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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

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

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

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

Nyitva: minden nap 6.00–21.00
Balogh Zsolt

Vállalkozó
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60 éve van Celldömölkön gimnázium.
Születését a társadalmi akaratnak és
összefogásnak köszönheti. Az akkori
polgárokban, lakosokban fogalmazó-
dott meg a gondolat: minden elvesz-
het, csak a tudás maradhat meg. Ke-
menesalja községeibôl 390 fiatal volt,
aki bejáróként vagy bennlakóként ta-
nult más középiskolában. 1945-ben
megszûnt a polgári iskola, mivel nyolc-
osztályossá vált az alapképzés, és a já-
rás közigazgatási és kulturális központ-
jában nem volt középfokú oktatási in-
tézmény. 1946 ôszén Nádasdy Lajos re-
formátus lelkész meghívta Celldömölk-
re Keresztury Dezsô kultuszminisztert,
hogy találkozzon az – akkor még –
nagyközség vezetôivel. A képviselôk
arra kérték ôt, hogy tegye lehetôvé a
Kemenesalján és Somló-vidéken élô te-
hetséges gyerekek helyben való to-
vábbtanulását. Jelezték továbbá, hogy
a nagyközség ehhez minden anyagi se-
gítséget megad. Még ebben az évben a
vallási és közoktatási miniszter megala-
pította a Celldömölki Állami Gimnáziu-
mot. 1947-ben kezdték meg a munkát.
2007. március 30-án Vinter József, a
Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgató-
ja köszöntôjében összefoglalta a 60 év
munkáját, megemlékezett az elsô is-
kolaigazgatóról, Vas Károlyról, az elsô
tanárokról, Reicher Istvánról, Poroszlai
Valériánról, Zöldág Imrérôl és Károlyi
Erzsébetrôl és a többiekrôl. Említést
tett Jónás Mártonról, Szente Imrérôl is.
Az ünneplôk között külön tisztelettel
köszöntötte Nádasdy Lajos nyugalma-
zott református lelkészt.
Beszéde után Fehér László, Celldömölk
Város polgármestere köszöntötte a
megjelenteket, majd dr. Zsirai Ferenc, a
Kemenesaljai Baráti Kör elnöke mon-
dott beszédet. Kiss Alajos, a gimnázium
volt igazgatójának levelét dr. Horváth

Jenô, a Nyugat-Magyarországi Egyetem
nyugalmazott oktatója olvasta fel.
A tanulók Berzsenyi Dániel verseivel,
majd saját gondolataikkal fejezték ki
megbecsülésüket a gimnázium irá-
nyában.
A mûsort követôen Celldömölk Város
Önkormányzata, a Kemenesaljai Baráti
Kör és a Berzsenyi Dániel Gimnázium
képviselôi felavatták a jubileum tiszte-
letére az intézmény bejáratánál elhe-
lyezett emléktáblát.
Dózsáné Balogh Viola, az iskola igazga-
tóhelyettese elmondta, hogy a jubi-
leum alkalmából több versenyt is szer-
veztek: a Berzsenyi Dániel szavalóver-
senyen elsô helyezett lett Smidéliusz
Dalma 11. N osztályos, második Józsa
Zsanett 10. A osztályos és harmadik lett
holtversenyben Kiss Flóra 10. H és He-
gedûs Klára 8. H osztályos tanulók. Iro-
dalmi pályázatot is hirdettek, a szépiro-
dalmi alkotások kategóriában elsô he-
lyezést ért el Kreif Kinga 10. H osztályos
tanuló Szerda c. novellája, második
Hencz Dóra 10. N osztályos tanuló Élet-
képek c. novellája, harmadik pedig Ve-
tô Tamás 11. N osztályos tanuló Keme-
nesalja c. költeménye. A tanulmány ka-
tegóriában elsô díjat osztottak ki Rosta
Boglárka és Giordan Andrea 11. H osz-
tályos tanulóknak Diákélet a gimná-
ziumban c pályamunkájukért, második
díjat Horváth Nikolett és Fülöp Noémi
11. N osztályos tanulók Berzsenyi Dá-
niel emlékei Kemenessömjénben c. al-
kotásukért és harmadik díjat Solymos
Andrea és Kassas Leila 11. H osztályos
tanulók Berzsenyi-kultusz Kemenesal-
ján c. pályamûvükért.
Német illetve angol nyelvi országisme-
reti versenyt is hirdettek, melyen csa-
patok mérhették össze tudásukat. Az
angol nyelvi versenyen elsô helyezett
lett a 10. N osztály csapata (Hencz Dó-

Meglehetôsen szokatlan, hogy két jelentôs
egyházi épület ilyen közel legyen egymás-
hoz, mint a Mária Kegytemplom és a Kál-
vária Celldömölkön. Érdekességnek tekint-
hetô az is, hogy a templom felszentelése
után röviddel, 1755-ben megépíttette
Liptay János nyugalmazott ezredes. A ba-
rokk stílusú mûemlék jellegû épületet a
bencés szerzetesek iránti hálából emeltet-

te, melyben megtalálható a szokásosnak
mondható Szentsír-kápolna és az sem te-
kinthetô újdonságnak, hogy oldalhomlok-
zatai a barlangokat utánozzák. Hogy mégis
miért kedves a szívünknek? Mert a miénk,
és igazán örvendetesnek mondható, hogy
gyönyörûen felújítva, eredeti fényében
pompázik. Liptay ezredes késôbb Kismar-
tonba költözött, mely azért is érdekes,

mert az ott található Kálvária templom
igazán értékes mûemlék, megtekintése
nagy élmény, hisz a keresztút minden je-
lenetét életnagyságú szobrokkal, igazi mû-
vészi fokon jelenítették meg az alkotók. A
templom legfelsô pontjáról gyönyörû pa-
noráma nyílik nem csak a városra, de a
Fertô-tóra, és az egész környékre is.

»EREL 

Hatvanéves a gimnázium ra, Pethô Ildikó és Péter Dániel), máso-
dik a 10. H osztály egyik csapata (Kiss
Flóra, Szatmári István, Nagy Réka, Nagy
Zsófia és Szalay Gábor), harmadik a 10.
H osztály másik csapata (Kosztolánczi
Ildikó, Bíró Imre, Nagy Krisztina, Kreif
Kinga és Márkus Zsófia). A német nyel-
vi verseny-eredmények: elsô helyezést
ért el a 11. N osztály egyik csapata (Dö-
mötör Barbara, Fülöp Noémi, Horváth

Nikolett, Skriba Eszter és Nagy Ivett),
második helyezett lett a 11. N osztály
másik csapata (Bakó Gabriella, Fuksz
Nóra, Hanzl Nikolett, Nagy Veronika és
Szilágyi Gábor), harmadik helyezett pe-
dig a 11. H osztály egyik csapata lett
(Minárcsik Adrienn, Molnár Bianka, Dö-
börhegyi Réka, Giordan Andrea és Bíró
Barbara).
Az iskola 60. évfordulója alkalmából az
osztályok 6 fôs csapatai 60 körös váltó-
futásban is versenyeztek egymással. A
leggyorsabbak a 10. H osztály futói
(Bérdi Gergely, Ferencz József, Kiss Fló-
ra, Kovács András, Mestery Andrea, Mu-
rai Mónika) voltak. Jubileumi kosárdobó
versenyt is szerveztek az iskolában, en-
nek gyôztese a 11. H osztály csapata
lett (Döbörhegyi Réka, Gadácsi Eszter,
Kurányi András, Maráczi Péter, Nagy
Ádám és Tóth Alexandra). 

»LOSONCZ ANDREA

Kálvária a köszönet jegyében
Címlapfotónkhoz
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Önkormányzati fenntartású marad a szakiskola
Soros ülést tartott a város képviselô-testü-
lete 2007. március 28-án. Az ülésen a kö-
vetkezô napirendi pontok szerepeltek: 1.
beszámoló a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két testületi ülés kö-
zött történtekrôl, 2. a Kemenesaljai Egye-
sített Kórház mûködtetésének lehetôségei,
3. az önkormányzat Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzatának felülvizsgálata, 4. Cell-
dömölk Város Önkormányzatának gazdasá-
gi programja és 5. folyó ügyek.
2007. március 31-ig dönthetett a képvise-
lô-testület arról, hogy a kórház mûködte-
tését átadja-e megyei fenntartásba vagy
továbbra is önállóan mûködjön. Dobány
Lajos, a kórház gazdasági igazgatója el-
mondta, hogy a 145 millió forintos hiányt
le tudják felére csökkenteni, de szükségük
van az önkormányzat támogatására is. A
képviselô-testület hosszas vita után meg-
szavazta a 20 millió forintos hozzájárulást.
A kórház további mûködését érintô kérdé-
sekkel külön írásban foglalkozunk („Aktív”
marad a kórház, 5. oldal). 
A következô elôterjesztés alapját egy kép-
viselôi indítvány képezte: a Celldömölki
Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola
megyei önkormányzati fenntartásba adá-
sa a ciklus végéig. Hetényi Endre ismer-
tette a Közmûvelôdési, Oktatási, Gyám-
ügyi és Sportbizottság álláspontját, mely
szerint a szavazatok alapján nem született
egyértelmû döntés szükséges információk
hiánya miatt, míg a Pénzügyi, Gazdasági

Bizottság az átadás mellett voksolt. (Ese-
tükben felvetôdött az a javaslat is, hogy a
gimnázium átadásáról is tárgyalni kell.) A
vitában felszólalt az iskola igazgatója,
Sipos Tibor és az iskola több pedagógusa,
akik egyhangúlag az iskola helyi fenntar-
tásban maradása mellett szálltak síkra. A
képviselôk név szerinti szavazás alapján 9
nem, 5 igen, és 2 tartózkodással az iskola
megyei fenntartásba helyezése ellen fog-
laltak állást.
Tekintettel arra, hogy március 31-ig alpol-
gármestert kell választania a képviselô-
testületnek, a polgármester javaslatára is-
mételten szavaztak, de eredménytelenül.
A folytatásban a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat felülvizsgálatát végezték el a
képviselôk. A következôkben a város gaz-
dasági programját tárgyalták. Az elôter-
jesztést a bizottságok valamint a részön-
kormányzatok megtárgyalták. A képviselô-
testület elfogadta a határozati javaslatot
azzal a módosítással, hogy további részle-
tezés és konkretizálás szükséges.
A folyó ügyek között tárgyalta a testület az
indítható elsô osztályok számát és a beíra-
tás módját. Az elfogadott javaslat a követ-
kezô: a 2007/2008-as tanévben legfeljebb
7 elsô osztály indítható, az alábbiak szerint:
4 Celldömölkön (egy közülük Alsóságon), il-
letve egy-egy a Kemenesmihályfai, a Nagy-
simonyi és a Kenyeri Tagiskolában, abban
az esetben, ha a megfelelô gyermeklét-
szám biztosított. Új rendeletet fogadott el a

képviselô-testület a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról, mivel eddig 15 alka-
lommal módosították azt. A folytatásban a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások-
kal kapcsolatosan fizetendô térítési díjakról
szóló rendeletet fogadta el a képviselô-tes-
tület. Határozat született a középfokú okta-
tási intézményekben a 2007/2008-as tan-
évben indítható osztályok számáról. A Ber-
zsenyi Dániel Gimnáziumban egy négy év-
folyamos, egy öt évfolyamos, és egy hat
évfolyamos osztály indulhat, míg a Celldö-
mölki Mûszaki és Szakközép- és Szakiskolá-
ban kilencedik évfolyamon egy sza-
kközépiskolai osztály két szakmacsoporttal
(gépész, informatikus) és egy szakiskolai
osztály három szakmacsoporttal (gépész,
építész, élelmiszeripari tanuló); a 13. évfo-
lyamon egy technikusi osztály két szakmá-
val (programozó, faipari technikus).
Három általános iskola összevonásáról szó-
ló napirendi ponttal kapcsolatosan néhány
jelentôs határozat született: az új intéz-
mény vezetôi struktúrája a következô: 1 fô
igazgató, 2 fô igazgató-helyettes, 1 fô tag-
iskola-vezetô, városkörnyéki tagiskolán-
ként egy-egy fô tagiskola-vezetô. Az új in-
tézmény magasabb vezetôi álláshelyére
egy évre szóló megbízást kapott Baloghné
Danka Adél, akinek személyérôl zárt ülé-
sen döntöttek a képviselôk. Az új intéz-
mény kialakításáról a következô lapszám-
ban foglalkozunk részletesen.

»LOSONCZ ANDREA

Tovább mûködik a TV-Cell
2007. március 20-án soron kívüli ülést
tartott Celldömölk Város Képviselô-
testülete. Az ülésen a következô na-
pirendi pontokat terjesztették elô: 1.
a Kemenesaljai Egyesített Kórház to-
vábbi mûködésének kérdései, 2. az
önkormányzat 2007. évi munkatervé-
nek módosítása, 3. a televíziós mû-
sorszolgáltatásra kiírt pályázat elbírá-
lása és 4. a Nyugat-Dunántúli Regio-
nális Közigazgatási Hivatal Vas Me-
gyei Kirendeltségének törvényességi
észrevétele.
Bizonyossá vált, hogy a Kemenesaljai
Egyesített Kórház 50 aktív (20 bel-
gyógyászati, 15 sebészeti és 15 szü-
lészet-nôgyógyászati) valamint 110
krónikus (70 pszichiátriai rehabilitá-
ciós és 40 belgyógyászati krónikus)
ágyszámmal mûködhet tovább. Köz-
ponti kérdés a kórház további finan-

szírozása, de ennek érdembeli tár-
gyalását, tekintettel, hogy a kórház
vezetésének számszaki javaslata
még nem érkezett meg a testülethez
a következô ülésre halasztották. Elfo-
gadta a testület az önkormányzat
2007. évi munkatervének módosítá-
sát. A 3. napirendi pont a több hó-
napja húzódó Városi Televízió Celldö-
mölk Kht. mûsorszolgáltatásra kiírt
pályázat elbírálása volt. Az ülésen
megjelent lakosok felszólalásából ér-
tesülhettünk arról, hogy spontán
aláírásgyûjtést kezdeményeztek a
TV-Cell megszüntetése ellen. A kez-
deményezés eredményeként 630
aláírás gyûlt össze. A lakossági és
képviselôi hozzászólások után zárt
ülésen tárgyalták a mûsorszolgáltató
sorsát. Az eredmény: a Városi Televí-
zió Celldömölk Kht. tovább mûköd-

het, a két ügyvezetô-jelölt Szalóky
Attila és Bányi Krisztina közül megbí-
zást a képviselôi szavazás alapján
Bányi Krisztina kapott.
Negyedik napirendi pontként Fehér
László polgármester a 2007. január
18-i ülés vezetésével kapcsolatos tör-
vényességi észrevételre a Nyugat-
dunántúli Regionális Közigazgatási
Hivatal Vas Megyei Kirendeltsége ál-
lásfoglalását ismertette. A hivatal
helyt adott a képviselôi indítványnak,
mely szerint az ülés vezetését ille-
tôen jogsértô magatartás történt.
Zárt ülésen tárgyalta a testület azt a
képviselôi indítványt, mely szerint dr.
Fonyó Roberta ellen összeférhetet-
lenségi eljárás indult. A képviselô-
testület nem állapított meg összefér-
hetetlenséget.

»LOSONCZ ANDREA

Ötven aktív 
ággyal 

mûködhet 
a kórház
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Az egészségügyi miniszter döntése
alapján ötven aktív ágyat kapott a
celli kórház. Mivel önállóságát is
megtarthatja, így nem kell a szom-
bathelyi Markusovszky kórházzal
konzorciális szerzôdést kötnie. Ez
egyben azt is jelenti, hogy továbbra
is Kemenesaljai Egyesített Kórház né-
ven mûködhet tovább az intézmény.
Hetényi László, az egészségügyi bi-
zottság elnöke örömmel nyugtázta
Molnár Lajos szakminiszter döntését.
Lezárult egy fejezet, megmenekült a
kórházunk. Városunknak és az egész

Kemenesaljának nagy szüksége van
erre a kórházra, hiszen ötven km-re
vagyunk Szombathelytôl. Így nagyon
nagy problémát jelentett volna az
egészségügyi ellátás, ha megszûnik
ez az intézmény. Tartottunk annak
idején három figyelemfelkeltô de-
monstrációt, amiben tisztességgel
próbáltuk felhívni a figyelmet az
elôbb említett tényekre. A jó Istennek
is köszönjük meg, hogy itt Celldömöl-
kön sikerült megmenteni a kórházat.
Ez az ittenieknek és a környékbeliek-
nek megnyugvást ad. Bízunk orvo-
sainkban, hogy jó szaktekintélyek,
biztosítani tudják a betegek megfele-
lô ellátását bármelyik osztályon. 
Celldömölk város képviselô-testülete
a március 28-i ülésén tárgyalta napi-
rendi pontként a kórház ügyét. Az itt
hozott döntésekrôl Fehér Lászlót, Cell-
dömölk polgármesterét kérdeztük.
» Milyen utat választott a képviselô-
testület a celldömölki kórházzal kap-
csolatban?
– Az önkormányzatnak el kellett dön-
tenie a megkapott aktív, krónikus, il-
letve rehabilitációs ágyak után, hogy
milyen úton indul el a továbbiakban.
Eddig 84 aktív ágy volt, most van öt-
ven, de támogatás szintjén kevesebb
pénz áll rendelkezésre. Az volt a kér-
dés, hogyan mûködtessük ezt a struk-
túrát. Az önkormányzat úgy döntött,

hogy meg kell próbálni önállóan mû-
ködni. Abban egyetértettünk, hogy
egyelôre önként nem mondjuk azt,
hogy nem tudjuk ezt a területi ellátást
megoldani, és megyei fenntartásba
adjuk a kórházat. De az is megfogal-
mazódott, hogy önállóan, együttmû-
ködések nélkül nehéz lenne ezt vé-
ghez vinni. Ezért felhatalmazást kap-
tam a képviselô-testülettôl, hogy a
megyei közgyûlés vezetôivel tárgyal-
jak arról, Celldömölk milyen módon
tud összedolgozni a területi ellátásban
– elsôsorban a szülészet és a sebészet
terén – a szombathelyi Markusovszky
kórházzal. Biztos, hogy végre kell haj-
tani néhány racionális döntést, de an-
nak örülök, hogy el tudunk indulni ön-
állóan. Ha ez így mégsem megy, akkor
a késôbbiekben is ráérünk a megye fe-
lé adni az intézményünket. Komoly
feladatok elôtt áll az önkormányzat,
hogy meg tudjon felelni annak az elvá-
rásnak, hogy ez úgy mûködjön, hogy a
fenntartónak minél kevesebb pénzt
kelljen a normatív támogatás mellé
tenni. 
» A szerdai képviselô-testületi ülé-
sen a kórházzal kapcsolatban szemé-
lyi döntés is született. 
– Biztos, hogy az önkormányzat veze-
tése jövôkép szempontjából a kényel-
mesebb utat választotta volna, ha a
területi ellátási feladatairól lemond,
és átadja a megyei közgyûlésnek, a
Markusovszky kórháznak. Mi nem ezt
az utat választottuk, hanem megpró-
bálunk kialakítani egy olyan struktú-
rát, hogy ez mûködôképes és finanszí-
rozható is legyen. Ehhez viszont több
évre szóló koncepciót, racionális dön-
téseket kell kidolgozni. A kórház fô-
igazgatójával, dr. Mazúr Sándorral
egyeztettünk, és Celldömölk város ön-
kormányzata a fôigazgatói szerzôdé-
sét közös megegyezéssel felbontotta.
Ideiglenesen Dobány Lajost, a kórház
gazdasági igazgatóját bíztuk meg az
intézmény vezetésével. Az önkor-
mányzat hamarosan kiír egy olyan pá-
lyázatot, amely lehetôséget ad arra,
hogy akár – mint menedzser-igazgató
– gazdasági szakember, akár orvos-i-
gazgató vezetôje legyen a kórháznak.
Bízom benne, hogy egy olyan agilis,
jövô szempontjából pozitívan gondol-
kodó szakembert találunk, akivel
hosszabb idôre szóló koncepciót is ki
lehet dolgozni.        »HÖMÖSTREI

Celldömölk város képviselô-testülete február 21-i
ülésén elfogadta a város 2007-re vonatkozó költ-
ségvetését, amely a kiadási oldalon 5 milliárd 151
millió 628 ezer forinttal számol, a hiány 222 mil-
lió 130 ezer forint. Az azóta eltelt hetek esemé-
nyei alapján egyre valószínûbb, hogy az elfoga-
dott hiány nem lesz tartható.

Az önkormányzati mûködés kereteit az Országgyû-
lés által 2006 végén elfogadott költségvetési tör-
vény szabja meg. A keretek azonban sajnálatosan
szûkre sikerültek. Az MSZP-SZDSZ kormány szándé-
ka egyértelmû a kisvárosi intézmények, önkor-
mányzatok ellehetetlenítésére. Az intézmények fi-
nanszírozásának nagyobbik részét jelentô központi
normatívákat drasztikusan – az energia és gázáre-
meléssel nem számolva is közel 10 milliós nagyság-
rendben – csökkentették.
A valóság tehát az, hogy az önkormányzat nem el-
vesz pénzt az intézményektôl, hanem egyre na-
gyobb mértékben – az idén a kórház nélkül is 700
millió forintot meghaladóan – kiegészíti a kormány
által folyamatosan csökkentett forrásokat. A saját
bevételek azonban korántsem végtelenek. A költ-
ségvetés elsô olvasatában – amit február elején kap-
tak kézhez a képviselôk – 600 millió forint mûködé-
si hiány képében jelent meg a Gyurcsány-csomag.
Fel kell tennünk a kérdést: mi vezetett ide? A kor-
mány megszorításain kívül nem hallgathatjuk el az
önkormányzat felelôsségét sem. Sajnos a korábbi
években a képviselô-testület több figyelmet fordí-
tott a megszorításokra, mint a hosszú távon is fenn-
tartható intézményrendszer kialakítására, szinte a
mûködésképtelenség határán tartva az iskolákat,
óvodákat. A nagyberuházások sem váltották be
pénzügyi szempontból a hozzájuk fûzött reménye-
ket. A fürdô éves hiányából az általános iskola tá-
mogatása biztosítható lenne. Városunk könyvvizs-
gálója pedig figyelmeztetett, hogy újabb hitelek
felvételére már nincs lehetôség. 
Az intézmények finanszírozása szeptembertôl je-
lentôsen átalakul, bünteti a kormány által ideális-
nak tartottnál kisebb létszámú osztályokat,
kisiskolákat. A korábbi szerkezetben ez azt jelentet-
te volna – mint azt a pénzügyi osztályvezetôtôl
megtudtuk – hogy nehezen, esetleg csak újabb hi-
telek felvételével tudta volna a város kifizetni a
közüzemi számlákat vagy a béreket. A túlélés mel-
lett döntött tehát a testület, amikor elfogadta az is-
kolák összevonását. 
Mint az sokak számára kiderült, a költségvetés elké-
szítése hosszú és komoly felkészültséget igénylô
feladat. Ezért köszönet illeti a pénzügyi osztály veze-
tôjét és dolgozóit, akik több változatot is kidolgoztak,
és tájékoztató információkkal, összehasonlításokkal
is segítették a bizottságok és a testület munkáját.

Baráth Katalin és Végh Szilárd, 
Celldömölk Város Képviselô-testületének FIDESZ-MPSZ

képviselôi, a pénzügyi bizottság tagjai

„Aktív” marad a kórház Képviselôi vélemény 
a költségvetésrôl
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Városunkban több évtizedes
hagyományai vannak a Vörös-
kereszt mûködésének. Mátis
Katalin 2006 márciusa óta vet-
te át a szervezet irányítását. Az
eltelt idôszak sikereirôl és
gondjairól, valamint  a jövôbe-
ni tervekrôl kérdeztük.
Volt idô, mikor a Celldömölki Vö-

röskeresztnek közel 1000 tagja volt
–kezdi a beszélgetést a titkár asszony. Nem

titok, hogy jelenleg a fizetô tagok száma a
felét sem éri el. Ennek egyik oka talán az,
hogy a rendszerváltás után több olyan civil
szervezet is megalakult, melyeknek fô cél-
jaik között szerepelt – és szerepel most is –
olyan karitatív tevékenységek felvállalása,
mint például a véradás. 
Amikor egy évvel ezelôtt átvettem a titkári
feladatokat, több prioritást is megfogalmaz-
tam magamnak, Elsôként mindenképpen a
véradói kör növelését tûztem ki célul. Nem-
csak helyi, de országos probléma, hogy nincs
elég vértartalékunk. Nagyon sok többszöri
véradó van Celldömölkön, akikre mindig le-
het számítani. Nem lehet azonban mindig

ugyanazokat kérni, hogy jöjjenek. Minden-
képen szükséges a véradói kör frissítése és
bôvítése. Ehhez azonban jelentôs szemlélet-
váltásra van szükség, fôleg a fiatalokat vár-
juk, mint új véradókat. Sokan vannak olya-
nok, akik több évvel ezelôtt rendszeres vér-
adók voltak, valamilyen oknál fogva azonban
elmaradtak. Szeretném elérni, hogy ôk is
visszataláljanak hozzánk. Jó hírt is tudok
mondani: az eltelt évben az 1926 régi véradó
mellett 164 új tagunk is lett. Szombathely
után ez a legjobb eredmény a megyében.
Mátis Katalin elmondta még, hogy a vér-
adás mellett fôleg az ifjúság nevelésével
összefüggô tevékenységeket tartja fontos-
nak. Így a csecsemôápolási, egészségneve-
lési és elsôsegély-nyújtási szakkörök azok,
melyek a gyerekek és fiatalok segítô szem-
léletét fejlesztik és erôsítik, s közösségfor-
máló erejük sem elhanyagolható. A szak-
körökön résztvevô fiatalok egyébként na-
gyon szépen szerepeltek minden eddigi
megmérettetésen, kistérségi és megyei
versenyeken egyaránt. Egy alkalommal or-
szágos versenyen képviselték sikeresen a
várost és a megyét is. Szeretném még elér-

ni, hogy a karitatív tevékenységbe több
résztvevôt tudjak bevonni. Sajnos az ado-
mányozó kedv eléggé megcsappant. Az
adományozók köre egyre csak csökken,
míg a rászorultak száma fokozatosan nô. A
másik észrevételem az, hogy a gépkoc-
sivezetôi tanfolyam résztvevôi nem veszik
kellôképpen komolyan az elsôsegélynyújtó
ismereteket. Szigorúan kell vennünk a vizs-
gáztatást, hiszen a balesetek gyakoriak, s a
sebesültek túlélési esélyei nem kecsegte-
tôek abban az esetben, ha nem tudják ôket
ellátni addig, amíg a szakszerû segítség
megérkezik.
Végül, de nem utolsó sorban azt szeretném,
ha a véradók megbecsülése helyileg és or-
szágosan is nagyobb lenne. Ne felejtsük el,
hogy a vér sok ember életét mentette már
meg, s fontossága a közeljövôben sem lesz
elhanyagolható. A parlament elôtt van egy
törvénytervezet, mely kimondaná, hogy ne
kelljen vizitdíjat fizetni azoknak a véradók-
nak, akik már túlvannak a harmincadik vár-
adáson. Ez lenne talán az elsô lépés a ma-
gasabb szintû megbecsülés útján.

»TAKÁCS M. TÜNDE

A celldömölki Vöröskereszt munkájáról

A KMKK felújítási munkálatai
Jól haladnak a Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központ és Könyvtár épületének
felújítási munkálatai. Az intézmény
igazgatója, Pálné Horváth Mária is
elégedett az ütemmel.
» Hol tart jelenleg az építkezés?
– Örömmel mondom el, hogy jól ha-
ladnak a munkálatok az épületben.
Nagyon kegyes volt az idôjárás a té-
len az építôkhöz, felkerült az új tetô,
és már megkezdôdtek a belsô mun-

kálatok is. Úgy tûnik, hogy májusban
megtörténhet az épület mûszaki
átadása. 
» Milyen helyiségekkel bôvül az új
mûvelôdési ház a régihez képest?
– Az elôcsarnok tágasabb és rendez-
vényekre alkalmasabb lesz. Kialakí-
tásra kerül egy szép kávézó, és már
most felhívom a figyelmet az állandó
kiállítóteremre, amelyben Szilágyi
Mária keramikus, illetve Móricz Sán-
dor Munkácsy-díjas festômûvész ha-
gyatéka kap méltó helyet. Az emele-
ten szintén lesz egy teraszos galéria,
ahol a rendezvények, konferenciák
megtartása mellett az idôszakos kiál-
lításainkat tudjuk majd megrendezni.
Ezen kívül újdonságnak számít a ba-
lett-terem is a táncos foglalkozások,
próbák megtartására. A kézmûves
csoportok egy új mûhelyt kapnak, az
alkotókörök, a képzômûvészek szá-
mára szintén egy nagyon szép és
modern mûterem kerül kialakításra.
Emellett kisebb elôadótermek is lesz-
nek tanfolyamok, képzések megren-
dezésére. Ne feledkezzünk meg a
moziról sem az emeleten, amelyet –
reméljük, még az idei évben sikerül
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berendezni. A földszinti színházte-
remben apró felújításokat tudunk
most megvalósítani, de remélhetôleg
a színvonala nem sokban marad el az
épület egyéb, új részeitôl. A könyvtár
egy nagyon szép infotékával bôvül
majd, olvasóteremmel, rendezvény-
teremmel. Emellett természetesen
megmaradnak az olvasókat kiszolgá-
ló helyek, a gyermek- és a felnôtt
könyvtár. 
» A megújult mûvelôdési központ és
könyvtár átadására készülnek-e ren-
dezvénnyel, esetleg koncerttel? 
– Igen, és nagyon szeretnénk, ha a
megújult épületet épp a harmincötö-
dik születésnapunkon, augusztus 18-
án tudnánk felavatni, birtokba venni.
Így az intézmény születésnapját és az
újjászületését egy napon tudnánk ün-
nepelni egy nagyrendezvénnyel. Az
ünnepélyes megnyitó mellett kiállí-
tást, komolyzenei és könnyûzenei
koncertet is tervezünk. Vannak már
jelentkezôk is, a Benkó Dixieland
Band és a Cotton Club Singers is jelez-
te, hogy nagyon szívesen jönne. E
mellett szeretnénk még egy Lord
vagy egy Republic koncertet is,
amely szintén emlékezetessé tehet-
né ezt a programot. 

»HP  

fotó: völgyi lászló

a megújuló épület
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A Vulkán Fürdô vizének gyógyító hatá-
sát vizsgáló kutatási program néhány
hete kezdôdött el a létesítményben,
és március 19-én ért véget. A kezelé-
seket és vizsgálatokat derékfájással
küszködô betegek bevonásával végez-
ték a Hévízgyógyfürdô és Szent András
Reumakórház Kht. orvosai. Fürdônk
ugyanis magas nátrium-hidrogén-kar-
bonátos vize elsôsorban mozgásszervi
kezelésre alkalmas. Mint azt dr. Kulisch
Ágota elmondta, a betegeket három
héten keresztül kétféle kezelésben ré-

szesítik. Elektromosan kétnaponta, ter-
mál- és csapvízzel; pedig mindennap
kezelik ôket. A kúra elején, hetedik és
utolsó napján orvosi vizsgálatban ré-
szesülnek a páciensek, amelynek so-
rán egyrészt fizikálisan vizsgálják meg
ôket, másrészt pedig egy funkcionális
tesztet és egy életminôség-vizsgáló
tesztet végeztetnek el velük. Dr. Sze-
keres László, a vizsgálatot vezetô fôor-
vos arról számolt be, hogy a terápia
elején és végén tapasztalt eredmé-
nyekbôl összehasonlító tanulmány ké-

szül. Az orvosi adatfeldolgozás után
kerül sor a szakhatóság véleményezé-
sére. Pár hónapon belül a konkrét,
végleges adatok ismeretében megér-
kezhet az engedélyezés, így a szezon
beindulására akár meg is történhet a
gyógyvízzé nyilvánítás. A fôorvos
kiemelte, az országban több hasonló
jellegû vizsgálatban vett részt, de ilyen
szervezettséget, precizitást, segítô-
készséget, mint a Vulkán Fürdôben,
sehol nem tapasztalt.

»REINER ANITA

Gyógyvízzé minôsítés a Vulkán Fürdôben

Javában tart a celldömölki Vulkán
Fürdô 4-es kútja vizének gyógyvízzé
minôsítési folyamata. Bakó István, a
fürdôt üzemeltetô Városgondnokság
igazgatója elégedett a vizsgálati pro-
tokoll eddigi ütemével.
– Nagyon fontos állomáshoz érkezett
a Vulkán Fürdô. Hosszú elôkészületi
munka után február végén elindulha-
tott a gyógyvízzé minôsítéshez szük-
séges kutatások megvalósítása. A
protokollra jelentkezô személyek elô-
ször orvosi vizsgálaton estek át, majd
ezt követôen huszonegy napon ke-
resztül kádfürdô-kezelésben vesznek
részt. Ezen kívül minden második nap
– összesen kilenc alkalommal – elekt-
roterápiás kezelést is kapnak. Nagyon
fegyelmezetten és rendszeresen jön-
nek a vizsgálatban részt vevôk a ke-
zelésekre. A három hét letelte után a
záró orvosi vizsgálatot követôen az
adatok feldolgozására kerül sor. A fel-
mérést végzô szakembereknek har-
minc nap áll a rendelkezésükre, hogy
egy olyan vizsgálati anyagot készítse-

nek, amit a tisztiorvosi szolgálat
gyógyfürdôügyi fôigazgatóságához
beadhatunk, ahol a minôsítés törté-
nik. Dr. Szekeres László, a hévízi Szent
András Kórház fôorvosa vezeti a vizs-
gálatot. Az ô nevéhez már több sike-
res gyógyvízzé minôsítési eljárás fû-
zôdik. Ha a tisztiorvosi szolgálathoz
beadott vizsgálati anyaghoz utólag
nem kell hiánypótlást készíteni, akkor
május végére eredménnyel zárulhat
az egész folyamat. 
– A vizsgálat során az orvosok milyen
módszerekkel döntik el a víz gyógyí-
tó hatását?
– Komoly kutatási terv készült,
amelynek a lényege, hogy a közel
hatvanfôs csoportból az egyik felét
csapvízzel, a másik felét pedig ter-
málvízzel kezelik. A kétfajta kezelés
eredményének különbségébôl lehet
bizonyítani, hogy a csapvízhez viszo-
nyítva az elismertetésre szánt ter-
málvíznek tényleges gyógyító hatása
van. Hogy valamennyi pácienssel
korrekt módon járjunk el, ezért kap-

ják az elektroterápiás kezelést. Ne
érezze magát becsapva az a kezelt
sem, aki csapvízben tölt naponta
húsz percet a gyógyászati részen. A
vizsgálatban részt vevôk természete-
sen nem tudják, hogy termál- vagy
csapvizes kezelést kapnak-e. Ezt csak
a kutatásban részt vevô szakemberek
tudják, és ez alapján hasonlítják
össze a protokoll végén az egyének
vizsgálati eredményeit. 

»HP

Vizsgálják a Vulkán Fürdô vizét

Április 16-tól 20-ig, valamint 23-tól 27-ig (hétfôtôl–péntekig) minden jakuzzis
napijegyet vásárló Kedves Hölgyvendégünk egy 15 perces aroma pezsgôfürdôt
kap ajándékba! (Akciónk érkezési sorrendben, kapacitásunk erejéig érvényes)

Vulkán Fürdô, a természetes feltöltôdés!

ÁPRILISI JAKUZZI-AKCIÓNK 
HÖLGYVENDÉGEINKNEK:
ÁPRILISI JAKUZZI-AKCIÓNK 
HÖLGYVENDÉGEINKNEK:

9500 CELLDÖMÖLK, SPORT UTCA 8. • TEL. :  95/525-070 • www.vulkanfurdo.hu
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Az egyházi év legna-
gyobb ünnepe a Húsvét,
ugyanannak az irgal-
mas, gondviselô Isten-
nek az ajándéka, aki
Szent Fiát, az Üdvözítôt
adta a világnak, hogy
megváltson minket.

Érdemes elgondolkodni
napjainkban azon,  ho-
gyan és miért lett ebbôl
az ünnepbôl csak szabad-
nap, csak sonka és csak
piros tojás… Ha alapul

vesszük az isteni Kinyilatkoztatást be
kell látnunk, hogy Húsvét, a Feltáma-
dás napja és a bûnbánat: a bûnöktôl
való szabadulás, szigorúan egybekap-

csolódik. Nincs Húsvét, Feltámadás
napja, bûneimbôl való feltámadás, sza-
badulás nélkül. Ha nincs ôszinte bûnbá-
natom (szentgyónásom) nem lehet
igazi Húsvétom sem. Mert nincs keresz-
ténység Krisztus nélkül! Ennek megér-
téséhez azonban világosan látni kell,
hogy tulajdonképpen mi is a bûn? A
bûn nem egyszerûen csak tévedés,
nem csupán törvényszegés, nem csak
hiba, hanem lelki halál, szakítás Isten-
nel, elveszítése Istennek. „Hallottam
lépteidet a kertben…, tehát elrejtôz-
tem.” (Ter., 3.10) „Aztán a kívánság, ha
már megfogant, bûnt szül, a bûn meg
ha elkövetik, halált szül.” (Jak.,1.15)
A bûn miatt lelki halálban élô ember
hogyan érthetné meg, hogyan ünne-
pelhetné meg a Feltámadást?! Hogy

Hálaadó istentisztelet keretén belül
adták át a Kemenesmihályfai Evan-
gélikus Egyházközség egykori paró-
kiáját, melyet a Magyarországi
Evangélikus Ifjúsági Szövetség
(Mevisz) 2006-ban felújított, és kor-
szerû akadálymentes táborhellyé
alakított. A Mevisz 1988-ban alakult
azzal a céllal, hogy az evangélikus
ifjúsági munka újraélesztésében ve-
gyen részt. Legaktívabb csoportja a
Bárka, amely szociális tevékenység-
be vonja be a fiatalokat. A Bárka a
hátrányos helyzetû, sérült emberek
támogatását, a társadalom és az
egyház közösségeibe való beillesz-
kedésük elôsegítését tekinti legfôbb
feladatának. A Kemenesmihályfai
Evangélikus Gyülekezet és a Mevisz-
Bárka kapcsolata már hosszú múltra
tekint vissza. A használaton kívüli
parókián 1990 óta tartanak nyári tá-
borokat, és 2006 nyarán a gyüleke-
zet beleegyezésével a Magyarorszá-
gi Evangélikus Egyház és egyéb ado-
mányozók anyagi hozzájárulásával,
teljes körû felújításra és korszerûsí-
tésre kerülhetett sor. A teljes reno-
váláson átesett épület avatása és
megáldása a szombat délutáni hála-
adó istentisztelet keretén belül tör-

Átadták a Mevisz új táborhelyét
Kemenesmihályfán

mára is használható berendezések-
kel van ellátva. Az avatás a közössé-
gi teremben tartott állófogadással
ért véget.

»IHÁSZ ILDIKÓ

olyan Húsvétunk legyen, amilyet Is-
ten szándékozott nekünk ajándékoz-
ni, a lélek feltámadásában kell, hogy
elkezdôdjön. „Ha megvalljuk bûnein-
ket, akkor mivel jó és igazságos,
megbocsátja bûneinket és minden
igazságtalanságtól megtisztít min-
ket.” (1 Jn.,1,9) Jöhet bármilyen szép
tavasz, lehet akár „hármas” szabad-
nap is, az asztalon sonka, piros tojás,
a Feltámadás napja csak azoké lehet,
akik akarnak, vágyakoznak feltámad-
ni a bûn okozta lelki halálból. Akik
úgy szomjazzák Isten irgalmát mint
koldus a meleg cipót, mint az esôt a
kiszáradt konyhakert.
Bizony, nincsen igazi Húsvét bûneink-
bôl való feltámadás nélkül. 

»NAGY PÉTER

Nincsen Húsvét Feltámadás nélkül

m. s. mester: feltámadás

tént, amelyen Ittzés János, a Nyuga-
ti Egyházkerület püspöke hirdette az
igét. Az épület püspöki áldása után
Györe Dániel, a Mevisz elnöke mon-
dott köszönetet mindazoknak, akik
hozzájárultak az épület felújításá-
hoz, és ezzel lehetôvé tették az is-
tentiszteleten is szép számmal jelen
levô hátrányos helyzetûek táboroz-
tatását. Az istentiszteletet követôen
a megjelentek belülrôl is szemügyre
vehették az épületet, amelyben 5
teljesen új szoba, fürdô, konyha és
egy nagy közösségi terem áll a tábo-
rozók rendelkezésére. Minden helyi-
ség akadálymentesített, teljesen új
burkolattal és mozgássérültek szá-
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Országos fesztiválnak adott otthont Celldömölk
A Soltis Lajos Alternatív Színház min-
den második évben országos minôsí-
tô fesztivált rendez a tragikus körül-
mények között elhunyt névadó, vala-
mint két társulati tag, Figer Szabina és
Kurucz László emlékére. Idén harma-
dik alkalommal került megrendezésre
a jeles esemény március 23. és 25.
között. A háromnapos elôadássorozat
tizenegy társulat részvételével zajlott,
akik között határon túliak is szerepel-
tek. Így a Vajdaságból és Romániából,
Celldömölk testvérvárosából, Erdô-
szentgyörgyrôl érkezett társulatok is
megmérettették magukat. 
A fesztivált Fehér László polgármes-
ter és Joós Tamás, a Megyei Mûvelô-
dési és Ifjúsági Központ igazgatója
nyitotta meg. Utóbbi hangsúlyozta,
hogy megyénkben reneszánszát éli a
színjátszás, ami a Soltis Színház mun-
kájának köszönhetô.
A szakmai zsûrizésben két színikriti-
kus–fôszerkesztô, a friss Jászai–díjas
Szûcs Katalin Ágnes, valamint Sándor L.
István és Regôs János színész–rendezô,
színházigazgató vettek részt. Az érté-
kelôk a vasárnapi díjkiosztón kiemel-
ték, hogy a rendezvény egyik nagy
erényét a sokféle stílus elôfordulása
adta. Regôs János elmondta, rendkívül
sokrétû stílussal, elôadói hozzáállással,
és csapatfelállással találkozhattak az

elôadásokra ellátogatók. A zsûri tagjai-
nak az értékeléskor több szempontot
kellett figyelembe vennie, mielôtt
kiadták a minôsítéseket.
A háromnapos rendezvény lezárása-
ként megtartott díjátadáson a legjobb
férfiszínésznek járó Kurucz László díjat
Milosits Dániel, a szolnoki Híd Színház
tagja kapta, a legjobb nôi alakításért
járó Figer Szabina díjat Márton Emô-
ke, az erdôszentgyörgyi Bodor Péter
Színkör színésze érdemelte ki Tamási
Áron Énekes madarában nyújtott tel-
jesítményéért. A Soltis Lajosról elne-
vezett fôdíjat, amely a fesztivál leg-
jobb elôadásáért jár, a budapest-bajai
Thespiánus Kommandó nyerte el. A
több színházi részletbôl összefûzött
darab elôadói, a Magyar Versmondók
Egyesülete bajai táborának válogatott
csapata, akik többségükben verseny–
gyôztes, színipályára készülô fiatalok.
Az elôadás, mely egy, a felnôttek vi-
lágát nagyon utáló gyermek történe-
tét, vízióját meséli el, a tábori munka
nyolc napján jött létre. Ehhez, mint
azt Solténszky Tibor dramaturg, a da-
rab rendezôje elmondta, több min-
denre volt szükség. Mindenekelôtt
kellett egy játszani nagyon szeretô
csapat, akik vidáman, viccesen, len-
dületesen tudták elôadni azt, amibôl
felkészültek.

Nagy Gábor, a Soltis Színház vezetôje
a háromnapos rendezvény összegzé-
seként elmondta, a fesztivál idén is
elérte célját. Ismét sikerült egy, a név-
adó emlékéhez, és a társulathoz mél-

tó országos találkozót megvalósítani. 
A fesztivál idején két erdélyi könyv-
bemutatóra is sor került. Március 24-
én este Bartos Miklós Erdôszent-
györgyrôl írt monográfiáját ajánlotta
az érdeklôdôk figyelmébe. Ezen kívül
Sütô András unokaöccse, Székely Fe-
renc által írott anekdotagyûjtemé-
nyét is bemutatták. 

»REINER ANITA

Konyher Viktória celldömölki fiatal alkotásaiból nyílt
kiállítás a Vulkán Fürdô konferenciatermében már-
cius 31-én. A fotókból és versekbôl álló tárlatot Fe-
hér László polgármester ajánlotta a megjelentek fi-
gyelmébe, aki öt éven keresztül Viktória osztályfô-
nöke is volt. Több szempontból is rendkívülinek ne-
vezte a kiállítást, hiszen – mint mondta –, ritkán for-
dul elô, hogy két különbözô dolog egyszerre kerül
bemutatásra, és kiemelte, hogy volt tanítványának
ez az elsô tárlata. 
Viktória öt évvel ezelôtt kezdett el verseket írni, és
erre az idôre tehetô a fotózás kezdete is. Képein el-
sôsorban a természet iránti rajongása látszik. Növé-
nyek, állatok, tájak, a Ság hegy éppúgy elôfordul-
nak, mint az életbôl elkapott pillanatok. Verseit el-
sôsorban a szerelem, szeretet, hûség ihlette, de az
évszakok és a természet elemei is gyakran készte-
tik írásra. Fôként Radnóti Miklós költészetét szereti,
de Ady Endre és József Attila is a kedvencei közé
tartoznak. Az alkotómunkáról Viktória elmondta,
hogy a versek megszületése után készülnek el a
hozzájuk illô képek. A tárlat három hétig tekinthetô
meg a Vulkán Fürdôben. »R.A.

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ 2007. április 6-án (pénteken) 15.00 órától a
Koptik úti óvodában Húsvéti játszóházra várja az érdeklôdô gyerekeket. Kifújt tojást
mindenki hozzon magával!

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ színházlátogatást szervez a soproni Petôfi Szín-
ház „A régi nyár” címû zenés játékára. Az elôadás idôpontja: 2007. április 28. (szom-
bat) este 7 óra. Részvételi díj: színházjegy+útiköltség 3.300 Ft/fô. Utazás autóbusszal.
Indulás 15.00 órakor a Dr. Géfin tér parkolójából, várható érkezés 23.00 óra. Jelent-
kezés: 2007. április 10-ig a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ irodájában vagy a
95/424-096-os telefonszámon.

Celldömölk Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzata április 8–9-én rende-
zi meg hagyományteremtô szándék-
kal Cigány Kisebbségi Napok c. ren-
dezvényét a Ligeti Sportpályán. 

Április 8-án (vasárnap)
14.00 óra: FRADI Öregfiúk – Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat Csapata futball-
mérkôzés (belépôjegy: 500 Ft), kö-

szöntôk, sörivó verseny, este: Húsvé-
ti Bál.
Április 9. (hétfô)
14.00 óra: Fôzôverseny cigányzenével,
egyéb zenés programok
21.00 óra: Locsolóbál Vilike közremûkö-
désével
A részletes programról a város hon-
lapján és a plakátokról értesülhetnek
az érdeklôdôk.

Cigány Kisebbségi Napok rendezvényei Versek és fotók

» Kemenesaljai Mûvelôdési Központ ajánlója

fotó: major tamás

jelenet az egyik elôadásból
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Tisztelt Szülôk!
A jelenlegi általános iskolák 2007. jú-
lius 31-ig önálló intézményként
mûködnek. A beíratás 2007. április
19-én, (csütörtökön) 8.00–17.00 órá-
ig, április 20-án (pénteken) 8.00–
12.00 óráig lesz a jelenlegi intézmé-
nyekben (Berzsenyi Lénárd Általános
Iskola, Eötvös Loránd Általános Iskola,
Gáyer Gyula Általános Iskola).
Indítható elsô osztályok száma: 7. Eb-
bôl: Székhely intézmény 3 (osztá-
lyokba sorolás véglegesítése beíratás
után történik). Alsósági Tagiskola 1;
Kemenesmihályfai Tagiskola 1*; Nagy-
simonyi Tagiskola 1*; Kenyeri Tagis-
kola 1*.
Beíratáshoz szükséges: Óvodai szak-
vélemény, születési anyakönyvi kivo-
nat, 550 Ft diákigazolványra,  1 db
igazolványkép, TAJ szám.

* Abban az esetben lehetséges, ha a
tagiskola létrejön, ill. a megfelelô
gyermeklétszám biztosított.

Hétfôtôl péntekig: 8.00–12.00 Tízórai
– magazinmûsor benne: Névnap, Saj-
tószemle, Idôgép, Sportvilág, Élet-
mód, 12.00–14.00 Szieszta – két óra
zenés utazás, 14.00 – 16.00 Tea – ma-
gazinmûsor, benne: Horoszkóp, Vissz-
hang (közéleti személyiségek társa-
sági hírei)

Hétfô: 16.00–17.00 Raptor–rap és
hip-hop zenék órája, 17.00–18.00
Mindenes – Hírek a nagyvilágból,
18.00–20.00 Kívánságmûsor
Kedd: 16.00–18.00 Dalendárium,
benne a második órában, Slágerlista 
18.00–20.00 Kívánságmûsor
Szerda: 16.00–18.00 Magyaróra 120
percben, 18.00–20.00 Kívánságmûsor
Csütörtök: 16.00–18.00 Retro Klub –
válogatás a ’80-as és ’90-es évek ze-
néibôl, 18.00–20.00 Kívánságmûsor
Péntek: 16.00–18.00 Rock Story – két
óra a rock zene kedvelôinek,
18.00–20.00 Kívánságmûsor

Minden nap, minden órában: Hírek,
Játék
Szombat: 8.00–12.00 Hétvége – ma-
gazinmûsor, 12.00–14.00 Szieszta,
14.00–16.00 Piknik – magazinmûsor,
benne Kronológia (korábbi riportok
ismétlése), 16.00–18.00 Kívánság-
mûsor, 18.00–20.00 Partymix – dance
és house zenék
Vasárnap: 8.00–08.30 Örömhír (vallá-
si mûsor) ismétlés, 8.30–12.00 Hét-
vége, 12.00–14.00 Szieszta, 14.00
16.00 Piknik 16.00–18.00 Kívánság-
mûsor, 18.00–19.00 Bakelit – az ’50-
es és ’60-as évek zenéi, 19.00–19.30
Örömhír, 19.30–20.00 Vasárnap esti
lágy dallamok
Mindkét napon, minden órában: Hírek

Elérhetôségeink: 
Tel.: 95 525 204
SMS: 70/332-1212
E-mail: info@radiocell.hu
kivansag@radiocell.hu

A Rádió Cell mûsorrendje
Mûsoridô: minden nap 8.00 órától 20.00 óráig

Elsô évfolyamosok
beíratása

Kedves Olvasóink!
Ifjúsági rovatunkban a Berzsenyi Dániel Gimnázium 60. évfordulója alkalmából
meghirdetett irodalmi verseny díjnyertes szépirodalmi alkotásait közöljük. Az
alábbiakban az elsô helyezett Kreif Kinga 10. H osztályos tanuló Szerda c. mûvét
olvashatják.

Kreif Kinga: Szerda
Aznap reggel alig tudott felkelni.
Félálomban reménykedett, hogy
hátha mégis szombat van, és otthon
maradhat, de bele kellett törôdnie,
a mai nap egy szerda. Kimászott az
ágyból, és megpróbálta megkülön-
böztetni a nadrágja alját a tetejétôl.
Ilyen korán még alig lát az ember.
Ez bizonyítja, hogy reggelire a bög-
réjét vajazta meg, és jóízûen bele-
harapott.
– Ez a fogad volt? – mormogott ki
apja a szokásos újságkupaca alól, de
ô csak lesütötte a szemét, és sietô-
sen zsebre vágott egy kanál lekvárt.
Késésben volt. Reggelente mindig
futnia kellett, hogy idôben odaér-
jen, de eddig még sosem késett el,
csak egyszer kellett bemásznia a ka-
pun. Amióta pedig rendszeresen
odaadta a kanál lekvárt a zsebébôl a
portásnak, ez a gondja is megoldó-
dott.

Az osztályba beérve mindenkinek kö-
szönt, de ôk észre sem vették, csak
rápakolták a kabátjaikat. Az elsô két
órát átaludta. Éneken a horkolását
kellett lekottázni a többieknek, raj-
zon pedig egy Alvó fiú címû csend-
életet kellett festeniük, így csak ak-
kor szóltak rá, ha véletlenül felriadt,
mire ô kötelességtudóan újra elaludt.
Földrajzóra következett topográfia
dolgozattal. Addig bökdöste a padtár-
sát, amíg az el nem árulta, hogyan
kell nézni a vaktérképet, és ráadásul,
mert jószívû volt, megsúgta, hogy ez
Zimbabwe.
– A kedvenc országom! – mondta át-
szellemülten, de a kelleténél kicsit
hangosabban, mert a tanárnô elvette
tôle a dolgozatot, ráadásul ki is küld-
te, hogy ott kint ordibáljon. Csalódot-
tan kullogott ki, végre lehetett volna
valami sikerélménye, hiszen minden
bokor pontos helyét tudja Zimbabwé-

ben. A legizgalmasabb a matemati-
kaóra volt, amikor a tanáruk, hogy
feldobja egy kicsit a hangulatot,
zsonglôrködni kezdett a tetraéderek-
kel. Nagy sikere volt, vissza is tapsol-
ták, csak akkor szóltak rá, amikor a
kardnyelést kezdte gyakorolni a
körzôvel.
Az ebéd tûrhetô volt, csak csukott
szemmel kellett enni, és nosztalgiá-
val gondolt arra a jó kis lekvárra,
amit a portásnak adott. Sietett haza,
mert még sok dolga volt, a matema-
tikatanár házi feladatul adta, hogy
kerítsenek neki kellékeket egy új
mûsorszámhoz, amit órán elôadhat.
Ezzel telt a délutánja, majd miután
szülei hazaértek, megvacsoráztak, és
már alig várták, hogy megnézhessék
a tévében, vajon kedvenc sorozatuk
hôse, Géza a következô részben há-
rom banánt vesz-e, vagy inkább egy
fogkefét.
Ahogy a sorozat véget ért, szülei ágy-
ba parancsolták, és ô bosszankodva
engedelmeskedett. Miután lefeküdt,
felvidult egy kicsit, mert eszébe ju-
tott, hogy talán mégis szeretik egy
kicsit az iskolában. Hiszen nem min-
denkinek kottázzák le a horkolását
csak úgy! Azt ki kell érdemelni.
– Éjszaka gyakorolni fogok – határoz-
ta el magában, és elaludt.
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Megkérdeztük
» válaszoltak

A nagyböjtöt különösebben
nem tartjuk meg, nálunk a
húsvét is inkább családi ün-
nep. Kislányommal húsvéti
díszekkel dekoráltuk az abla-
kot, és ôk az óvodában is ké-
szültek az ünnepre. A kifújt és
fôtt tojások festése természe-
tesen otthon sem maradhat
el, hiszen ezek nélkül nem
igazi a húsvét. Ezekben a na-
pokban a hagyományos hús-
véti ételek, sonka, tojás, ka-
lács kerülnek az asztalra. A lo-
csolkodás ma már nem annyi-
ra divat, mint régen, de a csa-
lád férfitagjai biztosan idén
sem fogják elmulasztani.Az

egész böjti idôszakot nem, de
a nagypéntekit betartom, az-
nap nem fogyasztok húst. Az
ünnep két napját szûkebb
családommal töltöm. Az
ilyenkor szokásos ételek mel-
lett újat is ki fogok próbálni,
elkészítem a töltött tojást, és
többféle süteményt sütök. A
húsvéthoz elengedhetetlenül
kötôdô tojásfestés is felada-
tom lesz, hároméves unokám
örömére. A hétfôi naphoz tar-
tozó locsolás nálunk sem ma-
radhat el, a családtagok és
szomszédok szokásukhoz hí-
ven idén is biztosan megláto-
gatnak egy kis kölnivel. Hús-

vét mindkét napján ünnepi
ebédet készítek családomnak.
Az ilyenkor megszokott, ha-
gyományos étkek: sonka, to-
jás mellett nálunk minden év-
ben tormamártás is kerül az
asztalra. Kisfiammal üvegfes-
tékkel festett és kifújt tojá-
sokkal díszített tojásfát alko-
tunk. Az udvaron minden év-
ben rejtünk el különbözô
meglepetéseket, amiket lel-
kesen keresgél, és már kíván-
csian várja, idén mit talál. A
hétfô pedig a locsolkodás je-
gyében telik, családtagjaim
elindulnak kölnivel felkeresni
a hölgyismerôsöket. 

A húsvét elôtti nap, mint min-
den évben, idén is a tojásfes-
tés jegyében telik. Az ajándé-
kokat a kertben rejtjük el,
amiket a gyerekek nagy élve-
zettel keresnek meg. Nagyob-
bik gyermekem négyéves,
idén már tudatosan, és nagy
lelkesedéssel készült a hús-
vétra locsolóvers tanulásával.
Vasárnap ünnepi ebédet fô-
zök, és várjuk a szülôk, roko-
nok, családtagok érkezését. A
hétfôi nap a locsolkodásról
szól majd. A hagyományos
húsvéti ételek közül a csülköt
és a fôtt tojást részesítjük
elônyben, ezeket fogyasztjuk.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: reiner anita

Móroczné
Szabó Tünde

Czikiné 
Seres Anna

Ilcsik Renáta Nagy Krisztina
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HORGÁSZTÁBOR
Az elmúlt évek hagyományaihoz
híven idén is horgásztábor meg-
rendezésére kerül sor a Balato-
non, 2007. június 25-tôl július
01-ig. Elsôsorban a Celldömölki
Lokomotív Horgászegyesület fia-
taljainak jelentkezését várjuk,
akik már elmúltak 10 évesek és
még nem töltötték be a 18. élet-
évüket. A táborba jelentkezni és
az azzal kapcsolatos kérdésekre
választ kapni a 06 20/974 4765-
ös telefonszámon lehet.

Következô lapszámunktól fekete-fehér hirdetési tarifáink változatlanok.
1/1 oldal 38.000 Ft; 1/2 oldal 20.000 Ft; 1/4 oldal 12.600 Ft; 1/8 oldal 10.000 Ft; 1/12
oldal 6.550 Ft; apróhirdetés 500 Ft. A hirdetési árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Színes hirdetésért 5% felárat kell fizetni. A hátlapon, a cím- és a hátlap belsô oldalán
elhelyezett hirdetésért 5% felárat kell fizetni. A kiemelt hirdetési felületen kizárólag
színes hirdetés jelenhet meg. 2007. évben a hosszabb távra szóló, megállapodásban
rögzített hirdetési szándék esetén az alábbi kedvezmények járnak: 
Hat folyamatos megjelenés esetén 5-öt fizet, 1-et ingyen kap;  12 folyamatos megjele-
nés esetén 9-et fizet, 3-at ingyen kap; 16 folyamatos megjelenés esetén 12-t fizet, 4-et
ingyen kap. A részletfizetések ütemezése a megállapodásban kerül rögzítésre.

» Tisztelt Hirdetôink!
Celldömölk: Születés: Pipics Csaba Rezsô és Péntek
Tünde Edina leánya: Vivien, Horváth Krisztián és
Farkas Gabriella leánya: Anna, Jánosa István és
Németh Zsanett Annamária leánya: Vivien, Fülöp
László és Szabó Krisztina leánya: Bianka, Imre
Balázs és Szücs Renáta fia: Barnabás, Szabó Károly
és Csuka Andrea leánya: Nóra Imola, Zseli Róbert és
Molnár Ildikó fia: Milán, Szabó András és Boz-
nánszky Ágnes fia: Bence, Pozsonyi Pál István és
Almádi Szilvia fia: Ádám Norbert, Horváth Gyula és
Varga Emília fia: Gyula, Rozmán Ferenc és Kondor
Tímea leánya: Luca Gabriella, Major Richárd Gyula
és Svendor Anikó leánya: Réka. Boba: Születés:
Pintér Rezsô Rudolf és Linka Krisztina leánya:
Vanessza, Horváth Gábor és Ivánfi Szilvia leánya:
Zoé Anna Egyházashetye: Születés: Kiss Lajos és
Sárközi Viktória fia: Ádám Jánosháza: Születés:
Németh Gusztáv és Páli Hajnalka Nóra leánya: Nóra,
Varga Sándor és Kamondi Andrea fia: Milán, Kulcsár
Zsolt és Beledi Amanda fia: Barnabás Karakó:
Születés: Horváth Tamás és Dancsecs Katalin Mária
fia: Gergô Kemenesmagasi: Születés: Lukács József és
Sárosi Bernadett leánya: Kitti Kemenessömjén:
Születés: Varga Csaba és Árvai Mónika fia: Bence
Csaba Kemenesszentmárton: Születés: Füzfa László és
Árvai Livia leánya: Csenge Nagysimonyi: Születés:
Pup Norbert Gábor és Geiger Csilla leánya: Rozi
Nemeskocs: Születés: Lakatos Róbert és Erdélyi
Annamária leánya: Kitti

» ANYAKÖNYVI HÍREK

CELLDÖMÖLKÖN 2 és félszobás családiház, gáz és
vegyes tüzeléssel, ipari árammal, fûthetô mû-
hellyel, nagy garázzsal eladó. Tel.: 06 70/941-5697.

CELLDÖMÖLK város központjában 93 négyzetmé-
teres, kétszobás, összkomfortos családiház sür-
gôsen eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Tel.: 30/407-
5238 (délután) 30/407-5228.

» APRÓHIRDETÉSEK

Április 17-én (kedden) 17.30-kor a KMKK
Kresznerics Ferenc Könyvtárában, a Vasvi-
rág Szállóban „Aki költô akar lenni, pokol-
ra kell annak menni? Berzsenyi Dániel és
Weöres Sándor a genetika tükrében” cím-
mel tart elôadást Dr. Czeizel Endre.
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A Vas megyei felnôtt asztalitenisz CSB-n
szereplô CVSE-Mávépcell IV. csapatának ed-
dig nem közölt eredményei:

CVSE-Mávépcell – Káld ASZ  17:1
A két csapat tudása között nagy volt
a különbség, amit az eredmény hûen
tükröz.
Gyôzött: Balázs Béla 4, Talián Csaba 4,
Rodler Gábor 4, Horváth Árpád 3, a
Balázs-Rodler és a Csupor-Talián páros.
CVSE-Mávépcell IV. – Egyházashetye SE  13:5
Ezen a találkozón is magabiztos celli
gyôzelem született.
Gyôzött: Balázs Béla 4, Rodler Gábor
4, Talián Csaba 3, Horváth Árpád 1 és
a Balázs-Rodler páros.

Szombathelyi Vízéptek II – CVSE-
Mávépcell IV.  6:12
A megyei bajnokság rangadóján Or-
bán vezérletével nagy csatában, de
biztosan nyert a csapatunk.
Gyôzött: Orbán Renátó 4, Balázs Bé-
la 2, Szabó Ferenc 2, Csupor Máté 2,
az Orbán-Balázs és a Szabó-Csupor
páros.
Kôszegi SE – CVSE-Mávépcell IV.  1:17
A celli csapat tartalékosan is jóval na-
gyobb erôt képviselt, mint a hazai
gárda.
Gyôzött: Balázs Béla 4, Rodler Gábor
4, Talián Csaba 4, Pázsi András 3, a
Balázs-Rodler és a Pázsi-Talián páros.

»VÖLGYI 

Megyei csapatbajnokság

Egyházi iskolák országos sportversenye Celldömölkön
Az elmúlt hét végén ismét Celldö-
mölk adott otthont az egyházi iskolák
országos versenyének. Asztalitenisz,
sakk és torna sportágban öt korcso-
portban mintegy 300-an vettek részt
a rangos eseményen Szombathelytôl
Budapesten át Nyíregyházáig az or-
szág mintegy harminc intézménybôl.
A Szent Benedek iskola versenyzôi
ezúttal is szépen helytálltak. Csapat-
versenyben országos bajnoki címet
szerzett a III-IV. korcsoportos fiú asz-

talitenisz csapat, torna sportágban az
I., a II. és a III. korcsoportos leány csa-
pat. Itt, a II. korcsoportban a második
hely is a celldömölkieké lett. A fiú
tornászok I-II. korcsoportos csapata
ezüstérmes lett. Eredményesen ver-
senyeztek a sakkozók is. A három
sportág egyéni versenyszámaiban
többen dobogós helyen végeztek. A
részletes eredményeket a következô
lapszámunkban közöljük.

»V.L.  

Meglehetôsen rég adtunk már hírt
a nôi kézilabda történéseirôl, ezért
következzen egy rövid  hiánypót-
lás. Március 10-én – edzôjük szerint
még nem igazán összeállt játékkal
– 24:26 arányban gyôzték le a Kör-
mend együttesét. Rá egy hétre a
tabellán elôkelô helyet elfoglaló
Tapolca volt a vendég, aki az egy-
kori celli kiválóságot, Geiger Szil-
viát is soraiban tudhatta. Élvezetes
mérkôzésen mindössze egy góllal
kaptak ki a celli lányok, de a füg-
getlen szemlélô szerint is, mini-
mum döntetlent érdemelt volna
küzdôszellemük és a nyújtott telje-
sítmény egyaránt. Az elmúlt két
fordulót már a mai – április 1-jén
játszott – mérkôzés után értékelte
Salamonné Csótár Adrienn edzô.
– A Széchenyi Fôiskola vendégeként
az óraátállítás, és reggeli idôpont el-
lenére jól kezdtünk, és 9:8-as veze-
téssel zártuk a félidôt. A második fél-
idôben védekezést váltott az ellen-
fél, és sima vereséggel, 27:15-re
kaptunk ki. A második félidôt egyér-
telmûen negatívan kell értékelnem.
A mai mérkôzésen a VKLSE Gyôr el-
lenében azonban folytattuk a pont-
szerzést. Tíz percet leszámítva elége-
dett vagyok a csapattal, hiszen végig
vezetve biztosítottuk be a gyôzel-
met. A 28:26-os gyôzelembôl legin-
kább kivette részét Szomorkovits Lil-
la, Szomorkovits Adrienn, Kazári Rita.
Védekezésben Foglszinger Csillát, és
Mendel Helga második félidei ka-
pusteljesítményét tudom kiemelni.

»EREL

Sorozatos pech, egyedi balszerencse, vagy
netán más? Ez a kérdés körvonalazódik
egyre jobban a kézilabdát kedvelô szurko-
lók fejében a CVSE férfi csapatának tavaszi
teljesítményét látva. Az elsô két mérkôzés
kudarca a kezdeti forma mellett a csapat-
egység hiányának is betudható volt, az Aj-
ka elleni itthoni vereséghez nagyban hoz-
zájárult az illuminált állapotban minôsíthe-
tetlen teljesítményt nyújtó játékvezetôi
páros kártékony tevékenysége. A március
24-én Tapolcán játszott mérkôzést és az
április 1-jén Celldömölkön a Tanárképzô
Fôsikola ellen játszott, 20:35 arányú vere-
séggel végzôdött találkozót már Mátés Ist-
ván edzô értékelte.
– A Tapolca ellen a második félidô köze-
péig jól játszottunk, aztán két sérülés
megakadályozott bennünket, hogy gyôzel-
met érjünk el. Mikás Gabit leütötték,
Gubián Tomi saját játékostársával ütközött
és sérült meg szerencsétlen módon.

Bosszantó vereség volt, azt mondtam a
csapatnak, hogy elfelejtettünk nyerni. Úgy
tûnik, sem egyénileg, sem csapatként nem
tudjuk azt hozni, ami a gyôzelemhez kell.
A mai mérkôzés húsz perc után értékelhe-
tetlen. Ha a csapat „képes volt” arra, hogy
tíz perc alatt 9:0 arányú szériát produkál-
jon, a második félidôben pedig 13:0 ará-
nyú szakasza is volt a meccsnek, akkor
nincs mirôl beszélni. Egyéni hibák, eladott
labdák, rossz bejátszások, kimaradt zicce-
rek, hetesek, s ehhez jött még, hogy leat-
letizáltak minket. Ez tudható volt persze,
de amíg koncentrálni tudtunk, addig meg
is tudtuk akadályozni. A bajnokságban
most kéthetes szünet következik, majd itt-
hon fogadjuk az Ács gárdáját. A játékos
idegei persze most már próbára vannak té-
ve, akárcsak az edzôé, de ha tudunk kon-
centrálni, csapatként mûködni, és erôsebb
összeállításban leszünk, akkor végre nyer-
ni is tudunk majd. »EREL

Hiábavaló küzdelem Javuló játék,
bajnoki pontok
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Megemelve a kalap

Gyôri Elektromos – CVSE-Mávépcell-Vörsas  15:3
Gyôr, március 31. NB II-es asztalitenisz mérkôzés.
Hidegzuhany a gyôriek otthonában!
Gyôzött: Vimi Roland 3.

ÉVSE-Hidro Zalaegerszeg – CVSE-Mávépcell-Vörsas  11:7
Zalaegerszeg, NB III-as asztalitenisz mérkôzés.
A hazaiak visszavágtak a mieinknek az ôsszel 
Celldömölkön elszenvedett vereségért.
Gyôzött: Tamás László 3, Máthé Gyula 2, Fehér Lász-
ló 1 és a Tamás-Balázs Gyula páros.

rajtot 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 tarto-
zó következô két ellenfelét, a Barcs és a Ha-
ladás 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. Természe-
tesen még semmi nincs veszve, de tudato-
sulnia kell, hogy ennél  keményebben kell
odatenni magunkat ahhoz, hogy ne csak a
pofozógép hálátlan szerepét játszzuk a baj-
nokság hátralévô idôszakában.   

»DOTTO

Celldömölki VSE Mávépcell-Barcs 1-1 (0-0)
Celldömölk, 300 nézô. NB II- es lab-
darúgó-mérkôzés, vezette Németh
(Vámos, Kispál).
Celldömölk: SZÉP - Sallér, Lakatos, Ba-
logh, Bodor (Fábián 67.) –Fonnyadt
(Németh A. 82.), Manganelli, Gom-
bos, Palkovics –Marius (Zsömlye 76.),
Venczel, Edzô: Szentgyörgyi József.
Barcs: Kuczkó – Miskovics, Matus, Hor-
váth P., Pokós (Márton G. 74.) – Kor-
dé(Gyaraki 72.), Horváth A., FÓNAI,
Tolnai – Koller (Nikolics V. 57.),
Nikolics N. Edzô: id. Dárdai Pál.
Góllövô: Marius (70.), illetve Fónai (91.)
A 15. percben Fonnyadt elôször bal-
lal, majd jobbal veszélyezteti a barcsi
kaput. A válasz nem késik soká, a 18.
percben Koller nagy lövését védi
Szép Tamás. A félidô vége felé Ni-
kolics elôbb egy szöglet utáni fejessel
riogatja a hazai nézôket, majd a 44.
percben 14 méterrôl leadott lövését
védi bravúrral a hazai kapus. A pihe-
nôt követôen Marius kerül ziccerbe:
Venczel csúsztatott fejesével egyedül
törhetett a vendégkapura, de addig
várt a befejezéssel, amíg utolérte
Matus, aki kikanalazta a labdát elôle.
A 70. percben Marius váratlanul lö-
vésre szánja el magát jó húsz méter-
rôl, az ezen meglepôdô Kuczkó szög-
letre tolja ki a labdát. A beívelt labdá-
nál aztán már nem menti meg ôt a
szerencse, Marius besodorja a labdát
kuckójába (1-0). A Barcs mindent egy
lapra tesz fel az egyenlítésért, pályá-
ra lép az 1966-os születésû rutinos
Márton is, aki egyre-másra teszi le a
labdákat társainak. Szép Tamás még
röpköd néhányat (pl. 75. perc Niko-
lics lövés), majd amikor már szinte
mindenki – ki örömmel, ki bánattal
–beletörôdik az eredménybe, Fónai
gondol egyet és amolyan minden
mindegy alapon elindul a celli kapu
felé. Amikor majdnem leér az alap-
vonalig, beadási kísérlete lecsúszik
lábáról és labdája – talán még érint-
ve is egy celli védôt – a hazai kapu-
ban köt ki (1-1).

Szombathelyi Haladás-Celldömölki VSE
Mávépcell 2-0 (1-0)
Szombathely, 3000 nézô. NB II-es
labdarúgó-mérkôzés, vezette Gyar-
mati T. (Tóth A., Péter T.).
Szombathely: Rózsa – Guzmics, Subicz,
Balassa, SIPOS N., Schimmer (Kovács

Zs. 59.) Nagy G., Rajos, Finta (Gyurácz
90.) ANDORKA, Mihalecz (Hujber 90.)
Edzô: Artner Tamás.
Celldömölk: Szép – Bodor (Tóbiás 70.),
LAKATOS, Balogh, Fábián – Zsömlye
(Gyôrvári 61.), FONNYADT (Szalay 80.),
GOMBOS, Németh A. – Marius, VENCZEL.
Edzô: Szentgyörgyi József.
Góllövô: Andorka 2 (38. és 87. perc).
Az igazi rangadói hangulatban kezdô-
dô összecsapáson Venczel rögtön az
elsô percben elnémította a stadiont,
amikor váratlan lövése a megder-
medt Rózsa keze fölött a felsô kapu-
fán csattant. Jó öt perc kellett ahhoz,
hogy az elsô válasz megérkezzen a
hazaiak oldaláról, ekkor Andorka lö-
vését védi Szép Tamás. A 24. percben
kiegyenlítôdik a kapufák aránya,
Sipos Norbert szabadrúgása csattan a
felsô lécen. A 37. percben Marius ke-
rül gólhelyzetbe, de Venczel tovább
csúsztatott fejesét jó 15 méterrôl
jócskán fölé vágja. Szinte a kontrából
aztán megszerzi a vezetést a Hala-
dás, Finta robog el a bal oldalon,
beívelését Andorka fejeli zavartala-
nul kapura 10 méterrôl, a nem túl
erôs fejes viszont nagyon pontos és a
labda a vetôdô Szép keze fölött a ka-
puba pattan (1-0). A második félidô is
igazi jó focit hozott, rögtön az elején
ismét a hazaiak mondhattak köszö-
netet Fortunának, Venczel szabadrú-
gása elôször lepattant a sorfalról, is-
métlését pedig a gólvonalon álló
Balassa vágja ki. Egyre többet veszé-
lyeztetett gyors kiugratásokra építve
a Haladás, de hol a kapufa, hol Szép,
hol valamelyik erôn felül teljesítô
celli fiú megakadályozza a gólszer-
zést. Emellett végig nyílt maradt a
meccs, egy pillanatig nem lehettek
biztosak gyôzelmükben a vendéglá-
tók. Pontosabban a 87. perc pillana-
táig, amikor a középen érkezô Andor-
ka egy cselt követôen ismét betalált
kapunkba (2-0).

Két, az élmezônybe tartozó és sokkal jobb
körülmények között mûködô együttes el-
len állt helyt becsülettel a CVSE labdarúgó
csapata az elmúlt két fordulóban. Ez a két
meccs (fôleg a szombathelyi) erôt kell,
hogy adjon a következô nagy menetelés-
hez, amikor is sorozatban közvetlen riváli-
sainkkal játsszunk, hol hazai, hol idegenbe-
li pályán. Sikerülni fog, sikerülnie kell! Arra
azért nem lehetett számítani, hogy repülô-

Asztalitenisz
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Számos szomorú statisztikában szerepelünk
vezetô helyen Európában. Többek között a
10 000 lakosra jutó szív- és érrendszeri
megbetegedések és halálozások listáján is.
Nem kellene ennek azonban így lennie! Idô-
ben felismerve és szakszerûen kezelve az
érelmeszesedés jelentôsen lassítható, sôt
visszafordítható kórfolyamat, megelôzhetô
a rettegett szívinfarktus, agyi katasztrófa. Az
elmúlt hetekben láthattunk és hallhattunk
többet arról a magyar vizsgálati eljárásról,
amely egyszerûségénél fogva a páciensek
széles körében teszi lehetôvé az érelmesze-
sedés korai felfedezését. A módszer adta le-
hetôséggel immár mi is élhetünk.
Celldömölkön, Dr. Galambos György ren-
delôjében bizonyosodtam meg a mérés
hasznosságáról. Küllemében a készülék
egy vérnyomásmérôre hasonlít. Maga a
vizsgálat egy vízszintes testhelyzetben el-
végzett vérnyomásmérés „kellemetlensé-
gével" jár. Nincsen injekció, röntgensugár,
vagy ultrahang. A vizsgálatot követô kiér-
tékelés során aztán megtudtam, hogy mi-
ben is áll a mérés nagyszerôsége. A mû-
szer mandzsettája azt a pulzushullámot ér-
zékeli, amelyet eddig is felhasználtak az
orvosok olyan egyszerû adatok, mint a
vérnyomás, vagy a szív percenkénti üté-
seinek száma (pulzusszám) mérésére. A
számítógép által lerajzolt hullám formájá-
ból és a hullám terjedési sebességébôl le-
het aztán következtetéseket levonni az
artériás érrendszer állapotáról. A megmért
augmentációs index, és pulzushullám ter-
jedési sebesség már régrôl ismert az érbe-
tegségekkel foglalkozó szakemberek kö-

rében. A vizsgálat újdonsága nem a mért
paraméterekben, hanem azok gyors, meg-
bízható mérésében van. Az augmentációs
index a 300 mikrométeres átmérônél ki-
sebb erek falának ellenállását jellemzi.
Emelkedett értéke az ôket borító érbel-
hártya kóros funkciójára utal. Ez az érel-
meszesedés elsô kimutatható stádiuma.
Az aorta falában mért pulzushullám terje-
dési sebessége az aortafal rugalmasságát
vagy éppen rugalmatlanságát jelzi. A meg-
nôtt terjedési sebesség az aortafal kóros
rugalmasságvesztését (angol kifejezéssel:
stiffness) mutatja ki azelôtt, hogy a beteg-
nek érelmeszesedésre utaló panaszai len-
nének. Az ismert egyéb módszerek, mint
pl. a nyaki verôerek ultrahangos vizsgála-
ta az érfali elfajulás késôbbi stádiumában
találják meg az elváltozást. A kiadott lelet
szól még az esetleges kiegészítô vizsgála-
tok szükségességérôl, meghatározza az
elérendô célértékeket (vérnyomás, test-
súly, koleszterin és vércukor), életmódbe-
li és gyógyszeres javaslatot is tesz. A mé-
rés szûrôvizsgálatként használva javasolt
40 év feletti férfiak, illetve 45 év feletti
nôk részére. Különösen, ha a családban
szív- és érrendszeri betegségek (szívin-
farktus, stroke, érszûkület) fordultak elô.
Ugyancsak a mérés elvégzésére sarkall-
hat, ha valaki magasvérnyomás vagy cu-
korbetegség miatt kezelt, koleszterin
szintje magas, vagy éppen dohányzik. A
fentiek együttes jelenléte megtöbbszörözi
az érrendszeri betegség kialakulásának
veszélyét. Ma a szívinfarktus miatt kórház-
ba került betegek kb. felének volt koráb-

bról ismert magas vérnyomása, vagy
emelkedett koleszterinszintje. Másik felük
önmagát korábban teljesen egészséges-
nek tudó páciens. Ennek az ötven száza-
léknak az idôben történô feltalálását is re-
mélik a szakemberek. Különösen azután a
dán vizsgálat után, amely majd tízéves
utánkövetéssel bizonyította, hogy a kóros
pulzushullám terjedési sebessége önma-
gában, a klasszikusnak számító rizikófak-
torok fennállása nélkül is elôrejelzi a ka-
tasztrófát. A vizsgálat nemzetközi viszony-
latban is elismertséget váltott ki. A feb-
ruár végén lezajlott III. Nemzetközi Arté-
riás Stiffness Konferecia német, osztrák, ír,
svéd elôadói az eddig általuk használt
módszereknél pontosabbnak, a mért ada-
tok reprodukálhatóságában egyedülálló-
nak értékelték a módszert. Ugyanitt szá-
moltak be az ÉRHÁLÓZAT nevû civil szerve-
zôdés és a Magyar Artériás Stiffness Társa-
ság megalakulásáról. Céljuk közös: tudo-
mányosan megalapozott szûrôvizsgálatok
elvégzése a magyar lakosság legszéle-
sebb körében. Ma kb. ötmillió különbözô
fokban veszélyeztetett él hazánkban. Az ô
felderítésük, idôben elkezdett kezelésük
számítások szerint évente 30 milliárd fo-
rint nyereséget hozna a magyar költség-
vetésnek. Ennek ellenére jelenleg az
Egészségbiztosító nem mutat hajlandósá-
got a vizsgálatok finanszírozására. Így sa-
ját magunk és családunk megnyugtatásá-
ra ismét csak öntevékenynek és önfinan-
szírozóknak kell lennünk. A vizsgálat
megérkezett, éljenek vele Önök is!

(x)

Új lehetôség az érelmeszesedés korai felismerésére
V Á R O S U N K B A N  I S  E L É R H E T Ô  A  M A G Y A R  V I L Á G Ú J D O N S Á G

A Kemenesaljai Szôlô- és Kertbarátok Köre
március 22-én immár hatodik alkalommal
rendezte meg hagyományos borversenyét.
A rendezvényt a közelmúltban elhunyt
borbíróra, tagtársra, Kiss Vilmosra való em-
lékezéssel kezdték. 
A 2006. évi borok cukorfoka és érése jó
volt, ez megmutatkozott a 43 benevezett
borminta minôsítésén is. A Ság hegyrôl, a
Kemenesi Dombhátról és Kemenesmagasi-
ból származó nedûk bírálatában Danka Im-
re hegyközségi elnök, Somogyi Lajos
hegybíró és dr. Hollósy István falugazdász
vettek részt. A szín, íz, illat, zamat, összha-
tás alapján értékelt borok gazdái között ti-
zenegy arany, tíz ezüst és nyolc bronz fo-
kozatú minôsítést osztottak ki. »RA

Cím Alapterület Szobaszám Eladási ár

Celldömölk belterületén:
Sági u. 1/B. II/2. 49 m2 1+fél 6.860.000 Ft
Dr. Géfin tér 13. I/6. 90 m2 2+fél 13.050.000 Ft

Alsósági városrészen:
Sági u. 111. I/5. 65 m2 1+ fél 5.700.000 Ft

» Hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja a tulajdonában lévô
alábbi társasházi öröklakásokat, az alapító okiratban foglaltaknak
megfelelôen a társasház közös tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei
tulajdoni hányaddal együtt. 

Az ingatlan megtekinthetô: telefonon történô elôzetes egyeztetés alapján
munkanapokon 8–16 óráig. További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal va-
gyonkezelôjénél, illetve a 95/525-813-as telefonon kapható.

Borverseny



C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
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+1/2 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

ARTERIOGRÁFIA
magyar találmány az érelmeszesedés 

korai felismerésére

A VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSE JAVASOLT.
– 40 év feletti férfiaknál,
– 45 év feletti nôknél,
– magas vérnyomás, cukorbetegség, 

emelkedett koleszterin miatt kezelteknél,
– és fenti betegségek családi halmozódása esetén.

Korai felismeréssel, hatékony kezeléssel 
megelôzhetô a szívinfarktus és a stroke!

A vizsgálatot végzi: Dr. Galambos György szakorvos
A vizsgálat helyszíne: 

CELLRUBIN Rendelô, Celldömölk, Mikes u.14.
A vizsgálat ideje: Bejelentkezés alapján.

Bejelentkezés: 20/9376-749 

Pápa-Borsosgyôr Strandi tó
Újdonság!
Nagy mennyiségû tok hal, afrikai harcsa, 5 mázsa amur, 20 mázsa nagytestû
ponty (4-16 kg-ig) valamint a tóban található még 100 mázsa 2-3 kg ponty,
csuka, süllô, apróhalak, keszegfélék, nagytestû harcsa, valamint 10–20 kg-s
amurok. Folyamatos telepítés! 1 hektáron folyamatosan 100 mázsa fölötti hal-
mennyiség! Az idei év újdonsága még, hogy egyetlen megjelölt hal kifogásával
200.000 forintot nyerhet!

Rekord fogások: 46 kg busa, 4.7 kg csuka, 3 kg dévér valamint az egyik
versenyen egy versenyzô 149 kg pontyfogással büszkélkedhetett, ami ter-
mészetesen az elsô helyet jelentette számára. 

2007 tavaszától megújult és igényes környezetben várjuk a kikapcsolódásra
vágyó horgászokat és vendégeinket.

Kínálatunk:
Napijegyes horgászat: /Gyerekjegy: 500 Ft 
Nyolcszemélyes filagóriák, stégek 1 bottal horgászhat/
Gyerekeknek fedett homokozó, hinta, csúszda                    
Hölgyeknek napozóágyat biztosítunk                     
Horgászoknak horgászfelszerelésük bepakolásához kiskocsit biztosítunk.
Büfé, Ingyenes steak-sütési és bográcsozási lehetôség.    
Társaságoknak, munkahelyeknek horgászversenyek lebonyolítását vállaljuk.
Horgászcikkek, etetôanyagok, csalik árusítása.

Rövid házirend: Napijegy 1000 Ft (egy fô két bottal való horgászatát engedélyezi).
A napijegy személyre szól, nem horgászbot darabszámra. A napijegy nem ru-
házható át, a kísérô nem horgászhat a horgász második botjával. Egy belépô két
bot, nem két ember egy-egy bot. A halat nem kötelezô megvásárolni, korlátlan
számban vissza lehet engedni. Minden haltartóba került halat meg kell vásárolni!  

Ha szeretne részt venni egy 4.000.000 Ft összdíjazású amatôr horgászverse-
nyen, szintén keresse fel tavunkat. Az év horgásza Energofish kupáért amatôr
horgászverseny egyik rendezési jogát nyerte el a tó. 

További bôvebb információ kérhetô: Karvas Gábor 06/30-3-786-062
A tó közvetlenül Pápa felöl Pápa-Borsosgyôr után jobbra a fôútvonal mellett
található. Nyitva: mindennap 8:00-tól sötétedésig.

Mire fordítja? Mi nem kérdezzük!

Lakás, bútor, autó, hitelkiváltás, befektetés, vállalkozás, utazás, stb.

Fizesse törlesztését a Nálunk vezetett lakossági folyószámlájáról 

és 2,50%-ot elengedünk a kezelési költségbôl!

A törlesztô részletek tájékoztató jellegûek:
Hitel összege

200.000 Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft 4.000.000 Ft 6.000.000 Ft

Futamidô Havi törlesztôrészlet

1 év 18.070 Ft 45.140 Ft 90.270 Ft – –

2 év 9.690 Ft 24.210 Ft 48.390 Ft – –

3 év 6.920 Ft 17.270 Ft 34.520 Ft 138.040 Ft –

4 év 5.550 Ft 13.840 Ft 27.660 Ft 110.570 Ft –

5 év 4.730 Ft 11.800 Ft 23.590 Ft 94.310 Ft 141.450 Ft

10 év – – 15.850 Ft 63.330 Ft 94.980 Ft

15 év – – 13.640 Ft 54.520 Ft 81.780 Ft

(THM: 16,35 %-tól)

Keresse fel kirendeltségünket:
Beled, Rákóczi u. 131.  

Tel.: 96/594-035, 594-032, 594-033

Állandó, elôre kalkulálható törlesztôrészlettel, 
árfolyamkockázat nélkül

Szabadon felhasználható hitel 
6.000.000 Ft-ig

A Kis-Rába menti Takarékszövetkezettôl



HASZNÁLTRUHA ÁRUHÁZ
Sárváron a Rába-hídnál

Péntek 13. Ez a nap mindenkinek jelent valamit. 

Nekünk azt hogy, megnyitjuk 600 m2-es használtruha 

áruházunkat Sárváron a Rába-hídnál. 

Önnek pedig azt, hogy itt a helye az áruházunkban. 

Ne csináljon semmit, csak jöjjön el hozzánk, és 
mi garantáljuk, hogy jól fogja érezni magát. Itt biztos, hogy 
megtalálja a számítását. Fogyasszon kedvére büfénkben, 

hisz ezen a hétvégén Ön a mi vendégünk!

A szombatot se hagyja ki, hiszen fellépnek 
városunk sztárjai:

– Aerobic csoport
– Bad
– Ma'Mint'Ti
– Konkoly
– Kanona Band

Gyermekét is hozza el, bohócunk egész napos játékkal,
ajándékkal, és sok sok szeretettel halmozza el.

Akkor péntek 13-án találkozunk!

Robi-Tex


