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Szeretettel várjuk Önt és barátait
a VULKÁN KUPA idején megrendezésre kerülô
LITOVEL sörfesztiválra 2010. június 18–20-án.

Helyszín: Celldömölk, Sportpálya, 800 m2-es sörsátor.
Ismerje meg Ön is a kiváló cseh sörkülönlegességeket és vegyen részt

szórakoztató programjainkon!

2010. 06. 18., péntek
19.45 – 20.15 A Zeneiskola alkalmi fúvószenekara
20.15–22.00 FLOOR AKKUSZTIK BAND
22.00–03.00 Disco karaokéval

2010. 06. 19., szombat
19.00–19.30 Energy Dabaston Dance Team
20.00–03.00 Drazsé együttes
22.00–23.00 A Két Zsivány

2010. 06. 20., vasárnap
19.00–20.00 VELVET MOON
20.00–22.00 LORD-koncert

Egy nagyszerû program a kulturált sörfogyasztás jegyében!

Továbbá vidámpark
a CVSE pályán.
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Számos érdeklôdôt vonzott Celldömölk-
re május 10-én a Mária-úttal kapcsolatos
ismertetés, melyen öt régió települései-
nek vezetôi vettek részt. Miután Fehér
László polgármester köszöntötte a jelen-
lévôket, és röviden vázolta a város illet-
ve a kolostor épületének történetét,
Majthényi László, Vas Megye Közgyûlésé-
nek alelnöke vette át a szót. A megyei ön-
kormányzat által is támogatott projektek-
rôl beszélt, valamint arról, hogy miért
tartják fontosnak a Mária-út Projekt tá-
mogatását. Ez egy ún. magyar-magyar
projekt, mely átível nemcsak a mai, de
a történelmi Magyarországon is. 
A vízszintes fôútvonala nyugat-kelet
irányban Mariazell és Csíksomlyó között
húzódik – érintve városunkat is, a függô-
leges pedig észak-dél irányban a len-
gyelországi Czesztochowa és a boszniai
Medugorje között, mintegy keresztet al-
kotva – és ezzel az út lelki, spirituális vo-
nulatára utalva. 

Dr. Szabó Tamás, az Mária-út Egyesület ve-
zetôje ismertette részletesen a projektet,
annak jelenlegi helyzetét, valamint zarán-
dokszállások kialakításának lehetôségérôl

esett szó. A Mária-út egy hét
országra szóló projekt,
amely behálózza egész Kö-
zép-Európa zarándokútvo-
nalait. Európában ehhez ha-
sonló egy mûködik: a spa-
nyolországi Szent Jakab-út-
ja, a Camino. És mivel ma
Nyugat-Európában minden
harmadik ember lelki in-
díttatásból kel útra, ezért lát-
nak nagy lehetôséget ennek
kialakításában. A Camino
útvonalát 20 év alatt meg-
százszorozták: nyilván a za-
rándokok az útvonal mentén
található egyéb értékeket is
megismerik. A Mária-út vé-
gighúzódik mindazok mel-
lett a települések mellett,
amelyek a Mária-kultuszt
ápolják. Nem mellékes,
hogy az útvonalak mentén
ki kell alakítani a zarándok-szálláshelyeket.
Ezek lehetnek különbözô komfortfokoza-
túak, de legfontosabb, hogy a fáradt ván-
dor valahol el tudjon fogyasztani egy tál
ételt, ki tudja tisztítani ruháit, és egy éjsza-

kára álomra tudja hajtani a fejét – ehhez
várják most az önkormányzatok támoga-
tását, hogy ajánljanak szállásadókat, akik
helyet tudnak biztosítani erre a célra. 

»LA
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A zarándokturizmus, mint újszerû vállalkozás

A választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 115/E § alapján a Helyi Válasz-
tási Iroda vezetôjeként a város jegyzôje
levél útján tájékoztatta a helyi önkor-
mányzati képviselôk és polgármesterek
választásán választójoggal rendelkezô,
október 1. napjáig nagykorúvá váló ma-
gyar állampolgárokat a kisebbségi válasz-
tói jegyzékbe való felvétellel kapcsolatos
tudnivalókról. A tájékoztató levél mellett
postázásra került a kisebbségi választói
jegyzékbe való vétel iránti kérelem is.

A kisebbségi választáson az a polgár sza-
vazhat, aki
– a nemzeti és etnikai kisebbségek jogá-
ról szóló törvény meghatározott 13 kisebb-
ség egyikéhez tartozik, és a kisebbséghez
tartozását nyilatkozatával vállalja, 
– 2010. október 1. napjáig nagykorúvá vá-
ló magyar állampolgár,
– a helyi önkormányzati képviselôk és pol-
gármesterek választásán választójoggal
rendelkezik
– és szerepel a kisebbségi választói jegy-
zékben.

Ahhoz, hogy a választópolgár a kisebbsé-
gi választói névjegyzéken szerepeljen a tá-
jékoztató levél mellett kiküldött kérelmet
kell kitöltenie, és a Polgármesteri Hivatal
portájánál (9500 Celldömölk Szenthárom-
ság tér 1.) 2010. június 1. és 2010. július
15. között elhelyezett gyûjtôládába bedob-
nia, vagy levél útján a jegyzôhöz eljuttat-
nia úgy, hogy az legkésôbb 2010. július
15-ig megérkezzen.
A választópolgár csak egy kisebbségi név-
jegyzékbe kérheti felvételét.
A kérelmet hiánytalanul kitöltô, és a fent
felsorolt feltételekkel rendelkezô választó-
polgárt a jegyzô a névjegyzékbe felveszi.
Amennyiben a kisebbségi választói jegy-
zékbe való felvételt a jegyzô megtagadja,
arról a kérelmezôt határozatban értesíti,
amely ellen a kézbesítést követô 3 napon
belül – szintén a jegyzôhöz – kifogást le-
het benyújtani.
Amennyiben valamely állampolgár ki-
sebbségi választói jegyzékbe vételét nem
kéri, a kipostázott küldeménnyel kapcso-
latos teendôje nincs.

»FARKAS GÁBOR

A kisebbségi választásokról Pedagógusnapi
köszöntô

Kezedbe teszem a Könyvet, 

hogy vezessen a sûrû ködben. 

Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,

hogy lásd a szépet, keresd a tisztát. 

Kezedbe teszem a gyertyalángot, 

világíts annak, aki bántott! 

Kezedbe teszem a szôtt takarót, 

takard be az árván fázót! 

Kezedbe teszem a fénylô kulcsot, 

hogy meleg legyen, és várjon az otthon. 

Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket, 

hogy kezükbe tehesd a szeretetet.

(Róth Márta)

a mária-út projekt két fô útvonalának kereszt alakú rajzolata
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A két héttel ezelôtti szélsôséges idôjárás Cell-
dömölköt és környékét sem kímélte. A nagy
mennyiségû csapadék mellett viharos erejû
szél söpört végig a Kemenesalján.
Szombaton kora este érkezett az orkán erejû
szél környékünkre, amely csak vasárnap dél-
elôtt csillapodott, de még ezután is okozott ká-
rokat, nagy mennyiségû esôvel kísérve. A vi-
haros idôjárás a naptárat meghazudtolva ho-
zott több napig tartó erôs lehûlést. A széllöké-
sek elérték a 100-110 km/órás sebességet is.
A szél több méter magas fákat csavart ki tö-
vestôl, mivel a jelentôs mennyiségû esô miatt
felázott a talaj. Így például a fô téri ABC áru-
ház mögött, az evangélikus óvodánál, a Baross
utcán és a Kodály lakótelepnél is dôlt ki több-
tíz éves fa. Feldôlt szeméttartók, kukák, a vi-
har által széthordott szemét mindenhol, nem-
csak a város központjában, hanem Celldömölk
peremén és környékén is. A szél emellett nagy
mennyiségû ágat, gallyat tört le az egész vá-
rosban, valamint a Ság hegyen, komoly pusz-
títást végezve a kiskertekben, a szôlôben és a
gyümölcsösökben. Németh Zoltántól, a Celldö-
mölki Önkéntes Tûzoltóság elnökétôl kapott tá-
jékoztatás szerint 11 esetben riasztották ôket
a viharos idôjárás miatt, minden alkalommal
fakidôléshez. Szerencsére emberi élet nem for-
gott veszélyben, és személyi sérülés sem tör-
tént. A kidôlt fákat és a letört ágakat a Város-
gondnokság emberei szállították el.

»PH

Ítéletidô
a Kemenesalján

K É P V I S E L Ô I  F O G A D Ó Ó R A
Kiniczky István, Celldömölk 1. számú választókerületének önkormányzati
képviselôje fogadóórát tart 2010. június 9-én és június 16-án, szerdán 17.30 órától
19.30 óráig a Kossuth utca 13. sz. alatt található Fidesz irodában. Az érdeklôdôk
a megadott helyen és idôpontban személyesen is kérdéseket tehetnek fel a
képviselônek, illetve kérésekkel, észrevételekkel fordulhatnak hozzá.

Júniusban kezdik az orosz temetô exhumálását
2010. május 27-én ülésezett Celldömölk
Város Képviselô-testülete. Az elsô napiren-
di pontban Fehér László polgármester be-
számolt a két ülés között történtekrôl és
a lejárt határidejû határozatokról. El-
mondta, hogy oktatási intézményeink
sikeresen szerepeltek az ún. „laptopos”
pályázaton, hiszen 49 millió forintot nyer-
tek 100%-os támogatottsággal. Beszámolt
továbbá arról is, hogy elkészült az oszt-
rák Jugendfamilien Gastehauser megva-
lósítási tanulmánya – ez a cég érdeklôdik
a fürdô körüli területek iránt. Lengyel
László az orosz temetô exhumálásáról szól-
va elmondta, hogy a kivitelezô cég a mun-
kát június-júliusban fogja elvégezni. E na-
pirendi pontnál szólt hozzá Hetényi End-
re képviselô, aki a nagy esôzések követ-
keztében kialakult vízelvezetés hiányos-
ságait nehezményezte körzetében. Bara-
nyai Attiláné dr., Celldömölk jegyzôje a ki-
sebbségi választásokkal kapcsolatban el-

mondta, hogy a közelmúltban a választó-
joggal rendelkezô lakossághoz eljuttatott
levelek a kisebbségi névjegyzék elôkészí-
tését szolgálják (a témáról bôvebben la-
punk 3. oldalán olvashatnak).
Javaslatot terjesztett elô a testület a fenn-
tartó felé a Városi Óvoda 2010/2011-es
tanévben indítandó csoportjait illetôen,
mely szerint a Koptik úti Óvodában 5, a Vö-
rösmarty úti Tagóvodában 6, az Alsósági
Tagóvodában 4 csoport indulhat. Az elsô
osztályok indítása terén a következô javas-
lattal fordul a Városi Általános Iskola
fenntartójához: a Celldömölk és Környéke
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
engedélyezze a celldömölki telephelyen
4 osztály, az Alsósági Tagiskolában 1 osz-
tály, a Kenyeri Tagiskolában 1–4 összevont
osztály indítását. A 2010/2011-es tanév-
ben a Nagysimonyi és a Kemenesmihály-
fai Tagiskolákban nem indul elsô osztály.
A testület javaslattal fordul továbbá az in-

tézmény fenntartójához, hogy 2010. szep-
tember 1-jétôl új szakszolgáltatást, a ne-
velési tanácsadással kapcsolatos feladato-
kat is elláthassa. A fenntartó, a Celldömölk
és Környéke Közoktatási Intézményfenn-
tartó Társulás, valamint a finanszírozó
Celldömölki Kistérség Önkormányzatai-
nak Többcélú Társulása júniusban hozza
meg végleges döntését a fenti – oktatás-
sal kapcsolatos kérdéseket illetôen. 

»LA

Az utóbbi idôben jelentôsen megnövekedett a lakosság
eladósodottsága. Megmutatkozik ez abban, hogy a csalá-
dok egyre kevésbé tudják kifizetni az elhasznált energiát,
nô a tartozás a szolgáltatók felé, de a korábban felvett hi-
telek törlesztése is gondot okoz. A tartozások egy részének
rendezésére kérhetnek segítséget az önkormányzattól bi-
zonyos feltételek mellett. Ilyen feltétel: lakhatást segítô adós-
ságkezelési szolgáltatásban részesülhet az a család vagy sze-
mély, akinek az adóssága meghaladja az 50 ezer forintot,
és akinek a következô adósságok valamelyikénél a fennál-
ló tartozása legalább 6 havi (vezetékes gázdíj, áramdíj,
távhôszolgáltatási díj, víz- és csatornahasználati díj, szemét-
szállítási, központi fûtési díj, közös költség díjhátraléka, lak-
bérhátraléka vagy hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsön-
szerzôdésbôl fennálló hátralék). További feltétel, hogy a be-
vont adósság 25%-át az adósnak kell kiegyenlítenie, 75%-a
az adósságcsökkentési támogatás, mely részben állami illetve önkormányza-
ti segítség. A szóban forgó segítségre jogosultság a fentieken felül természe-
tesen függ az egy fôre jutó havi jövedelemtôl is, és hogy ki mindenki veheti
igénybe, erre kapnak választ 2010. június 8-án, a Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pont és Könyvtárban 18.00 órai kezdettel, ahol a fentieket kiegészítve rész-
letes, kimerítô tájékoztatásban részesíti az érdeklôdôket Baranyai Attiláné dr.,
a város jegyzôje és Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat igazga-
tója. A rendezvény szervezôje az Együtt Celldömölk Városért Egyesület.

»Kérdezze meg…

ÉRTESÍTÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
IDÔPONT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Nyugat-dunántúli Regionális
Pénztár (REP) celldömölki ügyfél-
szolgálata a rendelôintézet (Kossuth
utca 5.) I. emeletén mûködik 2010.
06. 1-jétôl minden kedden 8.30–
12.00 óráig és 12.30–15.00 óráig.
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»  Z Ö L D O L D A L

Évente egy személy átlagosan 400 kg hul-
ladékot termel. Ez hatalmas mennyiség,
éppen ezért nem mindegy, hová és milyen
minôségben kerül a hulladék. Idén már
harmadszor rendeztek Szelektív hulladék
roadshowt a Celli HUKE munkatársai váro-
sunkban, hogy a legkisebbekkel, a gyere-
kekkel megismertessék a szelektív hulla-
dékgyûjtés szabályait, és hogy játékos for-
mában minél korábban elsajátítsák a kör-
nyezettudatos magatartást. Kérdésünkre,
hogy ez az immár hagyományosnak
mondható akció mennyire hatékony, Vass
Rita, a HUKE Kft. ügyvezetôje elmondta:
egy-egy ilyen megmozduláson kb. 400 kis-
gyermek vesz részt, az érdekes, izgalmas
feladatok egyrészt a csapatszellemet,

másrészt a környezettudatos gondolkodás-
mód kialakulását segítik, hogy mire felnô-
nek, szokásukká váljon a szelektív hulla-
dékgyûjtés. Megtudtuk továbbá, hogy a
szelektíven gyûjtött hulladékokat Sárváron
válogatják át, pl. a PET-palackokat szín sze-
rint, majd lúgos, forró vizes mosást alkal-
maznak, hogy utána ledarálják, és újra-
hasznosítsák. Ezt a jó minôségû mûanya-
got az uniós országokba, Olaszországba,
Ausztriába illetve Németországba szállít-
ják feldolgozásra, ott újrapalackot, textil-
szálat illetve fóliát készítenek belôle. Je-
lenleg mintegy 10 ezer tonna mûanyagot
dolgoznak fel, de kapacitásuk még egyszer
ennyit tenne lehetôvé.

»LA

Szelektíven, játékosan a hulladékról

Az elmúlt idôszak pályázati eredményeirôl
kérdeztük Pálné Horváth Máriát, a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
igazgatóját. 

– A KMKK gyermekszínház-bérleti sorozata
május 15-én zárult le, ami ebben az évad-
ban azért volt különleges, mivel gazdagíta-
ni tudtuk a kínálatunkat, az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium 800 ezer forintos támo-
gatásával ugyanis a helyi Soltis Lajos Színház
minden új gyermekelôadását be tudtuk
emelni a programunkba. 
Egy újszerû programsorozattal gazdago-
dunk ôsztôl, hiszen a Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központ és Könyvtár intézményi prog-
ramjában szerepel a tudatos környezetvéde-

lem. Úgy indítjuk ezt a programot, hogy sze-
lektív hulladékgyûjtô szigetet alakítottunk ki
az intézmény területén, ezúttal kérjük és tá-
jékoztatjuk látogatóinkat, hogy azonosulja-
nak szándékunkkal, ôk is váljanak a szelek-
tív hulladékgyûjtô edények használóivá.
Tulajdonképpeni programunkat ôsszel indít-
juk, ennek keretében különbözô elôadáso-
kat, kiállításokat, interaktív és kreatív foglal-
kozásokat szervezünk. Ezzel a programsoro-
zattal egyrészt fel szeretnénk hívni a város
lakosságának figyelmét, mennyire fontos a
környezetvédelem, vigyáznunk kell a vízre,
levegôre, talajra, másrészt a mûvelôdési in-
tézmény formai és tartalmi gazdagodását is
szolgálja. Fontos a gyerekek, a fiatalok
megszólítása, hogy a környezetvédelem

életünk természetes alkotóelemévé váljon.
Úgy kell élnünk, hogy mi is része vagyunk
ennek a nagy körforgásnak, éppen ezért véd-
jük, óvjuk a természetet. 
A fentiekhez kapcsolódóan egy kiállítás kere-
tében szeretnénk megismertetni a lakosság-
gal a Vulkán Park Projektet. A kiállítás fô att-
rakciója a vulkáni mûködés bemutatása lesz. 
Ezen kívül filmvetítéseket, ôszi szemétszüre-
tet tervezünk tartani a gyerekek bevonásával,
amelyek nem nagy anyagi hátteret igénylô
programok, mégis hatékonyak. Szeretnénk kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos, alternatív
energia-felhasználással kapcsolatos tanácso-
kat adni – ez akár városi szintû energiagazdál-
kodási programban is kiteljesedhetne. 

»LOSONCZ ANDREA

2008-ban a Föld napja alkalmából az isko-
la környékén szervezett szemétgyûjtés
döbbentett rá sokakat arra, hogy többet is
lehetne tenni a környezetünk és a termé-
szet védelme érdekében. Lócsi József Attila
tanító kezdeményezésére a Városi Általá-
nos Iskolában kezdetben tizenöt fôvel
megalakult a Zöld Ôrség nevû szervezet,
amely mára 279 diák és 9 felnôtt aktív, re-
gisztrált tagot számlál. Tevékenységük sok-
rétû: lomtalanították és kitakarították a volt
Eötvös iskola padlását, feltérképezték a vá-
ros illegális hulladéklerakóit, 2009-ben
egy világméretû projektbe is bekapcsolód-
tak, melyben az iskolába vezetô utazás

szén-dioxid kibocsátását mérik és osztják
meg az eredményeket egy nemzetközi
adatbázis segítségével. Jelenleg világvi-
szonylatban a lista elsô helyén állnak 730
jelentésükkel. idén pedig részt vesznek az
önkormányzattal közös megvalósításban a
temetôk mögötti illegális hulladéklerakó fel-
számolásában és területének rehabilitá-
ciójában. Celldömölk Város Önkormányzata
és partnerszervezetként a Zöld Ôrség civil
szervezôdés pályázatot nyújtott be az em-
lített tevékenység támogatására, melynek
eredményeként az 1.250.000 forint összér-
tékû pályázat mintegy egymillió forint támo-
gatásban részesült. A Zöld Ôrség vállalta a

projekt végrehajtásában való aktív közremû-
ködést önkéntes társadalmi munka formá-
jában. A Zöld Ôrség mindennapi tevékeny-
ségéhez tartozik a különféle környezetvé-
delmi napokról való méltó megemlékezé-
sek szervezése mellett a PET-palack gyûjtés
és préselés, kupakok, szárazelemek valamint
a papír versenyszerû gyûjtése. Megalakulá-
suk körülményeirôl bôvebben az iskola
weboldalán olvashatnak (http://cellisko-
la.hu/zoldorseg.htm) de készülôben van sa-
ját honlapjuk is, (http://sites.google.com/si-
te/zoldorseg/) mely nemsokára hozzáfér-
hetô lesz a világhálón.

»RA

Közösen a környezetvédelemért

Lezárult és nyertes pályázatokról
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Elôször került megrendezésre C kategó-
riás fogathajtó verseny Celldömölkön
május 15-én, az alsósági futballpályán.
A nem kis szervezéssel és elôkészületek-
kel járó versenyt nagy érdeklôdés követ-
te. Két kategóriában 24 versenyzô 18 fo-
gattal indult a nemes megmérettetésen.
A Ság-hegy Kupát Fehér László, Celldö-
mölk Város polgármestere nyitotta meg.
Köszöntötte a vendégeket és hangsúlyoz-
ta az esemény fontosságát, mely nem-
csak Celldömölk, de a kistérség életében
is kiemelkedô jelentôségû, hiszen ilyen
jellegû sportesemény már nagyon rég
nem volt a térség életében. A versenyt
megtisztelte jelenlétével Jámbor Vilmos,
a Felsô Dunántúli Fogathajtó Régió alel-
nöke. A díszes fogatokat a történelmi egy-
házak képviselôi is megáldották. A ver-
seny összgyôztese Karsai Anna (Farád)
lett, míg a versenyszámot Novák Szabolcs
(Szombathely) nyerte.

A verseny és a hozzá kapcsolódó progra-
mok szervezôje ifj. Rozmán Ferenc volt, aki
szó szerint az egész családdal összefogva
több hetes elôkészítô munka után mind há-
zigazdaként, mind résztvevôként is szép
teljesítményt nyújtott.
» Egy ilyen jellegû esemény megszerve-
zése feltételez némi személyes indíttatást.
Mesélne errôl egy kicsit lapunk olvasóinak?
– Celldömölki születésû, városi gyermek
vagyok, de családom Kenyeribôl szárma-
zik. Így magától értetôdô lett számomra a
természet és benne különösen a lovak sze-
retete. Ezért hobbi szinten elkezdtem ba-
rátoknál lovagolni, majd a fogathajtás
fortélyait is megtanultam. Ma már C kate-
góriás kettes nagyfogathajtó vagyok. Sike-

rült a kislányomat is „megfertôzni”, ô is lel-
kes pónifogat-hajtó, B kategóriás Junior
egyes fogathajtó – jó esélyekkel indul az
országos versenyeken. 
» Kitôl kapott biztatást, erôt a szerve-
zéshez?
– A lovas társadalom, a megszállott lova-
sok összetartó, jó cimborák. Mikor felve-
tôdött a Celldömölk-Alsósági verseny gon-
dolata, ez is segített, hogy egyre több idôt,
áldozatot hozzak azért, hogy terveimet las-
sanként megvalósíthassam. Lovas barátaim
gyakorlott versenyszervezôk, biztattak,
hogy ne féljek a kihívástól, vágjak bele. 
A nagy napot a versenykiírók május 15-re
jelölték ki. Óriási szervezés, intézkedés kö-
vetkezett ezután. Jó érzés volt, hogy nem
maradtam magamra. Bárkihez fordultam

Fogathajtó verseny hagyományteremtô szándékkal

ifj. rozmán ferenc is szép eredménnyel végzett rozmán tímea, a pónifogathajtásban jeleskedett

A városi könyvtárban mûködô Honismere-
ti Munkaközösség visszaemlékezési soro-
zatának egyik legutóbbi foglalkozásán a je-

lenleg is a Ság hegyen élô Uranovicz Bé-
la nyugalmazott fûtôház fônökhelyettes
idézte fel a sághegyi bazaltbánya mûkö-
désével kapcsolatos emlékeit. A másfél
órás beszélgetés során szemléletesen,
történetekkel fûszerezve ismertette az
érdeklôdôkkel a bányászat technológiáját
és munkások életének hétköznapjait. Hi-
teles szemtanúként olyan információkkal
szolgált, amelyek az írásos forrásokban sem
találhatók. Az oral history, vagyis a szemé-
lyesen átélt történelem legnemesebb ha-
gyományait felelevenítô elôadás a könyv-
tár honlapján (www.cellbibl.hu) található
Kemenesaljai Digitális Könyvtárban meg-
hallgatható.                                              

A sághegyi bazaltbányászat

– és nem voltak kevesen! – mindenki az
ügy mellé állt, 1–2 visszautasítástól elte-
kintve. Ezúttal is szeretném még egyszer
– külön felsorolás nélkül – az önkormány-
zatok, a közintézmények, vállalkozók és
magánszemélyek segítségét megköszön-
ni. Most érezhettem igazán, hogy jó cell-
dömölkinek, alsóságinak lenni, tartozni va-
lahová. Az emberek igenis igénylik a lát-
ványos, minôségi szórakozást. És hajlandók
ezért munkát, szabadidôt is áldozni. Ebben
segítségemre van a feleségem, szüleim,
nôvérem, sógorom és keresztgyerekeim is.
» Gazdagodtak-e olyan tapasztalatok-
kal, amelyeket esetleg egy következô ver-
seny szervezésénél hasznosítani tudnak?
– A kedvezôtlen idôjárás, a sok munka el-
lenére is szeretnénk Celldömölk-Alsóságon
hagyományt teremteni a lovas sportnak.
Amíg lehetôségünk lesz, szeretnénk évrôl
évre megrendezni ezt a versenyt. Renge-
teg új, merész ötletünk van már a jövô évi
programot illetôen. Szeretnénk a fogathaj-
tó bajnokság mellett olyan kapcsolódó
programokat is kínálni a kilátogató vendé-
geinknek, amivel emlékezetessé tehetjük
az eseményt minden korosztály számára,
1–99 éves korig. A fogatosoknak tetszett
a helyszín, az érdeklôdô közönség, és a pá-
lya adottságait is kimagaslóan szépnek ítél-
ték, háttérben a Ság hegy látványával.
Hogy mit csinálnánk másképp? Mivel ez
volt az elsô versenyünk, sok tapasztalat-
tal nem rendelkeztünk. De a lelkesedésünk
sok mindenen átsegített minket. Bár ez fo-
gathajtás volt, de azért egy huszáros kö-
szöntéssel búcsúzva reményeink szerint jö-
vôre is lesz „Nyergelj, fordulj”!

»TAKÁCS M. TÜNDE

fehér tamás, uranovicz béla és káldos gyula 
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A Vas Megyei Önkormányzat celldömöl-
ki ünnepi közgyûlésén Ipsics Péter a Ke-
menesalja Néptánccsoport, Sebestyén
Zoltán pedig a Kemenesmagasi Citeraze-
nekar és Népdalkör vezetôjeként vehet-
te át a Vas Megyei Közgyûlés Elnökének
Emlékplakettjét, mely új alapítású elisme-
rés, így ôk mindenképpen a vasi elsôk kö-
zé tartoznak immár.

Elsôként Ipsics Pétert kerestem fel. 
» Mit jelent számodra egy közgyûlési elnö-
ki emlékplakett, ami ráadásul új alapítású,
és így az elsôk között kaptad meg? 
– Nagyon nagy megtiszteltetés, különösen
az, hogy Kovács Ferenc elnök úrtól kaptam,
és így, ahogy mondtad, az elsôk között. Per-
sze ezt én az egész csoportnak szóló elisme-
résnek fogom fel. Annak külön örülök, hogy
észrevették, és értékelik a megyénél azt a
komoly szakmai munkát, amit hosszú évek
óta végzünk. 
» Jelentett többletet, hogy Celldömölkön és
március 15-én, jeles nemzeti ünnepünkön
kaptad meg?
– Sokat jelentett nekem az ünnep is és a
gesztus is.
» Hány éve mûködtök, és milyen jelentô-
sebb állomásokra emlékeztek szívesen?
– A munkát feleségemmel közösen végez-
zük, és már 17 éve mûködünk, a sokadik ge-
neráció nô ki a kezünk alól. Az elsô csapatot
csak aranycsapatnak hívjuk, mert hihetetlen
dolgokat vittünk velük véghez. Nagy mûso-
raink voltak, a Honfoglalás, a Magyar Mise,
Republic számokra készítettünk koreográfiát
és így tovább. A következô nagy csapattal in-
kább a népzenére koncentráltunk. Most ismét
jött egy olyan generáció, ahol az egykori
kiemelkedô tehetségû Vass Gáborhoz hason-
ló táncosból most három is van, s a többiek
is jók. Még nagyon fiatalok, 13-14 éves a
többségük. Nagyon nagy dolgokat szeretnénk
velük még, egész estés darabokat is, mint
amilyeneket annak idején rendeztünk.
» Tudom, hogy sokat számít a volt tanítvá-
nyok sikere. Mi a helyzet az oktatói utánpót-
lással?
– Már említettem Vass Gábort. Ô most Ka-
nadában a Kodály Néptánccsoport egyik ve-
zetôje. Tudom, hogy azokkal a módszerek-
kel oktat, amit annak idején tôlem látott.
A mostani generációból Pál Andrást említhe-
tem, akinek a koreográfiája arany minôsítést
kapott a keszthelyi Helikon Fesztiválon. Tí-
már Sándor, a zsûri elnöke azt mondta, hogy
ilyen magas színvonal még nem volt a
fesztiválon, mint amilyen most. Minôsítés-
bôl csak egyet-kettôt osztottak kategórián-

ként, tényleg nagyon örültünk, és büszkék
voltunk, sírtam is örömömben. Bejutottunk
a gálamûsorra, ahol az összes fellépô között
már csak egyedül képviseltük a folklórt.
» Mire készültök most a csoporttal rövid-,
illetve középtávon?
– Folyamatosan jönnek az elképzelések,
ötletek. Az igazi lényeg az, hogy évrôl évre,
generációról generációra kialakítsunk egy kö-
zösséget, kisebb családot, akik azért jönnek
össze, mert szeretnek együtt lenni. Persze
táncolunk, jól érezzük magunkat, fellépünk,
de az igazán fontos a közösség. 
» Fellépések?
– Szinte minden hétvégén. Örömmel me-
gyünk bárhova, nagy megtiszteltetés, ha hív-
nak bennünket. Nekünk jelent örömet, ha
szórakoztathatjuk a közönséget.

• • •
Sebestyén Zoltánnal otthonában, Kemenes-
magasiban beszélgettünk. 
» Milyen érzés egy új alapítású elismerést
elsôként megkapni?
– Az átadáskor szembesültem vele, hisz a
meghívóból csak a kitüntetés tényére lehe-
tett következtetni. Ez különös öröm, hogy az
embert az elsô körben érdemesnek ítélik er-
re. Nagy tisztesség ezt megkapni.
» Jelentett többletet a nemzeti ünnep, és az,
hogy szûkebb pátriánk központjában, Cell-
dömölkön vehetted át az emlékplakettet?
– Minden kitüntetésnek örül az ember, de
a helyinek van egy sajátos zamata, sója.

Ilyenkor érzi az ember, hogy nem hiába te-
lepedett le, nem hiába munkálkodott 35
éven keresztül, melybôl 32 év a népzenei pá-
lyához köthetô. Ez a pálya itt kezdôdött, itt
terebélyesedett ki és itt fog végzôdni. Na-
gyon jó érzés volt. 
» Mit emelnél ki gazdag népzenei életpá-
lyádból? 
– Ez egy olyan út, amelyre ha rálépsz, ak-
kor errôl olyan nagyon nem lehet letérni. Per-
sze nem is akartam sohasem. Nagyon em-
lékezetesek a mostani pillanatok is, hiszen
az utolsó tíz év volt az, amelyben az együt-
tes kiterebélyesedett, és országos szinten is
a nagyok között helyezkedik el. Szintén felejt-
hetetlenek a régi alapító tagokkal együtt
megélt próbák. Azt a tisztességet, becsüle-
tességet, amit azoktól a régi gerinces em-
berektôl láttam, azt soha nem lehet elfelej-
teni. Tudom, nagyon örülnének a mostani si-
kereknek, és hitem szerint örülnek is, mert
ez valamilyen módon eljut hozzájuk. 
» Az idôsek után beszéljünk a fiatalokról!
– Nagyon fontosak, ôk jelentik a jövôt. A csa-
ládban a gyermeked, a munkahelyen a fia-
tal kollégád, a citerazenekarban, az ének-
karban meg az utánpótlás, mert egyébként
anélkül az együttes sem létezne. Már nem
tudom, hányadik zenekarom és hányadik
énekkarom van. Falun nagy probléma,
hogy a fiatalok zöme elmegy. Amíg itt isko-
la van, addig bele tudjuk nevelni a fiatalok-
ba a népzene szeretetét, abban az 5-6 év-
ben. A hetvenes, nyolcvanas években még
a középiskolások is visszajártak, most már
nem így van, mert a középiskolás élet
„tengerébe” bekerülnek, és már egyre ke-
vesebbet lehet foglalkozni velük. Persze ki-
vételek vannak, nagy örömömre két pápai
kollégista „lányom” országos verseny dön-
tôjére készül. A régi népdalcsokrokat feldol-
gozták, önállóan is hozzátettek egy-két cif-
raságot, és népzenei hangszeres kategóriá-
ban jutottak országos döntôbe. 
» Mire készültök most az együttessel illet-

ve az énekkarral? 
– A legközelebbi dátum a tria-
noni évfordulóhoz köthetô, és
nyáron is nagyon sok fellépé-
sünk lesz. Ami a legfontosabb,
hogy most fogjuk kiadni a har-
madik CD-lemezünket, ami
több szempontból is különleges
lesz. A magyar történelmi kor-
szakokat bemutató dalok mel-
lett irodalmi mûvek és idézetek
is hallhatóak lesznek a szent-
írásból.

»ROZMÁN LÁSZLÓ
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A népi kultúra elkötelezett ôrzôi
»  I P S I C S  P É T E R  É S  S E B E S T Y É N  Z O L T Á N
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Nem a bérletes színházi elôadások sorában
szerepelt, mégis teltházas közönséget von-
zott a mûvelôdési központ színháztermébe
a budapesti Fogi Színház zenés bohózata
május 8-án. 
Az ördög nem alszik címû Straub Dezsô ren-
dezte darab felhôtlen szórakozást és kacag-
tató perceket ígért a közönségnek, ami nem
is maradt el a számtalan mulatságos fordu-
latnak, na meg persze a színészek kitûnô já-
tékának köszönhetôen. A történet dióhéjban:
a lord (Straub Dezsô) szívesen látná unoka-
öccse (Beleznay Endre) és unokája (Szabó Eri-
ka) egybekelését, hogy a családi vagyon szét-
forgácsolódás nélkül szállhasson jogos örö-
köseire. Ennek érdekében saját halálhírét kelt-

ve végrendeletében kiköti, hogy az örökösök
kötelesek egy hónapig a kastélyban tartóz-
kodni, közösen étkezni, egymástól csókkal el-
búcsúzni. A látszat szerint azonban a fiatalok
ki nem állhatják egymást, és a legkülönfé-
lébb terveket eszelik ki, hogy a végrendelet
megszegésére és ezáltal az örökség elvesz-
tésére kényszerítsék a másikat. A darab vé-
gére aztán számukra is nyilvánvalóvá válik,
hogy a lord él; ekkor azonban már örökség
nélkül is hajlandóak teljesíteni idôs rokonuk
kívánságát, ugyanis egymás iránti utálatuk ál-
ca volt csupán, és mindketten bevallják, hogy
meglátni és megszeretni a másikat egy pil-
lanat mûve volt… 

REINER ANITA

A hagyományoknak megfelelôen a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár idén
is megrendezte az Alsósági Tavaszi Napok há-
romnapos programsorozatát, mely május 14-
én ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét.
Az alsósági tagóvoda óvodásainak mûsorá-
val indult megnyitón Horváth Melinda, alsó-
sági részönkormányzat-vezetô, valamint Fe-
hér László polgármester köszöntötte a város-
rész lakóit. A tagiskola diákjai verseket, da-
lokat tartalmazó tavaszköszöntô összeállítással
érkeztek a rendezvényre, majd Katonáné Er-
dély Györgyi mûvésztanár alkotásaiból nyílt
kiállítás. A szülôföld szeretetérôl árulkodó al-
kotásokat Szabóné Kiss Ildikó tagiskola ve-
zetô ajánlotta a megjelentek figyelmébe.
Ezenkívül még egy tárlat nyílt, az alsósági tag-
iskolások három héten át zajló munkájának
eredményeibôl, dokumentációjából, vala-
mint a szülôföldrôl szóló rajzpályázat és a csa-

ládok számára meghirdetett makettépítô
pályázatok eredményeinek kihirdetésére és
díjazottjainak jutalmazására is a rendezvényen
került sor. Az Alsósági Tavaszi Napok szom-
bati programsorozata nôi labdarúgótornával
vette kezdetét. Délután három órától a gye-
rekeket kézmûves foglalkozások, a felnôtte-
ket pedig bográcsok várták, amikben ki-ki íz-
lése szerinti gulyást illetve pörköltet fôzhe-
tett, és mérhette össze fôzôtudományát
másokéval. A szakadó esô és viharos szél el-
lenére nyolc csapat vállalta a megmérette-
tést. A Soltis Lajos Színház társulata Rózsa és
Ibolya címû mesejátékát mutatta be, majd öt
órától a különféle táncnemeké lett a fôsze-
rep. A Tánc-lánc címû összeállításban a mû-
velôdési központ mûvészeti csoportjai mûköd-
tek közre. A Kemenesalja Néptánccsoport, és
a Rocky Dilly Akrobatikus Rock & Roll Club tán-
cosain kívül az Energy Dabaston Sporttánc

Egyesület tagjai és a mazsorett csoport szó-
rakoztatta látványos mozgásával az alsósá-
gi sportcsarnokban összegyûlt közönséget.
A mûsorok után a Ság hegy–Kissomlyó Hegy-
község által április végén rendezett borver-
seny eredményhirdetésére került sor, majd
a délután zajlott fôzôversenyen készült étke-
ket értékelte a zsûriben helyet foglaló Kovács
Ferenc országgyûlési képviselô, Vas Megyei
Közgyûlés elnöke. Az oklevelek átadása
után Operettvilág címmel Gosztola Dorina és
Turi Gábor énekelt operett és musicalsláge-
reket a szórakozni vágyóknak. A szombati nap
programjai tombolasorsolással végzôdtek, a
másnapot utcák-terek férfi labdarúgótorná-
val kezdték az alsóságiak. Az elmúlt évekhez
hasonlóan a háromnapos rendezvénysorozat
zenés áhítattal ért véget az alsósági evangé-
likus templomban.

»REINER ANITA

Szórakoztató bohózat

Alsósági Tavaszi Napok – viharos idôben

Május 7-én nyílt kiállítás tûzzománc képekbôl
a Bobai Általános Iskola könyvtárában.
– A könyvtár elôször szolgált kiállítás meg-
tartására, hiszen februártól használjuk ezt a
barátságos tetôteres helyiséget. A tetôtér
beépítése az önkormányzat segítségével
valósulhatott meg, így most már elmondhat-
juk, valóban a tudomány és a mûvészetek fel-
legvárában érezhetjük magunkat, hiszen a je-
lenlegi kiállítás az elsô, de folytatni szeretnénk
a sort – mondta Szabóné Kolostori Mária, a
bobai iskola igazgatója. A Boldogság kicsi zöld
kertje címet viselô tárlat Iliás Márta, dr.
Nárainé Kolostori Ágnes és a bobai iskolások
tûzzománc alkotásait mutatja be. A kiállítást
Szabó Ferenc, Boba polgármestere nyitotta
meg. Hangsúlyozta az alkotó–befogadó–alko-
tás hármas egységét: az alkotás által a mû-
vész kifejezi magát, a közönség befogadja azt.
Az alkotás folyamata és mint végtermék
egyaránt segít megtalálni a lelki békét, hiszen
nyugalmat áraszt. A mûvészet az emberi ön-
való tökéletességének visszatükrözôdése.
Ezután a két mûvész, majd a gyerekek mun-
káinak bemutatása következett.

»LA

Tûzzománc Bobán

a nôk fondorlatos tervet szônek a férfiak megleckéztetésére
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• június 4. (péntek) 18.00 óra – Emlék-
kiállítás a Trianoni Békediktátum 90. év-
fordulóján. Helyszín: Kemenesaljai Mû-
velôdési Központ és Könyvtár galériá-
ja. A kiállítás június 22-ig látogatható.

• június 4. (péntek) 14.00 óra Kemenes-
magasiban megemlékezés a Trianoni
emlékmûnél.

• június 5. (szombat) 10.00 óra – A Ke-
menesaljai Baráti Kör ünnepi közgyû-
lése. Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központ és Könyvtár színházterme.

• június 5. 15 óra – Trianoni megemlé-
kezés a Ság hegyen.

• június 6. (vasárnap) 19.00 óra – Örkény:
Macskajáték – tragikomédia két részben
a Turay Ida Színház elôadásában.

• június 8. (kedd), 18.00 óra – Kérdez-
ze meg… fórum az adósságkezelésrôl
az Együtt Celldömölk Városért Egyesü-
let szervezésében. Helyszín: a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és Könyv-
tár galériája.

• június 11. (péntek) 18 óra – Író-olva-
só találkozó Kukorelly Endrével. Hely-
szín: könyvtár.

• június 19. (szombat) 18.00 óra –
Nyárköszöntô rock-buli. Fellépnek: he-
lyi amatôr rockzenekarok és meghívott
együttesek. Helyszín: KMKK elôtti tér.

» PROGRAMAJÁNLÓ

A több évtizedes múltra visszatekintô Kráter-
hangversenyt idén május 22-én rendezte
meg a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár. A fúvóstalálkozónak ezúttal öt köz-
remûködô együttese volt, melyek közül el-
sôként az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény fúvószeneka-
ra mutatkozott be. A zeneiskola tanulói és
volt növendékei alkotta együttes reper-
toárjában indulók, polkák, egyszerû fúvósze-
nekari átiratok szerepelnek. A hazai terepen
játszó fellépôket a Kráterhangversenyre el-
sô alkalommal érkezett muraszombati
Pihalmi Orchester követte, akik tavaly ünne-
pelték fennállásuk 75. évfordulóját. A rendez-
vény harmadik elôadójaként a Szigetújfalui
Fúvószenekart hallhatta a közönség, mely-
nek tizenhárom tagját három trombitás, há-
rom klarinétos, három tenorkürtös, valamint
tubás, ütôs, harmonikás és basszusgitáros al-
kotják. Széles repertoárjukban a fúvószenén
kívül tánc-, komoly-, könnyû, mulatós, film-,
és koncert zenék, de még disco zene is sze-

repel. Az elsô három
együttes bemutatkozása
után Fehér László polgár-
mester köszöntötte a ze-
nekarokat és a megjelen-
teket, kiemelve a kráter
egyedülálló akusztikája
által szolgáltatott zenei
élményt. A köszöntô el-
hangzása után a Zalai
Balaton-part Ifjúsági Fú-
vószenekar mûsorával
folytatódott a fúvóspará-
dé. A nívódíjas, három-
szoros nemzetközi arany-
diplomás együttes tagjai a keszthelyi Feste-
tics György Zeneiskola tanulói. Az idei évi krá-
terhangverseny utolsó fellépôje az évek
óta visszajáró Ajka Város Bányász Fúvósze-
nekara volt, melyet 86 évvel ezelôtt az ak-
kori bányásztelep kulturális életének elômoz-
dítása hívott életre. 

»RA

Kráterhangverseny 2010

Hatodik alkalommal rendezte meg a Soltis
Lajos Színház társulata Országos Ezerlátó Me-
sefesztiválját. Május 19-én megnyitóval
vette kezdetét a kétnapos mesefolyam,
melyen Danka Adél, a Városi Általános Isko-
la igazgatója mondott beszédet. Kiemelte,
hogy az irodalommal mese formájában ta-
lálkoznak elsôként a gyerekek, ezért is van
jelentôsége egy ilyen fesztiválnak. Az elôadá-
sok láncolatában az elsô a házigazda Soltis
Színház Varázshegedû címû elôadása szere-
pelt, majd a veszprémi Teleszterion Színhá-
zi Mûhely által bemutatott Babó és Bigyót te-
kinthették meg az érdeklôdôk. A mesefesz-
tivál elsô napjának délutánja a celli Tücsök
Bábcsoport két elôadásával kezdôdött, majd
párhuzamosan két bemutató zajlott. Míg a
mûvelôdési központban a veszprémiek da-
rabja futott, a kamaraszínházban a Tücsök
Bábcsoport Elillant a pecsenye címû elôadá-
sának angol nyelvû változatát láthatta a kö-
zönség. Az este egy nem csupán gyerekek-
nek, hanem felnôtteknek is ajánlott, a sze-
relem és az idô születésérôl szóló afrikai me-
sét tartogatott, mégpedig a budapesti
Radikális Szabadidôszínház nevével fémjel-
zett Zsiráfivóhely címû darabot. 
A második nap öt produkciót kínált az érdek-
lôdôknek. Délelôtt a Polgárdiból érkezettek
McVedel, a kalózkísértet címû darabjukat mu-
tatták be, ezután a csehimindszenti Pöttyös
Hagyományôrzô Gyermekcsoport lépett
színpadra, majd a Soltis Színház Gyermekstú-

diósai szerepeltek Szabályos szabálytalansá-
gok címû színdarabjukkal. A pölöskei Ördög-
palánták csapata a Csalóka Pétert mutatta
be, a fesztivál utolsó elôadása pedig a bu-
dakeszi Apró Színház produkciója volt. A részt-
vevô kilenc társulat tizenkét elôadásának ér-
tékelésében kéttagú zsûri vett részt: Gabnai
Katalin drámatanár, színikritikus valamint
Solténszky Tibor dramaturg, rendezô.
A kétnapos fesztivál záró rendezvényét
Nagy Gábor társulatvezetô köszöntôje nyi-
totta, majd Solténszky Tibor zsûritag össze-
gezte a hatodik alkalommal lebonyolított
„ezerlátó” tapasztalatait, kiemelve a külön-
bözô generációk együttjátszásának varázsát.
A fesztiválzárót követô eredményhirdetés a
következô együttesek számára kedvezett: Az
elsô díjnak megfelelô Varázspálca díj a buda-
keszi Apró Színház birtokába került Mostohák
címû elôadásukért, a második helyezésnek
számító Csodalámpa díjat a veszprémi
Teleszterion Színház Babó és Bigyó címû
elôadása érdemelte ki, a dobogó harmadik fo-
kának megfelelô Aranyhal díj pedig a csehi-
mindszenti Pöttyös Hagyományôrzô Gyermek-
csoport Piperéstik vagy kakaska? címû bemu-
tatóját illette. S hogy celli eredményekrôl is
szóljunk; a Tücsök Bábcsoport különdíjban ré-
szesült, a versenyen kívül indult házigazda
Soltis Színház pedig Varázshegedû címû
elôadásával a Magyar Szín-Játékos Szövetség
Országos Ezüst Minôsítésében részesült.

RA

Mese minden mennyiségben

Ü N N E P I K Ö N Y V H É T

Van-e valami esélye a kortárs magyar
irodalomnak? Író-olvasó találkozó
Kukorelly Endre József Attila-díjas író-
költôvel, a Magyar Köztársaság Ba-
bérkoszorújának kitüntetettjével, or-
szággyûlési képviselôvel. A prog-
ramra 2010. június 11-én (pénteken)
18 órakor kerül sor a városi könyv-
tárban a Kemenesaljai Berzsenyi
Asztaltársaság szervezésében.

I. VAS MEGYEI PÁLINKA- 
VERSENY ÉS FESZTIVÁL 
2010. június 26-án Vönöckön, Buti Károly
gyümölcsösében. A versenyre bármely
Vas megyei bérfôzdében fôzetô magán-
személy nevezhet saját pálinkájával.
A versenykiírást és a nevezési lapot le-
tölthetik a www.vonock.fw.hu honlap-
ról. Nevezési határidô: 2010. június 16.
A versennyel és a fesztivállal kapcso-
latban a 06 70/334-8167-es telefon-
számon érdeklôdhetnek.
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A Cselekvô Összefogással Celldömölkért
Egyesület második alkalommal rendezett
kistérségi matematika-versenyt nyolcadikos
diákok számára. A megmérettetésre május
3-án került sor a Városi Általános Iskolában. 
Az egyesület a tavalyi évben hagyományte-
remtô szándékkal hívta életre nyugdíjas
matematikatanárok bevonásával a kistérségi
versenyt. A nyolcadikos diákokra váró
feladatsort két matematika-fizika szakos
tanár: Hegyi Dániel nyugalmazott pedagó-
gus és Lórántffy Tibor állították össze. A ren-
dezvény kezdetén Pálné Horváth Mária, az
egyesület alelnökeként és Nagyné Horváth
Mária, a házigazda városi iskola igazgatóhe-

lyetteseként köszöntötte a versenyzôket és
felkészítô tanáraikat. Az Ostffyasszonyfáról,
Kemenesmagasiból, Jánosházáról, Alsóság-
ról és a két celli iskolából érkezett nyolcadi-
kosoknak hét, különbözô nehézségû felada-
tot kellett megoldaniuk. A verseny tizenki-
lenc résztvevôje közül a zsûri döntése alap-
ján felkészítô tanáraikkal együtt a következôk
részesültek díjazásban: 1. Szabó Gabriella (Vá-
rosi Általános Iskola, felkészítô: Pálné Horváth
Katalin); 2. Veszprémi Máté (Kemenesma-
gasi Általános Iskola, felkészítô: Bokányi Im-
re); 3. Riczinger Csaba (Kemenesmagasi Ál-
talános Iskola, felkészítô: Bokányi Imre).

»REINER ANITA

Jubileumi Eötvös fizikaverseny

Nyolcadikosok matematika-versenye

Díjesô a cellieknek Keszthelyen
Dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó, a Berzsenyi Dá-
niel Gimnázium ének-zene szakos tanára Var-
ga Diánával, az Ádám Jenô Zeneiskola taná-
rával együtt már hosszú évek óta készítenek
fel gyerekeket a Tiszán innen, Dunán túl c.
versenyre. A tanulók idén is bejutottak a ran-
gos verseny országos döntôjébe, melyet áp-
rilis 19-én rendeztek. Mindkét csapat arany
minôsítést kapott.
Egy héttel késôbb a keszthelyi Helikon ve-
télkedô várta fiatalokat. Ezen a rangos ver-
senyen mérhetik össze kétévente a dunán-
túli középiskolások tudásukat irodalomban,
zenében, táncban. Sok csapat, sokféle kate-
góriában indult Cellbôl is, közülük a leg-
kiemelkedôbbek: komolyzene kamarakórus
kategóriában ezüst minôsítést szerzett a Ber-

zsenyi Dániel Gimnázium kis kórusa, komoly-
zene hangszerszóló kategóriában aranyat ka-
pott a Bérdi Réka–Tarczi Réka hegedû-furu-
lya duó, aranyat és nívódíjat kapott Tarczi Ré-
ka furulya-, ezüstöt kapott Bérdi Réka hege-
dûjátékáért, Orsós Eszter ezüstöt szerzett
komolyzene magánének kategóriában.
A nagykórus valamint a színház kisstúdiósai
ezüstöt kaptak, valamint szintén ezüstöt a Ga-
lagonya együttes népdal kategóriában.
Arany minôsítést szerzett a Kemenesalja
Néptánccsoport, Jakus Melánia pedig külön-
díjat kapott beküldött verseire. A majdnem
100 résztvevô egyként vallja, hogy jó volt ak-
kor és ott celldömölkinek lenni, hiszen
díjesô hullott rájuk.

»LA

A hely, ahol élünk

„A kompetencia alapú nevelés és oktatás el-
terjesztése Celldömölkön” címû projekt-
ben a Városi Általános Iskola több osztálya
is részt vesz különféle témakörök feldolgo-
zásával. Az intézmény 6. c osztálya a Cell-
dömölk, a város, ahol élünk téma köré cso-
portosította másfél hónapos munkáját.
A projekt résztvevôi április 29-én tartották zá-
ró rendezvényüket, melynek keretében bemu-
tatták több hetes munkájuk gyümölcsét. A be-
mutató program kezdetén dr. Pörneczi Károly-
né projektvezetô köszöntötte az egybegyûlt pe-
dagógusokat és diákokat, majd egy irodalmi
összeállítás hangzott el, melyet követôen az is-
kola énekkarának elôadásában Berzsenyi Dániel
„Búcsúzás Kemenesaljától” címû megzenésített
verse csendült fel. A projektben résztvevô diá-
kok a szûkebb pátria alapos megismerésére szol-
gáló feladatok során városunk földrajzi adottsá-
gait, létrejöttének történetét kutatták fel, tör-
ténelmi nevezetességeit, intézményeit, mun-
kahelyet adó cégeit keresték fel, és készítették
el ezek alapján a Celldömölk, a város, ahol élünk
címû útikalauzt. A tanórai és tanórai kereteken
kívüli másfél hónapig tartó sokoldalú munkáról
készült prezentáció bemutatása után az ennek
dokumentálására szolgáló, az iskola folyosóján
elhelyezett tabló leleplezésére került sor.

»RA

Május 20-án az Eötvös Loránd Megyei Fizika-
verseny keretében 7. és 8. osztályos tanulók
gyûltek össze a Városi Általános Iskolában,
hogy összemérjék tudásukat. Az immáron hu-
szadik Eötvös fizikaverseny a korábbi évek-
hez hasonlóan ismét két kategóriában, a 7.
és 8. osztályos diákok számára került meg-
rendezésre. A verseny megnyitóján Danka
Adél igazgatónô köszöntötte a tanulókat, kí-
sérôiket és a meghívott vendégeket, majd
Eötvös Loránd életét ismertette röviden.
Rozmán László, a Megyei Közgyûlés Elnöké-
nek megbízottja, az egykori Eötvös iskola igaz-
gatója nyitotta meg a versenyt, majd Oszkó
Zoltán nyugalmazott iskolaigazgató helyez-
te el a tisztelet koszorúját az Eötvös dombor-
mûnél. A verseny huszadik évfordulójának al-
kalmából a szervezôk igyekeztek emlékeze-
tessé tenni az idei rendezvényt, ezért a prog-
ramok többsége a Ság hegyen, Eötvös Loránd

méréseinek színhelyén valósult meg. A meg-
mérettetés – a hagyományoknak megfelelôen
egyéni versenyekkel – az iskolában vette kez-
detét, majd ezt követôen a diákok a Ság hegy-
re indultak, ahol háromfôs csapatok kereté-
ben további feladatok megoldása várta ôket.
A csapatverseny során a tanulóknak fizikai
gyakorlati feladatokat kellett megoldaniuk,

valamint Eötvös Loránd életével kapcsolatban
egy tesztlapot kellett kitölteniük. A rendez-
vényen a budapesti Eötvös Loránd Geofizikai
Intézet képviseletében jelen volt Pályi And-
rás és Újfalusy Antal, akik úti beszámolót tar-
tottak arról, hogyan használták az Eötvös-in-
gát a világ különbözô tájain. A fizikaversenyen
egyéni megmérettetésben Szabó Gabriella,
a Városi Általános Iskola nyolcadik osztályos
tanulója elsô helyezést ért el, ôt a felkészü-
lésben Viola István és Pálné Horváth Kata-
lin segítette. Stangl Péter, a Városi Általános
Iskola Alsósági Tagiskola nyolcadik osztályos
tanulója egyéni versenyben második lett, fel-
készítô tanára Bódisné Burján Ibolya. Csapat-
versenyben Kiss Réka, Szabó Gabriella és Ko-
vács Bence, a Celldömölki Városi Általános Is-
kola nyolcadik osztályosok csapata ért el el-
sô helyezést . 

»VAJDA ZSUZSA
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Szelektíven gyûjti a hulladékot?Megkérdeztük
» válaszoltak

Nyitott vagyok az új dolgok
iránt, fôként, ha az jó kezde-
ményezés a jövôre nézve. Fon-
tosnak tartom a szép és tiszta
környezetet, és igyekszem
hozzájárulni annak megôrzésé-
hez. Szerintem annak csak
örülhetünk, hogy a hulladék-
anyagok újra hasznosulnak,
és nem szerves anyagokat kell
felhasználni. Az idôjárási viszo-
nyokat tekintve is óvnunk kel-
lene Földünket, és úgy gondo-
lom, hogy a szelektív gyûjtés-
sel talán hozzájárulhatunk ah-
hoz, hogy csökkentsük a
környezetre káros hatásaink ki-
bocsátásának mértékét.

Tömbházban lakunk, ott a mû-
anyag palackokat lehet elkülö-
nítve gyûjteni. Tudom, hogy a
városban több helyen is van-
nak hulladékgyûjtô szigetek. Mi
a gimnáziumnál levô gyûjtôk-
be hordjuk szelektíven a hulla-
dékot, annak legalább rende-
zett a környéke. Az új kezde-
ményezés több szempontból is
jó. Egyrészt nem halmozódnak
a szeméthegyek, másrészt új-
ra hasznosul a hulladék. A csa-
ládban a gyerekeket is a kör-
nyezet tisztaságának megóvá-
sára tanítjuk, az utcán talált
szemetet már ôk is észreveszik
és felszedik.   

Mi nem válogatjuk külön a
hulladékot, vegyesen gyûjt-
jük. Lehet, hogy a közeljövô-
ben sor kerül rá, hogy igény-
be vesszük az otthoni szelek-
tív gyûjtés lehetôségét. Jó öt-
letnek tartom ezt, ugyanis a
környezet szennyezettsége
szempontjából sem mindegy,
és természetesen a jövôre is
gondolni kell a Föld egészsé-
ge és tisztasága szempontjá-
ból. Az emberi fogyasztás
nagymértékû, így rengeteg
szemét keletkezik, ami nem
egy idôben bomlik le. Viszont,
ha elkülönítve gyûjtjük, te-
hermentesíthetjük Földünket.   

Természetesen igénybe vesszük
a kihelyezett hulladékgyûjtô
szigetet, ami szerencsére éppen
a közelünkben található. Pár
éve, mikor komposztálót lehe-
tett igényelni, azt is kértünk és
használjuk. Magyarországon
sajnos katasztrofális a szemét
mennyisége, emellett sokan
nem is vigyáznak környezetük
tisztaságára, épségére. Jó len-
ne ez ellen tenni, hiszen a
szemét csak halmozódik, és
bomlása nem történik meg. 
A házi szelektív gyûjtést üdvöz-
lendô kezdeményezésnek tar-
tom, és természetesen élni is
fogok vele.

»fotó: losoncz andrea»kérdez: reiner anita

Bedô Erika Simon Istvánné Nyári Nikolett Bíró Gábor

Május 13–16. között elsô alkalom-
mal került sor a Celldömölki Ma-
kettkiállítás és -verseny megren-
dezésére. A négynapos rendez-
vény elsô két napján a KMKK-ba
látogatók a helyi illetve más vá-
rosok makett klubjainak legújabb
munkáit tekinthették meg. A kiál-
lítás ideje alatt Szabó Ákos és
Gyôrvári Zsolt válogatott munkái
színesítették a makettek reper-
toárját. A rendezvény harmadik
illetve negyedik napján tovább
bôvült a kiállított makettek szá-
ma, ekkorra már az ország szá-
mos területérôl megérkeztek a
versenyre benevezett munkák.
A KMKK galériája zsúfolásig telt
harckocsik, repülôk, hajók, és
polgári jármûvek kicsinyített má-
saival. A versenyen 257 nevezô
indult, akik Nagyatádtól Kör-
mendig, a Dunántúl számos te-
lepülésérôl látogattak el váro-
sunkba. A rendezvény megnyitó-
ján Pálné Horváth Mária, a KMKK
igazgatója köszöntötte a városba
érkezô versenyzôket és a kiállí-
tásra látogatókat. A makettépítô-
ket Fehér László polgármester is

köszöntötte, aki elismerô szavak-
kal illette a makettezôk munká-
ját, precizitását. A megjelent
makettépítôknek Géczy Zoltán, a
helyi szakkör vezetôje kívánt jó
versenyzést és eredményes sze-
replést. 
A verseny ideje alatt a nevezôk
20 kategóriában indíthatták a
pályamûveket, amit nem csak a
zsûri értékelt, mivel a közönség-
nek is lehetôsége volt szavazni a
kiállított makettekre. A kiállítás
mellett az uraiújfalui Szabó Ákos
látványmakettezéssel várta a lá-
togatókat, akik ennek során
megismerkedhettek a makette-
zés fortélyával. A rendezvény
utolsó napján elérkezett az ered-
ményhirdetés várva várt pillana-
ta. Bár a Celldömölki Makett
Klub tagjai nem indultak a verse-
nyen, de több celldömölki lakos
próbált szerencsét saját készíté-
sû makettjével, akik azért, hogy
továbbfejlesszék a modellépítés
technikáját, a verseny után csat-
lakoztak a Celldömölki Makett
Klub tagjaihoz. A helyi lakosok kö-
zül Szabó László két harmadik he-

lyezést ért el helikopter és sugár-
hajtású repülô kategóriában. Dá-
vid Zsolt második világháborús
propelleres repülôgép-kategó-
riában végzett harmadik helyen,
Takács Bálint pedig ifjúsági harc-
jármû kategóriában lett harma-
dik. Ifjúsági repülôgép kategóriá-
ban két celldömölki fiatal,

Halmosi Bence és Molnár Orso-
lya kapott különdíjat. A házigaz-
dák remélik, hogy a Celldömöl-
ki Makettkiállítás és -verseny
egy újabb hagyománnyal gazda-
gíthatja a város életét, és a ren-
dezvény jövôre is a makettépítôk
találkozóhelye lehet.

»VAJDA ZSUZSA

Harckocsik és repülôk versenye a KMKK-ban
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FESZTIVÁL HETEDSZERRE
A VulkánFesztivál Egyesület és a VulkánSport Egyesület szervezésében június

18. és 20. között kerül megrendezésre a VII. Vulkán Futball Fesztivál. Idén a szer-

vezôk négy kategóriában hirdették meg a tornát: felnôtt, öregfiúk, Old Boys és

nôi kategóriában. A mérkôzésekre a CVSE sporttelepén kerül sor, zömében a

mûfüves, de egyes mérkôzések tekintetében a füves pályán. A felnôtt korosz-

tályt, ahol NB I-es és NB II-es játékosok is nevezhetnek csapatonként korláto-

zott számban, mindhárom napon láthatják majd a kilátogatók. Az 1976 elôtt

született öregfiúk vasárnap lépnek pályára, a hölgyek és az 1971 elôtt született

Old Boys-ok pedig szombaton. Már csak a jó idô hiányzik.
»DOTTO

» APRÓHIRDETÉS

Alsóságon, a Ság hegy tövében 80 m2-es
kertes családi ház eladó. Érdeklôdni:
70/453-4447.

Kétszobás, gázfûtéses családi ház zöld-
övezetben, garázzsal, kerttel, melléképüle-
tekkel Celldömölkön eladó 0670/7713754.

Maratoni csatában nyert a Cell
Celldömölki VSE-Mávépcell Wewalka –
PTE-PEAC 6:4. – Celldömölk, extraligás
asztalitenisz-mérkôzés, vezette: Rosta,
Segyevi.

Páros: Lindner, Fazekas–Muskó, Zwickl
3:2 (-9, -9, 6, 7, 10). Nem kezdett jól a
hazai kettôs, de 0:2-rôl így is fordítani
tudtak Lindnerék (1:0). Egyéni, 1. kör:
Fazekas–Muskó 0:3 (-9, -4, -11). Fazekas
nem találta a ritmust, enerváltan játszott.
Muskó sikere megérdemelt volt. (1:1).
Pagonyi–Zwickl 1:3 (-11, -6, 2, -10).
Pagonyi az elsô szettben még megszo-
rította ellenfelét, és a negyedikben
nyerni is tudott, de összességében jobb
volt Zwickl (1:2). Lindner–Varga 3:0 (10,
10, 1). Az eleje szoros volt, de a végére
felôrölte ellenfelét Lindner (2:2). 2. kör:
Fazekas–Zwickl 1:3 (-7, 8, -7, -9). Zwickl
ellen sem ment Fazekasnak, nem volt ne-
héz dolga a pécsi játékosnak. (2:3).
Lindner–Muskó 3:0 (7, 8, 8). Lindner na-
gyon jó napot fogott ki, és magabiztosan
verte Muskót is (3:3). Pagonyi–Varga 1:3
(-8, 12, -0, -6). Pagonyi nem összponto-
sított eléggé, így fejben veszítette el a
meccset (3:4). 3. kör: Lindner–Zwickl 3:1
(7, 3, -7, 11). Lindner nagyon fontos pil-
lanatban tudott nyerni (4:4). Fazekas–Var-
ga 3:1 (-7, 12, 8, 8). Fazekas a lehetô leg-

jobbkor „rázta meg magát”, a végsô si-
kerhez nagyon kellett ez a gyôzelem.
(5:4). Pagonyi–Muskó 3:2 (-7, 8, 8, -9,
13). Pagonyi az est hôsévé lépett elô,
miután hatalmas csatában, nagy el-
szántsággal játszva, legyôzte a magyar
bajnokot (6:4). 

A bajnoki menetelés legküzdelmesebb,
és egyben leghosszabb mérkôzését lát-
hatták az Alsósági Sportcsarnokba kilá-
togatók. A már biztosan harmadik helyen
végzô Pécs teher nélkül, óriási akarással
feszült neki a bajnoki álmait szövögetô
celli gárdának. A találkozó során fordu-
latos játszmáknak és igazán színvonalas
labdameneteknek lehettünk szemtanúi,
valódi csemege volt ez a mérkôzés az
asztalitenisz kedvelôi számára. Több,
mint három és fél órás csatában szerez-
te meg a gyôzelmet a Celldömölk, és
életben tartotta esélyeit a bajnoki cím
megszerzésére. Ehhez elôször június 4-
én, Budapesten kell legyôzni (bármilyen
arányban!) a Lombard AC együttesét, és
ha ez sikerül, jöhet egy harmadik meccs,
az igazi bajnoki döntô. 
Gyôzött: Lindner 3, Fazekas, Pagonyi, a
Lindner–Fazekas páros illetve Zwickl 2,
Varga, Muskó.

»CSUKA LÁSZLÓ

Vereség
a zárófordulóban
Komárom – Celldömölki VSE-Mávépcell
36:32 (18:16). – Komárom, NB II-es
nôi kézilabda-mérkôzés, vezette: Blaskó,
Dobovai. 
Celldömölk: Mendel–KAZÁRI 5, Szomor-
kovits L. 5, Szomorkovits A. 4, Fûzfa 1,
SZILVÁGYI 7, Farkas. Csere: Tóth 1, Gôcze
4. Horváth, NÉMETH 5, Balogh. Edzô: Sala-
monné Csótár Adrienn. 
Igazából egyik fél számára sem volt komoly
tétje a találkozónak. Fej-fej mellett halad-
va kezdtek a csapatok, és a celliek már az
elején négy ziccert is kihagytak. Az elsô já-
tékrész egészére jellemzô volt a szoros
eredmény, a szünetre azonban a hazaiak
kétgólos elônyt tudtak összehozni. A má-
sodik félóra elején egyenlíteni tudott a Cell-
dömölk, de ekkor jött egy rövidzárlat.
Emberhátrányban lôtt három gólt a Komá-
rom, és ezt az elônyt már nem adta ki a
kezébôl a hazai gárda. Sok gólos mérkô-
zésen, vereséggel zárta a 2009/2010.
évi bajnokságot a CVSE-Mávépcell nôi csa-
pata. Ifi: 37:23 (20:10). Ld.: Varga M. 8,
Dobány 7.

»CSUKA

AZ NB II-ES NÔI KÉZILABDA BAJNOKSÁG ÉSZAK-
NYUGATI CSOPORTJÁNAK VÉGEREDMÉNYE

1.   Gyôri Audi ETO KC III. 22 15 1 6625–519 31   
2.   SZESE Gyôr 22 15 2 5551–516 31   
3.   Sárvári Kinizsi SE 22 14 2 6565–519 30   
4.   Komáromi AC 22 14 1 7599–544 29   
5.   MOGAAC DSE 22 13 2 7582–512 28   
6.   DR LUPO Büki TK 22 12 2 8524–521 26   
7.   CVSE-Mávépcell 22 9 5 8585–566 23   
8.   Hévíz SK 22 9 2 11528–545 20   
9.   Gyôrújbarát Kaps-Vill KSC 22 6 5 11536–569 17   
10.   Alsóörsi SE 22 6 3 13496–516 15   
11.   Kinizsi Bank Tapolca VSE 22 4 4 14473–561 12   
12.   Móri KSC 22 0 1 21441–617 1

A III. SÁG HEGY KUPA – SZOBI TIBOR EMLÉKVERSENY

CELLDÖMÖLKI VONATKOZÁSÚ EREDMÉNYEI – NÔK:

– A hölgyeknél a „B” csoportban elsô helyezést ért el Lennerné Patkó Ildikó, aki

egyben a legjobb celldömölki nôi sakkozó lett.

Az „E” csoportban második helyezett Fürdôs Nóra, harmadik pedig Lenner Luca.

Legutóbbi lapszámunkban megjelent Meg-
tisztult az alsósági evangélikus templom kör-
nyéke c. cikkünk önkéntesei felsorolásából
sajnálatos módon kimaradt a Kemenesal-
jai Trianon Társaság. Olvasóink és az érin-
tettek elnézését kérjük.
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Lombard Pápa Termál FC – Celldömölki VSE 0:3
(0:2)
Pápa, NB III-as labdarúgó-mérkôzés Ba-
kony-csoport, 24. forduló 2010. május 22.
Vezette: Hofbauer D. (Horváth Z., Péntek Zsu-
zsanna).
Pápa: Kovács V. – Domján, Fazekas, Bakos (Fü-
redi 33. p.), Kaszás – Megyesi, Horváth, Né-
meth, Nyári (Tóth Zs. 68. p.) – Magyar (Ne-
mes 59. p.), Patkó. Edzô: Nagy Mihály.
Celldömölk: Tóth J. – Ambrus, Borsos, Kazári,
Györkös (Velencei 82. p.) – Csákvári, Babics,
Süle, Gyôrvári – Kocsis (Baranyai 77. p.), Né-
meth J. (Sebestyén R. 71. p.)  Edzô: Csákvá-
ri Zsolt.
Góllövôk: Kocsis T. (27. p.) és Németh J. (35.
p. ill. 57. p.).

Celldömölki VSE – Badacsonytomaj 1-1 (0-0)
Celldömölk, 250 nézô NB III-as labdarúgó-
mérkôzés Bakony-csoport 25. forduló. 2010.
május 29.
Vezette: Péter G. (Mogyorósi L., Péntek Zsu-
zsanna).
Celldömölk: Tóth J. – Szilágyi, Borsos, Kazári,
Györkös – Csákvári (Baranyai 77. p.), Babics,
Süle, Gyôrvári (Gaál 18. p.), Sebestyén R. (Ve-
lencei 65. p.) – KOCSIS. Edzô: Csákvári Zsolt. 
Badacsonytomaj: Simon – Baumann, Hegedûs,

Fonnyadt, Kiss G. – Bódai, TÓBIÁS, Csala, Nagy
Zs. – Kiss M., Szôcze. Edzô: Török Zoltán.
Góllövôk: Kocsis T. (78. p.) ill. Kiss M. (75. p.)

A sikeres pápai kirándulás és a sikertelen ha-
zai búcsú között még két Magyar Kupa
meccset is játszott a csapat: egyenesági
kiesését érô döntetlent Kemenesmagasiban,
majd vigaszági kiesést eredményezô vere-
séget a Sárvár ellen, ráadásul azt már ha-
zai pályán. Ezeket is beleszámítva olybá tû-
nik, a játékosok korábban megkezdték a le-
vezetést, mintsem azt illett volna. Ahogy
ôsszel Cellben, úgy most Pápán is mûködött
a mentális motiváció, hiszen a fél csapat va-
lamikor Pápához kötôdött egyesületileg. Mo-
tiváltan és eredményesen pörögtek tehát,
megismételve az ôszi celli eredményt.
Ugyanez már inkább az ellenfélrôl volt el-
mondható Kemenesmagasiban, hiszen a
Cellt fogadhatták, ráadásul abban korábbi ját-
szótársaikat. A döntetlen a kiscsapatnak je-
lentett továbblépést, nekünk pedig a tovább-
lépést az egyeneságtól szintén elbúcsúzó Sár-
vár legyôzése jelenthette volna, de az
eredményt már úgyis tudják. A 3-1-es ve-
reségre nem lehet mentség, hogy többször
a kapufa mentette meg a vendégeket a gól-
tól, mert tudni kell nyerni. Tudni kell a meccs

ritmusát kézben tartani, ha kell, gyorsítani,
ha kell, lassítani a játékot, nemcsak átélni
a velünk történteket. Ez az esetlegesség volt
jellemzô a Tomaj elleni meccsen is, bosszan-
tóan sok labdavesztéssel, technikai hibával.
Az alacsony szintre esett nézôszámot ilyen
meccsekkel nem lehet visszahozni, pedig
miért van az egész, ha nem a nézôkért! El-
maradt tehát a hazai szezont záró taps a le-
vonuló játékosoknak, még jó, hogy Németh
József és Gyôrvári Gábor távollétében Kocsis
Tamás hátára vette a csapatot és egy jó 35
méteres szabadrúgás góllal lehûtötte az ér-
demtelenül éledezô vendég-ambíciókat,
így legalább az egy pontot elkönyvelhettük.
A bajnoki zárásra Répcelakon kerül sor jú-
nius 5-én, szombaton 17.00-tól.
Lezárták már viszont a szezont az U19 és az
U16-os csapataink. Az utolsó fordulóban ha-
zai pályán az idôsebbek egy góllal verték a
Répcelakot, ezzel egy ponttal lemaradva a
negyedik helytôl a hatodik helyen végez-
tek. A fiatalabbak nagyon kitömték a rép-
celaki fiatalok hálóját (11-0), ôk a szenzá-
ciós második helyen végeztek a pontvadá-
szatban. Mindkét korosztályt, miként a fel-
nôtt bajnokságot is, a Veszprém nyerte
meggyôzô fölénnyel.

»DOTTO

Az Energy Dabaston TSE 6. éve mûködik Cell-
dömölkön. Versenycsoportjai már több
nemzetközi és hazai versenyen vettek
részt. A Modern Tánccsportok Nemzetközi
Szövetsége Lengyelországban, Lódz városá-
ban 2010. máj. 20–23. rendezte meg idei
világbajnokságát. 67 egyesület, több mint
600 versenyszámmal nevezett. A táncosok
16 féle táncstílusban, különbözô felállások-
ban (egyéni, duó, páros, kiscsoport, formá-
ció), és életkorok szerint (mini, youth, junior,
felnôtt) mérték össze tudásukat. Az idei baj-
nokságra két celldömölki formáció jutott ki. 
A junior funky formáció: Balázsi Rebeka, Er-
délyi Regina, Pethô Franciska, Nagy Patrí-
cia, Németh Réka, Jordanits Marianna,
Vízi Vanessza, Nyéki Daniella, Gálik Dalma,

Tóth Dzsenifer – elsô helyezést szerzett, míg
a felnôtt funky formáció: Józsa Diána,
Csekô Szabina, Mestery Szabina, Gyûrû Lau-
ra, Kóbor Ildikó, Nagy Enikô, Forró Ingrid,

Laki Barbara, Eôry Mónika 2. helyet vívott
ki magának. Rajtuk kívül még elsô helye-
zést szerzett a szombathelyi hip hop youth
kiscsapata Ódor Marcell részvételével.
Gratulálunk az eredményekhez!
A kiutazás nem valósulhatott volna meg a szá-
mos helyi támogató nélkül: MÁVÉPCELL, Cell-
dömölk Város Önkormányzata, Kóbor Trans Kft.,
Bakó TREx Kft., továbbá Ferenczy Fuvarozó Kft.,
Cell Szerviz Trade Kft., Kiscelli Patika, Szent Már-
ton Patika, DP Cell Kft., FM Optika, Fincsi Pék-
ség, Szezám Ajándékbolt, Celldömölki Kábel-
televízió, Park Presszó, Elektroshop, Víz-, gáz-
és fûtéstechnika szaküzlet, Deéné Janics Zi-
ta, Csizmazia László, Benkôné Kovács Andrea,
Kozma Béla, Kovács István.

»LILO

Celli sikerek Lengyelországban

»  S P O R T

Leeresztôfélben labdarúgóink

a gyôztes csapat felkészítô tanárukkal,
galambos mónikával
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Á L L Á S H I R D E T É S
Celldömölki Városi Általános Iskola a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pá-
lyázatot hirdet Celldömölki Városi Általános Iskola testnevelô ta-
nár munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idôtartama: határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idô. A munkavégzés helye: 9500 Celldömölk, Árpád utca 34.
A munkakörbe tartozó feladatok: úszásoktatás az általános
iskola 1–8. évfolyamán. 
A munkakör betölthetôségének idôpontja: A munkakör legko-
rábban 2010. augusztus 1. napjától tölthetô be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 17. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Danka Adél nyújt, a 06 95/420-218-os telefonszámon.

AGRÁRSTATISZTIKAI FELVÉTEL INDUL
A MEZÔGAZDASÁGI TERMELÔK KÖRÉBEN
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a 2010. évi XXIV. törvény alapján
2010. június 1. és június 21. között valamennyi településen általános me-
zôgazdasági összeírást (ÁMÖ) hajt végre. A lakossági adatfelvétel a ma-
gyar agrárstatisztika történetének hetedik teljes körû összeírása,
legutóbb 2000-ben történt hasonló átfogó felvétel. A feladat szüksé-
gességét az indokolja, hogy a legutolsó teljes körû összeírás óta foly-
tatódott a magyar mezôgazdaság átalakulása, emellett újabb kihívás
elé állította az agráriumot az is, hogy 2004-ben Magyarország az Eu-
rópai Unió tagja lett. Az összeírás célja, hogy átfogó képet adjon a dön-
téshozóknak és a gazdálkodóknak egyaránt az átalakulás folyamatá-
ról, a mezôgazdaság jelenlegi szerkezetérôl és az ágazat szereplôinek
helyzetérôl. Az ÁMÖ kiterjed a földhasználat, a növénytermesztés, az
állatállomány részletes feltérképezése mellett a mezôgazdaságban fog-
lalkoztatottak összeírására, a mezôgazdasági szolgáltatások nyújtásá-
ra és igénybevételére, valamint a mezôgazdasági termelési módsze-
rek számbavételére is. Újdonság, hogy a gazdaságokat a legfontosabb-
nak ítélt mezôgazdasági tevékenység földrajzi helyével azonosítják, en-
nek meghatározásához a helyrajzi számot vagy a területalapú
támogatások esetében meghatározott MEPAR-azonosítót használják fel.
A termelôket, egyéni gazdaságokat szakszerûen felkészített összeírók
keresik fel, akik személyes beszélgetés során töltik ki a kérdôíveket.
A KSH érintett munkatársain kívül Vas megyében mintegy 430 szám-
lálóbiztos vesz részt a feladat végrehajtásában. A résztvevôk személy-
re szóló igazolványt kapnak. Az összeírás idôszakában a hivatal mun-
katársai az ingyenesen hívható 06 80/200-224-es telefonszámon ér-
hetôk el, s készségesen válaszolnak az összeírással kapcsolatban fel-
merülô kérdésekre.

H I R D E T M É N Y
Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja 
a tulajdonában lévô alábbi ingatlanait:
• Celldömölk, Zalka u. 56. I/3. szám alatti 75 m2 nagyságú, 2+2 félszobás

társasházi öröklakás és 16 m2 nagyságú garázs a társasház tulajdonában
álló épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt. A lakás
eladási ára: 10.200.000 Ft. A garázs eladási ára: 1.368.000 Ft.

• Celldömölk, Temesvár u. 8. szám alatti, 1156 m2 nagyságú volt Mentôállomás
ingatlana. Eladási ár: 11.600.000 Ft.

• Celldömölk, Vasvári Pál u. 6/a szám alatti 19 m2 nagyságú garázs. Eladási
ár: 1.539.000 Ft.

• Celldömölk Sági u. 111. fsz. 2. sz. alatti 59 m2 nagyságú, egyéb épület
megnevezésû, korábban a posta által használt épületrészt, a társasház
tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal
együtt. Eladási ára: 5.900.000 Ft.

Az ingatlanok megtekinthetôek: telefonon történô elôzetes egyeztetés
alapján munkanapokon 8–16 óráig.
További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelôjénél a
95/525-813-as telefonon kapható.

Immár hagyomány Bobán, hogy a költészet napja tiszteletére rendeznek
irodalmi versenyt. Idén április 9-én tartották ezt a nemes vetélkedôt. Ba-
logh József költô mondott köszöntô szavakat. Kifejezte, mekkora öröm
minden évben visszatérni Bobára, hiszen az iskola, a rendezvény ôrzi a
hitet, a szeretetet, a csendet, a verseket, hogy minden nap varázslat le-
gyen. Ezután szólt József Attiláról, hiszen a költészet napját az ô szüle-
tésnapjával kapcsoljuk össze, aki a mindenséggel mérte magát, és annyi-
ra vágyott a szeretetre, hogy ez a szeretetéhsége megjelent a vissza-vissza-
térô anya-képében, illetve az elveszettség is több versében, köztük a Re-
ménytelenül címûben is: „A semmi ágán ül szivem,/ kis teste hangtalan
vacog,/ köréje gyûlnek szeliden/ s nézik, nézik a csillagok.” Ezután az
iskola tanulói zenés-irodalmi összeállítását hallhattuk és Simó Éva meg-
zenésített József Attila-verseket adott elô.

A vetélkedôn a celldömölki és környéki díjazottak a következôk:
Mesemondó verseny 1–2. o.: II. helyezett: Ambrus Gábor, Általános Is-
kola, Ostffyasszonyfa; III. helyezett: Hajba Domonkos, Általános Iskola, Bo-
ba. Különdíjas: Vidos Natália, Szent Benedek Katolikus Általános Iskola,
Celldömölk.
Mesemondó verseny 3–4. o.: I. helyezett: Mód Laura Judit,  Szent Bene-
dek Kat. Ált. Isk., Celldömölk; II. helyezett: Zolnai Fanni, Ált. Isk., Boba;
III. helyezett: Nemes Attila, Ált. Isk., Boba. Különdíjasok: Bódis Dávid, Ált.
Isk., Boba. Pap Melinda, Ált. Isk. Ostffyasszonyfa; Keszei Máté, Szent Be-
nedek Kat. Ált. Isk., Celldömölk.
Szavalóverseny – versmondás 5–6. o.: I. helyezett: Fábri Ramóna, Bat-
thyány Ált. Isk., Jánosháza; II. helyezett: Kraszni Karina, Ált. Isk.,
Ostffyasszonyfa; Mód Marcell Ferenc, Szent Benedek Kat. Ált. Isk. Cell-
dömölk; III. helyezett: Szepessy László, Ált. Isk., Boba. Különdíjas: Porko-
láb Vivien, Ált. Isk., Boba.
Szavalóverseny – versmondás 7–8. o.:
I. helyezett: Berta Gréta, Ált. Isk., Ostffyasszonyfa; II. helyezett: Persinaru-
Boros Ciprián Timotei, Berzsenyi Dániel Gimn., Celld.; III. helyezett: Baráth
Benjamin, Ált. Isk., Boba. Különdíjas: Varga Anett, Batthyány Ált. Isk., Já-
nosháza.
József Attila vetélkedô: I. helyezett: Bejczi Rebeka, Németh Klaudia, Por-
koláb Adrien Ált. Isk., Boba, Hajmásy Brigitta
II. helyezett: Herbath Laura, Horváth Eszter, Ipsics Áron, Oszkó Ádám Ber-
zsenyi D. Gimn., Celldömölk; III. helyezett: Végh Tamás, Hajba Flórián, Szuh
András, Bakonyi Dániel Ált. Isk., Boba.
A rajzverseny díjazottai: Alsósok: 1. Szerdahelyi Petra 2. o. Szent Bene-
dek Ált. Iskola, Celldömölk; 2. Paczona Bianka 3. o.; Szent Benedek Ált.
Iskola, Celldömölk; 3. Molnár Orsolya 1. o. Szent Benedek Ált. Iskola, Cell-
dömölk. Különdíj: Virág Dorottya Fanni 4. o. Szent Benedek Ált. Iskola, Cell-
dömölk; Felsôsök: 1. Horváth Balázs 8. o. Városi Általános Iskola Alsósá-
gi Tagiskola, Celldömölk; 2. Huszár Anikó 5. o. Városi Általános Iskola, Cell-
dömölk; 3. Horváth Kármen 6. o. Városi Általános Iskola Alsósági Tagis-
kola, Celldömölk. Különdíj: Csajbók András 6. o. Általános Iskola, Boba.
A rendezvény támogatói voltak: a Bobai Önkormányzat, az iskola szülôi
munkaközössége, a celldömölki Apáczai Kiadó, a szegedi Mozaik Kiadó,
a Wewalka Sütôipari Kft. és Farkasné Szakács Anita.

„Rejtelmek, ha zengenek…”

június 14–18. LOVASTÁBOR részvételi díj: 8.000 Ft
június 21–26. OLVASÓ TÁBOR részvételi díj: 8.000 Ft
június 21–26. LOVASTÁBOR haladóknak 

részvételi díj:15.000 Ft
június 28– július 2. LOVASTÁBOR részvételi díj:15.000 Ft
július 26–31. MAGTÁR KÉPZÔMÛVÉSZ TÁBOR 

részvételi díj. 20.000 Ft
augusztus 9–13. TARISZNYÁS TÁBOR

részvételi díj: 8.000 Ft
augusztus 9–13. MAKETTEZÔ TÁBOR

részvételi díj: 8.000 Ft

NYÁRI TÁBOROK 2010
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Triomax fiókrendszerek a Harntól!
Csillapított,teljesen kihúzható önbehúzó fiók, 
50 kg-os teherbírással. (Triomax S 500 mm-es 7.290)

MAGAS FÉNYÛ PET AJTÓLAPOK 10 FÉLE SZÍNBEN!
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Idén is várjuk a kikapcsolódásra vágyó horgászokat. Folyamatos
intenzív telepítés biztosítja a kellemes idôtöltést 1,3 hektáron
110 mázsa ponty, ebbôl 20 mázsa nagytestû 10 kg-tól 23 kg-ig. 

Kínálatunk: Napijegyes horgászat, büfé, filagóriák, stégek, gye-
rekeknek fedett homokozó, játszótér, horgászoknak felszere-
lésük bepakolásához 20 db kiskocsit biztosítunk. Valamint a tó
területén 4 db angol wc található. 
Rövid házirend: Napijegy 1.200 Ft, amely 1 fô 2 bottal való hor-
gászatát engedélyezi. Gyerek napijegy 500 Ft, egy bottal hor-
gászhat. A napijegy nem átruházható, a kísérô nem horgász-
hat a napijegyes botjával. Haltartóba rakni a halat kizárólag
akkor szabad, ha szeretné megvásárolni! 

2010-ben is ENERGO TEAM KUPA!
Az országos nôi döntô augusztusban 

nálunk kerül megrendezésre!

Bôvebb információ:
Karvas Gábor: 06 30/378-60-62,

Karvas–Horváth Zseraldin: 06 30/620-82-73.
A tó közvetlenül Pápa felôl, Sárvár irányába, Borsosgyôr

után jobbra, a fôútvonal mellett található.
A tóról és a nyitva tartásról bôvebben 

a honlapunkon olvashat:

www.strandito.hu

MEGNYITOTTUNK!
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