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CELLI-UDVARHÁZ BT. 
I N G A T L A N  A J Á N L A T A :  

Egyéb: Sárváron 100 m2-es, 2 szoba+nappalis cs.ház, frekventált helyen eladó. I.ár.: 18 M Ft
Celldömölkön 4 szobás belvárosi cs.ház, garázzsal eladó. Ir.ár.: 16,9 M Ft.

Celldömölkön 1+2 fél szobás lakás eladó. Ir.ár.: 7 M Ft.
Celldömölkön 80 m2-es összközmûves családi ház, 800 m2 telken eladó. Ir.ár.: 8,2 M Ft.

Celldömölkön belvárosi, 6 szobás 2 generációs családi ház eladó. Ir.ár.: 26 M Ft.
Celldömölkön 4 szobás családi ház, garázzsal 1000 m2-es eladó. Ir.ár.: 16,5 M Ft.

Celldömölkön 1+2 fél szobás felújított lakás eladó. Ir.ár.: 6,8 M Ft.
Celldömölkön 2 szoba+hallos igényes állapotú lakás eladó. Ir.ár.: 7 M Ft.

Celldömölkön 110 m2-es, 4 szobás cs.ház, vendéglátóegységgel eladó. Ir.ár.: 14 M Ft.
Vönöckön 2 szobás összközmûves cs.ház eladó. Ir.ár.: 5,5 M Ft.

Info: 06-30/9938-439, 06-70/316-8752 Cím: Celldömölk, Rákóczi u. 10. 
http://www.celli-udvarhaz.hu •  E-mail: celli_udvarhaz_ingatlan@yahoo.com

Celld-ön 1754 m2-es, építési telek, közmû
hozzájárulásokkal eladó. I.ár: 2,5 M Ft

Celld-ön 3 szoba+étkezôs családi ház, 2 ga-
rázzsal melléképülettel eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis cs. ház, ga-
rázzsal 820 m2 telken eladó. I.ár: 17 M Ft

Celldömölkön 6 szoba 2 nappalis cs.ház 612
m2 telken eladó. I.ár: 20 M Ft

Celldömölkön 2 szoba+elôtér elrendezésû
családi ház eladó. I.ár: 9,9 M Ft

Celldömölkön 1 szobás, jó állapotú lakás eladó.
I.ár.: 3,5 M Ft

Celldömölkön 2 szintes családi ház (4 szoba,
+nappali), közmûvekkel eladó. I.ár: 8,5 M Ft

Jánosházán 3 szoba+nappalis cs.ház iker-
garázzsal eladó. I. ár: 8,5 M Ft.

Szergényben 2 szobás családi ház 3842 m2

telken eladó. I.ár: 3,2 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis belvárosi
cs.ház eladó. I.ár: 15 M Ft

Celldömölk belvárosában 2 szobás igényes
állapotú lakás  eladó. I.ár: 8,5 M Ft

Celldömölkön 2 szintes igényes áll. cs.ház,
pincével, 2 garázzsal eladó. I.ár: 30 M Ft

Celldömölkön 110 m2-es, belvárosi cs. ház
garázzsal, pincével eladó. I.ár: 17 M Ft

Celldömölkön 4 szobás belvárosi családi ház
garázzsal, borospincével eladó. I.ár: 15,9 M Ft

Celldömölkön 5 szobás családi ház, aknás
garázzsal eladó. I.ár: 17,9 M Ft

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház eladó. I.ár: 13 M Ft

Pápocon jó áll. tornácos paraszth. eladó. I.ár: 3M Ft

Celld-ön 1040 m2 építési telek eladó. I.ár:2,2 M Ft

Celldömölkön 5 sz.+étkezôs, cs.ház, 2 WC-vel
2 fürdôvel, garázzsal eladó. I.ár: 24 M Ft

Celldömölkön 56 m2-es, felújított lakás eladó.
I.ár: 7,9 M Ft

Celld-ön igényes állapotú 2 generációs
családi ház, 2 garázzsal eladó. I.ár: 24 M Ft

Celldömölkön 2 sz., igényes áll. belvárosi
felújított lakás eladó. I.ár: 6,9 M Ft

Celldömölkön 2 szoba+nappalis cs.ház,
pincével eladó. I.ár: 16 M Ft

_tzâÇt
Fürdôszoba Szaküzlet

Celldömölk, Kolozsvár u. 16. Tel./fax: 95/424-121
(A Mesteri felé vezetô úton, a Volán-kút mellett)

Nyitva: hétköznap 8.00–16.30, szombaton 8.00–12.00

A FELMÉRÉSTÔL A  K IV ITELEZÉSIG MINDENT MEGOLDUNK!

CELLDÖMÖLK TERÜLETÉN INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS.

I. osztályú greslapok 2.130 Ft/m2-tôl
I. osztályú alföldi csempe 20x25 1.790 Ft/m2-tôl
I. osztályú alföldi járólapok 30x30 2.190 Ft/m2-tôl
I. osztályú fagyálló járólapok 2.450 Ft/m2-tôl
I. osztályú 15x20 csempe 1.380 Ft/m2-tôl
I. osztályú olasz járólap 1.400 Ft/m2-tôl
I. osztályú 33x33-as járólap 1.750 Ft/m2-tôl

Kiváló minôségû ragasztók 25 kg/zsák
Alap: 1.330 Ft, fagyálló: 1.690 Ft, flexibilis: 3.360 Ft

Keszthelyi falburkoló és vízszintes térburkoló 
kô szürke és barna színben 2.000 Ft/m2

12,5 mm-es gipszkarton 480 Ft/m2

6 cm-es térburkoló, szürke 2.400 Ft/m2

(AZ ÁR TARTALMAZZA A CELLDÖMÖLKRE ÉS KÖRNYÉKÉRE TÖRTÉNÔ KISZÁLLÍTÁS DÍJÁT IS!)

Az unióba való belépéssel több szigorítás is várható, 
érvényes lesz ez a munkavédelemre is. már most szerezze be 

boltunkból a különbözô kesztyûket, védôszemüvegeket, 
sisakokat és más munkaruházati termékeket!

Kínálatunkból: színmarha kesztyû 220 Ft/db; védôsisak 1.500 Ft/db; 
védôszemüveg 680 Ft/db; rezgéscsillapítós kesztyû 1.550 Ft/db

Cell-Vas Kft.
VAS-MÛSZAKI BOLT

9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 5. (Kultúrház mögött)
Tel.: 06-95/420-015 • Cell-vas-kft.internettudakozo.hu

Várjuk kedves Vásárlóinkat! Nyitva: H–P: 8–17; Szo: 8–12

M Á J U S I  A K C I Ó !

18 literes háti permetezô 5.990 Ft
5 literes kézi permetezô 3.990 Ft
Grillsütôk 2.490 Ft-tól 5.490 Ft-ig

Szúnyogháló kapható 1 m, 1,2 m, 1,5 m szélességben!

Kandallóakció, amíg a készlet tart! 8 kW 79.990 Ft, 6 kW 43.900 Ft

– Nile DVD lejátszó 17.990 Ft
Alu létrák 
3x6 fokos 16.990 Ft, 2x9 fokos 13.500 Ft, 11 fokos 8.800 Ft
Benzinmotoros fûnyíró
– Tecumseh motorral 38.500 Ft – Briggs motorral 41.990 Ft
– Briggs motor fûgyûjtôvel 42.500 Ft
Elektromos szegélynyíró
– 220W 3.990 Ft, 250W 4.900 Ft, 550W 14.990 Ft
Husqvarna 323R bozótvágó
(24,5 cm3 3–0,9 kW-1,2 LE-4,5 kg) 95.050 Ft. 
Ajándék: damilfej, hallásvédô, plexi álarccal.
Husqvarna 24C szegélynyírók
(24 cm3-0,5 kW-0,7 LE-4,5 kg) 37.100 Ft
Kapálógépek
Briggs 4LE, 4 kapa 79.990 Ft
Honda 4,5LE, 4 kapa 106.000 Ft helyett 99.990 Ft
Honda 4,5 LE, 6 kapa 110.000 Ft helyett 103.000 Ft

MEGNYITOTTUNK!

Celldömölk fôterén

Korzó
K Í N Á L A T U N K :

Csapolt sörök:
STAROPRAMEN (cseh sör)

BORSODI
ÜVEGES SÖRÖK

röviditalok
kávékülönlegességek

üdítôitalok 
pizzák • melegszendvicsek
szezonban fôzött fagylalt, 

fagylaltkelyhek

DARTS, JÁTÉK- ÉS NYERÔAUTOMATÁK!

Nyitva tartás: H–Szo.: 8–22 V.: 10–22

K Á V É Z Ó  S Ö R Ö Z Ô
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» J E G Y Z E T

Panaszkodunk
Mostanában többször tanulmá-
nyoztam a legújabb nagy földrajzi
atlasz azon fejezetét, amelybôl sok
mindent megtudhatunk a Föld or-
szágairól, helyesebben államairól.
Kiváltképpen azokra voltam kíván-
csi, amelyek velünk együtt léptek
be az unióba. Érdekelt az egy fôre
jutó nemzeti össztermék, hisz ab-
ból hozzávetôlegesen következ-
tethetünk az életszínvonalra. A kö-
zölt adatok alapján nincs okunk
különösebb panaszra, hiszen e te-
kintetben nem sokan elôznek meg
bennünket. Ám minden viszonyla-
gos. A szomszéd Ausztria, netán
Luxemburg adatait nézve más,
egészen más a helyzet.
Ha a minimálbérért dolgozók és a
kisnyugdíjasok jövedelmét tekint-
jük, és a megélhetés költségeihez
viszonyítjuk, jogos a panaszkodá-
sunk. Ha meg a bevásárlóközpon-
tokban a vásárlók dugig rakott ko-
csijaiba nézek, akkor azt mondom:
miért panaszkodunk? Ha azt ta-
pasztalom, hogy városunkban már
nem csak a piaci napokon nehéz
parkolóhelyet találni, mert annyi a
gépkocsi, megint csak felmerül
bennem: jogosan mondogatunk?
Ám ha a havonta feladandó össze-
gekre – víz, gáz, villany stb. – gon-
dolok, akkor meg nagyon is jogos
a panaszáradat. Ha visszautalok az
új uniós tagállamok adataira, úgy
érzem, nekünk talán valamivel ke-
vesebb okunk van a panaszkodás-
ra, mint általában a többieknek.
De mi már csak ilyenek vagyunk,
szeretünk panaszkodni. Nem baj,
zsörtölôdjünk csak, az elégedet-
lenség mindig elôbbre visz, mint a
belenyugvás, az elégedettség. Ar-
ról nem is szólva, hogy az utób-
biakra nincs is semmi okunk.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Az általános iskolai beíratások
után a képviselô-testület legu-
tóbbi ülésén úgy döntött, hogy a
Gáyer iskolában és az Eötvös is-
kolában két-két elsô osztály in-
dulhat, a Berzsenyi ÁMK-ban to-
vábbra is egy elsô osztály indul.

Beíratás után

A rendôröket ünnepelték
A rendôrség napja alkalmából rendeztek megyei ünnepséget április 24-én
Celldömölkön. A rendezvényen jutalmakat adtak át a kiválóan dolgozó
rendôröknek, a sporttelepen pedig rendôrségi bemutatókat tartottak.

Állománygyûléssel és jutalomátadással
kezdôdött a Vas Megyei Rendôrnap a Ke-
menesaljai Mûvelôdési Központban. A ven-
dégek között megjelentek a megye és a
települések vezetôi, a holland, az osztrák
és a szlovéniai társszervek képviselôi. A
rendôrség védôszentjének ünnepe, Szent
György napjának alkalmából rendezett
program elején tolmácsolták dr. Lamperth
Mónika belügyminiszter köszöntôjét. A kö-
szöntôben az európai uniós csatlakozás
kapcsán elhangzott: a magyar rendôrség
nemzetközi összehasonlításban is jó szín-
vonalon dolgozik, a modernizációnak kö-
szönhetôen kész a csatlakozásra. Fehér
László polgármester a vendéglátó Celldö-
mölk nevében köszöntötte e vendégeket,
jó munkát kívánva a rendôröknek. Dr. Or-
bán Péter rendôr altábornagy, Vas megye
fôkapitánya kiemelte: védôszentjük napján
elôször még a rendôrök ünnepelték magu-
kat, ma már azonban azok, akikért dolgoz-
nak, az önkormányzatok, a lakosság ün-
nepli ôket.
Az ünnepségen átadták a rendôrnapi elis-
meréseket. A közel száz kitüntetett között
több kiválóan dolgozó celldömölki rendôr is
volt. Dicséretben és jutalomban részesítet-
ték Polgár László rendôr századost, a Celldö-
mölki Rendôrkapitányság nyomozóját, Var-
ga Tibor rendôr törzszászlóst, körzeti megbí-
zottat, Gyurák Antal rendôr zászlóst, körzeti
megbízottat. Soron kívül rendôr fôtörzszász-
lóssá léptették elô Novák István rendôr
törzszászlóst, a kapitányság technikusát,
rendôr törzszászlóssá léptették elô Kovács

Zsolt rendôr zászlóst, körzeti megbízottat.
Kondics Balázst, a Gáyer Gyula Általános Is-
kola tanárát a rendôrség munkájának segí-
tése terén kifejtett eredményes tevékeny-
ségéért Vas megye rendôrfôkapitánya
tárgyjutalomban részesítette.
Az egész napos rendezvény a sporttelepen
folytatódott. Bár az esô szinte végig sze-
merkélt, és a vártnál kevesebben vettek
részt a programokon, az érdeklôdôk jól
szórakoztak a rendôrségi bemutatókon. A
nézôk egyebek mellett fegyveres, kom-
mandós, kutyás bemutatókat láthattak,
ízelítôt kaptak a rendôrség bûnmegelôzô
programjából, a gyerekek ügyességi ver-
senyeken mérhették össze tudásukat, a
rendôrkapitányságok csapatai pedig foci-
ban mérkôztek meg egymással.

»TULOK G.

kommandós bemutatót is láthatott a közönség

Hagyományteremtô céllal alapította meg Az év cell-
dömölki rendôre díjat a képviselô-testület. Idén Illés
Attila rendôr fôtörzszászlós, a Celldömölki Rendôrka-
pitányság Bûnügyi Ostálya nyomozója kapta a díjat.
A díjátadás után a kitüntetett rendôr elmondta: már
fiatalon elhatározta, hogy rendôr lesz. Sorkatonai
szolgálata alatt az elsô év után a határôrségtôl átsze-
relt a rendôrséghez, így idén húsz éve, hogy a rend-
ôrségnél szolgál. Elôször a közbiztonsági területen
kezdett el dolgozni, járôrként, körzeti megbízottként
vidéken és Celldömölkön is dolgozott. 1992-ben került a bûnügyi területre nyo-
mozónak. Illés Attila véletlenszerûnek tartja, hogy Celldömölkre került rendôrnek,
azóta viszont a családja is ideköti. Mint mondja, meglepte az elnyert cím, de a
késôbbiekben is megpróbál úgy dolgozni, hogy ne gondolja senki, rossz helyre
került az elismerés.

Az év rendôre
I L L É S  A T T I L A
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Magyarország az Európai Unióban

Országszerte rendezvényekkel ünne-
pelték a történelmi pillanatot: május
elsejével tíz európai ország, köztük
Magyarország a közösség tagjává
vált. Celldömölkön kétnapos ünnep-
séget rendezett a város önkormány-
zata és intézményei, köszöntve a Ma-
gyar Köztársaság Európai Unióhoz va-
ló csatlakozását. Április 30-án az ün-
nepélyes zászlófelvonás után Fehér
László polgármester mondott köszön-
tôt. A városvezetô szólt a zászlófelvo-
nás üzenetérôl, arról, hogy az Európai
Unió teljes jogú tagjaként ünnepeljük
másnap a majálist. „Nagy várakozás-
sal nézünk az európai uniós csatlako-
zás elé, ami fôként a gyermekeink-
nek hoz majd jót. A mi felelôsségünk,
hogy jól érezzük magunkat a jövô-
ben. Az európai közösség létbiztonsá-
got teremthet, hiszen politikamente-
sen együttmûködve van idô a jóléttel
foglalkozni”, mondta.
A polgármesteri üdvözlet után Keme-
nesi köszöntô címmel kezdôdött a
helyi és a kistérségi hagyományôrzô

Kék. Piros-fehér-zöld. Kék-sárga. Az öröm színei voltak azokban a pillana-
tokban, amikor az Európai Unió zászlaját, a nemzeti lobogót és Celldömölk
zászlaját felvonták Magyarország európai uniós csatlakozása elôestéjén.
Május 1-je óta hazánk teljes jogú tagja a huszonötök Európájának.

csoportok mûsora. Színvonalas mû-
sorral mutatkozott be a Bobai Dalos-
kör, a Hetyei Daloskör, a Kemenes-
magasi Citerazenekar és Népdalkör,
valamint az Ostffyasszonyfai Citera-
zenekar és Népdalkör. A népzene
után slágerekkel szórakoztatták a kö-
zönséget a Pápai Musical Stúdió tag-
jai, majd a Smidesz és a Syrius együt-
tesek zenéjére rendeztek utcabált. Éj-
félkor, a csatlakozás pillanatában a
városközpontban felállították az
uniós májusfát.
Május 1-jén délelôtt a gyerekeket
várták játszóházba: kézmûves foglal-
kozáson, óriáskép-festô versenyen és
cirkuszi elôadáson vehettek részt.
Emellett a városközpontban vidám-
park és kirakodó vásár is volt. Dél-
után elôször a helyi mûvészeti cso-
portok – a Kemenesalja Néptánccso-
port, a Celli Népdal Stúdió és az
Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti
Alapiskola dráma tagozatosai – lép-
tek színpadra. Nagy sikerû mûsoruk
után az iskolák csoportjai és a Rocky
Dilly ARRC Egyesület tagjai adtak íze-
lítôt tudásukból. A hangulatos
elôadások alatt megtelt a tér. A kel-
lemesen meleg idôben egyre többen
figyelték a tehetséges celldömölki
gyerekeket, amint kedvvel, örülve a
bemutatkozásnak játszottak színda-
rabot, táncoltak és énekeltek.
A szórakoztató rendezvények egé-
szen estig tartottak. Népszerû sláge-
rekkel elôbb Dömsödi Farkas Bálint,
majd Harangozó Teri lépett a közön-
ség elé, késôbb a Moulin Rouge-t és

a 4U-t hallhatta a közönség, a zenés
utazás a Drazsé együttes közremûkö-
désével utcabállal ért véget. Este tíz
órakor tûzijátékban gyönyörködhet-
tek a celldömölkiek, „európai uniós”
csillagok töltötték be az eget.

Az Európai Unió intézményei

Az Európai Unió hat fô intézmény-
bôl áll. Ezek az Európai Tanács, az
Európai Unió Tanácsa (Miniszterek
Tanácsa), az Európai Bizottság, az
Európai Parlament, az Európai Bí-
róság és a Számvevôszék.
Az Európai Bizottságot az EU kor-
mányának is szokták nevezni,
székhelye Brüsszelben van. Az Eu-
rópai Unió Tanácsa az EU fô dön-
téshozó szervezete, a tagállamok
minisztereibôl áll. Az Európai Ta-
nács az EU tagállamai kormány- és
államfôinek csúcstalálkozója, álta-
lában évente kétszer tartják meg
hivatalos keretek között. 
Az Európai Parlament képviselôit
az Európai Unió állampolgárai köz-
vetlenül választják meg. A képvi-
selôi helyek száma az egyes or-
szágok népességétôl függ, szék-
helye Strasbourg. 
Az Európai Bíróság munkája füg-
getlen a tagállamoktól, csak a kö-
zösség érdekeit szolgálja. A Szám-
vevôszék feladata, hogy ellenôriz-
ze, megfelelôen költik-e el az Eu-
rópai Unió pénzét.

magyar virágok európa kertjében – óriásképet festettek a gyerekek

az elsô uniós majális
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Az Európai Unióban az eddigieknél
nagyobb szerepet kapnak a
kistérségek. Celldömölk a 168 ma-
gyar, a kilenc Vas megyei kistérség
egyikének központja. A város közös
ünneplésre hívta a kemenesaljai
kistérség településeinek vezetôit,
akiket Fehér László polgármester kö-
szöntött a színpadon. „Az egykori já-
rások megszûnésével központi funk-
ciók szûntek meg Celldömölkön. Most
új lehetôség elôtt áll a város, hogy
valódi központja legyen a kistér-
ségnek, a huszonnyolc kemenesaljai
településnek”, mondta a városveze-
tô. A celldömölki köszöntô után a ke-
menesaljai települések polgármeste-
rei, képviselôi kézjegyükkel látták el
a csatlakozás emlékkönyvét.
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ-
ban kiállítás nyílt az Európai Unióról
és az Európai Parlamentrôl. A kiállí-
tást Baranyai Attiláné dr. jegyzô aján-
lotta a közönség figyelmébe. A jegy-
zônô a celldömölki választási iroda
vezetôjeként készíti elô a június 13-ai
európai parlamenti választásokat. A
kiállítást bemutató beszédében szólt
az Európai Parlamentrôl, az Európai
Unió történetérôl és jelképeirôl: az
unió zászlajáról, himnuszáról és az
Európa-napról, amelyet május 9-én
ünnepelünk, valamint az unió lénye-
gérôl, ami a jelszavában – Egység a
sokféleségben! – fogalmazódik meg.
Térségünk országgyûlési képviselôit,
Horváthné Stukics Erzsébetet, Kovács

Az Európai Unióról mondták

Nem országokat egyesítünk, ha-
nem embereket.
J. Monnet, az Európai Közösségek
egyik alapító tagja, 1957

Az EU-nak szüksége van Ma-
gyarországra.
E. Jaedtke, az Európai Bizottság
Magyarországi Delegációjának ta-
nácsosa, Budapest, 1999. Október

Európaibbá válni nem jelenti azt,
hogy valaki kevésbé lesz magyar,
hiszen Magyarország Európa szer-
ves része. Az Európai Unió polgá-
rának lenni nem azt jelenti, hogy
az ember elfelejti nemzeti kulturá-
lis identitását, hanem azt, hogy
megosztja azt más európai népek-
kel.
Michael Lake, az Európai Bizottság
Magyarországi Nagykövete, Buda-
pest, 1999. május

Ferencet és Szabó Lajost, a keme-
nesaljai települések polgármestereit
és képviselôit, a celldömölki képvise-
lôket és az intézmények vezetôit a
polgármesteri hivatalban fogadáson
látták vendégül a város vezetôi. Ko-
vács Ferenc országgyûlési képviselô
köszöntôjében arról szólt, hogy a tér-
ségben sok a feladat, amelyeket át-

gondoltan, közös feladatként kell
megoldani. „Nagy a felelôsség, nagy
a kihívás, de helyt kell állni, bízni kell
magunkban, a magyarok tehetségé-
ben”, mondta. Tömböly Tamás, a Vas
Megyei Közigazgatási Hivatal vezetô-
je pohárköszöntôjében beszélt arról,
hogy a települések egyedül nem ké-
pesek ellátni minden feladatot, ezért
önkéntes alapon hoznak létre társu-
lásokat. Szólt arról is, hogy az európai
uniós tagállamok nem tudnak többet
nálunk, de megvan a kellô önbizalom
bennük.

»TULOK GABRIELLA

a csatlakozás emlékkönyve

a térség országgyûlési képviselôi, a kemenesaljai települések vezetôi a csatlakozás napján
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A Kemenesalja Expót szervezô Rába-
Hídexpo Kft. és a város önkormányza-
ta nevében Kulcsár István üdvözölte a
megjelenteket a péntek délelôtti meg-
nyitón, majd Fehér László polgármes-
ter mondott köszöntôt. A városvezetô
szólt arról, hogy a kis-, közép- és nagy-
vállalkozásoknak az európai uniós
csatlakozás után egy bôvebb piacon
kell helytállniuk. A vendégeknek a vá-
rost bemutatva kie-melte, hogy 2004
Celldömölkön a beruházások éve lesz,
hiszen a Vulkán fürdô mellett sor kerül
a városmag rehabilitációjára is. A kiál-
lítást Pál Tibor, a Belügyminisztérium
politikai államtitkára nyitotta meg. Az
államtitkár kiemelte: a kistérségeknek
a közigazgatási rendszerben fontos
szerep jut, elengedhetetlen a települé-
sek együttmûködése, az expó ezt az
együttmûködést tükrözi.

A kiállítás megnyitóján adták át a vá-
sári díjakat és okleveleket. Oklevelet
kapott a Manó cipô, az Ablakvarázs
Kft., a budapesti Oro-Team Bt. és a
gyôri Intershop Kft. Vásári díjjal jutal-
mazták a V és G Víz-gáz-fûtéstechni-
kai szaküzletet, valamint a Répcelak
és Vidéke Takarékszövetkezetet, a vá-
sári nagydíjat pedig a Cell-Modul Kft.
kapta. A díjak átadása után felavatták
az uniós májusfát.
A péntektôl vasárnapig tartó expón
több mint negyven kiállító várta szí-
nes kínálattal a szakközépiskolába ki-
látogatókat. A vásár mellett kísérô
rendezvényeken – kamarai tájékozta-
tón, növényvédelmi szaktanácsadá-
son – is részt vehettek az érdeklôdôk.
A hagyományokhoz híven az expón
rendezték a hegyközségi borverseny
eredményhirdetését, és a díjazott bo-

» Néhány órával vagyunk már csak
az ország európai uniós csatlakozása
elôtt. Ön szerint mit nyer az ország a
csatlakozással?
– Az elmúlt években gyakran felve-
tôdött ez a kérdés. Én azt gondolom,

hogy mindazt a tudást, a kapcsolati
tôkénket, történelmi hagyományt,
amivel rendelkezünk, az unióba tud-
juk vinni. Nagy elônyünk, hogy az
uniós tagországok és a most csatla-
kozó országok egyúttal szomszédaink
is. Ezért a kereskedelem és az üzleti
szféra számára a csatlakozás egy
nagy lehetôség, a kapcsolatok most
ki fognak teljesedni, új lehetôségek,
jobb együttmûködés alakulhat ki. Az
unió pedig hozza mindazt a fejlett tu-
dást, amivel rendelkezik, és hozza
magával a nagyobb piacot is. Biztos
vagyok benne, hogy jó lehetôség lesz
az országnak.
» Mivel nyugtatná meg azokat az
embereket, akik a várakozások elle-
nére mégis szkeptikusan tekintenek
a csatlakozásra?
– Azt javasolom, hogy akinek némi
szkepticizmusa van ezzel kapcsolat-
ban, az tartson egy családi beszélge-
tést. Üljön le a nagypapával és a
nagymamával, beszéljék végig az el-
múlt idôszak történelmét. Gondolják
végig, hogy Magyarország milyen
szövetségi rendszerekbe került bele –
önszántából vagy kötelezettség alap-

Kiállítás és vásár Kemenesalján
Hatodik alkalommal rendezték meg a Kemenesalja Expót, amelyen több
mint negyven kiállító mutatkozott be. A kiállítás és vásár kísérô rendezvé-
nyei között uniós májusfa-avatás is szerepelt.

rokból kóstolót is tartottak. A díjkiosz-
tó ünnepségen a Somlói Borút Egye-
sület Borlovag Klub három gazdát
borlovaggá avatott. (A borverseny
eredményérôl a következô lapszá-
munkban számolunk be.)

»T.G.

Az uniós csatlakozás lehetôség
Pál Tibort, a Belügyminiszter államtitkárát a Kemenesalja Expó megnyitója
után Magyarország európai uniós csatlakozásáról és a kistérségek lehetô-
ségeirôl kérdeztük.

ján – a történelme során. Sok olyan
történelmi esemény van, amelyekre
nem szívesen emlékezünk. Azt gon-
dolom, hogy egy ilyen szövetségi
rendszerhez való tartozás – ami nem
kényszer, hanem mi magunk válasz-
tottuk, népszavazáson nyilvánította
ki az ország – a magyar történelem-
ben nemigen található.
» Köszöntôjében hangsúlyozta,
hogy a kistérségek nyertesei lesznek
a csatlakozásnak. Milyen lehetôsé-
geik vannak a kistérségeknek?
– Egyrészt a kistérségen belüli kap-
csolatokat lehet erôsíteni, mint
ahogy Celldömölk is erôsíti az együtt-
mûködést a környezô településekkel.
Másrészt a kistérség az unióhoz tud
pályázni olyan pénzekre, amelyek a
kistérségi fejlesztéseket szolgálják.
Azt gondolom, hogy érdemes együtt-
mûködni, hiszen a települések fejlô-
désével az ott élô emberek is nyer-
nek, jobb szolgáltatásokat kapnak. Az
ország költségvetésében hétmilliárd
forint áll rendelkezésre, hogy a
kistérségekben javítsák a közszolgál-
tatásokat, az iskolai, az óvodai, a szo-
ciális és kulturális ellátást. Korszerûsí-
teni kell a közigazgatást, tovább kell
lépni, szükség van a kistérségi szintû
együttmûködésre.

»TULOK G.

dudás ernôné a vásári nagydíjjal

pál tibor és fehér lászló nyitották meg az expót
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» Képviselô úr, Ön volt már térsé-
günknek megválasztott képviselôje,
most pedig a Magyar Szocialista Párt
országos listáján jutott be a parla-
mentbe. Miben tér el a képviselôi
munka a két esetben?
– A parlamenti frakcióban egy orszá-
gos listán bejutott képviselôtôl elvár-
ják azt, hogy a parlamenti országos
munkában teljes mellszélességgel
vegyen részt, itthon pedig a választó-
kerületben várják el azt, hogy dol-
gozzon teljes erejével. Mind a két
szinten megfogalmazódnak az elvá-
rások, mindegyiknek eleget kell ten-
ni az ember legjobb tudása szerint.
» Hogyan lehet segíteni a választó-
kerület két városát és a többi telepü-
lését?
– Hála istennek, a világ abba az irány-
ba halad, hogy azt lehet támogatni,
akinek elképzelései, saját elgondolá-
sai, tervei vannak, amit meg akar va-
lósítani. Ha valaki jó projekteket gyárt,
jó pályázatokat ír, és ha belefér a ke-
retekbe, akkor van mód arra, hogy
egy jól értelmezett lobbitevékeny-
séggel lehessen támogatni. De hang-
súlyozom, ez csak jó elképzelésekre
vonatkozik, olyanokra, amelyek meg-
ütik azt a mércét, amit támasztanak
velük szemben. Természetes, hogy itt
élô képviselôként minden jó kezde-
ményezést támogatni fogok.
» Az országgyûlés költségvetési bi-
zottságának alelnökeként ráadásul
még a pénzelosztásnál is ott van. Le-
het ezzel élni?
– Ez egyrészt tágítja a mozgásteret,
másrészt szûkíti. Ebben a pozícióban
sokkal nagyobb rálátása, több infor-
mációja van az embernek a dolgok-
ról, de sokkal nagyobb tárgyilagossá-
got is igényel ez a munkakör, mert itt
lehet a legkevésbé egyéni választó-
kerületi képviselôként gondolkozni.
Az ország költségvetésérôl van szó.
Természetesen lehet úgy alakítani az
országos jelentôségû dolgokat, hogy
az a szûkebb környezetnek, a válasz-
tókerületnek elviekben adjon lehetô-
séget, és ha azzal valaki élni tud, ak-
kor az elôbb említett módon viszont
már lehet segíteni.
» Mely dolgokkal foglalkozott eddig
a legszívesebben ebben a munka-
körben?

A felzárkózás hosszú folyamat
S Z A B Ó  L A J O S S A L  A  P A R L A M E N T I  M U N K Á R Ó L ,  E U R Ó P Á R Ó L
Szabó Lajos országgyûlési képvise-
lôvel a parlamenti munkáról, az eu-
rópai uniós csatlakozásról beszél-
gettünk.

– A szakmai jellegû dolgok közül
mindenképpen az adótörvények és
a költségvetés az, ami a legnagyobb
kihívás, a legnagyobb érdeklôdésre
számot tartó munka. Részt venni ab-
ban a folyamatban, ahol kiválasztás-
ra kerül, hogy politikailag melyik a
legmegvalósíthatóbb, melyik a leg-
célszerûbb megoldás az adott idô-
szakban, ez nagy szakmai, politikai
kihívás. Nem elhanyagolható a
munkának az a része sem, amikor a
frakción belül kell végigvinni, elfo-
gadtatni, és a koalíciós partnerrel le-
folytatni az egyeztetéseket. Folytat-
ni kell egyfajta kommunikációs te-
vékenységet is, ami ahhoz járul hoz-
zá, hogy tényleg el tudjuk fogadtat-
ni az emberekkel azt, hogy a dönté-
sek, amiket hozunk, azok valóban az
ô érdekükben vannak. Ha vannak is
nehézségek, de a döntések, amik
megszületnek, azt a célt szolgálják,
hogy lehetôségeinkhez képest a
legjobb életkörülményeket tudjuk
Magyarország állampolgárai számá-
ra biztosítani.
» Térjünk át az európai uniós csatla-
kozásra. Miért lesz jó az országnak?
– Elôször azt mondanám, nem volt
alternatíva, hogy kívül maradjunk, a
belépés csak jó lehet. Csatlakozni tu-
dunk ahhoz a kulturális közösséghez,
ahova  a magyarság mindig is tarto-
zott, és jelenlétével gazdagodni fog
az Európai Unió. A másik dolog az,
hogy lehetôségek adódnak abból,
hogy csatlakozni fogunk egy olyan
fejlett gazdasági közösséghez,
amely segíteni tudja a nála fejletle-
nebbek számára a felzárkóztatást.
Hiszen az EU programjai arra épülnek
nagyrészt, hogy felzárkóztassák, egy
szintre hozzák a tagországokat. Ez
természetesen egy hosszú folyamat,
hiszen még az Európai Unión belül
lévô országok fejlettségi szintje is
nagyon változó. Nem beszélve arról,
hogy a most csatlakozó tíz ország is
eléggé eltérô fejlettségi szinten van,
a bent lévôkhöz képest pedig még
nagyobb az eltérés. Tehát ez egy na-
gyon komoly kihívás, de lehetôségek
nyílnak számunkra, amelyek min-
denképpen plusz forrásokat biztosí-
tanak az országnak. De ezt nem úgy
kell elképzelni, hogy megfognak egy
zsákot, és a fejünkre öntik annak a
tartalmát, és mindenki dúskálhat
meg válogathat belôle, hanem úgy,
hogy kinyitnak egy zsákot, és aki
eléri, bele tud nyúlni, ki tud belôle

venni, az fog belôle
részesedni. Aki nem
éri föl, az nem fog
belôle részesedni.
Ha lesznek elképze-
lések, meglesz a ki-
tartás ahhoz, hogy
azokat végigvigyük,
akkor ehhez segít-
séget kapunk az Eu-
rópai Uniótól. Ha
nem, akkor sajnos a
források elvesznek.
De ahogy én isme-
rem a térségben
élôket, a tapasztala-
taim alapján úgy lá-
tom, felkészültek
vagyunk arra, hogy
ezekhez a pénzek-
hez hozzájussunk.
» A csatlakozás után hamarosan kö-
vetkezik az Európai Parlament ma-
gyar képviselôinek választása. A kor-
mányon lévô párt politikusaként mi-
lyen elgondolásokkal várja?
– Természetesen meg kívánjuk nyer-
ni az európai parlamenti választáso-
kat. Ez lesz már a harmadik választás,
amit egymás után sikerrel fog abszol-
válni a szocialista párt. Úgy gondo-
lom, nem öncél az, hogy a szocialista
párt nyerje meg a választásokat. Az
országnak, a szocialista képviselô
szemszögébôl nézve, az az érdeke,
hogy a szocialista politikusok minél
nagyobb arányban tudjanak ott lenni
az Európai Parlamentben. Hiszen
ugyanúgy, ahogy az országos parla-
mentben, ott is frakciókban folyik a
munka. Magyarország érdeke az,
hogy egy szociális Európa kialakítása
érdekében az EP-ben a szociáldemok-
rata frakció erôsödjön. Ôk legyenek
többségben ahhoz, hogy a parlament
olyan döntéseket tudjon hozni, ame-
lyek az európai közös törvények lesz-
nek, amelyek meghatározzák a közös
jövônket, és lépéseket jelent egy szo-
ciális Európa felé. A szocialista párt-
nak olyan képviselôjelöltjei vannak a
listán, akik felkészültek a szakterüle-
tükön, és meg fogják találni a hangot
a képviselôi munkában, hogy Ma-
gyarország érdekeit érvényesítsék.
Teljesen természetes, hogy a huszon-
négy magyar képviselônek, legyen
bármilyen frakció tagja, egyik alapve-
tô kötelessége, hogy együttmûködve
Magyarország érdekeit érvényesítsék
kint az Európai Unióban.

»TULOK GABRIELLA
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B. Gáti Csilla festômûvész selyem-
festményeibôl nyílt kiállítás április
16-án a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ galériáján. A mûvésznôt és a
megjelent vendégeket Pálné Horváth
Mária igazgatónô köszöntötte. Szólt

arról, hogy az intézmény felvállalta:
nemcsak helyi mûvészek alkotásai-
nak ad helyet, hanem olyan országo-
san elismert mûvészeknek is, akik
kötôdnek városunkhoz. Bejczi Károly,
az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvé-
szeti Alapiskola igazgatója megnyitó
beszédében B. Gáti Csilla Celldömölk-
höz való kötôdésérôl szólt, és végig-
kalauzolta a jelenlévôket a festômû-
vész eddigi pályáján.
A mûvésznô 1943-ban Celldömölkön,
az Ady Endre utcában született. Tíz

évig élt városunkban, melyrôl kedves
emlékei vannak: a liget, a vasútállo-
más, a Ság hegy. Rajz-földrajz szakos
tanári diplomát szerzett a szegedi Ju-
hász Gyula Tanárképzô Fôiskolán,
majd munkássága révén Kecskemét-
hez és Szegedhez kötôdött. Festett
akvarelleket, akril technikával készült
képeket, dolgozott pasztellel. Mûvé-
szi pályája utóbbi éveiben találta
meg a kifejezésmódjának leginkább
megfelelô technikát, a selyemfesté-
szetet. Ennek leginkább a mûvészi ol-
dala fogta meg: egy folttal, színnel,
kontúrral kifejezni gondolatvilágát,
érzelmeit.
B. Gáti Csilla selyemképein önálló
életre kelnek a hajnali ködök, az esti
fények. Ahogy Tóth Attila író mondta
róla: „Játék ez, komoly játék, teremtô
aktus.” A mûvésznô megköszönte a
meghívást, és elmondta, hogy gyôz-
tes hadvezérként tért vissza Celldö-
mölkre, szülôvárosába. Az életet
megharcolta, tanított, dolgozott, és
most ennek az életnek a gyümölcsét
hozta el a celldömölkieknek. A kiállí-
tással B. Gáti Csilla nagyszülei emlé-
kének adózik. A mûvésznô végezetül
egy idézetet ajánlott a megjelentek
figyelmébe, mely így kezdôdött:
„életem képei, lelkem virágai”, ezzel
is kifejezve azt, hogy ô belsô érzé-
seit, lelke rezdüléseit ábrázolja a se-
lyemképeken.
(A kiállítás május közepéig látogatható.)

»VASS VERA

Álmok, érzelmek 
selyemmel kifejezve

A Celldömölki Zenei Napok keretén
belül néhány napig a zene és a dal
uralta várost. Április 23-án kamara-
zenét hallhatott a közönség, majd
április 24-én a Bárdos-fesztiválon a
szombathelyi, a celldömölki, a zala-
szentgróti és a keszthelyi vegyes-
karok, valamint a siófoki városi nôi
kar koncerteztek a római katolikus
templomban, majd a mûvelôdési
központban. Süle Ferenc, a zeneisko-
la egykori igazgatója és a celldömöl-
ki Liszt Ferenc Vegyeskar karnagya a

kórustalálkozón szólt Bárdos Lajosról,
aki sokat tett a magyar zene fejlôdé-
séért.
1992-ben rendezték meg elôször a
Bárdos-fesztivált a Bárdos Lajos Ala-
pítvány indíttatására, Celldömölkön
minden évben öt kórus koncertezik
a találkozón. A fellépô kórusok re-
pertoárját egyházi énekek és Bár-
dos-mûvek alkotják, tisztelegve a
zeneszerzô emléke és a zenei kultú-
ra elôtt.

»NAGY ANDREA

Eldôlt az egykori mozi épületének
sorsa, az önkormányzat a Soltis Lajos
Színháznak adta bérbe. A Soltis Lajos
Színház még nem tudja, mikor köl-
tözhet be, mikor veheti használatba a
termet, de szeretné, ha azt eredeti, a
mozi-diszkó átalakítás elôtti állapotá-
ban kapná meg. Nagy Gábor, a szín-
ház igazgatója elmondta: nem lesz
nagy beruházás, bár a színháznak ez
is megterhelô. Miután az elôzô vállal-
kozó által beépített elemeket eltávo-
lították, a színház elkezdheti az átala-
kítást.
Az egykori vetítôteremben egyszerû
kamaratermet szeretnének létrehoz-
ni. Nagy Gábor tervei között szerepel,
hogy a falakat fekete vászonnal bo-
rítják be úgy hogy mögöttük a színé-
szeknek zavartalan járást biztosítsa-
nak. Az öltözôket az emeletre tervez-
ték, mivel a terem hátsó részében
nincs lehetôség külön rész leválasztá-
sára, és a felsô szintet nézôtérként
sem tudják hasznosítani. A világítást
is innen oldják meg, amit idôvel kor-
szerûsíteni szeretnének, valamint
120–130 széket vásárolnak. Az igaz-
gatótól azt is megtudtuk, hogy a szín-
ház nem szeretne nagyobb beruhá-
zásra fordítani, hiszen az önkormány-
zat folyamatosan várja olyan vállal-
kozók jelentkezését, akik fantáziát
látnak az épületben.
A kamarateremben elsôsorban a kis
színpadra készült darabokat játsza-
nak majd, sok mesejátékot visz át a
színház. 
– A kis térben a nézôk közelebb van-
nak a színpadhoz, könnyebben be-
leélik magukat a történetbe. A gyere-
kek, a legôszintébb közönség figyel-
mét is jobban le lehet itt kötni. Ha
nem ér el hozzájuk a mû mondaniva-
lója, játszanak és zajonganak, nem
tudják megszeretni a színházat. Kis
térben könnyebben formálható a
gyerek színházszeretôvé – mondta
Nagy Gábor.

»SZIGETHY T.

Kórustalálkozó

Színház 
mûködik
a moziban

b. gáti csilla a selyemképek elôtt
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» Pályázatról civileknek
Civil szervezeteknek rendez fórumot a pályázati lehetôségekrôl május 14-
én (pénteken) 9 órakor a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban az NCA
Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiuma.

» A magas vérnyomásról
A magas vérnyomásról tartanak elôadást május 19-én (szerdán) 15 óra-
kor az ÁNTSZ celldömölki intézetének munkatársai a mûvelôdési központ-
ban.

» A szôlô növényvédelme
A Kertbarátok Klubja záró rendezvényén, május 20-án (csütörtökön) 18
órakor a KMK-ban a szôlô növényvédelmérôl tart elôadást dr. Hollósy Ist-
ván falugazdász.

» A holokausztra emlékeznek
A Holokauszt emlékkiállítás megnyitója lesz május 21-én (pénteken) 18
órakor a KMK galériáján. A kiállítás május 28-áig látogatható.

» Fúvósparádé
Fúvószenekarok koncerteznek a városban és a Ság hegyen május 22-én
(szombaton). 11 órakor a városközpontban lesz fúvósparádé, 13.30 óra-
kor Alsóságon adnak térzenét a zenekarok, 15 órakor pedig a Ság hegy
kráterében kezdôdik a hangverseny. A programon a Magyar Honvédség
Központi Fúvószenekara, Ajka Város Bányász Fúvószenekara, Pápa Város
Fúvószenekara, Nagykanizsa Város Ifjúsági Fúvószenekara és a Celldömöl-
ki Ifjúsági Fúvószenekar szerepel.

» RÖVIDEN

Jubileumi 
koszorúcska
Tizenötödik alkalommal rendeztek koszo-
rúcskát a tánctanfolyam után Ostffyasszony-
fán április közepén. A kezdô és haladó tánco-
sok különbözô formációkkal lepték meg a
közönséget.

Mi fontos az életben, mitôl lesz az
ember lelkileg gazdag, boldog? A
Berzsenyi Dániel Gimnázium színját-
szó tanulói erre keresték a választ. Az
énekkar tagjaiból és barátokból
összeállt színjátszó csoport a gimná-
zium diáknapján adta elô elôször a
Kék madár címû darabot dr. Bérdiné
Stipkovits Ildikó rendezésében, majd
a szülôknek és az általános iskolások-
nak is eljátszották azt.
A tanárnô elmondta: gyermekkorában
találkozott elôször a darabbal, amit
nagyon megszeretett, majd pár éve
újra látta a „kék madarat”. Rabul ej-
tette a mû mondanivalója, és elhatá-
rozta, ô is színpadra viszi a történetet.
A Kék madár két gyerekrôl szól, akik a
boldogságot kutatják, és rájönnek, azt
nem pótlékokban, kézzel fogható dol-
gokban kell keresni, hanem ott, ahol
valóban megtalálható: a családban,
az ajándékozásban, abban, hogy le
tudunk mondani valamirôl, ami szá-
munkra kedves, de másnak örömöt

okoz. Így tettek a darab fôszereplôi, a
gyerekek is, lemondtak a szép kék
madárról, odaajándékozták egy beteg
kislánynak, hogy örömöt szerezzenek
neki. A gyerekek ráeszméltek, nem a
pillanatnyi dolgok számítanak, a gaz-
dagság vagy a tudás, hanem az, ami
azon túl van: a szeretet.
– Aki nyitott szívvel és füllel figyeli
az elôadást, az meghallja a benne
rejlô üzenetet – mondja Bérdiné
Stipkovits Ildikó, majd hozzáfûzi: –
Olyan elôadást szeretek választani,
amelynek a mondanivalója tartal-
mas, értékes a gyerekek számára,
hogy ezáltal is gazdagodjanak.
A darabban 65 tanuló szerepelt. Az
egész évi gyakorlás alatt mindenki
azonosult a szerepével, egyfajta cin-
kosság alakult ki közöttük, hiszen a
munkának közösségépítô ereje is
van. A szereplôk évekkel késôbb is
emlékeznek a munkára, mint életük
egy boldog idôszakára.

»SZIGETHY T.

Kék madár 
a gimnáziumban

Tizenöt évvel ezelôtt rendeztek elôször tánctan-
folyamot az ostffyasszonyfai mûvelôdési ház-
ban. Azóta évente tíz alkalommal, hétvégente
összegyûlnek a falubeli és a környékrôl érkezô
kezdô táncosok és a tánctudásukat csiszoló ha-
ladók, hogy a tanfolyam végeztével közönség
elôtt mutassák be formációs táncaikat. A tanfo-
lyam ötlete másfél évtizede dr. Mesterháziné
Jánosa Magdolnától származott, ma már Király-
né Pados Ildikó tartja össze a mindenkori lelkes

csapatot az önkormányzat, az iskola és az alapít-
ványuk támogatásával. A táncot Horváthné Ber-
ta Ágota, a szombathelyi Savaria Táncsport
Egyesület vezetôje tanítja nagy szaktudással,
igényességgel és sok-sok szeretettel.
Az idei koszorúcskán nemcsak az ostffyasszony-
fai táncosok mutatkoztak be, hanem vendég-
ként fellépett a Savaria Táncsport Egyesület há-
rom párosa is, vérpezsdítô táncukkal fergeteges
hangulatot varázsolva a teremben. A „hazaiak”,
a gyerek, a junior és a felnôtt csoportok pedig

keringôztek, tangóz-
tak, volt dzsessz-
tánc, és bemutattak
egy Chigaco-adaptá-
ciót is. A hangulatos
összejövetelen a ju-
biláló csoportot kö-
szöntötte Gecse Jó-
zsef ostffyasszonyfai
polgármester is, és
felvágták az ünnepi
alkalommar készí-
tett tortát.

»T.G.
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A közlekedésismereti tanulmányi
verseny országos döntôjének ebben
a tanévben április 7–9-én Eger adott
otthont. Az országos megméretteté-
sen minden megyébôl a legjobbak
mérték össze tudásukat. Vas megyét
a Gáyer Gyula Általános Iskola 4. c
osztályos tanulója, Horváth Dávid
(címlapunkon)  képviselte, akit Kondics
Balázs készített fel a versenyre. A
celldömölki fiú egy éven keresztül
keményen készült tanárával. Ez idô
alatt biztonságosan megtanult az ér-
vényben lévô KRESZ szerint kerékpá-
rozni, teszteket töltött ki, megismer-
kedett a szabályokkal és azzal, ho-
gyan kell ezeket a gyakorlatban, vá-
ratlan helyzetekben jól alkalmazni.
Az országos döntôben a diákoknak

elméleti, ügyességi és szabályossági
feladatokkal kellett számot adni tudá-
sukról. Dávid elméletbôl a 2. helyen
végzett, míg az ügyességi feladatok-
nál a legjobbnak bizonyult. A legke-
vésbé a szabályossági rész sikerült a
diáknak. Elmondása szerint azért,
mert Balázs bácsival itt Celldömölkön
nem tudták gyakorolni a sávos közle-
kedést, Egerben viszont ez is várt rá.
A három rész összesített értékelése-
kor a celldömölki fiú bizonyult a leg-
jobbnak, így kiérdemelte az 1. helye-
zettnek járó ajándékokat: egy kerék-
párt, egy házi mozi szettet, egy vi-
deót és a gyôztesnek járó serleget. A
gáyeros versenyzô a kerékpárnak
örült a legjobban. A megmérettetés
óta azzal jár iskolába. Ez azért is nagy

dolog, mert a versenyre készülés elôtt
nem tudott biciklizni. Az országos dön-
tôben értékelik megyénként is a részt-
vevôket. Vas megyét Horváth Dávid
mellett egy 8. osztályos sárvári fiú
képviselte. Mivel ô is eredményesen
szerepelt a döntôben, Vas megye négy
év után idén újra megszerezte a me-
gyék között az 1. helyezést. A gyereke-
ket az országos döntô három napján
érdekes programokkal várták a szerve-
zôk. Többek között kulturális progra-
mokon vettek részt az egri várban,
ahol Dávidot töröknek is beöltöztették.
A celli fiú a közlekedésismereti tanul-
mányi versenyrôl nemcsak a gyôztes-
nek járó rengeteg ajándékkal, de él-
ményekkel gazdagodva tért haza.

»VASS VERA

A legügyesebb kerékpáros

Az utóbbi nyolc évben bízvást mondhatjuk: ha tavasz,
akkor Eötvös Számítástechnika Verseny. Nem volt ez
másként idén sem, s márciusban a kistérség tíz iskolá-
jának 25 tanulója mérte össze tudását az iskola két
számítástechnika termében. A feladatokat a korábbi
évekhez hasonlóan Bende Imre, a Vas Megyei Pedagó-
giai Intézet középiskolai számítástechnikai szaktanács-
adója állította össze, aki minden évben tartogat vala-
mi újítást a tanulók számára. Idén az volt az újdonság,
hogy csak gyakorlati feladat volt, az viszont két rész-
re bontva. Elôször a mindenki számára egyre aktuáli-
sabb Európai Unióról kellett egy szöveget formába ön-
teni, majd következett a sokak számára ismerôs „pá-
lya”, az internet-keresô verseny. Az élmezônyben el-
helyezkedôk között csak apróságok döntöttek – mond-
ta a versenyt értékelve Bende Imre –, de dicséret illet
mindenkit, mert egy bizonyos szintig mindenki járatos
a gépek kezelésében, ez pedig jó kiindulópont a to-
vábbi fejlôdéshez.
A 150 ezer forint összdíjazású verseny megrendezé-
sét, egy magát megnevezni nem kívánó támogató
felajánlása teszi lehetôvé évrôl évre, aki azt tartja,
hogy nem az ô neve a fontos, hanem az, hogy a ta-
nulók színvonalas versenyeken mérjék meg magu-
kat, s ezáltal fejlesszék tudásukat, számítástechnikai
kultúrájukat.
A verseny végeredménye: 1. Péter Dániel, Gáyer iskola
(tanárai: Bóka Ferenc, Németh Béla), 2. Gersey Zoltán,
Szent Benedek iskola (Kerekes Gábor), 3. Mészárics
László, Kemenesmihályfa (Somogyi Tamás).

»EREL

Aludj máskor elnevezéssel 24 órás vetél-
kedôt tartottak április 17-én 10 órától a
szombathelyi Oladi Mûvelôdési Központ-
ban. Az elsô ízben megrendezett verse-
nyen tizenegy vasi középiskola 550 diák-
kal képviseltette magát, közöttük a két
celldömölki középiskola is. Bár a kötelezô
– ötvenfôs – létszámot a celldömölki isko-
láknak nem sikerült összeverbuválni, kitû-
nô eredménnyel szerepeltek. A Berzsenyi
Dániel Gimnázium csapatát Pál Károly ve-
zette Kissné Tóth Gabriella és Nagy Dezsô
tanárok felügyelete alatt. A Celldömölki
Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola csa-
pata Szalai Brigitta irányításával, valamint
Horváth Krisztina és Szomju Tamás tanárok
kíséretével indult a versenyen.
A 24 órát kitöltô feladatok között voltak
könnyebbek, megszokottabbak, mint pél-
dául a kötélhúzás, a kosárlabda, a szkan-

der, ügyességi vetélkedôk és villámkérdé-
sek. A meghatározóak azonban a különle-
gességek voltak, mint az éppen aznap há-
zasságot kötôk keresése, a fiúknak nôgyó-
gyászati rendelésen való részvételrôl iga-
zoló papírt kellett szerezni, élôszobrot ké-
szítettek a diákok, rögtönöztek állatkertet,
parodizáltak együtteseket. Talán az egyik
legnagyobb kihívást az jelentette, hogy
egy hírességet kellett keresni a környék-
rôl. A gimnazisták Mónikát a Nagy Ô-bôl, a
szakiskolások pedig a Haladás egyik focis-
táját akarták elcsábítani a vetélkedôre.
Persze voltak olyanok, akik az izgalmas
programok között elbóbiskoltak, de nem
sokáig, mert a rendezôk gondoskodtak ar-
ról, hogy ne legyen rá alkalmuk, rendeztek
diszkót, pizsama-partyt, és fellépett a nép-
szerû Rapper, a Sub Bass Master is.

»HORVÁTH HENRIETTA

A Világ-nyelv vetélkedô országos
döntôjében vett részt a Berzsenyi Dá-
niel Gimnázium 10.H osztálya, errôl
korábbi lapszámunkban írtunk. Bár az
osztály nem került a legjobb három
helyezett közé, a diákok jól érezték
magukat, és rengeteget tanultak a
versenybôl.

Vetélkedô 24 órán át

Országos döntôben

Kistérségi
számítástechnika
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Megkérdeztük
» válaszoltak Biztonságos a város?

Azt hiszem, nagyobb probléma
nincs a biztonsággal Celldö-
mölkön. Itt az emberek is olya-
nok, akikre könnyû vigyázni.
Sokféle munkafolyamat van
Celldömölkön, amelyeket kü-
lönbözô cégek végeznek, ép-
pen ezért sokféle ember meg-
fordul itt, de gondot nem okoz-
nak. Úgy látom, a rendôrök is
sokat tartózkodnak az utcán, fi-
gyelnek a közbiztonságra. Azt
vettem azonban észre, az au-
tósokat sokkal jobban figyelik,
sôt büntetik a szabálysértése-
kért, mint a motorosokat, akik
száguldoznak az autósok, gya-
logosok mellett.

Szerintem biztonságos a váro-
sunk. A rendôröket sokszor lá-
tom kint az utcákon, rendsze-
resen járôröznek. Sokat autó-
zom. Úgy vettem észre, a
rendôrök leginkább a gyors-
hajtókra figyelnek, egymás
után többször láttam közúti el-
lenôrzést. Azt gondolom, Cell-
dömölkön a garázdaság, betö-
rés szerencsére nem jellemzô.
Annak is örülök, hogy engem
még ilyen nem érintett. Azt
vettem észre, hogy városunk
egyre több boltjában kiépítet-
ték már a biztonsági rendsze-
reket, szerintem ezek nagyon
fontosak, célszerûek.

Sokat látom a rendôröket az
utcákon. Saját munkahelyemet
biztonságosnak tartom, mert
fel vagyunk szerelve bizton-
ságtechnikai berendezésekkel.
A rendôrök is rendszeresen be-
jönnek hozzánk ellenôrizni, fô-
leg ha nagyobb nyeremény
volt. Betöréssel kapcsolatosan
szerencsére még nem volt ne-
gatív élményem, de a kerék-
páromat már ellopták. Igaz,
abban én is hibás voltam, nem
zártam le. Én ugyan nem veze-
tek, de közúti ellenôrzést is
rendszeresen tartanak a rend-
ôrök. Szerintem biztonságos
város Celldömölk.

Celldömölkön laktunk, de egy
éve a családommal kiköltöz-
tünk falura. Szívesebben lakom
ott, biztonságosabbnak tartom.
A kislányomat el merem en-
gedni egyedül az iskolába.
Celldömölkön nem mertem ezt
megtenni. Nagy a forgalom, és
sajnos az emberekben sem bí-
zom. Elôfordult már, hogy a ré-
szeg emberekkel találkoztunk,
nem szerencsés, ha ilyet látnak
a gyerekek. A rendôrökkel
nem volt gondom, szerintem
megfelelôen végzik a munká-
jukat. Rendszeresen tartanak
közúti ellenôrzéseket, járôröz-
nek az utcákon.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: vass vera

Horváth László Hajas Attila Horváthné 
Bezzeg Mónika

Mesteryné
Pôdör Ágnes

Ingyenes vizsgálatot tartanak a szem zöldhályog-betegségének kiszûré-
sére a celldömölki rendelôintézet szemészeti szakrendelésén a május 13-
án és május 20-án 13–18 óra között. A szakemberek várják azokat, akik
szeretnék elvégeztetni a díjmentes szûrôvizsgálatot. A múlt év ôszén már
volt szûrés Celldömölkön, ami akkor sikeresnek bizonyult, hiszen több
kezdôdô betegséget kiszûrtek.
A zöldhályog (glaukóma) a látóideg megbetegedése anatómiai károso-
dással és az ehhez társuló, vissza nem fordítható látótérkieséssel. A be-
tegség egyik legjobban ismert kockázati tényezôje a szem belnyomásá-
nak rövidebb-hosszabb ideig tartó növekedése. 
A glaukóma kezelésének ezért legfontosabb módszere a szembelnyomás
csökkentése, ami gyógyszerekkel, szemcseppekkel, lézerkezeléssel és
mûtéttel történhet. 
A glaukóma panasz nélkül is elôfordulhat, ezért fontos a betegség
megelôzése és a veszélyeztetettek szûrôvizsgálata. A glaukóma azoknak
a körében fordulhat elô a leggyakrabban, akik elérték a negyvenedik
életévüket, családjukban volt vagy van glaukómás beteg. A betegséget
jelzi az idônkénti homályos látás, a nyomás a szemben, és a magas vér-
nyomásos betegségben szenvedôk is könnyen megbetegedhetnek glau-
kómában.
A szûrôvizsgálathoz olyan szemnyomásmérô eszközt használnak, amely
nem érintkezik a szemmel. A vizsgálat mindössze néhány percig tart, és
semmilyen kellemetlenséggel nem jár.
A celldömölki rendelôintézetben elvégzett ingyenes zöldhályog-szûrô-
vizsgálat után a szemész orvos javaslatot is tesz az ellátásra, amennyiben
szükség van rá.

Ingyenes szemészeti szûrés
Körforgalmú csomópontot építenek, és a vá-
rosközpontot is felújítják. A több mint kétszáz-
millió forintos beruházást a képviselô-testület
április 28-ai ülésén jelentették be.

A Vas Megyei Közútkezelô Kht. állami támogatásból
építteti a körforgalmú csomópontot, és Bükhöz, Szent-
gotthárdhoz, Vasvárhoz hasonlóan a városközpontot is
átépítik. Kovács Jenô, a kht. igazgatója a testületi ülé-
sen elmondta, hogy az átépítés elsô terveit 2000-ben
készítették el, de a programot azóta nem vették be az
éves tervekbe. Idén a helyi és országos támogatásnak
köszönhetôen elnyerték a beruházáshoz szükséges 209
millió forintos összeget. A beruházás kivitelezését pá-
lyázat útján a Mávépcell Kft. nyerte el.
A körforgalmat a Széchenyi utca, a Sági út és a Kossuth
utca keresztezôdésében alakítják ki. Elôször a közmû-
veket cserélik ki, új közvilágítást kap a központ, kor-
szerûsítik a távközlés, a vízvezeték és a csapadékvíz-
elvezetés rendszerét. Több lesz a zöldterület, hangula-
tosabb lesz a városközpont. 
Kovács Jenô a celldömölkiek türelmét kérte a beru-
házás ideje alatt – várhatóan augusztus végén feje-
zôdik be –, hiszen az építkezés ugyan nehezíti a min-
dennapokat, de minôségi változást hoz a város éle-
tében.

»T.G.

Körforgalom
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Ajka – CVSE-Celli Festék 27:23 (11:9)
Ajka, 200 nézô, NB II-es férfi bajnoki kézilabda-
mérkôzés. Vezette: Bohár, Markhard.
CVSE: Dénes – Kormos (3), Pozsonyi (8), Ludvig,
Lendvai (2), Erôss (2), Gubián (4). Csere: Kozma –
Bakonyi (4), Jakab. Edzô: Mátés István.
Ezen az összecsapáson több meghatározó játéko-
sára nem számíthatott Mátés edzô. Hiányzott a
csapatból a régóta sérült Koronczain kívül
Csitkovics, Sali, Horváth, Tóth és Nagy. Bár jól ját-
szott a CVSE, pontot nem sikerült szereznie. A vé-
gig szoros összecsapáson az elsô játékrész köze-
pétôl 1–2 góllal vezetett a hazai csapat, de na-
gyobb különbség csak a lefújás elôtt adódott a
két együttes között.

CVSE-Celli Festék – Körmend 32:29 (17:13)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 150 nézô, NB II-
es nôi bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette: Hor-
váth, Miskei.
CVSE: Mendel – Kertész (5), Szomorkovits L. (8),
Szomorkovits A. (4), Geiger (2), Pupp (7), Szilvá-
gyi (6). Csere: Balogh – Foglszinger, Bödör, Farkas.
Edzô: Molnár János.
A megyei rangadó csak nevében volt az, mert az
összecsapáson végig a celliek vezettek. A két
csapat között már 8 gól is volt a különbség. A
végére ugyan közelebb tudott kerülni a Kör-
mend, de a CVSE elônyébôl 3 gól a lefújásig
megmaradt.

CVSE-Celli Festék – Mór 33:17 (16:11)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 100 nézô, NB II-
es férfi bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette: Bé-
kés, Hofbauer.
CVSE: Kozma – Pozsonyi (5), Erôss (1), Ludvig,
Lendvai (4), Csitkovics (9), Gubián (3). Csere: Sali
(5), Kormos (3), Bakonyi, Jakab (3). Edzô: Mátés
István. Jók: Csitkovics, Sali, Kormos, Jakab.
A várt nagy csata elmaradt ezen a mérkôzésen. A
vendégektôl több meghatározó játékos hiányzott.
Miután a beállósukat az elsô játékrészben piros
lappal kiállították a játékvezetôk, edzômérkôzés-
sé vált a bajnoki összecsapás. Korábbi mérkôzése-
ken Pozsonyi jogosulatlanul szerepelt, ezért a
CVSE csapatát 4 pont levonással büntették. 

CVSE-Celli Festék – VKLSE Gyôr 30:27 (17:15)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 50 nézô, NB II-es
nôi bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette: Blaskó,
Papp.
CVSE: Mendel – Kertész (5), Szomorkovits L. (11),
Szomorkovits A. (4), Geiger, Pupp, Szilvágyi (10).
Csere: Balogh – Foglszinger, Bödör, Farkas. Edzô:
Molnár János.Jók: Balogh.
A CVSE végig vezetett a mérkôzésen. 1:1-nél és
22:22-nél állt csak döntetlen az eredményjelzô
táblán. 22:22-nél kapust cserélt a hazai együttes,
és áttért 5+1-es védekezésre, ami meghozta szá-
mukra a sikert, a 2 bajnoki pontot.

»VASS VERA

Tovább menetel a nôi csapat
Az NB II-es kézilabda-bajnokság tavaszi 7. fordulójában a férfiak régi ismerôsükhöz, Ajka gárdájához
látogattak. Sajnos a vendégjáték nem hozott sikert a Mátés-alakulatnak. Molnár János együttesének
egy újabb Vas megyei gárda, a Körmend ellen sikerült hazai közönség elôtt diadalmaskodnia. A 8. for-
dulóban mindkét celli csapat hazai pályán aratott gyôzelmet. A férfiak Mór, a nôk a VKLSE Gyôr ellen.

Széchenyi Fôiskola – CVSE-Mávépcell 7:11
Gyôr, NB I/A-s férfi mérkôzés.
Izgalmas és színvonalas játszmákat látha-
tott a közönség ezen a mérkôzésen. A né-
zôk egyúttal arról is meggyôzôdhettek,
hogy a celliek megérdemelten gyûjtötték
be a két bajnoki pontot.
Gyôztek: Kriston (4), Bárány (4), Vimi (2)
és a Kriston-Bárány páros.

Pécsi TÜKE – CVSE-Mávépcell II. 9:9
Pécs, NB II-es férfi mérkôzés.
A találkozón a mieink végig vezettek, ám a
végén meg kellett elégedniük a döntelennel.
Gyôztek: Teket (3), Takács (3), Tamás (1),
Máthé (1) és a Teket- Tamás páros.

ÉVSE-HIDRO SE – CVSE-Mávépcell III. 11:7
Zalaegerszeg, NB III-as férfi mérkôzés.
A celliek nagy érdeme, hogy saját otthoná-
ban meg tudta szorongatni a csoport egyik
bajnokjelöltjét.
Gyôztek: Balázs Gy. (2), Szabó F. (2), Ba-
lázs B. (1), Lukács (1) és a Balázs Gy.-
Szabó páros.

Következik az utolsó forduló. május 8-án: CVSE-
Mávépcell – Postás-Matáv SE I., CVSE-Mávépcell
II. Gyenesdiás, CVSE-Mávépcell III. – Móvári TE
II. Valamennyi az alsósági sportcsarnokban 11
órakor.

»VÖLGYI L.

Hat csapat részvételével rendez-
ték meg az immár hagyományos-
nak nevezhetô ovis labdarúgó
tornát. A két celldömölki csapaton
kívül két szombathelyi, egy sár-
vári és egy vasvári csapat szere-
pelt a tornán. A legifjabb focisták
produkcióját megtekintette Zsám-
boki Zoltán, a CVSE ügyvezetôje
is, aki elismeréssel nyilatkozott a
rendezvényrôl és a gyerekek tel-
jesítményérôl egyaránt.
A tornát nagy küzdelemben a
Lurkó UFC Szombathely csapata
nyerte, megelôzve a Vasvár és a
Celldömölk I-es csapatát, a két
csapat azonos pontszámmal ren-
delkezett, de a vasváriaknak egy
góllal jobb volt a gólkülönbségük.
További sorrend: 4. helyezett a
Sárvár, 5. helyezett Lurkó Olad
Szombathely, 6. helyezett Celldö-
mölk II. csapata. (A celli II. csapat
zömében 4 és 5 éves gyerme-
kekbôl áll.)
A tornán résztvevô csapatok
mindegyikét serleggel és okle-
véllel díjazták, míg az elsô há-
rom helyezett nyakába érem is
került.  Különdíjat kapott a leg-
jobb kapus, Kajári Dominik, (Lur-
kó UFC Szombathely), a legjobb
mezônyjátékos, Nagy Roland
(Celldömölk I.) és a gólkirály,
Csáki Roland (Vasvár). A díjakat
ifj. Velencei Tibor és Sebestyén
Roland adták át, akik jelenleg a
CVSE-Cellmodul serdülô csapatá-
nak erôsségei, de 1996-ban ôk
is az ovis focicsapatban kezdték
bontogatni szárnyaikat. 
A celldömölki I-es és II-es csa-
patban szerepelt gyerekek: Zseli
Viktor, Szalai Zsolt, Benkô Bence,
Salamon Szabolcs, Vincze Adrián,
Czöndör Bálint, Nagy Roland, Ko-
vács Zalán, Hérincs Dániel, Kiss
Gergô, Kamondy Tivadar, Szûcs
Kristóf, Tóth Benedek, Burján At-
tila, Salamon Zalán, Hajmási Ta-
más, Nyéki Márk, Péter Dávid.
Edzôk: Balhási István és Velencei
Tibor.

Tavaszváró
focitorna

Háromfajta eredmény
NB I/A-s csapatunk színvonalas mérkôzésen gyôzött Gyôrben, második csapatunk közel állt a
gyôzelemhez Pécsett, harmadik gárdánk pedig megszorongatta az egyik bajnokjelöltet a saját
otthonában.
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Tatai HAC-CVSE-Cell-Modul 2-0 (1-0)
Tata, 200 nézô. Vezette: Török. 
Tata: BERECZ – Schmidtmayer, TÓTH,
VERÉB, Zsikai – Ferkó, Unger (Vörös),
CZANIK, Letenyei – Fábián (Bom-
bicz), Nagy (Andai 63. p.). Edzô:
Ferling Béla.
Celldömölk: Nagy Z. – TEBELI, Bodor,
Stieber – MANGANELLI, PINTÉR, HEGYI,
LENGYEL – Németh (Horváth 53. p.),
Ujhegyi, Törtei (Sulyok 72. p.). Edzô:
Fedor Sándor.
Góllövôk: Veréb, Andai. Sárga lap:
Czanik 38. p., Letenyei 66. p., ill. Né-
meth 6. p., Pintér 12. p., Ujhegyi 65.
p., Bodor 69. perc. Szögletarány: 8:8
(5:4).
A 8. percben Németh a balösszekötô
helyérôl, mintegy 14 méterrôl emel-
te a bal felsô sarok felé a labdát, de
a kissé kint álló Berecz kapus vissza-
nyúlva szögletre ütötte azt. A 29.
percben szöglethez jutott a tatai csa-
pat, melyet jobbról Czanik lôtt élesen
a kapu elé, ahol négy hezitáló védô
között Veréb kilépett, és 4 méterrôl
élesen a bal sarokba fejelt. (1-0). A
második félidô elején, már az 55.
percben egyenlíthetett volna a CVSE.
Hegyi remek kiugratását Manganelli
az alapvonal elôtt elérte, egy jobblá-
bas visszaemeléssel lerázta magáról
védôjét, majd ballal lôtt, de lövését
Berecz üggyel-bajjal szögletre men-
tette. Röviddel a villanygyújtás után,
a 76. percben, egy váratlan, de szép
támadás után megpecsételôdött a
celli csapat sorsa. Schmidtmayer hoz-
ta fel a jobb oldalvonal mellett a lab-
dát, majd a jobbszélen felfutó Andai
elé küldte azt. A csatár élt a lehetô-
séggel, bevezette a 16-oson belülre,
s 14 méterrôl a bal felsôbe emelt. (2-
0). A negyedik vidéki mérkôzésen
sem lôttek a CVSE támadói gólt. 

CVSE-Cell-Modul-Mezôfalva 2-3 (2-3)
Celldömölk, 600 nézô. Vezette: Kepe.
Celldömölk: Nagy – Tebeli, Bodor,
Stieber, – Latyák (Kovács Sz. 19. p.),
Hegyi (Stefanik 70. p.), Lengyel, Törtei
– Gyôrvári (Németh a szünetben),
Ujhegyi, Manganelli. Edzô: Fedor S.
Mezôfalva: Papp Z. – Hajnal, Papp A.,
MASINKA, Tauz – KOVÁCS D. (Papp I.
89. p.), Boncz, Benczik, Právics –
RAJNA (Barkóczi), Fejes. Edzô: Misko-
vicz Bálint.

Meredek lejtôre került a csapat 

Az április 21-ei elmaradt mérkôzések
eredményei: Szigetszentmiklós-Moson-
magyaróvár 1-4, Paks-Balatonlelle
1-1, Komló-ESMTK 2-2.

Az április 24–25-ei forduló további
ered-ményei: Szigetszentmiklós-
Kaposvölgye 1-0, Sárvár-Budafok
0-0, Mezôfalva-Balatonlelle 3-1,
Barcs-Budakalász 1-0, Komló-Pén-
zügyôr 3-1, ESMTK-Veszprém 0-0,
Mosonmagyaróvár-Paks 0-1.

A május 1–2-ai forduló további ered-
ményei: Paks-Sárvár 1-1, Bala-
tonlle-Barcs 0-2, Pénzügyôr-ESMTK
1-1, Veszprém-Mosonmagyaróvár
2-1, Budakalász-Szigetszentmiklós
2-1, Kaposvölgye-Komló 1-1, Bu-
dafok-Tata 0-4.

A 25. forduló mérkôzései: május 8.
Szigetszentmiklós-Balatonlelle,
május 9. Barcs-Celldömölk 17.30
óra. Tata-Mezôfalva, Komló-Buda-
kalász, ESMTK-Kaposvölgye, Mo-
sonmagyaróvár-Pénzügyôr, Sárvár-
Veszprém, Budafok-Paks.

Elmaradt mérkôzések: május 12. Tata-
Komló, Sárvár-Mezôfalva, Veszp-
rém- Budakalász.

A 26. forduló mérkôzései: május 15.
Celldömölk-Szigetszentmiklós
17.30 óra. Veszprém-Budafok, Pén-
zügyôr-Sárvár, Budakalász-ESMTK,
Paks-Tata, május 16. Balatonlelle-
Komló, Mezôfalva-Barcs, Kaposvölgye-
Mosonmagyaróvár.

Elmaradt mérkôzések: május 19. Ba-
latonlelle-Veszprém, Budakalász-
Pénzügyôr.

Góllövôk: Latyák, Lengyel (11-esbôl), ill. Ko-
vács D., Rajna, Právics. Sárga lap: Kovács Sz.
77. p., ill. Benczik 63. p., Rajna 65. percben.
Szögletarány: 10:0 (2:0).
Az elsô EU-s napon ünnepelt a CVSE is. A fel-
lobogózott pályára repülôgép hozta a
meccslabdát. Az idôjárás is kegyeibe fogad-
ta a nézôket, sôt a mérkôzés is úgy indult,
hogy mindenki azt remélhette, vége a csa-
pat hosszantartó vesszôfutásának, hiszen a
7. percben egy balról beívelt labdát Latyák a
rövid sarokba fejelt. 
A sereghajtó vendégcsapat azonban nem
így gondolta, a 12. percben Kovács D. révén
kiegyenlített. S milyen a sors, az elôbb még
ünnepelt Latyák hibázott a gól elôtt, aztán
négy perc múlva sérülés miatt elhagyta a
pályát. 
A 33. percben egy felívelt szabadrúgás után
Rajna a vezetést is megszerezte a vendé-
geknek, melyet azonban 11-esbôl Lengyel
még a 38. percben egálozni tudott. Két perc-
cel késôbb viszont, Tebeli hibájából, Právics
egyéni játék után megszerezte a vendégek
gyôzelmét jelentô találatot. 
Így lett az ünnepen, a sportpályán a szurko-
lóknak üröm az öröm helyett. Vajon mikor
lesz megállás a lejtôn?

«TIM

1. Mosonmagyaróvár 23 15 2 6 50 - 28 47
2. Komló 23 13 7 3 42 - 14 46
3. Paks 23 12 8 3 34 - 21 44
4. Veszprém 22 10 8 4 34 - 28 38
5. Barcs 23 11 3 9 37 - 30 36
6. Sárvár 23 6 14 3 29 - 25 32
7. Kaposvölgye 24 9 5 10 32 - 32 32
8. Celldömölk 22 9 4 9 37 - 33 31
9. Budakalász 22 7 7 8 23 - 32 28
10. Tata 23 6 8 9 33 - 33 26
11. Balatonlelle 23 6 7 10 25 - 33 25
12. ESMTK 24 6 6 12 28 - 36 24
13. Mezôfalva 22 7 3 12 25 - 41 24
14. Szigetszentmiklós 22 6 5 11 20 - 35 23
15. Pénzügyôr 22 4 8 10 15 - 24 20
16. Budafok 22 5 5 12 18 - 37 20

az nb ii hummel-csoport állása
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Hitelek közvetlenül a banktól. Személyi hitel 5 nap alatt,
lakás-jelzálog hitelek. Ugyanitt: Minden korosztály
számára fényképes társkeresés Celldömölkön. Érd.: 06
70/363-5763.

A Ság hegy celldömölki oldalán kordonos szôlô pincével
eladó. Tel.L 06 70/319-1661.

A hagyományokhoz híven idén is meghirdeti a Weöres
Sándor versmondó versenyt rajzpályázattal egybekötve az
ostffyasszonyfai Petôfi Sándor ÁMK Általános Iskolája az
ostffyasszonyfai és a csöngei önkormányzat támogatásával.
A versenyen 6-14 éves korú tanulók vehetnek részt, az alap-
gondolat: „Mondd, szereted az állatokat?”

A versmondó versenyen négy kategóriában – 1–2. osztályosok,
3–4. osztályosok, 5–6. osztályosok és 7–8. osztályosok –
versenyeznek a jelentkezôk, akiknek két verssel kell készül-
niük a magyar költészet kincsestárából.
A rajzpályázat témája az állatok világa. A pályamûveket két
kategóriában – 1–4. osztályosok és 5–8. osztályosok – bírálják
el. A rajzok szabadon választható technikával, A/3-as méret-
ben készüljenek, a pályamûvek hátlapján tüntessék fel az
alkotó adatait.
A rajzpályázat beküldésének és a versmondó versenyre való
jelentkezésnek határideje május 10-e. Cím: Petôfi Sándor ÁMK
Általános Iskolája, 9512 Ostffyasszonyfa, Március 15. Tér 3.
További információ a 06 95/394-008-as telefonszámon
kérhetô.

Egy Magyarországon még kevésbé ismert sportággal, az inter-
crosse-szal ismerkedhettek meg áprilisban az iskolások és az
érdeklôdôk a sportcsarnokban. A játékot a magyar válogatott
mutatta be, melynek tagja, sôt a Magyar Inter-crosse
Egyesület titkára a celldömölki Németh Szabolcs is. A játékot
már a tengerentúlon és Európa számos országában szervezett
keretek között mûvelik, sôt hazánkban is egyre többen csat-
lakoznak. A válogatott bemutatója után a nézôk, felnôttek és
gyerekek kipróbálhatták az ütôket, labdákat, ismerkedhettek
az ütésekkel, passzokkal, próbára tehették a válogatott
kapusát (ô egyébként a gyengébb nemhez tartozik). Akik nem
tudtak kilátogatni ezen a napon a sportcsarnokba, íme néhány
gondolat a sportágról dióhéjban.
Az inter-crosse-t fa- vagy mûanyag borítású, 40-szer 20 méte-
res pályán játsszák 4 mezônyjátékossal és egy kapussal, csap-
atonként 4-8 cserejátékossal. Egy meccs négy 12 perces
játékrészbôl áll, a negyedek között 3–3 perces szünetekkel.
Cserélni bármikor lehet. A kapus védôfelszerelést visel, és
kézzel is a labdához érhet a kapu elôtti félkör alakú területen,
ami sérthetetlen. A játék legfontosabb szabályai közé tartozik
az, hogy mindig futni kell. Tilos a labdát birtokló játékosnak
állni vagy sétálni. A labdát az szerzi meg, aki elsôként ráborít-
ja az ütôt a földön. A többi játékosnak hagyni kell a labda-
szerzést és azt, hogy játékba hozza a labdát. Minden játékos 5
másodpercig birtokolhatja a labdát, ez alatt passzol vagy befe-
jezi a támadást. Az inter-crosse-ban semmiféle érintkezés
nem megengedett. A támadóval szemben védekezéskor 2
vagy több védô nem lehet.
A játék sikerességét bizonyítja, hogy számos külföldi
versenyen részt vett már a magyar válogatott, sôt
Magyarországon is rendeztek már több rangos kupát.
Legutóbb április 10–11-én Szombathelyen a II. Nemzetközi
Pannon Inter-Crosse Kupát, ahol a magyarok olasz, svájci és
szlovák csapatokkal mérkôztek. A válogatott ezzel a meg-
mérettetéssel is készült a július 9–14-ig Svájcban megren-
dezésre kerülô világbajnokságra.

»VASS VERA

Ajánló a baráti körtôl
A lassan húsz éve alakult Kemenesaljai Baráti Kör tagságát a
szülôföld, Kemenesalja szeretete, az útnak indító alma mater-
hez való ragaszkodás tartja össze. A körnek élô kapcsolata van
a város és térsége önkormányzataival, intézményeivel, szerve-
zeteivel. Ez köszönhetô annak, hogy a helyi köri tagok az „el-
származottakat” folyamatosan informálják az itthoni történé-
sekrôl, a távolabb élôk pedig gyakran látogatnak haza. Össze-
kötô kapcsot jelent az Új Kemenesalja is, melyet a Baráti Kör
minden tagja megkap a celldömölki önkormányzat támogatá-
sával.
A tagság évente két közgyûlést tart Celldömölkön, a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központban, baráti találkozásokon vesz
részt Kemenesalja településein. Az együttlétek erôsítik a kö-
zösségi összetartozást, de jelentenek külsô kapcsolatépítést is.
A Kemenesaljai Baráti Kör által alapított ösztöndíjak a diákok
továbbtanulását támogatják, a pályázatok is a fiatalokat szólít-
ják meg, ösztönzik a helyi értékek óvására.
A társaság új kezdeményezésként 2002-ben harminc témából
álló listát, ajánlót állított össze, és küldött a város és a
kistérség intézményeinek. A kínálatból választva valósulnak
meg a rendhagyó órák, ismeretterjesztô elôadások, dr. Hor-
váth Jenô matematikaórái, Buttás Pál kosárlabdaedzései, dr.
Zsiray Ferenc, dr. Tungli Gyula és dr. Nagy Jenô elôadásai felejt-
hetetlen élményt nyújtottak már a gyerekeknek, fiataloknak
és felnôtteknek egyaránt. A sorozat folytatódik, mert az aján-
ló kiváló szakemberek és lokálpatrióták által szerkesztett „tu-
dásbank”, melybôl olyan kölcsön vehetô fel, amelyet nem kell
visszatörleszteni, a kamatot pedig az igénylô kapja ismeret-
szerzés és személyiségfejlesztés formájában.

»HORVÁTH MÁRIA

Versmondás és
rajzpályázat

Egy új sportág

» APRÓHIRDETÉS

Nemzeti önvédelem a vidék érdekében címmel tart fórumot
dr. Medgyasszay László, az MDF országgyûlési képviselôje má-
jus 8-án (szombaton) 17 órakor az Apáczai Kiadó dísztermé-
ben. Vendége Lengyel Zsolt, az FKGP országos fôtitkára lesz.

Választás elôtt



MEGHÍVÓ A
STRAUSS HASZNÁLGÉPJÁRMÛ HÉTRE

MÁJUS 8–15-IG

Mûhely által bevizsgált, 
Magyarországon forgalomba helyezett autók
300.000–5 millió forintig!

Különbözô márkák széles választékával várjuk Önt!

AZ AKCIÓ HETÉBEN MINDEN HASZNÁLT AUTÓT 
TELE TANKKAL ADUNK!

STRAUSS AUTÓSZALON
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: 94/512-860 • Fax: 94/512-870 • www.strauss.hu

Május hónap kiemelt kedvezményei: – Csatlakozás: 0 Ft – Szerelési díj: 0 Ft – Kábelmodem: 0 Ft
Az akciós feltételek 2 éves szerzôdés esetén érvényesek! NE HAGYJA KI, FIZESSEN ELÔ MOST!



» Kis pávaszem lepke
Hazánkban élôhelyein április
és június között figyelhetô
meg. Könnyen felfedezhetô a
nyílt terepen cikcakkban ki-
tartóan röpködô, feltûnô na-
rancssárga-barna színû hím. A
szürke színû nôstény viszont
nem jó repülô, csak éjszaka
szálldos. Szárnyfesztávolsága
55-75 mm. Petéit éjjel olyan
helyre rakja le, ahol a néhány
nap után kikelô lárva táplálé-
kot talál. A hernyó májustól
júliusig eleinte társasan él, fô-
leg kökényen, fûzféléken és
nyírfán. Napról napra több fa-
levelet fogyaszt, hiszen elég
energiát kell tartalékolnia,
hogy lepkévé váljon, és ami a
lényeg, képes legyen kifejlett
lepkeként szaporodni. A vilá-
goszöld hernyó négyszer ved-
lik, és sárga vagy narancssár-
ga, szôrökkel borított sze-
mölcsszerû dudorokat nö-
veszt. Mikor az ujjnyi vastag-
ságot elérik, akkor kokont

szônek, és ebben alakul át a
hernyó ibolyakék-barna báb-
bá. A felnôtt lepke ebben fej-
lôdik, és nyolc hónap és há-
rom év között kel ki.
Amit még a pávaszemes lep-
kékrôl érdemes tudni. A rova-
rok osztályába tartozó páva-
szemes családból hazánkban
négy faj él. Ezek a kis, közép-
sô, nagy és T-betûs pávaszem
lepkék. Közös ismertetôjük,
hogy termetre igen nagyok,
testük erôteljes, 2 pár szár-
nyaikon középen egy-egy
sokszínû szemfolt van. Csáp-
juk fésûs-tollas. A hímek
csápja nagy felületû, és csáp-
jaik segítségével nagy távol-
ságból is megtalálják a keve-
set mozgó kiválasztott nôs-
tényt. Szájüregük csak a lár-
váknak van, kifejlett korban
nem táplálkoznak. A nôsté-
nyek nagyobbak. Élettartama
lepkeként csupán 3–4 hét,
azonban összesen, a fejlôdési
szakasszal együtt, a három

évet is elérheti. Fejlôdésük
szakaszai: pete, lárva (her-
nyó), báb és a lepke. A páva-
szemes lepkék védettséget él-
veznek, eszmei értékük a nagy
pávaszem lepke kivételével,
10 000 forintban, míg a nagy
pávaszem lepkének 50 000 fo-
rintban van megállapítva.  
Középsô pávaszem lepke:
Márciustól májusig repül ki,
helyenként szintén gyakori.
Szárnyfesztávolsága
60–65 mm. Hernyó-
ja fekete, szemöl-
csei sárgák. Május-
tól júliusig társasan
fôleg a kökényen él.
Veszélyeztetett faj.
Nagy pávaszem lep-
ke: Szintén március-
tól májusig repül.
Európa legnagyobb
lepkéje. Szárnytá-
volsága 120–140 mm.
Olykor a szárnyának
középtere és elülsô
szegélye a szemfol-

tig egészen fehéres. Hernyója
júliustól augusztusig a közön-
séges mandulán, szilvafán és
egyéb gyümölcsfán él.
T-betûs pávaszem lepke: Az
ország összes bükk-erdeiben
áprilisban és májusban nem
ritka lepke. Szárnytávolsága
55-90 mm. Olykor szárnya fe-
kete behintésû. A hím nappal
igen sebesen röpköd, keresve
a fák derekán ülô nôstényt.
Hernyója május és június hó-
napokban fôleg az erdei bük-
kön él.

»T.I.

Erdôk, mezôk, vizek lakói

Megalakult a Magyar Polgári Védelmi Szövetség Sárvár-Celldömölk Kör-
zeti Szervezete. A szervezet céljának tekinti a lakosság felkészítését, az
önkormányzatok katasztrófavédelmi tevékenységének támogatását, a
karitatív, társadalmi és tömegszervezetekkel való kapcsolattartást,
összefogást. Szeretnék felkarolni a fiatalokat is, versenyeket, táborozá-
sokat szerveznek a számukra.
A megalakult szervezetnek elnöke Kondora István, Sárvár alpolgármes-
tere, alelnöke Erdélyi Antal celldömölki önkormányzati képviselô. Az el-
nökség tagjai közé választották Söptei Józsefné alpolgármestert.
Áprilisban rendeztek egy katasztrófavédelmi versenyt általános és középisko-
lás csapatok számára, amelyen részt vett a Celldömölki Mûszaki Szakközép-
iskola és Szakiskola csapata is Hetényi Endre felkészítésével. A celldömölki
középiskolások a térségi versenyen második helyezést szereztek.

Polgári védelem

Nemcsak a horgászok fordultak meg többször is az elmúlt het-
ekben a tó környékén. Kisebb-nagyobb gyerekek, szülôkkel,
nagyszülôkkel vagy a barátaikkal látogattak ki, hogy megnéz-
zék azt a két hattyút, amelyek a városba költöztek. Többen
etették ôket, voltak, akik szólongatták ôket, és akadtak, akik
csak gyönyörködtek a fehér madarakban.

Hattyúk a tavon


