásért feltétlenül köszönet illeti
Giancarlo Migliorini urat, a Condor
Sportegyesület elnökét, az utazás segí-
téséért pedig Balogh Zsolt vállalkozót,
legfôképpen pedig a csapat névadó
szponzorát, az Apáczai Kiadót. A torna
végén Giancarlo Migliorini a jövô évi
viszontlátás reményében köszönt el a
celliektôl, akik ôszintén remélik, hogy
ez 2008-ban valóra is válhat.         »RL

A SZIF ellen elért játék nélkül megszer-
zett két pont után két mérkôzést játszott
a CVSE férfi kézilabdacsapata. Április 28-
án a Kisbér csapatát fogadta, és gyôzte
le hazai pályán a Kozma, Lendvai,
Rozmán, Mikás, Koronczai, Ludvig, Jakab
kezdô összetételû együttes. A 13:9 ará-
nyú félidei vezetés után egy kisebb hul-
lámvölgyet követôen 25:21 arányban
gyôzött a Celldömölk. Mátés István a ke-
mény férfias küzdelmet, és a védekezés-
ben csillogtatott erényeket emelte ki a
mérkôzés után. Külön említést érdemel
Kozma Bálint kapusteljesítménye, és a
csereként pályára lépett Egyed Gábor 9
lôtt gólja. Csereként lehetôséget kapott
még Dénes Ákos, bakonyi Szabolcs, He-
gedûs Róbert és a hosszú sérülésébôl
visszatért Berghoffer Sándor is. Egyed
mellett Lendvai és Koronczai 4-4,
Rozmán pedig 3 elért góllal vette ki ré-
szét a hazai sikerbôl.
Május 12-én már nem kísérte siker a celli
fiúk szereplését a Várpalotai Bányász ott-
honában. 32:22 arányú sima vereséget
szenvedett a Kozma, Tóth R., Rozmán,
Mikás, Ludvig, Koronczai, Jakab kezdô
összetételû csapat. Mátés Istvánt telefo-

non értük utol, aki így értékelt. A jobb
csapattól sima vereséget szenvedett az
együttes. Már az elsô félidô közepén el-
lépett öt góllal az ellenfél, és 16:9-es ál-
lásnál vonultak félidei pihenôre a csapa-
tok. A második félidôben a kihagyott zic-
cereknek, eladott labdáknak, technikai
hibáknak köszönhetôen biztonságos ve-
zetést szerzett a Várpalota. A második
félidô közepén a celli csapatnak volt még
egy fellángolása – 25:21-re sikerült fel-
zárkózni, de a jobb erôkbôl álló és jobban
játszó együttes érvényesítette akaratát,
és teljesen megérdemelten gyôzött. Má-
tés István egyéni teljesítményeket ezút-
tal nem emelt ki, hanem inkább azt,
hogy a csapatból mindenki – a csereként
pályára lépôk is (Ludvig, Egyed, Tóth A.,
Hegedûs, Berghoffer és Dénes) – tette a
dolgát, de ez most ennyire volt elég. A
bajnokság záró fordulójában május 19-én
a Gyôrújbarát otthonában szerepel a CVSE
csapata. Mátés István mindenképpen
gyôzni szeretne, hogy így záruljon a sze-
zon, s ezzel az ôszi teljesítményhez vi-
szonyítva jobb teljesítményt könyvelhes-
sen el a csapat.

»EREL

Olasz focitorna az utánpótlásért

Hazai siker, idegenbeli vereség
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Celldömölk Város Jegyzôje tájékoztatja a lakosságot arról, hogy Celldömölk
Város Önkormányzatának Képviselô-testülete az alábbi rendeleteket alkotta:

– 10/2007 (IV.25.) sz. rendelet az önkormányzat 2006. évi költségvetésének
végrehajtásáról;

– 11/2007 (IV.25.) sz. rendelet az önkormányzat tulajdonában lévô lakások
és helyiségek bérletérôl és annak egyes szabályairól szóló 47/2006.
(XII.14.) sz. rendelet módosításáról;

– 12/2007 (IV.25.) sz. rendelet az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti
alapiskolában fizetendô térítési díjakról szóló 16/1997. (IV.2.) sz. rendelet
módosításáról;

– 14/2007 (IV.25.) sz. rendelet az önkormányzat 11/2000. (V.3.) számú a
gyermekvédelem helyi rendszerérôl szóló rendeletének módosításáról;

– 15/2007 (IV.25.) sz. rendelet az önkormányzat 2007. évi pénzügyi tervérôl
szóló 2/2007 (II.21.) sz. rendeletének módosításáról;

A rendelteket terjedelmük miatt az újságban nem közöljük, azok hatályos
szövege a város honlapján, a könyvtárban, valamint a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán megtekinthetôk.

A celldömölki Kemenesaljai 
Mûvelôdési Központ és Könyvtár

tisztelettel meghívja 
Önt, Családját és Barátait
A KRÁTERHANGVERSENY

RENDEZVÉNYEIRE

2007. MÁJUS 18. (péntek) 17.00 óra
KÖZÖNSÉGTOBORZÓ TÉRZENE 
az 1.sz. Posta elôtti téren

Közremûködik: az Ádám Jenô
Zeneiskola és Mûvészeti Alapis-
kola tanáraiból és zenész bará-
taiból alakult alkalmi zenekar

2007. MÁJUS 19. (szombat) 15.00 óra
KRÁTERHANGVERSENY A SÁG HEGYEN
Fellépnek: Ajka Városi Bányász

Fúvószenekar, karnagy: Vörös János
Veszprémi Ifjúsági Fúvószene-
kar, karnagy: Szuromi Miklós 
Pápa Város Fúvószenekara, 

karnagy: Hetyei József
Ritmus Koncert Fúvószenekar,

Bábolna-Ács, karnagy: Bánfi Balázs
a celldömölki Ádám Jenô Zeneis-

kola és Mûvészeti Alapiskola 
Fúvószenekara, 

karnagy: Bejczi Károly

Rossz idô esetén a programok 
az alsósági sportcsarnokban 

valósulnak meg.

Felhívjuk a tisztelt lakosság fi-
gyelmét, hogy Celldömölkön a
Vörösmarty utcában, a kórház és
az új mentôállomás melletti út-
szakaszon közúti jelzôtáblák ki-
helyezése történt meg a mentôk
akadálymentes közlekedésének
biztosítására.
Kérjük az itt közlekedôket, hogy a
kórház és a mentôállomás keríté-
se mellett „megállni tilosban” ne
parkoljanak, biztosítva a mentôk
és az orvosi ügyelet szabad, aka-
dálymentes közlekedését. Ellen-
kezô esetben a közlekedési ható-
ság helyszíni bírságot és szabály-
sértési feljelentést alkalmaz a
szabálytalankodókkal szemben.
Köszönjük figyelmüket és
megértésüket.

»POLGÁRMESTERI HIVATAL
MÛSZAKI OSZTÁLY

Felhívás



C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
a Sági u. 43. sz. alatt épülô 15 lakást 

és 10 garázst tartalmazó társasházban 
lakások és garázsok még eladók.

LAKÁS ÁRAK
„A”/7. sz. lakás 1+1/2 szoba 46,44 m2 10.709.480 Ft 
„B” /4. sz. lakás 1+1/2 szoba 44,79 m2 9.853.800 Ft 

GARÁZS ÁRAK: 
1.832.495 Ft-tól – 2.122.375 Ft-ig

Érdeklôdni: 
95/422-493, 06 70/317-4194

SÁGI ÚTI HOMLOKZAT

NET-CELL Kft.
Celldömölk, Kossuth L. u. 18. 

Tel.: 95/424-472, 06 20/938-9000



CELLI BÉ-KE BT. 
Celldömölk, Szentháromság tér 6.

Nyitva tartás: 
hétfô–péntek: 8.00–11.45 és 13.00–16.45 

szombat: 8.00–11.45-ig

SZERETI AZ ÉDESSÉGET?
DE MÉG JOBBAN AZ ÉKSZERT?

MÁTÓL A CELLI BÉ-KE BT. 
ÉKSZERBOLTJÁBAN  EGYÜTT

ÉLVEZHETI ÔKET!
MEGÉRKEZTEK AZ ARANY 

CSOKITOJÁSOK, MELYBÔL MINDEN 
HARMADIK AJÁNDÉKOT REJT!

BÔVÍTETTÜK ÓRAKÍNÁLATUNKAT
A TIMEX ÓRÁIVAL!

NÔI ÉKSZERÓRÁK 7.950 Ft-TÓL,
FÉRFI AUTOMATA ÓRA 

19.900 Ft-ÉRT MÁR KAPHATÓ!


