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CELLI-UDVARHÁZ BT.
I N G A T L A N
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 garázzsal melléképülettel eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Celldömölk, Kolozsvári úti üzemanyagkút
(Volán-kút, a Mesteri felé vezetô úton.)
Nyitva: H–V 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó

Celldömölkön 80 m2-es cs. ház garázzsal
600 m2 telken eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft
Celldömölkön 3 szobás, földszinti lakás
eladó. Ir.ár.: 10,5 M Ft

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

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

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

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

Celld-ön 1+2x1/2 szobás, teljesen felújított belvárosi lakás eladó. Ir.ár: 7,2 M Ft.
Celldömölkön 2+1/2 szobás, kifogástalan áll.
lakás eladó. Ir.ár: 12,9 M Ft.

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház, frekventált helyen
eladó. I.ár: 15,5 M Ft
2
Celldömölkön 3 szobás cs. ház 960 m telekkel eladó. Ir.ár: 15 M Ft.

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

Celldömölkön 3 sz.+nappalis, cs.ház, 1100 m2
telken eladó. I.ár: 13 M Ft

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

Megújult környezetben, a megszokott
kedvezményekkel várjuk Önöket továbbra is

A J Á N L A T A :

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

Celldömölkön 3 szoba+nappalis cs. ház garázszsal, frekventált helyen eladó. Ir.ár: 16,5 M Ft

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

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

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

Celldömölkön 3 szoba+nappalis családiház
Celldömölkön 3 szoba+nappalis, 3,5 éve
2 garázzsal eladó. Ir.ár: 15 M Ft
épült cs. ház eladó. Ir.ár: 16,5 M Ft.
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

• Diák igazolvánnyal rendelkezô új ügyfeleink a Bôvített + csomag árától kezdôdôen az árából 20% kedvezményt kapnak!
• Cellkábel „hûség” ajánlat: Amennyiben vállalja, hogy meglévô elôfizetését legalább 2007. június 30-ig megtartja, akkor 1 hónap havidíját elengedjük és
a fenti akciós havidíjakkal veheti igénybe internet-szolgáltatásunkat! Amennyiben nincs hûségnyilatkozata érvényben, illetve 2005. június 30. elôtt jár le!
Celldömölk Kossuth L. u. 16. Tel.: 95/423-423

»JEGYZET

Vakáció
Itt a vakáció, a nyári szünidô, a diákok számára az év legszebb idôszaka, vége a mindennapos iskolába
járásnak. Sarokba az iskolatáskával!
Ki lehet engedni a gôzt, el lehet
végre engedni magunkat. Minden
gyerek és iskolás fiatal örül ennek,
hiszen valamennyiüket várják a
nyár örömei. No és a veszélyei is.
Gyermekeink a napi feszültségek
után rájuk zúduló nyárban gyakran
felelôtlenné, meggondolatlanná
válnak. Fôként a fiúgyermekek
lesznek vakmerôek, és igyekeznek
társaiknak, no meg a lányoknak
megmutatni, hogy ôk belevaló fickók. Szülôknek és táboroztató, túráztató pedagógusoknak meghatványozódik a felelôssége ezekben
a hónapokban. Magam is sok gyermeket táboroztattam, jól ismerem
ezeket a gondokat. A saját képességeiket igazán még nem ismerô
fiatalok hetvenkedésbôl néha valóban olyan cselekedetekre szánják
magukat, amelyek akár végzetesek is lehet számukra.
Legjobban a szülônek kell ismernie
gyermekét, neki kell tudnia, hogy
egy-egy kirándulás, túra, táborozás
elôtt mit kössön különösképpen a
lelkére. A pedagógusok is megteszik ugyanezt, bár elsôsorban nem
személyre szólóan. Az sem árt, ha
szakemberek is felhívják a veszélyekre a figyelmet. Így is adódhatnak problémák. Ha a maga területén mindenki megteszi a tôle elvárhatót, a veszélyek minimálisra
csökkennek. Tegyük is meg, hogy
valóban szép legyen ez a nyár (is)!
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Sporttalálkozó
Mozgássérültek XVI. Nemzetközi
Savaria Kupát rendeznek a hétvégén Szombathelyen és Vépen. A
sporttalálkozón az öt külföldi és
tizenegy hazai csapat között a
Vasakarat SC színeiben celldömölki sportolók is részt vesznek. Június 18-án, szombaton nyolc órától a szombathelyi Sugár úti
sportközpontban asztalitenisz- és
atlétikaversenyeket láthat a közönség, a vépi szakiskolában tekeversenyek lesznek.

Új pálya a sporttelepen
A megye elsô mûfüves pályáját
avatták fel június 3-án a CVSE sporttelepén. Az avatást követô öregfiúk
labdarúgó-mérkôzésen Kiss Péter
kancelláriaminiszter és Fehér László
polgármester végezték el a kezdôrúgást.
A Bozsik-program keretében építettek UEFA-szabvány szerinti mûfüves
pályát a celldömölki sporttelepen. Az
új – 65 méter hosszúságú és 40 méter szélességû – játéktér a labdarúgó-utánpótlás képzésének helyszínéül szolgál, és a szabadidôs sporttevékenységnek is helyet ad. A pályaavatón Fehér László polgármester
köszöntötte a megjelenteket, többek
között Kiss Péter kancelláriaminisztert, Celldömölk szülöttét és díszpolgárát, a CVSE, az építô Kemélyép Kft.,
a bonyolító Sportfólió Kht. és a megyei sportigazgatóság képviselôit.
Fehér László kiemelte, hogy Celldömölk az avatások idôszakát éli, hiszen ôsszel adták át a forgalomnak a
városközponti körforgalmat, néhány
hete avatták fel a Wewalka cukrászüzemet, augusztusban szeretnék
megnyitni a Vulkán fürdôt, és ôsszel
a ravatalozót is szeretnék átadni. A
városvezetô szólt arról is, hogy Celldömölkön aktív és színvonalas sportélet folyik, hiszen országos harmadik
helyezésével az asztalitenisz-csapat
bravúrt hajtott végre, NB II-es labdarúgó- és kézilabdacsapatai vannak a
városnak, és kiváló eredmények születnek a diáksportban is. A Vas megyében egyedülálló pályáról elmondta: a beruházásra 36 millió forintot nyert a város, az önkormányzat 9,6 millió forint önrészt tett hozzá, és jelentôs összegû – 25 millió forint értékû – társadalmi munkát végeztek az építése során. A két másik
labdarúgópályával, a teniszpályával
és a közelmúltban az iskolások számára kialakított atlétikapályával
méltán lehet büszke a város a sportcentrumra. Büszke arra is, hogy celldömölki cég építette a pályát, amely
a kivitelezô Kemélyép Kft.-nek referenciamunkája. (A pályát borító
mûfû egyedülálló az országban, hiszen a szabvány – 50–55 milliméter –
hosszúsággal ellentétben itt 65 milliméteres szálhosszúságú, amelyet
40–43 milliméter vastagságú kvarchomok és gumigranulátum alapra
raknak rá. A mûfû terhelhetôsége és
rugalmassága is jobb az általában
használatosnál, ezért jobban kíméli a
labdarúgók ízületeit.)

A megye elsô mûfüves pályáját avatták fel

Kiss Péter miniszter avatóbeszédében az új játéktéren felsorakozó Ferencváros és CVSE öregfiúk csapatainak játékosait hozta példaképnek, de
hangsúlyozta, nem kell mindenkinek
híres labdarúgónak lenni, az a fontos
hogy sportot szeretô emberek legyenek. Szólt arról is, hogy jelentôs beruházások folynak a megyében, amelynek része az európai színvonalú mûfüves pálya. Az országban 57 településen hoztak létre mûfüves pályát a
program keretében. „Az országnak
szüksége van arra, hogy sok lépést
tegyünk meg együtt ahhoz, hogy
megépíthessük, amit szeretnénk,
amit nyugat-európai országokban látunk, de nálunk még hiányzik”,
mondta a kancelláriaminiszter.
Ezek után Kiss Péter, Fehér László,
Zsámboki Zoltán, a CVSE ügyvezetô
igazgatója és dr. Varga Gábor, a
Kemélyép Kft. igazgatója a nemzetiszínû szalag átvágásával avatták fel
az új létesítményt. Az avatás utáni elsô meccsen a Ferencváros és a hazai
öregfiúk labdarúgócsapatai mérkôztek meg egymással, elôbbiek között
Novák Dezsô és dr. Fenyvesi Máté is
pályára lépett, a celldömölkiek csapatát erôsítette Szabó Lajos országgyûlési képviselô is és Szabó Ferenc
egykori ferencvárosi és celldömölki
játékos. A mérkôzés a ferencvárosi
csapat 2:0-as gyôzelmével végzôdött. Az öregfiúk után az óvodások
vették birtokba a pályát, majd kistérségi futballkupa kezdôdött. Kihasználva a villanyvilágítást, késô estig
folytak a mérkôzések.
»TULOK GABRIELLA
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Újabb utakat javítanak
A megyei közútkezelô társaság képviselôje a celldömölki útfejlesztési
tervekrôl számolt be a június 8-ai
képviselô-testületi ülésen. A temetôk rendjérôl és a Berzsenyi ÁMK
munkájáról is szó volt.
A két ülés között történtek beszámolójával kezdôdött a képviselô-testületi ülés. Fehér László polgármester
egyebek mellett beszámolt arról,
hogy Phare CBC pályázaton a kistérség 32 millió forintot nyert humánerôforrás fejlesztésére.
Vendége volt a testületi ülésnek Vörös Árpád, a Vas Megyei Közútkezelô
Kht. osztályvezetôje, aki a celldömölki útfelújítási tervekrôl számolt be. Elmondta, hogy a közútkezelô kht. a
Regionális Operatív Programban sikeresen pályázott a kistérségi közpon-

a kossuth utcát újra aszfaltozzák

tokhoz vezetô utak felújítására. Celldömölk környékén 26 kilométer alsóbbrendû utat újítanak fel: Celldömölk és Jánosháza között 16 kilométernyi, a megyehatár és Boba között
4 kilométernyi, Mesteri és Cell között
5,4 kilométernyi út újul meg. A száz-

millió forintos nagyságrendû beruházás összegének 90 százalékát az európai strukturális alaptól, tíz százalékát központi költségvetésbôl nyerték
el. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után augusztusban szeretnék kezdeni a munkát, melynek befejezése
októberre várható.
A körforgalom elkészülte után a vasútállomás és a SPAR áruház felé vezetô részen is maradt felújítatlan szakasz az állam kezelésében lévô úton,
a városvezetés szorgalmazza ezek
rendbetételét is. Augusztusban a vasútállomás felé vezetô 350 méteres
útszakasz új aszfaltszônyeget kap, és
esetleg a kétoldali járdát is felújítják,
ez 13 millió forintba kerül. A közútkezelô társaság a körforgalom és az
áruház közötti mintegy 100 méteres
szakasz felújításának terveit is elkészítteti, de a kivitelezés csak jövôre
valósul meg. Szó esett arról is, hogy
a Vulkán fürdôhöz bevezetô útnál
egy körforgalmat alakítanak majd ki,
de ez is csak a jövô évi tervek között
szerepelhet. Vörös Árpád elmondta,
hogy a megyei területrendezési terv
szerint a 88. számú fôút Sárvártól Pápa felé folytatódna, ami a Celldömölköt az elkerülô út miatt érinti. A városnak is lesz fôúti bekötése, így jobban megközelíthetôvé válik.
Somogyi Gyula képviselô egy lakossági kérést tolmácsolt: a Széchenyi
út és a Batthyányi utca keresztezôdésében a jobb beláthatóság miatt
egy parabolatükröt szeretnének felszereltetni. Hetényi Endre képviselô
arra kérdezett rá, hogy lehetséges-e
a Penny áruház elôtt gyalogátkelôhelyet kialakítani. Erre a kérdésre késôbb Baranyai Attiláné dr. válaszolt.
A jegyzô elmondta: a közútkezelô
társaság szakemberei forgalomszámlálást végeztek, és azt állapítot-

Az év rendôre
Az önkormányzat tavaly alapította
meg az Év rendôre díjat. Idén Heiner
Renáta fôtörzsôrmestert, körzeti
megbízottat tüntették ki a címmel a
június 8-ai képviselô-testületi ülésen.
Heiner Renáta érdemeit, kiváló munkáját Vécsei István rendôrkapitányhelyettes méltatta a képviselôk és az
ülésen megjelentek elôtt, és állította
példaként a fiatalok elôtt.
Renáta elvégezte a csopaki rendészeti szakközépiskolát, 2000-tôl dolgozik a celldömölki rendôrkapitány4

ságon körzeti megbízottként. Elôször
megbízással foglalkoztatták, két éve
pedig kinevezéssel dolgozik a rendôrkapitányságon. Munkájáért egy
esetben soron kívüli elôléptetésben
részesítették. Az ünnepeltet Fehér
László polgármester és Baranyai Attiláné dr. jegyzô köszöntötték, és adták át a város nevében a díszes serleget és az ajándékot. Az ünnepelt
megköszönte a díjat az adományozóknak és a kitüntetésre ôt felterjesztôknek.

ták meg, hogy a forgalom nem indokolja a gyalogátkelôhely létesítését.
Ha a KRESZT betartják az arra közlekedôk, akkor az útszakaszon biztonságosan lehet közlekedni. Amennyiben az önkormányzat vállalja a finanszírozását, akkor lehet gyalogátkelôhelyet kialakítani.
A temetôknél lévô szeméthalmazokkal kapcsolatban Bakó István, a Városgondnokság igazgatója kért szót.
Elmondta, hogy a város minden temetôtôl – tulajdonostól függetlenül –
elszállíttatja a szemetet. A konténerekben azonban nemcsak a temetôkben keletkezô hulladék van, hanem a
lakossági szemetet is odaszállítják
többen. Kérte a lakosságot, hogy
tartsák be a rendet, mert anélkül napi szállítással sem tudják a temetôk
környékét rendben tartani.
A fô napirendi pontok között a Berzsenyi Lénárd ÁMK oktató-nevelô
munkájáról szóló beszámolót hallgatták meg a képviselôk. Dr. Varga
Gáborné igazgató kiemelte: az országos felmérések alapján jó teljesítményt nyújtanak a tanulóik. Az iskola jó munkáját a független szakértôi jelentés, a revizori jelentés és a
testület is elismerte.
A folyó ügyek között ismét tárgyaltak a civil szervezetek támogatásáról. A képviselô-testület azonban továbbra sem tudott megegyezni arról,
hogy a kilenc sportegyesület, a 13
kulturális, közmûvelôdési egyesület,
valamint a 11 karitatív és egyéb társadalmi szervezet milyen arányban
részesüljön a rendelkezésre álló hárommillió forintból. Bár június lévén
a civil szervezeteknek már szükségük lenne a támogatásra, a képviselôk kétszeri szavazás után is elhalasztották a döntést.
»TULOK GABRIELLA

Államfôt
választottak
Sólyom Lászlót választotta az Országgyûlés a Magyar Köztársaság
új köztársasági elnökévé. A Parlamentben három forduló után szavazták meg június 7-én az új államfôt 185:182 arányban Szili Katalin ellenében. Sólyom László az
Alkotmánybíróság elnökeként dolgozott, új hivatalát augusztustól
tölti be.

A demokrácia
trükkjei
Amikor képviselôket választottunk az
Országgyûlésbe, a demokrácia jegyében, úgy gondolhattuk, hogy
megválasztottuk azokat, akik dolgoznak értünk, az országért. Rájuk bíztuk, hogy a maguk tudásával vagy
éppen szakértôk bevonásával döntsenek olyan dolgokról, amelyekhez
mi nem értünk.
Az persze várható volt, hogy nem
ússzuk meg a négyévenkénti szavazással. Mindig van olyan ügy, amelyrôl kikérik a véleményünket. Választottunk európai uniós képviselôket,
mentünk szavazni a kettôs állampolgárságról, a kórház-privatizációról.
Volt, amelyikrôl könnyebben döntöttünk, mert van szimpátiánk ügyek
iránt, van lelkiismeretünk, de volt,
amelyrôl nehezebb volt véleményt
mondani.
Akkor szavazni hívtak minket azok a
képviselôk, akiket mi választottunk.
És akik közül most sokan, amikor arra került a sor, maguk mégsem szavaztak. Persze ennek is van oka. Lehet trükközni. Ki lehet ugrasztani a
nyulat a bokorból. Meg lehet jó pecás módjára belógatni a csalit. Meg
lehet titkosan szavazni, ketten egy
fülkében. Lehet választástól választásig négy éven át azt figyelni, hogy
kinek a kedvenc színe a vörös és kinek a narancs, kinek a kedvence a
madár, kinek a tulipán. Mérni, mikor
melyik több.
A demokráciában a többség akarata
érvényesül. Aztán a többség néha kisebbség lesz, majd újra többség.
Ilyen egyszerû a demokrácia. Nincs
benne trükk. És a cél nem szentesítheti az eszközt.
»TULOK GABRIELLA

Újabb kapcsolat,
francia testvérváros
Francia küldöttséget fogadott a
város június elsô hétvégéjén.
Montmorency testvérvárosi kapcsolatot szeretne kialakítani Celldömölkkel.
A Párizstól tizenöt kilométerre fekvô
Montmorency magyar testvérvárost
keres. Verbói Lentulay György – aki
a Francia Becsületrend Magyar Tagozatának elnökeként a közelmúltban
Szili Katalin kitüntetésénél is jelen
volt – Celldömölkkel is felvette a
kapcsolatot. A francia város négytagú küldöttségét Fehér László polgármester fogadta. Megnézték a várost,
dr. Mazur Sándor igazgató a Kemenesaljai Egyesített Kórházat, Nagy
Péter plébános a katolikus templomot mutatta be a vendégeknek. Kilátogattak a Ság hegyre, és megnézték
Budapestet is.
Francois Longchambon polgármester a rövid látogatás után úgy nyilatkozott: kellemes kisvárosnak ismerték meg Celldömölköt, amelynek
van történelme, ugyanakkor újítások, fejlesztések is folyamatban
vannak. Saját városáról is beszélt a
polgármester, aki szintén a Francia
Becsületrend lovagja. Montmorency,
mint a nevében is benne van, hegyoldalban fekvô település, szinte
kertvárosa Franciaország fôvárosá-

a francia küldöttség megnézte a templomi kincstárat is

nak. Királyi városként több mint
ezeréves történelemmel büszkélkedhet. Neves lakói között volt
Rousseau is, aki húsz évet töltött ott,
és emigrációban Kossuth Lajos három minisztere is élt egy ideig a
francia városban. A 21 ezer lakosú
Montmorency híres a meggyérôl.
Az elképzelések szerint a franciák
magyarországi látogatását ôsszel
viszonozza Celldömölk városvezetése.
»TULOK G.

Elkelt a ruhaüzem
NEVET VÁLTOTT, A PROFIL MEGMARADT
Új tulajdonosa van a nagy múltú ruhaipari üzemnek május eleje óta. A
cég profilja marad: bérmunkában
varrnak konfekciótermékeket.
2003 júniusában kezdôdött meg az
ERISZ Ruhaipari Kft. (a korábbi Ruházati Ktsz.) felszámolása. A két év alatt
többször meghirdették eladásra az
üzemet, ami iránt külföldi és hazai
befektetôk egyaránt érdeklôdtek.
Idén május 9-én elkelt az üzem. Az új
tulajdonosokkal nevet is váltott a cég:
SZIRE Ruházati Kft. lett az ERISZ-bôl. A
munka azonban továbbra is az eddigi,
nôi felsôruházati konfekciót varrnak
bérmunkában. Halászné Ráber Katalin ügyvezetô igazgató, tulajdonostárs
elmondta, hogy a korábbi partnerek

közül többekkel együtt dolgoznak továbbra is, ugyanakkor sikerült új partnereket – közöttük osztrák, francia
megbízókat – is szerezniük.
A kft. dolgozóit munkáltatói jogutódlással foglalkoztatják tovább. A felszámolás kezdetén 130 volt a cég
dolgozói létszáma, május elején 92
dolgozóval vették át a kft.-t. Egy mûszakos munkarendben foglalkoztatják a celldömölki és a kistérség településeibôl bejáró varrónôket. Terveik
között fejlesztés is szerepel, ami a
munkaerô számára is vonatkozik. Ezzel talán segítik megoldani azt a
problémát is, amely egy másik helyi
ruhaipari cég, a Glovitália létszámleépítése miatt alakult ki a városban.
»TULOK G.
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Trianonra emlékeztek Nyílt nap
Megemlékezést tartottak a trianoni
békediktátum 85. évfordulója alkalmából június 4-én a Ság hegyi keresztnél. A rendezvényt családi
programmal kötötték össze.
Az ünnepségen a Himnusz hangjai
után Döme László, az alsósági részönkormányzat vezetôje köszöntötte a
megjelenteket, többek között Horváthné Stukics Erzsébet, Kovács Ferenc országgyûlési képviselôket az
pártok és civil szervezetek helyezték el
koszorúikat a trianoni-keresztnél

ország legnagyobb Trianon-emlékmûvénél. Véleménye szerint a békediktátummal galád módon szétdarabolták az országot, ami azzal is
együtt járt, hogy magyar családokat
szakítottak szét. Ünnepi beszédében
Szentpály-Juhász Miklós hadtörténész kiemelte: Trianon az a pont a
történelemben, amióta Közép-Európában nem lehet élni. Szétesett a
gazdasági rendszer, és az új határok
meghúzása után nem született béke,
a lelkekben állandó hadiállapot van.
„Trianon legfontosabb tanulsága,
hogy nem népakarat, hanem katonai
kérdés volt”, mondta a hadtörténész.
Szólt arról is, ha az eredeti állapotot
akarnánk visszaállítani, az ismét eleven húsba vágna. Ezért a politikusoknak más megoldást kell keresniük, és
ez – bár rengeteg hibája van – az Európai Unió. „Össze kell kötni újra a
szálakat magyar és magyar között”,
hangsúlyozta.
Az ünnepségen megjelent pártok és
civil szervezetek elhelyezték az emlékezés koszorúit és virágait a keresztnél, majd családi programmal
folytatódott a rendezvény.
»T.G.

Fórum vállalkozóknak
A vállalkozók számára rendezett fórumot június 1-jén a mûvelôdési központban a Limex Kft, a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet, valamint a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének Vas Megyei Szervezete. A fórumon a vállalkozások fejlesztésérôl és finanszírozásáról, valamint
az ezekhez szükséges hitelfelvételek
lehetôségeirôl hallhattak tájékoztatást az érdeklôdôk. Szônye József, a
VOSZ megyei szervezetének elnöke
elmondta, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége régóta
mûködô, politikamentes szervezet.
Lehetôség szerint azon munkálkodnak, hogy vállalkozók és a munkavállalók minél jobban részesüljenek
munkájuk utáni jövedelmükbôl, sôt
komoly javaslatokat is tettek már ennek érdekében a kormánynál.
Molnár Árpád, a Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet igazgatósági elnöke elôadásából megtudhatták az
6

érdekeltek, hogy a vállalkozók milyen
hiteligénylésekkel és megtakarítási
lehetôségekkel élhetnek. Kóczán Katalinnak, a VOSZ irodavezetôjének beszámolójából kiderült, hogy a vállalkozások finanszírozásához az alig
több mint két éve bevezetett Széchenyi-kártyát még kevesen ismerik Vas
megyében. Segítségével a mikro-,
kis- és középvállalkozások egyszerûsített eljárással kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukcióval juthatnak hozzá a számukra megfelelô összeghez.
Hutflesz Mihály, a Limex Kft ügyvezetô igazgatója arról szólt, hogy milyen
hazai és európai uniós pályázatok, és
projektek segítik a vállalkozásfejlesztést. Arra biztatta a vállalkozókat, ne
féljenek a pályázatoktól, merjék azokat igénybe venni, de óvott attól is,
hogy a pályázatok nem jelentenek
minden problémára megoldást.
»NAGY ANDREA

a patikában
A Szent Márton Patika szervezett II.
Országos Patika Napot június 8-án, a
rendezvényre Celldömölk és környéke óvodásait és alsó tagozatos iskolásait, valamint a felnôtteket is várták.
Lényeges szempont, hogy a településeken legyen elérhetô patika, a beteg bizalommal forduljon a problémájával a gyógyszerészhez, ugyanakkor fontos az is, hogy olyan minôségi készítményeket kapjon, melyekkel minél hamarabb elôsegítheti a
felgyógyulását. Ennek a három fontos tényezônek adott hangsúlyt köszöntôjében Fehér László polgármester és Varga Péter, a Szent Márton
Patika vezetôje. Ugyanakkor hangsúlyozták: a kicsiket korán arra kell tanítani, hogy egészséges életet éljenek, és így kevesebb gyógyszert fogyasszanak.
Ezt követôen már a gyerekeké volt a
fôszerep: kipróbálták kézügyességüket a papírfigura hajtogatásban és az
arcfestésben, vidáman hancúroztak
az ugróvárban és a gumiasztalon.
A lufis bohóc nagy népszerûségnek
örvendett, mert egymás után készítette el a színes luftballonokból a
gyerekek kívánságának megfelelôen
a kért figurákat. Mivel sok ember életét megkeserítik a vérnyomásproblémák, ezért is gondoltak a II. Országos
Patika Napon a szervezôk arra, hogy
a felnôttek közül bárki megméretheti a vérnyomását.
»NAGY ANDREA

Segítség
A Wewalka cukrászüzem avatásakor egy napra megnyitották a késôbb mûködô üzletet, hogy a termékek eladásából származó bevételt egy rászoruló családnak adják
majd át. Június 13-án az üzem nevében Thomas Trummer ügyvezetô
igazgató Fehér László polgármester
társaságában kereste fel a családot, amelyet a közelmúltban ért
súlyos családi veszteség, és adta át
a mintegy kétszázezer forintot.

»
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A szôlôhegy írója
Alapos, gyakran nyolc-tíz évig tartó
kutatás elôzi meg egy mû megszületését. Ehhez azonban ismerni kell a
táj történelmét ahhoz, hogy valósághû módon lehessen visszaadni az
egykor történteket – tudtuk meg
Ambrus Lajos írótól. Ambrus Lajossal
az olvasók június 9-én a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központban találkozhattak Az én szôlôhegyem címû könyvének bemutatója alkalmából, ami az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület
és a Média Téka szervezésében jött
létre. A találkozón Majthényi László,
Egyházashetye polgármestere ajánlotta az olvasók figyelmébe Ambrus
Lajos legújabb kötetét.
Ambrus Lajosnak több alkotása jelent
már meg: Magyar bor, az Eldorádó és
a Lugas címû esszékötetei vagy a Magyar Nemzetben olvasható régi magyar szôlôfajtákról szóló írásai. Az író
fontosnak tartja a természetvédelmet, hiszen a hegyeket majdnem tel-

jesen eltüntette volna a kôbányászat
növény- és állatvilágukkal együtt, ha
gondos emberek nem fognak össze,
hogy ezt megakadályozzák. Az írót
inspirálták mûvei írásakor gyermekkora alföldi, a tanyavilágból származó emlékképei, sôt maga is gazdálkodik a kertjében. Útjai során – ahol sok
szép fotót is készített – eljutott olyan
híres kertekbe is, mint a versailles-i
királyi gyümölcsöskert, mely XIV. Lajos, a Napkirály idejébôl származik,
és amelyet ma is nagy gonddal ápolnak. Magyarországon Mátyás király
korában a visegrádi várban is létesítettek már híressé vált kertet. Nemcsak összegyûjtötte, de le is fényképezte a ritka számba menô bor-, szôlô- és gyümölcsfajtákat.
Az író nemcsak szôlészeti-borászati,
hanem történelmi témájú munkáival
is megajándékozta már az olvasókat.
Ilyen a karakói csata leírása, mikor
Napóleon hatalmas serege Gyôr felé

ambrus lajos és majthényi lászló volt az est vendége

vonulva eltévedt, és Karakónál ütközött meg a magyar felkelôkkel. Gyûjtése közben rábukkant egy 1850-es
évekbôl származó olvasói levélre,
mely egy korabeli borászati lapban
jelent meg, és részletes tanácsokat
ad a somlai borral kapcsolatban. Az
író nemcsak érdekességeket mesélt
gazdag gyûjtômunkájának eredményérôl, és dedikálta legújabb könyvét, de szívesen elbeszélgetett az olvasókkal is.
»NAGY ANDREA

Segítség a hátralékosoknak
Közüzemi és lakbérhátralékot segítenek megszüntetni az adósságkezelési programmal, amelyben közel
negyvenen vesznek részt.
Nehéz helyzetben lévô, felhalmozott
adóssággal küszködô polgárainak segít az önkormányzat az adósságkezelési szolgáltatással, amit a Népjóléti
Szolgálat munkatársai végeznek. A
programban részt vevôk anyagi segítséget kapnak az adósság tisztázásához, és életvezetési tanácsokkal is
segítik ôket a pénz beosztását illetôen, tudtuk meg Benkôné Remport
Lillától. Az önkormányzat vállalja,

hogy 200 ezer forintig – állami támogatást is igénybe véve – kifizeti a
kliens tartozását, a felette lévô
összeget kell az adósnak vállalnia. Az
adósok (fogyasztók) így elkerülhetik
azt, hogy nem fizetés miatt megszüntessék a szolgáltatást, a szolgáltató pedig megkapja jogos jussát. Sokan vannak, akiknek az önkormányzattal szemben jelentôs összegû lakbérhátralékuk halmozódott fel. Az
adósságkezeléssel az önkormányzat
is hozzájut a kintlévôségeihez. Igaz,
ráfordítással, hiszen a támogatás 90
százaléka állami, tíz százaléka önkormányzati pénz.

Versmondó verseny
Az ostffyasszonyfai ÁMK május 27-én rendezte meg hagyományos Weöres Sándor
versmondó versenyét, mellyel idén József
Attila születésének 100. évfordulója elôtt
is tisztelegtek. A versenyen 21 iskola közel
100 tanulója indult négy korcsoportban. A
zsûri tagjai ezúttal is remek elôadásokat
hallhattak. A legjobbakat könyv- és tárgyjutalomban részesítették, összesen 47 ta-

nulót díjaztak. A kategóriák elsô három helyezettjein kívül 27 különdíj került kiosztásra. A szervezôk ezúton is köszönik a
szponzorok, támogatók segítségét. A díjkiosztás után a TIT Irodalmi Körének „Sebed a világ” címû CD-jérôl megzenésített
József Attila verseket hallhattak a jelenlévôk Joós Tamás és Prikazovics Ferenc
elôadásában.

– Sok településen nem akartak
pluszterhet a nyakukba venni, hiszen
nem kötelezôen ellátandó feladatról
van szó. A celldömölki önkormányzat
él a törvény adta lehetôséggel, hiszen az a legfontosabb, hogy ne kelljen senkit se utcára tenni amiatt,
mert nem tudja fizetni a számlákat –
mondta Benkôné Remport Lilla.
A szakember elmondta, hogy százhúszan érdeklôdtek az adósságkezelési
szolgáltatás iránt, közülük közel negyvenen felelnek meg a feltételeknek.
Az igénybevételnél feltétel az is,
hogy a jelentkezés elôtt három hónapig fizessék a lakásuk rezsijét.
»T.G.

A Weöres Sándor versmondó verseny végeredménye:
I. korcsoport: 1. Pusztay Petra (Sárvár) és
Takács Krisztián (Kenyeri), 2. Farkas
Vanessza (Sárvár), 3. Bíró Bálint (Sárvár).
II. korcsoport: 1. Horváth Csenge (Kôszeg), 2.
Kurucz Klaudia (Eötvös), 3. Kovács Alexandra
(Sárvár) és Varga Rebeka (Szombathely).
III. korcsoport: 1. Sárai Petra (Sárvár), 2.
Fekete Bence (Sárvár).
IV. korcsoport: 1. Nyikos Dávid (Szombathely), 2. Szovák Hanna (Szombathely), 3.
Horváth Viktória (Eötvös).
»VASS VERA

7

H Á T T É R

»

P O R T R É

Szentpály-Juhász Imre
Szentpály-Juhász Imre 14
és fél év szolgálat után elhagyja a Celldömölki Református Gyülekezetet. Új
munkahelyén, Balatonszárszón egy
református tulajdonban lévô konferencia központ vezetôjeként dolgozik
majd. Ezt a munkát azért vállalta el,
mert szerette volna magát kipróbálni
úgy is, mint nem gyülekezeti lelkész.
Szentpály-Juhász Imre 1959-ben Budapesten született, családja nem volt
szigorúan vallásos, nem jártak rendszeresen templomba. Édesapja egyszer elvitte Budapesten a pasaréti
gyülekezetbe, és ô ott ragadt. Ott fogott elôször a kezébe Bibliát, imádkozott. A jó ifjúsági közösség, a komoly hitélet, valamint az Esztergomi
Ferences Gimnáziumban eltöltött
évek döntô szerepet játszottak abban, hogy a lelkipásztori hivatást választotta. A gimnázium negyedik
évének második felében kezdett rá-

csodálkozni arra a lehetôségre, hogy
lelkész is lehet, hogy Istennek célja
van vele.
– Emberekkel szerettem volna foglalkozni, pedagógus, pszichológus vagy
lelkész akartam lenni. Úgy gondolom,
jól döntöttem, mert a lelkészi hivatás
magában foglalja a másik kettôt.
A gimnázium után Budapesten teológiát végzett, majd a negyedik év
után fél évet az NDK-ban töltött. Segédlelkészi és két év beosztott lelkészi munka után Svájcba került, majd
1991-ben Celldömölkre. A teológia
elvégzése után folyamatosan képezte magát. Mentálhigiénés, pszichodrámatikus, vallástanári és szupervízori diplomákat szerezett. Feleségével négy gyermeket nevelnek.
Új munkahelyére a zsinat nevezte ki.
Balatonszárszón a Konferencia Központ vezetôjeként feladata lesz a vallási turizmus beindítása, programok
kitalálása és szervezése, valamint a
gazdaságos üzemeltetés feltételeit is
szeretné megtalálni. Balatonszárszón

is van református gyülekezet, az ottani kollégája már fel is kérte helyettesítésekre. Egy valami azonban nagyon
fog neki hiányozni, a rendszeres prédikáció. Szentpály-Juhász Imre Celldömölkön eltöltött 14 és fél éve alatt sok
tervét meg tudta valósítani. Szívbôl
örül annak, hogy az emberek kezükbe
vették a Bibliát, és elkezdték olvasni.
Úgy gondolja, nemcsak a megvalósult
látványos dolgokat kell nézni.
– Mikor ideérkeztem, egy olyan gyülekezeti élet megvalósítását akartam
segíteni, amelyik a 20. század végén,
a 21. század elején hiteles keresztény élet. Ennek fontos formái vannak a hétköznapi életben. Fontos a
kultúra, az ismeretterjesztés, az emberek nevelése. Úgy gondolom, hogy
a kultúra s a közösségi élet területén
ezt sikerült nagyjából megvalósítani
és sikerült egy munkatársi gárdát az
ügy mellé állítani.
Szentpály-Juhász Imre szerint a Celldömölkön töltött elsô hét év nehézségei megedzették az azt követô hét
évre. Köszönetet mond mindenkinek,
aki segítette a munkáját, hálás a kritikákért, támadásokért, mert azokból
is tanult. A várostól elköltözése után
sem szakad el.
»VASS VERA

Celldömölki Képes Krónika – Várostörténeti fesztivál
JÚLIUS 21 – 23.
Idén is megrendezi a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ a Celldömölki Képes Krónikát, a várostörténeti fesztivált.
Várják mindazoknak a közösségeknek, baráti társaságoknak, családoknak és magánszemélyeknek a jelentkezését, akik a fesztivál
ideje alatt szívesen viselnék a XX. század elsô évtizedeinek ruháit. A jelmezek július 5tôl kölcsönözhetôk a KMK-ban. Bôvebb fel-

Nyári ajánló
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
programajánlata
Tanévzáró diszkót rendeznek június
18-án (szombaton) 21 órától 3 óráig.
Szent Iván-napi tûzgyújtás lesz a KMK
elôtti téren június 25-én (szombaton)
18 órától 24 óráig. Fellépnek: az Ádám
Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola néptánc tagozata, a Kemenesalja
Néptánccsoport, Pántlika Néptánc
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világosítás: Tóth Andrea (95/420-037).
A „Fesztivál Cukrásza” cím elnyeréséért
„sütészeti-versenyt” hirdetnek nemcsak
szakembereknek, hanem kísérletezô kedvû háziasszonyoknak, amatôr cukrászoknak is. A versenyfeladat: olyan új édesség
(sütemény, torta stb.) kitalálása, melynek
ihletôje a várostörténeti fesztivál, célja a
helyi cukrászat hagyományainak felelevenítése és a helyi gasztronómia értékeinek
bemutatása. Nevezési határidô: július 15.
A verseny döntôjét július 21-én 18.30 óra-

kor tartják a KMK galériáján. Tájékoztatás
és nevezés: Tóth Andrea (95/420-037).
„Celli fakanál” címmel fôzôversenyt hirdetnek július 23-án 9 órától 14 óráig. Helyszín:
Molnár Kert (liget). Várják azoknak a baráti
társaságoknak, családoknak a jelentkezését,
akik szívesen megmutatnák fôzôtudományukat a nagyközönségnek. A versenyhez szükséges nyersanyagokról és kellékekrôl a csapatoknak kell gondoskodniuk. Nevezési határidô: július 15. Tájékoztatás és nevezés:
Benke Csaba (95/420-037).

Együttes (Csorna) és a Soltis Lajos
Színház. Közremûködik: a Fény Trió.
Öttusa tábor gyerekeknek június 2024-e között, minden nap 9 órától 16
óráig. Hétfôn gyalogtúra a Ság hegyre, számháború és szalonnasütés;
kedden fürdôzés Mesteriben, utazás
kerékpárral, úti csomagot hozni kell;
szerdán lovaglás a Sándor majorban,
utazás kerékpárral; csütörtökön kirándulás Tapolcára, tavas-barlangi
csónakázás, úti csomagot hozni kell,
pénteken látogatás a horgásztanyán,
utazás kerékpárral, gulyásfôzés. Vár-

ják a 10 – 16 éves korosztály jelentkezését! Határidô: június 16. Részvételi
díj: 6000 Ft/fô, ami tartalmazza a belépôjegyek, illetve az ebédek árát.
Programfelelôs: Tóth Andrea (KMK
95/420-037).
Lovas tábor gyerekeknek június 27július 1-je között, minden nap 9 órától 16 óráig. Helyszín: Sándor-major,
résztvevôk: 10-16 év. Jelentkezési
határidô: június 24. A tábor díja: 6000
Ft/fô, ami csak a lovaglás költségeit
tartalmazza. Programfelelôs: Szalóky
Attila (KMK 95/420-037).

» O L V A S Ó I
Megkérdeztük
» válaszoltak

O L D A L

Milyen volt a fociszezon?

»kérdez: vass vera

»fotó: tulok gabriella

Cseke László

Összességében meg vagyok
elégedve a csapat szereplésével. Egy-két mérkôzésen kint
voltam. Volt, amikor mérgelôdtem, de sokkal többször
örültem a gyôzelemnek. Azért
mérgelôdtem, mert föntrôl, a
lelátóról nem tudtam cipôben
bemenni a pályára. A játékosok közül Hegyi Laci játékát
szeretem. Az utolsó, Paks elleni mérkôzés kimondottan tetszett, mert mind a 22 ember
közel áll hozzám. A kedvenc
játékosom is a Paks színeiben
játszott. Csereként állt be, és
nagyon sokkal hozzájárult a
Paks döntetlenjéhez.

Balázs Gyula

Örülök annak, hogy a csapat
jól szerepelt. Asztaliteniszezôként is rendszeresen jártam a
mérkôzésekre. A legemlékezetesebb a Paks elleni meccs
volt, a leggyengébb az elsô
két tavaszi, hazai mérkôzés.
Összességében elmondható,
hogy Sebestyén Attila összerázta a csapatot, és kihozta
aránylag a maximumot belôlük. Tóth András egyenletesen
jó teljesítményt nyújtott, és
meghatározó volt Szabó Levente játéka is. Szerintem a
csapat megérdemelte volna a
dobogós helyezést is, de voltak ôket sújtó bírói tévedések.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
Júliusi központi orvosi ügyelet (Csontváry Patika, Telefon: 95/423-742

1. péntek
2. szombat
3. vasárnap
4. hétfô
5. kedd
6. szerda
7. csütörtök
8. péntek
9. szombat
10. vasárnap
11. hétfô
12. kedd
13. szerda
14. csütörtök
15. péntek
16. szombat
17. vasárnap
18. hétfô
19. kedd
20. szerda
21. csütörtök
22. péntek
23. szombat
24. vasárnap
25. hétfô
26. kedd
27. szerda
28. csütörtök
29. péntek
30. szombat
31. vasárnap

Dr. Kovács Larisza
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Márton Katalin
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Nagy János
Dr. Palatka János
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Nagy János
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Mesterházy Zsuzsanna
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Kiss Imre
Dr. Palatka János
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Schrott Olga
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Tôzsér Mária
Dr. Bérdi Gusztáv
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kiss Imre
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Bérdi Gusztáv
Dr. Schrott Olga
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Mesterházy Gábor

Vida Leventéné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné

Az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Dénes Szilárd

A 2004/2005-ös bajnokságban is kilátogattam néhány
mérkôzésre. Csak akkor tudtam kijönni, amikor az idôm
engedte, mert én is focizom,
és akkor voltak a mérkôzéseink. Szerintem ez a csapat
jobb, mint a tavalyi, mert egységesebb, és az új játékosok is
beilleszkedtek. Úgy gondolom, mindenképpen megérdemelték, fôleg a hosszú tavaszi gyôzelmi sorozat után,
hogy az elsô hatban végezzenek. A csapatból Manganelli
Attila és Szabó Levente játéka
kimondottan tetszett, szerintem ôk még sokra vihetik.

Bella Csaba

Az utóbbi idôben azt hozta a
csapat, amit vártunk. Volt
olyan idôszak, amikor nem
voltam velük elégedett, a
Szentlôrinc elleni összecsapás
volt a mélypont. A zsinórban
aratott gyôzelmek azt mutatják, hogy ez a csapat együtt
van, ha akarnak, tudnak játszani. Az utolsó hazai, Paks elleni mérkôzésen, a Manganelli – Hegyi összjáték után
született gól nagyon tetszett.
Aki életében nem volt meccsen, ilyen játék után az is kijön. Elégedett vagyok, de az
lenne az igazi nyeremény, ha
ez a csapat együtt maradna.

Nyelvoktatás
Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítô angol és német nyelvtanfolyam indul
szeptembertôl Celldömölkön egyetemi tanárok bevonásával, próbanyelvvizsgával, kis létszámú csoportokban.
Kéttípusú akkreditációval rendelkezünk,
amely minôségi garanciát, áfa-mentességet
és adókedvezményt is jelent.
A tanfolyam díja 600 Ft/óra. A képzési díj
30%-át érvényesítheti adókedvezményként,
így jogosultság esetén csak 420 Ft/órába kerül
(havi részletfizetés is lehetséges).
A vizsgára bejelentkezett tanulóink 80–90 %a sikeres nyelvvizsgát tett!
Jelentkezési határidô 2005. június 15-ig.
Érdeklôdni és jelentkezni lehet hétköznap a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központban személyesen vagy a 95/420-037-es telefonszámon,
illetve a hét minden napján 8 – 19 óra között
a nyelviskola vezetôjénél a 06-30/225-0863as telefonszámon.
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A HELY, AHOL ÉLÜNK»

Szobrok, emléktáblák
Van a Hollósy Jusztinián téren egy
körülbelül egy méter nagyságú, festett szobor. Mivel fülkében helyezték el, kevesen veszik észre, pedig
sokan elmennek elôtte. Néha látok
ott egy-egy csokor virágot, mécsest.
Az alkotó a szívét kitáró, azt két kezével fogó Jézust ábrázolta. A szobor keletkezésérôl, leírásáról adatot
nem találtam, de az alkotó szándékát nem nehéz értelmezni, így elneveztem Jézus szíve szobornak.
A teológiai tanítás szerint Jézus
szíve Isten fiának szíve, miután Jézus az egész emberiség megváltója, kifejezi a testi-lelki valóságot.
Megjelenik mint az élô víz és a
szellemi ismeretek forrása. Ábrázolása a középkorban alakult ki a
megsebzett szív a szenvedés és a
megváltó szeretet jelképeként.
Olyan ôsfogalom, mely egyszerre

jelképe az ember és istenember
szeretetnek. A 18. században Szt.
a fizikaverseny díszvendégei

»KÁLDOS GYULA

Ismét zenél a Fény együttes
Fô célunk a
régi, 60-70es évek slágereinek az
újjáélesztése, valamint
az, hogy a
városban és
környékén
ismét élô zenét játsszanak
az
együttesek – tudtuk meg Kapui Gyulától, a Fény Trió zenekar vezetôjétôl. A Fény zenekar a 60–70-es években nagyban hozzájárult Celldömölk
zenei és kulturális palettájának színesítéséhez. A jelenlegi formáció, a
Fény Trió egy évvel ezelôtt alakult.

Gáyer-kupa

Tagjai: Kapui Gyula fúvós hangszer,
Mándli Róbert szintetizátor és Falusi
Tamás gitár. Tagjai életéhez szorosan hozzátartozik a zene szeretete.
Ezért is tekintik fontosnak, hogy ismét megszerettessék a közönséggel
az élô zenét. Fôként a 60-70-es évek
slágereit játsszák, de repertoárjukban megtalálhatók napjaink kedvelt
számai is. A zenekar munkáját segíti
egy kiadvány, a 70-es évekbeli slágerek gyûjteménye. De még a Fény
együttes által zenélt dalok kottái is
példásan bekötve, katonás rendben
sorakoznak Kapui Gyula polcán, aki
büszkén emlékezett vissza az egykori sikerekre.
A trió minden szerdán szorgalmasan
gyakorol a zenekar vezetôjének lakáKézilabda kupát rendezett a Gáyer
Gyula Általános Iskola június 6-án.
A Gáyer-kupa eredménye.

III. kcs. leány: 1. Nádasdy (Sárvár), 2. Gáyer, 3. Berzsenyi ÁMK. Legjobb
kapus: Söptei Noémi, Gáyer; legjobb játékos: Farkas Alexandra, Gáyer.
IV. kcs. leány: 1. Nádasdy, 2. Batsányi (Tapolca), 3. Gáyer, 4. Szt. Benedek.
Legjobb játékos: Németh Vivien, Gáyer.
IV. kcs. fiú: 1. Gáyer, 2. Weörös (Pápa), 3. Erkel (Pápa), 4. Berzsenyi ÁMK.
Legjobb kapus: Sebesi Bence, Gáyer; legjobb játékos: László Bálint, Gáyer.
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Margit látomása alapján a megnyitott és lángoló szívbôl kinövô kereszt a szeretetbôl vállalt halál jelképe. 1765-tôl 13. Kelemen, késôbb 13. Leó, 9. Piusz és 11. Piusz
pápa a Jézus szíve ünnepét az
egész katolikus egyházra kiterjesztette. A Krisztus követése és az
egyén felajánlása azt jelenti:
egyesülni akarás a szeretettel. Fô
ünnep a pünkösd utáni második
vasárnapot követô péntek, ilyenkor körmeneteket szoktak tartani.
Az országban számos intézmény,
szervezet viseli nevében a Jézus
szíve szimbólumot, megyénkben
például Kôszegen és Szombathelyen. A szobor talapzatán az 1917es év szerepel. Ekkor Hollósi Rupert
a dömölki apát, Kühár Flóris hittudós a plébános. Utóbbiról írja Nemes Vazul a Mária Kongregációban,
hogy évrôl évre új és új liliomos
csapatot avat a Szûzanya erényeinek követésére.
sán. A Vulkán Kupán lesz a legközelebbi fellépésük, ahol a zenekar jelenlegi formációja mutatkozik be a
közönségnek. Falunapokon, bálokon,
lakodalmakban szeretnének játszani,
fôleg a közép- és idôsebb korosztálynak, de a fiatal generációt is szeretnék meghódítani, megmutatni az élô
zene varázslatát.
»NAGY ANDREA

Eötvös-kupa
Labdarúgó-kupát rendezett az Eötvös Loránd Általános Iskola június 3án. Az Eötvös-kupa eredménye.
1. kcs.: 1. Nádasdy, Sárvár, 2. Eötvös,
3. Kemenesmihályfa. Legjobb kapus:
Salamon Szabolcs, Eötvös.
2. kcs.: 1. Gáyer, 2. Eötvös, 3. Gárdonyi, Sárvár. Legeredményesebb játékos: Horváth Dávid, Gáyer; legtechnikásabb játékos: Kovács Adrián, Eötvös.
3. kcs.: 1. Eötvös II., 2. Eötvös I., 3. Kenyeri. Legeredményesebb játékos:
Skriba Máté, Eötvös; legjobb kapus:
Kondics Richárd, Eötvös.
4. kcs.: 1. Eötvös, 2. Berzsenyi ÁMK, 3.
Szt, Benedek. Legeredményesebb játékos: Borsodi József, Berzsenyi ÁMK;
legtechnikásabb játékos: Sebestyén
Roland, Szt. Benedek.

»

S P O R T

Bronzérmes asztaliteniszezôk
Bronzérmes lett a CVSE-Mávépcell
férfi extraligás asztalitenisz-csapata. Az elsô, hazai mérkôzésen 10:6
arányban gyôzték le a PTE-PEAC
Pécs csapatát, a Pécsett rendezett
visszavágón döntetlent értek el.
PTE-PEAC Pécs – CVSE-Mávépcell 9:9
Június 6., Pécs, férfi asztalitenisz extraliga asztalitenisz-mérkôzés a
bronzéremért, visszavágó.
A visszavágón létszámhátrányban,
Faragó Bálintot nélkülözve játszott a
celldömölki csapat, mivel a fiatal játékos itthon felejtette az igazolását.
Felelôtlensége miatt nem állhatott
asztalhoz, így a csapat három emberrel – Mercz Gábor, Németh János és
Vimi Roland – játszott végig a találkozón. Bár a kellemetlen epizód jelentôsen rontotta a csapat esélyeit,
(minden mérkôzését 3:0-s eredménnyel az ellenfél javára írták), a
többiek küzdeni tudásból jelesre vizsgázva hozták a döntetlent.
Párosok: Laczkó, Ács – Mercz, Németh
2:3, Dudás, Zombori – Vimi, Faragó
3:0. (1:1). 1. egyéni kör: Dudás – Faragó 3:0, Ács – Vimi 2:3, Zombori – Né-

Asztalitenisz
NB III.
Sabaria ASE – CVSE Mávépcell III. 11:7
Május 19. Az ezüstérmes Sabaria ellen
nem sok esélye volt a mieinknek. A hazai csapat viszonylag könnyedén nyert.
Gyôztek: Tamás László 2, Balázs Gyula
2, Szabó Ferenc 2 és a Tamás-Balázs
páros.
CVSE-Mávépcell III – Balatonfüredi SK 13:5
Május 21. Az utolsó bajnoki mérkôzésen csapatunk simán gyôzött a fürediek ellen.
Gyôztek: Fehér László 4, Tamás László
4, Balázs Gyula 2, Szabó Ferenc 1, a
Fehér-Tamás és a Balázs-Szabó páros.
» Diákolimpia döntôben
Celldömölkön rendezték az idei diákolimpia megyei labdarúgó döntôjét az
5–6. osztályos fiúk részére. Az Eötvös
iskola csapata nem akadt legyôzôre,
így ôk képviselhetik a megyét a június
16–19-én Salgótarjánban sorra kerülô
országos döntôn.

mercz gábor

meth 0:3, Laczkó – Mercz 0:3. (2:4) 2.
egyéni kör: Dudás – Vimi 3:1, Ács – Németh 0:3, Zombori – Mercz 0:3, Laczkó – Faragó 3:0. (4:6) 3. egyéni kör: Dudás – Németh 2:3, Ács – Mercz 0:3,
Zombori – Faragó 3:0, Lackó – Vimi
3:0. (6:8) 4. egyéni kör: Dudás – Mercz
0:3, Ács – Faragó 3:0, Zombori – Vimi
3:0, Laczkó – Németh 3:2. (9:9)
Gyôztek: Mercz Gábor 4, Németh Já-

németh jános

nos 3, Vimi Roland és a Mercz – Németh páros.
Celldömölk asztalitenisz-életének,
sôt sportéletének legfényesebb sikerét érte el a CVSE-Mávépcell csapata
Obráz István edzô vezetésével azzal,
hogy a legmagasabb osztályban
bronzérmet értek el. Gratulálunk a
csapatnak, az edzônek és a szakvezetésnek.

Labdarúgóeredmény
» Körzeti bajnokság
A labdarúgó-bajnokság körzeti Sárvári-csoportban Izsákfa csapata az 5.,
Alsóság csapata a 9. helyrôl várta a
tavaszi szezont.
Eredmények: Izsákfa – Káld 1:6, AlsóságSimaság 7:2; Szergény – Izsákfa 3:2, Alsóság – Nemeskocs 1:0; Káld – Alsóság
8:2, Egyházashetye – Izsákfa 1:1; Alsóság – Egyházashetye 2:4, Izsákfa –
Hegyfalu 7:2; Hegyfalu – Alsóság 6:2,
Hosszúpereszteg – Izsákfa 4:0; Alsóság
– Hosszúpereszteg 1:1, Izsákfa – Nemeskocs 4:2; Boba – Alsóság 0:1, Simaság – Izsákfa 3:6; Izsákfa – Alsóság 2:6.
A bajnokságot Izsákfa az 5., Alsóság a
8. helyen zárta.
» NB II
A június 5-ei forduló mérkôzései: Gyirmót-Szentlôrinc 2-0, Mezôfalva-Felcsút 0-8, Kaposvölgye-Budakalász 12, Veszprém-Balatonlelle 4-1, BarcsIntegrál-DAC 3-0, Budafok-Soroksár
2-1, Pénzügyôr-Komló 2-1.

A június 12-ei, utolsó forduló mérkôzései: Soroksár-Pénzügyôr 2-1 (június
8-án játszották), Szentlôrinc-Mezôfalva 5-2, Integrál-DAC-Budafok 4-4,
Balatonlelle-Barcs 3-3, BudakalászVeszprém 10-0, Paks-Kaposvölgye 10, Komló-Gyirmót 2-2.
A Pénzügyôr-Gyirmót mérkôzés (május 29.) 1-2-es eredményét törölték,
a három pontot 3-0-s gólaránnyal a
Pénzügyôr javára írták.
az nb ii hummel-csoport állása
1. Felcsút
2. Paks
3. Integrál-DAC
4. Barcs
5. Celldömölk
6. Soroksár
7. Budakalász
8. Gyirmót
9. Balatonlelle
10. Veszprém
11. Szentlôrinc
12. Kaposvölgye
13. Komló
14. Budafok
15. Mezôfalva
16. Pénzügyôr

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

20
16
16
14
14
13
12
11
12
12
12
10
9
6
4
4

6
8
4
7
6
8
8
11
8
6
5
9
11
6
5
2

4
6
10
9
10
9
10
8
10
12
13
11
10
18
21
24

73
50
60
50
52
49
59
45
52
39
46
36
39
29
34
25

-

32
23
44
36
35
37
45
37
52
47
39
35
36
68
80
89

66
56
52
49
48
47
44
44
44
42
41
39
38
24
17
14
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»

Európa-bajnoki Év végi bizonyítvány
ezüstérem
A Japán Karate
Szövetség május
28-án Belgrádban
rendezte junior Európa-bajnokságát,
amelyen
Magyarország válogatottja is részt vett.
A keretben található négy Vas megyei versenyzô közül Kiss Rebeka, a
Gáyer Gyula Általános Iskola 3. osztályos tanulója, a
Sárvári SKE versenyzôje a kilencéves lányok versenyében
Euróba-bajnoki ezüstérmet szerzett.
Rebekát az országos eredményei alapján hívták
meg a magyar válogatottba. Az IPPON SHOBU
diákolimpia sárvári elôdöntôjében katában (formagyakorlat) 1., kumitében (küzdelem) 2. helyen végzett. Eredményei alapján bejutott a
diákolimpia dunakeszi döntôjébe, ahol katában
2. lett, kumitében pedig 1. A Törökbálinton lezajlott IPPON SHOBU országos bajnokságon mindkét
versenyszámban 2. helyezést ért el. A WKF magyar bajnokságon katában és kumitében is a dobogó harmadik fokára állhatott fel a celldömölki
kislány. Nem csoda tehát, hogy több megyei, területi és országos siker után felfigyeltek rá a válogatott edzôi. A diákolimpián szóltak neki, hogy
számítanak rá a diákolimpia után két héttel
megrendezésre kerülô Euróba-bajnokságra utazó
csapatban. Rebeka a két hét alatt minden nap
Sárváron edzett. A kemény munkának meg is
lett az eredménye. Kiss Rebeka kumitében
ugyan a selejtezôk során kiesett, viszont egyéni
formagyakorlatban nagyszerû versenyzéssel jutott a négyes döntôbe, ahol pontazonossággal az
elsô helyen végzett. Az aranyérem eldöntésére
újra be kellett mutatniuk a formagyakorlatot,
amelyben ezúttal a litván kislány bizonyult jobbnak. A remek eredmény értékét csak növeli,
hogy Rebeka az ô korcsoportjában egyedüli magyarként szerepelt.
Jövôre Budapesten lesz az Európa-bajnokság,
ahol már csapat formagyakorlatban is számítanak a tehetséges karatés kislányra. Addig azonban még nagyon sok munkát kell elvégeznie. A
nyáron három edzôtábor – a Vadása-tónál, Balatonrendesen és Ajkán – vár majd Rebekára. A
kislánnyal tart édesanyja is, aki egyébként az Európa-bajnokságra is kiutazott vele, és mivel ô is
karatézik, minden edzésén vele együtt dolgozik.
»VASS VERA
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A CVSE NB II-es nôi kézilabdacsapata jó ôszi szezon után tavasszal a tizenegy összecsapáson mindössze
három pontot szerzett, és a 2004/
2005-ös bajnokságot a 9. helyen
zárta. A csapat edzôjét, Molnár Jánost arra kértük, értékelje együttese egész éves teljesítményét.
» Mi volt a kitûzött cél a bajnokság
kezdetén?
– Célunk a tabellán a 3-6. hely valamelyikének a megszerzése volt. Ezt
ôsszel maximálisan teljesíteni is tudtuk, hisz tizennégy ponttal holtversenyben a 3-4-5. helyen álltunk. Ez
volt a reális eredmény. Tavasszal sajnos csak három pontot tudtunk szerezni, emiatt több helyet visszacsúsztunk, a 9. helyen zártuk a bajnokságot
tizenhét megszerzett ponttal. Huszonkét mérkôzésbôl nyolc gyôzelem mellett egy döntetlent értünk el, és tizenháromszor szenvedtünk vereséget,
540 gólt dobtunk, 625-öt kaptunk.
» Minek tudható be a tavaszi gyenge teljesítmény?
– Sajnos több összetevôje van a
gyengélkedésnek. Elôször is két meghatározó játékosom anyai örömök
elé néz, illetve nézett. Különbözô sérülések is nehezítették a munkánkat.
Mendel,
Balogh,
Juhász
és
Szomorkovits Adrienn több alkalommal hiányzott sérülés miatt, Szilvágyit pedig munkahelyi elfoglaltságok

miatt kellett nélkülözni. Pupp Adél
Sárvárra igazolt. Ezen okok miatt meg
kellett bontani a csapatot, így nehéz
volt jó eredményt elérni. Januártól
áprilisig Somlai Sándor nem látta el
szakosztály-vezetôi teendôit. Április
végén ôt felmentette az egyesület
elnöksége a munkavégzés alól.
» Kinek a játékával elégedett?
– Ôsszel többen nyújtottak jó teljesítményt egy-egy mérkôzésen. Nagyon
emlékezetes a késôbbi ezüstérmes,
Vasvár elleni hazai gyôzelem. Tavasszal csak Kertész Csilla nyújtott a
csapatból jó teljesítményt. Sajnos a
játékosok hozzáállásával is probléma
volt.
» Hogyan lehet tovább lépni? Mit lehet tenni, hogy a következô bajnokságban ismét egy ütôképes nôi kézilabdacsapatot láthassanak a szurkolók Celldömölkön?
– A játékoskeret átalakuláson megy
keresztül. Meg kell találni az új szakosztályvezetôt is. Elôször mindenképpen a személyi feltételeket kell
tisztázni. El kell döntenie az egyesületnek, hogy csak celldömölki játékosokkal képzeli-e el a jövôt, vagy lehetôség van néhány, 2-3 játékos igazolására, akik esetleg úgy járnak
majd el edzésekre. Ez természetesen
pluszköltségekkel járna. Ha ezek tisztázásra kerülnek, akkor lehet csak az
érdemi munkával foglalkozni.
»VASS VERA

» APRÓHIRDETÉS
Zastawa G+L 55 1985-ös, lejárt mûszakival, mûszakilag alkalmas állapotban, egyben eladó. Irányár: 30.000 Ft. Blaupunk CD-s rádió eladó 12.000 Ftért.. Érd.: 06 70/5522-772.
80 m2-es, felújított családi ház eladó. Érd.: 06 30/681-3036.
Celldömölk belvárosában 20 m2-es üzlethelyiség kiadó. Érd.: 06 30/4405894.
Celldömölkön a Ság hegy közelében100 m2-es, 3 szobás, nappalis, központi fûtéses családi ház eladó. Érd.: 06 70/535-0560.
Sajtoskálon, Bükfürdôtôl 7 kilométerre 1245 m2-es ingatlan (telek) 120 m2es házalappal együtt eladó. Irányár: 5,2 M Ft. Érd.: 06 30/298-7763,
95/345-288 du. 17-20 óra.
Kedvezô áron eladó Suzuki Swift 1000-es. Paraméterek: gyártási éve 1997
dec., 3 ajtós, mûszaki vizsga lejárata 2007. február 7., jó állapotú, garázsban tartott. Irányár: 620.000 Ft (téli gumival). Érd.: 06 30/620-6858,
95/345-288 du. 17-20 óra.

» K S U P L OT RÚ TR A

A labdarúgók elérték a célt
Celldömölki VSE-CELLMODUL–Paksi SE 22 (2-0)
Celldömölk, június 5., 500 nézô, NB
II-es labdarúgó-mérkôzés, vezette:
Pánczél (Makk, Egedy).
Celldömölk: TÓTH – Vajda, Subicz,
CSÁKVÁRI, Hudák – MANGANELLI
(Gyôrvári 88. p.), Palkovics, BODOR,
Beke (Németh A. 72. p.) – SZABÓ,
HEGYI (Németh J. 90. p.). Edzô: Sebestyén Attila.
Paks: KOVÁCS – Abonyi (VARGA L. a
szünetben), Hosnyánszki, VIZDÁR,
Benedeczkí – Heffler (Szili 78. p.),
Mészáros, BUZÁS, Böde (Bán a szünetben) – Kiss, IVITZ. Edzô: Lengyel
Ferenc.
A mérkôzés elôtt mindenki tudta,
hogy két ponttal biztosítani lehet a
további másodosztályú tagságot.
Mivel azonban két pontdíjazás
nincs, így a gyôzelem jelentette
volna az utolsó elôtti fordulóban a
megnyugvást. Ennek tudatában
kezdôdött a mérkôzés, és a 19.
percben megszerezte a CVSE a vezetést. Jobb oldalt a 16-os magasságában Abonyi szerelte Manganellit
szabálytalanul. A szabadrúgást
Palkovics ívelte fel a kapu elé, ahol
a kapujából kilépô Kovács rosszul
számította ki a labda ívét, így Csákvári fölötte a kapuba fejelt. (1-0).
Két perc múlva Tóth parádézott,
elôször Ivitz közeli fejesét, majd
balsarkos lövését tisztázta bravúrosan. A 34. percben Szabó indított
egy ritka szép támadást, Manganelli
húzott kapura a labdával, de nem
lôtt, hanem a bal oldalt tisztán maradt Hegyi elé játszott, aki közelrôl
a bal sarokba pofozta a labdát. (2-0).
Szünetben a vendégek két cserével
átszervezték csapatukat, ennek ellenére Manganelli elôtt nyílt az elsô
lehetôség. Szabó balról mértani
pontossággal emelt Manganelli elé,
aki az ötös sarkától kapásból lôtt, de
a labdával a kapujából kilépô Kovácsot találta fejbe, akit utána ápolni
kellett. Az 54. percben viszont Varga
közeli fejesét Tóth bravúrral, lábbal
szögletre tisztázta. A 60. percben
sorsdöntô helyzetben nagyot hibázott a játékvezetô. Vajda vezette be
a 16-oson belülre a labdát, s amikor
tisztára játszotta magát, szabálytalanul választották el a labdától. A
játékvezetô sípja azonban néma

maradt, nem úgy a 63. percben mikor Tóth szerelését szabálytalannak
minôsítette, és 11-est ítélt a hazaiak ellen, melybôl Buzás szépített.
(2-1). Már megnyertnek hitte mindenki a mérkôzést, amikor a 88.
percben Varga révén, egy „furcsa”,
elkerülhetônek látszó találattal
egyenlítettek a vendégek. (2-2). Végül kiderült, hogy az egy pont is
elegendônek bizonyult az osztályozó elkerüléséhez, hatodiknál rosszabb helyen már az utolsó mérkôzés
eredményétôl független, nem végezhet a csapat.
Felcsút SE–Celldömölki VSE-Cell-Modul
2-1 (0-1)
Felcsút, június 11., 700 nézô, NB II-es
labdarúgó-mérkôzés, vezette: Erdôs J.
Felcsút: Miski – Máj (SZABÓ P. a szünetben), Kollár, SZALAI, Trampler –
Móri, ÓDOR (Orbán V. 71. p.),
Domján, SZILÁGYI – RIBI (Köntös 90.
p.), Földes. Edzô: Nagy László.
Celldömölk: Tarczi – Vajda, Subicz,
GYÔRVÁRI, Hudák (Bodor 74. p.) –
NÉMETH J. (Manganelli 52. p.),
Palkovics, NÉMETH A., Beke (Vér 52.
p.) – Szabó L., HEGYI. Edzô: Sebestyén
Attila.
A döntetlen eredmény igazságosabb
lett volna, de a játékvezetô hibát hibára halmozott. Ráadásul mindig a
vendégcsapat ellen tévedett, hogy
gyôztes csapatként ünnepeljék a
mérkôzés után a bajnokcsapatot. A
játékosoknak Bozóky Imre, az MLSZ
elnöke adta át az érmeket. A mérkôzés kezdôrúgását Kovács István Kokó
végezte el, a vendégek pedig egyegy flaska Ság hegyi borral köszöntötték a hazaiakat. Felcsút helyzetekkel kezdôdött a mérkôzés, de a
12. percben egy csodaszép góllal a
CVSE szerzett vezetést. Németh J. a
félpályánál szerelt, majd Hegyihez
továbbított, aki becsapva ellenfelét
átlépte a labdát, és így azzal Szabó
indulhatott kapura. Mikor kitámadtak rá, ô visszapasszolt Németh Józsefhez, aki a jobbösszekötô helyérôl, 20 méterre a kaputól védhetetlenül bombázott a jobb felsô sarokba. (0-1). A 23. percben Tarczi bravúrjai mentették meg a góltól a celli
kaput. Szilágyi kapott tisztán 11 méterre a kaputól labdát, lôtt, de Tarczi
kiütötte. Szilágyi öt méterrôl ismé-

telt, de a kapus ismét remekelt. A
48. percben elkerülhetô góllal
egyenlített a hazai együttes. Beke
cselezgetett az alapvonalnál, Koller
megzavarta, és Beke neki adta a
labdát, melyet élesen lôtt be a kapu
elé. Ribi robbant be a védôk között,
és közelrôl bele tudott lábbal érni a
félmagas beadásba. Tarczi kapus
csak reflexszerûen tudott az erôs lövésbe bele kapni, de kezérôl a jobb
sarokba pattant a labda. (1-1). Az 56.
percben Manganelli Vér átadását
szorongatott helyzetbôl nyolc méterrôl kapufölé lôtte. A 65. percben
Subicz és Domján csapott össze a
16-oson belül egy laposan elôrevágott labdára. Domján elesett, a játékvezetô pedig túl szigorúan 11-est
ítélt. A büntetôt Földes végezte el,
aki nagy erôvel a jobb sarokba lôtte
a labdát. (2-1). A 84. percben
Manganelli egyenlíthetett volna, de
Németh A. beadását centikkel csúsztatta a bal kapufa mellé. A döntetlen
igazságosabb lett volna, még így is,
hogy a játékvezetôk feltûnôen a hazaiakat segítették.
»TIM
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» POSTÁNKBÓL
Barátok között a Vajdaságban
A Liszt Ferenc Vegyeskar Süle Ferenc karnagy vezetésével május negyedik vasárnapján, a Bárdos Lajos Zenei Hetek keretében Adára utazott. Bács-Kiskun és
Csongrád megyéken átutazva remek útikalauzunk volt dr. Bellér Ferenc és felesége, Cecília asszony. Látszott, hogy onnan
származnak, hisz olyan szeretettel beszéltek Kiskôrôsrôl, Soltvadkertrôl és Szegedrôl. Ada vajdasági kisváros Szegedtôl délre, nyolcvan kilométerre a Tisza jobb partján. Lakóinak száma megegyezik Celldömölkével, ami a területét illeti, kétszer
akkora. Nincsenek nyolc – kilenc emeletes toronyházai, lakónegyedei, de van
sok ligete, valamennyi utcája fasoros,
emiatt az egész település kertvárosi jellegû. Az itt élôk nyolcvanöt százaléka minden erôszakos betelepítés ellenére magyar. Mint legmesszebbrôl utazók, már
szombaton a kora délutáni órákban
odaértünk. A házigazda kórus tagjai mellett fogadott minket Ürményi Ferenc polgármester is. Elmondta, hogy 1996-os
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Elôzô rejtvényünk helyes megfejtése: Én szarvakat adtam
neki, nem szárnyakat. Nyerteseink könyveket kapnak ajándékba, amelyeket a polgármesteri hivatalban, Molnár Gábor
szakreferensnél vehetnek át. Nyerteseink: Rózsa Tiborné,
Celldömölk, Sági u. 13. és Árvai Józsefné, Kemenesszentmárton, Úttörô u. 12. Gratulálunk!

Vízszintes: 1. Névelô 2. A folytatás elsô része 11. Uticsomag
13. Méhcsapat 14. Ünnepi édesség 15. Abcug 18. Névutó 19.
Kábítószer 21. Ízesít 22. Motor eleje! 23. KÉ 24. Esni kezd!
25. A közelebbi 26. Tárgyrag 27. Névelô 28. Tréfa 29. A közelebbi 30. –vá, - … 31. Kézi szállítóeszköz 33. A fogon is
képzôdik 36. Tûnik 38. Vizet vesz 39. Kálium 40. Régi 41. Régi korszak 43. Magot hint 45. Délutáni harapnivaló 48.
Intercity 49. Azerbajdzsán fôvárosa 50. Néma sas! 51. Sikítozót 54. … Mail 56. Testünk váza 58. Szolmizációs hang
Függôleges: 1. A folytatás második része 2. Abba az irányba 3. Matematika 4. Sarj, utód 5. - …, -ke 6. Ilyen állat a rák
7. RO 8. Bór 9. Esôcsatorna 10. Zabáló 12. Sportfogadás 16.
EG 17. Volt 20. Az egyik üzletlánc 23. … János, gazdasági
miniszter 25. Kerek szám 28. Omlós 29. Földi gyümölcs 30.
Bûn 32. RL 34. Érzelmet 35. Módi 37. Buzdító szó 42. Apró
44. Értem 46. Bôr alatti szövet 47. Röppálya 49. Meghosszabbított bot! 52. Ili 53. TNO 55. Tetejére 57. SJ 58. Igen,
oroszul 59. Tonna
Beküldendô: a vízszintes 2., a függôleges 1.
Beküldési határidô: július 1.

megválasztásakor minden családdal elültettetett egy-egy fát, szám szerint négyezret, innen a sok szép zöld. Elmondta azt
is, hogy három dolog is összeköti Adát és
Celldömölköt: magyar testvérek maradtunk a népszavazás után is, a kórustalálkozók, valamint az Apáczai Könyvkiadó.
Az adai gyerekek tankönyveikbôl tanulnak, sôt Süle karnagy-tanár munkája
alapján szolmizálnak és fújják a magyar
dalokat a kis nebulók.
Szállodai helyfoglalásunk után estig még
két helyre invitáltak házigazdáink, a fürdôtelepre és a szerb-pravoszláv templomba. A három vízkeverôs medence köré, amibôl az egyik uniós szabványú ötvenméteres, harminc év alatt sokhektáros arborétumot és kôtárat varázsoltak.
Támogatóként megnyerték a helyi tartományi vezetôket, az Adáról elszármazott
vállalkozókat, mûvészeket, politikusokat. Jutalmuk egyszerû és mégis hatásos:
maradandóan, fémtáblás feliratozással
örökítették meg a nevüket ott, ahol létrehoztak valamit adományozóként,
szponzorként vagy gondozóként. A sokszor átépített pravoszláv templom
megôrizte reneszánsz jellegét, 27 méteres kupolája különösen belülrôl lenyûgö-

zô. Freskóikon remekül megférnek egymással az ismert bibliai jelenetek, a bizánci császárok és a szerb királyok. A dús
aranyozás maradandó csillogását a festékbe kevert sok ezer tyúktojás teszi. A
templomtér középrészen teljes szélességében két lépcsôsorral osztott. A fôbejárathoz közelebbi rész koedukált, a szentélyhez közelebbi, felsôbb részen már
csak a férfiak tartózkodhatnak.
Ada barokk stílusú Szentháromság Plébánia Temploma már évek óta helyszíne a
Bárdos-fesztiválnak. A Szentháromságtemplomban Szentháromság-napi misén
énekeltük az idôközben megérkezett többi kórussal Bárdos Missa Tertiáját Süle Ferenc vezényletével. A mise után közvetlenül következett a kórusok bemutatkozása,
a tulajdonképpeni hangverseny, a szentély elôtti részen felállva. A fesztiválnak
díszvendége volt Kempelen Tünde karnagy, a Zenei Hetek mûvészeti igazgatója,
és Esztergályosné Katalin asszony, az Apáczai Könyvkiadó elnökhelyettese. Minôsítésként idézem Ada plébánosának zárószavait: „Az itt elhangzott gyönyörû éneklés valamennyiünk lelkét közelebb emelte
Istenhez.”
»Bartha István
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Éljen a lehetôséggel!
Nyisson vállalkozói számlát
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
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Telefon: 95/394-005
Vönöck, Kossuth L. u. 69/B
Telefon: 95/485-010

Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet

PUCCOS CUCCOS
Minôségi felsôruházat
olcsó áron!
CELLDÖMÖLK, SZÉCHENYI U. 11.

Hirdessen az Új
Kemenesaljában!
Lapunk megbízott hirdetésszervezôje Nagy Antal

Tel.: 95/525-825, 06 20/921-6324

Fogható a kábeltévé-hálózaton
a 159,25 MHz-es frekvencián.

Elbúcsúztak a bölcsôdések

Búcsút vettek bölcsôdéjüktôl a kisgyerekek, akiket ôsztôl már a
város óvodáiban várnak. Június 9-én a kicsik bemutatták
szüleiknek és nagyszüleiknek azt a sok verset és éneket, ame-

lyeket a nevelôiktôl tanultak. Vidáman, néha sírósan, szívet
melengetôen adták át tudásukat, kedvességüket a hozzátartozóiknak és a bölcsôde dolgozóinak.

Megjelentek az idei évi egyéni-,
repülôs és belföldi
nyaraló programfüzetek.
A ciklámen Tourist idei körutas ajánlataiból:
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
PROGRAMJAINK CELLDÖMÖLKI FELSZÁLLLÁSSAL, FÉLPANZIÓVAL ÉRTENDÔEK.
ÚJRA ELKEZDÔDÖTT A VALUTAVÁLTÁS A CIKLÁMEN TOURIST UTAZÁSI IRODÁBAN

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

NET-CELL Kft.
Celldömölk, Kossuth L. u. 18.
Tel.: 95/424-472, 06 20/938-9000

