
Új

»
XVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM (422) 2006. JÚNIUS 9.

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

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

» Országos 
fesztivál 3.

» Díjak, 
köszöntôk 4.

» Emlékházat 
avattak 8.

» Gyászolnak az 
asztaliteniszezôk 11.

Biztonságos
V Á R O S



4 éves a Cellkábel
Internet szolgáltatás!

Különleges 
kedvezmények!

Augusztus 1-jéig, 
0 Ft-os havidíj 

bármely díjcsomagra!

Részletes tudnivalókért 
keresse internetes

portálunkat 
a www.cellkabel.hu 

címen, illetve 
Ügyfélszolgálatunkat 

a Kossuth L. u. 16.
sz. alatt. 

Telefon: 

06 95/423-423

NEM ELÉG, HOGY AZ AUTÓJA JÓL MEGY…
JÁRJON JÓL ÖN IS!

A Kolozsvár úti üzemanyagkúton a mindenkori árnál olcsóbban tankolhat
95-ös, 98-as és diesel üzemanyagot! FIGYELJE AKCIÓNKAT!

Celldömölk, Kolozsvár utcában, 
a Mesteri felé vezetô úton. 

Nyitva: minden nap 6.00–21.00
Balogh Zsolt vállalkozó 
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Akirôl most szólok, fiatal volt és élet-
erôs. Tehetséges sportoló. Életének
talán legnagyobb sikerére készült:
elnyerni csapatával a legmagasabb
címet, amit sportágában hazánkban
meg lehet szerezni. A mérkôzés
elôtt a szokásos módon készülôdött
az útra, hogy kipihent és fitt legyen,
amikor bizonyítania kell. Elbúcsúzott
feleségétôl, négyéves kislányától, és
elindult társaival, mint ahogy más-
kor is szokott, s ment minden a szo-
kásos rendben. Aztán bekövetkezett
a rettenetes, számára mindent lezá-
ró pillanat. Kocsijuk megcsúszott a
vizes úton, és a balesetben Mercz
Gábor, a CVSE-Mávépcell bajnokaspi-
ráns extraligás asztalitenisz-csapatá-
nak elsô számú játékosa más di-
menziókba költözött.
A sors kegyetlen tud lenni. Ezentúl
hiába várja haza a családja, nem
számíthatnak rá sporttársai, és nem
láthatják többé a sportág rajongói.
Egy pillanat alatt minden a múlté lett.
Gyászol az asztalitenisz sportág,
Gyászolunk mi is. Mercz Gabi, Isten
veled!

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Mai, rohanó világunkban, amikor na-
gyon sokan megélhetési gondokkal
küzdenek, közhelynek számítanak az
olyan fogalmak, mint a szeretet, egy-
más megbecsülése és tisztelete, em-
bertársaink segítése és az összefogás.
Pedig ezen „közhelyek” jegyében tar-
tották meg a Fogyatékkal Élôk Orszá-
gos Kulturális Fesztiválját június 3-án
a Gáyer Gyula Általános Iskola torna-
csarnokában. Délelôtt kilenc órakor
dr. Dalos János, a Mozgássérültek Vas
Megyei Egyesületének elnöke kö-
szöntötte a résztvevôket és az érdek-
lôdô közönséget. Beszédében köszö-
netet mondott Holpert Jenônének, a
celldömölki egyesület titkárárnak lel-
kes, áldozatos munkájáért. Elmondta,
hogy 1990-ben, az elsô ilyen jellegû
fesztivál megrendezésénél a celliek
már részt vettek. A mostani rendez-
vény megtartását 2005 szeptemberé-
ben Balatonfûzfôn jelentette be a
celli egyesület vezetôje, így az eltelt
idôszak már a fesztivál szervezésével
telhetett el. Hangsúlyozta, hogy a
mûvészetek képesek átlépni minden-
féle határt, ezért szükséges, hogy a
különbözô mûvészeti ágakkal foglal-
kozzunk. Fehér László, Celldömölk vá-
ros polgármestere, Kovács Ferenc és
Szabó Lajos országgyûlési képviselôk
köszöntôikben többek között elmond-
ták: a közintézmények, iskolák aka-
dálymentesítésének megoldása az
egyik fô feladat lesz az új kormányza-
ti ciklus alatt. A város vezetôje virág-
csokorral köszönte meg a celli egye-
sület titkárának a csoport érdekében
kifejtett munkát. Az országos kulturá-
lis fesztivál résztvevôit helyi szereplôk
tánccal, zenével és verssel köszöntöt-
ték a verseny elôtt.
A résztvevôk öt kategóriában össze-
sen 41 mûsorszámmal szórakoztatták
egymást és a szép számú közönséget.
Nem volt könnyû dolga a háromtagú
zsûrinek sem. Lendvai Istvánné,
Tarafás Ildikó és Süle Ferenc nagyon

alaposan, részletekre kiterjedôen ér-
tékelte a látott és hallott produkció-
kat, útravalót is adva ezzel egy kicsit
a szereplôknek. Az életkori összetétel
inkább a nyugdíjas korosztályt érin-
tette, de voltak fiatal felnôttek és
gyermekek is az elôadók sorában.
A gyôztesek kategóriánként – ének-
kar: Ôszikék népdalkör (Pápa); népze-
ne: Veszprémi Napsugár Népdalkör;
táncdal: Békésiné Köppel Anikó (Cell-
dömölk); jelenet, kabaré: Szesztest-
vérek (Halimba); vers és próza: Farkas
Péter (Szombathely); tánc és aerobik:
Aerobik Tánc (Halimba). Süle Ferenc
az Apáczai Kiadó, Holpert Jenôné pe-
dig a helyi szervezet nevében adott
át különdíjakat, és mindenki kapott
emléklapot is. Tehát senki nem tért
haza üres kézzel a fesztivál befejezté-
vel. A díjak ünnepélyes átadása után,
a több órás megmérettetés fáradal-
mainak levezetésére Süle Ferenc, a
zeneiskola volt igazgatója és a Liszt
Ferenc vegyeskar vezetôje harmonika
kísérete mellett megénekeltette a
lelkes közönséget. A fesztivál végén
mi „egészséges” emberek feltettük
magunknak a kérdést: a „fogyatékos”
szó nemcsak véletlenül került a meg-
hívókra?

»TAKÁCS M. TÜNDE

Országos fesztivál» J E G Y Z E T

A Vulkán fürdô szabadtéri létesítményeit
avatják fel, egyúttal a megyei sportnapot
is városunkban tartják e hét végén, június
9–11-én. A sportnap megnyitó ünnepsége
pénteken 10 órakor lesz, a fürdô hivatalos
avatási ünnepségét 10 óra 20 perckor tart-
ják. 17 és 20 óra között a város lakossága
megtekintheti a szabadtéri medencéket,
amelyeket 18 órakor avatnak fel a nagy-
közönség elôtt.

Péntek: 9.30 Asztalitenisz-bemutató (al-
sósági sportcsarnok), 10.30 Sakk-szimul-
tán (rendezvénysátor), Bozsik-program
utánpótlás labdarúgótorna (UFC-pálya),
11.00 2006 m-es utcai futóverseny (rajt-
cél a fürdô parkolójában), 11.15 Kerékpá-
ros ügyességi verseny (parkoló), 12.30
Városi segédmotoros ügyességi verseny
(parkoló) 15.00 Labdarúgó-mérkôzések
(CVSE pálya), 19.30 Fásy Mulató sztárven-

Mementó

a celldömölki kálmán éva verssel szerepelt

Fürdôavató és sportnap dégekkel és 22.00 Fény Trió fellépése
(rendezvénysátor).

Szombat: 13.30 Streetball-verseny, 13.30 Gör-
korcsolya-bemutató (parkoló), 16.30 Íjász-,
lövészbemutató, 1 17.30 Kick-boksz bemu-
tató, 18.30 Gyere és táncolj – helyi csopor-
tok mûsora, 20.00 Utcabál a Juice zenekar-
ral, sztárvendég: Kozmix (rendezvénysátor).

Vasárnap: 16.00 Családi délután a fürdô-
nél – foglalkozások, ingyenes játékok és
karaoke a gyerekeknek, 20.00 Estei szere-
nád, zenél Radányi Károly.

Ünnepi közgyûlést tartott a Keme-
nesaljai Baráti Kör megalakulásának
huszadik évfordulója alkalmából. A jú-
nius 3-ai ünnepségen Fehér László
polgármester és Szabó Lajos ország-
gyûlési képviselô köszöntötte a dr.
Zsiray Ferenc vezette Baráti Kört. Az
ünnepségen hirdették ki a pályázati
eredményeket, és kiállítás nyílt a tár-
saság elmúlt húsz évérôl. Az ese-
ményrôl következô lapszámunkban
közlünk tudósítást.

Húszéves jubileum
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Díjátadókkal és köszöntôkkel kez-
dôdött a képviselô-testület május
31-i ülése, amelyen a testület egye-
bek mellett a városháza építésével,
civil szervezetek támogatásával, az
önkormányzati bizottságok négy-
éves munkájának értékelésével is
foglalkozott.

Több vendéget is köszöntött a soros
testületi ülésen Fehér László polgár-
mester. Markó Péter, a Vas Megyei
Közgyûlés elnöke a megyei önkor-
mányzat díját, a Vas megye biztonsá-
gos városa címrôl szóló oklevelet ad-
ta át a városvezetônek. A megyei
közgyûlés évente írja ki a biztonsági
program részeként a megye bizton-
ságos települése pályázatot. Idén,
egy év eleji döntés alapján Celldö-
mölk lett a legbiztonságosabb város.

A pályázati kiírás szerint a települé-
seknek biztonsági programot kell ké-
szíteniük, amelyben specifikus meg-
oldásokat keresnek a helyi problé-
mák kiküszöbölésére, hogy vissza-
szorítsák az erôszakos cselekménye-
ket. Védeni kell a köztereket és köz-
épületeket, a rendezvények bizton-
ságát, és feltétel az is, hogy mûködô
polgárôrség legyen a településen.
Biztonságot és jó egészséget kívánt a
celldömölkieknek az ülésen jelen lé-
vô dr. Orbán Péter megyei rendôr fô-
kapitány, aki a város, a rendôrség és
a polgárôrség összefogását hangsú-
lyozta. A címmel – amelyet évente
megújíthat a város – 500 ezer forint is
járt. Fehér László hangsúlyozta, hogy
az összeget olyan dologra fordítják,
amely a közbiztonságot szolgálja. Ko-
vács József celldömölki rendôrkapi-
tány elmondta, hogy az elmúlt idô-

szakban csökkent a bûncselekmé-
nyek száma szinte minden kategóriá-
ban. Így kevesebb lett a lopások, be-
töréses lopások, közlekedési bûncse-
lekmények száma, negyven száza-
lékkal csökkent az ittas vezetôk szá-
ma. A biztonság növelése érdekében
indították el idén a kártyarendszeren
alapuló betörés-megelôzô progra-
mot. Ez alkalommal adták át a három
évvel ezelôtt alapított Év rendôre dí-
jat is. Idén Molnár Lajos rendôr had-
nagy, nyomozó kapta a vándorkupát.
Fehér László ezután Horváthné Stukics
Erzsébet volt országgyûlési képvise-
lônek virágcsokor kíséretében kö-
szönte meg a városért kifejtett tevé-
kenységét. A városvezetô Oszkó Im-
rénét, a Celldömölki Mûszaki Szakkö-
zépiskola és Szakiskola nôiruha-ké-
szítô szakoktatóját köszöntötte nyug-
díjba vonulása alkalmából.
A két ülés között történtek beszámo-
lójában elhangzott, hogy megkezdô-
dött a CellVíz Kft. felszámolása, ugyan-
akkor KemenesVíz néven megalakult
az új szolgáltató cég. A fô napirendi
pontok között az önkormányzat két
bizottságának, az Egészségügyi és Szo-
ciális Bizottság, valamint az Ügyrendi
és Jogi Bizottság beszámolóját tár-
gyalta meg a testület.
Az ülésen ismét foglalkoztak az új vá-
rosháza építésével. Elôször Smidéliusz
Sándor ügyvéd olvasta fel levelét,
amelyben arra hívta fel a figyelmet,
hogy a gyönyörû látványt nyújtó
templom elôtti tér hangulatát ne
rontsák el azzal, hogy a kis park he-
lyére építik a városházát. Azt javasol-
ta – mások véleményét is tolmácsol-
va – hogy a Gáyer tér legyen az új
polgármesteri hivatal helyszíne. Elô-
zô (10.) lapszámunkban írtuk le a Vas
Megyei Építész Kamara és a Kulturá-
lis Örökségvédelmi Hivatal állásfogla-
lását a korábban megjelölt két hely-
színnel – a mûvelôdési központ elôtti
térrel és a Gáyer-parkkal – kapcsolat-
ban. Fehér László felelevenítette a
korábbi testületi elhatározásokat, mi-
szerint a városközpontba szeretnék
építeni, úgy, hogy a területért ne
kelljen kártalanítást fizetni. Az elôter-
jesztést tárgyaló bizottságok elôzete-
sen azt javasolták: úgy írják ki a terv-
pályázatot, hogy a felkért tervezôk
maguk dönthessék el, hogy a két
helyszín – Dr. Géfin tér és Gáyer-park
– közül melyiket választják. Miután a
testületi ülésen ismét szóba jött a
Gáyer tér, képviselôi indítványok szü-
lettek. Limpár József javasolta, hogy
a szakhatóságok mindegyik szóba

markó péter (jobbról) adta át az oklevelet fehér lászlónak

Díjak, köszöntôk, döntések

került helyszínrôl tárgyaljanak, Né-
meth Dénes pedig azt az indítványt
tette, hogy a Gáyer tér legyen az új
kijelölt helyszín. Hét ellenében kilen-
cen úgy szavaztak, hogy Németh Dé-
nes javaslatát fogadják el.
A képviselôk több folyó ügyet is tár-
gyaltak. Meghallgatták a közmûve-
lôdési feladatellátás ellenôrzésének
tapasztalatait, az ellenôrzést a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma végezte. A testület elismerését
fejezte ki a Kemenesaljai Mûvelôdé-
si Központ és Könyvtár igazgatójá-
nak, Pálné Horváth Máriának és az
intézmény dolgozóinak a szakmai
tevékenységért, amit a szakfelügye-
leti vizsgálat kiemelkedônek minôsí-
tett. Meghatározták a civil szervezô-
dések ez évi támogatásának össze-
geit, e célra összesen hárommillió
forintot osztanak szét. Döntöttek 92
millió forintnak megfelelô euró-hitel
felvételérôl, amellyel a költségvetés
felhalmozási mérleg bevételi olda-
lán számoltak. Több bank ajánlata
közül a legkedvezôbbet választot-
ták, amelyben szerepel, hogy a hi-
telösszeg tíz százalékát az önkor-
mányzat támogatásként visszakap-
ja, a hitel 2014-ben jár le. A képvi-
selôk megszavazták az út-híd szak-
feladat pénzügyi keretének módosí-
tását, ami után a korábban a Csoko-
nai utca és a környezô három utca
felújítására nyert pályázati támoga-
tást, illetve az önrészt úgy osztják
meg, hogy az említett utakon kívül
az alsósági Jókai utca felújításának is
neki tudnak állni.

»TULOK G.

molnár lajos lett az év rendôre

fotó: völgyi lászló
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Van hitele a városnak, mondhatjuk
ecsetelve azt, hogy számos rendez-
vényen – amelyen polgármesterként
veszek részt – dicsérôen szólnak a
városban folyó beruházásokról, arról,
hogy Celldömölk együtt akar fejlôdni
a környezetével. Hitele van a város-
nak, mondhatjuk sajnálkozva, hiszen
a sok-sok beruházáshoz kölcsönöket
is kellett felvenni. Most és a múltban
is. Szerintem errôl is tudniuk kell az
újságolvasóknak.

Számtalanszor elhangzott már az elô-
zô városvezetô szájából különbözô te-
levíziós megnyilatkozásai közben,
hogy adósságba verjük a várost, nagy
hiánya van a költségvetésnek. Mak-
kos István éppen olyan jól tudja, mint
én, hogy különbözô okok – például a
vasúti szerepkör okán elmaradt ipar-
ûzési adóbevétel – miatt hátrányos
helyzetbe került a város. Nem most,
már a rendszerváltozás után. 2002
elôtt is volt olyan év, amikor 200 mil-
lió forintos mûködési hiánya volt a
városnak. Éppen ezért évek óta a mû-
ködéshez is hitelt kell felvenni. Ebben
sajnos nem vagyunk egyedül, hiszen
az önkormányzatok mûködését –
egészségügyi, közoktatási, közigazga-
tási ellátási kötelezettségét – az állam
nem finanszírozza le teljesen. Viszont
Celldömölk sikeresen érvényesíti ér-
dekeit, és az önhibájukon kívül hátrá-
nyos helyzetbe került önkormányza-
tok különbözô pályázatain mindig si-
keresen csökkentettük a mûködési
hiányt. Bízom benne, hogy az idei
175 millió forintos mûködési hiányt is
tudjuk ily módon csökkenteni amel-
lett, hogy takarékosan gazdálkodunk. 
A mûködési hitelállományon kívül a

rövid lejáratú hitelek közé tartozik
még az a 90 millió forint, amely csak
átfutó tétel volt, hiszen azt már
visszafizettük a banknak, miután a
Vulkán fürdô I. ütem végszámlájának
áfája és állami támogatása megérke-
zett. Szintén rövid lejáratra vettünk
fel 40 millió forintot fejlesztési célra,
mivel a beruházásokhoz részszámlá-
kat már tavaly kifizettünk, viszont az
állami támogatás idén érkezett meg.
Az összesen 890 millió forintos adós-
ságállomány nagyobb része, ami 600
millió forint körüli összeget tesz ki,
hosszú lejáratú hitel. A hitelek azon-
ban olyan fejlesztéseket szolgáltak,
amelyek a város vagyonát gyarapí-
tották, illetve további fejlesztéseket
generálnak.
Több mint fele, 374 millió forint a
Vulkán fürdô I. üteméhez felvett hi-
tel. Erre azért volt szükség, mert a
gázközmû-vagyonból származó be-
vételbôl – amelyet elviekben a fürdô
építésére tett félre a város – 200 mil-
lió forintot már elköltött másra az
elôzô városvezetés. A SPAR feletti la-
kások építésére 41,2 millió forint hi-
telt vettünk fel, ami azonban 60 mil-
lió forint állami támogatással 106,9
millió forint értéket aktivált. 70 millió
forintot vettünk fel a fürdô körül lévô
területek megvásárlására, amit azon-
ban tovább szeretnénk értékesíteni
nyereséggel.
Az adósságállományt terhelik az elô-
zô városvezetés által felvett hitelek
és annak kamatai. Makkos Istvánnak
arról sem kellene elfeledkeznie, hogy
a csatorna-beruházásra 1997 és 1999
között három tételben közel 200 mil-
lió forintot, 2001-ben más beruházá-
sokhoz további 100 millió forint hitelt

vett fel a város. Sokszor elhangzik,
hogy a csatorna-beruházás is komoly
dolog volt a város életében, de az
nem olyan látványos, mert a föld
alatt van. Ez így van. Aki azonban ko-
rábban is figyelte az országban zajló
fejlesztéseket, az tudja, hogy a csa-
torna-beruházás végig ment a me-
gyeszékhelyeken, a nagyvárosokban,
majd a kisvárosokban, arra töreked-
ve, hogy a települések nagy része
csatornázva legyen. Most már az ezer
lakos alatti települések vannak soron.
Az is látható azonban, hogy Celldö-
mölk eléggé elkésett, akkor dolgo-
zott, amikor a csatornázáson a ha-
sonló léptékû városok már túljutot-
tak. Állami feladat volt, így ezt a tá-
mogatást mindenki meg is kapta,
csak az nem mindegy, hogy 1990 –
1995 vagy 1995 – 2000 között. A hát-
ralévô törlesztô részletek a kamatai-
val együtt 100 millió forint feletti
összeget tesznek ki.
Amikor tehát az adósságállománnyal
vagdalkoznak, azért lehet látni, hogy
ennek fele 2002 elôtt termelôdött, a
másik fele utána, de az is jóval keve-
sebb lenne, ha a gázközmûvagyon-
ból nem költött volna el a város 200
millió forint másfajta beruházásokra,
hanem azt is a fürdôhöz tudtuk volna
felhasználni.
Ez évben felvettünk még 92,8 millió
forintos fejlesztési hitelt, amelynek
segítségével megvalósuló beruházás
összértéke 300 millió forint lesz.  Te-
hát az önkormányzat által megvalósí-
tott fejlesztések és beruházások, a
hozzá járuló állami támogatások je-
lentôs vagyongyarapodást jelentenek.

»FEHÉR LÁSZLÓ
polgármester

» T U D J O N  R Ó L A  Az adósságról

falusiné magyar csilla és ferencz tibor,

a két alkotó

Falusiné Magyar Csilla és Ferencz Ti-
bor alkotásai díszítik néhány héten át
a celldömölki fürdô konferenciater-
mét. A kiállítást, amely a kemenesal-
jai alkotókat bemutató sorozatba il-
leszkedik, Baranyai Attiláné dr., Cell-
dömölk jegyzôje ajánlotta a közönség
figyelmébe a május 24-i megnyitón
Falusiné Magyar Csillának ez az elsô
kiállítása gobelineibôl. A keretbe zárt
fali varrásokon emberi alakokat,
csendéleteket örökített meg hibátlan,
mutatós technikával, kihasználva a szí-
nek játékát. A gyorsabban készülô ki-
sebb képek mellett a hosszabb hímzé-
si idôt kívánó képekkel is szívesen fog-

lalkozik. Legutóbbi ilyen alkotása,
amely a legnagyobb tetszést aratta, a
télen készült el. Ferenc Tibornak ez
már a kilencedik kiállítása, volt köztük
önálló és társas tárlat is, a hazai kiállí-
tásokon kívül tavaly Mannersdorfban is
bemutatkozott. A tiffany technikát
Szatmárnémetibôl érkezve Budapes-
ten tanulta, majd különbözô mûhe-
lyekben mélyítette el a tudását. Alko-
tásait magának készíti, minden darab-
ja funkcionális, ezért sem válna meg
tôlük. A kiállításon szereplôk között
van a rézfóliás díszüveg paraván, egy
nôi alakkal, és az ablakszemként szol-
gáló ólomüveg mandalája. »T.G.

Gobelin és tiffany
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Sokrétû, remek programokkal vár-
ták a közönséget az Alsósági Tavaszi
Napok rendezvénysorozatára. Spor-
toltak, játszottak, szórakoztak az al-
sóságiak és vendégeik, még a rossz
idô ellenére is.

A hagyományokhoz hûen idén is kiállí-
tással köszöntötték a rendezvények
résztvevôit a május 26–28-i Alsósági
Tavaszi Napokon. Katonáné Erdély

Györgyi mûvész-tanár, Németh Gyula
fafaragó és tanítványai, valamint a
Berzsenyi iskola diákjainak alkotásait
Hajdu Ibolya önkormányzati képviselô
ajánlotta a közönség figyelmébe. Az
utána következô ünnepélyes rendez-
vénynyitón Döme László részönkor-
mányzat-vezetô köszöntötte a megje-
lenteket, kiemelve, hogy a kisjubileu-
mi rendezvény nemzetközinek is
mondható. Az idei programokon ugyan-
is részt vett a testvérváros Neudau új
polgármestere, Wolfgang Dolesch, a
szintén testvérváros Erdôszentgyörgy
küldöttsége a néptáncosokkal, és nád-
szegi vendégek is érkeztek. Fehér
László polgármester megnyitó beszé-
dében azt emelte ki, hogy az alsósá-
giak büszkék a településükre, a tizen-
ötödik rendezvény pedig az összetar-
tásukat bizonyítja. A mûsorban elôször
az alsósági óvodások, majd a celldö-
mölki és az erdôszentgyörgyi néptán-
cosok léptek fel.
Szombaton négy fúvós zenekar – pá-
pai, szombathelyi, pilisvörösvári és a
celldömölki zenészek – próbálták el-

Tavaszi Napok Alsóságon

Trianonra emlékeztek június 3-án a
Ság hegyen egybegyûltek. A Tianoni-
emlékmûnél beszéddel, verssel, nó-
tával, koszorúkkal emlékeztek.

A Himnusz után a megjelenteket Dö-
me László, az Alsósági Életfa Egyesület
elnöke köszöntötte a Ság hegyi ke-
resztnél. Az idônként nekieredô esôre
utalva mondta: az égiek is siratják,

amit elvettek a magyaroktól a 86 éve
kötött trianoni békediktátummal. Az
ünnepség szónoka Kovács Ferenc or-
szággyûlési képviselô volt, aki a törté-
nelmet elevenítette fel. Majd a sajná-
latos tényeket sorolta fel az ország
megcsonkításáról, melynek során a te-
rülete a harmadára csökkent, lélek-
számban megfogyatkozott, elveszítet-
tük természeti kincseink, úthálózataink
javát. Városokat vágtak el e külváro-
saiktól, falvakat vágtak ketté. Szinte
minden harmadik magyar idegen or-
szág állampolgára lett, emelte ki. Ma-
gyarország szenvedte el a legnagyobb
kárt a világháborúban vesztes orszá-
gok közül, hiszen más országok esté-
ben sokkal kisebb elcsatolt területekrôl
beszélhetünk. Egyetlen pozitívuma az
lett, hogy az ország független lett, de
drága ár volt, mondta a szónok.
Ezután az ünnepségen megjelent szer-
vezetek és pártok elhelyezték a megem-
lékezés koszorúit a Trianonra emlékezte-
tô, 1934-ben állított keresztnél. Az ünne-
pi mûsorban Bezzeg István énekkel,
Rozmán László verssel emlékezett.

Emlékezés a keresztnél

kergetni a felhôket. Délután a katoli-
kus templom elôtti téren, majd a –
rossz idô miatt a kráter helyett – a
Ság hegyen, a Turista szálló mellett
hallhatta ôket a közönség. Vasárnap
a gyerekek napja volt – a programok-
ra az alsósági részönkormányzat pá-
lyázaton nyert pénzt, a programokat
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
szervezte a részönkormányzattal
együtt. A kézmûves foglalkozásokon
a gyékényezés, gyöngyfûzés, fafara-
gás, kovácsmesterség rejtelmeivel is-
merkedhettek, az ugrálóvárban pe-
dig kedvükre játszhattak. Volt tûzol-
tóautó-bemutató, gyerekmûsorokkal
fellépett a Soltis Lajos Színház és a
Garabonciás együttes, és nagy tet-
szést aratott a körmendi Batthyány-
bandérium lovas bemutatója is. A
sportnak is hódolhattak a labdarúgás
kedvelôi, hiszen hagyományosan
megrendezték a labdarúgótornákat
is. A háromnapos programsorozat az
evangélikus templomban a budapes-
ti Kékmadár kórus hangversenyével
fejezôdött be.

az alsósági óvodások szerepeltek az ünnepi mûsorban

horváth melinda és kovács ferenc a fidesz koszorúját helyezték el

A Vulkán fürdôben tartotta soros
összejövetelét a Nyugat-Pannon
Eurégió kultúra, turizmus munka-
csoportja május 23-án. Az ülésen
dr. Németh István, a nyugat-du-
nántúli fürdôket tömörítô Pannon
Termál Klaszter vezetôje elmond-
ta, hogy a térség fontos szereplô-
je az egészségturisztikai piacnak.
A földrajzi elhelyezkedés, a ter-
málvizek minôsége, a fürdôhelyek
magas száma, a szolgáltatások
erôsítik ezt a pozíciót. Ugyanakkor
a hiányos közlekedési infrastruk-
túra, a települési turisztikai felké-
szültség és az egységes regionális
arculat hiánya gyengíti azt. Hang-
súlyozta, hogy az „Együttmûködve
versenyezni” szlogennek megfe-
lelni úgy lehet, ha a hálózatban
részt vevô fürdôk egymás munká-
jába, szolgáltatásaiba is betekint-
hetnek. Akkor lesznek igazán piac-
képesek a fürdôk, ha pozicionálják
magukat, speciális terméket alakí-
tanak ki.

Fürdôturizmus
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Zajos a közélet kisvárosunkban, igazi
kisvárosi capriccio. Kik és miért húzat-
ják a talpalávalót a celldömölkieknek?
Bizonyára Önök közül többen látták
már a Látótér címû mûsort a CVTV-n,
amelyben Antók Zoltán urat – aki ma-
gát a magazinban szerényen csak mé-
diaszemélyiségnek titulálta – új olda-
láról ismerhettük meg. Az egykori
„focimecenás” politikai szakértôként
nyilvánít véleményt az országos tele-
víziók (Hír TV, ATV) hasonló típusú mû-
sorainak gyengécske másolatában.
Nézzük hát, mit is tett Celldömölkért a
kemeneskápolnai polgármester, a
CVTV újdonsült, házi szakértôje?
Tény, hogy néhány éve mûködtetett
városunkban egy professzionális lab-
darúgócsapatot, amely valóban re-
mekül szerepelt a nemzeti bajnokság
második vonalában, s mind a mecénás,
mind a sportszeretô közönség me-
rész terveket szövögettek a jövôt ille-
tôen. Rövidesen Antók úr nyomására
a fociálmok oltárán feláldozták a cell-
dömölki családok és fiatalok számára
kikapcsolódási lehetôséget nyújtó vá-
rosi liget jelentôs részét, s felszámol-
ták a sokak által közkedvelt KRESZ-
parkot. A városlakók némi tiltakozás
mellett elfogadták a helyzetet, de a
feldúlt liget helyére megálmodott új,
modern stadion csak a tervezôasztalon
született meg. Antók úr pedig ahogy
érkezett, oly sietôsen távozott foci-
csapatával együtt Pápára, a helyi
sportbarátok és a városi ligetet féltôk
nagy bánatára. Búcsúzóul még annyit
üzent a celldömölkieknek, hogy ve-
gyék tudomásul, a foci egy utazó cir-
kusz, amely jött, szórakoztatott és
most továbbáll. 2002 végén, a cell-
dömölki labdarúgás megmentéséért
szervezett vállalkozói fórum kereté-
ben ezt a gondolatsort azzal toldotta
meg, hogy a celldömölki nép nagyon
közel lakik a Ság hegyhez, az itt élôk
túl sokat itták és isszák a hegy levét,
így fejben nem alkalmasak arra, hogy
profi labdarúgó-mérkôzéseket lát-
hassanak, nem érdemlik meg a mi-
nôségi szórakozást. Késôbb, mint
köztudomású, az utazó cirkusz Pápá-
ról Sopronba költözött. Az egykori
sportmágnás más kihívást keresett
magának és másoknak. Ôszintén saj-
nálom ezt a váltást, s hogy a sporttal
az utóbbi idôben lazább a kapcsolata,
hiszen kevesen tudják, hogy Antók úr

nem csak a labdarúgás, de más spor-
tok terén is járatos, igaz e tudását ed-
dig csak szûkebb körben bizonyította.
Néhány év elteltével tehát Antók úr,
mint közéleti szereplô, médiaszemé-
lyiség tért vissza Celldömölkre, a Ság
hegy közelében élô – néhány éve ál-
tala lekicsinyelt és borisszának titu-
lált – nép nagy tanítójaként. A CVTV
állandó szakkommentátoraként, kiváló
retorikai képességekrôl tanúbizony-
ságot téve, hétrôl hétre elmondja a
celldömölkieknek, hogy ki a „jó és a
rossz ember”, kit kell szeretni vagy
utálni a magyar politikai életben, a
helyi közéletben, s mi is valójában a
nagybetûs „Igazság”. E közéleti tevé-
kenységhez minden joga megvan,
nem is vitathatom, hiszen demokrá-
cia és szólásszabadság van a Keme-
nesalján, amely demokrácia – mint
azt az említett mûsorban a másik
médiaszemélyiségtôl megtudhattuk
– olyan szilárd oszlopokon nyugszik,
mint TÖMBÖLY ÁGNES.
Azt gondolom azonban, s remélem,
ebben a kedves olvasó is egyetért
velem, hogy sokkal hasznosabb tett
volna, ha a CVTV szakértôje aktuálpo-
litika helyett például a celldömölki
családoknak és gyermekeknek annak
idején megígért új KRESZ-park építé-
sérôl beszélne, vagy a nagy roham-
ban felszámolt atlétikapályáról, amely
helyett szintén újat és szebbet ígért,
s amelyet emlékezetes távozása után
az önkormányzatnak kellett elkészít-
tetnie saját költségén.
Belátom, erre sajnos kevés az esély,
hiszen a médiaszereplés már látha-
tóan jobban érdekli Antók urat, mint
a közéleti munka egyéb szegmensei,
hiszen a kistérségi üléseken – egye-
düliként – egyszer sem sikerült talál-
koznia 27 polgármester kollégájával,
s képviselnie saját települését, Ke-
meneskápolnát.
Mindenesetre örömteli, hogy Antók
úr úgy ítéli meg, a celldömölkiek so-
kat fejlôdtek szellemileg az elmúlt
néhány évben, hiszen 2002-ben még
nem tartotta méltónak arra a keme-
nesaljai polgárokat, hogy színvonalas
labdarúgó-mérkôzéseket látogathas-
sanak városunkban, ma már azonban
érettnek tart mindannyiunkat, az ô
magvas, politikai eszmefuttatásainak
befogadására. Köszönjük, Zoli bácsi.

»LENGYEL LÁSZLÓ, politológus

Mondom a magamét…
Új óvodai csoport indul szeptembertôl a Vá-
rosi Óvoda Koptik utcai tagóvodájában. Az új
csoport számára szobát építenek, és óvónô-
ket, valamint dajkát vesznek fel.

A következô nevelési év kezdetére elkészül az új
óvodai csoportszoba a Koptik utcai óvodában. A
csoportok számának bôvülésével a kisgyerekek
elhelyezése biztosított lesz, mondta el Véghné
Gyürüssy Katalin. Hozzátette: felesleges pánik-
keltésnek tartja azt, hogy Celldömölkön olyan
híresztelések keltek életre, melyek szerint az
óvodások elhelyezése szeptembertôl kétségesé
válik. Az óvodavezetô a Kemenesi Tájolóban
megjelent cikkel kapcsolatban mondta el, hogy
az nem fedi a valóságot. Hangsúlyozta, hogy a
szülôknek nem kell protekciót kérniük, sohasem
utasították el egyetlen gyermek felvételét sem,
most sem kell protekció a bejutáshoz, a felvétel-
rôl már értesítették is a szülôket.
A csoportszoba építését akkor tûzte ki célul az
önkormányzat, amikor a Népjóléti Szolgálat
épületkomplexumának kialakításához, a gon-
dozóház számára átadták a Mikes utcai óvodai
épületet. Az önkormányzat 60 millió forintos
beruházást szeretett volna megvalósítani, most
a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácstól 24
millió forintot nyertek pályázaton e célra. Az
önrésszel együtt így egyelôre 30 millió forintos
építkezés során egy csoportszobát építenek a
hozzátartozó vizes blokkal és folyosórésszel,
hatvan négyzetméteres területet építenek így
hozzá a jelenlegi épülethez a hátsó traktusban.
Majd késôbb, a második ütemben építenek az
óvodaépület elsô részéhez egy orvosi szobát,
illetve egy termet a logopédiai ellátáshoz. 
Az építkezés elôkészítése zajlik, elkészült a
terv, az építéshatóság véleményezése után
bonyolítják le a meghívásos pályázatot az
építésére, amivel szeptemberben végeznek. 
Jelenleg a Városi Óvodában tíz csoport mûkö-
dik, négy-négy a Koptik utcai, illetve az alsósá-
gi tagóvodában, hat pedig a Vörösmarty utcai
Tagóvodában.
Véghné Gyürüssy Katalin hangsúlyozta, hogy
nem mûködnek szabálytalanul, az Országos
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont adja
meg az intézményeknek az engedélyt arra,
hogy az ideális 25 fôs csoportlétszámot szük-
ség esetén 30-ban maximálják. Átlagosan
26–27-es létszámok vannak a csoportokban,
most sincs zsúfoltság. Ráadásul nincs mindig
minden gyerek ott az óvodákban, a kihasznált-
sága átlagosan 80 százalék. Az óvodavezetô
azt is elmondta, hogy az építkezés alatt kiürí-
tenek két termet, az építési területet lezárják,
így zavartalan lesz az óvoda élete, biztonság-
ban lesznek a gyerekek.

»T.G.

Az óvodáról

»  H Á T T É R
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A rövid idôre bezárt Weöres Sándor –
Károlyi Amy-emlékház újra várja lá-
togatóit Csöngén. A felújított létesít-
mény ünnepélyes avatását május 27-
én tartották a kemenesaljai faluban.
Az emlékház negyven éven keresztül
az állami gazdaság tulajdonában volt,
állapota az elmúlt évtizedekben erô-
sen leromlott. Dr. Gonda György és
Dala József már húsz évvel ezelôtt
kezdeményezték felújítását. Elképze-
lésük gyümölcse most érett be, ugyan-

is hosszú évek áldozatos munkájának
eredményeként, a sikeres pályázatok
révén, a romos épület helyén egy
gyönyörû, a költô-házaspárnak méltó
emléket állító ház áll.
Az ünnepélyes avatás Baranyai Ernô,
Csönge polgármesterének köszöntô-
jével kezdôdött, aki beszédében ki-
emelte: tartást és büszkeséget ad a
falu lakóinak, hogy ilyen nagyszerû
költô emlékét ápolhatják. Nem csak a
község, és a megye, de az ország is
gazdagabb lett egy emlékhellyel. A
költô-házaspár életmûvének darab-
jai, könyvek, bútorok, relikviák is he-
lyet kaptak a házban, amelyek állan-
dó kiállításként várják az irodalomba-
rátokat. A tárgyak némák, de a ver-
sek, illetve Weöres Sándor és Károlyi
Amy szavai élnek – mondta el kö-
szöntôjében a polgármester. A ren-
dezvényt megtisztelte jelenlétével
Károlyi Alice, a költô-házaspár vég-
akaratának teljesítôje is, aki elmond-
ta, hogy a rokoni szálakon túl, évtize-
deken keresztül bensôséges barátság
és különleges kapcsolat fûzte ôt a két
költôhöz. Az ünnepélyes emlékház-
avatás megnyitó beszédét Esterházy
Péter Kossuth-díjas írótól hallhatták a

Emlékházat avattak
megjelentek, aki Weöres Sándor iro-
dalmi nagyságáról szólt: „Szinte nem
is embernek, hanem költônek terem-
tette az Isten. Mindig is nyilvánvaló
volt, hogy nagyságrendileg más,
nem csak egy költô a sok közül.”
Weöres Sándor, bár nem Csöngén lát-
ta meg a napvilágot, mégis e falut
tekintette szûkebb pátriájának. Itt
töltötte gyermekéveit és ifjúkorát.
Vas megyéhez és a Kemenesaljához
egész életén át szoros szálakkal kötô-
dött. Akárcsak Berzsenyi Dániel, ô is
ezt a tájat vallotta szülôföldjének, és
bármerre sodorta az élet, sohasem
szakadt el lélekben innen.
Az ünnepségen Kapiller Sarolta, a
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
mûvelôdési titkárságának vezetôje
mondott köszöntôt. Az irodalmi mû-
sorban fellépett Csernus Mariann,
Jászai-díjas érdemes mûvész, a Kos-
suth-díjas Kaláka együttes és a csön-
gei általános iskola tanulói. A rendez-
vény zárásaként Károlyi Alice javasla-
tot tett arra, hogy a jelenlevôk közö-
sen ajánlják Csöngét a Magyar Örök-
ség megtisztelô díjra. Az emlékház
rendbetételével Weöres Sándor és
Károlyi Amy lélekben hazatértek, és
bizonyságot kaptak arra, hogy szülô-
földjük és a számukra oly kedves fa-
lujuk hordozza emléküket.

»REINER ANITA

a két költô hagyatékát ôrzi az emlékház

Vas megye kastélyai, kúriái és tulajdonosaik családfái cím-
mel tartott elôadást Katafai Németh József helytörténész
május 18-án a könyvtár, a Berzsenyi Asztaltársaság és a
Honismereti Munkaközösség közös szervezésében meg-
rendezett irodalmi esten. A jelenleg Sárváron élô, nyugal-
mazott iskolaigazgató az elmúlt évtizedek egyik legjelen-
tôsebb Vas megyei kultúrtörténeti munkáját alkotta meg.
A két kötetben Vas megye mûemlék és mûemlék-jellegû
kastélyainak, várkastélyainak, kúriáinak története szere-
pel a családfákkal, címerekkel együtt. 
Az elsô kötetben 81 vasi település 113 kastélya és kúriája, a
másodikban 46 település 77 kastélya és kúriája, valamint né-
hány középülete szerepel. A szerzô mindezeket a helyeket
végigjárta, volt, ahol az új tulajdonosok visszautasításába üt-
között, de az esetek többségében segítô szándékkal találko-
zott. A kutatómunka során legnehezebb feladat a családfák
felkutatása volt – mondta el Katafai Németh József, akinek
saját bevallása szerint a kemenessömjéni Berzsenyi-kastély
és a kemenesmihályfai Vidos-kastély nyerte el legjobban tet-
szését. A helytörténész nem hagyta abba a kutatómunkát,
újabb tervei vannak a jövôre nézve. Következô könyvében a
megye épületeit és középületeit szeretné bemutatni, már el
is kezdte az ehhez szükséges források összegyûjtését.

»REINER A.

Az idén tizenötödik alkalommal rendezte meg a Weöres Sándorról
elnevezett szavalóversenyt az ostffyasszonyfai Petôfi Sándor ÁMK
Általános Iskolája. Nagy Sándorné, az iskola igazgatója elmondta,
hogy  a szavalóversenyt egybekötötték a költô verseinek illusztrá-
cióiból készült  képzômûvészeti pályázattal, amelynek eredmény-
hirdetésére a szavalóverseny után került sor.
A magas színvonalú megmérettetésen a kistérségbôl és azon túl-
ról is négy korcsoportban 73 gyermek vett részt. A gyermekeknek
egy kötelezô verssel kellett készülniük, amelyet Weöres Sándor
vagy Petôfi Sándor mûveibôl választhattak. A szabadon választott
versek a magyar költészet gyöngyszemeibôl kerültek ki. A tizen-
két tagú zsûri elnöke Balogh József költô-tanár volt. A gyermeke-
ket és kísérôiket a verseny izgalmainak levezetésére meglepetés-
ként és ajándékként autóbusz vitte át Csöngére, ahol megtekint-
hették a Weöres Sándor – Károlyi Amy házaspár hagyatékát ôrzô
emlékházat
A versenyen a négy korcsoport elsô helyezettjei a sárvári Pusztay
Petra, a szombathelyi Szabó Ádám, a sárvári Csonka Fruzsina és a
celldömölki Eötvös iskola diákja, Németh Réka lettek. A kistérségbôl
második helyezett lett a celldömölki Berzsenyi iskolából Deé Boglár-
ka, a Szent Benedek iskolából Görög Máté, az ostffyasszonyfai isko-
lából Pap Gabriella, harmadik helyen végzett az ostffyasszonyfai is-
kolából Berta Gréta.

»TAKÁCS M. TÜNDE

Kastélyok, családfákWeöres-szavalóverseny
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Megkérdeztük
» válaszoltak Biztonságos a város?

Nagyjából biztonságosnak le-
het mondani a várost. Bár
többször hallottam róla, hogy
a boltokban a letett táskák-
nak lába kélt. Közlekedési
szempontból biztonságosabb
lett a város, miután megépült
a körforgalom. Az új helyzet
segíti a közlekedôket, min-
denképpen óvatosabbak, de
azt hiszem, kicsit szûk a kör-
forgalom. Hallottam a betö-
rés-megelôzô kártyarendszer-
rôl, de mi még nem kaptuk
meg a kártyákat. Igaz, nem is
megyünk el hosszabb idôre
sehova sem, nem hiszem, hogy
szükségünk lenne rá.

Nem lehet azt mondani, hogy
ne lenne biztonságos Celldö-
mölk. Mi családi házban Alsó-
ságon lakunk, nyugodt kör-
nyéknek tartom. Bár nemrég
törtek be az iskolába, nincs
más rossz tapasztalatom. So-
kat kerékpározom, így nap
mint nap tapasztalom a váro-
son átmenô nagy forgalmat.
Ezért jó lenne, ha minél elôbb
elkészülne az elterelô út, biz-
tonságosabban közlekednénk.
Most, hogy a Ságra vezetô ke-
rékpárút beszakadt, még rosz-
szabb a helyzet. Jó lenne, ha
ez a probléma is mielôbb meg-
oldódna.

Én biztonságosnak tartom a
várost, ami a rendôrség mun-
kájának is köszönhetô. Azt
szokták mondani, a legjobb
az, amikor észre sem veszik a
rendôröket, úgy teszik a dol-
gukat. Szerintem Cellben rend
van. Fontos az is, hogy a gye-
rekeket már iskolás korukban
nevelik a biztonságos közle-
kedésre, a gyerekek által
azután a szülôk is jobban oda-
figyelnek. A városi közleke-
désben ki kell emelni a kör-
forgalmat, amivel sokat nyer-
tünk, egyszerûbb és biztonsá-
gosabb lett a közlekedés, ke-
vesebb a baleset.

Én rendszeresen közlekedem
kerékpárral, és azt tapaszta-
lom, hogy a körforgalom hasz-
nálatával biztonságosabb a
közlekedés, elôzékenyebbek
az autósok is a zebráknál. A
közbiztonság is nagyjából jó-
nak mondható, de talán még
kevesebb lenne a lopás és be-
törés, ha esetleg több rendôr
lenne az utcákon. A betörés-
megelôzô kártyarendszer jó
ötletnek tûnik, de igazi hasz-
na csak a gyakorlatban mu-
tatkozik majd meg. Én is kap-
tam kártyát, de nem hiszem,
hogy használni fogom, nem
készülök sehova.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: tulok gabriella

Nagy József Bakk Lajosné Horváth Dezsô Kamondi Istvánné

Élje át a „hangszerek királynôjének”
történetét – így hívja közönségét Rá-
kász Gergely koncertorgonista közel-
gô, A Nagy Orgona címû hangverse-
nyére. Rákász Gergelyt nem elôször
köszöntheti a celldömölki közönség,
hiszen Barokk Light és Romantika
Light címû hangversenyei már sikert
arattak városunkban. A fiatal orgona-
mûvész az ötvenállomásos magyaror-
szági koncertkörútján, június 22-én 19
órakor ad ismét orgonakoncertet a ró-
mai katolikus kegytemplomban. 
Az interaktív koncerten a közönség
válaszokat kaphat például arra, hogy
ki hívta ki Bachot zenei párbajra, hogy
lehet orgonára harangzúgást kompo-
nálni a Westminsteri apátság harang-
játékának témájára, hogy tisztelgett
Liszt Ferenc Bach elôtt úgy, hogy an-
nak nevére komponált darabot. Rá-
kász Gergely 15 évesen adta elsô or-
gonahangversenyét, majd az iskola-
évek alatt folytatta a koncertezést
szerte Magyarországon. Késôbb vir-
tuóz sikerrel játszott Európában, vala-
mint az Egyesült Államokban. Az ELTE

mûvész-tanári szakán diplomázott,
2000 óta folyamatosan hangverse-
nyezik a világ számos helyén. Lát-
ványkoncertjei izgalmas zenetörténe-
ti barangolások, szerzôk és korszakok
bemutatása zenében és szóban. Fiatal
kora ellenére a világ számos híres ka-
tedrálisában hangversenyezett, de
fellépett például Bécsben, a schön-
brunni kastélyban, valamint szabad-
téri fesztiválokon, ahol ékes példáját
adta annak, hogyan lehet része a
klasszikus mûvész és mûvészet a 21.
századnak. Új koncertjérôl így vall a
mûvész: „Meg akartam mutatni az
embereknek azt a hihetetlen komple-
xitást, emberi és Isteni nagyságot,
amely ezt a hangszert körüllengi. Az
egyes zeneszerzôket, akik kifejezet-
ten erre a hangszerre írtak, mert csak
a legnagyobb formákkal tudták kife-
jezni a mondanivalójukat. Ez az új
koncert témája. A nagy orgona.”
Jegyelôvétel: a Kemenesaljai Mûve-
lôdési Központban, Dr. Géfin tér 1.
Tel: 95 420-037. További információk:
www.rakaszgergely.hu

Hangverseny orgonára
Idén is meghirdeti gyerekeknek szóló táborait a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár. Jú-
nius 19–23-a között öttusa-tábort szerveznek gye-
rekeknek és fiataloknak. A tábor programja kirán-
dulás, kerékpározás, úszás, csónakázás, lovaglás
lesz. Részvételi díj: hatezer forint. Jelentkezni a
mûvelôdési központban Nagyné Tóth Andreánál és
Szalóky Attilánál lehet június 15-ig.
Június 26 – július 1-je között olvasótábort szervez-
nek a könyvtárban A Ság hegyen túl – Párhuzamos
világok: Narnia, Pacák Birodalma és a Padlás cím-
mel. Színes, érdekes programokat, hasznos idôtöl-
tést ígérnek a 12–14 éves korú gyerekeknek (test-
vérek esetében ettôl eltekintenek). Maximálisan
20 fô jelentkezését tudják elfogadni. Részvételi díj:
ötezer forint. Jelentkezési lapot a gyermekkönyv-
tárban lehet kérni. Jelentkezési határidô: június 16.
Június 17-én 20 órától nyárköszöntô diák-diszkó
lesz a mûvelôdési központban DJ Petyával.

Nyárköszöntô

» Fogadóóra
Június 12-én (hétfôn) 18–19 óráig tart a Cell-
dömölki Mûszaki Szakközépiskolában foga-
dóórát tart Hetényi Endre, a 4. számú válasz-
tókörzet önkormányzati képviselôje.



A ma körülbelül ezer lakost számláló
Kenyeri község az évszázadok során
sok nemesi és köznemesi családnak
adott otthont. Ottlétüket számtalan
történelmi jelentôségû épület ôrzi. A
település polgármestere Tuba Fe-
renc, aki már negyedik ciklusát tölti
a község életének vezetésében. A 16
év alatt megismerte az ott lakók
minden gondját és örömét, s ezen is-
meret mellett irányítja a ma virágzó
település életét.

– A feleségem révén kerültem Kenyeribe
– kezdi a beszélgetést a polgármester. –
28 évesen kaptam bizalmat a lakosoktól,
büszke vagyok, amiért szinte mindent si-
került megvalósítanunk, amit ez alatt a
négy ciklus alatt elterveztünk. Legfonto-
sabbnak azt tartottam, hogy egy olyan
infrastrukturát kell kialakítanunk, amely
teljes egészében megfelel az emberek és
az uniós elvárásoknak, és a lakosok ké-
nyelmét szolgálja. Eredményeink közé
tartozik a temetô rendbetétele, telefon,
gáz, középületek gázfûtésre történô átál-
lítása, a mûvelôdési ház felújítása, a
kábel-tv és a mikrohullámú internet be-
vezetése, fizioterápiás rendelô, a házior-
vosi rendelôben minilabor, elektromos
hálózatfejlesztés. Ezen kívül patika is ta-
lálható a községben. A járdák és utak
rendbehozatala is megtörtént, illetve fo-
lyamatban van, a ciklusból hátra levô idô-
ben utcanévtáblák kihelyezése és az Ady
utcai járdák aszfaltozása várható. Az utol-
só ciklusban 1,2 milliárd nettó forintot
költöttünk a csatornahálózat kialakításá-
ra, ezt összefogásban négy település va-
lósította meg. Kenyeriben adóterheket
nem vetettünk a lakosságra, csak iparûzé-
si adó van. Folyamatban van a katonai
reptér visszaadása is.
Nemsokára önálló honlapja lesz Kenyeri-
nek. Egy vízi erômû építését napokon be-
lül megkezdik a Rábán, amely új munka-

helyteremtô lehetôséget nem, de adóbe-
vételt jelent számunkra.
A polgármester elmondta: mivel már csak
pár hónap van a következô választásokig,
mindenképpen arra törekednek, hogy a
ciklus végére minden ügyet tisztán, lezárt
állapotban adjanak át, vagyis fennálló
problémák ne nehezítsék a következô kép-
viselô-testület munkáját. Elmondható,
hogy pillanatnyilag Kenyerit nem terheli
semmilyen hitel, sôt pozitív bankszámlával
rendelkeznek, amivel a mai viszonyok kö-
zött nem sok önkormányzat dicsekedhet.
– Kenyeriben egy általános iskola és egy
óvoda mûködik – folytatja a polgármes-
ter. Sokáig nagy létszámmal mûködött az
iskola, de sajnos a kis iskolákat fenntartó
önkormányzatokat érintô megszorítások
minket is elértek. Kénytelenek voltunk
tavaly a felsô tagozatos osztályokat
összevonni. Nehéz döntés volt ez szá-
munkra, de ma már bebizonyosodott,
hogy megfelelô lépés volt, hiszen az is-
kola továbbra is megbízhatóan mûködik.
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Vagyis elértük a célunkat, az iskola hely-
ben tartását. Azért is nagyon fontos köz-
ségünk számára ez az intézmény, mert az
oktatáson túl a kulturális élet nagy része
is az iskolán keresztül bonyolódik, hiszen
Kenyerinek nincs saját kulturális csoport-
ja. Ott található a községi könyvtár is.
Idén csatlakoztunk a kistérségi mozgó-
könyvtári ellátáshoz, így ez a szolgáltatás
hamarosan ingyen a lakosok rendelkezé-
sére áll. Minden évben megrendezzük a
falunapot az augusztus 20-a utáni szom-
baton, amikor hangulatos programok,
versenyek várják a falu jelenlegi és már
elszármazott lakosait.  Nagyon büszke
vagyok a focicsapatunkra, amely már jó
ideje a megyei II. osztályban a 2. helyen
áll. Nemrég volt egy megbeszélésünk,
ahol a csapat vezetôi célul tûzték ki az I.
osztályba való felkerülést. A település
évi egymillió forinttal támogatja a csapa-
tot. Elismerés jár a község önkéntes tûz-
oltóinak is, az ô munkájukat évi három-
százezer forinttal támogatjuk. Természe-
tesen az idén is megteremtettük a lehe-
tôséget arra, hogy minden nyugdíjas
kaphasson gyógyszertámogatást, a nap-
pali tagozaton tanulók pedig beiskolázási
segélyt.
A községre nem jellemzô a munkanélkü-
liség. A faluban és a környéken nagyon
sokan foglalkoznak családi gazdálkodás-
sal, növénytermesztéssel és állattenyész-
téssel. Fontosabb munkaadók még a vas-
ipari munkákkal foglalkozó Reflex Ipari
Szövetkezet, illetve a Kenyeri Egyetértés
Kft., amely 50–60 embert foglalkoztat a
mezôgazdaság területén. Kenyerire is jel-
lemzô az elöregedés, de Tuba Ferenc el-
mondása szerint megpróbálják a falu fia-
taljait helyben tartani. Ennek legjobb
módja új, közmûvesített házhelyek kiala-
kítása, illetve a letelepedett fiatalok
anyagi segítése. Összesen 18 telket hasz-
nosítanak, 12-n már állnak a házak. Egy
telek 100 ezer forint, de ha a fiatalok be-
mutatják az építési engedélyt, kapnak 60
ezer forint letelepedési segélyt. Vagyis
mindössze 40 ezer forintért juthat egy fia-
tal család a földterülethez. Kenyeri veze-
tése a környezetvédelembôl is kiveszi a
részét. Nagy problémát jelent az illegális
szemétlerakás, ezért Csöngével kollektív
szemétgyûjtô akcióba kezdtek. Természe-
tesen még sok tervük és megvalósításra
váró feladatuk van, de ez mind a követ-
kezô önkormányzati ciklus alatt válik
majd megvalósíthatóvá.

»TAKÁCS M. TÜNDE

tuba ferenc polgármester

Komfortos környezet a falu lakóinak

Az Eötvös Loránd Általános Iskola hagyományos, május 15-én rendezett fizikaversenyén nyolc iskola 34
diákja mérette meg magát. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a Magyar Geofizikusok Egyesületé-
nek alapítója, Újfalusy Antal, valamint az egyesület titkára, Pályi András. A résztvevôk ezúttal is megko-
szorúzták Eötvös Loránd dombormûvét. A hetedik osztályosok között az elsô helyen Nieberl Norbert
(Bük), a másodikon Dienes Attila (Hegyfalu), a harmadikon Szíjártó László (Gérce) végzett. A nyolcadi-
kosoknál az elsô helyezést Ferencz Tas szerezte meg (Gáyer iskola), második helyen Tóth Gergely (Sár-
vár), a harmadikon Nagy Vivien (Szent Benedek iskola) végzett.

Megyei fizikaverseny
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Tragikus közlekedési balesetben el-
hunyt Mercz Gábor, a Celldömölki
VSE-Mávépcell asztaliteniszezôje. A
kitûnô játékosra a baleset másnap-
ján emlékeztek az alsósági sport-
csarnokban a helyi sportvezetôk és
játékostársak.

Az extraligás bajnoki döntô Kecske-
méti Spartacus elleni második mérkô-
zésére készült a celldömölki asztalite-
nisz-csapat május 25-én. Az ünneplés
helyett gyászoltak a celldömölkiek.
Május 24-én a 8-as fôút Ajka közeli
szakaszán balesetet szenvedett a csa-
pat három játékosa, Mercz Gábor,
Szabó Krisztián és ifj. Kovács János.
A csapat a bajnoki aranyérem meg-
szerzésére készült, szerdán a játéko-
sok együtt indultak Celldömölkre,
hogy másnap pihenten állhassanak az
asztalhoz. Szabó Krisztián vezette az
autót, Ajka elôtt, a hármas elágazónál
következett be a tragédia – mondta el
Fehér László, a CVSE társadalmi elnö-
ke. A rendôrségi közlemény szerint az
autó vezetôje nem a csúszós, nedves
útviszonyoknak megfelelôen hajtott;
a fôút egy lejtôs, balra ívelô szaka-
szán nekiütközött a szalagkorlátnak,

majd a bal oldali forgalmi sávba át-
sodródó gépkocsi egy szembôl jövô
kisteherautó oldalát találta el. Az autó-
ba egy másik személygépkocsi is be-
lehajtott. A hátsó ülésen utazó Mercz
Gábor a helyszínen belehalt a sérülé-
seibe, az autót vezetô Szabó Krisztián-
nak a törött bordái átszúrták a mell-
hártyáját és a tüdejét, Kovács János
lapockatöréssel és légzsák okozta zú-
zódásokkal megúszta – tette hozzá
Fehér László, aki a sportegyesület és a
szponzor cég vezetôivel együtt a
baleset után meglátogatta a sérülte-
ket az ajkai kórházban.
Csütörtökön, a bajnoki mérkôzés idô-
pontjában, 17 órakor egy pingpong-
asztal állt a sportcsarnok küzdôterén.
Rajta Mercz Gábor fényképe, ütôje. A
megemlékezésen részt vevô sportve-
zetôk, sportolók, asztalitenisz-barátok
könnyes szemekkel búcsúztak lélek-
ben a nagyszerû sportembertôl, gyúj-
tottak mécsest és helyeztek el egy-
egy szál virágot tiszteletük jeléül.
Akkor még kérdéses volt: mi lesz a ju-
bileumi, 80. bajnoki cím sorsa. A Ma-
gyar Asztalitenisz Szövetség felaján-
lotta a celldömölkieknek, hogy a dön-
tô visszavágóját pótolhatják, ha a sé-

rültjeik felépülnek. Az egyesület azon-
ban nem élt a halasztási lehetôséggel.
Azóta az asztalitenisz szövetség dön-
tött: a férfi extraligában a Kecskemét
lett a bajnok, de a CVSE-Mávépcell is
aranyérmes. Az évkönyvekben, sta-
tisztikákban a Kecskeméti Spartacust
hirdetik ki a 2005/2006-os idény csa-
patbajnokának, ám az elsô helyért já-
ró díjat a celldömölki csapat is átvehe-
ti. Ezzel Mercz Gábort – akit június 1-
jén Cegléden kísérték utolsó útjára –
posztumusz bajnokká avatták.

»TULOK GABRIELLA

Gyász, posztumusz bajnoki cím

A 2005/2006-os bajnoki idény utolsó mérkôzésé-
vel még tartozunk olvasóinknak.

Kecskeméti Spartacus – CVSE-Mávépcell 7:10
Kecskemét, május 21., extraligás asztalite-
nisz-mérkôzés, bajnoki döntô, elsô mérkôzés.
Párosok: Turbók, Szarka – Mercz, Szabó 2:3, De-
meter, Vajda – Vimi, Kovács 3:2. (1:1). Egyéni:
1. kör: Demeter – Kovács 3:0, Turbók – Szabó
3:0, Szarka – Vimi 1:3, Vajda – Mercz 1:3. (3:3).
2. kör: Demeter – Szabó 1:3, Turbók – Vimi 3:1,
Szarka – Mercz 0:3, Vajda – Kovács 1:3. (4:6). 3.
kör: Demeter – Vimi 3:0, Turbók – Mercz 3:0,
Szarka – Kovács 0:3, Vajda – Szabó 1:3. (6:8). 4.
kör: Demeter – Mercz 3:1, Turbók – Kovács 2:3,
Szarka – Szabó 0:3. (7:10).
Gyôzött: Kovács János 3, Szabó Krisztián 3,
Mercz Gábor 2, Vimi Roland 1 és a Mercz – Sza-
bó páros.

A celldömölkiek igazi csapategységet alkotva
óriási bravúrt vittek véghez idegenbeli gyô-
zelmükkel.

Mercz Gábor, a CVSE-Mávépcell asztaliteniszezôje
1974-ben született Budapesten. A felnôtt és ifjúsági
kerettag sportoló nevelôegyesületében, a Budapes-
ti Spartacusnál Sidó Ferenc többszörös világbajnok
kezei alatt tanulta meg a sportág alapjait. 1995 és
2004 között a Postás-Matáv SE, a Gyôri Elektromos,
a Kiskunfélegyháza, a Ceglédi VSE, a Wiener
Neudorf, majd ismét a Ceglédi VSE színeiben ver-
senyzett. Ez idôben a legjobb eredményei között
tartják számon a magyar bajnokság egyéni 5–8. he-
lyét 1994-ben, 1995-ben, 1996-ben és 1998-ban, valamint az 1998-ban pá-
rosban szerzett 3. helyet. 1996-ban, a felnôttek Top 10 bajnokságán 5. lett.  A
csapatversenyben együtteseivel háromszor végzett a dobogó 3., kétszer a do-
bogó 2. fokán.
2004 ôszén, bár külföldre is hívták játszani, ô a CVSE-Mávépcell csapatát vá-
lasztotta. Leigazolása után, rögtön az elsô évadban vele érte el a celldömölki
gárda eddigi legnagyobb sikerét. A bajnoki bronzérem megszerzésében Mercz
Gábor 84 százalékos teljesítményével oroszlánrészt vállalt. A 2004–2005-ös
bajnokság ôszi idényében még ennél is jobb, 93 százalékos teljesítményt
mondhatott magáénak, a fináléban a csapat pedig sporttörténelmet írva be-
jutott a bajnoki döntôbe.
Mercz Gábor sportolóként igazi csapatember volt, társai szerették, a fiatalabb
játékosok tisztelték a tudásáért és hozzáállásáért. Épp úgy, ahogy ô szerette
a sportágat, a játékot, és ahogy szerette családját, feleségét és kislányát.
Mercz Gábort a celldömölki sportegyesület saját halottjának tekinti.

In memoriam Az utolsó mérkôzés

sportvezetôk és játékosok búcsúztak mercz gábortól
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Európa-bajnoki címet szerzett shotokan-
karate sportágban Kiss Rebeka, a
Gáyer iskola negyedik osztályos tanu-

lója, a Sárvári Shotokan Karate Egye-
sület versenyzôjeként a tízévesek ko-
rosztályában. A kis Európa-bajnok el-
mondta, hogy már óvodás korában
elkezdte mûvelni ezt a sportágat.
Kezdetben itt Cellben voltak az edzé-
sek, késôbb Sárváron készült a fela-
datokra heti három edzéssel, ahová
édesanyja viszi és hozza.
Kiss Rebeka második osztályos korá-
tól versenyez rendszeresen. Ahhoz,
hogy ilyen komoly eredményt el tud-
jon érni, nagyon sokat kellett dolgoz-
nia. Mint mondta, a versenyidôszak-
ban néha egész napos edzések van-
nak. Igazából januárban figyeltek fel
rá a szakemberek, amikor megnyerte
a megyei versenyt. Ettôl fogva tagja
a magyar válogatott keretnek. A me-
gyei bajnoki cím után begyûjtötte az
országos diákolimpiai bajnoki címet
is. Ezzel jogot nyert az Európa-baj-

Európa-bajnok sportoló

A CVSE-Maba-Hungária NB II-es ké-
zilabdacsapatai az elôzetes elvárá-
soknak megfelelôen, illetve azt túl-
szárnyalva teljesítettek a 2005/
2006-os bajnokságban. A férfi csa-
pat a nagyon elôkelô 2. helyen vég-
zett, míg a nôk a 10. helyen zárták
az évet. A csapatok edzôit értéke-
lésre is kértük.

A kitûzött célt már az ôszi szezonban
teljesítettük, elkerültük a kiesést je-
lentô utolsó két helyet, a tabella 10.
helyén állva várhattuk a tavaszi foly-
tatást. Az ôszi mérkôzések alatt három
gyôzelmet arattunk Bük, Körmend és
Ajka ellen, valamint nyolcszor hagytuk
el vesztesen a pályát – kezdte értéke-
lését Salamonné Csótár Adrienn edzô,
aki az ôszi szezon elôtt vette át a nôi
együttes irányítását. – Tavasszal egy
nagyszerû sorozatot produkáltak a lá-
nyok, és a mérkôzések során 10 pon-
tot szereztünk. Tavasszal négy gyôze-
lem (SZESE Gyôr, Körmend, Tapolca,
Mosonszolnok) mellett két döntetlent
értünk el (Ajka, Bük), ami a javuló vé-
dekezésnek is köszönhetô, és ötször
szenvedtünk vereséget (Gyôri ETO,
Gyôrújbarát, Vasvár, Alsóörs, VKLSE
Gyôr). Ezek közül a Gyôr elleni hazai
és a három idegenbeli mérkôzést

emelném ki, ekkor nyertünk sorozat-
ban. Nagyon fájó az Alsóörs elleni ve-
reség, mert a mérkôzés végén csú-
szott ki a bravúros pontszerzés a ke-
zeink közül. A 10. helyen végeztünk
16 megszerzett ponttal, 7 gyôzelem-
mel, 2 döntetlennel és 13 vereséggel,
543 dobott és 643 kapott góllal. A csa-
patnak jót tett a sok változás. Érkezett
hozzánk Kazári Rita, Balázs Dorottya
és Geiger Szilvia. A tavaszi szezonban
már sokkal hatékonyabban játszot-
tunk, sok pozitívumot láttam, ame-
lyekre ezzel a csapattal lehet majd
építeni a következô szezonban. Egy
remek teljesítményt kell még kiemel-
nem: a mi csapatunkból került ki a
bajnokság gólkirálya, Szomorkovits
Lilla, aki 179 gólt szerzett.
A kitûzött célt, a 3-6. hely valamelyi-
kének megszerzését az ôszi meccsek
alatt is teljesítettük, a 4. helyen zár-
tuk az ôszi szezont, a harmadik he-
lyezettel azonos pontszámmal, 14
ponttal. Tavasszal, az ôszivel meg-
egyezôen alakultak a mérkôzéseink –
értékelt Mátés István, a CVSE-Maba
Hungária férfi csapatának edzôje. – Öt
gyôzelmet arattunk (Mór, Ajka, Ta-
polca, Szombathely, Szentgotthárd),
négy döntetlent értünk el (Gyôrújba-
rát, Kisbér, Veszprém, Ács) és kétszer

(Várpalota, Komárom) szenvedtünk
vereséget. Ez azt jelenti, hogy 2001
és 2003 után idén ismét a második
helyen zártuk a bajnokságot. Igaz, az
utolsó fordulóig kérdéses volt a vég-
sô kimenetele a dobogós helyezé-
seknek, de Ácson pontot szereztünk,
így a Komárom mögött és a Szombat-
hely elôtt végeztünk. 28 pontot gyûj-
töttünk a 10 gyôzelemmel és 8 dön-
tetlennel. Négyszer vesztesen hagy-
tuk el a pályát. 534 gólt dobtunk, a
legtöbbet Gubián Tamás és Tóth Atti-
la. A mezônyben ismét mi kaptuk a
legkevesebb gólt, 503-at, ami a jó
védekezésnek és kapusteljesítmé-
nyeknek köszönhetô. Kiemelni min-
denképpen az Ács elleni mérkôzést
szeretném, ahol az utolsó másodper-
cekben, emberhátrányban tudtunk
egyenlíteni. A szezon kulcsmeccse a
Szombathely elleni volt, ahol a leg-
jobb teljesítményt nyújtotta a gárda.
Sajnos sok-sok sérülés nehezítette a
munkát. Az egyik meghatározó játé-
kos, Pozsonyi több komoly sérülést is
szenvedett. A tavalyihoz képest meg-
gyengült csapat (távozott Csitkovics)
erôn felül teljesített, és minden mér-
kôzésen jelesre vizsgázott küzdeni
tudásból.

»V.V

Jó év van a kézisek mögött

kiss rebeka (balról) veseny közben

nokságon való részvételre, amit eb-
ben az évben Dunaújvárosban ren-
deztek.
Rebeka elmondta, hogy több edzôtá-
bor után, az EB elôtt Törökbálinton a
válogatott edzôjének irányításával
együtt készült a válogatott keret tagjai-
val a nagy eseményre. Kemény edzé-
seik voltak, de megérte a fáradság.
A bajnokságon tíz ország versenyzôi
indultak. A tízévesek korcsoportjában
tizenegy versenyzô volt. Neki litván,
cseh és szerb versenyzôkkel kellett
megküzdenie. Valamennyit sikerült
legyôznie, így övé lett az Európa-baj-
noki cím. A kitûnô teljesítmény jutal-
ma serleg, érem és oklevél volt. Itt-
hon az osztály tortával ünnepelte, a
társak plüssökkel és csokival kedves-
kedtek neki. Általában fiú barátai
vannak. Szeret focizni, és tagja az is-
kola alsós (fiú)válogatottjának is.
Most úgy vélekedik, hogy a karatét
sokáig, még felnôtt korában is sze-
retné mûvelni.

»VÖLGYI L.
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Celldömölki VSE-Mávépcell–Felcsút SE 
0-1 (0-1)
Celldömölk, 400 nézô. NB II-es labda-
rúgó-mérkôzés. Vezette: Kovács Zs.
(Ferencz, Golubics).
Celldömölk: Szép (Tóth, 46.) – Bodor,
LAKATOS, Balogh, HUDÁK – Vajda –
Szalai K., Szabó, Cseke, Németh A. –
Németh J. (Hegyi, 46.) Edzô: Szent-
györgyi József.
Felcsút: MOLNÁR – Szalai T., GÁLOS,
SZALAI Cs., TRAMPLER – Ribi (Szilágyi,
88.), Bergmann (KÖDÖBÖCZ, 9.),
Domján – Kovacsics, MÓRI – FÖLDES
(Bojtor, 92.) Edzô: Komjáti András.
A mérkôzés egyperces néma fôhajtás-
sal vette kezdetét, az elhunyt asztali-
teniszezôre, Mercz Gáborra emlékez-
tek játékosok, sportvezetôk és nézôk.
Hazai rohamokkal kezdôdött a mérkô-
zés. Az elsô percekben észrevehetô
volt, hogy Komjáti edzô megerôsített
védelmet vonultatott fel. Az elmúlt va-
sárnapi gyôri játékukat Szabó Leven-
téék nem tudták megismételni. A 9.
percben a jobb felsô sarokból, a kapu-
fa segítségével, Cseke remek szabad-
rúgását a kapus bravúrosan szögletre
mentette. A 36. percben viszont meg-
pecsételôdött a hazaiak sorsa. Szép Ta-
másról Móri 25 méterrôl jól eltalált lö-
vése kifelé jött, a résen lévô Földes
csapott rá a labdára, és nyolc méterrôl
a bal sarokba küldte a gyôztes talála-
tot. (0-1). A félidô végén egyenlíthetett
volna a celli együttes, de Szabó gólba
tartó fejesét Németh József a gólvonal
elôtt annullálta. A második félidôben is
a celli csapat irányította a játékot, de a
jól védekezô ellenfél rendre visszaver-
te támadásaikat. A 68. percben Hegyi
fejese, a 89. percben Szabó 25 méte-
res lövése is gólba tartott, de Molnár
kapus bravúrosan hárított. Peches ve-
reséget szenvedett a bajnoki évad

Sikertelen záróra

NB II NYUGATI CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

1. Paks 30 25 1 4 66 - 22 76
2. Felcsút 30 20 3 7 72 - 41 63
3. Gyirmót 30 15 12 3 53 - 25 57
4. Integrál-DAC 30 15 6 9 52 - 38 51
5. Barcs 30 13 3 14 42 - 47 42
6. Haladás 30 12 6 12 38 - 37 42
7. Siófok BFC 30 11 7 12 39 - 40 40
8. Celldömölk 30 10 8 12 31 - 35 38
9. Budakalász 30 9 9 12 39 - 43 36
10. Hévíz 30 7 14 9 32 - 34 35
11. Balatonlelle 30 8 9 13 30 - 49 33
12. BKV Elôre 30 7 10 13 32 - 41 31
13. Dunaújváros 30 7 10 13 36 - 53 31
14. Mosonmagyaróvár 30 7 9 14 35 - 47 30
15. Kaposvölgye 30 6 9 15 40 - 59 27
16. Ajka 30 5 10 15 27 - 53 25

utolsó hazai mérkôzésén a CVSE, pedig
a játék alapján a döntetlent megérde-
melték volna a fiúk.

Haladás FC – Celldömölki VSE-Mávépcell
4-1 (1-1)
Szombathely, 1500 nézô. NB II-es
labdarúgó-mérkôzés. Vezette: Kiss N.
(Deák, Szalai Zs.)
Haladás: KUTASI – Jagodits, SUBICZ,
BALASSA, Sallér – Imre (Kiss, 87.),
Schimmer. NAGY, Manganelli (Beke,
60.) – ANDORKA, Babati (Borsi, 76.).
Edzô: Artner Tamás.
Celldömölk: Tóth – Szalai, Lakatos, Ba-
logh, Bodor – Vajda – Cseke, SZABÓ,
Hegyi, Németh A. (Vér, 64.) – Né-
meth J. (Zsömlye, 81.). Edzô: Szent-
györgyi József.
Nagy volt a fogadkozás, hogy a csapat
a vasi rangadón felejteti szurkolóival a
Felcsút elleni játékot. Az elsô játékrész-
ben ez sikerült, de a második félidôben
már felejthetô volt a teljesítmény. A
felnôtt csapatokat a kezdôkörbe legki-
sebb utánpótlás csapataik játékosai kí-
sérték fel. A mérkôzés kezdete elôtt a
vasi székhely is fôt hajtott Mercz Gábor
emléke elôtt, majd Király Gábor válo-
gatott kapusunk kisfiának kezdôrúgá-
sával kezdetét vette a vasi rangadó. Az
elsô félidôben a vendégcsapatnak vol-
tak ígéretes helyzetei. A 24. percben
Német József, majd Hegyi László lövé-
seit védte Kutasi Gábor. A 39. percben
azonban Balassa szabálytalankodott a
16-oson belül Német Józseffel szem-
ben. A megítélt 11-est Hegyi magabiz-
tosan lôtte a jobb sarokba. (0-1). A vá-
lasz nem sokáig váratott magára. A 42.
percben Tóth kezébôl kiperdült a labda,
ami óriási tömörülést idézett elô a ka-
pu elôterében, végül a labdát a sok láb
közül Andorka találta meg, és kotorta a
kapuba. (1-1). A második játékrész má-

sodik percében Imre szabadon vezet-
hette fel a jobb oldalon a labdát, majd
néhány méter után átívelt balra, ahol
az elmélázó Szalai mögül Manganelli
kilépett, és egybôl stopból a balsarok-
ba lôtt. (2-1). Ettôl kezdve a védelem
szétesett. Az 57. percben Babati nö-
velhette volna az elônyt, de 12 méter-
rôl csúnyán fölé lôtt. A 18. percben
Németh Attila érthetetlenül a félpá-
lyáról mesterien ugratta ki ellenfelét,
Andorkát, aki élt a lehetôséggel, ki-
cselezte a kifutó Tóth kapust, és a há-
lóba továbbította az ajándékba kapott
labdát. (3-1). A 90. percre is jutott egy
Haladás gól. A csereként beállt Kiss re-
mekül viharzott el a jobb oldalon,
majd lôtte be középre a labdát, amely
a szabadon hagyott Andorkáig jutott,
aki könnyedén passzolta a kapuba
harmadszor is a bôrgolyót. (4-1). A
második játékrészben sok hibával ját-
szó celli csapat csak vereséggel zár-
hatta a bajnokság utolsó mérkôzését.
Az ürümben öröm, hogy a két záró
mérkôzésen elszenvedett vereségek
nem vetették a középmezônybôl vis-
sza a csapatot, s végül a nyolcadik he-
lyen zárták a bajnoki évadot.

»TIM

A 29. forduló mérkôzéseinek eredmé-
nyei: Hévíz – Siófok 1-1, Ajka – Paks 1-
3, Dunaújváros – Mosonmagyaróvár 1-1,
Gyirmót – BKV-Elôre 0-0, Balatonlelle –
Haladás 2-0, Kaposvölgye – Barcs 1-3,
Budakalász – Integrál-DAC 0-1.

A 30. forduló mérkôzései: Paks – Hévíz
5-1, Barcs – Ajka 1-0, Siófok – Dunaújvá-
ros 1-2, Integrál-DAC – Kaposvölgye 2-1,
Mosonmagyaróvár – Gyirmót 1-2, BKV-
Elôre – Balatonlelle 6-0, Felcsút – Buda-
kalász 4-3.
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Celldömölkön 2 szintes, 3 szoba +
nappalis családi ház garázzsal, pin-
cével eladó. Érd.: 06 20/3906-357.

Celldömölk zöld övezetében, a Mi-
kes K. utcában 63 m2-es, egyedi fû-
tésû, 2 szobás, erkélyes, téglaépíté-
sû lakás. Jó állapotban eladó. Irány-
ár: 10,5 M Ft. Érd.: 06 70/338-9880.

Kemenesmihályfán, a falu központ-
jában régi típusú parasztház, 1600
m2-es, gondozott kerttel eladó (víz,
gázcsonk van, szennyvíz bekötésre
elôjegyeztetve). Irányár: 2,8 M Ft.
Érd.: 06 70/338-9880.

A Korona-sarok épülete alatt pince-
garázs kiadó. Érd.: 06 30/348-5122.

Celldömölkön, új építésû társasház-
ban, 1. emeleten 2 szobás, erkélyes,
45,5 m2-es lakás nyári költözéssel
hosszú távra albérletbe kiadó. Érd.:
06 70/330-5325.

VW Golf I-es, 1977-es évjáratú, 1 év
mûszakival, vonóhoroggal eladó.
Irányár: 50.000 Ft. Érd.: 20/464-
3819.

Celldömölk Város Önkormányzata nyilvá-
nos árverésen értékesíteni kívánja a Cell-
dömölk, Vasvári Pál u. melletti 1073/3
hrsz-ú, 1593 m2 nagyságú építési terüle-
tét 2 évi beépítési kötelezettséggel.
Az ingatlan a Helyi Építési Szabályzat beso-
rolása szerint „Településközponti vegyes
terület”, melyen elhelyezhetô: lakóépület,
igazgatási, irodaépület, kereskedelmi, szol-
gáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató
épület, közösségi szórakoztató épület, egy-
házi, oktatási, egészségügyi, szociális épü-
let, sportépítmény nagy kiterjedésû szabad-
téri pályák és terek nélkül.
Beépítési mód: szabadon álló.
A telek megengedett legnagyobb szintte-
rületi mutatója: 2 m2/m2; beépítési mérté-
ke: 60%; terepszint alatti beépítési mérté-
ke: 80%.
A telek megengedett legkisebb zöld-
felületi mértéke: 10%.
Az épület megengedett építménymagas-
sága: 6–10,5 m.
Jármûvek elhelyezését saját telken belül
kell megoldani az alábbiak szerint: új épü-
letek kötelezô szgk. elhelyezésének
legalább 50%-át épületen belül, a további
50% építését vagy a telken, vagy 500 m
távolságon belül az önkormányzattal kö-
tött megállapodás alapján 5 éven belül
kell megoldani.»
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Vízszintes: 1. A megfejtés elsô része 12. A TV 2 tehetségku-
tató mûsora 13. Kálium 14. Ábrázat 15. Az udvaron 17. For-
más 20. Kiejtett mássalhangzó 21. A többesszám jele 22.
Török 24. … Madrid, focicsapat 25. Omlani kezd! 27. A meg-
fejtés harmadik része 29. Becézve Reni 32. Nagyon elhasz-
nál 33. Nulla, amit kapsz (két szó) 36. Rangjelzô 37. Idegen
férfinév 39. Idôszámításunk elôtt 41. Energia 42. Joule 43.
Dehogy! 44. Hozzám érkezett 47. Becézve Nórika 50. Deci-
méter 51. Végtag 54. Kenyérsütô mester
Függôleges: 1. Méter 2. István király fia 3. Olasz város 4. Majd-
nem egy! 5. Szóba sem jöhet (két szó) 6. Narancshéj! 7. Nem
is azt! 8. Vát határai 9. Egyesült Arab Köztársaság (ék. hib.) 10.
Párosan elérni! 11. Ütni kezd! 14. A megfejtés második része
16. Vénasszony 18. Összenôtt ikrek 19. Nyakravalót 20. Mi
ketten 23. Tiltószó 24. RNL 26. Tenger, németül 28. NEE 30.
Nem némán! 31. Tizenéves 34. Látószerve 35. Többes névmá-
sok 38. Férfinév 40. Útszakasz 45. Rovarirtó por volt 46. Po-
csék 48. Oxigén, kén 49. Latin ”é” 52. Tárgyrag 53. Nitrogén.

Elôzô rejtvényünk helyes megfejtése: Nem kellene felboncolni, hogy jó-
e a diagnózis? Nyerteseink könyveket kapnak ajándékba, amelyeket a
polgármesteri hivatalban, Horváthné Varga Margit szakreferensnél ve-
hetnek át. Nyerteseink: Somogyi Ivett, Celldömölk, Sági u. 18/C és Mol-
nár Kálmán, Tapolca, Kazinczy tér 1. Gratulálunk!

Gyerekszáj
– Milyen jó, hogy édesanyád megszületett – mondja az apa a
kislányának az anya születésnapján. 
(Folytatás és válasz a vízszintes 1., illetve a függôleges 14.
és vízszintes 27. sorokban.)

Keresztrejtvény

Beküldendô: Vízszintes 1., függôleges 14. és 27.
Beküldési határidô: június 23.0

a rejtvényt szerkesztette: völgyi lászló

➦

➦

» APRÓHIRDETÉS
Az ingatlan kikiáltási ára: 15.930.000
Ft+áfa. Licitlépcsô mértéke: 100.000 Ft.
Licit idôpontja:  2006. június 20., kedd 10
óra. Licit helye: Celldömölk Város Polgármes-
teri Hivatalának emeleti tanácskozóterme.
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés
megkezdése elôtt készpénzben 1.600.000
Ft-ot letéti díjként a polgármesteri hivatal
pénztárába befizet. A letéti díj a vevô által fi-
zetendô vételárba beszámít, a többi résztve-
vô számára az árverés befejezése után
visszafizetésre kerül.
Az ingatlan tulajdonjogát a liciten résztve-
vôk közül az szerzi meg, aki a legmagasabb
összegû vételár egy összegben való megfi-
zetésére tesz ajánlatot. Az ajánlattevô az
árverésen köteles bemutatni személyi iga-
zolványát, illetve egyéni vállalkozói igazol-
ványát, gazdasági társaság esetén 30 nap-
nál nem régebbi hiteles cégkivonatot.
Az árverés nyertesének feladata és költsé-
ge az adásvételi szerzôdés elkészíttetése
legkésôbb a licit idôpontját követô 15 na-
pon belül. A vételár kifizetése a szerzôdés
megkötését követô 15 napon belül esedé-
kes, ellenkezô esetben a befizetett letéti
díjat elveszíti, és a licit eredménytelennek
minôsül.
További felvilágosítás a polgármesteri hivatal
vagyonkezelôjénél, illetve a 95/525-831-es
telefonon kapható.



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

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

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

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

Celldömölkön 3–4 generációs, 380 m2-es
cs. ház eladó. Ir. ár: 50 M Ft

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

Celldömölkön 2 szobás felújított lakás
eladó. Ir.ár: 7,2 M Ft.

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

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

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

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

Nagysimonyiban 3 szobás családi ház eladó:
Ir.ár: 6,9 M Ft.

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

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

Kemenessömjénben 3 szoba+nappalis, új
építésû cs. ház eladó. Ir.ár.: 14,9 M Ft

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

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

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

Nagysimonyiban, a régi napközis konyha és
étterem épülete eladó. Ir.ár: 7 M Ft.

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

telken eladó. I.ár: 13 M Ft

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

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

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

Celldömölkön 63 m2-es, 2 szobás, egyedi
fûtésû lakás eladó. Ir.ár: 10,5 M Ft

Egyéb: Vönöckön 2 szobás családi ház eladó. Ir.ár: 3,5 M Ft. • Jánosházán 3 szobás csalá-
di 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.




