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NEM ELÉG, HOGY AZ AUTÓJA JÓL MEGY…
JÁRJON JÓL ÖN IS!
A Kolozsvár úti üzemanyagkúton a mindenkori árnál olcsóbban tankolhat
95-ös, 98-as és diesel üzemanyagot! FIGYELJE AKCIÓNKAT!
AUTÓGÁZ LPG KEDVEZMÉNYES ÁRON!

Celldömölk, Kolozsvár utcában,
a Mesteri felé vezetô úton.
Nyitva: minden nap 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó

Új Kemenesalja
» 2007. 04. 20.

» A K T U Á L I S

Szeptembertôl egy általános iskola Celldömölkön
nala, bár az nyilvánvaló, hogy egy kisebb tanulói csoporttal hatékonyabb
munkát lehet végezni. Gazdaságilag talán lesz annyi elônye, hogy megmarad
néhány millió forint.
Horváthné Varga Margit oktatási szakreferens szerint az egyik legfontosabb
és legsürgetôbb feladat annak a konkrét meghatározása, kiszámolása, hogy
a szeptemberben induló új tanévtôl milyen órakeretet biztosít az önkormányzat ennek az új intézménynek.
– Ez azért fontos és sürgôs, mert ez határozza meg, hogy hány pedagógus további foglalkoztatására van szükség. A
mostani elgondolásunk szerint a jelenlegi pedagógus-létszámot csak kis mértékben fogja érinteni, de ezt a kérdést mindenképpen pontosítani kell. Bonyolítja a

fotó: major tamás

A képviselô-testület döntése alapján a
következô tanévben, 2007 szeptemberétôl a Berzsenyi Lénárd, a Gáyer Gyula
valamint az Eötvös Loránd iskolák
összevonásával egy általános iskola
mûködik Celldömölkön.
Hetényi Endre, az oktatási és kulturális
bizottság elnöke szerint kényszerûségbôl meg kellett hozni ezt a döntést.
– Tulajdonképpen most még csak egy
szándéknyilatkozat született meg az iskolák összevonásáról. A következôkben
a nevelôtestületi, szülôi, diákönkormányzati és alkalmazotti értekezletet
össze kell hívni, a véleményeket meg
kell hallgatni. A megfelelô elôkészítés
után valószínû, hogy meghozza a tényleges döntést az összevonásról az önkormányzat.

eötvös loránd általános iskola

Bár nagyon fontos kérdés, hogy gazdaságilag ez mennyire elônyös a költségvetés szempontjából, de ez inkább csak
másodlagos kérdés. Már évek óta vitatéma volt az Eötvös és a Gáyer iskola
összevonása, részben azért, mert közvetlenül egymás mellett helyezkednek
el. Most úgy néz ki, hogy ez az iskolák
integrációja során realizálódni fog. Természetesen ennek vannak elônyei és
hátrányai is. A versenyhelyzet így a két
iskola között megszûnik, de nagyon reméljük, hogy az arculatuk megmarad,
és talán egymásra épülve erôsítik a
nevelôi-oktatói munka minôségét.
Nyilvánvaló, hogy egy kisebb intézményt könnyebb igazgatni, és a szakmai munka is talán hatásosabb, de az
élet rákényszerít minket arra, hogy szorosabbra húzzuk a nadrágszíjat, és ezt a
lépést megtegyük. Nagyon bízom benne, hogy a tanulói létszám növekedésével nem csökken az oktatás színvo-

helyzetet, hogy folyamatban van három
település megszûnô iskolájának tagiskolává válása. Ezekkel a községekkel – Kenyeri, Nagysimonyi, Kemenesmihályfa –
rendezni kell megállapodás formájában
a tagiskolák mûködtetési feltételeit.
» Tudható már, hogy milyen néven
mûködik majd az új, immár egyetlen
celldömölki általános iskola?
– A jelenlegi elképzelések szerint
egyelôre csak Városi Általános Iskola
lesz a neve. Az elsô év lesz annak az
idôszaka, amikor az intézményt használó pedagógusok, diákok és szülôk közösen tesznek javaslatot, illetve döntik
el, hogy mi legyen az iskola neve.
Baloghné Danka Adél, az új iskola következô tanévre megbízott igazgatója
nagy, de megoldható kihívásnak tekinti az új feladatot.
– Nagy szakmai kihívásnak tekintem, de a
kollégáimmal együtt próbálunk megfelelni, és a legjobbat kihozni belôle. Az a cé-

berzsenyi lénárd

lunk, hogy a gyerekek ugyanolyan szín- általános iskola
vonalú oktatást kapjanak, mint eddig, és
szeretnénk megnyugtatni a szülôket,
hogy semmilyen felfordulással nem jár az
átszervezés. A pedagógusoknak is természetesen ez kell, hogy legyen a céljuk. A
következô tanév a szokásos mederben
fog lefolyni, és mindazok a tevékenységek, amelyek az eredményes oktatási és
nevelési munkához elengedhetetlenül
szükségesek, nem fognak csorbulni.
» A három iskolaépület milyen módon
kerül kihasználásra?
– Egy új iskolát szeretnénk létrehozni,
nem hagyva figyelmen kívül a meglévô
hagyományokat és gyökereket. Úgy
gondolom, hogy korosztályoknak megfelelôen kell elhelyezni a gyerekeket.
Összenyitnánk a két iskolát – Gáyer és
Eötvös – ami már régen is megtörtént,
tehát ez nem egy új dolog, és a korosztályokat egy szinten helyeznénk el. E
mellett meg kell oldanunk a leendô
tagiskolákból bejövô felsôsök optimális
elhelyezését is, a szülôk kéréseit, igényeit figyelembe véve, hogy lehetôség
szerint olyan osztályba kerüljenek,
amelybe ismerôs vagy rokon is jár.
Nagyon szeretnénk, ha zökkenômentes
lenne a következô tanév, ezen dolgozunk, hogy a gyerekek a jövôben is
olyan feltételek mellett dolgozzanak,
amelyeket eddig megszoktak.
»HP gáyer gyula
általános iskola
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A mozgássérültek helyzetérôl
A 2007-es év az esélyegyenlôség és az egyenlô
bánásmód elvének éve.
Sok területe van életünknek, ahol ez a két terület
hangsúlyozottan kell, hogy
megjelenjen. A Vas Megyei
Mozgássérült Egyesület Celldömölki Helyi Csoportjának
vezetôje, Holpert Jenôné már nagyon
régóta azért küzd és dolgozik, hogy a
fent említett két alapelv ne csak egy
bizonyos idôszakban, hanem mindennapjainkban folyamatosan jelen
legyen. Az egyesület vezetôje elmondta, hogy tagjaik száma közel
1000 fô, természetesen beleértve a
kistérség területén élô tagokat is. A
vezetôség hét tagból áll. Naponta fél
nyolctól 11 óráig várják a tagokat a
helyi irodában. Délutánonként a szociálisan rászorultaknál tesznek környezettanulmányokat. Kivétel a hétfôi nap, mikor a kézimunkaszakkör
tagjai gyûlnek össze, hogy szebbnél

szebb ajándékokat készítsenek az ünnepekre, pl. nônapra, karácsonyra. A
szakkört felkérték, hogy nemzetközi
sportrendezvényeken is örvendeztessék meg kézimunkájukkal a résztvevôket. Az egyesület tagjai kiemelkedô eredményeket érnek el különbözô
sportversenyeken is. Az idén május
végén egy megrendezésre kerülô
speciális sportversenyen fognak részt
venni, ahol kilenc külföldi és nyolc
magyar csapat szerepel asztalitenisz,
teke és atlétika versenyszámokban.
Holpert Jenôné elmondta, hogy az
egyesület anyagi helyzete igen nehéz. A tagdíjakon kívül más bevételük
nincs, a kézimunkaszakkörhöz szükséges anyagokat is alig tudják beszerezni. Többször megkeresték már a
kistérség polgármestereit segítségkérés céljából, de eddig a települések
vezetôinek érdeklôdése nem volt jelentôs. Ezt nagyon sérelmesnek találják, hiszen mozgássérültek nemcsak
Celldömölkön vannak. Bár Holpert Je-

A gyorsírás országos bajnoka
Kovácsné Horváth Andrea, a Mávépcell Kft. mûszaki ügyintézôje országos
elsô helyezést ért el gyorsírásban, a
közelmúltban Budapesten megrendezett Gyorsíró, Gépíró és Szövegszerkesztô Magyar Bajnokságon. Az egységes gyorsírás 80. évfordulója emlékére rendezett megmérettetésnek a
gépírás kategóriájában 88, a gyorsíráséban pedig 50 résztvevôje volt. Andreának nem ez az elsô elôkelô helyezése, már több ízben ért el rangos
eredményt a különbözô szintû versengéseken. Két alkalommal világbajnokságon is összemérhette tudását
másokéval. Mint elmondta, harminc
éve rendszeres résztvevôje a gyorsés gépíró versenyeknek. Legújabb sikerét mesélve szólt arról, hogy a versenyen nyolc perces, fokozódó tempójú diktálást kellett papírra vetni
gyorsírással, majd ezt át kellett tenni
az általunk is ismert írásmódra. A versenyzôkkel szemben támasztott elvárás szerint legalább három percet kellett áttenni ahhoz, hogy értékelhetô
legyen a munkájuk. Andreának mind
a nyolc percet sikerült leírnia, ezzel kivívta magának a rangos helyezést.
Mindemellett gépírásból is jól teljesí4

nôné 1996-ban létrehozott egy alapítványt abban a reményben, hogy az
alapító tagok folyamatos segítségére
számítani lehet, ez az út sem járható
tovább. Pályázni nem lehet a megfelelô pályázatok hiányában. A szociális
törvény változása sem kedvezett a
mozgássérülteknek. Megszûnt az a
lehetôség, hogy ne kelljen adót fizetni gépkocsijuk után azoknak a családtagoknak, akik ôket szállítják, abban
az esetben, ha a gépkocsi az ô nevükön és nem a mozgássérült nevén
van. Celldömölki viszonylatban még
mindig nem történt meg a közintézmények akadálymentesítése. Az új
mentôállomáson a kettes számú orvosi rendelô mosdóját újra kellett építeni, mert mozgássérült kocsival nem
lehetett oda bemenni.
Holpert Jenôné reményét fejezte ki,
hogy talán sikerül túllépni a nehézségeken, ehhez azonban összefogásra
és nagyobb segítôkészségre van
szükség.
»T.M.T.

Tisztújítót tartott az SZDSZ

tett, egy másodperc alatt hét leütést
produkált. Az összetett versenyben
annak munkáját értékelték, aki mindkét kategóriában eredményesen dolgozott, így ebben a második helyet
szerezte meg. Ezen teljesítménye
alapján a Gyorsíró Szövetség felkérte,
hogy a magyar csapat tagjaként vegyen részt a júliusban Prágában megrendezésre kerülô világbajnokságon.
Ez jelentôs költségekkel jár, a versenyzôknek szponzorok segítségével
kell biztosítani az anyagi hátteret. A
bajnoknô szerencsésnek vallja magát,
hiszen munkahelyétôl minden segítséget és támogatást megkap, akár a
magyar, akár a nemzetközi versenyeken való részvételnél.

Az országos választások után, melyen Kóka
Jánost választották elnöknek, tisztújító értekezletet tartott az SZDSZ helyi szervezete.
Mint elnök, ismét Imre József kapott bizalmat, és két új ügyvivôvel, Finta Krisztiánnal
valamint Nagy Zoltánnal bôvült az elnökség.
Imre József beszámolt arról, hogy az elnökségi választásokon Kóka Jánost támogatták, és hogy Vas megyében a celldömölki az SZDSZ második legerôsebb szervezete. Hangsúlyozta, hogy a jövôben
összefogást szeretnének a többi párttal.
Céljuk, hogy minél elôbb megkezdôdjön a
tényleges munka a város érdekében, a
képviselô-testület munkáját továbbra is figyelemmel kísérik, és ahol arra lehetôség
nyílik, véleményüket is kifejtik.
Finta Krisztián, az egyik ügyvivô elmondta,
hogy nyitottságot szeretnének, a város fejlôdését kívánják szolgálni, és mint a siker
pártja, közös eredményeket szeretnének
elérni a Celldömölkön mûködô többi párttal együtt. Konkrét feladatul tûzték ki,
hogy liberálisan gondolkodó fiatalokat
vonzzanak maguk köré.
Nagy Zoltán, a párt másik ügyvivôje fontosnak tartja, hogy a liberális értékek helyi
szinten is képviseltetve legyenek. Nemcsak a városi, de a környezô falvak fiataljaira is számítanak.

»REINER ANITA

»LOSONCZ ANDREA
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I. Cigány Kisebbségi Napok
Celldömölk Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzata megalakulásakor elsôdleges célul tûzte ki a roma és nem
roma származású celldömölki és
kistérségi lakosok integrált együttélésének elôsegítését egymás kultúrájának megismertetésével, közös
programok szervezésével.
A fent említett célból szervezték április 8-án és 9-én az I. Cigány Kisebbségi Napok címû kulturális rendezvényt.
Az idôpont talán a húsvéti ünnepek
miatt nem volt túl szerencsés, ennek
ellenére mindkét este szinte zsúfolásig megtelt a városi sporttelepen
felállított sátor. Vasárnap két órakor a
Fradi Öregfiúk és a Cigány Önkormányzat futballcsapatai mérkôztek
meg. Az „Öregfiúk” leckét adtak a roma és nem roma származású fiatalokból álló csapatnak. Ezután sörivó
verseny kezdôdött, melynek gyôztese, Tóth Csaba oklevelet és egy igazi
bajor sörkupát kapott ajándékba,
mely Zsámboki Zoltán képviselô
felajánlása volt. A Kisebbségi Napok
megnyitója következett, ahol Fehér
László polgármester és Bakonyi László, a kisebbségi önkormányzat elnöke köszöntötte a vendégeket. A megnyitón Kovács Ferenc országgyûlési
képviselô, a Vas Megyei Közgyûlés Elnöke felszólalásával emelte a kisebbségi napok rangját. Az esti programot
Kaly zenés mûsora indította, majd
húsvéti bállal zárult a nap. Hétfô déltôl nagy volt a sürgés-forgás a sátor
elôtt. Majsa Szilárd mesterszakács

bakonyi lászló, a cvckö elnöke

vezetésével, élô cigányzene mellett
készült a finom pincepörkölt, mely
elkészülte után nagy sikert aratott a
vendégek körében. Jutott bôven mindenkinek a finom falatokból. Ezzel
egy idôben fôzôverseny is fokozta az
izgalmakat. Marhahúsból készült finom falatok, pörkölt és gulyás készült a bográcsokban. Négy csapat öt
étellel indult a versenyen. Az elsô helyen Vajda László és társai végeztek.
A résztvevô csapatokat kupákkal és
ajándékcsomaggal jutalmazták a
szervezôk. Az esti mûsoron a magyar
Elvis, majd Nótár Mary kápráztatta el
a nagyszámú közönséget, végül Vilike locsolóbállal zárta az I. Cigány Kisebbségi Napokat. A mûsorszámok
között értékes tombolatárgyak kisorsolására került sor. A Kisebbségi Önkormányzat ezúton szeretne köszönetet mondani azoknak a támogatóknak, akik anyagilag vagy szervezésben segítették a kisebbségi napok
megrendezését. Az I. Cigány Kisebbségi Napok elérte a célját: kultúrál-

tan, békés együttlétben tudtak szórakozni Celldömölk Város roma és nem
roma származású lakosai.
Támogatóik voltak: Celldömölk Város
Önkormányzata, Apáczai Könyvkiadó,
OTP Bank Nyrt., Ferrosüt Kft., Mávépcell Kft., Szalai Szaki, Kistérségi Munkaszervezet, Prakticell Kft., Cellkábel,
Fodat Kft., Söptei Józsefné, Park
Presszó, Bögöte Étterem, Melanie
Presszó, Némo Horgászbolt, Dömötör
Zoltán, Czeglédi József, Topi Autószerelô Mûhely, Balogh Zsolt, Korzó Kávézó, Zöld Csésze Étterem, Euro-Siló Kft.,

Rádió-Cell, TV-Cell, Új Kemenesalja.
Egyúttal szeretnék megköszönni a
Celldömölki Polgárôrség vezetôjének,
Lacza Péternek és a tagoknak a segítségét és pozitív hozzáállását, amit a
két nap alatt tanúsítottak. Köszönet a
CVSE ügyvezetô elnökének, amiért engedélyezte a kisebbségi napok megtartását a sporttelep területén belül. A
következô lépés: az önkormányzat az
ôsz folyamán cigány mese-illusztrációs pályázatot szeretne meghirdetni
a kistérség valamennyi általános iskolás gyermeke számára.
»T.M.T.

Nemzetközi Roma Nap
Talán kevesen tudják, hogy április 8.
Nemzetközi Roma Nap is egyben.
Ezen a napon a világ minden országában majális jellegû rendezvényeket,
zenés-táncos fellépéseket szerveznek. Így emlékeznek egybefonódó
történelmükre, s hogy felhívják a figyelmet közös értékeikre és problémáikra. 1971-ben ezen a napon tartották az elsô roma kongresszust egy
London melletti kisvárosban, ahol elsô ízben gyûltek össze a roma küldöttek a világ minden tájáról, hogy
együtt róják le kegyeletüket a holokauszt roma áldozatai elôtt. Ekkor en-

gedték ki a világháború végén az
auschwitzi koncentrációs táborból a
roma túlélôket. Ezen a napon alkották
meg a roma zászlót, mely piros színû
ókori indiai életkereket ábrázol, az
eget és a földet jelképezô kék és zöld
vízszintes sávból álló háttérrel. Itt ismerték el elsôként hivatalosan a roma nyelvet, valamint ekkor választottak ki egy roma dalt himnuszukká. S
minden évben ekkor emlékeznek
meg arról, hogy mintegy ezer évvel
ezelôtt a roma nép elindult ôshazájából máig tartó vándorútjára.
»T.M.T.
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Kohók, kályhák, kandallók, kemencék…
Celldömölkön, a Pityervárban, szerény
ház falán szerény tábla jelzi a RáczCell Kkt. telephelyét. Csak akinek valami dolga volt vele, tudja, hogy a telepen nem szokványos tevékenység
folyik. Itt öntöde van, a fémmegmunkáló mûhelyekben szinte alkotómunkát végeznek. A gazdasági társaság
egyik tulajdonosától, Rácz Istvántól
érdeklôdtem cégérôl, mai feladataikról, jövôbeni terveikrôl.

fotó: völgyi lászló

A kezdetekrôl
– Rácz István öntô- és kohómérnökként 1973-ban lett iparos, majd –
amint erre lehetôség nyílott – hozott
létre egy családi vállalkozást. Kezdetben vas- és alumíniumöntéssel foglalkozott, késôbb bôvült a tevékenység egyéb fémöntésekkel (réz, bronz),
valamint – ahogy ezt a termékkör
megkívánta – lakatos és forgácsoló
munkákkal. Ez persze azzal is járt,
hogy alkalmazottakat kezdett foglalkoztatni: elôbb kettôt-hármat, majd
néha nyolcat-kilencet is. Jelenleg vele együtt hatan dolgoznak a szakmában, rajtuk kívül a család két tagja az
ügyintézésben, kereskedelmi tevékenységben talál elfoglaltságot.
Termékkörük
– A legkedvesebb munka számára ma
is az öntött termék készítése, de ez
ma már egyéb munkafolyamatokkal is
kiegészül. A cserépkályhák, konyhai
tûzhelyek, sütôk, vízmelegítôk,
kemencék újra divatba jöttek. Ezek
fém részeit, köztük az ajtókat, tartá-

Elérhetôségeink:
Celldömölk, Pozsony u. 4.
Tel./fax: 95/420-524
Mobil: 30/956/8885
Honlapcím:
www.cserepkalyhaajtok.hu
E-mail:
racz.celldomolk@mailbox.hu
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rácz istván

lyokat, sütôket készítik itt. A termékek
legtöbbje egyedi tervezésû, különféle
díszítôelemekkel ellátottak. Nincs két
egyforma darab, a forma, a méret, a
díszítés mind egyéni igény szerint alakul. Együtt dolgoznak cserépkályhás
mesterekkel, egymásra utalva, kölcsönösen ajánlva egymás munkáját. Aki
ezeket a termékeket szeretné megrendelni, azt itt kompletten megteheti. A bemutatóteremben meg lehet tekinteni a saját termékeket és a kályhákhoz való csempét is.
A kisvállalkozás létjogosultsága
– Sok-sok munkával, napi harccal, de
jól boldogulnak. Van megrendelésük,
sôt, többet is tudnának vállalni. Ennek akadályát el sem hinné az ember: nincs elég munkaerô, hiánycikk
a kezébôl pontos, precíz munkát
kiadó szakmunkás. Akik vannak, azokat meg kell becsülni. Családias a
légkör, bátran rájuk bízhatja a feladatot, az üzemet. Önerôbôl alakította ki,
gépesítette a mûhelyeket, nemhogy
valamilyen támogatást, de még hitelt sem vett fel soha. Nem mintha
nem jött volna jól, de valahogyan
ezek a lehetôségek mindig csak papíron léteztek számára. Az egész ország területén dolgoznak, de még

Ausztriából, Németországból és Lengyelországból is volt megrendelésük.
Nagy gond, hogy már érezhetô az
életszínvonal csökkenése: az egyedi,
igényes munkák nem olcsók, kevesebben adnak ki ilyenre pénzt. Jobban meg kell dolgozni a piacért, közben a konkurencia is kinôtte magát.
Tervek, célok, lehetôségek
– Rácz István továbbra is ebben a
nagyságrendben képzeli a vállalkozását. Meggyôzôdéssel vallja, hogy neki már nem csak önmagáért kell folytatni, hanem azokért is, akiknek tôle
függ a sorsuk. Tudja, hogy a jövôben,
ha fenn akarnak maradni, ezért többet kell tenni. Lenne igénye gépcserére is, de ennél fontosabbnak tartja
a marketing-tevékenység fokozását.
Már van egy önálló bemutatótermük
Veszprémben, és társulva jelen vannak Mosonmagyaróváron és Zalaegerszegen is. Most azonban a legfontosabb, hogy itt, Celldömölkön legyen egy igényes bemutatóterem: Ez
most van készülôben. A közeljövôben
Budapesten és Hódmezôvásárhelyen
fogják ajánlani a cég termékeit.
Rendszeresen kell menni szakmai találkozókra is. Van honlapjuk (ennek
már érzik jótékony hatását), de
egyéb módon is ajánlják magukat:
rövidesen egy nagyobb reklámkampányt szerveznek a piac bôvítésére.
Rácz István
– Azt mondja, már nem bír annyit dolgozni, mint régen, „csak” 12-14 órát
naponta. Optimista azonban, mert látja, hogy a fiát kezdi érdekelni a szakma, és ami vele jár: a vállalkozás ezer
apró gondja, dolga, és öröme is. Jó
lenne, ha több idô jutna olyan munkákra, amibôl megélni nem lehet, élni
viszont csak ezekért érdemes: aprólékos munkával plaketteket készíteni,
vagy kiönteni bronzból az unokája
kézfejét – amin még az ujjlenyomatok
is látszanak…
»KUSTOS LÁSZLÓNÉ
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Nagy Gábor, a Soltis Színház vezetôje

» Gratulálok a kitüntetésedhez! Kaphatnánk egy önéletrajzi áttekintést?
– Ötvenhárom éves vagyok, Vas megyében születtem. Életem java részét
Sitkén éltem, vagy ha úgy vesszük,
oda jártam haza aludni. Dolgoztam
Szombathelyen, Budapesten, de a
színjátszással, közmûvelôdési munkával való foglalkozás mégis Sitkéhez
kötött. A színjátszó csoport 1980 óta
mûködött, és Sitkei Színkör néven vált
ismertté. Az összes munkámat szerettem, de mégis úgy érzem, hogy ehhez
értek legjobban. Persze ez nem azt jelenti, hogy a legjobb vagyok, hanem
csak azt, hogy a többi munkámhoz képest ez a legjobb számomra. Ezt szeretném folytatni a továbbiakban is,
már ameddig megadatik nekem. Ez
alatt az egészségem mellett az objektív körülményeket is értem, azaz, hogy
meddig, hogyan és miképpen lehet
csinálni, mert ez most végtelenül nehéz. Fontos momentum volt, hogy
2001 márciusában átköltöztünk Celldömölkre, akkor viszonylag fájdalmas
körülmények között, de aztán hamar
megállapítottuk, hogy jobb lett volna
már korábban megtenni. Celldömölkön több lehetôségünk adódik – a nehézségek ellenére – mint ami valaha is
Sitkén megadatott számunkra. Ott egy
kis település érdekében, itt egy nagyobb település érdekében végezzük
a munkánkat, s innen a kistérséget is
jobban be tudjuk vonni.
» Milyen kiemelkedô eseményre emlékszel vissza szívesen?

fotó: major tamás

Nagy Gábor neve sokunknak, ismerôs, munkássága összeforrt a színjátszással, illetve a „színházcsinálással”
– ô mondja így – s ezért is jelentett
sokak számára örömet, hogy március
15. alkalmából munkáját Vas Megye
Közgyûlése a Vas Megye Önkormányzatáért Kulturális tagozata kitüntetéssel ismerte el. Gáborral a nagy sikerû Soltis Lajos Fesztivál után beszélgettünk.

– Az, hogy mi a Soltis Színházzal eljutottunk Kairóba, az nem kis dolog. Az
benne a szép, hogy nem a magyarországi hivatalos emberek, színházi személyiségek delegáltak bennünket, hanem elküldtünk Kairóba egy DVD-t, és
annak alapján választottak ki bennünket. Jellemzô egyébként, hogy amikor
érdeklôdtek utánunk a Világfesztivál
szervezôi, az itteni hivatalos emberek
gyakorlatilag nem tudtak rólunk véleményt mondani, ami – úgy gondolom
– azért ôket minôsíti, az ô szégyenük.
Ide tartozik még, hogy a Soltis Lajos
Színházat sokan vidékinek tekintik,
nem tartozunk egyetlen olyan csoporthoz se, akik önmagukat a színházcsinálás letéteményeseinek tekintik, sem
a hagyományos, sem az alternatív
színházak között. Most esett meg
egyik volt kollégánkkal, hogy életrajzából kitöröltették a Soltis Színházban
eltöltött éveket.
» Szerintem azért ez megint csak
nem titeket, hanem sokkal inkább a
másik oldalt minôsíti!
– Így van, hisz amennyi bántó dolog,
annyi jó is van benne. Nézhetjük úgy
is, hogy egy hivatásos színház, urambocsá’ egy színészképzô fôiskola ellen-

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára
köszöni, hogy az 1996.évi CXXVI. törvény alapján 2005. évi jövedelemadója 1%-át könyvtárunknak ajánlotta fel. A 40.840 Ft támogatást a
könyvtár szolgáltató-képességének fejlesztésére használtuk fel.
Kérjük, hogy 2006. évi jövedelemadója 1%-ával továbbra is támogassa
könyvtárunkat. Adószámunk: 15574778-2-18

felet, vagy nem tudom, mit lát bennünk?! A közeli múltra rátérve a mostani fesztivál is bizonyította, hogy nagyon nehéz körülmények között vagyunk és mûködünk, hiszen számos
olyan kiváló együttest, csoportot kellett mintegy távol tartani a fesztiváltól,
akiknek ez a tér nem felelt meg, a
technikai lehetôségek nem voltak elegendôek. Ezt is el kell fogadni természetesen, és bízunk benne, hogy más
lesz a helyzet a KMKK elkészülte után.
Ott már egy olyan fesztivált szeretnénk összehozni, ami hangulatában
ugyanilyen nagyszerû lesz, mint ez a
mostani és ugyanilyen jeles csoportok
fognak részt venni. És abban is bízom,
hogy ugyanilyen szép számú és lelkes
civil közönség is lesz, mint most. Azért
külön rendkívül hálásak vagyunk, hogy
ennyi vendéglátó házigazda jelentkezett, hogy fogadja a határon túli csoportok tagjait. Az anyagi segítségen túl
sokkal fontosabb volt a kapcsolat erôsítése velük. Hallottunk sokféle dolgot
jobbról is, balról is a határon túliak
megsegítésérôl, de szerintem csak a
tevôleges dolgok számítanak, s ez a
mostani segítés éppen ilyen volt.
» Térjünk vissza a kitüntetésedre!
Mennyiben adott ez neked lökést, mit
jelentett?
– Elsôsorban a felterjesztôknek kell
megköszönnöm, mert ôk ajánlottak,
ismertek javasoltak. Nagy megtiszteltetésnek érzem, de bujkál bennem
azért egy gondolat is, amit persze nem
ünneprontásnak szánok. Beszélgettem
a minap egy meghatározó helyi személyiséggel, akinek ecseteltem gondjainkat. Kissé megbántódott, és mondta, hogy most ismerték el a munkámat, munkánkat. Szomorú tény, hogy
a kitüntetéstôl még a nehézségeink
megmaradtak, és ugyanúgy fogunk
segítséget kérni, és remélem, kapunk
is, mert nagy szükségünk van rá a továbblépéshez, illetve a mindennapi létezéshez.
»Ro-ló

Celldömölk Város Önkormányzata és az Országos Mentôszolgálat tisztelettel meghívja Önt
a Mentô- és Vöröskeresztes Napra valamint
a Celldömölki Mentôállomás és Orvosi Ügyelet
ünnepélyes megnyitására, amelyre 2007. április 22-én, 10.30 órakor Celldömölk, Vörösmarty
utca 2/B. szám alatt kerül sor.
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Hajózni muszáj...
Középiskolai magyartanár vagyok.
Évenként bocsátom útjukra tanítványaimat egy Einsteintôl származó
mondat igazságának biztos tudatában, miszerint „a hajó csak a kikötôben van biztonságban, de a hajókat
nem erre tervezték.”
Navigare necesse est..., hajózni muszáj.... és mind úton járók vagyunk...
Az emberélet útjának felére érvén a
nagy, sötétlô erdônek némely zuga
már ismerôs...láttunk rézsút betûzô
fénypászmákat és ijesztôen sötét
alagutakat, a kéjvágy foltos bôrû
párduca, a gôg és erôszak oroszlánja,
a kapzsiság vézna, örökké éhes nôstényfarkasa már megkörnyékezett;
és/vagy meg tudtunk maradni az
Erény útján, vagy letértünk, elbuktunk, törött a csont és szakadt az ín.
Megjártuk poklainkat, ki-ki a magáét, de furcsamód azt is megta-

lánkat, de szilárdságot ad”… „Csak
azt tudom, hogy van egy nagyon
mély lerakódás a létezésünk alján
(...) Erôs és szilárd tartalom ez az
emberben, és nem valamilyen szomorú vagy halott dolog, sôt, bizonyos értelemben éppen ez él igazán,
ez az, amit létrehoztunk, életre hívtunk létezésünk anyagából.” Én csak
azt tudom, hogy mi, emberek a létezés gömbfelületén reménytelenül
nyújtózkodunk egymás felé, s csak
akkor juthatunk el egymáshoz, ha a
„felületre merôleges erôkre szakadatlanul ügyelünk!” Hogy honnan
tudható mindez? Dantétól, Hervay
Gizellától, Ottlik Gézától, Jézus Krisztustól...
Minden könyv teremtett világ – a teremtett világ pedig nyitott könyv... és
végtelenül izgalmas olvasmány!
Figyelmes olvasóját arra is megtanítja, hogy megértse, miért épp azt az
utat kellett bejárnia, ami az ô talpa
alá adatott.
»KISS ZSUZSANNA

pasztalhattuk, hogy „mégis fölfelé
visz minden zuhanás!” Hogy bár veszélyes az út, de a bejárásával ismeretlen mélységek tárulnak fel, s a
nehézségek felemelô tapasztalattal
is gazdagíthatnak, s megélhetjük,
hogy „mégis minden csodálatosan
jól van, ahogy van.” És hogy néha, „a
szeretet pillanataiban világossá válik a
talaj alaprétegzôdése”, amin élünk,
amin járnunk kell. És hogy járás közben valami kitermelôdik, „tejsav
vagy gyanta, a sebekbôl, izomlázakból, sárból, hóból, életünk gyalázatából és csodáiból, valami, ami nélkül
most már nehéz volna meglenni.”
Hogy „a sok nehéz tudás ólma már
régen jól megülepedett a szívünk,
vagy inkább valahol a gyomrunk alján, miként az erôs, tengerre épült
hajók tôkesúlya, s a világnak ez a keserû ismerete, ha le is lassítja a vitor-

Csönge és Weöres Sándor
Az íróasztalon még ott a toll, ahogy
Sanyika hagyta. Amyka írógépében
még benne a papír, ahogy befûzte.
Képek, könyvek, bútorok, adalékok
két nagy szellem közös szárnyalásáról,
életérôl, és verseikben élô örökkévaló
voltáról. Szubjektív vagyok? Igen. Joggal vetheti szememre a Kedves Olvasó, de nem bánom, sôt vállalom, a közös szülôföld, a versek szeretete és az
irántuk érzett alázat okán. Néhány apróság a Nagy Emberrôl. Weöres Sándort a megenyhült szocializmus idôszakában (elôtte inkább nem írt, akkor
készültek zseniális fordításai) egy írószövetségi delegációval, szinte erônek
erejével elvitték az Egyesült Államokba. Hazatérése után feltették a kérdést, hogy milyen volt New York. A
nagyvárost lekicsinylô ajkbiggyesztés

fotó: major tamás

Szülôföldünk, ezen belül szûkebb pátriánk gyönyörûségeit bemutató sorozatunkat a celli Kálvária után most a
Csöngén található Weöres Sándor –
Károlyi Amy Emlékház bemutatásával
folytatjuk. Tavaly nagy esemény volt a
megye, de túlzás nélkül mondható,
hogy az ország irodalmat szeretô közönsége életében a csodálatosan
felújított emlékház avatása. Eszterházy Péter Kossuth-díjas író avatta,
Csernuss Mariann színmûvésznô
mondta Weöres Sándor és Károlyi
Amy verseit, a szintén Kossuth-díjas
Kaláka együttes pedig csengô-bongó
hangokkal idézte Csöngére a nagy költô és hitvese szellemét. Aztán birtoka weöres sándor ba vettük mi, mohó érdeklôdôk mind– károlyi amy annyian. Falubeliek és elszármazottak,
emlékház csöngén irodalmárok és egyszerû érdeklôdôk.
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kíséretében érkezett a válasz. – Hát,
nem Csönge!
Sokat tudnék írni még – persze szubjektíven – de inkább kedvcsinálót és
buzdítót, hogy el kell menni, és meg
kell nézni a házat. A folyamatosan
gazdagodó kiállítás legelsô gyûjteményében volt egy idézet, mely végrendeletnek is felfogható.
„Így rendelem: ha meghalok/engem
kriptánkba rakjatok/illendô régi módon.
Kis Csöngém földjén szántsa szét/
csontjaim sáros tömegét/egy késôi
utódom.”
Tudjuk, végakarata nem teljesülhetett,
Pesten temették el. Vagy mégis van
hazai föld Weöres Sándor haló porán?
Ez már egy másik írás titka legyen.
Gyönyörû, és egyben játékos vallomás
Vas megyéhez a Vas megyei üdvözlet,
mely az emlékház melletti szobra
könyvének lapján olvasható. Egy utolsó mondat, az ô halála elôtti utolsó
mondata, ahogy Károlyi Amy leírta.
– Mi fáj, Sándor?
– Felmegyek a magasságos egekbe,
az fáj.
Weöres Sándor elment. De mégis velünk van, és Csöngén, gyermekkori
házában várja az érdeklôdôket.
Az emlékház a hét minden napján látogatható. Kulcsok: Babosné Tatai Ildikó (06 20 533-3203), Göltl Andrásné (06/30 609-0389), Önkormányzati Hivatal(06/95 395-001)
»EMEREL
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Húsvéti játszóházak
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár Kresznerics Ferenc
Könyvtárának gyermekrészlege a hagyományoknak megfelelôen idén is
várta az óvodásokat, iskolásokat húsvéti kézmûves foglalkozására. A tavaszi szünet elsô napjaiban az egészen kicsiktôl a tizenhat évesig képviseltették magukat a gyermekek. Sok
érdekes ünnepi kellék került ki az
ügyes kezek alól. Vidám ablakképek,
karcolt és festett tojások, tojásmelegítôk, tojástartók, húsvéti üdvözlôlapok készültek. A hagyományos eljárások mellett különleges módszereket is alkalmaztak, hiszen festékszóróval és decoupage-technikával is készültek tojások. Az alkotómunka mellett az ismeretek gyarapítása sem
maradhatott el, hiszen a húsvét tör-

ténetével, népszokásokkal, hagyományokkal, locsolóversekkel ismerkedhettek a foglalkozáson jelenlevô
gyerekek.
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
munkatársai Izsákfán és a Koptik úti
óvodában rendeztek húsvéti játszóházat az ünnepet megelôzôen. Ezeken a helyszíneken is több, a húsvéthoz kapcsolódó dekoráció született a
gyerekek szorgoskodásának köszönhetôen. Tojástartó, papírból hajtogatott kosárka, ajándékkártya, húsvéti
kép egyaránt készült. A kifújt tojások
akrilfestékes alapozással, és lakkfilctollas díszítéssel váltak látványossá.
Üvegfestékkel és temperával színesített tojások is készültek az alkotómunka eredményeként. A különbözô
mintákkal ékesített húsvéti szimbólu-

tojásfestés izsákfán

mok pedig a gyerekek gazdag fantáziáját és kreativitását tükrözték. A
festés, hajtogatás, ragasztás, színezés mûveletei után a játszóház végére számos, ajándéknak is alkalmas
tárgyat sorakoztatott fel a rendezvényen résztvevô gyereksereg.
»REINER ANITA

Közlekedésismereti verseny Versmondó verseny
a költônô emlékére
13. éve rendezi meg az Oktatási és
Kulturális Minisztérium valamint az Országos Rendôr Fôkapitányság Balesetmegelôzési Bizottsága az általános iskolák 4. és 8. évfolyamos tanulói részére a Közlekedésismereti Tanulmányi Versenyt. A verseny felmenô rendszerû. A helyi és területi megmérettetés után a megyei döntôn
dôlt el, hogy ebben a tanévben kik

képviselhetik megyénket az országos
döntôn. A nagy hagyományokkal
rendelkezô Gáyer Gyula Általános Iskola két tanulója, Ferencz Marcell 8.
osztályos, valamint Oszkó Ádám 4.
osztályos tanuló került ki gyôztesen a
megyei versenyben, így ôk ketten
képviselhetik Vas megyét a Tatán
rendezendô országos döntôben.

ferencz marcell

oszkó ádám

»KONDICS BALÁZS

Színházkedvelôk figyelmébe!
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ utaztató színházi elôadást szervez 2007.
június 9-én szombaton, a Budapesti Operettszínház Szépség és a szörnyeteg címû musical elôadására. Részvételi díj (belépôjegy + útiköltség): 7.300 Ft illetve 6.800 Ft az igényelt jegyektôl függôen. Jelentkezési határidô: 2007. április
25-ig a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ irodájában, illetve a 95/424-096-os
telefonszámon Tóth Andrea szervezônél.

Városunkban 16 éve mûködik a Dukai Takách Judit
Játékszín Alapítvány. A névadó emlékének adózva,
1995 óta minden évben a költônô halálának évfordulójához, és a költészet napjához kapcsolódó idôpontban rendeznek versmondó versenyt a Kemenesaljai Mûvelôdési Központtal közösen. Idén április
13-án került sor a megmérettetésre, melynek kezdetén Bene Csilla, az alapítvány kuratóriumának nevében köszöntötte a megjelent versmondókat és
felkészítô tanáraikat. Az alapítvány egyik alapító
tagja Szabó Lajos országgyûlési képviselô, a hagyományoknak megfelelôen idén is megajándékozta a
verseny legfiatalabb indulóját, ezúttal Tóth Regina,
harmadikos diák személyében.
Az Eötvös Loránd, a Gáyer Gyula, a Szent Benedek,
a sárvári Gárdonyi Géza általános iskolák és a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulói álltak zsûri elé,
hogy elmondják kötelezô és szabadon választott
verseiket. Idén a kötelezô egy Dukai Takách Juditvers, a szabadon választott pedig egy Vas megyéhez kötôdô költô tollából származó költemény volt.
Utóbbi kategóriában a 15 résztvevô leginkább Weöres Sándor és Petôfi Sándor verseit választotta. A
versengés végén a következô tanulók részesültek
díjazásban: az elsô helyezést Szabó Dorottya, a
Gáyer iskola nyolcadik osztályosa érdemelte ki, a
második helyen Nagy Kata sárvári diák és Józsa
Zsanett celldömölki gimnazista osztozott. Harmadik
helyet nem osztott ki a zsûri. Különdíjban részesültek: Jakab Attila, a Berzsenyi Dániel Gimnáziumból,
és Hindi Fatima, a sárvári Gárdonyi iskola tanulója.
»R.A.
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A két nyuszi
Egyszer volt két nyuszi. Az egyiket úgy
hívták, hogy Ugri, a másikat Bugri.
Ez a két nyuszi elhatározta, hogy esznek egy kis lekvárt uzsonnára. Ki is
mentek a konyhába. De a lekvárt

sárkányeregetés, jagodich mira, 3. o.,
szent benedek katolikus általános iskola

nem érték el, mert a szekrény tetején volt. Úgy döntöttek, hogy felmásznak egymás hátára. Igen ám, de
Bugri nem érte el a bödönt, csak a
szélét tudta megfogni. Eközben Ugri
lába elkezdett viszketni. Meg akarta
vakarni, de nem sikerült. Ahogy próbálgatta, úgy Bugri leesett a válláról,
vele együtt az üveg is. A nagy zuhanást meghallotta a mamájuk, és rohant a konyhába. Látta, hogy mi történt. Megkérdezte:
– Mit csináltok?
A két nyuszi ezt válaszolta:
– Csak uzsonnázni akartunk.
Erre azt mondta a mamájuk:
– A lekvárt és az üvegszilánkokat
nektek kell összetakarítanotok!
Végül a mamájuk készített nekik
uzsonnát.
Nagy Bernadett 3.o.
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola

Városi majális a ligetben
2007. április 28 – május 1.
2007. április 28. (szombat)
18.00 – „Zene nélkül mit érek én” – a Pápai Musical Stúdió mûsora
19.00–23.00 – Nosztalgia-party a pápai Most zenekarral
2007. április 29. (vasárnap)
Kemenesi köszöntô címmel népmûvészeti hagyományôrzô nap
az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskolában és a ligetben
10.00–12.00 – „Celli tükrös” – népzene- és néptánc-tanulás a Boglya népi zenekar és a
Kemenesalja Néptánccsoport vezetésével a zeneiskola épületében
Programok a ligetben:
14.00 – „Tavaszi fakanál” – fôzôverseny
Pannon piac – népmûvészeti alkotások és helyi termékek vására
15.00 – „Mese, mese, mátka” – A csillagszemû juhász c. mesejáték
a Soltis Lajos Alternatív Színház elôadásában
16.00 – Játszóház gyerekeknek
„Kemenesi köszöntô” – kistérségi és regionális hagyományôrzô csoportok mûsora
18.00 – A Ság hegy–Kissomlyó hegyközség tavaszi borversenyének
eredményhirdetése, A fôzôverseny eredményhirdetése
„Vacsorához szól a nóta” – zenés étel-ital kóstoló, közremûködik a Boglya zenekar
20.00 – 22.00 Táncház a Boglyával
2007. április 30. (hétfô)
16.00 Családi nap a ligetben – vidám vetélkedô kicsiknek és nagyoknak
17.00 „Suli-buli” – a helyi általános iskolák diákcsoportjainak és
a helyi mûvészeti csoportok mûsora
19.00–23.00 Radányi Károly zenés mûsora
20.00-kor fellép az Egy szoknya, két nadrág együttes
2007. május 1. (kedd)
18.00 „Ujjé, a ligetben…” – operettek, régi slágerek, nosztalgiazenék
a szombathelyi Melódia együttes elôadásában
19.00–23.00 Utcabál, zenél a Drazsé zenekar
21.00-kor fellép A két zsivány
A rendezvény ideje alatt kirakodóvásár és mini-vidámpark várja az érdeklôdôket.
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tóparton, orsós eszter, 7. o.,
szent benedek katolikus általános iskola

Nyusziváró
Április elsején (ez nem tréfa) újra
összejött Tokorcs fiatalsága, akiket
édességgel megrakott húsvéti kosárka várt már. Most a húsvétra való készülés volt a tavaszi nap apropója. A
Vöröskereszt Alapszervezetének tag-

a tokorcsi gyerekek

jai jóvoltából süteménnyel és sok érdekes kézmûves foglalkozással várták a község gyerkôceit. Volt gipszfigura- és tojásfestés, képszínezés,
arcfestés és mézes süti készítés. Jó
hangulatban és vidáman telt ez a
délután is. Egy hétre rá ugyancsak a
Vöröskereszt jóvoltából a felnôtteknek szerveztek locsoló bált, ami –
amellett, hogy jól érezték magukat a
megjelentek – némi bevételt is hozott a szervezetnek.
»NAGY MÁRIA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

Pályázna-e lakásfelújításra?

»kérdez: reiner anita

»fotó: völgyi lászló

Horváth Imre

Húsz éve építettük a családi
házunkat, akkor már eleve hôszigetelt nyílászárókat alkalmaztunk, így nem tervezek pályázni a korszerûsítésre. Az
energiatakarékossági programot jó kezdeményezésnek tartom, bár nem lehet vele jelentôs összeget megtakarítani.
Szerintem nemcsak a polgároknak kellene takarékoskodni,
hanem az államháztartásban
is. Ugyanis hiába spórolunk a
fûtésen, ha az energiaárak
ilyen nagymértékben emelkednek. Ezeket lenne jó csökkenteni, mert sajnos nincsenek
arányban a fizetésekkel.

Hajdú Ibolya

Tapasztalatom szerint az embereket foglalkoztatja az
energiatakarékossági program, a többszörös túljelentkezés is ezt mutatja. Az így ráfordított összeg akár egy szezon alatt is megtérülhet. Mindenki egyre jobban érzi, hogy
az energiával lehet szinte a
legtöbbet spórolni a családi
költségvetésben. Sajnálatosnak tartom, hogy a lakótelepi
lakásokban élôk nem, csak
családiház-tulajdonosok vehetik igénybe a vissza nem
térítendô támogatást. Sajnos
én sem élhetek vele, de nekik
biztosan megéri pályázni.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
Májusi központi orvosi ügyelet.
Az orvosi ügyelet új helyre költözött! A rendelô a kórház területén
a Vörösmarty utca felôli bejáraton közelíthetô meg (Vörösmarty u. 2/C).

8.00-tól 01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
8.00-tól 28.
29.
30.
31.

kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök

O L D A L

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

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

az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Braunmüller
Lajosné

Nagyon jó kiadáscsökkentô lehetôségnek gondolom a programot, ha fiatalabb lennék,
biztosan belevágnék. A gázon,
energián sokat lehet spórolni,
ami a magas, 101 forintos
köbméterenkénti gázár mellett nem elhanyagolható. Ha
ennek akár csak húsz százalékát is meg tudja takarítani az
ember, már akkor megéri a
befektetés. Mostanában nem
tervezünk
korszerûsítést,
felújítást, pár éve cseréltettünk ajtót, kisebb ablakokat.
Ettôl függetlenül azt gondolom, hogy megéri pályázni, és
aki teheti, éljen vele.

Tóth Istvánné

Két éve már sikeresen pályáztunk a Széchenyi-terv keretén
belül. Bejárati ajtót, ablakokat
cseréltettünk a támogatásból.
Idén már éreztem a hatását,
mert kevesebbet fizettünk a
központi fûtésért. Jó indítványnak tartom ezt az újabb
programot, és tanácsolni tudom mindenkinek, megéri kihasználni a lehetôséget, hiszen behozza az árát. Ha utólagosan lehetne kérni, az
ôsszel elvégzett házszigetelésre biztos benyújtanám.
Olyan jellegû felújítást most
nem tervezünk, amire támogatást lehetne kérni.

Az Egészség Világnapja
Az Egészség Világnapját a WHO, az ENSZ Egészségügyi Világszervezete megalapítása óta április 7-én ünnepli azzal a céllal, hogy
felhívja a figyelmet egy-egy kiemelt jelentôségû, világméretû
egészségügyi problémára.
Az idei téma az egészségbiztonság, a világnap jelmondata: „Fektessen be az egészségbe, építsen biztonságosabb jövôt!”
A WHO világnapi üzenetében hangsúlyozza, hogy „az egészséget
fenyegetô veszély nem ismer határokat”. A mai globalizált világban
az országhatárokat átlépô és növekvô arányban megjelenô járványok sokkal nagyobb veszélyt jelentenek, mint korábban. Az elmúlt
három évtizedben 39 új kórokozó jelent meg, közülük legismertebbek az AIDS, az Ebola és a madárinfluenza vírusa. Az egészséget és
a biztonságot fenyegetô veszélyek megsokszorozódtak, egyetlen
ország sem érezheti biztonságban magát. Az egészségügy kihívásai
nem szoríthatók országhatárokon belülre. Minden országnak fejlesztenie kell saját egészségügyi rendszerét, de a fejlett és fejlôdésben lévô országok együttmûködése, a kormányok, a nemzetközi és
civil szervezetek összefogása is elengedhetetlen ahhoz, hogy
egészségesebb, biztonságosabb világot tudhassunk magunkénak.
Mindemellett az egyén felelôsségérôl sem szabad megfeledkeznünk. Világszerte járványos méreteket öltött a nem fertôzô betegségek elôfordulása is, amely az életmód negatív átalakulásának
tulajdonítható. A felgyorsult élettempó következménye többek
között a kevesebb testmozgás, a rossz táplálkozási szokások és a
káros szenvedélyek elterjedése. Életvitelünk tudatos alakításával
arra kell törekednünk, hogy az egészség valóban értékké váljon.
A WHO forrása alapján az ÁNTSZ Sárvári-, Celldömölki Kistérségi Intézete
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Jó játék, gól nélkül
Beindult
a pontgyûjtés
Budaörs SC – Celldömölki VSE-Mávépcell
0-0, NB II-es bajnoki labdarúgó mérkôzés, Budaörs 250 nézô, Vezette:
Petô Péter (Lémon, Schuszter)

Celldömölki VSE Mávépcell – Balatonlelle 3-1 (0-0)
Celldömölk, 500 nézô. NB II-es labdarúgó-mérkôzés, vezette Király (Széchenyi, Kepe)
Celldömölk: Szép – Sallér, LAKATOS, Bodor, Fábián (Fonnyadt 55.) – GOMBOS, Manganelli
(Zsömlye 73.), Palkovics, Németh A. – Marius
(Szalay T.75.), VENCZEL, Edzô: Szentgyörgyi József.
Balatonlelle: Kálmán (Kovács 29.) – Huszka, Balogh, Kenéz, Himics – Petronovics (Hajdú 65.),
Graszl N., Lôdör, Takács – Galgóczi, Valla, Edzô:
Kolovics Zoltán.
Góllövô: Fonnyadt (11-esbôl 62.), Venczel (85.),
Kovács (öngól 91.), illetve Graszl (11-esbôl 77.).
Nehezen lendült játékba a CVSE-Mávépcell labdarúgócsapata nagyszombati mérkôzésén a Balatonlelle ellen. Az elsô félidô egyetlen említésre méltó eseménye a vendégkapus sajnálatos
sérülése volt a 29. percben. Helyettese az eddig egy meccsen védô és akkor négy gólt kapó
Kovács János egyébként a második félidô közepétôl szintén sérülten védett. Addigra azonban
produkált egy jó negyedórát és megszerezte a
vezetést a Cell. A közel 500 nézô elôször
Manganelli második félidô 14. percében elkövetett lövésénél hördülhetett fel, másodszorra
aztán már egy perc múlva tapsra is összecsapódtak a tenyerek Venczel csattanós kapufájánál. A csapat támadásban maradt és Marius rutinosan kiharcolt egy 11-est, amit Fonnyadt értékesített a 17. percben. A Balaton-partiak nem
roppantak össze és ezzel elnyerték Király játékvezetô szimpátiáját, aki is a 32. percben egy
szögletet követôen a frissen beállt Szalay kezéhez érô labda miatt megajándékozta ôket egy
tizenegyessel. A büntetôt Graszl simán bevágta, amivel sikerült lenulláznia a hangulatot a
nézôtéren. Nem úgy a játéktéren, ahol hosszú
finist nyitottak a hazaiak és elôször egy kapu
elôtti kavarodást követôen öt perccel a vége
elôtt Venczel emelt a hálóba, majd már a
hosszabbításban az egyre nehezebben mozgó
vendégkapus kezérôl Palkovics szöglete a saját
kapujába hullt.
Gyôzelmével 16 fordulót követôen a Cell elmozdult az utolsó helyrôl, sôt rögtön a tizennegyedik helyre lépett, mert a Hévíz ismét vereséget szenvedett. A szépséghiba annyi, hogy a
Budaörs viszont immáron tavasszal negyedszer
nyert és megmaradt a 10 pontos távolság a
bennmaradást jelentô általuk elfoglalt 13.
helytôl.
»dotto
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Budaörs: Babócsy – Pleván, KOLLÁR,
Bálint, Szukob – Farkas, SZÛCS
(Törôcsik 72.), Lászka, Bencze (Tóth
Cs. 83.) – Nagy S. (Pálinkás 63.),
TÜSKE, Edzô: Lucsánszky Tamás.
Celldömölk: Szép – SALLÉR, Bodor,
LAKATOS, NÉMETH A. – MANGANELLI,
Gyôrvári (Balogh T. 84.), Palkovics,
Tóbiás (Fonnyadt 80.) – Marius
(Zsömlye 70.), Venczel, Edzô: Szentgyörgyi József.
Sárga lap: Pleván 31., Szûcs 35., Tüske 54. ill. Sallér 32., Manganelli 86.
Igazi kiesési rangadóra utazott
szombaton Budaörsre a Celldömölki VSE labdarúgó csapata. A tabella
bentmaradást jelentô, tizenharmadik helyén álló hazaiak tavasszal
mindössze egyetlen vereséget
szenvedtek, így ôk várhatták nyugodtabban a mérkôzést. A találkozó elején már beigazolódni látszott,
amit meccs elôtt sejteni lehetett,
hogy a celliek inkább a biztonságra
törekednek, míg a budaörsiek szeretnék megszerezni a vezetést rögtön az elején. Céljuk elérése érdekében sok labdát íveltek a celli tizenhatoson belül berendezkedô
Nagy Sándor fejére, aki a maga
kétméteres magasságával jelentôsen kiemelkedett a mezônybôl. Az
elsô játékrész közepe felé aztán a
1. Haladás
21
2. BFC Siófok 21
3. Felcsút
20
4. Barcs
20
5. Dunaújváros 21
6. Lombard Pápa21
7. INTEGRÁL-DAC 21
8. Gyirmót
21
9. MTE 1904 21
10. Soroksár
21
11. BKV-Elôre
21
12. Budaörs
21
13. Kaposvölgye 20
14. Celldömölk 21
15. Hévíz
21
16. Balatonlelle 20

16
12
11
11
11
9
8
12
9
6
6
6
6
3
3
2

3
4
4
3
1
6
8
3
3
6
6
6
5
5
2
5

2 46-13
5 37-18
5 30-19
6 30-21
9 37-29
6 26-17
5 40-29
6 41-30
9 35-39
9 19-21
9 28-38
9 25-38
9 23-34
13 13-30
16 12-33
13 19-51

43
40
37
36
34
33
32
30
30
24
24
24
23
14
11
11

vendégek is észrevetették magukat, hisz egymás után több helyzetet is kidolgoztak a hazaiak kapuja
elôtt. Az utolsó pillanatban azonban mindig hiba csúszott a támadásokba, vagy éppen a hazai hálóôr
hárított. A félidôben így gól nélküli
döntetlennel vonultak a csapatok
az öltözôbe. A második félidôre egy
harcosabb celli csapat vonult ki a
pályára. Több támadást vezettek,
fôként Manganelli és Venczel révén, de a helyzetek kidolgozásából
Marius is jócskán kivette a részét. A
hazai csapat támadásai kevesebb
veszélyt hordoztak magukban,
mint az elsô játékrészben, ennek
ellenére Szép Tamásnak többször is
nagyot kellett védenie. A félidô közepén mindkét mester cserékkel
próbált lendületet vinni a játékba.
Talán ennek is köszönhetô, hogy a
meccs hajrája több izgalmat tartogatott a nézôk számára, mint az
egész addigi mérkôzés. Az utolsó
10 perc egyértelmûen arról szólt,
hogy a celli csapat mikor szerzi
meg a gyôzelmet jelentô gólt. Villámgyors támadásokkal többször is
zavarba hozták a hazai védelmet.
Elôbb Sallér fejelt három méterrôl
az üres kapu fölé, majd Manganelli
vétette el a kaput pár lépésrôl. A
várva várt gól tehát nem született
meg, így a csapatoknak be kellett
érniük egy nulla-nullás döntetlennel. A celli fiúkat ennek ellenére dicséret illeti a szervezett, harcos játékukért. Az egy pont talán igazságosnak mondható, kár, hogy ennek
legfeljebb a hazaiak örülhetnek,
hisz így megôrizték tíz pontos elônyüket a celldömölki gárdával
szemben. Reméljük, a következô
fordulókban a jó játékhoz már
eredményesség is párosul, s a csapatnak sikerül kiharcolnia a bentmaradást.
<csuka>

A forduló szombati mérkôzéseinek
eredményei: Hévíz – Gyirmót 1-3,
Siófok – Soroksár 2-0, Dunaújváros – BKV Elôre 1-0, Integrál DAC
– MOTIM 3-2, Haladás – Lombard
Pápa 1-0.
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fotó: rozmán lászló

Megtört a jég – gyôzött
a férfi kézilabdacsapat
Megszerezte elsô gyôzelmét a CVSE
férfi kézilabdacsapata, amely annyi
bosszantó vereség, apróságokon
elúszott pontok után most magabiztos gyôzelemmel örvendeztette
meg közönségét április 14-én.
A vendég Ács együttese az elsô félidô közepéig tudott együtt haladni a
házigazdákkal, majd egyre nôtt a hazai elôny, és a végén 30:25 arányú
gyôzelmet mutatott a dudaszókor az
eredményjelzô. Mátés István edzô
így értékelte a mérkôzést:
– Elmondhatom, hogy ma két hasonló képességû csapat játszott, én
azonban bíztam a gyôzelemben.
Most jönnek azok a mérkôzések –
egy kivétellel – amelyek nyerhetôek, még ha többjük idegenben is
lesz. Az Ács az ôszhöz képest kissé
meggyengült, mi pedig kihasználtuk azt a hátrányukat, hogy két éve
csak egyetlenegy mérkôzést nyer-

Sporteredmények
Az egyházi iskolák Celldömölkön rendezett országos versenyén a Szent
Benedek iskola sportolói közül elsô illetve dobogós helyezést értek el:
Asztalitenisz: 1. helyezés: Ôri Bence és
a 3-4. korcsoportos fiú csapat. 2. helyezés: Kiss Sándor, Kapitány Virginia,
Dezsô Péter.
Sakk: 3. helyezés: Balogh Ákos (II.
korcsoport).
Torna: 1. helyezés: az I., II., III-IV. korcsoportos leány csapat. Egyéniben:
Nwankpa Vanessa, Simon Friderika (4-

tek idegenben. Játékunkról elmondhatom, hogy volt több jó átlövô teljesítmény, védekezésünkben nem
tudtuk megoldani azokat a dolgokat, amiket megbeszéltünk, de
azért így is voltak jó megoldások. Az
ellenfél meghatározó játékosát,
Pars Ferencet (a kalapácsvetô Pars
Krisztián testvére – a szerk.) próbáltuk semlegesíteni, hellyel-közzel sikerült.
» Kiket tudnál kiemelni a mai teljesítmény alapján?
– Egyed Gabi és Rozmán Gergô volt a
két legeredményesebb játékos, ôk
támadásban sokat tudtak húzni.
Lendvai Roland egész agilisan játszott, és ami fontos, hogy a taktikai
fegyelmet betartva. Tóth Attila jobban játszott, mint az utóbbi idôben.
Pár apró figyelmetlensége volt, de ôt
azért még ide tudom sorolni. Kozma
Bálintnak is voltak jó pillanatai a kapuban.
4), Somogyi Judit (3), Jánosa Evelin,
Balogh Zsolt (2-2), Máté Lili, Sebestyén Fanni, Hunyadi Katica (1-1).
2. helyezés: a II. korcsoportos leány
csapat és az I-II. korcsoportos fiú csapat. Egyéniben: Klatz Norina, Marton
Laura (3-3), Sebestyén Fanni,
Anczuberger Laura (2-2), Jánosa
Evelin, Jagodich Mira, Takács Viktória,
Farkas Károly, Németh Balázs, Kiss
Sándor, Balogh Zsolt (1-1).
3. helyezés: Takács Viktória (3), Máté
Lili, Jagodics Mira (2-2), Sebestyén
Fanni, Klatz Norina, Kertész Zsófi, Jánosa Evelin, Sebestyén Evelin, Kiss
Patrícia, Somogyi Judit (1-1).
»V. L.

A következô mérkôzését a SZIF otthonában, Gyôrben játssza a celli csapat,
Mátés István gyôzelmet, de legalábbis pontot remél az összecsapástól.
A férfi mérkôzés után telefonon értesültünk a nôi csapat eredményérôl.
Salamonné Csótár Adrienn csapata
egészen sokáig vezetett a szomszédvári rangadón, mégis 21:18 arányban
alulmaradt a Sárvár együttesével
szemben. Errôl az összecsapásról is
beszámolunk a nôi csapat következô
itthoni mérkôzése után.
»EREL
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A celldömölki Városgondnokság pályázatot hirdet
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 halmennyiség! 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 természetesen 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 ruházható 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 horgászversenyen, 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.

Hirdessen az Új Kemenesaljában!
Hirdetésszervezô: Nagy Antal
Tel.: 95/525-810, 06 70/338-9880

Közérdekû hirdetmény
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a celldömölki okmányirodában 2007. május 1-tôl az alábbi változások
lépnek életbe:
1. Közlekedés-igazgatásban megszûnik a sorszámhúzás
rendszere, csak telefonon történô elôzetes idôpont-egyeztetés, illetve interneten történô bejelentkezés alapján fogadjuk az ügyfeleket. Bejelentkezni a 525-836 telefonszámon lehet. Internetes bejelentkezés: kedd 8.00–10.00
2. Vezetôi engedély, útlevél, személyazonosító, parkolási,
vállalkozói igazolvány ügyintézésben mind sorszámhúzás,
mind telefonos idôpont-egyeztetés, mind internetes bejelentkezés alapján intézzük az ügyfelek ügyeit.
Ügyfélfogadási rend: Hétfô: 8.00–12.00 és 13.00–16.00 •
Kedd: 8.00–12.00 • Szerda: 8.00–12.00 és 13.00–16.00 •
Csütörtök: 8.00–12.00 és 13.00–16.00 • Péntek: nincs ügyfélfogadás.
Vállalkozói ügyintézés: 525-836; vezetôi engedély, személyazonosító, parkolási igazolvány, útlevél ügyintézés: 525-835
vagy 521-056 telefonszámokon lehet bejelentkezni.
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A PÁLYÁZAT TÁRGYA:
• vendéglátói szolgáltatással garantált forgalomnövekedés egy 10 m2 és
egy 10,5 m2 alapterületû térburkolt területen a Vulkán fürdôn (Celldömölk, Sport u. 8.). A területhez víz- és áramfelvételi, valamint szennyvízelvezetési lehetôség nem tartozik.
PÁLYÁZÓK KÖRE:
• tevékenység végzésére jogosult egyéni és társas vállalkozások;
• pályázó, akinek kifizetetlen számlája van az üzemeltetô Városgondnokság felé, kizárásra kerül.
PÁLYÁZOTT IDÔSZAK:
• 2007. május 15. – 2007. szeptember 15. közötti idôszak
EREDMÉNYES PÁLYÁZAT FELTÉTELE:
• a pályázónak havonta legalább 34, illetve 36 napi felnôtt látogatóval
kell növelnie a fürdô látogatottságát
PÁLYÁZAT LEADÁSI HATÁRIDEJE:
• 2007. április 30. (hétfô), 15.00 óra;
• kizárólag személyesen, lezárt borítékokban „Vulkán fürdô – pályázat”
felirattal ellátva a Városgondnokságon (Celldömölk, Temesvár u. 16.
szám alatt) kell leadni. A pályázatról az átvevô óra perc megjelöléssel
átvételi igazolást ad.
PÁLYÁZAT TARTALMA:
• pályázó bemutatása;
• a garantált forgalomnövekedés mértéke;
• a tevékenység végzéséhez feljogosító irat, végzettség;
• pályázó referenciái;
• pályázó elérhetôsége.
PÁLYÁZAT NYERTESE:
• aki napi felnôtt látogatóra vonatkozóan a legmagasabb forgalomnövekedést garantálja és vállalja;
• elfogadja, hogy a forgalomnövekedésre vonatkozó együttmûködési
szerzôdést dr. Smidéliusz Sándor készíti;
• azonos létszámú garantált forgalomnövekedés mellett tevékenységet
a Vulkán fürdôn a 2006. évben végzett a nyertes.
PÁLYÁZAT BONTÁSA:
• Polgármesteri Hivatal titkárságán, Baranyai Attiláné dr. jegyzô jelenlétében;
• az eredményrôl valamennyi pályázó 2007. május 5-ig értesítést kap
EGYÉB:
• elônyben részesül: – aki lángost, kürtôskalácsot, sültkolbászt és hurkát árusít; – a hét valamennyi napján árusít,
• a pályázott tevékenységtôl eltérôt végezni tilos • jégkrém nem árusítható • italok közül kizárólag ásványvíz árusítható • tevékenység során
felmerülô valamennyi üzemeltetési költség a pályázót terheli
• a szerzett jog harmadik személynek át nem ruházható.

Felhívás
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ „Tavaszi fakanál” címmel
fôzôversenyt hirdet. Idôpont:
2007. április 29. (vasárnap)
14.00 óra. Helyszín: a liget Katalin sörözô melletti területe.
„Mûfaji” kötöttség nélkül fôzhetô
bármilyen étel.
Jelentkezni lehet Benke Csaba
szervezônél a 95/424-096-os telefonszámon. A szervezôk biztosítják a fôzôhelyet, a vizet és
igény szerint a tûzifát! Az elkészült ételeket szakmai zsûri értékeli. A résztvevôk jutalomban
részesülnek!

Felhívás városunk játékos
kedvû háziasszonyaihoz!
Városunk legtöbb játszótere elavult, felújításra szorul, nem felel meg az EU követelményeinek. Itt az alkalom, hogy játszva nyerjünk
új játszóteret gyermekeinknek, unokáinknak.
Ehhez csak az alábbiakat kell tennünk:
– összegyûjteni legalább 1000 gramm
Knorr Delikát8 ételízesítô vonalkódját;
– megnevezni a települést, ahova az új
játszóteret szeretnénk;
– megadni a beküldô háziasszony nevét,
címét, telefonszámát;
– végül mindezeket egy borítékban postázni az alábbi címre:
„Fôzzön Játszóteret” Budapest, 1990
Beérkezési határidô: 2007. 08. 03.
Ha a sorsolás nekünk kedvez, három hónap múlva az Unilever Magyarország Kft. által felépített
új játszótér várja a celldömölki gyermekeket! További információk: www.delikat.hu.

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+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

Elérhetô ár? Vonzó külsô? Maradandó érték?
Jöjjön el a CELLI BÉ-KE BT. ékszerboltjába!
Ezüstözött díszmûáruval és Pierre Cardin
ajándéktárgyakkal bôvítettük üzletünk kínálatát.
A termékek Olaszországban készültek, igényes és szép külsôvel.
Az élet elindulásától kezdve kínálunk maradandó, örök emléket mindazok számára,
akik ezen személyre szóló ajándékkal kedveskednek szeretteiknek.

Ajánlataink
• fényképalbumok: születési, keresztelôi, elsôáldozói,
bérmálási, konfirmációi, ballagási, eljegyzési,
esküvôi vagy bármilyen más alkalomra,
• vallási tárgyak: rózsafüzér-tartó, szentkép ikonok,
• ékszerdobozok, váza-különlegességek,
gyertyatartók, kínáló tálak,
fényképtartók, figurák valamint
• Pierre Cardin tollkészletek széles
választékával várjuk kedves
vásárlóinkat!

BALLAGÁSI ARANYÉKSZER VÁSÁRUNK ÁPRILIS 21-TÔL MÁJUS 5-IG TART.
HA KIFOGYOTT AZ AJÁNDÉKÖTLETEKBÔL ÉS FELKELTETTÜK ÉRDEKLÔDÉSÉT, TÉRJEN BE HOZZÁNK!

CELLI BÉ-KE BT. Celldömölk, Szentháromság tér 6.
Nyitva tartás: hétfô–péntek: 8.00–11.45 és 13.00–16.45 szombat: 8.00–11.45-ig

