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

Egyéb: Tokorcson 2 szobás cs. ház állattartásra alkalmasan, gépekkel eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft.
Tokorcson 1 szoba+nappalis ház, garázzsal igényes állapotban eladó. Ir. ár: 6,8 M Ft.

Celldömölkön 2 szoba+nappalis, teljesen felújított sorházi ház eladó. 10,5 M Ft.
Kemenesmagasiban 5 szoba+nappalis cs. ház 2 garázzsal eladó. Ir.ár.. 20,5 M Ft.

Celldömölkön 3 szobás cs. ház dupla garázzsal, 2800 m2-es telken eladó. Ir.ár: 17 M Ft.
Celldömölkön 4 szobás családi ház, garázzsal 1000 m2-es eladó. Ir.ár.: 16,5 M Ft.

Tokorcson 2 szobás, felújított családi ház eladó. Ir.ár.. 8,9 M Ft.
Kemenesmagasiban 3 szoba+nappalis cs. ház eladó. Ir. ár.: 9,9 M Ft.
Nemeskocsban 3 szobás cs. ház 1440 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 M Ft.

Celldömölkön 90 m2-es cs. ház garázzsal, melléképülettel eladó. Ir.ár: 8 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 100 m2-es cs. ház garázzsal 495
m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft

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

Celldömölkön 3 szobás cs. ház garázzsal,
510 m2 telken eladó. Ir. ár: 13,5 M Ft

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

Celldömölkön 1+2x1/2 szobás, belvárosi
lakás eladó. Ir.ár: 6,3 M Ft.

Celldömölkön 2+1/2 szobás, kifogástalan áll.
lakás eladó. Ir.ár: 12,9 M Ft.

Celldömölkön 3 sz+nappalis, 3 éve épült cs.
ház 1091 m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft

Celldömölkön belvárosi, 3 szobás családi-
ház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 M Ft

Celldömölkön 2 szobás, belvárosi, konvek-
toros lakás eladó. Ir.ár: 7,7 M Ft

Celldömölkön 1+2x1/2 szobás, teljesen fel-
újított sorház lakás eladó. Ir.ár.: 10,5 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis, 3,5 éve
épült cs. ház eladó. Ir.ár: 16,5 M Ft.

Celldömölkön 80 m2-es cs. ház garázzsal
600 m2 telken eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft
Celldömölkön 2 szobás, konvektoros lakás
szép állapotban eladó. Ir.ár.: 7,4 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+étkezôs cs. ház
garázzsal eladó. Ir.ár: 12,5 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

Celldömölkön 2 szoba+nappalis cs. ház dupla
garázzsal eladó. Ir.ár: 16,5 M Ft.

Celldömölkön 3 sz.+nappalis, cs.ház, 1100 m2

telken eladó. I.ár: 13 M Ft

Celldömölkön 3 szoba, nappali+étkezô cs.
ház garázzsal eladó. Ir.ár: 17 M Ft.

Celld-ön 2 szintes, 5 szobás cs. ház garáz-
zsal eladó. Ir.ár: 18 M Ft

Celldömölkön 27 m2-es belvárosi üzlethelyi-
ség eladó vagy kiadó. Ir.ár.: 5 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis családiház
2 garázzsal eladó. Ir.ár: 15 M Ft

Celldömölk, Kolozsvári úti üzemanyagkút
(Volán-kút, a Mesteri felé vezetô úton.)

Nyitva: H–P 6.00–21.00 Szo-V 6.00–18.00

Balogh Zsolt vállalkozó 

VELÜNK EDDIG IS NYERT, HA
GÉPKOCSIJÁT NÁLUNK TANKOLTA…

Tankoljon nálunk 
a 2005-ös évben is…

…hiszen nálunk a mindenkori
árnál 10 Ft-tal olcsóbb 

a 95-ös és diesel üzemanyag!

98-as benzin
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» J E G Y Z E T

Vasutas-sirató
Amikor Celldömölkre kerültem,
vasutas városba jöttem. Abban az
idôben az a mondás járta, hogy
Cellben, ha kutyára dobnak, akkor
is vasutast találnak el. Ebben a
mondásban sok igazság volt, hi-
szen akkoriban, és még jó ideig a
vasút adta a biztos megélhetést
nemcsak a település, hanem jó-
részt a környék lakosságának is.
Mi, középiskolások általában
ugyancsak a vasútnál találtunk
magunknak egy kis munkát a
nyári szünetekben. Vasárnapon-
ként a focicsapatnak is úgy szur-
koltunk, hogy hajrá Vasút. Azóta
sok idô telt el.
A vasút közben modernizálódott
Nem is olyan rég még együtt örül-
tünk a magasperonnak, meg a
vasút-villamosításnak (a felüljáró
elbontásának kevésbé), ám az
utóbbi idôben mind nehezebb na-
pok járnak a vasutasokra (is). Egy-
re több munkahely szûnik meg a
MÁV-nál, így sokan kénytelenek
másutt keresni munkahelyet ma-
guknak – ha találnak. Az még a
jobbik eset talán, ha maradhatnak
a vasút kötelékében, „csupán” tá-
volabbi szolgálati helyre kerülnek.
Legutóbb az elmúlt hónap köze-
pén történt ilyen.
Hogy miért írtam le mindezt? Ta-
lán nosztalgiázni akartam.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Húsvétvasárnap avatták fel a felújí-
tott városközpontban Mária és a Kis-
ded szobrát. Illés Erika szobrászmû-
vész alkotása belesimul a barokk
hangulatú környezetbe.

Az egyházi év legnagyobb ünnepén,
húsvét vasárnapján állítottak köztéri
szobrot a magyarok Nagyasszonyá-
nak Celldömölkön, a Mária-kegyhe-
lyen. A Krisztus feltámadásának ün-
nepén tartott szentmise után a gyü-
lekezet és a szoborszentelésre össze-
gyûlt városlakók elôtt avatta fel Nagy
Péter plébános a katolikus templom
elôtti téren Mária és a Kisded szobrát.
A plébános köszönetet mondott az
alkotónak, a városvezetésnek és a
Mávépcell Kft.-nek azért, hogy a szo-
bor méltó helyre kerülhetett.
Nagy Péter plébános megemlékezett
Koptik Odó apátról, aki elhozta
Máriacellbôl a Szûzanya szobrának
másolatát, megalapította a telepü-
lést, amelyet elôször ô nevezett
Kismáriacellnek. Majd Máriáról, a vi-
lág királynôjérôl, pártfogójáról szólt,
aki az irgalmasság anyja, az emberi
romlás helyreállítója, minden szük-
ségben, nyomorúságban segítô.
„Kérjük Máriát, hogy legyen Celldö-
mölknek, a hazának, az elszakított
magyaroknak oltalmazója, biztos me-
nedéke”, mondta a plébános a szo-
borszentelésen.
A város új köztéri szobrát – amely
nem a város költségvetésébôl készült
– Illés Erika celldömölki szobrász al-
kotta. A mûvész elmondta: törekvése
volt, hogy a szobor együtt lélegezzen
a térrel, belesimuljon a barokk han-

gulatú környezetbe. A szobor talap-
zata követi a templom vonalát, mint-
egy lépcsôként illeszkedik ahhoz.
Mária padszerû lépcsôn ül, egy kör
cikkelyén, amely az egészbôl kiraga-
dott rész, de amelynek elképzelhetô
a folytatása. „A látható és a láthatat-
lan világ olvad össze. A drapéria
megformálásában is erre utaltam az-
zal, hogy a ruharedôknek egy része
látszik csak, a másik részénél csak
körvonalazódik. A Kisded a drapéria
sziluettjén nyúl át, a láthatóból a lát-
hatatlanba. A barokk sok szimbólu-
mot használt, s hogy a barokk kör-
nyezetbe illeszkedjen az alkotás, így
én is törekedtem erre”, mondta Illés
Erika.
A gyermek kezében lévô alma a ke-
rek egészet jelképezi. A padon lévô
másik két almával – a számmisztika
szerint is fontos hármas szám – a
Szentháromságot jelképezi. Az elgon-
dolkodó arcú Mária átöleli a kicsit. Jé-
zus arcának megformálása felnôtte-
sebb, utalva késôbbi sorsára, tanító
voltára. Arcvonásaiban benne van,
hogy mi lesz a sorsa. Máriát a magyar
koronával, a magyarság szimbólumá-
val ábrázolta az alkotó, aki fontosnak
tartja, hogy a szélsôségektôl mentes
magyarságtudat megjelenjen.
Illés Erikában élt a vágy, hogy egyhá-
zi témájú szobrot alkosson. A talap-
zattal együtt két méter magas bronz-
szobor a város közepén nem csak a
hívôket, a kegyhelyre érkezô búcsú-
sokat fogadja. A téren sétálók, a pa-
dokon üldögélôk is naponta láthatják
az anyaság szobrát.

»TULOK GABRIELLA

Mária-szobrot avattak

Hetedik alkalommal rendezik meg
a Kemenesalja Expót április 29-e
és május 1-je között a mûszaki
szakközépiskolában. A kiállítást és
vásárt a Rába Hídexpo Kft. rende-
zi, együttmûködve az önkormány-
zattal. A vásáron kiállítók termé-
keikkel várják a közönséget, a há-
rom nap során szakmai programok
és szórakoztató rendezvények is
lesznek.

Kemenesalja Expó
nagy péter plébános szentelte fel illés erika szobrászmûvész alkotását

Fogadóóra
Hetényi Endre, a 4. számú választókör-
zet képviselôje április 12-én 18 órától
19 óráig képviselôi fogadóórát tart a
mûszaki szakközépiskolában.
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A szokott rendben, a két ülés között
történtek beszámolójával kezdôdött
a márciusi soros képviselô-testületi
ülés. Fehér László polgármester tájé-
koztatta a jelenlévôket arról, hogy
megérkezett a hivatalos engedély a
Gondozóház mûködéséhez. Az errôl
szóló okmányt Csizmaziáné Hubert
Máriának, a Népjóléti Szolgálat igaz-
gatójának adta át. Szintén értesítés
érkezett arról, hogy a katolikus
kegytemplom felújításához további
állami támogatást kap a város. Kiss
Péter kancelláriaminiszter levelében
10 millió forintos támogatásról bizto-
sította az önkormányzatot. Fehér
László hozzátette: a megyei püspök-
ségtôl is tízmillió forint érkezik a
templom rekonstrukciójához. Né-
meth Dénes, az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület vezetôje arról szá-
molt be, hogy a húsvét elôtti jóté-
konysági vásár bevételét – a karácso-
nyihoz hasonlóan – a gyermekek
úszásoktatására ajánlják fel. Terveik
szerint az idei karácsonyi vásár bevé-
telét az idôsek megajándékozására
fordítják majd.
Fô napirendi pontként a 2004. évi
pénzügyi terv végrehajtásáról szóló
beszámolót tárgyalták a képviselôk.

Az ülésen elhangzott, hogy a múlt
évben biztonságos gazdálkodás folyt,
hiszen a bevételek összességében
95,4 százalékra teljesültek, a kiadá-
sokat pedig 92,7 százalékra teljesí-
tették. A beszámoló készítésekor de-
rült azonban ki, hogy – más önkor-
mányzatokhoz hasonlóan – a város
adóerô-képességét alábecsülték. Ba-
ranyai Attiláné dr. jegyzô arról tájé-
koztatta a képviselôket, hogy a sajá-
tos mûködési bevételek között a sze-
mélyi jövedelemadóból többet ka-
pott a város annál, mint amennyi va-
lóban járt. Emiatt – kamatmentesen –
39 millió forintot kell visszafizetni az
államnak, a visszafizetendô összeget
a polgármesteri hivatal pénzmarad-
ványaival fedezik. A város ez évi mû-
ködési hiánya ugyan nem változik, a
képviselôk azonban úgy döntöttek,
hogy két hét múlva rendkívüli testü-
leti ülésen értékelik, milyen hatása
lesz az idei költségvetésben megfo-
galmazottakra a közel negyvenmillió
forintos visszafizetésnek. A beszámo-
ló értékelésekor Futó István könyv-
vizsgáló kiemelte: tavaly a 2003-as
évhez képest 23,2 százalékkal volt
több a kiadás, ami a nagy mértékû
fejlesztések miatt adódott, hiszen

2004-ben két és félszerese volt a fej-
lesztésre költött pénz az elôzô évi-
nek.
Foglalkozott a testület Celldömölk te-
lepülésfejlesztési koncepciójával is,
amelyet a Schômer Kft. készít a város
számára. A kft. képviseletében Nádai
Brigitta mérnök tájékoztatta a jelen-
lévôket a koncepcióról, amely a több-
lépcsôs településrendezési tervezés
része, s amelyet tovább tárgyalnak
majd a bizottságok és a részönkor-
mányzatok.
A folyó ügyeket tárgyalva határozta
meg a testület az elsô osztályosok
beíratásának idôpontját. Egy korábbi
döntést erôsítettek meg a képvise-
lôk, így a következô tanévben az al-
sósági iskolában egy osztály indul, a
Gáyer iskolában kettô, az Eötvös is-
kolában egy elsô osztály indítását
engedélyezte a testület. A szerdai
ülésen arról döntöttek, hogy a cell-
dömölki gyerekeket és azon telepü-
lések leendô elsô osztályosait, ame-
lyekkel intézményfenntartó társulási
szerzôdése van az önkormányzat-
nak, április 7–8-án írathatják be az
iskolákba. Más városkörnyéki tele-
pülések elsôsei a rá következô héten
iratkozhatnak be, de csak oda, ahol
az oktatási törvény által elôírt maxi-
mális osztálylétszám ezt még
megengedi.

»TULOK G.

Megállapították az idei víz- és
csatornadíjakat. A lakossági és
közületi vízdíj nem emelkedett,
így a lakosság 234 plusz áfa, a kö-
zületek 330 forint plusz áfa össze-
get fizetnek továbbra is köbméte-
renként. A lakossági csatornadíj
köbméterenként 69 forint plusz
áfa összegre, a közületi csatorna-
díj 87 forint plusz áfa összegre
emelkedett. A készenléti díjak a
lakosságnál és a közületeknél is
emelkedtek.

Márczi Péter, a
Gáyer Gyula Általá-
nos Iskola 7. osztá-
lyos tanulója a Zrí-
nyi Matematika-
verseny március
11-ei megyei meg-
mérettetését meg-
nyerte, így bejutott
az országos döntô-
be, melyet március
23–25-ig Kecske-
méten rendeztek
meg. A 7. osztályo-

sok versenyén az országból 10170
gyerek indult, a legjobbak jutottak a
döntôbe, ahol harminc feladatot kel-
lett megoldaniuk a versenyzôknek
másfél óra alatt. A versenyen elôny-
ben vannak a tagozatos iskolák, akik
emelt óraszámban tanulják a mate-
matikát. Péter az országos döntôben
az elôkelô 20. helyezést szerezte
meg. A fiatal matekos egymás utáni
négy évben is bejutott a döntôbe, a

Adóbecslés, elsôsök beíratása
A múlt évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolóval, a település-
fejlesztési koncepcióval, a folyó ügyek között az elsôsök beíratásával
foglalkozott a képviselô-testület a március 30-ai ülésen.

Víz- és csatornadíj

Okmányirodai
nyitva tartás

Ifjú matekos legjobb eredményt tavaly érte el, ak-
kor 3. helyezést szerzett. A tehetsé-
ges fiút Szilvágyiné Laczi Éva és Pál-
né Horváth Katalin készítette fel. A
Zrínyi Matematikaverseny mellett áp-
rilis elején, lapzártánk után két másik
versenyen is megmérette magát a
gáyeros diák.

»V.V.
Módosult a polgármesteri hivatalban
mûködô okmányiroda ügyfélfogadási
rendje. 

Mivel az okmányirodákban április
1-jétôl nem fogadhatnak el ok-
mánybélyeget, helyette házipénz-
tárba történô készpénz befizetés-
sel vagy postai készpénzátutalás-
sal történhet a fizetés az okmány-
iroda nyitva tartását a posta nyitá-
si idejéhez kapcsolják. 
Így hétfôn, kedden, szerdán és
csütörtökön 8 és 12 óra között ál-
talános ügyfélfogadás van, hétfôn
és csütörtökön 13 és 16 óra között
a közlekedésigazgatásban a már-
kakereskedôket fogadják.
Pénteken nem tartanak ügyfélfo-
gadás az okmányirodában.
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A téli fagy késleltette a Vulkán fürdô
építési munkálatait, tudtuk meg
Dummel Ottótól, a polgármesteri hi-
vatal mûszaki osztályának vezetôjé-
tôl. A késés oka az is, hogy a terve-
zésben lévô hiányosságokat javítani
kell, ami a kivitelezéssel egyidejûleg
zajlik. A tervek szerint a kivitelezô
Mávépcell Kft. május végén indítja a
próbaüzemet, ami egy hónapig tart
majd. Június végén indítják a hatósá-
gi eljárást, és a szakhatósági engedé-
lyek megszerzése után, a használat-
bavételi, üzembehelyezési engedé-
lyek birtokában – körülbelül újabb
egy hónap elteltével – lehet átadni a
fürdôt. Optimális esetben így augusz-
tusban vehetik birtokukba a fürdôzôk
a létesítményt.
Nyárra a Vulkán fürdô elsô ütemének
részeként a központi épületegyüttest
a fedett uszodatérrel, beltéri-kültéri
medencével, tanmedencével, merü-
lômedencével, jacuzzi medencével
és egy ülôpados medencével adják
át, a többi szabadtéri medence a má-
sodik ütemben építik meg. Jelenleg
többféle munkafolyamat zajlik, van,
ahol már csempéznek, van, ahol még
az alapozás folyik.
A fürdôvel egyidejûleg meg kell épí-
teni a parkolót, a létesítményhez ve-
zetô utat, a külsô közmûveket, ame-
lyekre közbeszerzési eljárást írt ki az
önkormányzat. A csapadékvíz-elve-
zetô csatornát rövid idôn belül építe-
ni kezdi a CellVíz Kft. A gyalogos és
kerékpáros utak építését, a közvilágí-

tást is meg kell valósítani, ezek pén-
zügyi forrásaihoz továbbra is pályázik
az önkormányzat.
A fürdôhöz szeretné felhasználni az
önkormányzat az ingatlanértékesí-
tésbôl származó vagyont is. Eladásra
kínálja a város a kontyos-ház udvarán
lévô területét, négyzetméterenként
tízezer forintos áron. Szintén eladó a
fürdô eredeti helyszínének területe, a
nyolchektáros terület mellett a két
fúrt kutat is tartalmazza az eladási ár.
A Vulkán fürdô körül lévô szabad ön-
kormányzati területeket is értékesí-
teni szeretnék. A 8,9 hektárnyi terü-
letet négyzetméterenként három-
ezer forintos áron kínálják azzal a
megkötéssel, hogy a területet ide-
genforgalmi célokkal hasznosítsák.

»T.G

Készül a Vulkán fürdô
P A R K O L Ó T ,  U T A K A T  É S  K Ö Z M Û V E K E T  I S
É P Í T E N I  K E L L

Celldömölk is bemutatkozott a már-
cius 17-e és 20-a között Budapesten
rendezett Utazás 2005 nemzetközi
idegenforgalmi kiállításon. 45 ország-
ból 171 külföldi és 229 hazai kiállító
mutatta be turisztikai kínálatát, a ma-
gyar turisztikai régiók közül a legna-
gyobb területen a nyugat-dunántúli
régió állított ki. Nyugat-Dunántúlról
36 kiállító érkezett, Celldömölk a ko-
rábbi évekhez hasonlóan Sárvárral
közös standon kínálta a város és a
kistérség településeinek kiadványait.
Celldömölk ezen alkalommal mutatta
be elôször kiadványban a Vulkán für-
dôt. A Pannon Termál Magazinban a
régió fürdôi, szállodái, egyéb idegen-
forgalmi vonzerôi mellett jelent meg.

Utazás 2005
Ebzárlat és legeltetési tilalom lépett
életbe e hét elején, s tart még két
hétig. A rókák veszettsége elleni vak-
cinákat repülôgéprôl szórták le az or-
szág területén, így a városkörnyéken
is. Hogy a kóbor kutyák és a legelé-
szô szarvasmarhák, illetve más álla-
tok ne juthassanak a vakcinákhoz,
rendelték el a tilalmat.
A repülôgépes szórást 1992 óta alkal-
mazzák, a módszer hatékonyságának
köszönhetô, hogy az akkor tapasztalt
évi 120–130 pozitív esettel szemben
mára nullára csökkent a veszettség-
ben megbetegedôk száma. 
A tavaszi akció után ôsszel, október-
ben várható majd a következô vakci-
naszórás.

Ebzárlat

Elment egy
ember. Ka-
rol Wojtyla,
II. János Pál
pápa egy
másik világ-
ba lépett át.
Április 2-ai
halála egy
méltó élet
mél tóság-

teljes lezárása volt. 1978 óta 84
éves koráig ült Szent Péter széké-
ben, a pápaság kétezer éves törté-
netében elsôként kelet-európai-
ként. A lengyel pápa nyitott volt a
világ felé, száznégy külföldi láto-
gatása során százhuszonkilenc or-
szágot keresett fel. Két alkalom-
mal Magyarországon is járt.
II. János Pál pápasága ideje alatt
rengeteget tett a világért. Egy in-
tézmény abszolút uralkodójaként
a hatalmával élt, de nem visszaélt,
emberségbôl mutatott példát.
Szót emelt az emberi jogokért, a
szolidaritásért, az emberek egyen-
jogúságáért a diktatúrák idején is.
A világbékét hirdette, a béke mel-
lett szólt a Föld különbözô részein.
A békéért szólt a terrorizmustól,
polgárháborúktól, puccsoktól is tar-
kított napjainkban. S amikor érte
gyúlnak a gyertyák, akkor talán
azokon is gondolkodunk, amikért a
katolikus egyház feje imádkozott.
Így a békén is, s ami mellette a
legfontosabb, a békességen. Hi-
szen hazánkban, ahol béke van, a
békesség hiányzik. Pedig az em-
berek nem akarnának mást, csak
élni, tenni a dolgukat, nem többet,
nem kevesebbet, mint amiért a vi-
lágra születtek. Tehetségük, aka-
ratuk, kedvük szerint. És a lehetô-
ségek szerint. S bár nem adatik
meg mindenkinek a lehetôség a
legjobb életre, a békességhez, a
nyugalomhoz joga van minden
embernek. Hogy ne a mindenna-
pok küzdelmétôl legyen hangos a
tér, és ne a rosszakarat, a cinizmus
kapjon hangot. Lehessen úgy élni,
hogy legalább békén hagyjuk a
másikat. Netán segítünk is, hisz a
szolidaritás valami ilyesmirôl szól.
Lehessen élni derûsen. Ahogy II.
János Pál utolsó üzenetében ránk
hagyta.

»TULOK GABRIELLA

Békében,
békességben

fotó: völgyi lászló

két hónap múlva kezdödhet a próbaüzem
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» AJÁNLÓ
Az intenzív nyelvtanulásról tartanak elôadást és tá-
jékoztatót április 8-án 18 és 20 óra között a KMK-
ban. A nyelvtanulás Gaál Ottó módszere alapján 12
fejezetbôl álló oktatócsomagok segítségével zajlik.

Szörényi-Bródy: István a király - a Pápai Musical
Stúdió elôadása lesz a KMK színháztermében ápri-
lis 8-án 19 órakor. A belépôjegy ára: 800 és 600
forint.

Heltai Jenô: Édes teher címû három felvonásos ze-
nés vígjátékát a Budaörsi Játékszín adja elô április
14-én a mûvelôdési központban. Szerepel többek
között Harmath Imre, Nyertes Zsuzsa, Csala Zsu-
zsa, Straub Dezsô, Éless Béla, Trokán Péter, Sörös
Sándor, Kökényessy Ági. A darabot Koncz Gábor
rendezte.

A mesebérlet következô elôadását április 15-én 10
és 14 órakor tartják. Jókai Mór – Rossa László –
Lénárt László: Szaffi címû népzenés gyermek szín-
mûvét mutatja be a budapesti Fogi Színház.

Kiállítást rendeznek kemenesaljai alkotók munkái-
ból a KMK galériáján április 22-tôl május 18-ig.  

Jákó Vera magyar nóta és népdalverseny és estet
rendeznek április 24-én 17 órakor a KMK-ban. 

Az erdôszentgyörgyi Bodor Péter Mûvelôdési Egye-
sület színjátszó csoportja Rejtô Jenô: Aki mer, az
nyer címû három felvonásos vígjátékát mutatja be
április 29-én 19 órakor. Belépôjegy: felnôtt 800 fo-
rint, nyugdíjas és diák: 600 forint.

Városi majális és Magyarország uniós csatlakozásá-
nak évfordulóján szabadtéri rendezvényt rendez-
nek a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ elôtti té-
ren április 30-a és május 1-je között.

Gyôrbíró Enikô keramikus szobrait
könnyû felismerni a máztechnika, a
díszítés és a téma alapján. A mázas-

terrakotta stílus és technika megva-
lósításában Gyôrbíró Enikô csak Ko-
vács Margitéhoz foghatóak. Témavá-
lasztásban az örök emberi értékek, az
anyaság, a család, a társ, a gyermek,
a szeretet, a szerelem és a tisztaság
bemutatására törekedett. Szobrai az
ô arcát, végtelen kifinomultságát,
belsô harmóniáját és dinamizmusát
tükrözik.
A kerámiák rabul ejtik nézôiket. Van,
amikor csak szép fodraikkal, a ke-
csességükkel, a színeikkel, az alak-
jukkal, formai kifejezésükkel, gondo-
latiságukkal és érzelmi hatásukkal.
Gyôrbíró Enikô szobrait sokan szere-
tik, mert kellemes rájuk nézni, társa-
ságukban valahogy jobban érzi ma-
gát az ember – miliôt teremtenek

Agyagba égetve

Az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvésze-
ti Alapiskola Ómuzsika Együttese 2003
nyarán alakult az intézmény tanárai-
ból és volt növendékeibôl Handler
Ákos vezetésével. Céljuk a régi zene
népszerûsítése, melyet az elsô írásos
emlék megjelenésétôl az 1800 évekig
lehetne behatárolni. Az együttes egy
1600 körüli fôúri vagy fejedelmi zene-
karnak felelne meg. Mûsorukon fôleg
a reneszánszkor, illetve a késô közép-
kor és a kora barokk zenéje szerepel.
A korhû hangszerek mellett korhû ru-
hákban lépnek fel.
Az együttesnek egy régi vágya vált
valóra azáltal, hogy megjelent a be-
mutatkozó CD-jük. Egy sümegi fellé-
pés alkalmával találkoztak Kovács
Zoltán pécsi építészmérnökkel, az
Antiqua Pavilonon Rt. ügyvezetô
igazgatójával, aki felajánlotta nekik
támogatását a CD elkészítéséhez.
Rajta kívül nagy segítséget kaptak az
Ádám Jenô Zeneiskolától, hisz nem
csak az iskola keretein belül mûköd-
nek, de a hangszerek is az iskola tu-
lajdonát képezik, ezen kívül anyagi
és erkölcsi támogatást is nyújt az in-
tézmény az együttesnek, és az Apá-
czai Kiadó is segítô kezet nyújtott az
együttesnek.

A CD-vel az együttes minél szélesebb
körû ismertségre szeretne szert ten-
ni, népszerûsítve a régi magyar ze-
nét. Az együttes kutatómunkát is
folytat. Többek között Kisfaludy Sán-
dor elsô feleségének, Szegedy Rózá-
nak fennmaradt csembaló könyvébôl
is játszanak fellépéseiken. A bemu-
tatkozó CD elsô részében az Európá-
ban leggyakoribb formák, hangsze-
rek, dalok és táncok jelennek meg, a
második részben pedig azt mutatja
be az együttes, hogy a Mohács utáni,
az európai vérkeringésbôl kiszakadt
Magyarország hogyan reflektál az eu-
rópai zenére. Az Ómuzsika Együttes a
késôbbiekben szeretne tematikus
CD-ket is kiadni, melyeken egy-egy
ország, korszak zenéje szólalna meg.

»VASS VERA

maguk körül. Olyan világot idéznek
meg, ahol a családok még együtt sé-
táltak, a lányok szép ruhába öltöztek,
és amikor a tisztaság és a boldogság
sugárzott az arcokon. Köztük járva
mindenki úgy érzi, hogy megtalálta a
lelki nyugalmat, az életörömöt – azt a
biztonságot és minôséget, mely mél-
tó az emberhez. A keramikus meg
nem született gyermekei ezek a ke-
rámiák. A bennük lévô szeretet fé-
nyével töltik meg életünket, és alko-
tójukat óvó tekintettel kísérik a hal-
hatatlanság felé. Gyôrbíró Enikô kera-
mikus mûvész kiállítását Illés Erika
szobrászmûvész nyitotta meg, közre-
mûködtek Tarczi Réka és Szakos Csil-
la (fuvola), az Ádám Jenô Zeneiskola
és Mûvészeti Alapiskola növendékei.
A tárlat április 20-ig látogatható a
KMK galériáján. (Néhány alkotás
megvásárolható.)

»P. HORVÁTH MÁRIA

Lemezen az 
Ómuzsika Együttes

fotó: völgyi lászló
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Sorozatunkban a Kemenesaljai Egye-
sített Kórház osztályait, illetve a járó-
beteg-ellátást mutatjuk be. Ez alka-
lommal a tüdôgondozóban jártunk,
ahol dr. Várkonyi János fôorvos mu-
tatta be a létesítményt.

A celldömölki tüdôgondozó élén
1997-tôl áll dr. Várkonyi János fôor-
vos, aki 1962-ben végzett a Buda-
pesti Orvostudományi Egyetemen. A
fôvárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház tü-
dôosztályán kezdett dolgozni, majd
az Országos Korányi TBC Intézetben, a
Pest Megyei Tüdôgyógyintézetben
dolgozott. 1983-ban kérte át magát
Vas megyébe, Hegyfaluban lett fôor-
vos, ahol 1983-tól 1997-ig a celldö-
mölki és sárvári járás pulmonológiai
betegeit látta el. 1997-ben az intéze-
tet átalakították szociális otthonná, ô
pedig elérte a nyugdíjkorhatárt. Ekkor
üresedett meg a celldömölki tüdô-
gondozó vezetôi állása. Mivel régóta
ismerte a betegeket, munkatársakat
szívesen vállalta a feladatot. Azóta itt
dolgozik nyugdíjasként, és jár be
Szombathelyrôl.
A tüdôgondozó épületére, a közel
százéves családi házra nagyon ráfér-
ne a felújítás, kívül-belül rossz álla-
potban van. Az önkormányzat pályá-
zatot nyújtott be az épület akadály-
mentesítésére.
– Mellettem egy pulmonológiai
asszisztens, két röntgen asszisztens,
egy adminisztrátor és egy segéd-
asszisztens dolgozik itt a tüdôgondo-
zóban. A tárgyi feltételek közül a leg-

nagyobb problémánk a régi tüdôszû-
rô készülékkel van, bármelyik pilla-
natban felmondhatja a szolgálatot.
Nagyon nagy szükségünk lenne egy
digitális szûrôkészülékre, ami a szív
mögötti területeket is képes átvilágí-
tani. Mivel a falvak szûrése sincs biz-
tosítva, az is megoldás lenne, ha a
megye szerezne be egy ilyen készü-
léket – mondta a fôorvos.
Bakteriológiai vizsgálatokat helyben
nem végeznek, a köpeteket egy nyír-
egyházi laboratóriumba küldik el,
ahol egy-két héten belül diagnosztizál-
ják a tbc-t. A celldömölki tüdôgondo-
zóban megfelelô a felszereltség a
funkcionális vizsgálatokhoz. Van egy
spirométer a légzésvizsgálatokhoz, a
megyében pedig egyedüliként itt ta-
lálható egy rinomanométer, ami a
szénanáthás betegek kezelését segíti.
– Népszerû az allergiavizsgálat, mi a
légúti allergéneket vizsgáljuk. Min-
den tüdôbetegséget nagyrészt diag-
nosztizálni lehet. Ha egyéb vizsgálat-
ra van szükség, az SZTK-ba, a helyi
kórházba vagy a Markusovszky Kór-
házba is küldjük a betegeket. Kivizs-
gálás miatt ritkán kell kórházba utal-
nunk a betegeket, 2004-ben mind-
össze 12 betegnél volt erre szükség.
A tbc-s betegek száma évek óta ala-
csony, évente tíz fô alatt van – tudtuk
meg dr. Várkonyi Jánostól. A tüdôrá-
kos betegek száma ennek a kétszere-
se, évente húsz új beteget fedeznek
fel, a legtöbbet panasszal. A tbc ese-
tében a panaszos beteg már fertôz. A
rákos betegnél, ha szûréssel fedezik

fel a bajt, minden második gyógyít-
ható, ha panasszal, csak minden
nyolcadik Ezért fontos, hogy az em-
berek évente járjanak tüdôszûrésre,
mert sokkal jobban gyógyítható, ha
szûréssel fedezik fel a betegséget.
– A tbc és a tüdôrák viszonylag ritka
betegség, a magas vérnyomás, illet-
ve a szívbetegségek viszont a vezetô
halálokok között vannak. Ezeket a
betegségeket tüdôszûrés során fel le-
het fedezni, még panaszmentes stá-
diumban is. Az asztma és allergiás
nátha panaszainak jelentkezésénél
nem kell beutalóra várni. Mi a „nyi-
tott kapuk” elvét követjük, beutaló
nélkül is jöhetnek a betegek. 40 új
asztmás, 107 új szénanáthás beteget
vettünk nyilvántartásba az elôzô év-
ben. A celldömölki járásban összesen
1516 beteget gondozunk allergiás
légúti betegségek miatt.

»VASS VERA

Nyitott kapuk a tüdôgondozásban

A múlt évben a kettôs jubileum és a városi
sporttörténet elôtt tisztelegve július 8-a és
12-e között elsô alkalommal rendezték meg
a Vulkán Futball Fesztivált, mellyel egy idô-
ben várostörténeti karnevál is pezsgôbbé va-
rázsolta városunk életét. Az elért sikereken
és a kedvezô fogadtatáson fellelkesülve eb-
ben az esztendôben július 20-25. között kerül
sor a II. Vulkán Futball Fesztiválra. A négy if-
júsági korcsoport (1994, 1992, 1990, 1988.
január 1-je után születettek) mellett egyete-
mi, fôiskolás kispályás, felnôtt férfi és nôi
kispályás labdarúgó tornán is összemérhetik
tudásukat a benevezett csapatok. A legfonto-
sabb feltétel a felnôtt korcsoportokban az,
hogy NB-s, megyei I. osztályú és külföldön
szereplô játékosok közül három nevezhetô
csapatonként. A II. Vulkán Futball Fesztiválon
a múlt évhez hasonlóan naponta sokszínû
kulturális programok is várják a kilátogató ér-
deklôdôket.

»V.V.

II. Vulkán
Futball
Fesztivál 

dr. várkonyi jános fôorvos

fontos lenne az éves tüdôszûrés
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Vas Megye Ön-
kormányzatá-
nak gyermek-
és ifjúságvé-
delmi tagozat
e l i s m e r é s é t

vette át Kondics Balázs, a Gáyer Gyula
Általános Iskola tanára március 15-én
Markó Pétertôl, a megyei közgyûlés
elnökétôl. Kondics Balázs tíz éve vezet
közlekedésismereti szakkört az iskolá-
ban. Munkáját az igényesség jellemzi.
Csakis így érhette el, hogy ez idô alatt
18–20 tanítványa jutott el az országos
versenyekre. Az igazi nagy sikert az
elmúlt év hozta meg, amikor egyik ta-
nítványa Prágában a 25 európai uniós
tagállam versenyén ötödik helyezést
ért el. Nem véletlenül kapta meg ab-

Kondics Balázs
P O R T R É

ban az évben a Gáyer iskola a Kiváló
közlekedés általános iskolája címet.
A sikeres szereplések egyik kulcskér-
dése a kiválasztás, hisz a megyei, or-
szágos és nemzetközi versenyeken
sokféle kritériumnak kell megfelelni.
A tanár úr általában a Gáyer-héten
megrendezett kerékpáros ügyességi
versenyeken választja ki azt a tanu-
lót, aki elképzelései szerint meg tud
majd felelni a magas követelmé-
nyeknek. Kondics Balázs nem tagad-
ja, hogy sikerdeterminált ember,
nem szereti, ha sokan vannak elôtte
a szakmában. Ennek ellenére azt vall-
ja, nem a név a fontos, hanem az
eredmény. Nevét lényegében nem is
nagyon tudják, de amikor meglátják
a versenyeken, azt mondják, nem

lesz könnyû dolgunk, mert itt van a
„Vas megyei gyerek”.
Ám Kondics tanár úr nem csak országos
és nemzetközi sikerekre tör. Jellegzetes
alakját a tanítási idôszakban minden
reggel ott láthatják a közlekedôk az is-
kolánál lévô gyalogos átkelônél, amint
figyeli és ellenôrzi, hogy tanítványai
hogyan segítik a balesetmentes közle-
kedést a kritikus idôszakban. Idôközben
elvégezte a közlekedésoktatói tanfo-
lyamot, így elméletet, gyakorlatot és
mûszaki ismereteket is oktathat. A tan-
folyamokon évente 25–30 gyerek szer-
zi meg a segédmotor-vezetôi igazol-
ványt. Vallja, ha egy tanítvány megbu-
kik a vizsgán, az elsôsorban az oktató
hibája, ezért igyekszik százszázalékos
munkát végezni ezen a területen is.
Kondics Balázs mindezt a napi iskolai
tanítási munka mellett teszi. Szabad
ideje nem sok van. Olyan ember, aki
három végén égeti a gyertyát.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

A Soltis Lajos Színház szervezésében már-
cius 21–23-án tartották meg az Ezerlátó I.
Országos Mesefesztivált a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központban. Baloghné Danka
Adél, a Gáyer Gyula Általános Iskola igazga-
tója mondott köszöntôt, majd Ölbei Lívia új-
ságíró nyitotta meg a fesztivált. Mindketten
kiemelték a mesélés fontosságát, mivel a
mesék nemcsak szórakoztatnak, tanítanak,
de segítik a kicsik fantáziavilágának kibon-
takozását is. A zsûrit Gabnai Katalin dráma-
tanár, Mentesné Kapornaki Rita drámatanár
és Pápai László rendezô alkották. A fesztivál
mûvészeti vezetôjeként Solténszky Tibor
rendezô-dramaturg, a Magyar Rádió Rádió-
színházának vezetôje mûködött közre.

A fesztivál programjai között láthatta a kö-
zönség a Popper Pisti egy napját a Kis-Hétrét
együttes elôadásában, a Többsincs királyfit és
a Hamupipôkét a Soltis Lajos Színház mutatta
be, Az ellopott lámát a Los Andinos együttes,
a Kacor királyt a Mákszem Gyermekszínpad
adta elô. A Petike, a kis tigrist a Gáyer Gyula
Általános Iskola tanulói vitték színre, a Tap-
pancs és a meseerdôt a Dömdödöm Színház,
az Állati képtelenségeket a Bukfenc Csoport,
a Táltosjátékot a Kompánia Társulat, A kis
herceget a körmendi Kastély Színház Társula-
ta adta elô. Az elôadások között az apróságo-
kat  mesesarok várta, valamint az érdeklôdôk
részt vehettek egy beszélgetésen a fesztivá-
lon látottakról és tapasztaltakról, melyet
Gabnai Katalin vezetett.
A mesefesztiválon szereplôket díjazta a zsû-
ri. Elsô díjként  a Varázspálca díjat a Soltis
Lajos Színház Többsincs királyfi, másodikként
a Csodalámpa díjat a Kompánia együttes
Táltosjáték, harmadik díjként az Aranyhal dí-
jat a körmendi Kastély Színház A kis herceg
címû produkciója kapta. A legjobb nôi fôsze-
replô, mint Mesekirálynô, Ecsedi Erzsébet, a
legjobb férfi fôszereplô, mint Mesekirály,
Bruckner Roland lett. A Varázsseprû elneve-
zésû különdíjat a Kis-Hétrét zenekar és a Los
Andinos zenekar megosztva kapták.

»NAGY ANDREA

Április végén Celldömölkre érkezik a
testvérváros Erdôszentgyörgy Bodor
Péter Mûvelôdési Egyesülete. A Soltis
Lajos Színház és a Kemenesaljai Mûve-
lôdési Központ könyvgyûjtési akciót
hirdet, a könyveket az erdélyi egyesü-
let javára ajánlanák fel. A két intéz-
mény kéri mindazokat, akiknek lehe-
tôségük van könyvek felajánlására,
hogy azokat vigyék be a KMK-ba. A
gyûjtést április végéig hétköznapokon,
a mûvelôdési központ nyitva tartási
idejében végzik. Az akcióról érdeklôd-
ni a 95/420-167-es és a 95/420-037-
es telefonszámokon lehet.

Tiéd ez a nap címmel játékos vetél-
kedôt rendez a város diákjainak a
Celldömölki Ifjúsági és Diákönkor-
mányzat, valamint a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ április 23-án 15
órától 20 óráig a mûvelôdési házban.
Várják azoknak a 15 fôs csapatoknak
a jelentkezését, amelyek tagjai szíve-
sen összemérnék szellemi, fizikai
ügyességüket más iskolák csapatai-
val. (Iskolánként 2-2 csapat jelent-
kezhet.) A jelentkezés határideje: áp-
rilis 15-e. Jelentkezni Nagyné Tóth
Andrea szervezônél a KMK-ban és
Horváth Györgyi ifjúsági referensnél
a Gáyer iskolában lehet.

A varázspálcától 
a varázsseprûig

Tiéd ez a nap

Könyvgyûjtési akció
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'Születésnapodra' – J.A.-nak
Nem kell kiásnunk. Velünk vagy anél-
kül is. Minden leírt és le nem írt vers-
ben, minden ebbôl írt dalban, a ledön-
tött fákban úgy, mint a kihajtó sarj-
ban. A Duna habjain, a már lepusztult
gyárak tört ablakain, a verseidbôl ára-
dó fényben, a lélek-keseredett – de
fénnyé foszladozó – sötétben.
Mindörökké Isten éltessen! Ámen.

»ro-ló

Koldus-szegényen gazdag
csordult szívû
elhagyott szeretô.

A Semmi ágán vacogó
üvöltve perlô
Duna-parton ülô.

Mamát körömmel sírból kiásó
szeretve ölve-ölelô
szavakkal gyilkolt ölô.

Vadnyomként eltûnô
vonattal halált játszó
örökkévaló.

Megfoghatatlan velünk levô
vérben kavargó
dühödten öklelô.

Bugris prolinak, elvtársnak 
hazudott Isten-
tagadó-keresô.

Ez vagy Attila.
A mindennapok és
Örökkévalóság

sáfára
kufára

ki értünk és miattunk
általunk feszül

Golgotán
keresztfára

Ki velünk vagy
ha akarjuk, ha nem

óvodától
egyetemig.

Kire életében nem vigyáztunk
cinikusan aggódva kritizáltunk
pedig értünk íveltél lélektôl-lélekig
érzô hídnak
szerettek, megöltek, káromoltak, szántak
s végül kaptál egy posztumusz Kossuth-díjat! 

Celldömölk, 2005. március 30.

Makray R. László

Attila szólítása

Hát százéves lettél! – A fanyalgók most
felkapták a fejüket, hogy letegeztelek,
Te, Költôóriás. Fiatalabb voltál, mint
én, mikor meghaltál, de verseidet oly
sok gyereknek, fiatalnak, barátnak –
felejthetetlen Altatódat kisfiaimnak –
mondtam, idéztem már, hogy tán
megbocsátható a számomra végtele-
nül megtisztelô pertu. Meg aztán halá-
lod után 50 évvel és két órával mag-
nóról adott vonatkattogással, s a Szí-
nészkirály Latinovits versével idéztünk
meg egy mûsorban a városi könyvtár-
ban, ahol felejthetetlenül zökkentek
elô a szavak, a Te szavaid: „Talán eltû-
nök hirtelen. Akár az erdôben a vad-
nyom.” Csak szerettél volna eltûnni. És
szerettek volna eltüntetni. Minden kor,
mindenkor. Ki így, ki úgy. Ki ezért, ki
azért. Ki hallgatással, ki megcímkézés-
sel, ki sztárolással, ki levegônek nézés-
sel, pedig akkor is velünk maradtál,
mikor mi azt sem adtuk meg neked,
amit versedben is kértél: „Levegôt!”
Kaptál diliflepnit is. Halálod elôtt pár
nappal barátoddal, Németh Andorral
így beszélgettél a kórházban: – Mit
gondolsz, meddig tartanak még itt?
Andor: – Megmondom ôszintén, Attila,
ôrültnek tartanak. A szívedhez kapva
felzokogtál, dobáltad magad az ágyon,
és a fejedet ingattad. Közös barátotok,
Ignotus rángatta ki a szobából An-
dort… Ekkor már nagyon közel volt de-
cember 3. napja. És mégis itt vagy.
Születésnapoddal reprezentálod a Köl-
tészetet, mely oly nehezen nyer ma-
gának teret. A parkban, hol beszélhet-
ne, egy sarkot, a lapok hasábjain egy
kuckót, egy leterített pokróc végén
egy csücsköt. Hát persze. Mert más is-
tenek uralkodnak, akik legfeljebb
alantas ajánlatot tesznek a múzsák-
nak, s ha tehetnék, Pegazust befognák
egy olcsó thaiföldi nyaraláshoz charter
járatnak… Lapok, melyeknek nem
csak nevükben kellene az Irodalmat
szolgálni, elôléptek a politika csinálói-
vá, s ráadásul ezt még szolgálatnak és
közéletiségnek próbálják becsomagol-
ni, s küldetéstudatot hazudnak a Mam-
mon elôtti hajlongás közben. Jó lenne,
ha itt lennél! És Ady, és Pilinszky, Nagy
László, és az örök gyermek Weöres.
Vagy lehet, mégsem lenne jó. Ady lát-
ná, hogy a rohanás a forradalomba
mekkora vakvágány volt. Pilinszky át-
bagózná magát sürgôsen a túlvilágra,
s Nagy László is hamar megkapná kö-

vetkezô – immár véglegesen végzetes
– infarktusát. Weöres Sándor talán
Csöngén felkeresné a régi családi krip-
tát – melyben végakarata ellenére
sem nyugodhat –, de valószínû, sietne
a „magas egekbe”, ahogy halála elôtt
mondta, hisz már Amyka is ott van.
Akkor most mi van? Jogosan kérdez-
heted. Hiába volt minden kín és gyöt-
relem, Ódába illô szerelem, ember-
próbáló lélektiprás, botladozó lassú
sírás? Dehogy, Attila, dehogy. A Világ
most kissé bolond, és nem tudni, kin
van a kolomp. Aki viseli, az valódi?
Vagy csak hordja, mert ez a módi? Lá-
tod, ezzel vagy itt. Te is, és mind a
többiek. Az elôbb csak írtam, de a bil-
lentyûn a kezem magától kikopogta
a rímeket, pedig nem is akartam. Ez
van. Így gyôzöl Te, így gyôztök Ti a
hétköznapokon, uralkodtok a bolon-
dokon és képzelt bolondokon, hódít-
játok meg azokat, kiket szerettek, s
akik titeket szeretnek, vagy (még)
nem szeretnek. S így marad Tiéd a Vi-
lág, s maradsz Te a Világé. A versso-
rokban bujdosó haramia vagy, mint
Nagy László, és százévesen is ifjú,
szeretnivaló. Izgága, sorsába bele
nem törôdô Jézus, Adyval, Nagy Lász-
lóval, és a Színészkirállyal, de szeretô
apa, Szabó Lôrinccel és Altatót dúdo-
ló anya – pedig sosem lettél szülô…
Hát most mit kezdjünk Veled? Szántó
Judit írja Naplójában, hogy egy, a báró
Hatvanynál tartott estély után azt
mondtad, kimész a temetôbe, kiásod
a Mamát, és koponyáját egy karóval
visszavered a földbe. Ezt Te sem gon-
doltad komolyan, tán csak Juditot
akartad megijeszteni. Szeretted a Ma-
mát, ahogy mi is szeretünk Téged.
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Az országzászló szót hallva azt gon-
dolhatjuk, az egy olyan építmény,
amelyre bizonyos ünnepek alkalmá-
val felhúzzák a nemzeti lobogót. Aki

ezt gondolja, iga-
za van, de a do-
log ennél sokkal
bonyolultabb. Hi-
szen egy-egy te-
lepülés ország-
zászlóinak felállí-
tása nem önma-
gában létezô ese-
mény vagy város-
képet befolyásoló
tényezô volt, ha-
nem az akkori po-
litika tudatos ré-
szét képezték,
nevezetesen a
Trianon elleni
tüntetések, a re-
víziós eszmék éb-
rentartása volt
napirenden. Jól
behatárolhatóan

az 1921-1944-es évek mozgalmá-
nak eredményeként jöttek létre.
Trianonban országunk csonkítását
okozó trauma máig ható sebeket ej-
tett. Viszonylag korán alakultak szer-
vezetek, ahol irredenta megjelölés-
sel a régi alapok visszaállítását igye-
keztek elérni. Ennek a politikai
áramlatnak – mint tudjuk – az 1920-
1930-as években voltak országos

szintre emelt, vitákat sem nélkülözô
megnyilvánulásai, mint ahogy van-
nak napjainkban is.
1920-1921-ben rendelet írta elô az
iskolákban folyó hazafias nevelést.
Rendelet jelent meg a cserkészmoz-
galom támogatásáról és a testneve-
lés fejlesztésérôl, utóbbi képezte a
levente egyesületek alapjait, csak
késôbb lett a katonai képzés kötele-
zôen elôírt elôiskolája. (Levente Ár-
pád fia volt.)
E sorba tartozott az országzászló-
mozgalom is. 1920-ban merült fel,
hogy az irredenta eszményt az el-
szakított területekre emlékeztetô
szobrot állítsanak Budapesten. Így
épült meg az országzászló, amit
1921-ben avattak fel. A megyék, kü-
lönbözô szervezetek felkötötték sza-
lagjaikat a zászló rúdjára, mint a kö-
zös akarat jelképét. A zászlót a bazi-
likában ôrizték. Az emlékmû körül
négy – Észak, Dél, Kelet, Nyugat – el-
szakított területeket szimbolizáló
szoborcsoport, neves szobrászok al-
kotásai álltak. A külföld által erôtel-
jesen bírált megnyilatkozások hatá-
sára a kormány feloszlatta a Terület-
védô Ligát.
Az emlékmûvet kezdeményezô
Urmánczy Nándor, volt erdélyi föld-
birtokos, hogy az eszményt ébren
tartsa, javasolta, a zászló talapzatá-
ba egy ereklye-földtartót építsenek,
és ebbe a haza minden közösségé-

Szobrok, emléktáblák bôl egy maréknyi földet helyezze-
nek el. Az ereklyés országzászlót
1928-ban avatták. Ezt követôen a hi-
vatalos megnyilatkozásokat kerülve
vasár- és ünnepnapokon cserkészek,
leventék, egyéb civil szervezetek
tagjai álltak díszôrséget a zászló fel-
vonásánál, és lett az irredenta meg-
nyilvánulások színhelye.
Hamarosan mozgalom indult az or-
szágzászlók építésére. Vidéken
1931-ben épült mg az elsô, 1939-ig
pedig háromszázötven településen
készült országzászló egy országos
hatáskörû bizottság szervezésében.
A helyi országzászlók felállítását sok
helyen összekapcsolták a világhábo-
rús hôsi emlékmû felavatásával.
Celldömölkön már 1926-ban elké-
szült Gáncs János alkotása, volt, ahol
tarthatták a megemlékezéseket. Va-
lószínûleg ezért is maradt 1939-re az
országzászló felállítása – a Széchenyi
úton – szélsôséges jobboldali politi-
kai megnyilatkozások közepette.
A fôvárosi országzászlót 1944-ben
eltávolították, a politikai széljárás-
nak megfelelôen szovjet hôsi em-
lékmû került a helyére. Celldömöl-
kön 1514 – 1848 – 1919 – 1945 év-
számokat felfestve történelmi em-
lékmû maradt. 1970-ben helyezték
át a ligetbe, ahol ma is áll. Eredeti
helyére a felszabadulási emlékmû
került, ezt a rendszerváltás után
bontották el. Helyére Kis Sándor
szobrászmûvész alkotása, a második
világháború áldozatainak emlékmû-
ve került.

»KÁLDOS GYULA

Hirdessen az Új
Kemenesaljában!

Hirdetésszervezô: Nagy Antal• 

Telefon: 95/525-825, 06 20/921-6324

Passió-játékot mutatott be március
25-én a celldömölki evangélikus ifjú-
sági kör a helyi evangélikus temp-
lomban. Azt megelôzôen Züng Tamás
lelkész tartott passió istentiszteletet
a gyülekezetnek. Beszédében kie-
melten szólt Jézus keresztre feszíté-
sének és feltámadásának történeté-
rôl, mely a keresztény vallás egyik
legfontosabb eseménye. A történel-
mi falak és a csodálatosan faragott
karzat szolgáltak háttérül a passiójá-
téknak, mely bemutatta a Megváltó
kereszthalálát. A celldömölki evangé-
likus ifjúsági kör olyan átéléssel, szív-
hez szólóan tolmácsolta az akkori
eseményeket, hogy akár színpadi kö-
rülmények között is bátran megállták

Passió

Kiegészítés
Az elôzô lapszámunkban közölt,
március 15-ei ünnepségrôl szóló
írásunkban a koszorúzók sora nem
volt teljes. A kemenesaljai hôsök
emlékmûvénél és a hôsök sírjainál
koszorút helyezett el a MIÉP helyi
szervezete is.

volna a helyüket. Jézus békét és sze-
retet hirdetett, sok követôre is talált
ezáltal. De voltak, akik féltek tôle
vagy nem értették meg. Elfogták, ke-
resztre feszítésre ítélték, és ô elfo-
gadta, ami történik vele, beteljesítet-
te sorsát. Évszázadok során követôi
egyre többen lettek, bizonyságot té-
ve, hogy az erôszak és a gyûlölet
nem teszi jobbá a világot.

»NAGY ANDREA

Köszönet
Hálásan köszönjük az elmúlt idôk során
színházunknak felajánlott 1%-ot! Kér-
jük, személyi jövedelemadójának 1%-
ával rendelkezzen a javunkra 2005-
ben is. Adószámunk: 18882885-1-18.
Az 1% felajánlásából származó összeget
gyermekstúdiónkban felmerülô képzé-
si költségekre fordítjuk.
(A 25 éves) Soltis Lajos Színház, Celldö-
mölk. Az OTP Rt.-nél lévô számlánk
száma: 11747037-20012632
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Megkérdeztük
» válaszoltak Mit olvasott legutóbb?

Orvosi krimiket olvastam legu-
tóbb. Taylortól az Operáció, a
Leukémia és a Megszállott cí-
mû könyveket. Ezeket úgy vá-
sároltam meg magamnak, de
inkább a gyerekeimnek veszek
könyveket. Általában fejlesztô
könyvekkel lepem meg ôket.
Szeretek könyvet adni ajándék-
ba névnapra, születésnapra,
karácsonyra, húsvétra. Most
húsvétra a lányomnak adtam
ajándékba. Ha akciósan lehet
hozzájutni jó könyvekhez, pél-
dául a postán, akkor minden-
képpen megvásárolom. Könyv-
tárba nem járok. Jó lenne, de
sajnos nincs rá idôm.

Legutóbb Ferenc Józsefrôl szó-
ló könyvet olvastam. Van ked-
venc könyvem is, az örök favo-
rit nálam Dumas-tól a Monte
Cristo grófja. Szeretem Steel
könyveit, a történelmi regé-
nyeket, ismeretterjesztô köny-
veket, híres emberek életét
bemutató sorozatokat. Ma-
gamnak már nem nagyon vá-
sárolok könyvet, inkább aján-
dékba adok ünnepekre, egyéb
alkalmakra. Pápán szoktam
vásárolni, ott törzsvásárlói kár-
tyám is van. A lányom nagyon
sokat olvas, neki vásárolok.
Könyvtárba sajnos nem járok,
mert nincs rá idôm.

Utoljára Moret egyik könyvét
olvastam. Szeretem Steel mû-
veit is. Inkább a romantikus re-
gények és a kalandregények
tartoznak a kedvenceim közé.
Nagyon szeretek könyveket
vásárolni. Könyvesboltba,
egyéb helyeken, ahol lehet,
felfigyelek a könyvekre. Ha
akciósan lehet hozzájutni, ak-
kor nem tudok egy jó könyv-
nek ellenállni, megveszem.
Ajándékba is szoktam könyve-
ket adni a családom tagjainak.
Könyvtárba nem járok, inkább
otthon olvasok, mert nincs
idôm. Sokat olvasok, most is
félben vagyok egy könyvvel.

Szeretem a jó könyveket.
Legutóbb Vavyan Fable egyik
könyvét olvastam. Szeretem
még Lôrincz L. László könyveit
is. Szoktam könyveket köny-
vesboltban is vásárolni, fôleg
a fiaimnak. Alkalmakra, ünne-
pekre is vásárolok ajándékba
könyveket. Nagyon sok köny-
vünk van otthon, a lexikonok-
tól, a kötelezô olvasmányo-
kon át, a történelmi tárgyúa-
kig, szinte minden témához
kapcsolódóan. A fiaim is ol-
vasnak. Könyvtárba a fiaim
járnak inkább. Ha otthon nincs
meg valami, ami nekik kell,
ott be tudják szerezni.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: vass vera

Nagyné Farkas
Hajnalka

Géczi Zoltánné Molnár Piroska Hegyi Ernôné

Celldömölk
Születés: Faragó Róbert és Benkô Mó-
nika fia Martin, Bolla Zoltán Gábor és
László Cecília fia Gábor, Völfer Krisz-
tián Tibor és Bak Ramóna leánya Do-
rina, Sághegyi Zsolt és Som Ágnes
Katalin leánya Fanni, Benkô Zsolt és
Markocsányi Judit Csilla fia Máté, Bi-
czó Krisztián és Várkonyi Helga leá-
nya Dominika.
Házasságkötés: Horváth István és An-
tal Violetta, Szabó Zsolt és Jankovics
Krisztina, Kiss Tamás és Berta Niko-
letta, Horváth Gábor és Busznyák
Renáta, Hajdu Csaba Zoltán és Szóka
Tímea, Fülöp Ernô Szilárd és Hajdara
Hajnalka.
Halálozás: Deé Gergelyné sz. Gócza
Rozália, Varga Gézáné sz. Balázs Ro-
zália, Tungli Ferenc, Pap Györgyné
sz. Kutasi Irma, Gombos Ferenc Lász-
ló, Németh Józsefné sz. Farkas  Her-
mina, Tarczy László, Bánsági András-
né sz. Inzsel Erzsébet, Szabadi József-
né sz. Bárdossy Mária Magdolna,
Szente László, Tánczos István, Né-
meth Sándor.

Boba
Születés: Horváth György és Németh
Piroska leánya Janka Piroska és fia
Benedek Ádám, Pintér Rezsô Rudolf
és Linka Krisztina leánya Szabrina.
Jánosháza
Születés: Sarlós Gyula és Molnár Vio-
letta fia Kristóf, Kolompár Zoltán és
Kolompár Melinda fia Valentin Zoltán.
Halálozás: Simon László, Pôdör Lajos.
Karakó
Születés: Péter László és Polgár Móni-
ka leánya Anett Kinga.
Nemeskocs
Születés: Horváth Attila és Orbán Szil-
via fia Levente.
Kemenespálfa
Születés: Németh József és Pál
Gyöngyi leánya Veronika Rebeka,
Péntek István és Kasza Ildikó Mária
fia Bence.
Nagysimonyi
Születés: Mesterházy Sándor és
Dömölki Diána leánya Anett.
Kemenesszentmárton
Születés: Tóth Zoltán és Dancsecs Ka-
talin fia Milán.

Anyakönyvi hírek
Tokorcs
Halálozás: Nagy Lajos.
Egyházashetye
Születés: Dömötör Tamás és Molnár
Piroska leánya Lili, Farkas Szilárd és
Erdôs Krisztina fia Benjámin Márk.
Kenyeri
Születés: Kozma András és Hajdu Haj-
nalka leánya Petra, Kövér Ferenc és
Pribusz Anita leánya Luca.
Kemenesmihályfa
Születés: Nagy Róbert és Ovádi Tímea
leánya Katalin.
Ostffyasszonyfa
Születés: Kiss Arnold és Oszkó Anikó
Zsuzsanna leánya Anna.
Köcsk
Születés: Magyar Tibor és Töreki Eni-
kô fia Ádám Botond.
Kemenesmagasi
Halálozás: Szabados Dezsô, Szalai Jó-
zsefné sz. Németh Mária.
Szergény
Halálozás: Tóth Józsefné sz. Töreki Ro-
zália.
Kemenessömjén
Halálozás: Lampért Dénesné sz. Kun
Ida.
Pápoc
Halálozás: Hajdu Gyuláné sz. Lukács
Margit.
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CVSE – Komárom 22:37 (10:16)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 50
nézô, NB II-es nôi bajnoki kézilabda-
mérkôzés. Vezette: Pauer, Békés.
CVSE: Balogh – Kertész (6),
Szomorkovits L. (7), Farkas (1),
Szomorkovits A. (5), Szórádi, Hende.
Csere: Orbán (3), Kovács, Fûzfa,
Bödör. Edzô: Molnár János.
Molnár János: A százszázalékos, pont-
veszteség nélkül álló Komárom ellen
a küzdés dicsérendô. Az elmúlt hét
alatt újabb sérültjeink lettek.
Ifjúsági mérkôzésen 27:10 arányú ve-
reséget szenvedett a celli csapat.

Fotex Veszprém – CVSE 34:27 (16:16)
Veszprém, 100 nézô, NB II-es férfi
bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette:
Pech, Vágvölgyi. 

CVSE: Dénes – Kormos (3), Bakonyi
(6), Jakab (3), Erôss (1), Tóth A. (8),
Gubián (6). Csere. Horváth. Edzô: Má-
tés István.
Mátés István: Sérülések, munkahelyi
elfoglaltságok miatt kevesen voltunk.
Az elsô félidôben jól tartottuk ma-
gunkat. A másodikban ellépett a Fo-
tex és megôrizte az elônyét. A tisz-
tességes, becsületes küzdés dicsér-
hetô. 
Ifjúsági mérkôzés nem volt.

Bük – CVSE 25:17 (9:8)
Bük, 100 nézô, NB II-es nôi bajnoki
kézilabda-mérkôzés. Vezette: Blaskó,
Pap.
CVSE: BALOGH – Kertész (5),
Szomorkovits L. (1), Szomorkovits A.
(3), Orbán (2), Hende (3), Farkas (1).

Csere: Bödör (2), Szórádi, Fûzfa, Ko-
vács. Edzô: Molnár János.
Molnár János: A 47. perctôl lépett meg
a Bük. Rengeteg hiányzóm volt.
Ifjúsági mérkôzésen 28:12 arányú
büki siker született.

CVSE: Komárom 27:24 (13:15)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 100
nézô, NB II-es férfi bajnoki kézilabda-
mérkôzés. Vezette: Miksó, Nagy.
CVSE: Horváth – Kormos (2), Tóth A.
(1), Csitkovics (4), ERÔSS (5), Bakonyi
(4), Gubián (6). Csere: KOZMA, Vin-
cze, Koronczai, TÓTH R. (3), JAKAB
(2). Edzô: Mátés István.
Mátés István: Jól kezdtünk, majd fel-
jött a Komárom, a vezetést is átvette.
A második félidôben összeszedtük
magunkat. A jó kapusteljesítmény-
nek is köszönhetôen megfordítottuk
az eredményt.
Ifjúsági mérkôzésen 33:21 arányban
gyôzött a celli együttes.

»VASS VERA

Sérülések nehezítették a munkát

A torna diákolimpia megyei döntôjét
február 9-én rendezték meg Szombat-
helyen. A Szent Benedek Katolikus Ál-
talános Iskola I-II. korcsoportos, vala-
mint a III-IV. korcsoportos tornász lá-
nyai is az 1. helyen végeztek, az I-II.
korcsoportos fiúk pedig a 3. helyet
szerezték meg. Mindhárom csapat ki-
vívta ezzel az eredménnyel a diák-

olimpia országos elôdöntôjében való
indulás jogát. Az elôdöntôben, már-
cius 4-én négy megyébôl a legjobb 3-
3 csapat versenyzett. A Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola mindkét
lány csapata megismételve a megyei
teljesítményét, nagyszerû versenyzés-
sel végzett az elsô helyen, a fiúk 5.
helyezést értek el. Az egyéni összetett
versenyben az I-II. korcsoportban Ta-
kács Viktória 1., Jánosa Evelin 3., Si-
mon Friderika pedig 5. helyen végzett.
A nagyoknál Horváth Fruzsina nyerte
meg a versenyt, Somogyi Judit 3., Hor-
váth Zsuzsanna pedig 5. lett. A két
lány csapat gyôzelmével jogot szer-
zett a diákolimpia országos döntôjé-
ben való szereplésre. A döntôt április
15-16-án Pécsett rendezik.
A csapat tagjai: I-II. korcsoport: Simon
Friderika, Kertész Zsófia, Rozman
Renáta, Takács Viktória, Jánosa
Evelin, Klatz Norina, Gelesits Dóra
(képünkön balról jobbra). III-IV. kor-
csoport: Nagy Vivien, Varga Szilvia,
Somogyi Judit, Horváth Zsuzsanna,
Horváth Fruzsina, Balázs Viktória.
Edzô: Czupor Ferencné.

»VASS VERA

Tornász-sikerek

A CVSE NB II-es kézilabdacsapatainál fordulóról fordulóra nô a sérültek, a
hiányzók száma. A nehéz helyzetbôl a férfi csapat jött ki jobban az utóbbi
két fordulóban, ôk az egyik meccsüket megnyerték. A nôk mindkét fordu-
lóban vesztesen hagyták el a pályát.

NB II.
Gyôri Elektromos – CVSE-Mávépcell II. 12:6
A celldömölki csapatot hidegzuhany-
ként érte a gyôri találkozó végkimene-
tele. Obráz István szerint tartalékosan
is nyerni kellett volna az egyébként
lelkesen és jól játszó gyôriek ellen.
Gyôztek: Csonka Zoltán 2, Ölbei Péter
1, Máthé Gyula 1, Tamás László 1 és a
Csonka-Tamás páros.

NB III.
Mosonmagyaróvári TE – CVSE-Mávépcell
III. 10:8
A két páros elvesztése után a mieink
csak futottak az eredmény után, de
ezúttal sajnos a döntetlenig sem si-
került eljutniuk.
Gyôztek: Máthé Gyula 3, Fehér László
2, Tamás László 2, Balázs Gyula 1.

NB III.
Hévíz SK II – CVSE-Mávépcell III. 4:14
Mindkét csapat tartalékosan állt asz-
talhoz, ám a hévíziek ellen így is
egyértelmûen a mieink voltak jobbak.
Gyôztek: Fehér László 4, Balázs Gyula
4, Lukács Balázs 3, Szabó Ferenc 2 és
a Fehér-Balázs páros.

»V.L.

Asztalitenisz
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Celldömölki VSE-CELLMODUL–Kaposvöl-
gye VSC-Nagyberki 0-0
Celldömölk március 26., 500 nézô,
NB II-es labdarúgó-mérkôzés, vezet-
te: Sus (Tamássy, Sulyok).
Celldömölk: Tóth – Gyôrvári, SUBICZ,
Csákvári, Bodor – Szabó L. (Vajda 46.
p.), Manganelli (Pungor N. 77. p.),
HEGYI, BEKE – Németh A., Németh J.
(Vér 55. p.). Edzô: Sebestyén Attila.
Kaposvölgye: POÓR – Tamás, BOZSÓ,
Bruncvig, Kadarkuti – Horváth Z. (Ko-
vács 67. p.), Huzmi, Horváth J., Szabó
M. – Galgóczi (Tolnai 67. p.), FARKAS
(Szabó Sz. 90. p.). Edzô: Horváth Lajos.
A tavaszi forduló második hazai mér-
kôzésen sem sikerült a három bajnoki
pontot begyûjteni Sebestyén Attila
edzô fiainak. Igaz, a vendégeket a
mérkôzés során négy alkalommal is a
kapufa mentette meg a góltól. A mér-
kôzésen a többet támadó, de az elsô
játékrészben sokat hibázó hazai csa-
pattól a szerencse is elpártolt. A 44.
percben Csákvári Zsolt 25-27 méteres,
jól eltalált szabadrúgását a vendégek
kapusa bravúrral tornázta a felsôlécre.
A második félidôt a vendégek enyhe
fölénye vezette be, de 10 perc eltelté-
vel, egy kimaradt Farkas helyzet után
a vendégek védekezésbe szorultak.
Támadójátékban a celliek felülmúlták
ellenfelüket, de a kapuba képtelenek
voltak betalálni. A 68. percben Beke
beadásából a csereként pályára lépett
Vér fejese csattant a felsôlécen. A 80.
percben Hegyi fordított jobbra, Beke
lekezelte, majd kapura emelte, de a
labda a kaputetején táncolva elhagyta
a játékteret. Három perccel késôbb
már mindenki gólt kiáltott, de Subicz
fejese a jobb belsô kapufáról a kapus
felé pattant, aki reflexszerûen szöglet-
re tudta pacskolni a labdát, s így meg-
mentette csapatát a vereségtôl.

Veszprém LC LEGEA-Celldömölki VSE-
CELLMODUL 2-1 (1-1)
Veszprém, április 2., 200 nézô, NB II-
es labdarúgó-mérkôzés, vezette: Ke-
pe (Szalai Zs., Kiss Z.).
Veszprém: Viniczai – TUSORI, FOKI,
Malinov, Szabó – Szilágyi (Markó 61.
p.), KOVÁCS, Palejkov, GUNTHER
(Cziráky 90. p.) – Filó, Harth (Szöllôskei
82. p.). Edzô: Glázer Róbert.
Celldömölk: Tóth – Gyôrvári (Vajda 65.
p.), Subicz, CSÁKVÁRI, Hudák – MAN-
GANELLI (Bodor 86. p.), Palkovics, He-
gyi, Beke (Németh J. 63. p.) – NÉMETH
A., Vér. Edzô: Sebestyén Attila.
Kiállítva: Filó 36. percben, második
sárga lappal.
Veszprémben nem csak Fortuna, de
még a játékvezetô is Csákváriék ellen
fordult. Igaz, a Veszprém célja az elsô
hat között végezni. Mindenesetre Ke-
pe játékvezetô Tusori mûbalhéja után

megítélt 11-esével a hazaiakat meg-
erôsítette az elsô hatban, így valószí-
nû, osztályozó nélkül biztosíthatják
másodosztályú tagságukat. A mérkô-
zés 2. percében Tusoriról elfelejtkez-
tek Sebestyén Attila csapatának játé-
kosai. A büntetôpontnál oly egyedül
maradt, hogy szinte fájt az egyedül-
léte, s a partdobás után hozzáfejelt
labdával hat méterrôl kénytelen volt
kilôni Tóth Andris kapujának jobb sar-
kát. (0-1). Hol voltatok fiúk? A hazai
vezetést azonban alig negyedóra el-
teltével, a 16. percben követte Né-
meth Attila csodálatos baloldali szó-
lója. Mint kés a vajon, hatolt át a
veszprémi védelmen, majd remekül
tálalt Palkovics elé, aki nem hagyta ki
a nagy lehetôséget, s a kapuba bom-
bázta az egyenlítô találatot. (1-1).
Innentôl kezdve a mérkôzés a vendé-
geknek állt, akik azonban nem tudtak
élni a lehetôségekkel, sôt a végén a
döntetlent sem tudták megtartani.
Kepe játékvezetô a 83. percben egy
jogtalan 11-essel sokkolta a végig
jobban játszó vendégeket. Palejkov
bal alsóba küldött góljával 2-1-es ve-
reség lett a biztos döntetlen helyett.

»TIM

Itthon döntetlen, idegenben vereség

az nb ii hummel-csoport állása

1. Felcsút 16 11 2 3 29 - 16 35
2. Soroksár 16 9 6 1 36 - 16 33
3. Paks 16 9 3 4 25 - 16 30
4. Budakalász 16 7 5 4 30 - 21 26
5. Balatonlelle 16 7 5 4 25 - 21 26
6. Kaposvölgye 16 7 4 5 20 - 19 25
7. Gyirmót 16 6 6 4 24 - 19 24
8. Celldömölk 16 6 4 6 24 - 19 22
9. Integrál-DAC 16 7 1 8 28 - 29 22
10. Veszprém 15 6 3 6 19 - 19 21
11. Barcs 16 5 5 6 19 - 21 20
12. Szentlôrinc 15 5 2 8 23 - 21 17
13. Komló 16 3 7 6 15 - 19 16
14. Mezôfalva 16 4 4 8 26 - 31 16
15. Budafok 16 4 2 10 13 - 27 14
16. Pénzügyôr 16 1 1 14 8 - 50 4

A március 26-27-ei forduló mérkôzései-
nek eredményei: Gyirmót-Integrál-
DAC 1-1, Balatonlelle-Soroksár 4-1,
Budakalász-Komló 1-4, Paks-Pén-
zügyôr 4-0, Felcsút-Budafok 6-2,
Szentlôrinc-Barcs 2-0, Mezôfalva-
Veszprém 0-3.

A március 30-án elmaradt mérkôzés:
Veszprém-Paks 1-0, Kaposvölgye-
Szentlôrinc 0-0.

Az április 2-3-ai forduló mérkôzéseinek
eredményei: Barcs-Mezôfalva, Buda-
fok-Szentlôrinc, Pénzügyôr-Felcsút
1-3, Komló-Paks, Soroksár-Budaka-
lász 1-0, Integrál-DAC-Balatonlelle,
Kaposvölgye-Gyirmót.

Az április 9-10-ei forduló mérkôzései:
április 9. Celldömölk-Barcs 16.30
óra, Gyirmót-Balatonlelle, Budaka-
lász-Integrál-DAC, Paks-Soroksár,
Felcsút-Komló, április 10. Szentlô-
rinc-Pénzügyôr, Mezôfalva-Buda-
fok, Kaposvölgye-Veszprém.

Április 13-án elmaradt mérkôzések:
Celldömölk-Szentlôrinc 16.30 óra,
Barcs-Budakalász.

Az április 16-17-ei forduló mérkôzései:
április 16. Pénzügyôr-Mezôfalva,
Soroksár-Felcsút, Veszprém-Gyir-
mót, április 17. Budafok-Celldömölk
17.00 óra, Komló-Szentlôrinc, Integ-
rál-DAC-Paks, Balatonlelle-Budaka-
lász, Barcs-Kaposvölgye.
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Az Eötvös Loránd Általános Iskolában a
kézilabda kiegészítô sportágaként kez-
dett a kötélugrással foglalkozni Gálné
Nagy Erika. Három éve már külön
sportágként sajátíthatják el tôle az ér-
deklôdô diákok a kötélugrás rejtelmeit.
Az általános iskola elsô osztályosától a
középiskolásig közel 40 diák jár rend-
szeresen az edzésekre, melyeket pén-
tekenként tartanak. A többszörös vi-
lág- és Európa-bajnok Szombathelyi
Kötélugrók bemutatóit, versenyfelada-
tait videóra rögzítik a celliek, abból ta-
nulnak újabb és újabb elemeket, miu-
tán az alapokat szintén kazettáról már
elsajátították. A megyében a cellieken
kívül csak Szombathelyen foglalkoznak
kötélugrással, ott a Szombathelyi Kö-
télugró Klubba járnak a gyerekek, még
más településekrôl is.
A celli csoport tagjai tavaly vettek részt
elôször a diákolimpián, egy egyéni ha-
todik helyezést szereztek. Kötélugrás-
ban az I. (1996 után születettek) és a
II. (1994-95) korcsoport nincs meg-
bontva, ott egy kategóriában verse-
nyez az, aki már régóta mûveli a sport-
ágat, és az, aki csak most kezdte. A III.
korcsoporttól (1992-93) kezdve az „A”
csoportba kerülnek azok, akiknek

Ugrókötéllel a sikerig

Cím Alapterület Szobaszám Kikiáltási ár
Sági u. 12/B.IV/7. 51 m2 1+2 fél 6.940.000 Ft
Sági u. 10. I/6. 79 m2 2 8.878.000 Ft
Vasvári P. u. 2. II/5. 65 m2 2 és fél 8.064.000 Ft

Hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata
nyilvános liciten kívánja bérbe ad-
ni a Celldömölk, Hunyadi u. 26. sz.
alatt lévô 15 m2 alapterületû ga-
rázshelyiségét.
A bérbeadás 1 évre terjedô idôre
szól. A bérleti díj alsó határa
5.000 Ft/hó.

A licit idôpontja: 2005. április 19.
(kedd) 9 óra.

Helyszíne: Celldömölk Város Pol-
gármesteri Hivatalának emeleti
tanácskozó terme.
Az ingatlan megtekinthetô: tele-
fonon történô elôzetes egyezte-
tés alapján munkanapokon 8–16
óráig.
További felvilágosítás a polgár-
mesteri hivatal vagyonkezelôjé-
nél, illetve a 95/ 525-813-as tele-
fonon kapható.

Árverési hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen kívánja értékesíteni a tulajdoná-
ban lévô alábbi, Celldömölk belterületén található társasházi öröklakásokat, az alapító
okiratban foglaltaknak megfelelôen a társasház közös tulajdonában álló épületrészekkel
és eszmei tulajdoni hányaddal együtt.

Az árverés idôpontja: április 19. (kedd)
10 óra.
Az árverés helye: Celldömölk Város Pol-
gármesteri Hivatalának emeleti tanácsko-
zó terme.
A fenti ingatlanok bármelyikére csak az li-
citálhat, aki az árverés megkezdése elôtt
600.000 forint letéti díjat a polgármesteri
hivatal pénztárába befizet. Fizetési eszköz-
ként csak készpénz fogadható el. A letéti
díj a vevô által fizetendô vételárba beszá-
mít, a többi résztvevô számára az árverés
befejezése után visszafizetésre kerül. Az
ingatlan tulajdonjogát a liciten résztvevôk

közül az szerzi meg, aki a legmagasabb
összegû vételár egy összegben való meg-
fizetésére tesz ajánlatot.
Az ingatlan megtekinthetô: telefonon tör-
ténô elôzetes egyeztetés alapján munka-
napokon 8–16 óráig.
Az árverés nyertesének feladta és költsége
az adásvételi szerzôdés elkészíttetése leg-
késôbb a licit idôpontját követô 30 napon
belül. A vételár kifizetése a szerzôdés meg-
kötését követô 15 napon belül esedékes.
További felvilágosítás a polgármesteri hi-
vatal vagyonkezelôjénél, illetve a 95/525-
813-as telefonon kapható.

nemzetközi eredménye van, a „B” pe-
dig az átlag kategória. A IV. korcsoport-
ba az 1990-91-es születésû, az V. kor-
csoportba pedig az 1988–89-es szüle-
tésû versenyzôk kerülnek. Az idei diák-
olimpián az I. korcsoportban Boznánsz-
ky Anna 6. helyezést ért el, a II.-ban
12. lett Magyar Adrienn. A III. korcso-
port versenyzôi között 7. Antók Fruzsi-
na, 8. Rádli Ramóna, 9. Magyar Lilla. A
IV. korcsoportban Lisztes Martina 5. he-
lyezést ért el. A legsikeresebb verseny-
zô Németh Tünde volt az V. korcso-
portban. Tünde 2. helyezésével kivívta
a jogot az április 23–24-én Szolnokon
megrendezésre kerülô országos dön-
tôn való szereplésre.
A kötélugró verseny három részbôl áll.
Elôször van egy 30 másodperces gyor-
sasági futás gyorsasági kötéllel, majd
30 másodperces duplázás következik
gyorsasági kötéllel, végül egy szaba-
don választott zenére egy 45–75 má-
sodperces gyakorlatot kell bemutatni
gyöngyös kötéllel. A pontszámok
alapján dôl el a végsô helyezés.
A celli kötélugrók rendszeresen vál-
lalnak fellépéseket falunapokon, sza-
lagavatókon, és természetesen sze-
repeltek az SZM-bálokon is. A gyere-
kek nagyon sok segítséget kapnak a
szülôktôl, akik eljuttatják ôket a ver-
senyekre, fellépésekre.

»VASS VERA
elsô sor: antók f., magyar l., magyar a., boznánszky a.,

második sor: gálné nagy erika edzô, lisztes m., németh t., rádli r.



»  A P R Ó H I R D E T É S

Kérem, hogy a javításra beadott és ki nem váltott órákat vi-
gyék el tôlem, mert a késôbbiekben a kötelezô megôrzési
idô után selejtezésre kerülnek. Farkas Károly órásmester,
Celldömölk, Dózsa Gy. u. 20.

Kemeneskápolnán 3 szobás, központi fûtéses családi ház
eladó. Érd.: 95/446-035.

Nemesszalókon 5 szobás új családi ház nagy telekkel 8 mil-
lió forintért eladó. Érd.: 06 89/342-540.

2005. 07. 07–13. és 08. 25–31.  
Észak-Erdélyen át Székelyföldre
68.900/fô
2005. 04. 15–17. és 09. 27–29.
Salzburg–Salzkammergut
52.900/fô
2005. 04. 21–24. 06. 23–26. 08. 18–21. 09. 15–18.
Prága–Karlovy Vary
47.900/fô
2005. 10. 13–16.
Salzburg–Chiemsee
65.900/fô
2005. 07. 21–24.
Krakko–Czestochowa
52.900/fô
2005. 05. 27–29.
Bécs
43.900/fô
2005. 07. 15–16. és 10.21–22. 
Bécs–Klosterneuburg
29.900/fô
2005. 05. 19–25. 08.04–10.  09. 06–12.
Körutazás Erdélyben 62.900/fô

Megjelentek az idei évi egyéni-, 
repülôs és belföldi 
nyaraló programfüzetek.

PROGRAMJAINK CELLDÖMÖLKI FELSZÁLLLÁSSAL, FÉLPANZIÓVAL ÉRTENDÔEK.

Ciklámen Tourist Celldömölk
Széchenyi u. 2. • Tel./fax: 95/424-616 • 06 30/630-4596

A ciklámen Tourist idei körutas ajánlataiból:

ÚÚJJRRAA  EELLKKEEZZDDÔÔDDÖÖTTTT  AA  VVAALLUUTTAAVVÁÁLLTTÁÁSS  AA  CCIIKKLLÁÁMMEENN  TTOOUURRIISSTT  UUTTAAZZÁÁSSII  IIRROODDÁÁBBAANN

Építôipari gépek bérbeadása 
(árokásó, döngölô, rakodó stb.), 
illetve építôanyag-kereskedés.

Tel./fax: 95/424-616, 06 30/630-4596



Új FordFFooccuuss Minôség. Megbízhatóság.

FORD STRAUSS AUTÓSZALON
Szombathely, Zanati u. 58. Tel.: 512-860 • www.strauss.hu

Vegyes átlagfogyasztás: 4,5–7,7 l/km, CO2 -kibocsátás 108–254 g/km


