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Celldömölkön 2+félszobás, belvárosi lakás

loitos családi ház 1600 m ' telken eladó.

eladó. I.ár: 7,5 M Ft

I,át: 10 M FI

Celldömölkön l+2x félszobás, lakás lele-

Celldömölkön 3+2xfél szobás lelefonos la

lonnal, kábel-lV-vel eladó. I.ár: 5 M Ft
Celldömölkön

kás eladó. I.áí: 9,5 M FI
Celldömölkön 2+1/2 sz. konvektora lakás,
garázzsal eladó. Lat: 9.3 M Ft

- nincs telefon,
- nincs számolgatás,

Celldömölkön 2 szobás, 57 m -es oiöklakás

l+2xlél sz. lakás, lele

nal, kábel IV-vel eladó. I.ár:
Celldömölkön 2 szobás, 57 m'-es, gázfűtéses
lakás eladó. I.ár. 7,5 M FI

;

eladó, i.ár: 8,9 M Ft
Celldömölkön 3 szobás csal.ház, közmű

- most 0 Ft-os bekötési díjért,

vekkel, gaiézzsal eladó. L í r i 11 M Ft

- akár 768 kbit/sec letöltés,
- szüntelen szórakozás KÁBELEN!
havi 2500 Ft-os próbacsomaggal

•

Celldömölkön 2 szoba, nappalis, ósszkom-

Miért?

H a k é t s é g e i v a n n a k , próbálja
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ki
kötöttségek

nélkül!

Mit is t u d a s z é l e s s á v !
A Cellkábel Kábel-Net szélessávú kapcsolata azonos idő alatt akár tízszer
több tartalmat közvetít, mint a modemes kapcsolat.
A nagyobb átviteli sebesség kihasználásával kibővülnek
a web által nyújtott lehetőségek.
Az Internet-szolgáltatás segítségével valós időben használhat interaktív,
videó, audio és animált grafikai anyagokat tartalmazó alkalmazásokat,
valamint minden olyan szélessávú kapcsolatra tervezett tartalomszolgál
tatást, amelyet másképp csak nehezen érhetne el.
A szélessávú szolgáltatás ablakot nyit a világra.
Csatlakozzon most!
Akár Kábelnet ALAP, akár Kábelnct BŐVÍTETT hozzáférést vásárol,
100 %-os belépési díjkedvezményben restesül!
Bővített plusx díjcsomagtól kábelmodemet díjtalanul biztosítunk.
Ügyfélszolgálat: Celldömölk, Kossuth L. u. 16. Tel.: 95/423-423
lnfo@cellkabel.hu www.cellkabel.hu

Celldömölk belvárosában, 3 szobás, 90 m'es egyedi gáz(., igényesen lelújilott, kifo
gástalan állapotú lakás eladó, i.ár: 12,9 M Ft
Celldömölk 2 szoba+halos, igényesen felújí

Vönöckön 2 sz. parasztház eladó. Láf: 500 e Fi

tott, gázfűtéses lakás eladó. Lén 8,5 M Ft

Pinkamindszenten 3 sz. cs.ház eladó, láf: 4,2 M Ft.

Ceild.-Alsóságon 3 szobás családi ház eladó.

Celldömölkön 2 szintes családi ház (4 szoba,

I.ár: 7,8 M Ft

+nappah), közmüvekkel eladó. I.ár: 8,5 M Ft
Celldömölkön 4 szobás, igényes állapotú,
összkomfortos családi ház, 2 WC-vei aknás ga

Nagysimonyiban 3 szobás, 100 m -es, cs.ház,
aknás garázzsal eladó. I.ár: 11,8 M Ft
Celld-ön 3 sz>nappalis, igényes áll. cs. ház,

rázzsal 600 m'-es telken eladó. I. át: 14 M FL

ikergarázzsal, riasztóval eladó. I.ár; 22,5 M Ft

Celldömölkön 94 m'-es, 2+3xlél szobás

Celldömölkön 95 m'-es, belvároshoz közeli

lakás, étkezővel eladó. L á t : 13,5 M Ft

cs.ház eladó. I.ár: 12 M Ft

Celldömölkön 3 szobás, 84 m'-es, belvárosi,

Celldömölk küzp.ban 76 m'-es, W l é l s z o b á s

rcywli tj.vtVr.fses lakás eladó. I.a: 8,9 M FI

lakás, konyhabútorral eladó, kár: 11.5 M Ft

Ú j d o n s á g o k : Celldömölkön 2 db, 3 szobás, 63 m'-es, gázf. lakás eladó. Ir.ár.: 6,5 M Ft.
Celldömölkön 3 szobás, gázfűtéses cs.ház, garázzsal, 900 m'telken eladó. Ir.ár.: 11 M Ft.
Celldömölkön 80 m'-es összközmúves családi h á z , 800 m'telken eladó. Ir.ár.: 8,2 M Ft.
Celldömölkön kétszintes, 3 szobás cs.ház, nappalival, étkezővel eladó. Ir.ár.: 15 M Ft.
Egyházashetyén 2 szobás parasztház, konyhabútorral 697 m ' t e l k e n eladó. Ir.ár.: 4,9 M Ft.
Ecjeralján 2 szobás 80 m'-es paiasztház, istállóval, karmával eladó. Ir.ár.: 3 M FI.
(ánosházán 4 szobás cs.ház, melléképülettel eladó. Vállalkozásra is alkalmas. Ir.ár.: 9,5 M Ft.
Celldömölkön 3 szobás 84 m'-es belvárosi, egyedi gázfűtéses lakás eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft.
Celldömölkön 110 m'-es, 4 szobás cs.ház, vendéglátóegységgel eladó. Ir,ár. : 14 M Ft.
Celldömölkön 2 szobás cs.ház, bútorozott k o n y h á v a l , garázzsal eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft.
t n f o : 06-30/9938-439, 06-70/316-87S 2 Cím: C e l l d ö m ö l k , Rákóczi u. 10.
h t t p : / / w w w . c e l l i - u d v a r l i a i . h u • E-mail: c e l l i _ u d v a r b a i j n g a t l a n @ y a h o o . c o m

»JEGYZET

Himnusz

Nem tudom, ki hogy van vele, ne
kem mindig összeszorul a torkom,
ha meghallom a magyar Him
nuszt. Talán ez is az oka, hogy há
borgók, ha mások nem kellő tisz
telettel viseltetnek iránta. írásom apropóját az adja, hogy a
közelmúltban egy kisebb városi
rendezvényen vettem részt, ami
a Himnusz hangjaival kezdődött.
Egyesek karba font, mások hátra
tett kézzel, de mindenképpen la
za terpeszállásban hallgatták a
számunkra legszebb akkordokat.
Nekünk annak idején, kisgyerek
korunkban azt tanították a szü
leink és a nevelőink, hogy a Szó
zatot állva, a Himnuszt vigyázzál
lásban kell végighallgatni vagy
énekelni. Aki nem így tett, utána
pironkodhatott.
Mi most egy nagyobb közösség
be igyekszünk, ami számunkra
remélhetőleg valóban előnyös
lesz majd, de azért vannak veszé
lyei is, mint a globalizációnak ál
talában. Minden igyekezetünkkel
azon kell lennünk, hogy nemzeti
sajátosságaink ne sikkadjanak el,
hogy az Európai Unióban magyar
ként tiszteljenek bennünket. Ám
a tiszteletet ki kell vívnunk. De
hogyan akarjuk, ha sokan arra is
képtelenek, hogy nemzeti him
nuszunkat, ami a miénk, és egye
dül a miénk a világon, fegyelme
zetten, kellő átéléssel hallgassák
- hadd ne mondjam -, énekeljék.
Vagy annyira lazák lettünk hirte
len, hogy már a Himnusz alatti vigyázzt is röstelljük?
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Városi kitüntetettek
A városi Semmeíweis-napon, június
27-én Fehér László polgármester
nemcsak a polgármesteri hivatalban
jelenlévőket, hanem településünk
valamennyi egészségügyi és szociális
dolgozóját köszöntötte, és megkö
szönte a lakosságért végzett munká
jukat. Steiner Luca zeneiskolai növen
dék és a Vörösmarty utcai óvodások
műsorát követően Fehér László be
szédében hangsúlyozta, hogy a vá
rosvezetés eddig is igyekezett beru
házásokkal segíteni az egészségügy
munkáját, így megvalósult a kórházrekonstrukció, elkészült az idősek ott
hona, ígérete szerint az önkormány
zat a jövőben is törekszik arra, hogy
fejlesztésekkel javítson az egészség
ügy helyzetén. A városi elismerések
átadása előtt a helyi orvos-elődök
példamutatására hívta fel a kitünte
tettek figyelmét.
Celldömölk Városért Emléklapot vehe
tett át Balázs Emília, a Kemenesaljái
Egyesített Kórház vezető ápolónője;
Kurányi Tiborné, a Népjóléti Szolgálat
szakácsnője; László Bélóné, a Keme
nesaljái Egyesített Kórház vezető
asszisztense és Marton Pólné, a Nép
jóléti Szolgálat ápolónője. Celldömölk

A S Z O C I Á L I S S Z F É R Á B A N D O L G O Z Ó K A T TÜNTETTÉK KI

Városért Érdemérem elismerésben részesültyónossy^pod/ié, a celldömöl
ki kórház intaházi osztályának pszicho-pedagógusa.
Végezetül Söptei Józsefné alpolgár
mester szólt a kitüntetett egészség
ügyi dolgozókhoz arra kérve őket,
hogy próbálják meg átadni a fiatalok
nak a szakma önzetlen szeretetét.
»FONYÓ ROBERfA

Régészeti ásatás
a fürdő területén
Megelőző régészeti feltárásokat foly
tatnak a Vulkán fürdő területén. A ku
tatás hatmillió forintba kerül, ami az
önkormányzatot terheli.
A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósá
ga ásatást kezdeményezett a fürdő
területén, miután az önkormányzat
megküldte a tervdokumentációt a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ré
szére. A múzeumigazgatóság előírás
szerűen végzi el a nyilvántartott ré
gészeti lelőhelyek előzetes régészeti
feltárását, a fürdő területén a felszíni
feltárások nyomán őskori, Árpád-kori
és középkori kerámiaedények kerül
tek elő. Ilon Gábor régész, megyei
múzeumigazgató-helyettes tájékoz
tatta az önkormányzatot, hogy két
ütemben végzik a feltárást: a kutatás
első része idén július közepén kezdő
dik és augusztusban fejeződik be - a
fürdő kivitelezési munkálatainak el
ső szakaszára szorítkozik - a második
ütem a jövő év tavaszán következik.
A június 25-ei képviselő-testületi ülé

Ujjé, a ligetben
nagyszerű!

Emlékeznek még a ligeti bulik hangu
latára? Ha akarják, most felidézhetik
az emlékeket. Akik pedig - fiatal ko
ruk miatt - még nem nosztalgiáznak,
azok megérezhetik egy hamisítatlan,
nyáresti buli ízeit. Bakelitlemezről és
CD-ről is szól a zene július 12-én
18-22 óráig a ligetben, s hogy a tánc
hoz legyen energia, gulyáspartit is
tartanak. S ha a buli jó lesz, nem ma
rad más választás, mint többszöri is
métlés a nyáron.

A SF.MMELWEIS-NAPON AZ E G É S Z S É G Ü G Y B E N ES

sen a képviselők tárgyalták a régé
szeti feltárás ügyét. Mint kiderült, az
1996-os városrendezési tervben a
múzeum részéről nem írták elő a te
rületet régészeti vizsgálatát. Sem az
akkori, sem a mostani városvezetés
nem hibázott, hiszen akkor szabad
nak nyilvánították a területet. Fehér
László polgármester elmondta, a vá
ros érdeke az, hogy a lehető legrövi
debb időn belül végezzenek a feltá
rással, és rendes mederben folyjon
az építkezés. A megegyezés szerint
az önkormányzatnak kell vállalnia,
hogy a föld felső rétegét eltávolítják,
és csak utána kezdik a munkát a
szakértő régészek. Söptei józsefné al
polgármester hozzátette, hogy az en
gedélyek birtokában elkezdhetnék
ugyan a fürdő építését, de ha bármi
kor találnának valamit a régészek, az
építkezést megakaszthatják. A kuta
tás teljes költsége hatmillió forint,
aminek kifizetését a város vállalja.
»J.G.

KlJ

Pénzügyekről, gazdálkodásról
AZ

ÖNKORMÁNYZAT

A celldömölki önkormányzat pénzü
gyi helyzetéről adott tájékoztatást
Kustos Lászlóné, a polgármesteri hi
vatal pénzügyi
osztályvezetője.
Kustos Lászlóné elmondta, hogy az
éves pénzügyi tervben a kiadások és
a bevételek különbsége .164 millió
382 ezer forint. A mérleg hiánya két
részből áll: a tárgyévi hiányból és a
tavalyról áthozott hiányból. A tárgy

TÁMOGATÁST

KAPOTT A B É R F E J L E S Z T É S R E

évi hiány, amely az ez évi bevétel és
kiadás különbsége, 95 millió 876
ezer forint. A múlt évről áthozott
hiány pedig 68 millió 506 ezer forint.
Ez utóbbi szintén két részből tevődik
össze: a folyószámla-egyenlegből és
az intézményeknek kiutalatlan támo
gatásból. A folyószámla-egyenleg je
len esetben 51 millió 684 ezer forint,
amire támogatást kértek, az önkor
mányzat pályázatot nyújtott be a
Belügyminisztériumba. Ezzel a kére
lemmel már tavaly is élt az önkor
mányzat, akkor kapott támogatást,
az idei elbírálása folyamatos. Mivel a
celldömölki önkormányzat Vas me
gyében elsőként nyújtotta be a pá
lyázatot, a döntést az elkövetkezen
dő hetekben várják.
Az önhibáján kívül hátrányos helyzet
be került önkormányzatok támogatá
sára (ÖNHIKI) szintén lehet pályázni a
tárgyévi hiány erejéig. Ez 44 millió
700 ezer forint, ennek elbírálása is
most van folyamatban, tudtuk meg
az osztályvezetőtől. Az elnyert öszszeg azonban nem lehet se több, se
kevesebb, mint a pályázatban tény
legesen feltüntetett hiány.

A települések pályázhatnak a köz
tisztviselők, a közalkalmazottak, a
szociális ágazatban dolgozók közpon
ti béremelésének pénzügyi fedezeté
re, a BÉRHIKI-re is. Mint azt Kustos
Lászlónétól megtudtuk, Celldömölk
2002-ben bérfejlesztésre közel 108
millió forint központi forrást kapott,
ezek beépültek a 2003. évi költség
vetésbe, és megnövelte a költségve
tés kiadási oldalát. Pályázni lehetett
a bérnövekedés 98 százalékának és a
bevételi többletnek a különbözetére,
41 millió 674 ezer forintra. {A két
százalék bérnövekedés az önkor
mányzat terhe marad.) Előleget lehe
tett igényelni, Celldömölk esetében
28 millió forintot, ám az önkormány
zat a megpályázott ösz-szeget egé
szében - 41 millió 674 ezer forintot megkapta.
Az önkormányzat működési költsé
gekre már nem, kisebb feladatokra,
rendezvényekre, eszközbeszerzésre
folyamatosan pályázik. Kustos László
né összegzésként elmondta, hogy az
önkormányzat pénzügyi helyzete
nem megnyugtató.
»VAS5 VERA

A konyhákról döntött a testület
Az intézményi konyhák számának
csökkentéséről és pályázatokról is
döntött a képviselő-testület a leg
utóbbi ülésén.
Molnár Lajos rendőr alezredes, a cell
dömölki rendőrkapitányság vezetőjé
nek beszámolójával kezdődött a j ú 
nius 25-ei testületi ülés, majd a szo
ciális ellátáshoz kapcsolódó díjakat is
tárgyalták a képviselők. (Mindkét té
mával a következő lapszámunkban
foglalkozunk.)
A folyó ügyek között közel harminc
téma került napirendre az ülésen,
egyebek között a testület foglalkozott
az intézményi konyhák helyzetével is.
Szeptembertől - mivel az igényeket
kevesebb konyháról is el lehet látni hét főzőkonyha fog működni, ahon
nan melegítőkonyhákba szállítják
majd az ételt. A racionalizálásra azért
is szükség volt, mivel idővel minden
konyhának meg kell felelni a HACCP
által előírt követelményeknek, ami
jelentős pénzráfordítással jár a keve
sebb konyha esetében is. Az intézmé
nyek közül kettőnek, a bölcsődének

és a kórháznak nincs más alternatívá
ja, mivel esetükben a korosztályi és a
speciális ellátást nem tudják más in
tézménnyel közösen megoldani. A
közelmúltban átalakított, új nevén
Önkormányzati Óvodának két főző
konyhája lesz: a Vörösmarty utcai
székhelyóvodában a helybeli igénye
ken kívül a Szalóky utcai tagóvoda el
látásáról is gondoskodnak, a Koptik
utcai tagóvodában főznek a szeptem
bertől új helyen működő egyházi óvo
da növendékeire is. A Gáyer iskola
konyháján étkeznek az Eötvös iskola,
a műszaki szakközépiskola diákjai, és
vendégétkezőket is fogadnak. Az al
sósági Berzsenyi ÁMK konyhája az is
kola tanulóin kívül a gimnazisták és a
sági óvodások étkezését oldja meg, a
szociális igényeket pedig a Népjóléti
Szolgálat Szalóky utcai konyhája fogja
ellátni.

építését választották, és szó volt arról
is, hogy Alsóságon a Vöröskeresztes
parkbeli lebontott játszótér eszközeit
visszahelyezik. Megoldásra váró
probléma Alsóság és Izsákfa kábelte
levíziós rendszerének kiépítése, erre
az Országos Rádió és Televízió Testü
let pályázata most lehetőséget ad. A
pályázatot nem az önkormányzat
nyújtja be, hanem a celli városrészen
működő kábeltelevíziós társaság, a
saját erős részt is a vállalkozás adja.
A pályázatnak nem lehet része a vá
rosrészeket összekötő optikai kábel
kiépítésének finanszírozása. Ez az
összeg városrészenként 7,5 millió fo
rint lenne, amit az önkormányzatnak
kellene vállalni. A képviselők úgy
döntöttek, hogy elvileg mindkét tele
pülésrész esetében felvállalják a
törzskábel kiépítését jövő év végi ha
táridővel.

A képviselő-testület döntött arról is,
hogy pályázatot nyújtanak be köztéri
játszótér építésére a Gyermek-, Ifjú
sági és Sportminisztériumhoz. A va
riációk közül az Ifjúság téri játszótér

A testület 50 ezer forinttal járul hozzá
a Magyar Demokrata Fórum országos
akciójához, az 1925-ben elbontott
aradi szabadságszobor újraállításához.
»TULOKG.

A vízdíjról és a vízminőségről
SZAGTALANÍTÓT

SZERELNEK A

A város csatornahálózatának kiépíté
sére és a korszerű szennyvíztisztító
megépítésére hét-nyolc éve az ön
kormányzat majdnem egymilliárd fo
rintot fordított. A hálózatot legálisan
azonban még ma is csak a lakosság
hatvan százaléka használja. A rend
szerbe be nem kötött körülbelül 900
ház egy részéből szippantó kocsival
viszik el időről időre a folyékony
kommunális hulladékot. Más csalá
dok emésztögödörrel rendelkeznek.
Az így talajba szivárgó hulladék azon
ban szennyezi környezetünket mondta el tompért Attila, a CellVíz
Kft. műszaki vezetője. Hozzáfűzte,
többen a telkükön csatornázáskor el
helyezett tisztító aknába szivattyúz
zák a szennyvizet. Ók nemcsak jogo
sulatlanul használják a hálózatot, ha
nem miattuk a csatorna állandó tisz
títása, a víztisztító üzemeltetése
többletköltségekkel is jár, hiszen be
rothadt szennyvizüket eresztik a
rendszerbe. Lampért Attila hangsú
lyozta, a jövőben határozottabban
fognak fellépni a szabálytalankodók
kal szemben. A polgármesteri hiva
talban már elkérték a CellVíz Kft.-tői,
illetve a szippantásokat végző vállal
kozótól azoknak a névsorát, akik tőrfényes módon szabadulnak meg
kommunális szemetüktől. Azokat pe
dig, akiket nem kötöttek a csatorna
hálózatra, és szippantós kocsival sem
szállíttatják el hulladékukat, felelős
ségre vonják. A környezetvédelmi
bírság mértéke a több tízezer forintot
is elérheti.
Lampért Attila szólt arról, hogy a be
rothadt szennyvíz és állati ürülék,
amit a szabálytalankodók a csatorná
ba juttatnak, a város egy részének
szagproblémákat is okoz. Az újabb
rákötések - melyek éra átlagosan
húsz-harmincezer forintba, kerül, és
házilag is elvégezhető - ezen is se

SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZATBA

gíthetnének. Emellett az alsósági vá
rosrészben három szagtalanító fel
szerelését tervezik. A beruházás, ami
660 ezer forintba kerül, júliusban
kezdődik.
Változás történt a vízdíjak kiszámlá
zásánál is. Az ügyvezető igazgató
kérdésünkre elmondta, az idei évre a
lakosságnak átlagosan havi 55 forin
tos alapdíjat vezettek be, ami lénye
gesen alacsonyabb, mint más szol
gáltatóknál. Ez az összeg garantálja
tulajdonképpen a fogyasztóknak,
hogy van vízszolgáltatás. Ebből fede
zi a CellVíz Kft. állandó költségeit, így
például informatikai rendszerének
fenntartását, a számlázás, a postázás
és a vízóra ellenőrzésével járó kiadá
sokat. Miután a lakosság alapdíját
alacsonyan szabták meg, a különbö
zetet a közületi fogyasztóknak kell
megfizetniük, ők magasabb összeget
fizetnek - tájékoztatott a műszaki ve
zető. Hozzátette, miután a vízórát
kéthavonta olvassák le, az alapdíjat
viszont havonta kell fizetni, így az két
sorban jelenik meg a számlán. A
számlázásoknál a tömbházakban
többször gondot okozott a mellékmé
rők és a főmérő állása közti különb
ség. Bár a fogyasztók kérhetik, hogy
a lakásukban felszerelt mérő alapján
állapítsák meg a vízdíjat, az irányadó
azonban továbbra is a főmérő marad.
A kettő közti eltérést a lakóháznak
azonban mindenképpen rendeznie
kell. Az, hogy a közös költségből,
vagy részarányosán fizetik-e be a la
kók ennek összegét, a közös képvise
lőn, illetve a lakóközösségen múlik mondta el a vezető. Kiemelte, a jövő
ben a vízdíjat elbliccelőkkel szemben
szintén határozottabban fognak fel
lépni. Ennek érdekében egy buda
pesti követeléskezelő céget bízott
meg a Cellvíz Kft. Emellett a vízszol
gáltató élni fog vízkorlátozó jogával

»rÖM8ÖLY ÁGNES

Szent Iván éjjelén
Június 24-e előestéjén a lányok és a
legények kimentek a falu határába,
és ott tüzet raktak. A tüzet rakó lá
nyok és legények át is ugrották a tü
zet, mutatva ügyességüket, és abban
reménykedve, hogy párjukra talál
nak. A szentiváni hiedelmekhez tar
tozott, hogy a tűzugrás alkalmából a
tűzbe dobott gyümölcsnek gyógyító
erőt tulajdonítottak.

még akkor is, ha ez
zel a tömbházakban
más fogyasztóknak
is problémát okoz hangsúlyozta
az
ügyvezető.
Készül Celldömölk
vízbázis
védelmi
programja - tudtuk
még meg Lampért
Attilától. Ennek so
rán tudományos ku
tatómunkával
és
elemzésekkel egy
részt feltérképezik a
város potenciális és
valós szennyező for
rásait, másrészt víz
bázisunk geofizikai
és geohidrológiai jellemzőit, a réteg
vizek mozgását és egymásra gyako
rolt hatását. Az eredményeket fel
használva alakítják ki azt a geológiai
védőidomot, melyet a jövőben a vá
ros rendezési tervének elkészítésénél
ís figyelembe keli venni. A tokorcsi
határban az 5-ös kút mellett újabb
víztermelő kút fúrását tervezik, s a
város több pontján kisebb kútfúráso
kat fognak végezni. A kutak között
monitoring rendszert építenek ki, így
ezután pontos információt kapnak a
talajvíz szennyeződéséről. Lampért
Attila ennek kapcsán hangsúlyozta,
nyaranta a nagyobb vízfogyasztás
miatt kénytelenek a magasabb vasés mangántartalmú kutakat ís meg
nyitni, ami a víz minőségét sok he
lyen rontja. A vastalanító berendezés
felszerelését előírta a vízügyi igazga
tóság, az ammóniamentesítést pedig
2007-ig az Európai Unióban írják elő.
Pályázni ugyan lehetne a beruházás
költségeinek egy részére, azonban
ehhez 60 százalékos önkormányzati
önerőre lenne szükség - mondta.

Műsorokkal és tűzgyújtással ünnepel
te Celldömölk Szent Iván éjjelét jú
nius 21-én, szombaton este a Keme
nesaljái Művelődési Központ előtt,
közreműködött a celldömölki Keme
nesalja Néptánccsoport és a győri
Kisalföld Táncegyüttes. Ezután meg
gyújtották a tüzet, amit a néptánco
sok körültáncoltak.
»SZJ.

»
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Rendben a rendesi tábor
Idén is telt házzal üzemel a Balaton
rendesen működő gyerektábor. Mint
Rosta Zsolt, a tábor vezetője elmond
ta, az idei szezonban is lekötött min
den turnus, minden hely. Igaz, hogy
amíg évekkel ezelőtt a celldömölki
iskolák alsó és felső tagozata megtöl
tötte a tábort lakókkal, addig erre az
idényre ez az arány megváltozott. Az
üdülőtáborok helyét a szaktáborok
vették át: egy celldömölki és egy
szombathelyi rocky csoport érkezik,
néptáncosokat, képzőművész és kéz
műves táborozókat várnak, illetve
két horgásztábor is lesz Balatonren
desen. A szaktáborok elterjedése
nemcsak a megváltozott igényeket
jelzi, hanem pénzkérdés is.
Hét éve már, hogy költségvetési tá
mogatás nem igényelhető táborozás
ra, így az önköltséges tábor diját nem
mindenki tudja megfizetni. 9000 fo
rintba kerül egy celldömölki gyerek
nek, ha egy hetet szeretne eltölteni a
Balaton-parti táborban. A szervezők
részletfizetési kedvezményt is adnak,
de még így is előfordul, hogy a lekö
tött helyeket pénzhiányában vissza
mondják a szülők. Még ennél is töb
bet, 13 000 forintot kell fizetnie an
nak a gyereknek, aki nem Celldö
mölkről, hanem a megye más terüle
téről érkezik. Ha a járulékos költsége
ket is hozzászámítjuk (útiköltség.

strandbelépő, kirándulás), akkor ez
az Összeg valóban olyan tetemes le
het, melyet már egy két-három gye
rekes család nehezen fizet meg.
A szervező és előkészítő munka már
decemberben megkezdődik. Rosta
Zsolt táborvezető a téli hónapokban
nekilát a szervezésnek: telefonon és
levélben keresi meg az eddigi és leen
dő táborozókat, ajánlva nekik a csalá
dias jellegű tábort, ahol felújítási, ál
lagmegóvási munkák minden eszten
dőben vannak. Az ÁNTSZ csak ezek el
végzése után adja meg az engedélyt a
nyitásra. A faházak külsejét minden
évben újra kell festeni, de tisztasági
festésre is szükség van: a konyhának,
a vizesblokknak és a szobáknak is meg
kell felelniük a szigorú előírásoknak.
Az idei esztendőben egy 230 literes
hűtőládát is sikerült beruházni, mely
az élelmiszerek higiénikus tárolásá
hoz elengedhetetlenül szükséges.
Társasjátékokat már régen nem vásá
rolnak a tábor szervezői, mert tapasz
talatuk szerint azok gyorsan elvesz
nek, leselejteződnek. Ehelyett arra
törekszenek, hogy időtálló játékokat,
felszereléseket vásároljanak, így a jö
vő évi tervek között szerepel egy mű
kőből készült, rögzített pingpongasz
tal, valamint egy szalonnasütő hely
kialakítása.

Július 17. (csütörtök)
17.30 Fércelős - néptánccsopor
tok felvonulása a városközpont
ban
18.00 Fesztiválnyitó, Mohó Virág
formatervező művész kiállítása
18.30 Tánc-lánc - gyermek nép
tánccsoportok találkozója, közre
működik a Kemenesalja Nép
tánccsoport és a csehimindszenti
Pöttyös csoport
20.00 Szelek szárnyén, várak or
mán - Maszk Bábszínpad előadása
21.00 Örökzöld melódiák Mary
Zsuzsi, Fehérvéry Márta, Pere Já
nos és Budai Béla előadásában
Helyszín: a KMK előtti színpad
Július 18. (péntek)
18.00 Tini-mozi - Végre itt a nyár
(magyar ifjúsági film) vetítése a
KMK színháztermében, a belépő
jegy ára 200 forint
19.30 Steve Taylor-Szabó pánsípművész koncertje a katolikus
templomban
20.00 Esti mozi - Szentiván napja
(magyar filmvígjáték Kamarás
Iván, Fullajtár Andrea, Darvas
Iván, Básti Juli főszereplésével)
vetítése a KMK színháztermében,
a belépőjegy ára 300 forint

»N£MEIH IBOLYA

A Lord legyen veletek
Nyáron két koncert is lesz, ahol a szombathelyi Lord együttes más neves és közkedvelt előadók társaságában koncertezik. Au
gusztus 23-án Szombathelyen rendezik a
Savaria Rockfesztivált. A reptéri koncert 14
órakor kezdődik, az előzenekarok bemu
tatkozása után Varga Miklós főszereplésé
vel előadják az István, a király rockoperát.

KEMENESALJÁI
MŰVÉSZETI FESZTIVÁL

Színpadra lép a Lord, a Beatrice, Deák Bili
Gyula, valamint Vörös István és a Prognó
zis. A rockzenei eseményen lesz tűzijáték
és lézershow. Jegyeket elővételben 500
forintos áron lehet vásárolni Szombathe
lyen, a Művelődési és Sportház jegyirodá
jában, valamint a Vas Népe szombathelyi
és celldömölki reklámirodájában.
Egy hét múlva, augusztus 30-án rendezik a
18. Sitkei Rockfesztivált. A Sitkei Kápolnáért
Egyesület segélykoncertjének bevételét a
kápolna felújítására fordítják. A fellépók kö
zött lesz a B.A.D. és a Józaneszek együtte
sek, Balázs Fecó, Deák Bili Gyula, az Edda, a
P. Mobil, a Kormorán, no és a Lord. A mű
sor körülbelül 12-13 órától hajnali 2-3 óráig
tart. A rendezvénynek nincs esónapja. Je
gyeket kizárólag a helyszínen lehet majd
vásárolni, felnőtteknek 1700 forintért, gye
rekeknek és nyugdíjasoknak 1000 forintért.

Július 19. (szombat)
19.00 Pethő Kincső színész elő
adóestje a KMK előcsarnokában,
a belépőjegy éra 500 forint
22.00-03.00 Szabadtéri diszkó D.J.: Petya - a polgármesteri hi
vatal udvarában
24.00 Sztárvendég: NOX, a belé
pőjegy ára 600 forint
Július 22. (vasárnap)
10.00 Király Consort koncertje a
református templomban
11.00 Ifjú tehetségek - Németh
Andrea és Németh Viola - kon
certje az evangélikus templom
ban
19.00 Jazz Step Zenekar koncertje
a KMK előtti színpadon
20.30 Balázs Fecó műsora a KMK
előtti színpadon
21.30-24.00 Fesztiválzáró utcabál
- zenél a Smidesz és a Syrius
együttes

»
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Képek, hangulatok egy fesztiválról
ELŐADÓMŰVÉSZEK

VENDÉGESKEDTEK

A S O L T I S LAJOS

SZÍNHÁZNÁL

Színész-díjak
A fesztivál megnyitója előtt né
hány nappal osztották ki a társu
lat által megszavazott díjakat.
Az évad legjobb színésze Ódor
József.
Az évad legjobb színésznője
Ihász Csilla.
Az évad legjobb férfi epizodistája Bruckner Roland.
Az évad legjobb női epizodistája
Kustos Orsolya.
Az évad legígéretesebb lány
színjátszója Kiss Flóra.
Az évad legígéretesebb fiú szín
játszója Péter Dániel.
»Fesztiválnyitó
Hárman is szót kértek és kaptak a
fesztivál megnyitóján: Nagy Gábor, a
Soltis Lajos Színház igazgatója, a vá
ros nevében Fehér László polgármes
ter, valamint Lengyel Pál rendező. A
hivatalos megnyitó után nem hivata
losan nyílt meg a Ság hegyi boros
üveg szája és kötetlen beszélgetésbe
kezdett a három szónok.

» Állati képtelenségek
Képtelenség elhinni, hogy az állatok
beszélnek. Állati dolog azt hinni,
hogy képtelenség állatnyelven be
szélni. Beszélni az állatok nyelvén képtelenség. Mielőtt még belezava
rodnánk az állítás kibogozásába, gon
doljunk vissza a zalaegerszegi ven
dégművészek előadására, akik a gye
rekeknek pillanatok alatt bebizonyí
tották, hogy képtelenség állatok nél
kül élni.

» Csalóka Péter
Egy történet, mely 0-90 éves korig
mindenkihez szól. Egy előadás, mely
0-90 éves korig mindenkit elbűvölt.
Egy premier, mely 0-90 éves korig
mindenkinek egyértelművé tette a
teljes siker fogalmát.

»Egy szabadkai színésznő
Kasza Éva Szabadkáról érkezett. Cell
dömölkön csakúgy, mint más vidéki
előadáson, osztatlan sikert aratott
önálló estjével. Története egyszerre
szól a fiatalasszonyokhoz és az élte
sebb korosztályhoz. No, meg azokhoz
a férfiakhoz, akik meghatározták a
darabbeli Shirley életét.

A TUCSOK BABCSOPORT EGY KUKAC ELETÉRŐL
MESÉLT A FESZTIVÁL

KÖZÖNSÉGÉNEK

Üdítő látvány és előadás sok népze
nével, tánccal, színes jelmezekkel és
jellemekkel. A klasszikussá vált törté
net sikerét jelzi, hogy a fesztivál ide
je alatt teltházas előadás volt, miköz
ben a celli közönség már láthatta ezt
a produkciót.

ISMÉT SIKERES KONCERTEN SZEREPELT A PAPAI MUSICAL STUDIO,
É L É N A C E L L D Ö M Ö L K I S Z Á R M A Z Á S Ú VARGA V E R O N I K Á V A L
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Kemenesalja számomra a szülőföld
DR. ZONGOR G Á B O R A F E S T É S Z E T R Ő L ÉS AZ Ö N K O R M Á N Y Z A T I S Á G R Ó L
Alsóság, a Ság hegy, Kemenesalja
számomra a szülőföld, ez a táj ma is
otthonos, mások itt az esti illatok és
hangulatok. Ahogy édesapám szokta
mondani a Ság hegyről letekintve: ez
egy kultúrtáj.
A mostani ATN megnyitója különös
élmény volt számomra, hiszen
ugyanott jártam, ahol nevelkedtem,
de mégis mással találkoztam, ami
érthető és természetes. Az iskola bő
vült és szépült, de őrzi a hagyomá
nyokat, emlékeket, melyért köszönet
illeti a jelenlegi vezetést. Öröm volt
Beszámoltunk arról, hogy az Alsósági Tava látni, ahogyan édesanyámat fogad
szi Napok alkalmával Celldömölkön járt az ták volt kollégái és ismerősei. Jó ér
alsósági származású dr. Zongor Gábor, a zés volt találkoznom az osztálytár
Települési Önkormányzatok Országos Szö saimmal, volt tanáraimmal, miköz
vetségének főtitkára, aki festményeit hoz ben az idő múlását jelzi, hogy ugyan
az arcok sokszor ismerősek voltak, a
ta el és állította ki. Vele beszélgettünk.
nevek feloldódtak, elkoptak.
» Mit jelent Önnek a szülőföld, mi » Hol és kitől tanult festeni? Hogyan
keletkeznek a képek?
lyen érzés hosszabb idő után vissza
- Az iskolai tanulmányokon túl külön
térni az iskolába, ohol kisgyerekként
nem tanultam íestcni, ezért is mon
lokott és tanult?
dom, hogy nem tudok festeni, csak
- Háromhónapos koromtól éltem Al
szeretek, illetve ki kell festenem ma
sóságon, először az iskolaudvaron
gamból a megszületett képet. Otthon
kialakított társbérleti lakásban, ké
a rajzolás és festés nem volt különle
sőbb az óvoda feletti szolgálati la
ges dolog, mivel édesapám is feste
kásban pedagógus szüleimmel és
getett, faragott, míg édesanyám a
bátyámmal. Lakásunk elhelyezkedé
népi hímzés értő ismerője és gyakor
séből és szüleim foglalkozásából
lója, bátyám pedig már gyermekko
adódóan kisgyerekkoromtól mindig
rában is kiváló grafikus volt. Gyakor
kisebb-nagyobb közösség vett körül,
latilag egyetemista korom óta válto
és megfigyelője voltam a falu kultu
zatlan a módszer, ahogy csinálom a
rális programjainak. Mindig történt
képeket, vagyis fára festek temperá
valami, részese lehettem valamilyen
val, majd lakkozom a festményeket.
fontos és kedves akciónak, így soha
Mindehhez igen kevés idő áll rendelke
sem unatkoztam, és sok barátra te
zésemre, így váltam éjszakai festővé.
hettem szert.

» Miképpen egyeztethető össze a kép
zőművészeti tevékenység és o hivotósos önkormányzati
érdekképvi
seletiszerep?
- A festészet és az egyéb hivatásom
mindig is összefért. A közigazgatási
és önkormányzati munka - úgy tűnik
- számomra kellő inspirációt ad a fes
téshez. Erre a kérdésre parlamenti
képviselő koromban azt szoktam
mondani, azért festek, hogy valami
normális dolgot is műveljek.
» Mi jelenleg a legfontosabb kérdés
az önkormányzatok számára?¬
- Az önkormányzatok finanszírozási
helyzete 1991-től folyamatosan rom
lik. Nem biztosított az önkormányza
tok gazdasági autonómiája, ami ve
szélyezteti a függetlenségüket, és
lassan a települések többsége már
nem rendelkezik tényleges fejleszté
si forrással. A szabadon felhasználha
tó helyi forrás hiánya miatt az önkor
mányzatok nem versenyképesek, így
az uniós csatlakozást követően félő,
hogy a települések, kistérségek, me
gyék és régiók lemaradnak a ver
senyben, aminek következtében az
ország egésze esik el jelentős uniós
forrásoktól. Meggyőződésem szerint
az önkormányzatok és vele együtt az
egész államháztartás finanszírozási
reformja már nem halogatható. Vé
get kell vetni annak a gyakorlatnak,
amely szerint a központi hatalom
megfelelő forrás nélkül ad feladatot
az önkormányzatoknak, és így csu
pán csupán a konfliktus kerül decent
ralizálásra.
'VÖLGYI
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In memóriám Márkus László
1938-2003
Megdöbbenve fogadtuka hírt, amikor
2003. április 6-án 64 éves korában
elhunyt Márkus László, Vönöck-Kemenesszentmárton községek nyugdí
jas körjegyzője, volt főnökünk, mun
katársunk.
Július 1-je a köztisztviselők napja, ebből
az alkalomból nem lehet nem megem
lékezni róla, hisz több mint 40 évig állt

a köz szolgálatában, a szó legszorosabb
értelmében. Ö volt az, aki tudása legja
vát adva, mindig pontosságra, törvé
nyességre törekedve, tisztességgel, be
csülettel végezte azt a munkát, ami úgy érezzük - sem a régebbi tanács
rendszerben, sem a mostani önkor
mányzati rendszerben nincs elismerve
sem erkölcsileg, sem anyagilag.

Márkus László Merseváton született
1938. október 27-én. Tudásához, ki
tartásához az alapokat Mersevát és
Külsővat általános iskoláiban szerezte
meg, majd a celldömölki gimnázium
ban folytatta a tanulmányait, életé
ben ekkor és később is fontos szere
pet töltött be a sport. Középiskolai ta
nulmányainak befejezése után két

»A
P

O

R

T

HELY, AHOL
R

É

Süle Ferenc

Azt kértem Süle Ferenctől, hogy a
nyugdíjas évek megkezdése előtt fo
galmazza meg ars poeticáját. A vá
lasz azonnal kész volt: világ életem
ben pedagógus szerettem volna len
ni, ennek a gondolatnak a szellemé
ben éltem, és élek ma is.
A múlt idő valóban messzire nyúlik,
hisz mindenki Feri bácsija gyermek
kora óta tanított. Igaz, hogy akkor
még csak a szomszédban élő kisebb
gyerekeket, de azt is komolyan vet
te: írni, olvasni tanította őket, és
leosztályozta a teljesítményüket. A
tanítás utáni vágy hajtotta a Pápai
Tanítóképzőbe. Tizenévesként csöp
pent bele a képző szigorú, de sok pe
dagógiai egyéniséget és példát adó
rendjébe. Az intézmény következe
tes elvárása és remek könyvtárának
szabad használata megalapozta azt
az általános műveltséget, melyet Fe
ri bácsi elvitt a munkahelyeire.
A kenyéri évek csodaszámba mentek
- meséli. - Nagy szeretettel vártak,
és olyan vájt fülű lakókat találtam

évig a celldömölki Totó-Lottó Kiren
deltség vezetője volt, majd a Merseváti Községi Tanács, később a Nagysimonyi Községi Közös Tanács VB titká
ra volt. 1971-től 1983-ig a Vönöcki
Községi Közös Tanácson VB titkári
munkakört töltötte be. Két évre a
celldömölki kórházban gazdasági
csoportvezető lett, majd visszakerült
a vönöcki tanácshoz, mint igazgatási
főelőadó végezte a munkáját. Szá
mára az igazi szakmai és erkölcsi elis
merést az volt, hogy 1986-tól 2000
szeptemberéig, nyugdíjazásáig VB
titkárként, majd körjegyzőként dol-

ott, amilyenre magam sem számítot
tam. A saját osztályomban kórust
szervezetem. Két és fél év alatt har
minctagú felnőtt zenekarom lett, és
ugyanekkora volt a felnőtt vegyes
kar létszáma is. Pár hónap alatt hat
van főre szaporodott a gyerekkórus.
Feri bácsi egyetlen hónapot volt tá
vol az iskolától. 1962 februárjában
került Szombathelyre, a közigazga
tásban vállalt munkát. Ezt követően
a celldömölki leányiskola tanára lett,
ahol százhúsz tagú kórust vezetett,
mely ekkor a megye legnagyobb
énekkarának számított. A hatvanas
évek elején elérte, hogy szaktante
remben oktasson, ekkor még szinte
a fogalom is ismeretlen volt az okta
tásban.
Közben beiratkozott a szombathelyi
tanárképző főiskola magyar - énekzene szakára. Az első országos sike
rek is a hatvanas évekre datálódnak.
Az Úttörő Nagykórusok Országos
Fesztiválján, ahol megyénként egyegy énekkar vehetett részt, két alka
lommal is képviselték Vas megyét.
Szakmai elismerésként értékelhető,
hogy 1969-ben kinevezték megyei
ének-zene szakfelügyelőnek. 1974ben kapta a felkérést, hogy vállalja
el a Celldömölkön működő zeneisko
la vezetését. Kétheti gondolkodási
idő után mondott igent a megkere
sésre. 1974. szeptember 5-én tartot
ta Feri bácsi az első tanévnyitót: 7 ta
nárkollégájával és 170 beíratott gye
rekkel.
Arra a kérdésemre, hogy mennyiben
volt más az első és a nemrégiben
megtartott utolsó tanévnyitó, azt vágozott. A köz szolgálatában eltöltött
40 éves munkája elismeréseként ki
tüntetésben részesült.
A munkája mellett számára a legfon
tosabb volt a családja. Felesége, aki
vel 1971 óta példaértékű boldog,
szeretetteljes házasságban élt, leá
nya, akire - csendben, nem hivalkod
va, de - mindig büszke volt. Végül
élete utolsó éveit beragyogta szere
tett leánya és veje által számára
nyújtott legszebb ajándék, unokája
megszületése. A sors úgy rendelte,
hogy születendő második unokája ér
kezését már nem érhette meg.

ELÜNK

laszolta: alaphangulatát tekintve
semmiben sem. Ugyanaz a jó kedv,
tenni akarás és bizakodó hangulat
jellemezte mind a kettőt. Igaz, hogy
2002 szeptemberében már 720
beíratott gyermekük volt, és az egy
kori tanítványok pedagógusként áll
tak előtte. Feri bácsi a szeptemberi
tanévnyitón fogja hivatalosan átadni
utódjának a stafétabotot.
Kérdésemre, hogy mely szavak kísé
retében fogja ezt megtenni, az aláb
bi választ kaptam: „Elsődleges fela
dat kell, hogy legyen az iskola elért
eredményeinek és a minőségi mun
kának a megtartása. Az intézmény jó
hírnevét csak úgy lehet öregbíteni,
ha mindazokat a rendezvényeket,
kezdeményezéseket
megtartjuk,
amelyek elfogadottá tették iskolán
kat. Nem szabad lemondani az óvo
dákban végzett előkészítő munkáról,
de meg kell tartani az intézmény
komplex művészeti nevelésére való
törekvését is."
Nem művészkednünk, hanem nagy
szerű pedagógusként tanítanunk kell
- ez az egyszerű hitvallás vezérelte
Süle Ferenc eddigi munkásságát, és
ez irányítja további tevékenységét
is. Ének-zene tankönyvek szerzője
ként bemutató órákat fog ország
szerte tartani, a magyar gyerekek
hatvan százaléka az ő tankönyveiből
tanulja e tantárgyat. Továbbképzése
ket, országos szintű tanfolyamokat
fog vezetni, bár tervei szerint a Cell
dömölki zeneiskolában már nem fog
tanítani. Az általa vezetett Ádám Je
nő Zeneiskola és Művészeti Alapisko
la névadójának alapgondolatát adta
eddig is és adja ezután is tovább:
„Mindenből a legszükségesebbet,
szakszerűen, de közérthetően."
"NÉMETH IBOLYA

Nekünk, akik hosszú évekig dolgoz
tunk vele, nehéz elfogadni, hogy
nincs többé közöttünk. Hiányzik a
mindennapokban, hiányzik most, a
köztisztviselők napján. Azon fárado
zott, hogy szakmailag jól felkészült
apparátust tudhasson maga mellett,
s majdan maga mögött. Ennek szelle
mében igyekszünk munkánk során
tovább öregbíteni a szakmai elhiva
tottságot. Mindig hálás szívvel, a
szakma és az ember iránti tisztelettel
gondolunk Rá, amíg csak tehetjük.
Emlékét szeretettel és kegyelettel
megőrizzük. Nyugodjon békében.
»Vönöck-Kemenesszentmárton
Körjegyzőségének

Községek
dolgozói
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A gimnázium versenykrónikája
A Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjai eb
ben a tanévben is sokféle színvonalas ver
senyen és vetélkedőn szerepeltek kivá
lóan. A versenykrónikában azoknak a ta
nulóknak {és felkészítő tanáraiknak) a ne
vét közöljük, akik a megyei versenyeken
dobogós helyet szereztek, vagy a megyei
nél magasabb szintű megmérettetésen di
cséretesen szerepeltek.
A középiskolások legrangosabb versenyén,
az Országos Középiskolai Tanulmányi Ver
senyen (OKTV) Lócsi Levente 12. H osztá
lyos tanuló matematikából országos 17.
helyezett lett (Karádiné Pup Ilona), beju
tott a fizika OKTV országos döntőjébe
(Tinger Vendel, Karádiné Pup Ilona), vala
mint a országos 1. helyezett lett a Kengu
ru Matematikaversenyen.
Az OKTV 2. fordulójába jutott biológiából
Sebestyén László 12. H. osztályos tanuló
(Vínter Józsefné).

A megyei angol nyelvi versenyen 2. helye
zett lett Szemenyei Eszter 10. H (Sipos Csil
la, Nagyné Maczkó Katalain).
Az országos Népdaléneklési Verseny me
gyei fordulóján ezüst fokozatot szerzett
csapat tagjai: Czimber Gábor 9. A, Nyári Je
nő 11. H, Szűcs Attila 11. H, szólóban 3, he
lyezett lett Czimber Gábor 9.A, ugyanő a re
gionális népdaléneklési versenyen 1. he
lyezést szerzett (dr. Bérdiné Stipkovics Ildi
kó).

Dummel Dániel, Danka Imre, Szakos Ba
lázs, Benkö Péter, Kunyik Veronika,
Bellovics Mónika összetételű csapat.
Regionális versenyen a Bevetés-próbán 3.
helyezett lett a Pál Lénárd, Rózsás Árpád,
Bertalan Dávid, Vadócz Zoltán, Szabó Ber
nadett, Tarczi Beáta összetételű csapat.
Megyei eredmények
Grund labdarúgótorna 1. helyezett lett a
Balogh Szilárd, Németh Zsolt, Dummel Dá
niel, Kazári Barnabás, Csuka Milán, Horváth
A III. Béla megyei informatikai versenyen István, Gérczei Géza, Kóbor Tamás, Pál Lé
egyéni 1, helyezett lett Lócsi levente 12. H nárd, Rózsás Árpád összetételű fiúcsapat,
(emelt szintű kategória), 2. Bedy Gergő valamint a Marton Judit, Göcsei Judit, Ró
10. H (emelt szintű kategória), 1. Horváth zsás Zsófia, Nagy Zsófia, Tuba Viktória,
Milán 11. H (alap szintű kategória), 2. Né Horváth Barbara, Eróss Veronika, Pápa
meth Mátyás 11. H (aiap szintű kategória). Gyöngyvér összetételű leánycsapat.
Csapatversenyben 2. helyezést ért el a A Tinódi-kupa atlétíkaversenyen 2. helye
Horváth Milán, Németh Mátyás, Mesterhá zett lett Lutter Tamás és a 4x100-as váltó,
zi Sándor összetételű csapat (Kunyikné Já Szakos Balázs, Dummel Dániel, Lendvai
Gábor, Lutter Tamás. 3. helyezést ért- el
ró Marianna).
A Hevesy Sándor Országos Kémiaverse A Jónás Márton Alapítvány különdíját hat Lendvai Gábor (távolugrás) és Lutter Ta
nyen országos 2. helyezett lett Hetényi éves kitűnő tanulmányi munkájáért, más (100 m síkfutás).
Gergely 8. H osztályos tanuló (Móger Jó kiemelkedő versenyeredményeiért Lócsi Megyei diákolimpia 1. helyezettje Lutter
Tamás (100 m síkfutás és 200 m síkfutás),
zsefné), ugyanő a Vasi Diák Tehetséggon Levente 12. H osztályos tanuló kapta.
3. helyezett lett Csupor Máté (asztalite
dozó Alapítvány levelező programjának » Sportversenyek
kémia tantárgyi versenyén 2. helyezést ért Országos diákolimpián 13. helyezett Lutter nisz).
el, és az országos német nyelvi versenyen Tamás (200 m síkfutás).
A Jó tanuló, jó sportoló verseny 1. helyezé
megyei 2. helyezést szerzett (Oózsáné Ba Országos bajnokságon diákolimpia (birkó sét Dummel Dániel 11. H osztályos tanuló
logh Viola).
zás) 6. helyezést ért el Gáncs Zoltán. A Be érdemelte ki tanulmányi és sportteljesít
Az Arany Dániel Országos Matematikaver vetés-próbán országos 8. helyezett lett a ményével.
seny döntőjébe jutott Hegedűs Máté 9. H.
osztályos tanuló (Karádiné Pup Ilona).
A Tudásháló elektronikus-tananyagkészítő
verseny országos 1. helyezettje lett Király
Eszter 9. H osztályos tanuló.
Az országos Internet-kereső versenyen 1.
helyezett lett Horváth Milán 11. H osztá
A Kemenesaljái Baráti Kör társadalmi egyesület pályázatot ír ki ösztöndíjra.
lyos tanuló.
A támogatás célja: olyan, valamely felsőfokú oktatási intézménybe felvett, kiemel
kedő képességű diákok anyagi támogatása, akik családjuk szociális helyzete miatt
A megyei Bolyai Matematikaversenyen a
tanulmányaikat nem tudnák megkezdeni, illetve folytatni. A tanulmányi támogatást
9. évfolyamon 2. lett Mesterházi Sándor, 3.
egy tanévre két személy nyerheti el, tanévenként tíz hónapon át havi 10-10 ezer
Hegedűs Máté, a 11. évfolyamon 2. helye
forint összegben. A támogatás odaítéléséről - a pályázatok alapján - a Kemenesal
zést szerzett Németh Mátyás (Karádiné
jái Baráti Kör ösztöndíjbizottsága dönt.
Pup Ilona).
Pályázati feltételek: a pályázó Kemenesaljához való kötődése (vagy Celldömölkön
Az Édes Anyanyelvünk országos nyelvhasz
érettségizett, vagy Kemenesalján dolgozott). Azok számára, akik még nem kezdték
nálati verseny megyei fordulóján 3. helye
meg felsőfokú tanulmányaikat, de felvételt nyertek valamelyik felsőfokú intéz
zett lett Cseke Nóra 11. A osztályos tanuló
ménybe, jeles tanulmányi átlag a középiskola utolsó két osztályát tekintve. Azok
(|oó Antalné).
számára, akik már valamelyik felsőfokú oktatási intézmény hallgatói, az utolsó két
A Nyelvünkben elünk magyor nyelvi kom
félév jeles tanulmányi átlaga. Hozzájárulás ahhoz, hogy a bizottság az anyagi hely
munikációs verseny megyei fordulóján 2.
zettel kapcsolatban környezettanulmányt végezzen.
helyezett lett Palotai Virág 7. H (Tóthné
Bali Krisztina).
A pályázatnak tartalmaznia kell: Egy saját kézzel írt önéletrajzot, amely kitér a csa
lád anyagi helyzetére és a pályázónak a választott hivatásával kapcsolatos terveire.
A megyei Eötvös Fizikaversenyen 2. helye
A pályázati kiírás pontjaiban szereplő okmányok másolatát, (bizonyítvány, szülői ke
zett lett Lócsi Levente 12. H (Tinger Ven
reseti igazolvány). A pályázat beküldési határideje 2003. augusztus 20-a. Cím: Ke
del, Karádiné Pup Ilona).
menesaljái Baráti Kör, 9501 Celldömölk, Pf. 49.
A regionális Móra Ferenc Novellaelemzó
versenyen megyei 2. helyezett lett DöbörA pályázatok augusztus 31-ig kerülnek elbírálásra. A döntésről a pályázó legkésőbb
hegyi Nóra 12. H (Joó Antalné, Nagy De
szeptember 15-ig értesítést kap.
zső).

Tanulmányi támogatás
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"XSZt'Z látogatja a nyári rendezvényeket?
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1 Kovács
Sándor

: Rába Valéria

A celli rendezvények többsé
gére már csak kíváncsiságból
is elmegyek. Amire minden
évben leginkább készülünk,
az a Cell Cup, azt soha nem
hagynánk ki. Általában a ro
konok is úgy szervezik nyara
lásukat, hogy ezt a hetet Cell
dömölkön tölthessék, és részt
vehessenek a mulatságokon.
Kellemes nyári estéket tölthe
tünk el így jó társaságban és
hangulatban. Jó látni, mikor fel
pezsdül itt az élet. Úgy gon
dolom, egyre több nyári prog
ram között válogathatunk, én
megpróbálok mindegyikre el
jutni.

A kézilabda-fesztiválra min
den évben ellátogatok. Az es
ti rendezvények összehozzák
a város fiataljait, hiszen itt
végre együtt szórakozhatunk.
Ezekre a programokra a csalá
dosok szintén ellátogathat
nak, a gyerekek is jól érzik
magukat. Véleményem sze
rint a celldömölki rendezvé
nyek többsége azonban nem
kap elég reklámot. Nagyobb
hírverést lehetne csapni egyegy fesztivál előtt, így nem
fordulhatna elő az, ami több
ször megtörtént már velem,
hogy utólag értesültem egyegy programról.

Katavics
Tamás

Ha tehetem, ellátogatok a
nyári rendezvényekre. A Cell
Cupot minden évben nagyon
várom, szerintem ez kínálja a
legváltozatosabb programot.
Erre a családtagokkal és a ba
rátokkal szoktam elmenni,
egy hétig ilyenkor szinte csak
a szórakozásé a főszerep. Sze
rintem több hasonló rendez
vényre lenne szükség Celldö
mölkön, hiszen egy-két este a
hangosabb zenét és az ezzel
járó zsivajt a központban la
kók is elviselhetik. A színházi
fesztivált is jó ötletnek tar
tom, de engem nem érdekel,
így azt kihagyom.

Árverési hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzatának
képviselő-testülete nyilvános árveré
sen kívánja értékesíteni a tulajdonát
képező, a 731. helyrajzi számon nyil
vántartott Celldömölk, Rákóczi utca
12. szám alatti, S70 négyzetméter
térmértékű lakóház, udvar, gazdasági
épület megnevezésű ingatlanát.
Az ingatlan kikiáltási ára: 9 millió Ft.
Az árverés időpontja: 2003. július 15.
10 óra.
Helyszíne: a polgármesteri hivatal
emeleti tanácskozó terme.
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az
árverés megkezdése előtt 900 ezer
forint letéti díjat a polgármesteri hi
vatal pénztárába befizet. Fizetési esz
közként csak készpénz fogadható el.
A letéti díj a vevő által fizetendő vé
telárba beleszámít, a többi résztvevő
számára az árverés befejezése után
visszafizetésre kerül. Az ingatlan tu
lajdonjogát a liciten résztvevők közül
az szerzi meg, aki a legmagasabb
összegű vételár egy összegben való
megfizetésére tesz ajánlatot.
Az ingatlan megtekinthető: 2003. jú

lius 8-án és július 10-én 10-11 óráig.
Az árverés nyertesének feladata és
költsége az adásvételi szerződés el
készíttetése legkésőbb a licit idő
pontját követő 30 napon belül. A vé
telár kifizetése a szerződés megköté
sét követő 8 napon belül esedékes.
További felvilágosítás a polgármeste
ri hivatal vagyonkezelőjénél, illetve a
95/421-833-as telefonon kapható.

A Cell Cupra, a búcsúra, a szü
reti napokra és a színházi
fesztiválra is el szoktam men
ni. Szerintem ezek a rendez
vények egytől-egyig magas
színvonalúak, de úgy gondo
lom, hogy lehetne több is be
lőlük. Celldömölkön olyan kis
pénzű emberek élnek, akik
nem tudják megfizetni a több
száz forintos belépőjegyet,
amit egy-egy műsorért elkér
nek. Azok a programok, me
lyek azonban ingyenesek,
nemcsak sok embert mozgat
nak meg, hanem mindenki
számára emlékezetesek is
maradnak.

Nyelvtanfolyam
Középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfo
lyamot szervez a Kemenesaljái Művelődési
Központ cigány (lovári) nyelvből.
Részvételi díj 60 ezer forint (részletfizetési
lehetőséggel).
A tanfolyamot Horváth Tiborné (Szombat
hely) vezeti.

Lehetőség ösztöndíjra
Az oktatási miniszter módosította a
Bursa Hungarica Felsőokatási Önkor
mányzati Ösztöndíjrendszerről szóló
korábbi rendeletét. Erre azért volt
szükség, mert a a Bursa Hungarica
ösztöndíjban részesülő diákok koráb
ban elestek a felsőoktatási intézmé
nyek saját szabályzata alapján
megállapított rendszeres szociális tá
mogatástól.
A rendeletmódosítás szerint: „Amenynyiben az ösztöndíjban részesülő

hallgató a felsőoktatási intézmény
ben az intézményi szabályzat alapján
megállapított rendszeres szociális tá
mogatásban részesül, annak összege
nem kerülhet beszámításra az intéz
ményi ösztöndíjrész megállapítása
kor."
Az ösztöndíjról tudni kell, hogy a te
lepülési önkormányzatok csatlakoz
hatnak a rendszerhez, a hallgatóknak
az önkormányzatoknál kell benyújt
ani igényüket.
n
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Mérlegen a női kézilabdacsapatok
A CVSE-Celli Festék NB M-es női kézi
labdacsapata a 2002/2003-as bajno
ki évadban a bajnoki tabella 6. he
lyén végzett, az ifjúsági együttes pe
dig az utolsón. Molnár János vezető
edző értékelte a mögöttük álló baj
nokságot, a csapatok teljesítményét.
» A bajnokság eredetileg 12 csapat
tal indult, év közben ózonban meg
változott a létszóm, a cellieknek ez
nem nagyon kedvezett. Mi volt a
változós oka?
- A bajnoki szerepléstől a Polgárdi
visszelépett, a Dorogot pedig kizár
ták, így elvesztettük az ellenük meg
szerzett pontokat. Ősszel mindkét
csapatot megvertük, valószínűleg
győztünk volna tavasszal is ellenük.
Az őszi szezonban 8, a tavasziban 7
pontot szereztünk, így a 10 csapatból
15 ponttal a 6. helyen végeztünk, ez
zel megfeleltünk az előzetes célkitű
zésnek, ami a 4-6. hely volt.
» Sajnos a csapat több meghatározó
játékosa megsérült az idény közben.
Kikre nem számíthatott?
- A jobbszélsőnk, Enessey Kati meg
sérült, rá sem ősszel, sem tavasszal
nem számíthattam. Az ő kiesésével
elvesztettük egyetlen jobbszélsönket. Tavasszal pedig Kertész Móni sé
rült meg, 5 mérkőzésről hiányzott.
» A celli férfi együttes kapta a legke
vesebb gólt a bajnoki mérkőzéseken.

A női csapat pedig a legtöbb gólt
dobta o csapatok közül.
- 485 góllal mi voltunk a csoportban
a legeredményesebbek, és ebben
nincs benne a Dorog elleni 46 és a
Polgárdi elleni 29 lőtt gólunk. A játékosok közül a bajnokság valamennyi
játékosának rangsorában Tóth a 3.,
Szomorkovits Lilla a 6., Kertész pedig
a 8. helyen zárta a bajnokságot.
» A mérkőzések közül melyeket lehetne kiemelni?
- Ebben a bajnoki évadban a szerencse nem igazán állt mellénk. 6 mérkőzésen minimális, egygólos vereséget szenvedtünk, a Győr pedig időntúli szabaddobással egyenlített ellenünk. Nagyon örülök annak, hogy az
előző évhez képest a lejátszott 18
mérkőzésből egy sem volt olyan,
amely előre lefutott lett volna. Ebben
előrelépett a társaság.
» Ez az eredmény azért is dicséretes, mert szinte valamennyi játékos
iskolába járt még. Rójuk tudott szómftani?
- Geiger, Tóth, Viszló, Szomorkovits
Lilla, Szomorkovits Adrienn, Foglszinger és Kertész is tanult. Közülük többen másoddiplomáztak. Nagyon köszönöm nekik, hogy a munka és a tanulás mellett becsülettel dolgoztak
az edzéseken és a mérkőzéseken.
» Mennyibén változik a csapat összetétele o következő bojnoksógra?

- Magánéleti dolgok miatt kérdéses
Tóth és Viszló jövője a CVSE-ben.
Szinte biztos, hogy Péti befejezi a
kézilabdázást. Neki köszönöm az eddigi munkáját, és sok sikert kívánok
a további életében! Balogh és Szabó
kapusaink mellett Mendel is elkezdte az edzéseket, remélem kapus
poszton nem lesznek gondjaink. Ami
már biztos, hogy lesz egy új játékosunk, Szilvágyi Réka, aki celli, eddig
Győrben és Vácott járt középiskolába. Jobbszélsőként számíthatok rá,
már aláírt a CVSE-hez. Rajta kívül is
szeretnénk még játékosokat szerződtetni.
» Az ifjúsági csapattól nem egészen
úgy sikerült a szereplés, ahogy szerették volna. Mi volt ennek az oka?
- Az a baj, hogy 9 játékosra számíthattam csak, abból 6-an középiskolások. Ezenkívül műtétek és a főiskolások elfoglaltságai is nehezítették a
munkánkat. Ennek is betudható az
utolsó hely a 7 csapat közül. Remélem, a következő bajnoki szereplésünk jobban sikerül majd. Itt szerétném megragadni az alkalmat, hogy
megköszönjem a CVSE-nek azt, hogy
az alapfeltételeket maximálisan biztosították számunkra. Köszönöm a jétékosoknak a teljesítményt, a szponzoroknak és a szurkolóknak pedig a
támogatást!
'>VAS$ VERA

Az akarat diadala

Futóeredmények

15. alkalommal rendezte meg a Moz
gássérült Vasakarat SC Szombathely a
Nemzetközi Savaria Kupát. A június
elején tartott sportverseny azért is
rendkívüli volt, mert a Vasakarat SC
idén ünnepli megalakulásának har
mincéves évfordulóját. Celldömölkről
17-en sportolnak a klubban, a júniusi
versenyen heten vettek részt. A két
napos versenyen három sportágban
198 versenyző mérte össze akarat
erejét.

Ismét kiváló futóeredményeket
ért el a merseváti Gombási Istvánné.
A 10. Jubileumi maraton váltó
ban, Budapesten csapatban 5.
helyezett lett, időeredménye
3:43:04.
A 13. Elvira-maratonon 14 kilo
méteres távon korcsoportos 3.
helyezést ért el, időeredménye
1:11:19.

A Vasakarat SC Celldömölkön és a
környékén élő versenyzőinek ered
ményei.
Atlétikában Linka Antalné 2. helye
zést ért el síkfutásban (100 m), távol
ugrásban és diszkoszvetésben.

„A" kategóriában (nő) 3. helyezett lett
Holpert Jenőné súlylökésben, disz
koszvetésben és gerelyhajításban.
„A" kategóriában (férfi) 3. lett 100
méteres síkfutásban Erdélyi Miklós, 4.
helyen végzett Sali József diszkoszve
tésben és gerelyhajításban, 5. lett
Sali József súlylökésben.
„D" kategóriában 2. lett Erdélyi Mik
lós távolugrásban, 3. helyen végzett
Rákóczi László 10 méteres síkfutás
ban, 5. helyezett lett Rákóczi László
diszkoszvetésben, 6. helyen végzett
Erdélyi Miklós súlylökésben.
Teke csapatversenyben 4. helyezést
ért el Karádi András és Benkó Károly.
Az összetett pontversenyben a Vas
akarat SC 3. helyezést ért el 113
ponttal.

A klub tagjai köszönik Makrai Ferenc
nek a 20 éves sportelnöki munkát és
azt, hogy önzetlenül, erejét nem kí
mélve dolgozik, hogy minél több
pénzt szerezzen a klub javára, a to
vábbi sportversenyekre.
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Mérlegen a női kézilabdacsapatok
A CVSE-Celli Festék NB M-es női kézi
labdacsapata a 2002/2003-as bajno
ki évadban a bajnoki tabella 6. he
lyén végzett, az ifjúsági együttes pe
dig az utolsón. Molnár János vezető
edző értékelte a mögöttük álló baj
nokságot, a csapatok teljesítményét.
» A bajnokság eredetileg 12 csapat
tól indult, év közben azonban meg
változott a létszám, a cellieknek ez
nem nagyon kedvezett. Mi volt a
változás oka?
- A bajnoki szerepléstől a Polgárdi
visszelépett, a Dorogot pedig kizár
ták, így elvesztettük az ellenük meg
szerzett pontokat. Ősszel mindkét
csapatot megvertük, valószínűleg
győztünk volna tavasszal is ellenük.
Az őszi szezonban 8, a tavasziban 7
pontot szereztünk, így a 10 csapatból
15 ponttal a 6. helyen végeztünk, ez
zel megfeleltünk az előzetes célkitű
zésnek, ami a 4-6. hely volt.
» Sajnos o csapat több meghatározó
játékosa megsérült az idény közben.
Kikre nem számithatott?
- A jobbszélsőnk, Enessey Kati meg
sérült, rá sem ősszel, sem tavasszal
nem számíthattam. Az ő kiesésével
elvesztettük egyetlen jobbszélsőn
ket. Tavasszal pedig Kertész Móni sé
rült meg, 5 mérkőzésről hiányzott.
» A celli férfi együttes kapta a legke
vesebb gólt a bajnoki mérkőzéseken.

A női csapot pedig a legtöbb gólt
dobta o csapatok közül
- 485 góllal mi voltunk a csoportban
a legeredményesebbek, és ebben
nincs benne a Dorog elleni 46 és a
Polgárdi elleni 29 lőtt gólunk. A játé
kosok közül a bajnokság valamennyi
játékosának rangsorában Tóth a 3.,
Szomorkovits Lilla a 6., Kertész pedig
a 8. helyen zárta a bajnokságot.
» A mérkőzések közül melyeket le
hetne kiemelni?
- Ebben a bajnoki évadban a szeren
cse nem igazán állt mellénk. 6 mér
kőzésen minimális, egygólos veresé
get szenvedtünk, a Győr pedig időn
túli szabaddobással egyenlített elle
nünk. Nagyon örülök annak, hogy az
előző évhez képest a lejátszott 18
mérkőzésből egy sem volt olyan,
amely előre lefutott lett volna. Ebben
előrelépett a társaság.
» Ez az eredmény őzért is dicsére
tes, mert szinte valamennyi játékos
iskolába járt még. Rájuk tudott szá
mítani?
- Geiger, Tóth, Viszló, Szomorkovits
Lilla, Szomorkovits Adrienn, Foglszinger és Kertész is tanult. Közülük töb
ben másoddiplomáztak. Nagyon kö
szönöm nekik, hogy a munka és a ta
nulás mellett becsülettel dolgoztak
az edzéseken és a mérkőzéseken.
» Mennyibén változik a csapat össze
tétele a következő bajnokságra?

- Magánéleti dolgok miatt kérdéses
Tóth és Viszló jövője a CVSE-ben.
Szinte biztos, hogy Péti befejezi a
kézilabdázást. Neki köszönöm az ed
digi munkáját, és sok sikert kívánok
a további életében! Balogh és Szabó
kapusaink mellett Mendel is elkezd
te az edzéseket, remélem kapus
poszton nem lesznek gondjaink. Ami
már biztos, hogy lesz egy új játéko
sunk, Szilvágyi Réka, aki celli, eddig
Győrben és Vácott járt középiskolá
ba, jobbszélsóként számíthatok rá,
már aláírt a CVSE-hez. Rajta kívül is
szeretnénk még játékosokat szer
ződtetni.
» Az ifjúsági csapattal nem egészen
úgy sikerült a szereplés, ahogy sze
rették volna. Mi volt ennek az oka?
- Az a baj, hogy 9 játékosra számít
hattam csak, abból 6-an középiskolá
sok. Ezenkívül műtétek és a főiskolá
sok elfoglaltságai is nehezítették a
munkánkat. Ennek is betudható az
utolsó hely a 7 csapat közül. Remé
lem, a következő bajnoki szereplé
sünk jobban sikerül majd. Itt szeret
ném megragadni az alkalmat, hogy
megköszönjem a CVSE-nek azt, hogy
az alapfeltételeket maximálisan biz
tosították számunkra. Köszönöm a já
tékosoknak a teljesítményt, a szpon
zoroknak és a szurkolóknak pedig a
támogatást!
»VASS VERA

Az akarat diadala

Futóeredmények

15. alkalommal rendezte meg a Moz
gássérült Vasakarat SC Szombathely a
Nemzetközi Savaria Kupát. A június
elején tartott sportverseny azért is
rendkívüli volt, mert a Vasakarát SC
idén ünnepli megalakulásának har
mincéves évfordulóját. Celldömölkről
17-en sportolnak a klubban, a júniusi
versenyen heten vettek részt. A két
napos versenyen három sportágban
198 versenyző mérte össze akarat
erejét.

Ismét kiváló futóeredményeket
ért el a merseváti Gombási Ist
vánná.
A 10. Jubileumi maraton váltó
ban, Budapesten csapatban 5.
helyezett lett, időeredménye
3:43:04.
A 13. Elvira-maratonon 14 kilo
méteres távon korcsoportos 3.
helyezést ért el, időeredménye
1:11:19.

A Vasakarat SC Celldömölkön és a
környékén élő versenyzőinek ered
ményei.
Atlétikában Linka Antalné 2. helye
zést ért el síkfutásban (100 m), távol
ugrásban és diszkoszvetésben.

„A" kategóriában (nő) 3. helyezett lett
Holpert Jenőné súlylökésben, disz
koszvetésben és gerelyhajításban.
„A" kategóriában (férfi) 3. lett 100
méteres síkfutásban Erdélyi Miklós, 4.
helyen végzett Sali József diszkoszve
tésben és gerelyhajításban, 5. lett
Sali József súlylökésben.
„D" kategóriában 2. lett Erdélyi Mik
lós távolugrásban, 3. helyen végzett
Rákóczi László 10 méteres síkfutás
ban, 5. helyezett lett Rákóczi László
diszkoszvetésben, 6. helyen végzett
Erdélyi Miklós súlylökésben.
Teke csapatversenyben 4. helyezést
ért el Karádi András és Benkő Károly.
Az összetett pontversenyben a Vas
akarat SC 3. helyezést ért el 113
ponttal.
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A klub tagjai köszönik Makrai Ferenc
nek a 20 éves sportelnöki munkát és
azt, hogy önzetlenül, erejét nem kí
mélve dolgozik, hogy minél több
pénzt szerezzen a klub javára, a to
vábbi sportversenyekre.
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Nem sikerült a búcsúfellépés
Szolnoki MÁV-CVSE-Antók FC 4-1 (2-0)
Szolnok, június 18. 400 néző. NB l/B
bajnoki labdarúgó-mérkőzés. Vezette:
Medovárszki István (Kalmár, Tóth P.).
Szolnok: Rézsó - Németh N., Turján,
Bajusz - Kotula, Antal, Nóvák, Lipták
(Szabó a 66. p.), Pelles - Ballá (Remili
a 78. p.), Oláh (Németh Gy. az 56.
p.). Vezetőedző: Tóth Dénes.
Celldömölk: Baji - Orovecz, Dobos,
Bozsó, Szöllősi - Csernák, Takács B.
(Latyák a 77. p.), Pintér, Németh J. Csíkvár, Takács Sz. Edző: Sebestyén
Attila.

Szöllősi, Németh, Jáger, ¡11. Herczku,
Sztanó, Károlyi G. Sárga lap: Dobos
(Csillag buktatásáért a 89. p.), ill. Károlyi G. (labdaelrúgásért a 86. p.),
Csillag (Németh J. buktatásáért a 90.
p.). Szögletarány: 5:2 ( 3 : 1 ) .

Az utolsó két fordulóban sem sikerült
pontot szerezni a celli együttesnek.
Az egész bajnokságban szeszélyesen
szereplő kék-sárgák Szolnokon sem
cáfolták meg önmagukat. Amíg az el
ső félidőben csak közelről szemlélték
a hazai csapat játékát, a második fél
Góllövők: Ballá, Antal, Németh Gy., időben húsz percig kérdésessé tették
Kotula, ill. Németh J. Jók: Novak, a mérkőzés kimenetelét. Végül egy
Lipták, Pelles, Ballá, Németh Gy., ill. két játékos megingása elegendő volt
Dobos, Szöllösi, Németh J., Takács Sz. a nagy gólarányú vereséghez. A hazai
Sárga lap: Lipták (Csíkvárt felrúgta a búcsúmérkőzésen sem volt gólokban
61. p.), Nóvák (lökésért a 80. p.), ill. hiány, de sajnos most is az ellenfél
Pintér (Pelles buktatásáért a 26. p.), volt eredményesebb. Igaz, a kispad
Dobos (Kotula buktatásáért a 64. p.). erősebbnek tűnt, mint a pályán lévő
néhány játékos. Németh futtatása a
Szögletarány: 5:4 (3:2).
középpályán nem a legszerencsésebb
húzásnak tűnt, talán jobb lett volna
CVSE-Antók FC-Százhalombattai FC 2-3
ott Tóbiás szerepeltetése. Bozsó és
(0-1)
Takács B. hiányzását pedig a védők
Celldömölk, június 21. 500 néző. NB
nem tudták pótolni. Persze el kell is
l/B bajnoki labdarúgó-mérkőzés. Ve
merni, hogy az NB l/B-től szintén
zette: Gergely Sándor (Gyarmati II. T.,
kényszerből búcsúzó ellenfél csapata
Kovács Zs.).
jobb játékerőkből állt, s játékosai,
Celldömölk: Baji - Orovecz, Dobos, még ha sírva is, de szép emlékkel
Latyák (Takács B. A 83. p.), Szöllősi - vettek búcsút. így az utolsó félórai
Csernák (Sali a 86. p.), Jáger, Lengyel, nagy hajrában lőtt két gól sem segí
Németh J. -Csíkvár, Takács Sz. (Tóbiás tett legalább az egyik pont itthon tar
a 60. p.). Edző: Sebestyén Attila.
tásában. Az utolsó hazai gólt a kékSzázhalombatta: Tóth I. - Felföldi, sárgák gólkirálya, Németh József sze
Sztanó, Jakab - Kovács B., Bakó rezte, amikor előlépett csatárnak.
(Bencze a 73. p.), Herczku, Csillag Nem kételkedik senki abban, hogy a
(Róza a 90. p.), Rajnay - Gyurováth celli csapat is győzelemmel szeretett
(Móra 70. p.), Károlyi G. Vezetőedző: volna az NB l/B-től búcsút venni. A
Gálvölgyi István.
Góllövő: Csernák, Németh J. ill.
Rajnay, Herczku, Károlyi G. Jók:
Az NB l/B június 18-ai forduló
Az NB l/B Á L L Á S A
mérkőzéseinek eredményei: Tata1. Pécs
34 21
34 73
bánya-Monor 7-0, Balassagyar2. I K - H a l a d á s
34 17
28 62
mat-Rákospalota 0-1, Diósgyőr3. Bük
34 16
22 60
4. Rákospalota
34 18
44 60
Hévíz 1-1, Pápa-Nyíregyháza 0-1,
5. Nyiiegytiáza
34
IS
44
SS
Kecskemét-Pécs 5-2, LFC-Haladás6. Százhalombatta 34 13
48 53
Fót
4-0, Százhalombatta-Bük 1-1.
7. Kaposvár
34 13
39 51
8. Pápa

34

14

45

9. Kecskemét

34

13

42

48

10. Szolnok

34

14

55

48

11. Fúl

34

12

54

44

12. Diósgyőr

34

12

SO

44

13. BKV Élűre

34

12

56

43

14. B-gyarmat

34

m

57

40

15. Hévfz

34

9

61

38

16. Tatabánya

34

9

57

33

17. Celldömölk

34

8

60

30

18. Monor

34

2

111

50

8

A június 21-ei záróforduló mérkő
zéseinek eredményei: MonorBKV Előre 3-5, Rákospalota-Diósgyőr 2-0, Bük-Kaposvár 1-2, FótSzolnok 5-1, Pécs-LFC-Haladás 2¬
2, Nyíregyháza-Kecskemét 0-0,
Hévíz-Pápa 2-4.

mérkőzésre kilátogató szurkolók
csendesen, beletörődve vették tudo
másul, hogy nincs tovább. A pályán
küzdő csapatok játékosai a pénztelen
ség, a lélektelenség áldozatai. Meg
szűnt egy vállalkozás, megszűnnek a
sportolók állásai. Lesznek, akik az ut
cára kerülnek, lesznek, akik valahol
tovább folytathatják. Mindenesetre
családok sínylik meg a „munkahelye
ket". Lehet, hogy kár volt már tavaly
vállalni a profi státust. Történjen bár
mi, a celli futballcsapat mellett kitartó
szurkolók köszönik minden játékos
nak az egész éves igyekezetet, a te
hetsége szerint mutatott játékot, a
lelkes küzdeni akarást. A további
sportpályafutásukhoz mindenesetre
sikeresebb szerződéskötést kívánunk.
A Pécs és a Haladás feljutott az NB Ibe, a Monor kiesett, a Demecser
visszalépett, a Vasast kizárták. Azonos
pontszámú csapatoknál a Bük-REAC
esetében az egymás ellen szerzett
pontok száma döntött (Bük-REAC 3-2,
REAC-Bük 0-1), a többinél az egymás
elleni gólkülönbség. (KecskemétSzolnok 2-0, Szolnok-Kecskemét 3-2,
DVTK-Fót 2-1, Fót-DVTK 5-1).
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Eötvös-focisták az országos döntőben
Két csapattal is sikeresen szerepelt az
Eötvös iskola a diákolimpia megyei
döntői során. A május közepi meg
mérettetésen a 2. korcsoportos csa
pat imponáló fölénnyel mindenkit
maga mögé utasítva lett Vas megye
bajnoka, s ezzel kivívta a június 17.
és 19. közötti országos döntőn való
részvételt, melyre az FTC Népligeti
Sporttelepén került sor. A végered
ményt tekintve nem maradt le tőlük

a harmadik korcsoportos legénység
sem, hisz ők megyei másodikként ju
tottak ugyanoda.
A 3. korcsoportos csapat csoportmér
kőzései során három jobb ellenféltől

szenvedett tisztes helytállás mellett
kis különbségű vereséget, s így ők
azzal vigasztalódhattak, hogy az or
szág legjobb 24 csapata közé kerülni
sem kis dolog. A 2. korcsoportos fiúk
már sokkal jobban meneteltek. Cso
portjukban nyerve elsőként jutottak a
következő fordulóba, ahol szintén jó
játékot mutatva és pontot sem veszt
ve jutottak a középdöntőbe, ahonnan
helyenként iskolajátékot produkálva
(Eötvös - Karcag 7:1) már a döntőbe
vezetett az út. A torna első "botlása"
a bronzmérkőzést jelentette, amit a
jó erőket felvonultató Jókai iskola el
len 2:1 arányban fejezett be a gárda,
s megérdemelten vehette át a Lab

darúgó Diákolimpia Országos Döntő
ben elért 3. helyezésért a bronzér
met. Mindkét csapat síkere Kazári Jó
zsef edző felkészítő munkáját dicséri.
A sikeres szereplés mellett nagy él
mény volt a fiúknak a pazar megnyi
tó, s hogy találkozhattak a magyar
labdarúgás egykori és jelenlegi nagy
ságaival. A megnyitót megtisztelte
jelenlétével többek között Buzánszky
Jenő, Grosics Gyula, Géczi István, Mé
szöly Kálmán, Albert Flórián és Baróti
Lajos, de megrohamozhatták aláírá
sért Szabics Imrét és Németh Norber
tet is.
A 2. korcsoportos csapat tagjai voltak:
Taliszter Krisztián, Kondics Richárd,
Rosta Szabolcs, Németh Gábor, Nagy
Bálint, Skriba Máté, Boznánszky Gá
bor, Hanzl Máté, Vajda Milán, Somogyi
Balázs, Szabó Bence, Horváth Ákos.
A 3. korcsoportos csapat tagjai voltak:
Ambrus Attila, Búzás Dániel, Gócze
Gergő, Nagy Bálint, Németh Gábor,
Rosta Balázs, Rozmán Kristóf, Sebes
tyén Balázs, Skriba Máté, Szinger
Patrik, Taliszter Ernő, Velencei Tibor.

Bronzérmes Uj sportág van születőben
karatéka
a Gáyerból
Ahogy arról már hírt adtunk, Kiss Re
beka, a Gáyer Gyula Általános Iskola
(immár) második osztályos tanulója
az év tavaszán sorozatsikert ért el ka
ratéban. Az ifjú karatéka először
Szombathelyen majd Kőszegen állha
tott a dobogó legfelső fokára. Az ezt
követő eredmények attól értékelőd
tek fel igazán, hogy országos megmé
rettetésen születtek, ahol már több
száz versenyző mérte össze tudását és
tehetségét.

A kézilabda új válfaja, a strandkézi
labda hódító útjának első lépéseként
már országos bajnokságot is rendez
tek, melyen kitűnően szerepelt az
Eötvös iskola 4. korcsoportos fiú csa
pata. A Zánkán, június elején rende
zett országos elöntőn mindegyik el
lenfelüket legyőzve a fiúk elnyerték a
magyar bajnoki címet, s ezzel szépen
fejezték be iskolai pályafutásukat.
Süle Nándor edző a csapat teljesítmé

Németh Róbert, két dános mester ta
nítványának először Várpalotán majd
Tökölön akasztottak bronzérmet a
nyakába. Rebeka mind a formagya
korlatokban, mind a szabad küzde
lemben maga mögé utasított nála
idősebb és nagyobb versenyrutinnal
rendelkező karatékákat.
"NÉMETH IBOLYA
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nyét értékelve elmondta, hogy a ké
zilabda ezen válfaja valószínűleg ha
mar népszerű lesz, s ezáltal a sportág
kedvelőinek tábora is bővülni fog.
Álló sor balról jobbra: Kreiner Ákos,"
Varga Bálint, Süle Dániel, Szűcs Ad
rián, Hajas Szabolcs, Németh Bálint,
Fehér Bálint, edző-testnevelő: Süle
Nándor. Guggolnak: Magyar László,
Gergely Ádám, Szinger Rajmund,
Döbrente László.

VÁRJA ÖNT ÉS CSALÁDJÁT, BARÁTAIT-ISMERŐSEIT!
MINDEN ALKALOMRA HOTEL „SYRIUS" A RENDEZVÉNYHÁZ!
Kávéház: • Hotel: 10 kényelmes két- és háromágyas igényes szobával!
Étterem: dohányzó - n e m dohányzó - Csobogós belső terasz kerthelység
• Club-Söröző • Konferencia terem

RENDEZVÉNY

SZERVEZÉS

Teíefon:o6/95/424-444 - M I N D E N ALKALOMRA!
C E L L D Ö M Ö L K város szívében, kultúrált környezetben - olcsó árakkal - igényes
kényelmes hotelszobákkal, - széles étel- és italválasztékkal várja Vendégeit!
Győződjön m e g róla személyesen! Legyen a Vendégünk!
RENDEZVÉNYEKHEZ

KÜLÖNTERMEK!

Vállaljuk: Esküvők - bálok - csoportos rendezvények-családi és társadalmi ünnepek
- névnapok - konferenciák - cég- és termékbemutatók - clubok szervezését - osz
tálytalálkozók - bulik - bankettek - üzleti megbeszélések - Összejövetelek - divat
bemutatók - értekezletek - tréningek - érettségi találkozók - teljes körű megszer
vezését és lebonyolítását!
M É L T Ó KÖRÜLMÉNYEKJET - S Z Í N V O N A L A S K I S Z O L G Á L Á S T - S Z É P
ÉS B A R Á T S Á G O S K Ö R N Y E Z E T E T B I Z T O S Í T U N K !

OLCSÓ ÁRAK - KITŰNŐ HANGULAT - ZENE!
L Á T O G A S S O N E L H O Z Z Á N K - ne higgyen a pletyónak!
G Y Ő Z Ő D J Ö N M E G R Ó L A S Z E M É L Y E S E N , H O G Y L E H E T IÓ H E L Y E N I S
O L C S Ó N É T K E Z N I ÉS S Z Ó R A K O Z N I !
O L C S Ó M E N Ü : 650

forint, előfizetve 550

forint.

H - P - i g : u - 1 4 óráig!
Előfizethető!
T E L : N O N - S T O P F O L Y A M A T O S - ÉJf E L - N A P P A L 06/95/424-444
C S A K NÖVÉNYI OLAJAKKAL FÓZÜNK!
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Nikecell hőszigetelő rendszer
E.típusú betongerenda
Gipszkarton
Üveggyapot
LB Knauf vakolatok
Csempe-járólap
Ukrán pala
Színes térburkoló
Csemperagasztó, 25 kg
Fehér-szürke fugázó, 5 kg
További

MEEm
—15
—15
- 20
—15
- 10
- 10
988

°/o
%
%
%
%
%
Ft

V A S - M Ű S Z A K I

1.000 Ft
700 Ft

Bramac-Jamina-Mediterrán cserép
Fa és műanyag nyílászárók, VELUX ablakok
| Porotherm ós Ytong tégla, beton pincefalazó
Hajópalló, lambéria, OSB lapok
Hegesztett betonháló 0 4,2-5-6-8 mm
Betonvas
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B O L T

9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 5. (Kultúrház mögött)
|Tel.: 06-95/420-015 • Cell-vas-kft.internettudakozo.hul
• Ventillátorok a nagy hőség ellen.
Asztali és álló ventillátorok különböző méretben.
• Udvari grillek, bográcsok nagy választékban!
• Teljesen felszerelt kerékpárok 16.900 Ft-tól!
• Letsolótömlők minden méretben 21 bar nyomásig.
• Szivattyúkat, csatlakozókat, öntözőket, szórófejeket
aátmk egy hetven beszerezheti!

2.750 Ft

ajánlatunk:

TÜZÉPKER Rt.
Celldömölk, 61. sz. telep, Építők útja
Megrendelést telefonon is felveszünkl
Tel.: 95/420-183

Cell-Vas Kft.

s

1

• 4 az 1-ben siett:
1 db fúrógép, 1 db sarokcsiszoló,
1 db rezgőcsiszoló, 1 db szúrófűrész 12.W0 Ft

• Kandalló akció!

Nincs elég meleg, fűtsön be!"

- 5 kW-os öntöttvas, vegyes tüzelésű kandalló
_tíL0e01T

45.900 Ft

- 5 kW-os kandalló

MMTFV

I1.MI Ft

- 8 kW-os kandalló

jfll*»Tt

76.900 Ft

A T E R M É K E K FOLYAMATOS B E S Z E R Z É S E MIATT
AZ Á R V Á L T O Z T A T Á S J O G Á T FENNTARTJUK! A K É P E K

ILLUSZTRÁCIÓK!

Várjuk kedves Vásárlóinkat!
Nyitva tartás: H-P: 8.00-17.00 Sz: 8.00-12.00

II

Katalógus
megérkezett,
gyere be ezt
nézheted...
Ne maradj
le róla!

Film
Lorry és Andy Wochowsky-. Mátrix - Újratöltve, illetve Mát
rix - Forradalmak Egy időben forgatták, és mindössze né
hány hónapos különbséggel vetítik a mozik. A készítők
szándéka szerint a folytatás sem csupán a látványvilága
miatt marad emlékezetes. A cselekmény legalább olyan
eseménydús, mint az előző volt - talán még pergőbb is an
nál -, azzal a különbséggel, hogy a szerelmi szál meghatá
rozóbb szerepet kap a cselekményben. A folytatásban ter
mészetesen rengeteg harcjelenet látható, amelyek ko
moly felkészülést igényeltek a színészek és kaszkadőrök
részéről.
Keanu Reeves, Laurence Fishburne és Carrie-Anne Moss
természetesen a folytatásban is feltűnnek a vásznon, de a
neves sztárlista újabb szereplőkkel is gazdagodott: például
Jada Pinkett Smithszel. Az első Mátrix-film annak idején
négy Oscar-díjat nyert - a folytatások sem rosszabbak... A
Mátrix-trilógia az emberi világ mítosza a virtualitással
szemben, és hit abban, hogy a gépek önmagukban nem
győzhetik le (legalább is végérvényesen) alkotóikat.

Sufínet
e x p r e s s z

9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 2.
Telefon: 35/521-125, www.sulinet.hu
9600 Sárvár, Hunyadi u. 13-2.

. pannon hivatalos
* .-pipicstn értékesítőhely

HOTLINE: 06-70/514-8674
KÍNÁLATUNKBÓL
• új spanyol c s e m p é k
• 9 m m - e s v a s t a g s á g ú GRES porcelán járólapok,
rusztikus mintázattal
• gránitlapok 7,5 m m ' v a s t a g s á g ú
• hazai és import c s e m p é k , padlólapok
• kádak, m o s d ó k , sarokkádak, szaniterek,
csaptelepek e g y é b Fürdőszobai felszerelések
• burkolási s e g é d a n y a g o k , r a g a s z t ó k , f u g á z ó k
SZANITEREK A K C I Ó S Á R O N !
Ü z l e t ü n k b e n megtalálja a Korall C s e m p e g y á r , a
Z a l a k e r á m i a Rt., a Keros és az Imola teljes gyári
választékát! Üzletünkben már megtekinthetők

a

Z a l a k e r á m i a legújabb f ü r d ő s z o b a kollekciói.

Ildömölk, Széchenyi u. 10. WESTEL BOLT mellett! Tel.: 95/424-281

» APRÓHIRDETÉS
Eladó egy 13 éves LUK benzin- és gázüzemű, 300 literes
Elin fagyasztószekrény, kettő 60x150-es Sofa ablak és egy
90x240-e5 Sofa erkélyajtó, egy 120x150-es és egy
180x150-es Csepregi ablak. Érdeklődni: 06 20/927-7031.
Celldömölk-Aisóságon a Sági u. 102. szám alatti családi, 3
szobás, kertes házat eladnám, illetve 2 szobás földszinti
vagy első emeleti lakásra cserélném. Érd.: 95/423-191.
Celldömölkön a Szentháromság téri áruházban üzletek
kiadók. Érdeklődni: 06 20/347-9427.
A Ság hegyen kordonos szőlő pincével, felszereléssel sür
gősen eladó. Érdeklődni: 06 20/253-0982.
300 négyszögöl kordonos szőlő a Ság hegyen kétszintes
pincével, felszereléssel eladó. Érdeklődni: 95/424-174.

» Események
•
A nyugat-dunántúli régió kikapcsolódást,
feltöltődést,
megújulást ígérő nyári rendezvényei közül válogatunk né
hányat.
Győri Nyár június 20-ától július 19-ig
Nemzetközi kulturális fesztivál, ahol a művészetek szinte
valamennyi műfaja megtalálható a palettán: könnyű- és
komolyzene, balett, tánc, népzene, jazz, opera, operett,
színház, kiállítás, kézműves vásár. Emellett gasztronómiai
és borkülönlegességeket is kínálnak a szervezők.
Néhány kiemelt program: Edda-koncert (június 20. 21 óra),
Vámos Miklós estje (június 23. 20 óra), Fábry Sándor estje
(június 30. 20 óra), Sebestyén Márta és a Vujicsics együt
tes koncertje (július 9.20 óra), Hobo-est (július 10. 20 óra),
Kincses Veronika és Gregor József koncertje (július 11. 20
óra), Karnyóné, a beregszászi Illyés Gyula Színház előadá
sában (július 14. 20 óra), Pannónia Klezmer Band (július
19. 20 óra).
A négyhetes programsorozat szinte minden pillanata tar
togat meglepetést a Győrbe látogatóknak. Igazán érdemes
átruccanni egy kis „kulturális csemegézésre".
Soproni Ünnepi Hetek június 20-tól július 13-ig
A történelmi belváros terein, udvarain színházi előadások,
folklór bemutatók, kamarakoncertek, gyermekprogramok,
vásárok várják az érdeklődőket. A nyári színházi játékok és
a régizenei napok programjai mellett kiemelkedő ese
mény a fertőrákosi barlangszínház Naplegenda (Magyar
Állami Népi Együttes, június 20., 21. 20.30 óra) és Verdi
Rigoletto (Szegedi Nemzeti Színház, június 27., 28. 20.30
óra) előadásai.
A soproni kínálat is izgalmas, nehéz lenne voksolni, hogy
a két szomszédvár közül melyik nyeri meg a nemes ver
senyt a nézők kegyeiért. De mindenképpen azok a győzte
sek, akik mindkét város fesztiváljának részesei lehetnek.
»P. HORVÁTH MÁRIA

»júliusi világnapok
1.
2.
11.
13.

Építészeti világnap
A sportújságírók világnapja
Népesedési világnap
Vasutasnap

