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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

ÚJDONSÁG:

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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„Hazádnak rendületlenûl…”
Március 15. Nemzeti Ünnep, a hazaszeretet, a hôsi helytállás, a forradalmi tettekrôl való megemlékezés
ünnepe. A történelemben egy nap,
ami a reformkorszak méltóságteljes

haza és haladás gondolatának beteljesedését jelentette. Ezen és az
ezt követô napokon elérték mindazt, amit két évtized országgyûlései
alatt nem sikerült. Ezen a tavaszon
egész Európa recsegett-ropogott, a
rajta végigsöprô forradalmi hullám
csapásai alatt. Egy új Európa volt
születôben…
159 évvel ezelôtt Magyarország is legyôzte a haladás elôtt álló akadályokat, hogy megindulhasson a polgári
átalakulás felé. Ezen a napon Pest utcáin a márciusi ifjak vették kezükbe
az események irányítását: lefoglalták
a nyomdát, eltörölték a cenzúrát, kinyomtatták a Nemzeti Dalt és a nemzet kívánságait összefoglaló 12 pontot, amelyet – félve a tömegtôl – még
azon a napon jóváhagyott Pest polgármestere, és a császári és királyi
helytartótanács.
A sikeren felbuzduló lelkes tömeg a
veszéllyel dacolva behatolt a várba,
ahol az ôrséget ellátó katonaság szolidáris volt ügyükkel, így kiszabadították Táncsics Mihályt.
Két nap múlva a fôrendi ellenzék vezérét, Batthyány Lajost kinevezték
miniszterelnöknek. Majd az uralkodó-

ház az európai események hatására
engedélyezte az elsô felelôs magyar
minisztérium felállítását, és április
11-én V. Ferdinánd szentesítette a
törvényeket, benne elfogadva a magyarok összes követelését.
Tehát vértelenül gyôzött a forradalom, ahogy Kossuth jósolta: „Ha Isten
is úgy akarja, talán vér nélkül csillapodnak a szelek.”
Ez volt a cél. Senki sem akarta a harcot, hanem a békés fejlôdést. A forradalom csak akkor csapott át szabadságharcba, mikor külsô veszély fenyegette. Ebben a harcban a haza
többsége: reformerek és forradalmárok eggyé forrtak. A kiharcolt eredmények megôrzésétôl és továbbvitelétôl függött az ország, a magyar
nemzet sorsa, aki pedig a nemzet
sorsáért felelôsséget érzett, e többséghez tartozott és magyarnak
mondhatta magát. Igaz, a csillogó és
drámai jelenetekkel teli szabadságharc elbukott, de az áldozat nem volt
hiábavaló.
A magyar forradalom volt Európa
egyetlen forradalma, ami nem belsô
gyengesége következtében omlott
össze, hanem külsô hatásra.
1848-ban az akkor már közel 1000
éve a Kárpát-medencében élô magyarság, mint megannyiszor, újra
harcot indított az idegen elnyomás
ellen. A hatalom ellen vívott harc
egyik fordulópontja volt március15.
Minden nemzet életében vannak fordulópontok, amelyek hosszú idôre kijelölik annak sorsát. Ez a nap meghatározta azt a mozgásteret, azt a pályát, amelyen az elkövetkezôkben
járni lehetett és kellett. Ennek a napnak az eseményei táplálták a reményt, hogy végérvényesen gyôz a
haladás és függetlenség nemzeti
eszméje.
1848 reménység volt a magyarság
számára, hogy független lesz, hogy
polgárosodik és felkészül egy önálló
államiságra. A remény alapja az
összefogás volt. 1848 tavaszán azért
gyôzhetett a forradalom, mert az ország egésze akart változást, azt keresték, ami összeköt, és nem azt, ami
elválaszt.
Ez az üzenete 48-nak a ma magyarsága számára, hiszen nagy szükségünk van ezekben a nehéz idôkben a
48-as szellemû összefogásra és nem

pártcivódásokra. Jó lenne magyarságtudatunkat megôrizve méltó helyünket elfoglalni Európa jóléti államai
között.
»DR LENNERNÉ PATKÓ ILDIKÓ

ARANY JÁNOS
NEMZETÔR-DAL
Süvegemen nemzetiszín rózsa,
Ajakamon édes babám csókja;
Ne félj, babám, nem megyek világra:
Nemzetemnek vagyok katonája.
Nem kerestek engemet kötéllel;
Zászló alá magam csaptam én fel:
Szülôanyám, te szép Magyarország,
Hogyne lennék holtig igaz hozzád!
Nem is adtam a lelkemet bérbe;
Négy garajcár úgyse sokat érne;
Van nekem még öt-hat garajcárom...
Azt is, ha kell, hazámnak ajánlom.
Fölnyergelem szürke paripámat;
Fegyveremre senki se tart számot,
Senkié sem, igaz keresményem:
Azt vegye hát el valaki tôlem!
Olyan marsra lábam se billentem,
Hogy azt bántsam, aki nem bánt engem:
De a szabadságért, ha egy íznyi,
Talpon állok mindhalálig víni.
(1848)

Meghívó
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár szeretettel meghívja a város polgárait 2007. március 15-én délelôtt 10.00 órára
a Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett Horváth Elek dombormûvénél a 48-as Forradalom
és Szabadságharc emlékére rendezendô ünnepi mûsorára. Ünnepi köszöntôt mond Fehér
László polgármester. A mûsorban közremûködnek az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola fúvószenekara, a Soltis Lajos Alternatív Színház és a Kemenesalja Néptánccsoport.
A mûsort követôen a jelenlévôk megkoszorúzzák Horváth Elek dombormûvét, majd a temetôbe vonulnak és leróják kegyeletüket
Virághalmi Ferenc síremlékénél.
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Közmeghallgatás a pénzügyi tervrôl
Minden évben, a város költségvetési
tervének elfogadása elôtt közmeghallgatást tartanak a lakosság számára. Idén elsôként az alsósági városrész
lakóit várták tanácskozásra február 9én. A rendezvényen elôször Fehér
László polgármester ismertette a költségvetés sarokszámait és a terveket,
majd Horváth Melinda, a részönkormányzat vezetôje szólt, aki kiemelte
az iskola és az óvoda állagjavításának
szükségességét. A hozzászólások elsôsorban a járdák, utak állapotára vonatkoztak, eszerint a lakók hiányolják
a Puskin és Kresznerics Ferenc utca
közötti járdát, valamint az óvoda elôtti csapadékvíz-elvezetést. Az összevonással fenyegetett iskola sorsa is
megfogalmazódott kérdésként. Többen emeltek szót az alsósági posta
megszüntetése ellen. Felvetôdött ké-

résként a Marx Károly utcán átmenô
kamionforgalom út- és lakóház állapotrongáló hatásának felmérése, valamint az utca végén található kamionparkoló megszüntetése.
Az izsákfaiak február 15-én mondhatták el véleményüket. A helyiek nagyobb mértékû törôdést szeretnének
városrészükre vonatkozóan. Itt is az
utak, járdák állapota, a kátyúzás volt
a sarkalatos téma. Központi problémaként merült fel a temetôhöz vezetô járda megépítése, a temetô kapujának helyreállítása, valamint parkolójának bôvítése, az egész falura kiterjedô vízelvezetô árok megépítése.
A buszmenetrendet is kifogásolták
néhányan. A hozzászólásokra Fehér
László polgármester és Farkas Zoltán
részönkormányzat-vezetô reagáltak.
Celldömölkön február 20-án került sor

a közmeghallgatásra. Elôször a polgármester ismertette a pénzügyi adatokat és elképzeléseket a megjelentekkel, majd átadta a szót a jelenlévôknek. Elôször a pedagógusok kértek
szót, akik az intézményekben folyó
oktató-nevelô munkára hivatkozva
kérték a nagymértékû megvonások,
illetve a tervezett intézkedések átgondolását a testülettôl. Mások a képviselô-testület munkájáról alkotott véleményüknek adtak hangot. Hiányolták
a kompromisszumkészséget a képviselô-testület tagjai részérôl, és hangsúlyozták adott esetben a név szerinti
szavazás szükségességét. A folyamatban lévô és tervezett beruházások közül a fürdôvel kapcsolatosan elhangzott a csúszda igénye, viszont a sertéstelep létesítése ellen szót emeltek.
»REINER ANITA

Két posta bezárt, három iskolát összevonnak
2007. február 21-én tartotta ülését a képviselô-testület. Napirenden szerepelt Fehér László polgármester beszámolója a két
ülés között történtekrôl, a város 2007-es
évi pénzügyi tervének közvitára bocsátása
és elfogadása, beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, Celldömölk
város fejlesztési koncepciója és a folyó
ügyek. A meghívóban meghirdetett meghívó 4. pontját, mely az önkormányzati
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának felülvizsgálata lett volna, a polgármester
nem bocsátotta vitára.

Nem döntöttek a városi televízió
sorsáról a rendkívüli ülésen
2007. március 2-án rendkívüli képviselô-testületi ülést
tartott a város képviselô-testülete. Egyetlen napirendi
pont szerepelt az ülésen: a televíziós mûsorszolgáltatásra kiírt pályázat elbírálása. Fehér László polgármester elmondta, hogy a kiírásra három pályázó nyújtotta be pályázatát, melybôl az egyik visszavonta azt.
Eredetileg nyílt testületi ülést terveztek, mivel a város
költségvetését érinti, de az egyik pályázó ragaszkodott a zárt üléshez. A témához hozzá kívántak szólni
a város megjelent lakói is, de a jobboldal egy képviselô kivételével – ragaszkodva a zárt üléshez – kivonult a terembôl. A szünet után Fehér László polgármester – mivel a képviselô-testület határozatképtelenné vált – városrészi tanácskozást rendelt el.
»rea
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Miután Fehér László polgármester ismertette a két ülés közt történt eseményeket,
majd napirend elôtt Zsuppán Géza, a Magyar Posta ZRt. képviselôje bejelentette,
hogy az alsósági és izsákfai városrészen
mûködô posták 2007. február 28-ával
megszûnnek.
A pénzügyi terv jóváhagyására két kidolgozott verzió került a képviselô-testületi
tagok elé, amelynek sarkalatos pontja az
oktatási intézmények fenntartásának kérdése. Az elfogadott változat szerint a három celldömölki általános iskola összevonását 11:6 arányban elfogadta a képviselô-testület. A határozati javaslat az intézményvezetôk számára különbözô költségcsökkentô tervek kidolgozását rendeli el a
következô soros ülésre.
A város fejlesztési koncepciójával kapcsolatosan elhangzott, hogy az elôterjesztést
megelôzte egy alapos elemzés, amelynek
fôbb pontjait a testületi anyag is tartalmazza. A képviselôk elfogadták a határozati javaslatot.
A folyó ügyek napirendi pont alatt közel
30 elôterjesztést tárgyaltak. Ezek közül
kiemelt jelentôséggel bír a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság két nem képviselô tagja
lemondásának elfogadása és az új tagok
megválasztása. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság két lemondott külsôs tagja, Bertalan Tímea és Antók Zoltán helyett az új tagok Horváth Gyula és Kovács Ferenc lettek.
Ezt követôen az elsô osztályosok beíratási

idôpontjáról határoztak: 2007. április 19-én
8.00–17.00 óra és 2007. április 20. 8.00–
12.00 óra.
A képviselô-testület tagjai elfogadták Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát, és ennek alapján megválasztották a Közbeszerzési Bizottság elnökének Kiniczky Istvánt,
alelnökének dr. Baráth Katalint, tagoknak
Makkos Istvánt, Pálné Horváth Máriát,
Söptei Józsefnét és Végh Szilárdot. Ehhez a
folyó ügyhöz kapcsolódóan határozatot
hoztak a kiírandó közbeszerzési pályázatokról: a Gáyer Gyula Általános Iskola
homlokzat-felújításának kivitelezôi és mûszaki-ellenôri munkálatairól valamint a
bölcsôde felújításának bonyolító mûszaki
ellenôri tevékenységre. Napirendre került
a celldömölki élménypark nyílt építészeti
tervpályázati kiírása. A képviselôk elfogadták a tervpályázat dokumentációját.
Döntés született a 2007-es évben elvégzendô víziközmû-hálózat rekonstrukciós
munkálatairól, amelyre több mint 21 millió forint összeget fordít a város. A két
ülés közt történtek napirendi pontban említés történt a Pannonhalmi Fôapátsággal
folytatott tárgyalásról, amely folyamodványaként döntés született arról, hogy a
képviselô-testület a Klatrom épületét
2008. december 31-ig bérelheti. Az önkormányzat új polgármesteri hivatalt építtet,
az épület helyszínéül a testület a Gáyer
teret jelölte meg.
»LOSONCZ ANDREA
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A postás mindig kétszer csenget?
» BEZÁRT KÉT POSTAHIVATAL A VÁROSBAN
A Magyar Posta Zrt. gazdasági okokra
hivatkozva február 28-án bezárta alsósági és izsákfai hivatalát. Az intézkedés a két városrészben nagy felháborodást váltott ki. Mindhárom érintett fél képviselôjét megkérdeztük ez
ügyben.
A posta részérôl Szalóki Csaba, a Magyar Posta Zrt. Nyugat-magyarországi
Igazgatóságának hálózati igazgatóhelyettese nyilatkozott lapunknak.
» Milyen indokok vezettek a posta
részérôl ehhez a döntéshez?
– A Magyar Posta 2003-ban kezdett
egy hálózat-átalakítási programba.
Elôször a 600 lélekszám alatti települések postahálózatát tekintettük át,
és a gazdaságtalanul mûködô hivatalok helyett mobilposta-szolgáltatást
vezettünk be. A hálózat-átalakítás jelenlegi szakaszában a 600 fô feletti
településeken vizsgáltuk a rendelkezésre állásunkat. A jogszabály elôírása szerint a Magyar Postának 20000
lakosonként kell egy szolgáltató helyet fenntartania, így azoknak a hivataloknak, melyeknek alacsony volt a
forgalmuk a magas fenntartási költség mellett, jelentôs részét február
28-tól megszüntettük.
» A jelenlegi helyzetben lát-e Ön
egy másik, kompromisszumos megoldást, mint a két hivatal végleges
bezárása?
– Ma nem látok olyan megoldást,
ami változtatna ezen a terven. A hálózatunk így is jóval magasabb számú, mint azt a jogszabályok meghatározzák, és nem gondolom, hogy a
Posta vissza kívánja állítani a fiókokat.
Jogi akadályt sem látok, ami az intézkedésünket indokolatlanná tenné.
» Akkor az Önök részérôl ez a döntés
véglegesnek tûnik?
– Jogilag megalapozott és végleges a
döntésünk, gazdaságilag pedig indokolt.
Az alsósági részönkormányzat vezetôjét, Horváth Melindát is megkereste lapunk ez ügyben.
» Váratlanul érte a Magyar Posta
döntése a városrészt?
– Igen, teljesen váratlanul ért minket
a döntés, a közlés módja is furcsa
volt, az ott dolgozókon keresztül értesült a lakosság a hírrôl. Teljesen
egyértelmû, hogy egy 3000 lélek-

Ennél még felháborítóbb az alsósági
posta bezárása. Ha azt legalább meghagyják, az izsákfaiaknak fele útjába
kerülne, mintha mindenért be kellene
menni a városközpontba. Állítólag a
mobilposta szolgáltatás megold mindent, de én tartok tôle, hogy nem így
lesz. Elsôsorban az idôs embereket
féltem. A másik: itt egy személy dolgozott a hivatalban, két órát volt nyitva, utána szintén ô kézbesített. Most
beállítanak egy autót, nem hiszem el,

az alsósági posta épülete

szám feletti városrész egyhangúlag
felháborodik a bezáráson. A posta
képviselôjének a testületi ülésen elhangzott nyilatkozatából semmi rugalmasságot nem véltem felfedezni,
de ezt a döntést természetesen nem
vesszük tudomásul. Bármilyen megoldást keresnénk arra, hogy egy bizonyos napon nyitva legyen a posta, elsôsorban az idôs emberek végett. Tehát, ha idôben korlátozva is, de elérhetô legyen a postai szolgáltatás. Tudomásul vesszük azt is, hogy megváltoztak a szokások, fôként mindenki a munkahelye közelében veszi
igénybe a postai szolgáltatást, de
gondolni kell az idôsekre is. A képviselô-testület hozott egy határozatot,
hivatalosan, levélben megkeressük a
Magyar Posta vezetését, és bármilyen,
ennél jobb megoldást örömmel fogadunk, és tárgyalunk róla. Nagyon reméljük, hogy ez az ügy nincs lezárva.
Farkas Zoltánt, az izsákfai részönkormányzat vezetôjét és a városrész lakóit is váratlanul érte a helyi hivatal
bezárása.
» Hogy fogadta Izsákfa a Posta döntését?
– Nagyon rosszul érintette a települést. Ráadásul régebben ilyen esetekben megkeresték a falu vezetôit,
most meg azt vettük észre, hogy a hivatal falára ki van függesztve egy hirdetmény, hogy február 28-tól megszûnik. Ez mindenképp felháborító.

az izsákfai postahivatal

hogy ez olcsóbb megoldás lesz. Talán,
ha az alsósági hivatal megmaradna,
ha nem is minden nap, és nem is teljes nyitva tartással, az izsákfaiaknak is
közelebb lenne, mint a celli posta, így
a két városrész számára azt sokkal
jobb megoldásnak tartanám, mint a
mobilpostát.
»HP

1. osztályosok beíratása
Tájékoztatjuk az érintett szülôket, hogy
Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselô-testülete az elsô osztályosok
beíratásának idôpontját 2007. április 19ére (csütörtökre) és 2007. április 20-ára
(péntekre) tûzte ki. A beiratkozást az elsô napon 8 órától 17 óráig, a második
napon 8 órától 12 óráig lehet megtenni.
Bizonyára ismeretes a képviselô-testület
2007. február 21-i döntése, miszerint
2007. szeptember 1-jétôl a három celldömölki általános iskolát egy intézményként
mûködteti. Ez a döntés érinti az 1. osztályosok beíratását is. Ezért kérjük, figyeljék
lapunk következô számát, amelyben már
a konkrét helyszínrôl és tudnivalókról is
tájékoztatjuk Önöket.
»Polgármesteri Hivatal
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Nagy Barnabás kapta
a kistérség gazdasági díját
Mai rohanó világunkban a kis- és középvállalkozásokat nagyon nehéz
életben tartani, hiszen az egyre erôsödô verseny és konkurenciaharcon
kívül helyzetüket még a folyamatosan erôsödô gazdasági megszorítá-

sok is nehezítik. Vannak azonban
még olyan lelkes, tettre kész és fôleg
jó üzletpolitikával bíró vállalkozók,
akikre méltán büszkék lehetünk,
akiknek kitartása példaértékû lehet

minden kezdô vagy éppen már mûködô vállalkozás számára.
Ilyen vállalkozó Nagy Barnabás is, a
bögötei Patyi Étterem üzletvezetôje,
aki 2006. december 14-én megkapta
a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségétôl a „Celldömölki
Kistérség Gazdaságáért Díj”-at. A 33
éves fiatalember 10 éves kora óta él
Celldömölkön. A szombathelyi Orlay
Kereskedelmi és Vendéglátói Szakközépiskola elvégzése után a bögötei
Patyi Panzióban helyezkedett el. A
„hazai pálya” mellett lehetôsége
nyílt vendéglátói ismereteit Olaszországban és Ausztriában több téli szezonban elmélyíteni, majd ezeket az
ismereteket itthon is kamatoztatni.
Az étterem üzemeltetését 1999-ben
a Patyi Panzió akkori tulajdonosa
átadta fiatal kollégájának. Döntésében nagyban közrejátszott Nagy Barnabás fiatalos, újításra is fogékony
lendülete s nem utolsó sorban megbízhatósága is.
» Hogy jellemezné az elmúlt nyolc
évet?
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– Szép, ugyanakkor kemény idôszak áll mögöttem. Az étterem a 8as fôút mellett található, mely kedvelt kikapcsolódási helye sok celldömölkinek és a környékbeli lakosoknak is. Bevételünk nagy részét
azonban az átmenô forgalom jelenti számunkra.
» Úgy tudom, sok alkalmazottat foglalkoztat.
– Igen, büszke vagyok rá, hogy szinte folyamatosan 10 embernek tudok
munkát biztosítani. Igaz, teendô van
elég, hiszen éttermünk 140 személyes melegkonyhát üzemeltet, szinte
folyamatos forgalommal. Az étteremhez tartozik egy terasz-rész is, s
egy 100 férôhelyes konferenciatermet is a nagyközönség rendelkezésére tudunk bocsátani.
» Egy ekkora forgalmú éttermet
fenntartani nem kis teljesítmény.
Honnan meríti az erôt a mindennapi
feladatok elvégzéséhez, az esetleges
problémák megoldásához?
– Bármilyen fáradtan is térek haza, a
családom körében mindig felüdülést
találok. Az elmúlt években feleségem, gyermekeim és szüleim voltak
a legfôbb támaszaim, az ô szeretetük, biztatásuk adott erôt a nehéz
helyzetek megoldásában. Tudom,
hogy bármikor számíthatok rájuk.
»TAKÁCS MÁRIA

Mentôállomás – a kor igényeinek megfelelôen
» JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ ÉPÍTKEZÉS
Hamarosan teljes egészében elkészül
az új celldömölki mentôállomás. A
kórház közvetlen szomszédságában
található épület megfelel majd az
uniós elôírásoknak. A jelenlegi, elavult helyiség helyett modern, korszerû állomás szolgálja majd a gyors el-
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látást. Nunkovics József, a celldömölki mentôállomás vezetôje elégedetten szemléli a tervrajzot, és a már
szinte kész épületet.
» Hogy halad az új állomás építése,
és mennyiben könnyíti meg majd a
mentôsök munkáját?
– Maga az épület gyakorlatilag 99
százalékban kész. Még a berendezés
hiányzik, illetve egyéb kiegészítôk,
mint például a szalagfüggöny. Az új
állomás a kor igényeinek megfelelôen készült, nem úgy, mint a jelenlegi. Az uniós elôírásoknak megfelelôen alakították ki a különbözô helyiségeket is. Lesz majd külön fekete és
fehér öltözô. Az új kapuk is a minél
gyorsabb ellátást szolgálják. Ezek
már távirányítással mûködnek, ellentétben a jelenlegivel. Most kiszáll az
ápoló, kinyitja, majd becsukja a kaput, ez mind idôveszteséget jelent a
betegek számára. Nagyon fontos,

hogy ez a jövôben sokkal gyorsabban
fog mûködni.
» Országosan nézve az új állomás
milyen felkészültségi szintet jelent?
– A Celldömölkön és a környékén
élôknek jó ellátást jelent a jövôben
is. Mi gyakorlatilag az eddigi mintegy
30 települést látjuk el továbbra is, és
reméljük, hogy megmarad a celldömölki kórház. Mûködésünk valószínûleg nem változik a tavalyihoz képest.
A személyi feltételek adottak és a
szakmai képzettség is megfelelô.
» A városi, jótékonysági bál bevételének egy része az új mentôállomás
eszközfejlesztését szolgálja. Mire
lesz elég a befolyt összeg?
– A bál bevételének 50 százaléka kerül majd az állomáshoz, ami a jelenlegi állás szerint 165 ezer forint. Ez
gyakorlatilag egy helyiség berendezésére lesz elég, de reméljük, hogy
lesznek további adományok is. »HP

Új Kemenesalja
» 2007. 03. 09.

» I N T E R J Ú

Gyülekezetet vezetni szép feladat
» INTERJÚ VETÔ ISTVÁN PÜSPÖKHELYETTESSEL
Vetô István alsósági evangélikus lelkészt nem kell bemutatnunk, sokan
ismerik és tisztelik nem csak Kemenesalján, de Vas megyében és a megye határain túl is. Volt esperes, egyházi szolgálatát mindig kellô alázattal, példamutató emberi nagysággal
és egyéniségébôl sugárzó derûvel, s
egyszersmind meggyôzôdéses hittel
végezte, végzi. Az elmúlt év ôsze változást hozott életében, hiszen szeptember 30-án, Répcelakon a Nyugati
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspökhelyettesévé választották.
Beszélgetésünk az azóta eltelt idôszakot, a Hivatást, a Szolgálat lényegét volt hivatott körbejárni. Kérdésemre Vetô István elmondta, hogy a
katolikus szokástól eltérôen az evangélikusok megválasztásuk után sem
választanak jelmondatot. Vele együtt
hat jelöltet kértek fel a megtisztelô
szolgálatra, de mire választásra került sor, egyedüli jelölt maradt. A többiek visszalépését a vele szemben
megnyilvánuló bizalom jeleként értékelte, és így teljesen evidens volt,
hogy megkapta a megbízatást. A
püspöki bátorításhoz még az is társult, hogy törvény írja elô a püspökhelyettesi státusz létesítését. Vetô
István elmondta azt is, hogy a feladat
elvállalásával kissé önmagát hazudtolta meg, hiszen esperesi megbízatásáról a nagycsaládossá válás miatt

vetô istván evangélikus lelkész

mondott le, és elegendônek érezte a
sokféle addig végzett egyházmegyei
teendôt. Fontosnak érezte a hozzá
tartozó nyolcszáz ember lelki gondozását, és a családja mellett erre szeretett volna koncentrálni. Kiemelt
feladatnak tekinti – és ez új megbízatásában is fontos – a közösségi élet
formálását, de abszolút nyitott módon. A multifunkcionális közösségi
helyek kiemelt szerepet játszanak.
Fontos, hogy egy felújított épület ne
csak egyházi célokat szolgáljon, hanem ha kell, akkor otthonra leljen
benne egy énekkar, színteréül szol-

gáljon ismeretterjesztô elôadásoknak, tartalmas ifjúsági programoknak. Ez Alsóság szempontjából különösen fontos, mert nincs olyan helyiség, ahol nyolcvan–száz ember leülhetne, kultúrálódhatna. A püspökhelyettesi teendôkhöz visszatérve Vetô
István elmondta, hogy elsôdleges
feladata a püspök tevékenységének
segítése, természetesen a rá átruházott jogkörökkel önállóan élve, illetve
bizonyos területeken és feladatkörökben együttmûködve a püspökkel.
Kérdésemre, miszerint mikor készíthetem vele, már mint püspökkel, a
következô interjút, visszafogottan válaszolt. Szerinte gyakorlat, hogy a
püspökhelyettesekbôl ritkán lesz
püspök, s inkább arról beszélt, hogy
az esperesi munkához hasonlóan, az
Isten segítségének köszönhetôen
olyan lelki terhekkel és feladatokkal
is megbirkózik, melyekkel korábban
csak nehezen boldogult volna. A püspök szerepéhez kapcsolódva mégiscsak kerekedett valami jelmondatféle, Pál apostoltól kölcsönözve. „Aki
püspökséget kíván, jó dolgot kíván”.
Akkoriban ez a lelkészi szolgálatot jelentette, azt, hogy valaki egy gyülekezet vezetôje. Vetô István számára
most is ez a legfontosabb, mindamellett, hogy vállalt feladatát is a
legjobban igyekszik ellátni.
»ROZMÁN LÁSZLÓ

Napi 12 órásra bôvül a helyi rádió adásideje
2006. augusztus 12-én csendült fel
elsô ízben a Rádió Cell szignálja az
éterben. Az azóta eltelt mintegy fél
évben sok celldömölki és környékbeli hallgató választotta információszerzésre, kikapcsolódásra a helyi rádió
frekvenciáját. A kezdetekkor tervezett feladatok között volt a napi 12
órás mûsoridô elindítása, melyhez
mostanra lett adott minden feltétel.
Így március 15-étôl minden nap reggel 8 és este 20 óra között szól a Rádió Cell. Mint azt Kerekes Gábor fôszerkesztô elmondta, az eddigi mûsorelemek megmaradnak, csak más
idôpontban lesznek hallhatóak. A bôvített mûsoridô pedig a következôképpen alakul. Reggel 8 órától délig

magazin, melyben a megszokott módon óránként elhangzanak az országos és helyi hírek valamint az idôjárás. 12 és 14 óra között a zenei blokké lesz a fôszerep, ezt követôen pedig este hat óráig szintén magazinmûsor kap helyet. Közben a délután
négy és hat óra közti idôben az eddig
megszokott mûsorok, úgymint Slágerlista, Retroklub, Rockstory, Partymix, Magyaróra és Bakelit hallható,
ezután pedig este nyolcig kívánságmûsor. A hétvége is hasonló felépítésû, de akkor a könnyedebb, szórakoztatóbb mûfajok kerülnek elôtérbe. A
tervek közt szerepel az élô, beszélgetôs, interaktív mûsor bevezetése. A
mûsoridô kiterjesztésével együtt jár a

csapat bôvítésének igénye is. A Rádió
Cell elérhetôségein várja mindazok
jelentkezését, akiket érdekel a rádiózás, és szívesen bekapcsolódnának a
mûsorok készítésébe, ötleteikkel
gazdagítanák, színesebbé tennék az
adásokat. A helyi rádió ezúton köszön
mindenféle támogatást, és továbbra
is várja a hallgatói véleményeket,
visszajelzéseket.
»REINER ANITA
7
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A nagyböjt üzenete
A katolikus lelkiségben a középkorra tehetô Jézus szenvedésének szemléletes
átélése. Ahogy
Assisi Szent Ferenc Gubbióban
elkészítette az
élô Betlehemet,
valóságos személyekkel és állatokkal, úgy a
ferences szerzetes, Jacopone da
Todi
világhírû
verseiben foglalta össze a szenvedés, együttérzés, megtisztulás
és örök üdvözülés titkát: Dies irae, dies illa (Ama
végsô harag napja) és a Stabat Mater
Dolorosa (Áll a gyötrött Isten Anyja).
Ezeket a zeneköltôk szívesen és sokszor feldolgozták.
A keresztes lovagok, hazatérve Európába, magukkal hozták a szent helyek emlékeit, így itt is keresztutakat
állítottak. A városok terein és utcáin a
flagellánsok (önostorozók) véresre
korbácsolták magukat, a Biblia passiós jelenetei életképekké váltak. A
középpontba került tehát Jézus szenvedése, amivel a hívô azonosul, bûnei bocsánatát remélve.
A szent zene, a szobrászat, festészet,
költészet, drámairodalom kimeríthetetlen témája Jézus szenvedése: min-

den kor hozzáad valamit a saját lelkisége, felfogása szerint.
A nagyböjt nevében hordozza a
nagy, negyvennapos böjtöt. Visszaemlékezünk Jézus böjtjére, aki a
Szentlélek ösztönzésére a pusztába
vonult negyven napra, és ott a Lélek
erejében gyôzött a sátán fölött (Lk 4).
Manapság a régi szigor sokat enyhült:
csak a hamvazószerda és a nagypéntek az úgynevezett szigorú böjti nap,
de a hústilalom a nagyböjt péntekjein továbbra is érvényben van.
A szenvedés, a böjt, a böjtölés nem
öncélú dolog. Igaz, a szenvedés,
megpróbáltatás ott van mindegyikünk életében. Az utolsó farsangi vasárnapon imádkoztunk azokért, akik
nélkülöznek, éheznek, szomjaznak,
nincsen fedél a fejük fölött, a gyógyíthatatlan betegség keresztjét viselik vagy az élet bármely terhét hordozzák, hogy legyen erejük mindezek elviseléséhez, és elkeseredettségükben ne forduljanak szembe Istennel és emberrel egyaránt. Mert a
keresztet lehet zúgolódva viselni, de
nekünk hívôknek Jézus lelkületével
kell azt hordozni, benne az Atya akaratát látva, hiszen megváltó életmûvének a titka ez, – ugyanakkor Jézus
erejébe kapaszkodva.
„Amikor a világba lép, így nyilatkozik:
Áldozatot és ajándékot nem kívántál,
de emberi testet alkottál nekem.
Nem kedves elôtted az engesztelô és
égôáldozat. Ezért így szóltam:
Nézd, megyek, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat, amint a könyvte-

Egy polgár vallomásai
„A multat én elhordozom magammal
uj életemre, mint zsákját a vándor:
hogy éltem egyszer én, Márai Sándor,
S emlékeimmel elmotozva élnék,
mert amit érdemeltem, rámtalált:
kaptam egy életet és egy halált.”
2007. február 19-én egy órára Csányi
Zoltán megidézte a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtárában a 20. század hangulatát valamint Márai szellemét. A díszlet, a kellékek, a vetített
diafilmek, az egyes szám elsô sze8

mélyben elmondott monológ erôsítették ezt az érzést (az egyórás összeállítás mind-mind Márai-szöveg). Közelebb hozták valamennyiünkhöz az írót,
ember-arcát láttatták velünk. S hogy
milyen ember volt Márai Sándor? Ô
maga így vall errôl Ujjgyakorlat címû
versének elsô darabjában: „Este nyolckor születtem, fújt a szél. / Kassát szerettem és a verseket, / A nôket, a bort,
a becsületet / S az értelmet, mely a
szívhez beszél. / Mást nem szerettem,
minden más titok. / Nem könyörgök s
ne irgalmazzatok.” Csányi Zoltán 198990 óta foglalkozik Máraival. Elsô, meg-
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kercsben rólam írva van”. (Zsid 10,57. - Zsolt 40,7-9).
Az Atyaisten akarata pedig az volt,
hogy végre kiengesztelôdjék az ég a
földdel, a szent Isten a bûnös emberiséggel. Igaz, hogy ez a kiengesztelés Jézus életáldozatába került, de ô
megtette, mert úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát is feláldozta érte (Ján 3,16. – Róm 8).
Így most már nemcsak a passió véres jelenetei, vagy a böjt testet-lelket tisztító hatásai jutnak eszünkbe,
nem is csak a saját megpróbáltatásaink eseményei peregnek le lelki
szemeink elôtt, hanem arra a végtelen Szeretetre gondolunk – most, a
nagyböjt folyamán még inkább és
még többször –, amit egyedül az Isten adhat nekünk, Szent Fia halála
által. Így vette el az Isten Báránya a
világ bûneit (Ján 1,29), és Általa biztonságos utunk van Istenhez, az
Atyához.
De Jézus a szenvedésében egyúttal
példakép és erôforrás is. Ô nem csak
kéri tôlünk, hogy minden nap vegyük
fel keresztjeinket és úgy kövessük ôt,
hanem egyedülálló erôt, saját magát
adja nekünk hozzá. Az ô keresztje óta
biztosan tudjuk, hogy minden keresztút, Golgota-járás, szenvedés és
az áldozatban való beteljesedés
nagypéntekje után húsvét hajnala
virrad. Ez pedig elôkészület az örök
húsvétra, ami soha nem lát alkonyt
(Exsultet-himnusz).
Gazdagon áldja meg az úr az idei
nagyböjtünket, hogy megtisztult lélekkel élhessük át húsvét állelujás
örömét, egykor pedig mindörökre az
Úréi lehessünk!
»DR. KOLTAI JENÔ

rendítô találkozása a költô-íróval a Halotti beszéd volt. Ez a mély gondolatokat rejtô, emigráns-vers az érett költô
verse. A keserûségé. Az eddig ismert
legrégibb szövegemlékünk újraértelmezése, továbbgondolása. Az elôadót
az kezdte el foglalkoztatni, hogy mit
kell megélnie egy embernek ahhoz,
hogy ilyen gondolatokat tudjon közölni? Csányi a Tájak, Korok, Múzeumok
Keszthelyi Klubjának tagja. Ott mutatta
be elôször elôadását. Azóta sokat finomított rajta. Nem profi elôadómûvész,
de magas színvonalú az elôadása. El
tudja varázsolni a közönséget. Ennek a
varázslatnak mindannyian részesei lehettünk, akik ott voltunk a februári
elôadáson.
»LOSONCZ ANDREA
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» M Û V E L Ô D É S

Borsos Péter alkotásai a Vulkán Fürdôben
lenc bôrszobra és tizenegy dombormûve három hétig tekinthetô meg a
Vulkán Fürdô konferenciatermében.
»R. ANITA
borsos péter: fohász

adásában is egyszerû, emblémaszerû
címeket ad. A fantáziát megindító
bôrkompozícióiban elsôsorban a sötétbarna, komor világ kap helyet,
melyet a gondolatgazdagság jellemez. Tematikailag rendkívül sokrétû
a mûvészete, az örök emberi témák,
a bukás, a kereszthalál, az elmúlás
éppúgy megtalálhatók, mint utalásokban a remény, a komikum. Ezek
együtt állnak össze egy olyan
egésszé, ami a mai világ tükörképét
mutatja. Az alkotó most kiállított ki-

fotó: völgyi lászló

Folytatódik a helyi alkotókat bemutató kiállítás-sorozat a Vulkán Fürdôben. Ezúttal Borsos Péter bôrszobrász
mûveibôl nyílt kiállítás március 2-án
a konferenciateremben.
A tárlatot a celldömölki származású,
de jelenleg Szombathelyen élô
Smidéliusz Kálmán ajánlotta a megjelentek figyelmébe, aki elsôként a
válogatás gazdagsága és a rendezvényen résztvevô többféle korosztály
miatt érzett örömét fejezte ki. Ezután
mélyreható elemzéssel ismertette a
kiállított mûveket. Kiemelte, hogy itt
és most együtt van mindhárom
összetevô, ami lehetôvé teszi, hogy
egymásra találjanak a mûvek, az alkotó és a befogadó közönség.
Meglehetôsen különös világot jelenít
meg Borsos Péter sajátságos közvetítô közegével, az emberiséget régóta
szolgáló ôsi anyaggal, a mûvész keze
által többletjelentést kapott bôrrel.
Felhívta a figyelmet az alkotások tematikus elrendezésére, miszerint a
terem különbözô részeiben az örök
emberi, az absztrakt, és a mitológiai
sarok fedezhetôk fel a kiállított darabok által.
Borsos Péter a megsejtetés mûvésze,
aki nem nevezi meg a dolgokat, cím-

Kiállítás a zeneiskolában Mesefesztivál
»TAKÁCS JENÔ ÉLETE – DOKUMENTUMOKBAN
Takács Jenô élete és munkássága
címmel nyílt kiállítás az Ádám Jenô
Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola
kamaratermében március 2-án.
A tárlat anyagát Tóth Péter irodalomtörténész bocsátotta a zeneiskola rendelkezésére, aki Weöres
Sándor kutatása során találkozott a
zeneszerzô életmûvével.
A kiállítás anyagát, amely fotókból,
Takács Jenô életmûvét bemutató dokumentumokból állt össze, Radics
Éva, Takács Jenô-kutató, a grazi Zenemûvészeti Egyetem tanára ajánlotta
a megjelentek figyelmébe. Átfogó
képet adott a mûvész életútjáról,
munkásságáról, és ismert emberekhez fûzôdô viszonyáról. A tanárnôt
húsz éven át szoros barátság fûzte a
zongoramûvész, népzenekutató, zeneszerzô Takács Jenôhöz, két könyvet
is írt róla.

Megnyitóbeszédében szólt a zeneszerzô Bartók Bélához, és Kodály Zoltánhoz fûzôdô kapcsolatáról, akiknek
több mûvében emléket állított. Bartók Béla elôadómûvészete és életmûve foglalkoztatta leginkább, ô volt
számára a példakép, és különös hatást gyakorolt életútjára. A költôk közül Weöres Sándorral és Jékely Zoltánnal ápolt szoros kapcsolatot, ennek hozadékából is kaphattak ízelítôt
a kiállításon megjelentek.
Takács Jenô életmûvét elsôsorban
vokális zenekari és zongoramûvek alkotják. Az esten ezekbôl is felcsendült néhány a zeneiskola tanárainak
és volt növendékeinek közremûködésével.
A kiállítás egy hónapig tekinthetô
meg hétköznapokon 8–17 óráig.
»REINER ANITA

Harmadszor rendezte meg az Ezerlátó Mesefesztivált a Soltis Lajos Alternatív Színház február 22–23án. A rendezvény elsô elôadásaként a házigazda társulat legújabb mesejátékát, az Egyszervolt címû darabot tekinthették meg a gyerekek. Délután a szombathelyi Tarisznyások együttes lépett fel Játszótér címû darabjával, majd a nagykanizsai Vabababa Társulat meséjét láthatta a közönség. Utánuk a körmendi Bóbita Bábcsoport következett. A második
napon az Égig érô fa meséjét hallhatták Vukosavljev
Iván, vajdasági színmûvész tolmácsolásában, aztán
a vasvári Mákszem Színpad adott mûsort. Az utolsó
celldömölki elôadás a Soltis Színház Pimasz fabábuja volt. Nagysimonyiban, Kemenespálfán, Nemeskeresztúron, Jánosházán, Kemenesmihályfán, és Karakón is mutattak be mûsort a fellépôk.
Az elôadások értékelésében Gabnai Katalin színikritikus, Lengyel Pál bábszínház-igazgató és Solténszky
Tibor dramaturg vettek részt. A zsûri értékelése szerint az elsô helyezésnek megfelelô Varázspálca-díj a
házigazda birtokába került volna a Pimasz fabábuért, de ôk versenyen kívül szerepeltek, ezért elsô
díjat nem osztottak ki. A Csodalámpa-díjat a szombathelyi Tarisznyások együttes kapta, az Aranyhaldíjas a nagykanizsai Vabababa társulat lett. »R. A.
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Amit a rockról tudni kell
lódnak elôttünk, mint például az,
hogy ugyanabban az évben kezdett
el Bob Zimmermann (mûvésznevén:
Bob Dylan) zenélni egy kávéházban,
amikor Richard Starkey (Ringo Starr)
megkapta karácsonyra az elsô dobfelszerelését. De ugyanekkor röppent
fel az a pletyka is, hogy Elvis, miután
leszerel, stílust vált. Milyen jó, hogy
nem tette!
Egyébként a könyvrôl így ír Bródy János: „Végre egy könyv, ahol nem keverik össze Kerouac és Ginsberg beatnemzedékét a Beatles zenei forradalmával, és mindenre kiterjedô figyelemmel vezetik az olvasót azokon az
utakon és útvesztôkön keresztül, melyek a legendás Hatvanas Évekhez
vezettek. És errôl a hosszúra nyúlt évtizedrôl szinte minden benne van,
ami a hazai beszámolókból kimaradt,
és ami egy egész nemzedéknek, a
Nagy Generációnak érzelmi és szellemi töltést adott. Ha a gyermekeim
egyszer igazán meg akarnak érteni,

Jávorszky Béla Szilárd – Sebôk János:
A rock története 1.
A gyökerektôl Woodstockig
(Glória Kiadó, 2005.)
A Jávorszky Béla Szilárd és Sebôk János szerzôpáros által hihetetlen alapossággal összegyûjtött egészen
1915-tôl kezdve mindent, amit csak
tudni lehet a fiatalokról és megírták
ezt egy háromkötetes sorozatban A
rock története címmel.
Én most az elsô részt olvasom, ami az
50-60-as évekrôl szól, és le sem tudom tenni. Lehet vissza sem adom a
tulajdonosának…
Kicsit sajnálom, hogy nem elôbb születtem, mert akkor én is részese lehettem volna az Elvis-ôrületnek, vagy
a Beatles után rohannék sikoltozva.
Elszomorító, de igaz, hogy voltak már
akkor is konkrét piaci céllal összeállított tinibálvány csapatok, de nem
hiába nem ôk lettek a királyok!
De olyan érdekes dolgok is kirajzo-

Keresztrejtvény
a rejtvényt szerkesztette: völgyi lászló
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ajánlom nekik, olvassák el ezt a
könyvet.”
Ezt tudom csak én is ajánlani, olvassák el ezt a könyvet, mert felejthetetlen perceket szerez azoknak is,
akik ismerik és azoknak is, akik eddig
még nem ismerik a rock érzést.
»SOMOGYI JUDIT

Kedves Olvasóink!
2007. február 9-i számunk helyes megfejtése: Legénykedik,
mint falusi kutya a városi kövezeten. A szépszámú helyes
megfejtést beküldôk közül a következôknek gratulálhatunk:
Dankáné Harkai Zsuzsa, Celldömölk, Arany János u. 30.,
Konyher Viktória, Celldömölk, Kodály u. 3/c és Pityinger Józsefné, Celldömölk, Sági u. 18. A nyertesek egy egésznapos
fürdôbelépôt nyertek a Vulkán Fürdôbe. Nyereményeiket a
Városgondnokságon vehetik át (Temesvár u. 16.)
Vízszintes: 1. A szólás elsô része 12. Hálóban a labda 13. Díszes 14. Szintén 15. Jön, megy 16. Vörösmarty verse 18.
Méter 19. Szíj 20. Régi motormárka 21. Amely 22. A szólás
harmadik része 27. Nitrogén 28. Kérdôszócska 29. Építôjátékkal játszik 30. Keresztül 31. Doktor 33. Alsósági Sportegyesület 34. Sárgásfehér szín 36. Gallium 37. Orvosi mûszer 38. Sorszámnévképzô 40. Fekvôhely 41. Logaritmus 42.
Az egyik szülôhöz ragaszkodó 44. Páros kerevet! 46. Az ölében fog 47. Költôi napszak 48. Római ezer 49. Labdát szélrôl bead 51. Okleveles, rövidítve 54. Opa párja 55. Sértetlen
Függôleges: 1. Hidrogén 2. Örökzöld cserje 3. Rovar testrésze 4. Disznót vág 5. Bór 6. Drappos szín 7. Hordómérték 8.
Kórházban gyógyítják 9. Bizony – régen 10. Névelô 11. Római 501 15. A szólás második része 16. Tisza parti város 17.
Ott, de oroszul 20. Lekváros 23. Öntözôcsô 24. Szolmizációs
hang 25. Nem is azok! 26. Srpski …, nemzetiségi tévémûsor 30. Vetemény helye 32. Mitikus történet 35. Készenléti
szolgálatot teljesít 39. Somogyi helység 42. Elemi parány
43. Állj! 45. Német fagylalt! 46. Üdítô ital 49. Szintén 50. A
váz váza! 52. Kicsinyítô képzô 53. Észak 54. Oxigén
Beküldési határidô: 2007. március 23.
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Mit szól a posta bezárásához?

»kérdez: reiner anita

»fotó: völgyi lászló

Nagy Jánosné

Nem értek egyet a bezárással,
mert szerintem egy 3500 fôs
településnek szüksége van
postára, ahol napi ügyeiket,
gondjaikat elintézhetik az emberek. Sokat jártam a postára
és elégedett voltam a szolgáltatással, ezután majd ezt is a
városban kell intéznem. Sajnálom, hogy az alsóságiaknak
lassan már semmijük nem
marad. Így már nem is létezik
itt semmi, ami rangot adhatna
a településrésznek. Véleményem szerint ugyanaz zajlik itt
is, mint országos szinten, a vidék tudatos rombolása, és ez
szomorúsággal tölt el.

Bartucsekné
Molnár Tímea

Amióta az eszemet tudom,
Alsóságon mindig volt postahivatal, és kellett is. Úgy érzem, elég nagy község ez
ahhoz, hogy minden fontos
dolgot helyben el tudjunk intézni. Sajnálom, hogy már
posta sem lesz, és szerintem
minden itt lakó így van vele,
hiszen igényelnék ezt a sokrétû szolgáltatást. Ezentúl be
kell menni Cellbe, ami idôt
vesz igénybe, és biztosan
számolni kell a sorban állással is. Itt mindig hamar el
tudtam intézni a postai
feladásokat, nem volt zsúfolt
a hivatal.

Szórádi Jenô

Mindenki meg fogja érezni a
posta bezárásának hátrányát,
hiszen Ságon mindig volt posta, és szükség is volt rá. A
csekkek sem egy idôben érkeznek, így nem lesz jó, hogy
minden csekkel külön be kell
rohangálni Cellbe. Nem értem, miért kellett bezárni a
postánkat, hiszen jó forgalma
volt. Sok idôs ember a pénzét
is itt helyezte el takarékban,
és a környezô falvak lakói közül is többen. Nekik éppen
elég lesz bebuszozni a városba. Arról sem értesítettek
bennünket, hogy a mobilposta milyen idôpontban érkezik.

Tarczi Gyula

Szomorú dolog az izsákfai
posta bezárása. Ahelyett,
hogy egyre jobban fejlôdne a
városrész, inkább visszafelé
haladunk. Már boltunk sincs,
korábban még csak a nyitvatartási idôt csökkentették,
mára már be is zárták. Vidéken dolgozom, így nem jó,
hogy délután, mikor hazaérek
a munkából, még be kell
mennem Cellbe a csekkeket
feladni, és egyéb postai dolgokat intézni. Hallottam,
hogy lesz majd mobilposta,
de nem tudom, ettôl mit várhatunk, milyen szolgáltatást
fog nyújtani.

Farsangfarki asszonyparty

Szeretettel Nônapra

A vízkereszttôl hamvazószerdáig tartó vidám farsangi idôszakban több
régi hagyomány felelevenítése sem
maradhat el. Az egyik legismertebb
szokás a népnyelv által farsangfarkaként emlegetett periódushoz,
vagyis a hamvazószerda elôtti hétfôi
és keddi naphoz kapcsolódik. Eszerint
farsang utolsó napján a lányok,
asszonyok összejövetelt rendeztek,
ettek, ittak, táncoltak, és maguk közé
férfiszemélyt nem engedtek. Ezt a régi hagyományt elevenítik fel immár
ötödik éve a celldömölki lányok,

A mosoly semmibe sem kerül, de sokat ad. Gazdaggá teszi azokat, akik kapják, és mégsem juttatja koldusbotra azokat, akik adják. Egy pillanatig él csak, de az emléke örökre megmarad.

asszonyok a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár szervezésében. Idén február 19-én gyûltek
össze, hogy férjeiket otthon hagyva
egy jót mulassanak. A kezdetekkor
még csak 15-en jöttek össze a
farsangfarki asszonypartyra, az ötéves jubileumon azonban már több
mint hatvanan voltak jelen. Az idei
rendezvény is Pálné Horváth Mária
igazgatónô köszöntôjével kezdôdött,
majd három hastáncos lejtett látványos táncot. Ezután a mindenféle finomsággal megrakott asztalé lett a
fôszerep, hiszen mindenki saját készítésû sós és édes süteménnyel érkezett az összejövetelre. A jó hangulat megalapozásához elengedhetetlen kontyalávalók is elôkerültek. Az
estét tombolasorsolás is színesítette,
sokféle ajándéktárgy talált gazdára.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is
vidám beszélgetéssel, nótázással,
anekdotázással zajlott a hölgyek
összejövetele. Jövôre is szeretnének
rendezni ilyen jól sikerült farsangfarki estét.
»REINER ANITA

Senki sem olyan gazdag, hogy meglehetne nélküle, és senki sem olyan szegény, hogy ne lenne gazdag tôle.
Boldoggá teszi az otthont, táplálja a jóakaratot,
és a barátság biztos jele.
Nyugalom a megfáradtnak, napfény a csüggedônek, világosság a szomorkodónak, és a természet legjobb orvossága a bajok ellen.
Mégsem lehet megvenni, elkérni, kölcsönadni
vagy ellopni, csak önként lehet adni.

» APRÓHIRDETÉSEK
Celldömölk központjában családiház nagy telekkel eladó. A
telek helyileg társasház, irodák, rendelôk építésére alkalmas.
Érd.: 70/340-2418.
Celldömölkön, a Május 1. utca folytatásában kialakítás alatt álló
telkek egyben eladók. Érd.: 70/340-2418.
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Az elmúlt évben labdarúgás sportágban a celldömölki Nagy Antal nyerte
el a „Vas megye legjobb játékvezetôje” címet. Nagy Antal húsz évig volt
aktív játékos, ebbôl 18 évet a CVSE
színeiben játszott. 1999-ben tett játékvezetôi vizsgát, s az elmúlt hétnyolc esztendôben mintegy kétszáz
mérkôzésen fújta a sípot megyei és
NB III-as mérkôzéseken.
A játékvezetôi bizottságban korán
felfigyeltek határozott és korrekt mûködésére, s a sikeres vizsga után egy
évvel már ô lett Vas megyében „Az
év legjobb fiatal játékvezetôje”. Aztán 2002-ben és 2005-ben is ô bizonyult a legjobbnak. A cím szerény, de
mégiscsak büszke tulajdonosa azt
mondja, ahhoz, hogy valaki jó játékvezetô legyen, nagyfokú megszállottság kell. Amikor belép a pálya kapuján, számára bizonyos értelemben
megszûnik körülötte a világ, szinte
megközelíthetetlenné válik. Játékvezetés közben részérôl nincs se isme-

TAVASZI SORSOLÁS

Labdarúgás
Március 10. szombat 14.30
Celldömölk – Gyirmót
Március 17. szombat 15.00
Siófok – Celldömölk
Március 25. vasárnap 15.00
Celldömölk – Barcs
Március 31. szombat 18.00
Haladás – Celldömölk
Április 07. szombat 16.30
Celldömölk – Balatonlelle
Április 14. szombat 16.30
Budaörs – Celldömölk
Április 21. szombat 17.00
Celldömölk – Dunaújváros
Április 28. szombat 17.00
Integrál-DAC – Celldömölk
Május 05. szombat 17.30
Celldömölk – Mosonmagyaróvár
Május 13. vasárnap 17.30
BKV Elôre – Celldömölk
Május 19. szombat 18.00
Celldömölk – Hévíz
Május 26. szombat 18.00
Celldömölk – Kaposvölgye
Június 03. vasárnap 18.00
Pápa – Celldömölk
Június 09. szombat 18.00
Celldömölk – Felcsút
Június 16. szombat 18.00
Soroksár – Celldömölk
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rôs, se barát, csak játékosok vannak.
Maga sem tudja pontosan, hogyan
van, de úgy érzi, hogy a futballpályán
szinte mindent lát és mindent hall, s
az eseményekre mérlegelés nélkül
igyekszik reagálni. A közönség bekiabálásait elengedi a füle mellett, ám a
játékosok és a sportvezetôk sportszerûtlen megnyilatkozásait sohasem.
Egy valami van, amire allergiás, az
pedig az alattomos játék.
Amikor arról esik szó, hogy mi a szép
abban, amit ô oly lelkesen csinál, hiszen egy játékvezetô általában szép
lehet, de okos és jó szinte soha, érdekes módon azt válaszolja, hogy talán
az, hogy ebbôl a miliôbôl egyszerûen
nem tud kiszakadni.
Az inzultusokkal kapcsolatos érdeklôdésre egy három évvel ezelôtti
Gyôr–Moson–Sopron megyei mérkôzést említ, amikor egy korábban neves játékos nem értett egyet az ítéletével, és rálépett a lábára. Piros lap
lett a „jutalma”.

fotó: völgyi lászló

Egy díjazott játékvezetô

nagy antal a díjakkal

A játékvezetô mûködését az ellenôrök 0-tól 10 pontig értékelik. Nagy
Antal átlaga 8,65 volt az elmúlt évben. A leggyengébb „osztályzata”
8,1 a legjobb pedig 9,4 pont.
Soha rosszabb ne legyen!
»VÖLGYI L.

Az UFC büszkeségei
A 2000 Celldömölk UFC 1997-ben
vagy késôbb született focistái február 17-én Kapuváron szerepeltek
egy tízcsapatos nemzetközi teremtornán. A csoportmérkôzéseken a
Mosonmagyaróvártól 4:1 re, a házigazdáktól 1:0-ra kikaptak, a Sopront 1:0-ra, a szlovák Galánta csapatát 2:0-ra legyôzték és így a csoportban a 3. helyen végeztek. A
helyosztó mérkôzésen a Dunaszerdahely ellen 1:0 arányban bizonyultak jobbnak. Így az 5. helyen
zárták a tornát.
A csapat tagjai: Zseli Viktor, Nagy
Roland, Vincze Adrián, Horváth
Norman, Hérincs Dániel, Lemperg
Olivér, Fehér Milán, Kovács Zalán,
Kövér Bence, Czöndör Bálint, Szép
Dániel. Edzô: Velencei Tibor.
Február 24-én Kapuváron léptek pályára a 2000 Celldömölk UFC korosztályos labdarúgói. Az 1996-ban
vagy késôbb születettek elsô
meccsüket a Gyôri ETO ellen játszották, amely 1:1-es döntetlennel zárult úgy, hogy a celliek gyôzelmi

esélyt szalasztottak el. A 2. mérkôzésre ez rá is nyomta a bélyegét
mert a Csorna ellen 3:1 re alulmaradtak, pedig a vezetést az UFC-sek
szerezték meg. A harmadik ellenfelük a Szombathelyi Lurkó csapata
volt, 5:1 -es celli gyôzelem, majd a
Gyôri Üstökös 4:1-es gyôzelem a
csoport második helyét eredményezte. Így a helyosztót a Sopron ellen vívták. 1:1-es döntetlennel zárult a rendes játékidô, ezért büntetôk következtek, ahol a celli fiúk
magabiztosan belôtték mindhárom
7-est, a kapusuk egyet pedig hárított. A 3. helynek mindannyian örültek. Eredményhirdetéskor Varga
Márk a legjobb mezônyjátékos különdíját vehette át. A torna végeredménye: 1. Répcelak, 2. Gyôri
ETO, 3. 2000 Celldömölk UFC, 4. Sopron, 5. Kapuvár, 6. Üstökös, 7. Gyôri
Dózsa 8. Csorna, 9. Lurkó, 10. Pápa.
A csapat tagjai: FábiánGábor, Varga Márk, Hideg Péter, Heim Martin, Balogh Ákos, Balázsi Krisztián,
Balogh Zsolt. Edzô: Velencei Tibor
»NAGY ANTAL
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Bajnoki rajt – kevés gól
Február utolsó hétvégéje egyben a
bajnoki rajtot is jelentette a Nemzeti
Bajnokság II. osztályában játszó férfi
kézilabdacsapat számára. A megyei
rangadónak számító szentgotthárdi
vendégszereplés 20:17 arányú vereséget hozott a CVSE férfi csapatának.
Mátés István edzô a mérkôzés utáni
értékelésében a következôket mondta: A közhelynek számító idény eleji
forma helyett azt mondanám, hogy
még össze kell szokni a támadó játékban a játékosoknak. Elég sok variációt

ben is így tudunk majd védekezni,
akkor van esély az elôrelépésre, bár
csalóka volt ez a mérkôzés, mert a
Szentgotthárd nem volt gyors csapat.
Következô ellenfelünk a Komárom
sem gyors, bár nagyon képzett játékosokból áll, igazából majd az Ajka és
a várpalotai Unió elleni mérkôzés
lesz mérvadó. Majd meglátjuk, hogy
azt a gyorsaságot hogyan tudjuk felvenni, és mit tudunk felállt falban védekezni egy gyors ellenféllel szemben. Természetesen a csapatszerkezetet továbbra is variáljuk, keresve a
legjobb megoldást, és arra törekszünk, hogy a támadójáték is eredményesebb legyen.

kipróbáltam, kísérleteztem, hogy ki ki
mellett játszik hatékonyabban. A belsô hármas ritmusa még nem volt
meg, a védekezés viszont jó volt.
Nem volt sok támadás, és ezekbôl sok
olyat ki tudtunk védeni, amely nem is
fejezôdött be lövéssel, hibára kényszerítettük az ellenfelet. Kapusteljesítményünket átlagosnak értékelem,
ha jobb, akkor még néhány gólt tudtunk volna „hozni” az ellenfélen, illetve a büntetôket, ziccereket jobban
kellett volna értékesíteni. Ha a jövô-

Egy gól – két pont
A férfi szakággal egyidejûleg megkezdôdött a pontvadászat a CVSE nôi kézilabda csapatánál is. A celli lányok a
Gyôrújbarát csapatát fogadták, és vívtak a vendégekkel izgalmas, fordulatos mérkôzést, melynek végén 22-21
arányú gyôzelemnek örülhettek. Salamonné Csótár Adrienn edzô távollétében Csete Lilla, az ifjúsági csapat edzôje dirigálta ezúttal a gárdát, aki így ér-

Ettôl függetlenül tény, hogy kihasználtuk a ziccereinket, belôttük, amit kellett, voltak indításaink, és maximálisan
odatette magát az egész csapat. Az
egyéni teljesítményeket értékelve el
kell mondani, hogy nagyon jól védett
Balogh Vera, jó teljesítményt nyújtott
Szomorkovics Lilla, és testvére Adrienn. Hende Anikót az ellenfél lövôjének nagyszerû követô emberfogásáért
illeti dicséret, és sokat lendített a csapaton, hogy régi-új játékosként visszatért Szilvágyi Réka.

tékelte a mérkôzést: Az elsô félidôben
nagyon jól védekeztünk, s emiatt nem
tudott elhúzni az ellenfél. A második
félidô elején emberfogással semlegesítettük a lövôjüket, és megmaradt a
jó védekezésünk. Az utolsó tíz percben
szorossá tudtuk tenni a mérkôzést, de
hozzátartozik az igazsághoz, hogy az
ellenfelünket 2+2 perces büntetés is
hátráltatta, számunkra a legjobbkor.

az oldalt összeállította rozmán lászló

Országos döntôs gimisták
fotó: rozmán lászló

Február 9-11-ig Békéscsabán rendezték a
Teremlabdarúgó Diákolimpia Országos
Döntôjét az V-VI korcsoportban, melyen
Vas megyét a Berzsenyi Dániel Gimnázium
csapata képviselte. Kissné Tóth Gabriella
testnevelô beszámolójában elmondta,
hogy már a megyei döntô megnyerése is
komoly fegyvertény volt, hiszen a Haladás
utánpótlását képezô Savaria Szakközépiskola csapatát múlták felül. A húszcsapatos
döntôben meglehetôsen nehéz ötösbe kerültek, hiszen a Kazincbarcika, Hódmezôvásárhely, Vác csapatai mellett egy budapesti iskolával is játszaniuk kellett. Az elsô
mérkôzés veresége után egy újabb balszerencsés vesztes mérkôzés következett –
kulcsjátékost állítottak ki döntetlen állásnál – s ezzel el is dôlt a nyolc közé jutás
sorsa. A fiúk belsô tartására jellemzô, hogy
az utolsó két mérkôzést megnyerve megszerezték a csoport harmadik helyét, mely
országos szinten a 9–12. helyezés valamelyikének felel meg. Kissné Tóth Gabriella
elmondta még, hogy ebben a helyezésben
a tanulók mellett az ôket felnevelô, és a
labdarúgásra megtanító egykori nevelô iskoláknak, és jelenlegi egyesületüknek van
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megjelenik kéthetente
felelôs kiadó:

Bakó István
felelôs szerkesztô:

Györéné Losoncz Andrea
szerkesztôség:

csapattagok: mórocz ádám, németh bálint,
rózsás márton, balogh zsolt, skriba máté,
nagy barnabás, kurányi andrás, nyári zsolt,
szemenyei ádám máté, döbrente lászló.

Horváthné Varga Margit, Káldos Gyula,
Reiner Anita, Rozmán László,
Takács M. Tünde, Vass Veronika,
Völgyi László (nívódíjas),
Horváth Lajos (örökös tag)
hirdetésszervezô:

Nagy Antal (06 70/338-9880)

elévülhetetlen érdeme, hisz a gimnáziumban szervezett formában nem tudnak foglalkozni velük. Kiemelte még a támogatók
szerepének fontosságát, hiszen Celldömölk
Önkormányzata mellett a többi szponzor
segítsége is kellett, hogy részt tudjanak
venni az országos döntôben.
Támogatóik voltak: Cellcomp Kft., Sági Tsz,
Celldömölk Város Önkormányzata, Mávépcell Kft., IPR.

szerkesztôség:

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/525-810
E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu;
ujkemenesalja@gmail.com
lapterv:

Horváth Attila
nyomda:

Antók Nyomda Celldömölk
lapzárta: minden páratlan hét péntek
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Adózók figyelmébe!
A 2007. évi adófizetési kötelezettség
teljesítése céljából az alábbi fontos információkat ajánljuk a Tisztelt Adózóink figyelmébe:
Városunkban 2007. évre vonatkozóan
a magánszemélyek kommunális adójának mértéke nem változott.
A február hónapban eljuttatott értesítésben tájékoztattuk az adózókat a
2007. I. félévben fizetendô adó összegérôl, mellékelve a. befizetéshez
szükséges csekkeket is.
Ugyancsak február végéig kapták
meg a vállalkozók az iparûzési, valamint a vállalkozók kommunális adója
bevallásához szükséges nyomtatványokat, továbbá. az I. félévben esedékes adóról szóló befizetési lapokat.
A bevallásokat 2007. május 31-ig kell
az adócsoporthoz eljuttatni.
Mindhárom adónem esetében az I.
félévi adó befizetésének határideje:
2007. március 15.
A vállalkozók helyi adójának bevallásához szükséges nyomtatványok és a
kitöltési útmutatók a város honlapján
is megtekinthetôek és letölthetôek.
2007. január 1-tôl változik a gépjármûvek utáni adó összege. A személygép-

EGYET FIZET, KETTÔT KAP
AKCIÓ A VULKÁN FÜRDÔN!
Március 19-tôl 31-ig minden szauna szolgáltatást vásárló kedves
vendégünk a TERMÁLVIZES JAKUZZIT INGYENESEN HASZNÁLHATJA!

Március 25-tôl frissítô jakuzzi kádfürdôk
400–900 forintos bevezetô áron!
Celldömölk, Sport utca 8.
Tel.: 95/525-070
Nyitva: naponta 9-tôl 20 óráig
(pénteken és szombaton 21 óráig)

ÜDÜLÉSI CSEKKET ÉS EGÉSZSÉGKÁRTYÁT ELFOGADUNK!
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kocsik és a motorkerékpárok esetében az adó alapja – a korábbi önsúly
helyett – a gépjármû hatósági nyilvántartásában kW-ban kifejezett teljesítmény lesz. Az adózók határozatban
értesülnek a megállapított adó összegérôl. A határozatok kikézbesítése várhatóan március végéig megtörténik, azok
jogerôre emelkedésétôl számított 15 napon belül fizethetik meg az I. félévre
megállapított gépjármûadót.
Az adószámlák egyenlegérôl, valamint a II. félévi adófizetési kötelezettségrôl a vonatkozó jogszabályok
és elôírások alapján ez év augusztus
31-ig küldünk tájékoztatást.
Szintén a fenti idôpontig kapják kézhez a talajterhelési díjról a bevallási
nyomtatványt azok a fogyasztók,
akik 2006. év végéig még nem kötöttek rá a közcsatonára.
A bevallási nyomtatványt a. 2006.
évi vízfogyasztás alapján kell kitölteni. A bevallást 2007. március 31-ig kell
az adócsoporthoz visszajuttatni és a
kiszámított díjat befizetni.
Kérem a fenti tájékoztatóban foglaltak maradéktalan teljesítését.
»Tisztelettel: Baranyai Attiláné dr. jegyzô

Farsang Izsákfán
2007. február 17-én (szombaton) délután
farsangi jelmezversenyre vártak Izsákfán
a Faluházba minden érdeklôdô kicsit és
nagyot. A szülôk által szervezett rendezvényen 33 gyerek vállalkozott arra, hogy
„más bôrébe bújjon”. A lányok szívesen
változtak egy délutánra királylánnyá, tündérré, pillangóvá, míg a fiúk az indián, a
focista és a szuperhôsök jelmezét részesítették elônyben. Amíg a jelmezverseny
zajlott, Görögné Erzsike és Kosztoláncziné
Marika frissen sütött farsangi fánkkal kedveskedtek, itallal és ropogtatnivalóval
László Tibor, Kocsis Zsolt és felesége látta
el a farsangozókat, a szülôk süteményt
vittek a gyerekeknek. A versenyhez a díjakat a Maci Cuki, a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ, ifj. Rozmán Ferenc és Farkas
Zoltán ajánlották fel. Az eredményhirdetést tombolasorsolás követte, majd este 7
óráig a táncé volt a fôszerep, melyhez segítséget Ipsics Péter nyújtott. Legközelebb
húsvét elôtt tojásfestésre várják majd a
Faluházba az érdeklôdôket a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ munkatársai.
»KZS

Teaház
Ostffyaszonyfán
2007. február 17-én megtelt a kultúrház: a teaházon100-nál is többen voltak a helybéliek és a környezô településrôl érkezôk A nagyteremben
szamovárok sorakoztak és ki-ki kedvére választhatott, milyen teát kíván
inni: a sokféle elkészített gyógytea (a
frissítô jellegû menta és kakukkfû,
avagy a nyugtató jellegû citromfû és
levendula) vártak megkóstolásra. Az
elsô asztalon két gyógynövényekkel
foglalkozó könyv, amelyek ismertették a gyógynövények hatását.
A szervezôk: Horváth Sándorné kultúrházvezetô, Smidéliusz Sándorné
iskolaigazgató és a KERISZ- tagok reneszánsz ruhába öltözötten vitték
asztalhoz az illatozó teát a vendégeknek. Az asztalok ízlésesen, a tavasz
elsô virágaival s színes szalvétával és
teasüteménnyel megrakottan fogadták a teázásra és a kikapcsolódásra
érkezôket.
A szervezôk programról is gondoskodtak: elôször a reneszánsz táncok
arattak nagy sikert.
A táncokat vetítés követte: az 1996os falunap nagysikerû mûsora, a napközis óvoda dolgozói adták elô a „Hófehérke és a HAT törpe” c. klasszikus
mese helybeli változatát. Az egy
szoknya két nadrág nevû könnyûzenei együttes a 80-as 90-es évek és
napjaink slágereinek legjobbjaiból
adott ízelítôt.
»MESTERHÁZYNÉ JÁNOSA MAGDOLNA
...hogy a jövôben újabb
CSÁSZÁR GÁBOROKNAK örülhessünk!
Adja személyi jövedelemadója 1%-át
Kemenesalja Kézilabda Tehetségeinek
Felkarolásáért
a „CSASZI, GREBI ,CSOKI, KAZI…”
nevelô egyesületének:
A Celldömölki EÖTVÖS DSE-nek
Adószámunk: 19241339-1-18

FELHÍVÁS!
Buszmenetrend változás a helyi járatnál.

A vasútállomásról indul
4.45 óra helyett 4.38 órakor;
5.35 óra helyett 5.24 órakor,
18.12 óra helyett 18.15 órakor.
A változás 2007. március 15-tôl
lép hatályba.

Nézzen be hozzánk –
nem bánja meg!
Vásárolhat, ajándékozhat,

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

utazhat…
pl. havi 6.200 Ft-ért*.
A kedvezményes hitel felsô határa:
2 millió Ft.
Akciónk 2007. április 6-ig tart.
Kis bank – nagy lehetôségek!
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölk I., Celldömölk II., Ostffyasszonyfai
és Vönöcki Kirendeltsége
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
* 300 ezer Ft 84 hónapra
THM: 16,13 %

CELLDÖMÖLKÖN
a Sági u. 43. sz. alatt épülô 15 lakást
és 10 garázst tartalmazó társasházban
lakások és garázsok még eladók.
LAKÁS ÁRAK:
„A”/ 7. sz. lakás 1+1/2 szoba 46,44 m2 10.709.480
„B”/ 4. sz. lakás 1+1/2 szoba 44,79 m2 9.853.800
„B”/ 6. sz. lakás 1+1/2 szoba 39,09 m2 8.932.925

GARÁZS ÁRAK:
1.832.495 Ft-tól 2.565.492 Ft-ig

Érdeklôdni:
95/422-493, 06 70/317-4194

Újdonság!
VÍZ A BARÁTOM ÚSZÓISKOLA
MÁR TÖBB, MINT TÍZEZER GYERMEK AJÁNLÁSÁVAL…

GYERMEK ÚSZÓTANFOLYAMOT HIRDET
2–12 éves korig
GARANCIÁVAL!
Indul 2007. március 12-én (hétfôn) 17.00 órakor 8 alkalommal a celldömölki VULKÁN FÜRDÔBEN.

Célja: a víz szeretetének növelése és a mélyvízben
történô úszás oktatása
Tanfolyam költsége:
• Belépôdíj: gyermekeknek 3 éves korig ingyenes,
3 éves kor felett és szülôknek 2400 Ft.
• Oktatási költség: 2–6 év között 4.000 Ft/gyermek,
7–12 év között 3.000 Ft/gyermek a 8 foglalkozásra.
• Oktatás két úszásoktató tanárral

Felvilágosítás: 06 20/9764-502-as telefonszámon a tanfolyam vezetôjénél, Laki László testnevelô tanár, úszóedzônél.
Beiratkozás: A fenti idôpontokban a kezdés elôtt 30
perccel az uszoda pénztára elôtt és folyamatosan tanfolyam ideje alatt hétfônként.

