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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 
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A celldömölki mentôsök az április
22-én, ünnepélyesen felavatott új ál-
lomáson a kor követelményeinek
megfelelô körülmények között dol-
gozhatnak. Az átadás óta eltelt idô-
szakról és a rövid távú tervekrôl
Nunkovics József, a celldömölki men-
tôállomás vezetôje beszélt lapunknak.
» Április végén birtokukba vették az
új épületet. Milyenek itt a munkafel-
tételek, elégedettek az állomással?
– A mindennapos teendôk, a munka
sokkal egyszerûbben és könnyebben
mûködik itt, mint a régi mentôállo-
máson, a Temesvár utcában. Kezdjük
belakni az épületet, élvezzük minden-
nek a funkcióját, élvezzük ezt a hu-
szonegyedik századot, amit megte-
remtettek nekünk. Ha a konkrét vál-
tozásokat, fejlesztéseket nézzük, a
két garázs, a két motoros kapu mind
azt a funkciót segíti elô, hogy a men-
tôautó minél gyorsabban, minél ha-
marabb ki tudjon vonulni az állomás-
ról. Ezen kívül az uniós elôírásoknak
megfelelôen különbözô helyiségek
állnak rendelkezésünkre, így például
raktárak vagy a fertôtlenítô. A veszé-
lyes anyagok elhelyezésére, tárolásá-
ra vonatkozó szigorú elôírásokat is
maximálisan végre tudjuk hajtani az-
zal, hogy itt el lehet különíteni a kü-
lönbözô eszközöket, anyagokat. Ezen

kívül fertôtlenítô kádak és egy meg-
semmisítô is a rendelkezésünkre áll,
amelyben a fertôzô anyagokat meg
tudjuk semmisíteni. 
» A személyzet hogy érzi magát az

új környezetben?
– Mindenki jól érzi magát az új állo-
máson, hamar sikerült megszokni ezt
a viszonylagos „luxust” az elôzô állo-
máshoz képest, tehát a megfelelô
munkakörülményeket. Örülünk an-
nak, hogy ilyen szép és nyugodt kör-
nyezetbe kerültünk. 
» Az új, korszerû állomás tehát már
megvan. Mi a következô megvalósí-
tandó cél, amely szintén a még jobb
ellátást biztosítja majd?
– Kaptunk egy ígéretet az új mentô-
állomás átadásakor, hogy a követke-
zô fejlesztési irány a celldömölki
esetkocsi lesz. Erre reálisan legkoráb-
ban 2008-ban számíthatunk, hiszen
reményeink szerint akkor állna ren-
delkezésünkre az esetkocsihoz szük-
séges megfelelô, szakképzett sze-
mélyzet. Mi most azon dolgozunk,
hogy ennek az új mentôautónak az
igényét jogossá tegyük 2008-ra. 
» Mitôl lesz egy mentôautó esetkocsi?
– Attól, hogy ezen egy mentôtiszt
vagy orvos dolgozik a nap tizenkettô
illetve huszonnégy órájában. Tehát
egy magasabban képzett személy

fogja az ellátásokat szélesebb körben
elvégezni, mint amiket most a kollé-
gák végeznek. Ezen kívül a benne ta-
lálható orvosi mûszerek is mind-mind
a szakszerûbb és teljesebb körû ellá-
tást biztosítják. Az esetkocsihoz szük-
séges személyi feltételeket 2008-ban
meg tudjuk teremteni, a tárgyi felté-
teleken pedig folyamatosan munkál-
kodunk, hogy az is a megfelelô idô-
ben rendelkezésre álljon.
Alapvetôen optimista ember vagyok,
így reménykedem benne, hogy az
esetkocsi ígérete nem csak ígéret
marad. Mi azon dolgozunk, hogy ez
mindenképpen megvalósuljon.

>>HP  

» K Ö Z É L E T

2007. május 23-án Celldömölkön tar-
totta soros ülését a Nyugat-Dunántú-
li Regionális Fejlesztési Tanács. Ünne-
pi megemlékezést is tartottak, hiszen
10 éve alakult a szervezet. 
A folytatásban közel egymilliárd forint
hazai pályázati forrás szétosztásáról
döntöttek – mondta dr. Molnár Csaba,
a NYDRFT elnöke a sajtótájékoztatón.
A tanács a pályázatok elbírálásához
szakértôi bizottságokat hozott létre,
amelyek munkájának köszönve szüle-
tett meg a döntés, mely szerint ezen
az ülésen 226 projektet támogattak
989 millió forint értékben. 
Kistérségünkben a következô pályá-
zatokat bírálták el pozitívan a 2007-
es évre:

1. Helyi önkormányzatok fejlesztési
feladatainak támogatása:
– Celldömölk Város Önkormányzata a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és

Könyvtár berendezési tárgyainak be-
szerzésére közel 19 millió forint,
– Csönge Község Önkormányzata óvo-
da, iskola felújítására 4 millió forint, 
– Káld Község Önkormányzata Egy-
házashetye, Borgáta, Köcsk és Káld
községek szennyvízelvezetése és
tisztítására 20 millió forint,
– Kissomlyó Község Önkormányzata
kultúrház felújítására 6 millió forint, 
– Nemeskocs Község Önkormányzata
játszótér felújításra 2 millió forint,
– Szergény Község Önkormányzata
közösségi tér kialakítása gyermekek-
nek, 2 millió forint.

2. Települési önkormányzati szilárd bur-
kolatú belterületi közutak burkolat-
felújításának támogatása:
– Celldömölk Város Önkormányzata,
az Akácfa utca, Kodály Z. u. Vörös-
marty u., 6,6 millió forint,
– Jánosháza Nagyközség Önkor-

mányzata, a Temetô u., József A. u.,
Görgey u., 5 millió forint,
– Kemenespálfa Község Önkormány-
zata, Jókai utca, 2,7 millió,
– Ostffyasszonyfa Község Önkor-
mányzata, Hegyaljai út, 4 millió forint,
– Tokorcs Község Önkormányzata, Er-
zsébet utca, 4 millió forint.

Majthényi László, Vas Megye Közgyûlé-
sének alelnöke nehezményezte, hogy
késnek a döntések a pénzek elosztását
illetôen, és hogy a – szerinte - nem kel-
lôen elôkészített döntések következté-
ben nem biztos, hogy a legjobb projek-
tek kapnak támogatást, illetve idén – a
konvergencia-program elfogadásának
csúszása miatt – minimális a lehetôség
a forrásfelhasználásra, és ez leghátrá-
nyosabban a non-profit szférát és a vál-
lalkozókat érinti, akik eddig is kevés
pályázati pénzhez juthattak.

»LOSONCZ ANDREA

A következô lépés: egy korszerû esetkocsi
fotó: major tamás

Majdnem egymilliárd forintot osztottak szét



K Ö Z É L E T «

4

Új Kemenesalja
2 0 0 7 .  0 6 .  0 1 . «

Május 16-án Celldömölkön járt Herényi Ká-
roly, az MDF parlamenti csoportjának frak-
cióvezetôje. Két okot nevezett meg,
amiért eljött: egyrészt országjáró körútja
során látogatott el városunkba, másrészt
az MDF tagtoborzót tart, és örömmel újsá-
golta, hogy megsokszorozódott taglétszá-
muk Kôszegen és Sárváron is, s abban bíz-
nak, hogy Celldömölkön is többen választ-
ják saját pártként a Magyar Demokrata Fó-
rumot. Herényi rendhagyó beszélgetésre
hívta a megjelenteket. Megállapította,
hogy manapság, sajnos, felborult a valami-
kori társadalmi és egyéni értékrend. Bi-
zonytalanná vált az emberek élete. A leg-

többen viszont biztonságos életre, nyuga-
lomra vágynak. Elmondta, a kormány sze-
rinte nem a lényeges oldaláról közelíti
meg a dolgokat. Az MDF sem tagadja,
hogy gond van a magyar oktatással, hi-
szen a gyerekek nagy része funkcionális
analfabéta – de szerintük nem az kellene,
hogy legyen a megoldás, hogy bezárják a
kistelepülések iskoláit. Az egészségügyben
sem a lényegi problémákat világítják meg:
a kormány a különbözô biztosítási formák-
ról beszél, ezek kialakításáról, és mintha a
szônyeg alá söpörné a valós gondokat: va-
jon miért élnek kevesebb ideig a magya-
rok? Miért nem élünk egészségesebben? A
Fórum szeretne valódi közösségeket te-
remteni, újrateremteni. Ehhez természete-
sen pénz is kell. Az elkövetkezendô hét
évben nyolcezer-milliárd forintot kapunk
az Európai Uniótól. Fontos, hogy ezt a
pénzt olyan dolgokra költsük, ami a meg-
élhetés lehetôségét teremti meg. Hogy a
helyi lakosok maradjanak, ne kelljen el-
vándorolniuk új munkalehetôségek után
nézve, hogy tervezhetôvé váljon a jövô,
hogy gyermekeinknek, unokáinknak bizto-
sítani tudjuk a jövôt, hogy szeressünk itt
élni. Mindehhez szorgalmas, tehetséges,
elkötelezett emberek kellenek. Hangsú-

Az MDF Celldömölkön

Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület –
mint a neve is elárulja – a városért, az itt
élôkért alakult, 1998-ban. Fô tevékenysé-
gei közé tartoznak a karitatív és kulturális
tevékenységek. 
Márton Tivadar, az egyesület elnöke el-
mondta, hogy vezetôségük hat fôs, az
egyesület jelenleg 42 aktív tagot számlál.
Fontosnak tartotta kiemelni, hogy megala-
kulásuktól jelen vannak a képviselô-testü-
letben. Jelenleg két tagjuk vesz részt a
döntéshozásban. 
Májusi programjuk az egészséges életmód
jegyében telt, ezt egy kerékpártúrával ko-
ronázták meg, melyet május 19-én szer-
veztek: Celldömölkrôl indultak, majd Egy-
házashetyén meglátogatták Berzsenyi Dá-
niel szülôházát, tettek egy pincelátogatást
Kissomlyón, majd Köcskön vadpörkölt fô-
zésével zárták a napot.

További terveik között szerepel júniusban
egy sághegyi túra, melyen végiglátogatják
a pincéket, feltérképezve, melyek alkalma-
sak a vendéglátásra. A látogatást követôen
egy Ság hegy térképen feltüntetik a ven-
dégfogadásra alkalmas helyeket, ezzel se-
gítve a turizmus fejlesztését a környéken.
Augusztusra sportnapot szerveznek, ahová
önszervezôdô kézilabda-, labdarúgó- és
streetball-csapatokat várnak. Szeptemberre
egy tapasztalatszerzô túrát terveznek Sop-
ronba és a Fertô-tó környékére, hogy meg-
tekintsék az ottani borvidéket, hogy itthon
hasznosítsák a begyûjtött tapasztalatokat.
Októberre író-olvasó találkozót szeretné-
nek tartani Ambrus Lajos íróval, december-
ben pedig karácsonyi vásárt, melynek be-
vételébôl jövôre az iskolás korosztálynak
szeretnének nyári napközis úszótábort
szervezni. Vásáruk immár hagyományos-

nak mondható, melyen az óvodák, iskolák,
mozgássérültek és a népjóléti szolgálat
munkatársai által készített termékeket
adják el, és a befolyt összegbôl minden
évben más célközönséget segítenek. Ven-
dégül láttak már ebbôl a bevételbôl több
száz idôs embert, tavaly egymillió forintot
játszótér-felújításra adományoztak, mely-
bôl 740 ezer forintot a Koptik Odó úti óvo-
da alapítványa kapott meg, a fennmaradó
260 ezer forintot pedig most utalják a Vá-
rosi Óvodának. 
Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület
tervei között szerepel egy civil összefogás
kialakítása. Szeretnék, ha a non-profit szfé-
ra helyi képviselôi jobban együttmûködné-
nek és segítenék egymást, hiszen a mosta-
ni pályáztatási rendszerben könnyebben
tudnának boldogulni.

»REA

Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület munkájáról

lyozta: hogy egy társadalom sikeres vagy
sikertelen, nagyban függ az önbecsülésé-
tôl. Ha büszkék vagyunk az értékeinkre,
megbecsüljük azt, és teszünk is érte, az
elôbb-utóbb megtérül. 
Celldömölkön Varga Mariannát kérték fel
helyben az elnöki tisztség betöltésére. El-
mondta, hogy legsúlyosabb problémának
a nôk munkaerôpiaci helyzetét látja. Egy
asszonynak nagy szerepe van a család éle-
tében. Manapság viszont sok a túlóra, sôt
mivel a helyi nôi munkahelyek nagyrészt
megszûntek, még az utazással is nehezítve
van a sorsuk. A város vezetésével egyez-
tetve szeretnének új munkahelyeket létre-
hozni, hogy a nôk helyben dolgozhassanak
(szerinte érdemes lenne gyümölcsfeldol-
gozót vagy tésztagyárat létrehozni, hiszen
sok embert tudnának foglalkoztatni).
Kiemelte a Ság hegyet mint turisztikai
vonzerôt, fontosnak tartja élénkíteni a val-
lási turizmust, hiszen ennek városunkban
nagy hagyományai vannak. Elmondta, fon-
tos számukra, hogy milyen emberek kerül-
nek be a Fórumba, de megszólítja az itt
élôket, hogy mindazoknak, akik büszkék
magukra és a családjukra, akik képesek fe-
lelôsen gondolkodni, akik büszkék a kör-
nyezetükre, környezeti értékeikre, akiknek
fontos az adott szó becsülete, és szeretné-
nek csatlakozni egy felelôsen gondolkodó
párthoz, várja jelentkezését.

»LOSONCZ ANDREA
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Négy éve a Vas Megyei Pedagógiai
Intézet felkérte a celldömölki óvodát,
hogy fejlesztô bázisóvodaként segít-
se a kistérség óvodáit a fejlesztô
szemléletû nevelés megvalósításá-
ban. A Fejlesztô Mûhely vezetôje
Gyürüsi Sándorné, aki kollégáival
együtt nagy lelkesedéssel és kitartó
munkával elérte, hogy tevékenysé-
gük a megyében és a megyén túl is
ismert és elismert legyen.
– Térségünkben jelenleg 14 óvoda
mûködik. Büszkén számolhatok be
arról, hogy több mint a felében tíz
végzett, szakvizsgázott fejlesztô óvo-
dapedagógus dolgozik. Tagjaink van-
nak az állami és egyházi óvodából
egyaránt. A csoportot gyógypedagó-
gusok, fejlesztô tanítók, beszédfej-
lesztôk, logopédusok alkotják. Nyi-
tottságunk lehetôvé tette, hogy a
kistérségben dolgozó, fejlesztô mun-
ka iránt érdeklôdô óvodapedagógu-
sok is aktív részesei, tagjai legyenek
a Fejlesztô Mûhelynek. Sikerült jó
kapcsolatot kialakítani a helyi általá-
nos iskolákkal, illetve az egyik iskola
sajátos nevelési igényû tanulók tago-
zatával, a megyeszékhelyen mûködô
Aranyhíd Integrációs Oktatási és Ne-
velési Központ Korai Fejlesztô és Mi-
cimackó Óvodájával. Foglalkozásain-
kat a térség óvodáiban tartjuk azért,
hogy minden érdeklôdô bepillantást,
ízelítôt, szükség szerint közvetlen se-

gítséget kapjon. Fejlesztô Mûhelyünk
a mindenkori nevelési évre összeállí-
tott munkaterv alapján mûködik. Eb-
ben a munkatervben határozzuk meg
azokat a célokat, feladatokat, ame-
lyeket szeretnénk elérni. Célunk és
feladatunk az óvodai nevelés során
felmerülô problémákról közösen
gondolkodni, tapasztalatainkat egy-
mással megoldani, módszertani is-
mereteinket gyarapítani. A Fejlesztô
Mûhelyünk tagjai által összeállított,
saját tulajdonukban már meglévô,
fejlesztô szakirányú anyagokat (szak-
dolgozatok, beszámolók, egyéni gyûj-
tések) egységbe rendezzük és folya-
matosan bôvítjük, hogy minden ér-

deklôdô óvodapedagógus számára
hozzáférhetô legyen. Az összegyûj-
tött anyagokat ellenszolgáltatás nél-
kül tettük hozzáférhetôvé a kistérség-
ben mûködô óvodák és óvodapeda-
gógusok számára. Egy nem várt, de
örömteli hatást is sikerült elérnünk a
kistérség óvodáiban: tevékenysé-
günk ideje alatt több óvoda is igé-
nyelte, hogy fejlesztôje legyen. 
Kéthónaponként tartjuk mûhelyfog-
lalkozásainkat, elôre kijelölt napon,
közösen meghatározott témával. Az
évet egy, az összes foglalkozás elmé-
leti, gyakorlati anyagát tartalmazó
kiadvánnyal zárjuk, melyet minden
óvoda megkap, amely a Fejlesztô
Mûhely munkájában részt vesz.
A Mûhely a 2005–2006-os nevelési év-
ben sikeresen pályázott a Celldömölki
Kistérség Önkormányzatainak Többcé-
lú Társulásánál, minek eredményeként
sikerült egy jó minôségû, korszerû
fénymásolót vásárolni a bázisóvodá-
nak. Ennek köszönhetôen készülhet-
nek el a mûhelyfoglalkozások írásos
anyagai és az évkönyv sokszorosítása.
Ahhoz, hogy a Fejlesztô Mûhely veze-
tôi és tagjai már négy éve együtt
tudjanak gondolkodni, szükség van a
tagok aktív, önzetlen munkájára. És
teszik mindezt a kisgyermekek nyu-
godt, élménygazdag, harmonikus fej-
lôdésének elôsegítése érdekében.

»TAKÁCS M. TÜNDE

Bemutatkozik a Kemenesaljai Fejlesztô Mûhely

Megvalósult az izsákfai városrész lakóinak egyik régi ál-
ma. A közelmúltban elkészült a gyerekek szórakozásá-
nak, kikapcsolódásának színtere, a játszótér. Farkas Zol-
tán részönkormányzat-vezetô elmondta, a tavalyi évben
kaptak pénzt a Belügyminisztériumtól, sport és kulturá-
lis célra. Az összeget a városrész a régi, elavult játszótér
teljes felújítására fordította. A játékszereket fából gyár-
tották, és megfelelnek az Európai Uniós szabványoknak.

Gyorsított eljá-
rással készültek,
hiszen szülôk,
g y e r e k e k
egyaránt nagyon
várták már, hogy
birtokba vehes-
sék a zöldöve-
zetben, forga-
lomtól elzárt te-
rületen elhelyez-
kedô játszóteret.

»REINER ANITA

Játszótér Izsákfán

Az Országos Dokumentumellátó
Rendszer 2006. évi hivatalos statisz-
tikája alapján a tavalyi esztendôben
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár Kresznerics Ferenc
Könyvtára elôkelô helyen végzett az
ország több ezer könyvtára között.
Abszolút értékben az olvasóink szá-
mára teljesített 790 kéréssel a 7.
helyen végzett, a 10000 lakosra ve-
tített kéréseket tekintve pedig a
képzeletbeli dobogó második fokát
érdemelte ki és a rangsorban a me-
gyei könyvtárakat, valamint a felsô-
oktatási bibliotékákat is megelôzte.
A könyvtár szolgáltatási politikájá-
nak hangsúlyos eleme a valódi

esélyegyenlôséget biztosító könyv-
tárközi kölcsönzés ösztönzése. A té-
rítésmentesség megteremtésében a
bibliotéka partnerekre talált Celldö-
mölk Város Önkormányzatában és a
Celldömölki Többcélú Kistérségi Tár-
sulásban. Az eredményes együtt-
mûködést tükrözi az említett objek-
tív ranglista. A sikerben kulcsszere-
pet vállaltak az internet alapú rend-
szer rejtett keresési lehetôségeit is
kiválóan ismerô, évtizedes gyakor-
lattal rendelkezô munkatársaim és
természetesen köszönet jár minden
használónknak, aki igénybe vette
korszerû hálózati szolgáltatásunkat. 

»NÉMETH TIBOR KÖNYVTÁRVEZETÔ

Országos ezüstérmes 
a celldömölki könyvtár    
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Kemenessömjén külterületén található egy
lakóház, amelynek környezetében lévô
vasszerkezetek jelzik az udvarban találha-
tó üzem cégérét. A Kemendi és társa Kft.
telephelyén gyönyörû kovácsoltvasból ké-
szült, és nemcsak a kerítés, de a terasz
korlátja is. Jó reklámja ez a cégnek, az er-
re járó egybôl kedvet kap hasonló dara-
bokkal díszíteni otthonát.
Tipikus kisvállalkozás vezetôivel, Kemendi
Jánossal és fiával, Gáborral beszélgetünk a
vállalkozásukról.
A vállalkozás eddigi megtett útjáról az
apa, János mesél:
– 1990-ben egyéni vállalkozóként kezdtem
az önálló életet. Mint sokan abban az idô-
ben, én is a szövetkezetek vagyonnevesí-
tési eljárása során választottam a külön
utat. Mûanyag fröccsöntô géppel dolgoz-
tam elég hosszú ideig, sikeresen. A kapcso-
lataim révén alakult úgy a helyzet, hogy
bele lehetett vágni egyéb, leginkább fém-
ipari munkákba is. Keletje lett a különféle
alkatrészeknek, vastermékeknek, távközlé-
si oszlopszerelvényeknek. Az országban is
fellendült a beruházás, volt elég megren-

delésünk. Ter-
mészetesen a
sok munka már
alkalmazottak
foglalkoztatását
kívánta meg, ki-
nôttem a ma-
gánvállalkozást.
Feleségemmel
kft.-t alakítot-
tunk, ahol az
ügyvivô én let-
tem, de fokoza-
tosan – az alkal-
mazottak mel-
lett – az egész
család dolgozik.
1996-tól 2000-ig
nagyon szép
éveink voltak.
Volt úgy, hogy

harmincan is dolgoztunk esztergályosok,
lakatosok, hegesztôk és a család. Megépí-
tettük és felgépesítettük a telephelyet. Mi
készítettük a mosonmagyaróvári szenny-
víztisztító fémszerkezeteit, a Pannónia Ring
boksz utcájának lelátó-szerkezetét, számos
üzem, garázs fémvázát, szerkezeti elemeit.
Azután jött néhány sikertelen év. Csak a
korrekt partnereknek, meg a segítô szán-
dékú szervezeteknek köszönhetjük, hogy
sikerült újra talpra állni.
A máról és a terveikrôl már Gábor tájékoz-
tat, akit az édesapja célzatosan, fokozatosan
belevon a kft. vezetésébe:
– Ma tízen dolgozunk a cégnél a családta-
gokkal együtt. Édesapám és én is minden
munkát elvállalunk, amire éppen szükség
van. Fô profilunk továbbra is a fémmeg-
munkálás. Stabil partnereink vannak, legfô-
képp alkatrészgyártást végzünk. Végre
gondolhattunk beruházásra is. A CNC-tech-
nológia felé kellett nekünk is elmozdulni,
legújabb szerzeményünk egy plazmavágó
gép. Üzembe állításával már minden minô-
ségi igényt ki lehet elégíteni, olyannyira,
hogy már bérmunkára is van kilátás ezzel a
géppel. Kell is, hiszen a nagyobb összegû
bekerülési árat ki kell termelni. Jó a kap-

csolatunk a környék összes üzemével, tô-
lük is kapunk megrendelést. 
Az összes tevékenységnek csak töredékét
jelenti, de szépen fejlôdött a „melléküzem-
ág” is: kovácsoltvasból készítünk mindenfé-
lét, a kerítéstôl lépcsôkorláton keresztül a
csillárokig különféle berendezési tárgyakat.
Nagyon ízlésesek, egyediek, munkaigénye-
sek ezek a darabok. Megyeszerte, de a ha-
tárokon kívül is lehet velük találkozni, je-
lenleg a termelés nagy részét azonban nagy-
ipari termékek gyártása teszi ki. Tervünk a
további gépesítés, a régi masinákat jó len-
ne mind korszerûre cserélni. Megrendelés
lenne, sôt újra lehetne nyitni a külföld felé
is. Nagyon jók a szakembereink, velük aka-
runk további sikereket elérni.
A telephelyünk rendbetétele van most so-
ron, igyekszünk a szigorú elvárásoknak
meg a saját igényeinknek is megfelelni.
– Végül azt kérdezem tôlük is, milyen segít-
séget kaptak, illetve kapnak, mint kisvállal-
kozók?
– Együttesen mondják el, hogy szinte sem-
milyet. Amikor nagy bajban voltak, az APEH
segítette ôket a maga eszközeivel, hogy lé-
tezni tudjanak. Eléggé megfizettek érte.
Ma már óvatosabbak. Az a véleményük,
hogy a kamara és az állam abban tudná se-
gíteni a kisvállalkozókat, hogy bizonyos
szolgáltatásokat ingyenesen vagy olcsón
elvégezne helyettük. Például a partnerek
leinformálását, üzletkötések elôkészítését.
Aztán lehetnének olcsóbbak a különféle
engedélyek, vizsgálatok. Jó példa, hogy
egy fémforgácsoló gép bevizsgálása többe
kerül, mint maga a gép. A mostani pályá-
zatok olyan feltételeket szabnak, amelye-
ket felelôsen aligha lehet vállalni. Hiszen
az sem kiszámítható, mi lesz jövôre, nem-
hogy több évre elôre tervezni, tudnak-e
foglalkoztatást vállalni.
A kerítés tehát Kemenessömjénben sem
kolbászból van. Készítôi abban remény-
kednek, hogy mindig lesz megrendelés a
gépeikre, hiszen az általuk gyártott alkat-
részekre szükség van. És akkor kedvtelés-
bôl, alkotó fantáziával ezentúl is sok szép
kerítést, kaput készítenek a szûkebb és tá-
gabb környezet szépítésére.

»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

Mibôl van a kerítés?

MÛANYAG – FÉMIPARI 
SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

9517 Kemenessömjén, József Attila u. 28. 

Tel.: 95/435-039, 06/20/958-5671,
06/20/339-1098, tel./fax: 06/95/435-188

KEMENDI ÉS TÁRSA

kemendi gábor
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Erdélyben jártunk (1. rész)
„A múltat nem lehet tôlünk elvenni, De az csak akkor a miénk, ha ismerjük."

Celldömölk város küldöttsége test-
vérvárosunkban, Erdôszentgyörgyön
járt a múlt hónap elején. Az úti él-
ményekrôl készült beszámolót és a
fôbb tudnivalókat Erdélyrôl Gyuricza
Imre foglalta össze. Akik részt vettek
a látogatáson és a vetélkedôn:
Zsámboki Zoltán, a küldöttség veze-
tôje, Gyuricza Imre, Takács M. Tünde,
Geiger Ernô, Tamás Judit, a diákok
felkészítô tanára (szakmunkáskép-
zô- és szakiskola), Orbán Renátó,
Finta Patrik, Németh Richárd és
Nider Zoltán tanulók.

Az elsô dokumentum, amely a terü-
letre hivatkozik 1075-bôl származik,
ami „Ultra silvam”-ként, vagyis „az
erdôn túl” formában nevezi Erdélyt.
Ugyanezen században kezdtek a te-
rületre „Partes Transsylvana” (vagy
mai írásmóddal "Transsilvanae") mó-
don hivatkozni (Legenda Sancti
Gerhardi, 12. század elsô felében),
ami „az erdôn túli részeket” jelenti,
és ezt a kifejezést használták a Ma-
gyar Királyságon belül is. A latin he-
lyett a köznyelvben az „Erdôelve” ki-
fejezést is elterjedten használták. En-
nek elsô dokumentálása Anonymus
12. századi Krónikája (Gesta Hunga-
rorum), amely „Erdôelvként” említi.
A magyar elnevezést németre is le-
fordították: az „Überwald” (über
Walt) kifejezés számos 13. és 14. szá-
zadi dokumentumban olvasható. Ké-
sôbb a németek saját elnevezéssel
„Siebenbürgennnek” („hét vár(os)”)
nevezték a területet.
A román „Ardeal” név elôször egy
1432-ben keltezett dokumentum-
ban olvasható „Ardeliu” néven, ami
nyilvánvalóan a magyar „Erdély”
szóból alakult ki, és nincs köze a ro-
mán „deal” (domb) elnevezéshez.
(Példák hasonló átalakulásokra: Er-

NAGYVÁRAD. A 20. század elején a
magyar kulturális élet egyik legje-
lentôsebb központja volt, ekkor
„Körös-parti Párizsnak” is nevez-
ték. Lakossága:  2002-ben, a
206527 fôbôl (az elôfalvakban
élôkkel együtt) már csak 56 830
(27,5%) magyar, 145295 (70,4%)
román lakosa volt, valamint roma:
2466 (1,2%), német: 566 (0,3%),
szlovák: 477 (0,2%), zsidó: 172,
ukrán: 76, bolgár: 25, orosz: 25,
szerb: 17, cseh: 9, török: 9.

BÁNFFYHUNYAD. Hunad néven említik. A város
határában szenvedett vereséget a Gaál Sándor
és Kemény Farkas vezette honvédsereg 1849.
augusztus 17-én az osztrák–orosz seregtôl.
1910-ben 5194 lakosából 4699 magyar és 541
román volt. A trianoni békeszerzôdésig Kolozs
vármegye Bánffyhunyadi járásának székhelye
volt. 2002-ben társközségével együtt 9439 la-
kosából 5518 román, 3067 magyar, 847 cigány
és 3 német volt. Mai legjelentôsebb látnivalói:
az állítólagos gábor cigányok által épített 4-6
szintes, 20-40 szobás házak. A purdék csupa-
szon, vagy trikócskában rohangálnak a ház kö-
rül, az asszonyok az udvaron teregetnek, egy-
két szobát laknak a házakból, és állítólag el is
fogyott a pénz.

dôd – Ardud, egres – agrus; Egyed –
Adjud stb.)

Mielôtt odaérkezünk, érdemes né-
hány szóban említést tenni az odave-
zetô út érdekességeirôl. Amikor elin-
dulsz, kedves olvasó, mehetsz „Vas-
ból” a 4-es út felé, avagy választod az
M1-es autópályát, majd a keserves
budapesti átkelést: 1-1,5 óra, és a to-
vábbi száguldást az M3-on, mostanra
egészen Debrecenig. Így már nagyon
gyorsan el lehet jutni a határig. Ár-
tánd-Bors – uniós típusú átkelés, öt
perc alatt a túloldalon vagyunk. Pénz-
váltás: 10.000=132. Mi ez? Ennyit ér
10.000 forint ma. Levágtak néhány
nullát a lejbôl, és most ennyi az árfo-
lyam. Kis csalódás, a múlt évben
ugyanitt még milliomosok voltunk.
Átkelünk Nagyváradon, amely egyet-
len építkezésbôl áll, és így lesz ez a
többi nagy- és kisvárossal is.

A könnyebb érthetôség kedvéért: 13
lej körül van egy ebéd a Királyhágón,
és 2 lej körül kapható egy üdítô vagy
egy sör. Tehát: 1000-1200 Ft-ból egy
komplett ebéd kihozható. A mellékhe-
lyiség Erdély kapujában: most is elfo-
gadható, a személyzet immár évek óta
kitartóan, nem beszél magyarul, pedig
a vendégek legalább fele magyar. Ez
van, és a csülkös babot elfogyasztva
indulunk is tovább. Elkezdünk a szer-
pentinen ereszkedni Kolozsvár felé,
szûk folyóvölgy, kétsávos út, elôzni
szinte lehetetlen, haladgatunk.

jellegzetes erdélyi ház az egyik befejezetlen bánffyhunyadi villa

CSUCSA. Itt áll a Boncza család
kastélya, ahol az I. világháború
idején Ady Endre is lakott. A kas-
télyt a 20. század elején Boncza
Miklós, Ady apósa építtette.
1920-ban Octavian Goga román
költô vásárolta meg és neobizán-
ci stílusban építtette át. Goga
mauzóleuma és emlékmúzeuma
is itt található. A múzeum elsô-
sorban Goga munkásságát és a
román nemzeti mozgalomban
végzett tevékenységét mutatja
be, de emellett sok Ady vonatko-
zású anyag is látható. Mellette
ortodox kolostor mûködik.

»Folytatás a következô számban
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Ha meg akarnánk nevezni, hogy a
kemenesaljai tollforgatók közül ki az,
aki leginkább kötôdik a szülôföldjé-
hez, akkor tíz emberbôl kilenc bizo-
nyára Berzsenyi Dániel nevét monda-
ná. Hát persze! Senki sem búcsúzott
ilyen szépen az ifjúkor színhelyétôl,
és senki sem szûnt meg holtáig
ennyire kötôdni a hazai röghöz, mint

a „bajuszos Horáciusz” – ahogy Simon
István nevezte ôt.
Egyházashetyén, születésének évfor-
dulóján a szülôfalu minden évben
megidézi szellemét, ünnepséggel
tiszteleg emléke elôtt. Köszönet érte
minden szervezônek és emlékezô-
nek. A megemlékezés után alig két
héttel tisztelegni, erôt meríteni, és
másokat látogatásra késztetni indul-
tam Hetyére. Téglás Lajosné – aki a
ház kulcsának ôrzôje, és egyébként
egészen közel, a Berzsenyi u. 38. sz.
alatt lakik – türelmesen várt rám, és
készséggel tárta szélesre a szülôi ház
ajtaját. Beléptem, és mintha másik
világba kerültem volna. Üveg alatt
Horatius-kötet, aztán az elsô kiadott
Berzsenyi-versek egy példánya.
Használati tárgyak és lovainak lajst-
romozása csakúgy, mint poétai tár-
gyú írások, képek, levelek. Igen. Ô
Berzsenyi Dániel. A gondos gazda és
álmodozó, érzékeny lelkû költô. Aki-
vel felesége veszekedett a gyertyát

pazarló éjszakai írás és olvasás miatt,
de aki nem fogadta el Festetics gróf
hintó elé szokott lovait, mert azok
mezei munkára úgyse lennének al-
kalmasak. Aki írt „A mezei szorgalom
egynémely akadályairól” de levele-
zett Kazinczyval, összeveszett Kölcsey-
vel (abszolút jogosan!) és karján ve-
zette be a helikoni ünnepségekre és
a magyar irodalomba Dukai Takách
Juditot. A kiállítást ékesíti a pár éve
régi pompájában újrafestett családi
címer és sok apróság, melytôl való-
ban úgy érezhetjük, látogatóban va-
gyunk valakinél, aki szívesen lát, és
éppen csak egy pillanatra lépett át a
szomszédba, egyébként pedig min-
dig velünk van.
A kiállítás mindig látogatható, Téglás
Lajosné szívesen fogadja a látogató-
kat. Ami tán kissé hiányzik, az egy kis
ismertetô füzet, mely jobb eligazo-
dást nyújtana az amúgy is teljesnek
mondható élményvilágban. 

»RL

Látogatóban Berzsenyinél

Ha kis varázsgyöngyöket fûzhetnék
sorba, a következô gyöngyszemeket
válogatnám: anya, apa, gyermek,
nagyszülôk, pedagógusok, barátok –
játék, mese, ének, zene, mozgás,
tánc – egészség, elfogadás, törôdés,
szeretet, biztonság, figyelem, türe-
lem, a hit ereje – s fûzhetném tovább
a varázsgyöngysoromat. 
Bizony mindnyájan, akik valamilyen
kapcsolatba kerülünk gyerekekkel,
fiatalokkal, folyamatosan átéljük,

vagy átéltük ezt a varázs-valóságot.
Pedagógusként folyamatos részese
és formálója vagyok életüknek. Jú-
nius elején, közel már a vakációhoz,
úgy érzem, érzékenyebben éljük át
sokadmagammal a megélt idôszak
kisebb-nagyobb drámáit, örömeit,
kudarcait, a szemösszevillanások cin-
kosságát, a szeretet átadó és megôr-
zô erejének fortélyait. Közben nem-
csak ôk, hanem velük együtt, általuk
mi is nevelôdünk. Az érzékenységünk
nem bûn, de roppant felelôsség. Fo-
lyamatos helytállást, megújulást fel-
tételez, és a hivatásunk kötelez. 
Ismerjük oktatásunk zilált, hajszolt,
folyamatosan átrendezôdésre ítélt
helyzetét. Elkeserítô és arcpirító falu-
si iskoláink folyamatos megszûnésé-
nek ténye, a szívvel és lélekkel bíró
kollégák kényszerpályára kerülése.
Gyermekeinkért aggódó szülôk és
pedagógusok sokan vagyunk. Mégis
azon kell együtt elgondolkodnunk, és
szakszerûen együtt cselekednünk,
hogy az adott, kevésbé hatékonynak
vélt lehetôséggel a legjobban sáfár-
kodjunk gyermekeink érdekében.
Magas fokú szakmaiságot, empátiát

A mi kalárisunk
és egymásrautaltságot feltételez, de
mi mindig képesek voltunk és va-
gyunk csatasorba állni. 
A mentálisan vagy látásukban, hallá-
sukban és mozgásukban sérült gye-
rekek speciális nevelésének–oktatá-
sának integrációja folyamatban van
intézményeinkben. Nagyon bízom
benne, hogy az igazi, valóságos
kalárison ott csillog majd a befoga-
dás, az elfogadás, a tolerancia és a
kiváró türelem gyöngyszeme is. Hisz
a rejtett tûz felélesztése mindenki-
nek kijár, nekik meg kiváltképp. Mert 
„Minden porszemet könnyû fátyol ta-
kar, Ha felemeled, rejtett tûz sugárzik
elô.”
(Dzsaláladdin Rumi)
S így lesz a mi kalárisunk mindnyá-
junké, s a lélek mosolygóssá válik.

»SZABÓNÉ KRIZSAI KLÁRA
GYÓGYPEDAGÓGUS

Ingrid Sjöstrand

MEG NE PRÓBÁLD!

Meg ne próbáld!
mondja apa,
és nagyon szigorúan néz rám.
És egész testem reszket,
és már úgy érzem, gyáva vagyok,
ha meg nem próbálom.
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Június 5-én, kedden 17.30 órakor a
KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtárá-
ban Márton László kötetének bemu-
tatójára kerül sor a Kemenesaljai Ber-
zsenyi Asztaltársaság szervezésében.
Arthur Koestler Bartók Béla mellett a
legismertebb magyar külföldön. Volt
hitetlen zsidó, majd Palesztínába ki-
vándorolt cionista, kommunista és
antikommunista, csavargó és újság-
író, filozófus és világhírû regények
szerzôje. Bármerre is élt a világban,
mindig magyar maradt. 

Vendégünk Márton László író,
Koestler Arthur elsô magyar nyelvû

é l e t r a j z ának
szerzôje. Mûve
v é g i g k ö v e t i
Koestler ka-
landjait a buda-
pesti szülôház-
tól a jeruzsále-
mi bazárig, a
sevillai siralom-
háztól a francia
internáló-tábo-

Immár 16. alkalommal került meg-
rendezésre a Bárdos Lajos nevét vise-
lô hagyományos zenei fesztivál Cell-
dömölkön. Az évek óta sok énekest
megmozgató találkozón a Liszt Ferenc
kóruson kívül három énekkar képvi-
seltette magát: a pápai Szent Cecília
Nôikar, a szintén pápai Bárdos Lajos
Vegyeskar, és az Olaszországból érke-
zô Choro Alpino Milanese. A város kul-
turális életében jelentôs szerepet ját-
szó kórustalálkozó minden alkalom-
mal a vasárnap délelôtti, tíz órakor
kezdôdô misén közös énekléssel veszi
kezdetét, majd a délutáni, egyéni kó-
russzereplésekkel zárul. Ahogy a ta-
valyi évben, idén is az Apáczai Kiadó
dísztermében mutatták be mûsorai-
kat a résztvevô énekkarok, április 29-
én. A széles repertoárban az egyházi
és világi mûvek között természetesen
kiemelkedô jelentôséget kaptak Bár-
dos Lajos mûvei. A fellépôk között

utolsóként a Milano melletti Lainate-
ból érkezô Choro Alpino Milanese lé-
pett a színpadra. A négy napig Ma-
gyarországon vendégeskedô férfikar
a Liszt Ferenc Vegyeskar meghívására
érkezett Celldömölkre azért, hogy a
közös énekléssel szerzett élmények
mellett ízelítôt kapjon a magyar kul-
túrából. A nekik összeállított négy na-
pos programban a kórustagok
megimerkedtek a Ság hegy illetve
Celldömölk jellegzetességeivel, és
egy kisebb kirándulás keretén belül
megcsodálhatták Budapestet, majd a
Balaton északi partját. A két kórus, a
közöttük kibontakozó barátság
megerôsítéséül testvérkapcsolat kia-
lakítását kezdeményezte egymással.
Ezt írásba is foglalták. A hivatalos
okiratot a két települést képviselô
polgármester illetve alpolgármester,
valamint a két énekkar elnöke írta
alá. Wincenzo Sartori, a Choro Alpino

Milanese hivatalos szónoka rövid be-
szédében elmondta, hogy rendkívül
örülnek a kibontakozó együttmûkö-
désnek, amelyen keresztül mindkét
kórus – a testvérlátogatások alkalmá-
val – egyre jobban megismerheti az
idegen ország szokásait, kulturális
életét. Ennek tudatában mindent
megtesznek azért, hogy október 5–8.
között ôk is hasonló élményeket sze-
rezzenek majd az Olaszországba láto-
gató Liszt Ferenc Vegyeskarnak.

»IHÁSZ ILDIKÓ

Kovács Imre alkotásairól

Koestlerrôl a celldömölki könyvtárban  

Kovács Imre amatôr festô alkotásai-
ból nyílt kiállítás a Vulkán fürdô kon-
ferenciatermében május 11-én. Elsô-
ként Bakó István köszöntötte az alko-
tót és az egybegyûlteket, majd
Hetényi Endrének adta át a szót. Az
önkormányzat oktatási és kulturális
bizottságának elnöke ajánlotta Ko-
vács Imre olajfestményeit a közön-
ség figyelmébe. Ismertette a kiállító
életútját a több évtizedes aktív mun-
kán át a nyugdíjba vonulásig, amely
új fejezetet hozott életébe. Ekkor ra-
gadott ugyanis ecsetet, és elsô képei
elnyerték családja, barátai tetszését,

ami biztatást, inspirációt adott a foly-
tatáshoz. Kovács Imre témáit a rea-
lisztikus stílusú tájképek, csendéletek
valamint a portrék határozzák meg. A
tájképek vászonra vitelét az utazások
során elkapott pillanatok, városrész-
letek, épületek, természeti jelensé-
gek ihlették, a csendéletek pedig vi-
rág- és gyümölcs-kompozíciók lenyo-
matai. Az alkotó saját hitvallása sze-
rint a festés csendben, nyugalomban
eltöltött órái és napjai a létrehozott
mûvek öröme élete szerves részévé
váltak. Számára nem az örökérvé-
nyûség megfogalmazása a cél, ha-

nem az alkotás élményszerû folya-
mata. 
A Vulkán Fürdô által felkínált kiállítá-
si lehetôség Kovács Imre elsô önálló
tárlata. 

»REINER ANITA

Bárdos Fesztivál 2007

» M Û V E L Ô D É S

rig, a Komintern propagandaosztályá-
tól az angol Királyi Irodalmi Társasá-
gig. Emblematikus figurája a XX. szá-
zadnak: megtalálható benne a szo-
cializmus, a kommunizmus, a libera-
lizmus, a konzervativizmus, de a pszi-
choanalízis, a modern fizika és a mû-
vészetek hatása is. Kemenesalján pe-
dig nem mellékes tény, hogy a celli
származású Németh Andor testi-lelki
barátja volt és kettejüket egy idô-
szakban úgy emlegették irodalmi
berkekben: a cég.    
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Németh Angelika, az Eötvös Loránd Általá-
nos Iskola 5. osztályos tanulója országos el-
sô helyezést ért el az Apáczai Kiadó által
szervezett Országos Természetismereti Ver-
senyen. Ennek elôzményeként a Kiadó Szi-
várvány címû újságában havonta jelentek
meg feladatok, melyek megoldásában An-
gelikának 8. osztályos testvére és édesany-
ja segített. A hét fordulós vetélkedô megol-
dásainak beküldése után harminc diák jutott
be az országos döntôbe hazánk minden tá-
járól. Itt egyórás írásbeli feladatsor várta a
versenyzôket, melyek között többszörös vá-
lasztás, rejtvény, hibakeresés, mondat-

kiegészítés, témakifejtés egyaránt szere-
pelt. Angelika itt nyújtott teljesítményével a
legelôkelôbb helyezést szerezte meg, mely-
nek jutalmaként egyhetes balatoni táboro-
záson vehet részt. Tanára Kondics Erika, aki-
vel jelenleg egy újabb megmérettetésre, a
Hermann Ottó Országos Természetismereti
Verseny országos döntôjére készül. A rangos
helyezés birtokosának nem ez az egyetlen
szép eredménye, ugyanis a „Törökverô ma-
gyarok” címû országos komplex tanulmányi
versenyen második helyezést szerzett, fel-
készítô tanára Lökkösné Varga Alíz volt.

»REINER ANITA

Dénes Kitti, a Gáyer
Gyula Általános Iskola
Mersevátról bejáró
hetedikes tanulója
nyerte a „Nyelvünk-
ben élünk” magyar
nyelvi kommuniká-
ciós verseny országos

döntôjét. Így mesél a
nagy megmérettetésrôl:

„Május 12-én volt a verseny Budapes-
ten. Az országból 23-an vettünk részt.
Elôször írásbeli feladatokat kaptunk, ami
több részfeladatból állt, többek között
szövegértésbôl is. Majd a szóbeli követ-
kezett, amelyre egy verssel vagy prózai
szöveggel kellett elôre készülni. Én Haj-
nal Anna: Kenyérsütés c. versét adtam
elô. Ezután egy magunk választotta népi
mesterségrôl kellett háromperces elô-
adást tartani. Nemcsak bemutatni kel-
lett a mesterséget, hanem bizonyítani,
hogy a használhatóság mellett a készítô

szépérzékét is kifejezte. Én a fafaragás-
ról beszéltem és egy csontkarcolt fû-
szertartót mutattam be, amelyet Né-
meth Gyula bácsi ajánlott nekem. Sze-
rettem volna jó helyen végezni, de hogy
megnyerem a versenyt, arra álmomban
sem gondoltam.”
Bálintné Wendler Ágnes felkészítô tanár
pályafutásának legnagyobb sikere Kitti
eredménye:
„Könnyû dolgom volt Kitti felkészítésével,
hiszen sokoldalúan tehetséges tanulóról
van szó. Segítettem neki a szakértô felke-
resésében, elkísértem a megyei, majd az
országos versenyre. Ezúton is köszönjük a
felkészülésben közremûködô Németh
Gyula fafaragó mûvész segítségét. Kitti
magasan verte a mezônyt, az elért 125
pont tízzel több, mint a második helyezet-
té. A versenyrôl hazatérve Kitti az érintett
tantárgyakból ötöst és igazgatói dicséretet
is kapott.”

»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

Thönen Svenja, a Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola hetedik osztályos tanulója, a Litterátum Or-
szágos Német Nemzetiségi Tesztverseny megyei
fordulóján teljesített eredménye alapján bejutott

annak országos döntôjébe.
A Budapesten rendezett
megmérettetésen hatvan
tesztjellegû feladat megol-
dására ötven perc állt a ver-
senyzôk rendelkezésére.
Svenja itt is remekelt, hi-
szen kiváló teljesítményé-
vel a képzeletbeli dobogó
legfelsô fokára álhatott. Az
országos elsô helyezés ju-
talmaként ôsszel középfokú
nyelvvizsgát tehet. A tehet-
séges diákot Gaszak Gábor
némettanár segítette a fel-
készülésben.

»RA

Május utolsó vasárnapja a gyerekek
ünnepe. Ez alkalomból rendezett a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár „Hétmérföldes gyermekna-
pi délutánt” május 25-én a Vulkán
fürdô területén. A programok aerobi-
cos bemelegítôvel kezdôdtek, majd a
Ramazuri Bábszínház elôadásában a
Mátyás király címû darabot tekinthet-
ték meg az érdeklôdôk. Ezután a já-
ték vette át a fôszerepet, hiszen ját-
szóház, és játéktér várta a gyereke-
ket. Utóbbiban bohóchinta, karika és
golyódobáló, egéretetô, amôba és

memóriakártya játék nyújtott jó szó-
rakozást kicsiknek és nagyobbaknak
egyaránt. Aki kipróbálta magát a kü-
lönbözô játékokban, és még nem fá-
radt el, zenés foglalkozáson vehetett
részt. A kísérô programok között
nosztalgiafotózásra, és búvárbemuta-
tó megtekintésére is lehetôség nyílt.
E napon néhány órára mesevilágot
idézô vidám játéktérré változott a
Vulkán fürdô területe, ahol a gyerek-
sereg minden tagja találhatott ked-
vére való programot.

»REINER ANITA

Gyermeknap a Vulkán fürdôben

Németh Angelika természetismeretben verhetetlen

Országos elsô hely
német nyelvi versenyen

Kitti elsô az elsôk között!
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Megkérdeztük
» válaszoltak

Teljesen más dolog most gye-
reknek lenni, mint húsz évvel
ezelôtt, a mi idônkben volt.
Megváltoztak a gyerekek igé-
nyei, és a szülôk nevelési szo-
kásai is. Az motiválja az em-
bert, hogy amit ô nem kapott
meg gyermekként, azt meg
tudja adni a sajátjainak. Bizo-
nyos szempontból rosszabb
helyzetben vannak a most fel-
növôk, hiszen a rohanó, foly-
ton változó világ nekik is feszí-
tettebb tempót diktál. Nem
mennék vissza a gyerekkorba,
legfeljebb egy-két napra pró-
bálnám ki, milyen lehet most
gyereknek lenni.

Gyereknek lenni szerintem
mindig jó, hiszen játékból áll az
életük. Iskolásnak lenni már
nehezebb, mert sok az elfog-
laltságuk, túlterheltek, inger-
gazdag környezetben élnek.
Jobban meg kell dolgozniuk a
sikerért. Nekünk még felszaba-
dultabb, könnyebb gyerekko-
runk volt. Ugyanakkor a mai
gyerekeknek sokkal több lehe-
tôség áll rendelkezésükre,
mind a játszás, mind a tanulás,
és egyéb elfoglaltságok terén.
Nekem vidám, boldog gyerek-
korom volt, szívesen átélném
újra, bár nem tudom, a mai vi-
lágban milyen lenne.

A mai gyerekek többet
megengednek maguknak, és
persze, mi szülôk is engedéke-
nyebbek vagyunk velük. Több
mindent megkapnak, mint mi
annak idején. Ennek ellenére
nehezebb dolguk is van, hiszen
emelt szintû követelmények-
nek kell megfelelniük, egyre
magasabb a mérce. Emellett
azért elônyöket is élveznek,
mert például a játszóterek
színvonalasak, szépek, több le-
hetôség adódik a kikapcsoló-
dásra. Ha újra gyerek lehetnék,
csak azért vállalnám, mert
nem kell mindenért megküz-
deniük, mint felnôtt fejjel. 

Aki most gyerek, sokkal több
lehetôsége van mindenféle
téren. Ez nem mindig elônyös,
hiszen a modern technika: té-
vé, számítógép köti le ôket, és
keveset vannak a szabadban.
Sok mindenbôl ki is marad-
nak, például a jó társasjáté-
kokból, mozgásos játékokból.
A szülôknek is egyre kevesebb
idejük jut rájuk, a megélheté-
sért folytatott harc mellett, és
ez rossz hatással van a gye-
rekre nézve. Nem lennék újra
gyerek, mert már egészen ki-
csiként is nehéz helytállni a
mai világban, magasak a kö-
vetelmények.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: reiner anita

Horváthné 
Boda Hajnalka

Molnárné
Vargyai Tünde

Kiss Tamásné Lukácsné 
Sárosi Bernadett
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Az idei Dohányzásmentes Világnap felhívja az
emberek figyelmét – a dohányzás veszélyei
mellett – a dohányipar üzleti praktikáira annak
érdekében, hogy tudatosítsa: mindenkinek joga
van dohányfüstmentes környezetben élni és
megvédeni magát, illetve a felnövekvô generá-
ciót a dohányfüst ártalmaitól. Kétség nem fér
hozzá, hogy a nemdohányzók által belélegzett
dohányfüst mennyire veszélyes a szervezetre.
Nagyon komoly, akár halálos légzôszervi, szív-
és érrendszeri betegségeket valamint rákot is
okozhat. Nincs biztonságos szintje, ezért egyet-
len megoldás létezik az ellene való védekezés-
re: annak teljes kiküszöbölése, azaz: a 100%-os
dohányfüstmentes környezet. A dohányzás a vi-
lágon a második leggyakoribb halálok. Jól is-
mert, hogy ma a rendszeresen dohányzók fele
– kb. 650 millió ember – a dohányzás miatt fog
meghalni. Ugyancsak riasztó az a tény, hogy
olyan emberek százezrei halnak meg évente
passzív dohányzás által okozott betegségekben,
akik soha nem dohányoztak. Sem a szellôzte-
tés, illetve légcserélô berendezések használata,
sem a cigaretta szûrôje önmagában, sôt együt-
tesen sem képes a dohányfüst ártalmait – akár
annak kellemetlen szagát, akár az általa okozott
egészségkárosodást – elfogadható szintre csök-

kenteni. Az egyetlen megoldás a 100%-os
dohányfüstmentes környezet. Mert:
– a passzív dohányzás öl és komoly betegsége-
ket okoz;
– a tiszta, dohányfüstmentes levegôhöz való
jog alapvetô emberi jog;
– a világon az emberek többsége nem dohányzik
és joga van ahhoz, hogy ne legyen kitéve más
emberek által keltett dohányfüst ártalmainak;
– a felmérések azt mutatják, hogy a dohányzás-
sal kapcsolatos tilalmakat mind a dohányzók,
mind a nemdohányzók széles köre támogatja;
– a dohányfüstmentes környezet sokkal kelleme-
sebb, akár egy üzleti tárgyalásról, akár családi
programokról, akár szórakozásról van szó: a leg-
több nemdohányzó, de még a dohányzók nagy
része is jobban szeret füstmentes helyekre menni;
– a dohányfüstmentes környezet sok leszokni
vágyó dohányosnak erôs ösztönzô erô a do-
hányzás csökkentéséhez vagy teljes abbaha-
gyásához, és segít abban – elsôsorban fiatalok-
nál –, hogy elkezdjenek leszokni;
– a dohányfüstmentes környezet minden eset-
ben költségkímélô megoldás.
Forrás: az Országos Egészségfejlesztési Intézet vi-
lágnapi üzenete
»ÁNTSZ SÁRVÁRI-, CELLDÖMÖLKI KISTÉRSÉGI INTÉZETE

Dohányzásmentes Világnap
2 0 0 7 .  M Á J U S  3 1 . KIHELYEZETT

ÜGYFÉLFOGADÁS
A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal 

(Szombathely, Széll K. u. 54., tel.: 94/512-620)
rendszeres jelleggel minden hónap elsô csütörtökén

kihelyezett ügyfélfogadást tart Celldömölkön. 

Az ügyfélfogadás helye: 
Celldömölk, Dózsa György u. 18.

Az ügyfélfogadás ideje: 
2007. június 7., csütörtök

9.00–11.00 jogi segítségnyújtó szolgálat

jogi problémák megoldásában tájékoztatás és
felvilágosítás, a szociálisan rászorulók részére

ügyvéd közremûködésének biztosítása.
11.00–12.00 áldozatsegítô szolgálat 

bûncselekmény következtében 
anyagi – testi – lelki sérelmet 

elszenvedôknek anyagi, jogi és 
érdekérvényesítési segítségnyújtás.
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Eötvös-kézi a hagyományok jegyében

Gyôztes záró forduló – idegenben gyôzött 
a CVSE férfi kézilabdacsapata

A több évtizedes hagyományoknak
megfelelôen az idei tanévben is sike-
res szereplést könyvelhetnek el az
Eötvös DSE-Apáczai Kiadó Süle Nándor
vezette kézilabdacsapatai. Öt fiú- és
három leányegyüttessel vágtak neki
az ADIDAS Gyermekbajnokságnak, és
a különbözô szinteken az erôviszo-
nyoknak megfelelôen teljesítettek a
tanulók. A küzdelmek végsô fináléja
még hátra van, eddig hat megyei el-

sô helyet, egy harmadik és negyedik
helyet könyvelhetnek el a kézisek. A
régiódöntôkön egy elsô, második,
harmadik és negyedik hely a mérkô-
zések eredménye. Az 1996-os szüle-
tésû leánycsapat az országos elôdön-
tô harmadik helyéig jutott. A küzdel-
meknek azonban még nincs vége. Az
1997-es születésû fiúk május 23-án
országos elôdöntô mérkôzést vívtak
Celldömölkön, ahol sellyei, gyôri és
siklósi ellenfelekkel szemben kiemel-
kedô teljesítményt nyújtva szerezték
meg az elsô helyet, és jutottak az or-
szágos döntôbe. Süle Nándor edzô
minden csapatrészben kiemelkedô-
nek értékelte a fiúk játékát. Salamon
Szabolcs olyan teljesítményt nyújtott,
hogy belôle is válhat generációjában
egy újabb Császár Gábor, aki most a
válogatott ifjú büszkesége, és szintén
az Eötvös iskolában ismerkedett meg
a kézilabda alapjaival. A sikerhez kitû-
nô kapusteljesítmény is társult. Nagy
Roland a torna legjobb kapusa lett.
Süle Nándor – aki az utánpótlás prog-
ram megyei és régiós referense – a si-
kerek titkát a három évvel ezelôtt
elindított Cséfai programban látja,

melynek következtében a benevezett
csapatok számát tekintve Vas megye
a sereghajtók közül az élmezônybe
került, és csapatai rendszeresen eljut-
nak az országos döntôkig. Elmondta
még, jó érzés a most kézilabdázó
gyerekek mellett arra is visszagondol-
ni, hogy éppen idén tíz esztendeje
nyert diákolimpiai aranyérmet az Eöt-
vös iskola 3. korcsoportos csapatával,
mely sikert azóta sem tudta senki
megismételni Vas megyébôl. Az egy-
kori, híressé vált tanítványok – Csá-
szár Gábor, Grebenár Gábor – mellett
a többiek pályafutását is figyelemmel
kíséri az edzô, hisz ôk sem szakadtak
el a kézilabdától, vannak, akik már
edzôi képesítést szereztek, vagy ne-
tán más sportágban, de mindmáig
sportolnak.
A Szivacskézilabda Diákolimpia Or-
szágos Döntôjére június 9-10-én ke-
rül sor Dunaújvárosban a DUNAFERR
csarnokában, éppen ott, ahol a leg-
nagyobb sikert elért tanítványok ját-
szanak. Jó lenne, ha a tíz évvel
ezelôtti sikert meg tudnák ismételni
az Eötvösös fiúk, ezzel is népszerûsít-
ve a sportágat és Celldömölköt.

állnak: süle nándor edzô, imre martin, horváth norman, 

salamon szabolcs, vincze adrián guggolnak: lászló tibor, 

szabó bence, szép dániel, nagy roland
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aMájus 19-én idegenben zárta a CVSE
férfi kézilabdacsapata az idei pontva-
dászatot. A Gyôrújbarát ellen pályára
lépô csapat Dénes, Hegedûs, Koron-
czai, Mikás, Rozmán, Jakab, Lendvai
összetételben kezdte a játékot. Az el-
sô játékrész feléig kiegyenlített küz-
delem folyt a pályán annak ellenére,
hogy a házigazdák sérülés miatt nél-
külözni voltak kénytelenek legjobb já-
tékosukat, Orbán Kálmánt. A második
negyedórában már állandósult a celli
fölény, és 12:15 arányú vendégveze-
téssel vonultak pihenôre a csapatok.
A második félidô elején repülôrajtot
vett a motiváltabban és összeszedet-
tebben játszó vendégcsapat, és négy
perc alatt hat gólt elérve azonnal biz-
tonságossá tették a vezetést. A máso-
dik félidôre kapust cserélt Mátés Ist-
ván, és a pályára lépô Kozma Bálint
teljesítménye is komoly lökést adott a
csapatnak. Bakonyi és Egyed csere-

ként jutott szóhoz, és öt-öt gólt elér-
ve ôk is hozzájárultak ahhoz, hogy a
végén már örömkézilabdát játszha-
tott a CVSE. Szintén csereként lépett
pályára Berghoffer Sándor, aki egy ta-
lálatig jutott. A mérkôzés utáni érté-
kelésében Mátés István edzô Rozmán
Gergô teljesítményét emelte ki, aki
14 gólt lôtt, és dicsérte a szélsô játé-
kosokat, különösen Hegedûs Róber-
tet, aki jobbkezesként 4 gólig jutott a
jobb szélen. Jónak értékelte Kozma
Bálint kapusteljesítményét, és Bako-
nyi Szabolcs valamint Egyed Gábor
teljesítményével is elégedett volt. A
bajnokságban elért tizedik helyezés a
legjobb kiesô pozíciója, mely azonban
nem automatikusan egyenlô az NB II-
tôl való búcsúval, hiszen az esetleges
felkerülôk szándékától függ. A szezon
értékelésére lapunk egyik késôbbi
számában visszatérünk, s addigra már
a csapat sorsa is tisztázódik. 

A CVSE nôi kézilabdacsapata nyolcadik
helyen zárta a bajnoki küzdelmeket.
Május 19-én hazai pályán 28:26
arányban gyôzték le a Gyôri ETO KC III.
csapatát. A siker értékét növeli, hogy
ezzel nem sokan büszkélkedhettek az
idei bajnokságban. A zárás azonban
nem sikerült, hiszen május 26-án a
mosonmagyaróvári MOGAAC vendé-
geként 28:26 arányú vereséget szen-
vedtek a celli lányok. Salamonné
Csótár Adrienn edzô elmondta, hogy
közrejátszott a fáradtság és a nagy
meleg, valamint az, hogy két játéko-
sát is nélkülöznie kellett. Fájdalmas a
vereség amiatt is, hogy szinte végig
vezettek a mérkôzésen, csak a végjá-
ték nem sikerült úgy, ahogy szerették
volna. A két találkozó részletes érté-
kelésére, és a bajnoki szezon mérle-
gének megvonására Salamonné
Csótár Adriennel következô lapszá-
munkban térünk vissza.             »EREL
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A celldömölki Városi Óvoda minôség-
biztosítási munkacsoportjának mérési
eredményei kapcsán az idei nevelési
évben a gyerekek személyiségfej-
lesztésének érdekében a nevelô-
munka középpontjába az egészséges
életmódra való nevelést a kiemelt
fejlesztési területek közé sorolták.
Ebben az idôszakban igyekeztek a
gyermekek számára az eddiginél jó-
val több edzési lehetôséget biztosíta-
ni, még több lehetôséget nyújtottak
a szabadlevegôn való tartózkodásra.
Sok sétát, kirándulást szerveztek, mi-
vel a megfelelô, célszerû és tudato-
san irányított mozgás pozitívan hat
az anyagcserére és idegrendszerre.
A Vörösmarty úti tagóvodában egész-
ségmegôrzô, betegségek megelôzé-
se témában a szülôk dr. Bene László
gyermekorvos elôadását hallhatták.
A sokféle és sokirányú mozgás bizto-
sítása az óvónôk munkájában folya-
matos, hisz tisztában vannak vele,
hogy a test rendszeres edzése hozzá-
járul a gyermeki személyiség diffe-
renciált fejlesztéséhez. Ennek érde-
kében tartottak óvodák közötti cso-

portnapot valamennyi nagycsoportos
számára a Koptik úti tagóvoda szer-
vezésében. Sajnos, a kedvezôtlen
idôjárás miatt nem szabadban, ha-
nem az új szárnyban kialakított tor-
nateremben. Az óvónôk kreatív és
lelkes hozzáállásának köszönhetôen
a gyerekek hamar alkalmazkodtak a
kisebb tér adta lehetôségekhez, és
sok-sok élménnyel gazdagodva tér-
tek haza óvodáikba.
Ezt követte május 16-án a Vörösmarty
úti tagóvodában megrendezett Ovi-
olimpia. A nevezések összegyûjtése
után a versenyt sportáganként két
edzés elôzte meg, ami tovább fokozta
a gyerekek lelkesedését, valamint a
feladatok megismerésére és gyakorlá-
sára is itt nyílt lehetôség. Délelôtt 10
órakor felsorakoztak a versenyzôk a
díszemelvény elôtt. A köszöntés után
Gálné Nagy Erika testnevelô bemelegí-
tô tornát tartott valamennyi verseny-
zônek. A hangulatot fokozta az Eötvös
iskolás lányok kötélugró-bemutatója.
Ezt követték a versenyszámok: volt
párducfutam valamennyi korosztály-
nak, ovi-foci 4-4 fôs csapatoknak, tap-

pancsugrás (távolugrás), magdobás
(kislabdahajítás), krokodiletetés (célba
dobás), libataliga (talicskázás), közle-
kedj okosan (kerékpározás akadályke-
rüléssel). A vetélkedô végén az „igazi”
dobogóra felállhattak valamennyi
sportág legjobbjai. De nem távozott
üres kézzel senki sem. A verseny vé-
gét jelzô sípszó nem vetett véget a
gyermekek sportszeretetének. Délután
és másnap alig várták, hogy újra és új-
ra kipróbálhassák magukat egymás
sportágaiban, összemérhessék tudásu-
kat, amiben csak lehet.

Oviolimpia az egészségmegôrzés jegyében

CVSE-Mávépcell – MTE 1904 2:1
Az esélyesebbnek tartott mosonmagyar-
óvári csapat szerzett vezetést, ám a lelke-
sen játszó hazaiak Fonnyadt duplájával
megfordították az eredményt.
BKV-Elôre – CVSE-Mávépcell 1:0
A hazai csapat megérdemelten gyôzte le a
rengeteg helyzetet elpuskázó celldömölkieket.
CVSE-Mávépcell – Hévíz 0:5
A tavaszi szezonban még nyeretlen Bala-
ton-parti gárda könnyedén ütötte ki a lel-
ketlenül játszó Celldömölköt.
CVSE-Mávépcell – Kaposvölgye 3:0 (2:0),
NB II-es bajnoki labdarúgó mérkôzés,
Celldömölk 200 nézô, Vezette: Gaál
Gyöngyi (Raff T., Szécsényi I.)
Celldömölk: Szép – Gombos (Fábián 23.),
Lakatos, Balogh, Bodor – Zsömlye,
Palkovics, Gyôrvári (Marius 79.), Tóbiás –
Manganelli (Vánkos 85.), Fonnyadt. Edzô:
Szentgyörgyi József
Kaposvölgye: Strublics – Jagodits, Beciri,
Vaskó, Gellér (Halmos 70.) – Huzmi,
Tereánszki-Tóth (Hock 59.), Lakatos,
Kollega (Tachie 23.) – Kerek, Horváth.
Edzô: Horváth Lajos
Gólszerzô: Gombos 4., Manganelli 21.,
Vánkos 91.

Sárga lap: Manganelli 27. (kezezésért),
Fonnyadt 37. (labdaelrúgásért), Palkovics
60. (buktatásért), Szép 71. (labdaelrúgásért)
A múlt heti hazai zakó után ismét idehaza
játszott a Celldömölk labdarúgó csapata. A
találkozó nem indult eseménytelenül. A
negyedik percben ugyanis egy baloldali
beadást követôen Gombos a kapu jobb ol-
dalába lôtt (1-0). A gól után nem láthat-
tunk igazán jó játékot, ám az egyértelmû-
nek tûnt, hogy a hazaiak nem ülnek rá egy-
gólos elônyükre. A 21. percben aztán újra
gólnak örülhettünk. Manganelli indult el a
felezôtôl, majd miután három vendég játé-
kost is átcselezett, húsz méterrôl a kapu
jobb oldalába bombázott (2-0). Az elsô fél-
idôben nem született több találat. A máso-
dik játékrész meglehetôsen álmosítóra si-
keredett. A csapatok sok hibával játszottak,
s igazán egyik kapu sem forgott veszély-
ben. Mikor már mindenki a hármas sípszót
várta, újra villant a Celldömölk. Egy gyors
támadást követôen, a csereként beállt Ván-
kos szerezte meg a hazaiak harmadik gól-
ját (3-0). Összességében elmondható, hogy
egy nem túl színvonalas meccsen, teljesen
megérdemelten gyôzött csapatunk.

<csuka>

Gyôzelemnek örülhettünk
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A Kihívás Napja Kanadából indult el
hódító útjára 1982-ben. Akkor két
szomszédos város vezetôi elhatároz-
ták, hogy egy egész napos verseny
keretében döntik el, melyik település
a sportosabb. A megmérettetést má-
jus utolsó szerdájára tûzték ki, és
egész napon át 0 órától este 21 óráig
folyamatosan rögzítették, hogy há-
nyan végeznek aktív testmozgást
legalább 15 percen keresztül. A Kihí-

vás Napja hamar népszerû lett szerte
a világon, így Európában is. Ma-
gyarországra 1991-ben érkezett. Ha-
zánkban eddig 1538 település ver-
sengett a Kihívás Napján.
Az idei évben, május 23-án Celldö-
mölk is részt vett a vetélkedésben.
Az eseményrôl Molnár Jánost, a cell-
dömölki rendezvény fôszervezôjét
kérdeztük.
A szabályok szerint 0 órától este ki-
lencig lehetett mozogni, legalább ti-
zenöt percet kellett aktívan sportolni.
Éjjel 0 órakor a város központjából in-
duló kísértetfutás várta a mozogni vá-
gyókat, a romtemplomnál pedig tánc-
ház. Délelôtt elsôsorban általános il-
letve középiskolai rendezvények zaj-
lottak. Délután a Vulkán fürdôn ter-
mészetesen az úszásé volt a fôszerep,
de e mellett strandkézilabdázni is le-
hetett. A celldömölki események köz-
pontja a városi ligeti sportcentrum

volt. A mûfüves pályán le-
hetett focizni, a CVSE lab-
darúgó csapatának kapu-
sai pedig tizenegyes rú-
gásra várták a jelentkezô-
ket, sôt egy különleges
sportág, a petanque is be-
mutatkozott. A szakközép-

és szakiskolában a kosárlabdások
döngették a palánkot, a Gáyer Gyula
Általános Iskolában az asztalitenisz
mellett kerékpározásra is lehetôség
nyílt. 
A rendezvény célja elsôsorban nem a
kampányszerûség, a verseny, hanem
elsôdlegesen az, hogy az egyénben
keltse fel az érdeklôdést a sport, az
egészséget megôrzô mozgás iránt.
Hogy ne csak május utolsó szerdáján
húzzanak sportcipôt, és rúgjanak be-
le a labdába, vagy fussanak az embe-
rek, hanem az év más napjain is le-
gyen szándék, indíttatás az aktív
mozgásra. Kerüljön elôtérbe a tömeg-
és szabadidôsport, az egészséges
életmód. Áldozzanak rá idôt az em-
berek szabadidejükben. 
Celldömölkön az idei Kihívás Napján
2623-an vettek részt legalább 15 per-
ces aktív mozgáson. Nagyobb érdek-
lôdésre számítottak a szervezôk, de a
létszámot a hirtelen jött kánikula ne-
gatívan befolyásolta. Celldömölk a
végeredmény tekintetében az úgyne-
vezett 5. csoportban (8.000–24.999 fô
közötti lélekszámú települések) a 23.
helyen végzett, Vas megyébôl meg-
elôzve ezzel a 27. Kôszeget.

>>HP

A Kihívás Napja Celldömölkön
» F I G Y E L E M F E L K E L T É S  A Z  A K T Í V  T E S T M O Z G Á S R A

Május közepén Tapolcán rendeztek labdarúgó tornát, amelyen
részt vett az UFC 2000 CELLDÖMÖLK 98-as korosztálya is. Színvona-
las, jó iramú mérkôzéseket játszottak a celli legények. Ennek kö-
szönhetôen megérdemelt elsô helyezéssel térhettek haza a fiúk.
Eredményeik: három gyôzelem, kettô döntetlen. Emellett Kovács
Zalán lett a gólkirály 11 góllal. A legjobb hazai játékos címet Ben-
kô Bence kapta. 
A mérkôzések eredményei: UFC 2000 CELLDÖMÖLK – ZTE 2:2,
CELLDÖMÖLK – TAPOLCA 7:0, CELLDÖMÖLK – AJKA 4:1, CELLDÖMÖLK
– TAPOLCA 2:2, CELLDÖMÖLK – KESZTHELY 3:0.  »NAGY ANTAL

VVuullkkáánn  ffüürrddôô
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A Vulkán fürdô júniusi
KÁDFÜRDÔ AKCIÓJA:

Június második felében minden szauna  
szolgátlatást vásárló kedves vendégünk  

15 perces pezsgô kádfürdôt kap ajándékba!

Bel- és kültéri medencékkel, 
strandröplabdapályával várjuk a pihenni, 

fürdôzni vágyókat!

ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK!
Nyitva tartás: naponta 9-tôl 20 óráig, 
pénteken és szombaton 9-tôl 21 óráig.

Sikerek a tapolcai labdarúgó tornán

Állnak jobbról balra: 
Tanai Kristóf, 
Hajós Tamás, Kovács Zalán, 
Györke Szebasztián, 
Balogh Zsolt, 
Guggolnak: Kocsi Krisztián, 
Huszár Tamás, 
Benkô Bence. 
Kapusok: Fülöp Máté, 
Nagy Dániel, 
Vezetô edzô: Virág Pál.
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