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TANKOLJON MINDIG
OLCSÓBBAN!
Idén is várjuk megújult, igényes környezetben
a kikapcsolódásra vágyó
horgászokat és kedves vendégeinket!
Folyamatos intenzív telepítés biztosítja a kellemes idôtöltést, 1 hektáron folyamatosan 100 mázsa fölötti halmennyiség! Ôszi telepítés során 30 mázsa
nagytestû ponty kerül telepítésre (4–12 kg).
Két éve ki nem fogott megjelölt tokhal (kb. 15–16 kg) kifogója idén már
300.000 Ft jutalmat kap!
Rekord fogások: 16 kg-os ponty, versenyen 5 óra alatt 149 kg-os fogás.
Újdonság: Büfénkben bôvült a kínálat, frissensültek, melegszendvicsek,
hot-dog, hamburger, sült hal (hekk) és sok más finomság kapható!
Kínálatunk: Napijegyes horgászat, büfé, nyolcszemélyes filagóriák, stégek,
gyerekeknek fedett homokozó, hinta, csúszda, hölgyeknek napozóágyat,
horgászoknak horgászfelszerelésük bepakolásához kiskocsit biztosítunk
(idén már 16 db). Ingyenes steak sütési és bográcsozási lehetôség.
Horgászcikkek, etetôanyagok, csalik árusítása. Társaságoknak, cégeknek
horgászversenyek lebonyolítását vállaljuk.
Rövid házirend: Napijegy 1000 Ft, amely egy fô két bottal való horgászatát engedélyezi. Gyerek napijegy 500 Ft, 1 bottal horgászhat. A napijegy
személyre szól, nem horgászbot darabszámra. A napijegy nem ruházható
át, 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. 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 0630/378-6062
A tó közvetlenül Pápa felôl Sárvár irányába, Borsosgyôr után jobbra, a fôútvonal mellett található.
Nyitva: mindennap 8.00-tól

WWW.STRANDITO.ATW.HU

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
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Pedagógusnapra
Kányádi Sándor:
Kicsi legény, nagy tarisznya
Horgasinamat verdesô
tarisznyámban palavesszô,
palavesszô s palatábla...
Így indultam valamikor
legelôször iskolába.
Le az utcán, büszkén, bátran
lépdeltem a tarisznyámmal.
– Hova viszed, ugyanbiza',
azt a legényt, te tarisznya? –
Tréfálkoztak a felnôttek,
akik velem szembejöttek.
Máskor pedig ilyenformán
mosolyogták a tarisznyám:
– Éhes lehet a tudásra
az, kinek ilyen hosszú,
ilyen nagy a tarisznyája.
De csak mentem, még büszkébben,
míg az iskoláig értem.
Az iskola kapujában
gyökeret vert a két lábam.
S álltam, míg csak bátorító
szóval nem jött a tanító.
Rám mosolygott: – Ej, kis legény,
gyere, fiam, bátran, ne félj!
Kézen fogott, bevezetett.
Emlékszem, be melegem lett...
Évek teltek, múltak, de még
most is érzem olykor-olykor
jó tanítóm meleg kezét.

HÍREK A VULKÁN
FÜRDÔBÔL

Azt gondolom, a legtöbben hálás
szívvel gondolunk tanítóinkra, tanárainkra. Emlékszem, kislányként szorongó szívvel vártam a hatalmas iskolaudvaron, hogy nevemen szólítsanak, hogy meglássam, hová, milyen
közösségbe is fogok járni hosszú éveken át. Kedves, idôs tanító nénim
nagy-nagy türelemmel tanított bennünket a betûvetésre, olvasásra, szigorúan megkövetelve késôbb a szorzótáblát. Mindig azt mondta: – Gyerekek, ezt úgy kell tudnotok, ha álmotokból felkeltenek benneteket, akkor
is meg tudjatok felelni! Emlékszem,
egyszer többen rossz fát tettek a tûzre, bizony új szerepet kapott a „mutogató pálca”: körmösöket osztogatott. Egy életre megjegyeztük, mit
nem szabad tennünk… Aztán késôbb
a tanáraim: akit megközelíthetetlennek hittem, ô lett az egyik bizalmasom. Sok mindent meg tudtam vele
beszélni: tini-problémákat, késôbb
szakmaiakat is. Gyakran segített át
nehézségeken, adott jó tanácsot – és
mint tapasztaltabbtól, természetesen
szívesen fogadtam.
Elsô tanító nénim már nem él, de a
tanárnôm igen. Megöregedett, beteges is, de a tekintetébôl még mindig
erôt sugároz. Még képzi magát, lelkesedik, nyitott az új dolgokra, tevékeny – pedig már 70 felé közelít…
»LOSONCZ ANDREA

ÜGYELETEK A NYÁRON
Bölcsôde: Leállás lesz 2008. június 30-tól július 28-ig a Törpike és a Vuk csoportban. 2008. július 28-tól augusztus 25-ig a Micimackó csoport szünetel.
A Pumukli csoport bölcsôdei ellátása július 28-án megszûnik.
Óvodai nyitva tartás és ügyelet: Június 16-tól július 18-ig: Koptik úti óvoda és Sági óvoda. Július 21-tôl folyamatosan: Vörösmarty úti óvoda.
Augusztus 25-én nyit a Koptik úti óvoda. Szeptember 1-én nyit a Sági óvoda is.
Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda: Az óvoda július 21-tôl augusztus 22-ig leáll.
Celldömölki Városi Iskola: Nyári ügyeletet tart: július 15-én és augusztus 5-én
9:00-tól 12:00-ig.
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola: Nyári ügyeletet tart július elsejétôl minden kedden 8:00-tól 12:00-ig.
Celldömölki Mûszaki Szakközép- és Szakiskola: Alkalmazotti ügyeletet tart minden
hétköznap 8:00-tól 9:00-ig.
Berzsenyi Dániel Gimnázium: A nyári ügyeletrôl a www.cbg.hu honlapon lehet
tájékozódni.

Bakó István, a Vulkán Gyógy- és
Élményfürdô igazgatója elmondta: a fürdôn megnyíltak a kültéri
medencék, elkészült a játszótér,
amit szintén használatba vehettek a gyerekek. Megkezdték az
infraszauna építését, melynek
nyitása várhatóan július elején
lesz. Elindultak a munkálatai egy
aroma-kamra és egy sóbarlang
megépítésének is. A gyógyászati
részlegen várhatóan júliusban

kezdik meg a szénsavas kádfürdô
indítását is, így ezentúl komplex
fürdôkúrás szolgáltatást tudnak
biztosítani.
Hasonlóan a tavalyihoz, idén is
szerveznek nyári táborokat több
turnusban is. Egyrészt a Vasvirág
Hotellel karöltve iskolákat kerestek fel szerte az országban, érkeznek is szépen a visszajelzések,
másrészt a helyi illetve környezô
településeken lakóknak szerveznek napközis táborokat, melyre
5–12 éveseket várnak. Idén is
úszásoktatók foglalkoznak a gyerekekkel, ebédet biztosítanak számukra, egy-egy héten át naponta
9-tôl fél 5-ig tartózkodhatnak a
gyerekek a fürdôn. A turnusokat
10–19 résztvevôvel indítják el június 23-val kezdôdôen. Jelentkezni
a turnust megelôzô héten lehet
személyesen vagy a 95/525-070
telefonon.
»REA
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Újra két gyermekorvosa
van a városnak
2008. május 26-án ülésezett Celldömölk
Város Képviselô-testülete. Elsô napirendi
pontként Fehér László polgármester beszámolt a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és ismertette a két ülés
között történteket. Az ülésen esküt tett
Söptei Józsefné, Celldömölk Város alpolgármestere, ezzel hivatalosan is megkezdheti mûködését alpolgármesterként.
A képviselôk közül heten kivonultak az
ünnepi aktus elôtt.
Az alpolgármester díjazására a polgármester tett javaslatot, eszerint bruttó 200 ezer
forint tiszteletdíj és 40 ezer forint költségtérítés illeti meg.
Kiniczky István visszavonta a város fôépítészére tett korábbi javaslatát, inkább ad
hoc-bizottságot hívnak össze alkalmanként a nagyobb építészeti döntéseket illetôen – errôl a késôbbiekben zárt ülésen
döntöttek a képviselôk.
Baráth Katalin megköszönte a KMKK-nak
és a résztvevôknek az Alsósági Tavaszi Napokon való közremûködést, jól sikerült
rendezvényt tudhatnak maguk mögött.
Lukács Erzsébet beszámolt erdôszentgyörgyi útjukról, melyen a várost képviselték.
Legvitatottabb téma a korábbi ülésen
eredményesen zárult alpolgármester-választás volt. Söptei Józsefné szerint ebbôl
nem kellene ekkora cirkuszt csinálni, a
városlakók ezzel a döntéssel úgy érezték, végre nyugvópontra jutott a város,
törvényesen mûködik a testület.
Újra van két gyermekorvosa a városnak:

dr. Tôzsér Mária 14 éve rendel Jánosházán, most jelentkezett a megüresedett
helyre, és a kórházban is vállalta az újszülött-ellátást.
Második napirendi pontban meghallgatták és elfogadták a képviselôk a Városi
Óvoda beszámolóját az intézmény 5
éves tevékenységérôl, harmadik pontként pedig az önkormányzat környezetvédelmi feladatainak áttekintésérôl és
szabályozásáról szavaztak a képviselôk.
A városházával kapcsolatosan Lengyel
László képviselô indítványozta, hogy szavazzon a testület arról, hogy a korábban
született városházával kapcsolatos döntést tiszteletben tartják, és megkezdik a
tervezés elôkészületeit. Ezt meg is szavazta a képviselôk többsége.
Többségi döntés született a Városi Televízió Celldömölk Kht. ügyében is: Baranyai
Attiláné dr., a város jegyzôje ismertette a
fennálló helyzetet: a könyvelôiroda jelezte, hogy a mérlegbeszámolót május 31-ig
kell leadni, de nincs, aki aláírja. Kérte a
képviselôket, hogy állítsák helyre a törvényes állapotot. Ezután lakossági vélemények is elhangzottak, az objektív tájékoztatás végett kérték a televízió újraindítását. A képviselôk 9 igen, 5 nem, 2 tartózkodással megszavazták a televízió újraindítását kettôs ügyvezetéssel. Kondics
Zsuzsanna és Vass Vera látják el ezt a
tisztséget. Szándékaik szerint július elején tudják újraindítani a televízió adását.
»LOSONCZ ANDREA

IN MEMORIAM FINTA SÁNDORNÉ (1943–2008)
Szomorú szívvel közöljük, hogy Finta Sándorné, a Kemenesaljai Egyesített Kórház
sebészeti osztályának nyugalmazott fônôvére 2008. június 5-én súlyos betegségben elhunyt. A kitûnô, áldozatos ápolói munkát végzô fônôvérre – Magdi nénire
– emlékezik Kemenesalja lakossága.
Finta Sándorné szül. Novozánszky Magdolna 1943-ban született Alsóságon. 1959
szeptemberétôl a celldömölki kórház – akkori nevén Járási Tanács Kórháza Celldömölk – dolgozója volt. 1973-tól segédápolóként dolgozott, majd Dr. Tamás
Endre fôorvos biztatására 1977-ben általános ápolónôi oklevelet szerzett. A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségizett 1984-ben. Emberek ezreinek segített egészségüket visszanyerni, válságos pillanataikban reményt, biztatást találni.1989 júliusától kiemelkedô szakmai tevékenységének és
lelkiismeretes odaadó munkájának elismeréséül osztályvezetô fônôvérré nevezték ki. Egyéniségének kisugárzása és a betegek iránti tisztelete közkedvelt személyiséggé tette munkatársai körében. Az egészségügyben végzett tevékenysége elismeréséül két alkalommal is kitüntetésben részesült. 1996-ban a
Celldömölk Városért érdemérmet vehette át, majd 2001-ben a Vas Megyei Közgyûlés egészségügyi és
szociális tagozatának kitüntetésében részesült. 2001 márciusában vonult nyugdíjba, de lelkiismeretes és
kiváló szakmai munkájára továbbra is igényt tartott a Kórház, betegségéig a Járóbeteg Szakorvosi Ellátás és Gondozás urológiai szakrendelésein asszisztensként dolgozott.
Finta Sándorné fáradhatatlan, segítôkész, jókedélyû és mindvégig optimista ember volt. Munkatársai
szerették, tisztelték, ahogy ô szerette családját, férjét, gyermekeit és unokáit.
Tisztelettel és szeretettel emlékezünk rá.

4

VÉLEMÉNY
A május 26-i képviselô-testületi ülésen több lakossági hozzászólást is hallhattunk a kényesebb
témákkal kapcsolatosan. Egyik hozzászóló Fehér
Tamás volt, aki átgondolásra, megfontolásra intette a képviselôket. Válaszában az egyik képviselô durván, személyében megsértette a hozzászólót. Dr. Vermesi György lépett ezután a mikrofonhoz, és megvédte Fehér Tamást.
Vermesi urat kérdeztük, hogyan vélekedik az
esetrôl:
– A képviselô-testületi ülésen elhangzott egy
képviselôtôl egy ott jelenlévô celldömölki lakos
minôsítése. Ez a minôsítés arra vall, hogy aki minôsített, túl fiatal, azt is mondhatnám, éretlen
erre a pozícióra, nincs kellô élettapasztalata.
Bárkinek lehet véleménye bármirôl, de ezt nem
mindenhol hangoztathatja, fôként nem olyan
nyilvános helyen, mint egy élô televíziós adás,
ahol 12 ezer ember is hallhatja. Ezért is szóltam
hozzá, és örültem, hogy a polgármester úr is
nemtetszésének adott hangot; nem szeretném,
ha a továbbiakban a celldömölki képviselô-testületrôl olyan vélemények hangzanának el, hogy
hogyan képviselik ezek az emberek a várost
kifelé, hiszen egymást sem becsülik. Annak is
örülök, hogy a testületi ülés végén Fehér Tamás
kikérte magának ezt a képviselôi minôsítést.
Úgy vélem, a képviselôi megbízatás szolgálat, és
alázattal kell párosulnia. Egyébként hogyan képviseli a tisztelt képviselô úr választói érdekeit?
»REA

A LABDARÚGÁS A SZÍVÜGYE
Vas megye labdarúgásáért elismerést vehetett át április 18-án prof. dr. Gadányi Károlytól – a Vas Megyei
Labdarúgó Szövetség elnökétôl – Farkas Zoltán képviselô, az Izsákfai Sportegyesület elnöke. A labdarúgás
újraindításában kiemelkedô szerepet játszott, a sport
révén mindig szívügye volt a városrész szórakozása és
a fiatalok egészsége. A tavalyi bajnoki idényben szerzett bronzéremre nagyon büszke a sportvezetô. Most
visszaadja az elnöki posztot, de nem szakad el teljesen a helyi labdarúgástól, az új sportköri elnök munkáját tanácsaival fogja segíteni.
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A 2007. évi kompetenciamérés eredményei
Országos mérés keretében kell rendszeresen mérni, értékelni a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenységet, így különösen az alapkészségek, -képességek fejlôdését. A mérésnek minden tanévben ki kell terjednie a
közoktatás 4., 6., 8. és 10. évfolyamán
minden tanuló esetében az anyanyelvi
és matematikai alapkészségek fejlôdésének vizsgálatára, valamint a szakiskola
10. évfolyamán folytatott mérésnek az
olvasás és szövegértés alapkészség vizsgálatára is. Ha az adott iskolában folyó
pedagógiai tevékenység nem éri el a
jogszabályban meghatározott minimumot, a fenntartó köteles felszólítani az
iskola igazgatóját, hogy készítsen intézkedési tervet. Az iskola a felhívástól számított 3 hónapon belül megküldi az intézkedési tervét a fenntartónak. Az intézkedési tervnek kell meghatározni a
feltárt okok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, illetve az ennek
végrehajtásához szükséges iskolafejlesztési programot. Az oktatási hivatal ható-

sági ellenôrzés keretében vizsgálja az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását. Ezek alapján a 2007-es év kompetenciaméréseinek eredményei a következôképpen alakultak:
– A 4. évfolyam összeredménye kiválónak értékelhetô. A volt általános iskolák
közül a Gáyer Gy. Általános Iskola nyújtotta a legjobb teljesítményt, ôt követte
az Eötvös L. Általános Iskola, s a sorban
harmadik a Berzsenyi L. Általános Iskola.
A hatosztályos gimnáziumi tagozat 8.
évfolyama mindkét esetben kiugróan jó
teljesítményt nyújtott. Középiskoláink
közül a Berzsenyi D. Gimnázium mindkét
esetben kiválóan teljesített, a Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola egyik területen és egyik képzési típusban sem
érte el a szükséges szintet. Az elôbb említett eredmények tudatában vették tudomásul a képviselôk az április 29-i ülésen a 2007. évi országos kompetenciamérés eredményeit bemutató és értékelô elemzést. Határozatot hoztak az intézkedési terv elkészíttetésére a Városi

Általános Iskola esetében, valamint felkérték a Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskolát a 2007. évben
elfogadott intézkedési terve és iskolafejlesztési programja megvalósulási folyamatáról szóló beszámoló elkészítésére
és elôterjesztésére.
•••
A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola a 2007-es megmérettetésen a 8.
osztályosokkal vett részt.
Szövegértésbôl szinte az országos átlaggal megegyezôen, matematikai készségek alkalmazása terén pedig kissé az
országos átlag alatt teljesítettek az iskola tanulói. Az elsô év volt, hogy a gyermekek teljesítménye elmaradt a várttól, hiszen az elôzô kompetenciamérések alkalmával az eredmények messze
meghaladták az országos átlagot. Az iskola vezetése bízik benne, hogy a minôségi munkából fakadó kiváló eredményeket a következô mérések alkalmával
ismét hozni tudják majd.
»TAKÁCS MÁRIA

Korai fejlesztés a Városi Bölcsôdében
Ez év áprilisától a Népjóléti Szolgálat tevékenysége a korai fejlesztés szakszolgálati feladattal bôvült. Ebbôl az apropóból került sor dr. Királyné Pados Ildikó
(Ostffyasszonyfa) szakgyógytornász elôadására június 5-én a bölcsôdében,
melyben a Dévényi Anna által kifejlesztett Speciális Manuális Technika Gimnasztika Módszer (DSGM) alapelveit mutatta be. A módszer célja, hogy a gyermekek egészséges, normál mozgásra legyenek képesek. Az elôadó diavetítéssel
szemléltetett elôadásában kiemelte: a
technika nem egyszerû masszázs, hanem az inak kezelése különbözô testhelyzetekben. Akkor legnagyobb az
esély a gyógyulásra, ha a szülôk és a
szakemberek már 5 hónapos kor elôtt
észreveszik a problémát s minél elôbb
megkezdôdik a kezelés. (Bôvebben a témáról a www.deveny.hu internetes oldalon lehet tájékozódni.)
– A Városi Bölcsôdében beindított korai
fejlesztésrôl Butiné Bolla Tünde gyógypedagógus adott bôvebb felvilágosítást újságunknak. E szerint a korai fejlesztés 0–6
éves korig azoknak a gyermekeknek nyújt
segítséget, akik valamilyen sérüléssel élnek, fejlôdésmenetük lemaradást, eltérést
mutat egészséges társaikhoz képest.
A bölcsôdében kialakítottak egy egyéni

dr. királyné pados ildikó elôadása a dsgm-módszerrôl

fejlesztô szobát, egy csoportos fejlesztô
termet és egy sókuckót. Legfôbb célkitûzése a korai fejlesztésnek a kisgyermekek
fejlôdési lemaradásának, sérülésének legkorábbi felismerését követôen a rászorulókat a megfelelô gyógypedagógiai terápiában, mozgásfejlesztésben és egyéb terápiás szolgáltatásban részesíteni. Ezeket
a tevékenységeket vízi gyógytornával, vízsugármasszázzsal szeretnék a szakemberek kiegészíteni. Távlati terveik között szerepel a hippoterápia (gyógylovaglás) bevezetése is. A szolgáltatás igénybevétele

ingyenes, de ha a szülô bölcsôdei ellátást
is igényel, akkor annak a térítési díját kell
fizetni. A gyermekek fejlesztése mellett a
sérült gyermeket nevelô szülôk, családok
számára is szeretnének segítséget nyújtani szülôklub keretében. A korai fejlesztés
eddig csak Szombathelyen volt elérhetô,
amely a gyermekekre és a szülôkre is
nagy terhet rótt, ez azonban most megoldódni látszik. Az érdeklôdôk a bölcsôdében kaphatnak bôvebb felvilágosítást a
szolgáltatásról.
»TAKÁCS M. TÜNDE
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Sok múlik a starton
Az atlétikában mindenképpen, de egy induló vállalkozásnál sem kevésbé.
A Kemenesvíz Víziközmû Kft életében a kezdés bizonyítottan sikeres volt, hiszen
ebben az évben azok között a 48 magyar kezdô vállalkozás között lehettek, akik
elnyerték a „Legdinamikusabban startoló magyar cég 2008” elismerô oklevelet.
Ennek apropóján beszélgettem Nagy Kálmánnal, a Kft. ügyvezetô igazgatójával:
– Kérem, mondja el az oklevél történetét!
Nagy Kálmán: – Az oklevelet az UP
Klub Hungary – egy civil szervezet – adja, teljesen objektív kiválasztási módszerrel, mérlegadatok alapján. Az
átadás a Parlament Vadásztermében
történt és az országgyûlés illetékes bizottsága és a szakmai minisztérium is
képviseltette magát. Az oklevélre nagyon büszkék vagyunk, holott álmunkban sem gondoltunk arra, hogy erôfeszítéseinket máshol is észreveszik.
– Kezdô cégek kaphatják ezt az elismerést. Hogyan kezdett a Kemenesvíz Kft.?
N. K.: – 2006. május 16-tól indult a szolgáltatásunk, miután a Cellvíz Kft.-vel az
önkormányzat – az ismert okok miatt –
nem tudott tovább dolgozni. A legteljesebb nullpontról indultunk, ami a technikai felszereltséget jelentette. Ugyanakkor a lehetô legjobban összetartó, hadra
fogható munkatársakkal dolgozhattam, a
régi cellvizesekkel és további két dolgozóval. Nélkülük semmire sem ment volna egyetlen vezetô sem. Sem gépünk,
sem szerszámunk, sem szoftvereink, sôt
még ügyféltörzsünk sem volt. Amíg nem
voltak jármûveink, a dolgozók zokszó
nélkül mentek biciklivel a munkahelyekre. Sok segítséget kaptunk az önkormányzattól, társcégektôl, pl. a gyôri Pannonvíz Zrt.-tôl, a sárvári Sárvárvíz Kft.-tôl
és a Sághegyalja Zrt.-tôl is. Még üzleti
partnereink is segítôkészek voltak, elônyös szerzôdéseket sikerült kötnünk. A
gépeket, szoftvereket elôbb lízingeltük,
majd mára szinte kivétel nélkül meg is
vásároltuk. Ma már van megfelelô szerszámkészletünk, az embereknek munkaés védôruha. 2007. január elsejére lett
pontos az ügyfelekkel kapcsolatos nyilvántartások köre. A három adminisztratív
hölgy munkáját külön is kiemelném.
Nem volt hiábavaló a sok erôfeszítés:
már az elsô, tört évünk is nyereséges
lett, és utána a 2007-es is.
– A vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés
mellett Önöknek kell gondoskodni a
rendszerek jó állapotban tartásáról is.
N. K.: – Ezen a területen is azonnal voltak feladataink. Az önkormányzattól a
kft. bérli a vezetékrendszereket és a víztermelô és -tisztító berendezéseket.
6

A bérleti díjat az önkormányzat felújításra fordítja, ebbôl tudja kft.-nk a szükséges munkákat elvégezni. Elvégeztük
több utcában (Május 1., Kisdobos, Akácfa stb.) – ahol út-helyreállítási munkák
történtek – a bekötések cseréjét, vezetékkiváltásokat. Néhány helyen – új telkek kialakításánál – vezeték bôvítésére
is sor került, illetve van folyamatban.
A 2., 3., 4. sz. átemelôk rekonstrukciója
is megtörtént. A szennyvíztisztító egyes
elemei is elérkeztek oda, hogy folyamatosan cserélni, illetve felújítani kell. Ezeket a munkákat is részben elkezdtük, illetve beterveztük.
– Történt ez alatt az idô alatt új beruházás?
N. K.: – Igen, 2007-ben elkészült Mersevát határában a 2. sz. szennyvíziszap-tároló. Ezt az anyagot ugyanis a földbe való injektálás elôtt pihentetni kell. Engedélyezés alatt van a 3. sz. tározó terve is,
ez a szennyvíztelepen belül kerül megépítésre. Pályázatot nyújtottunk be az
önkormányzattal, reméljük, a 12 millió
forintos beruházás 70%-át megkapjuk.
Sokszor esett már szó arról is, hogy kellene ammóniamentesítô és vastalanító
berendezés is. Ezekre a valóban szükséges beruházásokra is megfelelô pályázati lehetôségekre várunk. Az elôírt határértékek biztosítására 2009. év végéig
kaptunk haladékot.
– Sok pénzbôl épült meg a város
szennyvízhálózata. Tudjuk, nem mindenki fogadta szívesen. Ma milyen az igénybevétel?
N. K. : – Izsákfa kivételével – ahol köztudomású, hogy nincs hálózat – 90%-os a
csatlakozás. Ma már csak az idôsek körében vannak, akik nem veszik igénybe ezt
a szolgáltatást. A környezetterhelési díj
bevezetése óta nem nagyon éri meg a
szippantásos módszer. A megüresedett
házak új lakói valamennyien kérik a rákötést.
– A vízdíjhátralékosok mindig is irritálták a rendszeresen fizetô lakosságot.
Önöknél hogyan áll ez a kérdés?
N. K.: – Azt gondolom, nem kirívóan
rossz a helyzetünk ezen a téren A technikai fejlôdés is besegített, pár éve gyártják az ún. szûkítô golyóscsapokat, amelyeket a vízóra elé szerelve meg tudjuk

nagy kálmán, a kemenesvíz víziközmû kft. ügyvezetôje

akadályozni a nagymennyiségû „ingyenes” vízfogyasztást. Háromhavi díjfizetés
elmaradása esetén – felszólítások után,
természetesen, – beszereljük ezeket a
szerkezeteket. Kiemelten pozitív hatásról
számolhatok be ezek alkalmazása óta.
Más területen is szigorúan ellenôrzünk,
például sikerült egy utcai csapról töltôdô kerti medencét is „leleplezni”. De
volt olyan felfedezésünk is, amikor a
szûkítô csapot fúrták meg. Legújabb
nyomozói tevékenységünk a csapadékvíz szennyvíz-hálózatra történt illegális
rákötéseinek kiszûrése lesz egy elmés
szerkezettel.
– A vízszolgáltató cégeknek megannyi
hatóság elôírásainak kell megfelelniük.
Mi újság ezen a téren?
N. K.: – Május 21-én egy komplex vizsgálat volt nálunk a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi Felügyelôség és a Regionális ÁNTSZ megyei szervezete részérôl. A jegyzôkönyvben a hiányosságok
sorába valamennyi ellenôrzô szerv azt
tudta beírni: hiányosságokat nem állapítottak meg. Azt hiszem, ez megnyugtató
lehet számomra és a tulajdonos önkormányzat számára is.
– Az oklevélhez és az eddigi eredményekhez is gratulálunk. Mit csinál az
ügyvezetô, ha nem „ügyvezet”?
N. K.: – 30 éve szôlôsgazda és 35 éve vadász vagyok. Ez a két tevékenység kitölti szabadidômet. Mindegyiket szívvel-lélekkel ûzöm, mert csak úgy érdemes.
»KUSTOS LÁSZLÓNÉ
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A civilek képviseletében
BEMUTATKOZIK SÖPTEI JÓZSEFNÉ, A VÁROS ALPOLGÁRMESTERE
Négyéves tapasztalattal a háta mögött,
a korábbiaknál még nagyobb intenzitással kezd neki a munkának városvezetô-helyettesként Söptei Józsefné. A régi-új funkciójában tevékenykedô alpolgármester úgy véli: a polgármester –
személye melletti – következetes kitartása gesztus a város civil lakossága felé.
Az Együtt Celldömölk Városért Egyesületet képviseli az önkormányzatban Söptei
Józsefné, akit elsôként arról kérdeztünk,
miként értékeli, hogy egy civil szervezet
adhatja a város alpolgármesterét.
– A civil szervezetekre egyre nagyobb a
szükség, nekik pedig egyre több lehetôségük van egy-egy település életében.
Ha az emberek megismerik saját városuk
mûködését, bennük is kialakul a megoldást teremtô készség, javaslatokat adhatnak a város vezetésének ahhoz, hogy
egy-egy komolyabb problémát megoldjanak. Nem kell lebecsülni az embereket,
nem csak pártokhoz nyíltan csatlakozó
embereknek lehetnek elképzeléseik, a
párton kívüli civil emberek józan gondolkodása sokkal nagyobb segítséget adhat
a városvezetésnek, mint gondolnánk –
hangsúlyozza az alpolgármester asszony.
– Fehér László polgármester úr munkáján
– annak ellenére, hogy az MSZP jelöltje
volt – nem érezhetô, és nem volt érezhetô az elôzô négyéves ciklusban sem,
hogy pártos módon vezette volna a várost. A város lakói azt érezhették, hogy ô
„a mindenki polgármestere”. A civil szervezetek, köztük egyesületünk is azért állt
ki mellette, mert éreztük, hogy pártelkötelezettség nélkül vezeti a várost. Úgy
gondolom, az, hogy nem pártokat képviselôkbôl választott alpolgármestert, gesztus az egyesület és egyben a város civil
lakossága felé is, mutatja, hogy számít a
civil szervezôdésekre, egyesületekre, így
az Együtt Celldömölk Városért Egyesület
tagjaira is és a támogatókra is.
A város jövôbeni lehetôségeire optimistán tekint az alpolgármester asszony.
Mint mondja, az elôzô önkormányzati
ciklusban a képviselô-testületben és a
hivatalban, az intézményekben is kialakult a pályázati gyakorlat, vagyis a fejlesztésekhez szükséges források megszerzésében már könnyebben boldogulnak. Az elôzô ciklusban javasolta, és továbbra is úgy gondolja, hogy létre kellene hozni a polgármesteri hivatalban egy
pályázatírói csoportot, amelynek fô tevékenysége lenne a különbözô szintû pályázatok figyelése és készítése. Nagyobb

feladatot jelent most a város mûködésének elviselhetôvé tétele, de meg kell keresni és találni a módot, hogy a mûködésben meglévô hiányokat csökkentsék.
– Bízom benne, hogy a város
ugyanolyan jól mûködtethetô, mint az
elôzô négy évben. Abban is bízom, hogy
az ingatlantartalékok befektetôkre találnak, és az abból eredô bevételeink lehetôvé teszik, hogy a pályázatok önrészét
elôteremtsük. Így sokkal kisebb mértékben kell hiteleket felvennünk, mint az
elôzô nagyobb pályázatainkhoz, például

a fürdôhöz. Ez a négy év sok mindent eldönthet: le is maradhatunk, fel is zárkózhatunk, és léphetünk is nagyot elôre –
emeli ki. – Nekem nagyon sokat jelentett
az elôzô négy év, amikor az egyéb napi
munkám mellett ismerkedtem az önkormányzati munkával, és végeztem az alpolgármesteri feladatokat. Ebben a négy
évben már sokkal nagyobb jártassággal
rendelkezem, hogy még mélyebben és
komolyabban tudjak eleget tenni a
feladataimnak. Munkahelyi kötelezettségeim lecsökkentek, így több energiát és
munkát tudok fektetni az önkormányzati
feladataim ellátásába, és éppen azért,
mert nagyobb mélységében ismerem,
még nagyobb intenzitással kívánok ebben részt venni.

Az elmúlt másfél év során a lakosság
egyre kevésbé fogadta el a konszenzus
nélküli, a város érdekében összefogást
nélkülözô képviselô-testületi munkát. Az
alpolgármester-választás miatt is többször megszólaltak a celldömölkiek,
csakúgy, mint a városháza vagy a tévé
ügyében. Ez végül azt a fordulatot hozta,
hogy másfél év után megválasztották az
alpolgármestert.
– Nem vártam teljes megnyugvást a
személyemet ellenzôk részérôl, de azt
sem, hogy ilyen tragikus veszteségként
élik meg a helyzetet, hogy nem
az ô elképzelésük valósult meg,
vagyis az, hogy fizikálisan ellehetetlenítsék,
lemondásra
késztessék a polgármestert.
Nem gondoltam, hogy ez ekkora fájdalmat, gyûlöletet teremt
az ô körükben.
Az alpolgármester asszony bízik
abban, hogy a hátralévô két évben lehet normálisan dolgozni.
Hogy azok a vezéregyéniségek,
akik az elôzô másfél éves gyûlöletkeltô programot elôkészítették és végigvezényelték,
meggondolják magukat, és
eszükbe jut, hogy egy kisváros
érdekében mégiscsak összefogással kellene tevékenykedniük. Nem „kis parlamentként”
kellene mûködnie a celldömölki
képviselô-testületnek, ahol az
országos pártpolitika rosszul értelmezett egységességét kell
dokumentálni. Azt könyvelné el
igazi sikernek, ha a képviselôk
végre a maguk vagy a választókörzetük véleményét képviselnék, és döntéseiket a város érdekeit nézve hoznák meg.
– Az egész életem a mások, a környezetemben élôk megsegítésérôl szólt, magánemberként, cégvezetôként és alpolgármesterként is foglalkoztam mások
gondjaival. Szívesen segítettem, akár fogadóórán, akár a lakásomon kerestek
meg, vagy egy boltban állítottak meg. Ez
ezután is így lesz. Nekem nem az alpolgármesteri pozícióra van szükségem, hanem a lehetôségre, mert így még többet
tudok segíteni egy közösségnek. Nekem
azt is jelenti az önkormányzati munka,
hogy a bennem felhalmozódott gazdasági, mûszaki tudást, a rengeteg tapasztalatot hasznosítsam, jóra fordítsam a város érdekében.
»ÚJ KEMENESALJA
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Kráterhangverseny

a résztvevôk egyik csoportja

A csaknem 50 évre visszatekintô fúvóstalálkozó május 24-én várta a zene kedvelôit a Ság hegy kráterébe,
ahol idén is 5 fúvószenekar adta elô
zenei darabjait. Az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Fúvószenekara, Ajka Város
Bányász Fúvószenekara, Csepreg Város Fúvószenekara, a Bábolna-Ács Ifjúsági Koncert Fúvószenekar és a
Kunszentmártoni Fúvószenekar. A tûzô nap ellenére idôsek és fiatalok is
szép számmal látogattak el a hangversenyre. A megjelenteket Fehér

László polgármester köszöntötte, aki
megköszönte a zenekarok részvételét, majd megnyitotta a rendezvényt.
A többórás koncert a fúvószenekari
darabok széles skáláját vonultatta fel,
a komoly mûvektôl a könnyedebb darabokig. A kráter különleges környezetét, a felcsendülô dallamok kivételes akusztikai hangzással egészítették
ki, nem mindennapi élményt nyújtva
a találkozóra ellátogatóknak. A résztvevô zenekarok a taps mellé Ság hegyi bort és oklevelet is átvehettek Fehér László polgármestertôl, ezzel köszönve meg az általuk nyújtott kiváló
elôadásokat és a kellemes, szórakoztató délutánt.
»IHÁSZ ILDIKÓ

Díjazottak az Alsósági Tavaszi Napokon
A május végén zajló Alsósági Tavaszi Napok rendezvénysorozat keretén belül fiatalok és idôsebbek
egyaránt összemérhették tudásukat
vagy ügyességüket valamelyik
programban meghirdetett versenyen. A megmérettetések természetesen nem végzôdtek helyezettek és díjak nélkül.
Az óvodások és általános iskolások számára meghirdetett A vizek és vízpartok világa címû rajzpályázat díjazottjai,
több mint 50 alkotás közül: óvodás kategória: Molnár Orsolya (Hajnalcsillag
Óvoda), Gáspár Glória (Alsósági Tagóvoda), Bödör Zsófia (Alsósági Tagóvoda); alsó tagozatos kategória: I. helyezett: Czöndör Bálint 4. o. (Szent Benedek Katolikus Általános Iskola), II.: Boros Patrik 2/b (Celldömölki Városi Általános Iskola - továbbiakban CVÁI), III.
Horváth Roland 4 .o. (CVÁI), különdíj:
Baráth Kata 3/a (CVÁI); felsô tagozatos
kategória: I. helyezett: Gáspár Laura 8.
o. (CVÁI), II. helyezett: Patyi Vivien 8. o.
(Alsósági Tagiskola), III. helyezett: Hor-

váth Balázs (Alsósági Tagiskola), különdíjak: Németh Gina 8/b (CVÁI), Horesta
Szilvia 7/a (CVÁI), Stangl Franciska 7. o.
(Alsósági Tagiskola). A díjazottak a Vas
Megyei Közgyûlés és Celldömölk Város
által felajánlott ajándékokat kaptak.
Az Alsósági Fakanál fôzôverseny helyezettjei 11 induló csapat és 14 elkészült étel közül: I. helyezett: Nyéki Ferencné és csapata, II. helyezett: az Alsósági Tagiskola 6. osztályosainak szüleibôl alakult csapat, III. helyezett: a 7.
b osztály csapata, kiemelt különdíj: Vajda László és csapat.
A pogácsasütô verseny helyezettjei: I.
helyezett: Pôcze Jánosné, II. helyezett:
Horváth Imréné, III. helyezett: Oszkó
Tamásné és Kôhalmi Ferencné. A fôzô- és sütôverseny helyezettjei fogyasztási jegyeket kaptak, amelyet a
Holstein Sörözôben használhatnak fel,
a kiemelt különdíjas Kovács Ferencnek, a megyei közgyûlés elnökének
ajándéktárgyait kapta.
A helytörténeti totón az alsó tagozatosok közül a 3 legjobb, a felsôsök közül
14 egyforma jó totó került jutalmazás-

ra. A díjazottak Vas Megye Közgyûlése
által felajánlott könyvjutalmat, a résztvevô iskolák vezetôi pedig a gyerekekre fordítható 20000 Ft-os vásárlási
utalványt vehettek át, amely Celldömölk Város felajánlása volt.
»I. I.

Vígopera az Operaestéken
A Celli Operaesték címet viselô operakeresztmetszet-sorozat befejezô elôadására június 6-án került sor a mûvelôdési központ színháztermében. Az elsô két bemutatóhoz hasonlóan, ezúttal
is a Magyar Állami Operaház mûvészei
kápráztatták el hangjukkal a közönséget. Az olasz zeneszerzô, Donizetti
8

minden idôk egyik legmulatságosabb
vígoperájának tartott Don Pasqualéját
vitték színpadra az operaénekesek.
A 18. századi Rómában játszódó cselekményt az áriákon kívül a prózai betétek és a díszlet is színesítették.
»REINER ANITA
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WEÖRES SÁNDOR
ÉS KÁROLYI AMY
FALUJÁBAN
Az emlékház két évvel ezelôtti megnyitóján elhangzott, hogy Weöres Sándor és
Károlyi Amy végtére, hazatértek Csöngére. Ezt erôsítendô szervezett a falunappal
egybekötve versmondó és versíró versenyt az önkormányzat, a KERISZ Ifjúsági
Központ és Csönge Barátainak Köre május
31-én. A produkciókat értékelve Fûzfa Balázs irodalomtörténész elmondta, hogy a
résztvevôk magasra tették a mércét a követôk számára. Köszöntôjében szólt arról
is, hogy a nem csöngeiek mindig vágyakoznak arra, hogy csöngeiek lehessenek,
s ez egy olyan alkalom, mikor a költészet,
a vers segít, hogy találkozzunk nyelvben,
szívben, lélekben egyaránt. A versmondó
verseny gyôztese Süle Zsófia lett, tanára
Devecsery László. A falunap további részében ízletes ebéd várta a résztvevôket.
Baranyai Ernô polgármester beszámolt az
ôsztôl idáig terjedô történésekrôl, elmondva, hogy a baráti körnek köszönhetôen 100000 forint értékben ültethettek
díszfákat a község egyik parkjába. A baráti kör nevében Varga István beszélt a tervekrôl. Délután a temetôben Majnovics
Mária és Balogh Ernô nyugalmazott igazgatók emlékeztek a falu egykori tanítójára, Szabó Dezsôre, születésének 110., halálának 50. évfordulója alkalmából.

» MÛVELÔDÉS

Mese-vers-játék egy esôs délelôttön
VENDÉG: DEVECSERY LÁSZLÓ KÖLTÔ
A könyvheti rendezvények keretében
Devecsery László író, költô, rendezô, tanár látogatott a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárba június 7-én
délelôtt. Emih Virág Eszter gyermekkönyvtáros köszöntôje után Devecsery
László élvezetes szerepjátékkal oldotta
a közönség tartózkodását, majd egybôl
mesélni kezdett. Hallhattunk a költôi
pálya kezdeteirôl, a negyedikes kisiskolásként megírt elsô versrôl. Nyomon
követhettük a költôvé, tanárrá válás útját a Tinódi Díjtól a legfrissebb verseskötetig. És közben persze elhangzottak
klasszikusnak tûnô és mai mesék is.
A „kék pék” csakúgy a gyerekek kedvence lett, mint a modern mese Jancsija, aki kezdetben csak a szavak elsô
szótagjait használva építgette saját
nyelvét. Devecsery László elismert költô és világjárt ember. Köteteit, meséit
híres illusztrátorok rajzai díszítik, de tökéletes mûvészi élményt nyújtanak
azok a könyvek is, melyeket saját fotóival illusztrált. Idôörvény címû kötete
éppen ilyen, s nem erôltetett áthallás,
ha Weöres Sándor Egysoros verseinek
Szántó Tibor által illusztrált gyöngyszeme jutott eszembe róla. Devecsery
László nyitott a mai égetô kérdésekre
is. Mesét szentelt a környezetvédelemnek (A varázslóbéka története), de a

Bohóckodó címû könyvben is talál megszívlelendôt gyermek és felnôtt
egyaránt. A költô-tanár-rendezô tele
van tervekkel. „Kisbuksi” kalandjai az
óvodától az iskoláig tartanak majd, s
számos készülô írásból is ízelítôt kapott
a hallgatóság. Latinovits Zoltán ezt írta
a költôkrôl: „Játszó-ember, Hívô-ember,
gyerek-ember”. Devecsery Lászlóra
mindez igaz. Jó, hogy ennek – mûvein
keresztül – mi is részesei lehetünk. És
még valami. Mire ebéd után lepötyögtem ezt az írást, már a nap is kisütött.
Talán a költészet hatalmának köszönhetôen?
»MRL

Weöres Sándor versünnepe Ostffyasszonyfán
Ha május vége, akkor Ostffyasszonyfa
és Csönge közös iskolája. Így tartja számon a megye versünnepét versszeretô
tanár és diák egyaránt. Május 30-án délután 25 iskola 106 diákja négy korcsoportban mérhette össze tudását a Petôfi Sándor ÁMK Iskolája által szervezett
versenyen. Smidéliusz Sándorné igazgató köszöntôjében örömét fejezte ki a
sok résztvevô miatt, elmondva továbbá,
hogy a rajzpályázatra is nagyon színvonalas alkotások érkeztek. (Tizennyolc iskola 100 rajzából rendezhettek kiállítást.) A zsûri elnöke, Balogh József szintén köszöntötte a versenyzôket és tanáraikat. A hangulat megalapozásaként az
iskola mûvészeti csoportja a Dzsungel
könyvébôl adott elô részleteket. A méltán színvonalasnak mondható produkció
Bolla Katalin tanárnô munkáját dicséri.
A résztvevôk négy korcsoportban elôször a kötelezô Weöres Sándor verset
adták elô, majd a szabadon választott

részlet a kiállított munkákból

mûvek következtek. A zsûri egybehangzó véleménye szerint egyenletesen jó
színvonalú produkciókat hallhatott a

szépszámú közönség. A megszokott elsô három helyezett mellett számos különdíjat is kiosztottak. Kistérségünkbôl a
következô tanulók vehettek át díjakat.
Rajzverseny: a Szent Benedek Ált. Iskola tanulói közül Molnár Dorottya 1.,
Czöndör Bálint és Orsós Eszter 2., Tanai
Annamária (Városi Általános Iskola Celldömölk) pedig 3. lett korcsoportjában.
Különdíjat kapott: Dózsa Beáta (Szent
Imre Ált. Isk. Jánosháza), Baráth Benjámin (Boba), Patyi Vivien (Városi Általános Iskola Celldömölk) és Mészárics Petra (Petôfi Sándor ÁMK Ostffyasszonyfa).
Versmondó verseny: Marton Mercédesz
(Városi Ált. Iskola Celldömölk) 1., Baráth
Benjámin (Boba) 2., Berta Gréta (Petôfi
Sándor ÁMK Ostffyasszonyfa) pedig 3.
helyezésnek örülhetett. Különdíjasok:
Kraszni Karina (Petôfi Sándor ÁMK
Ostffyasszonyfa), Keresztes Mira és
Persinaru-Boros Ciprián (Városi Általános Iskola Celldömölk).
9
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Szép eredmények a Helikonon
Májusban a celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium diákjai dr. Bérdiné Stipkovits
Ildikó vezetésével jutottak el Keszthelyre,
a Helikon mûvészeti vetélkedôre.
A vetélkedôsorozatot 50 évvel ezelôtt újították fel, hogy a tehetséges középiskolás diákoknak lehetôséget biztosítsanak a
megmérettetésre. Egy ideig évente, de a
90-es évektôl újra kétévenként rendezik
meg; az egész Dunántúlról jönnek középiskolások. Ez a nem mûvészeti képzésben
részt vevô középiskolások versenye. A
gimnázium énekkara már háromszor vett
részt ezen a megmérettetésen, idén
mintegy 100 tanulóval, akik közül a legtöbben az énekkar tagjai, de indultak
népzene, népdal, néptánc kategóriában

»

is a Kemenesalja Néptánccsoport képviseletében, de részt vettek a show-táncosok és a Soltis Színház tagjai is.
Kiemelkedô teljesítményt nyújtottak
hangszerszóló kategóriában: Tarczi Réka

P R O G R A M A J Á N L Ó
• Június 14., 9.00 – a Fogyatékossággal Élô
Emberek Országos Kulturális Fesztiválja.
• Június 22., – Autóbuszos színházlátogatás
Budapestre a Magyar Színház Roman
Polanski: VÁMPÍROK BÁLJA c. musicaljére.
Részvételi díj: 8.500 Ft, mely tartalmazza a
belépôjegy és az útiköltség árát.
• Június 29. – Autóbuszos kirándulás Budapestre a Budapesti Történeti Múzeum
HUNYADI MÁTYÁS, A KIRÁLY c. kiállítására.
Jelentkezés és bôvebb felvilágosítás Szalóky Attila szervezônél, vagy a 95/779-302-es telefonszámon kérhetô.
EURO 2008
A LABDARÚGÓ EURÓPA BAJNOKSÁG éremért folyó mérkôzéseinek projektoros kivetítése az intézmény teraszán. Június 25-én
és 26-án elôdöntôk, június 29-én döntô.
• Június 28., – OLIMPIA ANNO… – filmvetítés
és beszélgetés az olimpiák történetérôl.
Vendégek: Németh Angéla, gerelyhajító
olimpiai bajnok, prof. em. dr. Nádori László,
a MTA doktora, Németh Pál vezetôedzô és
tanítványai. Moderátor: Buttás Pál, fôiskolai
docens. A rendezvény védnöke a Kemenesaljai Baráti Kör.
KEMENESALJAI HATPRÓBÁS OLVASÓTÁBOR az
általános iskola felsô tagozatosai számára.
Témaköre: a reneszánsz kora. Idôpont: 2008.
június 16–21. Helyszín: Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc

Könyvtára, VULKÁN FÜRDÔ. Részvételi díj:
6.000 Ft /fô. Információ és jelentkezés:
2008. június 10-ig Emih Virág Eszter szervezônél. Telefon: 95 /779-453.
LOVASTÁBOR GYEREKEKNEK
Megtanulhatod a lovaglás alapjait, majd csillapíthatod izomlázadat a Vulkán fürdôben!
Idôpont: 2008. június 23–27., 2008. augusztus
4–8. Helyszín: SÁNDOR MAJOR, VULKÁN
FÜRDÔ. Program: 9.00–11.30 lovaglás,
12.00–13.00 ebéd, 13.30–17.00 fürdés.
Részvételi díj: 14.000 Ft/fô. Információ és
jelentkezés: 2008. június 19-ig és 2008. július 31-ig Szalóky Attila szervezônél. Telefon:
95/779-302.
KÉPZÔMÛVÉSZ TÁBOR
Ha szeretsz rajzolni, festeni, agyagozni gyere, színezzük át együtt a világot! Idôpont:
2008. június 30 – július 4. Helyszín: Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár, VULKÁN
FÜRDÔ. Programok: festés, rajzolás, mintázás, testfestés, fürdôzés. Részvételi díj:
8.000 Ft/fô. (tartalmazza az ebéd és a programok költségeit) A foglalkozásokat vezeti
Illés Erika szobrászmûvész. Információ és jelentkezés: 2008. június 26-ig Lónainé
Kondics Zsuzsanna szervezônél. Telefon:
95/779-302.
NYÁRI MATINÉ
Mesefilmek vetítése DVD-rôl gyerekeknek.
Helyszín: A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár elôadóterme. Idôpont:
2008. június 17., 2008. június 24. és 2008. július 1. A vetítések minden nap 14.00-kor
kezdôdnek.

ÉRTESÍTÉS
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár értesíti az intézmény látogatóit,
hogy 2008. július 7–27. zárva tart. A mûvelôdési központ július 28-án 8.00 órától a
könyvtár pedig július 29-én 10.00 órától várja a látogatókat.
10

(furulya) – arany minôsítést, Bérdi Réka
(hegedû) és Bejczi Máté (kürt) – mindketten ezüst minôsítést kaptak. Népzene
kategóriában arany minôsítést szereztek
az ifjú népzenészek: Bejczi Máté, Csáky
Anna, Földesi János és Varga Balázs.
Bejcziné Németh Tünde zongorakísérôi
különdíjban részesült, a Kemenesalja Néptánccsoport a zsûri ezüst minôsítését érdemelte ki, a népdalkör kategóriában a Galagonya együttes szintén ezüst minôsítést
kapott, Bejczi Bálint és Pál András néptáncszólója bronz minôsítésû lett, a gimnázium énekkara bronz fokozatot szerzett,
a show-táncosok és az Imperátor együttes
is kivívta a zsûri elismerését.
»REA

HÁZIORVOSOK MOBILSZÁMAI
Dr. Bérdi Gusztáv
(Celldömölk-Mersevát)

06-30-287-1845

Dr. Gájer Tatjána
06-20-9121-797
(Celldömölk, Boba, Nemeskocs)
Dr. Kassas M. Khaled
06-70-313-9137
(Egyházashetye, Borgáta, Köcsk,
Kemeneskápolna)
Dr. Kiss Imre
(Jánosháza)

06-20-981-9645

Dr. Kovács Larisza
06-30-497-0075
(Vönöck, Kemenesszentmárton)
Dr. Kovács Zoltán
(Celldömölk)

06-20-446-9520

Dr. Márton Katalin
(Celldömölk)

06-30-939-0468

Dr. Mesterházy Gábor
(Ostffyasszonyfa)

06-20-468-4602

Dr. Mesterházy Zsuzsanna
06-30-957-1108
(Nagysimonyi, Kemenesmihályfa, Tokorcs)
Dr. Mojzes Szonja
(Kemenesmagasi, Szergény)

06-30-641-0323

Dr. Nagy Ildikó
(Kenyeri, Pápóc)

06-20-402-7433

Dr. Nagy János
(Celldömölk)

06-30-351-2475

Dr. Palatka János
(Celldömölk)

06-30-474-0000

Dr. Pánykó Magdolna
(Celldömölk)

06-30-650-7293

Dr. Schrott Olga
06-30-252-4267
(Celldömölk, Mesteri, Kemenessömjén)
Dr. Szente Tamás
(Jánosháza)

06-20-313-4411

Dr. Tôzsér Mária
(Jánosháza)

06-70-314-7751

Hétköznapokon 8–16 óráig sürgôsség esetén mindenki a saját háziorvosát hívhatja.
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Örül a városi tévé újraindulásának?

»kérdez: reiner anita

»fotó: völgyi lászló

Kiss
Istvánné

Igen, fontosnak tartom, hogy
újrainduljon az önkormányzati tévé, mert sokunknak
hiányzott. Úgy érzem, ez volt
az a média, amely elfogulatlanul, és nem egyoldalúan tájékoztatott mindenrôl. Átfogóbb volt, és sokkal több eseményrôl, hírrôl értesülhettünk
általa. A környék történéseit
és a sportot is nyomon lehetett követni, ez is jó volt. Elég
sokat nézem a pápai tévét,
van összehasonlítási alapom,
szerintem nem volt szégyenkeznivalója a helyi tévének. Szeretném, és sokan szeretnék, ha újra mûködne.

Pethô
Ferenc

Már a megalakulásakor is fontosnak tartottam a létrejöttét.
Most is azt vallom, hogy nem
kellett volna szüneteltetni a
mûködtetését az elmúlt hónapokban sem. Örülök, hogy
újraindul. Hiányzott, mert nélküle az önkormányzati hírek
nem mindig jutottak el a lakossághoz. A focimeccseket is
mindig vissza lehetett nézni,
és a magazinmûsorok is jók
voltak. Jó mûsora volt ennek a
tévének, remélem hasonló
színvonalú lesz ezután is. És
minél több a médium, annál
objektívebb és sokoldalúbb a
tájékoztatás.

Kajtár
György

Amíg volt, mindig néztük, és
kedveltük is a mûsorait, ezért
örülök, hogy újra fog indulni.
Technikai szempontból vannak fenntartásaim, de remélem, ezeket megoldják. Mindkét tévé adásait figyelemmel
kísértük, a testületi ülések
közvetítéseit, a híradókat, hiszen tájékozódni kellett. A politikába nem folyunk bele, de
az ember szereti meghallgatni mindkét oldalt. Mindenképpen jó, hogy visszaállítják
az önkormányzati tévét, már
ideje volt, mert több helyrôl
többféle információhoz juthat
a lakosság.

» Anyakönyvi hírek
CELLDÖMÖLK: Születés: Árvai Attila és Bóczi Katalin fia: Martin Szilveszter, Varga Péter és Szabó Viktória fia: Csanád, Berghoffer András és Horváth Erika leánya: Anna, Németh László és
Nyulász Veronika leánya: Anna, Takács Ferenc és Hetényi Henriett leánya: Eszter, Tüzes Zoltán és Kovács Katalin leánya: Dóra, Kuthi László Tamás és Takács Eszter leánya: Lia.
Házasság: Kiss Sándor és Ihász Margit, Sipôcz Zsolt és Horváth Andrea, Porkoláb Ferenc és Horváth Ildikó, Nagy Géza és Molnár Henrietta Mária, Lôwinger Zsolt és Jandó Judit, Kovács Gábor és Garas Edina Csilla, Barta Ferenc és Pajor Timea, Kovács Ottó és Mészáros Rita, Holczer
László és Gergye Orsolya, Bakonyi József Vilmos és Karácsonyi Éva, Horváth Ferenc Sándor és
Szente Veronika, Nyôgéri Norbert Sándor és Simon Nóra, Kiss Zoltán Imre és Csorba Ibolya,
Káldi Szabolcs József és Tóth Csilla Beáta, Gángó Csaba és Vörös Veronika Katalin, Szabó Zsolt
és Pócza Bernadett, Ódor Attila és Ágoston Veronika, Tompa Lajos és Jónás Mónika, Figder Tamás Jenô és Simon Szilvia, Nagy Antal Zsolt és Varga Viktória, Révész József és Vancsa Judit
Izabella, Szatmári Roland István és Balhási Nóra, Gyalogh Balázs és Töreki Judit.
Halálozás: Bondor István Lajos, Huszár Istvánné sz: Hartai Piroska Paula, Gyurik Jánosné sz:
Bejczi Rozália, Kulman Istvánné sz: Varga Mária, Kiss István, Varga Vince, Kovács Ferenc,
Egerszegi Csaba Béla, Vesztergom Gyula, Kámi Dánielné sz: Szalai Gizella, Csajbók Mária,
Pethô Ferenc Sándor.
JÁNOSHÁZA: Születés: Balhási Szabolcs és Horváth Éva fia: Márk, Iván Tamás és Vágó Noémi
fia: Patrik, Kisfalusi Sándor József és Elekes Beatrix leánya: Katica, Szlúka István és Kozma
Dóra leánya: Orsolya, Faragó Ferenc és Horváth Éva fia: Márk. Halálozás: Lenorics István.
KEMENESMAGASI: Halálozás: Kovács Lászlóné sz: Szabó Ilona, Molnár Lajosné sz: Takács Margit
KENYERI: Születés: Pörneczi Pál és Tulok Martina fia: Péter. Halálozás: Varga Árpád Flóriánné sz:
Lakatos Éva, Novák István László, Novák Béláné sz: Pap Rozália.
KISSOMLYÓ: Születés: Krémer Zsolt Ákos és Rácz Éva leányai: Nikoletta Éva és Brigitta Ildikó.
MERSEVÁT: Halálozás: Csékei Ottó.
NAGYSIMONYI: Születés: Ódor József és Kovács Andrea Tímea fia: Márkó. Halálozás: Csizmazia
Károlyné sz: Csonka Ilona.
PÁPOC: Halálozás: Lukács Gyula.
VÖNÖCK: Születés: Bokor Stefan és Finta Georgina leánya: Martina Erzsébet.
BOBA: Halálozás: Mesterházy Sándor.
BORGÁTA: Halálozás: Gôcze Antal.

Rába
Ferencné

Fontosnak tartom, hogy újrainduljon az önkormányzati
tévé. Én mindig megnéztem a
híradókat, testületi üléseket.
Hiányzott, mert abból tájékozódtam, hogy mi történik a
városban, a közéletben, és a
környéken, újságot ugyanis
nem olvasok. Örülök, hogy újra mûködhet. Én és a gyerekeim újfent rendszeres nézôi
leszünk, az biztos. Mindkét tévé adását nézzük majd, és a
kettôbôl csak összeáll egy
kép. Mindenképpen a pártatlan, valóságnak megfelelô tájékoztatásra van szükség, remélem ez meg is valósul.

» APRÓHIRDETÉS
1994-es Skoda Favorit 2008. novemberig mûszakival, megkímélt állapotban, kedvezményes áron eladó. Érd.:
06 70/453-4447
Celldömölkön, a gimnázium mögötti
garázssoron garázs eladó. Tel.: 06
30/699-5525
Celldömölk központjában 1+1/2
szobás második emeleti, egyedi fûtésû 44 m2 lakóterületû lakás eladó.
Tel.: 06 20/330-8484

Az Új Kemenesaljában
és a Rádiócellben
hirdetni, reklámozni
szeretne?

NAGY ANTALT
KERESSE!
Telefon:
06 70/338-9880
E-mail: nagy.antal@cellkabel.hu
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Elégedettek lehetünk
a csapatainkkal
A celldömölki csapatok 2007 – 2008-as
bajnokságban nyújtott teljesítményének értékelésére Obráz István edzôt
kértük meg.
Extraligás csapat
Mint közismert, csapatunk idén is a második
helyen végzett. Az ôszi fordulóban a BVSC
ellen döntetlent értünk el, holott gyôzelmi
esélyeink voltak. A tavaszi fordulóban elég
lett volna egy döntetlen is ellenük, ám 6:1es vereség lett belôle. Sajnos, Fazekas egyik
alkalommal sem tudott mérkôzést nyerni a
rivális ellen. A csapatban a legjobb teljesítményt Lindner Ádám nyújtotta, ôt Marsi
Márton követte, aki a budapesti rangadón
három mérkôzést nyert, ami nagy bravúrnak számít. Itthon azonban nem tudta
megismételni ezt a teljesítményt. Biztató
volt Molnár Krisztián javuló játéka. Ô nem
kapott lehetôséget a rangadón, de a Szuper
Kupa találkozókon jól szerepelt. Fazekas teljesítménye nagyon hullámzó volt, ô sokkal
többre lett volna képes. A Szuper Kupában a
negyedik lett a csapat, sajnos nem volt esélye elôkelôbb helyezésre.
NB II-es csapat
A biztos bennmaradás volt a cél, ezt a csapat bôven túlteljesítette, a negyedik helyen végzett. Olyan szempontból balszerencsés volt a csapat, hogy valamennyi
vereségét 10:8 arányban szenvedte el. A
két húzóember Kun Tibor és Ölbei Péter
teljesítménye kiemelkedô volt. Rajtuk kívül játéklehetôséget kapott még Teket Attila, Orbán Renátó, Lukács Balázs, Fehér
László, Tamás László és Tarr Sándor.
NB III-as I. csapat
Ez a csapatunk a harmadik helyen végzett a bajnokságban. A mezônybôl
kiemelkedett a Hévíz gárdája, ôket senki
nem tudta megszorítani. Mögötte az erôsebb csapatok között több körbeverés is
volt, meglehetôsen kiegyensúlyozott volt
a mezôny. Az ôszi fordulóban mindenki
játszott mindenkivel. Tavasszal az elsô
hét helyezett – köztük mi is – a felsôházban folytatta. A játékosok közül Fehér
László teljesített a legjobban. Ôt Tamás
László, Orbán Renátó, Balázs Gyula, Szabó
Ferenc és Balázs Béla követte a sorban.
NB III-as II. csapat
Ez a gárda a kilencedik helyen végzett a
bajnokságban. A csapatba több fiatalt is
beépítettünk, rutintalanságuk miatt az
12

ôsszel több pontot is elhullajtottunk. Tavasszal az alsóházban már jobban ment a
játék, ami a biztos bennmaradást biztosította. A csapat húzóembere Máthé Gyula
volt. Ôt követte Teket Attila, Tarr Sándor,
Lukács Balázs, Csupor Máté és Talián Csaba.
Megyei felnôtt CSB
A megyei bajnokságban játszó csapatunk a
második helyet szerezte meg. Lett volna lehetôség a bajnokság megnyerésére is, de
ezt a rivális Vízépték II. ellen elszalasztották. A legtöbb mérkôzést Balázs Béla nyerte, mögötte Talián Csaba, Rodler Gábor,
Lórántfy Tibor, Horváth Árpád, Mogyorósi
Erik, Jakus Tamás volt a sorrend. Két utóbbi
még újonc korú játékos, de ôk is tudtak pár
mérkôzést nyerni a felnôttek mezônyében.
»VÖLGYI L.

Noszlopy Gáspár utánpótlás verseny
Noszlop, május 31.
Újonc fiú: 2. Mogyorósi Erik.
Serdülô fiú: 2. Mogyorósi Erik.
3. Nagy Milán, 3. Nagy Milán, 3. Szórádi Géza.
Ifjúsági fiú: 1. Orbán Renátó, 3. Csupor Máté.
Ezzel a CVSE-Mávépcell-Vörsas asztalitenisz
szakosztálya második alkalommal nyerte
el a Noszlopy Gáspár Vándorserleget.
Mura – Alpok Nemzetközi
Asztalitenisz verseny
Nagykanizsa, júnis 1.
Újonc II.: 1. Mógor Máté.
2. Szakács Bence.
Ifjúsági egyéni: 3. Orbán Renátó, ifjúsági
páros: 1. Orbán Renátó – Gubicza Gergô
(Hévíz), 3. Csupor Máté – Talián Csaba.
Férfi egyéni: 2. Ölbei Péter.
Férfi egyéni NB III-ban játszók részére: 1.
Lukács Balázs, 3. Talián Csaba.
Férfi páros: 2. Ölbei Péter-Lukács Balázs, 3.
Orbán Renátó-Szita Balázs (Kanizsa Sörgyár).

KÉZILABDA
SIKEREK EÖTVÖS
DSE MÓDRA
Mint arról már korábban hírt adtunk, a Magyar Kézilabda Szövetség Gyermek Kézilabda Versenyeinek sorában a szivacskézilabda országos elôdöntôjében két
csapattal is képviseltette magát
az Eötvös DSE. Süle Nándor edzô
örömmel számolt be lapunknak,
hogy „megtörtént a csoda”, mert
mindkét 2. korcsoportos csapat az
országos döntôbe jutott, az A csapat elsô, a B második helyezettként. Az országos döntôre június
14-15-én Vácon kerül sor.
Az Adidas Gyermekbajnokság GY4
korcsoportjában azonban május
24-25-én Gödöllôn már lejátszották az országos döntôt, melyen az
Eötvös DSE csapata a 6. helyet
szerezte meg. Süle Nándor edzô
elmondta, hogy a sorsolás nem
kedvezett nekik, hiszen az erôsebb csoportba kerültek, s így a
négy közé jutás nem sikerült. A
színvonalra jellemzô, hogy az
ötödik helyért játszott mérkôzésen csak büntetôkkel maradtak
alul. A csapat dolgát nem csak a
sorsolás nehezítette. Elsô számú
kapusára sem számíthatott Süle
Nándor (Olaszországban volt), így
mindenképpen felértékelôdik a
megszerzett 6. hely.
EREL

»V.L.

É R T E S Í T É S
Jánosháza – 2008. június 21-én a Jánosházi
Községi Sport Egyesület fennállásának 80.
évfordulója alkalmából jubileumi rendezvényt tart. Programok: 16.00 – kitüntetések,
elismerések átadása; 17.00 – Jánosháza–Haladás ifi (90–92) futball mérkôzés, a meghívott vendégek közül pályára lép: Király Gábor, Halmosi Péter, Balassa Péter, Hegyi
László, Tóth Péter, Németh Gábor; 20.30 –
kispályás labdarúgó torna; 21.30 – labdarúgópálya-világítás avatása.

a csapat tagjai: süle nándor edzô, szalóky balázs, horváth normann, marsai
máté, salamon szabolcs, nagy roland,
vincze adrián, szép dániel, andorka sándor kísérô
guggolnak: nagy dániel, szabó bence,
lászló tibor, molnár lászló, nagy dávid,
zseli viktor
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Minden jó, ha a vége jó?!
Az ôszi tizenhat pontos teljesítményét tavasszal harminchárom ponttal fejelte
meg a celldömölki labdarúgócsapat az NB
III. Bakony csoportjában, ami mindenképpen dicséretes teljesítmény (mármint tavasszal). Az, hogy ez majd a nyolcadik,
vagy a tizenegyedik helyre lesz elegendô.
az utolsó forduló dönti el, de ebben a körben a celliek már nem lépnek pályára. A
Répcelak elleni utolsó hazai mérkôzést
követôen két idegenbeli meccsel zárta a
szezont a csapat. A 32. fordulóban Sopronban léptek pályára a helyi vasutasok
ellen, miként ôsszel, úgy most is, mind a
három pontot begyûjtötték a celliek.
Kiegyenlített elsô félidôt követôen, a második félidô taktikus játékának köszönhetôen alakult ki a 2-1-es végeredmény. A
mérkôzésen a Tóth-Szalai, GYÔRVÁRI,
GYÖRKÖS, Kovács (Szabó)-Szilágyi, Pungor
(Kazári Á.) Babics, KOCSIS – HORVÁTH Á.,

Az ütközet
Ezzel a névvel, immár harmadik alkalommal rendeztek thai-box gálát Vönöckön,
május 10-én szombaton. A Mûvelôdési
Házban tartott rendezvény szülôatyja
ezúttal is Kajdi János volt, akitôl megtudtuk, hogy a gála célja nem más volt, mint
versenyzési lehetôséget biztosítani a bunyósoknak, egyúttal a sportág népszerûsítése régiónkban. Ezen az estén balatonfûzfôi, veszprémi, várpalotai, gyôri és
persze celldömölki versenyzôk mérkôztek egymás ellen. A celli színeket elôször
Polák Tamás képviselte, aki a második
menetben K. O.-val verte a fûzfôi Horváth
Pétert. A következô mérkôzés az ökölvívóké volt, ahol 80 kg-ban a gyôri Orsós

SZALAY (Kullman) összetételû csapat harcolta ki a gyôzelmet, a két gólt Gyôrvári
és Kocsis szerezte. A 34. fordulóból elôrehozott záró mérkôzés tulajdonképpen
bosszantó eredménnyel zárult Tapolcán,
mert a 2-2-es döntetlent hozó találkozón
büntetôt hibáztunk, illetve a hazaiak
egyenlítô találata a hosszabbítás utolsó
pillanataiban esett. A mérkôzésen a Horváth M. (Tóth A.) – Kovács (Gyôri), Gyôrvári, Szabó, Györkös – Szalai, SZILÁGYI (Kazári Á.), BABICS, HORVÁTH Á., PUNGOR –
Szalay összetételû csapat lépett pályára,
mindkét gólt Pungor szerezte. Ôsszel is
döntetlent játszott egymással a két csapat, akkor is és most is gyôzelmi esélyt
szalasztott el az együttes. A bajnokság
részletes értékelésére lapunk következô
számában kerítünk sort, elôzetesen csak
néhány megjegyzés. A bajnokság ôszi és
tavaszi szezonja szinte hihetetlen eredGábor pontozással bizonyult jobbnak a
hazai Tóth Károlynál. A harmadik celli
versenyzô, a thai-boxos Kóbor Gergô
volt, aki a gyôri Rozs Tibort a második
menetben K. O.-val verte úgy, hogy ellenfelének álla 3 helyen tört el. Ôt követte Major Csaba és a gyôri Eck László küzdelme, ahol az utcai harcban is jeleskedô
Eck pontozással verte Majort. A gála végén következett az est fômérkôzése, melyet a veszprémi Biczi Károly a WPKC interkontinentális bajnoka vívott a hazai
színeket képviselô Németh Istvánnal.
A küzdelem a második menetben ért véget, és nem kis örömünkre Németh K. O.val gyôzte le ellenfelét. A gála rendezôje, Kajdi János elégedett a versenyzôk
teljesítményével, mint mondta, körülbelül ezt várta tôlük. A sportág szerelmeseinek megnyugtatására azt is elmondta,

ményességi különbözôséget mutat a Cell
vonatkozásában, ôszi teljesítményének
tavaszi megismétlésével a kiesést éppen
hogy elkerülte volna a csapat, fordítva, a
tavaszi teljesítmény megduplázásával a
dobogó harmadik! helyéért lehetett volna
éles küzdelembe menni a három fürdôvárosi csapattal (Hévíz, Bük, Sárvár) együtt.
A két NB I.-es gárda „amatôr” csapata
(ZTE, ETO) kilógott a bajnokságból, külön
párharcot vívtak, érdekesség, hogy az ETO
kétszer is megverte egy góllal a zalaegerszegieket, de mivel egyszer kikapott a
Hévíztôl és csinált néhány meglepô döntetlent, például emlékezetes meccsen a
Cell ellen, a zalaiak lettek a bajnokok. Már
a következô augusztus 9-én induló szezon
érdekessége lesz az, hogy a szombathelyi
Haladás második csapata milyen játékerôt
fog képviselni. Augusztus elejéig tehát
szünet, legalábbis a szurkolók számára,
hisz a szakvezetés számára adott a feladat, az új csapat összerakása és felkészítése remélhetôleg két jó félidôre.
»DOTTO

hogy tervezi újabb gálák megrendezését,
ám az idôpont és a helyszín még nem ismert. Reméljük, minél hamarabb kinyílik
újra a pofonosláda.
»CSUKA

Új

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
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Kustos Lászlóné, Major Tamás (fotó),
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Horváth Lajos (örökös tag)
hirdetésszervezô:

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

OLIMPIATÖRTÉNETI TOTÓ

✁

A Kemenesaljai Baráti Kör és a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár Olimpia anno címmel filmvetítést és beszélgetést szervez az
olimpiák történetérôl. A program idôpontja 2008. június 29., szombat
10.00 óra, helyszín a KMKK galériája. E rendezvényhez kapcsolódóan
jelenik meg az olimpiatörténeti totó, melynek megoldásai leadhatók
a mûvelôdési központban 2008. június 25-ig. Az eredményhirdetés és
a résztvevôk jutalmazása a június 28-i programon lesz majd.
1. Mikor rendezték az elsô újkori olimpiát?
1. 1894
2. 1896
X. 1898
2. Ki volt az elsô magyar olimpiai bajnok?
1. Hajós Alfréd
2. Halmay Zoltán
X. Bauer Rudolf
3. Ki alapította a Magyar Olimpiai Bizottságot?
1. Kellner Gyula
2. Hajós Alfréd
X. Kemény Ferenc
4. Hol rendezték az olimpiát 1900-ban?
1. Párizs
2. London
X. Athén
5. Melyik megrendezett olimpiákon nem vett részt Magyarország?
1. 1912, 1984
2. 1920, 1984
X. 1948, 1984
6. Hány olimpia maradt el a világháborúk miatt?
1. kettô
2. három
X. négy
7. Ki jelenleg a magyar sport legfiatalabb olimpiai bajmoka?
1. Egerszegi Krisztina 2. Ónody Henrietta
X. Czigány Kinga
8. Hányszoros olimpiai bajnok Darnyi Tamás?
1. kétszeres
2. háromszoros
X. négyszeres
9. Hány olimpiai aranyérmet nyertek eddig a magyar sportolók?
1. 110
2. 135
X. 161
10. Hol nyertük a legtöbb aranyérmet eddig egy olimpián?
1. Helsinki (1952)
2. Tokió (1964)
X. Barcelona (1992)
11. Melyik sportágban nyert olimpiát Németh Angéla?
1. kosárlabda
2. torna
X. atlétika
12. Ki vett részt a magyarok közül a legtöbb olimpián?
1. Gerevich Aladár 2. Gyarmati Dezsô
X. Kovács Pál
13. Melyik olimpián lôttek le izraeli sportolókat arab terroristák?
1. 1968. Mexikó
2. 1972. München
X. 1976. Montreal
+1: Ki nem volt tanítványa Németh Pálnak, a világhírû Dobópápának”?
1. Kiss Balázs
2. Gécsek Tibor
X. Tánczi Tibor

BAKONY TOURS
UTAZÁSI IRODA
8500 PÁPA, Fô TÉR 12.
BEJEGYZÉSI SZÁM: R02068/2000.

Rijeka–Opatija
LÁTOGATÁS A HORVÁT TENGERPARTON – JÚLIUS 11–12.
Utazás: légkondicionált luxus autóbusszal. Útvonal: Pápa – Celldömölk – Sárvár –
Szombathely – Rijeka – Opatija és vissza. Indulás: 23.00-kor Pápa Fô térrôl. Celldömölkön felszállás 23.30-kor. Utazás kisebb pihenôkkel az egykori magyar
tengeri kikötôbe, Rijekába, korábbi nevén Fiuméba. Felkeressük a nyüzsgô rijekai gyümölcs- és halpiacot, a Baross hajókikötôt. Városnézés: Korzó, Városkapu, Római kapu, Kormányzói palota, Dóm, a Trsat-vár és a Ferences templom
megtekintése. Délután felkeressük Opatiját – magyar elnevezés szerint Abbáziát – a Monarchia híres üdülôhelyét. Sétálunk a mediterrán hangulatú pálmafás, leanderekkel és rózsákkal díszített tengerparton, a Ferenc József sétányon,
a bazársoron Megcsodáljuk a patinás szállodákat, parkokat, szobrokat és szökôkutakat. Délután strandolás az üdülôhely legszebb részén, Jetski, banán, vízisí stb. lehetôségek. Maradandó élmények után hazaindulás az esti órákban.
Érkezés Celldömölkre az éjszakai órákban. Részvételi díj: 10.900 Ft/fô

Jelentkezés és információ: 06/70/338-9880 telefonszámon
14

Új Kemenesalja » 2008. 06. 13.

Vidám gyermeknap a ligetben
A celldömölki Városi Általános Iskola szervezésében egész napos program várta a
gyermekeket május 31-én a ligetben. Délelôtt elsôsorban a sporté volt a fôszerep.
Labdarúgás, szivacs-kézilabda és sorversenyek várták a diákokat a mûfüves, illetve
az edzôpályán. A legnépszerûbbnek azonban a vízifoci bizonyult, folyamatosan váltották egymást a csapatok. A sport mellett
délelôtt a városi önkéntes tûzoltók vonzották a legtöbb érdeklôdôt. Nemcsak a tûzoltóautót „tesztelhették” a gyerekek, de
úgynevezett tálcatûz-oltásban is részt vehettek, valódi tûzoltó felszerelésben. E
mellett a motoros rendôr-, illetve a mentôautó-bemutató is népszerûnek bizonyult.
A labdarúgó pálya mögött pedig a festéklövészet vonzott sok érdeklôdôt. Délután
13 órától a színpadon is beindult az élet.
Folyamatosan váltották egymást a városi
általános iskola tanulói. A kilátogatók láthattak bábelôadást, show-táncot, mazsorett csoportokat. Felléptek az Energy
Dabaston ifjú táncosai is, sôt a Black Tigers
elôadásában profi rock and roll táncot is
láthatott a nagyszámú nézôsereg. A színpad maratoni programját a Megasztárban
feltûnt Palcsó Tamás zárta.
A rendezvény teljes szervezését Janics Zita
vállalta magára, aki elmondta, hogy a szülôi munkaközösségi bál bevételébôl finanszírozták a gyermeknapi programot, amihez a sági tagiskola, és a celldömölki önkormányzat is hozzájárult egy bizonyos
összeggel. Janics Zitát a Városi Általános Iskola igazgatója, Baloghné Danka Adél is
nagyban segítette a szervezésben, és a
pedagógusok is nagy lelkesedéssel vették
ki részüket a rendezvény lebonyolításában.
A gyermeknap elérte célját, nagyon sokan
látogattak ki a ligetbe, és vettek részt aktívan a különbözô programokban. Nemcsak a gyerekek, hanem a szülôk is jól
érezték magukat ezen a vidám eseményen.
»hp
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VONZÓ MEGTAKARÍTÁSOK,
OLCSÓBB HITELEK,
KEDVEZMÉNYES SZOLGÁLTATÁSOK

A friss sütemények mestere

50

NAPIG

AZ 50 ÉVES
RÉPCELAK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET CELLDÖMÖLKI,
OSTFFYASSZONYFAI ÉS VÖNÖCKI KIRENDELTSÉGÉNÉL.

Például:
– Az újként váltott TAKARÉK SZÁMLABETÉT
kamatprémiuma +1%*.
– A kötetlen felhasználású SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖK
kamatkedvezménye 6%**.
– INGYENES Internet banki szolgáltatás.
A további akciós lehetôségekrôl
munkatársaink adnak felvilágosítást!
Akciónk 2008. június 1-jétôl július 20-ig tart!
Celldömölk I., Kossuth L. u.18.
☎/Fax: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1.
☎/Fax: 95/420-507

Ostffyasszonyfa,Kossuth u.60.
☎/Fax: 95/394-005
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b.
☎/Fax: 95/485-010

PÉKÁRU MINTABOLT
9500 Celldömölk, Pápai út 27.

PIZZA HETEK ÜZLETÜNKBEN:
Pizza tészta paradicsom szósszal
Leveles tészta (réteslap)
Kelt tészta túrótöltelékkel, mazsola nélkül

200 Ft/db
130 Ft/db
200 Ft/db

TART TOVÁBBRA IS KARTON AKCIÓNK:
Wewalka pékáru
Krémes
Kardinális

490 Ft/karton
490 Ft/4 doboz
490 Ft/4 doboz

Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat!
*EBKM: 7,19–8,80%
** THM: 12,98%-TÓL

Wewalka Kft.
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F É R F I

D I V A T

Celldömölk, Koptik Odó u 1.
Tel.: 06 30/9692-003, 06 30/6503-513
Nyitva: 8–12-ig, 13–17-ig, szombaton 7–11-ig

Üzletünkben kaphatók 48–62-es
méretig kiváló minôségû öltönyök,
zakók, nadrágok, valamint nyakkendôk, ingek, kiegészítôk.

Divatsarok
TINI- ÉS GYEREKRUHA ÜZLET

Celldömölk, Vasvári Pál utca 10/B. – A bölcsôdével szemben

122–176-os méretig kínálunk kiváló
minôségû magyar termékeket.
(Mikka, GreenApple, MissB, Gaia, Mikita, Chipi&Chips)

Patyolat átadás-átvétel az üzletben.

Ünnepségekre fehér blúzok, ingek,
kardigánok, poncsók
valamint 158–164-es öltönyök kaphatók.
Fokozatosan bôvülô, megújuló, kisszériás
árukészlettel várjuk Önöket, akár egyéni
igényeket is kielégítve.

PATYOLAT-SZALON Celldömölkön

Üzletünkben Siesta cipôk illetve szandálok
18–35-ös méretig 10–30%-os
árengedménnyel kaphatók.

Nyári kínálatunk:
rövid újjú ingek, pólók, rövidnadrágok, térdnadrágok.

Átadás–átvétel vállalása a Gentlemen's
FÉRFI DIVATÁRU BOLTBAN
Vállalunk:
• Darabáras mosást
• Gépi mosást szalonban
• Fertôtlenítô mosást orvosi rendelôk részére
• Vegytisztítást lakosság és közület részére

Várjuk kedves vásárlónkat!
Celldömölkön a Sági u. 43. sz. alatti
15 lakást, 7 garázst és 1 irodát tartalmazó
társasházban garázsok még eladók:

14,35 m – 16,62 m
1.832.495 – 2.122.375 Ft.
2

(AZ AKCIÓ JÚNIUS 4-TÔL JÚNIUS 30-IG TART)

Üzletünk újdonságaként
termékeket is kínálunk.
Megközelíthetôségünk: a nagytemplomtól nem messze,
a Vodafone és a mezôgazdasági bolt közti átjárón.

Nyitva: H–P: 10–17.30 • Ebédszünet: 13–14, SZ: 9–12

Caffé Löli
CELLDÖMÖLK, DR. GÉFIN

Információ:
Bíró Friderika
06 70/319 8781

TÉR 1.

2

Érdeklôdni:
95/422-493, 70/317-4194

Kedves Focirajongók!
Az EB ideje alatt látogassanak el a Caffé Lölibe, ahol
nagyképernyôs tévénken kísérhetik figyelemmel a mérkôzéseket, akár a teraszon ülve is!
Baráti társaságoknak minden 4. korsó Soproni sör mellé ajándék fokhagymás pizzakenyér jár. A család többi tagja a 20 féle
CARTE D’OR fagylaltkehely közül választhat. CARTE D’OR fagylaltjaink már tölcsérben is kaphatók. A kisgyermekeket játékokkal, könyvekkel felszerelt játszósarokkal is várjuk!

PARTNERÜNK A CELLDÖMÖLKI LAKBER ÁRUHÁZ!

