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„Néked int a hóvirág,
s barka bontja bársonyát.”

Devecsery László

» Felújítják az Ady
utcai rendelôt 3.

» Sportorientált
osztály indul 7.

» Eredményesek
a makettesek 8.

» Nôi foci 12.
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TANKOLJON MINDIG
OLCSÓBBAN!

A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 
95-ös, E 85-ös benzin és diesel üzemanyagok 

valamint autógáz LPG egész évben 
kedvezményes áron!

2010-ben is szeretettel állunk minden gépjár-
mûtulajdonos 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
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tenni az Ady Endre és a Jó-
zsef Attila utcákat, ahol
csapadékvíz-elvezetést és
burkolat-felújítást hajtunk
végre. A közelben lévô
Széchenyi utcát kiszélesít-
jük, buszöblöt alakítunk
ki esôbeállóval, hogy a
környezô településekrôl
bejáró gyerekeknek ne a
szabad ég alatt kelljen
várakozniuk – egyúttal biz-
tonságosabbá is tesszük a
várakozást számukra.
A fentieken kívül exhu-
máljuk az orosz katonai te-
metôt, és díszteret alakí-
tunk ki a zebra elôtt. Azt
hiszem, körvonalazódik,
hogy tudatosan a város-
nak erre a pontjára
fókuszáltuk erôinket, és a Regionális Fejlesz-
tési Tanácsnál sikeresen és jól lobbiztunk.
» Milyen elemeket tartalmaz az épületfelújí-
tás? – kérdeztük Dummel Ottót, a mûszaki
osztály vezetôjét.
– 2008-ban írták ki az egészségügyi ellátás já-
róbeteg-szakellátása fejlesztését célzó pályá-
zatot, a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív
Program keretében, melyre mi az Ady utcai ren-
delôk épületének felújításával pályáztunk.
Projektünket 2008. július 15-én fogadták be, és
2009 júniusában kaptuk az értesítést a támo-

Már korábban hírt adtunk arról, hogy Cell-
dömölk Város Önkormányzata sikeresen pá-
lyázott az Ady Endre utcai háziorvosi és
gyermekorvosi rendelôk épületének felújí-
tására. A rendkívül kedvezô, 90%-os támo-
gatású pályázat megvalósítására március
elejétôl kerül sor. A felújítás ideje alatt a
két gyermekorvosi rendelô a Rendelôinté-
zet földszintjén (Kossuth utca 5.), dr. Bérdi
Gusztáv háziorvosi rendelôje pedig a Hunya-
di u. 2. alatt kap helyet.

» Mi az önkormányzat koncepciója? Mi
mindent foglal magában a felújítás? – kér-
deztük Fehér László polgármestert.
– A szóban forgó épület eléggé leamortizá-
lódott, sokan igénybe veszik, ráfér a felújítás.
Ezért gondoltuk azt 2008-ban, hogy pályáza-
tot nyújtunk be a Regionális Fejlesztési Tanács-
hoz. Elôször tartaléklistára kerültünk ugyan,
de másodszorra sikeresen szerepeltünk. Je-
lenleg egy háziorvosi és két gyermekorvosi
rendelô mûködik az Ady utcában. A tervek
szerint márciustól – ha addig a költözéseket
végre tudjuk hajtani – megkezdjük a munká-
latokat. A gyermekorvosi rendelôk a Rende-
lôintézet földszintjén lesznek elhelyezve át-
menetileg, Bérdi doktor háziorvosi rendelô-
je pedig a Hunyadi u. 2.-ben. Az önkormány-
zat azt a koncepciót alakította ki, hogy ne csak
magát az épületet, de az azt körülvevô utcá-
kat is felújítsa. Ennek köszönhetôen szintén
nagyrészt pályázati pénzbôl tudjuk rendbe

Márciustól felújítják az Ady utcai rendelôt

gatásról. Ez egy 40 millió forintos támogatás,
90%-os támogatási intenzitás mellett. Ez azt je-
lenti, hogy az önkormányzatnak 5 millió forint
saját erôvel kell benne részt vállalnia, így az
összprojektérték 45 millió forint. Ennyibe kerül
tehát a teljes felújítás. A terveket a celldömöl-
ki Szabó és Társa Mérnöki Iroda készítette. Az
épület arculata jelentôsen megváltozik, hiszen
az eddigi lapostetôs épület magas tetôt kap. De
nemcsak külsô, hanem jelentôs belsô változá-
sok is lesznek: ebben az épületben jelenleg négy
orvosi rendelônek van hely. Ezen változtattunk,
hiszen a megújított épületben már csak három
rendelô kap helyet azzal, hogy a gyermekor-
vosi váró területe jelentôsen megnô. Természe-
tesen korszerûbb lesz a rendelô is, igyekeztünk
annak a – kornak megfelelô – elvárásnak ele-
get tenni, hogy az orvos és az asszisztens kü-
lön szobában kapjanak helyet. Ez egyrészt az
intimitást növeli a beteg és az orvos között, más-
részt, ha valaki csak gyógyszert íratni megy, az
asszisztens fel tudja írni, nem kell bemennie az
orvoshoz. Figyelembe vettük azt is, hogy leg-
többen gépkocsival közlekednek, ennek meg-
felelôen parkolókat alakítunk ki, elöl az orvo-
sok, hátul az udvarban pedig a betegek parkol-
hatnak majd. 
A kivitelezési munkálatokra közbeszerzési pá-
lyázatot írtunk ki, a legjobb ajánlatot a
Swietelsky Vasúttechnika Kft. adta, ez az
összeg áfástól 35,5 millió forint, tehát támo-
gatási összegen belül marad. A projektben
eszközfejlesztés is szerepel, a fennmaradó
összegbôl azt is meg tudjuk valósítani. 
A tervek szerint március elsô napjaiban
kezdôdnek az Ady utcai rendelô épületén a
munkálatok, melyeket a nyár folyamán fe-
jeznek be. Minden bizonnyal szeptembertôl
már a megújult rendelôben fogadhatják az
orvosok betegeiket. 

»LOSONCZ ANDREA

ÉPÍTÉSI
ENGEDÉLYEZÉSI

TERV

mindhárom rendelôben érvényesült a korszerû elvárás, hogy az orvos és az asszisztens külön szobában foglal helyet

az ady utcai rendelôk épülete ma
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HELYREIGAZÍTÁS
Horváth József, a Kisgazda Polgári Egyesület választókerületi vezetôje az Új Ke-
menesalja 2010. február 12-én megjelent Zsolnai István nyilatkozatára a követ-
kezô helyreigazítást kívánja tenni: Zsolnai István nyilatkozata nem állja meg a he-
lyét, hiszen Kovács Lajos nem távozott a pártból, továbbra is tagja annak, nem
felel meg a valóságnak az sem továbbá, hogy Keresztes Ferencet kizárták a párt-
ból, hiszen kizárásról a fegyelmi bizottság dönt, ilyen döntés pedig nem történt.
Vas megyei elnökségünk egyetértésben az országos elnökséggel úgy döntött, hogy
a KPE celldömölki csoportjának mûködését felfüggeszti 2010. február 17-i hatállyal,
ezzel egyidejûleg megszûnt a csoport elnökének, Zsolnai Istvánnak a megbíza-
tása is, tehát a KPE nevében a továbbiakban nem nyilatkozhat. Egyúttal megkö-
szönjük a tagság és a volt elnök eddigi tevékenységét. A KPE a 2010-es válasz-
tásokra való sikeres részvételhez a kampányban Keresztes Ferencet jelöli ki kap-
csolattartónak. A KPE az ügyet ezzel lezártnak tekinti. 

2010. február 16-án, az izsákfai falu-
házban tartottak részönkormányzati ta-
nácskozást. Fehér László, Celldömölk
polgármestere ismertette a város pénz-
ügyi tervét, beszámolt a kialakult
hiány okairól, a várható fejlesztések-
rôl, beruházásokról. Ezután Farkas Zol-
tán részönkormányzat-vezetô és a
városrész lakói az izsákfai gondokat vi-
tatták meg. Farkas Zoltán elmondta,
örül, hogy elkészült a temetôhöz ve-
zetô járda elsô szakasza, a második sza-
kasz megoldására keresik a választ. Ki-
kérte a városrész lakóinak véleményét
is, hogy fenn az út mellett vagy lenn
építsék-e meg a második, befejezô jár-
daszakaszt. Másik probléma a temetô
kapujának siralmas állapota. Fehér
László polgármester és Baranyai Atti-
láné dr., a város jegyzôje elmondták,
hogy igyekeznek megegyezni az egy-
házzal, mivel ô a tulajdonos, és együtt-
mûködve rendbe teszik a bejáratot.
Gondot okoz Izsákfán a csapadékvíz is,
Farkas Zoltán kifejtette, hogy a csapa-
dékvíz-elvezetés folyamatban van, és
a közeljövôben meg fog újulni a busz-
váró is. Lónainé Kondics Zsuzsanna
részönkormányzat-vezetôségi tag be-
számolt az izsákfai sportkörben lezaj-
lott változásokról, néhány, a sportkört
érintô kérdésre várt választ a város
jegyzôjétôl. Baranyai Attiláné dr. ismer-
tette a nemrégiben módosított válasz-
tási körzeteket. Izsákfa lakói választ vár-
tak arra a kérdésre is, hogy a Hegyalja
és a Bokodi utcák felújítására mikor ke-
rül sor. Szabó István, a polgármesteri hi-
vatal mûszaki osztályának fôtanácsosa
elmondta, hogy az utcákat sikeres pá-
lyázat esetén tudnák rendbe tenni.

»LA

Soros ülését tartotta a Celldömölki Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tár-
sulási Tanácsa február 16-án. Az ülésen meg-
jelent polgármestereket vagy megbízott kép-
viselôjüket a Társulási Tanács elnöke, Fehér
László köszöntötte. Elsô napirendi pontként a
Kistérségi Közbiztonsági Fórum keretében az
elnök elmondta, hogy megalakulóban van a
Kemenesaljai Kistérség Közbiztonságáért Ala-
pítvány, melynek alapdokumentumai elôké-
születben vannak. Több civil szervezet, vállal-
kozó és magánszemély jelezte támogatási
szándékát az alapítvány munkájának megse-

gítésére. A fórum keretében szót kért Németh
Andrea rendôrszázados, a Vas Megyei
Rendôrfôkapitányság Bûnmegelôzési Osztá-
lyának Fônyomozója, aki az idôsek sérelmé-
re elkövetett bûntények és az iskolai erôszak
egyre nagyobb teret nyerô megelôzésérôl, il-
letve ezek lehetôségeirôl adott tájékoztatást
a települések vezetôinek. Dr. Bozzay Ágnes,
a Vas Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatse-
gítô Szolgálat vezetôje bemutatta a 2006-tól
mûködô szervezet fôbb tevékenységi köreit.
(Az elérhetôségekrôl és a szolgálat munká-
járól a Kistérségi Munkaszervezet irodájában

lehet érdeklôdni, Polgármesteri Hivatal Cell-
dömölk, 17-es iroda).
Ezután a soros napirendi pontok megtárgya-
lása következett. A Társulási Tanács meg-
tárgyalta a 2009. évi pénzügyi terv módo-
sítását, elfogadta a 2010. évi költségvetést,
a 2010. évi munkatervet. Az egyebekben a
Kistérségi Munkaszervezet köszönetét fejez-
te ki mindazoknak, aki a „Mozdulj, Keme-
nesalja!” játékos sportvetélkedôn képvisel-
tették magukat és hozzájárultak a sport-
délután sikeréhez.

»TMT

Üléseztek a Celldömölki Kistérség településeinek vezetôi

IZSÁKFAI GONDOK,
EREDMÉNYEK

Sürgôs beavatkozást
igényel az óvoda
2010. február 15-én ülésezett Celldömölk Vá-
ros Képviselô-testülete. Az ülés fô témája a
város 2010. évi pénzügyi tervezetének elsô
olvasata volt. A képviselô-testület 2009. no-
vember 19-én elfogadta a pénzügyi terv kon-
cepcióját, és meghatározta a tervezési mun-
ka további menetét. A város mûködési mér-
legének hiánya jelen állás szerint több mint
400 millió forint. Költségcsökkentô tényezô-
ként a képviselôk a következôket fogadták
el: a polgármester és a jegyzô kezdeményez-
zen tárgyalásokat a Celli Huke Kft.-vel, hogy
a Városgondnokság által megfizetett lakos-
sági hulladékártalmatlanítási költséget enged-
jék el. Másik jelentôs költségcsökkentés len-
ne, ha a Kemenesaljai Egyesített Kórház a
2010. évi költségvetésben 50 helyett 25 mil-
lió forint támogatást kapna.
Hetényi Endre, a közmûvelôdési bizottság el-
nöke elmondta, hogy az oktatási intézmé-
nyeknél jelentôsen csökkent az állami nor-
matíva, a pedagóguslétszámot 2010-ben is
igyekeznek az eddigi szinten tartani. Mint a

4. sz. választókerület képviselôje ismét szót
emelt a Penny és a szakiskola elôtt kialakí-
tandó gyalogátjáró mellett. Az út ugyan a
Közútkezelô Kht. tulajdona, de ôk nem vál-
lalják gyalogátkelô kiépítését, ez a feladat az
önkormányzatra hárulna.
Dr. Baráth Katalin, a pénzügyi bizottság el-
nöke szerint nem kellene támogatni a nem
kötelezô feladatok ellátását. 
Másik téma az ülésen az óvodák fejleszté-
sét célzó pályázat volt. Annál is inkább
égetô a téma, hiszen a Városi Óvoda Vörös-
marty úti tagóvodája – Fódi Zita óvodaveze-
tô elmondása szerint – oly mértékben
beázik, hogy nagyobb esôzések után már az
oldalfalakon folyik a víz, az ÁNTSZ is bezá-
rással fenyeget, amennyiben nem intézked-
nek sürgôsen. „Tûzoltásként” a tetôrôl leko-
tortak valamennyi havat, hogy a beázás mi-
nél kisebb legyen, de ez sem jelent megol-
dást, hiszen – többszöri elôfordulás esetén
– így a kátrány sérülhet meg.

»LA
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»  KÖZÉLET

Február 11-e, a betegek világnapja alkal-
mával a megye kórházai közleményben
tiltakoztak az egészségügyi finanszírozás
siralmas helyzete miatt, melynek követ-
keztében a biztosítási alapon történô
betegellátás lassan ellehetetlenül. Ezen
nyilatkozatok kapcsán közölték azokat a
számadatokat, amelyek jól tükrözik a
2009-es évhez viszonyított változásokat. 

» Hogyan alakult ez a Kemenesaljai
Egyesített Kórházban? – kérdeztük dr.
Farkas Péter Imrét, az intézmény igazga-
tóját.
A Kemenesalján ezek a számok a követke-
zôképpen alakultak: a járóbeteg-szakellá-
tásban a 2009-ben finanszírozott teljesít-
ménybôl 89 700, míg 2010-ben csak 54 500
beteget tudunk ellátni, ami 60%-a a tava-
lyi teljesítménynek. A laboratóriumi ellátás
területén tavaly 22 800, idén 7700 esetet
tudunk ellátni az elôírt pontszám alapján,
ez a 2009-esnek csupán a 33,8%-a. Az ak-
tív fekvôbeteg-ellátásban 2009-hez képest
10%-kal nôtt az ellátható esetek száma –
emiatt gyakorlatilag nincs várólista. A kró-
nikus fekvôbeteg-ellátásban 2010 feb-
ruárjától a 90 napot meghaladóan ápolt be-
tegek után fizetett napidíj 17%-kal csökken,
majd fél éven túl újabb 25%-os csökken-
tés lép életbe, a 13. hónaptól pedig csak a
napidíj 50%-át fizeti a biztosító. A fenti ada-
tokból jól látható, hogy kórházunk jóval több
beteget képes ellátni, mint amennyit a fi-
nanszírozás megenged. Az egyre hosszabb
várólisták nemcsak a betegeket, de az el-
látásban dolgozókat is rossz érzéssel töltik
el. Érthetô módon sok beteg keresi fel a ma-
gánorvosi rendeléseket, hogy hamarabb
jusson ellátáshoz. Ezért jutottunk arra a gon-
dolatra, hogy azoknak a betegeknek, akik

elvándorolnának a
hosszú várakozási idô
miatt, térítéses rend-
szerben felajánljuk a
szabad kapacitásunkat
– tehát ez nem ma-
gánrendelés lenne,
nem magánrendelési
tarifákkal, hanem jóval
kedvezôbben, kb.
2–3000 forintért tud-
nánk ellátni a járóbe-
teg-szakellátásban ré-
szesülôket. Ezáltal sen-
kinek nem sérülne az
egyenlô ellátáshoz va-
ló joga, hiszen az elô-
jegyzés alapján, adott
idôpontban ellátásra
kerül a beteg, illetve
ha a háziorvos sürgôs-
séggel utalja, azonnal
ellátásra kerül, míg a másik sorban a térí-
téses ellátást vehetnék igénybe a betegek. 
» Mi tekinthetô sürgôsségi ellátásnak?
– Fontosnak tartom hangsúlyozni: a sürgôs-
ségi ellátás orvosi kategória. Ha valaki úgy
gondolja, hogy valóban komoly gondja van,
mentôt kell hívni, mindenkit ellátunk. Ha
nem annyira nagy a probléma, de mégis
úgy érzi az illetô, hogy komoly baj is lehet
belôle, fel kell keresni a háziorvost, ô el fog-
ja tudni dönteni, hogy valóban indokolt-e
a sürgôsségi ellátás. Ugyanez a helyzet, ha
ügyeleti idôben az ügyeletes orvost felke-
resi a beteg. Amennyiben valóban sürgôs-
ségi ellátásra van szükség, a beutalón az
orvos jelzi azt, ennek megfelelôen tudjuk
ellátni a beteget. 
» A közelmúltban változott a belgyó-
gyászati szakrendelés helye, illetve a kö-

zeljövôben új helyre költözik a reumato-
lógia és a fül-orr-gégészet. 
– Valóban, a belgyógyászati szakrende-
lésnek január óta a kórház területén lé-
vô belgyógyászati osztály férfi részlegé-
nek épülete ad helyet, és ugyanitt kap
majd helyet a reumatológia és a fül-orr-
gégészet is. Ahhoz azonban, hogy a gé-
gészeti szakrendelést a kórház területén
megkezdjük, kisebb átalakításokat kell el-
végeznünk. A Rendelôintézet épületében,
a 2. emeleten kapott helyet a 2. számú
háziorvosi rendelô, dr. Borovszky Tamás
rendelôje, és márciustól átmenetileg
ugyanott, a Rendelôintézet földszintjén
kapnak helyet a gyermekorvosi rendelôk
is, amíg az Ady utcai rendelôk épületé-
nek felújítása folyik.

»LOSONCZ ANDREA

Rossz finanszírozás, kihasználatlan kapacitás

INFORMÁCIÓS IRODÁK NYÍLTAK 
VÁROSUNKBAN
A közelmúltban két információs iroda nyílt városunkban, melyeket a Fidesz-Mpsz
illetve a Kemenesaljai Polgári Egyesület mûködtet. Elôbbi a Kossuth utca 13., utób-
bi a Szentháromság tér 6. sz. alatt található. 2010. február 16-án, a Szenthárom-
ság téri információs irodában tartott sajtótájékoztatót Kovács Ferenc, a Fidesz-MPSz
4. sz. választókerület országgyûlési képviselôjelöltje. Elmondta, örül annak, hogy
Celldömölkön a közelmúltban két információs iroda is nyílt, ahol várják mindazo-
kat, akik támogatásukról biztosítják ôket, illetve az érdeklôdôk a párt programjá-
ra irányuló kérdéseikre kaphatnak választ. Dr. Fonyó Roberta, a Kemenesaljai Pol-
gári Egyesület elnöke beszámolt arról, hogy egyre többen keresik fel ôket. Hor-
váth Melinda, a Fidesz–MPSz helyi elnöke elmondta, hogy a Kossuth utcai irodát
azért hozták létre, hogy a vidékiek számára is könnyen megközelíthetô legyen.
A mintegy tíz napja mûködô irodában már személyes kéréssel is felkeresték ôket.

É R T E S Í T É S

Az alsósági részönkormányzat tagjai
értesítik a városrész lakóit, hogy
2010. március 1-jén, hétfôn 17.00
órai kezdettel az Alsósági Tagiskola
ebédlôjében részönkormányzati ta-
nácskozást tart.

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S
Celldömölk Város Képviselô-testüle-
te 2010. március 2-án, 14 órakor köz-
meghallgatást tart a polgármesteri
hivatal földszinti tanácskozó termé-
ben. A közmeghallgatás tárgya a
2010-es pénzügyi terv.
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Díjesô az Apáczai Kiadónak
» B E S Z É L G E T É S  E S Z T E R G Á L Y O S  J E N Ô V E L  D Í J A K R Ó L ,  N E M Z E T R Ô L ,  S Z Û K E B B  P Á T R I Á R Ó L

Azt hiszem, Celldömölk az a hely, ahol az
Apáczai Kiadót és annak ügyvezetô igazga-
tóját, Esztergályos Jenô tanár urat senkinek
nem kell bemutatni. Az elmúlt öt hónap szá-
mos elismerést hozott számára, melyek kö-
zül a legutóbbi volt a Celldömölkön kapott
Kresznerics-díj.

» Tanár úr, haladjunk idôrendben! Magyar
Termék Nagydíj és Dr. Huszay Gábor Gazda-
ságért Nívódíj. Minôség Háza Aranyérem.
A Megyebálon az Év Vasi Embere elismerés.
A Kiadó húszéves jubileumi ünnepségén Vas
Megye Közgyûlése Elismerô Oklevelét kap-
ta az Apáczai Kiadó, ön pedig Vas Megye
Közgyûlése Elnökének Emlékérmét vehette
át. A szülôföld szintén tartogatott egy meg-
lepetést, hiszen január 22-én a Magyar Kul-
túra Napjához kötôdôen Kresznerics-díjban
részesült. Hogyan jellemezné néhány mon-
dattal ezeket a díjakat? 
– Azzal kezdem, hogy egy díj kimaradt a fel-
sorolásból, ez pedig a Határon túli magyar if-
júságért díj, melyet hárman kaptunk meg. Egy
erdélyi református lelkész, aki megôrizte a
magyarságot és az édes anyanyelvet, Nagy
Margit, aki Eszéken alapított kollégiumot, ahol
egészségügyi fôiskolára képeznek nôvéreket,
fiatalokat. Nekem harmadikként adták át a
díjat. Utalva kissé Nagy Margitra, aki Dobó es-
küjébôl idézett, én Teleki Pál gyönyörû négy
sorát mondtam el: „Mi sokfélék vagyunk, ta-
lán azért, mert a magyar nagyon tehetséges
nemzet. Ne pazaroljuk ezt a tehetséget
egymás ellen, hiábavaló dolgokra!” 
De térjünk rá a többire: a Magyar Termék
Nagydíjat harmadszor is megnyerni rendkí-
vül dicséretes, nagyon elismerô dolog. A Dr.
Huszay Gábor-díj a fôdíj, együttes elismerés-
ként az eddig elért sikerekért, hiszen az al-
só tagozatos tankönyvcsomagjainkért, az in-
teraktív tananyagokért, és nagy büszkesé-
günkre az új, átdolgozott felsô tagozatos tan-
könyveinkért is megkaptuk a Magyar Termék
Nagydíjat. A Huszay Gábor-díj így az egész
oktatási, tankönyvkiadási tevékenységünk-
nek szólt. A Minôség Háza Díj egy olyan kö-
vetkezmény, mely a Magyar Termék Nagy-
díj pályázatokon résztvevôk részére adható.
Mintegy hivatalból felterjesztik a résztvevô-
ket. Az Apáczai Kiadó eddig minden esetben
megkapta az aranyérmet, bár ez persze nem
automatikus. 
» Az eddig sorolt díjakról lehetett tudni elô-
re. A most következôk viszont tényleg a
meglepetés kategóriába tartoztak. Vegyük
sorra ôket!
– Az Év Vasi Embere cím kapcsán – nem ud-
variasságból, és közhelyszerûen mondom –
nagy elismerés, ha valakit a saját szûkebb ha-

zájában is tartanak valamire. Ez nyilván azért
fontos, mert a környezetünkben természe-
tesnek veszik azt, hogy az Apáczai Kiadó van,
létezik, immár húsz éve, és teszi a dolgát. Ál-
talában nem figyelnek ránk megkülönböz-
tetett figyelemmel. Most ezt a figyelmet kap-
tuk meg. A mostani elismerésre – melyet Ma-
sát Péter fôorvos úrral együtt kaptam – a mé-
dia, a sajtó a legfigyelmesebb volt. Akkor
éjjel, a Megyebálon hét interjút adtam, ez
még soha nem fordult elô. Méltó környezet-
be emeltek minket a szervezôk, Kovács Fe-
renc képviselô úr, a megyei közgyûlés elnö-
ke, hisz balról Kovács Árpád, az Állami
Számvevôszék elnöke és kedves neje ült, míg
jobbomon a képviselô úr, és általam nagyon
tisztelt, szeretett kedves felesége, Katalin
asszony. A Vas Megyei Közgyûlés Elismerô
Oklevelét és Elnökének Emlékérmét azért ér-
tékelem nagy jelentôségûnek, mert 3200
ember elôtt a 20 éves jubileumi ünnepségen
vehettem át, szintén Kovács Ferenc elnök úr-
tól. Ennyien láthatták, hogy az embert a sa-
ját megyéje elismeri, dicsôíti, és felmutat-
ja, hogy igen, Vas Megye Önkormányzata
nem csak természetesnek veszi az Apáczai
Kiadó munkáját, de megfelelô szinten érté-
keli is azt. Ha úgy tetszik, akkor elmondha-
tó, hogy így már nemcsak Magyar Örökség
Díjunk van – amit a Magyar Tudományos Aka-
démián vehettünk át – hanem a mostani elis-
merésnek köszönhetôen szinte Vas megyei
örökség díjunk is. Az elnöki ezüstérmet pe-
dig szintén érdekes módon tudom elhelyez-
ni. Mikor engem elôször fogadott Dr. Szili Ka-
talin, akkor még a magyar Országgyûlés el-
nökeként, az ajándékba kapott gyönyörû exk-
luzív könyveinkért viszonzásul átadott a
Parlamentrôl egy gyönyörû fotósorozatot, és
a Magyar Parlament ezüstérmét. Hozzátet-
te azt is, hogy azért nem aranyat kapok, mert
az nincs. Tehát itt is adott egy párhuzam,
hogy a parlamenti ezüstérem mellé már van
egy vasi elnöki is. 
» Immáron, ha úgy tetszik, hazaértünk! Mi-
lyen érzés volt alsósági kötôdésûként,
könyvkiadóként átvenni a Kresznerics-díjat?
Ez már tényleg prófécia a saját hazában?
– Kresznerics Ferencet mindig úgy mutatom
be a kiadóba érkezô kedves vendégeknek,
mint Apáczai Csere Jánost. Elmondom róla,
hogy pap volt, de valami rossz fát tehetett
a tûzre, és a püspöke lerúgta vidékre. Nyel-
vészkedett, munkássága felbecsülhetetlen ér-
tékû volt a maga korában. Számomra a díj-
ról a feltétlenül jólesô elismerés mellett még
egy nagyon fontos dolog jut eszembe. A ko-
rábbi Kresznerics Ferenc anyanyelvi versenye-
ket – melyek az utóbbi idôben sajnálatosan
elmaradtak – fel lehetne eleveníteni, hiszen

Grétsy professzor, és az utóbbi idôben Balázs
Géza professzor rendszeres vendége az
Apáczai Kiadó szakmai képzéseinek, a TANYA
(Tanítók Apáczai Nyári Akadémiája) kedvelt
elôadói. Meg fogom keresni a Városi Általá-
nos Iskola igazgatóját, az alsósági tagintéz-
mény vezetôjét, hogy próbáljuk meg ezt a
versenyt újra megszervezni. 
» Nagyon nem szeretem a közhelyes kér-
déseket, de ezúttal nem kerülhetô meg a kö-
vetkezô. Mire sarkallják Önt a kapott díjak?
– Roppant érdekes a dolog. Mert ha harminc
évvel ezelôtt kap az ember ilyen díjakat, ak-
kor az esetleges nehézségek ellenére is szár-
nyal. Most már nem „szállunk el” tôlük, mert
van egy olyan érzésem, hogy az egyik díj
meg a másik díj szinte generálja a követke-
zôt. Szerintem már nem is rám kellene figyel-
ni, hanem azokra a középkorosztályban lé-
vôkre, akiknek 40–50 éves korban sokat je-
lentene egy-egy díj. Lehet, hogy akkor még
nem tettek annyit, de ha megkapná, az óriá-
si lökést, kiváló motivációt adhatna. Vissza-
térve a díjainkra elmondhatom, hogy köte-
lez, a színvonalat minimum tartani kell, nincs
megállás. A 20 éves jubileumon beszéltünk
az Apáczai Kiadó reneszánszáról, s ezt jó így
hallani, hamarosan megszületô Dani uno-
kámra gondolva. A Jóisten kegyelmébôl ta-
lán megérem a csodát, hogy az ember to-
vábbélhet a gyermekeiben, én most már csak
a lányomban, unokáimban. Talán nem kia-
báljuk el, hogy három gyönyörû fiú unoká-
val ajándékoztuk meg a nemzetet! Gyönyö-
rûen feloldódunk a családban, az unokákban,
dédunokákban, majd az ország nemzeti
közösségében. Mindenki önmegvalósulá-
sának ez a legcsodálatosabb lehetôsége. 

»ROZMÁN LÁSZLÓ

esztergályos jenô irányításával napjainkban 
alakult meg az innovatív igazgatók szövetsége
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A Celldömölki Városi Általános Iskola hete-
dik és nyolcadik osztályos tanulói január
28-án részt vettek a csepregi Nádasdy Tamás
Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola
és Kollégium szervezésében meghirdetett
történelmi-informatikai versenyen. A vetél-
kedôre Kôszegrôl, Nagycenkrôl és Celldö-
mölkrôl érkeztek diákok, ahol a celliek két
3 fôs csapattal vettek részt. A nyolcadik osz-
tályosok LÁNGLOVAGOK fantázianévre hall-
gató csapatát Kiss Réka, Palotai Áron és Poós
Tamás erôsítette. A hetedikesek közül a meg-
mérettetést Nagy Milán, Remport Adrián és
Takács Krisztián vállalták, akik HÉT Á-SOK né-
ven indultak a tudáspróbán. 
A vetélkedô témája a II. világháború köré
szervezôdött és 3 részbôl épült fel. Elsô íz-
ben szöveges kérdésekre kellett írásban vá-
laszt adni a versenyzôknek, majd rövid
filmrészleteket láthattak és a hozzájuk tar-
tozó kérdésekre kellett válaszolniuk. A ver-
seny harmadik részében minden csoportnak
a második világháború egyik híresebb csa-
táját kellett elôre elkészített prezentáció se-
gítségével bemutatni, amelynek ismerteté-

sére 12 percet kaptak. Mindkét csapat el-
mondta, hogy a verseny alapos felkészült-
séget kívánt meg, ugyanakkor sok tapasz-
talatot szereztek a döntô folyamán. A felada-
tok közül a prezentáció gyakorlatát találták

a legnehezebbnek, de a nehézségek elle-
nére élményekben gazdag történetekkel tér-
tek haza. A felkészülésben Bene Csilla tör-
ténelemtanár segítette a diákokat, akik
november óta komoly munkával készültek
a megmérettetésre, mely meghozta gyü-
mölcsét: a LÁNGLOVAGOK második, míg a
HÉT Á-SOK csapata negyedik helyezést ért
el a versenyen.
Februárban a nyolcadik osztályosok újabb
történelmi megmérettetésen vettek részt.
Ezúttal a szombathelyi Premontrei Szent
Norbert Gimnázium által szervezett Kárpá-
ti Kelemen Történelem Verseny megyei
döntôjén indultak a diákok. A verseny
szintén a második világháború témája kö-
ré épült, amelyben a Városi Általános isko-
la diákjai Celldömölk második világháborús
kárairól, emlékhelyeirôl készítettek tabló-
képet. A döntôben Kiss Réka, Kiss Rebeka
és Fodor Alexandra csapata harmadik he-
lyezést ért el, míg Lang Letícia Anikó, Laj-
tai Tímea és Szabó Zsófia csapata a negye-
dik helyen végzett.

»VZS

Történelmi versenyek eredményei

Adomány az általános iskolának
A Celldömölki Városi Általános Iskola Hol-
landiából Piri Zoltán közremûködésével
négy szállítmány jó minôségû és kitûnô ál-
lapotú iskolabútort kap ajándékba. Piri Zol-
tán korábban már segítette az általános is-
kolát iskolabútorral és számítógépekkel.
Celldömölknek csak a szállítási költségeket
kell állnia. A szombathelyi Force Kft. vál-
lalta, hogy visszfuvar keretében a bútoro-

kat Celldömölkre szállítja, így az minimá-
lis költségbe kerül. A tervek szerint február-
ban három fuvart szállítanak, a negyedi-
ket pedig áprilisra tervezik. Az iskolabúto-
rok között vannak tanulói illetve tanári szé-
kek, asztalok, alacsony, gurítható szekré-
nyek, csoportasztalok.
Az adományt köszönik Piri Zoltánnak és Hol-
landiának!

Sportorientált osztályt is indít a Celldö-
mölki Városi Általános Iskola a
2010/2011-es tanévben. A kezdemé-
nyezés célja az egészséges életmódra
való nevelés.

A celldömölki általános iskolák összevo-
nása elôtt a hajdani Eötvös iskolában már
sikeresen mûködött egy sporttagozatos
osztály. A következô tanévtôl e hagyo-
mányt szeretnék tovább vinni a jelenle-
gi városi intézményben.
Kazári József testnevelô tanár tájékoz-
tatása szerint a sportorientált osztály-
ban a szokásos heti három helyett he-
ti öt tanórában tartanak sportfoglalko-

zásokat. Különbség még e mellett,
hogy itt minden testnevelés órát szak-
ember tart. A megemelt óraszámnak
köszönhetôen szélesebb spektrumban
ismerhetik meg a kisdiákok a különfé-
le sportágakat. Ezekre az alapokra
szeretnék majd felépíteni a délutáni
foglalkozásokat, így például a kötélug-
rást, a labdarúgást és a szivacskézilab-
dát. Ez egyben a tehetségkutatásra is
nagyobb lehetôséget ad. 
Több idô lesz kiválasztani az egyes
sportágakban a tehetséges gyereke-
ket, így kapcsolódhat a késôbbiekben az
egészséges életmódra való neveléshez
a versenysport. A plusz két testnevelés

órának köszönhetôen kiemelt szerepet
kap a választott sportág. Az úszást
választók így garantáltan megtanulnak
úszni, a tehetségesebbek pedig majd a
vízisport-szakosztály keretein belül to-
vább fejleszthetik úszó tudásukat.
A városi általános iskolában a sportorien-
tált osztályt népszerûsítô foglalkozáso-
kat már most is tartanak a leendô elsô-
sök részére. Várják az óvodásokat és szü-
leiket ezekre a rendezvényekre, ahol a
legkisebbek még természetesen játékos
formában ismerkedhetnek meg a sport-
tal. A foglalkozások idôpontjai iránt az is-
kolában lehet érdeklôdni.

»HP

Sportorientált osztály nyílik
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Február 16-án farsangi vigasság hangjai szûrôd-
tek ki a Népjóléti Szolgálat Idôsek Klubjának épü-
letébôl. A rendezvényre a város idôsek klubjai-
ból érkeztek tagok és gondozónôk, hogy együtt
ünnepeljenek a farsang jegyében. A mulatság
jelmezfelvonulással vette kezdetét, ahol látvá-
nyosabbnál látványosabb öltözékbe bújtak
mind az idôsek, mind a dolgozók. A jelmezbe-
mutató után a klubok önálló mûsorszámokkal
szórakoztatták a szépszámú nézôközönséget. El-
sôként a III. számú Idôsek Klubjának képvisele-
tében Bartha István szólalt fel, aki verssel kö-
szöntötte a jelenlevôket. Ôt Talabér Istvánné kö-
vette, aki gondozónôivel egy paródiát adott elô
a nyugdíjasok életérôl. A II. számú Idôsek Klub-
jának énekkara mulatós nótákkal fokozta a han-
gulatot, végezetül pedig az I. számú klub tag-
jai mutatták be mûsoraikat. Redôcs Sándor és

Schrott István katonaénekeket énekeltek, majd
a produkció egy cowboy-tánccal zárult, amit idô-
sek és gondozónôik együtt roptak. A farsangi han-
gulat megalapozása után zenével gondoskod-
tak a további jókedvrôl, táncra perdülhettek a
nyugdíjasok, közben vidáman és felszabadultan
beszélgethettek. A délután folyamán tombola-
sorsolásra is sor került, a szerencsésebbek érté-
kes nyereményekkel térhettek haza.

»VZS

FARSANGI MULATSÁG
AZ IDÔSEK KLUBJÁBAN

Kulturális Közkincs Kerekasztal címmel Ke-
menesalja kulturális életének aktualitásá-
ról beszélgethettek és cserélhettek tapasz-
talatot a kistérség kulturális szakemberei
február 10-én a mûvelôdési központban.

A rendezvényen elsôként Pálné Horváth
Mária, a KMKK igazgatója köszöntötte a
megjelenteket, és számolt be a közkincs
kerekasztal létrejöttének elôzményeirôl,
eddigi eredményeirôl.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
közzétett Kistérségi közkincs-kerekasztal
létrehozása, további mûködésének támoga-

tása címû pályázaton elnyert támogatásnak
köszönhetôen indulhatott el a célok megva-
lósítása, melyek közt Celldömölk és a Keme-
nesalja kulturális közkincseinek feltérképe-
zése, erôforrásainak kihasználása, továbbgon-
dolása, és a kistérség kulturális koncepció-
jának kialakítása szerepelt. Az eddigi
tevékenységeket ismertetve Pálné Horváth
Mária elmondta: elkészült a Kemenesalja épí-
tett, szellemi, történelmi és kulturális érté-
keit tartalmazó kistérségi értéktár. A továb-
bi célok közt pedig egy olyan munkacsoport
létrehozása szerepel, melynek feladata a he-
lyi erôket megismerve és összefogva, a

kistérségi kulturális stratégia kidolgozása, a
fellelt értékek aktivizálásával. Emellett nem
elhanyagolandó a kis településekkel jelen-
leg is élô (mûvészeti csoportok, kiállítók,
elôadók, rendezvények általi) kapcsolatok
még intenzívebbé tétele különbözô temati-
kák által, a lokalitás felhasználásával. 
Ami pedig a továbbiakban is elengedhe-
tetlen: az eddig mûködô együttgondolko-
dás, összefogás, közös tervezés és cselek-
vés, közös koncepció megfogalmazása a
kistérség minél több kulturális szakembe-
rének bevonásával.

»REINER ANITA

Kulturális szakemberek tapasztalatcseréje

A Celldömölki Makett Klub októberi és no-
vemberi versenyen elért eredményeivel
sikeresen zárta a 2009-es évet. Október-
ben Budapesten, a nyolcadik Bolyai Ma-
kettépítô Kupán a helyi szakkört Géczy Pé-
ter, Molnár István, Sipos Gyula, Géczy Zol-
tán képviselte. A makettkiállításra és -ver-
senyre külföldrôl is érkeztek versenyzôk,
így Németország, Lengyelország és a
szomszédos Szlovákia is képviseltette
magát. Az erôs mezônyben 700 nevezô,
és közel 1000 makett vett részt. A celliek
hét kategóriában neveztek, ahol Géczy
Zoltán egy második és két harmadik he-
lyezést ért el. 
Novemberben a Kôszegi Makettversenyen
is részt vettek a helyi makettezôk, akik is-
mét szép eredményekkel tértek haza. If-
júsági kategóriában Kovács Máté, Kovács
Marcell, Halmosi Balázs és Halmosi Ben-
ce, míg felnôtt kategóriában Molnár Ist-
ván, Sipos Gyula, Géczy Péter és Géczy Zol-

tán képviselte a Cell-
dömölki Makett Klu-
bot. A nevezôk hat
helyezést és hat kü-
löndíjat értek el. Ifjú-
sági kategóriában Ko-
vács Marcell máso-
dik helyezést ért el,
Kovács Máté és
Halmosi Bence egy-
egy, Halmosi Balázs
pedig két különdíjjal
térhetett haza. A fel-
nôtt csoportban Géczy
Péter második helye-
zést ért el repülô dio-

ráma kategóriában, Géczy Zoltán pedig to-
vábbi kategóriákban három második és
egy harmadik helyezést szerzett, két
másik munkáját pedig különdíjjal jutal-
mazták. A Nemzetközi Kôszegi Makettkiál-
lításon és -versenyen 90 nevezô és közel
200 pályamû indult. A versenyen magyar
városok képviseletén kívül más európai
országok is jelen voltak, így például
Csehország, Németország és Dánia is
nevezett a versenyzôk körében.
A szakkör jövôbeni tervei között szerepel,
hogy továbbfejlesszék a makettezés te-
vékenységét, mint hasznos szabadidôs te-
vékenységet továbbra is részt szeretné-
nek venni különbözô makettkiállításokon
és -versenyeken. Céljuk továbbá, hogy
Celldömölkön is megrendezésre kerülhes-
sen egy színvonalas kiállítás és verseny,
ahol bemutatásra kerülhetnek a makett
klubok tagjainak munkái. 

»VAJDA ZSUZSA

Eredményes évzárás
a makettesek körében
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• március 4. (csütörtök) 15.00 óra – NCA

Kampány – Civil Fórum (pályázati

lehetôségek az 1% felajánlásáról,

„APEH-kérdések”) civil szervezetek

részére.

• március 4. (csütörtök) 16.00 óra –

Szülésre és anyaságra felkészítô klub

nyitó foglalkozása. Tanfolyamvezetô:

Szeifridné Kis Olga. Helyszín: KMKK

elôadóterme.

• március 6. (szombat) 10.00 óra –

Színházbusz indul a budapesti

Operettszínházba, a Bajadér címû

nagyoperett megtekintésére. Részvételi

díj: 5500 Ft (útiköltség+belépôjegy).

Bôvebb felvilágosítás és jelentkezés:

Lónainé Kondics Zsuzsanna szervezônél

(06-95/779-302, 06-70/319-5264).

• március 6-ig látogatható a Fehérvári

Vasiak Baráti Köre amatôr festôinek

Évszakok címû kiállítása. Helyszín:

KMKK galéria.

• március 7. (vasárnap) 19.00 óra – Te

légy az álmom… címmel operett-

musicalösszeállítás. Közremûködnek:

Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita.

Belépôjegy: 1000 Ft. Helyszín: KMKK

színházterme.

• március 19. (péntek) 18.00 óra –

Szörényi–Bródy: Kômûves Kelemen

rockballada a Maros Mûvészegyüttes

elôadásában. Jegyár: 1.000 Ft és 600

Ft. Helyszín: KMKK színházterme.

» PROGRAMAJÁNLÓ

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár ifjúsági komolyzenei bérletének
soros elôadásaként a Sebô együttes kon-
certezett a színházteremben, február
11-én. 

A jelenleg három taggal mûködô, az éne-
kelt vers mûfajának egyik legfontosabb ha-
zai elôadójaként aposztrofált együttes
mintegy negyven évvel ezelôtt alakult, kez-
detben két taggal, mely késôbb négyre bô-
vült. A repertoárt tekintve elsôsorban éne-
kelt verseket játszanak, olyan klasszikus köl-
tôk, mint József Attila, Nagy László, Szécsi
Margit, Weöres Sándor költeményeit meg-
szólaltatva hangszereiken. Emellett a nép-

zene különbözô dialektus-területeirôl szár-
mazó dallamokat is bemutatnak elôadásaik
során. A népzene hû megszólaltatásához az
együttes rendelkezésére álló hangszer-
készlet pedig a hagyományos furulyán, gi-
táron túllépve olyan, szinte feledésbe me-
rült hangszereket is tartalmaz, mint a
tambura, kaval, tekerôlant, kettôs síp. 
Az ifjúsági hangverseny bevezetô népda-
lai után Csokonai Vitéz Mihály versei ele-
venedtek meg, különféle mûfaji sajátossá-
gokra rávilágítva. Így korabeli divatzené-
re íródott, mai sramlizenére hasonlító
dallam; menüett, asztali zene és az idômér-
tékes verselés mind elôkerültek az együt-
tes tarsolyából. Majd a 18. század felidé-

zése után kortárs költôk mûvei is felcsen-
dültek elôadásukban.
Mint azt Sebô Ferenc, az együttes vezetô-
je, zeneszerzôje elmondta, a zenészcsapat
mindig is a népzenét és az énekelt verset
képviselte, hiszen a népdal nem csak ha-
sonlít az énekelt versre, hanem annak
túlélôje is. A népdalokat nemcsak azért kell
szeretni, mert szépek és illik ápolni a ha-
gyományt, hanem azért is, mert nagyon jól
használhatók, és elvezetnek bennünket az
irodalom megértéséhez, hiszen a régi
szövegeink majdnem mind dallamokra
készültek – osztotta meg véleményét hall-
gatóságával Sebô Ferenc.

»RA

Az énekelt versek nagy öregjei városunkban

nagy géza, máthé jános és dr. surányi istván és lelkes tagjai a vasiak baráti körének

Székesfehérvári festôk Vasban

A székesfehérvári Vasiak Baráti Köre amatôr
festôinek alkotásaiból nyílt kiállítás a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár ga-
lériáján, február 19-én. 
A megnyitó kezdetén Pálné Horváth Mária in-
tézményvezetô köszöntötte az alkotókat és a
megjelent közönséget, majd az Ádám Jenô Ze-
neiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
két növendéke szólaltatott meg néhány hang-
szeres darabot. A Vasiak Baráti Köre három al-
kotójának tárlatát pedig Nagy Géza elnök
ajánlotta a galérián összegyûltek figyelmébe. 
Az egyik alkotó Máthé János már általános
iskolásként szeretett rajzolni, de a festésze-
tet középiskolás korában kedvelte meg.
Önképzés útján fejleszti a festészet elméle-
ti és gyakorlati ismereteit, nyugdíjba vonu-
lása óta fest rendszeresen. Mint vallja:
„A természet különbözô pillanatait, a múl-
tat és a múló idôt szeretném megörökíteni.
Fontosnak tartom a témaválasztást, a színe-
ket, ami egyben a gondolataim visszatükrö-
zôdése. Odafigyelek a véleményekre, de ra-
gaszkodom az elképzeléseimhez.”  

Dr. Surányi István kedvenc hobbija a neve-
léstörténeti kutatás mellett a festészet. Al-
kotómunkájáról így vélekedik: „Nyugdíjas-
ként az idôm nagy részét a Balaton mellett
töltöm, a fûzfôi öbölben próbálom ellesni és
megfesteni az évszakok és napszakok külön-
leges fényeit: a szinte hihetetlennek tûnô pi-
ros, kék és szinte meghatározhatatlan színek
különbözô árnyalatait.” 
A harmadik kiállító Kovács László (betegsé-
ge miatt távolmaradt a megnyitóról) célja az
érzések színekben és formákban történô
megjelenítése. „Azokban a percekben, ami-
kor kiválasztom a színeket, kitalálom a
kompozíciót, csak az ösztönös alkotás utáni
vágy és fantáziám vezet. A belsô képzelet
nem köt gúzsba, hagyom, hogy a pillanat-
nyi hangulatom és képzeletem formálta lát-
vány vezessen.  A képekben, melyeket lét-
rehozok, benne van az egész egyéniségem,
hiszen a színek, formák és a témaválasztás
is sugározzák érzéseimet, gondolataimat.” –
vallja az alkotó. 

»REINER ANITA
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A zenei oktatás múltja és jelene I.
» B E S Z É L G E T É S  S Ü L E  F E R E N C C E L ,  A  Z E N E I S K O L A  K O R Á B B I  I G A Z G A T Ó J Á V A L
30 éves a város sorozatunkat a zeneisko-
la történeti áttekintésével zárjuk. Ebben
a részben Süle Ferenc, a zeneiskola ko-
rábbi igazgatója tekinti át a korábbi év-
tizedeket. 

– 1974-tôl 2003-ig, csaknem harminc évig
vezettem a celldömölki zeneiskolát. Ami-
kor átvettem az intézmény irányítását, kis
létszámú tanári gárda állt rendelkezésre. Az
indulási évben négyen oktattunk, aztán egy
év alatt utánajártam, kiket érdemes idecsá-
bítani. Munkám során mindig is hármas cél-
kitûzés vezérelt. Az elsô azon alapult,
hogy a jó mûködéshez jó tanárok kellenek,
hiszen hiába a sok szemléltetô eszköz, ha
a pedagógus nem jól végzi a munkáját. Kö-
rülbelül öt év kellett ahhoz, hogy létrejöj-
jön egy állandó tantestület, melynek olyan
nagyszerû tagjai voltak, mint dr. Tóth La-
josné, dr. Zsiray Lajosné (zongora), Orosz
Sándor (cselló), Deák György (hegedû).
A minôségi munkát velük alapoztam meg.
Aztán a nyolcvanas években került hozzánk
az akkori fúvószenekar stabil tagja, Bejczi
Károly, aki a mai napig eredményesen ve-
zeti a zenekart (2003 szeptemberétôl pe-
dig az intézményt is). Ahogy teltek az évek,
arra törekedtem, hogy akik a celli zeneis-
kolában végeztek, és elmentek továbbta-
nulni, visszatérjenek ide, ezáltal az utánpót-
lás biztosítva legyen. Tanítványaim közül
Bejcziné Németh Tünde, Bodnár Zsuzsan-
na, Radányi Károly, Kovács Róbert, Hege-
dûs Erzsébet, Czupor Attila, Gregorich Zsó-
fia, Fülöp Balázsné személyében ez meg
is valósult, hiszen ma mindnyájan zenével
foglalkoznak, többségük a zeneiskolában ta-
nít. Második fontos célkitûzésem volt úgy
megszervezni az oktatást, hogy a kiváló ta-
nári gárdához rendelt gyerekek óvodás ko-
ruktól kezdve folyamatos zenei nevelésben
részesüljenek. Ennek érdekében személye-
sen kerestem fel minden helyi oktatási in-
tézményt, beleértve az akkoriban mûködött
hat óvodát, amelyek mindegyikében el is
indítottuk a zeneóvodai oktatást. Jánosa 

Attiláné Klárikával létrehoztuk a „Kicsinyek
kórusát” is, amely hat-hét évig mûködött.
A folyamatos, megszakítás nélküli zeneok-
tatás híve voltam, így a zeneóvodából ki-
kerülve elsô osztályosan elôképzôbe járhat-
tak a gyerekek, és a manuális, illetve hal-
láskészség megítélése után tájékoztattam
a szülôket arról, hogy érdemes-e a gyere-
ket továbbhaladtatni zenei vonalon. Mini-
mális volt a lemorzsolódás. Munkám har-
madik célkitûzése is ehhez kapcsolódik, ne-
vezetesen olyan „gyerekanyag kinevelése”,
akik alkalmasak zenei pályán továbbtanu-
lásra, és megmutatni magukat akár orszá-
gos versenyeken is. Az elsô eredmények öt
év után jelentkeztek. 1979-ben voltak az
elsô felvételizôink, Pál Tibor és Molnár Il-
dikó jelenleg is zenét tanítanak. Volt olyan
évünk, hogy heten mentek tôlünk zenei pá-
lyára. Ma már szerte az országban oktatnak
celli zeneiskolából indult tanárok, és több
celldömölki kötôdésû visszajött tanítani
szülôvárosába. Jó kapcsolatot alakítottunk
ki a zenemûvészeti szakközépiskolákkal
(gyôri, szombathelyi, veszprémi). Mindhá-
rom intézmény növendékei többször is le-
hetôséget kaptak itteni bemutatkozásra.
Szakmai szempontból akkoriban sokat je-
lentett, ami a mai oktatásból hiányzik: van
szaktanácsadás, de nincs szakfelügyelet.
Kezdetektôl fogva szorosan együttmûköd-
tem a nagyközségi, késôbb városi ta-
náccsal, és bármilyen rendezvényen sze-
replésre kértek bennünket, a zeneiskola
mindig jelen volt az ott dolgozó tanárok és
növendékek érdemeként. Az intézmé-
nyünkben oktatott szakok között népsze-
rû volt a zongora, amibôl késôbb kifejlô-
dött a szintetizátor. A hegedû és csellóok-
tatáson túl a hetvenes években igény je-
lentkezett a gitároktatásra, így ezt is
beindítottuk. A fúvósok között mindig is vol-
tak fafúvósok, ezen belül legtöbben furu-
lyázni tanultak, de volt fuvola, klarinét és
oboa is. A rézfúvósok közt jelentôs volt a
trombita, kürt és fontos lépés volt az ütô-
szak beindítása. 1998 körül mutatkozott
igény a hangszeres oktatás kiszélesítésé-
re a mûvészeti oktatás felé. Ennek meg-
valósításaként akkor a tánc, képzômûvé-
szet, a színmûvészet is hozzánk tartozott.
A zeneiskola csaknem harminc évének tör-
téneti áttekintésében érdemes szólni a
helyszínekrôl és az épületrôl is. Körülbelül
tizenöt év költözéssel telt, ugyanis kezdet-
ben a Spar helyén, majd a jelenlegi Szent
Márton Otthonban, aztán a mostani pos-
ta, majd a volt pártbizottság helyén volt a
zeneiskola. A mai épületet a 88–89-es tan-
évben adták át. A húszas években a József
Attila utcai épületben legényegylet mûkö-

dött, kulturális funkciót töltött be. Ezt a
funkciót folytatva egy olyan központ lét-
rehozásában láttam lehetôséget, ami a vá-
ros zenei rendezvényeinek lebonyolításá-
ban oroszlánrészt vállal. Ezért megszervez-
tük a Celldömölki Zenebaráti Kört, melyet
úgy képzeltem el, hogy évente legalább
hat alkalommal találkozzanak a tagok, és
ne múljon el úgy hónap, hogy ne rendez-
nénk hangversenyt a kamarateremben.
Szándékom volt a mûvészetek találkozá-
sának színhelyévé tenni az intézményt, így
került sor évente legalább tíz kiállítás le-
bonyolítására, melynek köszönhetôen a
hangversenyek is teltházas látogatottság-
gal bírtak. Az iskola épületét több szobor
és képzômûvészeti alkotás díszíti (Ádám Je-
nô szobor, fából faragott Kodály szobor,
Bartók Bélát ábrázoló szénrajz, zeneszer-
zôk arcképsorozat stb.), melyek a tavaly no-
vemberben elhunyt Horváth Marietta he-
gedûtanár munkáját dicsérik. Az intézmény
1989. december 13-án vette fel Ádám Je-
nô nevét. Azért rá, a nagyszerû zeneszer-
zôre, zenepedagógusra, karnagyra esett a
választás, mert a magyar zeneszerzôk
közül már többrôl is neveztek el intézményt
az országban, Ádám Jenôrôl azonban még
nem; holott ô volt az, aki a Kodály-mód-
szert kidolgozta. Így az országban elsôként
a celldömölki zeneiskola vette fel nevét.
Az avatóünnepség keretében került sor el-
sô alkalommal a névadó tiszteletére ren-
dezett népdaléneklési versenyre, mely
azóta is minden évben megrendezésre ke-
rül a környezô megyék zeneiskolásai szá-
mára. A rendezvények sorát folytatva
szót kell ejteni a hetvenes-nyolcvanas
évekrôl, amikor még mûsorainkat a
mûvelôdési központban tartottuk, mintegy
tizennégy éven keresztül. Rendezvényeink
akkor sokasodtak meg, amikor lett saját ka-
maratermünk, ahol már minden hónapban
tartottunk növendékhangversenyt, kiállí-
tásmegnyitóval egybekötött koncertet,
ezenkívül népdaléneklési versenyt, kará-
csonyi hangversenyt, zenebaráti köri ren-
dezvényeket. Az 1980–81-es tanév kiemel-
kedô eseménye volt a celldömölki zene-
oktatás harmincéves évfordulójára emlé-
kezô rendezvény, melyen Vas megye
összes igazgatója részt vett. Szintén nagy-
szabású volt a 2000–2001-es tanévben ren-
dezett ötvenéves évfordulóra emlékezô
rendezvény. Zeneiskolánk növendékei az
elmúlt évtizedekben számos megyei és or-
szágos szintû megmérettetésen vettek
részt, ahol eredményesen szerepeltek,
és ez a tendencia szerencsére a mai napig
meghatározó.

»REINER ANITA

szolfész óra 1979-ben
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Követi a téli olimpia eseményeit?Megkérdeztük
» válaszoltak

Nem igazán szeretem a téli
sportokat, mert gondolatban a
hideggel kapcsolom ôket össze,
amit szintén nem kedvelek.
Talán éppen ezért a nyári olim-
pián szereplô sportágak ver-
senyszámai közelebb is állnak
hozzám. A mostani téli olimpia
eseményeit nem is követem
nyomon, a nyárit viszont min-
dig figyelemmel kísérem. Ezen
belül is elsôsorban a labdajáté-
kok, az atlétika és a szertorna
érdekelnek. Régebben magam
is sportoltam, futballoztam és
szertornáztam, ma már azon-
ban egyik sportot sem ûzöm
aktívan. 

A munkaidô beosztásom miatt
nem nagyon tudom nézni az
olimpiai közvetítéseket. De ha
idôm lenne, sem biztos, hogy
követném az eseményeket.
Emlékszem, korábban is csak a
síelôket néztem meg a tévé-
ben. Inkább a futball és a ké-
zilabda érdekel, így a világ- és
Európa-bajnokságokat szok-
tam figyelemmel kísérni. A té-
li sportokat amúgy sem szere-
tem a hideg idô miatt, csak
korcsolyázni szoktam néha.
Pedig még síparadicsomban is
dolgoztam, ahol lett volna le-
hetôségem kipróbálni a síelést,
de nem éltem vele. 

A megnyitó ünnepséget lát-
tam, nagyon szép volt. Az vi-
szont sajnálatos dolog, hogy
már a kezdetkor egy szeren-
csétlen baleset is beárnyékol-
ta az eseményt. Az olimpia
közvetítéseit családommal
nagyjából nyomon követjük. Én
leginkább a mûkorcsolyát sze-
retem, az nagyon szép és lát-
ványos tud lenni. Emellett a sí-
futás, mûlesiklás, sáncugrás
versenyszámai szimpatikusak,
ezeket szeretem még nézni.
A téli olimpia sportágainál job-
ban kedvelem a nyári olimpiát,
annak közvetítéseit nézem is
rendszeresen. 

Rendszeresen sportolok,
ugyanis futballozok, de a té-
li sportokat nem igazán szere-
tem. Talán a síelést még igen,
idén is voltam sítáborban.
A téli olimpiai közvetítéseket
többé-kevésbé figyelemmel
kísérem, a korcsolyát például
néztem. Magyarország nem
éppen a téli sportok országa,
és az idôeltolódás miatt késôn
is vannak a közvetítések, ta-
lán ezért gyérebb az érdeklô-
dés a téli olimpia iránt. A nyá-
ri olimpia biztos, hogy mindig
többeket érdekel, ezzel én is
így vagyok, azt nézem folya-
matosan. 

»fotó: losoncz andrea»kérdez: reiner anita

Horváth
Zoltán

Manganelli
Barbara

Némethné
Németh
Mónika

ifj. Csákvári
Zsolt

II. VASI MEGYEKÉP FOTÓPÁLYÁZAT

A Vas Megyei Közgyûlés Turisztikai és Sport Bizottsága Vasi Me-
gyekép címmel idén is meghirdette megyei fotópályázatát, me-
lyen Horváth Gábor, a jánosházi származású, de feleségével
Celldömölkön élô amatôr fotós is részt vett – sikerrel. A pályá-
zat célja az volt, hogy megyénk nevezetes, vagy kevésbé is-
mert természeti, kulturális, vagy épített örökségét, a vasi táj,
a települések és a vidék, valamint az itt élô embereket a fo-
tósok szemszögébôl mutassa be a közönségnek. A fiatal fotós
pályázatra beküldött képei közül a Ság-hegyi naplementét áb-
rázoló felvételét a szakmai zsûri az elôkelô második hellyel ju-
talmazta, ezen felül a beküldött több pályamû is kiállításra ke-
rül az MMIK-ban. A díjkiosztó ünnepség december 11-én, a Me-
gyei Közgyûlésen volt, itt vehették át az elismeréseket a leg-
kiválóbb alkotásokat beküldô fotósok. Napirend elôtt Benkô
Sándor, a Vas Népe fotórovatának vezetôje értékelte a beér-
kezett pályamûveket. Az ismert fotós elmondta, hogy tavalyhoz
képest több pályázó küldött be nagyobb számban, és jobb mi-
nôségben pályamûveket. Idén több mint 30 pályázó közel 600
képe érkezett a felhívásra. 

»CS. SZ.

OLASZFAI FESTÔ MÛVEI A FÜRDÔN
Nagy Tibor olaszfai festômûvész alkotásaiból nyílt kiállí-
tás február 20-án a Vulkán Gyógy- és Élményfürdô konfe-
renciatermében.
A kiállításmegnyitón
elôször Bakó István,
a fürdôt üzemeltetô
Városgondnokság
igazgatója köszön-
tötte a megjelente-
ket, majd a szót Né-
methné Baráth Ani-
kó, a Vasvári Szociá-
lis Otthon igazgató-
nôje vette át: – Nagy Tibor festményeiben benne van a köz-
lendô tökéletes és teljes megfogalmazásába fektetett em-
berfeletti energia. Alkotásai mindent hordoznak és közölnek
alkotójukról, jobban bármilyen verbális megfogalmazásnál,
hiszen ezért születtek a vizualitásba. 
A festményekrôl maga az alkotó, Nagy Tibor is megfogal-
mazta gondolatait. Mint elmondta, a tárlat egy heterogén,
gyûjtôkiállítás, amely fôleg tájképekbôl és lovas képekbôl
meríti témáját, mivel különös érdeklôdéssel fordul a termé-
szet és az állatok felé. A festô alkotásai, mely egy életmûfor-
ma kiállítás részei, megengedik, hogy a nézô azonosuljon a
képen látottakkal, elgondolkodjon és továbbgondolja a képi
valóságot. Az esztétikai értékekkel bíró alkotásaiban maga a
világ jelenik meg. Nagy Tibor természet- és lovas képei már-
cius 20-ig tekinthetôk meg a fürdô konferenciatermében.

»VAJDA ZSUZSA
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Kezdetekben vala – úgy az 1800-as évek kö-
zepén – elsôsorban az angol ifjak kedvelt já-
téka volt egy afféle labdás játék, aminek a sza-
bálykönyvét az Angol Labdarúgószövetség, az
FA megalakulásakor 1863-ban fogadták el
Londonban. Az egyre népszerûbb játékot
eleinte „természetesen” urak játszották, míg-
nem 1895-ben lejátszották az elsô nôi labda-
rúgó mérkôzést ugyancsak Londonban. Szá-
mos országban tiltó rendelkezésekkel akadá-
lyozták elterjedését, ennek ellenére az elsô
magyar nôi egyesület a Szegedi Testgyakor-
ló Kör 1912-ben megalakult, de nem sokáig
mûködött. Jó hatvan évnek kellett eltelnie, mi-
re az UEFA, az Európai Labdarúgószövetség
nyomására, a nemzeti szövetségek befogad-
ták a nôi labdarúgást és szervezeti keretet ad-
tak mûködésének. Egy újabb röpke évtized és
lejátszhatta elsô hivatalos mérkôzését a ma-
gyar nôi válogatott, 1985 áprilisában Siófokon
1-0-ra verték meg az NSZK válogatottját. Ami
azóta történt, nagyon is magyaros történet,

Magyarországon ma is jószerint csak vegetál
a sportág, a németek azóta az öt nôi világbaj-
nokságból kettôt megnyertek (2003, 2007)
és a következôt 2011-ben ôk rendezik. Nálunk
van egy NB I. 8 csapattal, két NB II.-es cso-
port összesen 13 csapattal, néhány megyei
bajnokság, és néhány lelkes közösség, akik a
focit a fociért és a csapatért szeretik, ahogy
Alsóságon is. Az 1980-as évek végén az Al-
sósági Sport Egyesület az ASE keretein belül
kezdték meg mûködésüket, ma már 2007 óta
önálló klub Szabóné Vörös Éva elnökletével.
A csapat az erôt sugárzó Alsósági Tigrisek név-
re hallgat, kispályán játszanak, a nagypályás
létre nincsenek meg az adottságok és fôleg
a szponzorok. Fekete Tamás és Szélesi Gábor
edzôk 2009-ben igazán sikeres évet zártak a
lányokkal, 12 tornán indultak közel és távol,
ebbôl nyolcat megnyertek, háromszor máso-
dikak lettek és csak egyszer nem ment a sze-
kér, akkor harmadikak lettek. Meg kell gon-
dolniuk, mikor, hol indulnak, bár meghívásuk

van bôven, nem tudnak eljutni mindenhova,
hiszen nagyon alacsony a költségvetésük. Tag-
díjakból, rendezvényekbôl tartják fent magu-
kat, no meg jutott az önkormányzati támo-
gatásból is tavaly húszezer forint, igaz, a Me-
gyei Sportigazgatóságtól 50 ezer is. Egy rend
ruha kijött belôle, kiemelt szponzoruk nincs,
ha mennek és kérnek, sok kisvállalkozó azért
segíti ôket és rendezvényeiket. Idén két ku-
pán indultak már: Nagycenken másodikak let-
tek, miként február 20-án az alsósági Farsang-
kupán is. Itt voltak a nagy ellenfelek, a Vépet,
a Zanatot, a Táplánszentkeresztet megverték,
a Kópházától kikaptak egy góllal. Lényeg, hogy
jól sikerült a rendezvény, a csapat becsület-
tel küzdött. Van köztük még általános iskolás
és van, aki már a húszas éveit tapossa, aki-
nek kedve támad, szívesen fogadják péntek
esténként az edzésen. Ha megbecsüli magát,
még az is lehet, hogy egyszer felhúzhatja a
Tigrisek mezét, mert az nagy dolog!

»DOTTO

Kezdetekben vala…
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A döntôhöz már csoda kell
SVS Niederösterreich – Celldömölki VSE-
Mávépcell-Wewalka 6:2. – Wolkersdorf,
asztalitenisz Szuperliga elôdöntô, elsô
mérkôzés. 
Páros: Habesohn, Fegerl-Lindner, Fazekas 1:3
(9, -10, -7, -7). Az elsô játszmát kissé elszó-
rakozták Lindnerék, de a folytatásban meg-
mutatták, mire képesek valójában (0:1).
Egyéni, 1. kör: Habesohn-Lindner 3:0 (7, 9,
9). Az osztrák játékos jobban koncentrált, és
Lindner sem volt még igazán formában
(1:1). Schlager-Pagonyi 3:1 (5, 7, -7, 4).
Pagonyi az esélytelenek nyugalmával tudott
szettet nyerni a világbajnok ellen (2:1).
Chen-Fazekas 3:0 (7, 8, 4). Fazekasnak na-
gyon nem feküdt a kínai játékstílusa (3:1). 2.
kör: Schlager-Lindner 3:0 (8, 2, 9). Lindner
könnyedén veszített (4:1). Habesohn-Fazekas

0:3 (-1, -4, -12). Fazekas technikájára nem
találta az ellenszert az osztrák (4:2). Chen-
Pagonyi 3:1 (-9, 5, 8, 7). Pagonyi megint na-
gyot küzdött, de ez most is csak egy szett
megnyerésére volt elég (5:2). 3. kör:
Schlager-Fazekas 3:0 (7, 4, 4). A hazaiak ásza
ezúttal is brillírozott (6:2).
Gyôzött: Schlager 3, Chen 2, Habesohn, illet-
ve Fazekas és a Lindner-Fazekas páros. 

A Férfi Klubcsapatok Szuperligájának elôdön-
tôjében ismét az osztrákok bizonyultak
jobbnak, a cellieknek már csak matemati-
kai esélyük van a döntôbe jutásra. A vissza-
vágót március 23-án játsszák Celldömölkön.
Félegyházi ASI – Celldömölki VSE-Mávépcell-
Wewalka 0:7. – Kiskunfélegyháza, asztali-
tenisz Extraliga mérkôzés. 

Páros: Pálosi, Vajda-Lindner, Fazekas 0:3 (-
9, -6, -5). Az elsô szettben még partiban vol-
tak a hazaiak, de a folytatásban kijött a két
fél közti különbség (0:1). Egyéni, 1. kör:
Pálosi-Pagonyi 0:3 (-7, -4, -5). A celldömöl-
ki játékos nagyon magabiztosan hozta a
meccset (0:2). Korponai-Fazekas 0:3 (-4, -4,
-4). Fazekasnak ez az összecsapás csak be-
melegítés volt (0:3). Vajda- Lindner 0:3 (-6,
-7, -4). Lindner esélyt sem hagyott a hazai
játékosnak (0:4). 2. kör: Pálosi-Fazekas 1:3
(-1, 10, -9, -2). Fazekas parádésan kezdett,
majd egy picit kiengedett, és ezt kihasznál-
ta Pálosi. 1:1-nél azonban újra belelendült
a celli, és hozta a kötelezôt (0:5). Vajda-
Pagonyi 1:3 (-9, 8, -5, -4). Az eleje szoros
meccset ígért, de Pagonyi összeszedte ma-
gát, és könnyedén nyert (0:6). Korponai-
Lindner 1:3 (6, -2, -5, -6). Lindner is elaján-
dékozott egy szettet, de a végeredmény így
sem lehetett kérdéses (0:7). 
Gyôzött: Lindner 2, Fazekas 2, Pagonyi 2 és
a Lindner-Fazekas páros.

B A J N O K I  M É R K Ô Z É S E K

NB II. – SZAK II. – CVSE-MÁVÉPCELL-WEWALKA II.
9:9 – Orbán Renátó 2, Máthé Gyula 2, Lukács
Balázs 2, Ölbei Péter 1, Ölbei–Máthé, Or-
bán–Lukács párosok. Nagy küzdelemben
alakult ki a döntetlen, a celliek közelebb áll-
tak a gyôzelemhez.

NB III. – CVSE-MÁVÉPCELL-WEWALKA IV. – Kanizsa
Sörgyár II. 6:12 – Teket Attila 2, Szabó Ferenc
1, Csupor Máté 1, Talián Csaba 1, Teket-Szabó
páros. Gyengén játszottak a celliek, így
nem volt esélyük pontszerzésre.

»CSUKA

INDUL AZ AMATÔR ÉVAD IS
Alighogy véget ért a VulkánSport Egyesület teremtornáinak sora, már meg is jelent
a 2010-es évad elsô szabadtéri felhívása a III. Városi Kispályás Labdarúgó Tornára.
A rendezvényre maximum 12 csapat nevezését várják március 25-én 12.00 óráig.
Az elsô játéknap április 6-a, kedd lesz, a mérkôzésekre a Ligeti mûfüves pályán ke-
rül sor koraesténként, mindig kedden. Teljes létszámú nevezéskor mindenki egy-
szer játszik mindenkivel, így a bajnokság utolsó játéknapja június 15-én lesz. Egy
csapatban 15 játékos nevezhetô, április 30-áig három cserére lesz lehetôség a név-
sorban. NB-s, és külföldi bajnokságban játszó játékos nem nevezhetô, a pályán egy-
szerre 5+1 fô szerepeltethetô. Az érdeklôdôk részletesebb információt Barna István-
tól, illetve a VulkánSport Egyesület honlapján kaphatnak.

»DOTTO
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– A felkészülés jól indult, az erônléti edzése-
ket sikerült normális körülmények között
beindítanunk, sôt Balogh Zsoltnak köszönhe-
tôen még egy csehországi rövid összetartáson
is részt vehettek a fiúk, amire nagy szükség
volt, hiszen a bajnokság elôtt épp hogy csak
összeállt a csapat, és akkor nem volt alkalom
arra, hogy egy kicsit lazább körülmények kö-
zött is megismerhessük egymást – kezdte mon-
dandóját a vezetôedzô. 
– Az alapozást követôen a hangsúly egyre in-
kább a technikai, taktikai képzésre helyezôdött
át, azaz helyezôdött volna át, de ebbe a tervünk-
be vastagon beleszólt az idô. Február elején még
a ZTE II. elleni idegenbeli (3-1), majd a Sárvár
elleni hazai (0-1) edzômeccset le tudtuk játsza-
ni, de azt követôen felborult a menetrend, el-
maradt a Vép, a Répcelak, a Veszprém elleni

játékunk, illetve a Sopron helyett Pápán játsz-
hattunk egy meccset (1-1), egy pápai vegyes
csapat ellen. A felkészülés utolsó hetében két
meccset tervezünk, a Kapuvárral valószínûleg
Pápán játszunk a mûfüvesen, majd zárásként
a Kemenesaljával csapunk össze, a pályák ál-
lapotától függôen Cellben, vagy Vönöckön, de
még az is lehet, hogy egy harmadik helyszín-
re kényszerülünk. A néhány lejátszott edzô-
meccsen ugyanazokkal a problémákkal küsz-
ködtünk, mint ôsszel szinte végig, azaz a hely-
zetkihasználásunk továbbra is csapnivaló. Hiá-
ba a kevés bekapott gól, ha elöl nem sikerül gólt,
gólokat szerezni, mindig csak mi futhatunk az
eredmény után. Nagyon fiatal a csapatunk, el-
sôsorban mentálisan kell sokat fejlôdnie a fiúk-
nak, tudomásul kell venniük, hogy ebben az osz-
tályban és a felnôtt csapatban már nemcsak fo-

cizunk egy jót, hanem itt már a minimum az,
hogy a kezdô sípszótól az utolsóig küzdeni kell
még vesztett állásban is. Az átigazolási idôszak-
ban egy irányító középpályást és egy befeje-
zô csatárt szerettünk volna igazolni amellett,
hogy szerettük volna a csapatot egyben tarta-
ni. Nos, ezek részben sikerültek, a csapatból
egyedül Kovács Krisztián távozott munkahelyi
okok miatt Kenyeribe, és egy játékos érkezett
Murányi Ádám személyében. Ô egy 19 éves kö-
zéppályás játékos, Gyôrben nevelkedett, majd
az elmúlt félévet Pápán töltötte. Most nagy le-
hetôséget kap azzal, hogy bejátszhatja magát
a csapatba, reméljük, él vele. 
Végezetül Csákvári Zsolt egy kéréssel fordult
mindnyájunkhoz: – Tudom, hogy Celldömöl-
kön mennyire szeretik a focit, és tudom azt is,
hogy az Antók-korszak egy kicsit elkényeztet-
te eredményességben és színvonalban a
meccsre járókat. Most egy út kezdetén va-
gyunk, a csapatot fôleg helyi és környékbeli
fiatalok alkotják, akik pályafutásuk elején
tartanak, sokat kell még tanulniuk, de sokra
is vihetik, ha türelmesek és kitartóak leszünk
irányukban. Kérem szurkolóinkat, jöjjenek
minél többen és segítsenek buzdításukkal a
csapatnak, legyenek segítôink tavasszal a kiéle-
zett csatákban! Erre a segítségnyújtásra már
nem sokat kell várni, az elsô hazai meccsre
március 13-án, szombaton 15 órakor kerül sor
a Bük ellen. Hajrá, CVSE!

»DOTTO

Tavaszi rajt egy kemény tél után

Sikeresnek mondhatók a Vulkán Gyógy- és Él-
ményfürdô által meghirdetett januári-februá-
ri akciók. Milyen akciókkal szolgálnak március-
ban? – kérdeztük Bakó Istvánt, a Vulkán für-
dôt üzemeltetô Városgondnokság igazgatóját. 
– Valóban elégedett vagyok a januárban-
februárban meghirdetett akcióink eredmé-
nyességével. Januárban indítottuk heti há-
rom alkalommal Tóth Emese vezetésével
sztepp aerobik-edzéseinket, örömmel mond-
hatom, hogy ez a programunk teltházas.
Ezen felbuzdulva próbálkozunk egy újabb
edzésprogrammal, az ún. fit-ball tréninggel.
Ehhez az edzésprogramhoz egy speciális lab-
dára van szükség, amelyet természetesen

mi biztosítunk. A tréning jó fiziológiás ha-
tással van a szervezetre, ugyanis növeli az
állóképességet, megelôzhetô, illetve kitol-
ható a csontritkulás, javítja a porckorongok
nedvkeringését, mérsékli a cellulitist, illet-
ve növeli a hajlékonyságot. A foglalkozást
szintén Tóth Emese vezeti, március 2-tól ked-
denként 17.15–18.15 lehet igénybe venni.
A részvételi díj alkalmanként 800 forint, mely
magában foglalja foglalkozások után a me-
dencék használatát is. 
Ezen felül nônapi akciót hirdetünk hölgyek szá-
mára, melyben egyrészt nônapi utalványok
válthatók 2000 forinttól igény szerinti összeál-
lításban, másrészt kizárólag a nônapon höl-

gyek számára 50%-os mérséklésû belépôje-
gyet kínálunk, és egy 20 perces frissítô
masszázst 1000 forintos áron a kapacitásunk
erejéig. Ezen a március 8-i napon pótjegy nél-
kül lehet használni a gyógyvizes medencét.
A fentieken kívül márciusban úgynevezett fél-
áras kényeztetô menüvel is szolgálunk, ami
azt jelenti, hogy a hét minden napján a hét-
vége kivételével valamilyen plusz szolgálta-
tás 50%-os kedvezménnyel vehetô igénybe:
hétfôn az infraszaunát, kedden a sókamrát,
szerdán az aroma- és fényterápiás kabinokat,
csütörtökön a sódézsát, pénteken a kád- és
pezsgôfürdôket lehet féláron használni.

»LA

Kedvezményes plusz szolgáltatások a fürdôn

Nem fogadta kegyeibe az idôjárás a bajnoki folytatásra készülô labdarúgó-csapatokat, hi-
szen a megtervezett szakmai programokat alaposan keresztülhúzta a nagy mennyiségû
hó. A pályák használhatatlansága miatt sorra maradtak el az edzômeccsek és nagy kér-
dôjel, hogy így mikorra sikerül majd játékba lendülnie azoknak a csapatoknak, akiknek nem
állt rendelkezésére nagypályás mûfüves pálya. A celldömölki felnôtt csapatra nagyon ke-
mény tavasz vár, így az ô esetükben különösen fontos, hogy már az elsô meccseken el-
kapják azt a bizonyos fonalat, hiszen a teljes ôszi szereplést is nem kis mértékben befo-
lyásolta az, hogy az elsô öt meccsen négyszer kapott ki a gárda, még ha csak egy góllal
is. Még egy ilyen szezonkezdés megpecsételheti a csapat sorsát, pedig az esély benne van,
hiszen az elsô négy meccsen találkozunk a jelenleg második Lipóttal (Gyôrben a mûfüve-
sen, a nyitó fordulóban március hetedikén), a harmadik Sopronnal és a negyedik Haladás-
sal. Nem mindegy tehát, hogy milyen állapotban vágunk neki a bajnokságnak, errôl kér-
deztük Csákvári Zsoltot, a csapat vezetôedzôjét.
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H I R D E T M É N Y

Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja 
a tulajdonában lévô alábbi ingatlanait:

• Celldömölk, Zalka u. 56. I/3. szám alatti 75 m2 nagy-
ságú, 2+2 félszobás társasházi öröklakás és 16 m2 nagy-
ságú garázs a társasház tulajdonában álló épületrészek-
kel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt. A lakás
eladási ára: 10.200.000 Ft. A garázs eladási ára:
1.368.000 Ft.

• Celldömölk, Temesvár u. 8. szám alatti, 1156 m2

nagyságú volt Mentôállomás ingatlana. Eladási ár:
11.600.000 Ft.

• Celldömölk, Vasvári Pál u. 6/a szám alatti 19 m2 nagy-
ságú garázs. Eladási ár: 1.539.000 Ft.

• Celldömölk, Sági u. 111. fsz. 2. sz. alatti 59 m2 nagysá-
gú, egyéb épület megnevezésû, korábban a posta által
használt épületrészt, a társasház tulajdonában álló épü-
letrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt.
Eladási ára: 5.900.000 Ft. 

Az ingatlanok megtekinthetôek: telefonon történô elôze-
tes egyeztetés alapján munkanapokon 8.00–16.00 óráig.

További felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyonkeze-
lôjénél a 95/525-813-as telefonon kapható. 

ÁLLÁSKERESÔK FIGYELMÉBE
Új kezdeményezésként a kirendeltség szeretné megragad-
ni az újság által felkínált lehetôséget, hogy az aktuális hí-
reinknek, közlendôinknek helyet kaphattunk. Szándékaink
szerint minden lapszámban közölni fogjuk azokat az infor-
mációkat, melyek ügyfeleink nagyobb részét érinthetik.
Szeretnénk minden álláskeresô figyelmébe ajánlani a
www.celliallaskeresok.blog.hu címû internetes oldalt, me-
lyen rengeteg információt találhatnak azzal kapcsolatban,
mi a teendô, ha valakinek megszûnik a munkahelye, ho-
gyan és hol keressünk állást. Ezt segítendô találhatnak az
oldalon „álláskeresés a neten” címszó alatt további linke-
ket, melyekre kattintva más álláskeresô oldalakra is el le-
het jutni. A lapon az éppen induló tanfolyami lehetôségek-
rôl is értesülhetnek, illetve amennyiben csoportos
állástájékoztatót rendezünk, errôl is teszünk fel hirdetést.
Felhívjuk az AM-könyvet (kék könyvet) váltott ügyfeleink
figyelmét, hogy amennyiben azt még nem tették meg,
könyveiket hozzák be a kirendeltségre, hogy az adóbeval-
láshoz szükséges igazolást a munkavégzésrôl kiadhassuk.
További munkavégzéshez a könyv bemutatása akkor is szük-
séges, ha azzal az elmúlt évben nem dolgoztak.

F E L H Í V Á S !

Celldömölki Családokért Alapítvány

Alapítványunk (közhasznú) megalakulása óta nyújt segít-
séget a Népjóléti Szolgálat feladatainak színvonalas ellá-
tásához. Eszközbeszerzés (gyógyászati eszközök, játékok)
támogatásával, programok (pl.: táboroztatás, kirándulás)
támogatásával stb.
Az állandó és magas szintû munkához az intézmény szá-
mít az Önök segítségére. Kérjük, adójuk 1%-a felajánlásá-
val segítse az Alapítvány és így az intézmény színvonalas
mûködését. Adószám: 18889095-1-18

»FIDERNÉ SZAKÁL ÉVA, A KURATÓRIUM ELNÖKE

E-mail: nagy.antal@cellkabel.hu
Celldömölk, Mikes K. u. 14.

Az Új Kemenesaljában és a TV-Cellben 
hirdetni, reklámozni szeretne?

NAGY ANTALT KERESSE!
Telefon: 06 70/338-9880

MÛSORVÁLTOZÁS
A Soltis Lajos Színház IV. bérletes elôadása

KÁVÉHÁZI KABARÉ
RENDEZTE: ECSEDI ERZSÉBET

Helyszín: Kamaraszínház (Koptik Odó u. 2.)

Idôpont: 2010. február 28., 19 óra 
Belépôjegy 1.400 Ft, diák, nyugdíjas: 1.000 Ft

Elôadják: a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház mûvészei
Az elôadás a korábban meghírdetett 

2010. március 6-i idôpontot helyettesíti.

Megértésüket köszönjük!
a Soltis Lajos Színház társulata
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1992 óta, azaz 18 éve képvise-
li folyamatosan a Fordot Szom-
bathelyen a Strauss Autósza-
lon. A Zanati úton felépített autó-
ház 2009-ben a területén az áta-
dott Fordok számát tekintve elsô

helyen szerepelt, ezzel elmondhat-
ja magáról, hogy a környékén min-
den 100 új autótulajdonos közül 11
Fordot választott. 
A Strauss új szerviz akciókat szer-
vez, ügyfelei elégedettségére és

egy megújult ügyfélközpontú kon-
cepciót alakított ki: a személyzet
még barátságosabb, és minden
részletre odafigyel – mindezekbôl
érezhetjük, hogy a Strauss  ügyfe-
leivel egy hosszú távú kapcsolatot
tervez.
Elkezdôdtek a tavaszi akciók is:
a Strauss készlete erejéig spe-
ciális kedvezményt ad szalon-
autóira.
Élénk összeállítást láthatunk a sza-
lonban mind kisautókból, mind a pré-
mium kategória képviselôibôl, így a
Ford Mondeo, S-MAX és Kuga mo-
dellekbôl.
A Strauss használatában lévô teszt-
autók februárban és márciusban
rendkívül kedvezô áron kerülnek az
eladótérbe, így a néhány ezer kilo-
métert futott autókat igazán barátsá-
gos árakon kaphatjuk meg.
Érdemes egy ajánlatkérés és
tesztvezetés erejéig ellátogatni
most Szombathelyre a Strauss
Autószalonba!

Megújult ügyfélközpontú koncepció a Strauss Autószalonban
18 éve a Ford szerzôdéses partnere
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VULKÁN
GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ

Celldömölk, Sport utca 8. • Tel.: 95/525-070 • www.vulkanfurdo.hu

K I Z Á R Ó L A G  N Ô N A P O N  H Ö L G Y E K N E K :
• 50% MÉRSÉKLÉSÛ BELÉPÔJEGY (MÁS KEDVEZMÉNNYEL NEM ÖSSZEVONHATÓ);

• 20 PERCES FRISSÍTÔ MASSZÁZS 1.000 FT-OS ÁRON;
• PÓTJEGY NÉLKÜLI GYÓGYVIZES MEDENCE HASZNÁLAT.

TÖLTÔDJÖN FEL A VULKÁN EREJÉVEL!

Nônapi ajándékutalványok 2.000 Ft-tól igény szerinti
összeállításban válthatók a fürdô recepcióján!

Márciusi akciós féláras kényeztetô menü:
Hétfôn: infraszauna;
Kedden: sókamra;
Szerdán: aroma- és fényterápiás kabinok;
Csütörtökön: sódézsa;
Pénteken: kád- és pezsgôfürdôk.

Minden kedden 17.15–18.15 óra között FIT-BALL 
TRÉNING foglalkozások a fürdô szervezésében! ÚJ! ÚJ!
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