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Celldömölk központjában
(Dr. Szomraky Z. u. 5.)

a Vízitársulat székházában
udvarról nyíló

59 m2 alapterületû
(2 iroda, 1 raktár
+ 1 mellékhelyiség)
irodahelyiség kiadó.

Érd.: 06 30/298-7733

FELHÍVÁS
A Kemenesvíz Vízíközmű Kft. felhívja Celldömölk lakossága
figyelmét, hogy Celldömölk Város Önkormányzata Kép-
viselőtestületének 189/2010. (VII.8) sz. képviselőtestületi
határozata alapján 2010. augusztus 1-jétől a település folyékony
hulladék szállítását Celldömölk város közigazgatási területén
(Celldömölk, Celldömölk-Alsóság, Izsákfa) a Kemenesvíz Kft. a
Sárvár-Pannonvíz Kft-vel közösen végzi.
Az Önkormányzati rendeletben meghatározott díjnak
megfelelően a folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos köz-
szolgáltatás díja 2.000 Ft + 25% Áfa/m3, így a szennyvíz szip-
pantásért fizetendő díj összesen (bruttó) 2.500 Ft/m3.
Közszolgáltatóként a tevékenység ellátása az alábbi módon
történik: telefonon, vagy faxon történő megrendelés esetén 3
munkanapon belül a kért szolgáltatás elvégzésre kerül.
Rendkívüli helyzet esetében (pl. havária) a lehető legrövidebb
időn belül (hétvégén is) a helyszínre érkezik a szolgáltató
gépjármű. A hívószám: mobil: 30/3376-191, vezetékes telefon:
95/521-001, fax esetében 95/320-249; 95/521-093. A szolgál-
tatás megrendelése levélben is történhet; a megrendeléseket ez
esetben 9600 Sárvár, Ungvár u. 20. valamint a 9500
Celldömölk, Nemesdömölki u. 20. címre kell megküldeni.
Továbbá e-mail formájában a sarvar_pannon@indamail.hu vagy
a kemenesviz@cellkabel.hu címre kérjük megküldeni.
Az ügyfélszolgálati iroda 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.
szám alatt üzemel: hétfőtől péntekig 9.00–16.00 óráig. 9600
Sárvár, Ungvár u. 20. ügyfélszolgálati iroda nyitva tartási ideje:
hétfőtől péntekig: 9.00–14.00 óráig.
A szolgáltatás elvégzése előtt minden esetben időpont-
egyeztetés történik.
A megadott vezetékes és mobil telefonszámok 24 órás (éjjel-
nappal) és a hét minden napján (szombaton és vasárnap is) a
diszpécser szolgálaton működnek.

»KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMÛ KFT.
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AA  fföölldd  ggáázz  áárráá  nnaakk  ddrráá  gguu  lláá  ssaa  aazz  uuttóóbb  bbii
iiddõõ  bbeenn  kkoo  mmoollyy  aannyyaa  ggii  tteerr  hhee  kkeett  rróó  aa  llaa  --
kkooss  ssáágg  rraa,,  eezzéérrtt  eeggyy  rree  kkee  vvee  sseebb  bbeenn  ttuudd  --
jjáákk  ffii  nnaann  sszzíí  rroozz  nnii,,  ééss  kkéénnyy  ttee  llee  nneekk  áátt  áállll  --
nnii  vvee  ggyyeess  ttüü  zzee  llééss  rree..  ÉÉpp  ppeenn  eezzéérrtt  aa  ssaajj  --
ttóó  ééss  aa  mméé  ddiiaa  aazz  uuttóóbb  bbii  iiddõõ  bbeenn  eeggyy  rree
ttööbb  bbeett  ffoogg  llaall  kkoo  zziikk  aa  vvee  ggyyeess  ttüü  zzee  lléé  ssûû
kkaa  zzáá  nnookk  ééggééss  tteerr  mméé  kkee  ii  vveell,,  kkáá  rrooss  --
aannyyaagg--kkii  bboo  ccssáá  ttáá  ssáá  vvaall,,  kköö  vveett  kkeezz  mméé  --
nnyyee  ii  vveell  ––  aammeenn    nnyyii  bbeenn  nneemm  rreenn  ddeell  ttee  --
ttééss  sszzee  rrûû  eenn  hhaasszz  nnááll  jjuukk..  EErr  rrõõll  kkéérr  ddeezz  ttüükk
VVéégghh  SSzzii  lláárrdd  kköörr  nnyyee  zzeett  mméérr  nnöö  kköött..

– Kör nye zet vé del mi szem pont ból a
fos  szi lis tü ze lõ anyag ok kö zül leg elõ -
nyö sebb a gáz, amely a leg ke ve sebb
ter he lõ anya got bo csát ja ki a le ve gõ -
be, má sod sor ban a fa tü ze lés, har mad -
szor pe dig a szén. Mint egy húsz év vel
ez elõtt ép pen azért állt át Eu ró pa, ben -
ne Ma gyar or szág is a gáz fû tés re, mi vel
egy részt biz ton sá go sab ban meg old ha -
tó a ter me lé se és szál lí tá sa, más részt
egy gáz tü ze lé sû ka zán nak ugyan olyan
energialeadás mel lett tö re dé ke a
szen  nye zõ anyag-ki bo csá tá sa, mint
egy szi lárd hal maz ál la po tú nak. Az is az
igaz ság hoz tar to zik, hogy ez sok kal el -
len õr zöt tebb ke re tek kö zött mû köd -
het, mint a töb bi: amíg egy gáz ka zán -
ban ki zá ró lag gáz zal le het fû te ni, ad -
dig egy ve gyes tü ze lé sû be nem biz tos,
hogy csak fát il let ve sze net rak nak, ha -
nem egyéb olyan dol go kat, hul la dé kot
is, ame lyek nek – az égés fo lya mán –
elég ko moly kö vet kez mé nyei le het -
nek az élõ szer ve zet re. A gáz zal va ló
fû tés mint egy húsz évig mû kö dött, de
va ló ban az utób bi idõ ben anya gi okok
mi att egy re töb ben vis  sza áll tak, visz  -
sza áll nak a ve gyes tü ze lés re. 
» Va ló ban van nak, akik a leg kü lön fé -
lébb anya go kat rá dob ják a tûzre…
– Ha ki zá ró lag szén nel il let ve fá val tü -
ze lünk, az még az el fo gad ha tó ka te gó -
ri át ta kar ja. A fa tü ze lés sel kén di oxid
ke rül a le ve gõ be mel lék ter mék ként,
ez, ha víz zel érint ke zik, eb bõl lesz nek a
sa vas esõk. A szén ese té ben a ko rom a
jel lem zõ, ez szi lárd szen  nye zõ anyag,  a
tü dõ hör gõ it te szi tönk re. En nek a ket -
tõ nek ez a hát rá nya. A föld gáz nál meg

in kább a nit ro gén-oxi dok je len te nek
prob lé mát – a gáz ma ga sabb hõ mér -
sék le ten ég el, így a le ve gõ ben lé võ
nit ro gén nit ro gén-oxid dá ala kul. Ér -
dem ben ta lán a gáz fû tés a leg ke vés bé
szen  nye zõ. Ha csak a fen ti fû tõ anyag ok
bár me lyi ké vel fû te né nek azon ban, ez
nem okoz na olyan nagy mér té kû le ve -
gõ szen  nye zést, hi szen mind egyik
égés ter mék ki bo csá tá sa a ha tár ér té -
ken be lül van, a prob lé mát ab ban lá -
tom in kább, hogy az em be rek min den -
fé le ház tar tá si hul la dé kot el éget nek. És
az csak az egy sze rûbb eset, hogy az új -
ság pa pírt dob ják a tûz re. Ott sem a pa -
pír ral van gond, ha nem a fes ték, amely
rá ke rül, olyan szer ves és szer vet len ol -
dó sze re ket tar tal maz, ame lyek égés
so rán rák kel tõ anya go kat sza ba dí ta nak
fel. De saj nos na gyon gyak ran nem -
csak az új ság pa pír ke rül a ka zán ba, ha -
nem a mû anyag ter mé kek is. 
» En nek mi lyen ká ros kö vet kez mé nyei
le het nek?
– A hul la dék ár tal mat la ní tás ra két fé le
le he tõ ség van: a le ra kás és az ége tés.
Van nak hul la dék ége tõk, de ezek szi -
go rú elõ írás sze rint mû köd nek: há rom
mel lék ter mék ke let ke zik: a ha mu és a
per nye, az ener gia, va la mint a füst -
gáz. Ami nem ég el, az a ha mu és a
per nye, az ener gi át jó eset ben hasz -
no sít juk, a füst gáz pe dig szin tén ve -
szé lyes anya go kat tar tal maz. Eze ket
az anya go kat új ra el ége tik, ke ze lik. Az
ott ho ni hul la dék ége tés nél az ener gia
hasz no sít va van, a ha mut – jó eset ben
– be le te szik a hul la dék gyûj tõ edény -
be, de van nak, akik ez zel pró bál ják
meg ol da ni a jég men te sí tést, vagy
egy sze rû en el ás sák a kert ben. Tud ni
kell, hogy a mû anyag ok 80%-a mes -
ter sé ge sen elõ ál lí tott anyag, ma gas
hõ fo kon dioxin ke let ke zik. Ha a mû -
anyag ha mu ját a kert ben ás suk el, ott
fel dú sul nak, a nö vé nyek fel ve szik –
ezek ben ugyan nem okoz prob lé mát,
hi szen a dioxinok ál ta lá ban zsír ban ol -
dód nak, de ha ál la ti vagy em be ri fo -
gyasz tás ra ke rül nek, be épül nek a
DNS-lánc ba, és olyan mó do su lá so kat
okoz nak a szer ve zet ben, ame lyek tor -

zu lá so kat, da ga na tos meg be te ge dé -
se ket okoz nak. 
» Ennek le ve gõ be ke rül ve mi lyen ká -
ros ha tá sa van?
– Le ve gõ be ke rül ve a szen  nye zõ -
anyag-ki bo csá tás az idõ já rás tól függ.
Sze les idõ ben a ki bo csá tott szen  nye zõ
anyag pil la na tok alatt fel hí gul, nem
okoz kü lö nö sebb prob lé mát. Ha fel hõs,
bo rús, szél csen des idõ van, a szen  nye -
zés ér te lem sze rû en ma ga sabb fo kú,
mint ami kor fúj a szél. Az ége tés so rán
hos  szú szén lán cú ve gyü le tek kép zõd -
nek, ezek a tü dõn ke resz tül a szer ve -
zet be jut nak, és kü lön bö zõ – az em ber
szá má ra vég ze tes – mó do su lá so kat
ered mé nyez het nek. A mû anyag ból a
PAH-ok és a dioxinok ke rül nek ki. A
PAH-ok le bom la ná nak, de ége tés so -
rán a le ve gõ be ke rül ve da ga na tos
meg be te ge dést okoz nak. A dioxinok
ége tés so rán át ala kul nak, ezek a leg -
ve szé lye sebb gén mó do sí tó sze rek.
» Mi lyen jog sza bá lyi vo nat ko zá sai van -
nak az ége tés nek?
– Kor mány- és a he lyi ren de let is sza -
bá lyoz za a fen ti e ket: a 306/2010-es a
le ve gõ vé del mé rõl szó ló kor mány ren -
de let, he lyi szinten pe dig a 32/2009
(XI. 20.) a kör nye zet vé de lem he lyi
sza bá lyo zá sá ról szó ló ren de let.

»LOSONCZ ANDREA

Mindegy, mivel fûtünk?
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Helyreállítási munkálatok a Marcal mentén
MMaa  ggyyaarr  oorr  sszzáágg  eedd  ddii  ggii  lleegg  nnaa  ggyyoobbbb,,  ttíízz
eemm  bbeerr  ééllee  ttéétt  ééss  sszzáámm  ttaa  llaann  ssee  bbee  ssüüll  tteett
kköö  vvee  ttee  llõõ  kköörr  nnyyee  zzeett  kkáá  rroo  ssíí  ttóó  kkaa  ttaasszztt  rróó  --
ffáá  jjaa  ttöörr  ttéénntt  22001100..  ookk  ttóó  bbeerr  44--éénn,,  aammii  --
kkoorr  áátt  sszzaa  kkaaddtt  aa  MMAALL  MMaa  ggyyaarr  AAlluu  mmíí  nnii  --
uumm  TTeerr  mmee  llõõ  ééss  KKee  rreess  kkee  ddeell  mmii  ZZrrtt..  ttuu  llaajj  --
ddoo  nnáá  bbaann  lléé  vvõõ  vvöö  rrööss  iisszzaapp--ttáá  rroo  llóó  ggáátt  jjaa..
AAzz  eerrõõ  sseenn  llúú  ggooss,,  mmaa  rróó  kkéémm  hhaa  ttáá  ssúú  iippaa  --
rrii  hhuull  llaa  ddéékk  kkbb..  4400  nnééggyy  zzeett  kkii  lloo  mméé  tteerr  ttee  --
rrüü  llee  tteenn  kkáá  rroo  ssíí  ttootttt  tteerr  mméé  sszzee  tteett,,  llaa  kkootttt
ttee  rrüü  llee  tteett  eeggyy  aarráánntt..

Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely
ne vét nem csak ha zánk ban, de a vi lág
szám ta lan ré szén na po kig, he te kig
em le get ték a kü lön bö zõ mé di ák kép -
vi se lõi. A szen  nye zõ dés a Tor na-pa tak
tel jes élõ vi lá gát ki pusz tí tot ta, er re a
sors ra ju tott a Mar cal Tor na tor ko la ta
alatt fek võ ré sze, mely érin tet te kis -
tér sé gün ket is. A ka taszt ró fa meg tör -
tén te óta fo lya ma to sak a men té si

mun ká la tok. Töb bek kö zött Nemes-
kocsnál a ke reszt gát nál és Szer-
génynél gips  szel pró bál ták meg sem -
le ge sí te ni a mér ge zõ anya go kat. En -
nek ered mé nye kép pen Nemeskocs te -
le pü lés nél már el bon tot ták a ke reszt -
gá tat, a víz mi nõ sé ge is töb bé-ke vés -
bé hely re állt. Meg kez dõd tek az iszap -
kot rá si mun ká la tok az ár tér ben, il let ve
a to váb bi sza ka szo kon a me der kot rás
elõ ké szí té si mun ká la tai foly nak. Az
eh hez szük sé ges út épí tés is meg in -
dult, így a nagy te her au tók el tud ják
majd szál lí ta ni a ki ko tort isza pot. E mi -
att saj nos az út ban lé võ fá kat is ki kel -
lett vág ni. Az isza pot az ar ra ki je lölt aj -
kai tá ro ló ba szál lít ják vis  sza.
A cell dö möl ki ka taszt ró fa vé del mi iro -
da ve ze tõ je, Fódi Kár oly a hely re ál lí tá -
si mun ká la to kat il let ve azok ha tá sa it
rend sze re sen fi gye lem mel kí sé ri.
A szak em ber el mond ta, hogy a Mar cal

tel jes hos  szán meg fog tör tén ni a kot -
rás, en nek vár ha tó be fe je zé si ha tár -
ide je 2011. jú ni us 30. lesz. A Mar cal
fo lyó men tén az öko szisz té ma re ge ne -
rá ló dá sa már el kez dõ dött, de még
sok-sok év nek kell el tel nie a tel jes
gyógy ulá sig.               »TAKÁCS M. TÜN DE

CCeellll  ddöö  mmööllkk  VVáá  rrooss  PPooll  ggáárr  mmeess  ttee  rrii  HHii  vvaa  --
ttaa  llaa  aaddootttt  ootttt  hhoonntt  nneemm  rréé  ggii  bbeenn  aa  CCeellll  --
ddöö  mmööll  kkii  PPooll  ggáá  rrii  VVéé  ddeell  mmii  IIrroo  ddaa  ééss  aa
HHee  llyyii  VVéé  ddeell  mmii  BBii  zzootttt  ssáágg  ááll  ttaall  sszzeerr  vvee  --
zzeetttt  ggyyaa  kkoorr  llaatt  nnaakk,,  mmeellyy  eell  mméé  lleett  bbeenn
ééppíí  tteett  ttee  ffeell  eeggyy  aaddootttt  vvéésszz  hheellyy  zzeett  eell  --
hháá  rríí  ttáá  ssáá  nnaakk  lleegg  ffõõbbbb  mmoozz  zzaa  nnaa  ttaa  iitt..  

A szer ve zõk min den év ben nagy
hang súlyt fek tet nek  a gya kor lat el -
vég zé sé re, hi szen na gyon fon tos,
hogy egy va lós hely zet ben a se gí tõk
fel le gye nek  ké szül ve an nak el há rí -
tá sá ra, il let ve a már meg lé võ károk
eny hí té sé re. Mun ká juk na gyon sok -
ré tû, s hogy mi lyen nagy szük ség
van rá juk, azt a kö zel múlt ban tör -
tént vö rös iszap-ka taszt ró fa is bi zo -
nyí tot ta. Az idei gya kor lat alap hely -
zet ében Csönge–Kenyeri kül te rü let
epi cent rum mal kö ze pes erõs sé gû
föld ren gés tör tént, ami nek kö vet -
kez té ben is me ret len okok ból tûz ke -
let ke zett a tar tály park ban. A ke let -

ke zett nagy men  nyi sé gû füst Cell dö -
mölk Vá ros észa ki ré szét ér te el. Eb -
bõl a hely zet bõl ki in dul va ha tá roz -
ták meg a gya kor la ton részt ve võ
szer ve ze tek és ma gán sze mé lyek
leg fon to sabb fel ada ta it.  Az ak tív
köz re mû kö dõk el sõ sor ban a ka taszt -
ró fa- és pol gá ri vé del mi szer vek és
szer ve ze tek szak em be rei mel lett a
rend vé del mi szer vek, a rend õr ség, a
pol gár õr ség és a tûz ol tó ság, az Or -
szá gos Men tõ szol gá lat, az ÁNTSZ, a
Nyu gat-du nán tú li Kör nye zet vé del mi
Fel ügye lõ ség, a MÁV Cell dö möl ki Ál -
lo más fõ nök ség, a köz mû ve ket üze -
mel te tõ szer ve ze tek he lyi ki ren delt -
sé gei, va la mint a ka ri ta tív szer vek.
Az el mé le ti te en dõk mel lett a gya -
kor lat ban mu tat tak be egy, a ki me -
ne kí tett la kos ság be fo ga dá sá ra be -
ren de zett he lyi sé get a Ke me nes al jai
Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár ban.
Itt a be mu ta tó hely pa rancs no ka, Ko -

vács Im re al ez re des is mer tet te a he -
lyi ség tech ni kai és ad mi niszt rá ci ós
fel tét ele it.
Egy va lós vész hely zet ese tén na gyon
fon tos, hogy a la ko sok fõ leg a sa ját
ér de kük ben min den te kin tet ben
együtt mû köd je nek és se gít sék a
men tés ben részt ve võk mun ká ját.
Ezért na gyon fon tos a fo lya ma tos és
tény sze rû tá jé koz ta tás. Er re a fel -
adat ra köz tiszt vi se lõk és köz al kal ma -
zot tak van nak ki je löl ve. Fódi Kár oly
fõ szer ve zõ, a He lyi Pol gá ri Vé del mi
Iro da ve ze tõ je és gya kor lat pa rancs -
no ka meg kö szön te min den részt ve -
võ nek az ak tív, tu da tos és szak sze rû
mun kát.
Fe hér Lász ló, Cell dö mölk Vá ros pol -
gár mes te re és Ba ra nyai Attiláné dr.,
Cell dö mölk Vá ros jegy zõ je is részt
vet tek a Vé del mi Bi zott ság gya kor la -
tán és ak tív hoz zá szó lá suk kal se gí -
tet ték an nak mun ká ját.            »TMT

Katasztrófa-elhárítási gyakorlat volt városunkban
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AA  22001111//1122--eess  ttaann  éévv  bbeenn  aazz  eell  ssõõ  oosszz  ttáá  --
llyyoo  ssookk  bbee  íírraa  ttáá  ssáá  nnaakk  iiddõõ  ppoonntt  jjaa  mmiinndd  kkéétt
ááll  ttaa  lláá  nnooss  iiss  kkoo  lláá  bbaann  22001111..  áápp  rrii  lliiss  55..  ééss  66..  

» Mi vel vár ják a le en dõ el sõ osz tá lyo so -
kat? – kér dez tük Danka Adélt, a Vá ro si
Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó ját. 
– A múlt év ok tó be re óta já ték ház ke re -
té ben is mer tet jük az is ko lá val az el sõ
osz tály ba in du ló kat. El sõ osz tály ban a
szi lárd ala pok, kész sé gek ki bon ta koz ta -
tá sa mel lett óra rend sze rû en in for ma ti -
kát ta nul hat nak a gyer me kek, dél utá ni
fog lal ko zás ke re té ben pe dig – an nak,
aki igény li – já té kos for má ban ide gen
nyelv ta nu lá sá ra is le he tõ sé get biz to sí -
tunk. Jól mû kö dik úszás szak kö rünk is,
ez min den év fo lya mon vá laszt ha tó.
Ebéd után pe da gó gus kol lé ga kí sé ri a
gye re ke ket a he lyi já ra tos bus  szal a für -
dõ re és vis  sza az is ko lá ba. Fel ké szül tünk
ar ra is, hogy min den év fo lya mon van -
nak olyan kis gyer me kek, akik spe ci á lis
igén  nyel ér kez nek hoz zánk: õket be -
széd fej lesz tõ, fej lesz tõ pe da gó gu sok,
lo go pé dus és pszi cho ló gus vár ják. 
» Két éve mû kö dik az is ko lá ban a sport -
ori en tált osz tály. Mi lyen ta pasz ta la to kat
gyûj töt tek ez alatt az idõ alatt? – kér dez -
tük Kazári Jó zsef test ne ve lõt.
– An nak ide jén a sport ori en tált osz tály
hár mas cél lal jött lét re. El sõd le ges cél
volt, hogy az al só ta go za tos gyer me kek

moz gás igé nyét ki elé gít se. Aki eb be az
osz tály ba jár, már gyer mek kor ban sa ját -
já vá vá lik az egész sé ges élet mód hoz
szük sé ges moz gás. Ez a ké sõb bi ek re is
ki hat, hi szen ez az igény fel nõtt kor ra is
meg ma rad. A kö vet ke zõ cél az volt,
hogy ha eze ket a gye re ke ket va la mi -
lyen szin ten vá lo gat juk, spor to ló vá ne -
vel jük. Az el múlt évek ta pasz ta la tai
alap ján ki je lent he tem, hogy az eb ben a
kor osz tály ban ver se nyez tet he tõ gye re -
kek 90%-a in nen ke rül ki. A har mad la -
gos cél pe dig az volt, hogy egy ma ga -
sabb szin tû úszás ok ta tást nyújt sunk a
sport ág iránt ér dek lõ dõk nek. A fen ti cé -
lok hoz ren del tünk egy esz köz rend szert:
amíg a töb bi osz tály nak há rom test ne -
ve lés óra van az óra rend jé be épít ve, a
sport ori en tált osz tály nak öt: két óra
úszás egész éven át – ez ar ra elég, hogy
a gyer mek meg ta nul jon úsz ni. A má sik
há rom órá ját ga ran tál tan test ne ve lõ
tart ja tor na te rem ben. A dél elõt ti re épül
rá a dél utá ni fog lal ko zás: kü lön fé le
sport ági edzé se ken vesz nek részt, úgy
mint úszás, szi vacs-ké zi lab da, lab da rú -
gás, kö tél haj tás. 
El mond ha tom, hogy ez a for ma na gyon
be vált, nagy irán ta az ér dek lõ dés. Az al -
só ta go za tos gyer me kek nagy moz gás -
igé nye hív ta élet re, és õk szí ve sen vál -
lal nak min den moz gá sos fel ada tot.

»LA

Sport ori en tált osz tály az el sõ sö knek Tanulói
laptop-program
a Városi Általános
Iskolában
Újabb pro jekt meg va ló sí tá sa van

fo lya mat ban az ál ta lá nos is ko lai

ok ta tás mód szer ta ná nak és esz -

köz rend sze ré nek fej lesz té se ér de -

ké ben. A Ta nu lói lap top-prog ra -

mot Cell dö mölk Vá ros Ön kor -

mány za ta  a Tár sa dal mi Inf rast ruk -

tú ra Ope ra tív Prog ram ke re té ben

meg hir de tett  A pe da gó gi ai mód -

szer ta ni re for mot tá mo ga tó in for -

ma ti kai inf rast ruk tú ra fej lesz té se

cí mû pá lyá za ti fel hí vás ra be nyúj -

tott pro jekt je alap ján el nyert 49

mil lió fo rin tos tá mo ga tá sá ból va -

ló sít ja meg. Az in téz mény négy

te lep he lyén ha ma ro san 370 ta nu -

lói és tizenöt ta ná ri lap top já rul

majd hoz zá a ta nu lók ké pes sé ge i -

nek fej lesz tés éhez.

Más fél éve fo lyik vá ro sunk ban az
Esély egyen lõ sé gi prog ram vég re haj -
tá sa Cell dö mölk Vá ro sá ban pá lyá zat
vég re haj tá sa, mely nek ke re te in be lül
a vá ros köz ok ta tá si in téz mé nye i ben
fõ leg a hát rá nyos, il let ve a hal mo zot -
tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek
óvo dai és is ko lai elõ me ne tel ének,
fej lesz té sé nek és fej lõ dé sé nek, az ál -
ta lá nos is ko lai ta nu lók ér dek lõ dé si
kö ré nek meg fe le lõ pá lya vá lasz tá sá -
nak, va la mint az óvo da, ál ta lá nos is -
ko la és a kö zép is ko lák kö zöt ti együtt -
mû kö dés nek tar tal mi ele me i bõl áll.
A pro jekt kö zel 50 pe da gó gus be vo -
ná sá val va ló sul meg. En nek a pá lyá -
zat nak a ke re te in be lül került sor a
Cell dö möl ki Mû sza ki Szak kö zép- és
Szak is ko lá ban né met nyel vi ve tél ke -

dõ re, ame lyen a Vá ro si Ál ta lá nos Is -
ko la és EPSZ 7–8. év fo lya mos HH-s és
HHH-s di ák jai, va la mint a kö zép is ko la
9. és 10. év fo lya mos szak is ko lai és
szak kö zép is ko lai ta nu lói vet tek részt.
Ös  sze sen hat cso port mér te ös  sze tu -
dá sát. A né met nyel vi ve tél ke dõ cél ja
volt a ta nu lók mo ti vá lá sa az ide gen
nyelv ta nu lá sá ra, a nyel vi órá kon el -
sa já tí tott is me re tek al kal ma zá sa, va -
la mint a tan anyag ban nem, vagy csak
rész ben meg je le nõ országismereti té -
mák fel ele ve ní té se, új is me re tek
szer zé se a cél nyel vi or szá gok ról.
A ve tél ke dõ fõ szer ve zõ je Soós And -
rea igaz ga tó he lyet tes, né met sza kos
ta nár volt, aki a ve tél ke dõ ki emelt
cél já nak te kin tet te a ta nu lók ide gen
nyel vi kom mu ni ká ci ó já nak fej lesz té -

sét, il let ve a tár sas- és egyéb kom pe -
ten ci ák el sa já tí tá sát és az együtt mû -
kö dést.
A ve tél ke dõt Sipos Ti bor igaz ga tó és
Szomju Ta más, a pá lyá zat szak mai
ve ze tõ je nyi tot ták meg. A jó han gu la -
tú, já té kos ve tél ke dõ vé gén min den
részt ve võt kis tár gyi aján dék kal lep -
tek meg a szer ve zõk.

»TAKÁCS M. TÜN DE

Nyelvi vetélkedõ az esélyegyenlõség jegyében
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AA  BBiinnddeerr  KKfftt..  sszzáázz  mmiill  lliióó  ffoo  rriinntt  uunnii  óóss  ttáá  --
mmoo  ggaa  ttáásstt  nnyyeerrtt  eell  aa  NNyyuu  ggaatt--DDuu  nnáánn  ttúú  llii
OOppee  rraa  ttíívv  PPrroogg  rraamm  TTee  lleepp  hheellyy  ffeejj  lleesszz  ttééss
ccíí  mmûû  ppáá  llyyáá  zzaa  ttii  kkii  íírráá  ssáánn..  AA  332244  mmiill  lliióó  ffoo  --
rriinn  ttooss  öösssszz  kköölltt  sséégg  vvee  ttéésstt  mmeegg  hhaa  llaa  ddóó  bbee  --
rruu  hháá  zzááss  bbóóll  úújj  üüzzeemm  ccssaarr  nnoo  kkoott  ééppíí  ttee  nneekk..

En nek tá mo ga tá si szer zõ dé sét ír ták alá
2011. feb ru ár 2-án. A szer zõ dés kö té -
sen je len volt Ko vács Fe renc, Vas Me -
gye Köz gyû lés ének el nö ke is, aki el -
mond ta, min den ne mû fej lesz tés nek
örül a tér ség ben. Mun ka hely te rem tés
szem pont já ból a me gyé nek két ne u -
ral gi kus pont ja van: egyik a Vas vá ri, a
má sik a Cell dö möl ki Kis tér ség, pe dig
mind ket tõ nek meg van az adott sá ga
ah hoz, hogy a vál lal ko zá sok meg ves -
sék a lá bu kat. A fen ti be ru há zás sal
még szo ro sab bá vá lik az ipa ri együtt -
mû kö dés a Binder Kft.-vel, hi szen a
324 mil lió fo rin tos össz költ ség ve té sû
pro jekt uni ós for rás ból 100 mil lió fo -
rin tot nyert, a több mint 200 mil lió fo -
rin tot a gaz da sá gi tár sa ság vál lal ta
ma gá ra. És mi vel a jó ipar és a jö võ zá -
lo ga a jó szak kép zés, em lí tést tett a
Cell dö möl ki Mû sza ki Szak kö zép- és

Szak is ko lá ról is, ahol ma gas szin tû sza-
k kép zés fo lyik. 
Hermann Binder, a Kft. ügy ve ze tõ je
rö vi den be mu tat ta vál lal ko zá sát: a
Binder vál la lat cso port ma gyar or szá gi
le ány vál la la ta, a Binder Kft. 1995-ben
ala kult, Csöngén 1999 óta mû kö dik si -
ke re sen. Cé gük fõ pro fil ja az ipa ri lé te -
sít mé nyek és erõ mû vek acél épít -
mény-al ko tó ele me i nek pre cíz gyár tá -
sa és ös  sze sze re lé se. Há rom gyár csar -
no kot épí tet tek már az évek fo lya mán,
ez most a ne gye dik épí té si fá zis. Ösz  -
szes sé gé ben mint egy más fél mil li árd
fo rin tos be ru há zás ról be szél he tünk. Az
uni ós tá mo ga tás sal épü lõ új üzem csar -
nok kal jö võ be ni ka pa ci tá sa ik bõ vül -
het nek. A ter vek sze rint egy új, 36×90
m-es, föld szin tes, acél váz-szer ke ze tû
csar no kot épí te nek, egy szin tén acél
szer ke ze tû ma gas rak tár ral, ahol a fel -
hasz ná lás ra vá ró fém le me ze ket tá rol -
ják. A csar nok ból le vá lasz tott rész szin -
tén alap anyag tá ro lá sá ra szol gál, de
eb ben az üzem rész ben kap nak he lyet
a szo ci á lis blokk he lyi sé gei és egy ap -
ró cikk rak tár is. A 2700 m2 alap te rü le -
tû üzem csar nok ba – a ha té kony és kor -

sze rû mun ka vég zés ér de ké ben – be -
épí te nek egy le mez haj lí tó au to ma ta
gép sort és új he gesz tõ he lye ket is ki -
ala kí ta nak. 
Portschy Ta más, a Planex ter ve zõ iro da
ügy ve ze tõ je örö mét fe jez te ki, hogy
is mét õket vá lasz tot ták a ter ve zés hez.
Nem az el sõ meg ren de lé sük ez a cég -
tõl, hi szen 1998-ban az el sõ üzem csar -
no kot is õk ter vez ték. Most más jel le -
gû ki hí vá sok kal ta lál koz tak, mint ko -
ráb ban, hi szen más tech no ló gi ai el vá -
rá sok nak kell meg fe lel ni. Az új üzem -
épü let a magasraktárral együtt brut tó
3560 m2 alap te rü le tû. Portschy Ta más
el mond ta még, hogy a je len le gi mun -
ka azért ki hí vás szá muk ra, mert az
épü lõ üzem csar no kot most ugyan egy
meg ha tá ro zott ren del te tés re ter vez -
ték, de tech no ló gia vál tás ese tén kön  -
nyen át le het ala kí ta ni. Ter ve zés kor a
meg ren de lõ igé nyét tar tot ták szem
elõtt, és igye kez tek meg fe lel ni a kor -
sze rû tech no ló gi ai kö ve tel mé nyek nek.
A ki vi te le zõ ne vé ben Szi ta Sán dor, a
Va si Tan dem Kft. ügy ve ze tõ je be szélt a
fel hasz ná lan dó anya gok men  nyi sé gé -
rõl és mi nõ sé gé rõl.
A pá lyá zat egyik leg fõbb je len tõ sé ge,
hogy si ke rült meg tar ta ni 78 fõ mun ka -
erõt, sõt az új üzem csar nok ban újabb
10 fõt tud nak fog lal koz tat ni. Ez a mint -
egy 90 fõ a kör nyék rõl: Csöngérõl,
Vönöckrõl, Cell dö mölk rõl jár ide dol -
goz ni. El mond ha tó te hát, hogy a
Binder cég a kör nyé ken élõ 90 csa lád -
nak nyújt biz tos meg él he tést.

»LOSONCZ AND REA

Kö ve ten dõ pél da a kis tér ség ben

HERMANN BINDER, A BINDER CÉG ÜGY VE ZE TÕ JE ÉS BREZNOVITS IST VÁN, A NYU GAT-DU NÁN TÚ LI RE GI O NÁ LIS FEJ LESZ TÉ SI ÜGY NÖK SÉG ÜGY VE ZE TÕ

IGAZ GA TÓ JA ALÁ ÍR TÁK A TÁ MO GA TÓI SZER ZÕ DÉST

Kö szö net nyil vá ní tás
AA  KKeemmeenneessssöömmjjéénnii  BBeerr  zzssee  nnyyii  KKöözz  --
aallaa  ppíítt  vváánnyy  kköösszzöönnii,,  hhooggyy  jjöö  vvee  ddee  --
lleemm  aaddóó  jjaa  11%%--áávvaall  ttáá  mmoo  ggaatt  ttaa  aa  ttee  --
llee  ppüü  lléé  ss  ffeejj  llõõ  ddéé  sséétt  sszzooll  ggáá  llóó  ttee  vvéé  --
kkeennyy  sséé  ggeett..

AAmmeenn    nnyyii  bbeenn  aazz  iiddeeii  éévv  bbeenn  iiss  mmeegg  --
ttiisszz  tteell  nnéé  aazz  aallaa  ppíítt  vváá  nnyytt  aaddóó  jjaa
11%%--áávvaall,, nnyyii  llaatt  kkoo  zzaa  ttáánn  aa  

18864989-1-18
aaddóó  sszzáá  mmoott  ttüünn  tteess  ssee  ffeell..
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SSzzéé  ppeenn  ggoonn  ddoo  zzootttt  uudd  vvaarr  ééss  ttééll  vvíízz  iiddee  jjéénn
iiss  aa  nnöö  vvéé  nnyyeekk  sszzee  rree  ttee  ttéé  rrõõll  áárruull  kkoo  ddóó
kkeerrtt  ffoo  ggaa  ddootttt  mmiinn  kkeett  BBaazzssiikkaa  JJóó  zzsseeff  nnééll,,
JJóó  zzssii  bbáá  ccssii  nnááll,,  aammii  kkoorr  mmeegg  lláá  ttoo  ggaatt  ttuukk,,
hhooggyy  mmûû  vvéé  sszzee  ttéé  rrõõll  kkéérr  ddeezz  zzüükk..  AA  kkuu  ttyyaa
vvíí  ggaann  ccssaa  hhooll  ggaazz  ddáá  jjaa  lláá  bbáá  nnááll,,  vviizzss  llaatt
mmiinn  kkeett..  GGaazz  ddáá  jjaa  kkeedd  vvee  sseenn  ccssii  ttíítt  jjaa  ttüü  rree  --
lleemm  rree  llaa  kkóó  ttáárr  ssáátt..
EEllõõbbbb  aa  bbiirr  ttoo  kkoott  ttee  kkiinntt  jjüükk  mmeegg,,  aammiitt  JJóó  --
zzssii  bbáá  ccssii  ggyyeerr  mmee  kkee  kkéénntt  sszzee  rreett::  aa  kkiiss
kkeerr  ttii  ttaa  vvaatt,,  aammeellyy  bbee  ffaaggyy  vvaa  sseemm  hhéétt  --
kköözz  nnaa  ppii  lláátt  vváá  nnyyooss  ssáágg,,  kköö  rrüü  llöött  ttee  nnöö  vvéé  --
nnyyeekk,,  ffáákk,,  ddíísszz  bbookk  rrookk,,  sszzõõ  llõõ,,  mmaajjdd  aazz  eerr  --
ddõõ  sszzéé  llee  ééss  aa  sszzáánn  ttóó  fföölldd..  IIllyyeenn  kkoorr  ttéé  lleenn,,
aammii  kkoorr  sszziinn  ttee  mmiinn  ddeenn  ppii  hheenn,,  sszzuunn    nnyyaadd,,
iihh  llee  tteett  ééss  eerrõõtt  mmee  rríítt  aa  tteerr  mméé  sszzeett,,  hhooggyy
ttaa  vvaasszz  rraa  tteell  jjeess  ppoomm  ppáá  jjáá  bbaann  ttüünn  ddöö  kkööll  --
jjöönn  aa  hhaa  ttáárr..  AA  ffáákk  hhûû  vvöö  sséé  bbeenn  mmaajjdd  jjóóll
ffoogg  eess  nnii  nnyyáá  rroonn  aazz  aall  kkoo  ttááss,,  aa  ffeess  ttééss......
AA  sszzoo  bbaa  mmee  llee  ggéé  bbeenn  aazz  ttáánn  mmeegg  eellee  vvee  --
nneedd  nneekk  aa  rréégg  mmúúlltt  ttöörr  ttéé  nnéé  sseeii,,  eesseemméénnyyeeii
ééss  JJóó  zzssii  bbáá  ccssii  mmee  ssééll::

– 1934-ben szü let tem Csombrádon (So -
mogy me gyé ben), ál ta lá nos is ko lás ko -
rom ban, Mernyén, ha to di kos vol tam,
ami kor a ta ní tónk be ho zott egy szál vi rá -
got, hogy raj zol juk le. Le raj zol tam, és jól
si ke rült. Itt fe dez ték fel, hogy van ér zé -
kem a kép zõ mû vé szet hez. Így ke rül tem
1948-ban Bu da pest re a Kép zõ- és Ipar -
mû vé sze ti Gim ná zi um ba. Tud ja, mi lyen
vi lág volt ek kor fent Pes ten? A nyu godt
kis fa lum ból, ahol ha be men tem a kam -
rá ba, ha éhes vol tam és vág tam egy
sze let ke nye ret vagy kol bászt (már ha
Rá ko si ha gyott va la mit, a pad lás söp ré -
sek ide jén) – kö hög egyet iro ni ku san –
be ke rül tem egy olyan vi lág ba, ahol éhe -
zés volt és ro mok min de nütt... 3 év vel a
há bo rú után. Nem bír tam so ká ig, pár hó -
nap után ha za jöt tem.
» És mi tör tént azu tán, hogy hazajött? -
kér de zem, és Jó zsi bá csi már mond ja is:
– Édes apám a kert jét gon doz ta, így Pécs -
re ke rül tem, a cisz ter ci ek gim ná zi u má -
ba. Mi u tán a rend fel osz lott, mert az ál -
lam fel osz lat ta a pa pi ren de ket, át ke rül -
tem az épí tõ ipa ri tech ni kum ba, de nem
tud tam foly tat ni az is ko lát, mert nem
volt „elég szegény” a csa lá dom. Az tán
mun ká ba áll tam Ka pos vá ron, majd jött a
ka to na ság. De tud ja, én ak kor sem tud -
tam el sza kad ni az al ko tás tól. Nem eb bõl

él tem, hi szen gyár ban dol goz tam, így az
al ko tás nem kény szer, ha nem ön ki fe je -
zés ma rad ha tott.
» Úgy tu dom, a fõ is ko lát is el kezd te...
– Fel vé telt nyer tem az Ipar mû vé sze ti Fõ -
is ko lá ra, de alig kezd tem el a ta nul má -
nya i mat, jött 1956 ok tó be re, és ez is
meg sza kadt. A po li ti ka is mét köz be szólt.
Ké sõbb a mun ka fi ze tést, meg él he tést
ho zott, ezért az tán nem aka ró dzott a
biz to sat egy bi zony ta la nért, az al ko tás
örö mét a kény sze rért el hagy ni.
» Ho gyan tud ta ös  sze egyez tet ni a mun -
kát a csa lá dot és az al ko tást? 
– A sors va la hogy min dig meg ad ta, hogy
a gon do la ta i mat, el kép ze lé se i met meg -
va ló sít has sam: a csa lá dom tá mo gat ta
ezt a hó bor to mat – csak így be szél sze -
ré nyen Jó zsi bá csi a sok-sok fest mény rõl,
fa ra gás ról és dom bor mû rõl... – Vol tak
idõ szak ok, ami kor nem volt ked vem fes -
te ni, ak kor nem erõl tet tem, de egy idõ
után min dig vis  sza tér tem hoz zá. Ez ná -
lam úgy mû kö dik, hogy jön egy öt let és
ki gon do lom, ho gyan tu dom el ké szí te ni. 
» Jó zsi bá csi nagy utat tett meg, míg itt
kö tött ki vi dé kün kön. Hogy ke rül tek Ka -
pos vár kör nyé ké rõl ide, Külsõvatra?
– Ami kor mind a ket ten nyug dí ja sok let -
tünk a ma má val, el ha tá roz tuk, hogy ve -
szünk egy kis pa raszt há zat va la mi nyu -
godt, csen des kis fa lu ban, az Õr ség ben,
Kõ szeg kör nyé kén vagy a Ba kony ban, és
ott el él de gé lünk éle tünk vé gé ig. Az tán,
ami kor Il di kó lá nyo mék meg tud ták,
hogy mi re ké szü lünk (Il di kó fér je ide-
valósi), azt mond ták, se ho va más ho va
csak ide köl töz he tünk. Nem kel lett vol na
ne kem ek ko ra ha tal mas te lek, hi szen itt

ren ge teg a mun ka – nem mint ha fél nék
tõ le, en gem mun ká val meg ijesz te ni
nem le het, de mi lesz ve lem, ha meg -
öreg szem, most még csak idõs vagyok…
– és Jó zsi bá csi ne vet, csak ne vet, és ve -
le ne ve tünk mi is... 
» Jó zsi bá csi so kat ol vas? 
– Ma már saj nos a sze mem mi att csak
ke ve set tu dok, de ré gen ren ge te get, fõ -
leg a tör té nel mi, mû vé szet tör té ne ti
köny ve ket sze ret tem, a szép iro da lom
an  nyi ra nem von zott. Ami kor a mû te -
rem be jár tam, ak kor éj fé le kig ol vas tam,
reg gel meg men tem dol goz ni a gyár ba.
Nem so kat alud tam, de ak kor még na -
gyon fi a tal vol tam. Ha za men tem szom -
bat dél után anyám hoz – ak kor még nem
volt sza bad szom bat –, és csak alud tam.
Va sár nap meg va cso ráz tam, az tán fe lül -
tem a vo nat ra és irány vis  sza,
Kaposvárra…
» Vis  sza tér ve Jó zsi bá csi mun ká i ra:
mennyi idõ alatt szü le tik meg egy-egy
al ko tás?
– Az sok min den tõl függ… elõ ször is az
em ber agy ban „meg kom po nál ja”, el be -
szél get ma gá val, hogy ho gyan, mi lyen
tech ni ká val tud ja megvalósítani… Van,
mi kor egy fél nap alatt ös  sze áll egy al ko -
tás, de van olyan ké pem is, ami hó na po -
kig ké szült, és még min dig nem ér zem,
hogy el ké szült. Azért a ki ál lí tás után – Jó -
zsi bá csi nak szep tem ber ben volt ki ál lí tá -
sa a Vul kán Gyógy- és Él mény für dõ kon -
fe ren cia ter mé ben – még vagy nyolc ké -
pet készítettem… Jöj je nek, néz zék meg
a mû ter me met! – Jó zsi bá csi szí ve sen in -
vi tál ben nün ket a nagy szo bá ba. Elõ ke -
rül nek ré gi és új fest mé nyek, fo tó zunk,
Jó zsi bá csi pe dig ma gya ráz za, me sé li a
ké pek tör té ne tét, mi lyen öt let tõl ve -
zérel ve és mi lyen tech ni ká val ké szül tek.
Köz ben kér dez és fi gye li az ar cun kat –
vé le ményt nem vár, hi szen min den ott
van a szemekben… a töb bi csak máz. Ki -
fe lé me net az tán még meg cso dál juk Jó -
zsi bá csi bronz dom bor mû ve it és fa ra gá -
sa it. Min den itt van: a mû vé szi sza bad -
ság, az al ko tás örö me, múlt, je len és a
jö võ. El kö szö nünk, jó egész sé get kí vá -
nunk Jó zsi bá csi nak. Fel töl tõd ve, kis sé
vo na kod va té rünk vis  sza a je le nünk be,
Cell dö mölk re...     

»H. BENKÕ LIL LA

Bazsika Jó zsef, a szí nek ih let te ké pek fes tõ je
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Liszt Fe renc és
a mû vé sze tek
A mû ve lõ dé si köz pont if jú sá gi ko -
moly ze nei hang ver seny-bér le té -
nek so ros ren dez vé nye ként a Liszt
Fe renc-em lék év hez kap cso ló dó an
Liszt Fe renc és a mû vé sze tek cím -
mel mu tat ta be ze nés-ver ses elõ -
adá sát He ge dûs End re Liszt Fe -
renc-dí jas vi lág hí rû zon go ra mû -
vész és Moh ácsi At ti la szín mû -
vész, feb ru ár 14-én. 
A re per to ár ban elõ ször a Szó zat
hang zott el Moh ácsi At ti la sza va -
la tá ban, majd Liszt Fe renc nek a
Him nusz és a Szó zat hang ja i ra
írott fan tá zi á ja csen dült fel He ge -
dûs End re zon go ra já té ká ban. Az
iro da lom hoz és a 14. szá zad ba
vis  sza nyúl va az olasz köl tõ, Pet -
rar ca 104. szo nett jé nek el hang zá -
sa után an nak Liszt Fe renc ál tal
szer zett ze nei vál to za tát is mer -
het ték meg a kö zön ség so ra i ban
ülõ di á kok, majd a mû vé sze tek
to váb bi ös  sze kap cso ló dá sa ként
egy Raffaello fest mény ele ve ne -
dett meg a mu zsi ka hang jai ál tal.
Az El jegy zés cí mû al ko tás nyo mán
ke let ke zett A holt köl tõ sze rel me
cí mû me lo drá ma, me lyet He ge -
dûs End re zon go ra kí sé re té vel mu -
ta tott be Moh ácsi At ti la.    

»RA

A Soltis La jos Szín ház is mét me se já ték -
kal bõ ví tet te elõ adás-re per to ár ját a kö -
zel múlt ban. A ke rek er dõ négy szög le te -
sí té se cí mû me se já ték pre mi er jét feb ru -
ár 6-án tar tot ták a ka ma ra szín ház ban. 
A négy szög le tû ke rek er dõ cí mû Láz ár
Er vin me se alap ján ké szült elõ adást
B. Pé ter Pál ren de zé sé ben vit ték szín re
a soltisosok. Mint azt a ren de zõ el mond -
ta, el sõ sor ban az örök klas  szi kus nak szá -
mí tó me se sze rep lõi fog lal koz tat ták, és
úgy gon dol ta, mind nyá jan elég kor sze rû
me se hõ sök ah hoz, hogy fel ve gyék a
ver senyt a mai, nagy költ ség ve té sû, ho -
lly woo di pro duk ci ók ban lát ha tó sze rep -
lõk kel. Mind emel lett nem tûn nek ós di -
nak, és nem olyan nyel vet be szél nek,
vagy olyan vi lág ban él nek, ami tõ lünk,
il let ve a mai gye re kek tõl tá vol áll.
Mikka-makka, Vacskamati, Ló Szerafin,
Döm-dödöm és tár sa ik ma is kön  nyen
be lop ják ma gu kat a gye re kek szí vé be,
ahogy élet re kel tõ ik is ha mar szí vük be
zár ták õket a megannyi pró ba so rán.

A négy szög le tû ke rek er dõ önál ló me sék
fü zé re, me lyet a sze rep lõk sze mé lye
tesz egy sé ges sé, hi szen az er dõ la kók
mind an  nyi an kü lö nös, kü lönc egyé ni sé -
gek, akik né ha ön ma guk kal, né ha egy -
más sal ke rül nek konf lik tus ba. Csö kö nyös
ter mé sze tük, ka land ja ik azon ban a kis -
sze rû vi tá kon túl mu tat va a má sik el fo ga -
dá sá nak ta nu lá sá ról szól nak, il let ve ar -
ról, hogy mi lyen ne héz fel ad ni uk úgy
ön ma gu kat, hogy va la mi ér té ke sebb ré -
szé vé vál has sa nak. En nek az el fo ga dás -
nak lesz az alap ja a sze re tet és a kö zös -
ség ere je, amely akár ta nul ság ként is
szol gál hat a gye rmek és a fel nõtt közön-
ség szá má ra egy aránt. 
A me se já ték kal ter mé sze te sen tá jol ni is
fog a szín ház csa pa ta, vár ha tó an kö rül -
be lül há rom ezer kis gyer mek is mer he ti
meg me gye szer te a ke rek er dõ la kó i nak
éle tét, emel lett ér kez tek meg hí vá sok a
fõ vá ros ból, és fesz ti vá lok ra is sze ret né -
nek el jut ni Láz ár Er vin me sé jé vel.  
A Soltis La jos Szín ház tár su la ta a kö zel -
múlt ban egy ötfel vo ná sos drá mát is
szín re ál lí tott Ka to na Im re ren de zé sé -
ben. Al bert Ca mus: Az iga zak cí mû mû -
vé bõl ké szült szín da ra bot ffeebb  rruu  áárr  2266--áánn
ééss  2277--éénn 19 órai kez det tel te kint he tik
meg az ér dek lõ dõk a ka ma ra szín ház ban. 
A szín ház tíz év vel ez elõtt te le pült Cell -
dö mölk re, en nek ap ro pó ján ös  szeg zõ és
jö võ ter ve zés re vo nat ko zó kerekasztal
be szél ge tést szer vez nek, már ci us 7-én
15 óra kor a ka ma ra szín ház épü le té ben. 

»REINER ANI TA

Modern mese, klasszikus értékek

Kér dé sünk
Há nya dik éve vár ja a Sör gö dör a ven dé -
ge it? A be kül dõk kö zött egy db
ajándékcsomagot sor so lunk ki.

Be kül dé si ha tár idõ: 2011. március 4.
Cí münk: ujkemenesalja@gmail.com,
vagy  Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár II. emelet 9. számú iroda
(Dr. Géfin tér 1.)

Az élet nem a születéssel kezdõdik
A cell dö möl ki Ke me nes al jai Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyvtár szü lés re és anya -
ság ra készíti fel azo kat az ér dek lõ dõ ket, akik gyer me ket vár nak, kér dé seik van -
nak. Amennyiben sze ret né nek töb bet tud ni a vá ran dós ság szép sé ge i rõl, ne héz -
sé ge i rõl, va la mint ter hes tor ná val sze ret né nek fi zi ka i lag jó kon dí ci ó ban ma rad ni,
22001111..  mmáárr  ccii  uuss  1100-tõl, mmiinn  ddeenn  ccssüü  ttöörr  ttöö  kköönn  1166  óórráá  ttóóll ter hes tor ná val egy be kö töt -
ten vár ják az ér dek lõ dõ ket: 

SSzzeeiiffrriiddnnéé  KKiiss  OOll  ggaa  szü lész nõ: 0066  7700//661155--99557788 és
VVaassss  BBéé  llaa  gyógy tor nász: 0066  2200//448800--11774477..
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Hazai alkotó gazdag képanyaga

�� MMáárr  ccii  uuss  22.. (szer da) 1177..0000  óórraa
–Kerekítõ – öl be li já ték klub. Ciróga-
tós-höcögtetõs-dögönyözõs-mondó-
kázós-éneklõs vi dám fog lal ko zás
0–3 éves ko rig. Ve ze ti: Fálmon Eri ka.
Rész vé te li díj: 500 Ft.

�� EGY MÁS RA HAN GOL VA – sze re tet nyel vek
a csa lád ban – Soós At ti la, a Nyi tott
Szem mel Ma ga zin fõ szer kesz tõ jé nek
elõ adás so ro za ta

�� MMáárr  ccii  uuss  33..  (csü tör tök) 1177..3300  óórraa –
Az ered mé nyes kom mu ni ká ció tit ka I.
– Mi ért nem ér tik a fér fi ak a nõk
nyel vét?

�� MMáárr  ccii  uuss  1177..  (csü tör tök) 1177..3300  óórraa –
Az ered mé nyes kom mu ni ká ció tit ka
II. – Mi ért nem ér tik a nõk a fér fi ak
nyel vét?

�� MMáárr  ccii  uuss  2244.. (csü tör tök) 1177..3300  óórraa –
Ki hord ja a nad rá got? Mo dern fér fi és
nõi sze re pek vagy sze rep cse rék?

�� MMáárr  ccii  uuss  44.. (pén tek) 1100..0000  ééss
1144..0000  óórraa – Csiz más kan dúr – me -
se szín ház a Nek tár Szín ház mû vé -
sze i nek elõ adá sá ban.

»PROGRAMAJÁNLÓ

BBaannyyóó  GGyyuu  llaa  mmûû  vvéésszz  ttaa  nnáárr  aall  kkoo  ttáá  ssaa  ii  bbóóll
nnyyíílltt  kkii  ááll  llíí  ttááss  aa  mmûû  vvee  llõõ  ddéé  ssii  kköözz  ppoonntt
ggaa  lléé  rrii  áá  jjáánn,,  ffeebb  rruu  áárr  1111--éénn..  AA  ttáárr  llaa  ttoott,,
mmeellyy  aa  mmûû  vvéésszz  jjuu  bbii  llee  uu  mmii,,  ttii  zzee  ddiikk  kkii  ááll  --
llíí  ttáá  ssaa,,  PPáállnnéé  HHoorr  vváátthh  MMáá  rriiaa  iinn  ttéézz  mméénnyy  --
vvee  zzee  ttõõ  nnyyii  ttoott  ttaa  mmeegg..  

Az al ko tó élet út ját mél tat va el hang -
zott, hogy a mû vé sze tek alap ja it Rács
Reich Im re ipar mû vész nél ta nul ta, má -
ig õt tart ja el sõ ran gú mes te ré nek. A
ter mé szet sok ol da lú sá gát exp res  szív
erõ vel áb rá zo ló Banyó Gyu la ké pe in a
Ke me nes al ja tá jai, a Ság hegy lan kái
mint ked venc té mák kö szön nek vis  sza.
Ezek mel lett cso da szép vi rá gok, csend -
éle tek, kü lön bö zõ év szak ban és han -
gu lat ban pom pá zó tá jak, ter mé sze ti

szép sé gek, vá ros ké pek va rá zsol ják el
a ké pe i ben gyö nyör kö dõ ket. Tech ni ká -
ját te kint ve el sõ sor ban olaj jal és akril-
lal ve ti vá szon ra a ki fe jez ni kí vánt té -
má kat. A kez det ben hob bi ként in dult
al ko tó te vé keny ség má ra hi va tás sá
nõt te ki ma gát a nyug dí jas Banyó Gyu -
la szá má ra. Ezt mi sem bi zo nyít ja job -
ban, mint hogy a mû ve lõ dé si köz pont -
ban ki ál lí tott negy ven két fest mény zö -
me a 2010–2011-es év fo lya mán ké -
szült.
„Egy kép nek üze ne tet kell hor doz nia,
el kell gon dol kod tat nia a né zõt, mint
egy köl te mény nek, és úgy kell hat ni
rá, mint egy ze ne mû nek” – ol vas ha tó
a meg hí vón. Ott és ak kor együtt is volt
min den, hi szen a szem nek ked ves lát -

vány mel lett a mu zsi ka hang jai is ha -
tot tak az Ádám Je nõ Ze ne is ko la Alap -
fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény ta -
ná rá nak és nö ven dé ke i nek köz re mû -
kö dé sé ben.                           »R. ANI TA

OL VA SÁS RA  AJÁNL JUK

Nemrégiben mu tat ták be Kósa And rás
egye te mi ta nár: ÉR TEL MI SÉ GI KÖ RÖK -
BEN - Egy ma te ma ti ka pro fesszor fel -
jegy zé sei cí mû köny vét.  Cell dö möl -
kön is so kan je len vol tak a ren dez vé -
nyen (pél dá ul ott ül tek a pad sor ok ban
az író hely ben la kó osz tás tár sai), Bu -
da pes ten pe dig kü lö nö sen so kan je -
len tek meg. Bu da pes ten a je len lé võk
kö zött sok re ál ér tel mi sé git is le he tett
lát ni. Ez ma gá tól ér te tõ dõ, hi szen a
hall ga tó sá got ér de kel te, nem csak az
ér tel mi sé gi ek hely ze te, ha nem a ma -
gyar köz élet ben be töl tött ki emel ke dõ
sze re pe is.
A no vel lás kö tet ös  sze sen 43 el be szé -
lést tar tal maz. A fe je zet cí mek is na -
gyon ta lá ló ak, so kat el árul nak a könyv
tény le ges tar tal má ból. Ime: a., Is ko lák
kö rül, b., In nen – on nan, c., „Ó én édes
ha zám, Te szép Ma gyar or szág”, d., Al -
ma ma te rem, e., Jár tom ban – kel tem -
ben. A kö tet ben ol vas ha tunk rö vid el -
be szé lé se ket volt ta ná ra ink ról (Ka ti ca
1, 2.), a leg hí re sebb ma gyar ma te ma -
ti ka pro fes  szo rok ról: Riez Fri gyes rõl,
Fej ér Li pót ról és Szász Pál ról.
Emel lett meg je le nik egy-két olyan
sze mély is, aki ket a szer zõ szü lõ föld jé -

rõl is mer (Sá ri ka, Edit ke). Be te kin tést
nye rünk a szer zõ bu da pes ti éle té be, ír
az õt ért meg pró bál ta tá sok ról és a kül -
föld ön el töl tött öt esz ten dõ rõl (Ró ma,
Chi le, Moszk va stb.). A tör té ne te ket
egy sze rû en és vi lá go san me sé li el,
akár csak írói pél da ké pe, Pe tõ fi. „Pél -
da mu ta tó an pon tos és ugyan ak kor
egy sze rû fo gal ma zás mód ja, szép ma -
gyar nyel ve ze te ré vén a könyv ol va sá -
sa iga zi szel le mi él ve ze tet nyújt.” - ír -
ja az Aján lás ban pro fes  szor tár sa, Var -
ga Zol tán. Ez a könyv szép pél dá ja a
Kis fa ludy Sán dor, Arany Já nos és Ju -
hász Gyu la nyel vén fel nõtt ma gyar író -
nak, akik nek pél dá ját (egy sze rû sé gét,
vi lá gos sá gát és pon tos sá gát) mód -
szer ta ni szem pont ból kö ve ti. Ki tû nõ a
könyv azért is, mert szer zõ je õszin tén
ra gasz ko dik szü lõ föld jé hez, Ke me ne -
sal já hoz. A könyv bõl nem csak el be -
szé lé se ket, tör té ne te ket is mer he tünk
meg, ha nem to vább gon do lás ra kész -
te tõ kér dé se ket is.
Mi, egy ko ri celli osz tály tár sak pe dig
büsz kék va gyunk ar ra, hogy Kósa And -
rás a kö rünk bõl va ló. Leg újabb köny -
vé ben nem csak ne künk, ha nem az
egész ma gyar ér tel mi ség nek irányt és
célt mu tat.

» DR. TUNGLI GYU LA
NYUG. FÕ IS KO LAI TA NÁR
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„A le ány ka jól ne vel ve /Lesz ne mé nek
gyön gye, fé nye; /Szíve és eré nye által/ A
csa lád’ leg szebb re mé nye. /És hogy a lány -
kák szí vé be /Oltsák az erény vi rá gát:
/Létre hoz tad itt a nõi /Zárdát s an nak is -
ko lá ját. /Míg e zár da – s is ko lá nak /Fog vi -
rul ni mû kö dé se: /Alkotójának a nép nél
/Élni fog há lás em lé ke.” (Jeney Er nõ:
Öröm dal. Író dott Hollósy Jusztinián dömölki
apát sá gá nak 25. év for du ló já ra, 1899-ben.)

A cell dö möl ki pol gá ri Le ány is ko lát és a
hoz zá tar to zó zár dát Hollósy Jusztinián
(1818-1900) dömölki apát ala pí tot ta
1891-ben, ke me nes al jai mun kál ko dá sá -
nak 17. évé ben. Az in téz mény ve ze té sé vel
az Is te ni Sze re tet Le á nyai Tár su la tát
(Societas Filiarum Divinae Caritatis, FDC)
bíz ta meg, akik ak kor ra már több, mint
húsz esz ten dõs ok ta tá si ta pasz ta la tok ra te -
kint het tek vis  sza Ma gyar or szá gon. 
A rend ma is mû kö dõ, élet erõs, pá pai jo gú
nõi szer ze tes kong re gá ció, amely ok ta tá si
és ka ri ta tív in téz mé nyek so ro za tát üze -
mel te ti szer te a vi lág ban. Az 1868-ban M.
Franziska Lechner (1833-1894) ba jor ta ní -
tó nõ ál tal Bécs ben ala pí tott tár su lat cél ja a
vi dék rõl a vá ros ba ke rült, fi a tal és ta pasz -
ta lat lan szol gá ló le ány ok ki szol gál ta tott
hely ze tén va ló vál toz ta tás volt, a le á nyok
ki kép zé se, ok ta tá sa, el he lyez ke dé sük se gí -
té se és ré szük re öreg ott ho nok lé te sí té se
ál tal. Az ala pí tás után két év vel, 1870-ben
már Ma gyar or szá gon is mû kö dött a tár su -
lat. A gyors fej lõ dés az aláb bi ada to kon is
le mér he tõ: 1877-ben 1 ház ban 15, 1910-
ben 10 ház ban 171, 1930-ban 11 ház ban
200, 1950-ben, a rend szétszórattatásakor
12 ház ban 270 nõ vér élt. (A Ma gyar Ka to -
li kus Le xi kon ada tai alap ján.) Az 1940-es
évek ele jé re karitatív szer ve ze te ik meg tar -
tá sa mel lett már fõ képp óvo dá kat és is ko -
lá kat üze mel tet tek, Vas me gyé ben Cell dö -

möl kön és Toponáron (ma Ka pos vár ré sze). 
Az ala pí tó Lechner Fran cis ka anya ál tal
még 1893-ban meg fo gal ma zott Ne ve lé si
Sza bály zat itt-ott ugyan már meg mo so -
lyog ta tó majd nem 120 esz ten dõ táv la tá -
ból, ös  szes sé gé ben azon ban még min dig
hi he tet le nül kor sze rû nek mond ha tó: egy
ér zé keny, gyer mek-cent ri kus el vek alap -
ján fel épí tett ne ve lé si rend szer rõl kap ha -
tunk ké pet rész le te i nek ol va sá sa kor: 
„1. §. Azon nõ vér kit az is ko la, vagy az in -
té zet ve ze té sé vel megbiztak, õr köd jék,
hogy a fel ügye let a gyer me kek nél, ugy az
is ko lá ban, mint azon kivül lel ki is me re tes
le gyen, ve zé rel je azt az okos ság és sze re -
tet. Has son oda, hogy a gyer me kek egyen -
lõ bá nás mód ban ré sze sül je nek, egyes nö -
ven dé kek nek kü lö nös elõ nyök ben va ló
részesitését a le he tõ ség sze rint aka dá lyoz -
za meg. Az ifjuság sze me éles és át ha tó,
már a ter mé sze tes ész is mond ja ne kik,
hogy ha son lók közt egye sek kü lö nös elõ -
nyök ben nem ré sze sül het nek.
3. §. Kü lö nö sen nagy ta pin ta tos ság gal kell
a ju tal ma zá sok nál és bün te té sek nél el jár -
ni. Az eb bõl szár maz ha tó vis  sza élé sek el -
ke rü lé se vé gett nincs meg en ged ve a test -
vé rek nek az in té zet, vagy is ko lák ve ze té -
sé vel megbizott test vér tud ta nél kül egy
gyer me ket szigorubban meg bün tet ni. 
4. §. Tel je sen el len kez nék a ne ve lés alap -
el ve i vel, ha egy gyer mek nél ugyan azon
hi ba több szö ri el kö ve té se mi att a ja vu lás
le he tõ sé gé rõl le mon da nánk. Egy gyer me -
ket foly to no san in te ni, má sok elõtt
megszégyeniteni, meg bün tet ni a leg na -
gyobb ta pin tat lan ság, mert nem csak a be -
csü let ér zést tompitják el, ha nem el ke se re -
dik a tanitónõ iránt, és nem csak ké sza kar -
va fog hi bá kat el kö vet ni, ha nem má so kat
is ar ra csá bit, csak azért, hogy az il le tõ test -
vért bos  szant has sa.
6. §. A jel le mek kü lön fé le sé ge, a gyer me -
kek elõb bi élet mód ja, egyé ni sé ge rend-
kivüli ne héz sé ge ket gördithet a ne ve lés
ut já ba. Azért a gyer me kek nek elõb bi élet -
vi szo nya it, ural ko dó haj la ma it, hi bá it és
egész sé gi ál la po tát ne csak az in té zet
prefektája, ha nem az el sõ kézimunkatan-
itónõ, sõt, na gyobb in té ze tek nél a má so -
dik is is mer je. 
16. §. A szük ség te len ki adá sok el ke rü lé se
vé gett és pe da gó gi ai okok nál fog va is óha-
jt juk, hogy az ide gen nyel vek és ze ne tan-
itásánál ugyan azon tan esz kö zö ket (köny -
ve ket, kot tá kat) hasz nál ják a Tár su lat min -

den há zá ban, ki vé tel csak azon eset ben
van, ha a kü lön fé le nyel vi vi szo nyok azt le -
he tet len né ten nék. 
22. §. A gyer me kek nek a vi dám sá got meg
kell en ged ni, ne hogy a tulságos szi gor kö -
vet kez té ben az õ nyilt sza bad ter mé sze tük
kép mu ta tás sá és tet te tés sé fa jul jon. A jó
pél da a leg jobb tanitómester.  
24. §. Min den hó nap ban lá to gas sa meg a
fõ nök nõ a ház tar tá si is ko lát és gyõ zõd jék
meg sze mé lye sen, hogy a tanitást gya kor -
la ti irány ban ve ze tik-e? Nem ta nul nak-e
olyan tár gya kat, me lyek nek hasz nát ké -
sõbb nem ve szik, csak szük ség te le nül
gyöt rik õket ve le.
31. §. Bár megszivlelnék a nõ vé rek, kik

má sok ne ve lé sé re van nak hi vat va, mily
nagy, mily fön sé ges és mily nagy fe le lõs -
ség gel já ró hi va tal ez, ak kor min de nek -
elõtt ön ma guk meg szen te lé sé re tö re ked -
né nek: csak az le het má sok nak biz tos ve -
ze tõ je a jó ban, ki ma ga is meg szok ta a he -
lyes utat jár ni.” (Internátusi sza bá lyok
Lechner M. Fran cis ka anyától.)   

A celli pol gá ri le ány is -
ko la egyik leg hí re sebb
nö ven dé ke két ség kí vül
az a Sza bó Ilo na (1894-
1986) volt, aki Sza bó
M. Irén né ven 1941 és
1971 kö zött, har minc
esz ten de ig volt az Is te -
ni Sze re tet Le á nyai Tár -
su la tá nak bu da pes ti tar to mány fõ nök nõ je,
és aki mind eh hez Ke me nes al ja fõ vá ro sá -
ban, az egy ko ri Kiscellben ka pott in dít ta -
tást. A to váb bi ak ban az õ vis  sza em lé ke zé -
se i bõl idé zek: „Egyik celli bú csú já rás után
édes anyám és a nagy né ném ar ról be szél -
get tek, hogy mi lyen szé pen, ren de zet ten
men tek az is ko lás gye re kek a temp lom ba
az apá cák ve ze té sé vel és mi lyen szé pen
vi sel ked tek ott. Majd át te re lõ dött a be széd
az apá cák ra. Én az egész be szél ge tés bõl
fõ leg ezt je gyez tem meg: az apá cák éle te
szép élet, õk nem men nek férj hez, egé -
szen Is ten nek szen te lik ma gu kat, né me -
lyek be te ge ket ápol nak, má sok ta ní ta nak.
Az õ jám bor be szél ge té sük, mint evan gé li -
u mi mag hul lott a lel kem be, ott jó ta laj ra
ta lált és a szer ze te si hi va tás csí rá zott ki be -
lõ le. So kat gon dol kod tam a hal lot tak ról,
von zott a szer ze te si élet, vé gül el ha tá roz -
tam, hogy én is apá ca le szek, még pe dig
“celli apá ca.” (Irén tar to mány fõ nök nõ vis-
sza em lé ke zé sel. A fo tó a Vi o la ut cai zár da
tulajdona.)

FOLYTATJUK

»KUPI MIKLÓS

Volt egy szer egy is ko la...
Az Is te ni Sze re tet Le á nyai Tár su la ta Cell dö möl kön 

A CELL DÖ MÖL KI RÓ MAI KA TO LI KUS LE ÁNY IS KO LA KO RA BE LI FO TÓ JA.
(A KÉ PES LAP VIDA LE VEN TE TULAJDONA)

SZA BÓ M. IRÉN
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Bellovics
Diána

Braunmüller
Ju dit

Gosztonyiné
Tor ma
Ma ri ann

Tomor
Ist ván

Meg kér dez tük
» vá la szol tak Milyen szolgáltatásokat használ a fürdõn?

»KÉR DEZ: REINER ANI TA »FOTÓ: H. BENKŐ LILLA

Elég gyak ran já rok a für dõ re,
hi szen a szink ron úszók edzõ -
je va gyok. A szol gál ta tá sok
kö zül a sza u nát rend sze re sen
igény be ve szem, és a
sódézsa egész ség re gya ko rolt
jó té kony ha tá sát is sok szor ki -
hasz ná lom. A gyak ran meg -
ren de zett egész ség na po kat
és az el sõ al ka lom mal le bo -
nyo lí tott fitness na pot is jó
kez de mé nye zés nek tar tom,
hi szen jó, ha mi nél több for -
má ban tu dunk gon dos kod ni
az egész sé günk meg õr zé sé -
rõl. En nek ér de ké ben ter mé -
sze te sen úsz ni is szok tam, és
a me leg vi zes me den cé ben is
áz ta tom ma gam.   

Az infraszaunát rend sze re sen
lá to ga tom, ha von ta két szer
egy-egy órá ra igény be ve -
szem. El sõ sor ban az im mun -
rend szer erõ sí té sé re, a be teg -
sé gek meg elõ zé se cél já ból
tar tom hasz nos nak. Emel lett
a gõz ka bint, a sódézsát és a
mas  százst is ki pró bál tam
már, ezek mind egyi két jó nak
ta lá lom. Ös  szes sé gé ben elé -
ge dett va gyok a für dõ szol -
gál ta tá sa i val, de a pén te ki
hos  szú nyit va tar tást meg -
hagy hat ták vol na, és még
olyan irány ban fej lõd het ne a
lé te sít mény, hogy té len is el
le hes sen töl te ni hos  szabb
idõt gye rek kel.

Na gyon kö zel áll a szí vem -
hez a celli für dõ, hi szen fel -
nõtt fej jel itt ta nul tam meg
úsz ni, és az óta is törzs ven -
dég nek szá mí tok. Sze re tem
ezt a he lyet, és mi vel lét ele -
mem a moz gás, így he ten te
két szer rend sze re sen já rok
úsz ni, és a jakuzzit is sok szor
hasz ná lom. Ha von ta egy-két
al ka lom mal sza u ná zom is.
Min den te kin tet ben meg va -
gyok elé ged ve a für dõ szol -
gál ta tá sa i val, sõt ter ve im
közt sze re pel egy csoportos
tré ning, mely az Új já szü le tés
a víz ben cí met vi sel né, ez ál -
tal is sze ret ném nép sze rû sí -
te ni für dõn ket.

Amíg Cellben lak tam, rend -
sze res ven dé ge vol tam a für -
dõ nek. Most Sár vá ron élek,
de ha ha za lá to ga tok, min -
den al ka lom mal el jö vök a
Vul kán für dõ be. El sõ sor ban
az úszás mi att jö vünk a csa -
lá dom mal, de elég gyak ran
igény be ves  szük pél dá ul az
infraszaunát is. A sódézsát,
aro ma te rá pi át, mas  százst is
né hány szor ki pró bál tuk már,
ezek mind egyi ke tet szik, va -
la mint a gõz ka bint tar tom
még na gyon ked ve zõ ha tá -
sú nak. Szá mom ra a moz gás
a lé nyeg, és az egész ség
meg õr zé se, en nek ér de ké -
ben reg ge li úszás ra is já rok.

Kedves Olvasóink!

Amen  nyi ben sze ret te it név nap juk, szü le tés nap juk, bal la -
gá suk, há zas sá gi év for du ló juk stb. al kal má ból vi dám hir de -
tés sel sze ret né meg lep ni, la punk ban ezen túl meg te he ti.
Egy hir de tés 1/8 ol da lon je le nik meg, igény sze rint fo tó val
vagy anél kül. Dí ja mind két eset ben: 2500 Ft. A le köz len dõ
anya got az ujkemenesalja@gmail.com cím re vár juk.

FFFFüüüürrrrddddőőőőnnnnaaaapppp
március 7-én, hétfőn
fantasztikus napi belépőjegyekkel
(300–600 Ft) szabadban élvezhető
gyógyvizes jakuzzi használattal.

Nőnapi ajándékutalvány
igény szerinti összeállításban
már 470 forinttól.

VULKÁN FÜRDÕ

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÕ
Celldömölk, Sport u. 8. � T.: 06 95/525-070

www.vulkanfurdo.hu

AAAA    mmmmeeeeggggffff iiiizzzzeeeetttthhhheeeettttőőőő
mmmmiiiinnnnőőőősssséééégggg !!!!

Nyerteseink
Leg utób bi lap szá munk kér dé -
se így hang zott: ho gyan mó -
do sul a Vul kán für dõn a gyó-
gy ásza ti rész leg nyit va tar tá -
sa? A he lyes vá lasz: az idõ tar -
tam nem vál to zik, csak a für -
dõ nyit va tar tá sá hoz iga zod -
va ked den, szer dán és pén te -
ken 10.00 óra kor kez dõ dik a
gyógy ásza ti ke ze lé sek idõ -
pont ja, il let ve ugyan eze ken a
na po kon az ed di gi 

18.00 óra he lyett 19.00 óra -
kor zár a gyógy ászat.
A he lyes meg fej tést be kül dõk
kö zül Páliné Mol nár Ilo ná nak
(Cell dö mölk, Pe tõ fi S. u. 30.)
és Udvardy Szil vi á nak (9500
Cell dö mölk, Ko dály Z. u. 5/c.
fsz.) ked ve zett a sze ren cse.
Mind ket ten egy-egy db két -
sze mé lyes na pi je gyet nyer -
tek sza u na-hasz ná lat tal, me -
lyet a Vul kán für dõ re cep ci ó -
ján ve het nek át. Gra tu lá lunk!
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Jó han gu la tú, lát vá nyos nem zet kö zi úszó ver seny szín he lye
volt feb ru ár 5–6-án a Vul kán für dõ. A ha gyo mány te rem tõ
szán dék kal meg hir de tett ver seny há zi gaz dá ja a Cell dö möl ki
Vul kán Vízisport Egye sü let volt, fõ ren de zõ je pe dig Es küdt Ro -
land ve ze tõ edzõ. A két nap alatt 24 ver seny szám ban 87 ver -
seny zõ mér te ös  sze tu dá sát ki lenc egye sü let kép vi se le té ben
4 nõi és 4 fér fi kor osz tály ban. Ös  sze sí tés ben a leg ered mé nye -
seb ben a Szom bat he lyi Víz mû SC spor to lói sze re pel tek, mö -
göt tük a sor rend az aláb bi ak sze rint ala kult: Dél-Za lai Víz mû
SC, Ba jai SVSC, Vul kán Vízisport, Esz ter go mi Úszó Klub, Pá pai
SE, TJ Sumperk (CZ), Szen tes Vá ro si Úszó Klub és Delfin-Tiffer
21 SE. Ez utób bi egye sü let ver seny zõi sze re pel tek vi szont a
leg ha té ko nyab ban, hi szen a pénz dí jas egyé ni LEN pont szám
ver senyt mind a nõi, mind a fér fi ka te gó ri á ban meg nyer ték. A
szá mí tás alap ja az el ért ered mény nek az ak tu á lis vi lág csúcs -
hoz va ló vi szo nyí tá sá ból fa kad – a vi lág csúcs ér 1000 pon tot –,
eh hez ké pest a ver seny leg jobb ide jét 828 pont tal Nagy Ré ka
úsz ta 200 nõi gyor son. Mi vel ezen kí vül is több 700-800 pon -
ton fe lü li tel je sít mény is akadt, el mond ha tó, hogy ilyen szem -
pont ból is szín vo na las volt a vá ros el sõ nem zet kö zi úszó ver -
se nye. Az egyé ni pont ver seny ben va ló rész vé tel hez több ver -
seny szám ban is rajt hoz kel lett áll ni, így mint egy 500 ne ve zés
alap ján ala kult ki a sor rend. A gyõz te sek mel lett a leg jobb há -
rom celli LEN pon tos ös  sze tett ered mé nyét tün tet jük fel: 

Foly ta tó dik a kézis sze zon

MMKKBB  VVeesszzpp  rréémm  KKCC  IIII..  ––  CCeellll  ddöö  mmööll  kkii  VVSSEE  2288--2200  ((1144--88))..  ––
VVeesszzpp  rréémm,,  NNBB  IIII--eess  fféérr  ffii  kkéé  zzii  llaabb  ddaa--mméérr  kkõõ  zzééss,,  vvee  zzeett  ttee::  MMuurr  --
vvaaii,,  SSzziillvváássii.. CCVVSSEE:: MÉSZÁRICS – Sali 1, Rozmán, Lendvai 2,
Sko da 5, Kazári 4, Berghoffer 5. CCssee  rree:: OR BÁN (ka pus),
Benczik 3, Ludvig, Som lai, Ahmetovics. EEddzzõõ:: Kósa Ot tó. Az
elõ ze tes pa pír for má val mit sem tö rõd ve kez dett a celli csa -
pat a do bo gó ért küz dõ ha za i ak el len. A mér kõ zés el sõ fe lé -
ben egyen ran gú el len fél volt Kósa Ot tó együt te se, ám az el -
sõ já ték rész kö ze pén rá kap csol tak a veszp ré mi ek. A fél idõ re
már hat gó los volt a ha za i ak elõ nye, és a má so dik fél órá ban
sem en ged tek ki, így a vé ge si ma lett. IIffii:: 46-21 (19-13). 

���

SSZZEESSEE  GGyyõõrr  ––  CCeellll  ddöö  mmööll  kkii  VVSSEE--SSwwiieetteellsskkyy  1166--2255  ((55--1100))..  ––
IIkkrréénnyy,,  NNBB  IIII--eess  nnõõii  kkéé  zzii  llaabb  ddaa--mméérr  kkõõ  zzééss,,  vvee  zzeett  ttee::  ÕÕrrii,,
SSzzaallaayynnéé.. CCeellll  ddöö  mmööllkk:: SZA BÓ – KAZÁRI 4, NÉ METH V. 4,
SZOMORKOVITS A. 5, VLASICH, FAR KAS B. 1, FAR KAS A. 3. CCssee  --
rree:: GÕCZE 8, Fü löp, Hor váth, Sza bó M., Var ga M., Recse. EEddzzõõ::
He gyi Gá bor. Nem ígér ke zett kön  nyû nek a ta lál ko zó, en nek
el le né re re me kül kezd tek a celli lá nyok. A gyõ ri ek nem iga -
zán ta lál ták a rit must, nem tud tak újí ta ni já té kuk ban. A CVSE
vé de ke zés ben és tá ma dás ban is fe gyel me zett volt, és en -
nek kö szön he tõ en ma ga biz to san õriz te elõ nyét az egész
mér kõ zé sen. IIffii:: 17-27 (8-12). »CSU KA LÁSZ LÓ

FFéérrffii  kkaatteeggóórriiaa::  

1. Nagy Péter (1985) Delfin-Tiffer 21 SE D1 korosztály 3136 pont
10. Vass István (1995) Vulkán Vízisport C1 korosztály 2027 pont
21. Vass Péter (1998) Vulkán Vízisport B1 korosztály 1451 pont
23. Fekete Csongor (1999) Vulkán Vízisport A1 korosztály 1423 pont

AAzz  eeggyyeess  vveerrsseennyysszzáámmookkbbaann  aazz  aalláábbbbii  cceellllddöömmööllkkii
éérrmmeess  hheellyyeezzéésseekk  sszzüülleetttteekk::

C2 50 mell 2. Hegyi Viktória 0:44.02 351
D2 50 mell 2. Csehó Judit 0:34.72 715
A1 50 gyors 3. Fekete Csongor 0:31.43 337
D2 400 vegyes 3. Csehó Judit 5:15.44 668
B1 400 vegyes 3. Vass Péter 5:45.39 389
C1 400 vegyes 2. Vass István 5:11.52 530
D2 200 mell 2. Csehó Judit 2:40.50 719 
A1 100 hát 2. Fekete Csongor 1:15.50 364
C1 100 hát 1. Vass István 1:10.64 444
C2 200 gyors 3. Németh Réka 2:31.45 464
B1 200 pillangó 2. Vass Péter 2:48.02 321
C1 200 pillangó 2. Vass István 2:27.81 472
A1 50 hát 1. Fekete Csongor 0:35.06 368
C1 50 hát 2. Vass István 0:33.12 437
A1 100 mell 2. Fekete Csongor 1:32.96 271
C2 100 mell 2. Hegyi Viktória 1:34.35 358
D2 100 mell 2. Csehó Judit 1:16.18 680
A1 50 pillangó 3. Fekete Csongor 0:37.66 244
C1 50 pillangó 3. Vass István 0:29.67 499
D2 50 pillangó 3. Csehó Judit 0:32.74 514
A1 200 hát 2. Fekete Csongor 2:44.82 354
D1 100 gyors 2. Zammit Mark 1:02.29 466
C2 100 gyors 3. Németh Réka 1:10.42 451

»DOTTO

Pezsgett a víz – I. Nemzetközi Úszóbajnokság

NB III Bakony Csoport
tavaszi menetrendje

03. 06. vasárnap 14.30 ZTE II. – CVSE

03. 12. szombat 14.30 CVSE – Balatonfüred

03. 20. vasárnap 15.00 Lipót – CVSE

03. 26. szombat 15.00 CVSE – Haladás II.

04. 02. szombat 16.00 MTE – CVSE

04. 09. szombat 15.30 CVSE – Badacsonytomaj-Tapolca

04. 17. vasárnap 16.00 Sárvár – CVSE

04.23. szombat 16.00 CVSE – Répcelak

04. 30. szombat 16.30 Hévíz – CVSE

05. 07. szombat 16.30 CVSE – Pápa II.

05. 14. szombat 16.30 Sopron – CVSE

05. 21. szombat 17.00 CVSE – Várpalota

05. 28. szombat 17.00 Bük – CVSE

06. 04. szombat 17.00 Csorna – CVSE

06. 11. szombat 17.00 CVSE – Kõszeg

NNõõii  kkaatteeggóórriiaa::  

1. Nagy Réka (1986)  Delfin-Tiffer 21 SE D2 korosztály 3224 pont
5. Csehó Judit (1994) Vulkán Vízisport D2 korosztály 2782 pont
14. Németh Réka (1998) Vulkán Vízisport C2 korosztály 1688 pont
18. Hegyi Viktória (1998) Vulkán Vízisport C2 korosztály 1412 pont
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BBüü  kkii  TTKK  ––  CCeellll  ddöö  mmööll  kkii  VVSSEE--SSwwiieetteellsskkyy
WWeewwaallkkaa  11::99..  ––  BBüükk,,  EExxtt  rraa  llii  ggaa  aasszz  ttaa  llii  ttee  --
nniisszz--mméérr  kkõõ  zzééss,,  vvee  zzeett  ttee::  KKiissss,,  SSttrreenngg..  

PPáá  rrooss:: Szûcs, Bari–Kriston, Fa ze kas 3-2 (-
8, 8, 10, -8, 10). Szo kat lan ös  sze ál lí tás -
ban állt asz tal hoz a celli pá ros, ezt ki is
hasz nál ták a ha za i ak (1-0). EEggyyéé  nnii,, 11..
kköörr:: Bari–Kriston 1-3 (-6, -4, 10, -8). A
har ma dik szet tet le szá mít va egy per cig
sem for gott ve szély ben Kriston gyõ zel -
me (1-1). Szûcs–Lindner 0-3 (-7, -2, -5).
Lindner fél gõz zel is si mán nyert (1-2).
Németh–Fazekas 0-3 (-7, -5, -9). Fa ze -
kas nem adott esélyt el len fe lé nek (1:3).
22..  kköörr:: Bari–Lindner 0-3 (-5, -7, -9). Ba -
ri nak csak vil la ná sai vol tak, Lindner vé -
gig ma ga biz tos volt (1-4). Né meth–
Fazekas 2-3 (9, 10, -10, -8, -8). Né meth

nem állt mes  sze a gyõ ze lem tõl, de vé -
gül a na gyobb tu dás dön tött (1-5).
Szûcs–Fazekas 0-3 (-9, -5, -8). Fa ze kas
ez út tal is hoz ta a kö te le zõt (1-6). 33..  kköörr::

Németh–Lindner 1-3 (-4, 15, -2, -6). Ez
is si ma volt (1-7). Bari–Fazekas 2-3 (-9,
-6, 11, 8, -9). Ba ri 0–2-rõl állt fel, de Fa -
ze kas a vé gén nem hi bá zott (1-8).
Szûcs–Kriston 1-3 (-6, 10, -6, -7). Kriston
si ma gyõ zel met ara tott (1-9).  GGyyõõ  zzöötttt::

Lindner 3, Fa ze kas 3, Kriston 3, il let ve a
Szûcs–Bari pá ros.
Fér fi Klub csa pa tok Szu per li gá ja elõ dön -
tõ idõ pont jai: 22001111..  0033..  0011..,,  kkeedddd,,  1177
óórraa, Al só sá gi Sport csar nok: CVSE-
Swietelsky-Wewalka – SVS Niederös-
terreich. 22001111..  0033..  0088..,,  kkeedddd,,  1188  óórraa,
Schwechat: SVS Niederösterreich – CVSE-
Swietelsky-Wewalka.                 »CSUKA

Gyõzelem a megyei rangadón

A láb bal és kéz zel küz dés mû vé sze te.
Sza bad for dí tás ban így le het ne ös  sze -
fog lal ni azt a több mint 2000 éves múl-
t ra vis  sza te kin tõ ko re ai ere de tû harc -
mû vé sze tet, ame lyet taekwondonak
ne ve zünk. A taekwondo azon ban nem -
csak küz dõ sport és ön vé del mi rend szer,
fi lo zó fi á ja egy élet for mát is ta kar,
amely a szel lem, a lé lek és a test har -
mo ni kus fej lõ dé sét szol gál ja. Ma gyar or -
szá gon 1989-ben ala kult meg az el sõ
ma gyar WTF Taekwondo Klub Patakfaly
mes ter ve ze té sé vel. Cell dö möl kön
Szarkali De zsõ 2005-ben kez dett el fog -
lal koz ni taekwondo ok ta tás sal, majd a
be csü le tes ség, ud va ri as ság, áll ha ta tos -
ság, ön ura lom és az egész sé ges küz dõ -
szel lem kép vi se le té ben ta valy nyá ron
Szarkali De zsõ el nök, és Ko vács Zsolt
tech ni kai ve ze tõ ala pí tá sá val meg nyi -

tot ta ka pu it vá ro sunk ban a Celli Csa pás
WTF Taekwondo Club. A Celli Csa pás
edzé sei Cell dö möl kön és Sár vá ron egy -
aránt zaj la nak, a két cso port azon ban
nem egy más tól füg get le nül mû kö dik,
ha nem az egy sé get, a csa pat szel le met
kép vi se lik. A he lyi cso port fel nõtt és
gyer mek ka te gó ri á ban je len leg 24 ta -
got szám lál, amely ben vis  sza té rõ ta nít -
vá nyok is akad nak, de a klub hoz fo lya -
ma to san le het csat la koz ni, akár ál ta lá -
nos is ko la el sõ osz tá lyá tól is. A cso port
edzõi Szarkali De zsõ és Ko vács Zsolt a
taekwondo ok ta tás mel lett kés harc ta -
ní tá sát, nõi tor nát és egyé ni ér dek lõ dés
alap ján sze mé lyi edzést is vál lal nak. A
Celli Csa pás cél ja a sport meg sze ret te té -
se és a moz gás kul tú ra fej lesz té se, mi -
köz ben a gyer me kek és fel nõt tek egy -
aránt olyan ér té kek kel gaz da god nak,

ame lye ket az élet más te rü le te i re is át
tud nak vin ni, mint pél dá ul a ki tar tás, a
be csü let és a tisz tes ség.                      

» VAJ DA ZSU ZSA

Az önvédelem koreai mûvészete: a taekwondo

BBaajj  nnoo  kkii  mméérr  kkõõ  zzéé  sseekk
NNBB  IIII..  ––  CCVVSSEE--SSwwiieetteellsskkyy--WWeewwaallkkaa  IIII..  ––
KKaa  nniizzssaa  SSöörr  ggyyáárr  SSEE  1144::44 – Benák And -
rás 4, Ölbei Pé ter 4, Ta más Lász ló 3, Or -
bán Renátó 2, Benák–Ölbei pá ros. A
celliek kön  nye dén vet ték az aka dályt a
tar ta lé kos ven dé gek el len. 
NNBB  IIIIII.. –– Gyyõõ  rrii  VVeerrttiikkááll  SSEE  ––  CCVVSSEE--
SSwwiieetteellsskkyy--WWeewwaallkkaa  IIIIII..  66::1122  ––  Tarr
Sán dor 4, Máthé Gyu la 3, Ba lázs Gyu la
2, Gyömörei Pál 2, Tarr–Máthé pá ros.
A jobb já ték erõt kép vi se lõ ven dé gek
ma ga biz to san gyõz tek. SSzzoomm  bbaatt  hhee  llyyii
VVíízzééppttéékk  AAKK  ––  CCVVSSEE--SSwwiieetteellsskkyy--WWee--
wwaallkkaa  IIVV..  1122::66 – Izsák Ru dolf 4, Ró zsa
Gá bor 2, Izsák–Ró zsa pá ros il let ve Fe -
ke te Bé la 3, Var ga Elemér2, Luk ács Ba -
lázs 2, Csu por Má té 2, Ta li án Csa ba 1,
Lukács–Csupor pá ros. A ha za i ak ma -
ga biz to san nyer tek a tar ta lé kos
ven dé gek el len.  »CSU KA L.

CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA

MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE

FE LE LÕS KI ADÓ: BBaa  kkóó  IIsstt  vváánn  •• FE LE LÕS SZERKESZTÔ: DDrr.. GGyyöörréénnéé  LLoossoonncczz  AAnndd  rreeaa  •• SZERKESZTÔSÉG: CCssuu  kkaa  LLáásszz  llóó,,
DDuummmmeell  OOtt  ttóó,,  FFaarr  kkaass  GGáá  bboorr,,  KKáállddooss  GGyyuu  llaa (ní vó dí jas), RReeiinneerr  AAnnii  ttaa,,  RRoozzmmáánn  LLáásszz  llóó,,  TTaa  kkááccss  MMáá  rriiaa,,
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Felhívás a Kemenesaljai Baráti Kör
Jónás-Szente pályázatára

A Ke me nes al jai Ba rá ti Kör pá lyá za tot hir det a cell dö -
möl ki Ber zse nyi Dá ni el Gim ná zi um és a Cell dö möl ki
Mû sza ki Szak kö zép is ko la és Szak is ko la di ák jai szá má ra.
PPÁÁ  LLYYÁÁZZ  NNII  LLEE  HHEETT:: Bár mely iro dal mi, tör té nel mi, hely tör -
té ne ti, nép mû vé sze ti, kép zõ mû vé sze ti, ter mé szet tu do -
má nyos, ma te ma ti kai és in for ma ti kai mun ká val, il let ve
bár mely, a fel so rolt té ma kör höz nem tar to zó, önál ló al -
ko tás sal is. Olyan eeggyyéé  nnii és ccssoo  ppoorr  ttooss pá lyá za to kat fo -
ga dunk el, ame lyek kel más pá lyá za to kon még nem
vet tek részt. (Er rõl a pá lyá zó tól írás be li nyi lat ko za tot
ké rünk mel lé kel ni). A pá lyá zat jel igés. Az írá sos pá lyá -
za to kat gé pel ve, íz lé ses for má ban kér jük be ad ni. A pá -
lya mun ká kat az is ko lák igaz ga tói gyûj tik ös  sze és to -
váb bít ják a Ke me nes al jai Ba rá ti Kör nek. A pá lya mun ká -
kat az is ko lák igaz ga tói gyûj tik ös  sze és to váb bít ják a
Ke me nes al jai Ba rá ti Kör nek. A pá lyá za tok be kül dé si ha -
tár ide je: 22001111..  mmáá  jjuuss  1177.. Be kül dé si cím: CCeellll  ddöö  mmööllkk,,
99550011  PPff..::  4499..,,  iill  lleett  vvee  aa  KKee  mmee  nneess  aall  jjaaii  MMûû  vvee  llõõ  ddéé  ssii  KKöözz  --
ppoonntt  ééss  KKöönnyyvv  ttáárr  CCeellll  ddöö  mmööllkk,,  DDrr..GGééffiinn  ttéérr  11..  99550000..  A pá -
lya mun ká kat kül sõ szak ér tõk bõl ál ló zsû ri ér té ke li.
Ered mény hir de tés és díj ki osz tás: 22001111..  jjúú  nnii  uuss  0044..
(szom bat) - a Ke me nes al jai Ba rá ti Kör köz gyû lé sén. Dí -
jak: is ko lán ként: II..  ddííjj::  1100000000  FFtt  �� IIII..ddííjj::  88000000  FFtt  �� IIIIII..ddííjj::
66000000  FFtt  �� kküü  llöönn  ddíí  jjaakk.. A vég zõs osz tá lyok ta nu lói kö zül
is ko lán ként egy-egy di ák, 1100000000  FFtt ös  sze gû díj ban ré -
sze sül, az össz tel je sít mény ért és ma ga tar tá sért (ta nul -
má nyi ered mény, kul tu rá lis és sport te vé keny ség, kö -
zös sé gi mun ka, stb.) – az is ko la írás be li ja vas la tá ra. A
pá lya mun kák kö zül egy-egy ki emel ke dõ szin tû, el sõ -
sor ban iro dal mi és nép mû vé sze ti pá lya mun kát 1100000000
FFtt  kküü  llöönn  ddííjj  bbaann ré sze sí tünk, ame lyet SSzzeennttee  IImm  rree,, a cell -
dö möl ki gim ná zi um volt ta ná ra, a Ba rá ti Kör tag ja aján -
lott fel.

KEMENESALJAI BARÁTI KÖR

Lép jél le a Gö dör be!

Már ha to dik éve vár ja ven dé ge it Cell dö möl kön, a Sá gi
úton, a volt pin ce klub he lyén a Sör gö dör ne vû szó ra ko -
zó hely. Az egy ség üz let ve ze tõ je, Var ga Ró bert, „Gunya”
már a nyi tás kor ko mo lyan gon dol ta azt a szót, hogy
’szórakoztató’ hely le gyen a Gö dör. En nek egyik alap kö -
vét az élõ ze né ben lát ta, és el kép ze lé se ma xi má li san
be vált. A kü lön bö zõ stí lu so kat fel vo nul ta tó elõ adók nak
is kö szön he tõ en meg va ló sul ni lát szik Cell dö mölk és kör -
nyé ke, va la mint Sár vár és Szom bat hely fi a tal jai egy-egy
ré te gé nek ös  sze fo gá sa a ze nén ke resz tül. Nagy si ker fo -
lya ma to san az élõ ze nei kon cer te ken be lül az úgy ne ve -
zett underground, hip-hop és rap jó né hány cell dö möl ki
elõ adó val, akik kö zül töb ben már sa ját le mez zel is ren -
del kez nek, me lyek el ké szí té sé ben is se gít sé get nyújt a
ven dég lá tó egy ség üze mel te tõ je. A má sik nép sze rû stí -
lus a rock és a blu es, na gyon sok ama tõr ze ne kar ka pott
és kap majd a jö võ ben is le he tõ sé get a fel lé pés re a Sör -
gö dör ben. In nen in dult töb bek kö zött a Ma jor ze ne kar, a
he lyi fi a ta lok kö ré ben nagy nép sze rû ség nek ör ven dõ
FloorAkkusztik Band, és az örök ké bo hém Csabigél
együt tes. Ke me ne sal ján kí vül Vas me gyé bõl, sõt az or -
szág egész te rü le té rõl is ér kez nek fel lé põk a kü lön bö zõ
ren dez vé nyek re. A re per to ár sok szí nû sé gét mu tat ja,
hogy a ti né dzse rek mel lett az idõ sebb, har min cas-negy -
ve nes kor osz tály is el lá to gat egy-egy kon cert re. E mel -
lett a retro, a reggae és a dance stí lus is je len van a Gö -
dör ben, va la mint rend sze re sen meg for dul nak az elektro
és a drum & bass stí lus kép vi se lõi és ked ve lõi is. A ze ne
mel lett a pró za is he lyet kap: a Soltis Szín ház több elõ -
adást tar tott már itt nagy si ker rel, és a jö võ ben is ter vez -
nek be mu ta tó kat.
Ki kell emel ni még a Sör gö dör jó té kony sá gi ren dez vé -
nye it is, amel  lyel na gyon sok fi a talt si ke rült meg moz -
gat ni egy-egy ne mes cél ér de ké ben. Né hány év vel ez -
elõtt a cell dö möl ki kór ház szü lé sze ti osz tá lya ju tott ado -
má nyo zás út ján mo dern szü lõ ágy hoz, amely hez a fen ti
szó ra ko zó hely is hoz zá já rult egy, az ezen cél ér de ké ben
szer ve zett jó té kony sá gi kon cert es ten be folyt ado má -
nyok kal. A kö zel múlt ban pe dig a vö rös iszap-ka taszt ró fa
kis ál lat-ál do za ta i nak meg se gí té sé re ren dez tek kon cer -
tet. Az ado má nyok a Noé Ál lat ott hon hoz ke rül tek.
A Sör gö dör bel sõ ki ala kí tá sa szín vo na las és han gu la tos,
fo lya ma to san iga zod va a ven dé gek igé nye i hez. A hely
hét rõl hét re vál to za tos prog ra mok kal vár ja a szó ra koz -
ni vá gyó közönséget. A Sör gö dör ren dez vé nye it a
www.sorgodor.cellkabel.hu internetes ol da lon kí sér he -
tik fi gye lem mel az ér dek lõ dõk.

» PH

Gyermekekrõl – felnõtteknek!
Gyer mek ko ri vész hely ze tek, S.O.S. meg ol dá sok – a gya kor -
lat ban. Dr. Bár di Edit gyer mek gyógy ász szak or vos elõ adá sa
22001111..  mmáárrcciiuuss  44..  ppéénn  tteekk  1166  óórraa Cell dö möl kön a Ke me nes -
al jai Mû ve lõ dé si Köz pont ban. Vár juk azo kat az ér dek lõ dõ -
ket kis ma mák tól, nagy pa pá kig, akik nek kér dé sei van nak és
sze ret né nek töb bet tud ni a gyer mek ko ri vész hely ze tek és
azok jól hasz nál ha tó, gya kor la ti meg ol dá sa i ról. Je lent ke zés
és ér dek lõ dés te le fo non:

SSzzeeiiffrriiddnnéé  KKiiss  OOll  ggaa
0066--7700//661155--99557788  �� kis.olgi1@gmail.com



Dr. Szalay Fü re di Lú gos

Rá kot is okoz hat a sok sav!
Leg több be teg ség ki ala ku lá sá nak oka a szer ve -
zet el sa va so dá sa.  A sa vas kör nye zet ked vez a
gom bák ki ala ku lá sá nak, ame lyek élet cik lu suk fo -
lya mán ki bo csá tott sa lak anya ga táp ta la ja a rák
ki ala ku lá sá nak. Őriz ze meg egész sé gét, ál lít sa

hely re szer ve ze te sav-bá zis egyen sú lyát, mely nek egyik ha té -
kony esz kö ze a Dr. Szalay Fü re di Lú gos pH9 több szö rö sen
szűrt, csí rát la ní tott ivó víz, mely sem tar tó sí tó szert, sem ada lék -
anya got nem tar tal maz, így bár ki kor lá to zás nél kül fo gyaszt hat ja.
Mi ért in na mást? Ön meg ér dem li a leg job bat! Dr. Szalay Vik tor

Ér té ke sí tő he lyek:
–Horváth Fe renc, Kemenessömjén,  Ber zse nyi u. 96.
–Mini ABC, Vönöck, Kos suth u. 75.
–Szuh Istvánné, Kemenesmagasi, Kos suth u. 33.
–Kiscelli Pa ti ka Kft., Cell dö mölk, Kos suth u. 12.
–Kuti ABC, Cell dö mölk, Koptik O. u. 26.
–Vitamin Zöld ség és Gyü mölcs ke res ke dés, 

Cell dö mölk, Sá gi u. 18.
–Wewalka Kft., Cell dö mölk, Pá pai u. 27.

Be szer zé si cí mek ről és ki szál lí tás ról ér dek lőd ni:

Hír Tra fik Kft. 06-30-385-3890

Cégek, intézmények részére 19 l-es ballon.
Vízadagoló bérbeadása, illetve értékesítése

0,5 l � 1 l � 1,5 l � 2 l � 5 l

Fiesta, Focus szerviz*       18.900 Ft
Focus vezérműszíjcsere    37.800 Ft

3+ Dupla kedvezmény**

Minden márka
műszaki vizsgája!

Karosszéria és fényezőműhely
Bízza ránk a biztosítási ügyintézést!

Javítás idejére csereautót adunk!

19 éve hivatalos                Márkaszerviz
SSttrraauussss  AAuuttóósszzaalloonn  KKfftt. Szombathely, Zanati út 58.

Tel.: 0036-94/512-860 �� E-mail: fszabolcs@strauss.dealernet.hu �� www.strauss.hu

Érvényes: 2011. február 1 – december 31-ig. *Az ár érvényes 2002-es évjárattól.
** 3 évnél idősebb autójának javítási számlájából autója korának dupláját kapja kedvezményként,

%-ban. Pl.: 5 éves autó = 10% kedvezmény.  Más kedvezménnyel nem vonható össze.



Car TTeecchhnniikk Celldömölk
Gumiabroncs-értékesítés, -szerelés

és centírozás

TEHER- ÉS SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK
MŰSZAKI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉSE,

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSA!

TTeecchhnniikk

CCíímm::  CCeellllddöömmööllkk,,  KKoolloozzssvváárrii  uuttccaa  1188..
TTeelleeffoonn::  ++3366  ((9955))  777799--880000

EE--mmaaiill::  cceellllttrruucckk@@cceellllkkaabbeell..hhuu

�� SHOP szolgáltatások
�� Online telefontöltés
�� Autópálya-matrica eladás
�� Bankkártyás fizetés

BBaalloogghh  ZZssoolltt vállalkozó és munkatársai.
CCeellllddöömmööllkk,,  KKoolloozzssvváárr  úúttii  üüzzeemmaannyyaaggkkúútt
NNyyiittvvaa::  hhééttffôôttôôll  vvaassáárrnnaappiigg  66..0000––2211..0000

TTAANNKKOOLLJJOONN  MMIINNDDIIGG  OOLLCCSSÓÓBBBBAANN!!
AA  KKoolloozzssvváárrii  úúttii  üüzzeemmaannyyaaggkkúúttoonn  9955--ööss,,  EE  8855--ööss  bbeennzziinn    ééss  ddiieesseell

üüzzeemmaannyyaaggookk  vvaallaammiinntt  aauuttóóggáázz  LLPPGG  eeggéésszz  éévvbbeenn  kkeeddvveezzmméénnyyeess  áárroonn!!

2011-ben is szeretettel állunk minden gépjárműtulajdonos rendelkezésére,
gépjárműveik kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!


