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Húsvét a katolikus és protestáns világ
talán legnagyobb ünnepe. Még ünnepé-
lyesebbé tették a reformátusok ezt a na-
pot azáltal, hogy a felújított templomuk
elkészüléséért hálaadó istentiszteletet
tartottak húsvéthétfôn, március 24-én.

Apostoli köszöntést mondott és igét hir-
detett dr. Márkus Mihály, a Dunántúli
Egyházkerület püspöke, aki a Hegyi be-
szédet idézte: „Úgy ragyogjon a ti vilá-
gosságotok az emberek elôtt, hogy lás-
sák jó cselekedeteiteket, és dicsôítsék a
ti mennyei Atyátokat” (Máté 5, 16). Ige-

hirdetésében hangsúlyozta: örüljünk a
felújított templomnak, hiszen ez is az
összefogást dicséri, de intette a híveket:
ne engedjenek a megnyugvás, az elké-
nyelmesedés csábításának, ezután jön
még a neheze. Azt kell elérni, hogy a
templom mindig tele legyen. Az építke-
zést a lelkekben kell folytatni, hiszen ha
az Isten szerint valót merjük cselekedni,
azt dicséri, hogy van Isten az Égben. Buz-
dított, hogy merjük felvállalni a jót má-
sokért, az önfeláldozást az önmegvalósí-
tás helyett, és dicsôítse ez Isten nevét.
Ezután Németh Tamás celldömölki lel-
kész köszöntötte az egybegyûlteket, és
elmondta, hogy a gyülekezet tagjainak
sokat köszönhet, mert nagy értékû társa-
dalmi munkát vállaltak fel. Ezután szót
adott azoknak, akik köszönteni szerették
volna a gyülekezetet. Szót kért többek
között Balogh Tibor, a somogyi egyház-
megye esperese, Szentpály-Juhász Imre
egykori celldömölki lelkipásztor, aki az
építkezést elindította, Sághy András nyu-
galmazott evangélikus lelkész, Koltai Je-
nô alsósági esperes-plébános.

A gyülekezet énekkarának szereplése
után Jakab Csaba beszámolója követke-
zett a templom felújításáról. 
Az istentiszteletet követôen a Jakab Lajos
emlékére állított kopjafánál emlékeztek
az egybegyûltek. Beszédet mondott
Szakál Péter, az ôrségi egyházmegye es-
perese. Az ünnepség szeretetvendég-
séggel zárult.

»LOSONCZ ANDREA

Sokat gondolkodtam, hogy írjak-e a költé-
szet napjáról. Milyen értéke van manapság
a versnek, a költeménynek? Megbecsül-
jük-e? Foglalkozunk-e vele? Jut-e rá idônk?
Vagy csak kevesek kiváltsága, hogy a poé-
zist behatóbban tanulmányozzák? 

Egyszer régen olyan tananyagot tanítot-
tam, amirôl azt gondoltam, közel áll a ka-
maszok lelkéhez, hangulatához, voltak
olyanok, akik nagyon is érdeklôdve figyel-
tek és aktívan kapcsolódtak be a vitába,
amikor az egyik tanuló – aki egyébként
nem is titkolta, hogy nem érdekli a szépiro-
dalom – megkérdezte: „Jó, jó, tanárnô, de
minek ez nekünk?” Földbe gyökerezett a
lábam, megdermedtem: mit is válaszoljak
ennek a már nem gyerek, még nem felnôtt
fiatalnak, akirôl tudtam, hogy meggyôzni
nem tudom, de a többiek bizalmát se ve-
szítsem el. Azt mondtam, amit éreztem, és
érzek azóta is a költészettel kapcsolatban:
„Tudod, az anyagi jóléten túl oda kell fi-
gyelni a lelkünk jóllétére is. A versek, a
széppróza, a dráma pedig épp a lelkünket
építi. A lelkünket, amikor a szépre szomja-
zik, a csendre, a zenére…” Ezt vallom: a
szépirodalomnak nem szabad a pénzrôl
szólnia. Sokan írnak, írogatnak manapság –
verset, önéletrajzot. Ennyi könyv még soha

nem jelent meg, mint napjainkban. Aztán
az idô majd eldönti, mi az, ami értéket is
képes teremteni, mi lesz örök értékû, örök
érvényû.
1964 óta ünnepeljük a magyar költészet
napját. Április 11., József Attila születésnap-
ja ez a nap. És Márai Sándoré. Végezetül –
a fentieket alátámasztva – álljon itt egy Jó-
zsef Attila-vers, melyet 1937 márciusában
írt. Talán nem a legismertebbek közül való,
bár aki szívesen hallgatja Koncz Zsuzsát, az
egyik verslemezén megzenésítve megta-
lálható:

József Attila: (Szállj költemény...)

Szállj költemény, szólj költemény
mindenkihez külön-külön,
hogy élünk ám és van remény, –
van idô, csípjük csak fülön.

Nyugtasd a gazdagok riadt
kis lelkét – lesz majd kegyelem.
Forrást kutat, nem vért itat
a szabadság s a szerelem.

Szólítsd mint méla borjúszáj
a szorgalmas szegényeket –
rágd a szívükbe – nem muszáj
hôsnek lenni, ha nem lehet.

»LOSONCZ ANDREA
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A felújított templomért érzett felelôsség

A magyar költészet napjára ÁLLAMI
KITÜNTETÉSEK
MÁRCIUS 15. 
ALKALMÁBÓL
2008. március 15. alkalmából a Ma-
gyar Köztársaság Elnöke a Magyar
Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét
(Polgári Tagozat) adományozta
Limpár Józsefnek, a Kemenesaljai
Egyesített Kórház nyugalmazott
gazdasági igazgatójának, a Magyar
Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét
Kovács József rendôralezredes, a
celldömölki kapitányság vezetôje
vehette át.

A felújított templombelsô és az ünneplôk

A Jakab Lajos emlékére állított kopjafa
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Helyben is adózunk
Az üzletekben fizetett ÁFA, a fizetésünk-
bôl levont SZJA és a még több tízfajta ál-
lami elvonás mellett az önkormányzat-
nak is fizetünk több-kevesebb adót. 
A vállalkozások általában több – iparûzé-
si, kommunális – a magánszemélyek cse-
kélyebb mértékben, de hozzájárulnak a
város bevételeihez, ezáltal feladatai
megoldásához.
A képviselô-testületnek minden évben be
kell számolnia arról, hogyan teljesültek
ezek a bevételek, és azokat mire fordítot-
ták. A januári testületi ülésen ez megtör-
tént az elmúlt évre vonatkozóan.
A beszámoló bemutatta, hogy nálunk a
törvényi lehetôségeket kihasználva álla-
pították meg az adók mértékét. Az ipar-
ûzési adó a lehetséges 2% mértékû, és
ebbôl 360 millió forint várható. Örvende-
tes, hogy mind az adózók száma, mind a
befizetett adók összege nôtt: ez a vállal-
kozások stabilitását jelzi.
A vállalkozók kommunális adójának mér-
téke is a maximum közelében van. Itt

utolérhetô a vállalkozói szféra állapota,
hiszen 435 fôvel nôtt az alkalmazott lét-
szám, ami után adózni kell.
A magánszemélyek kommunális adójá-
nak mértéke a lehetséges adó tárgyan-
kénti 12000 forinttal szemben 3000 fo-
rint, vagy ennél kevesebb. Az ebbôl befo-
lyó évi 11 millió forintot fejlesztésekre le-
het használni, míg az összes többi adó a
mûködô intézmények költségeinek rész-
beni fedezetéül szolgál.
A helyi adók sorába tartozik még az ide-
genforgalmi adó, melybôl elenyészô a
bevétel. Ugyancsak adójelleggel mûködik
a talajterhelési díj is, melynek összege a
szennyvízcsatornára rácsatlakozó lakosok
számának növekedésével egyre csökken
– és ez így jó. A gépjármûadót nem az ön-
kormányzat elhatározása alapján fizetjük,
ez állami adó – csak az önkormányzat sze-
di be. Ebbôl az adóból – az adózók számá-
nak folyamatos növekedése mellett – 62
millió forint a város bevétele.

»KUSTOS LÁSZLÓNÉ
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2008. március 28-án ismét ünne-
pélyes esemény helyszíne volt Fe-
hér László polgármester irodája.
Hárman tettek állampolgári esküt:
Fehér László (a névazonosság a
véletlen mûve), aki Szlovéniából
települt át hazánkba, és már 6 éve
él Magyarországon, Kósa Attila és
felesége, Kósa Sarolta, akik 2006-
tól élnek hazánkban, illetve váro-
sunkban, ôk Szatmárnémetibôl te-
lepültek át.

2008. március 26-án ülésezett Celldö-
mölk Város Képviselô-testülete. Az elsô
napirendi pontban Fehér László, Celldö-
mölk polgármestere beszámolt a két
ülés között történtekrôl és ismertette a
lejárt határidejû határozatokat. Elmond-
ta, hogy a Berzsenyi Dániel Gimnázium
akadálymentesítésével kapcsolatos pá-
lyázat sikeresnek bizonyult, ezáltal új vi-
zesblokkokat, liftet, akadálymentesített
parkolót nyer az iskola. Javaslatot tett,
hogy tekintettel arra, hogy a szerdai so-
ros testület idôpontja ezentúl ütközik a
Regionális Fejlesztési Tanács üléseinek
idôpontjával, a képviselô-testületi ülése-
ket ezentúl áthelyezné a hónap utolsó
csütörtökére. Második napirendi pontban
Celldömölk Város Önkormányzatának
Szociális Szolgáltatástervezési Koncep-
cióját ismertette, mely teljes terjedelmé-
ben megtekinthetô a város honlapján.
Ezután a folyó ügyekrôl döntöttek a kép-
viselôk. A képviselô-testület pótelôirány-
zatot biztosít a Népjóléti Szolgálatnak és
a Városgondnokságnak, hogy a volt Tü-
dôgondozó épületet minél hamarabb át
tudják alakítani Idôsek Klubjává. 
Döntöttek a város képviselôi a várhatóan
induló elsô osztályok számáról az általá-
nos iskolákban, miszerint összesen 5 el-
sô osztály indulhat: három a Városi Álta-

lános Iskola celldömölki épületében, egy
az alsósági tagiskolában és egy a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskolában.
Döntés született arról, hogy a Berzsenyi Dá-
niel Gimnáziumban a következô osztályok
indulhatnak a 2008/2009-es tanévben:
egy négy évfolyamos képzésû, általános
tantervû osztály (minimum 24 fô), egy in-
tenzív nyelvi elôkészítôs 5 évfolyamos osz-
tály (minimum 24 fôvel) és egy hatosztá-
lyos képzésû osztály (minimum 18 fôvel).
A Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és
Szakiskola egy szakközépiskolai osztályt
indíthat (minimum 30 fôvel), két szakisko-
lai osztályt (minimum 30 illetve 27 fôvel).

A 2008. évi városi nagyrendezvény-
keret felosztásáról is döntöttek a kép-
viselôk, eszerint négymillió forintot
osztanak fel. Az állami, nemzeti ün-
nepek mellett a Bárdos Fesztivált áp-
rilis 26–27-én, az Alsósági Tavaszi Na-
pokat és a Kráterhangversenyt május
23–25., a Vulkán Futball Fesztivált jú-
nius 25–29., az Izsákfai Falunapot jú-
liusban, a Celli Búcsút szeptember
13–14-én, a Trianoni emlékünnepsé-
get szeptember 20-án, a Sághegyi
Szüreti Napokat szeptember 26–27-én
tartják.

»LOSONCZ ANDREA

ÁLLAMPOLGÁRI ESKÜ

Ismét üléseztek a képviselôk
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Holpert Jenôné, a Mozgássérültek Vas
Megyei Egyesülete Celldömölki Helyi
Csoportjának vezetôje immár 18 éve áll
a köz szolgálatában. Munkáját az önkén-
tesség, segíteni akarás és embertársaink
iránti megbecsülés jellemezte az elmúlt
több mint másfél évtizedben. Az egyesü-
let vezetôjét munkájáról, elhivatottságá-
ról és a helyi csoportban folyó munkáról
kérdeztük:
– Egyesületünk 1990. március 20-án ala-
kult, összesen 29 település részvételével,
a kistérség 27 községén túl ugyanis még
Nick is csatlakozott hozzánk. Regisztrált
taglétszámunk pillanatnyilag 1100 fô, de
ennél sokkal több az érintettek száma.
Nem vagyunk önálló egyesület, így bevé-
telünk csupán az önkormányzati támoga-
tásból van. Köszönet érte a képviselô-tes-
tületnek. Sajnos azonban ez a támogatás
nem elég, a rezsiköltségek kifizetése már
ebben a hónapban nehézségekbe ütkö-
zik. Ilyen nehéz anyagi körülmények kö-
zött nincs lehetôségünk különbözô kultu-
rális programokon való részvételre vagy
szervezésre. Van ugyan tagdíj, de ezzel az
összeggel a megyei egyesületnek kell el-
számolnunk.

Lehetôségeinkhez mérten próbáljuk a
már évek alatt kialakult tevékenységein-
ket végezni. Van egy kézimunka-szakkö-
rünk, ahová szeretettel várjuk a sütni,
fôzni, kreatív munkákat végezni szeretô
hölgyeket is. A szakkör tagjainak érde-
me, hogy az idén nônap alkalmából 414
csomagot készítettünk és osztottunk szét
a magunk készítette ajándékokból.
2006-ban rendeztünk egy Országos Kul-
turális Fesztivált, melyet a nagy sikerre
való tekintettel ez év június 14-én sze-
retnénk megismételni, természetesen
megyei és szponzori segítséggel. Az or-
szág minden részérôl várjuk a költésze-
tet, zenét, éneklést, színjátszást kedvelô
és amatôr szinten mûvelô sorstársainkat.
Holpert Jenôné munkáját önzetlenül,
mindennemû anyagi ellenszolgáltatás
nélkül végzi. A tagok és segítségre szoru-
lók a hét minden napján számíthatnak a
segítségére. 1996-ban létrehozta a Cell-
dömölk Város és Városkörnyékén Élô
Mozgássérültekért Alapítványt, mely egy
fô közhasznú munkást alkalmaz. Linka
Antalné a rászoruló embereknek segít a
bevásárlásban, gyógyszert írat, temetô-
be kíséri a tagtársakat s nem utolsó sor-

ban a telephely rendben tartásáért és az
udvar csinosításáért felelôs. Az ô bérét a
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ 70%-ban átvállalja, a maradék
bért pedig az alapítvány biztosítja. 
Holpert Jenôné az egyesületért végzett
munkájáért 2003-ban országos elisme-
résben részesült.

»MIRA

Az egészség világnapját az ENSZ
Egészségügyi Világszervezete (WHO)
megalapítása óta április 7-én ünnepli
azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet
egy-egy kiemelt jelentôségû, világ-
méretû egészségügyi problémára.
A 2008. év témája: a klímaváltozás
hatása az egészségre. 
Az emberek már ôsidôk óta kapcsolat-
ba hoztak bizonyos idôjárási helyzete-
ket fokozottabb fájdalmakkal, fejfájás-
sal, migrénnel, vagy egyszerûen rossz
közérzettel. Azóta már tudományos
kutatásokkal bizonyították, hogy az
idôjárás-változás, a meleg és hideg
szélsô értékek, az idôjárás változé-
konysága befolyásolják a napi halan-
dóságot, növelik az összhalálozás
valamint a szív- és érrendszeri beteg-
ségek miatti halálozások kockázatát.
A klímaváltozás egy másik közvetlen
egészségkárosító hatását is megerôsí-
tették az elemzések. Az ultraibolya su-
gárzás (UVB) növekedése összefügg a
bôr rosszindulatú daganatainak kiala-
kulásával, valamint elôsegíti a szürke-
hályog kialakulását. Az országos rákre-
giszter adatai szerint Magyarországon
a 2001–2005 közötti idôszakban a
rosszindulatú festékes bôrdaganatok
(melanoma) száma mintegy 40%-kal
növekedett.
A WHO felhívja a figyelmet arra, hogy
a klímaváltozással párhuzamosan erô-
síteni kell a vírusokra és járványokra
kiterjedô figyelmet, mindenhol meg
kell teremteni az egészséges ivóvíz-el-
látást, és katasztrófák esetére egész-
ségügyi krízisterveket kell kidolgozni.

ÁNTSZ SÁRVÁRI, CELLDÖMÖLKI
KISTÉRSÉGI INTÉZETE

Idén 18 éves a mozgássé-
rültek helyi szervezete

AZ EGÉSZSÉG
VILÁGNAPJA

Cselekvô Összefogással
Celldömölkért Egyesület
A Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület 2006-ban alakult azzal a
céllal, hogy megteremtsék a pártpolitikai küzdelmektôl mentes, békés, nyu-
godt, a folyamatos fejlôdés feltételeit biztosító közéletet. Céljuk még a tenni
akarás Celldömölk töretlen fejlôdése érdekében, az ideológiamentes össze-
fogás és széleskörû együttmûködés megvalósítása. 2008. március közepén az
egyesület taggyûlést tartott, melyen Fehér László, az egyesület elnöke
tájékoztatta a tagokat az aktuális várospolitikai eseményekrôl: ismertette az
önkormányzat pályázati terveit, lehetôségeit. Ezután az éves terv
megbeszélése következett. A baráti hangulatú összejövetelen mintegy
húszan vettek részt.

»LA

A kézimunka-szakkör tagjai

»  K Ö Z É L E T
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Vas Megye Önkormányzata tavaly októ-
ber 23-án adta át elôször az általa alapí-
tott Berzsenyi Dániel-díjat, melyet Erdélyi
János dokumentumfilm-rendezô vehetett
át. A Dukán és Budapesten egyaránt ott-
hon lévô mûvész számos díjat és elisme-
rést kapott ez idáig, köztük fesztiválok
nagydíjai is sorakoznak. Számunkra alko-
tói munkássága azért kedves, mert szülô-
földjének kétszer is maradandó emléket
állított. A „Búcsú Kemenesaljától” címû
filmjét 2000-ben, az „Utolsó földmûve-
sek” címû alkotást 2004-ben forgatta. 

– Szakmai elismerések után mit jelent Ön-
nek a Berzsenyi-díj, és az, hogy elsôként
kapta meg?
– Azt remélem, hogy a Berzsenyi-díj jelen-
tôs díj lesz, még akkor is, ha elsôként talán
arra egy nem igazán érdemes ember kap-
ta meg, mint én. Azt hiszem, Vas megye
szellemi életében szép számmal vannak
olyanok – és ezt nem álszerénységbôl
mondom –, akik ezt a díjat jobban megér-
demelték volna. Értékelni nem nekem kell
a díjat, fontosnak tartom, hogy a megye
elismeri az itt tevékenykedô embereket.
Ennek megvan a maga ereje. Számomra
ez most különösen kedves, hisz sok-sok
éve nosztalgiázom már, járok haza, tevé-
kenykedem, aminek csak egy része a mû-
vészeti tevékenység. A két, Vas megyében
forgatott filmem hazatérés volt számomra.
Sok vetítésen voltam, dísztávirat helyett
most már sms-t küldenek az emberek, s az
egyikben csak ennyi volt: Hazaértél… Ezt a
hazaérést erôsítette meg számomra a Ber-
zsenyi-díj.
– Mikortól érezte úgy, hogy erôsíteni kell
a hazai kötôdést?
– Amíg szüleim éltek, addig egyértelmû
és természetes volt, hogy hazajövünk.
Amikor elmúlt a „boldog világ”, akkoriban
kezdtem én el keresni az erôsebb kötô-
dést, foglalkozni Kemenesaljával a film-
jeimben. Sajnálom, hogy édesapámat nem
szerepeltettem egyikben sem, furcsamód
magam sem tudom, miért. Ma már szomo-
rúnak tartom, hogy ez nem történt meg.
Az erôsebb kötôdés jeleként Ambrus Lajos
barátommal akkor ültettük az elsô szôlô-
ket. Rá néhány évre megvettem nagy-
apám egykori portáját, és ezután már nem
csak filmekben, hanem nagyon valóságo-
san is munkálkodni kezdtem. Ha nagyképû
lennék, akkor azt mondanám, hogy el-
kezdtem földet mûvelni. Ez így nem igaz,
mert ennyire nem értek hozzá, csak amo-
lyan „virtuális paraszt” lettem, jóllehet már

vannak saját állataim, és ezen nem papa-
gájt értek természetesen. 
– Az Életünk tavaly októberi számában
részletesen elmeséli a szôlô telepítésének
történetét. Hogy állnak most a birtok dol-
gai?
– Sok változás a tavalyi évhez képest nin-
csen. A termés kevés lett – fiatal az ültet-
vény – de éppen most kóstoltuk, jó a mi-
nôsége (A kevés termés 5000 litert takar,
de a tagok között szét is osztották.) A szö-
vetkezet tagjai számára ez azért biztató,
mert azt szoktuk mondani, hogy nagyon

sokat „tud” a hegy. Jelentôs döntések elôtt
állunk a gazdasági, pénzügyi területeken,
több elképzelésünk is van a folytatásra.
– A szôlôtôl térjünk át a filmekre! Egyik
legkomolyabb elismerését a „Vérrel és kö-
téllel” címû – Zsigmond Dezsôvel közösen
rendezett – ‘56-os filmjéért kapta. Honnan
volt a témához való kötôdés?
– Nagyon profán dolog kimondani, minket
1988 végén – Zsigmond Dezsô barátom-
mal – felkértek, hogy nézzünk meg egy na-
gyon jó témát. Ekkor már jelentek meg
könyvek ’56-ról, és elôször azt mondtuk,
hogy minket ez már annyira nem érdekel.
Aztán mégis elmentünk Mosonmagyar-
óvárra ’89 elején. Megkerestünk pár em-
bert, részt vettünk egy gyûlésen is, ahol az
emberek életükben elôször elmondták a
33 éves fájdalmukat. Valaki például el-
mondta, hogyan halt meg mellette a test-
vére, hogy lôtték el a lábát és így tovább.
És ezek után azt mondtuk, hogy semmit

nem tudunk ’56-ról, az égvilágon semmit!
Elkezdtünk kutatni, s én azóta is több fil-
met készítettem, ami ennek a „tanulásom-
nak” a része. Ezeket igyekszem átélhetôen
megosztani másokkal. 
– Min dolgozik most, illetve milyen témák
szerepelnek a tervei között? 
– Az ember a filmjei során együtt él a tör-
ténettel, a szereplôkkel. Elsôsorban persze
érzelmileg, gondolatilag fejlôdik, de bizo-
nyos szintig még tudásanyagban is. Én
most a régi magyar gyümölcsökrôl készí-
tettem filmet, két-három régi magyar gyü-

mölcsöt meg is ismerek, harmincat meg
már el is ültettem. Visszatérve ’56-hoz,
most a Magyar Történelmi Filmalapítvány
támogatásával kezdek el néhány héten
belül részben kutatást, részben forgatást,
mely már nem a forradalomról, hanem a
részvétel miatt elviselni kényszerült keser-
vekrôl, viszontagságokról szól. Továbbá
most forgatok egy kisfilmet egy vak éne-
kes kisfiúról, Andriskáról, akit a médiából
jól ismernek. Persze engem a kisfiú érde-
kel, a média teljességgel másodlagos.
Erdélyi Jánossal még hosszan beszélget-
tünk, és persze elgyönyörködtünk a pél-
dásan rendben tartott szôlôben csakúgy,
mint a virágba borult som látványában.
A táj szépsége engem is megfogott.
Megegyeztünk, bármi történik, amit tud-
ni érdemes, felhív. Ismerve elkötelezett-
ségét, nem az elsô beszélgetésünkön va-
gyunk túl…

»ROZMÁN LÁSZLÓ
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Itthon és otthon – Duka és Budapest közt
» BESZÉLGETÉS ERDÉLYI JÁNOSSAL, A BERZSENYI DÁNIEL-DÍJJAL KITÜNTETETT FILMRENDEZÔVEL



mindenki számára nyilvánvaló legyen,
amit én már látok.
– A kövek tanulmányozása mellett
gyakran végeztél kétkezi munkát is. Ké-
szítettél például fából betlehemet és így
tovább. Erre mi motivált?
– Ha az ember nem hobbiként, szenve-
délyesen végzi a munkáját, akkor belefá-
sul, beleöregszik. A titok az, hogy több
hobbid is legyen. Nekem az orvoslás is, a
barkácsolás, a köveim is, de a fôzés is
mind a hobbi kategóriába tartoznak, az
egyikrôl a másikra térek. Az orvosi mun-
ka talaja a tudomány. Az eszköze már in-
kább a mûvészet. A levegôje a szeretet.

Az iránymutatói, mondjuk a csillagok.
Olyan birodalom, mely szélesen határos
mindennel. Szeretek mindent, amivel az
orvostudomány érintkezik. A mûvésze-
tet, a hitet, a vallást, a pszichológiát, a
matematikát, az alternatív gyógymódo-
kat és így tovább. Tudok olyan készít-
ményrôl, mely három éve súlyos megbe-
tegedéseken segít, és hivatalosan nincs
gyógyszerré nyilvánítva, s újabban alkal-
mazok egy olyan mágnesterápiás esz-
közt is melynek szintén kiemelkedô ha-
tásai vannak.

»ROZMÁN LÁSZLÓ
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Mint arról elôzô lapszámunkban már
beszámoltunk, Dr. Mesterházy Gábor –
Ostffyasszonyfa és Csönge háziorvosa –
a „Vas Megye Szolgálatáért Egészség-
ügyi Tagozata” kitüntetésben részesült.
Elôször tôle is egy életrajzi áttekintést
kértem, aztán számos irányt vett a be-
szélgetés, mely teljes mértékben alátá-
masztja a címbéli – polihisztor – jelzôt.

– Fölrajzoltam egy térképre azokat a
kényszerpályákat, amiket én a Kárpát-
medencében bejártam, mondjuk Debre-
centôl Grazig. Nagyon szép körök és ová-
lisok lettek belôle, melynek a végén
Ostffyasszonyfán kötöttem ki. Székesfe-
hérváron születtem, onnan Pestre he-
lyezték apámat. Szabadszállás és Pest
között éltünk, mert a nagyszüleim ott
laktak. Negyedrészben én is kun vagyok,
ami büszkeséggel tölt el. A budapesti
létbôl egy rövid ausztriai „kirándulás”
következett, mert a szovjet csapatok elôl
– mivel apám katona volt – menekülnünk
kellett. Klagenfurtban egy ötezer fôs ma-
gyar tábornak volt a parancsnoka, s an-
nak ellenére, hogy többek között még a
brit titkosszolgálattól is kapott ajánlato-
kat, mégis a hazatérés mellett döntött.
Azt mondta, ha korábban jó volt a JÓ, ak-
kor most jó lesz a ROSSZ is. Nekem sem
jutott soha eszembe, még ’56-ban sem,
hogy el lehetne menni Magyarországról. 
– Hogy kanyarodtál végül az orvosi pá-
lya felé?
– A Vörösmarty Gimnáziumban érettsé-
giztem, és azt követôen két alkalommal
is felvételiztem. 120 pontból elértem
118-at, de helyhiány miatt nem vettek
fel se Pestre, se Pécsre. Ekkor jött ’56, és
’57 januárjában felhívtak telefonon,
hogy az egyetemrôl viselt dolgaik miatt
disszidált hallgatók helyére be lehet irat-
kozni, ha még orvos akarok lenni. Így
kezdtem el január 9-én Pécsett az egye-
temet és fejeztem be '62-ben. Az egye-
tem után Szombathelyre kerültem, ahol
tudom, hogy megfigyeltek, célszemély
voltam, azt is tudom, ki „mószerolt” be.
Amint bejelentettem, hogy ott szeretnék
maradni a belgyógyászati osztályon,
azonnal kivezényeltek az oladi körzetbe,
körzeti orvosnak. Onnan aztán „vissza-
evickéltem” a haematológiára, de hat év
kínlódás után elmenekültem a szombat-
helyi kórházból, mert annyira át volt po-
litizálva, és olyan kontraszelektált volt,
hogy azt én nem bírtam. Nagysimonyi-
ban dolgoztam hat évet, majd '75-ben
jöttem ide, Ostffyasszonyfa és Csönge
körzetébe. 

– Hogy élted meg, hogy négy és fél év-
tized orvoslás után most díjat kaptál?
– Rögtön odamentem a számítógéphez
és kinyomtattam Shakespeare 66. szo-
nettjét, mely így kezdôdik: „Fáradt va-
gyok, ringass el, ó, halál: /Az érdem itt
koldusnak született /És hitvány Semmi-
ségre pompa vár…” (Szabó Lôrinc fordí-
tása). Ez volt a belsô zsebemben, mikor
átvettem a kitüntetést, nehogy elbízzam
magam. Egyébként örültem neki, jóle-
sett. Talán egy kicsit késôn jött, az em-
bert akkor kell biztatni, mikor nagyon
húzna, és belefárad. Mondjuk, ha húsz
évvel ezelôtt kaptam volna, akkor más

kicsengése van, jóllehet akkor sem dol-
goztam jobban, vagy rosszabbul, mint
most.
– Régészeti kutatásokat is végeztél,
meglepô tudományos következtetések-
re jutva.
– Mikor idekerültem, azonnal kimentem
a határba, megnézni, hova is kerültem.
A határt kerülve azonnal megláttam egy
halmocskát, olyan helyen, ahol semmi
keresnivalója nem volt. Volt ott több kô
is, s az elsô darab, amit felvettem, az
egy törött kôbalta volt. Ettôl kezdve
rendszeresen kijártam, az érdeklôdésem
nem lankadt. Ez persze több évtizedig is
tartott, több fázisa volt, benne kiábrán-
dulás is, míg eljutottam oda, hogy a kö-
veknek többféle megmunkálási szintje
van, mikroszinten hordoznak ábrákba
foglalt információkat. Van olyan, amelyik
három különbözô szinten van megmun-
kálva. A kormeghatározásuk most folyik
a KFKI-ban (Központi Fizikai Kutató Inté-
zet), s ami biztos, hogy egy miobium ne-
vû, nagyon ritka fém található a felületü-
kön, melyet az ûrhajózási technikában
használnak. A témáról már készen van a
könyvem, a fotók elkészítéséhez van
szükségem egy olyan fényképezôgépre,
mely olyan szintû képeket készít, hogy

Dr. Mesterházy Gábor – a polihisztor orvos

A különleges kô



8

Reneszánsz hangulat lengte be a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
elôcsarnokát március 26-án este. Hunyadi
Mátyás trónra lépésének 550. évforduló-
jának tiszteletére az idei évet Reneszánsz
Évnek nyilvánították hazánkban. Az ennek
szellemében indult programsorozathoz
Celldömölk is csatlakozott, így került sor a
Reneszánsz komédium elnevezésû össz-
mûvészeti estre. A rendezvény kezdetén
Pálné Horváth Mária intézményvezetô
köszöntötte a résztvevôket, majd a Soltis
Lajos Színház tagjai mutatták be Machia-
velli A fráter címû komédiáját. A korabeli
hangulatot idézte, hogy reneszánsz jel-
mezt öltött magára a Kemenesalja Nép-
tánccsoport, reneszánsz zenét játszottak
az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény tanárai és rene-

szánsz ízekkel kecsegtetett a terített asz-
tal is. A korhû ételek-italok kóstolója után
a szombathelyi Néptáncmûhely bemuta-
tásában reneszánsz táncképeket láthatott
a közönség. A bemutatót követô táncház-
hoz már a jelenlevôk is csatlakozhattak,
melyben a korabeli táncból és hozzá kap-
csolódó illemtanból is új ismeretekkel
gazdagodhattak. A KMKK a reneszánsz év-
nyitó rendezvényen túl további progra-
mokkal is adózik majd a Reneszánsz Év-
nek. Egyebek mellett kemenesaljai nép-
mûvészek kollektív kiállítása és kézmûve-
sek reneszánsza várható. A májusi Kráter-
hangverseny is reneszánsz motívumokat
idéz majd, és a Kemenesalja Néptánccso-
port is a reneszánsz jegyében ünnepli 35
éves jubileumát április 19-én.

»REINER ANITA 

Reneszánsz hangulatban
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Negyedszer is mese-
fesztivál Celldömölkön
Immár negyedik alkalommal rendezte
meg az Ezerlátó Mesefesztivált a Soltis
Lajos Színház március 27-én és 28-án. A
rendezvény megnyitóján Horváthné Var-
ga Margit kulturális szakreferens és
Danka Adél, a Városi Általános Iskola
igazgatója mondott köszöntôt. A kétna-
pos programsorozat elsô elôadásaként a
házigazda Soltis Színház mutatta be 
A mindenlátó királylány címû mesejáté-
kát. Ôket követte a Fülemile Színjátszó
Csoport Bobáról, A rátóti csikótojás me-
séjével. A fesztivál elsô napján még a Tü-
csök Bábcsoportot, a Tarisznyások Együt-
test és a nagysimonyi Pici Mackó Csopor-
tot láthatta a gyerekközönség. A máso-
dik nap elején a szombathelyi Bercsényi
Miklós Általános Iskola SZÍN-TÁR-HÁZ
csoportja elôadásában A feneketlen tó
címû zenés mesejáték volt porondon,
majd a nagykanizsai Vabababa Társulat
mutatkozott be. Délután a csehimind-
szenti Pöttyös Csoport mutatta be A be-
szélô kaptafát, majd a budakeszi Apró
Színház tagjai Trebla, a bárány címmel
adtak elô zenés mesejátékot. Az elôadá-
sok értékelésében Gabnai Katalin színi-
kritikus, Solténszky Tibor dramaturg és
Ecsedi Csenge diák-zsûritag vettek részt.
A zsûri ítélete szerint az elsô díjnak meg-
felelô Varázspálca-díjat az Apró Színház
érdemelte ki, a Csodalámpa-díj a Pöttyös

Csoport birtokába került, az Aranyhal-dí-
jat pedig a Tücsök bábcsoport szerezte
meg. A fesztivál zárásaként Az arany vi-
rágcserép címû darabot láthatták az ér-
deklôdôk a Soltis Színház diáktagozatá-
nak tagjaitól.

»RA

UTAZÁSI LEHETÔSÉG 
BÉCSBE, TUTANKHAMON
KINCSEINEK KIÁLLÍTÁSÁRA
A Tutankhamon és a fáraók világa cí-
mû kiállítást az osztrák fôváros Völ-
kerkunde Múzeumában rendezik
meg. A kiállításon 2500–4600 éves
kincseket mutatnak be, valamint
több mint 70 olyan tárgyat, ame-
lyet az i. e. XIV. században élt
Tutankhamon sírjánál tártak fel.
A Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pont és Könyvtár kellô számú je-
lentkezô esetén autóbuszos ki-
rándulást indít a szeptember 9-ig
látogatható kiállításra. A KMKK
munkatársai szeretnék felmérni,
hogy mekkora érdeklôdés várha-
tó a nem mindennapi programra. 
A felmerülô költségekrôl: a fel-
nôtt belépô 18, a gyermek
(5–17év) 8,5; a csoportos belépô
pedig 15 euróba kerül. Ezen kívül
útiköltséget kell még fizetni az
érdeklôdôknek. A március 9-én
nyílt kiállításra már 50.000 jegy
elkelt elôvételben, tehát óriási ér-
deklôdés kíséri az új bécsi látniva-
lót. A KMKK által szervezett uta-
zásra legkorábban májusban ke-
rülhet sor. Érdeklôdni a 95/ 779-
301, 95/779-302-es telefonszá-
mon, Szalóky Attilánál lehet.
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• Április 4., 18.00 – PUCCINI -EST a zeneszer-
zô születésének 150. évfordulója alkalmá-
ból. Elôadó, zenei szerkesztô: Kenéz
György. Helyszín: KMKK.

• Április 5., 16.00 – MÉREI TAMÁS gordonka-
mûvész koncertje. Helyszín: KMKK.

• Április 7. és 15., 17.00–19.00 – kreatív
könyvbemutató: Új út a nyelvtanulásban –
Elôadó: Tóth László. Helyszín: KMKK

• Április 8., 17.30 – Tverdota György iroda-
lomtörténész elôadása Németh Andorról,
majd 18.30 – Földes László (Hobo): Tudod,
hogy nincs bocsánat címû József Attila-elô-
adása. Helyszín: KMKK.

• Április 9., 15.00 – Élet-módi fôzôcske klub –
elôadások és bemutatók az egészség-
megôrzô étrendekrôl. Helyszín: KMKK.

• Április 10., 14.00 – Dukai Takách Judit vers-
mondó-verseny. Helyszín: KMKK.

• Április 11., 19.00 – Claude Magnier: OSCAR
– zenés bohózat. Helyszín: KMKK színház-
terme.

• Április 18., 10.00 és 14.00 – Léhûtô Mátyás,
avagy Lúdas Matyi esete Döbrögi uraság-
gal – a Soltis Színház elôadása.

• Április 18., 18.00 Kemenesi tükrös – keme-
nesaljai népmûvészek kiállításának meg-
nyitója. Helyszín: KMKK.

• Április 19., 18.00 – „Nem úgy van az, mint
volt régen…” – a 35 éve megalakult Ke-
menesalja Néptánccsoport jubileumi mû-
sora. Belépôjegy: 600 Ft. Helyszín: KMKK.

• Április 21., 10.00 – Ifjúsági komolyzenei
hangversenysorozat záró elôadása. Hely-
szín: KMKK.

• Április 23., 18.00 Élet-módi fôzôcske klub –
elôadások és bemutatók az egészség-
megôrzô étrendekrôl. Helyszín: KMKK.

• Április 30.,18.00 – Bibliatörténeti sorozat 3.
elôadása. Helyszín: KMKK.

» PROGRAMAJÁNLÓ

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár színházbérlet sorozatának soros
elôadására március 28-án este került sor.
Két társulat közös produkciójának lehet-
tek részesei a közönség soraiban ülôk. 
A Turay Ida Színház és a Soproni Petôfi
Színház mûvészei Herczeg Ferenc Kék ró-
ka címû színjátékát mutatták be három
felvonásban. A mindössze öt színészt fel-
vonultató darabban Nemcsák Károly, Pá-
pai Erika, Bozsó József, Bregyán Péter és
Rárósi Anita léptek színpadra. A darab
elején a házasság háromszögét a férj, a
feleség és a házibarát alkotja. Utóbbi az
elfoglalt férj helyett ôrködik a ház unat-
kozó asszonya felett, emellett gyengéd
érzelmekkel is viseltetik iránta. A nô vi-
szont mindkettejüket megcsalja, így a
háromszögbôl hamarosan négyszög lesz.
Az események zajlása közben a háttér-

ben feltûnik egy fiatal hölgy, aki a férjre
veti ki a hálóját, így máris nem keve-
sebbrôl, mint ötszögrôl beszélhetünk. 
A darab végére azonban, – minden jó, ha
jó a vége – mindenki szíve választottjá-
nak karjaiban köt ki. 

»REINER ANITA

NÁDASDY LAJOS KÖSZÖNTÉSE
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár, a Honismereti Munkaközösség
és a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság közös rendezvényének keretében ke-
rült sor Nádasdy Lajos nyugalmazott református lelkész 95. születésnapjának tisz-
teletére készült könyv bemutatójára, március 27-én. Az Istennek, Hazának, Tudo-
mánynak címet viselô tanulmánykötetben sokan ragadtak tollat, hogy a lelkész,
könyvtáros, helytörténet-kutató tevékenységét méltassák, és megemlékezzenek
arról a felbecsülhetetlen kulturális értékrôl, amit az utókor számára is felhasznál-
ható módon alkotott. A mûvet Káldos Gyula nyugalmazott könyvtárigazgató
ajánlotta a megjelentek figyelmébe, aki Lajos bácsi életútját, munkásságát, alko-
tásait is ismertette. Ezt követôen Molnár Gábor nyugalmazott mûvelôdési szak-
referens szólt, és személyes ismeretségük elemeit elevenítette fel. A közönség
soraiból Fehér Tamás és Oszkó Zoltán is köszöntô szavakkal méltatták az ünne-
peltet, és volt, aki virággal köszöntötte fel. A rendezvény végén Lajos bácsi ôszin-
te meghatódottsággal köszönte meg a feléje irányuló figyelmet és szeretetet. El-
mondta, nem hagyja abba az alkotómunkát, hiszen szeretné megírni a dömölki
apátság eredeti, valódi történetét.

»RA

„Tudod, hogy nincs bocsánat”
» N É M E T H  A N D O R  –  J Ó Z S E F  A T T I L A  –  H O B O

2008. április 8-án (kedden) a Költészet
Napjához kapcsolódó programot szervez a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára és
a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság.
17.30-kor Tverdota György irodalomtörté-
nész számol be József Attila barátja és
szellemi társa, a celli származású Németh
Andorhoz kapcsolódó új kutatásokról. 
A rendezvény második részében 18.30-tól
Hobo (Földes László)  „Tudod, hogy nincs
bocsánat” címû József Attila-mûsorát lát-
hatják az érdeklôdôk Vidnyánszky Attila
rendezésében. Az estre mindenkit szere-
tettel várnak a rendezôk!

Herczeg Ferenc: Kék róka

A „DOBÓPÁPA” ALKOTÁSAI
A FÜRDÔN
Az érdeklôdôk Németh Pál, a „dobó-
pápa” akvarelljeit tekinthetik meg a
konferenciateremben. A közel 30 kép-
bôl álló tárlatot Györéné Losonc And-
rea, az Új Kemenesalja c. helyi lap fô-
szerkesztôje nyitotta meg. Elmondta,
bár Pali bácsi „vasárnapi festôként”
jellemzi önmagát, – hiszen hétköznap-
jai a versenyzôié – már gyermekkorá-
tól festônek készült és az élet jókora
kitérô után vezette vissza a mûvészet-
hez. Pali bácsi elmesélte, hogy számá-
ra az a legnagyobb dicséret, hogy a
festô-társadalom ôt befogadta. A kiál-
lítás április 25-ig tekinthetô meg.
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Tiszaújvárosban rendezték a Közleke-
désismereti Tanulmányi Verseny orszá-
gos döntôjét, melyen megyénket a Cell-
dömölki Városi Általános Iskola ver-
senyzôi képviselték. Szombathelyen, a
megyei versenyen a negyedikes Finta
Balázs elsô, a nyolcadikos Fehér Bálint
második lett.
Finta Balázs karácsony óta naponta
edzett Kondics Balázs tanár úr irányításá-
val az országos versenyre, ám Fehér Bá-
lint csak a verseny elôtti napon tudta
meg, hogy ô is utazik, ugyanis a megyei
elsô helyezett ekkor mondta vissza a
részvételt. Bálint nem ijedt meg a fela-

dattól, hiszen tavaly már a segédmotor-
vezetôi engedélyt is megszerezte.
A versenyen, melyen a 19 megye és Bu-
dapest legjobbjai vettek részt, mindket-
ten kiválóan képviselték az iskolát és Vas
megyét. Balázs három egyéni elsô helyet
szerzett. Megnyerte a KRESZ, a mûszaki
és az összetett versenyt is, Bálint össze-
tettben második lett. Az összesített ver-
senyben pedig iskolánk – 58 ponttal
megelôzve a második helyezettet – az el-
sô helyezést szerezte meg, s elnyerte a
„Közlekedésre nevelés kiváló iskolája”
kitûntetô címet, Kondics Balázs tanár úr
pedig – aki tíz éve irányítja ezt a tevé-

kenységet – ismét a „Legjobb felkészítô
tanár” megtisztelô cím birtokosa lett. 

»VÖLGYI L. 

Országos elsô hely a
közlekedési versenyen

A szentgotthárdi III. Béla Megyei Informa-
tikai Versenyen a Berzsenyi Dániel Gimná-
zium háromfôs, Dózsa Bálint (12. H), Kön-
czöl Dávid (12. N), és Péter Dániel (11. N)
alkotta csapata állhatott a dobogó harma-
dik fokára. Utóbbi, egyéniben második he-
lyezést ért el. Az elméleti és gyakorlati két-
fordulós csapatversenyen 11 iskola 18 csa-
pata vett részt. Az elsô forduló tesztjellegû
feladatsora után a második körben, egy el-
készített prezentáció élôszóban történô
bemutatása volt a diákok feladata.   
A Neumann János Nemzetközi Tehetség-
kutató Programtermék Versenyen számí-
tógépes grafika kategóriában második
helyezést ért el Vetô Tamás 12. N-es
diák, aki graffiti munkájával indult a
megmérettetésen. Ugyanezen verseny
játékprogram kategóriájában Nagy Tibor,

9. H osztályos tanuló hatodik helyezést
vívott ki magának. Az elôzetesen bekül-
dött 170 pályamunka alapján kb. ötven
pályázó került a döntôbe.
Az „informatikus” diákok felkészítô taná-
ra mindkét versenyre Kunyikné Járó Ma-
rianna volt. 
Horváth Viktória, a Berzsenyi Dániel Gim-
názium 10. N-es tanulója a Szép Magyar
Beszéd verseny megyei fordulóján har-
madik helyezést ért el. A versenyt meg-
elôzô iskolai megmérettetésen második
lett, így elsô helyezett osztálytársával,
Pesti Arnolddal bejutottak a megyei for-
dulóba, ahol egy kötelezô és egy szaba-
don választott szöveg értô bemutatása
volt a feladat. Viktória felkészítô tanára
Tóthné Bali Krisztina volt. 

»REINER ANITA

finta balázs és fehér bálint a serlegekkel
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A zeneiskolába járó gyermekek is meg-
mutathatják, hogy zenei ismereteiket
mely szinten tudták elmélyíteni egy
adott évben. Jó alkalom erre az éven-
ként tavasszal megrendezett Sistrum Ze-
nei Verseny Szombathelyen, mely az
egész Dunántúl területérôl várja a ze-
neiskolás gyermekeket és fiatalokat. Jel-
lemzô a verseny népszerûségére, hogy
több hangszerbôl korlátozni kellett a
résztvevôk számát.
A Celldömölki Ádám Jenô Zeneiskola
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
diákjai mind az élmezônyben végeztek,
kitûnô szerepléseikkel öregbítve váro-
sunk és kistérségünk hírnevét.
Helyezettek:
Szabó Gabriella – Celldömölk – szol-
fézs/arany fokozat; zongora/ezüst foko-
zat. Felkészítô tanárai: Radányi Károly és
Szélesiné Sipos Mónika.
Horváth Eszter – Celldömölk – zongo-
ra/nívódíj. Felkészítô tanára: Bejcziné
Németh Tünde.
Németh Bálint – Szergény – zongo-
ra/arany fokozat. Felkészítô tanára:
Szélesiné Sipos Mónika.
Bejczi Máté – Celldömölk – kürt/nívó-
díj. Felkészítô tanára: Kovács Róbert.
Palotai Áron – Vönöck – kürt/arany fo-
kozat. Felkészítô tanára: Kovács Róbert.
Tanai Patrícia – Celldömölk – furulya/ní-
vódíj. Felkészítô tanára: Bicsérdi Kinga.
Kovács Kinga – Vönöck – furulya /arany
fokozat. Felkészítô tanára: Bicsérdi Kinga.

»TAKÁCS MÁRIA

Akikre büszkék
vagyunk

Szép eredmények
a vetélkedôkön

A szépen szereplô informatikusok felkészítô tanárukkal

Horváth Viktória és Tóthné Bali Krisztina
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Gyakran látogatja a rendezvényeket?Megkérdeztük
» válaszoltak

A szórólapokból, újságokból ér-
tesülök a helyi rendezvények-
rôl, és a feleségemmel együtt
igyekszünk is részt venni eze-
ken. A kiállítások, könnyûze-
nei, sport- és szórakoztató ren-
dezvények egyaránt érdekel-
nek. Nemrég lettem nyugdíjas,
ezek mind kellemes idôtöltés-
nek számítanak. A könyvtárba
ritkábban látogatok, de ha
olyan elôadó jön, aki érdekel,
akkor szívesen meghallgatom.
Jó, hogy felújították a mûvelô-
dési központot, mert bôvebb
lett a programválaszték, és
mindenki megtalálhatja a ked-
vére valót. 

Rendszeres rendezvénylátoga-
tó vagyok, elsôsorban azok ér-
dekelnek, ahol unokáimat lát-
hatom szerepelni. Válogatós
vagyok a programok tekinteté-
ben, az idôpontjuk alapján sze-
lektálok közöttük. A kiállításo-
kat mindig megnézem. Ezenkí-
vül a zenés, nosztalgiázós mû-
sorok, irodalmi, történelmi elô-
adások mind-mind érdekelnek.
Ha tehetem, elmegyek mind-
egyikre. Ha egy rendezvényre
közismert elôadót hívnak meg,
azt semmiképpen nem hagyom
ki. A Vulkán fürdôn még nem
voltam, oda mindenképpen
szeretnék eljutni. 

Nyugdíjasként bôven van idôm
részt venni a városi és egyéb
rendezvényeken, és szívesen
el is járok mindenre. Örülök, ha
van valami, már alig várom a
tavaszi, jó idôben zajló progra-
mokat. Nagyon szeretek szín-
házi és könyvtári elôadásokra
járni, a kiállításokat is rendsze-
resen látogatom. A varrónôm-
tôl értesülök mindig az aktuális
programokról, és közös meg-
beszélés után a baráti társasá-
gunkkal együtt veszünk részt
rajtuk. A téli idôben hiányoz-
nak a szabadtéri rendezvé-
nyek, akkor ritkábban me-
gyünk.

A helyi újságból, plakátokból ér-
tesülök a városban, és a mûvelô-
dési központban zajló rendezvé-
nyekrôl, és elég gyakran látoga-
tom is ôket. A kulturális rendez-
vények, kiállítások, a nyári fut-
ball-fesztivál rendszeres résztve-
vôje vagyok. Emellett a színházi
elôadások, könnyûzenei progra-
mok is érdekelnek. 
A könyvtárnak olvasóként is
tagja vagyok, de szívesen láto-
gatom az ott szervezett elôadá-
sokat is. Az ünnepi megemléke-
zésekre, szabadtéri rendezvé-
nyekre, valamint öt unokámmal
a gyerekeknek szóló progra-
mokra is elmegyek.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: reiner anita

Jancsó
Gábor

Pethô
Ferencné

Küllei
Józsefné

Gelesits
Zoltán

» Anyakönyvi hírek

Celldömölk – Születés: Viczmándi Tamás és Lukács Berna-
dett Anikó fia: Martin, Rákóczi Róbert és Cseke Hajnalka leá-
nya: Réka, Pál Gergely és Kéri Andrea Ildikó leánya: Hanna,
Vetô István és Maródi Mária fia: Dávid Barnabás, Szalay Ká-
roly és Horváth Ildikó leánya: Borbála

Házasságkötés: Tóth Attila és Lukács Zsuzsanna

Halálozás: Vas Ilona, Nagy Ferencné sz. Németh Ida, Szár
Imréné sz. Pap Irén, Németh Dániel, Németh Györgyné sz.
Koza Katalin, Kishalmi Sebestyénné sz. Varga Mária, dr.
Saródy Józsefné sz. Kelemen Gyöngyike Vilma, Szendrei Ist-
ván, Németh Károly, Göcsei Jánosné sz. Horváth Mária

Kemenessömjén – Születés: Katona Ferenc és Hajdara Veroni-
ka fia: Olivér

Kenyeri – Születés: Módos Tibor és Rérich Tünde fia:
Dominik, Kránitz Tamás Ferenc és Csizmazia Katalin fia: Ta-
más

Pápoc – Halálozás: Csiszár József

Vönöck – Születés: Farkas András József és Tarczi Györgyi
fia: Ádám Flórián

Ostffyasszonyfa – Születés: Gömböcz István és Horváth Esz-
ter fia: Máté István

Kemenesmagasi – Halálozás: Szédelyi István

Nemeskocs – Halálozás: Fülöp Zoltán Lajos

Boba – Halálozás: Szalai Józsefné sz. Dobai Magdolna

K Ö Z L E M É N Y

A celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskola (9500
Celldömölk, József Attila u. 1., adószáma: 18882854-1-18, OM
azonosító: 036589) igazgatója a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 118. §-ának (4) bekezdése alapján az alábbi
közleményt teszi: „Az intézményben a 2007. évben az 1 fôre
jutó állami támogatás 446.401 Ft volt, a közoktatási feladatok
ellátásához igénybe vett normatív hozzájárulás pedig a teljes
intézményi költségvetés 95%-át tette ki.”

Katasztrófavédelmi 
Ifjúsági Verseny
A Sárvári Polgári Védelmi Kirendeltség vezetôje, Kovács
Imre alezredes és a Celldömölki Polgári Védelmi Iroda
szervezésében Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny lesz
április 10-én Rápapatyon az általános iskola területén
délelôtt 10 órai kezdettel. Fódi Károly, a helyi kirendelt-
ség vezetôje elmondta, hogy a celldömölki, csepregi és
sárvári kistérségekbôl érkezô 4-5 fôbôl álló csapatok álta-
lános iskolai és középiskolai kategóriákban adnak számot
polgárvédelmi ismereteikbôl.
A verseny támogatói: Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, Rendôrség, Tûzoltóság, Mávépcell Kft., Cell-
dömölk Város Önkormányzata, Leier Kft., Wewalka Kft.,
OTP Bank Rt., Kereskedelmi és Hitelbank valamint a Cell-
dömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása.

»T.M.
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Döntetlen a cseh bajnokkal

Újra sakkverseny Celldömölkön

SK AVEX Zlin – CVSE-Mávépcell-Vörsas 5:5
Zlin, március 11., Nemzetközi Szuperliga
visszavágó.
Párosok: David-Kostal – Fazekas-Molnár
2:3 (0:1). Elsô egyéni kör: David – Marsi
3:1, Kostal – Fazekas 1:3, Olejnik – Molnár
3:0 (2:2). Második egyéni kör: Kostal –
Marsi 3:2, David – Molnár 1:3, Olejnik –
Fazekas 1:3 (3:4). Harmadik egyéni kör:
Kostal – Molnár 3:0, Olejnik – Marsi 3:2,
David – Fazekas 2:3 (5:5).
Gyôzött: Fazekas 3, Molnár 1 és a Faze-
kas-Molnár páros.
A cseh bajnok az elsô találkozón 6:2-re

gyôzött Celldömölkön. Valószínû, hogy
odahaza még simább gyôzelemre számí-
tottak, ám a mieink alaposan összekap-
ták magukat, és döntetlent értek el. A
mérkôzést a cseh televízió egyenes
adásban közvetítette. A bravúr ellenére a
Zlin jutott a döntôbe, a mi csapatunk a
harmadik helyért mérkôzhet. 
CVSE-Mávépcell-Vörsas II. – Turris SE Sopron
8:10
Celldömölk, március 22., NB II-es mérkôzés.
Peches vereség a Sopron ellen. Vala-
mennyi szoros mérkôzés a vendégek ja-
vára dôlt el ezen a mérkôzésen.

Ság Hegy Kupa Szobi Tibor Emlékver-
seny elnevezéssel sakkversenyt ren-
deznek városunkban, a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskolában május
harmadikán. Czupor Attila fôszervezô
nyilatkozott lapunknak az eseményrôl:
– A Szent Benedek iskolában harmadik
éve mûködik sakkszakkör a szombathelyi
Gergácz Balázs sakkoktató vezetésével.
Egyre több diák érdeklôdik eme sportág
iránt. Innen jött az ötlet, hogy Celldömöl-
kön újra fel lehetne éleszteni a sakko-
zást, hiszen ennek múltja van a város-

ban. Néhány év kihagyás után ismét
beindulhatna a sakkélet. Úgy gondoltuk,
hogy ezt el lehetne kezdeni egy verseny
meghirdetésével, amellyel nagyon sok
régi sakkozót, sakk-kedvelôt meg lehet
szólítani, meg lehet hívni. E mellett Szo-
bi Tiborra is emlékeznénk, aki hosszú
idôn keresztül itt élt városunkban és
kiemelkedô sakkegyéniség volt. 
Az esemény rapidverseny lesz, amatô-
rök és profik részére is meghirdettük. A
tervek szerint kétszáz résztvevôre szá-
mítunk. Úgy állítottuk össze a verseny-

LE Belier KK Ajka – CVSE-Mávépcell 30-21 (12-
10) NB II-es férfi kézilabda mérkôzés.
Celldömölk: Sárfi-Egyed 10, Kazári, Horváth
Cs. 4, Erôss 3, Berghoffer 2, Pozsonyi.
Csere: Szinger, Mikás, Koronczai 1,
Ludwig, Horváth Zs., Bakonyi 1. Edzô:
Fancsali Ferenc.
Hétméteres: 4/3 ill. 4/3
Kétperces: 3-1
5.p: 1-0, 15.p: 5-4, 25.p: 8-7, 35.p: 16-
11, 45.p: 21-16
A bajnoki cím várományosának otthoná-
ban, Ajkán vendégszerepelt NB II-es férfi
kézilabdacsapatunk. Azt, hogy a meccs
esélyesei nem mi vagyunk, tudhattuk,
ennek ellenére reménykedtünk a csodá-
ban. A mérkôzés eleje adott is okot a re-
ménykedésre, hisz a közel ötperces gól-
undort követôen a két csapat fej-fej mel-
lett araszolgatott elôre. Az elsô negyed-
órában rengeteg pontatlan kapura lövési
kísérlet volt mindkét oldalon, igaz, a ka-
pura tartó lövések jó részét a kapusok ha-

tástalanították. Az idô elôre haladtával
sem tudott a hazai csapat nagyobb
elônyre szert tenni, s ez nem okozott
nagy örömet az ajkai publikumnak. A celli
csapat támadásai gyakran elakadtak a
magas hazai falban, szélrôl pedig megle-
hetôsen kevés zavart okoztunk. Az ajkai
támadások végén sokszor volt szükség
Sárfi Béla remeklésére, de a kapufa is jó
néhányszor a segítségünkre sietett. Az el-
sô játékrész végén mindössze kétgólos
hátrányt szedett össze a Fancsali-csapat.
A második félóra elején azonban történt
valami, aminek a celldömölkiek nem
örültek. A támadásaink rendre gól nélkül
fejezôdtek be, és ez idô alatt a hazaiak
megszórták magukat. Tízpercnyi játék
után már hattal vezettek a narancssárga
mezesek, és a találkozó végkimenetele
eldôlni látszott. A felzárkózáshoz valamit
újítani kellett volna a játékon, de ez nem
sikerült. Továbbra is hiányzott a lövôkedv
és a lendület a celli játékosokból. A ha-

Érvényesült a papírforma
zaiak hatosánál eladott rengeteg labda
megbosszulta magát, hisz ezekbôl
könnyedén szerezték góljaikat az ajkaiak.
A vége elôtt öt perccel már 10 gólos kü-
lönbség volt a két csapat között, és a le-
fújásig ebbôl csak egyet sikerült ledol-
gozni, így kilencgólos vereséggel távoz-
hattunk Ajkáról. A találkozó végeredmé-
nye lehetett volna szorosabb is, ha keve-
sebb technikai hibával és több kedvvel
játszott volna a csapat. A következô for-
dulóban hazai pályán, az Ácsi Kinizsi el-
len javíthatnak a fiúk.
Ifjúsági mérkôzésen: 37-22.
Fancsali Ferenc: Az elsô félidôben muta-
tott jó játékunk meglepett minket, és a
második játékrész elsô negyedórájában
teljesen szétestünk. A sok technikai hibá-
ból sorra kaptuk a lerohanás-gólokat.
A 15. fordulóban: CVSE-Mávépcell – Kisbér KC
31-24 (17-12)
Nôi eredmények:
15. forduló: CVSE-Mávépcell – SZESE Gyôr 27-
30 (10-16)
16. forduló: Gyôri Audi ETO KC III. – CVSE-
Mávépcell 38-26 (19-11)

»CSUKA

Gyôzött: Kun Tibor 4, Ölbei Péter 3 és a
Kun-Ölbei páros.
Megyei újonc, serdülô és ifjúsági csapat-
bajnokság az ôszi-tavaszi fordulók össze-
sítése alapján:
Ifjúsági csapat: 1. hely. Tagjai: Orbán
Renátó, Csupor Máté, Talián Csaba.
Serdülô csapat: 3. hely. Tagjai: Mogyorósi
Erik, Jakus Tamás, Nagy Milán, Szórádi
Géza.
Újonc csapat: 1. CVSE I. Tagjai: Mogyorósi
Erik, Jakus Tamás, Nagy Milán.
3. CVSE II. Tagjai: Szórádi Géza, Mógor
Máté, Szakos Bence.

»VÖLGYI L.  
A két NB III-as mérkôzésre lapzártánk
után került sor. Azokról a tudósításokat
következô lapszámunkban közöljük.

kiírást, hogy mindenki megtalálja a ma-
ga kategóriáját. Erre az eseményre akár
nagymesterek is jelentkezhetnek, elsô
osztályú sakkozókról már most tudunk,
akik eljönnek és játszanak. Külföldrôl is
érdeklôdnek, négy-öt országból számí-
tunk sakkozókra. A támogatóknak kö-
szönhetôen a verseny pénzdíjas, tehát
magas színvonalú sportrendezvényre le-
het számítani. A celldömölki érdeklôdôk
a Szent Benedek iskolában jelentkezhet-
nek, a nevezési határidô április harmin-
cadika. A nevezési díj felnôtteknek két-
ezer, nyugdíjasoknak és diákoknak ezer-
ötszáz forint, amely az ebéd árát is tar-
talmazza.

»HP
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Kemenesalja
Új

»

CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

megjelenik kéthetente

felelôs kiadó:

Bakó István

felelôs szerkesztô:

Györéné Losoncz Andrea
szerkesztôség:

Farkas Gábor, Káldos Gyula, 
Kustos Lászlóné, Reiner Anita, 
Rozmán László, Takács Mária, 

Vass Veronika, Völgyi László (nívódíjas), 
Horváth Lajos (örökös tag)

hirdetésszervezô:

Nagy Antal (06 70/338-9880)
szerkesztôség:

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/525-810

E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu;
ujkemenesalja@gmail.com

lapterv:

Horváth Attila

nyomda:

Antók Nyomda Celldömölk

ISSN 0865-1175
lapzárta: minden páratlan hét péntek

elôfizetés vidékre:

egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft.

Újabb hazai gyôzelem
Celldömölk-Csorna 1-0 (0-0)

NB III. Bakony-csoport labdarúgó-mér-
kôzés 20. forduló 2008. március 22.

Celldömölk, 350 nézô. Játékvezetôk:
Gácser Tamás (Nagy Szabolcs, Balogh Já-
nos).
Celldömölk: Tóth A. – Pungor (88. p. Ko-
vács R.), SZABÓ A., Kazári B. (72. p. Szalai
K.), Györkös – Gyôrvári, BABICS, HORVÁTH
Á., Kocsis – Szalay T., Gyôri (58. p. Ván-
kos).
Edzô: Balhási István.
Csorna: LÔRE P. – Nagy Sz., Fenyô, Jakab,
Buti – Baán, Kiss (81. p. Bárány), Véghe-
lyi, Nyerges, – Hollósi, Herczeg (74. p.
Csonka).
Edzô: Varga Péter.
Góllövôk: Gyôrvári 79. p.
Majdnem megúszta a Csorna. Jó dolog,
hogy az ember ilyeneket írhat le egy
nem túl acélos ôszi szereplés után, de
bizony tavasszal már a második, a ta-
bellán jóval elôttünk álló együttes távo-
zott pont nélkül a Kolozsvár utcából. Tá-

vozott úgy, hogy igazából nem volt
esélye a gyôzelemre, egyáltalán a
pontszerzésre is csak ideig-óráig. De a
Csorna majdnem megúszta és ez hiba.
Az utolsó, néha már az utolsó elôtti
átadások pontatlanok voltak és ez
megakadályozta, hogy lendületbe ke-
rüljön a csapat. Igaz, ehhez a széttör-
delt játékhoz partner volt a játékvezetô
is, aki a test-test elleni játéknak már a
gondolatát is lefújta. A vendégek egy-
szerû játékra álltak be, biztonságos vé-
dekezés és gyors kontra Hollósira játsz-
va, akit Herczeg segít helyzetbe kerülni.
Hollósi az ötödik helyen áll a góllövô
listán 13 találatával, régi mumusa a
Cellnek, ôsszel Csornán mindkét gólt ô
rúgta (Csorna-Celldömölk 2-0). Most
nagyon figyelt rá Szabó Attila és Kazári
Barnabás, hogy ne tudjon helyzetbe ke-
rülni, aztán szép lassan már a reklamá-
lásra fordította a nagyobb erôt, kihúz-
tuk ezzel a méregfogát a Csornának. De
a gól nehezen született meg, hiába ren-
deztünk többször tûzijátékot a vendég-
kapu elôtt, már a 9. percben Szalay lö-

A korábbi évek Eötvös-iskolás jó hagy-
ományait folytatta a Góliát kupában a
Városi Általános Iskola II. korcsoportos
csapata. A megyei döntô csoport-
mérkôzéseit maximális teljesítménnyel
(12 ponttal és 14:3-as gólaránnyal) meg-
nyerô fiúkat a négyes döntôben sem
lehetett megállítani. Egy kisebb meg-
ingás (Váci:VÁI 0:1) után magabiztosan
nyerték mérkôzéseiket. A Sárvár csap-
atát 4:1, a Szombathely–Simonyi Iskola
csapatát 2:0 arányban legyôzve lettek
megyebajnokok, és jutottak a júniusi
budapesti országos döntôbe.

vését, majd az ismétléseket nagy bra-
vúrral menti Lôre, ugyanúgy a 42. perc-
ben Kocsis nyitja a sorozatot, a gól csak
a végjátékban születik meg. 25 méter-
rôl Babics végezhet el szabadrúgást,
amit vendégportás csak kitenyerelni
tud, a visszaemelt labdát Gyôrvári Gá-
bor fejeli a hálóba. Két megjegyzés a
gólhoz: Babics Zsolt életveszélyesen
rúgja ezeket a 20-25 méterrôl elvégez-
hetô szabadrúgásokat, a Sárvár ellen be
is ment a lövése, most pedig csak Lôre
bravúrján múlott, hogy nem lett azon-
nal gól a lövésbôl. A másik megjegyzés,
Gyôrvári nem nagyon találta a helyét a
pályán, a védôsorból elôbbre került, ott
meg egy kicsit egymáson játszottak
Babiccsal és Horváth Ádámmal, de
mentalitását, játékintelligenciáját di-
cséri, hogy végül a lehetô legjobbkor
találta meg azt a bizonyos jó helyet a
pályán.

Március 30-án az Andráshida-Celldömölk
mérkôzés végeredménye 1-1 lett.

»DOTTO

Kis focisták
Góliát sikere

Celldömölk belvárosában, mélygarázsban gépjármû-beálló eladó. Tel.: 0620/9624-202

Celldömölkön, a gimnázium mögötti garázssoron garázs eladó. Tel.: 0630/699-5525

SKODA FAVORIT 2008. szeptemberig érvényes mûszaki vizsgával eladó. Tel.: 0620/583-2428

Alig használt 5,5-ös QUANTUM kapálógép, hozzátartozó eke, kerék eladó. Érd.: 0620/962-4202

Celldömölk központjában 2 szobás földszinti lakás eladó. Érd.: 0670/395-5126 vagy 0670/770-9741

Celldömölk központjában 1+1/2 szobás második emeleti, egyedi fûtésû 44 m2 lakóterületû lakás

eladó. Tel.: 0620/330-8484

» A P R Ó H I R D E T É S

A csapat tagjai: Álló sor:

Kazári József edzô, Nagy Roland, Imre Martin,

Salamon Szabolcs, Vincze Adrián, Lempeg Olivér. 

Guggolnak:

Benkô Bence, Kovács Zalán, Szabó Bence, Kovács

Patrik, Zseli Viktor.
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Celldömölki Városi Általános Iskola intézményvezetôje
két fô logopédust keres határozatlan idôre, váltakozó
munkahelyre.
Alkalmazás, bérezés a Kjt. szerint.
Munkakör betöltése: 2008. 09. 01.
Jelentkezési határidô: 2008. április 10.
Érdeklôdni az intézmény vezetôjénél munkaidôben a
95/420-218-as telefonszámon, illetve 
a celliskola@cellkabel.hu e-mail címen.

A Celldömölki Városi Általános Iskola intézményvezetôje
konyhai kisegítôt keres határozatlan idôre, három hóna-
pos próbaidôvel.
Bérezés: a Kjt. szerint
Jelentkezési határidô: 2008. április 10.
Érdeklôdni az intézmény vezetôjénél munkaidôben a
95/420-218-as telefonszámon, illetve 
a celliskola@cellkabel.hu e-mail címen.

A Celldömölki Városi Általános Iskola intézményvezetôje
az Alsósági Tagiskolába részmunkaidôs takarítót keres na-
pi 6 órai foglalkoztatásra az alsósági tornacsarnok takarí-
tási feladatainak ellátására.
Érdeklôdni a tagiskola vezetôjénél munkaidôben a
95/420-472-es telefonon, illetve a 
blamk@freemail.hu e-mail címen.

Adózók figyelmébe!
A 2008. évi adófizetési kötelezettség tel-
jesítése céljából az alábbi fontos informá-
ciókat ajánljuk Tisztelt Adózóink figyel-
mébe:
Városunkban 2008. évre vonatkozóan a
magánszemélyek kommunális adójának
és a gépjármûadó mértéke nem változott.
A február hónapban eljuttatott értesítésben
tájékoztattuk az adózókat a 2008. I. félév-
ben fizetendô adó összegérôl, mellékelve a
befizetéshez szükséges csekkeket is.
Ugyancsak február végéig kapták meg a
vállalkozók az iparûzési, valamint a vállal-
kozók kommunális adója bevallásához
szükséges nyomtatványokat, továbbá az I.
félévben esedékes adóról szóló befizetési
lapokat. A bevallásokat 2008. május 31-ig
kell az adócsoporthoz eljuttatni.
A vállalkozók helyi adójának bevallásához
szükséges nyomtatványok és a kitöltési út-
mutatók a város honlapján is megtekinthe-
tôek és letölthetôek.
Mind a négy adónem esetében az I. félévi
adó befizetésének határideje: 2008. már-
cius 17-e volt.
2008. március hónapban kapták kézhez a
talajterhelési díjról a bevallási nyomtatványt

azok a fogyasztók, akik 2007. év végéig
még nem csatlakoztak rá a közcsatornára.
A bevallási nyomtatványt a 2007. évi víz-
fogyasztás alapján kell kitölteni. A beval-
lást 2008. március 31-ig kell az adócso-
porthoz visszajuttatni és a kiszámított díjat
befizetni. 
VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVBEN A VÁLLALKOZÓK
KOMMUNÁLIS ADÓJA ÉS AZ IPARÛZÉSI
ADÓBAN:
A pénzügyi tárgyú törvények módosításá-
ról szóló 2001. évi L. törvény /Ptt./ 79. §-
a /2/ bekezdése értelmében a települési
önkormányzatok képviselôtestületeinek
hatályon kívül kellett helyezni minden
olyan rendelkezésüket, melyek ellentéte-
sek a helyi adókról szóló 1990. évi C. tör-
vény /Htv./ 7. §-a e/ pontjának elsô mon-
datával, azaz melyek kedvezményezettje
a vállalkozó. E törvényi rendelkezés alap-
ján az ezideig rendeleti úton biztosított
mentességek, kedvezmények 2007. de-
cember 31-ével megszûntek.
Megszûnt a vállalkozók kommunális adó-
jában az egyszemélyes, még besegítô
családtagot sem alkalmazó, nyugdíjkor-
határon felüli nyugdíjas vállalkozó adó-
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Kikapcsolódás, sportolás, gyógyulás…
minden egy helyen: a celldömölki gyógy- és élményfürdôben!

Megszokott fürdôszolgáltatásaink mellett gyógykezelé-
sekkel és hetente kétszer reumatológiai orvosi rendelé-
sekkel várjuk a gyógyulni vágyókat!

Társadalombiztosítási támogatással évente
két alkalommal legfeljebb 4 féle gyógykeze-
lés vehetô igénybe 15-15 alkalommal:

• Gyógyvizes gyógymedence 
• Gyógyvizes kádfürdô 
• Súlyfürdô • Orvosi gyógymasszázs 
• Víz alatti vízsugármasszázs 
• Víz alatti csoportos gyógytorna 
• 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás 
• Iszapkezelés 
• Szénsavas fürdô

Gyógyuljon okosan, 
pénzt spórolhat!

WWW.VULKANFURDO.HU

GYÓGY- ÉS 
ÉLMÉNYFÜRDÔ

mentessége. Tehát 2008. évre vonatko-
zóan fizetési meghagyással megállapí-
tásra kerül 2000 Ft vállalkozók kommu-
nális adója, melyet két részletben fizet-
hetnek meg az adózók. Megszûnt továb-
bá a vállalkozó által foglalkoztatott meg-
változott munkaképességû személyek át-
lagos létszáma utáni mentesség is.
Az iparûzési adóban is megszûnt minden
korábban adott mentesség és kedvez-
mény. A helyi adóról szóló 1990. évi C.
törvény 39/C. §-a viszont lehetôséget biz-
tosít az önkormányzatoknak arra, hogy
adókedvezményt, adómentességet álla-
pítsanak meg azoknak a vállalkozóknak,
akiknek az iparûzési adóalapja nem ha-
ladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Ezen törvény
adta lehetôséggel élt az önkormányzat és
a 7/2008. /I.31./ számú helyi adóról szó-
ló rendeletében 2008. január 1-tôl men-
tesítette azokat a vállalkozókat az ipar-
ûzési adó fizetése alól, akiknek az adó-
alapja nem éri el az 1,5 millió forintot.
Az adószámlák egyenlegérôl, valamint a
II. félévi adófizetési kötelezettségrôl a
vonatkozó jogszabályok és elôírások
alapján ez év augusztus 31-ig küldünk tá-
jékoztatást.
Kérem a fenti tájékoztatóban foglaltak
maradéktalan teljesítését. 

TISZTELETTEL:
BARANYAI ATTILÁNÉ DR. JEGYZÔ



TETOVÁLÁS (akár egyedi tervezés alapján is)

TESTÉKSZER-berakás színvonalas ékszerekkel

Farsangi, családi rendezvényekre TESTFESTÉS

MASSZÁZS, MÉREGTELENÍTÉS, GYERTYÁZÁS

Más egyéb fizikai közérzetjavító szolgáltatásokkal is vár-
juk vendégeinket magasan képzett szakembereinkkel.

AZ ÖN IGÉNYE ALAPJÁN JELZETT NYITVATARTÁSI 
IDÔPONTUNKTÓL ELTÉRÜNK.

NYITVA TARTÁS:
H–P 10–18 ÓRA, SZOMBAT 14–21 ÓRA

CELLDÖMÖLK
Szentháromság tér 3. sz. alatt
Tel.: 06/30/407-5228

Sólyom-ház  Bt.

MEGNYÍLTMEGNYÍLT

Lepje meg kedvesét, szerelmét, egy tetoválás, 
testékszer-felrakás vagy masszázs befizetéssel!

A friss sütemények mestere

Pályázatot hirdet a következô pozíció
betöltésére:

Betanított munka:
három mûszakos munkarenddel

Jelentkezni önéletrajz küldésével
a következô címen lehet:

9500 Celldömölk
Pápai u. 27.

E-mail: m.jona@wewalka.hu

TAVASZI ÉKSZERVÁSÁR!
Akciónk április 1–30-ig tart
Minden aranyékszer árából 15% kedvezmény
Törtarany beszámítás magas áron*
Minden ezüstékszer árából grammonként 50 Ft-ot elengedünk
Az édesvízi tenyésztett gyöngy- és gyöngyház-lánc, -karlánc, -fülbevaló árából 15% kedvezményt adunk
Minden nôi és férfi karóra, valamint minden ezüstözött díszmûáru  árából 5% kedvezmény

Újdonság: Swarovski kristállyal díszített ékszerek ezüst foglalatban
Április 1–25-ig minden 5.000 Ft feletti vásárlónk sorsoláson vesz részt
A fôdíj: egy 50.000 Ft értékû ajándékcsomag
A sorsolás idôpontja április 26. szombat: 10.00 óra
Részletek az üzletben
Éljen a lehetôséggel és válogasson kedvére akciós termékeink közül
Gondoljon a közelgô ballagásra, elsôáldozásra, bérmálásra, konfirmációra
*TÖRTARANY BESZÁMÍTÁS A KEDVEZMÉNY NÉLKÜLI ÁRBÓL TÖRTÉNIK

Nyitva tartás:
hétfô-péntek: 8.00–17.00

szombat: 8.00–12.00



Nyitva: hétfô–szombat: 9–19, vasárnap: 13–19  600 m2.
Tisztelt vásárlóink. Áruházunk április 9-én, szer-

dán részleges árucsere miatt zárva tart!

Nyitás: április 10-én, csütörtökön
ÁPRILIS 12-ÉN, SZOMBATON 1 ÉVES 
A ROBI-TEX HASZNÁLTRUHA ÁRUHÁZ

Önt és kedves családját is várjuk, hiszen minden vásárlón-
kat meghívunk egy italra és egy finom gulyáslevesre!
A gyerekekre is gondoltunk, ôket óriás légvár és bohóc fo-
gadja sok szeretettel.

Ne feledje, csütörtökön és szombaton 
is érdemes hozzánk ellátogatni!

Robi-Tex
HASZNÁLTRUHA ÁRUHÁZ
Sárvár, Rákóczi u. 75. a Rába-hídnál.

TANKOLJON MINDIG
OLCSÓBBAN!

A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-
ös, 98-as és diesel üzemanyagok 

valamint autógáz LPG egész évben
kedvezményes áron!

Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Celldömölk, Volán kút, 

a Mesteri felé vezetô úton. 
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó

TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA
» I N T E R J Ú  A  N Y E L V T A N U L Á S R Ó L  S Z E K E R E S  G E O R G I N Á V A L
– Kedves Gina, sokan nem hiszik el, hogy lehet-
séges ilyen gyorsan állami nyelvvizsgát tenni,
méghozzá elôtanulmányok nélkül. Kérem,
mondja el, hogy sikerült elérnie ezt a nem min-
dennapi eredményt!  
– Valójában én sem gondoltam, hogy képes le-
szek rá. Volt már egy nyelvvizsgám, s ahhoz bi-
zony hosszú évekig gyûjtögettem a tudást s a bá-
torságot, mielôtt belevágtam.
– Tavaly nyáron viszont az egyetemi vizsgaidô-
szak után, július elején egy egészen új nyelvet
kezdett tanulni, s szeptemberben sikeres közép-
fokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulás-
sal, tanári segítség nélkül. Igaz?
– Valóban így történt. Egy ismerôsöm javasolta,
hogy próbáljak ki egy új nyelvtanulási módszert,
amelynek segítségével ô néhány hónap alatt le-
vizsgázott angolból. Ez felkeltette az érdeklôdé-
semet, és vásároltam egy tananyagot. A módszer
a Kreatív Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál
Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával a
nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. 
– Mitôl más és mitôl ilyen sikeres ez a módszer?
Tudtommal ugyanis megtalálható a Miniszterel-
nöki Hivatalban, a Külkereskedelmi Fôiskolán, a
világbajnoki és olimpiai ezüstérmes nôi kézilab-
da-válogatottnál, az úszóválogatottnál, a ma-
gyar bíróságokon, de olyan kiváló emberek

könyvespolcain is, mint pl. Freund Tamás Bolyai-
díjas akadémikus vagy Szakcsi Lakatos Béla.
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal cél-
nyelven kellett megszólalnom, miközben a két-
nyelvû tananyag segítségével folyamatosan el-
lenôrizni tudtam magamat. A gyakorlatok, csak a
tárgyalt szókincsre és nyelvtanra épülnek, így
minden külsô segítség nélkül megoldottam ôket.
Az anyanyelvi lektorok által készített hanganyag
a kiejtés tökéletes elsajátításában segített. Nem
volt stressz, de volt helyette sikerélmény, vissza-
igazolás. Mire végigértem az anyagon, mintegy
kettôszáz órát beszéltem célnyelven. Így gyorsan
kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hi-
báktól mentesen! Az oktatócsomag és a CD minô-
ségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga kö-
vetelményeit veszik célba. Én szeretnék további
nyelveket is ezzel a módszerrel elsajátítani – és
belôlük nyelvvizsgázni.
– Milyen nyelvekbôl hozzáférhetô a Kreatív
Nyelvtanulási Módszer?
– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol,
svéd és norvég nyelvre készült tananyag. Sôt a
szerzô gondolt azokra is, akik már megtanultak
angolul, németül vagy franciául, ugyanis elké-
szült az úgynevezett Kikérdezô CD-Tár ezen a há-
rom nyelven. Ez az anyag a tizenkét lecke 3000
legjobb mondatát tartalmazza írásban és 15 CD

lemezen, a könnyebb mondatoktól haladva a ne-
héz, összetett mondatokig. Nagyon jól használha-
tó a megszerzett tudás szintentartásában és a
reakcióidô csökkentésében, de nem része a tana-
nyagnak.
– Ön szerint mennyi idô szükséges a tananyag
elvégzéséhez?
– Nekem a nyári szünetben sok idôm volt, s
gyorsan haladtam, de tudtommal a tanulók több-
sége egy tanév alatt elvégzi. Én nem találtam
drágának, az oktatócsomag ára hanganyaggal
együtt 19.900 Ft, ez alig egy tucat magánóra
költségeinek felel
meg.
– Kedves Gina, sok
sikert a további ta-
nulásához, s kívá-
nok még tíz nyelv-
vizsgát! 
(A kívánság részben
teljesült, Szekeres
Georgina a cikk elké-
szülte után pár nap-
pal újabb sikeres kö-
zépfokú nyelvvizsgát
tett a Kreatív Nyelv-
tanulási Módszerrel,
ezúttal angolból.)
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