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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

»JEGYZET

Foci-vb ismét
nélkülünk
Vége a foci-vébének, megvan a világbajnok. Nem az lett, akinek
drukkoltam. Valamennyi mérkôzést
megnéztem, általában az esélytelenebbnek szorítottam. Igaz, néha
azt sem igen tudtam, hogy kik játszanak. Mérkôzések közben elelaludtam, s föleszméléseimkor elröstelltem magam, hogy ejnyebejnye, végül is vébét nézek, amit
négyévente láthatok. Néha elmarasztaltam a csapatokat az unalmas
játék miatt, s szidtam a játékvezetôket ítélkezéseik okán. Mindezekkel együtt igyekeztem a jót észrevenni, de valahogy az egész nem
volt az igazi számomra. Eltûnôdtem, mi lenne, ha mi is ott volnánk.
Biztosan más szemüvegen át néztem volna az eseményeket. De sajnos, ez megint nem adatott meg
nekünk. A mieinknek nem szurkolhattunk, csak más csapatoknak, s
ugyebár, az nem az igazi.
Aztán eszembe jutott az aranycsapat közelmúltban „itthon” járt tagja – akivel jót beszélgettem. Vajon
ô mit érzett az elmúlt egy hónapban?
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Falunap lesz
Izsákfán
A hagyományok szerint idén is megrendezi az izsákfai részönkormányzat
a falunapot. A rendezvényt július 29én tartják. Délutántól ugrálóvárban
játszhatnak a gyerekek, és kirakodóvásár is várja az érdeklôdôket. 17
órakor vásári komédiákat mutat be a
Soltis Lajos Színház társulata. A vidám
elôadás után nosztalgiázni hívják az
izsákfaiakat. 18 órától operettek, musicalek, régi slágerek, nóták hangzanak el a mûfaj jeles elôadóinak bemutatásában. 20 órától bálba hívják
a szórakozni vágyókat, az esten Varga Tamás zenél. A falunapon Fehér
László, Celldömölk polgármestere és
Farkas Zoltán, az izsákfai részönkormányzat vezetôje mondanak köszöntôt.
Az Új Kemenesalja következô lapszáma augusztus 18-án jelenik meg.

Nyár, az éltetô erô
Amikor beköszönt az elsô ködös ôszi
reggel, elkezdjük várni – aztán hónapokon keresztül találgatjuk, hogy milyen lesz… Elképzeljük és tervezgetjük. A tavaszi napsugarak meghozzák
a reményt, már egészen biztos, az
idén is lesz. Hogy rövid vagy hosszú,
esôs vagy forró, bôséges vagy szûkmarkú? Mindegy, csak megérkezzen.
A májusi felhôszakadások, a júniusi
fogvacogások elbizonytalanítottak, az
idôjósok is azt sugallták, hogy ez évben esetleg mégsem úgy és mégsem
annyira. Hiába a nyaralási terv, az új
fürdôruha – esténként még befûtöttünk, és ismét elôkerült a kiskabát.
Aztán minden késlekedés ellenére
néhány hete megérkezett telje vértezetében, ahogyan szeretjük és „gyûlöljük”: kánikulai forró széllel, és mindennel, ami vele jár. Nehezen viseljük, pedig majd egy évig vártunk rá.
Gondoljunk arra, hogy a nyár vakáció
a gyerekeknek, néhány szép pihenônap a felnôtteknek, bôséges piaci kínálat cseresznyétôl a dinnyéig, csábító ízkavalkád fagylaltokból.

a nyár a felhôtlen játék ideje is

Éltetô és erôt adó napfény, szikrázó
hegyek és vizek, smaragdos erdôk – a
nyár a természet ifjúból érett emberré való kiteljesedése. És ennek vagyunk részesei mi is. Ezért szeretjük a
nyarat, azt a deli ifjút és jegyesét, a
lánghajú leányt, akiknek szerelmét
az ôszi napforduló teljesíti be és szakítja szét.
»P. HORVÁTH MÁRIA

Október 1-jén választunk
Ötödik alkalommal választunk polgármestert és önkormányzati képviselôket. Személyükrôl október 1-jén
dönthetünk.
Sólyom László köztársasági elnök október elsejére tûzte ki a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselôk általános választását. A köztársasági elnök a lehetô legkorábbi idôpontot jelölte meg, aminek oka: a választási kampány ne befolyásolja az
1956-os forradalom ötvenedik évfordulójának megünneplését.
Korábbi híradások szerint több változat is volt a helyhatósági választások
idôpontjának módosítására. A kormány szerette volna, ha az önkormányzati választások idôpontját a
parlamenti ciklus közepére csúsztatták volna, ezt az elképzelést azonban
– a kétharmados közjogi csomaggal –
a parlament nem szavazta meg. Az
ellenzék ugyanis nem támogatta
sem a választott régiók kialakításához szükséges alkotmánymódosítást,
sem az önkormányzati képviselôk
számának csökkentését, sem a választások idôpontjának módosítását.
Tervben vannak olyan módosítások,
amelyekkel a jövôben tovább erôsödhetnek a kistérségi együttmûködések.

Az elképzelések szerint uniós források
bevonásával kistérségi közigazgatási
központokat alakítanak ki, az új intézmények az okmányirodai rendszerre
alapulva további igazgatási szolgáltatásokkal bôvülnek. A regionalizációról
sem mondanak le azonban, a területfejlesztési tanácsok szerepe erôsödik
majd. Ösztönöznék a megyék és a
megyei jogú városok közötti együttmûködést, ehhez az állam átengedne
bizonyos feladatokat és forrásokat, a
teljesítési feltételeket pedig közszolgáltatási szerzôdésben rögzítené.
Nem lesz kevesebb képviselô tehát a
helyhatóságoknál. Celldömölkön ez
azt jelenti, hogy továbbra is tíz egyéni választókerületi képviselôre adhatják majd le voksaikat a választópolgárok, illetve heten kompenzációs
listán jutnak majd be az önkormányzat képviselô-testületébe.
Október 1-jén több szavazólapot is kézbe kapnak majd a választópolgárok. Kiválaszthatják a jelöltek közül azt, akit a
polgármester posztjára alkalmasabbnak ítélnek. Szavazhatnak a választókerület képviselôjének személyére.
Leadhatják szavazataikat a megyei
közgyûlésbe jelölt szervezeteket képviselôire mellé, akik között bizonyára celldömölkiek is lesznek.
»T.G.
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Új helyen nyit a könyvtár
Új helyen nyitja meg kapuit július 24én, hétfôn 10 órakor a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtár
Kresznerics Ferenc Könyvtára. A Vasvirág Szálló földszintjén várják az olvasókat.
költözés után, berendezkedés közben az új könyvtárhelyiségben

Egyirányú
lett az utca
Egyirányú forgalmi rend lépett érvénybe a Koptik utca
piac melletti szakaszán, tartva egészen a rendôrség elôtti részig. A jármûvek ezentúl a városközpont felôl érkezhetnek az utcába. Erôss Elemér rendôr ôrnagy, a celldömölki rendôrkapitányság közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályának vezetôje elmondta, hogy a korábbi, kétirányú forgalmi rend esetében nagyobb volt a
balesetveszély a gyalogosok számára, mivel az utcában
nem volt járda. Ezért támogatták a képviselô-testület elképzelését, és az egyirányúvá válással együtt a négyméteres forgalmi sáv mellé, ami a jármûvek haladására
szolgál, felfestéssel kialakítottak egy részt a gyalogosok
számára. Az új közlekedési rend célszerû azért is, mert
korábban a Koptik utcából a központ felé haladó jármûveknek nehezebb volt kikanyarodni balra és jobbra is. Az
új forgalmi rend életbe lépésével egyúttal az úttesten
történô megállást is megtiltották az útszakaszon.
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Bár kisebb térben nyílik meg a
könyvtár – az eddiginek negyven százaléka lesz a hasznos terület –, a
megszokott, teljes szolgáltatási körrel várják a könyvtárlátogatókat a
Vasvirág Szállóban az intézmény dolgozói. Németh Tibor, a könyvtár vezetôje a költözködéskor elmondta,
hogy semmi sem marad dobozban,
és mivel a külsô raktár is közel, a Mikes utcában van, percek alatt minden
kérést teljesíteni tudnak. Szakmai
bravúrként is tekinthetô az a tény,
hogy nem csorbul a hozzáférés, ami –
látva korábban más városi könyvtárak költözését – valóban nagy fegyvertény. A kisebb hely azonban maga
után vonja azt, hogy az eddigi kilenc
helyett hat számítógépes terminál
várja az olvasókat.
Az intézmény állományának, eszközeinek költöztetését egy erre specializálódott, könyvtárköltöztetô cég vé-

gezte el, ám az elôkészítô munkálatokban, illetve az új helyen az utómunkálatokban a könyvtár dolgozói
is megtették a magukét. Segítette
ôket a Városgondnokság is.
Német Tibor arról is beszámolt, hogy
több pályázatuk is sikeres volt mostanában. A Miniszterelnöki Hivataltól az
európai uniós információk terjesztésére nyertek 100 ezer forintot, az ebbôl beszerezhetô, illetve a már meglévô dokumentumokból egy EUsarkot alakítanak ki az olvasók számára. A Nemzeti Kulturális Alaptól 250
ezer forintot nyertek térinformációs
rendszer kialakítására, ezt már majd
az új épületben használják fel. Szintén
az NKA-tól kaptak egymillió forintot
az ellátó-rendszer fejlesztésére. Ezt a
községekben lévô letéti állománynál
használják fel, azokat teszik hozzáférhetôvé elektronikus katalógusban.
»TULOK G.

Tisztelt Olvasó!
Megállított valaki az utcán, és azt mondta: „A helyi ’bulvárlapban’ már megint,
veletek az Új Kemenesaljával foglalkoznak. Miért nem válaszolsz?” Neki is,
mint mindenki másnak, azt feleltem,
hogy mi tesszük a dolgunkat, ebbe nem
tartozik bele, hogy más sajtóorgánumok
viselt dolgaival foglalkozzunk. A beszélgetés hatására mégis elolvastam a másik lapbeli ominózus írást.
Tisztelt Olvasó! Nem tudom, mire gondolt
a magát elhallgattatott olvasónak nevezô
szerzô, az Új Kemenesalja ugyanis nem kapott olyan levelet, amelyre hivatkoznak.
Sem szerkesztôségünkbe, a polgármesteri
hivatalba, sem e-mail címünkre nem érkezett ilyen levél, így nem is hozhattuk le az
újság hasábjain. Ezt egyébként elmondtam
annak is, aki az utcán kérdésével megállított. Ô kíváncsian az iránt is érdeklôdött:
ha megkaptuk volna a levelet, vajon közöltük volna?
Nálunk, az Új Kemenesaljánál egy dolog
számít. Nem közlünk nem bizonyítható,
illetve személyiségi jogokat sértô írásokat. Egy magára valamit is adó médium –
legyen az írott vagy elektronikus – nem
burkolja a saját véleményét névtelen olvasók, nézôk személyének leple alá.
Nem közöl mocskolódó, valótlan, rágalmazó állításokat, a tényeket saját szájíz
szerint félremagyarázó írásokat. Szerkesztôként úgy vélem, ha vállaljuk a véleményünket, azt névvel tegyük. Ne úgy
szidjunk, sértsünk meg másokat, hogy álarcot húzunk magunkra. Az Új Keme-

nesalja és jogelôdje évszázados múltra
tekint vissza. Nekem felelôs szerkesztôként tisztem az, hogy a hagyományoknak
megfeleljünk, éppen úgy, mint a ma elvárásainak, mértéket adjunk és betartsunk. Nem hiszem, hogy minden olvasói
elvárásnak meg lehet felelni, de úgy
gondolom, ezt még a világ legolvasottabb lapja sem mondhatja el magáról.
Éppen ezért a kritikát is elfogadjuk. Még
az olyanok kritikáját is, akik mondjuk
két-három évtizede még azt sem tudták,
hogy hol van Celldömölk.
Az ominózus írásban az Új Kemenesalját
megemlítették amiatt is, hogy Fehér
László polgármester írásait közli, célozva
arra, hogy kampányához használja fel a
város közpénzen kiadott lapját. Én 2001
szeptembere óta vagyok a lap szerkesztôje. De nemcsak szerkesztôként, hanem korábbi idôkbôl újságíróként is emlékezem arra, hogy bizony jelent meg
reagálásként írás vagy éppen beszámoló az újságban Makkos István hajdanvolt
polgármester tollából. Éppen úgy tudósítottunk eseményekrôl, írtunk pályázatokról, sikerekrôl, mint most. A különbség annyi, hogy most gyakrabban. Ennek viszont az az oka, hogy sokkal több
pozitív változás, siker történt a város
életében, mint korábban. Ha ezt kampánynak nevezzük, erre azt mondom: az
tud csak kampányolni, akinek van mivel
kampányolnia.
»TULOK GABRIELLA
felelôs szerkesztô

Rubindiploma a korona
Rubindiplomáját vette át Nádasdy Lajos július 3-án Pápán. A nyugalmazott
lelkész a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyûjteményeinek munkatársa volt, több könyvet írt, publikációi jelentek meg számos lapban. Megtiszteltetés számunkra, hogy az Új Kemenesalja egykori
munkatársaként is köszönthetjük ôt.
– Az ember ebben a korban, amikor
napja már végeredményben leáldozóban van, az útja vége felé jár, azt
mondhatja, hogy szinte az Úr hajlékának a küszöbéhez érkezett. Én azt
mondhatom, amit annak idején, amikor házasságunkat feleségemmel
megáldották, amely igével elindítottak bennünket: hû az Úr, aki elhívott
titeket. Én bizonyságot tehetek arról,
hogy valóban hû az Úr, egész életünk
folyamán tapasztalhattuk. És arról is
bizonyságot tehetek, hogy igyekeztem hû lenni hozzá, mindenkor, a
szolgálatban, az emberekhez való viszonyomban, az egyházépítésben, a
társadalomban végzett szolgálatomban. Mindenkor érezhettem az ígéretet, hogy megerôsít, megtart és vezet
is – kezdte beszélgetésünket Nádasy
Lajos bácsi, amikor otthonában kerestem fel ôt abból az alkalomból, hogy
gratuláljak – a hetven évvel ezelôtti
diplomaszerzésre emlékeztetô – rubindiplomájának átvétele után. Lajos
bácsi még az Új Kemenesaljánál dolgozott, amikor én is az újsághoz kerültem. Mindig okos szóval, emberséggel
igazított el bennünket, a többieket.
Most, 93 évesen a múltra emlékezik.
– Az elemi iskoláimat Enyingen végeztem, ahova az apai családom való,
és Pápán, ahova az anyai rész révén
tartozom. Két vármegyéhez tartozom
egész életemben, a munkásságom is
ebben a két vármegyében zajlott, Vas
megyében és Veszprém megyében. A
gimnáziumot a pápai református ôsi
kollégiumban végeztem 1932-ben,
ugyanott végeztem a teológiát is,
mindössze az utolsó félévet jártam a
bécsi egyetem evangélikus teológiai
fakultásán. Azután lelkészvizsgát tettem Pápán, és azonnal, 1937. március
1-jén megkaptam a kinevezésemet a
pápai református gyülekezetbe gyülekezeti segédlelkészeként. Egy súlyos mellhártyagyulladás után, 1938.
szeptember 1-jén helyeztek át pihenni Celldömölkre. A celldömölki akkor
még a református egyház Pápához
tartozó fiókgyülekezete volt. Itt voltam
1949. augusztus 31-éig, majd visszakerültem Pápára az egyházkerület

szolgálatába, az egyházkerületi püspök vett maga mellé egyházkerületi
segédlelkésznek. A háború végéig ott
szolgáltam, majd kis idôre Fülére kerültem, 1945-ben pedig ismét Celldömölkre. 1948-ig szolgáltam gyülekezeti segédlelkészként, közben anyaegyházzá szerveztem a fiókközséget,
így 1946-ban kinevezett helyettes lelkész lettem.
Lajos bácsi ez idôben tagja lett a
Nemzeti Parasztpártnak, amelyet régi ismerôsök, írók alakítottak meg.
Helyi, járási vezetôje és megyei titkára, országos nagyválasztmányi tagja
is lett. A politizálás eredménye lett a
celldömölki gimnázium szervezése.
Arra, hogy Kemenesalján, Celldömölkön szervezôdjön egy középiskola,
már korábban is voltak törekvések,
de sikertelenek. Lajos bácsi segítségével készült az újabb felterjesztés a
vallási és közoktatásügyi miniszterhez, Keresztúry Dezsô íróhoz. Nagygyûlésre hívta meg Celldömölkre a
kultuszminisztert, aki 1946 szeptemberében el is jött, és meg is ígérte a
gimnázium létrehozását.
– 1948-ban elkerültem Celldömölkrôl, a nagyvázsonyi gyülekezet választott meg rendes lelkipásztorának,
1951-ben a zánkai gyülekezet rendes
lelkipásztora lettem. Szinte az országban egyedülállónak számított, hogy a
község lakossága 1954-ben megválasztott tanácstagnak. Ezt azonban a
járási pártbizottság, meg a megyei
egyházügy sem szerette volna, jöttek
a nyakamra, hogy mondjak le. Én
azonban nem voltam hajlandó erre.
Írtam a miniszterelnöknek, Nagy Imrénk, hogy védelmet kérek, mert
minden eszközzel bántalmaznak. A
hozzáírt levelem másolatban máig
megvan, a válasz is megvan, a válaszban leírtak következményeképpen
nyugodtan hagytak Zánkán dolgozni
tanácstagként is. 1956 tavaszán Nemesvámosra választottak meg ugyancsak rendes lelkipásztornak. Ott ért
ôsszel a forradalom is. Nem voltam
akkor Celldömölkön, most mégis felkértek arra, hogy segítsek megírni az
1956-os celldömölki eseményeket.
1956 után a püspök felkérte arra,
hogy a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyûjteményeinek szolgálatába álljon. Így lett a pápai, országos hírû könyvtár, múzeum
és levéltár munkatársa.
– Több ezer emberrel volt találkozásom, nagyokkal, kicsinyekkel, miniszterekkel. Olyan kultuszminiszter is
meglátogatott, aki késôbb az ország

nádasdy lajos a rubindiplomával

köztársasági elnöke lett, Mádl Ferenc,
aki máig emlékszik rá, hogy Pápán találkoztunk egymással. Mivel kéznél
voltak az anyagok, elkezdtem helytörténeti és honismereti kutatásokkal
dolgozni. Közben a lelkészi szolgálatot
is végeztem, a sárvári missziói anyaegyházat és a hozzátartozó 54 faluban
élô reformátusokat gondoztam. Celldömölkön laktam, hét közben Pápára
jártam szombaton, vasárnap pedig a
sárvári gyülekezetben szolgáltam. 54
évig voltam szószéki szolgálatom.
1995-ig dolgoztam a Tudományos
Gyûjtemények munkatársaként. Az év
decemberében combnyaktörést szenvedtem, és a három hónapos kórházi
kezelés után már nem tértem vissza.
Lajos bácsi helytörténeti és honismereti kutatásainak eredménye lett,
hogy fél tucat könyve, több száz cikke, tanulmánya jelent meg. Könyvbírálatokat végzett, egyedi kutatásaival, hozzájárult a megye múltjának a
megismeréséhez. Publikált egyebek
mellet a Vasi Szemlében, a Vasi Levéltári Közleményben, az Életünkben.
21 pályadíjat nyert, akadémiait, országos, megyeit, helyit.
– Ha nem kértem is, kaptam díjakat,
mint most koronaként a rubindiplomát. A Példabeszédek könyvében
van egy megjegyzése Bölcs Salamonnak. Igen szép és ékes korona a vénség. Én eljutottam oda, hogy megvan
ez az édes koronám, de azt mondhatom, hogy ez az édes korona húzza a
fejet. De hálaadással kell viselni, hordozni, amíg az utam tart.
Jó egészséget, minden jót kívánunk
Lajos bácsinak munkatársaink és olvasóink nevében.
»TULOK GABRIELLA
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Ötvenéves találkozó
Ötvenéves érettségi találkozójukat
tartották július 8-án a gimnázium
egykori diákjai. Emlékezô szavak,
diáksapka, diákdalok jelentették a
múltat.
Csak egészségünk legyen, hangzott
el többször az egykori maturandusok
szájából érettségi találkozójukon, két
hete szombaton. A Berzsenyi Dániel
Gimnáziumot akkor még Celldömölki
Állami Általános Gimnáziumnak nevezték, és Gábor Áron nevét viselte.
Az 1956-ban végzett évfolyam még
nem is a jelenlegi épületben tanult, a
hajdani vasutas kör, a mai zeneiskola, a katolikus iskola, illetve a Gáyer
az 1956-ban végzett évfolyam végzôsei az ötvenéves találkozón

iskola egyik épületébe jártak gimnáziumba. Mindegyik esztendôben más
épületben volt az osztályuk.
Szombaton a gimnázium elôtt gyülekeztek, és köszöntötték egymást
örömmel. Ki egyedül, ki a hozzátartozójával érkezett, de a találkozó elején adódó fényképezéshez a hajdanvolt évfolyamtársak álltak fel csoportba. A két osztályból Mészáros Mihály és Palotai József a két fô szervezôje a találkozóknak. Mindig is együtt
tartották – 1961 óta ötévente – az
összejöveteleket, hiszen az évfolyam
két osztállyal indult, majd három, késôbb ismét kettô lett belôle. Így nem
mindenki azzal az osztálytársával
végzett, akivel kezdte a gimnáziumi
éveket. Tizenhét halottjuk van, tanáraik közül is már csak a magyart tanító Németh Lajos bácsi él. Az elhunyt
társakra és tanárokra gyertyagyújtással emlékeztek már bent az osztályteremben. Aztán jött a névsorolvasás, majd egyenként számoltak be
egymásnak az elmúlt öt évben történt változásokról, olvasták fel a távollévôk üdvözleteit, leveleit.
Örömteli, büszke megjegyzések az
unokákkal kapcsolatban, akik közül
már többen a nyomukba léptek, hiszen idén maturáltak, felvételiztek.
Fájdalmas, együtt érzô sóhajok az elveszített társak miatt. Tréfás beszó-

Esperessé iktatták be
A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület Püspöke, Ittzés János iktatta be hivatalába június 10-én, Bobán Magyaror-

fotó: németh ibolya

rostáné piri magda esperes mellett
sztrókay attila egyházmegyei felügyelô
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szág elsô nôi esperesét Rostáni Piri Magda
lelkészt és az új egyházmegyei felügyelôt,
Sztrókay Attilát.
Rostáné Piri Magda 1984 szeptemberében
lelkészi munkatársként került Bobára, ahol
1987-ben avatták lelkésszé. Talán ez az
egyik érv, ami a jelölése mellett szólt, ô a
legrégebb óta szolgáló lelkész az egyházmegyében. A másik az, hogy élvezi a kollégák bizalmát. A döntés, hogy elfogadja-e
a jelölést, nem volt könnyû. Édesanya, feleség, két gyülekezet lelkipásztora. Sokat
gondolkodott, de erôs volt a felkérés. 23
gyülekezetbôl 18 jelölést kapott. Elôdje,
Vetô István nyolc évig szolgált. Precíz, kitartó, hûséges munkája nagy mérce, de
igyekszik a maga módján megfelelni. Szeretné, ha baráti, testvéri és személyes
kapcsolat alakulna ki közte és a lelkészek
között. Az iktatáson az új eskü szövege is

lások azzal kapcsolatban, hogy a
nyugdíj bizony nem jelenti azt, hogy
kevesebb lenne a munka. Sôt, egyre
kevesebb idô jut mindenre. Vagy
csak lassúbbak lettek a mozdulatok?
Az aktív dolgozók pedig még „húzzák az igát, amíg bírják”. Nagy dolgok már nem történnek velünk, csak
úgy elvagyunk otthon, mondták többen is. Az ötven év eltelte nemcsak
a gimnáziumi évekhez kapcsolódik,
vannak, akik az aranylakodalmukat
is ebben az évben ünnepelik. A gratuláció azonban nemcsak a hosszú
házas éveknek szólt. Két volt osztálytárs a 45 éves találkozó óta került
szorosabb kapcsolatba egymással,
ôket is ünnepelték.
Aztán a végén a Ballag már a vén
diák kezdetû dal szólt, és a vendéglôi
ebéd és beszélgetések elôtt a folyosón néhány szó még az egykori tanárokról. Jónás Marci bácsit semmiképp
ne hagyjuk ki, jött a kérés. Emlegették a két osztályfônököt, dr. Lengyel
Pált és dr. Dalos Istvánt, majd Horváth Jánost, Maróti Józsefet, Lenner
Józsefet is. Elôkerült az egykori diáksapka is – kötelezô viselet volt.
Ne ritkuljon az osztálylétszám, ez a
legfontosabb óhajuk, és akkor öt év
múlva is haza tudnak jönni az ország
számos részérôl – s talán még külföldrôl is – az alma mater falai közé.
Hiszen öt év múlva, július elsô szombatján ismét ôket várja egykori iskolájuk.
»TULOK G.

erre tette a hangsúlyt. Fontos a lelkipásztorok és a gyülekezetek lelkipásztorolása.
23 ezer evangélikus van a megyében. Az
esperesi munka kemény adminisztrációs
munka is. Levelezések, jelentések, kérések, költségvetés, zárszámadások. Emellett a gyülekezetek életének mindennapi
gondjai. Ezekben igyekszik figyelni arra,
hogy Isten irányítsa a dolgokat benne és
az egyházmegye közösségében. Azt kéri
Istentôl, hogy ô, az esperes csak közvetítô
legyen.
Az új esperes úgy gondolja: oly módon kell
munkálkodnia, hogy el tudjon számolni azzal, amit Isten rá bízott. Nem véletlenül
választott Pál apostol a Rómabeliekhez
írott leveleibôl pár sort ars poeticául:
„Mert közülünk senki sem él önmagának,
és senki sem hal meg önmagának. Mert ha
élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az
Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár
haljunk, az Úréi vagyunk.”
»VASS VERA

»
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A némafilm világába kalauzolt
A Soltis Lajos Színház szakmai táborának vendége volt Szirtes András
július 11-én este. A filmrendezô
kedvenc némafilmtekercseibôl készített egy összeállítást, és mutatta
be közönségének.
A magyar némafilmgyártás legtermékenyebb korszakát az 1916 és
1918 közötti háborús konjunktúra
idején élte. Három év alatt összesen
224 filmet forgattak le. 1931-ig mintegy ötszáz magyar némafilm készült,
de közülük mindössze egy tucatnyi
maradt fent. Szirtes András 36 éve
dolgozik filmesként, ez idô alatt éppen 36 filmet készített. Némafilmmel
1995 óta foglalkozik.
A Lumiere testvérek 1895-ben találták fel a filmet, és készítettek egy
olyan gépet, amellyel már sok embernek tudtak vetíteni. Száz évvel
késôbb úgy gondoltam, hogy ha már
ilyen szerencsés idôben születtem,
hogy megélhettem a százéves évfordulót, én is csinálok ilyen néma-

filmtekercseket – mondta el Szirtes
András.
A kedd esti elôadásra több leforgatott némafilm tekercsébôl kiválogatta a számára legkedvesebbeket, és
ezeket összeragasztotta egymás
után. Az élô kommentárral fûszerezett vetítésen a nézôk szeme láttára
fûzte be a tekercseket a kézi kurblis
vetítôbe, igazi múlt századi hangulatot varázsolva. A régi idôkbe visszamerengést még tovább fokozta a tölcséres gramofon, amibôl minden némafilm alá az odaillô kísérôzene
szólt. A filmrendezô szerint a mai
mozik világával szemben ez a fajta
vetítés sokkal emberközelibb, hiszen
közvetlen kapcsolat van az elôadó és
közönsége között.
Szirtes András némafilmjeivel nagy
sikereket aratott hazánkon kívül is,
Olaszországban és Franciaországban.
Kedd esti közönsége is jól szórakozott a vidám, beszéd nélküli történeteken, melyekben a mozgás és a
kommentálás kapott nagy szerepet.

Színészeknek, rendezôknek
Kilencedik alkalommal rendezte meg
színészeket és rendezôket képzô táborát a Soltis Lajos Színház. A július
7–15-ig tartó rendezvénynek idén is
az alsósági általános iskola adott otthont. A szakmai táborban a házigazdákon kívül szegedi, budapesti, székesfehérvári és környékbeli érdeklôdôk vettek részt. Az általuk alkotott
négy csoport tagjai Michael Mehlmann
amerikai színésztanár, Ecsedi Erzsébet
színész és rendezô, Solténszky Tibor
dramaturg, Herczeg Tamás színész
irányításával fejlesztették tovább színészi képességeiket. Mint azt Solténszky Tibor, a tábor szakmai vezetôje elmondta, ilyenkor az egészen
kicsiktôl kezdve a felnôttekig egy hétre félrevonulnak hétköznapjaikból, és
csak szenvedélyükkel, a színjátszással
foglalkoznak. A szakmai tábor igazi
célja pedig az, hogy megmaradjon a
színházcsináló kedv, és valamivel
ügyesebbek, képzettebbek legyenek
a színészek, ha legközelebb elôadást
szeretnének csinálni.
A táborlakók minden napjukat színész-tornával kezdték, amelynek célja volt testüket és lelküket felkészíte-

ni a nap folyamán végzendô feladatokra és munkára. Ezután vették kezdetüket a foglalkozások, az egyes
csoportok délelôtt és délután is más
keze alatt dolgoztak. A délelôttök folyamán az egyik csoporttal Amerikából hozott színészpedagógiai módszerével Michael Mehlmann foglalkozott. Solténszky Tibor a székesfehérvári Prospero színkörösöket irányította, akik egy kortárs költô versben íródott darabjával próbálkoztak. A harmadik csoportot a gyerekek alkották,
akikkel Ecsedi Erzsébet zalaegerszegi
színmûvész, rendezô foglalkozott. Érdekes feladatként a kicsikbôl néhány
vers segítségével a saját életérzésüket csalogatta elô. A lelkesen dolgozó gyerekcsapat örült munkája eredményének, hiszen saját magukról
szóló kis etüdök születtek belôle.
Délutánonként Michael Mehlmann a
gimnazisták csoportjával dolgozott,
Ecsedi Erzsébet pedig a Soltis színház
tagjaival készítette elô azok új produkcióját, a Pinokkiót, amely hamarosan színre is kerül. A gyerekek délután Solténszky Tiborral kerestek játéklehetôséget egy kortárs író klasszi-

szirtes andrás némafilmeket vetített

Szirtes András összes filmje megtekinthetô a www. szirtesfilm.hu honlapon.
»REINER ANITA

kus meséjének ihletésére. Herczeg
Tamás színmûvészeti egyetemistával
pedig képességfejlesztô ritmusgyakorlatokat és zenés gyakorlatokat sajátíthatott el.
A színészmesterségen túl mozgásfejlesztéssel is foglalkoztak a szakmai
táborban résztvevôk, és lehetôségük
nyílt rendezôi ismeretek elsajátítására is. A munkán kívül az okulásra és
szórakoztatásra való programok sem
maradhattak el, így például esténként legendás színházi elôadásokról
hallhattak a táborlakók. A tábor záró
rendezvényén, július 15-én minden
csoport a nyilvánosság elôtt mutathatta meg, mire jutott az egyhetes
képzés és gyakorlás alatt.
»REINER ANITA

» Alkotótábor
Illés Erika szobrászmûvész a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár közremûködésével képzômûvésztábort szervez gyermekek és fiatalok részére három
éves kortól. A tábor helye: Nemeskocs, Petôfi u. 22.;
ideje: 2006. július 31 – augusztus 5., augusztus 7–12., augusztus 14–19. Részvételi díj: 12 ezer forint, az összeg
minden költséget tartalmaz, a napi ebéd árával együtt.
A táborban valamennyi korosztály a neki megfelelô mûvészeti képzést és felügyeletet kapja. Bôvebb információ a 06 70/339-2126-os telefonszámon kapható.
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Beszámol a bizottság 3.
Az ôszi önkormányzati választások
közeledtével az elmúlt ciklus eseményeirôl kérdezzük a bizottságok
elnökeit. Ezúttal Horváth Melindával, a Közmûvelôdési, Oktatási, Gyámügyi és Sport Bizottság elnökével
beszélgettünk.
– A Közmûvelôdési, Oktatási, Gyámügyi és Sport Bizottságnak Hetényi
Endre, Véghné Gyürüssy Katalin,
Pôcze Istvánné és jómagam vagyunk azon tagjai, akik a képviselôtestületbôl kerültünk ki, emellett
van három külsôs tagunk is: Rozmán
László, Bene Csilla és Czupor Attila.
A bizottság keretein belül mûködik a
Sport Albizottság, melynek Hetényi
Endre az elnöke. Az albizottság a
diáksporttal, szabadidôsporttal foglalkozik. A bizottság feladata nagyon
összetett, az oktatási, kulturális, közmûvelôdési intézmények szakmai
munkájának folyamatos figyelése
tartozik feladataink közé. Igazából
ez annyit jelent, hogy az idetartozó
intézmények intézményvezetôi pályázatainak értékelése, véleményezése a feladatunk a képviselô-testület felé. A gyámügyi feladatok közé
tartozik a rendkívüli segélyek bírálata és javaslattétele, melyhez mindig
teljesen elôkészített anyagot kapunk
a gyámügy részérôl. Az éves nagyrendezvényeknél a rendezvénykeret
meghatározása is a mi bizottságunk
feladata. Folyamatosan hallgattuk
meg az intézmények igazgatóinak
beszámolóit, melyekbôl megismerhettük az intézmények munkáját,
gondjait, akár anyagi, szakmai, személyi feltételek terén.

1956-ra emlékezve
Az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulójának méltó megünneplésére köztéri mûalkotást
helyez el az önkormányzat Celldömölkön. A mûalkotást
Illés Erika szobrászmûvész készíti, megvalósításához a
Képzô- és Iparmûvészeti Lektorátus is támogatást ad. A
képviselô-testület korábban ugyanis pályázatot nyújtott
be a szakmai grémiumhoz, így a 450 ezer forintos önrész
mellett 600 ezer forintot pályázati úton kap a város.
Illés Erika mûvésznô alkotását az évforduló alkalmából
az ötven évvel ezelôtti celldömölki események színhelyén, a Gáyer iskolánál helyezik el. Az ablakszemet
mintázó emlékezô mûalkotás az iskola József Attila úti
épületén kap helyet.
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horváth melinda

» Mit tart az elmúlt ciklus sikereinek,
esetleg mi az, amit nem sikerült
megvalósítani?
– Sajnos ebben a négy évben a képviselô-testület által meghatározott
pénzügyi vonalak miatt fôként a kulturális és oktatási intézményeket célozta meg az úgynevezett racionalizáció, de ez ugye kérdés, hogy
mennyire racionális. Van olyan, ami
pénzügyileg egy évre annak tûnt, de
úgy néz ki, hogy hosszú távon nem
biztos, hogy beigazolódnak ezek a
döntések. Ezeket a döntéseket szakmailag a bizottság nem is igazán támogatta, mert annyira elôrevetített
adatok nem voltak. A nagyrendezvényekkel kapcsolatban nem sikerült
nagy elôrelépést tenni, mert elvárás
volt az, hogy az elmúlt évekhez képest változzon, de maradt az elmúlt
évekhez, sôt lehet mondani, hogy az
elmúlt tíz évhez hasonló rendszerben, ugyanazokkal a kiemelt rendezvényekkel. Tehát az nem valósult
meg, hogy egy kiemelt nagyrendezvény legyen, mely nagyobb idegenforgalmi vonzerôvel bír. Igazából
úgy érzem, hogy az oktatást és a közmûvelôdést érték a legnagyobb költségmegtakarító intézkedések, amelyek a szerkezeti, személyzeti részeket, a szakmai munkát befolyásolták.
Az iskola-összevonás nem valósult
meg, az intézmények önállóak maradtak. A bizottság minden esetben
megfogalmazta azon igényét, hogy a
szakmai munka nem sérülhet, de valamilyen szinten mondhatjuk azt,

hogy mindenképpen sérültek. Megszûnt a logopédus, ami nagyon fontos lenne, errôl a bizottság elôkészített egy javaslatot is a képviselô-testület felé, hogy legalább városi szinten ez visszaállításra kerüljön. A napközis csoportoknál is szûkítés történt,
amire sajnálatos módon államilag a
legkisebb normatíva jár, pedig a szülôknek nagy szüksége lenne arra,
hogy a gyermekeket biztos, jó helyen
tudják, amíg munkájukat végzik.
» Az utóbbi idôben milyen döntések
születtek?
– Igazság szerint az óvoda-összevonás az, ami a legnagyobb döntés volt
az elmúlt idôben, és én azt hiszem,
hogy ezzel együtt ez a bizottság legnagyobb kudarca is. 2003-ban az év
eleji elôrevetített adatok szerint a
gyermeklétszám csökkenése volt látható. Mint késôbb kiderült, ez stagnálás volt. A mostani csoportszobaépítés mindenképpen szükségessé
vált, hiszen lassan visszaáll egy olyan
létszám, amelyhez ez a közel reális
csoportszobaszám. Persze érthetô,
hogy az épület más hasznosítást kapott, de erre a csoportszobaszámra
szüksége van a városnak. Alsóság
esetében ugyanez a helyzet, hiszen
nem kényszeríthetjük a szülôt arra,
hogyha az alsósági városrészben él, a
gyermekét is ide járassa, hiszen lehet, hogy a munkája miatt egy másik
óvoda kedvezôbb helyen van. A gimnáziumban Vinter József igazgató úr
kapta meg újabb hat évre a megbízatást, és a szakközépiskolában is váltás történt, Sipos Tibor személyében
új igazgatót kapott az intézmény. Ezzel együtt a képzési rendszer is változik a 2006/2007-es évtôl, úgyhogy
itt most úgymond nagyon észnél kell
lenni, hogy a megfelelô személyi feltételekkel, eszközökkel, szakmákkal
várja a szakközépiskola a gyerekeket.
A másik kérdéses lépés a kultúrház
és a könyvtár összevonása volt, amit
a bizottság szintén nem támogatott.
Ennek nem láttuk sem pénzügyileg,
sem szakmailag azt az értelmét,
amely indokolta volna ezt a lépést.
» Hogyan összegezné a bizottság
munkáját?
– Nagyon nehéz négy év volt, nehéz
volt a szakmai érdekeket, érveket érvényesíteni. Én azt hiszem, hogy ez
nem a bizottság kudarca, hanem az a
nehéz pénzügyi helyzet, melyet az
állam teremt az önkormányzatoknak,
az teszi lehetetlenné a mûködést.
»CSÁGOLY SZILVIA
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Beszámol a bizottság 4.
Bizottsági beszámolóink sorában
Németh Dénest, az Ügyrendi és Jogi
Bizottság elnökét kérdeztük az elmúlt négy évrôl.
– Az önkormányzat állandó bizottságai
között 2002-ben a speciális feladatokra
való tekintettel új bizottságként hozta
létre az Ügyrendi és Jogi Bizottságot.
Létszámát öt fôben határozta meg, három képviselô és két külsô taggal. Kezdetben Gyuricza Imre és dr. Smidéliusz
Sándor voltak a bizottság külsôs, illetve
dr. Kiss Annamária, Hetényi László és
jómagam voltunk a testületi tagok. A
késôbbiekben változás állt be mindkét
oldalon, Gyuricza Imre helyére Benkôné
dr. Bagoly Teréz, dr. Kiss Annamária
helyére Szalai József képviselô került. A
bizottság feladatkörébe tartoznak az
önkormányzati rendelettervezetek elkészítése, azok véleményezése, a polgármesteri hivatal belsô szervezeti
egységei kialakítására vonatkozó javaslatok véleményezése, az önkormányzat által alapítandó közalapítványok alapító okiratának és annak módosításának véleményezése. Ezeken
felül a bizottság feladata a képviselôtestület hatáskörébe tartozó összeférhetetlenségi és fegyelmi ügyek elôkészítése. A bizottság minden évben véleményezte a pénzügyi koncepciót, és
áttekintette az elôirányzatok teljesülését. Törvényességileg elsôsorban a bevételek és kiadások megalapozottságát
kellett megvizsgálni.
» Az elmúlt négy évnek mik voltak a
kiemelkedô eseményei a bizottság
életében?

németh dénes

– A bizottságon belül kialakult egyféle összhang, tehát általában a bizottság közös akarata érvényesült, és ez
maga már sikernek könyvelhetô el.
De voltak olyan dolgok is, amivel a mi
bizottságunk nem értett egyet, ez elsôsorban a pénzhiányra vezethetô
vissza. Mivel az elôzô ciklusban a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke
voltam, azt tudom mondani, hogy némely dolgokat inkább a gazdasági oldaláról közelítettem volna meg, nem
a paragrafusok felôl, de általában a
logika és a köz érdekében születtek a
bizottság döntései. Nagyon feszített a
költségvetés, és ezért az intézményvezetôknek nagyon nagy feladata van,
oda kell figyelni minden forintra. Az
Ügyrendi és Jogi bizottság kapcsán
nem lehet kifejezetten azt mondani,

Válaszkeresés a professzorral
Dr. Papp Lajos szívsebész volt a vendége a
Válaszkeresôk Klubja rendezvényének július
8-án. Az Apáczai Kiadóban tartott elôadáson
a magyar nép testi, lelki egészségérôl beszélt a megjelenteknek. A harminc éve az
emberi test motorjával foglalkozó szakember megfejthetetlen csodaként titulálta a
szívet, és a szívgyógyászat néhány elképesztô dolgát is megosztotta hallgatóságával. A Kárpát-medence népének egészségi
állapotával foglalkozva elmondta, hogy Magyarországon sajnos több a halálozások száma, mint a születéseké, így fogyó nemzet
vagyunk. Egy szomorú statisztikai adat is
elôkerült, miszerint ezer esztendô alatt több

magzat életét oltották ki az orvosok és az
anyák, mint ahányan háborúk és járványok
következtében elpusztultak. Az a sok meg
nem született ember nem válhatott egyszeri és megismételhetetlen csodává, mint
amilyenek mindannyian mi magunk is vagyunk, hangsúlyozta dr. Papp Lajos.
A sorsunk a saját kezünkben van, és sokat
tudunk tenni azért, hogy minél tovább élhessünk egészségesen. A gyógyszerek, tartósítószerek, hormonkészítmények, vegyszerek
mind károsítják egészségünket. Vissza kellene térnünk a természetes táplálkozáshoz, és
gyógyszerek helyett a szeretet gyógyító erejére támaszkodni, tanácsolta a professzor. Dr.

hogy a költségvetés közvetlenül befolyásolná a munkát, de voltak olyan
vélemények, amit mi szerettünk volna keresztül vinni, de az anyagi helyzet miatt ez nem ment. Jelentôs eseménynek számított az, hogy a Volán
kilépett a helyi járatos közlekedésbôl,
akkor erre kellett megoldást találni,
majd a Prométeusz Kft.-vel kapcsolatos alapszerzôdés módosítását kellett
alaposan megrágni.
» Ha összegezni kellene, Ön hogyan
értékelné az elmúlt négy évet?
– Tekintettel arra, hogy mögöttem
van már egy másik négyéves ciklus is,
az ember viszonyít. Én úgy gondolom,
hogy a város életében ez a négy év
valóban egy jó idôszaknak mondható,
tekintettel arra, hogy az ember figyeli, a többi városban mi zajlik. Mivel én
megyei igazgatója vagyok egy biztosító társaságnak, járom a megyét, látom azt, hogy a többi városban mi és
hogyan fejlôdött. Mindenképpen azt
kell mondani, hogy itt, Celldömölkön
ebben a négy évben olyan fejlôdés
volt, ami nagyon sok embernél pozitívumként kell, hogy jelentkezzen. Nyilván vannak olyanok, akik mást képzelnek el, máshogy gondolkodnak, de
úgy gondolom, hogy olyan dolgok valósultak meg, amelyek a lakosság rég
dédelgetett álmai voltak. Ilyen például a fürdô, a megújult városközpont
vagy éppen a ravatalozó. Hátra van
még a fürdô körüli területek eladása,
ami nem történt még meg, de ez bármikor megvalósulhat. Én úgy gondolom, hogy a bizottság a jogszabályban
meghatározott feladatát teljesítette,
az önkormányzati rendelettervezeteket részletesen átnézte, véleményezte, illetve javaslatával kiegészítette.
»CSÁGOLY SZILVIA

Papp Lajos elôadásaival arra szeretné rádöbbenteni az embereket, hogy gyönyörû országban élünk, nagy történelmi hagyományokkal, és nem mindig a múltba merengve,
a rosszat kellene hangsúlyozni, hanem a jelenben meglévô értékeinkre támaszkodni.
Az elôadó szerint a Kárpát-medence a világ
legegészségesebb része, ahol nem pusztítanak természeti katasztrófák. Édesvízkészlete
kiemelendô, mely a 21. század stratégiai
fegyvere lehet. A professzor reméli, hogy
beszélgetései által az emberek kicsit meggyógyulnak, és hisznek az országukban, hisznek önmagukban. Kell annyira szeretni embertársainkat, és önmagunkat, hogy a mindennapi apró gyötrelmeken túl tudjunk lépni, fejezte be elôadását dr. Papp Lajos.
»REINER ANITA
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Kultúrházat avatnak a falunapon

A faluban nem
az elvándorlás,
a betelepülés
jellemzô

Mersevát község két falu egyesítésébôl kapta a nevét 101 évvel ezelôtt,
de földrajzi elhelyezkedése miatt a
két településrész nem épülhetett
össze. A falu határában ôskori cseréptöredéket, a Cinca patak mellett
pedig a rézkorra és bronzkorra jellemzô földvár maradványait találták
meg. A falu híres szülöttje volt Vidos
József nemzetôr ezredes, akit 1852ben a Vidos-kriptában temettek el.
Mersevát polgármestere Csillag Albert 1993-tól áll a község élén. A polgármester hitvallása szerint minden
fejlesztés fontos, történjen az városban vagy faluban, nincs különbség.
Mindenkinek a legjobb képessége,
ereje és lehetôsége szerint kell a településéért dolgoznia.
– Tizenhárom év alatt sok mindent
meg tudtunk valósítani. Végül is nem
én és a képviselô-testület, hanem a
lakosság dönti majd el, hogy jó vagy
éppen rossz munkát végeztünk az eltelt, évtizedet átfogó idôszak alatt –
kezdi a beszélgetést a polgármester.
– Büszke vagyok arra, hogy településünkön, szinte elsôként a kistérségben, sikerült a telefonrendszert kiépítenünk. 11 éve van gázhálózatunk,
kábeltévénk. 2007. június 30-ára elkészül a csatornahálózat is a tisztítóberendezéssel együtt. Így községünkben az összközmûvesítés teljesen megoldott lesz. Új játszóteret
alakítottunk ki, melynek költsége
meghaladta az egymillió forintot.
Felújítottuk az I. és II. világháborús
emlékmûveket, illetve a körülöttük
lévô tér kövezését is elvégeztük. A
kultúrházban új könyvtárhelyiség és

csillag albert polgármester

vizesblokk kialakítása van folyamatban, ennek átadása a falunapkor történik meg. Az olvasótermet is kibôvítettük, így már kényelmesebb körülmények fogadhatják az olvasóközönséget. Óvodánkban is új vizesblokkot
alakítottunk ki. 1999-ben szinte teljes
önerôbôl, társadalmi munkával új
sportpályát építettünk. Út- és járdafelújításokat végeztünk, ez a feladat
szinte ismétli önmagát, és folyamatosan munkát ad nekünk. A volt iskola épülete ad otthont az új és megszépült polgármesteri hivatalnak, július elejétôl. A rendbetétel és átalakítás hárommillió forintba került. Minden kedden egy jól felszerelt orvosi
rendelôben várják a betegeket. Posta
is mûködik a községben.
A polgármester elmondta még, hogy
jelenleg 614 fô lakik a községben, így
a kistérség egyik legnépesebb települése. Nagyon jó helyen fekszik Merse-

A mûvészeti napok zárása
Végéhez közeledik a XV. Hetyei Nemzetközi Mûvészeti Napok rendezvénysorozata. Június végén nemzetközi dalostalálkozóval kezdôdtek a programok, amelyek bôséges kínálata nemcsak a helyieket, hanem a megye több településén élôket is várta. A Sellyei
Gáborné által vezetett táborban textilezéssel, nemezeléssel, képkészítéssel, batikolással, régi bútorok restaurálásával foglalkozhattak az érdeklôdôk szakmai vezetôik irányításával. A hagyományok szerint fô szerepet kapott a zene, a helyi csoportok több alkalommal is bemutatkoztak.
Július 23-án, vasárnap 15 órától a X. Nemzetközi Dalostalálkozóval ér véget a mûvészeti napok sorozata. Az egyházashetyei mûvelôdési házban a helyi Zörej Zenekaron, a
SOZZ-kvartetten és a Hetyei Daloskörön kívül fellépnek a bobai, a kemenesmagasi, a
hosszúperesztegi, a sorkifaludi, a rumi, balatonkenesei, valamint az Erdélybôl érkezô,
aranyosegerbegyi hagyományôrzô csoportok is. A rendezvényen Majthényi László, Egyházashetye polgármestere mond köszöntôt.

vát, Celldömölk és Pápa között. Úgy is
mondhatnánk, hogy Celldömölk kertvárosa. Más kistérségi településhez
képest nem az elvándorlás, hanem a
betelepedés a jellemzô. Ehhez az önkormányzat is hozzájárul, közmûvesített telkek eladásával és egyszeri, viszsza nem térítendô letelepedési segéllyel. A falu közössége nagyon jó,
összetartó. Iskolába 2003 nyaráig járhattak a gyerekek a településen, amikor társulási szerzôdést kötöttek a
celldömölki Gáyer Gyula Általános Iskolával, így a gyerekek most oda járnak be iskolába. Szerencsére az iskolások utaztatása megoldott, az önkormányzat egy vállalkozóval 2008-ig
kötött megállapodást a gyerekek mindennapi iskolába és hazaszállítása
zökkenômentes lebonyolítása érdekében. Az óvodai nevelés és oktatás
helyben megoldott. Egy csoporttal
mûködik az intézmény, megfelelô létszámmal. A következô nevelési évtôl
az utánpótlás is biztosított.
– Gondozási központot is mûködtetünk, amelynek keretében házi segítségnyújtás is mûködik. A nyugdíjasok, egyedül élôk számára ebédet
biztosítunk, igény szerint házhoz
szállítással. Több civil szervezet is
mûködik a községben. Van egy tûzoltó egyesületünk, mûködik sportkör, a
Merseváti Baráti kör, Vöröskereszt,
valamint a népdalkör. Az önkormányzat erejéhez mérten minden szervezetet támogat. A baráti kör segítségével rendezzük meg a falunapot,
ezen kívül részt vállalnak minden
nemzeti ünnepünk megtartásában is.
A sport terén büszkék vagyunk arra,
hogy a labdarúgócsapatunk egyre
jobb helyezést ért el, a körzeti bajnokságból felkerültünk a megyeibe,
ott a II. osztályban játszunk a mai napig. A futballra igény van, ezért is
hoztuk rendbe a sportpályát. Terveink között szerepel még az elavult
kábeltévé rendszerének modernizálása, és a fénykábeles internet hozzáférés bevezetése. Reményeim szerint
a jövô év nyarán már mindenki kedve szerint veheti igénybe ezt a szolgáltatást is.
Mersevát és Celldömölk közös körjegyzôséghez tartozik, melynek körjegyzôje Baranyai Attiláné dr., Celldömölk jegyzôje.
»TAKÁCS M. TÜNDE
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Hogyan tölti a szabadságát?

»kérdez: vass veronika

»fotó: tulok gabriella

Kerék Lajosné

Majd augusztusban leszek szabadságon. Úgy tervezzük a családommal, hogy egy hosszú
hétvégét szeretnénk eltölteni a
rokonoknál, akik Budapest
mellett, Szalkon laknak. Az lesz
a nyaralás. Van egy panziójuk,
attól nem messze egy tó, ahol
fürödni fogunk, a gyerekek jetskiznek, pihenünk. Ha itthon
fürödni szeretnénk, akkor kimegyünk a Vulkán fürdôre.
Igazából ezen a nyáron a szabadságom alatt csak pihenni
szeretnék. Az idén nem tervezünk lakásátalakítást sem, így
azzal nem kell tölteni a szabadságot.

Palotai Tünde

A nyáron már voltam szabadságon. A francia riviérán töltöttem el egy hetet egy ismerôsömmel. A fiam ott él, hozzá
mentem ki, az ô invitálására.
Nagyon jól éreztem magam,
szép volt. Szerencsére még
idén egyszer visszatérek oda,
majd augusztusban még egy
hetet töltök ott. A nyár további részében, ha lesznek olyan
programok, amik megtetszenek, elmegyek. Sitkére szeretnék eljutni, ha nem dolgozom.
Télen már megvolt a lakásfelújítás, most nem kell ezzel
foglalkoznom. Akkor szakmunkást is könnyebben találtam.

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

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

az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Bakonyi Szilvia

Gátay Endréné

Voltam már szabadságon a
nyáron, öt napig. Ezeket a napokat jobbára pihenéssel töltöttem. Kirándultam, a Balatonon voltam, hazamentem,
meglátogattam édesanyámat,
és ott a környéket is bejártam.
Az volt a tervem, hogy ebben a
rohanásban, nyüzsgésben minél többet pihenjek, a családdal legyek, ez sikerült. Leszek
még szabadságon ezen a nyáron, akkor is szeretnék majd a
Balatonon eltölteni két-három
napot. A munkahelyemrôl elengednek, ha van, aki helyettesíteni tud, akkor nem probléma, ha szabadság kell.

Én pedagógus vagyok, így nekem az egész nyár szabad. Eddig öt napot töltöttünk el a családommal a Balatonon. A jövô
hétre azt tervezzük, hogy egy
napra Ausztriába megyünk kirándulni. Nemesszalókon élünk,
néha Pápára megyünk át fürödni. A gyerekek már nagyok, így
jobbára a férjemmel megyünk
kettesben. Az idén távolabbi,
hosszabb kirándulást nem tervezünk, pedig az elôzô években voltunk, de most lakásfelújításban vagyunk. Ilyenkor
nyáron a kertben is van munka, befôzések, és az elmaradt
munkákat is ekkor pótolom be.

ÉRETTSÉGIZZEN ESTI
TAGOZATON
CELLDÖMÖLKÖN!
A Rába Gimnázium Celldömölki Tagintézménye
(a Berzsenyi Dániel Gimnázium épületében,
Celldömölk, Nagy Sándor tér 13.)
felvételt hirdet a 2006/2007-es tanévre.
A képzés esti tagozaton folyik heti két alkalommal.
Jelentkezni lehet a 9., 10., 12. évfolyamra.
Amennyiben diákigazolványt igényel, kérjük,
hozzon magával fényképet!
Hozza magával legmagasabb iskolai végzettségét
tanúsító bizonyítványát, valamint annak fénymásolatát,
mert az osztályba sorolás ennek alapján történik.
A

K É P Z É S

I N G Y E N E S !

Beiratkozás:
2006. augusztus 28-án, 29-én 14– 7 óráig.
Érdeklôdni a következô telefonszámokon lehet:
06 95/420-049, 06 30/685-4856.
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Gimnáziumi versenykrónika
A Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulói a 2005/2006-os tanévben számos versenyen mérettették meg
magukat, és nyújtottak szép teljesítményeket. Az iskolai versenykrónika a legjobb – megyei 1–3., országos – eredményeket rögzíti.
Az Édes Anyanyelvünk Országos
Nyelvhasználati Versenyen Szabó Péter (11.H) megyei 2. helyezett lett,
országos döntôbe jutott (felkészítô
tanár: Tóthné Bali Krisztina).
A Horváth Boldizsár Szakközépiskola
által szervezett irodalmi versenyen
Kazári Dóra (11.A) megyei 1.,
Smidéliusz Dániel (11.A) megyei 1.,
Biczó Zsófia (11.H) megyei 2. helyezett lett (Tóthné Bali Krisztina).
Az Arany János Balladamondó Verseny megyei fordulójában Kurucz
Tünde (11.H) különdíjat kapott (Tóthné Bali Krisztina).
A Megye Agya elnevezésû, a takarékszövetkezetek által szervezett matematika vetélkedôjén Tarczi Gábor
(11.H) megyei 3. helyezett lett
(Karádiné Pupp Ilona).
A Felvikvíz Országos Oktatástörténeti
Vetélkedôn Kurucz Tünde (11.H) országos 2. helyezett lett (Karádiné Pup
Ilona, Kunyikné Járó Marianna).
A történelem tantárgy OKTV-ben
Kurucz Tünde (11.H) a második fordulóba jutott (Mészáros Gábor).
A Bolyai János Matematikaversenyen

Hegedûs Máté (12.H) megyei 2. helyezett lett (Karádiné Pup Ilona).
Az Eötvös Loránd Fizikavesrenyen Hegedûs Máté (12.H) megyei 3 helyezett lett (Vargáné Kránicz Anna).
Az Irinyi János Kémiaversenyen Farsang Dóra (9.A) megyei 3. helyezett
lett (Fehérné Gyömörey Katalin).
Az informatika tantárgy OKTV-ben
Mesterházy Sándor (12.H) és Szabó
Péter (12.H) a második fordulóba jutottak (Kunyikné Járó Marianna).
A III. Béla Informatikaversenyen Péter Dániel (9.N) megyei 3. helyezett
lett (Kunyikné Járó Marianna).
A Horváth Boldizsár Szakközépiskola
által szervezett informatika, könyvtár
és gazdasági ismeretek versenyen
Herbath Liliána (7.H) és Toldi Tamás
(7.H) megyei 1. helyezettek lettek
csapatban (Kunyikné Járó Marianna).
A Magyar Vöröskereszt által szervezett megyei egészségnevelési versenyen Schwarz Réka (12.H), Pethô
Boglárka (11.A) és Pintér Annamária
(11.A) 3. helyezettek lettek csapatban (Salamonné Csótár Adrienn).
A megyei elsôsegélynyújtó versenyen Pintér Annamária (11.A), Skriba
Eszter (10.N), Nagy Veronika (10.N),
Bali Renáta (10.A) és Lisztes Martina
9.A) 2. helyezettek lettek csapatban
(Salamonné Csótár Adrienn).
A Keszthelyi Helikon Ünnepségeken
Tarczi Réka (7.H), Bejzi Bálint (9.H),
Czimber Gábor (12.A), Kreif Kinga

Együtt az ifjúsággal
Celldömölk Város Önkormányzata hatodik
éve nyújt be sikeres pályázatot az Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlôségi
Minisztériumhoz ifjúsági referens foglalkoztatására. Ezt a feladatot Horváth Györgyi, a
Gáyer Gyula Általános Iskola tanára látja el,
megbízási szerzôdéssel. Az ifjúsági referens
munkája sokrétû. Elsôdleges feladata az iskoláskorú gyermekek, fiatalok számára
programok, rendezvények szervezése és
lebonyolítása. Fontos feladata többek között a Celldömölki Ifjúsági és Gyermek Önkormányzat munkájának a segítése,
feladatainak a koordinálása. Nagyon szoros
és jó kapcsolat alakult ki a diákszervezet és
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár vezetése között. A különbözô
programok, például sportrendezvények,
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szellemi vetélkedôk, diszkó szervezésénél
a polgárôrség segítségére is mindig számíthatnak. Az ifjúsági referens nemcsak a fiatalok, de a felnôttek, oktatási és szociális
területen dolgozók számára is szervez
programokat. Ilyen volt például az ez év
májusában szervezett elôadás, melynek a
gyermekek, fiatalkorúak helyzete, veszélyeztetettsége és a családi erôszak volt a
témája. Az elôadók között volt a Vas Megyei Fôügyészség fôügyészhelyettese, a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Vas Megyei Hivatalának munkatársa, illetve a Vas Megyei
Pedagógiai Intézet szaktanácsadója. Az önkormányzat részérôl Horváthné Varga Margit közoktatási szakreferens segíti az ifjúsági referens munkáját.
»TAKÁCS M. T.

(9.H) arany, Gosztola Dorina (12.A),
az iskola énekkara ezüst, Bérdi Réka
(7.H) bronz minôsítést kapott (Dr.
Bérdiné Stipkovits Ildikó).
A megyei népdaléneklési versenyen
Czimber Gábor (12.A) arany minôsítést kapott, országos döntôbe jutott,
Varga Balázs (9.N) arany minôsítést,
Stankovics Beáta (9.A) ezüst minôsítést kapott (Dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó).
A megyei mûdaléneklési versenyen
Gosztola Dorina (12.A) kiemelt arany,
a Gosztola Dorina és Joós Viktória
(12.A) duett arany minôsítést kapott
(Dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó).
Csupor Máté (10.H) asztaliteniszben
ért el több kiváló eredményt: Kattani
Kupa páros 1., egyéni 3.; Kanizsa Kupa páros 3.; Dráva-Mura Kupa páros
3., egyéni 3.; megyei ifjúsági csapatbajnokság 3.; megyei serdülô csapatbajnokság 3.; megyei felnôtt csapatbajnokság 1. helyezett lett.
A diákolimpián tájékozódási futásban
Stankovics Beáta (9.A) országos 5.
helyezett lett.
A diákolimpián gumiasztal versenyágban Varga Réka (7.H) országos 6.
helyezett lett.
A Tinódi Kupán 1500 m-es futásban
Vadócz Gábor (12.H) 1. helyezett lett
(Vargáné Kovács Marietta).
A Jó tanuló, jó sportoló címet a
2005/2006-os tanévben Csupor Máté
(10.H) nyerte el.

Kutatói díj
Nagy Dezsô, a Berzsenyi Dániel
Gimnázium volt tanára (jelenleg
Egerben tanít), rangos elismerésben részesült. Pedagógus Kutatói
Pályadíjat vehetett át a Tudósklubban a Magyar Tudományos
Akadémia elnökétôl. Az Akadémia által kiírt pályázatra kész
munkával lehetett nevezni. Nagy
Dezsô, PhD dolgozatának még
meg nem jelent részeivel nyerte
el a bírálók tetszését. Minden évben tizenketten kapják meg ezt a
díjat, idén több mint száz pályázóból volt a rangos 12 között a
celldömölki tanár.

»

S P O R T

Négy város tornája

Hatan mentek,
négyen jöttek
Ugyan még nincs vége a nyári
átigazolási idôszaknak, de már lecsengôbe van az ilyenkor szokásos
játékos-keringô. A tavaszi játékos
keretbôl lapzártáig öten kezdik
más együttesnél az ôszi szezont.
Bodor Tibort pedig külföldi munkavállalás miatt az ôszi idényben
kénytelen
lesz
nélkülözni,
Szentgyörgyi József vezetôedzô. A
távozók közül Cseke az László Ajka,
Hegyi László a Haladás, Szabó Levente a MOTIM, Vér Mihály a Jánosháza csapatában képzeli el jövôjét.
Vajda László pedig a családi vállalkozásra hivatkozva távozott, a zuhanyhíradó szerint Rábapatyra tart.
A jelek szerint, Hegyi kivételével,
ugyancsak lejjebb adták némi aprópénzért. A négy érkezô játékos
közül ketten, Fonnyadt Balázs volt
hévízi, Tóbiás Zoltán volt már CVSE
játékos Ausztriából érkezett. Gombos Richárd Bükrôl, míg Sallér Márk
a Haladástól. A négy leigazolt játékos mellett voltak más ajánlkozók

is, mint az összeállításokból láthatjuk, de végül meggondolták magukat, s mint Csekéék, irányt változtattak.
Az eddig lejátszott három elôkészületi mérkôzésen az alábbi eredmények születtek:
Július 8. Sorokpolány – CVSE 0-2 (01). CVSE: Tóth – Szalai (Kovács), Kazári, Balogh T., Hudák (Kóbor) – Lima, Palkovics (Bíró), Lakatos, Somogyi (Balogh M.) – Zsömlye (Márkus), Németh A.
Július 12. Haladás – CVSE 4-0 (0-0).
CVSE: Szép (Tóth) – Gombos, Lakatos, Balogh T. (Lima), Hudák (Bodor) – Gyôrvári (Kovács) – Zsömlye,
Palkovics (Balogh M.), Tóbiás, Németh A. – Kóbor.
Július 15. Bük – CVSE 3-1 (1-1). CVSE:
Tóth (Szép) – Gyôrvári (Sallér), Balogh T., Lakatos, Hudák – Zsömlye,
Palkovics, Tóbiás, Somogyi (Gombos) – Kóbor (Márkus), Boda (Balogh M.).
»TIM

Vulkán Fesztivál
Az idei esztendôben augusztus 10-e
és 15-e között rendezik meg városunkban a III. Vulkán Futball Fesztivált,
amelyhez ezúttal is kapcsolódik a várostörténeti karnevál. A sportprogramok mellett az érdeklôdôk gazdag
szórakoztató, kulturális ajánlatból is
választhatnak.
A rendezvény gerincét az idei esztendôben is a mérkôzések adják. Négy
gyermek kategória (1990, 1992,
1994, 1996. január elseje után születettek) mellett felnôtt férfi, nôi és
öregfiú kategóriákban kergetik a labdát a benevezett csapatok a CVSE
sporttelepének pályáin. A rendezvényre a magyar csapatokon túl Szlovákiából, Erdélybôl és Ausztriából is
érkeznek focisták. A nyitónapon, augusztus 10-én 19 órától ismét megmérkôznek egymással az 50 év felettiek, majd este a CVSE sporttelepén

felállított sátorban helyi amatôr zenekarok szórakoztatják a kilátogatókat.
Pénteken DJ Laci és a Két Zsivány lép
a színpadra. Szombaton lesz a várostörténeti karnevál, valamint a villányi
és a Ság hegyi boros gazdák szakmai
rendezvénye. Este a Galaxy zenél, a
sztárvendég pedig Roni lesz. Vasárnap
a Mentol, Komár László és Gergely Róbert szórakoztatja az érdeklôdôket.
Hétfôn a záróünnepségen tûzijáték, a
United együttes élô koncertje és Drazsé buli várja a szórakozni vágyókat.
A részletes programot az 5000 példányban megjelenô mûsorfüzet tartalmazza, melyet augusztus 5–6-án
kapnak meg a celldömölkiek. Az idei
Vulkán Fesztiválnak lesz egy nagyon
fontos kísérô programja is. Augusztus
14-én, hétfôn egész nap véradásra
várják a jelentkezôket, akik között
ajándékokat sorsolnak ki.
»V.V.

27. alkalommal kerül megrendezésre július 29–30-án
Barcs, Celldömölk, Körmend, Lenti városok hagyományos labdarúgótornája, melyet a várossá avatás
emlékének tiszteletére évrôl évre változó helyen
rendeznek a helyi önkormányzatok és legjobb labdarúgócsapatai. Az idei labdarúgótornát Körmend város
írta ki, mint a rendezvény házigazdája. Utoljára
2002-ben voltak a résztvevô csapatok Körmend város vendégei, akkor azonban a Barcsi SC játékosa,
Dárdai Balázs mérkôzés közbeni tragikus halála
miatt idô elôtt fejezôdött be a labdarúgótorna. A közel három évtizedes múltra visszatekintô labdarúgórendezvény párját ritkítja az országban, hozzá hasonlót ilyen hosszú évek során még nem rendeztek hazánkban. A csapatok jelenleg Celldömölk Város Önkormányzata által felajánlott serlegért játszanak. Az
elmúlt két tornán a Barcsi SC végzett az élen,
amennyiben Körmenden is nyernek, végleg elnyerik
a serleget.
A 2006. évi labdarúgótorna mérkôzéseit az alábbiak
szerint rendezik a Körmendi FC pályáján:
Július 29. 15.30 Körmendi FC – Barcsi SC; 17.00 Celldömölki VSE-Mávépcell – Lenti TE.
Július 30. 8.30 Lenti TE – Körmend FC; Barcsi SC – Celldömölki VSE-Mávépcell; 14.30 Lenti TE – Barcsi SC;
16.20 Körmend FC – Celldömölki VSE-Mávépcell.
»TIM

Új
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V E G Y E S
» ANYAKÖNYVI HÍREK
» Celldömölk
Házasságkötés: Kovács László és Horváth Klaudia, Hajmási László és Kovács Katalin, Bókkon
Lajos és Fodor Judit, Szenteleki János és Németh Andrea Rebeka, Varga Szilárd és Szélesi
Mónika, Farkas Zoltán és Miklós Judit, Sebestyén Gergely és Szarka Csilla, Lôrincz János és
Hajnal Adrienn, Bódai Balázs és Ferenczi Katalin, Farkas Gábor és Somogyi Veronika, Németh Gyula és Treiber Mónika, Körtvélyesi Hunor Zsolt és Kéri Adrienn, Kabai Mihály és Biczó Veronika, Ivanics István és Bella Nóra,
Tóth János István és Balogh Orsolya Katalin.
Születés: Vetô István és Maródi Mária fia
Milán Ádám, Nagy Béla és Deé Beáta leánya
Eszter Noémi, Józsa Imre és Berta Hajnalka fia
Balázs, Dani Boldizsár és Csik Zsuzsanna fai
Bulcsú, Horváth Csaba és Huszár Ildikó leánya
Laura, Horváth Krisztián és Fülöp Anita fia
Marcell, Horváth Csaba és Duló Annamária
leánya Annabella, Kozma Gábor és Kovács Edit
fia Gábor, Végh Róbert és Edvy Gabriella leánya Lili Fruzsina, Kiss Balázs és Csótár Lilla fia
Balázs, Kontra Károly és Horváth Mária fia Máté, Sándor Szabolcs és Golda Regina Vanda fia
Bence, leánya Zsófi (ikrek).
» Mersevát
Születés: Kovács Zoltán és Kovács Krisztina
Izabella leánya Panna.
» Kemenespálfa
Születés: Suha József és Patkó Irén fia Alex.
» Duka
Születés: Diósi István és Hideg Júlia Andrea fia
András.
» Tokorcs
Születés: Balogh László Zoltán és Annus Ildikó
Ilona leánya Panna.
» Vönöck
Születés: Puskás András és Csiszlér Tímea leánya Tifani.
» Kemenessömjén
Születés: Hujber Tamás és Németh Margit fia
Bálint, Tarkó Norbert és Pázsi Szilvia Anett
leánya Nikoletta Hanna.
» Kemenesmagasi
Születés: Mátyás Péter és Talabér Ibolya Eszter leánya Elizabet.
» Boba
Születés: Horváth Tamás és Németh Ágnes
leány: Anna, Kiss Tamás és Géczi Szilvia leánya Virág.
» Csönge
Születés: Hencz Zoltán és Pados Edit leánya
Janka.
» Kenyeri
Születés: Hirsch Ferenc és Németh Adrienn
leánya Doroti.
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Amatôr kosárlabda
Celldömölkön több sportágat lehet
amatôr szinten ûzni, de talán nem
túlzás azt állítani, hogy az egyik leglelkesebb csapat a kosárlabdázóké.
Több évtizeddel ezelôtt Zámbó Ferenc
és barátai kezdtek el rendszeresen
kosárlabdázni. A társaság azóta folyamatosan bôvül. Gaál Péter 1992-ben
csatlakozott hozzájuk, ô beszélt a csapatról, tervekrôl, az alakulóban lévô
alapítványról.
A lelkes gárda minden hétfôn 18 órakor találkozik a Berzsenyi Dániel Gimnázium tornatermében, és kosarazik.
Nyáron a Szent Benedek Katolikus Általános Iskolába helyezik át a székhelyüket, de ugyanúgy hétfôn járnak,
csak fél órával korábban. Hosszúhosszú évek együtt kosarazása után
tornákat is kezdtek szervezni. Ezeknek
sajnos tragikus halálesetek adtak apropót. Elôbb Csapó Csaba, majd
Hérincs Zsolt halála. Az emléktornákra
szép számmal jelentkeztek lelkes gárdák. Jöttek nagyobb városokból is. Sárvárról, Szombathelyrôl, Mosonmagyaróvárról. A tornákra szponzoroktól

kaptak támogatásokat, de most ezen
is szeretnének változtatni. Folyamatban van egy alapítvány bejegyzése. A
Kemenesaljai Kistérség Egészséges
Életmódért Alapítvány elnöke Zámbó
Ferenc, titkára Gaál Péter hét kuratóriumi taggal és három ellenôrzô bizottsági taggal jött létre. A céljuk az,
hogy támogassanak sport, szabadidôs,
tanulmányi tevékenységeket, vetélkedôket, kosárlabdatornákat szervezzenek, ezáltal népszerûsítsék a mozgást, az egészséges életmódot. Az
alapítvány segítségével pályázatok útján is lehetne kisebb-nagyobb összegekhez jutni, így a szponzorok mellett
ezek a lehetôségek is segítenének a
rendezvények finanszírozásában. A
celldömölki önkormányzattól kapott
támogatásból egy tornát már rendeztek ebben az évben, de még egyet
terveznek. Ennek az idôpontja még
nem biztos, de elôre láthatólag októberben lenne. Addig is marad a hétfônkénti találkozás, az együtt kosarazás öröme. A csapat minden új jelentkezôt szívesen lát.
»V.V.

Kihelyezett ügyfélfogadás
A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal rendszeres jelleggel minden hónap elsô
csütörtökön kihelyezett ügyfélfogadást tart Celldömölkön.
Az ügyfélfogadás helye: Celldömölk, Dózsa György u. 18.
Az ügyfélfogadás ideje: 2006. augusztus 3. (csütörtök), 9.00–12.00 jogi segítségnyújtó szolgálat és áldozatsegítô szolgálat.
Jogi problémák megoldásában tájékoztatás és felvilágosítás, a szociálisan rászorulók részére ügyvéd közremûködésének biztosítása; bûncselekmény következtében anyagi-testi-lelki sérelmet elszenvedôknek anyagi, jogi és érdekérvényesítési segítségnyújtás.

Iskolai ajánlat
A Pannon Idegenforgalmi, Közgazdasági és Logisztikai Szakközépiskola és Kollégium (Cím: 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a, Tel: 22/512-130, 22/512-131,
Fax: 22/ 512-130, www.pannoniskola.hu; info@pannoniskola.hu) érettségizett
diákokat vár nappali és levelezô tagozatos iskolarendszerû szakképzésekre.
Tandíjmentes szakképzések: logisztikai ügyintézô*, marketing- és reklámügyintézô*, public relations munkatárs, közlekedésüzem-viteli szállítmányozási
technikus, iIdegenforgalmi technikus, környezetvédelmi technikus, vámügyintézô EU-s pénzügyôri szakiránnyal.
Akkreditált felsôfokú szakképzések: idegenforgalmi szakmenedzser, európai
logisztikai menedzserasszisztens*, marketing menedzserasszisztens*
(* levelezô tagozaton is)
Az akkreditált szakon végzett diákok egy tanév kreditpontjainak beszámításával folytathatják tanulmányaikat partner fôiskolák nappali tagozatán.

CELLI-UDVARHÁZ BT.
I N G A T L A N

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

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

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

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

Nagysimonyiban 3 szobás családi ház eladó:
Ir.ár: 6,9 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 63 m2-es, 2 szobás, egyedi fûtésû erkélyes téglalakás eladó. Ir.ár: 9,8 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

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölk zöld övezetében, a Mikes K. utcában 63 m2-es,
egyedi fûtésû, 2 szobás, erkélyes, téglaépítésû lakás jó állapotban, reális áron eladó. Celldömölki családi ház, cserebeszámítás is érdekel. Érd.: 06 70/338-9880.
Kemenesmihályfán, a falu központjában 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.
Celldömölkön, új építésû társasházban, 1. emeleten 2 szobás, erkélyes, 45,5 m2-es lakás nyári költözéssel hosszú távra albérletbe kiadó. Érd.: 06 70/330-5325.
Jó állapotban lévô, karbantartott boroshordók, szôlôprés,
szüretelôkád sürgôsen eladók. Érd.: 06 70/338-3659, 06
70/319-1661.
Celldömölkön, a városközpont zöldövezetében, csendes helyen 93 m2-es, összkomfortos családi ház beépítési lehetôséggel eladó. Érd.: 06 70/276-0246 (16 óra után), 06
30/332-1381.
ELADÓ: Yaris 1.0 LineaSol ABS, 2002. dec. évj., 1. tulajdonos,
54.000 km, kifogástalan állapotban, további extrákkal. Irányár: 1.870.000 Ft. Érdeklôdni: 20/398-9762

Hirdessen az Új Kemenesaljában!
Hirdetésszervezô: Nagy Antal Tel.: 95/525-825, 06 20/921-6324
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Termálfürdônkben október 30-ig
kedvezményes nyári
belépôárakkal várjuk Vendégeinket!
A szabadtéri medencékhez napozóágyak és
napernyôk bérelhetôk!
A nyári idôszakra eddigi szolgáltatásaink mellett egy kisgyermek
pancsoló, egy gyermek csúszdamedence és egy 560 m2-es, élményelemekkel felszerelt (örvénysziget, hát-, váll-, lábmasszázs,
óriásszökôkút) szabadtéri medence áll vendégeink rendelkezésére!
A nyári idôszakban is folyamatosan indítjuk úszásoktatásainkat
minden korosztály számára.
Nyitva tartás: hétfôtôl csütörtökig és vasárnap 9-tôl 20 óráig,
pénteken és szombaton 9-tôl 21 óráig.
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MEGNYÍLT
a strand a VULKÁN FÜRDÔN
PCELA

Egy nyaralás
Önnek is jár!

… vagy bármit vásárolhat
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölk I., Celldömölk II., Ostffyasszonyfai
és Vönöcki Kirendeltségének
személyi kölcsönébôl.
Akciónk 2006. július 3-tól augusztus 31-ig tart.
Maximális hitel: 1 millió Ft.
Maximális futamidô: 5 év.
Példa:
Hitel összege

Havi részlet

Futamidô

THM

500.000 Ft

11.800 Ft

60 hó

16,58%

Celldömölk I., Kossuth L. u. 18. Celldömölk II., Hegyi u. 1.
Telefon: 95/420-035
Telefon: 95/420-507
Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60. Vönöck, Kossuth L. u. 69/B.
Telefon: 95/394-005
Telefon: 95/485-010

Vulkán fürdô Celldömölk, Sport u. 8.
Tel.: 95/525-070 ▲ www.vulkanfurdo.hu

Kis bank – nagy
lehetôségek!

