
Új

»
XVII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM (398) 2005. JÚNIUS 3.

A Z  Ú J S Á G  C E L L D Ö M Ö L K Ö N  I N G Y E N E S ,  A  V I D É K I  E L Ô F I Z E T Ô K N E K  H A V O N T A  1 0 8  F O R I N T .

C E L L D Ö M Ö L K  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A

» Alsósági Tavaszi 
Napok 3.

» Véradókat 
tüntettek ki 4.

» A világûr 
lovagjai 7.

» A bronzéremért 
játszanak 12.

Gyerekek és
pedagógusaik f

o
t
ó
: 
v
ö
l
g
y
i 
l
á
s
z
l
ó

Gyerekek és
pedagógusaik



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. 
Borgátán építési telek eladó. Ir.ár: 1.9 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

Celld-ön 1+2x1/2 szobás, teljesen felújí-
tott belvárosi lakás eladó. Ir.ár: 7,2 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 3 szoba+nappalis cs. ház garázs-
zsal, frekventált helyen eladó. Ir.ár: 16,5 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 5 szobás, sorházi lakás
garázzsal eladó. Ir.ár.: 16,5 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, frekventált helyen
eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Celldömölkön 3 szobás cs. ház 960 m2 telek-
kel eladó. Ir.ár: 15 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–V 6.00–21.00

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!
9988--aass  bbeennzziinn

Megújult környezetben, a megszokott 
kedvezményekkel várjuk Önöket továbbra is
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» J E G Y Z E T

Véradók
Acsarkodó, egoista világunkban jó
érzés tudni és látni, hogy vannak
embertársaink, nem is kevesen,
akiknek az emberség, a másik se-
gítése fontos dolog ma is. És nem-
csak papolnak róla, hanem tesz-
nek is érte, illetve adnak. Mégpe-
dig a legfontosabbat, az életüket,
életünket jelentô vérüket.
Ôket ünnepelték a közelmúltban a
városunkban. Ôket, akik már 10–
20–…50-szer vagy még annál is
több alkalommal nyújtották oda a
karjukat, és adtak a vérükbôl,
hogy másokon segítsenek. Nem
konkrétan valakin, hiszen általá-
ban fogalmuk sincs, hogy ki fogja
kapni: férfi, nô, fiatal, öreg, netán
csecsemô? Szülô kismama,
balesetet szenvedett személy
vagy mûtét közben rászoruló em-
bertársuk?
Az ünnepeltek közt sokféle
EMBER. Volt olyan anyuka, aki pici
gyermekével a karján vette át az
emléklapot. Számomra például ez
volt az egyik legszebb pillanat.
Nekem, mint volt pedagógusnak,
külön örömöt jelentett, hogy sok
volt tanítványomat is ott láthat-
tam az ünnepeltek között.
Becsüljük meg a véradóinkat, ön-
zetlenségüket, segítôkészségüket,
hiszen ha ôk nem lennének, az sok
embertársunk életébe kerülhetne.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

A nyolcvanéves óvodát ünnepelték
az Alsósági Tavaszi Napok rendez-
vénysorozatán belül. A programok
között zene, tánc és sport várta a ki-
kapcsolódásra várókat a múlt hét-
végén.

Idén tizennegyedik alkalommal ren-
dezték meg az Alsósági Tavaszi Na-
pokat május 27–29-én. A programok
sorozata kiállításnyitóval kezdôdött.
Pénteken délután a tornacsarnok ga-
lériáján emlékeztek Molnár Dezsô al-
sósági születésû pedagógus munkás-
ságára, a tárlaton bemutatkoztak a
Berzsenyi ÁMK tanulói, és elôdeink
gyermekjátékait és képeskönyveit is
kiállították.
Az ünneplô közönség a tornacsarnok-
ban láthatta azt a mûsort, amelyet az
alsósági óvoda nyolcvanéves évfor-
dulója alkalmából tartottak. Az ün-
nepségen dr. Varga Gáborné iskola-
igazgató üdvözölte a megjelenteket,
majd Fehér László polgármester
mondott köszöntôt. A városvezetô
kiemelte: a településrész arculatát
mutatják meg az önálló rendezvé-
nyek. A polgármester után Döme
László részönkormányzat-vezetô kö-
szöntötte a megjelenteket, közöttük
az országgyûlési és önkormányzati
képviselôket, és a három nap prog-
ramját ajánlotta a közönség figyel-
mébe. A jubileumot ünnepelô óvoda
vezetôje, Somogyi Dezsôné nemcsak

a mostani, hanem a korábbi óvodá-
sokat is köszöntötte. Ezek után be-
mutatkoztak az óvodáscsoportok, az
iskola tanulói, valamint a társintéz-
mények mûvészeti csoportjai aján-
dékmûsorral kedveskedtek. Az ün-
nepségen polgármesteri elismerô ok-
leveleket adott át Fehér László az
óvoda dolgozóinak. Elismerésben ré-

szesült Somogyi Dezsôné óvodaveze-
tô, Káldi Krisztina és Rózsás Berna-
dett óvónôk, Kozma Lászlóné és
Tarczi Sándorné dajkák, valamint Ko-
vács Tiborné konyhalány.
Szombaton a zeneiskola fúvószene-
kara ropogós indulókkal ébresztette
az alsóságiakat. Délelôtt leány labda-
rúgó tornát szerveztek, délután a Krá-
terhangversenyre érkezô fúvószene-
karok adtak térzenét a nyári meleg-
ben, a katolikus templom melletti tér
árnyat adó fái alatt. Vasárnap sem
maradt el a sport: utcák, terek baj-
nokságán mérkôztek meg az ifjúsági
és felnôtt csapatok. Délután hagyo-
mány szerint játékos sportvetélkedôt
rendeztek a szülôk, gyerekek és rész-

önkormányzati tagok részére, lehe-
tett kocsikázni, és a Régió Hagyo-
mányôrzô Egyesület celldömölki cso-
portja is bemutatta honfoglalás kori
fegyvereit. A tavaszi napok zárásául
ökumenikus istentiszteletet tartottak
a katolikus templomban, ahol szintén
felléptek a jelenlegi és az egykori
óvodások. »T.G.

Alsósági napok

Tanévzáró ünnepséget rendez az
Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvésze-
ti Alapiskola június 10-én 16 órától
a Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pontban. Az évzáró ünnepségen a
hagyományokhoz híven fellépnek
az iskola zenetagozatos és táncta-
gozatos növendékei, bemutatkoz-
nak a tanév során kiváló verseny-
eredményeket elérô diákok, egyút-
tal kiállítás nyílik a képzômûvész
tagozatos tanulók alkotásaiból.
Az intézménybe a következô tan-
évre június 13-14-én 9 és 12, va-
lamint 13 és 15 óra között lehet
beiratkozni a zeneiskolában.

óvodások az ünnepi mûsorban

íjászati bemutatót tartott a régió hagyományôrzô egyesület

Zeneiskolai
évzáró

fotó: völgyi lászló
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Az országos arányt meghaladja a
véradó celldömölkiek száma, amire
méltán lehet büszke a város. A vér-
adóknak május 21-én elismerések
átadásával köszönték meg, hogy
mások életéért áldoznak.

Kistérségi ünnepségre hívta a több-
szörös véradókat a Vöröskereszt cell-
dömölki szervezete, a kórház vérel-
látó osztálya és az önkormányzat a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ-
ban. Az ünnepségen dr. Marosfalvi
Ferenc fôorvos, a celldömölki vérellá-
tó korábbi vezetôje véradással kap-
csolatos adatokat ismertetett. Az or-
szágos elvárás az, hogy a lakosság öt
százaléka legyen véradó. A statisztika
szerint Celldömölkön ez az arány tíz
százalék, a városhoz tartozó kis-
térségben hét százalék. A fôorvos
szerint Celldömölköt méltán lehet
véradó városnak nevezni, amit az is
igazol, hogy a véradás nagyságát te-
kintve Vas megye második vértransz-
fúziós állomása a celldömölki.
– Ünnepeljük azokat, akik vért adnak,
hogy más új erôhöz jusson. A vér-

adók iskolapéldáját mutatják annak,
hogyan lehet csatlakozni, tagjának
lenni a legnemesebb mozgalomnak.
Ôk olyan ügyet szolgálnak, amelybôl
élet, egészség és emberség fakad –
mondta dr. Marosfalvi Ferenc.
A véradások szervezésében más tele-
pülésekhez hasonlóan Celldömölkön

Zárt ülést tartott a képviselô-testü-
let május 17-én. A rendkívüli ülésen
két aktuális üggyel, a fürdôépítéssel
és a Ság hegyen tervezett filmfor-
gatással foglalkoztak.

Az önkormányzat korábban eladásra
hirdette meg a Vulkán fürdôt övezô
területet. Egy osztrák – német befek-
tetô csoport jelentkezett vételi aján-
lattal, képviselôit a zárt ülésen hall-
gatta meg a testület. Az ülés után Fe-
hér László polgármester elmondta: az
ajánlattevôk Ausztriában, Németor-
szágban üzemeltetnek fürdôket, a
celldömölki önkormányzattól hatvan-
napos elôvételi jogot kértek. Egyelô-
re az üzemeltetôt sem választotta
még ki az önkormányzat. Keresik a
külsô üzemeltetôt, de az is elképzel-
hetô, hogy az önkormányzat alakít
gazdasági társaságot, és veszi fel a
dolgozókat. A városvezetô szerint jú-
nius végén gyorsulnak fel majd az
események, hiszen a fürdôt augusz-
tus 20-án szeretnék átadni.
A Vulkán fürdô építésének elsô üte-
méhez kapcsolódó régészeti feltá-
rást két éve folytatták le a Savaria

Múzeum munkatársai, s bukkantak
kora Árpád-kori, 11–12. századi tele-
pülés nyomaira. A második ütemben
épülô kültéri medencék, valamint a
fúrt kút és a medencék közötti terü-
letet is fel kell tárni. A városvezetés
tárgyalt az ásatást végzô szakembe-
rekkel. Ilon Gábor régész elmondta,
hogy június elején kezdôdik a
régészeti ásatás. Geofizikai felmérés
alapján szûkítették le a területet, és
vizsgálnak meg hét-nyolc házma-
radványt. Így kevesebb lesz a költ-
ség, mintha teljes feltárást folytat-
nának, és hamarabb, három-négy
hét alatt végeznek vele.
Ismét sikeresen pályázott az önkor-
mányzat a fürdôépítés költségeire. A
Vulkán fürdô építésének második
üteméhez, a nyári üzemelést biztosí-
tó külsô medencék kialakításához a
Miniszterelnöki Hivatal egészségtu-
risztikai vonzerôk fejlesztésének pá-
lyázatán 100 millió forint támogatást
kapott a város két évvel ezelôtt. A
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Tanácstól idén 50 millió forintos
támogatást igényelt. A pályázatnak a
múlt héten volt az eredményhirdeté-

se. Az önkormányzat 32 millió forin-
tot nyert, de információink szerint el-
képzelhetô, hogy ez az összeg ké-
sôbb a megpályázott 50 millió forint-
ra egészülhet ki.
A zárt ülésen a képviselôk foglalkoz-
tak azzal s kéréssel is, amely szerint
egy külföldi forgatócsoport a Ság
hegy kráterét szemelte ki filmjük
egyik helyszínéül. Mivel a Ság hegy
az Ôrségi Nemzeti Park felügyelete
alá tartozik, az ô hozzájárulásukat, il-
letve minisztériumi engedélyeket is
be kell szerezniük. Fehér László el-
mondta: amennyiben a tárgyalások
eredményesek lesznek, a hegy kráte-
rében építik majd fel a díszletül szol-
gáló falut. A filmforgatással – a film
külföldi bemutatóival – nemcsak a
város hírét vinnék tovább, de az itt
folyó, a forgatáshoz kapcsolódó mun-
kálatoknál celldömölki cégek kapná-
nak munkát, illetve statisztákat is
foglalkoztatnának.
A fürdôépítéssel és a filmforgatással,
valamint egyéb témákkal is foglalko-
zik a képviselô-testület a – lapzártánk
utáni – június 8-ai soros nyílt ülésen.

»TULOK G.

Véradókat tüntettek ki
T E T T Ü K B Ô L  É L E T ,  E G É S Z S É G ,  E M B E R S É G  F A K A D

is kiveszi a részét a Vöröskereszt.
Csótár Csaba, a helyi szervezet titkára
elmondta, hogy az ünnepségre 272
többszörös véradót hívtak meg. A vér-
adókat köszöntötte Fehér László pol-
gármester is, aki a Vöröskereszt világ-
szerte megmutatkozó segítô munká-
ját emelte ki. Szólt arról is, hogy a vér-
adás hagyományozódik a családokon
belül, generációk követik egymást a
segítségnyújtásban. Erre ékes példa
Berghoffer András, akit nyolcvanszo-
ros véradóként tüntettek ki, és akinek
családtagjai is többszörös véradók. Az
ünnepségen tízszeres, húszszoros,
harmincszoros, negyvenszeres, ötven-
szeres és hatvanszoros véradásért
adott át elismeréseket Poór László, a
Vöröskereszt megyei titkárától.
Az ünnepségen az Eötvös Loránd Ál-
talános Iskola irodalmi színpada ver-
ses-zenés összeállítással köszöntötte
az ünnepelteket. Az ünnepséget kö-
vetô fogadáson dr. Liposits Andrea, a
vérellátó osztály vezetôje mondott
pohárköszöntôt, jó egészséget kíván-
va a véradóknak.

»TULOK GABRIELLA

Fürdôépítésrôl, filmforgatásról

berghoffer andrásnak nyolcvanszoros

véradásért adott át elismerést poór lászló
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Gyerekek és pedagógusok ünnepe
Május utolsó vasárnapján a gyereke-
ket ünnepeltük. Június elsô vasárnap-
ja a pedagógusok ünnepe. Egy-egy
nap az esztendôbôl.
Egy nap, mely a gyerekeké. Bár szív-
bôl remélem, hogy az év többi napja
is az övüké, talán ilyenkor csak még
inkább az övüké. Egy nap, mely a pe-
dagógusoké. Akiknek tisztelet jár,
mert azzal foglalkoznak, ami az egyik
legfelelôsségteljesebb hivatás, ne-
velnek és oktatnak.
Kívánunk nekik, gyerekeknek és pe-
dagógusoknak, minden jót. Rilke sza-
vait tolmácsolva kívánjuk, hogy éle-
tük kiteljesedjen: „Azzá válni, ami va-

gyok, élni, amiért élnem adatott, el-
zengeni, amit senki más nem képes
elzengeni, olyan virágot bontani,
mely szívemnek parancsa – azt aka-
rom.”
Fotóinkon is gyerekek és pedagógu-
sok vannak. A Koptik utcai óvodában
játék közben leptük meg a gyereke-
ket, és kértük, hogy álljanak a fény-
képezôgép lencséje elé az óvó nénik-
kel és dajkájukkal együtt.
Az alsósági óvodások vonatra ültek,
méghozzá zenevonatra. A MÁV Rt. jó-
voltából a gyerekek pedagógusaikkal
együtt Szombathelyre utaztak. A vo-
naton, utazás közben játszottak és

zenéltek, elkísérték ôket Gregorich
Zsófia és Bejczi Károly zenetanárok. A
lufikkal feldíszített kocsikban arcfes-
tés, a megyeszékhelyre érkezvén fa-
gyizás várta ôket, vidám napjuk volt.
Sok ilyen vidám napot kívánunk.

»T.G.

Ügyfélszolgálati iroda mûködik jú-
nius 1-jétôl az ÁNTSZ Celldömölki
Városi Intézete helyett. Az átalaku-
lás országos átszervezés része.

Júniustól országos szinten az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol-
gálat eddigi 136 városi intézetébôl
109 marad önálló, a többi helyén ki-
rendeltségek, illetve ügyfélszolgálati
irodák mûködnek. Vas megyében
Celldömölkön és Kôszegen szûnik
meg az önálló városi intézet, és ügy-
félszolgálati irodákban fogadják az
ügyfeleket.
Az átszervezést – amely része a köz-
igazgatás korszerûsítésének – a váro-
si intézetek illetékességi területérôl
szóló Népjóléti Miniszteri Rendelet

megváltoztatása vonta maga után.
Nem jár együtt a dolgozói létszám
leépítésével, de az illetékességi te-
rületek átcsoportosításával a szak-
emberek más intézetekhez kerülnek
át. A lakosság közvetlenül alig érzé-
keli a változást, hiszen az esetek
többségében az ÁNTSZ munkatársai
mennek a helyszínekre. Sôt, az
átalakítástól a lakossági ellátás javu-
lását várják, hiszen a minôségi felté-
telek javulnak azzal, hogy az ellátást
minden szakterületen speciálisan
képzett szakember végzi ezek után.
Jobb lesz a szakmaspecifikus ellátás,
minden szakterületnek külön
felügyelete lesz. Celldömölkön két
közegészségügyi felügyelô végezte
az öt szakterület ellátását, ami az

európai uniós szabályok miatt sem
tartható.
Az átalakítás, melynek során a cell-
dömölki kistérséget a sárvári intézet-
hez csatolták, az ÁNTSZ többi Vas me-
gyei intézetét is érinti. A szombathe-
lyi városi intézethez tartozik majd a
kôszegi és csepregi kistérség is, a
körmendi városi intézetben Kör-
mend, Szentgotthárd, Ôriszentpéter
és most már Vasvár és kistérségeinek
ellátását végzik. 
A celldömölki ügyfélszolgálati irodá-
ban tájékoztatással, tanácsadással
fogadják az ügyfeleket, valamint át-
veszik a kérelmeket, egyéb beadvá-
nyokat is. (Az ÁNTSZ városi intézeté-
nek közleményét lapunk 11. oldalán
olvashatják.)

Átszervezés az ÁNTSZ-nél
Ü G Y F É L S Z O L G Á L A T I  I R O D Á B A N  F O G A D J Á K  A Z  Ü G Y F E L E K E T

Ambrus Lajos Az én szôlôhegyem címû köny-
vét mutatja be június 9-én 18 órakor a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központban. A könyvbe-
mutatót az Együtt Celldömölk Városért Egye-
sület és a Média-Téka szervezi. A könyvet
Majthényi László, Egyházashetye polgármes-
tere ajánlja a közönség figyelmébe.

Könyvbemutató
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A Kemenesaljai Baráti Kör május 21-
én rendezett közgyûlését dr. Zsiray
Ferenc, a civil szervezet elnöke nyi-
totta meg, majd kihirdették a Baráti
Kör által az év elején helyi középisko-
lásoknak kiírt Jónás Márton és Varga –
Szente pályázatok eredményeit. Az
eredményhirdetést követôen a Ber-
zsenyi Dániel Gimnázium irodalmi
színpadának József Attila 100. szüle-
tésnapja tiszteletére készített, A he-
tedik címû zenés irodalmi összeállítá-
sát hallgathatták meg a jelenlévôk. A
diákokat Kovács Annamária tanárnô
készítette fel.
A közgyûlés hivatalos részében az
elôzô közgyûlés óta eltelt idôszak
történéseit és az elkövetkezô idô-
szak teendôit beszélték meg a tagok.
A Kemenesaljai Baráti Kör jövôre lesz
20 éves, ezt a jubileumot szeretnék
rendezvényekkel, többek között
elôadásokkal, kiállításokkal megün-
nepelni. Szeretnének még jobban
megmutatkozni Kemenesalja és a
város lakosságának. A közgyûlés
résztvevôi Fehér László polgármester
beszámolóját is meghallgatták a vá-
rosban történt fejlesztésekrôl és a

tervekrôl. Dr. Nagy Jenô geodéta
mérnök, térképész történelmi térké-
pekbôl kiállítási anyagot állított
össze, melyet a város lakói már lát-

Közgyûlés díjkiosztóval
hattak. Dr. Nagy Jenô ezt az anyagot
a városnak ajándékozta azzal a ké-
réssel, hogy a Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központ gondozza. A gyûjte-
ményt jelképesen Fehér László pol-
gármester vette át, aki két légitérké-
pet – Celldömölkrôl és Alsóságról – is
kapott ajándékba.
A közgyûlés hivatalos része után a
Baráti Kör tagjai polgármesteri ide-
genvezetéssel megtekintették az új
cukrászüzemet és az épülô fürdôt,
majd Tokorcson Fodor Attila vendég-
szeretetét élvezhették.
A Kemenesaljai Baráti Kör által kiírt
pályázatok eredménye:
Irodalom: 1. helyezett: Szabó Péter
(Berzsenyi Dániel Gimnázium), Frodo
jelige. 2. helyezett: Joós Viktória
(gimnázium), Üstökös jelige. 3. he-
lyezett: Kovács Noémi (Celldömölki
Mûszaki Szakközépiskola és Szakisko-
la), Hatsepszut jelige. Különdíj: Se-
bestyén Melinda és Söptei Eszter
(gimnázium), Cserebere jelige; Hor-
váth Cecília és Szente Eszter (szakkö-
zépiskola), Tiszta szívvel jelige; Végh
Liliána (gimnázium), Napsugár jelige.
Képzômûvészet: 1. helyezett: Babics
Richárd (szakközépiskola), Munkácsy
jelige; valamint Kovács Lilla (szakkö-
zépiskola), Pasztell jelige. 2. helye-
zett: Dávid Tamara (szakközépiskola),
Hennin jelige.
Népmûvészet: 1. helyezett: Horváth
Zoltán (szakközépiskola), Faragott ro-
zetták; valamint Vadócz Gábor (gim-
názium), Kígyó jelige. 2. helyezett:
Gadácsi Eszter (gimnázium), Geszte-
nye jelige.
A tanulmányi díjat Kovács Katalin, a
Mûszaki Szakközépiskola és Szakisko-
la tanulója valamint Balogh Berna-
dett, a Berzsenyi Dániel Gimnázium
diákja vehette át.

»VASS VERONIKA

Ájulás, elsôsegélynyújtás
Most induló sorozatunkban az elsô-
segélynyújtás legalapvetôbb isme-
reteivel foglalkozunk. Olyan ese-
tekkel, amelyek családban, mun-
kahelyen, kiránduláson, összejöve-
teleken bármikor elôfordulhatnak.
A legfontosabb tudnivalók összeál-
lításában Karádi Mihály, az Orszá-
gos Mentôszolgálat sárvári állomá-
sának mentôápolója volt segítsé-
günkre.

Az ájulás nem betegség, kortól,
nemtôl függetlenül bárkivel elôfor-
dulhat. Okozhatja egyebek közt lám-
paláz, szoros ruházat, tömegiszony
(ballagás, felvonulások), bármiféle
stresszhelyzet. A lényege, hogy az
agyi vérellátás valamilyen okból za-
vart szenved.
Tünetei: a „beteg” elôször azt érzi,
hogy kezd elsötétülni elôtte a vi-
lág, a körülötte lévô hangokat egy-
re távolabbról hallja, majd bekö-
vetkezik az eszméletvesztés. A kí-

vülálló azt látja, hogy az illetô sá-
padni, izzadni, imbolyogni kezd,
majd összeesik. Ezután a vízszintes
helyzetbe került ember agyi vérel-
látása általában magától helyreáll,
és magához tér.
Teendôk: Ha az ájult ember tömeg-
ben van, ki kell vinni szabad, szellôs
helyre, a ruházatát meg kell lazítani.
Lábait felemeljük, felpolcoljuk, hogy
az agyi vérellátás mielôbb rendezôd-
jön. Ájult állapotban lévô embert
nem szabad itatni! Az ájulásból ma-
gához térô ember tudata elôször kö-
dös lesz. Nem válaszol a kérdésekre,
nem tudja a nevét, azután állapota
pár percen belül rendezôdik. Fontos
tudnivaló, hogy az ájulásból magához
tért embert nem szabad visszaen-
gedni ugyanabba közegbe, ahol az
eszméletvesztés bekövetkezett. Te-
hát az ájulás nem betegség, ám ha
rendszeresen elôfordul, orvoshoz kell
fordulni.

»V.L.

T-Com Lamantin Jazz Fesztivált és
Improvizációs Tábort szervez az
Improvizatív Zenemûhely Egyesü-
let június 26-a és július 2-a között
Szombathelyen. A program kon-
certjein fellép többek között a Jam-
session, a Regôs Trio, az angol Ian
Siegal, a Berki Group, az USA-beli
Billy Cobham Spectrum Band.
(Részletesebb programot követke-
zô lapszámunkban közlünk.)

Jazz fesztivál

dr. zsiray ferenc adta át a díjakat
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» AJÁNLÓ
Diszkót rendeznek a fiataloknak a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ elôcsarnokában június
18-án (szombaton) 22 órától 3 óráig.

Szent Iván-napi tûzgyújtás lesz június 25-én
(szombaton) a Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pont elôtti téren. A programban fellép a csor-
nai Pántlika Néptánccsoport, a Kemenesalja
Néptánccsoport, az Ádám Jenô Zeneiskola és
Mûvészeti Alapiskola néptánc tagozata és a
Soltis Lajos Színház.

Öttusa tábort szerveznek gyerekeknek június 20-
tól 24-ig. A táborban fürdôzés, túrázás, kerék-
pározás, lovaglás, horgászás várja a résztve-
vôket. A részvételi díj 6000 forint. A jelentke-
zéseket június 16-ig fogadják el. Jelentkezni
és érdeklôdni Tóth Andrea szervezônél lehet a
KMK 11-es irodájában személyesen vagy a
95/424-096-os telefonszámon.

Lovas tábort szerveznek gyerekeknek június 27-
tôl július 1-jéig. A tábor helyszíne a Sándor-
major lesz. A részvételi díj 6000 forint. A je-
lentkezéseket június 24-ig fogadják el. Jelent-
kezni és érdeklôdni Szalóky Attila szervezônél
lehet a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban
vagy a 95/424-096-os telefonszámon.

A fúvósok parádésak, az idôjárás kániku-
lai volt a Kráterhangversenyen, május 28-
án. Négy zenekar – Ajka Város Bányász
Fúvószenekara, karnagy Vörös János; az
Ifjúsági Fúvószenekar Sárvár, karnagy
Szélesi Attila; a Szombathelyi Városi Fú-
vószenekar, karnagy Avar József, vala-
mint a celldömölki Ádám Jenô Zeneiskola
és Mûvészeti Alapiskola, karnagy Bejczi
Károly – szórakoztatta a közönséget mu-
zsikájával. Délelôtt a Gábor Áron utcánál,
a Kodály-lakótelepen és a Korona-sarok-
nál térzenére, délután pedig a Ság hegy

kráterében vonzották a hallgatóságot ro-
pogós dallamaikkal és ritmusaikkal. A
kráterbeli hangversenyt Fehér László pol-
gármester nyitotta meg, jelen voltak Hor-
váthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc
országgyûlési képviselôk is. A Kemenesal-
jai Mûvelôdési Központ által rendezett
hangverseny hagyományosan jól sikerült.
Gyönyörû környezet, népszerû dallamok,
kiváló zenészek – aki vette a fáradságot,
és felsétált a hegyre, nem csalódott, jól
szórakozott.

»TULOK G.

Fúvósok parádéja

bemutatkoztak a helyi zeneiskola fúvósai

Negyedszázad telt el azóta, hogy Farkas
Bertalan százados Valerij Kubaszov pa-
rancsnokkal a Szojuz-36 ûrhajó fedélzetén
a világûrben járt. Az elsô magyar ûrrepülés
25.  jubileumi évfordulója alkalmából nyi-
tották meg május 26-án a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központban A világûr lovagjai
címmel Schiffer Ferenc és Vida Levente
gyûjteményébôl rendezett kiállítást. A Ma-
gyar Posta bélyeget bocsátott ki abból az
alkalomból, hogy 25 éve járt az elsô ma-
gyar ûrhajós a világûrben. A gyerekek szá-
mára az Ûr lovagjai címmel kérdéssort állí-
tottak össze a mûvelôdési központ munka-
társai, a válaszokat június 5-én a gyermek-
napon sorsolják ki.
Magyarország történetében nagy jelentô-
ségû volt az a pillanat, mikor Farkas Berta-
lan 1980. május 26-án feljutott a világûrbe,
és üdvözölte a honfitársait. Vértes Ernô, a
Gothard Amatôr Csillagászati Egyesület tit-
kára a kiállítás megnyitóján beszédében
kiemelte, hogy az ûrkutatás az emberiség
nagy kalandja. Olyan kis országnak, mint
Magyarország, kihívást jelentett, hogy egy
magyar is beírta nevét az univerzumot
megjárt asztronauták közé. Minden ország
gazdasági erejéhez mérten költ az ûrkuta-
tási programra, Magyarország Európa nem-
zetei közül a 10–12. helyet foglalja el. Nap-
jainkban modern mûszerek állnak a csilla-
gászok rendelkezésére, itthon a
Piszkéstetôn található obszervatóriumban
egy méter átmérôjû távcsôvel kutatják az
univerzum titkait. A magyar szaktudás te-
kintélyét tükrözi, hogy világszerte használ-
ják a magyarok által kifejlesztett, Pille név-

re keresztelt mûszert, amelynek az a ren-
deltetése, hogy mérések útján adatokat
szolgáltasson arról, milyen káros sugárzás
éri az ûrhajósokat a világûrben.
1961-ben Gagarin személyében elôször
járt ember az ûrben, majd Tyereskova,
mint az elsô nôi ûrhajós, bizonyította, hogy
milyen nagy dolgokra képes az emberiség.
Azóta 12 asztronauta járt a Holdon, Farkas
Bertalan pedig elsô magyarként jutott el
az ûrbe. Akkor nemzeti hôsként ünnepel-
ték, késôbb hosszú idôre feledésbe merült
a neve, pedig nem kis tettet hajtott végre,
Schiffer Ferenc és Vida Levente gyûjtôket
már régen foglalkoztatja az ûrhajózás. A
mára már tekintélyessé nôtt gyûjtemé-
nyük korabeli fotók, újságok, bélyegek se-
gítségével mutatja be az ûrhajózás törté-

A világûr lovagjai
K I Á L L Í T Á S  A  2 5  É V V E L  E Z E L Ô T T I  
M A G Y A R  Û R R E P Ü L É S R Ô L

netét a kezdetektôl napjainkig. Makettek
mutatják be azokat az ûrhajókat, melyek-
kel idáig az ûr lovagjai bebarangolták a
végtelen kozmoszt. Személyesen még
nem sikerült találkozniuk Farkas Bertalan-
nal, de remélik, hogy létrejöhet majd ez a
találkozó is. Az elsô magyar ûrrepülés 25.
évfordulója alkalmából gyûjteményeikbôl
közösen hozták létre a Kemenesaljai Mû-
velôdési Központ galériáján június 13-ig
látható kiállítást.

»NAGY ANDREA
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A tapasztalatok azt mutatják, hogy jó a
kommunikáció a fogamzásgátlással és
a nemi élettel kapcsolatban a fiatal lá-
nyok és a szüleik között. Ledôltek a ko-
rábban felállított tabuk, a szülôk és a
gyerekek sokkal felvilágosultabbak és
rugalmasabbak – tudtuk meg dr. Ko-
vács Antaltól, a celldömölki Keme-
nesaljai Egyesített Kórház szülészet-nô-
gyógyászati osztályának fôorvosától.
Kiskorú esetében a fogamzásgátlásról
szóló beszélgetés az édesanya jelenlé-
tében történik, aminek során a fiatal
lány felvilágosítást kap a szakorvostól a
higiénia, a párkapcsolat és a fogamzás-
gátlás témájában. Kiskorúaknál nem
ajánlott a fogamzásgátlók szedése,
ilyenkor az óvszer használatát vagy a
naptári módszert javasolják. Ez utóbbi
azt jelenti, hogy menses elôtt 8 napig
és menses után 8 napig lehet biztonsá-
gosan szexuális életet élni.
A fogamzásgátlók skálája széles. Azon-
ban mielôtt az orvos felírná a gyógy-
szert, a beteget meg kell vizsgálni,
hogy egészségileg alkalmas-e a
gyógyszer szedésére. A nôknek ilyen-
kor cytológián, hasi ultrahangon, szük-
ség esetén hüvelyultrahangon és em-
lôvizsgálaton kell túlesniük. A elsô nô-
gyógyászati vizsgálat pszichésen meg-
terheli a nôket, ezért fontos az orvos

részérôl az emberközpontú hozzáállás.
Dr. Kovács Antal szólt arról is, hogy a
kiskorúaknál a terhesség esetén a be-
szélgetés a szülô jelenlétében zajlik. A
leendô anyuka felvilágosítást kap a
terhesség megszakításának kockáza-
táról, mivel a beavatkozás sérülések-
kel járhat: vérzés, gyulladás, meddô-
ség léphet fel. Javasolják az elsô ter-
hesség megtartását. Amennyiben a
kiskorú mégis a terhesség megszakí-
tása mellett dönt, a beteget elaltatják,

méhszájtágítást végeznek nála, majd
vákumos beavatkozással eltávolítják a
magzatot. Ha már volt terhes, a bete-
get ilyenkor is elaltatják, de mûszeres
méhszájtágítás végeznek nála, majd
ez esetben is vákummal távolítják el a
magzatot. A terhességet a 12. hétig
szakítják meg. Ilyenkor a családvédel-
mi szolgálat kiállít egy jegyzôkönyvet,
mely tartalmazza a beteg korát, vala-
mint azt, hogy az ilyenkor szokásos 72
órás gondolkodási idô után is kéri a
terhesség megszakítását. A terhes-
ség-megszakítási kérelmet orvosi bi-
zottság tárgyalja meg. Olyan esetben,
mikor a terhesség veszélyezteti az
anya életét, vagy az anya nemi erô-
szak áldozata lett, valamint a vizsgála-
toknál kiderül, hogy a magzat valami-
lyen betegségben szenved, az illeté-
kes megyei kórházban végzik el a ter-
hesség megszakítását.
Ma már az iskolákban is folyik felvilá-
gosítás a fogamzásgátlásról és a biz-
tonságos nemi életrôl. Ilyenkor a ta-
nulók szakorvosnak tehetik fel a kér-
déseiket. Akinek valamilyen kérdése
vagy problémája lenne a párkapcsolat
vagy a fogamzásgátlás témájában, a
rendelôintézetben vagy a kórház am-
bulanciáján bármelyik nap fogadják
tanácsadásra. »NAGY ANDREA

Olyan világban élünk, ahol kihívások-
nak kell eleget tenni, és a megélhe-
tésért nagyon sokat kell dolgozni. Az
egész heti rohanás mellett nincs idô
a rendszeres alvásra és étkezésre, ar-
ra pedig már végképp nincsen idô és
türelem, hogy meghallgassuk a kör-
nyezetünkben élô emberek problé-
máit. Sok kicsi sokra megy, tartja a
mondás. A túlterhelt, fáradt szerve-
zet elôbb-utóbb feladja a küzdelmet,
ez pedig betegségek kialakulásához
vezet. A rendszeres és egészséges
táplálkozás és pihenés segít abban,
hogy a szervezet regenerálja önma-
gát, de nem mindegy, hogy mit
eszünk, és hol alszunk. A Kemenesal-
jai Mûvelôdési Központban május 19-
én termékbemutató és tanácsadó
program keretében tekinthették meg

az érdeklôdôk azokat a termékeket,
melyek segítségével többet tehetünk
egészségünk megóvásáért.
A programon szó volt arról, hogy
napjainkban egyre nagyobb teret
nyertek a szójából készült ételek és
italok, de még mindig nem ismerjük
ôket eléggé. Bemutatták a Calli teát,
egy tisztító italt, melynek eredeti re-
ceptjét kínai papok állították össze. A
tea rendszeres fogyasztása elôsegíti
a szervezet méregtelenítését, de jó-
tékony hatással van az idegrendszer-
re is. A látogatók megismerkedhettek
fájdalomcsillapító olajjal, természe-
tes édesítôszerrel, növényi klorofill-
ból készült koncentrátummal, mely
segíti a vörösvértestek képzését, sôt
emésztést elôsegítô növényi rostkap-
szulát is. A nyugodt alvást és a ge-

rincoszlopot ért terhelést csökkenti a
szintén bemutatott ortopédmatrac,
mely nem szünteti meg a gerinc ter-
mészetes vonalát, hanem felveszi
azt, így biztosítva a friss ébredést. A
termékbemutatón lehetôség nyílt ar-
ra is, hogy az ingyenes lakossági hal-
lásszûrô vizsgálaton vegyenek részt
az érdeklôdôk. A légúti és légzôszer-
vi problémákra kínál megoldást az a
telített sóoldat, melyet a beteg ott-
honában is tud használni. Modern
életünk velejárója a stressz, enyhíté-
sére szolgál a kicsit misztikusnak tû-
nô univerzális lappiramis és az
aurafényképzés. Ez utóbbi azt hiva-
tott felderíteni, hogy hol vannak azok
a pontok az emberi testben, amelyek
sürgôs segítségre szorulnak.

»NAGY ANDREA

Fogamzásgátlás és terhesség
A  F I A T A L  L Á N Y O K  A  S Z A K A M B U L A N C I Á N  I S  É R D E K L Ô D H E T N E K

Egészségünk érdekében

dr. kovács antal
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A Rákóczi Szö-
vetség, azon
belül az Ester-
házy Emlékbi-
zottság tizen-

negyedik alkalommal tartotta a felvi-
déki mártír politikus, gróf Esterházy
Jánosra emlékezô ünnepségét, és ad-
ta át az Esterházy emlékérmeket,
amelyet évente két személy kaphat
meg. Idén a celldömölki id. Hetényi
József – aki a Gulágon gróf Esterházy
János rabtára volt – részesült a rangos
kitüntetésben.
A l9 esztendôs Hetényi Józsefet, aki
1946-ban a fôvárosban a nyomdász
gépmester szakmát tanulta, szinte
villámcsapásként érte, hogy özve-
gyen maradt édesapja lakóhelyén,
Celldömölkön koholt vádak – állam el-
leni összeesküvés – alapján letartóz-
tatta a politikai rendôrség, majd átad-
ta a szovjet szerveknek. A koncepciós
perben tíz év javító-nevelô munkára
ítélték, és deportálták Kelet-Szibéria
rettegett világába, ahol 92 hónapot
töltött el embertelen körülmények

Id. Hetényi József
P O R T R É

között. Amikor szervezete annyira le-
gyengült, hogy fizikai munkát már
nem tudtak vele végeztetni, szanitéc-
ként dolgoztatták a táborkórházban,
ahol egyedüli magyar volt. Egy napon
hozzájuk szállították be gróf Esterházy
Jánost. Az agyondolgoztatott, fizikai-
lag teljesen legyengült, tbc-ben szen-
vedô grófot a fiatal celldömölki fiú
nagy szeretettel ápolta és gondozta,
gyógyulásáért minden tôle telhetôt
megtett. Emberségét és ragaszkodá-
sát látva az akkor 46 éves gróf viszon-
zásként szinte a fiává fogadta, szere-
tettel nevelgette, sok-sok ismerettel
és jó tanáccsal látta el. Mint Hetényi
József mondja, az a kilenc hónap,
amit „János bácsival” töltött, élete na-
gyon fontos szakaszát jelentette. Az-
tán szétváltak útjaik. Esterházy grófot
Csehszlovákiába szállították, ô pedig
1953-ban végre hazajöhetett.
Amikor közel nyolc év után újra itthon
volt, elôször befejezte megkezdett ta-
nulmányait, ám a nyomdaipari szak-
mában nem tudott elhelyezkedni
sem a fôvárosban, sem itt a környé-

ken. Ajkán, a timföldgyárban talált
munkát magának. Minden reggel há-
rom órakor kelt, hogy a munkahelyé-
re idôben odaérjen. Így telt el nyolc
esztendô. Közben családot alapított,
majd ismét Budapestre vezetett az
útja. Egy ottani vállalat alkalmazottja-
ként villanyoszlopokat mázolt öt éven
át, idôközben a szobafestô-mázoló
szakmát is megszerezte. Ám 48 éves
korában teljesen váratlanul szív-in-
farktust kapott, ezért leszázalékolták.
Rokkantnyugdíjasként tíz évvel
ezelôtt költözött vissza szülôvárosá-
ba, Celldömölkre, a pityervári város-
részben vásárolt házat. Tavasztól
ôszig sokat tevékenykedik a házhoz
tartozó kertben, de mint mondja,
most már óvatosnak kell lennie. Pi-
henô idejében, és amikor a kertben
nem lehet munkálkodni, emlékiratait
rendezgeti, és verseket is írogat. Ko-
rábban azt gondolta, hogy mindazok
után, amin ô az élete során keresztül-
ment, a hatvan évet sem fogja
megélni. Nem így történt, most már
a nyolcvanhoz közeledik.
Hetényi Jóska bácsi büszkén vallja:
bármikor, bárhol, bármilyen körülmé-
nyek közé sodorta is a sors, hitét és
emberi tartását soha fel nem adta. És
ez így lesz ezután is.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

A Smidesz együttest 1971-ben alakí-
totta meg Smidéliusz Kálmán, Dezsô
Péter és Szabó Ferenc. A zenekar ne-
ve az alapító tagok nevének kezdô-
betûjébôl származik. A zenekar egy
idôre feloszlott, tagjai egyetemre
mentek, bevonultak katonának, csa-
ládot alapítottak. 1999-ben alakultak
újra, majd két újabb tag is csatlako-
zott hozzájuk: Mesterházi Sándor és
Szabó Katalin, aki énekével színesíti a
produkciót. Dezsô Péter, Szabó Kata-
lin és Mesterházi Sándor zenei tanul-
mányokat folytattak, a többiek auto-
didakta módon tanultak bele a zene
világába.
A hetvenes évek zenéjét játsszák, de
a mostani idôk dalai is megtalálha-
tók a repertoárjukban. Dobon, orgo-
nán, gitáron és basszusgitáron szó-
laltatják meg a közönségnek a dalo-
kat, a zenei technikai kellékek
összeállítása saját kézügyességük

eredménye.  Vasárnaponként a Ke-
menesaljai Mûvelôdési Központ ad
otthont a próbáiknak. A hatvanas
években több zenekar is mûködött
Celldömölkön, a mai napig is tartják
velük a kapcsolatot. Több fellépés
van mögöttük, hallhatta ôket a kö-
zönség nemcsak a városi, hanem a
környékbeli rendezvényeken is. Elin-
dítói voltak a Ság hegyen az éven-
ként augusztusban megrendezésre
kerülô Újra dübörög a banda címû
fesztiválnak is.
2002-ben jelent meg CD-jük Smidesz
2002 címmel, melyen 12 saját szer-
zeményük hallgató. Ugyanebben az
évben tették le a hivatalos ORI vizs-
gát is Budapesten. Kemény munká-
val érték el eddigi eredményeiket:
232 közös zenélésen és 74 fellépé-
sen vannak túl. Céljuk, hogy minél
népszerûbbé tegyék az élô zenét. En-
nek érdekében a Kemenesaljai Mû-

Dübörög a Smidesz együttes

velôdési Központban két-három ha-
vonta a Smidesz Baráti Kör báli han-
gulatú összejövetelt tart.

»NAGY ANDREA

C D - T  A D T A K  K I  S A J Á T  S Z E R Z E M É N Y E I K K E L

rendszeresen lép fel a környéken a négytagú zenekar
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Tizenötödik alkalommal rendezték
meg az Eötvös Loránd Általános Is-
kolában a névadóról elnevezett me-

Az Apáczai Kiadó minden évben
meghirdeti levelezôs tanulmányi
versenyeit az általános iskola alsó és
felsô tagozatos diákjai számára. A
levelezôs pályázatok legjobbjai meg-
hívást kapnak az országos döntôkre,
melyeket Budapesten rendeznek
meg. Ebben a tanévben József Attila
100. születésnapjáról is megemléke-
zett a tankönyvkiadó. A Kertész le-
szek elnevezésû József Attila orszá-
gos komplex mûveltségi vetélkedôn
Somogyi Laura 6. b osztályos tanuló
2. helyezést ért el. Felkészítôje Hulik
Lászlóné. Szintén az Apáczai Kiadó
által meghirdetett Móra Ferenc ma-
gyarversenyen Németh Angelika 3. b
osztályos tanuló 3. helyezést ért el.
Felkészítôi Esztergályosné Földesi
Katalin és Némethné Tóth Izabella.
Az Apáczai Kiadó természetismeret
országos tanulmányi versenyén 8.
helyen végzett Szalai Bence 1. a osz-
tályos tanuló. Felkészítôje Fekete
Andrea.
A Titok országos levelezôs matemati-
kaversenyen 6. helyen végzett a 3. a
osztály csapata. A csapat tagjai:
Antók Csenge, Fehér Adél, Patakos
Ciprián, Nagy Viktória. Felkészítôjük
Dr. Dienesné Mesterházy Márta. A Ti-
tok országos levelezôs németverse-
nyen 5. helyezést szerzett a 6. b osz-
tály csapata 98, 7 százalékos teljesít-

ménnyel. A csapat
tagjai: Nagy Dorina,
Szombathelyi Daniel-
la, Somogyi Laura,
Rádli Ramóna. Szin-
tén ezen a versenyen
a 7. b osztályos Stári
Olivér, Skiba Máté,
Somogyi Alexandra,
Talián Csaba összeté-
telû, és a 7. a osztá-
lyos Szinger Patrik,
Horváth Viktória, Né-
meth Réka, Szabó
Alexandra összetételû
csapat is 7. helyezést
ért el. Elôbbi csapatot
Horváth Csabáné,
utóbbit Zsámboki Zita
készítette fel.
A Xantus János országos természetis-
mereti versenyen 5. helyezést ért el
az 5. a osztályos Boznánszky Gábor
és Somlai Zoltán. Felkészítôjük Kon-
dics Erika.
A megyei egészségnevelési verse-
nyen 2. helyen végzett a 7. a osztá-
lyos csapat, Németh Réka, Horváth
Viktória és Szabó András összeállítás-
ban. Felkészítôjük Kondics Erika.
A Herman Ottó országos természetis-
mereti verseny országos döntôjébe
nyolc diák került be az iskolából. A
döntôt késôbb rendezik meg.

gyei fizikai versenyt 7. és 8. évfo-
lyamos tanulók részére. A jubileu-
minak is tekinthetô versenyt azzal
tette ünnepélyessé az iskola, hogy
ebbôl az alkalomból egyik tanterme
a tudós fizikus, Jedlik Ányos nevét
vette fel. A névadó ünnepségen –
amelyen dr. Kovács László, a szom-
bathelyi Berzsenyi Dániel Fôiskola
rektorhelyettese, a Vas Megyei Fizi-
katársulat elnöke mondott beszé-
det, és avatta fel a termet – jelen
volt többek közt Pályi András, a Ma-
gyar Geofizikai Egyesület titkára, dr.
Aczél Etelka, a Magyar Geofizikusok
Egyesület seniorok bizottságának
elnöke és Hédi Zoltánné fizika szak-
tanácsadó is.
Rozmán László, az iskola igazgató-
ja elmondta, hogy a 4. számú tan-a fizikaverseny díszvendégei

Jedlik-termet avattak terem azért kapta Jedlik Ányos ne-
vét, mert Jedlik és Eötvös Loránd
kortársak voltak, egy ideig párhu-
zamos életutat jártak be, majd
amikor Jedlik már idôs lett, Eötvös
Loránd váltotta ôt a Magyar Tudo-
mányos Akadémia elnöki széké-
ben. A teremben a fizikus munkás-
ságát bemutató kiállítást rendeztek
erre az alkalomra.
Az ünnepélyes keretek közt megren-
dezett versenyen kilenc iskola 45 ta-
nulója vett részt. A 7. osztályosok
versenyét Nagy Vivien, a Szent Bene-
dek iskola tanulója nyerte meg. A
2–3. helyen holtversenyben Ferencz
Tas, Gáyer iskola és Vörös Bálint, a
sárvári Gárdonyi iskola tanulója vég-
zett. A 8. osztályosoknál az 1–2. he-
lyen lett holtverseny a gércei iskola
tanulói, Berke Ildikó és Farsang Dóra
között. A 3. helyet a hegyfalui Hor-
váth Balázs szerezte meg.

»VÖLGYI L.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár és Vas
megye városi könyvtárai Vas Megyei
Információs Olimpia 2005. elnevezé-
sû vetélkedôsorozatot szervezett,
melyen Kazári András „Szabadítsátok
ki Ildit!” nevû csapatával elsô helye-
zést ért el. Csonka József, Emih Csilla
és Prépost Alexandra negyedik, míg
Falusi András, Mózer Dávid, Nagy Örs,
Németh Andrea és Szabó Tamás
összetételû csapat ötödik helyen
végzett.
A fotón balról jobbra: Somogyi Laura,
Szalai Bence, Németh Angelika

»VASS VERA

Eötvösös sikerek
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Megkérdeztük
» válaszoltak Tervez-e nyaralást?

Az idén nyáron Balatonfüredre
szeretnék menni nyaralni. Úgy
tervezem, hogy egy hetet töl-
tök majd ott el. A nyaraló a
családunk egyik tagjáé, úgy
osztjuk be, hogy a rokonság-
ból ki mikor megy nyaralni. Én
a szabadságom alatt megyek.
A munkahelyemen júliusban
van kevesebb munka, akkor
van a szabadságolás, arra idô-
zítem a nyaralást. Ez alatt az
egy hét alatt igazán pihenni
fogok. Szeretnék még augusz-
tus végén is elmenni egy-egy
napra a hétvégéken valahova,
többek között a Balatonra is,
ha az idô is engedi.

Az idén nyáron csak a hétvé-
geken szeretnénk kirándulni,
pihenni. Az egész családunk –
a legkisebbet kivéve – íjászko-
dik Pápán, versenyekre is já-
runk. Ilyenkor a gyerekekkel
együtt megyünk, legközelebb
háromnapos programunk lesz
versennyel egybekötve.
Hosszabb nyaralást csak jövô-
re tervezünk, akkor tíz napra
Mezôkövesdre megyünk majd
egy vasúti üdülôbe. Szeretünk
a pápai bocskorosokkal is ki-
rándulni, vannak barátaink
Bakonyszentlászlón, ott na-
gyon szép a környék, szívesen
megyünk oda is túrázni.

A nyárra csak egynapos kirán-
dulásokat tervezünk. Elme-
gyünk többek között majd a
Balatonra, Sárvárra, Pápára,
Veszprémbe az állatkertbe.
Több oka is van annak, hogy
hosszabb nyaralást nem ter-
vezünk. Egyrészt anyagi okok,
mert hat fôre már nagyon drá-
ga a szállás, másrészt idôs
ember van a családban, ôt
nem szeretnénk hosszabb idô-
re egyedül hagyni. Állataink is
vannak, azoknak pedig enni
kell adni. Nyáron kirándulni és
fürödni is szeretünk, és kerék-
pártúrákat is szoktunk tenni a
környéken.

Természetesen tervezünk az
idén is nyaralást, de még pon-
tos helyszínben nem állapod-
tunk meg. Nem tudom, mikor
tudunk majd elmenni nyaralni,
mert ez függ a munkahelyek-
tôl is. Akkor tudunk szabadság-
ra menni, ha kevesebb a mun-
ka. Jó lenne augusztusban, ak-
kor jó az idô. Nyaralni öt-nyolc
fôs baráti társasággal me-
gyünk. A tervek szerint Ma-
gyarország valamelyik neve-
zetes vidékét látogatjuk meg,
minimum egy hetet töltünk
majd ott el. Az a fontos, hogy
víz legyen a közelben, és az
egy hét mozgalmas legyen.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: vass vera

Halász Tamásné Töreki Zsoltné Nider Zoltánné Boros József

Az ÁNTSZ Celldömölk Városi Intézete tájé-
koztatja a lakosságot, hogy a 7/2005. (III.
24.) EüM. rendelet értelmében 2005. június
1-jétôl a közegészségügyi és járványügyi
feladatokat Sárvár – Celldömölk Városi Inté-
zete látja el.
Az intézet székhelye: Sárvár, Ady u. 1. Veze-
tôje: Dr. Kovács Gyöngyi városi tisztifôorvos.
Telefon: 95/320-277, telefon/fax: 95/321-
401 (városi tisztifôorvos), e-mail: titkarsag.
sarvar@vas.antsz.hu, postacím: 9601. Sár-
vár, Pf. 62.
A jelenlegi intézet helyén – Celldömölk,
Szentháromság tér 1. – június 1-jétôl ügy-
félszolgálati iroda mûködik teljes munka-
idôben, ahol az ügyfelek teljes körû tájé-
koztatást kapnak ügyeik intézéséhez.

»ANYAKÖNYVI hírek
» Celldömölk
Házasság: Pápai András és Vikmon Szil-
via, Borbás István és Pados Jolán, Tarsoly
Árpád és Kovács Mónika, Schadl Zoltán és
Foglszinger Ildikó, Katona Ferenc és Haj-
dara Veronika, Kustos János Zoltán és
Tóth Viktória, Takó Miklós és Sarlós Éva
Virág, Dénes Szilárd és Takács Annamá-
ria, Szôczi Károly és Bakonyi Marianna,
Nagy Roland és Gombás Zsuzsanna, Sza-
bó Károly és Csuka Andrea, Lengyel Géza
Alfréd és Kajtár Éva, Erdélyi Miklós és
Talabér Tímea.
Születés: Gáncs Krisztián István és Csonka
Mónika fia Ruben, Kamondy Tivadar és
Jagasits Anita leánya Doroti, Szabó Tibor
Gyula és Kertész Ildikó fia Péter, Ôri Szi-
lárd és Burján Veronika fia Dániel, Somlai
Árpád és Piri Mónika fia Dániel, Nagy Ta-
más és Németh Andrea fia Bálint, Barcza
Attila István és Bodor Noémi leánya Lizett.

» Mersevát
Születés: Falka Péter és Farkas Renáta fia
Benjámin, Szabó Zoltán és Fôczén Beáta
fia Dávid.

» Boba
Születés: Kulman Norbert és Páli Erzsébet
Zsuzsanna fia Benjámin.

» Kemenesmagasi
Születés: Domonnkos Zoltán Csaba és Fü-
löp Mária fia Kristóf.

» Tokorcs
Születés: Baranyai László és Fodor Rita
leánya Panna, Nemes Roland és Varga
Krisztina fia Áron.

» Jánosháza
Születés: Sarlós Krisztián és Gérnyi Éva
leánya Amina, Jakab Gyula és Baráth Haj-
nalka fia Noel.

» Ostffyasszonyfa
Születés: Somogyi István Norbert és Tóth
Viktória leánya Maja.

» Nagysimonyi
Születés: Pup Norbert Gábor és Geiger
Csilla leánya Sára.

Közlemény

Hirdessen az 
Új Kemenesaljában!

Telefon:  
95/525-810, 06 20/921-6324



12

S P O R T  »

A CVSE-Mávépcell csapata a férfi
asztalitenisz extraliga elôdöntôjébe
jutott, miután legyôzte a SZAK-Vas-
útôr együttesét. A négy között a pa-
pírformának megfelelôen kikapott a
BVSC csapatától. A bronzéremért a
Pécs ellen játszik két mérkôzésen,
az elsô után gyôztesen hagyták el a
játékosok a hazai pályát.

SZAK-Vasútôr – CVSE-Mávépcell 7:10
Május 20., Szombathely, férfi asztali-
tenisz extraligás rájátszás a négy kö-
zé jutásért.
Hatalmas bravúrt hajtott végre a
CVSE-Mávépcell extraligás asztalite-
nisz csapata. Az ôszi szezon végezté-
vel még maguk mögé tekintgettek,
hogy talán sikerül majd elkerülni a
kiesést. Tavasszal aztán megtáltoso-
dott a csapat, s bravúrt bravúrra hal-
mozott, amit azzal koronázott meg,
hogy saját otthonában legyôzte a
SZAK-Vasútôr csapatát, s ezzel beke-
rült a legmagasabb osztály legjobb
négy csapata közé.
Nem úgy indult a találkozó, hogy
vendégsiker születik, ugyanis mind-
két páros-mérkôzés a szombathelyie-

ké lett. Aztán egy darabig fej-fej mel-
lett haladt a két csapat. A tét a ha-
zaiakat nyomasztotta jobban, a
mieink pedig az esélytelen nyugal-
mával játszottak, és ennek meglett
az eredménye.
Párosok: Pálosi, Németh D. – Mercz,
Vimi 3:1, György, Vajda – Németh J.,
Faragó 3:1. (2:0) 1. egyéni kör: Pálosi –
Faragó 3:0, Németh D. – Vimi 0:3,
Vajda – Mercz 0:3, György – Németh
J. 2:3. (3:3) 2. egyéni kör: Pálosi – Vimi
3:2, Németh D. – Mercz 0:3, Vajda –
Németh J. 0:3, György – Faragó 3:0.
(5:5) 3. egyéni kör: Pálosi – Mercz 2:3,
Németh D. – Németh J. 1:3, Vajda –
Faragó 0:3, György – Vimi 0:3. (5:9) 4.
egyéni kör: Pálosi – Németh J. 3:2, Né-
meth D. – Faragó 3:2, Vajda – Vimi
1:3. (7:10)
Gyôztek: Mercz Gábor 3, Németh János
3, Vimi Roland 3 és Faragó Bálint 1.

BVSC – CVSE-Mávépcell 10:0
Május 25., Budapest, Szônyi út, férfi
extraliga asztalitenisz elôdöntô.
Az elôdöntôben a celli csapatnak a ta-
bella élén álló, válogatott kerettagok-
kal felálló BVSC ellen kellett játszania.
A gyôzelemre semmi esély sem volt,
legfeljebb a tisztes helytállásra. Egye-
dül Mercz Gábornak volt esélye a gyô-
zelemre az elsô körben Jakab ellen,
de a döntô játszmát végül is a fôváro-
si játékos nyerte 12:10-re.
Párosok: Lindner, Varga – Vimi, Faragó
3:0, Jakab, Molnár – Mercz, Németh
3:1. (2:0) 1. egyéni kör: Lindner – Fara-
gó 3:0, Varga – Vimi 3:0, Jakab –
Mercz 3:2, Molnár – Németh 3:0. (6:0)
2. egyéni kör: Lindner – Vimi 3:0, Var-
ga – Mercz 3:1, Jakab – Németh 3:1,
Molnár – Faragó 3:0. (10:0)

CVSE-Mávépcell – PTE-PEAC Pécs I. 10:6
Május 30., Celldömölk, alsósági sport-

csarnok, férfi extraliga asztalitenisz-
mérkôzés a bronzéremért.
A bajnoki bronzéremért oda-vissza-
vágón mérkôzik a celli csapat pécsi
ellenfelével. A hazai mérkôzés elôtt
Obráz István edzô egy 10:7.es, eset-
leg egy 10:8-as gyôzelemmel is
kiegyezett volna. Maximálisan elége-
dett lehet csapatával, hiszen hatal-
mas küzdelemben, négy óra tizenöt
perces mérkôzésen szerezték meg já-
tékosai a vártnál is jobb arányú gyô-
zelmet.
Obráz István: Mercz Gábor minden játé-
kát lejátszotta, és mindet, még a pá-
rost is megnyerte. Németh János csak
egyszer kapott ki, Dudás ellen szoros
mérkôzésen. Vimi Roland jól játszott,
csak a nagy tét kissé idegessé tette,
ezért egy-két perces kihagyásai vol-
tak. Faragó Bálint az ifjúsági váloga-
tott Zomborival is partiban volt.
Párosok: Mercz, Németh – Dudás,
Zombori 3:2, Vimi, Faragó – Lackó,
Ács 1:3. (1:1) 1. egyéni kör: Mercz –
Lackó 3:2, Németh – Zombori 3:1,
Vimi – Ács 3:2, Faragó – Dudás 2:3.
(4:2) 2. egyéni kör: Mercz – Zombori
3:0, Németh – Ács 3:0, Vimi – Dudás
1:3, Faragó – Laczkó 3:2. (7:3) 3. egyé-
ni kör: Mercz – Ács 3:0, Németh – Du-
dás 1:3, Vimi – Laczkó 1:3, Faragó –
Zombori 2:3. (8:6) 4. egyéni kör: Mercz
– Dudás 3:0, Németh – Laczkó 3:1.
(10:6)
Gyôztek: Mercz Gábor 4, Németh Já-
nos 3, Vimi Roland 1, Faragó Bálint 1
és a Mercz – Németh páros.
Az edzô szerint a 10:6-os gyôzelem a
visszavágóra elég lesz, és reméli,
hogy sikerül megszerezniük a harma-
dik helyet. (Ôsszel az alapszakaszban
10:8-ás gyôzelmet aratott otthon a
pécsi csapat.)
A visszavágó mérkôzést június 6-án
játsszák Pécsett.

Bronzéremért játszik a csapat

a celldömölki csapat a szak-vasútôr elleni meccsen

Elmaradt mérkôzések eredménye: Kom-
ló-Soroksár 1-0, Veszprém-Szentlô-
rinc 0-1, Balatonlelle-Pénzügyôr 3-0.

A május 21-22-ei forduló mérkôzéseinek
eredményei: Gyirmót-Felcsút 1-3,
Veszprém-Soroksár 0-0, Szentlôrinc-
Paks 0-0, Mezôfalva-Budakalász 1-2,

Labdarúgás Kaposvölgye-Integrál-DAC 0-3, Barcs-
Komló 2-0, Budafok-Pénzügyôr 2-2.

A május 29-ei forduló mérkôzéseinek
eredményei: Paks-Mezôfalva 5-0, Fel-
csút-Szentlôrinc 3-3, Komló-Budafok
5-0, Soroksár-Barcs 0-1, Integrál-
DAC-Veszprém 4-2, Balatonlelle-Ka-
posvölgye 1-0, Pénzügyôr-Gyirmót 1-2.

A június 5-ei forduló mérkôzései: Celldö-
mölk-Paks 17.00 óra, Gyirmót-Szent-

lôrinc, Mezôfalva-Felcsút, Kaposvöl-
gye-Budakalász, Veszprém-Balaton-
lelle, Barcs-Integrál-DAC, Budafok-
Soroksár, Pénzügyôr-Komló.

A június 12-ei utolsó forduló mérkôzései:
Felcsút-Celldömölk (lehetséges, hogy
11-én lesz), Szentlôrinc-Mezôfalva,
Soroksár-Pénzügyôr, Integrál-DAC-
Budafok, Balatonlelle-Barcs, Budaka-
lász-Veszprém, Paks-Kaposvölgye,
Komló-Gyirmót.



» K U L T Ú R A

13

»  S P O R T

CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

megjelenik kéthetente

felelôs kiadó:

Fehér László polgármester

felelôs szerkesztô:

Tulok Gabriella

a szerkesztôség:

Káldos Gyula, Molnár Gábor, 
Nagy Andrea, Pálné Horváth Mária, 
Rozmán László, Szigethy Teodóra, 

Tarrósy Imre, Vass Veronika, 
Völgyi László (nívódíjas), 

Horváth Lajos (örökös tag)

hirdetésszervezô:

Nagy Antal (20/921-6324)

szerkesztôség:

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/525-810

E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu

lapterv:

Horváth Attila
nyomda:

Sába Druck Sárvár

ISSN 0865-1175

Kemenesalja
Új

»

Celldömölki VSE-CELLMODUL–Balatonlelle
SE 1-0 (1-0)
Celldömölk, május 21. 500 nézô, NB
II-es labdarúgó-mérkôzés, vezette:
Berki (Tatai, Kovács G.).
Celldömölk: Tóth – Vajda, Subicz, Csák-
vári, Hudák – MANGANELLI (Pungor N.
87. p.), Palkovics, BODOR, BEKE (Né-
meth A. 60. p.) – SZABÓ (Vér 76. p.),
Hegyi. Edzô: Sebestyén Attila.
Balatonlelle: GYENES – Wettorazzi,
Pap, KENÉZ, Graszl K. (Petronovics 15.
p.), – Földes (Graszl N. 65. p.), BUZA,
Varsányi, HIMICS –  Tsupyk (Silimon
73. p.), Takács. Edzô: Kolovics Zoltán.
A többet támadó hazai csapatnak az
elsô félidô végéig kellett várni a veze-
tô és egyben gyôztes gólra. A 42.
percben Hegyi remekül tette két védô
között Szabó Levente elé a labdát, aki
a kapujából kimozduló Gyenes mel-

lett laposan, védhetetlenül gurított a
bal hosszúsarokba. (1-0). A második
félidô elején kissé leeresztett a hazai
csapat, hogy aztán késôbb, de külö-
nösen az utolsó percekben kétszer
egymás után próbára tegye az ellen-
fél kapusát. A 88. percben az egy

perccel elôbb csereként pályára lépô
Pungor Norbert vezethette egyedül
kapura a labdát, melyet, a kapuját el-
hagyó Gyenes mellett nem sikerült
elrúgnia, sôt kétszer sem, a kapus
bravúrosan oldotta meg feladatát. Két
perccel késôbb ugyanezt tette, csak
most Németh Attilával szemben is-
mételt a Balaton-parti kitûnô kapus.
Végül is a harmadszor egymásután 1-
0-as gyôzelmével Sebestyén Attila
együttese a tabellán az elôkelô ne-
gyedik helyet foglalta el.

Budakalász MSE-CORA–Celldömölki VSE-
CELLMODUL 1-2 (1-1)
Budakalász, május 29. 400 nézô, NB II-
es labdarúgó-mérkôzés, vezette: Nagy
L. (Medovárszky I., Medovárszky J.).
Budakalász: BIRÓ – Minárik, Sallai, Sza-
bó A., VÁRKONYI – MÁJ, Kurucz (Papp

G. 75. p.), Nagy (Tulák 66. p.), Kun –
FARKAS (Samodai 60. p.), Hevesi-
Tóth. Edzô: Tóth Bálint.
Celldömölk: TÓTH – Vajda, Subicz,
CSÁKVÁRI, HUDÁK – MANGANELLI,
Palkovics (Gyôrvári 59. p.), Bodor, Né-
meth A. (Beke 64. p.) – Szabó L. (Vér
72. p.), Hegyi. Edzô: Sebestyén Attila.
Az utóbbi hetekben mutatott játéká-
nál halványabb teljesítménnyel is
megérdemelt gyôzelem született az
Omszki-tó partján. Már a 6. percben
egy szép fejes góllal szerezte meg a
celli együttes a vezetést. Németh Atti-
la futott el a balszélen, remekül kapu
elé lôtt labdájára Manganelli érkezett,
és mintaszerû fejesel félmagasan
védhetetlenül csúsztatott a bal sarok-
ba. (0-1). A nagy hôséget a vendégek
szenvedték jobban, de a felfutók
többször is zavarba hozták a helyi vé-

dôket. Ilyen eset volt a 16. percben is,
amikor Manganelli lefutotta ellenfe-
leit, és egyedül mehetett kapura. Már
közel járt a 16-oshoz, amikor Sallai
György hátulról felrúgta. Természete-
sen tettét a játékvezetô kiállítással
büntette. Annak ellenére, hogy a helyi
csapat birtokolta többet a labdát, ka-
pura csak ritkán veszélyeztettek, mert
Csákváriék rendre visszaverték táma-
dásaikat, ha meg mégis túljutottak
rajtuk, akkor Tóth kapus remekelt. A
36. percben azonban Farkas lövését
már nem lehetett hárítani, igaz, egy
kissé les gyanús helyzetbôl lôtt a
csatár balról a hosszúsarokba. (1-1). A
második játékrész a lelkes hazai csa-
pat rohamaival folytatódott, de az 52.
percben ellôtték puskaporukat.
Hevesi-Tóth óriási helyzetben kapu fö-
lé lôtte a labdát. A cserék után felfris-
sült a vendégcsapat játéka, és a 76.
percben a négy perccel elôbb pályára
lépô Vér Mihály megszerezte a gyôz-
tes találatot. (1-2). Az utolsó percek-
ben az elfáradt hazai védôk mellett
Beke, Vér és Manganelli tovább növel-
hette volna ez elônyt. A gyôzelemmel
kézzel fogható közelségbe került,
hogy a csapat az elsô hatban végez.

Már csak három pont hiányzik

az nb ii hummel-csoport állása

1. Felcsút 28 18 6 4 63 - 31 60
2. Paks 28 15 7 6 47 - 21 52
3. Integrál-DAC 28 16 3 9 56 - 37 51
4. Celldömölk 28 14 5 9 49 - 31 47
5. Soroksár 28 12 8 8 46 - 34 44
6. Barcs 28 13 6 9 44 - 33 45
7. Gyirmót 28 11 10 7 43 - 36 43
8. Balatonlelle 28 12 7 9 48 - 45 43
9. Kaposvölgye 28 10 9 9 35 - 32 39
10. Veszprém 28 11 6 11 35 - 36 39
11. Budakalász 28 10 8 10 47 - 44 38
12. Szentlôrinc 28 11 5 12 41 - 35 38
13. Komló 28 9 10 9 36 - 32 37
14. Budafok 28 5 5 18 23 - 63 20
15. Mezôfalva 28 4 5 19 32 - 67 17
16. Pénzügyôr 28 2 2 24 20 - 88 8

»TIM
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» Teljesítette a csapat a célkitûzést?
– A célkitûzést teljesítettük, mert a
harmadik helyen végeztünk, de ben-
nem van egy kis hiányérzet.
» Egy remek ôszi szezon után, azt hi-
szem, nem ilyen tavaszról álmodott
a társaság. Mi volt a gond?
– Az ôszi szezon végén mindössze
két ponttal maradtunk le a listaveze-
tô Ácstól. Egy jó tavaszi szerepléssel
akár meg is tudtuk volna fogni ôket.
A tavasz sajnos gyengén sikerült. En-
nek az egyik oka a sok sérülés. Meg-
határozó emberek (Sali, Pozsonyi,
Csitkovics, Dénes) hiányoztak hosz-
szabb ideig, illetve több mérkôzésrôl.
Rajtuk kívül is sokan voltak sérültek.
Az influenza sem kerülte el az együt-
test, ez Gyôrújbaráton pontunkba ke-

rült. Nem megfelelô az edzéslátoga-
tottság, kevesen vagyunk a mérkôzé-
seken. Veszprémben és Szentgott-
hárdon alig tudtunk kiállni. Ennek tu-
datában jó a harmadik hely, de ez a
csapat a képességeket tekintve több-
re is képes lett volna.
» A védekezéssel vagy a támadójá-
tékkal elégedettebb?
– A védekezésünkön is lehetett volna
javítani, de korlátok voltak, nem na-
gyon tudtam változtatni. Támadó-
játékunk vegyes képet mutat. Csitkovics
és Tóth Attila jó teljesítményt nyújtot-
tak. Kulcsszerepe volt még Dénes Ákos-
nak is. Rajtuk kívül többeknek voltak jó
felvillanásaik. Lendvai a Tanárképzô el-
len 11 gólt lôtt, Vincze védekezésben
nyújtott jó teljesítményt néhány mecc-
sen. Összesen 28 pontot szereztünk, 13
gyôzelem mellett két döntetlent értünk
el, és hétszer szenvedtünk vereséget.
594 gólt dobott a csapat és 568-at ka-
pott a 22 mérkôzésen.
» Melyik mérkôzéseket emelné ki?
– Két mérkôzést nagyon sajnálok, az
ôszi Ajka elleni hazai és a Várpalota
elleni idegenbeli összecsapásokat.
Ôsszel Ácson nem volt beállónk, vi-
szont a Szombathelyi Tanárképzô le-
gyôzése idegenben igazi bravúr volt.
Létszámgondok miatt Veszprémben
és Szentgotthárdon nem volt reális
esélyünk nyerni. Azt hiszem, a csapat
annyit adott ki ebben a bajnokságban
magából, amennyi kellett a dobogós
helyezéshez. Köszönjük mindenkinek
a támogatást, buzdítást.     »VASS VERA

Véget ért a bajnokság
A CVSE NB II-es férfi kézilabdacsapata az utolsó elôtti fordulóban elért döntetlenje
után már tudta, hogy harmadik helyezésnél rosszabbat nem szerezhet az Északnyu-
gati-csoportban. A remek ôszi szezon után a tavasz gyengén sikerült, így az ôszi má-
sodik helyezéshez képest egy helyet visszalépett az együttes. Mátés István edzôt
kértük arra, hogy értékelje a bronzérmes csapata teljesítményét.

a celldömölki csapat az utolsó bajnoki mérkôzésen

A CVSE NB II-es kézilabdacsapatai
közül az utolsó fordulóban a nôk ha-
zai pályán, míg a férfiak idegenben
szerepeltek. Pontokat egyik együt-
tesnek sem hozott a záró forduló.
Mátés István csapata biztos harma-
dik helyezése tudatában Szentgott-
hárdon szenvedett vereséget, Mol-
nár János csapata a Gyôri ETO ifi el-
lenében maradt alul.

CVSE – Gyôri ETO ifi 27:40 (14:18)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 50
nézô, NB II-es nôi bajnoki kézilabda-
mérkôzés. Vezette: Erdélyi, Lipót.
CVSE: Mendel – Kertész (7),
Szomorkovits L. (11), Hende (1), Ju-
hász (4), Farkas (3), Kovács (1). Cse-
re: Balogh – Bödör, Fûzfa. Edzô: Mol-
nár János.
Molnár János: Egyik csapat sem törô-
dött a védekezéssel. A hosszabb
kispad döntônek bizonyult. A mind-
össze 17 éves Kovács Dóra végig ját-
szotta a mérkôzést.

Szentgotthárdi KK – CVSE 30:24 (13:11)
Szentgotthárd, 200 nézô, NB II-es fér-
fi bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezet-
te: Gyulasi, Vida.
CVSE: Dénes – Kormos (3), Bakonyi
(6), Koronczai (2), Jakab, Tóth A. (5),
Gubián (5). Csere: Vincze (3). Edzô:
Mátés István.
Mátés István: Tét nélküli mérkôzésen
50 percig döntetlen körüli volt az ál-
lás. A végeredményt túlzónak tar-
tom.
Ifjúsági mérkôzésen 32:22 arányú ve-
reséget szenvedett a CVSE.

»VASS VERA

A Lokomotív Horgász Egyesület má-
jus 1-jén rendezte meg hagyomá-
nyos egyesületi horgászversenyét. A
versenyrôl Csiszár István, az egyesü-
let titkára tájékoztatott bennünket. A
vízviszonyok lehetôvé tették, hogy a
helyszín a merseváti Tôzeg-tó le-
gyen, ahova korábban többször tele-
pítettek halat, fôleg vegyes keszeget
és pontyot. Az idôjárás is kedvezett a
két kategória mintegy ötven ver-

Horgász-hírek

Két vesztes
meccs

senyzôjének. A felnôttek mellett az
ifjúsági kategóriában is hirdettek
gyôztest, valamint díjazták a legna-
gyobb halat kifogó versenyzôt is.
A felnôtteknél a gyôzelmet Benkô
Zsolt szerezte meg 3550 grammos
teljesítménnyel, ô vehette át a kü-
löndíjat is 3 kilogrammos pontyáért.
Második helyen 2900 grammos ered-
ménnyel Nagy Zoltán végzett, a har-
madik Herczeg Gábor lett 2550 gram-
mal. Az ifjúságiaknál (a gyerekek is
itt versenyeztek) Erôs Péter gyôzött
2000 grammal, második helyezett

Stári Olivér lett 1950 grammal, har-
madik helyen pedig Dezsô Péter vég-
zett 1750 grammos teljesítményével.
Néhány hónapja ismét mûködik a Lo-
komotív Horgász Egyesület Klubja, a
Horgász Klub, melynek patronálója az
egyesület vezetôsége részérôl a
felügyelô bizottság elnöke, Heim Gé-
za, vezetôje ifj. Szélesi Csaba. Tíz év-
vel ezelôtt már mûködött ez a klub,
akkor kéthetente találkoztak a tagok,
most havonta egy alkalommal gyûl-
nek össze a Kemenesaljai Mûvelôdé-
si Központban.  »VASS VERA



NET-CELL Kft.
Celldömölk, Kossuth L. u. 18. 

Tel.: 95/424-472, 06 20/938-9000

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

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

»  A P R Ó H I R D E T É S
Középiskolás lány mellé matematikatanárt keresek korrepe-
tálás céljából. Érd.: 95/394-314, 16 óra után.

A Ság hegyen kordonos szôlô és gyümölcsös hétvégi házzal,
pincével sürgôsen eladó. Érd.: 06 30/352-9845.

A Ság hegyen kordonos szôlô pincével, felszereléssel eladó
vagy bérbeadó. Érd.: 06 70/319-1661.

Kétszintes pince 1702 m2-es (400 négyszögöl) szôlôterülettel,
villannyal, vízzel ellátva, felszereléssel együtt, kitûnô állapot-
ban, reális áron eladó. Gépkocsi-közlekedésre alkalmas úttal,
közel a buszmegállóhoz. Érd.: 95/421-535, 06 70/319-1462.

Mezôgazdasági
Szaküzlet Kft.

STIHL motoros kasza AKCIÓ!
Celldömölk, Kisfaludy u. 1. Tel./fax: 95/422-285

( A  k é s z l e t  e r e j é i g ! )

FS 38 0,9 LE 41.250 37.950 Ft
FS 55 1 LE 100.000 92.00 Ft
FS 80 1,3 LE 131.875 121.325 Ft
FS 120 1,8 LE 150.938 138.863 Ft

Háti motoros permetezô SR 340
2,7 LE 145.000 133.400 Ft

VIKING termékek széles választéka!
• Fûnyírók: benzines, elektromos
• Szegélynyírók • Rotációs kapák stb.

Növényvédôszerek, mûtrágyák teljes választéka.
Huzalok, huzalszegek, vágókorongok, vasalás, zár, hor-
ganyzott és mûanyaggal bevont gépfonatok, eletródák,
csavarok, mûanyag és fém szúnyoghálók, locsolótömlôk.
Szinte minden, ami otthon és a kertben szükséges.

Motorfûrészláncok méretre készítése, javítása és szakszerû
gépi élezése!

Kulturált környezetben udvarias kiszolgálással 
várjuk kedves vásárlóinkat!



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

Teljesen megváltozott külsôvel, meg-
újultan, kulturált körülmények között
várja a vendégeket a Kassa utca és a
liget sarkán a korábbról Ligeti Bisztró
néven ismert Molnár Kert. A kerthely-
ségben lévô, természetes anyagból ké-
szült 12 asztal mellett, 4 pergola alatt
és a belsô helyiségben szükség esetén
közel 300 vendéget is le tudnak ültet-
ni. A vendéglátók célja, hogy kortól és
nemtôl függetlenül mindenki jól érezze
magát náluk. Fontosnak tartják a 10–15
évvel ezelôtti hangulat felidézését,
ezért elsôsorban nosztalgiaszámokat
játszó zenekarokat szerzôdtetnek.
Ezzel együtt nem lesznek egyformák a
hétvégék a Molnár Kertben. Egyes hét-
végeken a mulatósabb, könnyedebb,
szórakoztató, bálos jelleg dominál,
máskor meg a kulturálisabb. A külön-
bözô zenekarok mellett néhányszor
láthatják majd a vendégek a kerthelyi-
ség 20 négyzetméteres színpadán a
Soltis színház tagjainak elôadásait is. A
programokról lapunkban, a helyi tele-

víziókban és szórólapokon folyamato-
san értesülhetnek az érdeklôdôk.
A III. osztályú árakat alkalmazó vendég-
lôben többek közt minôségi Ság hegyi
bort mérnek, és hamarosan asztalra ke-
rülhetnek közismert Ság hegyi boros-
gazdák palackozott borai is. Folyamato-
san figyelemmel kísérik a vendégek kí-
vánságait, és igyekeznek maximálisan
alkalmazkodni az elvárásokhoz.

A Molnár Kert nyitva tartási ideje: hét-
fôtôl csütörtökig 10-tôl 22 óráig, pén-
teken 10-tôl 24 óráig, szombaton 10
órától hajnalig, vasárnap pedig 14 órá-
tól 22 óráig.
Aki jól akar szórakozni, és szeret egy
kicsit nosztalgiázni, feltétlenül látogas-
son el a Molnár Kertbe!

(x)

Molnár Kert 


