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» 15 éves a falu-
gazdász-hálózat 3.

» Megyei kitüntetés
Fonyó Józsefnének 5.

» Élménypark 
a Ság hegyen 6–7.

» Gyôztes meccsek 
a kéziben 12.

A (megkésett)
tavasz hírnöke
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2009-ben is szeretettel állunk minden gépjármûtulajdonos rendelkezésére,
gépjármûveik kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!

Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai.
Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

• SHOP szolgáltatások

• Online telefontöltési lehetôség

• Autópálya-matrica eladás

• Bankkártyás fizetési lehetôség

TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös,

E 85-ös benzin
és diesel üzemanyagok valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron!

Rezgônyárfa
É T T E R E M

Celldömölk, Kossuth L. u. • Tel.: 06 95/420-200

Napi menüink információját a RádióCellben,
a heti, étjegyes étrendet (450 Ft/menü)

napi elosztásban a Tv-Cell képújságjában kísérhetik 
figyelemmel kedves megrendelôink!

A telefonon megrendelt ebéd kiszállítása ingyenes!

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGTISZTELTEK BENNÜNKET MEGRENDELÉSEIKKEL!H É T F Ô N  I S  N Y Í T V A T A R T U N K !

MEGNYITOTTUNK!

FRISS BAROMFI HÚSBOLT 
a Platán presszó (Füstös) melletti üzletben.

Celldömölkön, a Szentháromság téren.

Tiszta, igényesen kialakított szép 
környezetben vásárolhatja meg a mindennapi

fôzéshez szükséges bartomfi termékeket.

Rugalmas nyitva tartással, 
udvarias kiszolgálással állunk az Önök rendelkezésére.

Megbízhatóan friss

csirke | pulyka | kacsa | liba
termékeinkkel várjuk kedves vevôinket!
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Március 1-jén múlt 15 éve, hogy újjáalakult
a falugazdász-hálózat. Ennek apropóján
beszélgettünk dr. Hollósy István falugaz-
dásszal a hálózat feladatáról, az aktuális me-
zôgazdasági munkákról, az állami támoga-
tásokról.

» Összefoglalná röviden a falugazdász-há-
lózat történetét?
– Annak idején, amikor az 1800-as évek má-
sodik felében létrehoztak különbözô gazda-
sági felügyelôi posztokat, azzal a céllal jöttek
létre, hogy a gazdálkodóknak átadják a leg-
modernebb ismereteket. Ez megmaradt
1948-ig, ezt akarta a kormányzat ezelôtt 15
évvel, 1994-ben feléleszteni. Elsôdleges do-
log volt kezdetben a gazdák mindennapos fel-
keresése, tanácsadás, a 15 év alatt azonban
gyökeres változáson ment keresztül a falugaz-
dász tevékenység, hiszen egyre inkább ható-
sági munkává kezd válni: egyik oldalról segí-
ti a törvények betartását, hisz sok változás tör-
tént az agráriumban fôként az uniós csatla-
kozás után, ezeken egy egyszerû gazdálkodó
segítség nélkül eligazodni nehezen tud. A je-
lenlegi feladatunk zömében az, hogy a gaz-
dákat pályázati lehetôségekhez segítsük. 
» Milyen pályázati lehetôségeket illetve ál-
lami támogatásokat tud említeni, és kik jo-
gosultak ezek igénybevételére?
– A falugazdász körzetemben (16 falu) kb.
500 gazdálkodó kap állami támogatást – ez
a földalapú támogatás. De kaphatnak a
gazdálkodók kvótához kötött támogatást is
(pl. vágási támogatás a hízott bikákra), ami
uniós pénzbôl kerül kifizetésre. Ez az Unió elô-
nye, hogy a viszonylagosan nyomott árak
mellett a jövedelmet a gazdálkodók a támo-
gatásokból szerezhetik meg. Van a terület-
alapú földhasználati támogatás, ezt nem a
terület tulajdonosa kapja, hanem a haszná-
ló, aki mûveli a területet. 
Az állattartásnál az anyatehén-támogatást
említhetném, ennek ellenére, hogy van
ilyen támogatás, mégis gyérül az állomány,
igaz, hogy csak a húshasznú vagy a kettôs
hasznosítású állatokra kaphatnak támogatást
a gazdálkodók. Példaként említem, hogy a
régi magyartarka kettôs hasznosítású, a fe-
kete csak tejhasznú. Egy gazdálkodónál mi-
nimum három tehénnek kell lenni vagy az-
zal egyenértékû növendékállatnak, hogy ezt
a támogatást megkapja. 
» A hosszúra nyúlt téli idôjárás ellenére is
meg kell kezdeni a tavaszi munkákat.
Mennyit késik a vegetáció?
– Meg kellene kezdeni, de nem lehet. Sem
a kiskertekben, sem a nagyobb szántóföldön
nem tudnak érdemi munkát végezni, és ez
utóbbi a nagyobb gond. Ilyen talajnedves-

ség mellett nem lehet rámenni a talajra. Vi-
dékünkre ugyan kevésbé jellemzô a gyümöl-
csös, de ott talán meg lehet kezdeni a mun-
kákat. A szôlômetszést esetleg el tudják kez-
deni a gazdák, a lemosó permetezéseket el
tudják végezni. Másik óriási gond a csapa-
dék mellett, hogy hideg van. A csírázáshoz
megfelelô hômérsékletre is szükség van. 1-
2 fokos hômérséklet mellett a borsó, a mák,
a petrezselyem és a hagymafélék tudnak csí-
rázni. A paradicsom, paprika érzékenyebbek,
magasabb hômérsékletre van szükségük a
csírázáshoz, de idén a gazdák elfelejthetik a
szabadföldi vetést, valószínûleg csak palán-
táról nevelhetnek növényeket. Az idei tavasz
nagyon megkésett, rossz esetben az törté-
nik, hogy tavasz nélkül jön a hôség. Ez a nö-
vények szempontjából nagyon kedvezôtlen,
hiszen a hirtelen forróságban fölmagzanak
a saláták, a spenót, sóska. 
Visszatérve a szôlôre: fele meg van metsz-
ve, a talajhoz még nemigen nyúltak hozzá,
nem bontották ki, a tápanyag-visszapótlás

Tizenöt éves a falugazdász-hálózat
sem történt meg. Kialakult egy rossz gyakor-
lat, hogy ezt inkább tavasszal végzik, pedig
– ha visszaemlékszünk – hosszúra nyúlt az ôsz,
ezt a munkát kényelmesen el lehetett vol-
na végezni. Sôt, a foszfor és a kálium ható-
anyagoknak minimum 90 napra van szüksé-
gük, hogy kifejtsék hatásukat. Amit ezután
pótolnak, 90 nap múlva, majd csak június-
ban tud valamit hasznosítani belôle a növény.
Nem beszélve arról, ha szárazság lesz. Ezért
lett volna jó elvégezni ezt a munkát ôsszel. 
» Mûtrágya vagy szerves trágya?
– Ez egy félreértelmezett dolog. Nem a táp-
anyagok mesterségesen elôállított változa-
tokat tiltja a biogazdálkodás sem, hanem a
különbözô kemikáliák használatát. Természe-
tesen a szerves trágya használata a legked-
vezôbb a talaj szempontjából. A szerves trá-
gya lehet istállótrágya, de lehet komposzt is.
Sajnos, a szarvasmarhatartás visszaszoruló-
ban van vidékünkön, néhány helyen foglal-
koznak csak nagyállattartással. A HUKE is hoz-
zájárul a szerves trágya elôállításához a kom-
posztálóval, de ezzel munka van, sokan ké-
nyelmi szempontból inkább nem használják.
Nagyon oda kellene figyelni a szennyvizek-
re is. Környezetterhelési díjjal büntetik, akik
nem kötöttek rá a csatornára, de falvakban
még mindig látni, hogy az utcára folyik a trá-
gyalé. Ezért van elnitrátosodva a talajvíz. 
» A kiskertek egyre inkább elsorvadnak,
ehelyett koncentrálódik a termelés…
– Ez az áruházláncok megjelenése miatt van.
Egész évben viszonylag kedvezô áron bár-
milyen zöldséget, gyümölcsöt lehet venni.
De a minôségük nem jó. Nem tudjuk, hogy
mit eszünk meg ezekkel. Elkényelmesedtek
az emberek. Amit az ember a kiskertjében
állít elô, tudja, hogy mit eszik, amit a boltok-
ban veszünk meg, nem tudjuk, honnan
hozzák, jó esetben rajta van a származási or-
szág, de hogy milyen vegyszereket használ-
tak és milyen mennyiségben, már nincs. 

»LOSONCZ ANDREA

B E S Z É L G E T É S  D R .  H O L L Ó S Y  I S T V Á N  F A L U G A Z D Á V A L

I S KO L A I  B E I R AT KO Z Á S O K
Minden évben nagy érdeklôdés kíséri az iskolai beíratásokat. A szülôknek és gyerme-
keiknek lehetôségük van a végsô döntés meghozatala elôtt az iskolákban iskola-elôké-
szítô foglalkozásokon és nyílt napon ismerkedni a leendô elsôs tanítókkal. Sokszor nem
könnyû a döntés, az iskolákban indítható osztályok és az ott dolgozó pedagógusok szá-
mát is befolyásolja. Az idén mindkét általános iskolánkban március 19-én és 20-án tör-
téntek meg a beiratkozások. Az elôzetes információk alapján a 2009–2010-es tanévet az
elsô osztályban összesen 175 gyermek kezdi meg szeptemberben. Celldömölki Városi Ál-
talános Iskola És Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: 86 fô, CVÁI-Sági Tagiskola: 24 fô,
CVÁI-Kemenesmihályfai Tagiskola: 6 fô, CVÁI-Kenyeri Tagiskola: 6 fô, CVÁI-Nagysimonyi
Tagiskola: 3 fô. A 14 település intézményfenntartó társulásában mûködô iskolában az in-
dítható osztályok számáról március végén fog dönteni a Társulási Tanács. Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola: 50 fô. Az intézményben a fenntartó két osztály indításáról
döntött a jelenlegi egy osztály helyett.

»TMT
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Többen reménykedtünk, hogy majd talán
március 15-re szép tavaszi idônk lesz. Fôként
a verôfényes szombat után hittük, hogy a va-
sárnap is hasonlóan napsütéssel kényeztet
bennünket, de nem így lett. Változékony,
szeles, felhôs-esôs idôjárásra váltott március
15-e. Az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharcra való emlékezés az idôjárással da-
colva méltó módon zajlott. A Himnusz el-
hangzása után Vörösmarty Mihály: Szabad

sajtó címû verse hangzott el. Majd Fehér
László, a város polgármestere Kossuth-idé-
zettel kezdte ünnepi beszédét: „Ne civakod-
junk afölött, hogy mik voltunk: egyesüljünk
arra, aminek lennünk kell.” A citátum most
is érvényes voltára hívta fel a figyelmet, va-
lamint arra, hogy jelenünkben nem a nem-
zeti függetlenség kivívása a feladatunk, nem
a polgári Magyarország megteremtése, hi-
szen független állam vagyunk az Európai
Unióban. Megemlítette a nemzeti trikolort,
mint a magyarság szimbólumait: a piros-fe-
hér-zöldet, mint az erô, hûség és remény jel-
képét, melyek máig érvényesek. Beszédét
egy szintén Kossuth-idézettel zárta: „Jó
szerencsében hazafinak lenni csak könnyû
kötelesség, a balszerencse csapásai közt s
a kilátások kétségei mellett hazafiságban
meg nem rendülni magasztos polgárerény.”
Feladatunk pedig, hogy az erôs Magyaror-
szág megteremtése érdekében összefogjunk. 
Az ünnepi beszéd elhangzása után a Ke-
menesalja Néptánccsoport táncával 1848
hangulatát idézte meg, majd egy Petôfi-

Ebben az évben elsô alkalommal már-
cius 10. és 13. között szervezett véradást
a Vöröskereszt Celldömölki Szervezete.
A véradás tapasztalatairól számol be la-
punknak Mátis Katalin titkár.
– A vér és az élet összefüggése az em-
beriség számára egyértelmû. A társada-
lom biztonságához hozzátartozik a gyó-
gyító, életet mentô vér. Fel kell ismer-
nünk, hogy nélkülözhetetlen szükség-
letrôl van szó, melynek fenntartásáért
az egész társadalom, minden egészsé-
ges ember egyaránt felelôs. Sajnos az
év elsô véradására nagyon kevesen jöt-
tek el, átlagosan napi 50 fô alatt, közü-
lük is sokan egészségügyi problémák

miatt el lettek utasítva.  Két év óta rend-
szeres a véradók számának csökkené-
se. Szeretném megemlíteni a Cellkomp
Kft.-t, ahol mindig maximálisan mellénk
álltak, beengedtek bennünket, s ahol a
helyi véradók mellett sok vidéki dolgo-
zóra is számíthattunk. A 2007-es évhez
viszonyítva 2008-ban közel 100 véradót
vesztettünk, s ez a szám 2009-ben
csak emelkedni fog. Tudom, hogy szin-
te minden családot érint valamilyen for-
mában a gazdaság romlása, de ez nem
indokolja az összetartás hiányát. Szeret-
ném megköszönni minden véradónknak
áldozatkész segítségét. 

»TAKÁCS M. TÜNDE

MEGEMLÉKEZÉS ALSÓSÁGON IS

Alsóságon is megemlékeztek az 1848–49-
es forradalom és szabadságharcról, az al-
sósági tagiskola épületén található Berzse-
nyi Lénárd dombormû elôtt. Az ünnepsé-
gen részt vettek városunk, az alsósági vá-
rosrész képviselôi, valamint az alsósági
tagiskola pedagógusai és tanulói.

Összefogás a jövô záloga

K E V É S  A  V É R A D Ó

FÓRUMON A VÁLSÁGRÓL 
Szabó Lajos országgyûlési képviselô, a
parlament költségvetési bizottságá-
nak alelnöke Válságstratégia címmel
lakossági fórumot tart 2009. március
27-én (pénteken) 18 órakor a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és Könyv-
tárban. A politikus a hazánkat is érin-
tô gazdasági világválság kezelésének
módjáról, a kormány válságstratégiá-
járól tart tájékoztatót.

a 11-es hagyományôrzô huszárbanérium is 
részt vett az idei megemlékezésen

vers hangzott el a Soltis Lajos Színház tol-
mácsolásában. 
A koszorúzások következtek: Vas Megye
Közgyûlésének nevében Kovács Ferenc elnök
és Horváthné Stukics Erzsébet képviselô,
Celldömölk Város Önkormányzata nevében
Fehér László polgármester és Baranyai Atti-
láné dr., a város jegyzôje, az MSZP Kemenesal-
jai Szervezetének nevében Lengyel László és
Zsámboki Zoltán, a FIDESZ–MPSZ helyi szerve-
zete nevében Horváth Melinda és Kiniczky Ist-
ván, az SZDSZ nevében Stangl Sándor és Finta
Krisztián, az MDF nevében Smidéliusz Móni-
ka és Szita Antal, a KDNP nevében Hetényi
Endre és Mester Miklósné, a Kisgazda Polgá-
ri Szövetség nevében Zsolnai István és Keresz-
tes Ferenc, a Jobbik Magyarországért Mozga-
lom helyi csoportja nevében Németh Zoltán
a Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület
Kemenesaljai Csoportja nevében Lukács Er-
zsébet és Ábrahám Ferenc, a Fidelitas helyi
szervezete nevében Szûcs Dávid és Nagy Ka-
talin koszorúzott.
Az Ádám Jenô Zeneiskola fúvószenekara
elôadásában hangzott el a Szózat, majd a
jelenlévôk a temetôben lévô szabadság-
harcosok sírjára helyeztek el koszorút.

»LOSONCZ ANDREA
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» Hogyan és hol kezdôdött a pályafutása?
– Egyházashetyén nôttem fel. A gyerekek
iránti szeretet már korán kialakult bennem,
óvónô szerettem volna lenni. A sors úgy
hozta, hogy pályafutásom alatt mindig is

gyerekekkel foglalkoztam, de nem egé-
szen úgy, ahogy azt elképzeltem. A pályám
1968-ban a pápai Gróf Esterházy Kórház
csecsemôosztályán kezdtem csecsemô- és
gyermekápolóként. Kilenc évet töltöttem

el azon a munkahelyen. Kezdetben nôvér-
szállón laktam, majd miután férjhez men-
tem, és megszületett a fiam, bejárós let-
tem. 1977-ben kerültem át ide, a 2. szá-
mú körzeti gyermekrendelôbe Ádám dok-
tornôvel. Ô hívott magával, amikor biztossá
vált, Limpár úrnak sikerült elérnie, hogy
Celldömölknek legyen két gyermekkörze-
ti rendelôje. 
» Melyek voltak a legemlékezetesebb pil-
lanatok?
– A doktornôvel hosszú idôt töltöttünk itt
el. Nemcsak munkatársi, sokkal bensôsé-
gesebb kapcsolat fûzött össze bennünket.
Amikor tudomást szereztem a betegségé-
rôl, nagyon megviselt. A legkedvesebb pil-
lanatok pedig a munkám során, amikor
láttam/látom, hogy meggyógyult a kis-
gyermek: aki egyik nap még elesetten, be-
tegen jött ide, másnapra eleven, egész-
ségtôl viruló kisördöggé vált.
» Mit szólt a kitüntetéshez?
– Én eddig még soha nem kaptam sem-
milyen elismerést. Nem is azért dolgoztam,
hanem mert mindig is szerettem a mun-
kámat, és mindenkin igyekeztem segíte-
ni. Éppen ezért nagyon meghatott, hogy
valaki rám is gondolt a kitüntetés kapcsán. 

A celldömölki kistérségbôl kitüntetést ve-
hetett még át Uti Tiborné nyugdíjas köz-
tisztviselô Jánosházáról és a Pannónia
Racing Kft. Ostffyasszonyfáról. »LA

Megyei kitüntetés március 15. alkalmából

Mozgássérültek közlekedési kedvezményei

Március 15. alkalmából Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke a vépi ün-
nepi megemlékezésen adta át a közgyûlés által javasolt 2009. évi kitüntetéseket.
Celldömölkrôl néhai Tima Lászlót posztumusz a közgyûlés Vas Megye Önkormány-
zata Szolgálatáért Oktatási tagozata elismerésben részesítette, valamint Vas Me-
gye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi tagozata elismerés-
ben részesítette Fonyó Józsefnét, a celldömölki 2. számú gyermekkörzet gyermek-
ápolóját, asszisztensét. Vele ebbôl az alkalomból beszélgettünk.

Minden évben a Celldömölki Polgármes-
teri Hivatal Közigazgatási Osztályán jelent-
kezhetnek azok a mozgáskorlátozott
személyek, akik szeretnék a számukra
megítélhetô valamely kedvezményt
igénybe venni. Hogy melyek ezek a
kedvezmények, és mely feltételeknek
kell megfelelni, arról Enyinginé Dr. Batári
Borbála aljegyzôtôl kaptunk bôvebb fel-
világosítást.

– Súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményeirôl kormányren-
delet rendelkezik, melynek megállapítását
jegyzôi hatáskörbe utalta. A rendelet há-
rom támogatást nevesít: a személygépko-
csi szerzési támogatást, a személygépko-
csi átalakítási támogatást és a közlekedé-
si támogatást. Mindhárom esetben vannak
közös feltételek, amelyeket teljesíteni
kell: súlyos mozgáskorlátozott személy
tömegközlekedési eszközt önerôbôl nem
tud igénybe venni; életvitele nem ágyhoz

kötött; mozgásszervi betegsége miatt
közlekedôképességének minôsítése so-
rán pontjainak száma 7 vagy több; felté-
tele még, hogy az egy fôre jutó jövedelem
a mindenkori legkisebb nyugdíj 250%-át
ne haladja meg (ez jelenleg 71.250 forint).
A szerzési támogatás 7 évenként csak egy-
szer adható személygépkocsihoz, kerekes
székhez, segédmotoros rokkantkocsihoz. Az
átalakítási támogatás összege legfeljebb
30 ezer forint és szintén hétévenként ad-
ható. A közlekedési támogatás a közleke-
dés többletköltségeihez járul hozzá, mely-
nek alapösszege 7 ezer forint, de a külön-
bözô meglévô vagy hiányzó feltételek
mellett a többszöröse, vagy a fele is lehet
ez az összeg.
» Hányan jogosultak ezekre a kedvezmé-
nyekre?
– A 2008-as évben 161 személy adta be
kérelmét közlekedési támogatásra, közü-
lük 133 fônél állapítottak meg hétezer fo-
rintot, a többinél magasabb összeget. A 24

szerzési támogatás-kérelembôl – pedig
heten kaptak támogatást. Átalakítási ké-
relem már évek óta nem volt.
– Nemrég kaptunk egy felhívást a Magyar
Máltai Szeretetszolgálattól, e szerint kiír-
tak egy pályázatot idôs személyek számá-
ra otthonukban elvégezendô akadály-
mentesítô felújítások elvégzésére. Ez a pá-
lyázat elôírja, hogy csak azok kaphatnak tá-
mogatást, akik már ellátásban részesülnek
(pl. szociális étkeztetés, házi segítség-
nyújtás). Esetükben a pályázatot az ôket el-
látó gondozási egységgel együttmûkö-
désben kell beadni.
Szeretném még megemlíteni, hogy a pol-
gármesteri hivatalban munkatársaimmal
együtt készségesen állunk az ügyfelek ren-
delkezésére. A fent felsorolt információk
nem teljes körûek, de minden felvilágosí-
tást meg tudunk adni, ha befáradnak
hozzánk a hivatalba.

»TAKÁCS M. TÜNDE

fonyó józsefné 32 éve dolgozik a 2. számú gyermekrendelôben
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Kemenes Vulkánpark a Ság hegy lábánál
A legutóbbi Új Kemenesaljában vázlato-
san bemutattuk városunk közeljövôben
megvalósítandó nagy projektjeit. A mos-
tani, illetve a következô lapszámokban
külön-külön vesszük górcsô alá az egyes
fejlesztéseket, remélve, hogy írásainkkal
sikerül kellô tájékoztatást nyújtanunk az
érdeklôdô városlakóknak.

A sort a Kemenes Vulkánparkkal kezdjük. Ez
a pályázat a Nyugat-Dunántúli Operatív
Programnak arra a témára lett benyújtva,
mely a természeti értékeken alapuló aktív
turisztikai programok fejlesztését támogat-
ta. Az elnevezés természetesen elôre vetí-
ti, mirôl is van szó. A természeti érték ma-
ga a Ság hegy, a vulkán, az aktív turisztikai
termék pedig annak interaktív bemutatása.
A látogatók mindinkább vonzódnak a termé-
szet egyedi látnivalói iránt. Már sokan a vul-
kán szó hallatán egy bizarr, félelmetes ter-
mészeti folyamatra gondolnak, ami önma-
gában alkalmas az érdeklôdés felkeltésére.
Ezt az érdeklôdést ma már nem lehet egy-
szerû statikus programokkal, kiállításokkal ide
vonzani, korunkban elengedhetetlen az in-
teraktivitás, a látványos elemek felhaszná-
lása, hogy a látogató át tudja élni a termé-
szeti folyamat lényegét, annak élményét.
Fontos azonban szem elôtt tartani, hogy ez
nem mondhat ellent a hitelesség és szak-
szerûség alapvetô követelményeinek. Erre
garancia az, hogy a park alapötlete és

megvalósíthatósági tanulmánya dr. Harangi
Szabolcs és Lukács Réka geológusoktól szár-
mazik.
A teljes program az Ôrségi Nemzeti Parkkal
kötött konzorciumi megállapodás szerint ke-
rül végrehajtásra. Legnagyobb értékû eleme
a park központi épülete a város projektré-
sze, a Ság hegyen lévô múzeumépület fel-
újítása, az épület körül egy kôpark és játszó-
kert, illetve a megújuló tanösvény a Nem-
zeti Park vállalása és feladata. 
Ismerkedjünk meg egy kicsit ezzel a közpon-
ti épülettel: a mintegy 1100 m2 hasznos alap-
területû épület a lebontott TIG-telep hegy-
hez legközelebb esô egyhektárnyi terület-
részén épülhet meg. Olyan sokat sejtetô ter-
mek alkotják az épületet, mint pl. a
Verne-kabin, melyben vizuális kirándulás te-
hetô a Föld belsejébe, vagy a Vulkán szín-
ház, ahol átélhetjük egy kitörés látványos él-
ményét. A vulkáni mûködés és pusztítás
megismerését szolgálja a Tûzhányó és Vul-
kán-horror terem, az önálló játéklehetôség
helyszíne lesz a Felfedezô terem, ahol a lá-
togatók maguk is építhetnek tûzhányót, kô-
zeteket és ásványokat foghatnak kézbe, be-
lekukkanthatnak a mikroszkópba, megnéz-
hetik, hogy mi van egy kôzet belsejében. 
Ennek az épületnek a tervezôjét a város nyílt
építészeti tervpályázaton választhatta ki.
A pályázati kiírás december végén jelent
meg, olyannyira felkeltve az építészek ér-
deklôdését, hogy a március 2-i beadási ha-

táridôvel 44 érvényes pályázat érkezett.
A pályázóknak a megadott helyiséglista és
helyszínrajz szerint kellett megtervezniük az
épületet, alaprajzokat, homlokzati rajzokat
és látványterveket mellékelve. A pályázat tit-
kos volt, tehát a végsô sorrend kialakulását
rögzítô jegyzôkönyvek lezárását követôen ke-
rült sor az addig csak sorszámozással ellá-
tott tervek beazonosítására. A zsûri öt tag-
jából négy építészmérnök volt, a várost Fe-
hér László polgármester és Kiniczky István
képviselte, a Magyar Építész Kamara dele-
gálta Turányi Bence építészt, a Vas megyei
Építész Kamara delegáltja László Zsuzsanna,
míg a konzorciumi partnerünk U. Nagy Gá-
bort jelölte. Munkájukat szakértôk is segítet-
ték, többek között Harangi professzor úr és
Benkôné dr. Bagoly Teréz jogi szakértô. A há-
rom napon keresztül tartó értékelési folya-
mat eredményeként a zsûri egy elsô, egy
második és két harmadik díjat osztott ki. A to-
vábbiakban ezen terveket mutatjuk be,
elôre bocsátva, hogy a rendelkezésre álló ter-
jedelem csak ízelítôt tud nyújtani az anya-
gokból.
Az elsô helyezett tervet a budapesti Föl-
des és Társai Építésziroda Kft. készítette Föl-
des László Ybl díjas építész vezetésével, az
építész munkatársai Balogh Csaba és Tatár
Gönczi Orsolya voltak. Ezzel ôk kapnak le-
hetôséget az engedélyezési tervek elkészí-
tésére. A zsûri értékelô véleményét a záró-
jelentés rögzíti: 

az elsô díjas pályamûvet a budapesti székhelyû földes és társai építésziroda kft. készítette
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„Minden pályázat kereste az utat, mely a
hegy lábától a gyomrán keresztül a csúcsáig
vezetett. Mindenki kereste az épület helyét
a rendelkezésre álló területen. A gondolat,
mely kitûz egy tengelyt, ez segít rátalálni a
megfelelô irányra, kiváló irányzéknak minô-
sült. A telepítés tiszta kapcsolattal bír a köz-
lekedési rendszerekkel. Az épület ügyesen
nyit mind a hegy felé, mind a keleti irány-
ba tervezett további lehetséges fejlesztések-
re. A tájban az épület egy biztos pont, meg-
jelenése egyértelmûsíti funkcióját. A terv jól
ötvözi a ház és a vulkán fogalom találkozá-
sát. Stilizáltan megtalálhatóak benne a
magma és a bazalt motívumai, de mégis
emberi építmény marad. A pályamû belsô
szervezése maga a kaland, mely végigve-
zet és végig kísér azon az alapgondolaton,
amiért a park létesül. A funkcionális rend tisz-
tán mûködik, jól üzemeltethetô. A gazdasá-
gi rész kapcsolatában és kialakításában a
megfelelô helyre került. Az elôtér, fogadó-
tér alkalmas a kívánt szerep vállalására, kel-
lôképpen tágas és jók a forgalmi kapcsola-
tai. Ötletes gondolat a kiállító termeket egy
térbeli láncra fûzni, mely a hegyre tekintô
kilátó csattanóval végzôdik. Az épület eszen-
ciája ez a toronyszerû tér, ha túl terjengôs,
akkor vészesen szétesik, ha meg túl feszes-
re szabott, átérhetetlenné válik. Lényege a
benne lévô tubusok és üres terek aránya.
A zsûri véleménye szerint összességében
mûködésben, ötletességben, építészeti kul-
túrájában a legszimpatikusabb választ adta
arra a fogas kérdésre, melyre összesen negy-
vennégyen próbáltak válaszolni.” 
A második helyezett tervet a szintén bu-
dapesti székhelyû Kertész Építész Stúdió Kft.
készítette Bittó Annamária építész vezeté-
sével. Az ô bírálatuk a következô:
„A pályamû a természetben elôforduló
kristályszerkezetek, geometriai alakzatok, jel-
legzetes tér- és tömegformáló jelenségei-
nek, azok topológiai rendjének és törvény-
szerûségeivel keres kapcsolatot a hegy és a
tervezett épített környezet között. A jelleg-
zetesen analóg építészeti gondolat a bazalt-
orgonák struktúrájában találja meg azt az ins-
pirációt, amit az építészeti formálásban és
külsô-belsô tereiben követ. Pontosan látja a
szerkesztésben rejlô veszélyeket
– a határozottan behatárolt táj-
kertben és az abból kinövô épü-
letben végigvitt geometrikus rend
éppen a környezettôl való elkü-
lönüléssel teremti meg egy önál-
ló mû identitását. A kert itt az épí-
tészet szerves része, nemcsak
annak közvetlen környezete, a
kiállítási és közönségforgalmi te-
rekben megjelenô mellérendelô
viszony egy sajátos szövetszerû
térstruktúrához vezet, részben
korlátozva, ugyanakkor inspirálva
is ezzel a terekbe illeszthetô kiál-
lítási dramaturgiát.”

A megosztott harmadik díjat egyrészt a CET
BP. Kft. Csomay Zsófia és Nagy György, más-
részt a Haliman Kft. Budapest, Halmos And-
rás érdemelte ki. Az ô bírálatuk a következô:
„A tervezô ugyan nem hivatkozik a más pá-
lyázatokban többször is idézett Hamvas
Bélára, mégis ez az a mû, amiben a legtel-
jesebben és legérzékenyebben jelenik meg
ennek a sajátos Nyugat Pannon tájnak a szel-
lemisége. Az a finoman tagolt érzéki világ,
amiben még valamiféle klasszikus egység
van a természeti és a szellemi szféra között,
ahol a táj gondos megmûvelése összefügg
a szellem kimûvelésével. Gyönyörû a gon-
dolat – a visszanézés a hegyre. Egy valódi és
megnyugtató párbeszéd a kihûlt vulkán és
az ôt bemutató, értelmezô épület között. Ha
lenne bennünk ehhez mérhetô nyugalom,
ha nem keresne a figyelmünk harsányabb,
hivalkodóbb élményeket, talán lenne elég
idônk is elüldögélni itt, a szôlôvel befutta-
tott fal tövében.”
„A pályamûben megfogalmazott alap-
gondolat, hogy a nem hétköznapi funkció-
hoz nem hétköznapi formát társít, egyike
a kiállítási élményprogramból kiinduló vi-
selkedéseknek. A kortárs építészet magas
színvonalú példáit idézô javaslatban az
ikonszerû megjelenés megteremtése a ter-
vezô célja. Ezt az ikonszerûséget néha csak
egy lehelet választja el a direkt illusztrá-
ciótól, magában hordozva a groteszkké vá-

lás veszélyeit. A hegy – vulkán – láva ter-
mészeti képét megjelenítô épület önma-
ga is az élmény-dramaturgia része, mintegy
a kiállítás kiterjesztése közvetlen táji kör-
nyezetbe. Az organikusan amorf térszer-
kesztés adta lehetôségek egy többfelé nyi-
tott téri struktúrát eredményeznek, több
irányba megnyíló külsô-belsô kapcsolatot
tesznek lehetôvé. A vegyes, részben vas-
beton, részben acélszerkezetû ház megva-
lósítása csak rendkívül összetett, magas
technikai szinten képes a vágyott kép per-
fekt megjelenítésére.”
Azok számára, akik mélyebben érdeklôdnek
a téma iránt, a város honlapján (www.celldo-
molk.hu) találnak bôvebb információt, illetve
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és könyv-
tárban április végén szándékozunk egy kiál-
lítást és elôadást tartani nemcsak a díjazott,
hanem az összes pályázat bemutatásával. 

»DUMMEL OTTÓ

a második díjas pályamû a szintén budapesti kertész építész stúdió kft. munkája

a harmadik helyen osztozik a cet bp. kft és a haliman kft. budapest
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A Szeretettel vár minikönyv-sorozat
tagjaként 2500 példányban készült el
a Celldömölköt színes képekben be-
mutató kiskönyv, melynek dedikálá-
sára március 14-én került sor a Caffé
Löli kávézóban. A szerzô, Mészáros T.
László és a kiadó, a Foto Europa Kft.
munkatársai várták az érdeklôdôket,
akik a helyszínen is vásárolhattak a
könyvbôl. A kiadványhoz a Virágzó
Magyarországsorozat készült, Celldö-
mölköt bemutató DVD-t is csatoltak a
szerkesztôk. A szerzônek – saját el-
mondása szerint - fotózható látnivaló-
ban nem volt hiánya, így az eredeti-
leg 48 oldalasra tervezett könyvbôl
80 oldalas kiadvány lett, melyben
Celldömölk kulturális emlékei, épüle-
tei és terei mellett légi fotók és meg-
határozó rendezvényeinek jól elcsí-
pett pillanatai is felvillannak. A könyv
- felépítését tekintve – polgármesteri
köszöntôvel indul, amit régi celldö-
mölki képeslapok fotói követnek, vé-
gül, a lehetôségekhez mérten a ké-
pek négy évszak szerint mutatják be
a várost. A szerzô elmondta, rengeteg
pozitív élményt szerzett a fotózások
alkalmával, kedvencei közé tartoznak
a repülés közbeni, a szüreti felvonulás
alatti és a Ság hegyi bortúra alkalmá-
val átélt és lefotózott pillanatok. A vá-
ros részérôl a kiadvány megszületé-
séhez sok segítséget adó Gyuricza
Imre hozzátette, az eddigi visszajelzé-
sek rendkívül jók a könyvrôl, és to-
vábbi pozitívumként elmondható,
hogy az összes Celldömölkrôl készült
képet a város rendelkezésére bocsá-
tották a szerkesztôk, így azok felhasz-
nálhatók egyéb kiadványokhoz is.

»IHÁSZ ILDIKÓ

SZERETETTEL 
VÁR CELLDÖMÖLK

RÉZFÚVÓS HANGSZEREK TÖRTÉNETE
A KMKK ifjúsági hangverseny bérletének soros elôadására március 11-én került
sor. Ezúttal a Brass in the five nevû formáció szórakoztatta a felsô tagozatos ál-
talános iskolások és középiskolások alkotta közönséget. Az 1992-ben alakult kvin-
tett tagjai rézfúvós hangszereken játszanak, így trombita, kürt, harsona és tuba
szerepelt a megszólaltatott zeneszerszámaik között. Az elôadás során a diákkö-
zönség ezek egyedi hangzásvilágát és a rézfúvós hangszerek kialakulásának tör-
ténetét egyaránt megismerhette. A vidám dixielanddel induló mûsor emellett ze-
netörténeti kalandozást, interaktív játékot és közös zenélést is tartogatott az if-
júság számára.

»REINER A.

A magyar sajtó napja alkalmából közönség-
találkozót szervezett a KMKK Kresznerics Fe-
renc Könyvtára és a Kemenesaljai Berzse-
nyi Asztaltársaság. A március 13-i rendez-
vény vendége a celldömölki származású
Hegyi Nóra volt, aki jelenleg az RTL Klub
szerkesztô-riportereként tevékenykedik. 
Az est moderátora Németh Tibor könyvtár-
vezetô múltról, jelenrôl, jövôrôl egyaránt
faggatta Nórát. A pár éve még az Új Keme-
nesalja hasábjain cikkezô ifjú hölgy elmond-
ta, a szereplést és újságírást vitathatatla-
nul szülôföldjérôl vitte magával. A folyta-

tásban pedig már
gördültek az esemé-
nyek, melyekben a
Hoztam egy milliót
címû televíziós ve-
télkedô, a Színház-
és Filmmûvészeti
Egyetem és Vitray
tanár úr szerepe
elévülhetetlen. A
kezdetek mellett
természetesen a je-
len és az aktív mun-
ka is szóba került,
melynek illusztrálá-
saként archívum se-
gítségével Nóra tele-

víziós munkásságába is bepillantást nyer-
hettek a közönségtalálkozó résztvevôi.
Az egyik legnagyobb élményként szá-
mon tartott Szabó Magda-riport megtekin-
tése után érkezett el a beszélgetés fona-
la a közelmúlt nagy eseményéhez. Nóra
ugyanis tavaly decemberben a lipóti pszi-
chiátriai és neurológiai intézet bezárásának
problémájával foglalkozó kisfilmjéért
Hégetô Honorka-díjat vehetett át. A ren-
dezvényen jelenlevôk a díjnyertes alkotást
is megismerhették. 

»RA

A magyar sajtó napja a könyvtárban

F E L H Í V Á S
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár Kemenesi Kulturális Köz-
kincs címmel kistérségi kulturális
fesztivált és bemutatkozó vásárt
szervez 2009. április 25-én (szomba-
ton) 15.00 órától. Kemenesalja tele-
pülései, mûvészeti csoportjai és alko-
tó valamint civil szervezetei részére.
Jelentkezési határidô: 2009. április 15.
Bôvebb információ kérhetô a
95/779-301-es telefonon vagy a
kmk@cellkabel.hu e-mail címen.

hegyi (kovács) nóra az est moderátorával, németh tiborral beszélget
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Az 1848-49-es Forradalom és Szabadság-
harc tiszteltére nyílt kiállítás Az utódok em-
lékezete címmel a Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központ és Könyvtár galériáján, már-
cius 13-án. Pálné Horváth Mária intézmény-
vezetô köszöntôje után Kiss Gáspár
történelemtanár vette át a szót. Kiállítás-
megnyitó beszédét rendhagyó történelem-
óra keretében adta elô. Élményszerû tör-
ténelmi kalandozásában a forradalom és
szabadságharc hôseit, helyszíneit, ese-
ményeit vázolta fel, nem kis érdeklôdést
keltve a jelenlevô diákság körében. A he-
lyi gyûjtôk anyagaiból válogatott tárlat a
48-49-es eseményekhez kapcsolódó port-
rékat, eredeti és másolt dokumentumokat,
érméket és egyéb relikviákat tartalmaz.
Emellett a kor utóéletéhez köthetô irodal-
mi, képzômûvészeti dokumentáció is fel-
lelhetô a tárlókban. 
A kiállítás-megnyitó keretében került sor
a 30 kérdés a 30 éves városról címû, la-

punkban megjelent tudáspróba ered-
ményhirdetésére is, melynek nyertesei:
Jóna Anita, Balogh Lászlóné, Csizmazia
Katalin, Kiss Tamara, Kiss Ilona, Márkus
Lászlóné, Borsodi Sándor, Borsodi Sándorné,
Tóth Bence, Tóth Bálint, Sükösd József,
Városi Általános Iskola 5. a osztály

»REINER ANITA

Népviseletekbôl nyílt kiállítás a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdô konferenciatermé-
ben március 20-án. Bakó István, a fürdôt
üzemeltetô Városgondnokság vezetôjé-
nek köszöntôje után Ipsicsné Nagy Erzsé-
bet ajánlotta a megjelentek figyelmébe Há-
mori Sándor népviselet-gyûjteménybôl
válogatott kiállítását. 
Megnyitóbeszédében a gyûjtô életútját is-
mertetve elmondta, hogy kollekciója elsô
darabját, egy férfi székelykalapot még
1982-ben vásárolta. Azóta a gyûjtés szen-
vedéllyé vált, és odáig jutott, hogy ma már
százhúsz babát tud felöltöztetni. A nagy-
számú népviseletbôl 26 került a celldömöl-
ki kiállításra, melyek közt a Dunántúlról, a

Rábaközbôl és a Duna mentérôl származó
férfi, nôi, menyasszonyi és munkásruha ta-
lálható. Ezek mellett kalocsai, bácskai ru-
házatok is elôfordulnak a kiállított babákon. 
Mint azt a kiállító, Hámori Sándor el-
mondta, az újabb stílusú viseletek értékét
elsôsorban az elkészítésükben rejlô mun-
ka és a felhasznált alapanyagok drágasá-
ga adja. Az általa összegyûjtött értékes da-
rabok megtekintését pedig a következô
szavakkal ajánlotta a megjelentek figyel-
mébe: „Az a feladatunk, hogy álmodjuk a
jövôt, éljük a jelent, de ne feledjük a múl-
tat.” Az április 25-ig megtekinthetô tárlat
éppen a múltnak egy részét képezi.

»R. ANITA

» PROGRAMAJÁNLÓ
2009. április 2., 17.00 – Czirók Zoltán:
Végigdübörögtek felettünk a halál fuva-
rosai c. könyvének bemutatója a könyv-
tárban.

2009. április 3., 18.00 – Karácsonyi
László képzômûvész Spirális kacskaringó
– generátor és bolhafürdetô agregátor,
azaz becsavarodásgátló-gép címû kiállí-
tásának megnyítója a Kemenesaljai Mû-
velôdési Központ és Könyvtár galériáján.
A kiállítás április 23-ig látogatható. 

2009. április 4., 19.00 Ray Cooney:
A miniszter félrelép – bohózat 2 részben
a Kalocsai Színház mûvészeinek elôadá-
sában. A megváltott bérletek és páholy-
bérletek érvényesek az elôadásra. Belé-
pôjegy: 3.200, 2.700, 2.200 Ft.

2009. április 7., 10.00 MI-KÉP(P) –
Kistérségi Ifjúsági Fórum a helyi fiatalok,
az ifjúsági szervezetek és a döntéshozók
részvételével.

2009. április. 11., 10.00 – Húsvéti ját-
szóház – tojásfestés, húsvéti dekorációk
készítése.

2009. április 16., 14 – Dukai Takách Ju-
dit versmondó verseny a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtárban.

2009. április 25., 15.00 – Kemenesi Kul-
turális Közkincs címmel kistérségi kultu-
rális fesztivált és bemutatkozó vásár a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és

Kiállítás 1848–49 emlékére

Viseletek bemutatása a fürdôn

F E L H Í V Á S
A  celldömölki Dukai  Takách  Judit  
Játékszín  Alapítvány Versmondó ver-
senyt hirdet a költészet napja alkal-
mából 2 kategóriában:

I. 14 évesig,
II.   14 év felettiek.
A kötelezô vers
Dukai Takách Judit 
verses kötetébôl, a má-
sik szabadon választható
Weöres Sándor  verseibôl.
(Az elôadókon kívül a felkészítôket
is díjazzák.)
Jelentkezni lehet személyesen vagy
írásban 2009. április 14-ig a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár  címén 9500 Celldömölk Dr.
Géfin tér 1., (Tel.: 95/779-301-302)
A verseny 2009. április 16-án, (csü-
törtök) 14 órakor kezdôdik a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtárban. 
Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.

hámori sándor gyûjteményét április 25-ig tekinthetik meg az érdeklôdôk
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Celldömölk két középiskolájában már
több évtizede sikeresen oktatják és ne-
velik a felnövekvô nemzedéket. Az intéz-
mények nemcsak a város, de a kistérség
oktatási életének is meghatározó létesít-
ményei. Hírnevük túlnô a város és a me-
gye határain. 

Berzsenyi Dániel
Gimnázium

Az 1946. november 26-án alapított gimná-
ziumot Celldömölk 1979-es várossá avatá-
sa éppen egy oktatási reform végrehajtá-
sa közben érte. Az 1978-ban elfogadott új
gimnáziumi tanterv megszüntette az ak-
kor létezô tagozatos képzést 1982-ben. Az
új tanterv alapján normál gimnáziumi
osztályok indultak, a második osztályban
úgynevezett szabad sávban a tanulók ér-
deklôdésüknek megfelelôen választhattak
bizonyos tantárgyakat, majd a harmadik és
negyedik évben erre épült a következô fa-
kultáció.
Az elméleti tantárgyakon kívül lehetett vá-
lasztani gyakorlati jellegû foglalkozásokat
is: gépírást, államigazgatási, majd számí-
tógépkezelôi ismereteket. A 80-as évek
végén a kötelezô fakultációválasztás
megszûnt.
Az 1992–93-as tanévben kezdôdött a hat-
osztályos gimnáziumi képzés. 
A 2004–2005-ös tanévben, az intenzív
nyelvoktatással kezdôdô öt évfolyamos ta-
gozatra is beiskoláztak diákokat. Francia
nyelvet 1991-ig tanítottak, a korábban fo-
lyamatosan oktatott orosz és német mel-
lé 1991-ben lépett be az angol nyelv. 1998-
ban az orosz nyelv tanítása megszûnt. A ta-
nári felkészítô munkában 2003-tól kezdve
a kétszintû érettségi vizsga követelmény-
rendszere a meghatározó. Az utolsó két év-
folyamon a tanuló által választott tantár-
gyakból heti plusz két órában is lehetôség
van a megfelelô (közép- vagy emelt szin-
tû) érettségi vizsgára való felkészülésre.
Az évtizedeken át folyó oktató-nevelô
munka elismerést kiváltó eredményeket
hozott. A végzôs tanulók átlag 75%-a ta-
nult tovább felsôfokú oktatási intézmé-
nyekben. A nappali rendszerû képzés
mellett az 1980-81-es tanévig mûködött
az iskolában négyéves levelezô tagozat,
illetve 1978-tól 2004-ig a szakmunkások
szakközépiskolája hároméves levelezô
oktatás formájában.
Az 1978-79-es tanévben 247 nappali ta-
gozatos tanuló járt a celldömölki gimná-
ziumba, a 2008-2009-es tanévet 378 diák
kezdte meg az intézményben. A harminc

évvel ezelôtti tanári kar szinte teljesen ki-
cserélôdött. Változtak a külsô körülmények
is. A 80-as években megszûnt a diákotthon,
ki lett építve a sportpálya, a központi fû-
tés és a világítás rendszere is korszerûsít-
ve lett. Az 50 éves évfordulóra kívülrôl újí-
tották fel az épületet. Az ezredforduló után
az iskola fôzôkonyhája melegítô konyhá-
vá alakult. 2008-ban elkészült az akadály-
mentesítés és az energiatakarékos világí-
tás. Az iskola pedagógusai a felsôoktatá-
si intézményekben való továbbtanulásra és
a munka világában való helytállásra készí-
tik fel diákjaikat.
A gimnázium tevékenysége az eltelt har-
minc esztendôben szerves része volt a vá-
ros szellemi életének. A várossá avatás
idôszakában Kovács Imre volt az iskola
igazgatója. Az iskola jelenlegi vezetôje
Vinter József, aki 1985-tôl irányítja az is-
kola életét.

Celldömölki Szakközépiskola 
és Szakiskola

A korábban 410. sz. Ipari Szakmunkáskép-
zô Intézet és Szakközépiskola, illetve jog-
elôdje a Celldömölki Iparos Tanonciskola
(alapítási éve 1887), 3 év oktatási szünet
kivételével meghatározó szerepet töltött
és tölt be Celldömölk és Kemenesalja
közoktatásában. Önkormányzati fenntartá-
sú intézményként fontos szerepet vállal a
14–22 év közötti fiatalok szakmai oktatá-
sában. Már az 1960-as évektôl felmerült
egy saját tantestülettel és épülettel rendel-
kezô szakképzô intézmény létesítésének
terve. Az 1973/74-es tanév jelentett új ál-
lomást az iskola életében, hiszen több évig
tartó egyeztetés után szeptember 1-jétôl
pedagógiailag, január elsejétôl gazdasági-
lag is újra önállóvá vált az intézmény. 1975-
90 között a tanulólétszám folyamatosan nö-
vekedett, a képzés vas- és fémszerelô,
fa-, ruha- és építôipari szakmákban zaj-
lott.1988. szeptember 1-jétôl a hároméves
képzés mellett beindult az elsô szakközép-
iskolai osztály – elsôként vasúti jármûsze-
relô szakmában. Ez a képzési forma késôbb
ruha- és faipari orientációval bôvült. 1989
decemberében a tantestület és a diákok
birtokukba vehették az intézmény új épü-
letét, melyhez korszerû sportcsarnok is
épült, ez egyben a város sportéletében is
meghatározó szerepet tölt be. Néhány évig
az iskolaépületen kívül önálló konyha és
kollégiumi épületrész is tartozott az intéz-
ményhez. Sajnos a romló gazdasági körül-
mények miatt ez utóbbi rövidesen meg-
szûnt. A 80-as évek demográfiai hullám-

völgye az 1989-1997 közötti idôszak csök-
kenô tanulói létszámában tükrözôdik. A 90-
es évek elején a vállalatok által üzemel-
tetett tanmûhelyek megszûnése megne-
hezítette a gyakorlati képzést – a vas- fém-
ipar, valamint az építôipar területén. Az
oktatáspolitikában bekövetkezett törvényi
változások következtében 1998. szep-
tember 1-tôl a szakiskolai oktatás szétvált
általános mûveltséget magalapozó peda-
gógiai, illetve a szakképesítés megszerzé-
sére felkészítô pedagógiai szakaszra. Az
1990-es évek második felétôl az oktatási
szerkezet a számítástechnika irányába
fejlôdött tovább. Napjainkra pedig áttoló-
dott a hangsúly azon szakmák felé, ame-
lyekre kifejezetten igény mutatkozik a vá-
ros és környéke gazdálkodási egységeiben.
A helyi munkaerô-piaci igényeknek kívánt
az intézmény eleget tenni, amikor a
2005/2006. tanévben nyomdai gépmes-
ter-képzést, két évvel késôbb pék-cukrász
képzést indított. A szobafestô-mázoló és ta-
pétázó szakiskolai tanulók közremûködé-
sével megújultak az iskola tantermei, au-
lája, valamint ebédlôje. A szakképzési
hozzájárulásnak és az eredményes pályá-
zatoknak köszönhetôen folyamatos az
eszközfejlesztés valamennyi szakmacso-
portban, az infrastrukturális háttér fejlett,
korszerû számítógépparkkal, interaktív
táblákkal, tananyagok megvásárlásával,
használatával próbál az intézmény a 21.
század kihívásainak megfelelni. A Celldö-
mölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakis-
kola 2007 szeptemberében ünnepelte a
celldömölki szakképzés 120 éves jubileu-
mát. Fontos mérföldkô az iskola életében
továbbá, hogy 2008. március 1-jén megala-
kult a Vas Megyei Szakképzés-szervezési
Társulás (Vasi TISZK) azzal a céllal, hogy az
átalakuló szakképzés kihívásainak széle-
sebb területi koordinációban eleget tegyen.
A Térségi Integrált Szakképzô Központok
létrehozása és infrastrukturális feltételei-
nek javítása címû pályázat intézkedései-
nek köszönhetôen az iskola pedagógusai
a feladatok szakszerû megvalósítása érde-
kében részt vesznek a tananyagfejlesztés-
ben, tanári továbbképzésben A cégektôl és
vállalkozásoktól érkezô támogatás elôse-
gíti az intézményben folyó szakmai gya-
korlati képzés, a nevelô-oktató munka tár-
gyi feltételeinek javítását. 
1984. augusztus 1-jétôl Varga László, majd
2006. augusztus 1-jétôl Sipos Tibor veze-
ti az intézményt.
(Közremûködtek: Soós Andrea és Dózsáné
Balogh Viola.)

»TAKÁCS M. TÜNDE 

Mozaikok középiskoláink történetébôl
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Elônyben részesíti-e a hazai termékeket?Megkérdeztük
» válaszoltak

Mindig hazai terméket válasz-
tok vásárláskor. Azt tartom,
hogy magyar ember vegye a
magyar árut. A tapasztalatom
pedig az, hogy a hazaiak szin-
te minden esetben jobb minô-
ségûek a külföldrôl behozottak-
kal szemben. A termékek cím-
kéjét mindig megnézem, és in-
kább a származási hely, mint az
ár alapján döntök. Lehet, hogy
valamivel drágább, például a
száraz felvágott, de így is ol-
csóbb, mint az, amelyiket eset-
leg ki kell dobni a minôsége
miatt. Zöldséget, gyümölcsöt a
piacon veszek, azt is csak ha-
zait.

Az adott üzlettôl függ, hogy ha-
zai vagy külföldi terméket vá-
lasztok-e. Húsféleségeknél min-
denképpen a magyar árut ré-
szesítem elônyben, és sokszor
a zöldségeknél is. Persze, van
olyan, hogy például a külföldi
gyümölcs esetleg gusztuso-
sabb, olyankor ahhoz nyúlok.
Vásárláskor általában a termé-
kek származási helyét nézem
meg, emellett az ár helyett in-
kább a látvány alapján döntök.
Egyébként azt hiszem, a ma-
gyar termékek némiképp veszí-
tettek népszerûségükbôl, és
már nem olyan jó a hírnevük
külföldön. 

Én nem nagyon járok vásárol-
ni, a feleségem intézi ezt. Azt
viszont biztosan tudom, hogy a
lehetôségekhez mérten a hazai
származású termékeket része-
síti elônyben. Azt gondolom,
hogy fôként az élelmiszerek
esetében érdemesebb is a ma-
gyart választani, mert talán
megbízhatóbb a származásuk.
Sok esetben pedig a minôségük
is messze meghaladja a külföl-
diekét. A déli gyümölcsök per-
sze eleve importból származ-
nak, de a zöldségeket például
a kertben magunk megtermel-
jük, így legalább tudjuk, hogy
mit eszünk. 

Ha lehetséges, minden vásár-
lásnál tudatosan a magyar ter-
méket választom. Szerintem
jobbak is, és nem utolsó szem-
pont, hogy hazaiak. Mindig
megnézem, hol, mibôl találha-
tó magyar áru a polcokon. Elô-
fordulhat ugyan, hogy a külföl-
di származású portéka olcsóbb,
de akkor is a belföldi mellett
döntök. Ha más téren nem is
annyira, de az élelmiszerek
esetében különösen fontosnak
tartom a magyar terméket vá-
lasztani. A zöldséget, gyümöl-
csöt pedig megtermeljük ott-
hon, így származásukban azok
is megbízhatóak.

»fotó: major tamás»kérdez: reiner anita

Lipovics
Lajosné

Miskolczi
Tamara

Szabó
László

Horváth
Károlyné 

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
2009.  ÁPRIL IS KÖZPONTI  ORVOSI  ÜGYELET

01. szerda Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin
02. csütörtök Dr. Mesterházy Zsuzsanna Pajor Erika
03. péntek Dr. Kassas M. Khaled Kovács Zoltánné
04. szombat Dr. Mesterházy Gábor Horváth Katalin
05. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Vida Leventéné
06. hétfô Dr. Gájer Tatjána Pajor Erika
07. kedd Dr. Palatka János Horváth Katalin
08. szerda Dr. Kovács Larisza Pajor Erika
09. csütörtök Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
10. péntek Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
11. szombat Dr. Mojzes Szonja Vida Leventéné
12. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Kovács Zoltánné
13. hétfô 8-órától Dr. Mesterházy Gábor Horváth Katalin
14. kedd Dr. Gájer Tatjána Pajor Erika
15. szerda Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
16. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Pajor Erika
17. péntek Dr. Nagy Ildikó Vida Leventéné
18. szombat Dr. Gájer Tatjána Kovács Zoltánné
19. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
20. hétfô Dr. Kovács Zoltán Pajor Erika
21. kedd Dr. Gájer Tatjána Kovács Zoltánné
22. szerda Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
23. csütörtök Dr. Mojzes Szonja Vida Leventéné
24. péntek Dr. Schrott Olga Pajor Erika
25. szombat Dr. Márton Katalin Horváth Katalin
26. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Pajor Erika
27. hétfô Dr. Nagy János Kovács Zoltánné
28. kedd Dr. Kassas M. Khaled Pajor Erika
29. szerda Dr. Kiss Imre Vida Leventéné
30. csütörtök Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné

KIHELYEZETT ÜGYFÉLFOGADÁS
A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal (Szombathely, Széll K.
u. 54. tel.: 94/512-620) rendszeres jelleggel minden hónap
elsô csütörtökén kihelyezett ügyfélfogadást tart Celldö-
mölkön. 
Az ügyfélfogadás helye: Celldömölk, Dózsa György u. 18.
Az ügyfélfogadás ideje: 2009. április 2., csütörtök 10.00–12.00.
Jogi segítségnyújtó szolgálat: jogi problémák megoldásában
tájékoztatás és felvilágosítás, a szociálisan rászorulók ré-
szére ügyvéd közremûködésének biztosítása. 

MUSKÁTLIVÁSÁR
EGYENESEN A TERMELÔTÔL

Tiroli futó 10 db – 999 Ft • cserepes 250 Ft
Tulipánfák – magnóliák 600–999 Ft-tól.

Április 6-án, hétfôn Celldömölkön 
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban.
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Az idei évben a vas megyei másodosztályú sakk-
bajnokságban celldömölki csapat is szerepel.
Mint azt vezetôjük, Czupor Attila elmondta, a
sakkéletet a tavalyi esztendôben sikerült felpezs-
díteni újra városunkban. Sakkszakkör indult a
Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában gye-
rekek részére, amelynek tagjai már tavaly is na-
gyon sok versenyre eljutottak.  2008-ban egy
nagyszabású nemzetközi versenyt is megren-

deztek Celldömölkön, amelyen több kategóriá-
ban már felnôttek is indultak. Jelenleg közel húsz
gyermek sakkozik rendszeresen a szakkörön be-
lül. E mellé sikerült – a tavalyi nemzetközi ver-
senynek is köszönhetôen – néhány felnôttet be-
vonni. Így 2009-ben el tudott indulni a celli csa-
pat a megyei másodosztályú bajnokságban. Az
idei évet próbaévnek tekintik a csapat tagjai. Fel-
mérik az erôviszonyokat, tapasztalatokat gyûj-

tenek, hiszen ebben a sportágban is más egy-
egy baráti partit játszani, mint bajnoki tétmér-
kôzésen. Az eltelt néhány forduló is elég volt ah-
hoz, hogy körvonalazódjon, miben kell még fej-
lôdni. A csapatban a felnôttek mellett a fiatal
korosztály is képviselteti magát. Az erôsorrend-
nek megfelelôen mindenki megállja a helyét a
bajnoki mérkôzéseken.

»HP

Már sakkcsapatnak is szurkolhatunk

Semmi nem dôlt el

» APRÓHIRDETÉS

Celldömölkön városközponthoz közel 100 m2-es, 3 szobás, kertes családiház beköltözhe-
tôen eladó! Irányár: 14,8 millió Ft. Tel.: 70/947-9449, 30/631-3320.

Celldömölkön, az Ady Endre utcában 940 m2-es telken 100 m2 alapterületû közmûvesí-
tett családi ház eladó. Tel.: 06/30/378-0946.

Celldömölkön a városközponthoz közel, 85 m2-es 3 szobás családi ház eladó. Érdeklôdni
a 06/70/633-8634 telefonszámon, 17 óra után.

Celldömölk központjában 1+2 félszobás harmadik emeleti 57 m2-es lakás eladó. Tel.:
06/20/962-4202.

Celldömölk központjában 1 + félszobás második emeleti, egyedi fûtésû 44 m2-es lakóte-
rületû lakás eladó vagy albérletbe kiadó. Tel.: 06/20/962-4202.

Celldömölki VSE–Mávépcell Vörsas–SKST
Bratislava 5:5. – Celldömölk, asztalitenisz
Szuperliga bronzmérkôzés, vezette:
Szentgyörgyi, Varga.
Párosok: Lindner, Molnár-Bai He, Bardon
3:2 (-9, -9, 5, 7, 8). 0:2-rôl tudtak fordí-
tani Lindnerék úgy, hogy a negyedik
szettben már 7:3 is volt a szlovákok elô-
nye (1:0). Egyéni 1. kör: Podpinka-
Bardon 1:3 (-10, -7, 9, -9). Szoros csata
volt, melyet a pozsonyi játékos bírt job-
ban idegekkel (1:1). Lindner-Kobes 3:1
(10, 7, -7, 2). Lindnert a fiatal szlovák kis-
sé megszorongatta, de a végére belelen-
dült a celldömölki (2:1). Molnár-Bai He 1:3
(-9, -9, 7, -3). Sokat hibázott a nyerhetô
meccsen a celli játékos. Az elsô szettet
7:3-ról veszítette el (2:2). 2. kör: Lindner-
Bardon 3:1 (-7, 7, 4, 4). Lindner ezúttal
sem mutatta meg, hogy mit is tud igazán,
de gyôzelme így sem forgott veszélyben
(3:2). Podpinka-Bai He 0:3 (-9, -9, -8). Há-
rom szoros szettben kapott ki Podpinka
(3:3). Molnár-Kobes 3:2 (8, 8, -11, -12, 4).
Ha egy kicsit jobban összpontosít Molnár,
akár 3:0-ra is hozhatta volna a meccset.
A harmadik szettben 10:7-rôl veszített
(4:3). 3. kör: Lindner-Bai He 1:3 (-11, -6,
5, -8). A kínai játékos Lindneren is átgya-
logolt (4:4). Molnár-Bardon 1:3 (9, -5, -
4, -9). A kissé enerváltan játszó Molnár
nem volt ellenfél a szlováknak (4:5).

Podpinka-Kobes 3:0 (6, 7, 4). A két csa-
pat harmadik számú játékosainak ütkö-
zete magabiztos celli gyôzelemmel zárult
(5:5). Gyôzött: Lindner 2, Molnár,
Podpinka, a Lindner-Molnár páros, illet-
ve Bai He 3, Bardon 2.
A bronzcsata elsô felvonását izgatottan
várta a celldömölki csapat és persze a
szurkolók. A találkozó elején rögtön volt
min izgulni, amikor a sírból hozta vissza
a párost Lindner Ádám és Molnár Krisz-
tián. Egyéniben is volt izgalom bôven, de
sajnos egyik celldömölki játékos sem tu-
dott igazán nagyot alakítani. Egy nyerhe-
tô meccset sikerült döntetlenre hozniuk
Podpinkáéknak, és ezzel nyitva hagyták
a bronzérem kérdését. A visszavágót
március 24-én rendezik Pozsonyban.
NB II. CVSE-MÁVÉPCELL-Vörsas II. – Hévíz
SK 13:5
Pávics Péter 4, Ölbei Péter 3, Kun Tibor 3,
Lukács Balázs 2, Ölbei-Kun páros.
A celliek félgôzzel nyertek a tartalékos Hé-
víz ellen.
NB III.
CVSE–MÁVÉPCELL–Vörsas IV. – Zalakomár
ESE 6:12
Orbán Renátó 2, Máthé Gyula 2, Teket At-
tila 1, Orbán-Teket páros.
Az esélyesebb Zalakomár elvitte a két baj-
noki pontot.

»CSL

PARÁDÉZTAK A LÁNYOK
Celldömölki VSE-Mávépcell-MOGAAC
30:19 (15:8). - Celldömölk, 50 nézô, ve-
zette: Ôri, Varga.
Celldömölk: Mendel – Kazári 3, Fûzfa 1,
Geiger Cs. 1, Szomorkovits A. 6, Matetits
5, Szilvágyi 8. Csere: Balogh (kapus), Far-
kas 4, Geiger Sz. 2, Foglszinger. Edzô: Sa-
lamonné Csótár Adrienn.
A találkozó elsô negyed órájában kiegyen-
lített küzdelem folyt. Mindkét gárda fel-
váltva dobta a gólokat, és megnyugtató
elônyre egyik fél sem tudott szert tenni.
A huszadik perc után azonban beindult a
Celldömölk. A félidôig hátralevô tíz perc-
ben kilenc alkalommal találtak a moson-
szolnoki kapuba, míg Mendel Helgának
mindössze kétszer kellett maga mögé
nyúlnia. Szünet után végig a hazaiak irá-
nyították a mérkôzést, és a találkozó vé-
gén magabiztos gyôzelmet arattak. – Ifi:
16.30. Ld.: Dobány 5, Németh 4.

MEGVAN AZ ELSÔ!
Celldömölki VSE-Mávépcell-Gyôrhô ETO
KC II. 31:27 (14:12). - Celldömölk, 100
nézô, NB II-es férfi kézilabda-mérkô-
zés, vezette: Balaskó, Jüngling.
CVSE: HARKÁLY – Tóth 3, Rozmán 2,
KORONCZAI 4, LENDVAI 6, KAZÁRI 10,
Berghoffer 5. Csere: Bakonyi 1, Ludvig,
Derzsényi, Kozma, László, Németh,
Ahmetovics. Edzô: Fancsali Ferenc.
A meglehetôsen fiatal összetételû vendég-
csapat kezdte jobban a mérkôzést, hisz hét
percig képtelen volt a Celldömölk gólt elér-
ni. Ekkor már ezt a mecscset is kezdtük te-
metni, de kár volt. A folytatásban ugyanis
hazai gólözön kezdôdött. Zsinórban lôtte
góljait a Fancsali-legénység, és a szünet-
re már kétgólos elônyt tudott összeszed-
ni. A szünet után ott folytatta a Cell, ahol
az elsô játékrészben abbahagyta. Szórták
a gólokat, és nagyon úgy tûnt, hogy ezen
az estén nem lehet megállítani Kazáriékat.
A végére ugyan összeszedte magát a Gyôr,
de 4 gólos gyôzelmével, elsô szezonbéli
gyôzelmét ünnepelhette a Celldömölk.

»CSUKA
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Kemenesalja
Új

»

CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

megjelenik kéthetente

I M P R E S S Z U M felelôs kiadó: Bakó István • felelôs szerkesztô: Györéné Losoncz Andrea • szerkesztôség: Csuka László,
Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula, Major Tamás (fotó), Reiner Anita, Rozmán László, Takács
Mária, Vass Veronika, 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.

Badacsonytomaj-Celldömölki VSE 2-1 (0-0).
Badacsonytomaj, 150 nézô NB III-as labda-
rúgó-mérkôzés Bakony csoport, 17. fordu-
ló 2009. március 14.
Vezette: Kulcsár Katalin (Horváth Z., Bede T. Dr.)
Badacsonytomaj: Simon – Hegedüs, Molnár,
Németh, Orovecz – Kiss J. (86. p. Horváth),
Szôcze, Fonnyadt, Kiss G. – Hujber, Kiss M. (90.
p. Oszterman).
Celldömölk: Tóth A. – Szalai K., Sallér, Gyôr-
vári, Györkös – Hanzl (81. p. Pajak), Lakatos,
Babics, Horváth Á. – Szalay T. (Szele 67. p.),
Németh J. Edzô: Balhási István.
Góllövôk: Kiss G. (54. p.), Hujber G. (60. p.)
illetve Lakatos A. (69. p.).
Kiállítva: Sallér, Gyôrvári, Németh J. (mind-
hárman 90. p.), valamint Balhási István és
Szabó Ferenc szintén a 90. percben.

Celldömölki VSE- Sárvár 0-3 (0-1).
Celldömölk, 200 nézô NB III-as labdarúgó-
mérkôzés Bakony-csoport 18. forduló, 2009.
március 21.
Vezette: Edelmayer A. (Hofbauer R., Szeles
Krisztina).
Celldömölk: TÓTH A. – Szalai K., Kazári, Sza-
bó A., Györkös – Hanzl (Pajak 62. p.), Prés-
ing (Szele 62. p.) Babics, KALCSÓ – Szalay T.,
HORVÁTH Á. 
Edzô: Balhási István.
Sárvár: Szakos – Keveházi (Kasza 90. p.), Hor-
váth L., Varga J., Tóth – Varga G. (Gosztolya
81. p.), Vajda L., Németh G. (Balassa 88. p.),
Máthé – KORONCZAI, SINKA. 
Edzô: Haraszti Zsolt.
Góllövôk: Sinka (24. p.), Koronczai (57. p.),
Vajda (90. p.).
Kiállítva: Babics (61. p.).
Részben önhibáján kívül, de már nem is ká-
tyúba, hanem egy mély gödörbe került a
CVSE szekere az NB III. rögös útján és még
az is meglehet, hogy nem értünk le az al-
jára. Ki-ki vérmérséklete alapján értékeli a
legutóbbi mérkôzések eseményeit, volt
olyan sajtóorgánum, amely egészen vicces
hangulatba jött a Badacsonytomajon történ-
tektôl és az amúgy szellemes fôcímmel, Pi-
roska megérkezett a Balatonra nyitotta be-
számolóját a meccsrôl. A három játékos és
két szakvezetô kiállítása vélhetôen egyedül-
álló lesz talán az évad összes NB-s meccsét

tekintve is. Kulcsár Katalin egyébként nôi
nemzetközi mérkôzéseket vezet rendszere-
sen, külön érdekesség, hogy felnôtt férfi baj-
nokin 2006 szeptemberében debütált az NB
II-ben egy bizonyos Celldömölk-Budaörs
meccsen. Akkor 0-0 lett az eredmény, az el-
lenfél öt játékosa kapott sárga lapot. Most
is sárgákkal hintette meg elôször a vendég-
csapat tagjait, majd a már harmadik szabá-
lyosnak tûnô gól meg nem adása után fa-
jult el a történet pirosba, amúgy szerintem
arra nem volt ideje, figyelme, hogy le is fúj-
ja a meccset, felidézve ezzel egy-két jó kis
falusi ökörkörös meccs kukoricásba mene-
kült bírájának anekdotikus történetét. Kár ér-
te, mert ô is, a játékosok, szakvezetôk, szpon-
zorok és a közönség is többre érdemesek.
A kiállításokat követô eltiltások miatt a 18.
fordulóban nagy sanszot kapott a Sárvár az
ôszi vereség törlesztésére és a rutinos
Koronczai vezetésével éltek is vele. Szép és
nagy góllal szereztek vezetést, a Cell a má-
sodik félidô elején került velük partiba, de
nem sikerült az egyenlítés. Aztán, ahogy len-
ni szokott, egy védôi hiba és újabb gól, az-
tán a lassan menetrendszerû kiállítás és a
végjáték megpecsételése egy újabb szeren-
csétlen góllal. 
Végezetül még két érdekesség a 18. fordu-
ló eseményeibôl: a Badacsonytomaj Veszp-
rémben nyert kettô nullára. Ez volt a lista-
vezetô elsô veresége a bajnokságban, de
hogy is van ez? A Veszprém kioszt minket
itthon, hogy szavunk sem lehet, aztán elme-
gyünk a Balaton-partra és csak a bírói hibák
miatt nem nyerünk, majd a Tomaj elintézi
a Veszprémet idegenben. Úgy tûnik, minden
elôfordulhat, csak egy a biztos, hogy a Hé-
víz nem viccel. Tavaszi három meccsét úgy
nyerte meg, hogy lôtt 19 gólt és nem kapott
egyet sem. Góljaiból 12-t egy 23 éves
szerb fiú, bizonyos Mladen Covic jegyez, nem
kis teljesítmény. Még szerencse, hogy nem
velük játszunk a következô fordulóban, bár
a cikk elején jelzett gödör mélysége könnyen
lehet, hogy Lipóton is nôni fog. Ne így legyen,
és találkozzunk a következô hazai meccsen
április negyedikén, az Ajka-Padragkutat fo-
gadjuk. Talán csapatunk is lesz újra. 

»DOTTO

Lefelé a gödörbe EREDMÉNYES RÉGIÓ-
DÖNTÔ SZIVACSKÉZI-
LABDÁBAN
Március 13-án rendezték a Celldömöl-
ki Városi Általános Iskola tornatermé-
ben az Országos Kézilabda Után-
pótlás-bajnokság régiódöntôjét. A Csi-
szár László kézilabda-régióban két há-
romtagú csoportban kezdték meg a
küzdelmeket, az 1999 után született
fiúk. Az „A” csoportba a Celldömölk
Eötvös DSE „A” csapata mellett a
Veszprém MKB Dózsa DSE és a Fejér
megyei Sárbogárd Mészöly Géza Ál-
talános Iskola együttesei kerültek.
A „B” jelû triót a Celldömölk Eötvös
DSE „B” csapata, valamint az alsóôrsi
Endrôdi Sándor Általános Iskola és a
dunaújvárosi Szilágyi Általános Isko-
la gárdái alkották. Az Eötvös DSE „A”
csapata csoportjának elsô helyét
megszerezve, a keresztjátékban is
nyert magabiztosan a Dunaferr ellen.
A döntôben 17–17-es döntetlen után
csak hétméteres büntetôkkel maradt
alul az Alsóörs csapatával szemben,
de így is tovább jutott az Országos
Elôdöntôbe.
Az Eötvös DSE „B” csapata csoportjá-
ban szoros mérkôzéseken végül cso-
portjának harmadik helyén végzett.
Az 5-6. helyért vívott küzdelemben
az 5. helyet szerezte meg az MKB
Veszprém csapatával szemben, miu-
tán kétgólos gyôzelmet aratott. Süle
Nándor, a csapatok edzôje és a Ma-
gyar Kézilabda Szövetség Vas megyei
szakreferense elmondta, hogy a részt
vevô csapatoknak köszönhetôen az
idei régiódöntô az eddigi legerô-
sebb volt. Kiemelte továbbá, hogy na-
gyon szép eredmény a celldömölki
egyesülettôl, hogy ilyen szépen kép-
viselte Vas megyét. Az országos elô-
döntô megrendezésére a pályázatot
benyújtották, s reméljük, hogy ennek
a megmérettetésnek is városunk
adhat otthont.

»CSL
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SEMJÉN ZSOLT A HAGYOMÁNYOS ÉRTÉKEK-
RÔL ÉS A SZOCIÁLIS IGAZSÁGOSSÁGRÓL
Pótszékeket kellett bevinni az Apáczai Kiadó nagytermébe már-
cius 11-én este 6 órakor, mert annyian voltak kíváncsiak – nem
csak Celldömölkrôl, hanem a megye más részeirôl is – Sem-
jén Zsolt KDNP elnök fórumára. A FIDESZ-MPSZ és a Polgári Egye-
sület rendezvényének kezdetén Horváth Melinda FIDESZ elnök
köszöntötte a jelenlévôket, majd a dátum kínálta párhuzam-
ban utalt a tavalyi népszavazásra, melyben a nemzet többsé-

ge nem csak a kérdésekre, de a Gyurcsány-kormány politiká-
jára is nemet mondott. Semjén Zsolt köszöntötte a jelenlévô-
ket – és a bevezetô után Varga László egykori KDNP-s képvi-
selôre, a párt alelnökére emlékezett. (Annak idején Varga László
alelnök többször is járt Celldömölkön, ô avatta fel a Kiss Sán-
dor szobrászmûvész által készített II. világháborús emlékmû-
vet.) A pártelnök a FIDESZ és KDNP közös politizálásáról szól-
va két fontos pillért emelt ki. A hagyományos értékek védel-
mét leginkább a családok támogatásán keresztül véli megva-
lósíthatónak, természetesen a családi adózás bevezetésével.
Fontos a nemzeti gondolat megerôsítése is, mivel az EU-nak
egy ilyen – és nem egy szervilis, értékeit önként feladó - Ma-
gyarországra van szüksége. A második pillérnek a szociális igaz-
ságosságot tartja Semjén Zsolt. Szerinte a szociális értelemben
vett baloldali értékeket ma a KDNP és a FIDESZ képviseli. A pri-
vatizáció és a gazdaság élénkítésének kérdéskörében a hazai
kis- és középvállalkozások támogatását látja üdvözítô útnak,
és nem azt, hogy a külföldi cégek privilegizált helyzetben van-
nak, és még a profitjukat is kiviszik az országból. Az elôreho-
zott választások kapcsán elmondta, hogy a KDNP számára csak
a becsületes és alkotmányos út és eszközök a megengedet-
tek ennek elérésére. Felhívta a figyelmet az EU-s képviselô-
választásra, kiemelve, hogy nem csak a jobboldali, de a balol-
dali szavazók egy részének voksára is számítanak. 

»RL

A RITMO KFT. Személygépkocsi és
mopedvezetôi tanfolyamot indít
Celldömölkön, a Széchenyi u. 22-ben, március 30-án, 

17 órakor, és április 1-jén 17 órakor.

Jánosházán, a Tûzoltó szertárban, március 30-án, 
18 órakor.

Érdeklôdni: Szakál Szilvia 30/444-7073-as telefonszámon.

www.ritmo.hu
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DR. VÁRNAI – DR. MOJZES SEBÉSZETI RENDELÔ
Celldömölk, Mikes Kelemen. u. 14. I. em.

Tevékenységünk:
• Sebészeti kismûtétek • benôtt köröm mûtéte • fityma-
szükület mûtéte • kisajak rekonstrukciós mûtéte • arany-
ér vizsgálata, szûrése, mûtéte • mellvizsgálat • visszerek
vizsgálata és komplex kezelése, injekciós terápiája • láb-
szárfekélyek, krónikus sebek modern kezelése.

Dr. Várnai Levente sebészfôorvos
hétfô: 16.00 órától • Tel.: 06/30/9977-218.

Dr. Mojzes Szonja sebészadjunktus
kedd és péntek: 18.00 órától • Tel.: 06/30/9799-666.

ORSZÁGOS LEÁNY SZERTORNA-
VERSENY A SZENT BENEDEKBEN
Immár hagyomány, hogy a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége
minden tavasszal Celldömölkön rendezi meg a leány szertorna
sportág országos versenyét. Az idén március 6-án került sor erre
a rendezvényre, amelyre az ország minden pontjáról - Budapestrôl,
Kalocsáról, Zalaegerszegrôl, Gyôrbôl és sok más városból –
érkezett a közel 170 résztvevô, minden korcsoportban 8 csapat
mérte össze erejét. A hagyományt abban is sikerült követni, hogy
a celli lányok az idén is mindhárom korcsoportban a dobogó legfelsô
fokára állhattak. A csapatverseny mellett az egyéni dobogós helyek
többségét is a helyi lányok érdemelték ki. A celldömölki tornászok
következô komoly megmérettetése a Diákolimpia országos
döntôje lesz, amelyet Debrecenben rendeznek meg a szervezôk.

A KIDS országos tornaverseny eredményei: 
I. korcsoport
1. Szent Benedek Katolikus Általános Iskola, Celldömölk 

A csapat tagjai: Barcza Fruzsina, Szalai Fanni, Kálmán Diana, Hajba Ad-
rienn, Jánosa Klaudia, Virágh Dorottya.

2. Apor Vilmos Kat. Ált. Iskola, Gyôr
3. Mindszenty József Kat. Ált. Iskola, Zalaegerszeg
II. korcsoport
1. Szent Benedek Katolikus Általános Iskola, Celldömölk 

A csapat tagjai: Kupi Virág, Bérdi Csenge, Máté Liliána, Anczuberger
Laura, Sebestyén Fanni, Molnár Dorottya.

2. Apor Vilmos Kat. Ált. Iskola, Gyôr
3. Patrona Hungariae, Budapest
III–IV. korcsoport
1. Szent Benedek Katolikus Általános Iskola, Celldömölk 

A csapat tagjai: Sebestyén Evelyn, Kertész Zsófia, Klatz Norina, Simon
Friderika, Takács Viktória, Jagodich Mira.

2. Apor Vilmos Kat. Ált. Iskola, Gyôr
3. Patrona Hungariae, Budapest
Egyéni eredmények a celldömölki csapatból: 
1. helyezett: Jánosa Klaudia, Sebestyén Fanni, Takács Viktória.
2. helyezett: Virágh Dorottya, Anczuberger Laura, Klatz Norina
3. helyezett: Kálmán Diána, Jagodich Mira.
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Forint alapon
– biztos alapon!

Forint személyi kölcsön
(devizahitel kiváltására is)

2 millió Ft-ig
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölki, Ostffyasszonyfai és Vönöcki

kirendeltségeinél. 
Pl. 300.000 Ft akár 6.500 Ft havi részlettel.

Kis bank – nagy lehetôségek!
THM: 17,54%.

Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Répcelak, Petôfi S. u. 50.

Tel.: 95/588-666, 588-667 • Fax: 95/588-668
E-mail: repcelaktaksz@globonet.hu

Internet: www.repcelaktksz.hu

Nézzen be hozzánk – megéri!
Az akció 2009. március 2-án indul.

Celldömölk I., Kossuth L. u. 18.
Tel./fax: 95/420-035

Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60.
Tel./Fax: 95/394-005

Celldömölk II., Hegyi u. 1.
Tel./fax: 95/420-507

Vönöck, Kossuth L. u. 69/b.
Tel./Fax: 95/485-010

TAVASZI ÉKSZER- és ÓRAVÁSÁR!
Akciós kínálatunkban szerepel: 

• minden aranyékszer,                            
• minden édesvízi tenyésztett gyöngy,
• és minden ezüstözött díszmûáru!

Nyeremény játékunk újra indul!

Április 01-30-ig minden 5.000 Ft feletti vásárlónk
sorsoláson vesz részt, melyen értékes 

nyeremények várnak gazdára!

A fôdíj: 50.000 Ft értékû ajándékcsomag!
A sorsolás idôpontja: május 02. szombat: 10.00 óra!

Ha március, április és május hónapban 
Timex karórát vásárol, értékes karórát nyerhet!

Részletek az üzletben!

Nyitva tartás:
hétfô–péntek: 8.00–17.00, szombat:  8.00–2.00

Celli Bé-Ke Bt., Celldömölk, Szentháromság tér 6.
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Várjuk kedves vásárlóinkat!

PATYOLAT SZALON
átadás-átvétel hétfôi és csütörtöki 
szállítással, egyhetes átfutással 
a Gentlemen's FÉRFI DIVATÁRU 
BOLTBAN
Vállalunk:
• Darabáras mosást
• Gépi mosást szalonban
• Fertôtlenítô mosást orvosi rendelôk részére
• Vegytisztítást lakosság és közület részére

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
renata33@citromail.hu

F É R F I  D I V A T

Új Saxoo nadrágok érkeztek,
valamint rövid ujjú ingek és
nyakkendôk széles
választékban kaphatók több
színben és különbözô
mintázattal.

Vastag szövet öltönyök
széles szín- és
méretválasztékban.

2009. április 12-én 18.00–03.00 óráig

18.00–19.00 óra: kapunyitás és asztalfoglalás
20 órától: vacsora (borleves, tavaszi tekercs, rántott csirke, natúrszelet

húsvéti raguval, vegyes köret, saláta, desszert)
24 óra: tombola
24 órától: húsvéti kóstoló (füstölt sonka, töltött tojás, reszelt torma)

Kapuzárás: 03.00-kor

Zenél: Mc Arnie!
A bál ideje alatt a Mixerteam fantasztikus koktélokkal látja el a bálozókat!

Lepje meg párját, hívja el barátait!

A jókedv és a felhôtlen szórakozás garantált!

A rendezvény részvételi díja: 5000 Ft/fô
Bôvebb információ kérhetô a Vasvirág Hotelben
(Celldömölk, Sági út 56. Tel.: 06-95/424-125)
Jegyeket elôvételben a hotel recepcióján lehet megvásárolni!

Locsolóbál a celldömölki
Vasvirág Hotelben!

A Caffé Löli kávézó
(a mûvelôdési központban) április 6-tól hétfôn-
ként is ismét szeretettel várja vendégeit!
Ezen alkalomból április hónap minden hétfôjén JELKÉPES ÁRON
kínáljuk EREDETI német DALLMAYR KÁVÉ-ból készített feketéinket!

Espresso kávé 100 Ft
Capuccino 180 Ft.

Marlenka mézes torta
egészben is megvásárolható

születésnapra, alkalomra
akciós, 2900 Ft-os áron.
Carte D’or fagylaltjaink

választéka is
folyamatosan bôvül!
Dallmayr minôséget

csak tôlünk!

Ne feledjék: NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG!
Biró Friderika 06 70/319-8781
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