AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT.
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Vulkán fürdô Celldömölk

CELLI-UDVARHÁZ BT.
I N G A T L A N

A VULKÁN FÜRDÔ kibôvült
szolgáltatási körrel várja
a kikapcsolódni, gyógyulni és
sportolni vágyókat!
Kedvezményes belépôárainkkal jelenleg a jakuzzi, a meleg vizes kiúszós
ülômedence, beltéri úszómedence áll vendégeink rendelkezésére. Májustól, a szabadtéri gyermek csúszdamadence, júniustól pedig a 560 m2-es
kültéri élménymedence és szabadtéri gyermek pancsoló-medence is változatlan árakon lesz látogatható!

Felnôtt jegyek már 450 forinttól!
Gyermekeknek, nyugdíjasoknak és családdal
érkezôknek további kedvezmények!

Továbbra is folyamatosan indítjuk
4–8 fôs úszásoktatásainkat
minden korosztályban, kezdôk és
haladók számára egyaránt.
Bôvebb felvilágosítás tanfolyamainkról:
95/525-070-es vagy a 70/940-72-78-as
telefonszámon kapható.

9500 Celldömölk, Sport utca 8.
www.vulkanfurdo.hu • 95/525-070

A J Á N L A T A :

Celld-ön Celldömölkön, frekventált helyen
lévô családi ház eladó. Ir.ár: 18 M Ft.

Kemeneskápolnán részben felújított, 2
szobás családi ház eladó. Ir.ár: 3,1 M Ft.

Celld-ön 3 szoba+étkezôs családi ház, 2 garázzsal melléképülettel eladó. I.ár: 15,5 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: 12 M Ft

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

Bögötén 2 szobás családi ház gáz+vegyes tüzelésû központi fûtéssel eladó. I.ár: 8,2 M Ft

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

Celld-ön 1 szobás belvárosi lakás eladó.
Ir.ár: 5 M Ft.

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház, frekventált helyen
eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Nagysimonyiban 2 szobás családi ház eladó:
Ir.ár: 4 M Ft.

Nagysimonyiban, a régi napközis konyha és
étterem épülete eladó. Ir.ár: 7 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 családiház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 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.

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

Celld-ön 2 szoba+nappalis cs. ház eladó.
Ir.ár: 9,5 M Ft

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

Sárváron 2x918m2-es, zártkerti telek eladó.
Ir.ár: 2,9 M Ft.

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

Celldömölkön 3 szobás családiház 700 m2
telken eladó. Ir.ár: 10,9 M Ft

Egyéb: Vönöckön 2 szobás családi ház eladó. Ir.ár: 3,5 M Ft. • Jánosházán 3 szobás családi ház eladó. Ir. ár: 4,5 M Ft. • Köcskön 2 szobás, felújított családi ház eladó. Ir. ár: 6,9 M
Ft. • Borgátán építési telek eladó. Ir.ár: 1.9 M Ft. • Marcalgergelyiben 3 szobás családi ház
eladó. Ir ár: 14,5 M Ft. • Celldömölkön 4 szobás családi ház, garázzsal 1000 m2-es eladó.
Ir.ár.: 16,5 M Ft. • Jánosházán 2 szobás cs. ház szép állapotban, gondozott kertben eladó.
Ir. ár: 7,5 M Ft. • Nagysimonyiban 3 szobás, teljesen felújított cs. ház parkosított udvarral,
dupla garázzsal eladó. Ir.ár: 18,5 M Ft. • Kemeneskápolnán 3 szobás családi ház eladó. I.
ár: 6,5 M Ft. • Celldömölkön 3 szobás családi ház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 10,9 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

Bruttó árak! *„Éjszakai Sztráda” szolgáltatásunk, külön megrendelésre vehetô igénybe! **Két éves szerzôdésre vonatkozó árak! 2006. április 1-jétôl érvényes!
***Csoportos kedvezmény: diák, vasúti, közalkalmazott, köztisztviselô és rendôrségi dolgozók esetén, 10 ill. 20% kedvezményre jogosult!
A tájékoztatás nem teljes körû, részletekért keresse ügyfélszolgálatunkat a Celldömölk, Kossuth L. u. 16 sz. alatt Tel.: 95/423-423 • www.cellkabel.hu

»JEGYZET

Tavaszi
gondolatok
Kiböjtöltük a hosszúra nyúlt telet. A
tavasz is nehezen akart érkezni –
mindig csak hitegetett bennünket –,
de úgy tûnik, most visszavonhatatlanul itt van. Amikor e sorokat
írom, már néhány napja hétágra
süt a nap, és kellemesen meleg az
idô. Öröm hallani ismét a madarak
csicsergését, látni a zöldülô, virágzó fákat. A hölgyek levetették a
meleg téli ruhákat, és tavaszi színekben pompáznak, a srácok is
„fickósabbak” lettek. A természettel együtt megszépült minden és
mindenki. Elmúltak a nyomasztó
hetek és hónapok, amelyek morcossá, mogorvává tették az embereket. Végre mosolygósak lehetünk
– talán.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Nyílik
az expó
Ünnepélyes megnyitóval kezdôdik
a Kemenesaljai Expo és a majális
rendezvénysorozata április 28-án
15.30 órakor a mûvelôdési központ
elôtti téren. A szabadtéren már 15
órakor elkezdôdnek a bemutatók, a
programok egész hétvégén és május 1-jén is tartanak.
A részletes programot és a kiállítás
résztvevôit az expóra kiadott újság
tartalmazza. Napközben különbözô
bemutatókat, elôadásokat láthat a
közönség. Esténként a fiatal és az
idôsebb korosztály tagjai szórakozhatnak a koncerteken, amelyeken
fellép a Juice zenekar, Torres Dani,
Szûcs Judit, az Irigy Hónaljmirigy.
Lesz görög est táncházzal, kézmûves- és divatbemutató. A közönség
megízlelheti a Ság hegyi borokat, a
Wewalka cukrászüzemi termékeit,
a segítô szándékú emberek adhatnak vért. A rendezvény ideje alatt
kirakodóvásár, játszóház és szabadtéri játékok várják az érdeklôdôket.
Az expó nyitva tartási ideje alatt
tombolajegyeket is lehet vásárolni.

Folytatja a koalíció
Tizenhat év után elôször a kormányzás folytatására szavaztak a magyarok. Az országgyûlési választások
második fordulója után eldôlt: az
eddigi koalíció szerezte meg a mandátumok többségét.
Megalakulhat a második Gyurcsánykormány. Április 23-án, a 2006-os országgyûlési választások második fordulójában Celldömölkön már nem
szavaztunk, az ország 110 egyéni választókerületében azonban urnához
járultak a szavazópolgárok. A második választási fordulóban kevesebben
mentek el szavazni, mint az elsô fordulóban, április 9-én. 64,36 százalékos volt vasárnap a részvétel, az ekkor választásra jogosult 4 millió 975
ezer 327 választópolgárból 3 millió
202 ezer 954-en adták le voksaikat.
A szavazás eredményeképpen a Magyar Szocialista Párt 186 mandátumot,
a Szabad Demokraták Szövetsége 18
képviselôi helyet, a két párt közös jelöltjei további hat helyet kapnak az új
parlamentben, így együttesen 210 fôs
többséget alkotnak. A Fidesz-KDNP
164, a Magyar Demokrata Fórum 11
mandátumot szerzett, és egy független jelölt is képviselôi helyhez jutott.
Az eredmény egyelôre nem hivatalos,
csak tájékoztató adatokat közöl az Országos Választási Bizottság, mivel a
hét végéig várni kell a külképviseleteken és a választókerületenként egyegy szavazókörben leadott voksok
összeszámlálására. A feldolgozottság
így 98,38 százalék. Az azonban bizonyos, hogy a még meg nem számlált
voksok számát tekintve az eredmény
jelentôsen már nem változik, csak némileg módosulhat. A kérdés már csak
az, hogy a szocialista párt abszolút

celldömölkön csak az elsô fordulóban voksoltunk

többséget szerez-e, vagy a szabad
demokraták mandátumai is szükségesek-e a kormányzáshoz.
A részeredmény szerint a választókerületünkben a Magyar Szocialista Párt
jelöltjeként induló Szabó Lajos is listás mandátumhoz jutott, így ô is tagja lehet az új országgyûlésnek. Választókerületünk egyéni, fideszes
képviselôje, Kovács Ferenc már az elsô választási fordulóban megszerezte
a szükséges többséget.
Hivatalos végeredményt csak április
29-e után hirdetnek. Sólyom László
köztársasági elnök a választás éjszakáján azt hangsúlyozta: mihamarabb
megkeresi a miniszterelnök-jelölteket, illetve a pártok vezetôit, hogy
minél hamarabb megalakulhasson az
új kormány. Gyurcsány Ferenc a választási gyôzelem után arra helyezte
a hangsúlyt, hogy nem a hatalom
számít, hanem a felelôsség. A gyôztesnek az a fontos felelôssége, hogy
a gyôzelemmel egész Magyarország
nyerjen – mondta.
»TULOK GABRIELLA

Az ötvenötödik kormányfô
Magyarország elsô magyar miniszterelnöke Batthyány Lajos volt, akit 1848. március 17-én neveztek ki. Vele kezdôdik
azoknak a sora, akik több mint másfél
évszázadon át a mindenkori magyar kormány élén álltak. Batthyány Lajos 1849.
október 2-ig töltötte be a posztot, amikor
is visszaadta a sárvári képviselôi mandátumot, és beadta lemondását a királyhoz.
A magyar miniszterelnökök között Vas
megyei származású volt Széll Kálmán, aki
Gasztonyban született. Többször volt a
megye alispánja, majd fôispánja, a szentgotthárdi kerület országgyûlési képviselôje
lett. 1899. február 26-tól 1903. június 27ig töltötte be a kormányfôi posztot. Egy

másik Vas megyei, egykori miniszterelnök
Bárdossy László Szombathelyen született.
1941. április 3-tól 1942. március 7-ig volt a
kormány vezetôje.
Az új Magyar Köztársaság elsô miniszterelnöke Antall József volt 1990. május 22-tôl
haláláig, 1993. december 12-ig. Ôt követte
Boross Péter 1993. december 21-e és 1994.
július 15-e között, majd 1998. július 8-ig
Horn Gyula, 2002. május 27-ig Orbán Viktor,
2004. augusztus 25-ig Medgyessy Péter.
Gyurcsány Ferenc a magyar miniszterelnökök
sorában az ötvenötödik. 2006 tavaszán
másodszor is kormányt alakíthat: elôször ciklus közben lett kormányfô, most választásokon kapott felhatalmazást.
»TULOK G.
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Spanyol befektetôk a fürdônél
Spanyol befektetôk érdeklôdnek a
Vulkán fürdô körül lévô területek
iránt. A témáról rendkívüli zárt testületi ülésen, április 20-án tanácskozott a képviselô-testület.
Az elmúlt évben mintegy ötven-hatvan befektetôvel tárgyalt a város vezetése a fürdôt övezô területek
eladásáról, a létesítmény üzemeltetésérôl. Egy spanyol befektetôi csoport egy budapesti cégen keresztül
tett az önkormányzatnak írásos ajánlatot a fürdô körül lévô tízhektáros
területet megvásárlására, valamint a
fürdô üzemeltetésének átvállalására
– tudtuk meg Fehér László polgármestertôl a rendkívüli ülés után.
A képviselô-testület zöld utat adott
az elképzelések megvalósításához,
azzal a kikötéssel, hogy négy éven
belül el kell kezdeni az építkezést. A
tízhektáros területet háromezer forint plusz áfa négyzetméteres áron
adják el. Elôször a szerzôdéseket készítik elô jogászok, ügyvédek bevonásával. Szerzôdésbe foglalják, hogy
ha mégsem kezdôdik meg idôben az
építkezés, akkor ugyanezen az áron
az önkormányzatnak visszavásárlási
joga van. A tízhektáros terület a benzinkút mellett, a volt használtcikkpiac és a salakos focipálya, a régészeti feltárásból megmaradt földku-

pacok mintegy hathektáros területét
jelenti, illetve a fürdônél a szabadtéri medencékhez közel lévô négyhektáros területet érinti.
Az elképzelések szerint üzletek, szolgáltatások kerülnének a Sági út melletti területekre, illetve a fürdô közelében apartmanházak, szálloda és étterem építését szeretné az önkormányzat. Fehér László elmondta,
hogy a tervek szerint a fürdô üzemeltetését tízéves idôtartamra vállalná át
a befektetô, az idôintervallumot késôbb meg lehet hosszabbítani. Május
22-e a határideje a szerzôdések elkészítésének, akkor a fizetendô összeg
20 százalékát kell letétbe helyeznie,
majd hatvan nap múlva a teljes vételárat ki kell fizetnie a befektetônek. A
polgármester hangsúlyozta, hogy a
tárgyalássorozat során megfogalmazódnak az ajánlatok és az elvárások,
majd az aláírással és a pénz kifizetésével realizálódik a szándék.
Hozzátette: a fürdô körüli összes területre az önkormányzatnak van elôvételi joga. Így, a területeket összefogva, könnyebb a folyamatos érdeklôdôkkel tárgyalni, mintha több kisebb
területet kínálnának eladásra a magántulajdonosok. A magántulajdonban lévô földeknél is segítik olyan
objektumok létrehozását, ami a város
fürdô- és gyógyturizmusát szolgálja.

Borverseny a Ságon
Megtartotta hagyományos borversenyét a Ság hegy – Kissomlyó
Hegyközség. A bírálóbizottságok április 21-én értékelték a nemes nedûket, az eredményhirdetést a Kemenesaljai Expón rendezik.

szakemberek minôsítették a versenyzô borokat
4

Borosgazdák mutatták be termésüket
a hegyközségi borversenyen. Negyven bortermelô hatvankét – a 2005ös, a 2004-es és a 2003-as termésbôl való – mintája érkezett a versenyre, amelyet a Krisztina Csárdában tartottak. A versenyzô nedûk nagy része
Ság hegyi, kisebb része pedig a Kissomlyóról való – mondta el a borverseny közben Danka Imre, a hegyközség elnöke.
A borminôsítést két bíráló bizottság
végezte, az egyik bizottság elnöke
Kulka Gábor, az Országos Borminôsítô Intézet területi fôfelügyelôje, a
másik bizottsági elnök dr. Bakonyi
László szaktanácsadó volt. A bizottságokban a Somlóról, Tokaj – Hegyaljáról, a Ságról, valamint a Tornai
Pincészetbôl való szakmérnökök,
borászok, szôlészeti vezetôk dolgoztak. Kulka Gábor értékelésekor elmondta, hogy az elmúlt év nem a
legjobb volt a szôlészeknek – borá-

Mindezzel a celldömölkieknek munkahelyeket teremtenek, és az az
óhaj, hogy Celldömölk és Alsóság
összeépüljön, szintén felgyorsulhat.
A város vezetôje arról is szólt, hogy a
fürdô második ütemét április végén
kell átadni. A mûszaki átadásra, illetve a próbaüzemre egy hónapja van
az építônek. Bár a téli idôjárás kissé
gátolta az építôket, ez csupán néhány napos kését okozhat. Így június
elsô napjaiban lehetne indítani a
nyári üzemmódot. Az önkormányzat
és a Vas Megyei Sportigazgatóság közös tervei szerint június elsô napjaiban Celldömölkön rendezik a megyei
sportnapot, amit összekötnek a fürdô
szabadtéri létesítményeinek átadásával. A fürdôben, valamint a város
sportpályáin szerveznek rendezvényeket több sportágban az iskolásoknak, a város lakóinak. A megye lakossága így jobban megismerheti a celldömölki fürdôt, közülük bizonyára sokan lesznek majd visszatérô vendégek. Fehér László arról is beszámolt,
hogy hamarosan az ötvenezredik
vendéget köszönthetik a fürdôben.
Az egyéves mûködésre hetvenezer
vendéget prognosztizáltak, de a nyári üzemmód indulásával a szeptemberi évfordulóig jóval az elôrejelzések fölött lesz a vendégek száma.
»TULOK GABRIELLA

szoknak, mivel a nyár kissé hûvös,
csapadékos volt. Aki korán leszedte
a szôlôt, annak éretlen maradt, aki
nem tudta megvédeni, annak beteg
lett, de akinek sikerült, annak szép
bora lett. A borok minôsítésével
kapcsolatban kiemelte: azt nézik,
amit a fogyasztónak is nézni kell.
Elôször a külalakot, a bor színét, tisztaságát, utána az illatot, az intenzitását, majd kóstoláskor döntik el,
hogy milyen a zamata, a karakteressége, a finomsága a bornak.
Dr. Bakonyi László szerint a versenyzô fajta tiszta borok, a vegyes borok
és a cuvéek is arról tanúskodnak,
hogy az itteni gazdák elkezdtek másként gondolkodni. Korábban jellemzô
volt, hogy a gazda tovább hagyta a
hordóban, kissé elhanyagolta a borát.
Most már olyan borok vannak, amelyek méltán kóstoltathatók lehetnek
nemcsak a szôlôhegyen, hanem a
vendéglátóhelyeken is. A szaktanácsadó a tapasztalok alapján elmondta,
hogy a környékbeli szállodák keresik
a minôsített, palackban is megmutatható itteni borokat.
»T.G.

Anyák
napjára
Magzatok beszélgetnek
B. – Te hiszel a születés utáni életben?
A. – Természetesen. A születés
után valaminek következnie
kell. Talán itt is azért vagyunk,
hogy felkészüljünk arra, ami
ezután történik.
B. – Butaság, semmiféle élet nem
létezik a születés után. Egyébként is, hogyan nézne ki?
A. – Azt pontosan nem tudom, de
biztosan több fény lesz ott,
mint itt. Talán a saját lábunkon
fogunk járni, és majd a szájunkkal eszünk.
B. – Hát ez ostobaság! Járni nem
lehet. És szájjal enni – ez meg
végképp nevetséges! Hiszen mi
a köldökzsinóron keresztül táplálkozunk. De mondok én neked
valamit: a születés utáni életet
kizárhatjuk, mert a köldökzsinór
már most túlságosan rövid.
A. – De, de, valami biztosan lesz.
Csak valószínûleg minden egy
kicsit másképpen, mint amihez
itt hozzászoktunk.
B. – De hát onnan még soha senki
nem tért vissza. A születéssel az
élet egyszerûen véget ér. Különben is az élet nem más, mint
örökös zsúfoltság a sötétben.
A. – Én nem tudom pontosan,
hogy milyen lesz, amikor megszületünk, de mindenesetre
meglátjuk a mamát, és ô majd
gondoskodik rólunk.
B. – A mamát? Te hiszel a mamában? És szerinted ô mégis hol
van?
A. – Hát mindenütt körülöttünk!
Benne és neki köszönhetôen
élünk. Nélküle egyáltalán nem
lennénk.
B. – Ezt én nem hiszem. Én soha,
semmiféle mamát nem láttam,
tehát nyilván nincs is.
A. – No, de néha, amikor csendben vagyunk, halljuk, ahogy
énekel, és érezzük, ahogy simogatja körülöttünk a világot.
Tudod, én tényleg azt hiszem,
hogy az igazi élet még csak
ezután vár ránk!

Véradó fiatalok
Középiskolások számára szerveztek
véradást április végén. A fiatalok
között sokan elôször segítettek ily
módon embertársaikon, többen a
családi hagyományt követték.
A Vas Megyei Vöröskereszt városi szervezete a celldömölki kórház vérellátó
osztályával szervezett középiskolások
számára véradást. Bár elôzetesen aggodalmat okozott, hogy mennyire fogékonyak a fiatalok a másokon való
segítésére, a megjelentek száma azt
tükrözi, hogy lesz utánpótlása a véradóknak. Erre szükség is van, hiszen a
jelenlegi véradók korosodnak, egészségi állapotuk romlik, így a fiatalabb
korosztályt kell megszólítaniuk, és
megnyerniük a nemes célra.
A város két középiskolájából – a gimnáziumból és a szakközépiskolából –
Mátis Katalin, a Vöröskereszt területi
titkára elôzetes szervezése alapján
huszonöten jelentek meg a véradáson. Közülük a kötelezô elôzetes vizsgálaton kettôt kiszûrtek, így huszonhárman nyújtották oda karjaikat a
vérellátó dolgozóinak. A középiskolás
fiatalok nagy része most adott elôször vért, hiszen ebben az évben töltötték be a tizennyolcadik életévüket, de voltak közöttük olyanok, akik
már harmadszor, negyedszer jelentek meg véradáson. Tettüket befolyásolta egyrészt a szándék embertár-

középiskolások adtak önként vért

saikon segíteni, vérüket felajánlani
arra, hogy azt gyógyító céllal használják fel. Másrészt a vérvételt megelôzô vizsgálat egyfajta kontroll a saját egészségük tekintetében is.
A középiskolásoknak évente egyszer
szerveznek ilyen akciót a dr. Liposits
Andrea fôorvos által vezetett vérellátó osztályon, a Kemenesaljai Egyesített Kórházban. Ez együttmûködést kíván az iskoláktól is, hiszen az ô hozzájárulásuk is kell ahhoz, hogy a gyerekek a délelôtti órák terhére vehessenek részt a véradáson. A véradók és
az osztály dolgozói közötti nagyon jó,
személyes kapcsolatok alakultak ki,
így remélik, hogy továbbra is gyarapodni fog a véradók száma.
»T.G.

Tárlat a fürdôben
Kiállítás nyílt a Vulkán fürdô konferenciatermében. Az intézmény vezetése
a kemenesaljai alkotók számára kíván
kiállítási lehetôséget biztosítani. A sorozat elsô bemutatkozó amatôr alkotója Horváth Zoltán, a fürdô mûszaki
vezetôje. Bár ô nem kemenesaljai, hiszen Sárváron él, de Bakó István, a
fürdôt üzemeltetô Városgondnokság
vezetôje szerint nem lehetett volna
alkalmasabb kezdete a fürdôbeli tárlatsorozatnak. A kiállítást Fehér László
polgármester nyitotta meg, méltatva
a kezdeményezést és az alkotót.
Horváth Zoltán elmondása szerint
gyerekkora óta fest, tizenöt éve olajfestékkel készíti alkotásait. Kedvelt
témái a tájképek, de portrékat és
csendéleteket is vászonra visz. Több
önálló és csoportos kiállítása volt az
ország több városában. Kedveli a falfestést is, az egervölgyi graffity-fesztivál elsô nyertese volt, de keze nyomát városában, Sárváron is fel lehet

a tárlat megnyitóján az alkotóval, horváth zoltánnal (jobbról)

fedezni több falfestésen, mint például a sárvári fürdôben. Kemenesalja
sok mûvészt és amatôr alkotót ihletett. Talán hamarosan a fürdô közelségében lévô Ság hegy Horváth Zoltánt is festésre bírja. A kiállítás két
hétig látogatható.
»T.G.
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Varázslat a gondolán
Ôsbemutatót tartott a színházi világnap, március 27-e, alkalmából a
Soltis Lajos Színház. A közönség
Gianni Rodari A varázslatos gondola
címû meseregényének színpadi változatát láthatta.
Gianni Rodari itáliai gyermek- és ifjúsági író, aki tevékenységével az olasz
gyermekirodalom nagy megújítója
fotó: völgyi lászló

olasz vígjátékot mutatott be a soltis társulata

címet érdemelte ki. A varázslatos
gondola címû meseregényét Katona
Imre fordította magyarra, és színpadra alkalmazta. A mû cselekménye a
17. századi Velencében játszódik,

melyet benépesítenek az itáliai bohózat, a commedia dell’arte ismert
és közkedvelt típusai. A darab középpontjában, Musztafa, a bagdadi kalifa
fia áll, aki az ólombörtön foglyaként
szerepel. Az ô kiszabadítása körül bonyolódik a történet. A darabban feltûnik még Pulcinella, a nápolyi zsebtolvaj, Pantalone, az álnok és zsugori
kereskedô, a szép Colombina, Omár
Bakuk a hírhedt kalózvezér, valamint
régi ellenfele, a dadogós Tartaglia
kapitány. Fôszereplôként jelenik meg
Arlecchino, a furfangos éhenkórász,
aki már a mû elején üldözôbe veszi a
Velence lagúnáinak útvesztôiben sikló kísértetgondolát, hiszen, ha
utoléri, busás jutalom üti a markát. A
váratlan fordulatok és cselvetések, a
szökések és üldözések, a szerepcserék és meglepetések szövevényére
épülô komédia a gyerekektôl az idôsebbekig, minden korosztály számára
felhôtlen szórakozást nyújthat.
A commedia dell’arte figurák megelevenítésére tavaly október eleje óta
folyamatosan készültek a soltisosok.
Életre keltésükhöz többféle speciális
jártasságra van szükség, így különleges mozgás és beszéd tréninggel készültek fel a színészek Katona Imre
irányításával a nem éppen könnyû
feladatra. A történet szereplôi végig

Egy vasi író álmai
Író-olvasó találkozóra várták az érdeklôdôket április 4-én a Zöld Csésze étterembe. A
rendezvényen Simon József, a jelenleg Budapesten élô, de Bejcgyertyánosról származó szerzô mutatta be Álmok völgye címû novelláskötetét. A mû a mai, fiatalabb
generációk számára gyûjti össze a néhány
évtizeddel ezelôtt még létezô falusi világ
szokásait bemutató édes-keserû élményeket. A könyvben szereplô történetek az író
személyes sorsán keresztül mutatják be a
falu és a város értékrendjének összecsapását, az utóbbi végérvényesnek tûnô felülkerekedését, valamint annak drámai következményeit. Simon József mûve keletkezésének körülményeirôl elmondta, hogy
a reggeli kávézások közben kollégáit a
gyermekkorában megtörtént, régi eseményekkel szórakoztatta, nagy tetszést aratva
körükben. Az ô javaslatukra papírra is vetette ezeket, így született meg a novellás6

maszkot viselnek. A maszk maga a
szerep, ennek kölcsönöz testet és
személyiséget a színész, és adja hozzá a hangját – mondta el Katona Imre. A leginkább a pantomimhoz hasonlító, sok gyakorlást és erôs fizikai
készenlétet kívánó testbeszéd és
testjáték igazi kihívás volt a színészek
számára.
A darabban hét színész tûnik fel
ugyan, de ôk heten huszonnégy szerepet testesítenek meg, amit Hajas
Kiss Anikó mesteri maszkjaival sikerült tökéletesen megoldani. A gyönyörû jelmezek Szákovics Judit munkáját dicsérik. Mivel a commedia dell
’arte társulatok általában kocsmákban és vásártereken játszottak, a hagyományokat követve, a kamaraszínházban sem volt szükség különösebb
díszletekre. A darab érdekessége,
hogy a játszó személyek a cselekmény zajlása közben maszk nélkül,
mesélve vázolják a szituációkat, és
azt is elárulják, hogy abban a pillanatban éppen kit vagy mit testesítenek meg, aztán újra felrakják a maszkot, és folytatódhat a történet.
Idén A varázslatos gondola áll elsô
helyen a Soltis Színház repertoárjában, így a celli közönségen kívül a
környékbeli, illetve a távolabbi vidékeken élô színházkedvelôk is megtekinthetik az itáliai bohózatot. A darabbal több nemzetközi fesztiválra is
készülnek a Soltis tagjai.
»REINER ANITA

Tábori felhívás

kötet. A szerzô sajnálatát fejezte ki, hogy
az a régi világ már örökre elmúlt, csak
annyi maradt belôle, amit emlékeiben ôriz.
Ezért könyvbemutatóival inspirálni szeretné az embereket arra, hogy ôk is írják meg
a saját falujukban megesett kedvenc történeteiket. A régi idôkben a falu legfôbb sajátossága volt, hogy maga teremtette az
ünnepeit, mítoszait, és ezt a már-már feledésbe merülô, jó vidéki szokást kellene
visszahozni a mai életünkbe, hiszen megérdemeljük, és a falu is megérdemli – mondta el a könyv írója. Az író-olvasó találkozón
a szerzôvel érkezett vers- és énekmondók
is közremûködtek. Az esten Simon József jó
hangulatú anekdotázásai mellett egy pesti
színészbarátja tolmácsolásában az Álmok
völgyébôl is hangzottak el részletek, így
váltak még átélhetôbbé, emberközelibbé a
könyvben szereplô megtörtént események.
»REINER A.

A Soltis Lajos Színház meghirdeti
IX. Nemzetközi Rendezôket és
Színjátszókat Képzô Táborát. A
tábor idôpontja: 2006. július 715. Helye: Celldömölk – Alsóság.
Várható költség: kb. 20 000 Ft
(pályázati siker függvénye). A
tábor tanárai: Ecsedi Erzsébet színmûvész, rendezô, Kelemen Márta beszédtanár, Michael Mehlman
színész, rendezô, Szirtes András
filmrendezô, Solténszky Tibor
rendezô, dramaturg, Herczeg Tamás színész. Jelentkezni egyénileg vagy csoportosan lehet a
színház elérhetôségein:
soltisszinhaz@cellkabel.hu,
95/521-050, Celldömölk 9500,
Dr. Géfin tér 1. Jelentkezési határidô: 2006. május 16.

»
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Elsôsegélynyújtásból versenyeztek
Komoly szakmai ismeretekrôl adtak
számot az általános iskolások a területi elsôsegélynyújtó versenyen,
amelyen az Eötvös iskola diákjai
szerepeltek a legjobban.
Öt általános iskolás csapat vett részt
a kistérségi elsôsegélynyújtó versenyen, amelyet a Magyar Vöröskereszt
celldömölki területi szervezete rendezett. Az idôjárás miatt az eredetileg terepre, a Ság hegyre tervezett
megmérettetést a mûvelôdési központban tartották meg. A résztvevôket és felkészítôiket Mátis Katalin, a
Vöröskereszt területi titkára és a
szakmai zsûri tagjai köszöntötték. Az
ötfôs csapatoknak elméleti és gyakorlati ismeretekrôl kellett számot
adniuk. A diákok elôször egy totót
töltöttek ki, amelyben az elsôsegélynyújtással kapcsolatos tudnivalókról
számoltak be. A forgószínpadszerû
megoldással lebonyolított gyakorlat

során három helyszínen bizonyították
rátermettségüket a fiatalok. A szimulációs gyakorlatokban egyebek mellett eszméletlen betegrôl kellett gondoskodniuk, vérzô fület, lábtörést,
nyitott hasi sérülést kellett ellátniuk.
Bemutatták, hogyan kell befúvásos
lélegeztetést alkalmazni, beteget
hordágyra helyezni, gondoskodta az
ál-sérültekrôl. A zsûri tagjai kérdésekkel segítették a bizonytalanabbakat, így a gyerekeknek könnyebben
eszükbe jutottak a tanultak. A verseny végén a három celldömölki, a
jánosházi és a kenyeri iskola diákjai
egy újabb totót töltöttek ki, amelyben a vöröskeresztes ismeretekre
kérdeztek rá. A megmérettetésen az
Eötvös Loránd Általános Iskola csapata szerepelt a legeredményesebben,
második lett a Gáyer Gyula Általános
Iskola csapata, a harmadik helyen
pedig a kenyeri Fekete István Általános Iskola diákjai végeztek. Az elsô-

Késik a rekonstrukció
Késik a mûvelôdési ház felújításának
kezdete. A munkálatokra, amelyhez
címzett támogatást nyert a város, új
közbeszerzési pályázatot írtak ki.
Címzett állami támogatásként nyert több
mint négyszázmillió forintot a város a mûvelôdési központ és könyvtár épületének
felújítására. A rekonstrukció az épület külsô és belsô felújítását, átalakítását jelenti
majd. A pályázati eredményt tavaly nyáron
hirdették ki, és 2007 év végét jelölték
meg befejezési határidônek. Az önkor-

mányzat lefolytatta a közbeszerzési eljárást, amelynek során egy pályázó cég volt
a munkálatok elvégzésére. A képviselôtestület legutóbbi ülésén számoltak be arról, hogy idôközben a jelentkezô cég
visszaadta a pályázatot, nem kívánt szerzôdést kötni. Ennek oka az lehet, hogy a
megjelölt mûszaki tartalmat teljesen nem
lehet megvalósítani a rendelkezésre álló
összegbôl, ezért abból le kellett faragni.
A közbeszerzési bizottság javaslatára a
képviselô-testület úgy döntött, hogy az
újabb kiírásban a folyamat gyorsítása

Versek a költészet napján
A magyar költészet napja és egyben József
Attila születésnapja, melyet 1964 óta ünnepelünk, április 11-e. A Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány és a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtár e jeles
napon rendezte meg ismét a mára már hagyománnyá váló Dukai Takács Judit szavalóversenyt. Az idén is sok versszeretô fiatal indult a megméretetésen. Két csoport
volt korosztály szerint, az általános iskolások, ôk nagyobb létszámmal képviseltették magukat, illetve az idôsebb korosztály.
A zsûri a díjkiosztón hangsúlyozta, hogy a ki-

sebbek között szinte mindenkinél magabiztos verstudást tapasztaltak, és nem hiányzott
az elôadáskészség sem. Az idôsebbek sem
könnyítették meg a döntést a zsûrinek, akik
egyedül a versválasztást kifogásolták néhány esetben. Ezt azzal indokolták, hogy akkor lehet egy verset igazán átélni és átadni
a hallgatóságnak, ha teljesen magukat tudják mutatni a vers elôadásában a tanulók.
A 14 év alattiak kategóriájában Görög Máté, a Szent Benedek iskola diákja lett az elsô, második helyezést Szabó Dorottya, a
Gáyer iskola tanulója, harmadik helyezést

a diákok szakavatott kezekkel látták el a sérüléseket

segélynyújtó verseny megyei fordulóján – amelyet április 29-én, a mentôk és vöröskeresztes világnap programsorozat részeként rendeznek
meg Répcelakon – az Eötvös iskola
diákjai képviselik Celldömölköt és a
kistérséget.
»T.G.
miatt egyfordulós meghirdetést és egyben
pályázattételt kérnek. Ebben a címzett mûszaki tartalommal megegyezô összeg szerepel, emellett négy opciós kitétel szerepel a pályázatban. Ezek között van, hogy
menekülô lépcsôházat építenek, amely
egyben az épületben majd helyet kapó
mozinak külön lejáratot is biztosít. (Az
épületben mûködô mûvelôdési központnak és a könyvtárnak egy fôbejárata lesz
majd, és belsô lépcsôkön valósul majd
meg a közlekedés.) Kitétel a kiírásban
ezúttal az is, hogy a mozit és a televíziós
stúdiót csak építészetileg, berendezések
nélkül készítik el. Az épületet azonban így
is jövô év tavaszán szeretnék átadni.
»T.G.

Horváth Melinda, a Gárdonyi iskola tanulója ért el. Különdíjat kapott Kiss Noémi, a
Szent László iskola diákja. A 14 év felettiek
kategóriájában a sárvári Vecsey Anna ért el
elsô helyezést, második lett Kurucz Tünde,
harmadik Smidéliusz Dalma, mindketten a
celldömölki gimnázium diákjai. Ebben a kategóriában Németh Rékát, az Eötvös iskola
tanulóját jutalmazták különdíjjal.
Az ünnepségen kiemelt vendégként vett
részt Lôrinczszegedi Judit, akinek édesanyja Dukai Takács Judit leszármazottja. Beszédében dicsérte a versmondókat, s hangsúlyozta, milyen fontos is a szép beszéd, a
versmondás, hisz a nyelvnek színt ad.
»HORVÁTH HENRIETTA
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Megyei kitüntetett
Vas Megye
Önkormányzata Szolgálatáért egészségügyi tagozat elismerésben részesült Csótár
Csaba, a Vöröskereszt
celldömölki,
nyugdíjba vonult területi titkára.
Csótár Csaba 1968. december 15-én
járási vöröskeresztes titkárként kezdte meg tevékenységét Celldömölkön,
és ebben a beosztásban tevékenykedett egészen nyugállományba vonulásáig, bár a titulus elnevezése az
idôk folyamán változott. Mindenkor
hozzá tartozott a véradások szervezése a vérellátó állomással közösen, a
társadalmi elsôsegélynyújtás, a tisztasági mozgalom szervezése, értékelése, az iskolai tisztasági mozgalom
és a tizenhat polgári védelmi szakasz
kiképzése, felszerelése, bemutatóik,
versenyeik szervezése is még a ko-

rábbi idôkben. Számtalan elôadást
szervezett orvosok bevonásával a káros szenvedélyek csökkentése és
megelôzése valamint a környezetvédelem érdekében. Ott volt 1989-ben
a romániai forradalom idején a segélyszállítók között, a Kárpátaljai és a
Tisza-vidéki árvízkárosultak megsegítésénél. 1986 és 1993 között ô volt a
TIT városi tikára is. Ebbôl az idôszakból a nyelvi táborok eredményességére emlékezik a legszívesebben.
Az ô szervezésében ért el többek között a kesztyûgyár polgárvédelmi
szakasza országos elsô, az Eötvös iskola elsôsegélynyújtó és Kenyeri csecsemôgondozó csapata kiváló országos helyezéseket. Ám arra a legbüszkébb, hogy mûködése alatt a térítésmentes véradás mindig megyei, sôt
országos szinten is a legjobbak közé
tartozott. Eredményes munkásságát
számtalan kitüntetés, oklevél és
egyéb elismerés is bizonyítja. Felelôsségteljes munkájában családja
mindenkor támogatta.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Az ország gyorsíróbajnoka
Országos bajnok lett gyorsírásból Kovácsné Horváth Andrea. Rendszeres
kiváló szerepléseivel, elôkelô helyezéseivel a Mesterfokú Gépíró Diplomát is
megkapta. Többször lett magyar bajnok, kétszer szerepelt nemzetközi
gyors- és gépíróbajnokságon, járt a
2003-as római és a 2005-ös bécsi világbajnokságon. Február végén Buda-

pesten rendezték az idei gyorsíró bajnokságot, Andrea ezen és a márciusi
gépíróbajnokságon is részt vett.
Gyorsírásból 38 versenyzô között szerezte meg a bajnoki címet. Nyolcperces szöveget tett át gyorsírásba 300
szótagos végsebességgel. Gépírásból
66-an versenyeztek, ott 13536 leütéssel lett hetedik helyezett. Összetettben a dobogó második helyét szerezte meg. A Mávépcell Kft. ügyintézôje
mindegyik eredménnyel elégedett,
igazán azonban a most kapott Mesterfokú Gépíró Diplomára büszke. Ezt a
diplomát az kaphatja meg, aki három
egymást követô bajnokságot megnyer, vagy három bajnokságon teljesít
percenként 450 leütés felett, Andreának ez utóbbi sikerült.
Bár napjainkban kevés iskolában tanítják a gyors- és gépírást, Andrea
szerint a jó gyors- és gépírókra ma is
szükség van. A szakma csúcsa a Parlamentben dolgozni, de gyorsíró irodákban, ügyészségeken, bíróságokon
is keresik a gyakorlott gyorsírókat.

kovácsné horváth andrea mesterfokú diplomát kapott

»TULOK G.
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Javítják
a stadiont
Ha a CVSE-stadion a jelenlegi állapotában maradna, a 2006-2007es bajnokságban már nem játszhatna rajta a labdarúgócsapat.
Ennek megelôzése végett a Nemzeti Sporthivatalhoz pályázott az
egyesület, és kapott hatmillió forintot. A részletekrôl Zsámboki
Zoltánt, a CVSE elnökét kérdeztük.
Közismert a városban, hogy 20002001-ben stadionrekonstrukció történt, s ennek során többek között
lebontották a lelátó fölül a tetôszerkezetet is. Ezáltal megszûnt a
lelátó alatti létesítmények – öltözôk, szertárak, vizesblokk – mennyezetének csapadék elleni védelme
is. A beázások és egyéb hibák miatt
a pályahitelesítés során már csak
az idei tavaszi szezon végéig kaptunk engedélyt a stadion használatára. Ha a hibák kiküszöbölése nem
történik meg, az ôsszel már nem
játszhat a csapat a stadionban –
mondta Zsámboki Zoltán.
Hogy ez ne következhessen be, az
egyesület pályázatot nyújtott be a
Nemzeti Sporthivatalhoz. A pályázaton hatmillió forintos támogatást nyertek, ami a 30 százalékos
önrésszel együtt közel nyolcmillió
forint. Az önrész közel felét társadalmi munkából is lehet fedezni.
Sportolók, sportbarátok, helyi vállalkozók közül már sokan felajánlották a segítségüket, de bárki
felajánlását szívesen fogadják.
Emellett segíti az egyesületet az
önkormányzat is.
Az ügyvezetô elnök elmondta,
hogy az összeget a lelátó padló
alatti szigetelésére, az öltözôk,
szertárak, vizesblokk átalakítására
fordítják az ÁNTSZ elôírásai szerint.
A lelátón a tönkrement padok helyett 240 darab kék-sárga mûanyag
széket helyeznek el, lebontják a régi wc-t és környékét. Felújítják
azon a szakaszon a kerítést, és befejezik az edzôpálya világításának
kialakítását is. Augusztus elejéig
mindennek rendben kell lennie.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

» K HU ÁL TT TÚ É R R A

A városháza történetébôl
VOLT MÁR POLGÁRMESTERI HIVATAL A SÁGI UTCÁBAN
Élénk vitáknak voltunk tanúi az elmúlt idôszakban arról, hogy hol épüljön meg az új városháza. Két feltételt
mindenképp figyelembe kellett venni: legyen a központban, és feleljen
meg a kor követelményeinek. A részleteket ismerjük, ezért csak megemlítem – mert a helytörténeti csoport is
foglalkozott a kérdéssel –, hogy a
csoport a volt Hangyabolt helyét tartotta alkalmasnak. Balról a templomhoz vezetô út lezárása a barokk térhez illô épülettel új, minôségi elemet
jelentett volna a tér szempontjából.
Mint ahogy a piacon épülô ház külsô
hatása is érvényesül, hat a térre, bár
az épület beljebb helyezkedik el.
A városi televízión néztem a képviselô-testület ülését, amelyen a városházáról szóló vita két elemét említem. Többen hangsúlyozták: úgy kell
dönteni, hogy az épület elhelyezése
hosszú idôre szól. A tervezô hozzászólásában elhangzott még egy fontos mondat a sétálóutcáról. Ne menjünk el mellette szó nélkül, mert
legalább olyan fontos. Ha nem fontosabb ügyrôl van szó, mint a nélkülözhetetlen városháza. Miért mondom
ezt? Azért, mert a sétálóutca nem
egyszerûen mozgásigényt kielégítô
terület védett környezetben, hanem
ennél sokkal több: életmódot, életvitelt testesít meg, ha meg tud felelni
a feladatának. Jellemzôje az értéktisztelet, magasabb igényszintet
kielégítô fogadókészség szolgáltatási
elemekkel. A polgárosodás fokmérôje is. Bár az anyagi beruházási rész
nem kevés pénzt igényel, mégis ezt

tartom könnyebben megvalósíthatónak az emberi tényezôvel szemben,
ahol bizony sok a tennivaló.
A városháza építése körül voltak gondok máskor is. Koptik apát ideérkezése után az alapot jelentô fakápolnától
indulva ötven év telik el, mire 1787ben községgé tud szervezôdni a település, azóta van bírája, képviselôtestülete. A kezdeti idôben kis létszámú testületrôl volt szó, hisz maga a
község is csak néhány házból állt.
Volt-e önálló székházuk, nem tudjuk,
talán a bíró házában jöttek össze,
(ilyenrôl máshol tudunk), vagy a korban fontos kincstári szerepet betöltô
Sóház adhatott helyet. A számbeli
növekedés és a település gazdasági
jelentôsége nélkülözhetetlenné tette
az önálló városházát. Arról tudunk,
hogy a Sági utcában, a Bárány vendéglô mellett elôbb bérelték, majd
sajátjuk lett az utókor által Herzfeldházként ismert épület.
Az 1848/49-es szabadságharc bukása utáni idôkben nehéz helyzetbe kerültek, ezért 1854-ben a bíró és a
húsztagú testület úgy döntött, hogy a
felgyülemlett adósság kiegyenlítésére – nem lévén más mód – eladják a
városházát. Ismét bérletre szorultak,
majd 1862-ben a templom mellett
építkeztek – az apátsági épülettel
szemközti ház –, amit 1906-ban eladtak a katolikus egyháznak. Megvették a Pick Zsigmond által épített sarokházat, amelyet 1979-ig használtak közigazgatási célokra. (Jegyezzük
meg, hogy 1872-ben rendezték a települések jogállását, ekkor vált ketté
a közigazgatás
és az igazságszolgáltatás,
szûnt meg a
mezôvárosi
besorolás.)
1945-ben
a
szembeni Szekeres-házzal
és a közeli zsinagógával
együtt gyújtogatás áldozatásul
esett.
Gondok voltak
az újjáépítéssel, 650 ezer
a városközpont épületei mellé építik az új városházát

a sági utca képe a korábbi idôkbôl

forintos tervvel álltak elô, benne a
jegyzôlakással. A saját költségvetésükben azonban csak 18 ezer 800 forint volt, és 20 ezer forintos kölcsönt
kaptak. 1950-ben, az elsô tanácsválasztáskor két közigazgatási intézmény jött létre. A községi tanács a
helyi, a járási tanács a területi irányításra, utóbbi magába olvasztott néhány nagy múltú önálló hatóságot. A
járási intézmény elhelyezése – a választásokat már onnan vezényelték –
a volt apátsági épület államosításával oldódott meg. Az épületet az egyház most visszakapja. A régi községháza a városavatás után jelentôségét
veszítette, elôbb úttörôházként mûködött, majd posta céljára adták el.
A mai képviselô-testület úgy döntött,
hogy a mûvelôdési központ elôtti területen lesz az új városháza, így néhány méterrel odébb, de visszakerül
a Sági utcába.
»KÁLDOS GYULA
9

K I S T É R S É G

»

Új vezetô a falu élén
Kemenespálfa, a ma 485 lelket számláló község keletkezésének idôpontját nem tudják a történészek pontosan megállapítani, bár az a tény,
hogy a környéken jelentôs Árpád-kori leleteket is találtak, arra enged következtetni, hogy a település már korábban is lakott hely volt. A mai község 1890-ben alakult ki, korábban
köz- és kisnemesi tulajdonban volt,
így készülhetett el a Felsôbüki Nagy
család által emeltetett római katolikus templom Nagyboldogasszony
tiszteletére 1727-ben. Található itt
egy klasszicista stílusban készült Révai-kastély is. A falu jellegzetessége
még a nagyszámú kô, tömés és vegyes falazatú pajta, amelyet egy
pontosan 40 évvel ezelôtti mûemléki
felmérés dokumentált.
A község ez év januárjában az elôzô
polgármester tragikus és váratlan halála miatt idôközi választáson Biczó
Péternek szavazott bizalmat, aki már
harmadik ciklusban vett részt mint
képviselô a kis község életének
egyengetésében. Biczó Péter elmondta, hogy polgármesterré választása a képviselôkkel egyetértésben az
ô felkérésük által valósult meg, más
induló nem is volt. A polgármester
hangsúlyozta, hogy azelôtt is, és most
is csapatmunka folyik a község vezetésében, döntéseiket mindig komoly
elôkészítô munka, az érvek és ellenérvek mérlegelése határozza meg.
Kemenespálfa többfelé is kell, hogy

biczó péter polgármester

orientálódjon, hiszen körjegyzôségben van Bobával és Nemeskoccsal, a
község gyermekei viszont Bobára és
Jánosházára is bejárnak óvodába és
iskolába, vagyis intézményfenntartói
társulásban vannak. Orvosi szakellátást Jánosháza biztosít, de minden héten egy alkalommal háziorvosi ellátás
is van a helybeli faluházban. Az épület viszonylag új, tavalyelôtt készült
el, ebben pedig nagy érdeme volt néhai Szalai Józsefné polgármesternek.
Biczó Péter kitért még arra, hogy a
község életében hatalmas elôrelépést jelentene, ha a környékbeli településekkel sikerülne nagyszabású
tervüket, a szennyvízelvezetô rendszer kiépítését, illetve korszerûsítését

Ingyenes könyvtárközi kölcsönzés
A Celldömölki Többcélú Kistérségi Társulás és Celldömölk Város Önkormányzata támogatásával 2006. április 1-tôl a KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtárában térítésmentessé
vált a könyvtárközi kölcsönzés. Ha szívesen elolvasna egy régóta vágyott könyvet,
amelyhez sehol sem jutott hozzá, vagy a sajtóban, esetleg ismerôsétôl hallott egy
érdekes kötetrôl, akkor ragadja meg a lehetôséget! Minden külön költség nélkül
kipróbálhatja szolgáltatásunkat, és élvezheti az Országos Dokumentumellátó Rendszer
elônyeit. Magyarországon belül bárhonnan megszerezzük a kért kötetet. Mindössze az
alábbi (másolható) kérôlapot kell eljuttatnia könyvtárunkba személyesen, illetve az
adatokat közölnie telefonon (521-016) vagy elektronikus levélben (cellbibl@deimos.
bdtf.hu).
Szerzô: ……………………………………………
Cím: ………………………………………………
Kérô neve: ………………………………………..
Kérô lakcíme: ……………………………………..

megvalósítani. Ez a projekt összesen
egy 6000 hektáros területet érintene,
hatalmas befektetést igényelne, így
a községnek már nem maradna más
jellegû dolgok kivitelezésére anyagi
fedezete, legalábbis egyelôre.
Közlekedés szempontjából a lehetôségek kielégítôek, mind az autóbusz-,
mind a vonatközlekedés többnyire
megoldott a faluban. Munkalehetôség nincs helyben, ezért a lakosok a
környékbeli nagyobb településen találhatnak maguknak munkát, vagyis
többségük szükség szerint ingázó
dolgozó. Égetô probléma, hogy a
Kertára járó dolgozók a Marcal folyót
csak egy tavaly helyreállíttatott, de
sajnos néhány nap alatt vandálok által megrongált hídon tudnak csak
munkába járni. A híd használata
életveszélyes, tavalyelôtt haláleset
is történt. Tehát két lehetôség áll
fenn: a hidat fel kellene újítani, hogy
a lakosok munkába járása biztosított
legyen, vagy meg kell szüntetni. A
község rendezési tervének megvalósítása most van folyamatban. Az önkormányzatnak szándékában áll a
temetô melletti volt szeméttelep
rendbetétele a terület fásításával és
parkosításával. A faluház mellett
kialakított park szépítése, új padok
elhelyezése, virágok ültetése és sövény kialakítása is megvalósul a közeljövôben.
Kemenespálfa polgármestere elmondta még, hogy a kultúrát többnyire a Soltis Lajos Színház közvetíti a
község lakóinak. Ezen kívül megtartanak minden nemzeti ünnepet, a falunapi rendezvények megrendezésében pedig az elsôk között voltak.
Sportkör, egyesület nincs a faluban,
viszont a sportot és mozgást kedvelôk néha összeverôdnek egy – egy
mérkôzés erejéig. A közeljövôben
egy közös kirándulást terveznek
Ópusztaszerre. Meg kell említeni
még, hogy nemcsak katolikus, hanem evangélikus felekezet is van a
faluban, templomukat Rosta Lajos
anyagi
támogatásával
sikerült
megépíteni, ô Angliából tért vissza
Kemenespálfára, hogy itt élvezhesse
feleségével együtt nyugdíjas éveit.
Biczó Péter köszönetét fejezi ki a község lakosainak azért a bizalomért,
amivel ôt kitüntették, valamint a
mindenkori összefogásért és segítségért, amely jellemzô a falu közösségére, ha valamilyen társadalmi
összefogásra van szükség.
»TAKÁCS M. TÜNDE
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»
Megkérdeztük
» válaszoltak

O L V A S Ó I

O L D A L

Szokott vásárba járni?

»kérdez: tulok gabriella

»fotó: völgyi lászló

Róka
Mária

Bobai vagyok, de gyakran jövök be Celldömölkre. A heti
piacon is nagyjából rendszeresen körülnézek, a munkától
függôen kéthetente bejárok
rá. Csütörtökön, szombaton,
mikor hogy esik. Nagyobb vásárokra is elmegyünk néha a
férjemmel, például Szombathelyre, ha valamelyik kiállítás
érdekesnek ígérkezik. A szakkiállítások közül elsôsorban
az autó- és virágvásárokat részesítjük elônyben. Meg szoktuk nézni a Kemenesaljai Expót, az ideire is készülünk, a
hétvégén biztosan ellátogatunk rá.

Kozma
Lászlóné

Rendszeres piacra járó vagyok, és elégedett is vagyok
vele, hiszen bô a választék, és
nem is drága. Ha a munka
mellett idôm van rá, akkor kijövök, többnyire a szombati
piacra. Most is odakészülök,
virágot szeretnék venni. Általában gyümölcsért, zöldségért, virágért jövök, a ruhát és
egyéb dolgokat üzletekben
veszem meg. A celldömölki
expóra is ki szoktam menni.
Vásárolni nem szoktam, de
körülnézek az újdonságokat
keresve. Más városokba nem
megyek el vásárba, csak akkor, ha egyébként is ott járok.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT

Pethôné
Jakab Marianna

Hétvégén épp Szombathelyre, a múzeumfaluba készülünk, ahol most rendezik a
Szent György-napi vásárt. A
gyerekekkel megyünk, jó
programnak ígérkezik. Remélem, a kicsik is élvezik majd.
Amikor az egyik celldömölki
üzemben dolgoztam, a munkahelyemmel, mint kiállító is
részt vettem szakvásárban.
Celldömölkön a heti piacra is
kijárok, gyümölcsért, zöldségért, virágért. A Kemenesaljai
Expón is itt leszünk, hiszen
sok szórakoztató program is
lesz, ami a gyerekeket is érdekli.

Németh
Szabolcs

Legutóbb, egy hónapja Szombathelyen voltunk baba-expón, ami most nálunk aktuális,
hiszen a párommal gyermeket
várunk. Ott vettük meg a kicsinek a babakocsit. A celldömölki expón mostanában nem jártam, mert most Kôszegen lakunk. Ritkán vagyok itthon, így
a piacra sem járok ki. Szombathelyen a hagyományos tavaszi
– ôszi vásárokat meg szoktuk
nézni. Leginkább a wellnes- és
fittnes – szolgáltatásokhoz kapcsolódó gépek, érdekelnek, hiszen a munkám is ehhez kapcsolódik, és mindig megnézem
a sportcuccokat is.

Társasággá alakultak

Májusi központi orvosi ügyelet (Csontváry Patika, Telefon: 95/423-742

1. hétfô
Dr. Szente Tamás, Dr. Tôzsér Mária
2. kedd
Dr. Tôzsér Mária
3. szerda
Dr. Palatka János
4. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna
5. péntek
Dr. Mesterházy Gábor
6. szombat Dr. Kassas M. Khaled, Dr. Mesterházy Zsuzsanna
7. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled, Dr. Mesterházy Zsuzsanna
8. hétfô
Dr. Kovács Larisza
9. kedd
Dr. Kovács Zoltán
10. szerda
Dr. Mesterházy Gábor
11. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna
12. péntek
Dr. Schrott Olga
13. szombat Dr. Pánykó Magdolna, Dr. Kiss Imre
14. vasárnap Dr. Pánykó Magdolna, Dr. Kiss Imre
15. hétfô
Dr. Szente Tamás
16. kedd
Dr. Nagy Ildikó
17. szerda
Dr. Gájer Tatjána
18. csütörtök Dr. Nagy János
19. péntek
Dr. Schrott Olga
20. szombat Dr. Bérdi Gusztáv, Dr. Tôzsér Mária
21. vasárnap Dr. Bérdi Gusztáv, Dr. Tôzsér Mária
22. hétfô
Dr. Bérdi Gusztáv
23. kedd
Dr. Kassas M. Khaled
24. szerda
Dr. Mesterházy Zsuzsanna
25. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna
26. péntek
Dr. Kovács Larisza
27. szombat Dr. Pánykó Magdolna, Dr. Márton Katalin
28. vasárnap Dr. Pánykó Magdolna, Dr. Márton Katalin
29. hétfô
Dr. Kovács Zoltán
30. kedd
Dr. Gájer Tatjána
31. szerda
Dr. Kiss Imre
(Szombaton és vasárnap 8–20 óráig, illetve 20–8 óráig
felváltva adnak ügyeletet az orvosok.)

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
Vida Leventéné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné

az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Átalakult a Celldömölk és Vidéke ÁFÉSZ, az új vállalkozás Cell-COOP Kft. néven kezdte meg tevékenységét. A tagok februárban, közgyûlésen döntöttek arról, hogy a szövetkezet teljes körû jogutódlással alakul át társasággá, tudtuk meg Baranyai Attilától, a társaság ügyvezetô igazgatójától.
A Cell-COOP Kft. az ország legnagyobb élelmiszerkereskedelmi hálózatához tartozik, és továbbra
is több mint száz fôt foglalkoztatnak Celldömölk
és körzetében lévô települések 25 kiskereskedelmi üzletében.
Az ügyvezetô elmondta, hogy cél a piaci részesedés megtartása, amely elsôsorban fejlesztéssel
valósítható meg. Tavaly 80 millió forintot fordítottak beruházásra. Az elmúlt három évben 15 üzletüket újították fel, így megújult mûszaki háttérrel,
berendezéssel és színvonalas vásárlási körülményekkel fogadják a vevôket. Idei terveik között
szerepel, hogy Celldömölk – Alsóságon új COOP
ábécét építenek, és felújítják a nagysimonyi, a
kemenessömjéni, a vönöcki és a kemenesmagasi
üzleteiket is. A következô két – három évben a
komplex informatikai fejlesztés is terveik között
szerepel. Gazdálkodásukat jól szolgálja a Celldömölkön bérleti rendszerben üzemelô 24 kereskedelmi üzlet. Töretlen fejlôdésüket mutatja, hogy a
most átalakult szövetkezet vagyona öt év alatt
megduplázódott.
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Kézilabda

Ifjúsági mérkôzésen 24:23 arányban
gyôzött a celli csapat.

Asztalitenisz

Várpalota – CVSE-Maba-Hungária 26:24
(12:9)
Várpalota, 100 nézô, NB II-es férfi
bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette:
Sebôk, Somogyvári.
CVSE: Horváth – Kormos (2), Pozsonyi
(4), Koronczai (2), Jakab, Bakonyi,
Gubián (7). Csere: Kozma – Tóth A.
(4), SALI (5), Berghoffer, Mecséri.
Edzô: Mátés István.
Rosszul kezdett a CVSE, de fokozatosan ledolgozta a hátrányát. Az 53.
percben Pozsonyit lekönyökölte az
egyik hazai játékos, ezt követôen a
CVSE játékosa nem tudta folytatni a
mérkôzést. A parázs hangulatú végjáték a hazaiaké lett, így megszakadt a
celliek 14 mérkôzés óta tartó veretlensége.
Ifjúsági mérkôzésen 47:39 arányú hazai siker született.

CVSE-Maba-Hungária – Szombathelyi Tanárképzô 28:19(11:9)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 100
nézô, NB II-es férfi bajnoki kézilabdamérkôzés. Vezette: Badics, Miksó.
CVSE: KOZMA – KORMOS (5), Tóth A.
(2), Ludvig, LENDVAI (6), Koronczai,
Gubián (7). Csere: Horváth – BAKONYI
(7), VINCZE, Berghoffer (1), Jakab,
Mecséri. Edzô: Mátés István.
Az elsô félidô közepéig a mérkôzésen
a vendégek akarata érvényesült. Védekezést váltott a CVSE, ami meghozta a sikert. A Fôiskola támadójátékát
megtörték, az utolsó 6 percre pedig
teljesen szétzuhant a vendég együttes. Védekezésben a cellieknél mindenki maximális teljesítményt nyújtott.
Ifjúsági mérkôzésen 38:20 arányban
gyôzött a Szombathely.

CVSE-Mávépcell – Békési TE 10:3
Celldömölk, április 22., extraligás mérkôzés.
Párosok: Mercz, Szabó – Klampár, Balogh 3:0, Vimi, Kovács – Baranyi,
Farcas 3:1. (2:0). Egyéni: 1. kör: Mercz –
Balogh 3:0, Kovács – Baranyi 3:1, Vimi
– Farcas 2:3, Szabó – Klampár 0:3.
(4:2). 2. kör: Mercz – Baranyi 3:0, Kovács – Farcas 2:3, Vimi – Klampár 3:1
(!), Szabó – Balogh 3:0. (7:3). 3. kör:
Mercz – Farcas 3:0, Kovács – Klampár
3:2 (!), Vimi Balogh 3:0. (10:3).
Gyôztek: Mercz Gábor 3, Kovács János
2, Vimi Roland 2, Szabó Krisztián 1, a
Mercz – Szabó és a Vimi – Kovács páros.
Obráz István: A mérkôzés esélyese a mi
csapatunk volt, és a vártnál könnyebben
gyôztünk. Hozzásegített bennünket, hogy
Klampár ezúttal halványabban játszott.

CVSE-Maba-Hungária – SZESE Gyôr 28:25
(15:13)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 50
nézô, NB II-es nôi bajnoki kézilabdamérkôzés. Vezette: Erdélyi, Radnai.
CVSE: MENDEL – Geiger Cs. (1),
SZOMORKOVITS L. (9), GEIGER SZ. (5),
SZOMORKOVITS A. (1), FARKAS (4), Kazári (4). Csere: Balogh, Somogyi – Balázs, Hende (1), Kovács, Fûzfa (3),
Gôcze. Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
Az elsô játékrész kiegyenlített játékot
hozott. A félidô hajrájában megérdemelten a CVSE kerekedett felül. A szünet után állandósult a hazai vezetés,
és 2-3 gólos elônyét a mérkôzés lefújásáig tartani is tudta a celli gárda.

Körmend – CVSE-Maba-Hungária 33:35
(16:17)
Körmend, 100 nézô, NB II-es nôi bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette:
Kálmán, Nagy.
CVSE: Mendel – Geiger Cs. (3),
SZOMORKOVITS L. (13), Geiger Sz. (5),
SZOMORKOVITS A. (6), Farkas, Kazári
(5). Csere: Balogh, SOMOGYI – Balázs,
HENDE, Kovács (2), Fûzfa, Gôcze (1).
Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
A második félidôre kipihenték az utazást a celliek, és jó játékkal megérdemelt gyôzelmet arattak.
Ifjúsági mérkôzésen hazai siker született 31:28 arányban.

Labdarúgás

1-0, Budakalász–Hévíz 1-1.
A 25. forduló mérkôzései: április 29.
17.00 óra, Celldömölk–Ajka, Mosonmagyaróvár–Haladás, Siófok–Felcsút,
Hévíz–BKV-Elôre, Dunaújváros–Integrál–DAC, Gyirmót–Barcs, Balatonlelle–Paks, Budakalász–Kaposvölgye.
A 26. forduló mérkôzései: május 6.
17.30 óra, Paks–Celldömölk, IntegrálDAC–Gyirmót, Ajka–Budakalász, Haladás–
Siófok, Felcsút-Dunaújváros, BKV-Elôre–
Mosonmagyaróvár, Barcs-Balatonlelle, Kaposvölgye–Hévíz.
Az elmaradt 17. forduló mérkôzései:
május 10. 17.30 óra, Mosonmagyaróvár–Celldömölk, Fel-csút–Ajka, Integrál–
DAC-Paks, Barcs–Hévíz, BKV-Elôre–
Budakalász, Siófok–Balatonlelle, Dunaújváros–Gyirmót, Haladás–Kaposvölgye.

A 22. forduló mérkôzéseinek eredményei: Ajka–Dunaújváros 0-0, Budakalász–Balatonlelle 0-0, Barcs–Mosonmagyaróvár 1-0, Paks–Siófok 3-0,
Kaposvölgye–Gyirmót 2-2, Felcsút–
Haladás 1-1.
A 23. forduló mérkôzéseinek eredményei: BKV-Elôre–Felcsút 2-3, Mosonmagyaróvár–Integrál-DAC 1-2, Siófok–Barcs 3-1, Dunaújváros–Paks 0-2,
Balatonlelle–Kaposvölgye 2-0, Gyirmót–Ajka 2-0, Hévíz–Haladás 1-1.
A 24. forduló mérkôzéseinek eredményei: Barcs–Dunaújváros 0-4, Paks–
Gyirmót 0-3, Integrál-DAC–Siófok 0-0,
Felcsút–Mosonmagyaróvár 4-2, Haladás–BKV-Elôre 0-0, Ajka–Balatonlelle
12
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»V.V.

Komlói Bányász – CVSE-Mávépcell II. 6:12
Komló, április 22., NB I/B-s mérkôzés.
A jó erôkbôl álló Komló otthonában a
vártnál biztosabb gyôzelem született.
Gyôztek: Benák András 4, Teket Attila
3, Faragó Bálint 2, Ölbei Péter 2 és a
Faragó – Teket páros.
Zalakaros SE – CVSE-Mávépcell III. 7:11
Zalakaros, április 22., NB III-as mérkôzés.
A zalai csapat alaposan megnehezítette a celliek dolgát, de megérdemelten hozták el a két bajnoki pontot.
Gyôztek: Fehér László 3, Tamás László
2, Máthé Gyula 2, Balázs Gyula 2, a Fehér – Máthé és a Tamás – Balázs páros.
Zsámbéki SE – CVSE-Mávépcell 3:10
Zsámbék, április 23., extraligás mérkôzés.
Párosok: Futó-Molnár, Hoffmann – Vimi,
Kovács 2:3, Bak, Engelmann – Mercz,
Szabó 0:3. (0:2). Egyéni: 1. kör: Futó-Molnár – Kovács 2:3, Hoffmann – Vimi 3:0,
Bak – Szabó 2:3, Engelmann – Mercz
0:3. (1:5). 2. kör: Futó-Molnár – Vimi 3:1,
Hoffmann – Szabó 3:2, Bak – Mercz 0:3,
Engelmann – Kovács 1:3. (3:7). 3. kör:
Futó-Molnár – Szabó 2:3, Hoffmann –
Mercz 0:3, Bak – Kovács 2:3. (3:10).
Gyôztek: Mercz Gábor 3, Kovács János
3, Szabó Krisztián 2, a Mercz – Szabó
és a Vimi – Kovács páros.
Obráz István: Nem volt ez olyan könnyû
gyôzelem, mint amilyennek a végeredménybôl tûnik. A szoros mérkôzéseket
rendre a mieink nyerték, így a zsámbékiaknak nem maradt esélyük a gyôzelemre.
»VÖLGYI L.

»
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Zsinórban háromszor gyôzött a CVSE
A TAVASZI FORDULÓBAN 375 PERC UTÁN SZÜLETETT AZ ELSÔ GÓL
Celldömölki VSE-Mávépcell–Hévíz FC 1-0
(1-0)
Celldömölk, 300 nézô. NB II-es labdarúgó-mérkôzés. Vezette: Vad II. (Gaál,
Szalai).
Celldömölk: Szép – Bodor (Szalai, 34.
p.), Kazári, GYÔRVÁRI, HUDÁK –
BALOGH – CSEKE, Szabó, HEGYI, Németh A. (Somogyi, 88. p.) – NÉMETH J.
(Zsömlye, 77. p.). Edzô: Szentgyörgyi
József.
Hévíz: BARDI – Páli K. (Purt, 79. p.),
Németh P., GYÖRE, Harth – Páli A.
(Kalmár, 62. p.), Kovács, VARSÁNYI
(Páli N. 74. p.), Kerek – Rompos,
Pogacsics. Edzô: Glázer Róbert.
Az elsô percben szögletrúgást ért el a
hazai együttes. A jobbról belôtt labdát
Szabó a rövid sarokba fejelte, de Vad
II. István játékvezetô szabálytalanságot látott, és érvénytelenítette a gólt.
A 15. percben viszont szabályos gólt
ért el a CVSE. Egy elôre vágott labdával Cseke ment el a jobb oldalon, és
az alapvonal közelébôl remekül passzolt Németh Józsefhez, akinek két védôtôl is szorongatva sikerült becsúszva, estében a kapuba lôni a labdát. (10). A tavaszi forduló elsô góljára 375
percet kellett várni a szurkolóknak, s
ez mindjárt gyôzelmet jelentett. A
mérkôzés hátralévô részében is a hazai csapat támadott többet, s hogy
nem lett nagyobb arányú a gyôzelem,
arról a vendégek kapusa, a volt ZTE játékos, Bardi Gábor gondoskodott.
Celldömölki VSE-Mávépcell–Budakalász
MSE-Cora 4-1 (3-0)
Celldömölk, 400 nézô. NB II-es labdarúgó-mérkôzés. Vezette: Szilasi (Lémon,
Schuszter).
nb ii nyugati csoport állása
1. Paks
2. Felcsút
3. Integrál-DAC
4. Gyirmót
5. Siófok BFC
6. Haladás
7. Budakalász
8. Hévíz
9. Barcs
10. Celldömölk
11. Balatonlelle
12. Dunaújváros
13. BKV Elôre
14. Mosonmagyaróvár
15. Ajka
16. Kaposvölgye

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
14
12
10
10
9
8
7
9
7
6
5
5
4
3
3

3
3
9
5
6
7
9
2
6
7
7
6
5
8
7

3
5
7
3
7
7
7
6
11
9
9
10
11
13
11
12

44
52
41
40
26
27
30
24
31
22
23
26
20
22
18
26

- 15
- 29
- 29
- 20
- 26
- 21
- 27
- 20
- 40
- 23
- 30
- 40
- 32
- 37
- 39
- 44

57
45
39
39
35
33
31
30
29
27
25
22
21
17
17
16

Celldömölk: SZÉP – Szalai, Kazári,
BALOGH, HUDÁK – Vajda – CSEKE,
SZABÓ, Hegyi, Németh A. (Somogyi,
81. p.) – Németh J. (Zsömlye, 86. p.).
Edzô: Szentgyörgyi József.
Budakalász: Szalamie – Máj, Plókai
(Baranyai, 45. p.), Sallai, Végh –
SCHULTZ, HEVESI-TÓTH, RÉZMÁNYI,
Nagy R. (Kôvári, 55. p.) – Farkas,
Nagy P. Edzô: Szepessy László.
Gólokban gazdag mérkôzést láthattak a nézôk. A vendégek kezdtek jobban, de a gólhelyzeteiket vagy elpuskázták, vagy Szép Tamás remekelt.
Aztán a félidô utolsó negyedórájában
feljött a hazai csapat. A 32. percben
egy balról kapu elôtérbe belôtt szabadrúgást Balogh Tamás fejelte a léc
alá. (1-0). A 40. percben Németh A.
szerzett labdát, és remekül indította
Szabót, aki Plókai mellett elhúzta, és
16 méterrôl kilôtte a jobb alsósarkot.
(2-0). Három perccel késôbb Vajda remek labdája találta üresen Németh
Józsefet, aki 10 méterrôl a jobb sarokba lôtt. (3-0). A második játékrészben is jó iramú játék volt. A hazaiak
egy Cseke kapufa után a 65. percben
szabadrúgáshoz jutottak. A 30 méteres szabadrúgást Hudák végezte el,
lövése egy védôn megpattanva a
jobb sarokban kötött ki. (4-0). Egy
perccel késôbb Hevesi-Tóth a 16-osról célozta meg a bal alsó sarkot, s
labdája a kapufáról a hálóba kötött
ki. (4-1).
Ezt követôen a vendégek kaptak
vérszemet, de Szép Tamással az
élen a hazai védôk semlegesíteni
tudták támadásaikat és kapura lövéseiket.
Kaposvölgye–Celldömölki VSE-Mávépcell
1-2 (0-1)
Nagyberki, 150 nézô. NB II-es labdarúgó-mérkôzés. Vezette: Pánczél.
Kaposvölgye: Strublics – Tamás, Lakatos (Gilich), Vinicius, Szabó (Dede) –
Hornyák, Kovács A. (Kovács N.),
HORVÁTH J., PUCHINO – Horváth Gy.,
Tachie. Edzô: Horváth Lajos.
Celldömölk: Szép – Vajda, Kazári,
BALOGH, HUDÁK – Zsömlye, SZABÓ,
HEGYI, NÉMETH A. – CSEKE (Somogyi),
NÉMETH J: (Vér). Edzô: Szentgyörgyi
József.

Ötödik mérkôzésén maradt veretlen
a CVSE. A nagyberki találkozón pedig
egymás után harmadszor gyôzött
egy küzdelmes, izgalmas mérkôzésen, a helyzeteit jobban kihasználó
celli együttes.
Ezen a mérkôzésen is maradtak ki
gólhelyzetek, de a 44. percben
Cseke remek labdával indította Németh Józsefet, aki a kifutó kapus
mellett a hálóba talált. (1-0). A 64.
percben megismétlôdött az elsô gól
elôtti akció, de a hazai kapus Németh J. lövését még ki tudta tenyerelni, de pechére Németh Attila elé
ütötte a labdát, aki egybôl a jobb sarokba helyezte azt. A két gólra a 71.
percben tudott válaszolni a hazai
gárda. 25 méterrôl Horváth József
célozta meg a jobb sarkot, lövését
Szép Tamás csak érinteni tudta, s a
labda a jobb kapufa tövénél a hálóba kötött ki.
»TIM
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Kölyökrejtvény gyerekeknek
Kedves Gyerekek!
Újságunk 4. lapszámában adtunk nektek rejtvényeket,
amelyekre érkezett is néhány megfejtés. A rejtvényt helyesen megfejtôk közül jutalmat kap a Tóth Bálint és Bence testvérpár, akik Celldömölkön, a Vasvári utcában laknak, illetve Bognár Anett, aki Kemenesmagasiban, a Tulok utcában lakik. A nyertesek könyveket kapnak aján-

dékba, amelyeket az Apáczai Kiadó ajánlott fel számukra.
A könyveket postán juttatjuk el a nyerteseknek.
Reméljük, következô rejtvényeinkhez még többen kaptok
kedvet, és a megfejtéseket bekülditek a címünkre.
Levélcím: Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Mostani Kölyökrejtvényünkben is két feladvány szerepel,
amelyeket munkatársunk, Völgyi László állított össze.

Elsô rejtvényünkben a szavakat és a betûcsoportokat kell
beírni az ábra megfelelô helyére. A maradék szavakból
egy örömteli felkiáltást állítsatok össze! (Segítek: a leghosszabb szóval kezdjétek!)
Kétbetûsek: ES, OZ, ÓN, PÓ, TG
Hárombetûsek: DIJ, ENK
Négybetûsek: APAJ, ÉLES, ÓNOD, OTTÓ, PALA, ÚJRA
Ötbetûsek: HURRÁ, ODAÉR, TERRA
Hatbetûsek: KUVASZ, TAVASZ, ÓHAJTÓ
Hétbetûs: HADIUTU
Második rejtvényünkben a betûrendbe szedett városok között 4 kakukktojást találsz. Melyek ezek? Miért?
Celldömölk – Csorna – Körmend – Kôszeg – Lenti – Pápa –
Répcelak – Sárvár – Szentgotthárd – Szombathely – Tapolca - Vasvár
Mindkét rejtvény megfejtését várjuk. Beküldési határidô: május 19.

A mágnesterápia gyógyhatása

fotó: völgyi lászló
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A mágnesterápia gyógyhatásáról, alkalmazási területeirôl tartott elôadást Beck János
villamosmérnök és dr. Horváth Ilona orvosigazgató, gyermekgyógyász szakorvos a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központban.
Beck János a Föld mágneses térerejének
szerepérôl, és a mágnesterápia fizikai
összetevôirôl szólt a jelenlévôknek, Horváth Ilona pedig a mágnesterápia emberi
szervezetre gyakorolt gyógyító hatásait
taglalta. A szakorvos asszony vetítettképes
elôadásában szemléletesen mutatta be a
terápia fiziológiai hatásait.
Részletesen kitért azokra a
tapasztalatokra, amelyek
egyértelmûen
bizonyítják a
mágnesterápia
gyógyító hatását a bôrgyógyászati problémáktól a különbözô fájdalmak, vérnyomásproblémák,

asztma és anyagcserezavarokon át a vérellátási zavarokig. A sor természetesen ennél jóval hosszabb. A gyógymódot 2001
óta alkalmazzák hazánkban. A doktornô
kiemelte, hogy a mágnesterápiás kezelések megkezdése elôtt mindenkor szükséges az orvosi diagnózis. Az elôadások után
az érdeklôdôk ki is próbálhatták az egész
test kezeléséhez használható tekercses
matracot, amelyben a celldömölk-alsósági
Orbánné Pethô Márta volt, és áll továbbra
is segítségükre.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Kihelyezett ügyfélfogadás
A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal rendszeres
jelleggel minden hónap elsô csütörtökén kihelyezett ügyfélfogadást tart Celldömölkön.
Az ügyfélfogadás helye: Celldömölk, Dózsa György u. 18.
Az ügyfélfogadás ideje: 2006. május 4. csütörtök
9.00–11.00 jogi segítségnyújtó szolgálat
Jogi problémák megoldásában tájékoztatás
és felvilágosítás, a szociálisan rászorulók részére ügyvéd közremûködésének biztosítása.
11.00–13.00 áldozatsegítô szolgálat
Bûncselekmény következtében anyagi – testi – lelki sérelmet elszenvedôknek anyagi,
jogi és érdekérvényesítési segítségnyújtás.

Önkormányzati rendelet
Celldömölk Város Önkormányzatának 9/2006/III.29/sz. rendelete a lakossági
távfûtési és melegvíz-szolgáltatási díjak megállapításáról szóló többször módosított 34/1999/X.27/ sz. rendelet módosításáról.
1.§ A rendelet 2.§-ának /1/ bekezdése az alábbira változik:
2.§ /1/ Az alapdíj:
Mértékegység Új díjak, lakossági Régi díjak, lakossági
fûtési célú felhasználás Ft/légm3/év
302,10+áfa
281,40+áfa
melegvíz alapdíj
Ft/légm3/év
74,33+áfa
70,46+áfa
együttes felhasználás
376,43+áfa
351,86+áfa
(fûtés+melegvíz)
Ft/légm3/év
2.§ Ez a rendelet 2006. április 1. napján lép hatályba.
»Fehér László polgármester; Baranyai Attiláné dr. jegyzô

Kovács Magyar András-féle

TÁLTOS MASSZÁZS (CHIROPRAKTIKA)
• Auratisztítás • Csakrák beindítása
• Energia adása • Energiazavarok feltárása
• Nyaki dúc, lumbágó, isiász, ízületi beállások
és meszesedések megszüntetése
• Csontritkulás megszüntetése
• Lakások, családi házak radiesztéziai bemérése
(káros földsugárzások, Hartmann-zóna, vízér)
várom a gyógyulni vágyó embereket!
Bejelentkezés:
2006. május 1-tôl a 06 30/9811-325-ös telefonszámon.

Vulkán fodrászat
Fodrászat – Friseur
Nôi, férfi, gyermek
Damen, Herren, Kinder
Vulkán fürdô Celldömölk
Legyen Ön is a vendégem!
Sein Sie auch unsere Gaste!

Telefon: 06 30/374-4304
Nyitva tartás:
keddtôl szombatig Von Dienstag bis Samstag,
kedd–péntek: 13.00–18.00, szombat: 9.00–15.00

VELÜNK EDDIG IS NYERT, HA GÉPKOCSIJÁT NÁLUNK TANKOLTA…

Tankoljon nálunk a 2006-os évben is…
…hiszen nálunk a mindenkori árnál sokkal kedvezményesebben
tankolhat 95-ös, 98-as és diesel üzemanyagot!

Celldömölk, Kolozsvár utcában,
a Mesteri felé vezetô úton.
Nyitva: minden nap 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó

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

