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» Pályázatot nyert
a bölcsôde 6.

» Felsôoktatási
felvételi körkép 7.

» Útravalónk –
békesség 8.

» Celli siker az
asztaliteniszben 12.

Vizitdíj,
ágydíj



Húsvéti nyereményjáték a Kolozsvári úti benzinkútnál!
Ha február 16. és április 6. között 5000 Ft feletti értékben készpénzért 

tankol (bármely üzemanyagot) és a shopban legalább 100 Ft értékben vásárol, 
részt vesz húsvéti nyereményjátékunkon!

A játék fôdíja: 15000 Ft értékû üzemanyag utalvány
További díjak:

3 db 5000 Ft-os üzemanyag utalvány, 10 db kedvezménykártya 
(mellyel a szerencsés játékos 2 hónapon keresztül a mindenkori 
árnál még 2 Ft-tal olcsóbban tankolhat bármely üzemanyagot.

Sorsolás: Április 6-án 19 órakor az üzemanyagkúton

Ú J D O N S Á G :  
autógáz LPG kedvezményes áron!

Bôvebb információ a kútkezelôknél. 
Tankoljon nálunk, velünk duplán nyerhet!

Celldömölk, Kolozsvári úti üzemanyagkút 
(Celldömölk, Volán kút, a Mesteri felé vezetô úton)

Nyitva: minden nap 6.00–21.00
Balogh Zsolt

Vállalkozó
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A betegek és az egészségügyben dol-
gozók február 15-én szembesültek
elôször a vizitdíjjal a gyakorlatban. Az
elsô nap tapasztalatairól kérdeztük
dr. Berdál Máriát, a celldömölki ren-
delôintézet orvos-igazgatóját.
» Hogyan zajlott le a vizitdíj elsô
napja itt, Celldömölkön?
– Elég nehéz napunk volt annak elle-
nére, hogy a kórház vezetése felké-
szítette a személyzetet. A betegeket
is próbáltuk elôre tájékoztatni írás-
ban. Mind a kórházban, mind a ren-
delôintézetben kifüggesztettük az in-
formációkat. A vizitdíj fizetésének
problémájával sokan a járóbeteg-
szakrendelésen szembesültek. Min-
den betegnek külön-külön el kellett
mondani, mennyit fizet beutalóval,
beutaló nélkül. Sokan azt hitték, ha a
munkáltató küldi el ôket például tü-
dôszûrésre, akkor nem kell fizetniük.
Ezt is türelmesen el kellett monda-
nunk, hogy beutalót csak orvos ad-
hat, munkáltató nem. Ezeknek a be-
tegeknek dupla díjat kellett fizetni,
vagy visszamehettek a háziorvosuk-
hoz beutalóért, de ott is kellett a 300
forintos vizitdíj, ráadásul akkor két
helyen is sorba kellett állniuk. Na-
gyon hosszú volt a várakozási idô, de
el kell, hogy mondjam, nagyon türel-
mesek és megértôek voltak a bete-
gek. Semmi atrocitás nem történt
sem az orvosokkal, sem a személy-
zettel szemben. 
» A vizitdíjjal egy idôben került be-
vezetésre a kórházi napidíj. Ezzel ho-
gyan szembesülnek majd a gyakor-
latban a betegek? 

– Sokan nem tudják, hogy három,
egymástól különálló rendszer mûkö-
dik. Létezik az alapellátás, ide tartoz-
nak a háziorvosok és a fogorvosok.
Tehát a rendelôintézetben rendelô fo-
gorvosok is kénytelenek szedni a há-
romszáz forintot. Emellett van a járó-
beteg-szakellátás, köznyelven az
„esztéká”. Itt is a vizitdíjat kell fizetni
minden megjelenésért, tehát a kont-
rollért is. A harmadik a kórházi napidíj
(ágydíj), ami a bent fekvô betegekre
vonatkozik a befekvés napjától az
utolsó napig. Itt létezik egy limit, húsz
napig kell fizetni a napi háromszáz fo-
rintot. Az elsô napon csak azok a be-
tegek szembesültek az ágydíj fizeté-
sével, akik akkor távoztak a kórház
valamelyik osztályáról, hiszen nekik
ezért az utolsó napért már fizetniük
kellett. A rendelet kimondja, hogy a
felvétel és az elbocsátás napja is tel-
jes napnak számít, így ezekre is vo-
natkozik a háromszáz forintos kórházi
napidíj. A vizitdíj esetében az is lassít-
ja az ellátást, hogy számlát kell adni a
beteg részére, illetve errôl a számlá-
ról különbözô adatokat kell felvinni a
számítógépes nyilvántartásba. Ez
mind a beteggel való foglalkozásból
veszi el az idôt. Nagyon fontos dolog,
hogy a számlákat el kell tenni, meg
kell ôrizni. Kórházi napidíjnál húsz na-
pig kell fizetni. A vizitdíjnál is húsz al-
kalmat kell fizetni, de itt már bonyo-
lultabb a dolog. Mind a háziorvosnál,
mind a járóbeteg-ellátásnál a huszon-
egyedik alkalommal is kell fizetni, de
ezt, és az ezen felüli alkalmakért fize-
tett vizitdíjat már a lakhely szerinti

jegyzônél vissza lehet igényelni. Min-
den esetben a nyugtákkal lehet iga-
zolni a befizetett összeget, ezért fon-
tos azok gondos megôrzése. Ha a be-
teg nem tudja igazolni a befizetett
húsz alkalmat a vizitdíjnál, illetve a
befizetett húsz napot a kórházi napi-
díjnál, akkor továbbra is fizetnie kell.
A vizitdíj fizetése alól mentesülnek a

18 év alattiak, a várandós kismamák,
a tartós kezelésre szorulók, mint pél-
dául a cukor- és a daganatos betegek,
illetve sürgôsségi eseteknél sem kell
fizetni. Ez utóbbi esetben akadhatnak
még problémák a közeljövôben, hi-
szen nincs még egyértelmûen meg-
határozva, hogy konkrétan mi tartozik
a sürgôsségi esetek közé. A vizitdíjjal
és az azzal járó problémákkal kapcso-
latban még egy ideig biztosan a szo-
kásosnál nagyobb türelemre és
megértésre lesz szükség a betegek
részérôl.

»HP

Vizitdíj – Még drágább az élet

„Egy nagy úr… tudományszomjat táp-
lál lelke mélyén és kiküzdi magának,
hogy orvos lesz, mégpedig szakmájá-
ban kiváló, és egész hatalmát, vagyo-
nát maga szerzette képessége szolgá-
latába állítja, hogy áldásává váljék an-
nak a vidéknek és népnek, ahol él…
Nem országos dicsôségre és hírnévre
vágyott…, tudományának és opera-
teuri mûvészetének szeretete tartotta
ôt családi körében és otthonába gyûj-
tött betegei között.
Milyen egyszerû és nemes példája volt
az az igazi fôúr kötelességérzetébôl fa-
kadt áldozatkészségnek, amit ô nyúj-
tott a szegény Hazának, sínylôdô népé-
nek kórházával és annak ideálisan tö-
kéletes kiszolgálásával, amibe még
családját is belevonta! Milyen magasz-

tos példamutatás ez ebben a nyomo-
rult országban…” Gróf Batthyány–-
Strattmann Lászlóra emlékezik ezekkel
a szavakkal dr. Vámossy Zoltán pro-
fesszor az Orvosi Hetilap hasábjain
1931-ben. Különbek voltak-e azok az
idôk mint a maiak vagy csak a magasz-
tos pillanat mondatja a fent idézette-
ket? Batthyány doktor bizony nemcsak
hogy ingyen gyógyította a legszegé-
nyebbeket, de még útiköltségüket is
megtérítette, sôt, gondolt az otthon
maradottakra is… anyagi segítséget
nyújtott számukra. Fizetségül csak egy
Miatyánkot kért legelesettebb betegei-
tôl. Azon fáradozott, hogy az igazságta-
lan egészségügyben – divatos kifejezés-
sel élve – esélyegyenlôséget teremtsen,
legalább a saját betegei számára.

S hol tartunk most? Az egészségügy
reformjánál. A „reform” kifejezés
újabban szinte automatikusan elvo-
nást jelent, ezért ódzkodunk tôle.
Nemhiába. Újabb kifejezésekkel gaz-
dagodott szókincsünk, s szegényedik
a pénztárcánk: a vizitdíj, a kórházi na-
pidíj (ágydíj), a dobozdíj – az egész-
ségügyben nemrégiben bevezetett
díjtételeket jelentenek. Ezek a ren-
delkezések számos szervezési problé-
mát vetnek fel, melyeknek megoldá-
sa sok fejtörést okoz az egészségügy-
ben dolgozó szakembereknek, meg-
kockáztatom, az ô elsôdleges felada-
tuk nem ez kellene, hogy legyen. Ezt
a törvényhozók is jól tudják…

»LOSONCZ ANDREA

Az egészségügyrôl egykor és ma



4

K Ö Z É L E T «

A 2007. évi pénzügyi terv elsô olvasa-
tát tárgyalta a város képviselô-testüle-
te február 7-i, rendkívüli ülésén. Elsô-
ként Fehér László polgármester tájé-
koztatott a következô, soros testületi
ülés elôtti városrészi és celldömölki
közmeghallgatások idôpontjáról, ahol a
lakosság is véleményezheti a pénzügyi
tervet. 
Az idei év költségvetési tervezetét az
elmúlt idôszakban a pénzügyi bizott-
ság ülésén és összevont bizottsági
üléseken is tárgyalták az illetékesek.
Miután Mesterházyné Kovács Lilla, a
pénzügyi osztály vezetôje ismertette
a város pénzügyi helyzetét, a bizottsá-
gi elnökök, részönkormányzat-veze-
tôk és képviselôk tették meg észrevé-
teleiket. Ezt követôen Futó István
könyvvizsgáló véleményezte a terve-
zetet, aki elmondta: a felhasználási
mérleg egyensúlyához elengedhetet-
len, hogy a vagyonhasznosítási tervek
a 2007-es évben megvalósuljanak.

Aggodalomra ad okot, hogy a mûkö-
dési mérleg 593 millió forintos hiányt
mutat, mely kezelhetetlen, és a csök-
kentést célzó intézkedések mielôbbi
alkalmazására van szükség. Hozzátet-
te, hogy szakmailag nem alakultak ki
azok a paraméterek, amelyek mentén
gazdálkodni lehet. 
A kórháznak erre az évre tervezett hiá-
nya 158.326 ezer forint. A könyvvizs-
gáló javaslata szerint ezt ki kell vonni
a költségvetésbôl, és nullszaldósan
kell kezelni. A hiányt pedig nem az ön-
kormányzat bevételeibôl, hanem az
egészségügyhöz adott hozzájárulásból
kell finanszírozni. A város mûködési
hiánya így is 434 millió forintra rúgna,
amit 200 millióra kellene lefaragni. Fu-
tó István szerint ez már kezelhetô len-
ne. A képviselôk határozati javaslat-
ként elfogadták, hogy a végleges költ-
ségvetés elkészítésénél ez a mértékû
csökkentés jelenjen meg. Elfogadták,
hogy a kórház egész évre jósolt hiá-

Képviselô-testületi ülés
nyából negyedévre vonatkozó támo-
gatás jelenjen meg a költségvetésben,
hiszen az intézmény az elsô három hó-
napban a jelenlegi struktúrában és fi-
nanszírozással mûködik. 
Elhangzott, hogy az általános és közép-
iskolák tekintetében meg kell vizsgálni,
hány csoport támogatása valósulhat
meg normatív hozzájárulással, és hány
csoporttal tevékenykednek valójában
az intézmények. Felvetôdött az is,
hogy milyen mértékû megtakarítást le-
hetne eszközölni, ha kistérségi fenntar-
tásba adnák az általános iskolákat.
Elutasításra került a középfokú oktatási
intézmények megyei fenntartásba
adása. 
A költségvetési terv végleges változa-
tának elfogadása elôtt, az alsósági vá-
rosrészen február 9-én várták a lakos-
ságot tanácskozásra, az izsákfaiak feb-
ruár 15-én mondhatták el véleményü-
ket, a celldömölkieknek; pedig február
20-án tartottak közmeghallgatást. A
képviselôtestület soros ülését február
21-én tartotta, melyrôl a következô
lapszámban tudósítunk. 

»REINER ANITA 

Társulási tanácsülést tartott 2007. február
13-án a Celldömölki Kistérség Önkormány-
zatainak Többcélú Társulása a város Polgár-
mesteri Hivatalában, mely egyben kibôví-
tett fejlesztési tanácsülés is volt. A fôbb na-
pirendi pontok között a társulás, valamint a
Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti In-
tézményi Társulás 2007. évi költségvetésé-
nek és a társulási tanács 2007. évi munka-
tervének elfogadása volt.
A tanács elfogadta a vidékfejlesztési mene-

dzser beszámolóját. Ezután a kistérség által
pályázaton nyert iskolabuszról döntöttek. A
pályázat benyújtásakor két település is je-
lezte szándékát az iskolabusz üzemeltetésé-
re, Boba és Kemenesmagasi. Az ülésen Bo-
ba polgármestere lemondott Kemenesma-
gasi javára a buszról annak érdekében, hogy
általános iskolájuk gyermekeket tudjon fo-
gadni a kistérségbôl.
A második sarkalatos kérdés az iskolák hely-
zete volt, ahol a polgármesterek elmondták

véleményeiket, aggályaikat és félelmeiket a
kisiskolák esetleges megszûnésével kapcso-
latban. Tény, hogy az új oktatási törvény ér-
telmében azok az iskolák, amelyek nem fe-
lelnek meg a létszámi követelményeknek,
kénytelenek más iskola tagintézményévé
válni. A törvény értelmében az iskoláknak
2008. augusztus 31-ig kell gondoskodniuk a
törvényességi feltételeknek való megfele-
lésnek.

»TAKÁCS M. TÜNDE

Kistérségi Társulás Tanácsülése

A Kemenesaljai Baráti Kör pályázatot hir-
det a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimná-
zium és a Celldömölki Mûszaki Szakközép-
iskola és Szakiskola diákjai számára. 

PÁLYÁZNI LEHET:
bármely irodalmi, történelmi, helytörténeti,
népmûvészeti, képzômûvészeti, természet-
tudományos, matematikai és informatikai
munkával, illetve bármely, a felsorolt téma-
körhöz nem tartozó, önálló alkotással is.
Olyan egyéni és csoportos pályázatokat fo-

gadunk el, amelyekkel más pályázatokon
még nem vettek részt. (Errôl a pályázótól
írásbeli nyilatkozatot kérünk mellékelni).
A pályázat JELIGÉS.
Az írásos pályázatokat lehetôleg gépelve,
ízléses formában kérjük beadni. A pálya-
munkákat az iskolák igazgatói gyûjtik
össze és továbbítják a Kemenesaljai Baráti
Körnek. 
A pályázatok beküldési határideje: 2007.
május 4. 
Beküldési cím: Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ, 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
A pályamunkákat külsô szakértôkbôl álló
zsûri értékeli. 
Eredményhirdetés és díjkiosztás:
2007. június 2-án (szombaton) a Kemenes-
aljai Baráti Kör közgyûlésén

Díjak: iskolánként 1–1 I. díj: 8000 Ft, II. díj:
6000 Ft, III. díj: 5000 Ft, valamint különdí-
jak, továbbá a végzôs osztályok tanulói kö-
zül iskolánként 1–1 8000 Ft összegû díj az
összteljesítményért és magatartásért (ta-
nulmányi eredmény, kulturális és sportte-
vékenység, közösségi munka, stb.) – az is-
kola írásbeli javaslatára.
A pályamunkák közül egy-egy kiemelkedô
szintû, elsôsorban irodalmi és népmûvé-
szeti pályamunkát 8000 Ft különdíjban ré-
szesítünk, amelyet Szente Imre, a celldö-
mölki gimnázium volt tanára, a Baráti Kör
tagja ajánlott fel.

Celldömölk, 2007. február 6.

»Kemenesaljai Baráti Kör

Felhívás
A KEMENESALJAI BARÁTI KÖR
JÓNÁS – SZENTE PÁLYÁZATÁRA
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A vezetô beosztású önkormányzati
képviselôk bemutatását Farkas Zol-
tán képviselô portréjával zárjuk, aki
évtizedek óta játszik meghatározó
szerepet az egykori falu életében.
Elôször rövid bemutatkozást kér-
tünk, majd következtek a jelent és
jövôt taglaló kérdések.

– 1939-ben születtem, egyedüli
gyermeke voltam a szüleimnek. Kez-
detben nem nagyon akartam tanulni,
aztán az élet rákényszerített, és ami-
re szükségem volt, megtanultam. Ké-
sôbb agronómus lettem a sági ter-
melôszövetkezetben, és onnan men-
tem nyugdíjba. 1977-ben választot-
tak tanácstagnak, a következô ciklus-
ban végrehajtó bizottsági tag is let-
tem, pedig pártonkívüli voltam. Min-
dig azt pártoltam, aki elôbbre akarta
vinni a város, a falu életét. Támoga-
tott engem a FIDESZ, a KDNP, ezt
nem illik visszautasítani, ennek örülni
kell. Most az MSZP támogatott, azt is
elfogadtam, de úgy gondolom, én et-
tôl nem változtam meg, ugyanaz ma-
radtam, aki voltam, független képvi-
selô. Egyre kértem a falu lakosságát:
ha úgy gondolják, hogy én tudok leg-
többet tenni a faluért, akkor engem
válasszanak. A szívükre hallgassanak,
akkor nem csalatkoznak.
» Milyennek ítéli a városrész helyze-
tét, és melyek a legsürgôsebb teen-
dôk?
– Az elmúlt években visszafogtuk
magunkat, mert olyan beruházások
voltak a központban, hogy muszáj
volt egy kicsit elnézôbbnek lenni.
Nem tolakodtunk, vártunk, hogy a
fürdô és a ravatalozó elkészüljön, a
városközpont kialakuljon, és Celldö-
mölk igazi városformát öltsön. Most
már mi szeretnénk következni. A költ-
ségvetésben kértem a járda kiépíté-
sét a temetôhöz. Most így is csak a
felét tudjuk megépíteni, mert a má-
sik rész kiépítése a nagy szintkü-
lönbség miatt eléggé problémás, de
elôbb-utóbb igyekszünk azt is
megoldani. A közútnak azt a részét
már kiiktattuk, ahol a kanyar van, és
ahol sajnos két haláleset is történt.
A másik teendô a már 1994 óta
fennálló futballcsapattal függ össze.
Személyesen sokat tettem a csapa-

tért, hiszen én vagyok a sportkör el-
nöke, és szívemen viselem a sorsát.
A meglévô öltözô mellé kellene
még egy helyiséget hozzáépíteni,
hogy a vendégcsapatoknak is kultu-
rált elhelyezést biztosíthassunk zu-
hanyozási lehetôséggel. Az építô-
anyagot már megkaptuk hozzá, az
építés egy részét társadalmi munká-
ban meg tudjuk majd oldani, így há-
rom és fél, négymillió forintból kivi-
telezhetô lesz. A járdára olyan
egymillió-háromszázezer forint kö-
rüli összeget szánunk, reméljük,
megkapjuk, jóllehet a képviselô-tes-
tület a költségvetés csökkentésén
dolgozik, de kevesebb forrásból eze-
ket a munkákat nem lehet elvégez-
tetni. Még az idei év feladata lesz a
két önkormányzati út kátyúzása,
amit minden évben elvégzünk. 
A tervek között szerepel a kisebb
rendezvényeink, kulturális program-
jaink megtartása, szeretnénk, ha ez
a hagyomány folytatódna.
» Milyen távlati célokat tûztek ki
maguknak a részönkormányzatban?
– Van két önkormányzati utunk, a
Bokodi utca, és a Hegyaljai utca. Már
nagyon rájuk férne egy felületkeze-
lés, ezt kellene a következô évek-
ben megoldani. Egy nagy beruházás
van még hátra, a szennyvízcsatorna
kiépítése. A lehetséges mûszaki
megoldásokon már gondolkodunk,
szeretnénk az elkövetkezendô évek-
ben erre is megoldást találni. Ta-
vaszra kikérjük a falu véleményét,

szándéknyilatkozatot fogunk aláírat-
ni. Én mindenkit csak bíztatni tudok,
hogy vegye igénybe ezt a – környe-
zet szempontjából elônyös – megol-
dást.
» Kikre tudnak, és kikre szeretnének
számítani a célok megvalósítása so-
rán?
– 1977 óta tagja vagyok a város ve-
zetésének. Mindig igyekeztem az el-
sô számú vezetôket tiszteletben tar-
tani, munkájukat segíteni. Persze a
jogos kritikákat is mindig elmond-
tam. Továbbra is számítok a polgár-
mester úrra, aki nagyon segítôkész.
Bízom benne, hogy a nagyobb beru-
házásainkat is támogatni fogja. Az
eddigi eredmények nem valósulhat-
tak volna meg az önzetlen lakossági
segítség nélkül sem, akik ha kértük,
mindig önfeláldozóan dolgoztak.
Izsákfa errôl mindig híres volt, és re-
mélem, a jövôben is számíthatunk az
itt élôkre.
» Mit tekint ma a legneuralgikusabb
pontnak a város életében? 
– A legérzékenyebb pont az elég
nagyra sikerült fürdônk, mely a város
erejét kezdi felülmúlni. Ha nem tud-
juk megfelelô üzemeltetônek átadni,
akkor ezzel baj lesz minden évben,
sôt a probléma csak fokozódni fog. A
másik a sport kérdése. Véleményem
szerint Celldömölknek gyenge az ipa-
ra, kevés adó folyik be. Ennek isme-
retében túlméretezettnek tartom a
sporttevékenységet. Erején felül vál-
lalja a város az NB II-es futballcsapa-
tot, a kézilabdát, a pingpongot. Cell-
dömölknek elég lenne egy NB III-as
csapat, és akkor helyi tehetségek
játszhatnának benne. Másrészt tény,
hogy bezárjuk az óvodát, elküldjük a
pedagógusokat, elvonjuk az intézmé-
nyektôl a pénzt. Ezt a véleményemet
akkor is vállalom, ha sokaknak nem
fog tetszeni. A másik neuralgikus
pontnak a politikai helyzetet tartom.
Eléggé borúlátó vagyok. Életem során
sok emberrel dolgoztam együtt. Ko-
rábban a választások után kezet fog-
tunk, és toltuk együtt a város szeke-
rét. Most nincs konszenzus, nincs
kompromisszumkészség, pedig a vá-
ros érdeke ezt kívánná. Ezen kellene
változtatni.

»erel

Fókuszban az izsákfai városrész
B E S Z É L G E T É S  F A R K A S  Z O L T Á N N A L ,  A  R É S Z Ö N K O R M Á N Y Z A T  V E Z E T Ô J É V E L

farkas zoltán
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Kemenesalja Fejlesztô Mûhelye a közel-
múltban tartotta ez évi elsô foglalkozá-
sát az érdeklôdô óvónôknek, nevelôknek
és pedagógusoknak. A Soltis Lajos Szín-
házban megrendezett összejövetelen a
résztvevôk színészi és improvizációs
készségüket tették próbára a különbözô
drámapedagógiai feladatokban, így ezút-
tal nem máséból, hanem saját elôadá-
saikból szereztek hasznos tapasztalato-
kat. A találkozó jelmezválasztással kez-
dôdött, amit rögtön találékonyságot mé-
rô feladatok követtek. A többek között
medvének, kacsának, királylánynak, tö-
rök basának és varázslónak öltözött pe-
dagógusok elsôként egy történetet talál-
tak ki saját jelmezükhöz, majd különbözô
szituációs feladatokban mutatták meg,
mennyire sikerült azonosulniuk öltöze-
tükkel. A kreativitást és színészi tehetsé-

get mérô foglalkozás irányítását Soltén-
szky Tibor dramaturg-rendezô segítette,
aki amellett, hogy különbözô váratlan és
humoros helyzetekbe terelte, hasznos
tanácsokkal is ellátta a résztvevôket. El-
mondása szerint célja az volt, hogy a ne-
velôk megtapasztalják, milyen az, ami-
kor játszani kell, ki kell állni mások elé
és ott beszélni, produkálni kell valamit.
Nagyon fontos, hogy a nevelôk megta-
pasztalják azt, hogy a gyerekek mit érez-
hetnek hasonló helyzetben, hisz ôk azok,
akik kezdettôl fogva vezetik ôket.
Solténszky Tibor szerint a színjátszás
mindig személyiségfejlesztô hatással bír.
A résztvevôk a saját élményeiken túl a
többiektôl is tanultak a foglalkozás ideje
alatt. Gyürüssy Sándorné szervezô el-
mondta, hogy az összejövetel igazán jól
sikerült, és amellett, hogy rengeteget ta-

nultak, jól is érezték magukat a résztve-
vôk, így jövôre is terveznek hasonló, sze-
repjátékokban bôvelkedô foglalkozást. A
megjelent pedagógusok külön örültek
annak, hogy tagjaik közül a foglalkozás
elején két fejlesztôpedagógusként diplo-
mázott társuknak gratulálhattak, akik a
továbbiakban aktív munkájukkal szeret-
nének minél többel hozzájárulni a Fej-
lesztô Mûhely tevékenységéhez. A kö-
vetkezô foglalkozásra március közepén
kerül majd sor Jánosházán, amelyen a já-
ték-megfigyelés témakörét elemzik a
kistérség óvónôi és pedagógusai. Ezenkí-
vül május 10–12. között megrendezésre
kerül az elsô Országos Fejlesztô Konfe-
rencia is Szombathelyen, amelyre közér-
dekû témákkal és ismert elôadókkal vár-
ják a pedagógusokat. 

»IHÁSZ ILDIKÓ

Celldömölk Város Önkormányzata
2004-ben nyújtott be pályázatot a
Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerô-
forrás Operatív Programjára A XXI.
század bölcsôdéje címmel. Ezt akkor
forráshiány miatt elutasították. Mint
azt a mûszaki osztály tájékoztatásá-
ból megtudtuk, 2006 októberében a
megmaradt keretösszegek terhére
egyes projektek újraértékelésre ke-
rülhettek, ha a pályázók továbbra is
fenntartották az igényüket. Celldö-
mölk önkormányzata vállalta, hogy
biztosítja a saját forrást, és így 2006

decemberében jött az értesítés arról,
hogy pozitívan bírálták el a pályáza-
tot. Az igényelt teljes összeget, 138
millió 431 ezer forintot elnyerte az
önkormányzat a bölcsôde felújítására
és bôvítésére, azaz a teljes rekonst-
rukcióra. Jelenleg folyamatban van az
építési engedélyezési eljárás. A cell-
dömölki bölcsôdét a Népjóléti Szolgá-
lat üzemelteti. A szolgálat vezetôjét,
Csizmaziáné Hubert Máriát kérdeztük
a sikeres pályázatról, és az ahhoz
kapcsolódó feladatokról.
» Milyen kihívást jelent a Népjóléti
Szolgálatnak a celldömölki bölcsôde
felújítása, bôvítése?
– Az épület több évtizedes múltra te-
kint vissza, megromlott az állapota. A
berendezései, a víz-, villany- és gáz-
ellátása már korszerûtlen. Egyrészt
ezeket szeretnénk felújítani a pályá-
zati pénzbôl. E mellett például a tetô-
zetet is ki kell cserélni, a nyílászáró-
kat úgyszintén. Ezen kívül a konyha is
korszerûsítésre szorul. Az udvari játé-
kokat is ki kell cserélni, újakkal bôví-
teni, amely eszközök a gyermekek
mozgásigényét megfelelôen kielégí-
tik. Az épületen belül funkciócserére
kerül sor, hiszen a foglalkoztató he-
lyiségeket úgy szeretnénk kialakítani,
hogy az megfeleljen egyrészt az
egészséges gyermekek nevelésének,

másrész eleget tegyen a speciális fej-
lesztési igényû gyermekek gondozá-
sának is. Várunk olyan kicsiket nullá-
tól hat éves korig, akik testi, értelmi,
érzékszervi egészségkárosodásban
szenvednek vagy autisták, és speciá-
lis fejlesztésre van szükségük. Ilyen
nevelésre a megyében csak Szom-
bathelyen van lehetôség, és mivel a
mi intézményünk kistérségi feladato-
kat lát el, tehát 28 település igényeit
hivatott kielégíteni, nagyon fontos e
funkció megvalósulása a celldömölki
bölcsôdében.
» Megvannak már ennek a személyi
feltételei?
– A mûködési engedélyeztetési eljá-
rásnak feltétele, hogy a megfelelô
szakemberek is rendelkezésre állja-
nak. Ez várhatóan a jövô év januárjá-
ban fog megvalósulni. Szeretnénk, ha
addig elterjedne ennek a bôvülésnek
a híre, és a kollégák, elsôsorban böl-
csôdei gondozónôk jelentkeznének.
Emellett szükség van speciális szak-
tudású munkatársakra is, mint pél-
dául gyógypedagógusra, logopédus-
ra, pszichológusra, mozgásfejlesztô
szakemberre is. Felkészülten és
örömmel várjuk az épület felújítása
és bôvítése mellett ezt az új felada-
tot, kihívást.

>>HP

U N I Ó S  P Á L Y Á Z A T I  P É N Z  A  B Ö L C S Ô D E  T O V Á B B F E J L E S Z T É S É R E

Foglalkozás a színházban fejlesztôpedagógusoknak

Új szolgáltatások a bölcsôdében

a városi bölcsôde épülete ma
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A tavalyihoz hasonló arányban
jelentkeztek középiskolásaink
a felsôoktatási intézményekbe

Az elmúlt hé-
ten járt le a to-
vábbtanulási
jelentkezések
b e a d á s á n a k
határideje a
középiskolások
számára. A
c e l l d ö m ö l k i
Berzsenyi Dá-
niel Gimnázium három végzôs osztá-
lyából a 78 tanuló közül hatvannyol-
can szándékoznak felsôoktatási in-
tézményben továbbtanulni, ami 87
százalékos arányt jelent – tudtuk meg
Vinter Józseftôl, az intézmény igazga-
tójától. A végzôsök – kihasználva a
lehetôséget – három helyre jelent-
keztek általában. Ezen kívül néhá-
nyan önköltséges továbbtanulási he-
lyeket is megjelöltek. Most a legnép-
szerûbbek a mérnöki, informatikus,
orvosi, bölcsész és gazdálkodási sza-
kok. Ebbôl a sorból igazából nem le-
het kiemelni egyet sem, az arányok
nagyjából egyformák.
Vinter József elmondta, hogy az el-
múlt öt év átlagában az intézmény
végzôs tanulóinak 72,3 százaléka tett
sikeres felvételi vizsgát, s ezzel a
celldömölki gimnázium az országos
rangsor elsô negyedében foglal he-
lyet. Nem lehet elhallgatni – sôt fi-
gyelemre méltó –, hogy az elmúlt év-
ben valamennyi hatosztályos tagoza-
ton végzô tanuló felvételt nyert vala-
melyik fôiskolára vagy egyetemre.
Megtudtuk még, hogy akik most nem
jelentkeztek továbbtanulásra, azok is
igyekeznek valamilyen felsôfokú
szakképesítést szerezni.
Arra a kérdésre, hogy az eredményes-
ségnek mi a titka, az igazgató úgy
válaszolt, hogy a pedagógusok és a
tanulók lelkiismeretes munkája mel-
lett fontos, hogy mind a tanulók,
mind a szülôk rendszeres és részletes
tájékoztatást kapnak a továbbtanu-
lással kapcsolatos elvárásokról és a
lehetôségekrôl.

»VÖLGYI L.

A köznyelven csak
„Ipari”-nak neve-
zett középfokú in-
tézményünkben
sajnos nem jelent
túl sok munkát
diáknak és tanár-
nak a felsôfokú
tanintézménybe való jelentkezési la-
pok kitöltése.
Régóta megszûnt az az évtizedekkel
elôbbi gyakorlat, hogy a felsôfokú
mûszaki pályára készülôk többsége
hasonló jellegû középiskolát válasz-
tott a nyolcadik osztály befejezése
után. Napjainkban a tanulók közül
kevesen folytatják felsôfokú tanin-
tézményben tanulmányaikat.
2006-ban az érettségizô 53 diákból
hatan jelentkeztek és négy diákot
vettek fel felsôoktatási intézménybe.
Idén 37 végzôsbôl mindössze öten
adták be jelentkezési lapjukat. Ôk a
gyôri Széchenyi István Egyetemre, a
szombathelyi Berzsenyi Dániel Fôis-
kolára illetve a Pécsi Tudományegye-
tem Egészségügyi Fôiskolai Kar szom-
bathelyi kihelyezett tagozatára ké-
szülnek.
Közkedvelt viszont az iskola szerve-
zésében induló, érettségire épülô
technikusképzés és egyéb OKJ-s (Or-
szágos Képzési Jegyzék – a szerk.)
szakmák elsajátítása. 2006-ban 22 fô
kezdett el ilyen tanulmányt. Erre
igény van továbbra is mind a tanulók,
mind a munkáltatók részérôl. Azt
azonban az iskola még nem tudja,
hogy az éves pénzügyi tervben az
önkormányzat mennyire támogatja
ezt a feladatot, hiszen csupán a nor-
matív állami támogatás erre sem
elegendô. Az iskola reméli, hogy az
oktatás továbbra is kiemelten keze-
lendô marad, hiszen alapfeladat. A
város vállalkozói is ennek reményé-
ben támogatják – 2006-ban közel 14
millió forinttal – az intézmény szak-
képzési céljait.

»Kustos Lászlóné

B E R Z S E N Y I  D Á N I E L
G I M N Á Z I U M

CE L LDÖMÖLK I  MÛS ZAK I
S ZAKKÖZ ÉP I S KO LA  É S
S ZAK I S KO LA

„Nem az az értékes,
aki az árral úszik…”
Feltûzték a szalagot a Celldömölki Mûszaki Szakközép-
iskola és Szakiskola tanulóinak.
Az emlékezetes rendezvényre február 9-én, pénteken
17 órakor az iskola sportcsarnokában került sor. A 12.
osztályosok bevonulása után Fehér László polgármester
köszöntötte az ünnepelteket, szüleiket, pedagógusai-
kat és valamennyi vendéget. Beszédében kiemelte,
hogy az élet tele van kihívásokkal, s ezekhez nem min-
dig könnyû alkalmazkodni. A fiataloknak azt kívánta,
hogy találják meg minden téren a számításukat, s
megígérte: a város vezetése új munkahelyek teremté-
sével mindent megtesz azért, hogy a kistérségben tud-
janak majd elhelyezkedni. Ezután Hetényi Endre, a 12.
C osztályfônöke köszöntötte a végzôs diákokat, szülei-
ket, s mint az idén nyugdíjba vonuló idôsebb, tapasz-
taltabb pedagógus mondta el jó tanácsait. Beszédében
a következôkre hívta fel a figyelmet: „Fontos igazság:
nem átlagemberekre van szükség. Az élet bármely te-
rületén folytatódik sorsotok, ha komolyan veszitek,
amit csináltok, nem lesztek átlagemberek. Kiemelked-
het az emberek közül egy igazán jó mesterember, szak-
ember, akinek becsületességét, megbízhatóságát
messze földön is emlegetik. Ne álljatok be a céltalanok,
a tartás-nélküliek sorába. Nem az az értékes, aki az ár-
ral úszik, hanem aki tud azzal szemben is. Kísérjen uta-
tokon sok igaz barát, kik bátorítanak, támogatnak ben-
neteket céljaitok elérésében, melyeket nem mindig
könnyû teljesíteni. Van, amikor a buktatók útvesztôjé-
ben az ember azon gondolkodik, hogy feladja, de jus-
sanak eszetekbe Hemingway szavai: „Emberi törvény
kibírni mindent, s menni mindig tovább. Még akkor is,
ha nem élnek már bennünk remények és csodák.”
A megható beszéd után az osztályfônökök feltûzték
diákjaiknak a szalagokat. Ezután zenés mûsorral szóra-
koztatták a vendégeket. Felléptek: a Rocky Dilly tánc-
csoport, az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapis-
kola celldömölki és kenyeri Jazz Balett csoportja, vala-
mint magánének-szakos diákjai.
Ezt a végzôsök bécsi keringôje követte, melynek dalla-
ma, a frakkos és hófehér ruhába öltözött fiatalok látvá-
nya könnyeket csalt szülôk és pedagógusok szemébe
egyaránt. A szalagavató báli részét a szülôk és a diá-
kok közös tánca nyitotta meg. 

»TAKÁCS M. TÜNDE
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Útravalónk – békesség
Gyermekkoromban – ha valahová elin-
dultam – édesanyám gondosan össze-
készített mindent, amire útközben
szükségem lehetett. Az aggodalom
mindig ott volt a szívében: hátha vala-
mi elkerülte a figyelmét. Volt azonban
egy kérdése, amit sosem felejtett el
feltenni, mielôtt elindultam: „És dal
van-e a szívedben?” 

Sokszor vagyunk úton. Egyre több
gyermek utazik messzebbi településre,
hogy eljusson az iskolába. Családok
csaknem minden hétvégén megismét-
lôdô programja a kollégista fiatalok fel-
készítése a következô hétre.  Ma már
ritkaság, ha valakinek nem kell hossz-
abb utazást tennie a munkahelyéig.
Szabadidônkben is szívesen látogatunk
el ismeretlen tájakra. – S az utazás ko-
moly felkészüléssel jár!
Vajon mit viszünk magunkkal? Mi az,
amirôl semmi esetben sem feledke-

zünk meg? Gyermekeim korosztálya
szinte már hozzánôtt az MP3-leját-
szókhoz és a mobil telefonokhoz. Le-
het, hogy a fogkefe otthon marad, de
a zene ott dübörög a fülükben. „És dal
van-e a szívükben?”
Az Új Kemenesalja ezután egy-egy út-
ravalót kíván átnyújtani az olvasóknak.
Az elmúlt hetekben vidám farsangi bá-
lokat hagytunk a hátunk mögött. Most
egy csendesebb idôszak következik, a
böjti idô. A dalok azonban most sem
némulnak el! Ezért szeretném, ha ma
két ének szövegét vinnénk magunkkal:
Tudok egy fiatalról, aki nemrég tért ha-
za egy táborból. Maradandó élménye-
ként emlegeti egy ott tanult ének szö-
vegét: „Szívem csendben az ÚRra fi-
gyel…”. Errôl szól a most következô
néhány hét. Nem magunkba fordulás,
hanem feltekintés Jézusra, akinek ke-
resztje ott magasodik a Golgotán. Az Ô
szenvedéseinek értelmérôl és céljáról
gondolkodunk. 
Róla szól a másik dal szövege is: „Útra-
valónk békesség, megszerezted réges-
rég…”. (Evangélikus Énekeskönyv:
398.) Nagy szükségünk van erre az
ajándékra, hisz tele van az életünk vi-
tákkal, harcokkal, ellenségeskedéssel,
érthetetlen eseményekkel. Nehéz Is-
tennel megbékélni! Ô viszont értünk
áldozta Fiát, hogy megbékéljen velünk.
Jézus ott áll utunk sorsdöntô állomásai-
nál – és adja újra meg újra az Ô békes-
ségét – örök útravalóul. 

»VETÔ ISTVÁN

Ú T R A V A L Ó «

Istenem, add, hogy ne ítéljek 
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységbôl a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek. 
Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak –
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyûn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak. 
Istenem, add, hogy mind halkabb

legyek –
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erô 
S mégis egyre inkább símogatás: 
Ezer kardos szónál többet tevô.
S végül ne legyek más, mint egy

szelíd igen vagy nem, 
De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül. 
Ámen. Igen. És a gonosztól van 
Minden azonfelül. 

1939

Reményik Sándor (1890–1941),
erdélyi evangélikus költô. Versei-
ben megjelenik a vívódás, a ma-
gány, az elmúlás, a hazaszeretet
és az istenkeresés. 

Ne ítélj

Reményik Sándor

Deák György gordonka- és Fülei Ba-
lázs zongoramûvész adtak
hangversenyt a Zeneba-
ráti Kör rendezvényén
az Ádám Jenô Zeneis-
kola és Mûvészeti
Alapiskolában.
A két ifjú mûvész
három éve dolgozik
együtt, ez alatt az idô
alatt J. S. Bach összes
viola da gamba-szonátá-
ját elsajátították. Ludwig
van Beethoven szonátáival két éve

foglalkoznak, és nem kisebb feladat-
ra vállalkoztak, mint hogy a nagy

zeneszerzô összes gordonkára
és zongorára írt mûvét

megszólaltassák. Kétestés
hangverseny keretében
teszik ezt, melynek elsô
részére február 9-én ke-
rült sor. A zeneszerzô öt

szonátája és három variá-
ciója életének különbözô

korszakaiban született. A kon-
certen a huszonéves komponista

alkotásai csendültek fel, amelyekbôl

Beethoven-szonáták
gordonkára és zongorára

fiatalos, pimasz, derûs hangvétel
áradt.
Mint azt Fülei Balázs bevezetôjében
elmondta, a szonátákat és variáció-
kat ritkán játsszák egy koncert kere-
tén belül, ôk mégis vállalkoztak erre.
Teljes átéléssel, és egymással össze-
hangoltan játszó mûvészek elôadását
hallhatta a zenekedvelô közönség. A
szonáták lassú, filozofikus bevezetôje
utáni elsô tétel hosszú, átvezetô sza-
kaszokat tartalmazott, ezt követte a
felszabadult hangú, pajkos és ravasz,
temperamentumot sem nélkülözô
második tétel. A rendezvényen el-
hangzott két variáció is fiatalkori al-
kotás, melyek Beethoven hihetetlen
improvizációs képességérôl árulkod-
nak. A hangverseny második részére
március 9-én, 17 órakor kerül sor.

» REINER ANITA
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„Mondok neked
három verset.
Ezzel ültesd 
be a kerted.

Egyik szóljon
Rigóhangon!
Ha kinyílik, 
én is hallom.

A második
pitypalattyal
szólaljon meg
virradatban!

A harmadik
felröppenjen!
Pacsirtával
Énekeljen!”

Gazdag Erzsi: Ajándék címû versében
olvashatjuk ezeket a sorokat. Ajándé-
kot kapott mindenki, aki részvevôje
lehetett 2007. február 14-én a Gáyer
Gyula Általános Iskola által óvodá-
soknak szervezett versmondó ver-
senynek. Ajándékot kaptunk, mert
minden vers egy kis csoda. 
A Gáyer Gyula Általános Iskola idén
már harmadik alkalommal hirdette
meg a versenyt Fedezzük fel együtt,
miben rejlik Gazdag Erzsi „gazdagsá-
ga”! címmel, melyre 43 verset ked-
velô nagycsoportos jelentkezett. Az
elsô évhez képest megkétszerezô-
dött a jelentkezôk száma. A szerve-
zôk egyike, Hegedûsné Móri Éva el-
mondta, miért tartják fontosnak ezt a

rendezvényt: manapság sajnos egyre
több a gond a beszéd fejlettségével.
Sok a beszédhibás kisgyerek, és a be-
széd értése is sokaknak okoz gondot.
Kevés idôt fordítunk gyermekeinkre,
a tévé, a számítógép elôtt nônek fel,
és ez bizony nem táplálja a szókincs
bôvülését. Kevés igényes szöveggel
találkoznak a kisgyerekek, ezért tart-
ják fontosnak, hogy ilyen és ehhez
hasonló rendezvényeket hirdessenek
meg, hiszen a versek, mesék világa
mindig kincset rejt magában.
Mindegyik tartalmaz néhány ismeret-
len kifejezést, amit meg kell magya-
rázni a gyermek számára, hogy értel-
mezni tudja az adott szöveget. Ha
„csak” ennyi a hozadéka egy-egy
vers tanulásának, már gazdagodtak
általa. 
– Nem mellékes, hogy a legtöbb
gyermek számára ez az elsô megmé-
rettetés. Az iskola egy más világ, a
„nagyok” világa, ezért is vállalkoznak
az ovis gyerekek szívesen erre a
feladatra. A versek zenéje, ritmusa
örömet okoz a kisgyermekeknek, hi-
szen Gazdag Erzsi az egyik olyan köl-
tônk, aki meg tudta szólítani ôket –
nyilatkozta az egyik óvónô.
A mûsorra nemcsak a versmondókat,
hanem a többi nagycsoportost is el-
hozták, hogy együtt örüljenek társaik
sikerének. Amíg a verseny zajlott, a
tornateremben a többieknek báb-
elôadással kedveskedett az iskola Tü-
csök Bábcsoportja, ezt követôen kéz-
mûves foglalkozást tartottak, majd a

verseny végeztével enni-, innivalóval
kínálták a gyerekeket.

A helyezettek:
I. Remport Donát, Koptik Odó úti óvo-
da
II. Ódor Marcell, Vörösmarty úti óvoda
Bándoli Bianka, Hajnalcsillag Óvoda
Dénes Kata, Koptik Odó úti óvoda
III. Czupor Attila, Hajnalcsillag Óvoda

Különdíjasok:
Nagy Krisztián, Mersevát
Szalai Patrícia, Vörösmarty úti óvoda
Salamon Zalán, Vörösmarty úti óvoda

A rendezvényt támogatták: Apáczai
Kiadó, Baloghné Danka Adél, az isko-
la igazgatónôje, az iskola diákönkor-
mányzata és a celldömölki Lakberen-
dezési Áruház.

Óvodások versenye az iskolában

a gyerekek 

áhítattal 

hallgatják 

társaikat

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
2007. március 16-án (pénteken) autóbuszt
indít a  Van Gogh Budapesten c. kiállításra.
Belépôjegy: teljesárú: 2900 Ft, kedvezmé-
nyes: 1400 Ft (érvényes diákigazolvánnyal
rendelkezô diákoknak, nyugdíjas igazol-
vánnyal rendelkezôknek). Ingyenes belé-
pésre jogosultak: fogyatékkal élô látoga-
tók egy kísérôvel. Indulás: reggel 7.30-kor
a KMK elôtti parkolóból (dr. Géfin tér).     
Az igényelt belépôn kívül fizetendô a busz-
költség: 2500 Ft/fô. A kiállítás megtekin-
tése után délután szabad program min-
denkinek a Népligetben.
Jelentkezés és bôvebb felvilágosítás a Ke-
menesaljai Mûvelôdési Központ irodájában
Lónainé Kondics Zsuzsanna elôadónál (Mû-
szaki Szakközépiskola és Szakiskola, Cell-
dömölk, Sági u. 65.) vagy a 95/424-096-os
telefonszámon február 26-ig.

2007. február 17-én, szombaton ren-
dezték meg Tokorcson a Faluházban a
III. Farsangi Fánksütô Napot. A faluból
16-an sütöttek fánkot idôsek, fiatalok
egyaránt. A rendezvény célja, hogy
igazi falusi közösséget teremtsen.
Dömölki Lajos, Tokorcs polgármestere
elmondta, hogy az utóbbi években 56
új telket mértek ki és adtak el. Szeret-
nék, ha a Tokorcson nemrég letelepe-
dett családok és az ôslakosok minél
inkább megismernék egymást, és
részt vennének a közösségformálás-
ban. Ezért az önkormányzat több ha-
sonló jellegû rendezvényt szervez.
Amíg az asszonyok saját sütésû fánk-
jukat közszemlére tették, Tar István a

Faluház udvarán babgulyást fôzött
150 fô számára sertéscombból és
füstölt csülökbôl.
A farsangi rendezvényhez illôen tán-
cos mûsort adtak a celldömölki Ádám
Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapis-
kola tánccsoportjának táncosai és vi-
dám, mosolyt fakasztó elôadásban
volt részünk a
nagysimonyi köz-
ségi óvodások és
óvónôik jóvoltából. 
A fánksütô asszo-
nyok emléklappal
és fánkszaggatóval
gazdagodva tér-
hettek haza.

III. Farsangi Fánksütô Nap Tokorcson
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Zsófi két és fél évesen volt tanúja
annak, mikor dédimamája fogat
kezdett mosni. Dédi kezébe vette
protézisét, ô döbbenten kérdezte…:

Gyerekszáj-történetek

Kedves Gyerekek!
Már eddig is kedveskedtünk Nektek rejtvényekkel, mostantól minden második lapszámunkban rajzokat, története-
ket is közlünk rólatok, to˝letek, nektek. Természetesen ehhez a Ti közremu˝ködésetekre is számítunk, várunk egy-
egy jól sikerült rajzot, festményt, fogalmazást. Munkáitokat a celldömölki Polgármesteri Hivatalban adhatjátok le
Farkas Gábor bácsinál, vagy postai úton: Új Kemenesalja Szerkeszto˝sége, 9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1. 

Kedves Gyerekek!
A 2007. január 26-i rejtvényeink helyes megfejtése: 1.
szamárfül és 2. fogócska.
A helyes megfejtôk közül a következôknek kedvezett a

szerencse: Marton Mercédesz, Kemenessömjén, Berzse-
nyi Dániel u. 26. és Ölbei Evelin, Celldömölk, Sági u. 11.
10/42. A nyertesek fürdôbelépôt kapnak. Gratulálunk!
A beküldési határidô: március 9.

Ebben a rejtvényünkben egy olyan hely nevét rejtettük el,
amit minden gyerek szívesen látogat. A megadott szavakat,
illetve betûcsoportokat írd be a megfelelô helyre, és a
számmal jelült betûkbôl megkapod a helyes megfejtést.

Kölyökrejtvény gyerekeknek

„Dédimama! Te kitépted a foga-
dat??!!”

Balatoni strandon mászókáztunk.
Lelkesen mondogattam Zsófinak,
hogyan pakolja sorban a végtagjait
„Kéz-kéz-láb-láb” – ô folytatta – „Kéz-
kéz-kész-passz…”

A gyerekek apával betlehemet
készítettek. Mivel a megfelelô kife-
jezés még ismeretlen volt számukra,
késôbb hallom a beszámolót: „Apa 
elôvette a jézusos házikóját és beem-
beresítettük.”

Bence két éves múlt, mikor a
legkülönbözôbb módon tudta
elmesélni, hogy ô már milyen nagy
fiú:„Én olyan nagy fiú vagyok, hogy
földig ér a lábam!”

1

8

467

9

5

3

2

Ennek a rejtvénynek az elsô, tónussal jelölt oszlopában egy,
fôként a kisebb gyerekek által kedvelt játékot kapsz meg-
fejtésül, ha az egyes sorokba beírod a megfelelô szavakat.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Bór; 2. Közlekedünk rajta; 3.
Megfagyott víz; 4. Kívánság; 5. Tû-
be fûzzük; 6. Csont-bôrre fogyott
ember; 7. Sivatagi menetoszlop;
8. Gyalogátkelô az úttest alatt

vagy „Én olyan nagy fiú vagyok már,
hogy csukott szemmel is tudok 
beszélni!”

Bence Nagyapával barkát szed a
Kódó partján. Tôlük nem messze az 
erdôszélen tizenöt szarvas vonul el.
Hazafelé ballagva Bence 
megjegyzi:
„Nagyapa! Apa biztos el fogja hinni,
hogy láttunk tizenöt szarvast…
de azt biztos nem hiszi majd el, hogy
kikötôdött a cipôfûzôm...!!!”

»BI

Kétbetûsök: ER, JS, OK, OZ
Hárombetûsök: AMI, API,
ÉVA, JÓS, LOP, NIL, ONO,
RAT, RIA, SIR, SOM, SUT,
SZÓ
Négybetûsök: AVAS, ÁRUS,
EDDA, EZZÉ, GERA, IRAT,
LÔNI, MÉTA, ÓSDI, OTTÓ,
USZÓ, VALI
Ötbetûsök: AVALA, KÁROG,
MALÔR, TRÓNT, ZSÉDA
Hatbetûs: KISUJJ
(Súgok: a hatbetûst írd be elôször!)

szabó fruzsina ii/a. gáyer gyula általános iskola

tóth patrícia iv/a. gáyer gyula ált. isk.
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Megkérdeztük
» válaszoltak Hol tanulsz tovább?

Régi álmomnak megfelelôen
az orvosi egyetemekre adtam
be jelentkezésemet. Elsô he-
lyen a budapestire, második-
ként a pécsire, utolsó helyen
pedig a szegedire. Biológiából
emelt szintû, kémiából közép-
szintû érettségi vizsgát teszek,
a kettô együtt adja a felvéte-
lit. Az elôzô években elég ma-
gasak voltak a ponthatárok,
idén is lehet erre számítani,
de talán a két nyelvvizsgám
által elônyös helyzetben le-
szek. Örülök, hogy itt, a gim-
náziumban fakultáció kereté-
ben is biztosítanak lehetôsé-
get a felkészülésre.

A matematika és az informati-
ka a kedvenc tantárgyam, ezért
olyan szakot választottam,
ahol ezekre van elsôsorban
szükség. Így a budapesti Mû-
szaki Egyetem villamosmér-
nöki és informatika karának
mérnök-informatikus szakát
jelöltem meg elsô helyen.
Másodikként pedig a Mûszaki
Fôiskola ugyanezen szakát.
Pontokat viszek, duplázom az
érettségin elért eredményei-
met. Ha felvesznek, biztos ne-
héz lesz a helytállás, de az in-
formatikának van jövôje, így
talán majd el tudok helyez-
kedni, ha végzek. 

A budapesti Corvinus Egye-
tem kereskedelmi és marke-
ting szakának nemzetközi
marketing szakirányára je-
lentkeztem elsô helyen. Má-
sodikként a közszolgálati sza-
kot jelöltem meg, harmadik-
ként pedig az ELTE matemati-
ka tanári szakát. A matemati-
kát és a történelmet kedve-
lem legjobban, ezekbôl te-
szek emelt szintû érettségit.
Tavaly a Corvinuson 140 volt
a felvételi ponthatár, ezért
minden pluszpont számít. Az
érettségi egy kicsi lépés az
életben a nagy célok felé, ké-
szülök rá, de nem félek tôle.

Négy helyre adtam be jelent-
kezésemet. Eredetileg az ELTE
történelem szakára szerettem
volna, de oda túl sok pont kel-
lene, így maradtam a Pécsi
Tudományegyetemnél. Böl-
csészettudományi Karának
történelem szakát választot-
tam elsônek. Második helyre a
szegedi egyetem ugyanezen
szakát írtam, a következô he-
lyekre pedig az ELTE földrajz,
illetve a szombathelyi fôiskola
történelem-földrajz szakát. Ez
a két tantárgy a kedvencem, a
reáltárgyak távol állnak tôlem.
Mindkettôbôl emelt szinten
érettségizem.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: reiner anita

Pethô
Boglárka

Jakab 
Attila

Kurucz 
Tünde

Baráth 
Zsolt

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

1. csütörtök Dr. Mojzes Szonja Horváth Katalin
2. Péntek Dr. Kovács Zoltán Tompa Kálmánné
3. Szombat Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné
4. Vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
5. Hétfô Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné
6. Kedd Dr. Palatka János Karádi Ferencné
7. Szerda Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin
8. Csütörtök Dr. Gájer Tatjána Vida Leventéné
9. Péntek Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
10. Szombat Dr. Mesterházy Gábor Horváth Katalin
11. Vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Vida Leventéné
12. Hétfô Dr. Gájer Tatjána Karádi Ferencné
13. Kedd Dr. Palatka János Horváth Katalin
14. Szerda Dr. Pánykó Magdolna Tompa Kálmánné
15. Csütörtök Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
16. Péntek Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
17. Szombat Dr. Gájer Tatjána Tompa Kálmánné
18. Vasárnap Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
19. Hétfô Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
20. Kedd Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné
21. Szerda Dr. Mesterházy Gábor Karádi Ferencné
22. Csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
23. Péntek Dr. Kovács Zoltán Vida Leventéné
24. Szombat Dr. Márton Katalin Karádi Ferencné
25. Vasárnap Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin
26. Hétfô Dr. Gájer Tatjána Tompa Kálmánné
27. Kedd Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
28. Szerda Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
29. Csütörtök Dr. Kovács Larisza Tompa Kálmánné
30. Péntek Dr. Mojzes Szonja Karádi Ferencné
31. Szombat Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

6.00-tól

8.00-tól
8.00-tól

Civil szervezôdések figyelmébe
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 

ebben az évben is pályázatot hirdet a városban mûködô civil 
szervezôdések számára.

Pályázni a szakmai tevékenység támogatására, illetve e tevékenység 
folytatásához is szükséges eszközök beszerzésére lehet.

A pályázatokat kizárólag PÁLYÁZATI ADATLAP-on lehet benyújtani, 
mely beszerezhetô a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.

Beadási határidô: 2007. március 31.
A kapott támogatás felhasználásáról 2008. január 31-ig szakmai 

beszámolóval és hitelesített számlamásolatokkal el kell számolni.
Csak azok a pályázók nyújthatják be támogatási kérelmüket és 

részesülhetnek támogatásban, akik eleget tettek az elmúlt 
évi elszámolási kötelezettségüknek.

Javaslat

Az autósok nagy örömére Celldömölkön felújították az
utakat. A kisebb teherbírású mellékutcákon autóbuszok és
teherautók közlekednek azóta. Igaz, hogy ôk is a jobb
utakat veszik igénybe, de javasolnám a súlykorlátozást
ezeken a szakaszokon. Így a nagy jármûvek közlekedjenek
a nagyobb teherbírású utakon.

»KOVÁCS ERNÔNÉ

» OLVASÓI LEVÉL
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Extraligás csapatunk a szlovéniai
gyôzelem után itthon is egyértel-
mûvé tette, hogy melyik csapat a
jobb. Fölényes arányú, kettôs gyô-
zelemmel jutott a nemzetközi Szu-
per Kupa elôdöntôjébe, ahol az
osztrák Niederösterreich csapata
lesz az ellenfél.

A CVSE-Mávépcell-Vörsas – ZNTK-FINEA
Maribor  8:2
Celldömölk, február 6. Nemzetközi
Szuper Kupa mérkôzés.
Párosok: Lindner-Molnár – Komac-
Zafostnik 3:1. (1:0). Elsô egyéni kör: Mol-
nár – Illas 3:1, Varga – Zafostnik 3:0,
Lindner – Komac 3:2 (A találkozó leg-
nagyobb mérkôzése volt, amelyen két
kiváló játékos csatájából a celli játékos
került ki gyôztesen.) (3:1). Második kör:
Varga – Illas 3:1, Molnár – Komac 1:3,
Lindner – Zafostnik 3:0. (5:2). Harmadik
kör: Varga – Komac 3:0, Lindner – Illas
3:0, Molnár – Zafostnik 3:1. (8:2).
Gyôzött: Lindner Ádám 3, Varga Zoltán
3, Molnár Krisztián 1 és a Lindner-
Molnár páros.
A mieink egy kisebb vereséggel is a
négy közé jutottak volna, ám ismét be-
bizonyították, hogy ôk a jobbak, és
megérdemelten jutottak az elôdöntôbe.

CVSE-Mávépcell-Vörsas – Szegedi AC  7:0
Celldömölk, február 9., extraligás
mérkôzés.
Párosok: Lindner-Molnár – Kriston-
Dudás 3:0. Elsô egyéni kör: Varga –
Kószó 3:0, Molnár – Dudás 3:0,
Lindner – Kriston 3:1. (4:0). Második
kör: Varga – Dudás 3:1, Lindner –
Kószó 3:0, Molnár – Kriston 3:1. (7:0).
Gyôzött: Varga Zoltán 2, Molnár Krisz-

tián 2, Lindner Ádám 2 és a Lindner-
Molnár páros.
Csakúgy mint az ôsszel, most sem
tudtak a vendégek mérkôzést nyerni,
játszmát is mindössze hármat.

CVSE-Mávépcell-Vörsas II. – Sabaria ASE
9:9
Celldömölk, február 10., NB II-es
mérkôzés.
Ki-ki mérkôzést játszott egymással a
bajnoki tabella elsô és második he-
lyén álló két Vas megyei csapat. A
mieink álltak közelebb a gyôzelem-
hez, ám Ölbei a Benák elleni mérkô-
zés döntô játszmáját 17:15-re(!) el-
vesztette.
Gyôzött: Vimi Roland 4, Ölbei Péter 2,
Máthé Gyula 1, Tamás László 1 és a
Máthé-Tamás páros.  

Dorogi ESE – CVSE-Mávépcell-Vörsas II.
7:11
Dorog, február 18., NB II-es mérkô-
zés.
Tartalékosan felálló csapatunknak
nem okozott gondot a bajnoki pontok
megszerzése Dorogon. 
Gyôzött: Vimi Roland 4, Teket Attila 4,
Orbán Renátó 2 és a Vimi-Teket pá-
ros.

Kanizsa Sörgyár – CVSE-Mávépcell-
Vörsas III. 12:6
Nagykanizsa, február 17., NB III-as
mérkôzés.
Harmadik csapatunk is tartalékosan állt
asztalhoz a hétvégén, ám nekik nem
volt esélyük a listavezetô otthonában.
Gyôzött: Fehér László 2, Tamás László 2,
Balázs Gyula és a Fehér-Tamás páros.

»VÖLGYI

Négy között a Szuper Kupában

A sikeresen szereplô felnôtt asztalitenisz
csapat jó hatással van a feltörekvô után-
pótlásra. A város és városkörnyék iskolái-
nak kiírt diákolimpiai megmérettetésen
mintegy 25 tanuló vett részt a II., III. és IV.
korcsoport küzdelmeiben. A február 16-án
rendezett megyei döntôre az alábbi tanu-
lók jutottak tovább.
Fiúk: Ôri Bence, Dezsô Péter, Szent Benedek
Általános Iskola, Celldömölk, Nagy Milán,
Dugovics Titusz Ált. Iskola, Nagysimonyi,
Mogyorósi Erik Berzsenyi Lénárd Ált. Iskola,
Celldömölk, Sárközi Krisztián, Sebestyén La-

jos, Nyulász Gábor, Farkas Róbert, Berzsenyi
Dániel Ált. Iskola, Egyházashetye.
Leányok: Pónász Réka, Mórocz Ildikó, Pup
Nikoletta, Molnár Jennifer, Horváth Szi-
monetta, Berzsenyi Dániel Ált. Iskola, Egy-
házashetye.
A megyei eredmény ismeretétôl függetle-
nül elmondható, hogy mindegyik versenyzô
dicséretet érdemel, az intézmények sorából
pedig külön ki kell emelni az egyházashe-
tyei iskolát, hisz részvételükkel nagyban
hozzájárultak ahhoz, hogy a kistérségi ver-
seny igazi megmérettetés legyen.    »RO-LÓ

Kistérségi asztalitenisz

Legalábbis mindenki abban reménykedik, hogy a
tavaszias telet nem követi télies tavasz, így már-
cius 10-én 14.30-kor a Gyirmót ellen kellemes
idôben, nagyszámú lelkes hazai szurkoló buzdí-
tása mellett kezdhetik meg a celli labdarúgók
nehéz menetelésüket az NB II-ben. Cél a biztos
bennmaradás, ami azt jelenti, hogy az ôszi utol-
só helyet jelentô 9 ponthoz még legalább 22-23
pontot kell gyûjteni. Tavasszal nyolcszor játszik
hazai pályán a csapat, ahol a pontkényszer miatt
nem sok botlás fér már bele. A katasztrofális ide-
genbeli mérlegen is nagyságrenddel kell javíta-
ni, az ôszi nyolc meccsbôl egy sovány pont édes-
kevés lesz. A szurkolók mindenesetre bizako-
dóak, hiszen úgy tûnik, jól sikerült alapozáson
lesznek túl játékosaink. Távozott ugyan a csapat-
tól Németh József után Hudák Tamás és Szalay
Krisztián is, de a helyükre érkezett és visszatért
játékosok jó benyomást keltettek (Fábián Zsolt,
Bodor Tibor, Marian Marius, Venczel Balázs, Man-
ganelli Attila) az edzômeccseken.
A szünetben nem tétlenkedtek természetesen a
leendô ellenfelek sem. A Gyirmóttól például ruti-
nos játékosok távoztak (Károlyi Dunaszerdahely-
re, a Haladásnál is szóba került; Weitner pedig
Felcsútra), helyükre fiatal, de már néhány elsô
osztályú szereplést a hátuk mögött tudó játékos
érkezett az ETO-tól. Jogerôs döntés továbbra sincs
9 levont pontjuk tekintetében, az MLSZ honlap-
ján (és csak ott) továbbra is ôk vezetik a tabellát.
Következô ellenfelünk idegenben a Siófok együt-
tese lesz, akik – úgy tûnik – minôségi cseréket
hajtottak végre és minôségi körülmények között
készülhettek. Visszatért az együttesbe egy félé-
ves kispesti kitérô után a Cellben is megfordult
Gajda István, aki az elmúlt szezonban a csapat
házi gólkirálya volt. Csatártársa az ex-fradista Fü-
löp Zoltán lesz, a középpályáról pedig az MTK-
nevelésû, legutóbb Nyíregyházán játszó Kanta
Szabolcs igyekszik kiszolgálni ôket. Február ele-
jén egy hétig a horvátországi Zadarban edzôtá-
boroztak, majd egy hét összetartás következik
Cipruson. Következô idegenbeli ellenfelünk a Ha-
ladás lesz, ahol egyértelmû a cél, a bajnokság
élén akarnak végezni. Kiemelkedôen jó játékos-
keretük nem igényelt nagy változtatásokat, Borsi
Gergô az Integrál-DAC-hoz került, míg Manga-
nelli Attila éppen Celldömölkre tért vissza egy fé-
lévre kölcsönbe. Helyettük érkezett a rutinos
Tóth Péter a védelembe és egy fiatal csatárre-
ménység a Fehérvártól, Finta Péter. 
Ezzel a gondolatsorral el is érkeztünk június ha-
vának hatodik napjához, amikor is egy szerdai
napon a záró fordulót rendezik az NB II. Nyugati
Csoportjában. Vizionáljuk, hogy csapatunk bu-
szán hazatérôben Soroksárról a vidám poénko-
dásé és éneké lesz a fôszerep, ennek reményé-
ben vegye ki részét mindenki a munkából is, mi,
szurkolók a türelmes bátorítással, a csapat mel-
letti kitartással és lokálpatrióta buzdítással.

»dotto

Közeledik a tavaszi rajt
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Felkészülési kupát rendezett február
10-én a CVSE kézilabda szakosztálya,
az NB II-es Pápa, a celliekkel azonos
csoportban lévô Kisbér, és a megyei
bajnokságban szereplô Répcelak
csapatainak részvételével. A nyitó-
mérkôzésen eléggé visszafogottan
teljesítô hazai csapat végül hozta a
kötelezôt, legyôzte megyei szintû
ellenfelét. A Kisbér csapatával végig
nyílt, változatos küzdelmet vívtak a
helyi fiúk, és a mérkôzés végén job-
ban koncentrálva, megérdemelten
szerezték meg a gyôzelmet. A kupa
sorsa a Pápa elleni mérkôzésen dôlt
el. A magasabb osztályban játszó
csapat megérdemelten nyerte a ta-
lálkozót a megfogyatkozott celli csa-
pattal szemben, és hódította el im-
már harmadszor a Kemenesi Tej –
Leier Skoda Kupát. A programban
szerepelt két ifjúsági mérkôzés is, a
pápai és a celli fiatalok mérték össze
tudásukat a minél jobb felkészülés
érdekében.
Mátés István edzô így értékelt a ren-
dezvény után: Nagyon örülök, hogy
meg tudtuk rendezni az immár ha-

gyományosnak tekinthetô felkészülé-
si kupánkat. Két gyôzelmet arattunk,
az elsô mérkôzésen a Répcelakot
gyôztük le nyögvenyelôs játékkal,
amibe a korai kezdés is belejátszha-
tott. A második meccsen játszottunk
legjobban, amikor a Kisbért sikerült
három góllal megvernünk. A második
félidô második felében már elégedett
lehettem a csapattal, ez volt az érté-
kelhetô, erre kell alapozni a késôb-
biek során. Az utolsó mérkôzésre ke-
vesen maradtunk, ráadásul Bakonyi
Szabolcs az elsô félidô közepén meg-
sérült. Remélem a bajnokság kezde-
tére felépül, tudunk rá számítani. A
Pápa elleni meccs szinte értékelhetet-
len, szerkezeti problémáink voltak,
nagyon kikaptunk, de ma ez volt a
reális különbség. Összességében örü-
lök, hogy tudtunk játszani, kijöttek a
hibáink, bízom abban, hogy a hátralé-
vô idôszakban tudunk még fejlôdni.
Javulnunk kell hozzáállásban, kon-
centrációban, akaratban, védekezés-
ben, támadásban, mindenben.
A torna szervezôi díjazták a kiemelke-
dô egyéni teljesítményeket is. A leg-

jobb kapus Szigeti Károly lett a Pápa
csapatából, a gólkirály címet a répce-
laki Takács Károly érdemelte ki, a leg-
technikásabb játékosnak pedig a cell-

dömölki Lendvai Rolandot választot-
ták. Az S.A.P. Autópatika különdíjat
ajánlott fel a legjobb hazai felnôtt és
ifjúsági játékosnak.

»erel

Kemenesi Tej – Leier Kupa a felkészülés jegyében

2007. január 27-én Vasváron az
1994-ben született gyerekek számá-
ra rendeztek teremtornát.
A körmeccses lebonyolítású játékban
a CVSE csapata gólt sem kapva nyerte
meg a kupát. Különdíjat kapott Hor-
váth Dávid, a mezôny legtechniká-
sabb játékosa címen. Eredményeik:

CVSE – Vasvár 4-0; CVSE – ZTE 5-0; CVSE
– Sárvár  0-0; CVSE – Körmend 0-0
A csapat tagjai: Szentgyörgyi Martin,
Mógor Krisztián, Velencei Balázs, Hor-
váth Dávid, Kovács Adrián, Marsai
Milán, Esztergályos Máté, Czinder
Kristóf, Virág Martin, Simon Marcell.
Edzô: Velencei Tibor

U-13-as teremtorna

lapzárta minden páratlan hét péntek
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A szövetséges hatalmak 1945. feb-
ruár 4–11. között lebonyolított krími
konferenciáján összehangolt hadá-
szati tervek értelmében az amerikai
15. hadászati légi hadsereg is bekap-
csolódott a német Dél hadseregcso-
port elleni küzdelmekbe.  Az ameri-
kai légitámadások a kedvezô idôjá-
rási viszonyok kialakulása után, a ta-
vasziasra fordult körülmények között
február 13-án kezdôdtek meg. Ekkor
837 négymotoros B-24-es Liberator
(„Szabadító”) és B-17-es Flying
Fortress („Légierôd”) bombázógép
támadta a Bécs környéki, stratégiai

fontosságú olajfinomítókat. A vissza-
térô légi egységek közül néhány a
hazai vasúti szállítás két fontos cso-
mópontja: Sopron, majd pedig Cell-
dömölk ellen intézett támadást.  Ké-
sô délelôtt érkeztek meg az amerikai
bombázókötelékek Nyugat-Magyar-
ország légterébe.  Negyed kettôkor
egy délkeleti irányból érkezô csoport
egy hatalmas ívû kanyart (a korabeli
Kemenesalja szerint halálkört) rajzolt
Celldömölk felett, majd egy 8 repü-
lôbôl álló konvoj északnyugatról, 13
óra 20 perckor szônyegbombázást
hajtott végre. A celldömölki vasútál-
lomást próbálták célba venni: 55
nagyméretû bombát és 2 légiaknát
dobtak a településre. Mivel a vasúti
objektumok szinte teljesen össze-
épültek a településsel, ezért a  célzá-
si pontatlanság következtében a ta-
lálatok az eredeti célponttól nyugat
felé csapódtak be. Az állomás épen
maradt, vágányhálózata és berende-
zései sem sérültek meg, de a kör-
nyék házai százas nagyságrendben
romba dôltek. Az egykori Erzsébet,
valamint a Kossuth utca illetve a ka-
tolikus templom elôtti térség egy ré-
sze pusztult el. A bombázás áldozata
lett – többek között – a régi kávéház

a Vasút utcában, a személypályaud-
var közelében lévô Józsa-féle ven-
déglô és Gáyer Gyula szülôháza, a
volt Hangya épület is. Erôs bombazá-
por hullott a régi vásártér (mai gim-
názium) területén, de találatok érték
a MÁV-lakótelepet is. A templom
melletti üzletsoron is végigsöpört a
bombasorozat. A légitámadásnak 36
halálos (13 helyi, 11 vidéki lakos és
12 katona), valamint 70 sebesült ál-
dozata volt. A pusztítás mellett óriási
szerencse és isteni gondviselés, hogy
az apátsági templom baloldali tor-
nyának tövébe fúródott bomba nem
robbant fel. Drámai pillanatokat éltek
át a községháza óvóhelyén is, ahová
egy 250 kilós bomba zuhant, de nem
aktiválódott. A nagyközség külterüle-
tére esett 15 bomba nem okozott
személyi és anyagi kárt. 1945 húsha-
gyó keddjén két perc alatt összesen
mintegy 18 tonna bomba hullott Ke-
menesalja központjára. A köteléket
követô egyik sérült bombázót, a 97.
bombázórepülô-csoporthoz tartozó
négymotoros B-17 Fortress gépet a
kenyeri repülôtérrôl felszálló vadász-
repülô-század gépei Bazsitól nyugat-
ra lôtték le. 

»NÉMETH TIBOR

Celldömölk bombázásának emléknapja

a valamikori

kossuth utca

Törpeuszkár 12 hetes fekete kan kiskutya, sorol-
tással eladó. Érd.: 70/333-6400

Ostffyasszonyfán, két család számára is alkalmas
családi ház két különálló lakrésszel, 1850 m2 tel-
ken eladó. Érd: Ostffyasszonyfa, Bajcsy-Zsilinszky
u. 42. Tel.: 70/314-2811 és 20/578-9243

Gyôr-Révfaluban, az egyetemhez közel, a belvá-
ros közelében, társasházban 65 m2-es, nappali +
2 hálószobás, étkezôs, konyhás, fiatalosan kiala-
kított, DK-i tájolású téglalakás beépített búto-
rokkal, egyedi gázfûtéssel, garázs-lehetôséggel
eladó. Irányár: 16.500.000 Ft. Érd.: 20/352-
2849, 06 20/352-2841

Celldömölk központjában családi ház nagy telek-
kel eladó. A telek helyileg társasház, irodák,
rendelôk építésére alkalmas. Érd.: 70/340-2418

Celldömölkön, az Úttörô utca folytatásában
kialakítás alatt álló telkek egyben eladók. Érd.:
70/340-2418

A Városgondnokság (Celldömölk, Temesvár u.
16.) határozatlan idejû közalkalmazotti jogvi-
szonyba történô kinevezéssel, egy fô vízveze-
ték-szerelôt és egy fô kômûvest keres. Bérezés
a Kjt bértábla szerint. Érdeklôdni a 70/334-
8337-es telefonszámon lehet.

» APRÓHIRDETÉSEK

Tájékoztatjuk az érintett szülôket,
hogy Celldömölk Város Önkormány-
zatának Képviselôtestülete az óvodai
beíratás idôpontját 2007. március 26-
ára (hétfô) és 27-ére (kedd) határoz-
ta meg.
Az izsákfai és az alsósági városrész-
ben lakó leendô óvodásokat is a
Koptik Odó utcai székhely óvodába
kell beíratni. 

H A L Á L T  H O Z Ó  „ S Z A B A D Í T Ó K ”  

Óvodai beíratás

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
Pódium-bérlet sorozatának követ-
kezô elôadása „Te meg Én” címmel
2007. március 10-én, 19.00 órakor
lesz az Apáczai Kiadó nagytermé-
ben. A mûsorban közremûködnek
Détár Enikô és Rékasi Károly. Je-
gyek 2400 Ft-os áron még korláto-
zott számban vásárolhatók a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ irodá-
jában. (Telefon: 95/424-096)



A friss sütemények mestere

Pályázatot hirdet a következô 
pozíció betöltésére:

Pék- és cukrász szakmunkás

– szakirányú végzettség
– 3 mûszakos munkarend

Jelentkezni önéletrajz küldésével

a következô címen lehet:

9500, Celldömölk, Pápai u. 27.,
m.jona@wewalka.hu

Helyben, 
a helyiekkel, 
a helyiekért!

R

É P C E L A
K

– Hozza pénzét a takarékszövetkezetbe,

– nyisson lakossági számlát nálunk, s
utalja onnan közüzemi díjait,

– legyen az ügyfelünk,

nem bánja meg!

Kedvezô hozamok, alacsony díjak!

Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet

Celldömölk II. Kirendeltsége
Celldömölk, Hegyi u. 1.

Celldömölk I. Kirendeltsége
Celldömölk, Kossuth L. u. 18.

Kis bank – nagy lehetôségek!



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

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


