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TANKOLJON MINDIG
OLCSÓBBAN!

A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 
95-ös, 98-as és diesel üzemanyagok 
valamint autógáz LPG egész évben

kedvezményes áron!

Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Celldömölk, Volán kút, 

a Mesteri felé vezetô úton. 
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó

ARTERIOGRÁFIA
magyar találmány az érelmeszesedés 

korai felismerésére

A VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSE JAVASOLT.
– 40 év feletti férfiaknál,
– 45 év feletti nôknél,
– magas vérnyomás, cukorbetegség, 

emelkedett koleszterin miatt kezelteknél,
– és a fenti betegségek családi halmozódása esetén.

Korai felismeréssel, hatékony kezeléssel 
megelôzhetô a szívinfarktus és a stroke!

A vizsgálatot végzi: Dr. Galambos György szakorvos
A vizsgálat helyszíne: 

CELLRUBIN Rendelô, Celldömölk, Mikes u.14.
A vizsgálat ideje: Bejelentkezés alapján

Bejelentkezés: 20/9376-749 
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2008. június 16-ig lehetett benyújtani
az Európai Unió által kiírt NyDOP
Városközpontok funkcióbôvítô megújí-
tása a nem megyei jogú városokban cí-
mû pályázatot. Ennek keretében pályá-
zott városunk a mintegy 700 millió fo-
rint összköltségû városközpont-rehabi-
litációs projektre. Ebbôl pályázati támo-
gatásként a maximumot, 540 millió fo-
rintot célzott meg. A fennmaradó ön-
részt az önkormányzat, illetve a kon-
zorcionális partnerekként részt vevô
gazdasági társaságok és vállalkozók áll-
ják. A döntés két-három hónap múlva
várható. A pályázatról Dummel Ottót, a
polgármesteri hivatal mûszaki osztá-
lyának vezetôjét kérdeztük:
– A pályázat elkészítését a Nyugat-Pan-
non Zrt. vállalta a város vezetése és az ap-
parátus hathatós közremûködésével. Ezt a
pályázatot két szinten írták ki, melybôl az
egyik csak a megyei jogú városokat érin-
ti, a másik pedig a kisebb városokat, így
Celldömölköt is. A második szinten kétfor-
dulós a pályázat, most az elsô fordulónál
tartunk, két-három hónap múlva dôl el,
hogy nyertünk-e. Nyertes pályázat esetén
fél-egy évünk lesz az összes dokumentum
megszerzésére, a tervek elkészítésére.
Csak amikor már minden szükséges doku-
mentum elkészül, tudjuk aláírni a támo-
gatási szerzôdést. 
Mint minden uniós pályázat, ez sem egy-
szerû, több alpontja van, aminek meg
kellett felelnünk: nem lehetett csak tér-
burkolatokra vagy csak épületfelújításra
pályázni. Ezért igyekeztünk a 2007–2013
között várható fejlesztési irányokat meg-
tervezni. Ehhez a várost több területre
kellett osztanunk: az elsô terület a város-
központ, a második a celli lakóövezet, a
harmadik az ipari terület, a negyedik az
üdülési övezet a Vulkán fürdôvel, a Ság
heggyel, az ötödik az alsósági városrész,
a hatodik Izsákfa. Ezzel a pályázattal az
elsôt, a városközpont megújítását céloz-
tuk meg. Ebbe három tér felújítása került
be: a Hollósy Jusztinián tér, a Szenthá-
romság tér illetve a dr. Géfin Lajos tér ki-
bôvítve a Lakber Áruház és a 11 emele-
tesek mögötti parkolóval. Ezeknek a te-
reknek a fizikai megújítását tartalmazza
a program: új térburkolatokat kapnának,
felújítanánk a növényzetet, a parkolókat,
a közvilágítást, két szökôkutat alakíta-
nánk ki, meg tudnánk újítani a terek alatt
a közmûveket. Ugyanakkor épületekkel
is kellett foglalkoznunk: a mûvelôdési
központban van egy félkész terület, ami
hármas funkciót kaphatna: üzemelhetne
moziként, konferencia-teremként és a
Soltis színház kamara-elôadásait is ott

tarthatná. A másik a jelenleg a tûzoltó-
ságnak helyet adó épület lenne, ami
most csak csekély mértékben van ki-
használva. A tûzoltóság kiköltözik a volt
ÉDÁSZ területére, és a dr. Géfin tér 10.
alatt található épületet közösségi házzá
alakíthatnánk. Olyan irodák kaphatnának
itt helyet, amelyeket nem helyeztek el a
városházán: ilyen a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat, vagy a Celldömölki Kis-
térség Önkormányzatainak Többcélú Tár-

sulásának munkaszervezete. A késes-kö-
szörûs maradna, kialakítanánk még egy
üzlethelyiséget, a piac felôl pedig egy
nyilvános wc-t. 
A pénzügyeket illetôen az önkormányza-
tot illetô pályázati támogatás átlagosan
85%-os, a gazdasági elemekként bevont
vállalkozóké átlagosan 25%-os pályázati
támogatás körüli. A kiírt pályázat egyik
újabb alpontjaként szerepelt ugyanis,
hogy nemcsak az önkormányzat pályá-
zik, hanem konzorciumi tagként vállalko-
zókat, gazdasági társaságokat is be kell
vonni. Több vállalkozót megkerestünk,
de nyilván volt néhány elég kemény fel-
tétel: az épületnek a városközpontban
kell lennie, a vállalkozónak olyan pro-
jekttel kell rendelkeznie, amely az uniós
kiírás szerint támogatható célt képvisel,
csak a pályázat beadása után megkez-
dett projekttel lehetett pályázni, a vállal-
kozónak nem lehet köztartozása, vállal-
nia kellett a nyilvánosságot, a könyvvizs-

gáló, a projektmenedzsment, a jogi szak-
értô költségeit, a tervezôi díjakat, a köz-
beszerzést. Tehát mindazt fel kellett vál-
lalniuk, amit az önkormányzatnak is. Vol-
tak vállalkozások, amelyeknek tetszett
az ötlet, de idôközben meggondolták
magukat, keménynek tartották a feltéte-
leket, a végén három konzorcionális
partnerünk maradt: az egyik a Parti Áru-
ház jelenlegi tulajdonosai, a Forró Invest
Kft., akik az épület arculatát teljesen át

kívánják alakítani, mintegy bruttó 70
millió forintnyi összeget fordítanának er-
re, nyertes pályázat esetén közel 15 mil-
lió forint pályázati támogatást kapnak
EU-s forrásból. A másik gazdasági tevé-
kenységet folytató társaság a Pannon
Pipics Kft., ahol már folynak ugyan felújí-
tások, és értelemszerûen erre a részre
nem pályázhatott, de van egy még meg
nem kezdett projektje, ami szintén az
Unió támogatására tarthat számot. Nyer-
tes pályázat esetén kb. 5 millió forint tá-
mogatásra számíthat a Kft. A harmadik
elem – hosszas vita után – az ún. Gólya-
fészkes-ház, amely egy mûemléképület,
itt nem a tulajdonos, hanem egy hosszú
távú bérlô a partnerünk, aki egy vendég-
látó-egységet alakítana ki. Ennek a
felújításnak is kb. 70 millió forint a költ-
ségvetése, és nyertes pályázat esetén
közel 15 millió forint támogatást kaphat
a vállalkozó. 

»LOSONCZ ANDREA

Benyújtották a városközpont-rehabilitációs pályázatot

részlet a városközpont tervezett arculatáról
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Ülésezett 
a NyDRFT
2008. június 25-én városunkban
tartotta ülését a Nyugat-dunántú-
li Regionális Fejlesztési Tanács. Az
ülésen Balogh József, a NyDRFT új
elnöke és Fehér László, városunk
polgármestere köszöntötte a je-
lenlévôket. A Tanács 15 napirendi
pontot tárgyalt meg. Az ülés utá-
ni sajtótájékoztatón Balogh Jó-
zsef, a NyDRFT elnöke és dr. Ipko-
vich György, a Tanács tagja el-
mondta, hogy mivel a közoktatá-
si intézmények infrastrukturális
fejlesztéseire kiírt pályázati for-
rásra a vártnál nagyobb számban
érkeztek pályázatok, a Tanács a
konstrukció eddigi 5,2 milliárd fo-
rintos forráskeretét a 2007–2008-
as idôszakban 3 milliárd forinttal
megemelte, ezáltal biztosítható,
hogy a felhívásra beérkezett,
szakmailag kiváló pályázatok is
finanszírozhatók legyenek. Több-
szörös igény érkezett a kereske-
delmi szálláshelyek kapacitásai-
nak bôvítését és a közösségi köz-
lekedési infrastrukturális fejlesz-
téseket célzó kiírásra is. A fen-
tiekrôl zárt ülésen döntöttek a Ta-
nács tagjai.

»REA

A 2008. június 30-i képviselô-testületi
ülés zárt ülésén három intézmény ve-
zetôjérôl szavaztak a képviselôk: az
Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény igazgatójának
Bejczi Károlyt választották, kinevezése
5 évre szól. A képviselô-testület támo-
gatta Baloghné Danka Adélt, aki egye-
düliként pályázott a Celldömölki Városi
Általános Iskola igazgatói tisztségének
betöltésére. A kérdésben végsô döntést
a Celldömölk és Környéke Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsa hoz a július 14-i ülésén.
Ugyanez a testület dönt a Városi Óvoda
vezetôjének személyérôl is. A három
pályázó közül (akik közül egyikük
visszavonta pályázatát) a képviselô-
testület többsége Gasztonyiné Fódi Zi-
tát támogatta. 

A továbbiakban a képviselô-testület a
lakásbérleti díjhátralékosok helyzetével
foglalkozott.
A képviselô-testület egy 2004. évi hatá-
rozatában elrendelte, hogy a lakásbérleti
díjhátralékosoknál
• a 100.000 Ft alatti bérleti-díjhátralék
esetén – a lakhatási lehetôség megtar-
tása mellett, a bérleti szerzôdés fel-
mondása nélkül – meg kell indítani a
bírósági eljárást a hátralék behajtása
miatt;

• a 100.000 Ft feletti bérleti díjhátralék
esetén a bérleti szerzôdés felmondása,
valamint a hátralékok rendezése és a la-
kók kilakoltatása miatt meg kell indítani
a bírósági eljárást úgy, hogy a lakásbér-
leti jogviszony felmondását elôzze meg
a bérlôk figyelmének felhívása az adós-
ságkezelési szolgáltatás igénybevételé-
nek lehetôségére.
Azóta 158 ügy került bírósági szakaszba,
21 millió Ft behajtási összeggel (az
összegben a bérleti-díjhátralékon kívül a
kamatmentes kölcsöntartozás is benne
van). 
A június 30-i zárt ülésen 9 lakáskiürítési
ügyrôl tárgyalt a képviselô-testület, mi-
vel 2007 szeptemberében errôl már dön-
töttek. Azóta két bérlô részletfizetési le-
hetôséget kért, de nem éltek vele, határ-
idôig nem kezdtek el törleszteni. Két bér-
lô felszámolta a hátralékát.
A képviselô-testület úgy határozott,
hogy a jogerôs bírói ítélettel megálla-
pított bérlakás-kiürítési ügyekben kar-
hatalmi közremûködéssel indítsák meg
a kilakoltatást, a kiskorút nevelô csalá-
doknál a karhatalmi közremûködést
(egy eset kivételével, ahol nagyon ma-
gas a hátralék összege) egyelôre mel-
lôzik.
A kilakoltatások miatt az ingóságok elhe-
lyezésére a Városgondnokság jelöl ki
üres helyiségeket.

Megválasztották 
a zeneiskola igazgatóját

2008. június 30-án képviselô-testületi
ülést tartottak Celldömölk Város képvise-
lôi. Elsô napirendi pontként Kovács József
rendôr alezredes tartotta meg rendôrka-
pitányi beszámolóját a közbiztonság
helyzetérôl a 2007. évre vonatkozólag.
Beszámolójából kiderült, hogy a rendôr-
ség megfelelô szinten teljesítette felada-
tát. Elmondta, hogy a régi térfigyelô ka-
merák elavultak, ezek cseréjére lenne
szükség, és továbbra is fennáll állomá-
nyuknál a létszámhiány. Farkas Zoltán
képviselô óhaját fejezte ki, hogy a bizton-
ság érdekében Izsákfa területén minél
többet járôrözzön a rendôrség. Ezután Fe-
hér László polgármester ismertette a le-
járt határidejû határozatok végrehajtását
és a két ülés között történteket. A folyta-
tásban az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény ötéves te-
vékenységérôl szóló beszámolóját, majd
a polgármester a Celldömölk és Környéke
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsában végzett munkájáról
szóló beszámolóját és a Celldömölki Vá-
rosi Általános Iskola egyéves mûködésé-
rôl szóló beszámolóját fogadták el a kép-
viselôk. Megszavazták a Celldömölk Szo-
ciális Szolgáltatástervezési Koncepcióját,
amelyben a bölcsôde korai fejlesztô tevé-
kenység kialakítását 2009. december 31-
re ütemezték, illetve egyes tevékenységi
formák kistérségi kiterjesztését is terve-
zik, amennyiben erre a megfelelô gazdál-
kodási feltételek biztosítva lesznek. 
Döntöttek a képviselôk a két középiskola
2009–2010. tanévre történô beiskolázási
létszámáról is. Az elfogadott határozat

szerint a Berzsenyi Dániel Gimnázium 4
évfolyamos tagozatán 28 fôvel, a 0. év-
folyamoson szintén 28, míg a 6 osztályos
gimnáziumba 20 fôvel indítható tagozat.
A Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola
és Szakiskolában szakközépiskolai osz-
tály és szakiskolai tagozat is 28 fôvel in-
dulhat. A meghirdethetô és oktatható
szakmákra a Vasi TISZK Társulási Tanács
ad majd iránymutatást, döntésük kap-
csán augusztusi ülésén a kérdésre még
visszatér a képviselô-testület. Sajnos – is-
mervén a 2008–2009. tanévbe beiratko-
zottak számát – kicsi a reális esélye az el-
fogadott létszámok betöltésének. Intô
példa, hogy a gimnáziumban már ebben
a tanévben sem indult 0. évfolyamos
osztály.

»LOSONCZ ANDREA

Megtartotta beszámolóját a rendôrkapitány
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Városunk két középiskolája mozgalmas is-
kolaévet tudhat maga mögött. Az iskolák
vezetôit kérdeztük az eltelt idôszakról.
Vinter József igazgató, Berzsenyi Dániel
Gimnázium:
– Nyugodt körülmények között kezdtük el
a 2007/2008-as tanévet. Szakos ellátott-
ságunk 100%-os volt, mely szerintem a
minôségi munkavégzésnek elengedhe-
tetlen feltétele. Rendben zajlottak iskolai
ünnepeink. A legnagyobb hangsúlyt eb-
ben az évben is az érettségi kapta az isko-
la életében. Év végén 58 végzôs diák tett
sikeres érettségit. Általánosságban el-
mondható, hogy a hatosztályos érettségi-
zôk átlaga egy kicsit magasabb lett, mint
a hagyományos osztályokba járóké. So-
kan voltak, akik az alsóbb évfolyamokon
elôrehozott érettségit tettek, fôleg nyel-
vekbôl és informatikából. Az új felvételi
szabályok szerint a diákok annyi pontot
visznek magukkal a fôiskolákra és egyete-
mekre, ahány százalékot elértek az érett-

ségin. Mind az elôrehozott, mind a normál
érettségi átlageredménye 70 és 80 száza-
lék között van, amely jegyre levetítve a
négyes osztályzatnak felel meg. Az elôre-
hozott érettségizôk közül 10 fô, a normál
érettségizôk közül pedig 9 fô választotta a
nehezebb, emelt szintû érettségit. Az 58
végzôsbôl 51 fô adta be jelentkezését va-
lamely felsôoktatási intézménybe, a fel-
vételi eredményekrôl most még sajnos
nincsenek információim. A 2008/2009-es
tanévet elôreláthatólag 375-380 diákkal
fogjuk megkezdeni, a létszám a javító-
vizsgák eredményeitôl is függ. 
Nyáron sem tétlenkedünk, hiszen elkezdô-
dött az osztálytermek rendbetétele és

Tanévértékelés a középiskolákban

HATAN NYELVVIZSGÁZTAK SIKERESEN

A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskolában immár több éves jó hagyo-
mánya van annak, hogy nyolcadikos
tanulóinak bizonyos hányada nyelv-
vizsgával a kezében hagyja el iskolá-
ját. Évrôl évre nô ezen diákok száma.
Az idei tanévben hat végzôs diák tett
sikeres nyelvvizsgát, ami elsôsorban
Gaszak Gábor némettanár felkészítô
munkáját dicséri. A felsô tagozatban

az alapórákon túl fakultáció keretében
is tanulják a diákok a nyelvet, az utol-
só évben pedig már nyelvvizsgára fel-
készítô különórák is vannak számukra.
A sikeres nyelvi teljesítményekhez
nagymértékben hozzájárul a nyári
nyelvi tábor, melyet egyhetes idôtar-
tamban német nyelvterületen, Auszt-
riában töltenek a gyerekek. 

»REINER ANITA

felújítása, hogy a tanulókat méltó körülmé-
nyek között fogadhassuk szeptemberben.
Sipos Tibor igazgató, Mûszaki Szakközép-
iskola és Szakiskola:
– Szó szerint munkával kezdôdött az év,
ugyanis a festô szakmunkás tanulók se-
gítségével rendbe tettünk hat tantermet
és az ebédlôt. Az egyik legfontosabb
esemény a Celldömölki Szakképzés 120.
évfordulójának megünneplése volt. Úgy
érzem, méltóképpen ünnepeltük meg
ezt a jeles eseményt. Ebbôl az alkalom-
ból felavattuk többek között a Charles
Simonyiról elnevezett számítástechnikai
tantermet illetve a Suligalériát, mely
kedvenc pihenôhelye lett diákjainknak.
Eredményes pályázatot nyújtottunk be,
melynek eredményeképpen 4,5 millió
forintot nyertünk a Munkaerô-piaci Alap
képzési alaprész 2007. évi decentralizált
regionális keretébôl a szakképzés tárgyi
feltételeinek fejlesztésére. Ezen összeget
gépészeti eszközök, szerszámok, oktatá-
si eszközök beszerzésére fordítottuk. A
Szakképzési Támogatásnak köszönhe-
tôen modern eszközökkel bôvülhetett a
szakmai oktatás több területe is. Még
nem tudjuk annak a pályázatnak az ered-
ményét, melybôl – siker esetén – egy
számítógép által vezérelt esztergagépet
szeretnénk beszerezni. 
Nevelôtestületi kirándulást szerveztünk
Bécsbe, ahol a sok programból nem hiá-
nyozhatott az ENSZ Székházának megte-
kintése sem. Karácsonyi vásárt rendez-
tünk, majd diáknapon elsô alkalommal
rendeztük meg a Suli Szépe diákszépség-
versenyt, mely nagy sikert aratott a diá-
kok körében. Szép eredményeket értünk
el a tanulmányi versenyeken, melyek
közül kiemelkedik az Országos Szakma
Kiváló Tanulója Versenyen elért harma-
dik helyezés. Az év folyamán rendkívül
tanulságos diákközgyûlést tartottunk. Az
érettségi rendben zajlott, 28 diákunk

„állta” ki a próbát, s tett sikeres vizsgát.
Az elmúlt tanévben bevezettük kísérleti
jelleggel az E-naplót, melyet szeptem-
bertôl az elsô és a negyedik évfolyamon
élesben alkalmazunk. A következô tan-
évtôl 55 diák fogja majd megkezdeni ta-

nulmányait iskolánkban. Az intézmény
összes alapdokumentuma is megújul, s
úgy érzem, ez jó irányba mutat, hiszen
próbálunk minden folyamatosan felme-
rülô törvényi elvárásnak megfelelni. Új
logója lett iskolánknak, melyet szeretnék
megköszönni Major Tamásnak, aki
egyébként az Új Kemenesalja fotósa is. 
A Vasi TISZK tagja lett iskolánk, mely
még az eddiginél is színvonalasabb, mi-
nôségi munka elvégzésére ad lehetôsé-
get remélhetôleg. Végezetül szeretném
megemlíteni, hogy a nyáron felújítjuk a
sportcsarnok két öltözôjét, hogy a diákok
és vendégeink kulturált környezetben
tudják kezdeni a sportidényt. 

»TAKÁCS M. TÜNDE
a gimnázium névadójának szobra az iskola elôtt

az iskola új logója
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Dala József emlékét, életmûvét meg-
idézni jöttek össze, barátai, kollégái, pá-
lyatársai a Ság hegy, a Kemenesalja sze-
relmesei 2008. június 24-én. Az elsô szó-
nok városunk polgármestere, Fehér Lász-
ló volt, aki úgy emlékezett Dala Józsefre,
mint a Ság hegy szerelmesére. Fontos-
nak érezte leszögezni, hogy ezeket az
ünnepségeket, ha nem is szigorú menet-
rend szerint, de két-háromévente meg
kell tartani. Másodikként Miklós Ferenc,
a baráti kör képviseletében Dala József-
rôl és a harangláb történetérôl beszélt.
Az ötlet Jóska bácsié volt, a létrehozás
sokak érdeme. A harang neve Dala József
javaslatára Szent István harang lett.
Ezután sorra emelkedtek szólásra a bará-
tok, pályatársak, egyre vidámabb, színe-
sebb történetek kerültek elô. 
Jóska bácsi idô elôtt, váratlanul távozott.
Barátai azóta is maguk mellé képzelik,
koccintanak, anekdotáznak vele, kikérik

a tanácsait, és a Tündérvölgy szelleme
megsúgja nekik az általa javasolt helyes
utat. Vigyázzunk emlékére, emlékezzünk
életmûvére, és tiszteljük szeretett ottho-
nát: a Ság hegyet.

GYURICZA
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Az Apáczai Kiadó – Magyarország legna-
gyobb magán-tankönyvkiadója – június
utolsó hetében ismét megrendezte a Taní-
tók Apáczais Nyári Akadémiáját. A magas
színvonalú akkreditált szakmai képzésre
idén 85 pedagógus érkezett az ország min-
den szegletébôl, valamint a határon túlról.
A résztvevôket plenáris elôadások, bemu-
tató tanítások, szekciós elôadások, és a té-
mákhoz kapcsolódó kirándulások, szabad-
programok várták. Idén is – hasonlóan az
elmúlt esztendôkhöz – neves szakemberek,
és a Kiadó munkatársai által tartott elôadá-
sokon vehettek részt az érdeklôdôk. Az ün-
nepélyes megnyitó ezúttal is a Liszt Ferenc
vegyes kar koncertjével kezdôdött, majd
Fehér László, Celldömölk város polgármes-
tere és Esztergályos Jenô, az Apáczai Kiadó

ügyvezetô igazgatója köszöntötte a vendé-
geket. A TANYA résztvevôi megismerked-
hettek a Kiadó tevékenységével, pedagó-
giai koncepciójával, valamint a pedagógu-
soknak nyújtott elsô osztályú szolgáltatá-
saival. A továbbképzés következô napjai-
ban került sor a tényleges szakmai munká-
ra. Dr. Ranschburg Jenô professzort szinte
már állandó résztvevônek tekinthetjük a
Kiadó programjaiban, idén az iskolai ag-
resszió, annak elô- illetve utóélete, vala-
mint a jelenség megszûntetésének lehetô-
sége volt elôadásának fô témája. A záró-
nap jeles elôadója Czeizel Endre genetikus
volt, aki a magyar géniuszokról, a nôi és a
férfi elme különbözôségeirôl beszélt a né-
pes hallgatóságnak. 

»CSÁGOLY SZILVI

TANYA az Apáczai Kiadóban

Az idei év legjobban sikerült véradása
zajlott le június 25–27-én, melyen össze-
sen 291 fô vett részt. Mátis Katalin, a Vö-
röskereszt helyi szervezetének titkára
örömét fejezte ki emiatt, hiszen manap-
ság egyre kevesebben vannak a vér-
adók. A régi véradók szép számban ad-
tak vért most is, de a három napban az
új véradók száma kevés volt. Sajnos,
egyre többen válnak alkalmatlanná a
véradásra.
A hölgyek még mindig aktívabbak a vér-
adás terén. Sajnálatos tény, hogy a 30 év
alattiak száma elenyészô. Ennek ellenére
elmondható, hogy a Vas megyei átlag-
hoz képest Celldömölk nagyon jó értéke-
ket képvisel. Sajnos, ezzel egy idôben a
kistérségi véradás statisztikája folyama-
tosan romlik. Kivételt képeznek ez alól
Boba, Duka, Pápóc és Nemeskeresztúr
községek, ahol a lakosság létszámához
viszonyítva magas volt a véradók száma.
Köszönet illet minden vállalkozót, aki ás-
ványvízzel és üdítôvel támogatta a vér-
adó napokon résztvevôket. Fontos
megemlíteni, hogy a márciusi és a júniu-
si városi véradás között be kellett iktatni
májusban egy rendkívüli véradást a
hiányzó készletek pótlására. Ez alkalom-
mal név szerinti meghívót kaptak a vér-
adók, akik becsületesen mind el is jöttek.
Olyanok is megjelentek, akik 10 év után
adtak újra vért.
A véradásokról információt a következô
elérhetôségeken kaphatnak az érdeklô-
dôk: telefonon: 06/20/4210091, email-
ben: matis@cellkabel.hu.

»TMT

VéradásDala Józsefre emlékeztünk 
a Tündérvölgyben

Celldömölk: Házasságkötés: Somorjai
Tamás és Vass Bernadett, Major Máté
és Kertész Zsuzsanna, Gaál István és
Illés Márta. Születés: Gyurák Péter és
Herold Csilla fia: Gergô. Halálozás:
Finta Sándorné Novozánszki Magdol-
na, Szenes Józsefné sz. Kovács Eszter,
Kreiner Ernôné sz. Nagy Irma, Geren-
csér Károlyné sz. Molnár Irén.

Kemenessömjén: Születés: Gellért
Sándor és Mórocz Henriett fia: Milán.
Halálozás: Kovács Lajos
Nagysimonyi: Születés: Gosztola Ist-
ván és Aradi Szilvia fia: Barnabás. 
Vönöck: Születés: Zámbó Csaba és
Buti Ibolya Eszter fia: Kornél Csaba
Szergény: Születés: Ódor Attila és
Ágoston Veronika leánya: Vivien
Ostffyasszonyfa: Halálozás: Kovács
Ferencné sz. Németh Jolán.

» ANYAKÖNYVI HÍREK

a résztvevôk egy csoportja

a szent istván harangláb elôtt fehér lászló 

polgármester emlékezett dala józsefre
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A Ság hegyen tartott trianoni megem-
lékezés szónoka, prof. dr. Papp Lajos
szívsebész a koszorúzás után a közön-
ség sorai közt dedikált, autogramot
osztott, közös fotókra állt oda az érdek-
lôdôkkel. Mindenkihez volt egy jó
szava, bíztatása. Mikor az interjút meg-
beszéltük, habozás nélkül a közeli foga-
dó terasza helyett a Ság hegyen mara-
dás mellett döntött, hiszen szerinte
szakrális helye a magyar történelem-
nek. Így hát mi sem volt természete-
sebb, hogy a Trianoni kereszt tövében
beszélgettünk.

» Ismert és elismert szívsebészként nem
kevés közéleti szereplést is vállal. Miért?
– Ez abból táplálkozik, hogy nem orvos-
nak, hanem gyógyító embernek tartom
magamat. Nem csak az egyes ember be-
teg szívét kell gyógyítgatni, hanem a be-
teg nemzet beteg szívét és lelkét is simo-
gatni, gyógyítani kell. Ha a mûtôasztalnál
vagyok, egy magyar ember szívén tudok
segíteni, de ha eljövök egy ilyen helyre,
akkor sok magyar ember szívét tudom
megsimogatni, megszólítani. Ebben az or-
szágban nagyon sok jó ember van, de
még félnek. Példát is szeretnék mutatni,
mikor eljövök, hogy ne féljenek, a Jóisten
velünk van. Ha az Isten törvényeit betart-
juk, ha az ôseink szellemét magunkban
hordozzuk, ha Magyarország történelmét
feltárjuk. Ebben a földben nyugszanak
ôseink, meg az ô kincseik, ami persze
nem arany, nem ezüst, hanem mindaz a
kultúra, amit megteremtettek itt Európá-
ban, s amit mi is megteremtünk majdan
Európában. 
» Mi az a legfontosabb sorskérdés, ami
egyformán foglalkoztatja az egész ma-
gyarságot? 
– Egyetlen dolog kell, hogy az egyetemes
magyarságot foglalkoztassa. A magyar lé-
lek a magyar szellem egyesítése. Nekünk
megvan a hitvilágunk, megvan a Krisztusi
szeretetvallás, amibe belenôttünk. A ma-
gyar mindig is egyistenhívô volt és mindig
a szeretetet képviselte. A magyar soha
nem tartott rabszolgát, soha nem igázott
le nemzetet. Az ezeréves történelmünk-
ben a Szent Korona-tan példázza, hogy a
más leigázó népekkel ellentétben a Szent
Korona országai nem leigázott, hanem
mellérendelt, együtt élô nemzetek voltak.
Ezt a szellemet kell a világban, Európában
nekünk megvalósítani.
» Határainkon belül mi a legnagyobb
problémánk, illetve legfontosabb teen-
dônk?

Trianon emléke, mint pozitív erô
»  B E S Z É L G E T É S  P R O F .  D R .  P A P P  L A J O S  S Z Í V S E B É S S Z E L

Az Egyesület bevételeinek alakulása:
2006. évi maradvány: 1.569.191 Ft;
Alaptevékenység bevétele: 5.818.048 Ft;
Adó 1%: 91.085 Ft; Banki kamat: 2.590
Ft; Egyéb bevételek: 27.048 Ft; Támoga-
tások: 12.805.623 Ft; Egyesületünk kia-
dásainak alakulása: 17.607.168 Ft.
A kapott támogatások felhasználásai:
színi iskolánk mûködtetése, III. Ezerlátó

Országos Mesefesztivál, III. Soltis Lajos
Országos Színházi Találkozó költségei-
re, mûködési költségekre, határon túli
kapcsolattartásra, mese-elôadások tur-
néjának költségeire, produkciós költsé-
gekre.
Az Egyesület sem pénzbeli, sem termé-
szetbeni juttatatást nem nyújtott vezetô
tisztségviselôinek.

A Soltis Lajos Színház Mûvelôdési Egyesület 2007. évi közhasznúsági jelentése

– Itt és most a legnagyobb probléma az,
hogy ’56-tól a mai napig – alig 52 év alatt
– hétmillió magzatunkat pusztítottuk el. 
A Jóisten hétmillió angyalkát adott ne-
künk, mi pedig a Sátánnak, a Mammon-
nak, a pénznek föláldoztuk ôket. Ha ez a
hétmillió kis magyar meglenne, gondol-

juk el, hogy mi lenne ma Magyarorszá-
gon! A magyar asszonyoknak áldozatot
kell vállalni, „mert áldott a te méhednek
gyümölcse”, mondja az ima. Áldott álla-
potban kell lenni és nem terhesnek. A mi
gyönyörû kincsünk a gyermek, aki vérben
és fájdalomban születik, és mégsem a fáj-
dalomra és a vérre emlékszünk, hanem
arra, hogy egy új élet született. Ha megöl-
jük, akkor csak a vérre, a fájdalomra és a
mocsokra emlékezünk. Nekünk azonban a
szépre és az új életre, az új Magyarország
születésére kell gondolnunk.
» Volt tanárom, Jáki Sándor Teodóz – akit
a celldömölkiek is hallhattak a télen – több
könyvet írt a csángókról. Ôk a kisbabát vá-
ró asszonyra azt mondják, „jövôje van”.

– Ha már szóba kerültek, akkor elmon-
dom, hogy Molnár V. Józsi bácsi kutatásai
szerint ôk a keleti végeken, a gyepû
mentén, amikor köd volt, nem adhattak
fényjelzést. Ehelyett ’csángattak’ – za-
jongtak. Ôk a csángatók, és ma is úgy hív-
ják a vészharangot, hogy csángatnak,
csángálnak. Tehát ôk nem hogy idegenbe
szakadt székely testvéreink, hanem ôk az
ôrzôk, a strázsák, akik mindig is ott voltak
a Gyimesek vidékein.   
» A közelmúltban egy barátom küldött
nekem egy elgondolkodtató diavetítést,
mely az interneten terjed. A Miatyánk
mai parafrázisának tekinthetô, és alapjá-
ban pozitív a kicsengése. Önt jelölték
meg szerzôként.
– Nem én írtam, itt álljunk meg! Csak ab-
ban az értelemben az én Miatyánkom,
hogy én adtam közre. Az elsô könyvem-
ben, a „Jöjjön el a Te országod”-ban,
egyértelmûen jelzem, hogy egy ireg-
szemcsei tanító nénitôl kaptam. Tehát
nem én írtam, úgy kaptam. Az interneten
való elterjedése óta azonban már hár-
man is jelezték, hogy ôk írták, én ellen-
ben csak azt mondhatom biztosan, hogy
nem én voltam a szerzôje. Úgy gondolom
mégis, hogy mindenki nyugodtan tekint-
se sajátjának!
» Említette a könyveit. Min dolgozik
mostanában? Mi foglalkoztatja? 
– A következô könyv nagy része
összeállt, és már a címe is megvan: Sza-
badíts meg a gonosztól! 
» És mirôl olvashatunk benne?
– Azt nem mondhatom meg, mert akkor
nem vennék meg!
» A tréfás válasz után Papp Lajos bú-
csúzóul latinul írt Szent Ágoston idéze-
tet a jegyzetfüzetembe, s ô köszönte
meg a lehetôséget, hogy az Új Keme-
nesalja írásán keresztül is szólhat az
emberekhez. Az idézet magyarul így
hangzik: „Semmi sem gyôz meg, csak
az igazság. Semmi sem ment meg, csak
a szeretet.”

»ROZMÁN LÁSZLÓ

prof. dr. papp lajos
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2007–2008-as évadának záróülését június 22-
én tartotta a Soltis Lajos Színház társulata.
Nagy Gábor társulatvezetô elsôként az elmúlt
évad statisztikáját ismertette, miszerint 136
felnôtt elôadásukat összesen 20691 nézô te-
kintette meg, 58 gyermekelôadásukat pedig
10476 gyermeknézô elôtt mutatták be. Tíz
külföldi elôadásukra 2310-en voltak kíván-
csiak. A társulat részt vett három Magyaror-
szágon zajló nemzetközi fesztiválon, és két
országos ezüstminôsítéssel lett gazdagabb. A
sikerek mellett két nagy csapással is szembe
kellett nézniük a soltisosoknak. Autóbalese-
tet szenvedtek, négy hónapon keresztül alig
játszottak, így jelentôs bevételtôl estek el.
Emellett Benkô Péter Pál, a színház oszlopos
tagja távozott a társulattól. 
A színi stúdió átalakult diákcsoporttá, és a tá-
mogatás hiánya miatt a tervezett Káin és

Ábel bemutató is elmaradt. Az elmúlt évad
színre kerülô darabjai között az Évszázados
komédiákat, a Betlehemest, a Léhûtô Má-
tyást és az Aranyvirágcserepet, valamint a
Mandragóra nem végsô változatát láthatták a
nézôk.
„A kamaraépület sorsa továbbra is bizonyta-
lan, az anyagi helyzetünk kedvezôtlen, kevés
a meghívásunk, a pályázatok korruptak, sok
helyen bagóért játszunk” – összegzett Nagy
Gábor. 
A nyár a Mandragóra próbáival fog telni, il-
letve különbözô felújításokkal. A mese-
elôadások tervei közt a Mátyás király, és az
Árgyélus királyfi szerepel. 
Újdonságként az idén két díjat alapított a
színház tagsága. Mindkettô az évadzáró tár-
sulati ülés keretében talált gazdára elsô íz-
ben. Az évad legjobb színészének járó
Anselmus-díjat elsôként Bruckner Roland
kapta meg; a Színház erôs oszlopa-díj pedig
Marton Miklós birtokába került, aki az elmúlt
évadban a legtöbb segítséget nyújtotta a tár-
sulatnak. 
A Soltis Színház legújabb sikerét ifjú tagjai
jegyzik. Lüszisztraté címû darabjuk szereplôi-
nek többsége a Berzsenyi Dániel Gimnázium
tanulója, így a CBG Diákszínpadaként léptek
fel a keszthelyi Helikon mûvészeti vetélke-
dôn, ahonnan aranyoklevéllel tértek haza.

REINER ANITA

Évértékelés a Soltis Színházban

BÖJTE CSABA VOLT A VÁLASZKERESÔK 

KLUBJÁNAK VENDÉGE

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány életre
hívójának neve ma már nemcsak Er-
délyben, Romániában cseng ismerô-
sen, hanem Magyarországon, Nyugat-
Európában, sôt a tengerentúlon is. Az
általa létrehozott gyermekmentô szer-
vezet célja az Erdélyben embertelen
körülmények között, sokszor az éhha-
lál szélén tengôdô gyermekek felkaro-
lása volt. Áldozatos munkájának kö-
szönhetôen ma már több száz gyer-
mek nevelkedik az intézmény vala-
mely otthonában, megmenekülve a
nyomortól, és a kilátástalan sorstól.
Nem csak ételt, otthont, ruhát biztosít
nekik, de törôdik taníttatásukkal, szel-
lemi és lelki fejlôdésükkel, vallási és
erkölcsi nevelésükkel, és nem utolsó-
sorban szeretetet ad nekik. A nem
mindennapi áldozatot vállaló Csaba
testvér Celldömölk vendége volt június
23-án. Elôadását Szent Ferenc igéjével
kezdte, ami útjára indította altruista

tevékenységében. „A legkisebbek ki-
sebb testvére szeretnék lenni”  – ezt a
tanítást követve kezdte el gyûjteni a
nehéz sorsú gyerekeket, az elsôt
1992-ben sodorta útjába a sors. Azóta
számuk folyamatosan növekedett, ma
már másfélezer árva, félárva, és nehéz
sorsú csemetét nevelnek a felügyelete
alatt. „Mindenkinek különféle felada-
tokat ad az Isten. Vállaljuk, vagy nem
vállaljuk, rajtunk múlik. Rám ezt rótta
az Úr. Szeretnék egy nagy fa lenni,
amire az ég madarai rászállnak, meg-
pihennek, és fészket raknak. Otthont
adó meleg hely szeretnék lenni. Jó
lenne, ha a jelenlegi negyvenkét he-
lyiségen kívül minden vidéken lenne
egy ilyen farm, hogy ne kelljen állami
gondozásba adni egyetlen gyermeket
sem, és ne kelljen szenvedniük.” És
Csaba testvért hallgatva, az ember
nem is kételkedik benne, hogy ez idô-
vel nem valósul meg.

RA

nagy gábor, a soltis színház vezetôje

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
valamint a Kemenesaljai Baráti Kör invitált Olim-
pia anno… címmel olimpiatörténeti beszélge-
tésre június 28-án. Olyan kiemelkedô vendége-
ket hallgathattunk, mint Németh Angéla gerely-
hajító olimpiai bajnokot, prof. dr. Nádori Lászlót,
az MTA doktorát és Németh Pál vezetôedzôt. 
A moderátor Buttás Pál fôiskolai docens volt. 
Utóbbi röviden összefoglalta az olimpia törté-
netét, kiemelve néhány érdekességet. Meg-
tudhatták az érdeklôdôk, mikor volt az elsô
pénzdíjas olimpia, vagy melyik olimpián és mi-
lyen sportágban jegyezték az elsô „bundát”,
vagy hogy az újkori olimpiák történetében mi-
kor alakult a Magyar Olimpiai Bizottság, mióta
gyújtanak olimpiai lángot, stb. 
Németh Angéla az 1968-as, mexikói olimpián
nyert aranyat gerelyhajításban. Felelevenítette
a gyermekkorát, és megosztotta a hallgatóság-
gal, hogyan választotta az atlétikát, és hogyan
vált örök szerelmévé a kosárlabda. Elmondta,
hogy a gerelyhajítás tulajdonképpen technikai
sport, ebbe a sportágba nem lehet hirtelen be-
robbanni. Mire az olimpiára került, már ô is hét
éve foglalkozott vele. Hangsúlyozta, sok mun-
ka kell ahhoz, hogy az ember kijusson egy-egy
rangos versenyre, de kell hozzá nagyon sok
szerencse és természetesen az edzô személye
– hiszen ô birtokolja és képes átadni a tudást. 
Nádori László, aki sportpszichológiából dokto-
rált, is érdekes dimenziókat villantott fel a hall-
gatóság elôtt: beszélt a sport és politika kap-
csán arról, hogyan kaphatta meg 1936-ban Ber-
lin az olimpia szervezési jogát, elgondolkodtató
a most Pekingben rendezendô játékokról szóló

döntés is. Beszélt a sport és a pénz kapcsolatá-
ról, az olimpia szponzorairól, a NOB-ról, amely-
nek nincs elszámolási kötelezettsége…
A beszélgetés végén Németh Pál „dobópápa”,
a szombathelyi atléták vezetôedzôje kapott
szót. Megtudtuk tôle, hogy az edzôk és ver-
senyzôk között sok a konfliktus, hiszen min-
denki önmagát kiteljesíteni igyekszik; ha jól
szerepelnek a versenyeken, a versenyzôk ön-
maguknak tudják be, de ha hiba csúszik a szá-
mításba, egyértelmûen az edzôt okozzák. 
A beszélgetés tükrözte a sport jelenlegi nem
éppen rózsás helyzetét, és keserû szájízzel, de
egyöntetûen állapították meg a vendégek,
hogy sajnos a korrupció dominál itt is. 

REA

Olimpia anno…
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Három különbözô táborral várta a Ke-
menesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár a nyári szünet elsô heteiben a
vakáció önfeledt napjait élvezô gyere-
keket, így mindenki megtalálhatta a
kedvére való programot.

A táborok sorát a könyvtár gyermekrész-
legének olvasótábora nyitotta meg Emih
Virág Eszter gyermekkönyvtáros vezeté-
sével, június 16. és 21. között. A mintegy
húsz kicsit és nagyot mozgósító táborban
az ötévestôl a 13 évesig képviseltették
magukat a gyerekek. Az elsô nap a be-
mutatkozás, és összehangolódás jegyé-
ben telt. A második napon már a rene-
szánsz évhez kapcsolódóan elôkerültek a
Mátyás király mesék, és reneszánsz diva-

tot, ruházatot tükrözô papírbabák is ké-
szültek. A következô napokban interaktív
mese-elôadás, arcfestés, gipszöntés, gipsz-
figura-színezés, üvegmatrica-készítés ré-
szesei lehettek a táborozók. A délelôtti
könyvközeli környezetben eltöltött idô
után délután a felhôtlen szórakozásé, a
fürdôzésé volt a fôszerep. A Kemenesal-
jai hatpróbás olvasótáborként meghirde-
tett egyhetes idôtöltés minden napja
egy-egy próbát rejtett magában, és a tá-
bor végén minden gyerkôc útravalóul ka-
pott egy könyvet.  

A nyári szünet második hete a lovaglás
iránt érdeklôdô gyerekeknek kedvezett,
ekkor került sor ugyanis a több éves ha-
gyománnyal rendelkezô lovastáborra. 
A tizennégy lurkó Szalóky Attila vezeté-
sével minden reggel kikerekezett a
Sándor-majorba, ahol a paripák már vár-
ták, hogy nyergükbe pattanjanak. Az idei
lovastábor legfiatalabb résztvevôje nyolc-
éves, a legidôsebbje 12 éves volt. A gye-
rekek fele haladónak számított, ôk ugya-
nis az elôbbiekben több ízben lovagoltak
már.  Másik részük kezdôként a futószá-
ras lovaglással ismerkedett Dietlinde
Bösl oktató felügyelete alatt. A tábor kü-
lön érdekessége volt, hogy a végén ver-
senybizottság elôtt tettek vizsgát az ifjú
lovasok, akiket pontoztak, és eredményt
is hirdettek köztük. A lovastábornak má-

sodik turnusa is lesz, augusztus 4-tôl kez-
dôdôen, amikor már az ügyesebbek a lo-
vagló négyszögön kívül terepre is kime-
részkedhetnek.  A programra várják még
a jelentkezôket.
Június 30. és július 4. között került sor a
Lónainé Kondics Zsuzsanna által szerve-
zett képzômûvész táborra, melynek szak-
mai vezetését Havasy Virág rajztanár látta
el. A résztvevôk palettája színes volt a ko-
rosztályt tekintve, ugyanis a „kicsi” ötéves-
tôl a „nagy” 5. osztályosig alkották a 21 fôs

csapatot a gyerekek. A rajzolni, festeni,
agyagozni szeretôket érdekes alkotómun-
kák várták nap mint nap. Kézlenyomat-ké-
szítés csomagolópapírra, közös kép alkotása
a nyárról, egymás portréjának elkészítése,
mozaikalkotás, gipszöntés, üvegfestés ré-
szesei lehettek a tevékenykedni vágyók. 
A gyerekek aktív mûködésének a városla-

kók is tanúi lehettek, ugyanis a mûvelôdési
központ kirakatüvegét is nyári hangulatba
öltöztették a szorgos kezek. A tábor utolsó
elôtti napján a Soltis Színház jelmezeibe öl-
töztek a gyerekek, és a régi korok fényképét
megalkotva saját kezûleg öntött gipszkere-
tes fotók készültek róluk. A befejezô napon
Molnár Erzsébet festômûvész kemenesmi-
hályfai mûvésztelepén tettek látogatást a
táborozók. Az alkotó programokon kívül für-
dôzés, filmvetítés is várta a résztvevôket.

»RA

AUGUSZTUSBAN IS!
LOVASTÁBOR GYEREKEKNEK
Megtanulhatod a lovaglás alapjait,

majd csillapíthatod 
izomlázadat a Vulkán fürdôben!

IDÔPONT: 2008. augusztus 4–8.
HELYSZÍN: SÁNDOR-MAJOR, VULKÁN FÜRDÔ

PROGRAM:
9.00–11.30 lovaglás; 12.00–13.00 ebéd

13.30–17.00 fürdés

RÉSZVÉTELI DÍJ: 14.000 Ft/fô

INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS:
2008. július 31-ig

Szalóky Attila szervezônél
Telefon: 95/779-302

Jó hangulatú táborok a KMKK-ban

FALUNAP IZSÁKFÁN

2008. július 19.,
17.00 Fehér László, Celldömölk polgár-
mestere és Farkas Zoltán, az Izsákfai
Részönkormányzat vezetôje megnyitja
a falunapot.
Ezt követôen szórakoztató kulturális prog-
ram a gyerekek számára, amelyben fellép
a Koktél Duó valamint mesetombola, lufi-
bohóc és szabadtéri játékok várják az ér-

deklôdôket. A felnôttek számára nosz-
talgia-parti a Pápai Musical Stúdió
vendégszereplésével, gulyásparti.
20.00 órától bál a Koktél Duó közremû-
ködésével.
A helyi lányok, asszonyok számára po-
gácsasütô versenyt hirdetnek a szer-
vezôk, amelyre este 7 óráig lehet ne-
vezni a kész pogácsával.
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Ford Tranzit 2,5 D (TXP-405), 15 éves 420.000
km-rel, motorhibával, mûszaki és zöldkártya
nélkül eladó. Irányár: 80.000 Ft. Érdeklôdni: 06
70/315-3683 telefonszámon.
1994-es Skoda Favorit 2008. novemberig mû-
szakival, megkímélt állapotban, kedvezmé-
nyes áron eladó. Érd.: 06 70/453-4447

Celldömölk központjában 1+1/2 szobás máso-
dik emeleti, egyedi fûtésû 44 m2 lakóterületû
lakás eladó. Tel.: 06 20/330-8484

Celldömölk központjában 2 + fél szobás lakás
albérletbe akár több bérlônek is kiadó. Tel.: 06
20/962-4202

Celldömölkön 3 szobás 90 négyzetméteres csa-
ládi ház garázssal, melléképületekkel eladó.
Érd: 06 20/535-1324

Fél éve vásárolt Jack-Pol babakocsi, teljes tarto-
zékkal, garanciával eladó. Érd: 06 20/535-4338

» APRÓHIRDETÉS

SEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
CELLDÖMÖLK, KOSSUTH U. 5. 1. em.

Kismûtétek: szemölcsök, zsírdaganatok, kásadaganatok,
ciszták, ganglionok, anyajegyek, mûtéti hegek
eltávolítása, körömrendellenességek ellátása

• Aranyér-mûtét HELYI ÉRZÉSTELENÍTÉSSEL
• Érszûkület mérése, kezelése
• Ínhüvelygyulladás vizsgálata, kezelése
• Visszerek, fekélyek MODERN KEZELÉSE
• Emlôvizsgálat, szûrés
• Mûtét elôtti felvilágosítás
• Mûtét utáni utókezelés

Új!  Új!  Új!  Új!  Új!  Új!  Új!  Új!  Új!

Dr. Nwankpa Emmanuel
sebész adjunktus

Rendelési idô: 

Kedd, csütörtök  15.30–18.30 óráig
Bejelentkezés: 06/70/451-4645

VÁROM RÉGI ÉS 
ÚJ BETEGEIMET!

„Egyháztörténeti jelentôsége van a mai
napnak, hiszen Alsóságon eddig még
nem volt lelkészszentelés” – mondta
Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli)
Evangélikus Egyházkerület elnöke július
5-én az alsósági evangélikus templom-
ban, ahol Gyôri Veronika Ágnest szen-
telték lelkésszé. Bensôséges ünnep volt
ez, hiszen Veronikát a szeretô család,
barátok, ismerôsök körében szentelték
fel. A jelenlévô lelkészek közül minden-
ki egy számára kedves igét választott
útravalóul. Megelevenedett a múlt, a
gyermekkor, amely néha könnyeket
csalt a jelenlévôk szemébe, máskor

megmosolyogtatott. Gyôri Veronika lel-
készi szolgálatát augusztus 1-jén Bobán
kezdi meg. 

»REA

Lelkészt szenteltek Alsóságon II. Vodafone
Strandfoci
Fesztivál
2008. július 19–20-án második alka-
lommal kerül megrendezésre a
VulkánSport Egyesület szervezésében
az II. Vodafone Strandfoci Fesztivál
Celldömölkön, a Vulkán fürdôn. Jú-
lius 19-én a férfiak, 20-án a nôk
mérkôznek. Nevezési díj: 10.000 Ft/
csapat. Bôvebb információ: Molnár
János (70/330-8925) vagy Barna Ist-
ván (70/330-5891), illetve e-mailen
(vulcansport@cellkabel.hu).

Kegyeibe fogadták az égiek a tokorcsia-
kat: remek idô volt a július 5-én megren-
dezett falunapon. Az egész napos prog-
ramok szinte kivétel nélkül szabadtérre
szervezôdtek, érthetô, hogy ezúttal nem
hiányzott a – máskor oly üdítô – nyári zá-
por. A délelôtt az egészség jegyében
telt. Focibajnokságot szerveztek, melyen
nyolc csapat mérte össze tudását. A ver-
senyt az alsóságiak nyerték, második lett
a mihályfai csapat, harmadik pedig a to-
korcsi Erzsébet utca fiatal gárdája. Ingye-
nes szûrôvizsgálatot tartottak – elsôsor-
ban a szívbetegségek rizikófaktorainak
kiszûrésére – a Vas Megyei Szív Alapít-
vány önkéntesei. Vérnyomás-, koleszte-
rinszint-, cukorszint- és testtömeg index
mérés, valamint zsírtömeg meghatáro-
zás szerepelt a programban. Közben ter-
mészetesen fôzték a rengeteg halászlét,
hiszen a 13. alkalommal megrendezett
Megyei Halászléfôzô Verseny idén is a fô
programja volt a falunapnak. A verseny-
be 21 csapat nevezett, elsôsorban a me-

gyébôl, de volt egy budapesti csapat is.
Elsô helyezett lett Horváth Sándor – Péter
Sándor fôztje. Dömölki Lajos polgármes-
ter arról beszélt, egyre nehezebb meg-
szervezni a falunapot: ha nem lennének
lelkes segítôk, támogatók – akiknek ezú-
ton is újra megköszöni a hozzájárulásu-
kat –, az önkormányzatnak már egyálta-
lán nem lenne pénze ilyen célokra. Pedig
nagy szükség van a faluközösségnek az
együvé tartozás erôsítésére.

»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

Falunap Tokorcson
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Érinti-e az üzemanyagár-változás?Megkérdeztük
» válaszoltak

Nagyon váratlanul és kelle-
metlenül érintenek az egyre
sokasodó költségek. Rokkant
nyugdíjból meg pláne nehéz
kijönni, nem hiányoznak az ál-
landó áremelések. Sajnos, ez-
zel a felsôbb körökben levôk
nem nagyon törôdnek. Ha nem
történik valami változás, las-
san odajutunk, hogy több lesz
a kiadás, mint a bevétel. Azért
némi vigasz, hogy nálunk
rosszabb helyzetben élôk is
vannak. Autóval nem járok, így
az üzemanyag-árváltozások
nem érintenek, de a fenntar-
táshoz szükséges dolgok: vil-
lany, gáz, víz igen.

Engem mindig kényesen érint
az üzemanyag-áremelés. Mo-
torral járok be vidékrôl dolgoz-
ni, így muszáj állandóan tan-
kolnom. Általában húsz-har-
mincezer forintomba belekerül
havonta a benzin. Nem is lehet
bízni abban, hogy jobb lesz ez
a helyzet, mert a készletek ki-
merülôben vannak, és az or-
szág helyzete vonja maga után
az áremeléseket. Az is gond,
hogy az üzemanyag árának
emelése több mindenre kihat:
a szállításra, az élelmiszerekre.
A pénzünk meg sajnos nem ér
semmit, a megélhetés pedig
nehéz.

Szerintem minden autótulajdo-
nost érzékenyen érint a ben-
zin-áremelés. A mai világban
már nem lehet luxusnak tekin-
teni az autót, mint régen. Az
állandó áremelés miatt már
azt is meg kell gondolni, mi-
lyen messzire mehet el a csa-
lád nyaralni, mennyi benzin fér
bele a költségvetésbe. Én vi-
dékrôl járok be autóval dolgoz-
ni, szerencsére térítik az üzem-
anyagot, ami persze nem fe-
dezi a teljes összeget. Sajnos
azt sem lehet tudni, meddig
megy még felfelé a benzin
ára, de jó lenne, ha már
megállna egy ponton.

Két autó van a családban,
mindkettôt rendszeresen hasz-
náljuk, így keményen érinti a
családi költségvetést a benzin
árának emelkedése. Fôként
így, hogy hetente nô az ár. Van
úgy, hogy hó elejétôl hó vé-
géig akár 10-15 forinttal is. Az
egyik autót havonta egyszer, a
másikat kétszer tankoljuk, így
nagy kiadást jelent. Munkába
járáshoz viszont muszáj autót
használnunk, mert a buszköz-
lekedés nem megfelelô. Re-
mélem, a nyár végére emlege-
tett 350 forintos ár csak ijeszt-
getés, mert az már drasztikus
lenne.

»fotó: major tamás»kérdez: reiner anita

Zábrádi
István

Farkas
Sándor

Németh
Miklós

Berta
Csaba

HÁZIORVOSOK MOBILSZÁMAI
Dr. Bérdi Gusztáv 06-30-287-1845 (Celldömölk-

Mersevát)

Dr. Gájer Tatjána 06-20-912-1797 (Celldömölk,
Boba, Nemeskocs)

Dr. Kassas M. Khaled 06-70-313-9137 (Egyházashetye,
Borgáta, Köcsk, 
Kemeneskápolna)

Dr. Kiss Imre 06-20-981-9645 (Jánosháza)

Dr. Kovács Larisza 06-30-497-0075 (Vönöck, Kemenes
szentmárton)

Dr. Kovács Zoltán 06-20-446-9520 (Celldömölk)

Dr. Mesterházy Gábor 06-20-468-4602 (Ostffyasszonyfa)

Dr. Mesterházy Zsuzsanna 06-30-957-1108 (Nagysimonyi, 
Kemenesmihályfa, 
Tokorcs)

Dr. Mojzes Szonja 06-30-641-0323 (Kemenesmagasi, 
Szergény) 

Dr. Nagy Ildikó 06-20-402-7433 (Kenyeri, Pápóc)

Dr. Nagy János 06-30-351-2475 (Celldömölk)

Dr. Palatka János 06-30-474-0000 (Celldömölk)

Dr. Pánykó Magdolna 06-30-650-7293 (Celldömölk)

Dr. Schrott Olga 06-30-252-4267 (Celldömölk, Mesteri,
Kemenessömjén)

Dr. Szente Tamás 06-20-313-4411 (Jánosháza)

Dr. Tôzsér Mária 06-70-314-7751 (Jánosháza)

Hétköznapokon 8–16 óráig sürgôsség esetén mindenki 
a saját háziorvosát hívhatja.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
2008.  AUGUSZTUS KÖZPONTI  ORVOSI  ÜGYELET

01. péntek Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
02. szombat Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné
03. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
04. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
05. kedd Dr. Palatka János Pajor Erika
06. szerda Dr. Gájer Tatjána Kovács Zoltánné
07. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
08. péntek Dr. Mesterházy Gábor Pajor Erika
09. szombat Dr. Pánykó Magdolna Kovács Zoltánné
10. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
11. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné
12. kedd Dr. Gájer Tatjána Kovács Zoltánné
13. szerda Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin
14. csütörtök Dr. Mesterházy Gábor Vida Leventéné
15. péntek Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
16. szombat Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin
17. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Vida Leventéné
18. hétfô Dr. Gájer Tatjána Kovács Zoltánné
19. kedd Dr. Mesterházy Gábor Horváth Katalin
20. szerda 8-órától Dr. Kovács Larisza Pajor Erika
21. csütörtök Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
22. péntek Dr. Mojzes Szonja Horváth Katalin
23. szombat Dr. Márton Katalin Pajor Erika
24. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Kovács Zoltánné
25. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
26. kedd Dr. Kovács Larisza Pajor Erika
27. szerda Dr. Nagy Ildikó Kovács Zoltánné
28. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
29. péntek Dr. Kovács Zoltán Vida Leventéné
30. szombat Dr. Mojzes Szonja Kovács Zoltánné
31. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
Az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.
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Évadzáró a pingpongban

2008. június 25-29-ig rendezték meg a
celldömölki mûfüves pályán az V. Vulkán
Futball Fesztivált. Az évek óta népszerû
sportesemény az idén sem okozott csaló-
dást a foci szerelmeseinek. Az öt kategó-
riával lebonyolított tornán igazán kiegyen-
lített küzdelmeket láthattunk. A felnôtte-
ken kívül utánpótlás-korú játékosok, öreg-
fiúk és nôk rúgták a bôrt. Mint azt már
megszokhattuk, a sporton kívül kulturális
rendezvénnyel is kirukkolt a VulkánSport
Egyesület. Péntek este a Drazsé zenekar
húzta a talpalávalót a rendezvénysátor-
ban, és ezen az estén adott remek hangu-
latú koncertet a Két "Zsivány" is.
Szombaton a különbözô celldömölki mû-
vészeti csoportok szórakoztatták a közön-
séget, este pedig Szûcs Judith lépett fel. 
A napot a Rádió Cell fergeteg-partija zárta.
A vasárnapi zárónapon óriáskivetítôn néz-
hették meg az érdeklôdôk a labdarúgó Eu-

rópa-bajnokság döntôjét Goran Kopuno-
vics és Bojan Lazics társaságában.

»CSUKA

Befejezôdött a Vulkán Kupa

Június 26-án a Polgármesteri Hivatal há-
zasságkötô termében tartotta évadzáró
bankattjét a CVSE-Mávépcell-Vörsas asz-
talitenisz szakosztálya. A rendezvényre
az egyesület vezetôi, játékosai, szponzo-
rai és - a csapatot idehaza és külföldön
egyaránt lelkesen buzdító – törzsszurko-
lók voltak hivatalosak. Rajtuk kívül Ko-
vács Ferenc, a megyei közgyûlés elnöke,
Tihanyi Tibor, a Vas Megyei Asztalitenisz
Szövetség elnöke és Domonkos Ferenc,
a Vas Megyei Asztalitenisz Szövetség
tagja is részt vett az eseményen. A meg-
jelenteket Fehér László, városunk pol-
gármestere üdvözölte, majd átadta a
szót Kovácsné Horváth Andreának, aki a
2007/2008-as szezon eredményeit is-
mertette. Csapataink közül extraligás
együttesünk az Extraliga 2. helyét sze-
rezte meg, míg nemzetközi porondon a
Klubcsapatok Szuperligájában, a szintén
elôkelô 4. helyen zárt. Az idei évben vá-
rosunkat érte az a megtiszteltetés, hogy
az ETTU-kupa második fordulójának házi-
gazdája lehessen. A kétnapos megmé-
rettetésen csapatunk a 2. helyen vég-
zett, így nem jutott a legjobb nyolc kö-
zé. NB II-es játékosaink a bajnokság 4.
helyén zárták az idényt, míg NB III-as
gárdáink közül az egyik bronzérmes, a
másik pedig 9. lett. A megyei bajnok-
ságban induló versenyzôink az ezüstér-
met szerezték meg. Szó esett továbbá
utánpótlás-játékosainkról is, akik az idén
több versenyen is igen elôkelô helyezé-
seket értek el. A szakosztály bankettjén

extraligás csapatunk két tagja is búcsú-
zott Celldömölktôl. A következô szezont
Marsi Márton Ausztriában, Fazekas Péter
pedig Oroszországban kezdi meg. A csa-
pat új igazolása Podpinka András, aki az
elôzô szezonban a Bük színeiben keserí-
tette meg az ellenfelek életét, 47 leját-
szott mérkôzésébôl 45-ön gyôztesen
hagyta el az asztalt. A 2008/2009. évi
bajnokságnak tehát a Lindner Ádám,
Podpinka András, Molnár Krisztián trió-
val vág neki csapatunk, melynek szak-
mai stábja változatlan maradt. A kínai
vezetôedzô munkáját továbbra is
Klampár Tibor és Obráz István edzôk se-
gítik. A CVSE-Mávépcell-Vörsas a követ-
kezô szezonban is az Extraliga bajnoki cí-
mére hajt, emellett pedig az ETTU-
kupában és a Szuperligában is minél
elôkelôbb helyen szeretnének végezni a
fiúk. A hétfôi rendezvényen megköszön-
ték a csapat vezetôi a támogatók segít-
ségét, továbbá Fehér László magánem-
berként tett erôfeszítéseit a csapatért. 
A csapat munkáját segítôk is köszönet-
ben részesültek, és az este zárásaként az
egyesület megvendégelte a megjelente-
ket. A sportág szerelmeseinek szeptem-
berig kell várniuk a bajnokság és a nem-
zetközi kupák rajtjára. Izgalomban és
színvonalas mérkôzésekben jövôre sem
lesz hiány, hisz elôre borítékolhatjuk,
hogy újra erôs csapattal és fantasztikus
szurkolókkal indul neki a szezonnak vá-
rosunk asztalitenisz-csapata.

»CSUKA LÁSZLÓ

NYOLCVAN ÉVES 

A JÁNOSHÁZI

KÖZSÉGI SPORTKÖR

2008. június 21-én ünnepelte
fennállásának 80. évfordulóját a
Jánosházi Községi Sportkör. Az
ünnepségen a sportpálya villany-
világítását avatták fel. A rendez-
vényen jelen volt többek között
Kovács Ferenc, Vas Megye Köz-
gyûlésének elnöke; Marton Fe-
renc a megyei közgyûlés alelnö-
ke; prof. dr. Gadányi Károly, a
NyME SEK elnök-rektorhelyettese;
Nagy Gábor, Vas Megyei Közgyû-
lés Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke. 
Keresztes István, Jánosháza pol-
gármestere a sportkör 80 évét
össze foglalva, megjegyezte: „A
sport és a hozzá tartozó esemé-
nyek mindig is a demokrácia ér-
dekeit szolgálták, hiszen min-
denki érdemeinek megfelelôen
jutott elôbbre.” Ezután Kovács
Ferenc mondott köszönetet
mindazoknak, akik az elmúlt 80
évben a sportban, a sportért fej-
tették ki tevékenységet. A fiata-
lokat buzdította a sportolásra.
Ezután kitüntetések átadása kö-
vetkezett: állami kitüntetést ka-
pott Keresztes István, Jánosháza
polgármestere; Dörnyei Judit,
Boznánszky Ferenc és Dobson Jó-
zsef. Perneczky Mátyás Vas Me-
gye Emlékplakettet vehetett át. 
A sportkört sporttal, focival ünne-
pelték: a megyei bajnokságban –
31 év után – idén a 3. helyet
megszerzô jánosházi csapat a Ha-
ladással mérkôzött. A mérkôzés
végeredménye: Jánosháza-Hala-
dás VSE 5:2 (2:0).

»REA

a harmadik helyezett csapat
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A Celldömölki VSE - Mávépcell kézilabda-
csapatai felemás szezont zártak az NB II-
es bajnokságokban. Az elôzô szezon ér-
tékelésére László Tibort, a szakosztály
vezetôjét kértem fel.

» Beszéljünk elôször a férfi csapatról.
Milyennek látod a bajnoki szereplésü-
ket?
– Számomra a férfi csapatunk szereplése
csalódást okozott. A bajnokság elején
nagy tervekkel vágtunk neki a küzdel-
meknek. Új játékosok érkeztek, több ko-
rábbi játékosunk visszatért a csapathoz.
A bajnokság elején az elvárásoknak
megfelelôen alakult minden. Zsinórban
jöttek a gyôzelmek, mígnem a bajnoksá-
got megnyerô Ajka ellen elszenvedtük
elsô vereségünket. Ez a fiaskó nem je-
lentett nagy meglepetést, ám ami utána
következett, az már annál inkább. A csa-
pat kispadjáról felállt Süle Nándor, és mi-
vel a szezon javában tartott, egyik napról
a másikra kellett új tréner a csapat mel-
lé. Ekkor döntöttünk úgy, hogy Horváth
Csabát bízzuk meg a játékos-edzôi teen-
dôk ellátásával. A folytatásban azonban
továbbra sem jöttek az eredmények.
Szerencsétlen egygólos vereségek kö-
vették egymást, aminek következtében
a gárda egyre lejjebb csúszott a tabellán.
A nehézségek aztán tovább erôsödtek
azzal a szomorú helyzettel, hogy a csa-
pategység megbomlani látszott. Bizo-
nyos játékosok nem igazán tudtak
együttmûködni egymással, és ez a jelen-
ség egy csapatsportban nem vezet sem-
mi jóra. Az ôszi szezon után próbáltunk
rendet tenni a csapat körül, Fancsali Fe-
renc személyében új edzô ült a kispadra.
Az ô szakmai elhivatottságától vártuk,
hogy a tavasz jobban fog sikerülni. Volt
távozó és érkezô játékos egyaránt. Aztán
ahogy jöttek a mérkôzések, rá kellett
jönnünk, hogy ez a bajnokság nem ró-
lunk fog szólni. A kötelezô gyôzelmeket
tudtuk hozni, de a várt meglepetés-gyô-
zelmek rendre elmaradtak. Így a bajnok-
ság végére a tabella nyolcadik helyét si-
került csak megszerezni.
» Milyen tanulságot vontatok le ebbôl
az évadból?
– Egy-két tanulsággal mindenképpen
szolgált ez az év. Az egyik talán az, hogy
több jó nevû játékos még nem alkot egy
jó csapatot. A másik pedig az, hogy ha a
játékosok edzéslátogatottsága ilyen ma-
rad, akkor jelentôs változást nem várha-
tunk. A tavalyi évhez képest heti egy
edzéssel kevesebb lesz, hisz a játékosok
zöme munkahelyi illetve családi okok
miatt nem tud részt venni a tréningeken.

» Talán még korai a kérdés, de kíváncsi
vagyok, hogy mit vársz a következô baj-
nokságtól?
– A keretünk még nem alakult ki telje-
sen, hisz az átigazolási idôszak elején já-
runk. Azt már tudjuk, hogy Horváth Csa-
ba Németországba távozik. Ezúton is sze-
retnénk megköszönni neki a játékosként
és edzôként végzett munkáját. További
változásokról még nem tudok beszámol-
ni. Azt azonban remélem, hogy végre
helyreáll a csapategység, és újra jó ered-
mények születnek majd.
» A fiúk után most beszéljünk a nôi csa-
patról is. Az ô produkciójukat hogy lá-
tod?
– Nôi csapatunk szereplése hasonlóan
sikerült a fiúkéhoz. Az elsô fordulóban
meglepetés-vereséget szenvedtek hazai
pályán az újonc Mór ellen. Ezután azon-
ban elindult a szekér. A lányok küzdöt-
tek, hajtottak és becsülettel végezték a
dolgukat. Az ôszi szezon után egy felké-
szülési tornán szerepeltünk, ahol sajnála-
tunkra a kapusunk, Wittmann Krisztina
megsérült, így ki kellett hagynia az ôszt.
Ezzel Balogh Veronikára, mint egyedüli
bevethetô kapusunkra hatalmas teher
hárult, de a szezon során remekül helyt-
állt. Ahogy teltek-múltak a meccsek,
egyre több játékosunk szenvedett ki-
sebb-nagyobb sérülést. Elôfordult olyan
helyzet is, amikor a csapat edzôjének,
Salamonné Csótár Adriennek is pályára
kellett lépnie, mert egyszerûen nem volt
elegendô számú játékosa. Ez a sérülés-
hullám rendesen rá is nyomta a bélyegét
az eredményekre. Ilyen körülmények kö-
zött, azt hiszem, igen tisztesen helytállt
a csapat.
» A férficsapatnál szóba került a csapat-
egység és az edzéslátogatottság kérdé-
se. Mi a helyzet a lányoknál ezen a té-
ren?
– A nôi csapat egységét akár példa-
ként is tudnám állítani a fiúk elé. Ôk
igazi csapatként mûködnek együtt a
pályán és azon kívül is. Ez egy nagy erô
ebben a sportágban, remélem, ha vég-
re felépülnek a sérültjeink, szép ered-
ményeket hoznak a lányok. Az edzés-
látogatottság sajnos az ô esetükben is
hagy némi kívánni valót maga után,
ezért a heti edzésszámot náluk is csök-
kentettük.
» Mit vársz a jövôben a nôi  csapattól?
– Személyi kérdésekben még nem tudok
konkrétumokkal szolgálni. Terveink van-
nak, hisz egy-két poszton szeretnénk
erôsíteni. És azt is nagyon szeretném, ha
a sok sérülés végre nem kísértené a csa-
patot. 

Felemás szezon a kéziseknél
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AZ V. VULKÁN FUTBALL 
FESZTIVÁL EREDMÉNYEI:
"A" kategória: 1. 2000 Celldömölk UFC; 2.
Pápai ELC; 3. Nebuló SE 
Legjobb kapus: Szigeti Ákos (PELC),
Legjobb játékos: Pálfi Áron (Nebuló SE),
Gólkirály: Kovács Zalán (2000 Celldömölk UFC).
"B" kategória: 1. Celldömölki VSE I.; 2. AC
Nagybajom; 3. Pápai ELC
Legjobb kapus: Budavári Csaba (PELC),
Legjobb játékos: Simon Marcell (CVSE I.),
Gólkirály: Récsei Bence (AC Nagybajom).
"E" kategória: 1. Bástya Sörözô; 2. Inter-
Thermo Pápa; 3. Liget Sörözô
Legjobb kapus: Horváth József (Inter-
Thermo Pápa),
Legjobb játékos: Horváth Ádám (Liget Sörözô),
Gólkirály: Fabiano (Bástya Sörözô).
"F" kategória: 1. Inter-Thermo Pápa; 2.
Csütörtök; 3. Szalai Szaki
Legjobb kapus: Horváth Gábor (Csütörtök),
Legjobb játékos: Németh Zsolt (Csütörtök),
Gólkirály: Mezei Csaba (Inter-Thermo Pápa).
"G" kategória: 1. K&H; 2. Vép; 3. Celldö-
mölk
Legjobb kapus: Fazekas Viktória (Vép),
Legjobb játékos: Kiss Veronika (Celldö-
mölk),
Gólkirály: Baják Veronika (K&H).
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2008. június 20-án ünnepelte megalaku-
lásának 50. évfordulóját a Répcelak és
Vidéke Takarékszövetkezet székhelyén.
A mûvelôdési ház megtelt közönséggel:
jelen voltak alapító tagok, Kovács Ferenc,
Vas Megye Közgyûlésének elnöke, Filvig
István, a Signal Biztosító Zrt. elnök-vezér-
igazgatója, Varga Antal, az Országos Ta-
karékszövetkezeti Szövetség ügyvezetô
igazgatója, Szabó Levente, a Takarék-
bank Zrt. ügyvezetô igazgatója, a valami-
kori és a jelenlegi dolgozók és a takarék-
szövetkezet pénzügyi partnerei. Molnár
Árpád, a Répcelak és Vidéke Takarékszö-
vetkezet elnök-ügyvezetôje miután kö-
szöntötte a jelenlévôket, ünnepi beszé-

dét egy kérdéssel folytatta: Mi az érték?
És röviden vázolta a 19–20. század fordu-
lójának illetve a késôbbi idôk társadalmi
képét és a takarékszövetkezetek helyze-
tét. Hangsúlyozta, hogy a szövetkezeti
pénzintézetek mindig is a kisembereken
igyekeztek segíteni. Ez a hozzáállásuk
máig megmaradt, és talán ennek is kö-
szönhetô, hogy jelenleg a pénzintézetek
sorában az elôkelô országos 6. helyet
foglalják el. Elmondta, hogy fontosak
számukra a hagyományok, de az újítá-
sokból sem maradnak ki, egyik legfôbb
értéknek pedig az ügyfél igényeihez va-
ló alkalmazkodást tartják.

»REA

50 éves a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet

Egy átutazó jegyzete

Vissza (és elôre) tekintés

Szomjas utasváró. A celldömölki pályaud-
var jelentôs vasútforgalmat bonyolít le,
fekvésénél fogva forgalmi csomópont.
A fáradt utast két resti fogadja, szomjú-
ságának oltására lényegre törô reklám
hívja az egyik objektum bejáratánál:
„öntés”. A valamikor falba vakolt gipsz-
betûelemekbôl kirakott szavak – vasút-
dizájn – szolgáltak cégér céljára – „sön-
tés” – az idô lemarta az elsô betût, a
többi ellenállt a viszontagságoknak. Le-
het, hogy egy tréfás kedvû amatôr
nyelvész alkotásával állunk szemben.
Reklámszakemberek sem tudnának ta-
lálóbbat kitalálni. És ez csak úgy ott
van, ingyen.

A líra európai szárnyán. A celldömölki pá-
lyaudvaron – a hivatalos szolgáltatáson túl
– vendégforgalmat megcélzó kereskedel-
mi kínálat várja az utast. A zöldség, a sör,
az újság, a borotvahab mellett – ponto-
sabban: fölött – meglepô tájékoztatás ol-
vasható a szemmagasságban elhelyezett
márványtáblán: „Ebben az épületben szü-
letett NÉMETH ANDOR író, költô, kritikus
1891-1953 József Attila barátja, szellemi
társa és életének krónikása. Állította: a
KRESZNERICS FERENC Könyvtár 2005-ben a
Nemzeti Évfordulók Titkársága támogatá-
sával”. Vajon a sietôs utas fölpillant-e rá?
Mert Németh Andor is szerepel abban a
verseskötetben, amely ötven XX. századi

magyar vers francia fordítását tartalmaz-
za. (Olyan költôk társaságában mint Ady
Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezsô,
Illyés Gyula, Radnóti Miklós Kassák Lajos,
Szabó Lôrinc, Weöres Sándor Juhász Gyu-
la, Tóth Árpád, Füst Milán, Erdélyi József,
Dsida Jenô.) A kötetrôl szóló ismerteté-
sem elkerült francia nyelvterületre, fran-
cia, belga, luxemburgi barátaimhoz, isme-
rôseimhez. Noha abban nem említettem
a költô „származási helyét”, de immár
tudható: Celldömölk a líra szárnyán is
összekapcsolódik Európával. A helynek
szelleme van, az emléktáblát fölhelyezôk,
amikor ápolni kívánják ezt, megcsillantják
a hely értékeit a vonattal a városba top-
panó vendég elôtt. Aztán gyerünk föl a
Ság hegyre: gyönyörködjünk a táj- és a
gazdálkodó kultúrában!

»SZ. TÓTH GYULA (2008. JÚNIUS 12.) 

A celldömölki felnôtt labdarúgók felemás sze-
zont zártak az NB III Bakony-csoportjában, az
ôszi idényt követôen felsejlett a kiesés réme
is, a kiváló tavaszi szereplés következménye-
ként viszont stabil középcsapattá fejlôdött a
gárda. 
– Mitôl változott meg az eredményes-
ség, minek (kiknek) köszönhetô a látvá-
nyos javulás? – kérdeztük meg a csapat
vezetôedzôjét, Balhási Istvánt.
– Az ôszi szezonra az utolsó pillanatokban állt
össze a keret, néhány edzés után már éles-
ben kellett megismernünk egymást. Télen
már tudatosan igazoltunk, ha nem is váltotta
be mindegyikük a reményeket, Szabó, Pungor
és Horváth Ádám erôsségévé váltak a csapat-
nak. Sérülésmentesen és aránylag jó körül-
mények között sikerült a téli alapozás, ami
kellô erônlétet, az edzômeccsek sikeressége
pedig kellô önbizalmat adott az egész társu-
latnak.

– Ha egy pozitív és egy negatív élményt
kellene kiválasztani a 2007–2008-as
szezonból, mi lenne az?
– A negatívval kezdve: nagyon fájt a Bük és a
Csesztreg elleni hazai vereség, pozitív élmény
az ezeken kívüli tavaszi szereplés és az, hogy
a bajnokság végére úgy éreztem, ismét egy-
másra talált a csapat és a közönség.
– Egy volt kiváló játékos és aktív edzô
minden bizonnyal szakmai szemmel is
néz egy labdarúgó világeseményt, mi
hasznosítható számunkra egy Európa-baj-
nokságból?
– Szinte az összes meccset láttam természete-
sen, nagyon magas színvonalúnak ítélem meg
az egész bajnokságot. Nagyon tetszett – és
szerintem ennek köszönhetik aranyérmüket – a
spanyolok precízen összerakott csapatjátéka,
ahogy mind a támadásban, mind a védekezés-
ben tudatosan, fegyelmezetten együtt oldot-
ták meg a soros feladatot.

– Az U-16-os és U-19-es bajnokságban a
celli fiatalok jól megállták a helyüket, vár-
ható-e, hogy közülük néhányan a felnôtt
csapatnál is számításba kerülnek? – térünk
át következô kérdésünkkel a nem is olyan
sokára kezdôdô következô szezonra.
– A csapat átlagéletkora már eddig is az egyik
legkisebb volt a Bakony-csoportban, a közvet-
len utánpótlásból három játékost (Hanzl Máté,
Velenczei Tibor, Sebestyén Sándor) az eddigi
átjátszókon kívül meghívok a felnôtt keretbe,
remélem, élnek az alkalommal és bizonyítják
tehetségüket. Rajtuk kívül megpróbálunk is-
mét minôségi igazolásokat tenni, nem titkolva
azt, hogy elsôsorban a támadó szekciót kell
megerôsíteni. Az új szezonban az elsô nyolc
között szeretnénk végezni, a Zalaegerszeg és a
Gyôr felkerülésével a Hévíz, Veszprém, Sopron
triumvirátust látom jelenleg a legerôsebb el-
lenfélnek. A felkészülést július 8-án kezdtük,
az átigazolási idôszak július 24-éig tart, így
már a hagyományos Négy városok tornáján,
melyet idén Celldömölk rendez július 26–27-én,
már az új csapatot láthatja közönségünk.

»DOTTO

molnár árpád elnök-ügyvezetô
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AZ 50 ÉVES
RÉPCELAK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET CELLDÖMÖLKI,

OSTFFYASSZONYFAI ÉS VÖNÖCKI KIRENDELTSÉGÉNÉL.

Például:

– Az újként váltott TAKARÉK SZÁMLABETÉT
kamatprémiuma +1%*.

– A kötetlen felhasználású SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖK
kamatkedvezménye 6%**.

– INGYENES Internet banki szolgáltatás.
A további akciós lehetôségekrôl 

munkatársaink adnak felvilágosítást!
Akciónk 2008. június 1-jétôl július 20-ig tart!

VONZÓ MEGTAKARÍTÁSOK,
OLCSÓBB HITELEK,

KEDVEZMÉNYES SZOLGÁLTATÁSOK

50
NAPIG

*EBKM: 7,19–8,80%                            
** THM: 12,98%-TÓL

Celldömölk I., Kossuth L. u.18.

☎/Fax: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1.

☎/Fax: 95/420-507

Ostffyasszonyfa,Kossuth u.60.

☎/Fax: 95/394-005
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b.

☎/Fax: 95/485-010

A friss sütemények mestere
Pékáru Mintabolt

9500 Celldömölk, Pápai út 27.

Pizza hetek

üzletünkben:
Pizza tészta 
paradicsom szósszal 200 Ft/db

Pizza tészta 150 Ft/db

Továbbra is tart karton akciónk:

Wewalka pékáru 690 Ft/karton

Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat!

Wewalka Kft.
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Várjuk kedves vásárlónkat!

PATYOLAT-SZALON Celldömölkön 
Átadás–átvétel vállalása a Gentlemen's 
FÉRFI DIVATÁRU BOLTBAN

Vállalunk:
• Darabáras mosást
• Gépi mosást szalonban
• Fertôtlenítô mosást orvosi rendelôk részére
• Vegytisztítást lakosság és közület részére

Celldömölk, Koptik Odó u 1.
Tel.: 06 30/9692-003, 06 30/6503-513
Nyitva: 8–12-ig, 13–17-ig, szombaton 7–11-ig

Esküvôre, keresztelôre és egyéb
ünnepélyes rendezvényekre
egyedi öltönyt szeretne?
A Gentlemen's- et keresse!

Üzletünkben kaphatók 48–62-es
méretig kiváló minôségû öltönyök,
zakók, nadrágok, valamint nyak-
kendôk, ingek, kiegészítôk.

Nyári kínálatunk:
rövid újjú ingek, pólók, rövid-
nadrágok, térdnadrágok.

Patyolat átadás-átvétel az üzletben.

F É R F I  D I V A T

Celldömölkön a Sági u. 43. sz. alatti 
15 lakást, 7 garázst és 1 irodát tartalmazó

társasházban garázsok még eladók:

14,35 m2–16,62 m2

1.832.495–2.122.375 Ft.

Érdeklôdni:
95/422-493, 70/317-4194

Divatsarok
Július 14-étôl új helyen a Dr. Géfin tér 7. szám alatt, 

a piac mögött várja kedves vásárlóit.

Nyitva: H–P: 10–17.30 • Ebédszünet: 13–14, SZ: 9–12

TINI- ÉS GYEREKRUHA ÜZLET

a magyar Mikka, GreenApple, 

MissB, Mikita, Gaia, Chipi&Chips

valamint

122-176-os méretig kínálunk kiváló 
minôségû termékeket.

F O R G A L M A Z O T T  M Á R K Á I N K :  

Elegáns és hétköznapi viseletre szintén kínálunk 
gyermek- illetve tini felsôruházatot, kiegészítôket. 

Fokozatosan bôvülô, megújuló, kisszériás 
árukészlettel várjuk Önöket!

Üzletünkben Siesta cipôk, szandálok 18-35-ös,
papucsok 32-40-es méretig kaphatók.
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