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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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Gratulálunk!
Fehér László, Celldömölk Város polgármestere 2007. március 15-e alkalmából a Magyar Köztársaság Arany
Érdemkeresztje kitüntetést vehette
át Budapesten. Fehér László 1994 óta
áll az önkormányzatiság szolgálatában, azóta egyéni választókörzetének képviselôje, 2002 óta a város
polgármestere, ugyanebben az évben választották meg a celldömölki
kistérség elnökévé, 2003-ban és
2006-ban is ô képviseli a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsban Vas megyét.
Kérdésünkre elmondta, hogy meglepetés volt számára a kitüntetés, nagyon örül neki, de az érdem nem
egyedül az övé, hanem a 2002–
2006-ban mûködô képviselô-testületé, hiszen annak tagjai is nagymértékben hozzájárultak az elért eredményekhez. Annak ellenére, hogy a
város hiányokat örökölt, annak fejlôdését tartották mégis szem elôtt. A
leépülôben lévô vasút, a megszûnô
könnyûipar Celldömölk elsorvadását

III. Soltis Lajos Országos
Színházi Fesztivál

idézhette volna elô, de mégis tovább
tudott fejlôdni, ezért köszönet illeti
az akkori képviselô-testület tagjait,
valamint a polgármesteri hivatal dolgozóit. Külön hangsúlyozta, hogy az
elismerés és a kitüntetés ezért ôket
is illeti.
»LOSONCZ ANDREA

Kétévente rendezzük meg a Soltis Lajos Országos
Színházi Találkozót tragikus halálú mûvészeti vezetônk és társaink halálának emlékére. A fesztiválra
az ország minden részérôl érkeznek, de a határon
túlról, Erdélybôl és a Vajdaságból is. Idén tizenegy,
nagyon jó színvonalú produkciót tekinthetnek meg
az érdeklôdôk március 23–25. között. Különösen ajánljuk figyelmükbe testvérvárosunk, Erdôszentgyörgy színjátszókörének elôadását, Tamási Áron: Énekes madár címû darabját, március 24én, szombaton 15 órától.
A fesztivál részletes programja megtekinthetô a
színház kirakatában, illetve a benti pultról elvihetô.
Hagyományosan nagy értékû díjazásban részesülnek a
zsûri által a fesztivál legjobbjának ítélt produkciók, színészek.
A zsûri tagjai: Szûcs Katalin Ágnes,
Jászai-díjas, színikritkus; Sándor L. István színikrikitus; Regôs János rendezô, színházigazgató.

Vas Megye Közgyûlésének kitüntetettjei
Vas Megye Közgyûlésének március
15. alkalmából adományozott kitüntetéseit Bükön, a Mûvelôdési
Központban vehették át a kitüntetettek:
Nagy Gábor, A Soltis Lajos Alternatív
Színház vezetôje, aki a Vas Megye
Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális tagozatának kitüntetését vehette át. A Nagy Gábor vezette színház a
kemenesaljai kistérség, a megye kulturális életének egyik kiemelkedô
szereplôje. Tevékenységének köszönhetôen kétévente rendezik meg az
Országos Színházi Találkozót, az
Ezerlátó Országos Mesefesztivált.
1990 óta mûködik színiiskolája, gyermekstúdiója. A társulat sokat tett és
tesz a határon túli magyarokkal történô kapcsolattartás érdekében.
A másik kitüntetetett Tarczi Jánosné,
a Kemenesaljai Egyesített Kórház
ápolási igazgatója. Ô a Vas Megye
Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozatának díját vehette át.
Tarczi Jánosné 1971-tôl dolgozik a
celldömölki Kemenesaljai Egyesített
Kórházban, 1992-tôl ápolási igazgató.
A betegek és a beosztottak iránti szociális érzékenysége figyelmesség-

ben, megbízhatóságban nyilvánul
meg. Jelentôs érdeme van abban,
hogy a celldömölki kórház minden
osztályán elismert, színvonalas betegellátási munka folyik.
A kistérségbôl kitüntetést vehetett
át Farkas Ferencné, a jánosházi
Szent Imre Általános Iskola tanára,
aki a Vas Megye Önkormányzata
Szolgálatáért Oktatási Tagozatának
díját kapta. Vezetô-helyettesként
részt vállalt az intézmény mûködési
rendjének kialakításában, a nevelés
és oktatás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésében. Pedagógusi pályáján a felzárkóztatást
ugyanolyan fontosnak tartja, mint a
tehetséggondozást.
Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozatának elismerését vehette át
Molnárné Tarr Rita, az ÁNTSZ Sárvár
és Celldömölki Kistérség Intézete városi vezetô védônôje. 1993-tól tevékenykedik vezetô védônôként, kiemelkedôen irányítja a sárvári és celldömölki védônôk munkáját, mindig
szem elôtt tartva a születendô gyermekek és családok érdekeit.
»-rea

nagy gábor, a soltis lajos alternatív színház vezetôje

tarczi jánosné, a kemenesaljai egyesített kórház ápolási igazgatója
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Ünnepelt a város
2007. március 15-én kissé szeles, de
napsütéses napra virradtunk. A közönséget délelôtt 10 órakor a polgármesteri hivatal épülete elôtt az Ádám
Jenô Alapfokú Zeneiskola és Mûvészeti Iskola fúvószenekara köszöntötte.
Ôket a Kemenesalja Néptánccsoport
táncos ösz-szeállítása követte, majd
Fehér László, a város polgármestere
mondott ünnepi köszöntôt.
Beszédét Petôfi 1848 áprilisában papírra vetett soraival kezdte: „Félre

Makray R. László
Mai Március
Nincs más Március, csak Petôfié,
nincs más virág, csak a kokárda,
nincsen sajtó – csak hogyha szabad,
ha szabad fény világít, a szabad világra.
Nincs rendôr, katona, csak Honvédek vannak.
Nincs sokféle zászló, csak egy van, az a drága.
Nincs jajkiáltás, nincsen panaszos szó.
Ha fáj is valami, gondolj a Hazádra!
Nincs vesztett csata, csak ütközet van.
A riadójel még most is nekünk harsog.
A Mában, a Holnapban és mindig
velünk vannak a tegnapi harcok.
Petôfi mondja a Nemzeti dalt.
Kossuth tervez, és higgadtan figyel.
A Klapka-légió elsöpör, rohamoz,
és többé csatát már nem veszíthetünk el.
Gyôzni vágyunk, mert gyôzni érdemes.
Gyôzni kell és gyôzni is fogunk.
A másikért, egy Nemzetért, de csak úgy sikerülhet
ha legelôbb legyôzzük Önmagunk!!!
4

kislelkûek, akik mostan is még / Kételkedni tudtok a jövô felett, / Kik
nem hiszitek, hogy egy erôs istenség
/ Ôrzi gondosan a magyar nemzetet!” Ez a bizakodó hangvétel jellemezte a továbbiakban is a beszédet,
a nemzet együvé tartozására hívta
fel a figyelmet: „Gyakran lemondóan
a forradalom bukásáról beszélnek. Ez
tévedés. A forradalom s annak eszmeisége nem bukott el. 1848 és a
márciusi ifjak erkölcsi, szellemi és érzelmi üzenete mélyen beivódott történelmünkbe, a magyar nép kollektív
öntudatába. Ennek lángját ôrizzük,
féltve vigyázzuk minden esztendôben március idusán. Ôrizzük mindig
méltósággal e lángot, hogy gyermekeink büszkén viselhessék a kokárdát, s büszkén vihessék tovább a
márciusi ifjak történelmi üzenetét.”
Ezután gróf Széchenyi István szavait
idézte: „Egyes csak úgy lehet nyertes, ha nyertes a közösség… – a legnagyobb magyar szavai talán idôszerûbbek, mint valaha, de a bölcs gondolatok hasznossá csak akkor válhatnak, ha eljutnak nemcsak az emberek füléhez, de a szívekhez is.”

Az ünnepi beszédet követôen a Soltis
Lajos Alternatív Színház irodalmi
összeállítását hallgathatta meg a közönség, majd koszorúzás következett
Horváth Elek dombormûvénél. Koszorút helyezett el Vas Megye Közgyûlése, Celldömölk Város Önkormányzata,
Celldömölk Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzata, az MSZP, az SZDSZ, a
FIDESZ-MPSZ, az MDF, a KDNP, a Magyar Polgári Egyesület, a MIÉP és a
Fidelitas helyi szervezete és az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület. Ezt
követôen a Kemenesalja Néptánccsoport lírai ihletésû elôadását tekinthették meg a megjelentek.
»LOSONCZ ANDREA

Megemlékezés
a Turul szobornál
2007. március 15-én megemlékezô
ünnepélyt tartottak a Turul szobornál.
A rendezvényen részt vettek a Vas
Megyei Nemzetôr Egyesület, a Kemenesaljai Trianon Társaság, az Alsósági Életfa Egyesület, a Kemenesaljai
Polgári Egyesület és a Külsôvati Fiatalok Körének tagjai. Köszöntôt mondott Heim Géza, a Kemenesaljai Trianon Társaság elnöke. Hangsúlyozta,
mennyire fontos újra és újra felidézni
a 48-as hôsök alakját, akik életüket
kockáztatva küzdöttek a hazáért és
szûkebb pátriánkért. Ünnepi beszédet mondott Kiniczky István, Celldömölk Város képviselô-testületének
tagja, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, aki kiemelte: „A választás lehetôsége bennünk van. Ha
meg akarunk maradni az egyenes
gerincû, felemelt fejû nemzetek so-

rában, újra kell gondolnunk az értelmes, civilizált európai lét lehetôségeit. Nem menekülhetünk a felelôsség elôl, amelyet a történelem ránk
rótt: eljött az ideje, hogy hazug jelszók helyett egy prosperáló, értékeit
felmutató, hagyományait tiszteletben tartó, hitét meg nem hazudtoló
magyarságot kovácsoljunk össze a
határait kiterjesztô Európa védôszárnyai alatt.” A zárszót Döme László, az
Alsósági Életfa Egyesület elnöke
mondta, aki fontosnak tartotta hangsúlyozni, mennyire jelentôs számára
megtartani a magyarság jelképeit,
hiszen összetartó erôt képviselnek.
Kiemelte, hogy szeretné, ha a Turul a
mainál méltóbb helyet kapna a városban. Az ünnepély végén a résztvevôk az emlékezés virágait helyezték
el a szobor talapzatán.
»rea
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Iskolatársulási megbeszélés
2007. március 6-án kibôvített ülést
tartott az Oktatási és Mûvelôdési valamint a Pénzügyi Bizottság. Az ülésre a bizottságok tagjai mellett hivatalosak voltak a kistérség településeinek polgármesterei, jegyzôi és iskolaigazgatói.
Horváthné Varga Margit ismertette a
Celldömölk Város Képviselô-testületének február 21-i ülésén született
döntését, mely szerint a város által
alapított általános iskolákat 2007.
szeptember 1-jétôl összevonják. Te-

kintettel arra, hogy Kemeneskápolna,
Mesteri, Mersevát, Nemeskocs, Kemenesszentmárton és Celldömölk
már intézményi társulási formában
tartják fenn a celldömölki általános
iskolákat meg a Városi Óvodát, és
még három község: Kemenesmihályfa, Kenyeri és Nagysimonyi jelezte
szándékát a hasonló formában történô együttmûködésre, szükség volt a
városban történô változásokból adódó kérdések közös megbeszélésére.
Ugyanígy a társulásban eddig részt

nem vett települések elöljárói is kifejthették véleményüket (megszûnô
kisiskolák, körzetesítési problémák,
munka nélkül maradó pedagógusok,
a gyerekek utaztatása stb.)
Tekintettel arra, hogy az ülés informális jellegû volt, határozatok nem
születhettek, az egyes települések
társulási szándékukat írásban nyújtják be, amelyrôl egyenként fog dönteni a képviselô-testület és a társulásban részt vevô önkormányzatok.
»LOSONCZ ANDREA

Celldömölkön ülésezett a NyDRET Sajtótájékoztató
Nem alakult ki vita a véglegessé vált
kórházlistával kapcsolatban a 2007.
március 9-én tartott Regionális
Egészségügyi Tanács rendkívüli ülésén. Az ülésen a következô napirendi
pontokat tárgyalták meg: 1. elnökválasztás, 2. elnökhelyettes választás,
3. a Nyugat-Dunántúli Regionális
Egészségügyi Tanács (továbbiakban
NYDRET) ügyrendjének módosítása,
4. egyebek (a két ülés között történtek). A NYDRET új elnöke dr. Fekete
Zoltán, a Zala megyei Egészségügyi
és Szociális Bizottság elnöke. Dr. Fekete Zoltán mandátuma májusig tart,

ui. akkor újjáalakul a testület. A két
elnökhelyettes: Szakács Imre, GyôrMoson-Sopron Megye Közgyûlésének
elnöke és Marton Ferenc, Vas megye
Közgyûlésének alelnöke.
Májusban változik a testület összetétele, hiszen a kórházak vezetôi nem
lesznek tagjai a Tanácsnak. Addig a
járóbeteg-szakellátási kapacitások
elosztása lesz a Tanács fô feladata.
Az ülésen elhangzott: a kórházak az
aktív ágyak 10 százalékát átcsoportosíthatják, ezáltal a zsúfoltabb osztályok
akár néhány ággyal többet kaphatnak.
»REA

Cigány kulturális napok
Bakonyi László elnök elmondta, hogy
az önkormányzat egyik fô célja a kultúra és a sport területén roma és
nem roma származású gyermekek,
fiatalok és felnôttek integrált, kulturált együttlétének, közösségi szellemének erôsítése és fejlesztése.
Ez év április 8–9-én (húsvétvasárnap és
-hétfô) szeretnék megrendezni az elsô
Cigány Kisebbségi Kulturális Napokat,
mely alkalommal nem titkolt szándékkal szeretnék közelebb hozni egymáshoz Celldömölk és a kistérség roma és
nem roma származású lakosait. Erre a
célra fordítható vagyonuk sajnos csekély, ezért felkeresték Celldömölk kisés nagyvállalkozóit mint lehetséges támogatókat. Az szeretnék, hogy programjaik színvonalasak legyenek, és siker esetén a hagyományteremtés
szándéka sem kizárt. Programjaik között szerepel egy délutáni fôzôverseny,
ahol minden érdeklôdôt szeretnének

vendégül látni. Több rangos zenekarral,
elôadómûvésszel is tárgyalnak, illetve
lehetôséget adnak helyi és kistérségi
mûvészeti csoportoknak is. A Fradi focicsapat öregfiúk válogatottja már elfogadta meghívásukat, ôk a Cigány Kisebbségi Focicsapattal mérkôznek
majd. A Sportpálya területén általuk
megrendezésre kerülô programok – a
focimérkôzés kivételével – mindenki
számára ingyenesek lesznek. 2007 az
esélyegyenlôség éve. Bakonyi László
reményét fejezte ki, hogy sokan segítik
majd ôket céljuk elérésében, hogy egy
igazán színvonalas, elôítéletektôl mentes, jó hangulatú rendezvényt tudjanak
megszervezni.
Amennyiben az olvasók kedvet kaptak a fôzôversenyen való részvételre,
kérjük, jelezzék a polgármesteri hivatal portáján, ahol további információt
kapnak.
»TAKÁCS M. TÜNDE

a Jogi és Ügyrendi
Bizottság ülésérôl
2007. március 13-án Lengyel László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke sajtótájékoztatót hívott
össze, melyen tájékoztatott a dr. Fonyó Roberta
ügyében érkezett összeférhetetlenségi indítványról. A bizottság ugyanezen a napon zárt ülésen tárgyalta az ügyet.
A beadvány felhívja a figyelmet arra, hogy ugyanaz
a személy egyidôben nem tölthet be önkormányzati képviselôi tisztséget és helyi illetve körzeti mûsorszolgáltatónál vezetô pozíciót (2000. évi XCVI.
törvény a helyi önkormányzati képviselôk jogállásának egyes kérdéseirôl). Dr. Fonyó Roberta a celldömölki VI. választókörzet képviselôje és a Sárvári Média Kht. ügyvezetôje is. A bizottsági ülésen két képviselô nem, két képviselô pedig helyt adott az
összeférhetetlenségi indítványnak, egy képviselô
érintettség okán nem szavazott. A végsô döntést a
képviselô-testület fogja meghozni.
Lengyel László így fogalmazta meg véleményét: a
jogalkotó szándéka arra vonatkozhatott, hogy a
médiát mint önálló hatalmi ágat elválassza a politikától s a jogalkotástól. Nem szerencsés, ha egy választókerületben (adott esetben a Celldömölk–Sárvár választókerületrôl van szó) ugyanaz a személy
politikusként és médiaszemélyiségként is tevékenykedik.
»rea

Köszönettel nyugtázzuk, hogy az Alsósági Evangélikus Fiatalokért Alapítvány részére 89 675 Ft
felajánlás érkezett. Továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy adójuk 1%-át fogadni tudjuk. 18892877-1-18
A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai
száma: 0035.
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Új rovatot indítunk azzal a céllal, hogy a Kedves Olvasó
megismerhesse Kemenesalja gazdasági potenciálját.
Nem ismerünk sok új vállalkozást, illetve nem hallunk eleget a
nagyobbakról sem. A termelô vállalkozások adják a gazdaság
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létalapját. Nélkülük nincs munkahely, nincsenek állami juttatások: mert hiszen mindent, a terméket, a béreket, az állam
adóbevételeit a vállalkozások hozzák létre. Tiszteljük erôfeszítéseiket, figyeljünk rájuk, ismerjük meg gondjaikat, sikereiket!

Vállalkozás huszonhárom telephellyel
Tudtam a létezésérôl ennek a kis cégnek, hiszen korábbi munkahelyemen
volt velük kapcsolatom. A leginkább
azonban régi munkatársamra, Marsai
Lászlóné Ilire voltam kíváncsi, aki már
többször is hívott megnézni kis birodalmát. A cég neve benne van a telefonkönyvben: ILZSU Bt., Celldömölk,
Mátyás király utca. Meglepetésemre
egy takaros családi házat találtam, az
udvaron a szokásos mellékhelyiségekkel. Üzemnek nyoma sincs. Vendéglátóm arcán azonban nem tükrözôdött, hogy felszámolta volna a vállalkozását. Ellenkezôleg, örömmel
adott számot immár a 26 fônek munkát adó cég mindennapjairól.
» Ebben a családi házban mûködik a
vállalkozás?
– Bizony itt, az udvari épület két helyiségében. No, meg itt a szobában,
ami az ügyvezetôi, kereskedelmi,
bérszámfejtôi, titkársági iroda is egyben. Ugyanis magam töltöm be az
ehhez tartozó munkaköröket amellett, hogy a kinti helyiségekben is
dolgozom. Ott van a szabászat, minôség-ellenôrzés, csomagolás. A másik
helyiség pedig a raktár.
» És a varroda?
– Az ott van, ahol a huszonhárom
varrónô lakik: bedolgozó rendszerben
mûködünk.
» Honnan indultatok, hol tartotok
most?
– 1995. augusztus 15-én alapítottuk
a céget egy ismerôsömmel, aki már
nem dolgozik velünk. Akkor három
géppel, öt fôvel kezdtünk dolgozni az
után, hogy én a volt munkahelyemen
megelégeltem, hogy a megfeszített
munkám után más kap prémiumot.
Ha már dolgozom, látni akartam az

eredményét. Családi vállalkozásként
indult, lassan fejlôdtünk fel létszámban és termelési értékben is a mai
szintre. Indulástól fô profilunk a kesztyûvarrás: Bélés-, munka- divatkesztyûket egyaránt varrunk Meg minden
mást, ami jön: alsónemût, munkaruhát. Újabban nagyon mutatós vadászkesztyûket készítünk. Közel 40
üzleti partnerünk van, Magyarországon többek között Pécsre, Budapestre, Szombathelyre, Sümegre, Fonyódra, Jászberénybe, Debrecenbe, Gyôrbe szállítunk, de exportálunk Hollandiába, Ukrajnába és Romániába is
» Mi az alapvetô üzleti filozófiád?
– Az embereknek munkát kell adni.
Ha van munka, mi is boldogulunk.
Nem titok, nyereségesek vagyunk:
jelentôsen hozzájárulunk adónkkal az
ország és az önkormányzat bevételeihez. Ezen kívül az általunk foglalkoztatott 26 fônek nem kell segélyért
sorba állni. Nem minimálbérért dolgoznak nálunk: 80 ezer forint körüli

Kesztyûkészítés, munka-, divat-,
vadászkesztyûk és sálak

ILZSU Bt.
9500 CELLDÖMÖLK, Mátyás király utca 73.
Telefon: 06 95/421 133 Fax: 06 95/521 068
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az átlagkereset, 13. havi munkabért,
étkezési hozzájárulást fizetünk. Mindig van karácsonyi ajándék, és többször rendeztünk munkahelyi nyárbúcsúztató összejövetelt is. Évente 100
ezer forinttal támogatunk különféle
alapítványokat is.
» Megérte váltani, a kényelmesebb
beosztotti létet felcserélni a vállalkozás ezernyi gondjára?
– Egyértelmûen megérte. És nem
csak anyagilag. Szeretem ezt a munkát az összes gondjával, bajával
együtt. Napi 12–14 órát dolgozom,
évente legfeljebb egy hetet pihenek.
Egyelôre bírom, és – köszönve a kis
költségû bedolgozói rendszernek,
meg a kiváló minôségnek – még a
versenyt is álljuk. Pedig minden oldalról présben vagyunk: nagyon sok
az állam felé a kötelezettség, sok az
inkorrekt üzleti partner, nagy a körbetartozás. Egyre drágul az alapanyag – a legtöbbje már importból
való. A siker mégis a meghatározó,
ezért szép, amit csinálunk, amit csinál a családom, meg az a 26 ember,
akinek én jelentem a megélhetést.
Úton-útfélen a kisvállalkozások szükségességét és támogatását hirdetik…
» Van-e valami aktuális terved a jövôt illetôen?
– Még nem vettem igénybe támogatást, sôt még hitelt sem igazából.
Nem is nagyon tudom meg, mihez lehetne pályázni. Ha volna lehetôség,
én is átgondolnám: bôvítésre, új gépekre, piackutatásra szánnám a
pénzt. Bár nem álmom, hogy jóval
nagyobb legyen a vállalkozásom,
azért a folyamatos megújulást nekem
is biztosítani kell, hogy talpon tudjunk
maradni.
»KUSTOS LÁSZLÓNÉ
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Beszélgetés Lampért Gyöngyivel
A törvényi és jogszabályi változások,
az uniós követelményeknek való
megfelelés nem mindig kedveznek a
már jól mûködô, eredményeket felmutató intézményeknek. A változások mostanában hangsúlyozottan
érintik az oktatás területét, az egyik
olyan színteret, melynek kétségkívül
életünk egyik meghatározó szakasza.
A kistérség egyik oktatási központja,
az Eltérô Tantervû Tagozat, tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek tanulmányi elômenetelét segítette. Egy olyan központ volt, ahol a
gyermekek gyógypedagógusok segítségével szakszerû ellátást kaptak,
könnyített tananyaggal bár, de meg
tudták szerezni azon ismereteket,
amelyekkel esetleges továbbtanulási
szándékuk valóra válhatott. A Gáyer
Gyula Általános Iskola Gyógypedagógia Tagozatának vezetôjét, Lampért
Gyöngyit kértük meg, hogy meséljen
az iskoláról, az oda járó gyermekekrôl és az ott folyó, nem kis áldozatokat kívánó munkáról, valamint a tervezett integrációs törekvésekrôl.
» Mely gyermekek számára fontos
az Eltérô Tantervû Tagozat megléte
és mi az intézményben folyó munka
lényege?
– A másság elfogadása Magyarországon egyáltalán nem jellemzô. Tagozatunk több mint 30 éve mûködik Celldömölk és a kistérség tanulásban akadályozott tanulói számára, mégis csak
kevesen tudják, valójában milyen tevékenység folyik nálunk. A mi gyermekeink annyiban térnek el az átlagtól, hogy tanulásukban több segítséget igényelnek. Lassabban, korlátoltabban és differenciálatlanul fogják a
világot, mint ép társaik. A szóbeli instrukciókat nem értik pontosan. A gyermekek beszédére beszédhibák és kifejezési nehézségek jellemzôek, ezek
hatása a tanulásban is jelentkezik. Nehézségeik vannak a logikus gondolkodásban, elbeszéléseik összefüggése
és logikus sorrendje hibás, hiányos.
» Mit és milyen módon tanulnak a
gyermekek?
– Tantervünk az általános iskolai tananyag csökkentett része, amelyhez
speciális gyógypedagógiai módszereket, a tanulók egyéni képességeinek
megfelelô differenciált foglalkozást
alkalmazunk. Több a gyakorlati tevékenykedtetés és a szemléltetés, tan-

könyveink is érthetôbben taglalják az
egyes tananyagrészeket.
» Azt mondják, hogy a gyógypedagógusok kicsit érzékenyebbek, mint
pedagógus társaik. Mit jelent ez pontosan?
– Munkánk legfontosabb jellemzôje
a feltétel nélküli elfogadás, a jó személyes kapcsolat kialakítása. Így
gyermekeink biztonságban érzik magukat, elfogadják egymást is, ebben
a formában nem érzik másságukat.
Hozzánk ragaszkodók, sok szeretetet
kapunk tôlük. Napjaik kudarcok nélkül telnek, ami minden gyermek számára egész életére meghatározó.
» Hogyan telik el egy tanítási nap
Önöknél, milyen eredményekrôl tud
beszámolni, amire méltán büszkék a
gyerekek és pedagógusaik egyaránt?
– Az egyéni fejlesztésre építjük napi
munkánkat, kiegészítve számítógépes fejlesztô programok alkalmazásával. Így a gyerekek játszva sajátítanak el olyan készségeket, ismereteket, amelyek a tanulásban nélkülözhetetlenek. Az oktató munka mellett
a szabadidôs tevékenységek megszervezése is a fejlesztést szolgálja.
Szívesen vesznek részt zenés-táncos
foglalkozásokon, amivel az elmúlt
évek során sok megyei, sôt országos
versenyen is szép eredményeket értünk el. Tanulmányi versenyek terén
is minden évben elôkelô helyen végeztünk a megyei versenyeken, több
esetben pedig országos versenyen is
mi képviseltük megyénket.
» Mi várható a közeljövôben, mi lesz
a tagozat sorsa? És mi lesz a gyerekekkel?
– Ez a gyógypedagógiai rendszer
mindeddig jól mûködött. Jelenleg azt

tapasztaljuk, hogy a törvényi változások ellehetetlenítik a sajátos nevelési
igényû tanulók megfelelô fejlesztését, oktatását. Jelenleg 24 tanuló jár
hozzánk (volt idô, mikor közel 100 tanulónk volt), három csoportban folyik
az oktatás. A törvényi szabályozás
miatt egyre kevesebb gyereket helyeznek át, elôtérbe helyezve az integrált oktatást. Vagyis többségi általános iskolába irányítják ôket, ahol viszont nincs gyógypedagógus szakember, aki biztosítani tudná megfelelô
ellátásukat. Így a gyerekeknek sokszor képességeiket meghaladó követelményeket kell teljesíteniük, állandó kudarc éri ôket. Állandó stresszhelyzetben lesznek, ép társaik csúfol-

ják, kirekesztik, és éppen ebben a formában lesznek elkülönítettek. Kéthárom év múlva már olyan mértékû
lesz a lemaradásuk, melyet már nem
lehet behozni. A tanulásban akadályozottság súlyos pszichés problémákkal, magatartási zavarokkal társul. Az állandó rendetlenkedéssel pedig a jó képességû tanulókkal való
foglalkozás is lehetetlenné válik. Nap
mint nap szenved a gyerek, szenved
a szülô, s kérdésessé válik, hogy az általános iskolát el tudják-e végezni. A
továbbtanulásig pedig el sem jutnak.
» Mit lehetne tenni a már jól mûködô rendszer megmentésére, hogy
minden gyermek „egyenlô” esélyekkel alapozhassa meg az életét?
– Úgy érezzük, ezt a helyzetet minél
elôbb szakmailag rendbe kell tenni,
nem lehet takarékoskodni ott, ahol segítségre van szükség. Ha ez ebben a
formában marad, néhány év múlva
olyan káosz alakul ki, amit helyrehozni
nem lehet, és az a gyermekek egész
életét súlyosan károsítja.
»T.M.T.
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A nô a Bibliában
Egy mozgalom életében 120 év
nagy idô. Azt jelzi, hogy emberek
még ma is tudnak azonosulni azokkal a célokkal, amelyek egykor a
mozgalmat életre hívták. De mutatja azt is, hogy még nem szûntek
meg azok a körülmények, melyek
megváltoztatására egykor emberek szövetkeztek.
A Nôk Világ-imanapja 120 esztendôs. 1887 óta minden március elsô
péntekén (a Nônap tôszomszédságában) asszonyok gyûlnek össze
szerte a világon, hogy kifejezzék
összetartozásukat, szolidaritásukat
a világ közeli és távoli pontjain élô
asszonyokkal. Imádkoznak egymásért, és elgondolkodnak saját helyzetükön a Biblia fényében.
De mit is mond a Biblia a nôrôl, nô és
férfi viszonyáról?
A Biblia legelsô fejezetében, a Teremtés könyvében ezt olvassuk:
„Megteremtette Isten az embert a
maga képmására. Isten képmására
teremtette. Férfivá és nôvé teremtette ôket.”
Micsoda gyönyörû vallomás ez arról a
méltóságról, amely kivétel nélkül
minden emberé ezen a világon: Isten
képmásai vagyunk! És ezt a képmásvoltot nem a férfi hordozza (férfi-uralom) vagy a nô (nôi uralom), hanem
a kettô egymást kiegészítve, egymás
értékeit megbecsülve, az egymás

iránti szeretetben elmélyülve jelenítik meg a Teremtô akaratát ezen a
földön! Mint amikor egy kettétört,
nagyon értékes tányér darabjait egymáshoz illesztjük: kirajzolódik a rájuk
festett kép!
Ha figyelmesen olvassuk a Bibliát,
észrevesszük Istenben is ezt a kettôsséget: Ô hatalmával teremtette a
mindenséget. Törvényt ad, és büntet,
ha kell. De közben anyai gyengédséggel gondoskodik a világról. Életet
ad, és úgy fogad el bennünket, ahogyan vagyunk: „Elfeledkezhet-e csecsemôjérôl az anya? Ha elfeledkezne
is, én nem feledkezem el rólad. Tenyerembe véstelek be téged.”
A Biblia nagy alakjai között prófétanôk, királynôk, nagy feladatukat
felismerô feleségek és leányok jelzik:
Isten akarata ellen való minden uralomvágy a nemek között!
A közénk jött Isten-fiú, Jézus tudatosan szembeszállt korának elfogadott
férfi-uralmával, amikor a legtermészetesebb módon állt szóba asszonyokkal (a legbûnösebbekkel is), elhívta ôket tanítványai tágabb körébe,
barátai között tudta ôket, és megadta nekik azt a méltóságot, hogy feltámadásának elsô tanúi legyenek.
(Évtizedekbe telt, míg megértettem:
a házasságtörô asszonyt nem azért
büntetik a vallások jobban, mint a
férfit, mert kevesebbet gondolnak

Aranymise Jánosházán
2007. február 24-én, pappá szentelésének 50. évfordulójára emlékezve
aranymisével adott hálát Istennek
Pavlics István érdemesült esperes,
kanonok plébános. Aranymiséjén Veres András, a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspöke, majd Seregély István egri érsek köszöntötte az
ünnepeltet. A hívek részérôl Rába Tivadar, a Jánosházi Egyházközség világi elnöke méltatta Pavlics István
munkásságát.
A templomi szertartást követôen a
jánosházi Szent Imre Általános Iskola
tornatermében hangzottak el köszöntések és ünnepi mûsor az iskola
tanulóinak, az egyházközség énekkarának és a Karitász asszonykórusának
közremûködésével.
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róla – hanem azért, mert többet! Feltételezik róla, hogy a közösség – a
család – érdekeit a maguké elé képesek helyezni – és hogy ezen Isten áldása nyugszik…)
Az Istentôl elszakadni akaró, megsebzett emberiség nôi jelképe Éva. S
az Istenhez visszatalált, az Ô akaratát
szenvedéseken át is elfogadó nô jelképe Mária, aki táplálta Fiát, és elkísérte ôt keresztúton, egészen a Golgotáig.
Minden évben, immár 120 éve március elsô hétvégéjén összegyûlnek
imádságra a nôk szerte a világon,
hogy egymásért imádkozzanak. Így
volt ez Celldömölkön is, ahol a Református Gyülekezet imatermében jöttünk össze minden felekezetbôl,
hogy a távoli latin-amerikai ország,
Paraguay asszonyainak hangjaira és
képeire figyelve könyörögjünk értük
és magunkért.
Tudom, messze van még az az idô,
amikor megvalósul Isten bibliai álma
bennünk, férfiak és nôk egyenrangú,
szeretetteljes együttélésében. Hiszen
tanulmányaimból tudom, hogy a középkorban még az sem volt mindenki számára egyértelmû, hogy a nônek
van-e lelke, és jártam a világnak
olyan részein, ahol még ma is többre
tartanak egy igavonó ökröt, mint egy
nôt. De biztos vagyok abban, hogy Isten akarata szerint való, ha mi nôk
felismerjük tôle kapott értékeinket,
azokat megôrizzük, és továbbadjuk
lányainknak, unokáinknak.
»KOVÁCSNÉ TÓTH MÁRTA

A nagycsaládból származó fiatal káplán útja nem volt töretlen. Papi hivatásától eltiltották egy idôre, titokban
vállalta a szolgálatot. 1964 óta Jánosházán végzi lelkipásztori munkáját,
de Kemenespálfán és Zalaerdôdön is
hirdeti az igét. Felújította a templomokat, 1993-ban megalapította Jánosházán a Szent Imre Általános Iskolát. A közösségformálás is fontos számára: támogatta a karitász, a cserkészcsapat és a családközösség elindulását. Tevékenységeiért 1997-ben
Vas Megye Közgyûlése kitüntette.
Pavlics István plébános, mindenki
Tisztelendô Bácsija Szent Ágoston bölcsességét vallja: „Senki se merítsen
csupán a saját szívébôl, amikor beszél;
és senki se bízzék saját erejében…
mert Krisztustól van az a bölcsességünk, hogy az igazságot okosan hirdessük, és ôtôle van az erônk is…”
»LOSONCZ ANDREA
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Nyelvünkben élünk – Dénes Kitti sikere
2006-ban hirdette meg a Fazekas Mihály Fôvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium a Nyelvünkben
élünk címû magyar nyelvi kommunikációs versenyét. A vetélkedôn 7. és
8. osztályos tanulók vehetnek részt.
Az iskolai fordulót követôen a megyei megmérettetésen Dénes Kitti,
7. a osztályos tanuló képviselte az iskolát. A megyei versenyen 60-ból
egy tanuló jutott tovább az országosra, ezt a helyet Kitti szerezte meg.
A komoly megmérettetésen írásbeli
és szóbeli feladatokat kellett megoldania, ami bizony komoly elôkészületet igényelt, hiszen a verseny célja
a lakóhely, a régió nyelvi sajátosságainak, néphagyományainak, kulturális és természeti jellemzôinek megismerése. Kitti és felkészítô tanára,
Bálintné Wendler Ágnes két népi
mesterséget választottak, a pék és

molnár mesterséget, amely vidékünkön képviseltette magát. Kitti elmondta, hogy sokat tanult a felkészülés folyamán, hiszen megismerkedett a kovászkészítéssel a sütési fo-

lyamattal, annak szakkifejezéseivel.
A versenyen a molnárok munkáját ismertette: elmondta, hogy a malom
lényege a kôjárat, hogy a világ elsô
mûmalmát Magyarországon építették, viszont ennél már hengereket alkalmaztak, innen az elnevezése is:
hengermalom. Kitti szép eredményét
komoly gyûjtômunka elôzte meg,
melyben sokat segítettek a helyi
könyvtárosok. Az országos döntôre,
melyet május 11–12-én rendeznek,
az említett két mesterségen túl még
egy harmadikról is ismereteket kell
szereznie. Bálintné Wendler Ágnestôl
megtudtuk, hogy habár az iskola
minden évben indít gyerekeket erre
a versenyre, ilyen szép eredményt
mindeddig nem sikerült elérniük.
Gratulálunk, és szurkolunk a további
jó szereplésért!
»LOSONCZ ANDREA

Országos elsô helyezett Te meg én
Az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola növendékei folyamatosan szép eredményeket érnek
el a különbözô szintû és rangú versenyeken.
A legfrissebb sikert Bejczi Máté könyvelheti el magának, aki a március 8.
és 11. között Kisújszálláson megrendezett országos zeneiskolai kürtversenyrôl elsô helyezéssel tért haza. A
zeneiskola növendékei rendszeres
vendégei a magas rangú kürtversenynek, ilyen elôkelô helyezést azonban
most elôször sikerült elhozni. Az alföldi kisvárosban háromévente gyûlnek
össze a kürt legifjabb tehetségei,
hogy országos szinten mérjék össze
tudásukat. Az idei, kilencedik alkalommal zajlott versenyen az ország
negyven zeneiskolájának növendékei
képviseltették magukat. Ezt a megmérettetést megelôzte egy megyei
válogató Szombathelyen, ahol négy
megye 19 versenyzôje vett részt. Máté itt elért magas pontszámával bekerült az országos versenyre indulók közé. Kisújszálláson pedig korcsoportjának legifjabb indulójaként a legjobbnak bizonyult. A szép helyezés alapján az ifjú kürtössel egy gyôri stúdió
CD felvételt is készít.
Emellett zongorakísérôje, aki egy
személyben édesanyja is, Bejcziné

Németh Tünde zongorakísérôi különdíjban részesült. Máté felkészítô tanára Kovács Róbert, akinek tanítványai évek óta szép sikereket érnek el
a zenei versenyek terén. Az intézmény büszke arra, hogy a ma már
magasabb szintû zenei tanulmányokat folytató növendékeik még most
is öregbítik az alapokat megadó iskolájuk hírnevét.

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
Pódium Bérlet sorozatának utolsó elôadására került sor március 10-én, az Apáczai Kiadó nagytermében. Ezúttal Détár Enikô és Rékasi Károly színmûvészek mutatták be Te meg én címû zenés mûsorukat. Az esten magyar és külföldi szerzôk verses, prózai, zenés mûvei egyaránt szerepeltek.
Elôadásukban az élet fontosabb eseményei elevenedtek meg, az elhangzott versek, dalok, prózai
szövegrészek által. A válogatásban József Attila,
Petôfi Sándor, Móricz Zsigmond, Ady Endre, Juhász
Gyula, Robert Burns legismertebb költeményeibôl,
svéd gyermekverseket, táncdalokat, valamint a
Kabaré, és A padlás c. musicalbôl részleteket hallhattunk. A színészházaspár elôadásában a jól ismert versek más megvilágításba kerültek, ugyanis
az idô múlásával egyre komolyabb arcukat, és a
megjelenített mûvek egyre mélyebb jelentését
tárták fel, hogy aztán a végére megjeleníthessék
az est mély drámaiságát. Egy életúton végighaladó, mindig a megfelelô gondolat-töredéket odaillesztô mûsornak lehettek tanúi a közönség soraiban ülôk.
»REINER A.

»REINER ANITA
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Kölyökrejtvény gyerekeknek
Kedves Gyerekek!
A 2007. február 23-i rejtvényünk helyes megfejtése: 1.
játszótér és 2. bújócska. A helyes megfejtôk közül Lórántfy
Ebben a rejtvényünkben egy népszerû sporteszköz nevét
rejtettük el, amelyet az enyhe idô miatt már bizonyára
többen is használtatok. A szavakat és betûcsoportokat írjátok be a megfelelô helyre, és megkapjátok a megoldást.
Kétbetûsök: AR, ÓK
Hárombetûsök: AAF, FÖL, IKA, ÓRA

Kolos, Mesteri, Petôfi u. 12. nyert egy egésznapos fürdôbelépôt a celldömölki Vulkán Fürdôbe. Gratulálunk!
A beküldési határidô: április 13.

A
B
B
A

Négybetûsök: ÁRTO, BALF, ÉKES, ÉTEL, FERI, IRAK, IRÓN,
KIRE, LESI, NYÁR, ÖLFA, SACI, TIBI, TOTO
Ötbetûsök: AKART, OKTAT, ÖNGOL
Hatbetûsök: FARKAS, KÖLYÖK, LEOSON
Hétbetûsök: KISBIRÓ
1

2

3

4

5

6

8

7

9

1
10

11

12
7

14

13
16

17

15

18

19
2

20

21

22

23
10

24

25

26

3

27

5

28

29

30

31

9

11
32

33

34

35
4

6
36

38

37
40

41
8

németh péter
vörösmarty úti óvoda napraforgó csoprt
10

39

Ebben a rejtvényben egy, számotokra kedvelt filmszereplô nevét kell megtalálni. A megfejtést a hagyományos
rejtvény négyzeteiben számmal jelölt betûk adják.
Jó szórakozást!
Vízszintes: 1. Erôkifejtés vezényszava 7. Pl. Móra Ferenc
10. Mûszerész 11. Nem emitt 13. EVU 14. Fadarabbal rögzít 15. Névelô 16. Méter 17. …, hanem az a másik (két
szó) 20. A szobába 22. Nulla 24. Esô ellen használjuk 27.
Római 3 28. Becézett Valéria 29. Állóvíz 32. Csendben kapál! 34. Becézett Teodóra 36. Bárányka 38. Sír a pólyás
40. Mûvészi alkotás (testkép) 41. Magát elôtérbe helyezô
Függôleges: 1. Ezen a télen ilyet nem építhettetek 2. Alattomos (támadás) 3. Már nem érdekli 4. Busaszelet! 5. A
többes szám jele 6. A tyúk párja 7. A viola része! 8. Részvénytársaság 9. Névutó 12. Réti 14. Éremszélek! 18. Határozatlan névelô 19. Imre 21. Nôi név 23. A méter milliomod része 25. Ki a fényre 26. Nem téged, hanem … 30.
Irodalmi mû 31. Mura partjai! 33. Lyuk, népiesen 35. Kaukázus része! 36. Bánat 37. Káté! 39. Szelíd rôtvad, de fordítva!

Kedves Gyerekek!
Most néhány találós kérdéssel kedveskedünk Nektek!
– Mikor van fejetlenül a molnár a
malomban? (Amikor az alakon kihajol)
– Mit vesz az ember legtöbbet a piacon? (Lélegzetet)
– Melyik kérdés az, amelyre ha igennel válaszolunk, nem mondunk
igazat? (Alszol?)
– Mindig nyílik, de sohasem virágzik.
Mi az? (Ajtó)
– Tó vizében lépeget; Békák veszedelme; Békát fog és messze néz;
Fél lábon merengve. Mi az? (Gólya)

– Egy fán ül tizenkét veréb. Ha a vadász egyet lelô közülük, hány marad
a fán? (Egy sem, mert a többi elröpül)
– Olyan, mint egy falevél, ide-oda
lebben, napsütötte réteken s jó
szagú szelekben. Lábujjhegyen
követed, rászáll egy virágra, felé
kapsz, és ámultan pillantasz utána. Mi az? (Pillangó)
– Két lándzsa közt, mint a pehely,
fent lebeg egy virágkehely. Mi az?
(Tulipán)

– Szereted, vagy nem szereted, ha
megeszed – megkönnyezed. Mi az?
(Hagyma)
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Megkérdeztük
» válaszoltak

O L D A L

Érdemes mûvelni a kiskertet?

»kérdez: reiner anita

»fotó: völgyi lászló

Péter Ferenc

A ház körül nincs, de a Ság hegyen van szôlôm, veteményesem. A fôzéshez, étkezéshez
szükséges alapvetô dolgokat
termelem meg kertemben. Elsôsorban saját részre, és vidéken élô gyermekeimet is
igyekszem ellátni, így segítek
rajtuk. Szeretek kint a szabadban ténykedni. A szôlôt már
megmetszettem, és a magvakat elvetettem. Azt gondolom, hogy még mindig megéri
kertészkedni, mert a boltban
drágábbak a zöldségek, gyümölcsök. Igaz, hogy így is be
kell fektetni bizonyos összeget, de megéri.

Molnár Miklós

Családi házban lakom, nem
nagy kert tartozik hozzá, de a
mindennapi használatra szükséges mennyiséget mindig kitermelem belôle. A hosszú
hétvége napjait használtam ki
a tavaszi kerti munkák elvégzésére. Megmetszettem a
szôlôt, feleségem pedig elvégezte a veteményezést. Zöldséget, sárgarépát, többféle
hagymát ültettünk. Amíg a
kertben szedhetô zöldségek,
gyümölcsök kitartanak, addig
nem kell a boltban vásárolni.
Akinek nincs sok zöld árura
szüksége, annak jobban
megéri boltban megvenni.

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

01. vasárnap
02. hétfô
03. kedd
04. szerda
05. csütörtök
06. péntek
07. szombat
08. vasárnap
8.00-tól 09. hétfô
10. kedd
11. szerda
12. csütörtök
13. péntek
14. szombat
15. vasárnap
16. hétfô
17. kedd
18. szerda
19. csütörtök
20. péntek
16.00-tól 21. szombat
22. vasárnap
23. hétfô
24. kedd
8.00-tól 25. szerda
26. csütörtök
27.péntek
28. szombat
29. vasárnap
8.00-tól 30. hétfô

Dr. Kovács Larisza
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Palatka János
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Mojzes Szonja
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Palatka János
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Márton Katalin
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Gájer Tatjana
Dr. Kovács Zotán
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Mojzes Szonja
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Kovács Larisza
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kassas M. Khaled

Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Karádí Ferencné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Karádi Ferencné
Horváth Katalin

az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Szabóné
Kiss Mariann

Betegségem miatt kicsit elmaradtam a tavaszi munkálatokkal, de a hosszú hétvégén
sikerült pótolnom. A szôlô és a
gyümölcsfák metszése már
korábban megtörtént. Zöldséget, burgonyát ültettünk, a
primôröknek pedig fóliasátrat
szeretnénk felállítani. A saját
termelésû, vegyszer nélküli
terményeknek vagyok híve,
ezért inkább dolgozom értük a
kertben, minthogy boltban
vegyem meg ôket. Igaz, hogy
az öntözésre használt csapi víz
és a magok drágák, de így
legalább tudom, hogy mit
eszek.

Pôdör János

A Ság hegyen van birtokom.
Mivel a január egészen tavaszias volt, a metszési munkákat már akkor elvégeztem. A
permetezésen, gyomirtózáson, rotáláson is túl vagyok. A
borsót is már januárban elvetettem, a sárgarépát, zöldséget februárban. Még a borfejtés és palackozás van hátra.
Sok munka adódik a kertben,
de aki otthon rendszeresen
fôz, annak megéri mûvelni.
Ha nem is tud teljes egészében bioterméket elôállítani
az ember, minimális permetszer használatával megközelítheti azt.

De nehéz az iskolatáska…
Rendhagyó szülôértekezletben volt részük azoknak a szülôknek, akik részt vettek a Vörösmarty úti tagóvodában két
elôadáson. Elôször dr. Bene László gyerekorvostól hallhattunk a
gyermekbetegségekrôl, megelôzô lehetôségekrôl és a védôoltásokról. Majd Gyürüsi Sándorné fejlesztôpedagógus elôadásában az iskolaérettségi szint mutatóiról. Megtudhattuk, hogy mi
mindenre kell odafigyelnünk, hogy gyermekeink iskolaérettségérôl beszélhessünk. Általában a mentális képességeket tartják fontosnak, de ugyanilyen jelentôs gyermekeink érzelmi illetve fizikai állapota is. Úgy gondolom, hogy közös erôvel (szülôk-óvónôk-gyermek) a maximumra törekedhetünk iskolakezdésig. Értékes dolgokkal lettünk gazdagabbak, köszönöm a
szülôk nevében: Nagy Mária

Versenyfelhívás
Versmondó versenyt hirdet a Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány és a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár. A
vetélkedôt két kategóriában hirdetik meg:
– 14 év alattiak és
– 14 év felettiek számára.
Kötelezô versként egy Dukai Takách Judit bármely versével, választott versként pedig egy Vas megyéhez kötôdô költô alkotásával készülhetnek a jelentkezôk.
Jelentkezési határidô: 2007. április 10. A versenyt április 13-án,
a Gáyer Gyula Általános Iskolában rendezik a szervezôk.
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Két sima vereség
Celldömölki VSE Mávépcell – Gyirmót SE
0-2 (0-1)
Celldömölk, 350 nézô. NB II-es labdarúgó-mérkôzés, vezette Szilasi Sz.
(Szalai, Kiss)
Celldömölk: Szép - Sallér, Palkovics,
Balogh, Fábián (Lakatos 63.) –
Zsömlye, Manganelli, Gombos, Németh A.(Marius 65.) – Venczel,
Fonnyadt. Edzô: Szentgyörgyi József
Gyirmót: SÁNTA – Pék, Földes, Horváth, Tóth A. – Varga (Bieder 84.),
Szabó, Török, Nagy (Németh 65.) –
Oross, GRANÁT (Tóth N. 71.). Edzô:
Hannich Péter
Góllövô: Granát (34. és 57.)
A 21. percben Zsömlye alapvonaltól
visszagurított labdáját Manganelli lövi
kapura, Sánta szögletre ment. A beívelt
labdát röviden mentik a vendégvédôk,
de Palkovics életerôs lövését ismét
menti a jó napot kifogó Sánta.
A 34. percben egy a hazai védôkrôl
lecsorgó labdával Granát lép ki és a

kapu bal oldalába helyezi csapata elsô gólját. (0-1).
Az 57. percben a gyirmóti 16-osnál
veszítjük el a labdát, Varga egybôl indítja negyven méteres átadással
Granátot, aki a rosszul helyezkedô
belsô védôktôl nem zavartatva,
ügyesen átemeli a labdát Szép Tamás
felett (0-2).
A 67. percben újabb eredménytelen
tûzijáték a vendégkapu elôtt, elôször
Venczel kerül ziccerbe, de 10 méterrôl
Sántába lövi a labdát, a kipattanóból
Fonnyadt, majd Palkovics ismételhet,
de a kapus mindkétszer a helyén.
Bodajk FC Siófok-Celldömölki VSE
Mávépcell 3-0 (0-0)
Siófok, 250 nézô. NB II-es labdarúgómérkôzés, vezette Herbály (Tóth A.,
Schuszter)
Siófok: Hegedüs L. - Ambrus,
Miklósvári, Forgács, Köntös – Eugene,
Sipos K., Kecskés (Disztl M. 46.),
Melczer ( GAJDA 25.) – KANTA SZ.,
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FÜLÖP Z. ( Tusori 76.). Edzô : Botos
Antal
Celldömölk: SZÉP – Sallér, Lakatos, Balogh, Gombos – Zsömlye, Palkovics
(Gyôrvári 73.), FONNYADT, Németh A.
(Tóbiás 73.) – Marius, Venczel. Edzô:
Szentgyörgyi József
Góllövô: Gajda (48.), Kanta Sz. (65.),
Fülöp Z. (74.).
Arra azért nem lehetett számítani,
hogy repülôrajtot vesz a celli csapat
tavasszal a kiesés elleni küzdelemben,
de azért arra sem, hogy két meccs
után rúgott gól nélkül, öt kapott góllal
várhatja az élmezônybe tartozó következô két ellenfelét a Barcs és a Haladás gárdáját. Ráadásul az alsóház néhány csapata megtáltosodott (Budaörs, Soroksár, Kaposvölgye), így a
biztos bennmaradást jelentô 13. helytôl, már nem kettô, hanem nyolc pont
távolságra kerültünk. Természetesen
még semmi nincs veszve, de tudatosulnia kell, hogy ennél keményebben
kell odatenni magunkat ahhoz, hogy
ne csak a pofozógép hálátlan szerepét
játsszuk a bajnokság hátralévô idôszakában.
»dotto

Eötvös-csapat az országos fináléban
Ismét sikeresen szerepelt a labdarúgó diákolimpiai küzdelmekben az
Eötvös Loránd Általános Iskola csapata. A február 20-án Bükön megrendezett megyei teremlabdarúgó döntôn
meggyôzô teljesítménnyel utasították maguk mögé ellenfeleiket a celli
fiúk, annak ellenére, hogy már a csoportmérkôzések során találkoztak az
ôsriválisnak tekintendô Sárvárral és a
komoly játékerôt képviselô körmendi
csapattal. A csoportmérkôzéseken
nyújtott száz százalékos teljesítmény
döntôt ért, ahol két lényegesen könynyebb ellenfelet (Ják és a Szombathelyi Váci iskola) gyôztek le könnyed,
helyenként látványos játékkal. Kazári
József edzô értékelésében kiemelte a
csapategység ereje mellett Hanzl
Máté gólerôsségét, és Boznánszky
Gábor remek szervezô játékát, gólpasszait. A Kecskeméten március 1011-én rendezendô országos döntôben már igazi kemény ellenfelek vártak a fiúkra, ahol a húsz csapatot felvonultató mezônyben nem volt
egyetlen könnyû mérkôzés sem. A
sorsolás közepesnek volt mondható,
bár a Szeged, Tatabánya, Baja, Salgó12

tarján négyesnél erôsebb ellenfeleket is kaphattak volna a fiúk. A megyei forduló gólerôs játéka elmaradt,
és Fortuna istenasszony sem fogadta
kegyeibe a játékosokat. Volt olyan
mérkôzés, ahol tíz fölött már nem
számolták a kimaradt ziccereket. Így
szinte törvényszerû volt, hogy nem
sikerült a csoportból tovább lépni, és
helyezetlenül zárták az országos döntôt az Eötvös focistái. Kazári József

edzô ennek ellenére elégedett volt
az utolsó három mérkôzésen mutatott játékkal, kiemelve, hogy a sportban a gyengébb szereplést is emelt
fôvel kell elviselni. A kecskeméti sportcsarnok fölött egy Hemingway idézet
fogadja az érkezôket, mely nem szolgál különösebb kommentárra: „A sport
arra tanít, hogy becsületesen gyôzzünk
és emelt fôvel veszítsünk. A sport tehát mindenre megtanít.”
»EREL

állnak:
kazári józsef edzô,
kovács kristóf,
hanzl máté,
szabó bence,
rosta szabolcs.
guggolnak:
taliszter krisztián,
boznánszky gábor,
horváth ákos,
kondics richárd
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» V E G Y E S
CVSE-Mávépcell-Vörsas III. – Vonyarcvashegy SE 16:2
Celldömölk, március 11., NB III-as bajnoki mérkôzés. A mieink alapos
revansot vettek az ôszi döntetlenért.
Gyôzött: Fehér László 4, Máthé Gyula 4,
Tamás László 3. Orbán Renátó 3, a
Fehér-Tamás és a Máthé-Orbán páros.

A bronzéremért játszhatnak
Mint azt korábban megírtuk, Európa egyik
legrangosabb csapatát kapta ellenfélnek
a Szuper Kupa döntôjébe jutásért a celldömölki együttes. A mieink a harmadik
helyért játszhatnak.
PTE-PEAC – CVSE-Mávépcell-Vörsas 1:6
Pécs, március 11., extraligás mérkôzés.
Párosok: Zombori-Laczkó – LindnerMolnár 0:3. (0:1). Elsô egyéni kör: Lackó – Molnár 0:3, Csölle – Lindner 0:3,
Zombori – Varga 1:3. (0:4). Második
kör: Laczkó – Lindner 0:3, Zombori –
Molnár 3:2, Csölle – Varga 1:3. (1:6).
Gyôzött: Lindner Ádám 2, Varga Zoltán
2, Molnár Krisztián 1 és a LindnerMolnár páros.
Csapatunk – a várakozásnak megfelelôen – könnyedén söpörte be a kötelezô gyôzelmet Pécsett.
CVSE-Mávépcell-Vörsas – Kecskeméti
Spartacus 6:1
Celldömölk, március 16., extraligás
mérkôzés.
Párosok: Lindner-Molnár – MagyarVajda 3:0. (1:0). Elsô egyéni kör: Varga
– Marsi 2:3, Molnár – Vajda 3:1,

Lindner – Magyar 3:1. (3:1). Második
kör: Varga – Vajda 3:1, Lindner – Marsi 3:0, Molnár – Magyar 3:2. (6:1).
A vártnál simábban nyert a celli gárda a tavalyi bajnok ellen.
Gyôzött: Lindner Ádám 2, Molnár
Krisztián 2, Varga Zoltán 1 és a
Lindner-Molnár páros.

CVSE-Mávépcell-Vörsas III. – Zalakaros SE
12:6
Celldömölk, március 17., NB III-as
mérkôzés. A két páros megnyerése
után csapatunk tartotta az elônyt, és
végül is magabiztosan nyert.
Gyôzött: Fehér László 3, Máthé Gyula 3,
Orbán Renátó 2, Balázs Béla 2, a FehérBalázs és a Máthé-Orbán páros.

CVSE-Mávépcell-Vörsas II. – Dombóvári
VMSE 12:6
Celldömölk, március 11., NB II-es bajnoki mérkôzés.
A nagyszerûen játszó celldömölki
együttes a vártnál simábban nyert a
jó képességû Dombóvár ellen.
Gyôzött: Vimi Roland 4, Teket Attila 3,
Ölbei Péter 2, Lukács Balázs 2 és a
Vimi-Teket páros.

Sz.Vízéptek III. – CVSE-Mávépcell-Vörsas
IV. 5:13
Szombathely, megyei felnôtt CSB.
Gyôzött: Balázs Béla 4, Csupor Máté 3,
Rodler Gábor 3, Talián Csaba 2 és a
Balázs-Rodler páros.

CVSE-Mávépcell-Vörsas II. – Hévíz SK 14:4
Celldömölk, március 17., NB II-es
mérkôzés.
Csapatunk félgôzzel is simán nyerte a
mérkôzést.
Gyôzött: Vimi Roland 4, Ölbei Péter 3,
Teket Attila 3, Lukács Balázs 3 és a
Vimi-Teket páros.

CVSE-Mávépcell-Vörsas IV. – Jeli SE I. 14:4
Celldömölk, megyei felnôtt CSB.
Gyôzött: Balázs Béla 4, Csupor Máté 4,
Talián Csaba 4, Horváth Árpád 1 és a
Balázs-Horváth páros. »VÖLGYI LÁSZLÓ

EGYET FIZET, KETTÔT KAP
AKCIÓ A VULKÁN FÜRDÔN!

Új

»Kemenesalja

Március 19-tôl 31-ig minden szauna szolgáltatást vásárló kedves
vendégünk a TERMÁLVIZES JAKUZZIT INGYENESEN HASZNÁLHATJA!

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Március 25-tôl frissítô jakuzzi kádfürdôk
400–900 forintos bevezetô áron!

megjelenik kéthetente
felelôs kiadó:

Bakó István

Celldömölk, Sport utca 8.
Tel.: 95/525-070
Nyitva: naponta 9-tôl 20 óráig
(pénteken és szombaton 21 óráig)

felelôs szerkesztô:

Györéné Losoncz Andrea
szerkesztôség:

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

hirdetésszervezô:

Nagy Antal (06 70/338-9880)
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

ISSN 0865-1175

A fenti tócsa kb. 8 éve díszíti a Vörösmarty óvoda bejáratát. Keresünk
olyan alagút- és metróépítésben jártas szakembert, aki ezt a nem mindennapi mûszaki problémát képes
megoldani…

ÜDÜLÉSI CSEKKET ÉS EGÉSZSÉGKÁRTYÁT ELFOGADUNK!
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Mementó egy emberért, egy korszakért
EGY „FIGURA” A NYOLCVANAS ÉVEKBÔL: KAMONDI ISTVÁN (1962–2007)
Egy magas, egyenes tartású, barátságosan lágy, mély hangjával bizalmat
sugárzó „figura”, Kamondi István
egykor Celldömölk jellegzetes alakja
volt. Farmernadrág, feltûrt gallérú fekete bôrzakó, zsebeiben egy doboz
Symphonia (leginkább ezt szívtuk akkoriban) és valamilyen szakadttá olvasott verseskötet. Így tûnt fel a kisváros legkülönbözôbb színterein a
nyolcvanas évek elején (nekem fôként ez az idôszak maradt meg belôle), amikor egy laza szervezôdésû,
fôként kamaszokból álló baráti kör
középpontja lett. Nem vezére a társaságnak, hanem – az ô mindenkihez
megkülönböztetett figyelemmel és
ôszinte érdeklôdéssel odaforduló
kedvességével – maga a barátság,
mely személyében összefûzte a különbözô „figurákat”.
A „figura” kulcsfogalom volt közös
szótárunkban. Mindazt a figyelemre
méltó különösséget és egyediséget
jelezte egy-egy emberben, mellyel
összetéveszthetetlenül kiemelkedhetett saját szürke hétköznapi személyiségébôl, s a szürke celldömölki
hétköznapokból. Ezt vadásztuk lázasan kocsmai beszélgetések, történetmesélések során minden emberben, de senki sem olyan odaadással,
szinte geológiai türelemmel, mint ô.
Egy-egy jó mondat, aforizmaszerû
igazság, vagy érdekes történetrészlet így emelte ki a beszélôt, s vele a
helyszínt a fojtogató banalitásból.
Mindez csak az egyik módszer volt,
hogy elviselhetôvé tegyük, átpoetizáljuk a látványosságokkal, említés-

re méltó eseményekkel már akkor
sem kecsegtetô, turisták és külföldiek által nagy ívben elkerült kisvárost. Ugyanezt a költôi átformálást
valósították meg az ô színészi gesztusai, melyekkel mintegy megakasztotta az éppen folyó beszélgetést
vagy cselekvést. Ilyenkor elég volt a
hirtelen megállás, a váratlan ujjfelmutatás, az elnémulás, a mindennapi folytonosságának pillanattá merevítése. Ezekben a paródiát és patetikusságot elegyítô mozdulatokban,
hangsúlymódosításokban jelentôssé
vált a jelentéktelen és jelentéktelenné a jelentôs. Állandó városban való
kószálásaink során, mellyel saját
mentális térképünket megrajzoltuk,
Kamondi úgy használta az éppen
adott helyszínt, mint valami színpadot. A kószálás, téblábolás tevékenysége révén, akárcsak kedvenc költôje, Baudelaire számára Párizs,
megelevenedett a versélményeink
szemüvegén át látott kisváros. A
fôbb csomópontokat természetesen
fôleg a különbözô kocsmák jelentették, ezek a mindennapok egysíkúságából a menekülés közvetlenségét
sugalló, államilag támogatott „költôi” lehetôségek, de fontos hely volt
még a Liget, vagy éppen a vasútállomás. A vasútállomás, amely szimbolikus térként testesítette meg életünk átlényegítésének reményét, az
elvágyódást „mindegy hová, csak innen el”, Kamondinál talán éppen
Baudelaire jegyében. Ahogy ott álldogáltunk gyakran, nézve az elindulókat és érkezôket, mégis mindig

Helyi szervezeteink életébôl…
Kedves Olvasó!
Vasárnap volt az MDF tisztújító Országos
Gyûlése. Ennek apropóján elmesélem,
hogy valamennyi addigi elnökválasztás
utáni köszöntôn a Ság hegyi olaszrizling
ott volt a poharakban. Így történt ez most
is.
Szeretném, ha csapatot építhetnénk 1989.
március 30., a celldömölki MDF megalakulása után újra. A tenni akaró középosztályt
kérem, segítsen. Nem fogadhatjuk el a
kétpárti populizmust. Tisztelettel átnyújtom Dávid Ibolya gondolatait.
»Szita Antal, a celldömölki MDF alapítója
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A Magyar Demokrata Fórum nevében üdvözlöm az Új Kemenesalja olvasóit!
Bízom abban, hogy március 15-e békés,
politikai csatározásoktól mentes ünnepléssel telt. Higgadtságra azonban a hétköznapokon is szükség van. Magyarország békére vágyik, a nemzet fejlôdni és gyarapodni
akar. Az MDF ezért sürgeti a politikai erôk
közötti párbeszédet és együttmûködést –
nem csak a nagypolitikában, hanem az önkormányzati munkában is. Celldömölk – Kemenesalja központjaként – sok kihívással
áll szemben, mellyel összefogás, párbeszéd
nélkül nem lehet megbirkózni.

ugyanazt a Szentmihályi Szabó Péter
verset idézte, mintegy „rácitálva” a
látványra: „Komfortos cellánk falain
túl / még ott reszket a Lehetôség, /
ma még minden vonat indul, / a
szélmalom keresi hôsét / most csak
választani kéne, / csak nyugalom
kéne nagyon, / nem füstre, magányra, boros éjre, / csak átlépni e rongy
falakon, / választani azt, aki választ,
/ és szeretni azt, ki szeret, / minden
kérdésre adni választ, / üzenetre
tisztes üzenetet.”
Akirôl beszélek, nem alkotott maradandót. Ez a költészet, amit számunkra, a barátai számára játszott el, nincs
leírva. Tulajdonképpen semmi. Elmúlásra ítélt illanó mozdulatok, események, gesztusok. Csupán egy „figura”
egykori élete, és a mi egykori életünk. Tudom, a halál esélyt ad, hogy
mindenki, életének feledése elôtt
egy pillanatra feledhetetlenné, jelentôssé váljon, poétikusan megszépüljön. A halál azonban nem mindig jó
költô. Tanúbizonyság erre a számtalan könnytôl vizenyôs, érzelgôs
visszaemlékezés és nekrológ, mely
minden emberbôl elôcsalhatja a lappangó fûzfapoétát. Kamondi István
„figurája”, tragikusan rövidre szabott
élete ellenére, megtilt minden önsajnáló ellágyulást, hogy méltók lehessünk erre az utolsó szándéktalan,
fájdalmas költôi gesztusára, mellyel
utólag még egyszer átvarázsolja valamikori hôsiesen unalmas kamaszkorunkat és ezt a poros kisvárost.
Kamókám, kösz mindent! Szevasz.
»NAGY ANDRÁS

Ehhez közös kapocs, összetartó erô lehet a
Ság hegyi szôlômûvelés hagyománya, az
évszázadokra visszanyúló Mária-kultusz,
ahogyan a kistérségi oktatási központ fejlesztésének igénye is.
A város, a térség felemelkedéséért a politikusokon kívül a középosztály tagjai is sokat tehetnek. Ôk azok, akik becsületes
munkával, vállalkozó szellemmel, innovációs készséggel, a közösségért és környezetért való tenni akarással, adó- és járulékbefizetéssel eddig is a legnagyobb mértékben járultak hozzá az ország mûködôképességéhez. Tehetségük, tudásuk, teljesítményük nélkül nincs felemelkedés.
Köszönöm erôfeszítéseiket!
»Dávid Ibolya, az MDF elnöke

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 Ft
„B”/1. sz. lakás 1+2x1/2 szoba 54,05 m2 12.247.730 Ft
„B” /4. sz. lakás 1+10/2 szoba 44,79 m2 9.853.800 Ft

GARÁZS ÁRAK:
1.832.495 Ft-tól – 2.565.492 Ft-ig

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

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

GYERMEK ÚSZÓTANFOLYAM FOLYTATÓDIK
2–12 éves korig
GARANCIÁVAL!
Indul 2007. április 2-án (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.

