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AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT.
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Triomax fiókrendszerek a Harntól!
Csillapított,teljesen kihúzható önbehúzó fiók,
50 kg-os teherbírással. (Triomax S 500 mm-es 7.290)

MAGAS FÉNYÛ PET AJTÓLAPOK 10 FÉLE SZÍNBEN!
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» AKTUÁLIS

Országgyûlési választások 2010

VÁLTOZOTT A KRESZ, MÛKÖDIK
A KÖZBIZTONSÁGI HÁLÓ

2010. április 11-én megtartották az országgyûlési választások elsô fordulóját. A 4. sz.
választókerület egyéni képviselôje a leadott szavazatok alapján Kovács Ferenc (FideszKDNP) lett. Az alábbi táblázatok városunk szavazóköreinek részvételi arányát és a választási
eredményeket mutatják:

Több közlekedési szabály is módosult
2010. január elsejétôl. Közel hatvan helyen változott a KRESZ. Ennek fô célja természetesen a közlekedés biztonságának
növelése.

Szavazatok száma jelöltenként

harmadik helyen a Jobbik Magyarországért
Mozgalom végzett 11,44%-kal, 6%-ot ért
el a Lehet Más a Politika és valamivel 1%
felett teljesített a Civil Mozgalom.
A 4. sz. választókerületben, így városunkban is a választási részvétel aránya meghaladta az 50%-ot, ezért második fordulóra nem kerül sor.

A jogszabály hangsúlyozza, hogy a garázsból való elindulás elôtt meg kell gyôzôdni a gépjármû mûszaki állapota mellett a
hatósági jelzés, azaz a rendszámtáblák állapotáról. Csak tisztított, jól látható rendszámokkal lehet kimenni a forgalomba.
Az új jogszabály azt is elôírja, hogy a gépjármûvön csak az elôre kialakított helyére lehet felszerelni a rendszámtáblát. Ha
nem így történik az elhelyezése, az szabálysértésnek minôsül.
A kerékpárosokkal kapcsolatban is történtek változások. Lakott területen kívül, ha
fejvédô sisakot visel a kerékpáros, és
utast nem szállít, akkor 50 km/h-s sebességgel is közlekedhet, ha azonban nem
visel sisakot, akkor lakott területen kívül
is csak 40 km/h-s sebességgel közlekedhet. Itt is a balesetveszélyre hívja fel elsôsorban a figyelmet a jogszabályalkotó. Változás még, hogy lakott területen a kerékpársávon segédmotoros kerékpárral nem
szabad közlekedni.
A sebességgel kapcsolatos jelentôs változásnak mondható, hogy a vasúti átjáróban
visszajött a régi szabály, vagyis az átjárót
megfelelô körültekintéssel és megfelelô
sebességgel kell megközelíteni. Tehát a korábbi szabály, hogy lakott területen belül
30 km/h-s, lakott területen kívül pedig 40
km/h-s sebességgel lehetett megközelíteni a vasúti átjárót, már nem hatályos.
Ez csak néhány fontosabb módosulás,
amelyekkel lakóhelyünkön is sûrûbben találkozhatunk. Érdemes minden közlekedônek idôben utánanézni a KRESZ szabályokban történt változásokról. Az rendôrség ez
év március elsejétôl országos akciót indított közbiztonsági háló néven. Ennek lényege az eddig megszokottnál nagyobb rendôri jelenlét a településeken, hogy a lakosság körében növekedjen a biztonságérzet.
Az akció során Celldömölkön, illetve Jánosházán heti három alkalommal kell fokozott
ellenôrzést tartaniuk, a kisebb helységekben heti egyszer. A fokozott rendôrségi ellenôrzés során az intézkedô rendôrnek nagyobb jogköre van, mint egy általános ellenôrzés során. Így nagyobb esély van a
bûnözési szándékkal városunkba, illetve a
környékre érkezô személyek kiszûrésére.
Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy Vas megyében, így Celldömölkön
és környékén is megfelelôen és eredményesen mûködik a közbiztonsági háló.

»LA
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Gergácz
Ildikó
(LMP)

György
Tamás
(Jobbik)

Kovács
Ferenc
(FIDESZ–KDNP)

Szabó
Lajos
(MSZP)

1. sz. szavazókör
2. sz. szavazókör
3. sz. szavazókör
4. sz. szavazókör
5. sz. szavazókör
6. sz. szavazókör
7. sz. szavazókör
8. sz. szavazókör
9. sz. szavazókör
10. sz. szavazókör

41
36
37
42
47
49
35
33
30
4

61
64
61
66
68
57
75
104
76
29

395
444
363
378
376
387
352
450
411
137

146
171
178
142
129
134
185
128
116
17

Összesen:

354

661

3693

1346

A területi listás szavazatok megoszlásának aránya az egyes szavazókörökben

1. sz. szk.
2. sz. szk.
3. sz. szk.
4. sz. szk.
5. sz. szk.
6. sz. szk.
7. sz. szk.
8. sz. szk.
9. sz. szk.
10. sz. szk.
Összesen:

FIDESZ–KDNP
393
441
354
384
366
375
354
450
423
134
3674

MSZP
145
163
163
139
122
121
176
130
111
17
1287

Celldömölkön összesen 9337 választópolgár volt jogosult a választásra, közülük 6090
érvényes szavazatot adtak le, ez 65,22%-a
a választásra jogosultaknak. Elmondhatjuk,
hogy mind az egyéni jelölteket, mind a területi listát illetôen az országos átlaghoz hasonlóan, a Fidesz-KDNP magasan verte a
mezônyt valamivel 60% felett, második lett
a Magyar Szocialista Párt 21,13%-kal,

Jobbik
63
65
71
69
70
68
79
104
75
33
697

LMP
39
34
38
42
50
56
43
32
26
6
366

Civil Mozg.
5
10
16
6
10
6
6
3
4
0
66
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Térítéses szolgáltatásokkal bôvül a paletta
Celldömölk Város Képviselô-testülete 2010.
március 25-én döntött arról, hogy a Kemenesaljai Egyesített Kórház a közeljövôben
megkezdheti térítésköteles szolgáltatásainak végzését. Ezt a kórház nehéz anyagi helyzete – egyrészt a felhalmozódott
adósságállomány, másrészt a megváltozott
egészségügyi finanszírozás – indokolja.
A részletekrôl dr. Farkas Péter kórházigazgató számol be:
– A kórház anyagi helyzetének javítása céljából több tervet is kidolgoztunk, az egyik,
hogy Intaházán felszabadult 20 ágyas pavilonunkban térítés ellenében igénybe vehetô krónikus részleget szeretnénk kialakítani.
Február 28-án kiköltözött a sárvári kórház krónikus részlege, ennek a 20 ágynak a hasznosításán gondolkodtunk. Megpróbáltam
felvenni a kapcsolatot a tisztiorvosi szolgálattal és a biztosítóval, hogy esetleg OEPfinanszírozott módon a 40 ágyas krónikus
részlegünket ki tudjuk-e bôvíteni 60 ágyasra. Nemleges választ kaptam. Ebben az
esetben maradt a második variáció, hogy teljes egészében magánfinanszírozású lesz: teljes értékû hotelszolgáltatást – étkezéssel,
gyógyszerekkel, ápolási eszközökkel, orvosi vizitekkel, szakápolással, felügyelettel – tudunk nyújtani. A térítési díjak mértéke adott
vitára okot: ha a fentieket biztosítjuk, napi
4100 forintos térítési díjat kell fizetni, ez havi szinten 120 ezer forint. Többen úgy vélték, hogy helyben nincs rá fizetôképes kereslet – ha ez így van, nem érdemes belefogni. Mivel teljes egészében magánfinanszírozású szolgáltatás, erre a területi ellátási
kötelezettség nem vonatkozik, így ebbe a
részlegbe az egész régióból, akár az ország
más területeirôl is fogadhatunk pácienseket.
Erre az elôterjesztésre mondott igent a város képviselô-testülete, de – mivel az intaházi
épület megyei tulajdon – a megyei közgyû-

lés jóváhagyását is meg kell várnunk.
» A kórház celldömölki részlegében is várhatók változások…
– Nos, az intézmény bevételeinek növelése érdekében megvizsgáltuk a részleges térítési díj bevezethetôségének lehetôségeit
is. Ezek olyan ún. emelt komfortfokozatú szolgáltatások – extra kényelmi szolgáltatások –,
amelyeket csak a páciens kérésére és választása alapján nyújtunk. Ilyenek: egyéni igények szerinti étkezés, magasabb színvonalú elhelyezés (kétágyas szobákban külön für-

dôszobával, hûtôszekrénnyel, tévével), emelt
szintû ápolási ellátás (egyszer használatos
ápolási eszközökkel, gyógytornával). A páciens különbözô komfortfokozatok közül
választhat. A fenti szolgáltatások térítése napi 1000–2000 forint között lesz. Hangsúlyozom, hogy továbbra is van lehetôség a biztosító által finanszírozott szolgáltatások
igénybe vételére, az említett részleges térítéses elhelyezés csak a páciens igénye, kérése alapján nyújtható.
» A járóbeteg-ellátás terén is terveznek változásokat?
– A járóbeteg-ellátást tekintve az intézmény saját kapacitásait kihasználva igyekszünk kialakítani térítés ellenében igénybe vehetô szakrendeléseket. Természetesen marad a biztosító által finanszírozott szolgáltatás is, de ha a páciens egyébként is úgy
gondolná, hogy magánúton venné igénybe
a szolgáltatást, mert gyorsabb, kényelmesebb,
erre is legyen helyben lehetôsége. Ezt májustól szeretnénk indítani. A fenti szolgáltatás keretében mûködne fizikoterápiás ellátás,
laboratóriumi ellátás, reumatológiai szakrendelés, urológia, kardiológia, valamint terveink
között szerepel két új szolgáltatás: ortopédia
és fájdalom-ambulancia létrehozása is.
»LOSONCZ ANDREA

ÉTKEZÉSI DÍJAK VÁLTOZÁSA
A 2010. március 25-i ülésén döntött Celldömölk Város Képviselô-testülete a gyermek
étkeztetési térítési díjak módosításáról. Az új díjszabás április 1-jétôl lép érvénybe. •
Bölcsôde (napi háromszori étkezés) 260 Ft/nap + áfa • Óvodai ellátás: egész napos
274 Ft/nap, ebéd 158 Ft/nap, tízórai vagy uzsonna 58 Ft/nap • Általános iskola egész
napos 300 Ft/nap, ebéd 166 Ft/nap, tízórai vagy uzsonna 67 Ft/nap • Gimnázium,
Mûszaki szakközépiskola csak ebéd 214 Ft/nap • Felnôtt étkeztetés egész napos –
688 Ft/nap, ebéd 422 Ft/nap, tízórai vagy uzsonna 133 Ft/nap • A speciális étkezést
igénybe vevô gyerekek ebéd 83 Ft/nap. AZ árak az áfát nem tartalmazzák.

Több véradóra lenne szükség
A Kemenesaljai Egyesített Kórház Vértranszfúziós Osztályán nagy volt a
sürgés-forgás február végén. Mátis
Katalin, a Vas Megyei Vöröskereszt Helyi Szervezetének titkára elmondta,
hogy a véradók száma közel 250 volt.
Az új véradók száma meghaladta a
10%-ot, de azok száma, akik valamilyen oknál fogva nem adhattak vért,
ezt az arányszámot sajnos túllépte. A
titkár örömét fejezte ki, hiszen a vért
adható lakosság arányában a fent

4

említett számok jónak mondhatók.
Ugyanakkor ennél sokkal több véradóra, fôleg újakra lenne szükség, hiszen
a többszörös véradók már erejükön
felül „teljesítenek”. A törzstagoknak 56
napot kell várniuk arra, hogy újra
vért adhassanak.
Nemcsak a kórházban, de intézményekben és a kistérség településein is folyik
a véradás szervezése kisebb-nagyobb
sikerrel. Legutóbb a Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagó-

giai Szakszolgálat Alsósági Tagiskolájában tartottak szülôi értekezletet a véradás fontosságáról, amelynek során a
szülôk megérintve érezték magukat, s
a dolog fontosságát felmérve a véradásra gyermekeiket is elvitték, jó példát
nyújtva s felelôsségtudatra nevelve
ôket.
A Vöröskereszt Helyi Szervezete szeretettel vár minden új véradót, azokat is,
akik legutóbb nem tudtak jelen lenni.
»TAKÁCS MÁRIA
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Parkolj, majd utazz vasúttal!
» ÚJ PÁLYÁZATI LEHETÔSÉG A VASÚTÁLLOMÁS ÉS KÖRNYÉKE FELÚJÍTÁSÁRA
Celldömölk Város Önkormányzata korábbi tervei között szerepelt, hogy korszerûbbé tegye a vasútállomás elôtti autóbusz-pályaudvart. Idén tavasszal a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében kiírásra került egy pályázat, melyre
önkormányzatunk a MÁV Zrt.-vel és a
MÁV-Start Zrt.-vel közösen egy nagyobb
projektet nyújtott be, ettôl remélik korábbi terveik megvalósulását.
» Miben várható megújulás? – kérdeztük
Söptei Józsefné alpolgármester-asszonyt.
– Ausztriában évtizedek óta jól kialakult
az ún. Parkolj és utazz-rendszer, amely lehetôvé teszi a városoktól távolabb esô települések lakosságának, hogy bekapcsolódjanak az ország vérkeringésébe. Munkába járáshoz, utazáshoz elsôsorban a vasúti közlekedést veszik igénybe. A fenti
projekt lényege az, hogy a környezô
településekrôl, ahol nincs vasútállomás,
az utas saját gépkocsiján vagy autóbusszal közelíti meg a vasúti csomópontot. Ahhoz azonban, hogy ez mûködni tudjon, szükséges egy olyan vasútállomás,
amely rendelkezik a személygépkocsik illetve az autóbuszok biztonságos parkolási lehetôségével. Celldömölkön ugyan
már van parkoló, de eléggé kezdetleges
és számuk jóval kevesebb a szükségesnél.
E mellett van egy olyan autóbusz-pályaudvar, ahol nincs lehetôség a várakozó
utasok kulturált elhelyezésére, a menetrendi tájékoztatásra, sem a menetjegyek kulturált megváltására.
» Mi mindent tartalmaz a projekt?
– A projekt rendkívül összetett, tartalmazza a vasúti és a közúti közlekedés csomóponti összehangolását, így értelemszerûen két részre bontható: a MÁV Zrt. és a
MÁV-Start Zrt. vállalt feladataira valamint
az önkormányzat által tervezett munkákra. A megalakult konzorciumban a MÁV Zrt.
Boba és Celldömölk állomásokon korszerû utastájékoztatási rendszert kíván elhelyezni az utasváró csarnokban és a peronokon. A Máv-Start egy korszerû információs pultot helyez el, amelyen mindenki
megkeresheti, hogy utazásához melyik vonatjáratot mikori indulással veszi igénybe
– s ezekhez milyen csatlakozásra számít.
A MÁV-Start Zrt. által az utascsarnokba tervezett jegyváltó automata elhelyezésével
lehetôvé válna a gyors jegyváltás is. A MÁV
Zrt. az akadálymentesítést is felvállalta Celldömölk esetében, ez azt jelenti, hogy a vágányok felôl megemelt peron biztosítani
fogja az akadálymentes közlekedést az
utascsarnok felé, a vágányok megközelí-

tésére a Szombathely
felôli peron végérôl
lesz lehetôség. Belül
a pénztáraknak lesz
korszerûbb kialakítása, és új akadálymentes vizesblokk kerül
kiépítésre. Az ide érkezôket szükséges a
Volán autóbusz-menetrendrôl is tájékoztatni – noha a Volán
nem vállalta fel a
konzorciumi tagságot
és az ezzel járó önrész biztosítását, de
támogatja ezt az elképzelést, és lehetôvé teszi, hogy a Volán-járatokat feltüntetô információs táblanyertes pályázat esetén az autóbusz-pályaudvar is korszerûbbé válhat
rendszer is elhelyezésre kerüljön a vasútállomás fogadó ré- 37 gépkocsi-parkoló, mely új közvilágításszében. Így az utas azonnal látni fogja, hogy sal lesz ellátva. Ugyanitt készül 80 méter
mikor indul az ôt érdeklô járat. Lehetôség út és 120 méter járda felújítása is.
lesz itt buszjegyváltásra is. A város veze- Ezek az új építésû létesítmények a közmûtése azt várja el, hogy a mûködtetés so- felújításokkal: vízelvezetéssel, új térvilágírán a Volán, a helyi járat, a korábbinál job- tással – és a városközpont felújítása során
ban össze legyenek hangolva a vasúti me- korábban elfogadott térkôburkolatokkal
netrenddel. Érdekessége a projektnek, együtt lettek a pályázatba megtervezve.
hogy kiemelt figyelmet fordít a kerékpár- A biztonságos parkolást a mozgássérültek
ral közlekedôkre. Ezért valamennyi vasút- és a nagycsaládosok részére speciális
állomással rendelkezô településen, Bobá- kialakítású parkolók, valamint a városi
tól Szombathelyig összesen 458 kerékpár rendôrkapitányságon felügyelt teljes körû
számára fedett, kulturált tároló kialakítá- térfigyelô kamera-rendszer teszi teljessé.
sára is sor kerül, melybôl 100 Celldömöl- S hogy a vasútállomáshoz vezetô utak szebbek is legyenek az eddiginél, parkosítás és
kön készülhet el.
néhány utcabútor elhelyezése egészíti ki
» Mit vállalt fel az önkormányzat?
– Celldömölk Város Önkormányzata a vá- a fent részletezett projektet.
roslakók és a kistérség települései érdeké- A pályázat elkészítésére – a konzorciumi taben nagyon sokat vállalt magára. A 411 gok összehangolására, a közbeszerzések lemillió forint értékû projektbôl 197 millió fo- bonyolítására, a hiányzó tervek elkészítérint összegû a várost terhelô feladatok sére, árajánlatok, támogató nyilatkozatok
megvalósítása, mely 10%-os önrészt igé- beszerzésére – összesen egy hónap állt rennyel, és az alábbi feladatokat tartalmazza: delkezésre. Azért, hogy a pályázat szinte
• A legnagyobb volument a 6 db autóbusz a csodával határos módon mégis beadásbeállását biztosító autóbusz-pályudvar tel- ra kerülhetett, a városvezetés szeretné köjes átépítése képviseli, a hozzá tartozó 400 szönetét kifejezni a MÁV Vezérigazgatóság
méter út és 200 méter járda megépítésével. és MÁV-Start Zrt. közremûködô munkatár• A Wesselényi utcában – a MÁV-kerítés át- sainak, Danka Lajos MÁV Zrt. területi igazhelyezésével, MÁV-területek igénybe véte- gatójának és munkatársainak, valamint a
lével – a Budai Nagy Antal utcáig 35, az út- celldömölki önkormányzat a pályázatkészíra merôleges kialakítású személygépkocsi- tésben közremûködô dolgozóinak.
parkoló és 200 méter járda fog megépülni. Bízom benne, hogy nemcsak kulturáltabb
• A vasútállomáshoz vezetô Kossuth utca körülmények között vehetjük igénybe a
két oldalán 32 párhuzamos kialakítású par- vasúti közlekedés szolgáltatásait ezáltal, hakoló és 360 méter hosszúságú járda készül, nem a munkavállalás felé is nagyobb
180 méter útburkolat-felújítással együtt. kehetôség nyílik. Reméljük, ezzel a kisebb
• Teljes felújításra kerül a Dózsa György ut- falvak elnéptelenedése is csökken.
»LOSONCZ ANDREA
ca végén található – jelenleg is használt –
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Jelzôrendszeres tanácskozás
A Népjóléti Szolgálat Családsegítô és Gyermekjóléti Csoportja 2010. március 29-én a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban tartotta meg éves jelzôrendszeres tanácskozását. A hetedik éve megrendezésre kerülô rendezvény koordinátora Csizmaziáné
Hubert Mária igazgató volt, aki elmondta,
hogy a konferencia programjának vázát az
elôzô évben a jelzôrendszeri tagoktól hozzájuk beérkezett jelzésekben felmerülô problémák szolgáltatták. Ezeket és a helyi viszonyokat figyelembe véve tartotta meg elôadását Szeifridné Kis Olga szülésznô, „A fiatalkorúak várandóssága, ahogy a szülésznô és a

szakorvos látja” címmel. Ôt követte Butiné
Bolla Tünde gyógypedagógus és dr. Királyné Pados Ildikó DSGM szakgyógytornász. Ôk
a Népjóléti Szolgálat Bölcsôdéjében 1,5 éve
mûködô korai fejlesztés tapasztalatait osztották meg a megjelentekkel, kitérve az ellátandó gyermekek és környezetük problémáira,
illetve a DSGM-módszer hatékonyságára.
Ezután az 5-10 éves korosztály magatartásgondjairól és kezelésükrôl szólt Tóthné Oláh
Katalin pszichológus, aki elôadásában egy új,
az országban még alig ismert finn modellt is
bemutatott. Végezetül Németh Roland, a Celldömölki Rendôrkapitányság fôtörzsôrmeste-

re adott rövid, de jó hangulatú tájékoztatást
iskolarendôri tapasztalatairól és a több éve
mûködô DADA-programról. A megjelent jelzôrendszeri tagok zárásként vitafórum keretében oszthatták meg kollégáikkal az elôadások közben, vagy már elôtte megfogalmazódott gondolataikat, észrevételeiket. Az évenként megrendezett tanácskozáson minden
jelzôrendszeri területrôl érkeztek meghívottak. Bár a térségi településekrôl idén kevesebb jelzôrendszeri tag képviseltette magát,
ez a tanácskozás minôségén és családias hangulatán nem változtatott.
»TAKÁCS M. TÜNDE – UDVARDY SZILVIA

Kampányrendezvények városunkban
Mandur László, az Országgyûlés alelnöke és
Avar János újságíró volt a vendége Szabó
Lajosnak április 1-jén a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban. A moderátor szerepét Bene Csilla vállalta. A beszélgetés megkezdése elôtt bemutatták az
MSZP kampányfilmjét, a végén pedig a
Brian Magyarországon c. filmszatírát.
A mûködô demokráciáról, a negatív kampányok következményeirôl, a kisebbségi
kérdésrôl, a civil mozgalmakról, az Európai Uniós szerepvállalásunkról, a parlamenti munkáról, a nôi kvóta kérdésérôl folyt
a szó, az itthoni viszonyokat párhuzamba
állítva az Egyesült Államokéival – hiszen
Avar János személyesen is megtapasztalta ez utóbbit is.

Április 7-én ugyancsak a mûvelôdési
központ adott helyet szintén Szabó Lajos vendégeinek: Gál Zoltánnak, aki az

Országgyûlés elnöke volt 1994–1998 között, valamint Simon Józsefnek, aki volt
országgyûlési képviselô, de most novelláival mutatkozott be a közönségnek.
A moderátor Lengyel László volt, aki az
elmúlt nyolc év tapasztalatairól, a baloldal megújulási lehetôségeirôl faggatta
a vendégeket, akik fontosnak tartották
hangsúlyozni a racionalitást mint értéket. Szabó Lajos hangsúlyozta: a vereség oka az lesz, hogy az emberek általában a legutóbb ért hatásokra emlékeznek. Mindig könnyebb nem adni, mint
a sok adományból visszavenni. esetükben pedig éppen ez történt.
»LA

Chilei kalandozások Tamással
Szomju Tamás novemberben elindított
elôadássorozata április 8-án elérkezett
harmadik állomásához, amely egy
dél-amerikai ország területét vette célba. A képzeletbeli utazás elsô vetítésének alkalmával az érdeklôdôk Izland
szigetvilágához kerülhettek közelebb,
megismerhették a szigetország földrajzi adottságait.
Az útibeszámoló folytatására decemberben
került sor, amikor a távoli Kína került bemutatásra. A távol-keleti utazás során a nézôk
a képekkel illusztrált vetítés segítségével
megismerhették a kontinensnyi méretû
ország múltját és jelenét. Az elôadó kalauzolásával végigjárhatták az aranyháromszög
útvonalát, és hallhattak a kínaiak tradícióiról, hiedelmeirôl, a császárok életérôl.
6

A legutóbbi, immáron harmadik közös
utazás alkalmával a résztvevôk Chilébe juthattak el Szomju Tamás bemutatójának köszönhetôen. Az elôzô két vetítéshez hasonlóan, a képi szemléltetés segítségével a nézôk hasznos információkat szerezhettek a
dél-amerikai ország kultúrájáról, történelmi múltjáról. Megcsodálhatták a híres
városok nevezetességeit, eljuthattak a sivatagba, és élményekben gazdag beszámolót hallhattak Tamás chilei utazásáról.
A földrajzi sokszínûség ismertetése mellett,
az ország természetvédelmi tájaira is elvezette az elôadó a jelenlévôket. Így eljuthattak a Sós-tavak vidékére, amelynek állat- és növényvilágáról hallhattak érdekességeket. Továbbhaladva az útvonalon,
megcsodálhatták a gejzírek vidékét, majd
a Hold-völgy területérôl láthattak képeket,

a képes útibeszámoló révén élményekben gazdag földrajzi kalandoknak lehettek részesei az érdeklôdôk

és megtudhatták, mi köze van ennek a vidéknek a Mars talajához. A képi megjelenítés és az elôadás ismeretvilága lehetôvé tette, hogy a hallgatóság közelebb kerüljön egy távoli ország világához.
»VAJDA ZSUZSA
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» PORTRÉ

Megyei kitüntetések az oktatás és kultúra szolgálatában
Március 15-én ünnepi közgyûlés keretében
adták át a Vas Megyei Önkormányzat által
alapított elismeréseket az arra érdemesülteknek. A celldömölki és kemenesaljai kitüntetettek sorát két pedagógussal kezdjük, akik szakterületükön elismertek, életüket, munkásságukat szûkebb hazájuk
szolgálata töltötte ki. Nem túlzás, példaképeink lehetnek.
Pajor Katalin tanítónô az egykori Eötvös Loránd, ma a Városi Általános Iskola pedagógusa a „Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Oktatási Tagozata” elismerést vehette át Kovács Ferenctôl, a Vas Megyei Közgyûlés elnökétôl.
» Számítottál a kitüntetésre?

– Egyáltalán nem. Pécsre indultam, mikor a
postás hozta a tértivevényes levelet. Nagyon
megörültem, örömömben még neki is elolvastam. A pécsi rokonságom valami útonmódon már tudott valamirôl, de én semmit.
» Másként látod most egy kicsit a világot?
– Ugyanaz a pedagógus maradtam, aki voltam, de nagyon jólesett a lelkemnek, még
az is megfordult a fejemben, hogy ez már
hattyúdal, szóval sok minden kavargott
bennem.
» Hattyúdalról szó sincs! A méltatásodban
emlegették édesanyád pedagógus munkásságát, mint követendô példát. Hogy is
van ez?
– Meghatározó volt édesanyám, de apai
nagyapám is kántortanító volt Keléden,
majd Köcskön. Én úgy érzem, inkább Pajor
vagyok, hisz ô egy nagyon kemény, szigorú, következetes, de nagyon jó pedagógus
volt, és sok értelmes ember került ki a kezei alól.
» Milyen érzés volt belépni az Eötvös iskola akkori tantestületébe, ahol édesanyád
is tanított?
– Nagyon jó, hisz együtt dolgozhattam
azokkal a kollégákkal, akik engem is tanítottak, s olyan kollégák voltak, hogy azt kívánom, másoknak is lehessen ilyenben része.
Sokáig sorolhatnám a neveket, és úgy gondolok rájuk, hogy bárcsak még mindig itt lennének és tanítanának.
» Mit emelnél ki, milyen élményt említenél
eddigi pályafutásodból?

– Gyerekekkel kapcsolatos természetesen.
Ha csak a napi munkára gondolok, az is élmény. Mikor egy kisgyerek elkezd olvasni,
összeolvasni, ki tudja olvasni, hogy: mama.
Mai napig könnybe lábad a szemem. Bármi, ami a munkával és a gyerekekkel kapcsolatos. Ez leírhatatlan, most is úgy érzem.
Aztán mondhatom a beszélgetéseket, a mûsorokra történô készülést, a táborokat, ami
más kapcsolat. Persze ugyanígy sorolhatom
a matematika órákat is, mikor egy jó problémamegoldás, más megközelítés jelenti az
örömet.
» Mit tanácsolnál azoknak a fiataloknak, akik
most választanák a pedagógus pályát?
– Tanulják meg, hogy minden körülmények között elsô a gyerek. A gyereket szeretni kell, magas szakmai tudást kell szerezni, és kihasználni a fôiskolai éveket a felkészülésre, keményen dolgozni. Nap mint
nap, nem csak a vizsgaidôszakban. Vegyék
tényleg komolyan, mert nem könnyû pálya,
de gyönyörû.
Süle Ferenc, az Ádám Jenô Zeneiskola
nyugalmazott igazgatója, sokak Feri bácsija, karnagy úr – és még sokáig sorolhatnám
megszólításait – „Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata”
elismerésben részesült.

» Meglepetés volt számodra a kitüntetés?
– Lassan tíz éve lesz már, hogy nyugdíjas vagyok, és azt gondoltam, hogy rám már így
nem is fognak gondolni. Sokadik kitüntetésem, de mégis, ez esett idáig a legjobban.
Bár nem is annyira a kitüntetés, hanem az
a nagy taps, amit a közönségtôl kaptam. Ennél nagyobb elismerés nem kell.
» Mostantól másképp fogod egy kicsit nézni a világot?
– Biztosan. Egy célom volt egyébként mindig. Nagyon csodálkoznak, hogy a ’Feri bácsi’ milyen fiatalos még mindig. Ennek egy
titka van: életem volt a tanítás, de utána sem
hagytam abba. Minden héten van néhány
bemutató órám az Apáczai Kiadó szervezésében, találkozom gyerekekkel, kollégákkal,
kórustalálkozót szervezek.
» Milyen emlékezetes momentumot tudnál kiemelni 44 éves eseménydús pályafutásodból?

– 18 évesen Kenyeriben kezdtem el tanítani, ott töltöttem a gyakorló évemet, és még
utána másfelet. Ez olyan jól sikerült, hogy engem nagy dérrel-dúrral elvittek Szombathelyre, igazgatási fôelôadónak. Ezt én egy hónapig bírtam, aztán fölmentem az elnök elvtárshoz, és mondtam, hogy vissza szeretnék
menni tanítani. Mivel Kenyeribe már nem
akartak visszaküldeni, így kerültem Celldömölkre, az egykori leányiskolába, és ez volt
az életem meghatározó momentuma. Nagyszerû igazgató volt Horváth Lajos bácsi, sokat tanultam tôle. Az ott eltöltött 12 év és
a nagyszerû kollégák olyan sokat adtak nekem, ami felejthetetlen.
» Beszéljünk a tankönyvírói tevékenységedrôl! Hogy kezdôdött?
– Egyik este jöttem haza a zeneiskolából, és
megállt mellettem Esztergályos Jenô, az Apáczai Kiadó igazgatója. Beültetetett a kocsijába, és némi túlzással addig nem engedett
kiszállni, amíg meg nem ígértem, hogy írok
ének-zene tankönyvet. Erre azonban leginkább a feleségem és a fiam vett rá, és tényleg elkészültek az elsô és második osztályos
daloskönyvek. Ennek aztán szinte egyenes
következménye lett, hogy most is bemutató tanításokat tartok, rendszeresen találkozom kollégákkal, részt veszek a rendezvényeken Békéscsabától Sopronig, évente általában hatvan bemutató órát tartok.
» Berzsenyi urammal mi a helyzet?
– Már egészen korán kezdôdött a kötôdés,
kitûnô magyartanárom, Fraknói Vilmos révén. Ô szerettette meg Berzsenyit, hiszen
3 hétig csak a legnagyobb magyar ódaköltôt tanultuk. Az elsô órán megtetszett a Fohászkodás, és megzenésítettem. Aztán
jött az Esthajnal, de a végén sutba dobtam
ôket, ott vannak most is. Aztán jöttek az
egyházashetyeiek, hogy alapítsunk egy
népdalkört. Én mondtam, hogy ebben
nem vagyok annyira otthon, de ôk biztattak. Így kezdôdött. Az elsô CD-re hét vers
került fel, már be is mutattuk több helyen,
szerepeltünk a megye által szervezett
énekmondók találkozóján is. A CD létrejöttéhez is kaptunk a megyei önkormányzattól segítséget, most pedig már készen van
újabb négy vers, már csak három kell, és
készülhet az újabb hanghordozó.
» Térjünk vissza pedagógus mivoltodhoz!
Mit tanácsolnál a kezdôknek, vagy azoknak,
akik most akarják a pedagógus pályát választani?
– Csak az menjen pedagógusnak, aki belülrôl vágyik rá, szívébôl, lelkébôl sugallata van, hogy neki ezt kell csinálnia. Úgy kell
tanítani, hogy ne kelljen fegyelmezni,
hogy mindig figyeljen a gyerek. Ez az igazi eszköz, akkor gyönyörû rend lesz, és öröm
a munka.
»ROZMÁN LÁSZLÓ
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Intim torna illegálisan
Kiss Sándor, a Kistehén Tánczenekar egykori basszusgitárosa volt a vendége a Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület
Egy csésze kávé mellett címû rendezvényének március 18-án. A celldömölki származású zenésszel Hömöstrei Pál beszélgetett
az est folyamán. A beszélgetés során kiderült, hogy Kiss Sanyi hogyan jutott el a kezdetektôl az Intim Torna Illegál felálláshoz.
» A Kistehén zenekar meghatározó momentum volt a magyar könnyûzenei életben. Bizonyára elôzményei is voltak az idáig vezetô útnak. Honnan indult a zenei pályafutásod, mikor kezdtél érdeklôdni a zene iránt?
– Kb. 12-13 éves koromban kezdôdött,
amikor felmentem Szombathelyre és vettem
egy használt basszusgitárt. Mivel ez volt a
legolcsóbb hangszer, ami kikerült a pénzembôl, ezért esett erre a választásom.
» Magadtól kezdtél el gitározni?
– Igen, de nagyon hamar társakra találtam,
akik ugyanígy nem tudtak zenélni, mint én.
Kannákból csináltunk dobokat, és elkezdtünk
játszani. Késôbb Szombathelyen folytattam
tanulmányaimat, ott megismerkedtem hasonló ambiciózus emberekkel és akkor fordult komolyabbra a zenélés, napi 23-24 órát
foglalkoztunk vele.
» Mikor volt az elsô koncerted?
– 1990. december 30-án, itt, Celldömölkön
a Határeset együttes tagjaként léptem fel elôször, amely egy szombathelyi formáció volt.
» Az idô múlásával Szombathely városát is
„kinôtted”, utána Budapestet vetted célba?
– Amikor az ember másokkal közösen zenél,
vagy folytat valamilyen tevékenységet, ami
egy idô után leapad, akkor felmerül a kérdés,
hogyan tovább? Hagyja abba, csináljon
rosszabbat vagy menjen oda, ahol több le-

hetôség van. Én így kerültem el Budapestre
a 90-es évek elején. Bár azt tudni kell, hogy
mikor felköltöztem Pestre, a semmibe érkeztem. Meg kellett élnem, albérletben laktam,
dolgoztam, zenéltem, végig kellett járnom azt
a kikerülhetetlen utat, amíg az emberek
megismertek. Ha valaki a zenét tartja élethivatásának, akkor eljön az idô, amikor el kell
döntenie, hogy élzenészként dolgozik, vagy
dolgozik és hobbija a zene.
» Ezek szerint a te idôd is eljött, amikor kerestek zenekarok?
– Igen, de rögös út volt, míg idáig eljutottam.
Éjszakákat, nappalokat, éveket töltöttem bôrgyári próbatermekben, míg mások szórakozni jártak, addig mi játszottunk és próbáltunk.
» Határeset, Barbaro, Ági és a fiúk – néhány azokból a meghatározó zenekarokból, amelyekben játszottál. Majd 2002-ben
jött a Sziget Fesztivál, ahol az „Én vagyok
a kistehén, ülök a fa tetején” reklámdallal debütált a Kistehén Tánczenekar. Hogy
lettél az együttes tagja?
– Valójában nem is reklámdalnak, hanem kisfilmnek indult az egész. Majd jött az ötlet,
hogy miért nem csinálunk lemezt. Bár hozzá kell tenni, akik akkoriban a zenekar körül voltak, nem akartak zenélni. Én késôbb
csatlakoztam az együtteshez, amikor már eldöntötték, hogy megalakulunk.
» A Szájber gyerek címû dal nagy sikert aratott a közönség körében, mondhatni ezzel
robbantatok be a köztudatba. Pontosan milyen zenét játszott a Kistehén zenekar?
– Bár volt egy év, amikor sem a szakma, sem
a közönség nem tudta, hogy milyen kategóriába tartozik a zenekarunk, utólag visszagondolva a mi zenénket nem úgy vették, mint
igazi hungarikum, inkább „balkáni különleges zene”, amiben minden van.

» Nem újdonság már a hír, hogy feloszlott
a Kistehén zenekar és Intim Torna Illegál néven új formációt alakítottatok négyen az
együttesbôl. Mi vezetett el idáig?
– Mivel a zenekar már nem tudott együttmûködni, mindenki tudta, hogy a másik mit szeretne. Ezért közös megbeszélés során tavaly
decemberben kimondásra került, hogy külön
válik a csapat. Vagyis Gálos Ádám, Dorogi Péter, Nádasdi János és jómagam csináljuk tovább azt, amit szeretnénk, és Kollár-Klemencz
László is azt csinálja tovább, amit szeretne.
Mindenki folytatja a saját projektjét a saját elképzelése szerint. Végülis mi négyen nem váltunk ki, folytatjuk tovább az eddigieket, csak
más felállásban, Intim Torna Illegál néven.
» Most már tudjuk, hogy intim tornával foglalkozol illegálisan, honnan jött ez a név?
– Amikor kinn voltunk Amerikában, megbeszéltük, minden reggel mond valaki egy zenekarnevet. Három hét után semmi használható ötletünk nem volt. Majd itthon láttam egy
szórólapot, hogy intim tornát tanítanak.
Az illegál pedig úgy lett, hogy decemberben,
mikor a Kistehén zenekar feloszlott, akkor közbejöttek problémák, ami felvetette, hogy mi
négyen, akik kiváltunk a csapatból, „illegálisak” vagyunk. Innen ered az Intim Torna Illegál
elnevezés.
»VAJDA ZSUZSA

Fatima koncertje Celldömölkön
Hindi Fatima, 16 éves sárvári diáklány nevével eddig versmondó versenyek során lehetett találkozni, egyik évben a celli Dukai
Takách Judit versmondó verseny elsô helyezettje is lett. Aztán, a mûvészeteknél maradva, zenével kezdett foglalkozni, és „Angyali töredékek” címû összeállításával koncertturnéra indult, melynek második állomása Celldömölk volt. A mûvelôdési központ
színháztermében március 26-án mutatta be
lírai dalokból összeállított mûsorát.
A kétórás program kezdetén Fatima elhunyt édesapjának emlékére, annak barátjától, dr. Saeed Shatarától hangzott el az
„Apám imája” arab nyelven, majd a tehetséges ifjú hölgy dalai következtek, melyeket
8

stílus alapján nem lehet kategorizálni. Leginkább a keleties hangulat keveredése a jazzel, poppal, musicallel jellemzô rájuk. A kétrészes összeállítást a szívhez szóló, lélekig hatoló könnyûzene jellemezte, a második
részben az utóbbi néhány hónap termése
csendült fel, köztük egy mindössze három
hete készült, friss dal is. A füsttel, fénnyel,
táncosokkal, video-animációval színesített
mûsor fényét a teltházas közönség celli tagjai számára még az is emelte, hogy zeneiskolánk tanárai is közremûködtek benne. Így
Gregorich Zsófia csellóval, akusztikus gitárral és vokállal, Fülöpné Nagy Annamária hegedûvel, Fülöp Balázs vokállal megszólaltatott játékával járult hozzá a koncert sikeréhez, Babos Judit pedig a zenék és dalszöve-

gek szerzôjeként jegyzi Fatima koncertjét.
A mûsor végén az ifjú elôadó kedvenc népdalát is elénekelte közönségének, akik vastapssal értékelték kétórás koncertjét, és
csikarták ki az elôadás során is nagy sikert
aratott Kubáról, a vágyott úti célról szóló dal
újbóli meghallgatását.
»REINER ANITA
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» PROGRAMAJÁNLÓ
• április 17. (szombat) 17.30 óra –
Szent György-napi hagyományaink.
Elôadó: Aradi Lajos Pilis-kutató. Helyszín: KMKK elôadóterme.
• április 17–18. (szombat-vasárnap)10.00–17.00 óra – Bevezetés a rejtett energiák világába. Téma: A betegségek lelki okai. Helyszín: KMKK elôadótermei.
• április 19–30-ig látogatható a Vas
megyei közlekedésbiztonsági rajzpályázatra beadott alkotások kiállítása.
Helyszín: KMKK galéria
• április 22. (csütörtök) 10.00 óra – Ifjúsági komolyzenei hangverseny. Helyszín: KMKK színházterem
• április 25. (vasárnap) 18.00 óra –
Operett az egész világ – operettek, musicalek. Fellépnek: Gosztola Dorina és
Turi Gábor. Helyszín: izsákfai faluház.
• április 28. (szerda) 18.00 óra – Válogatás a magyar szerelmi líra gyöngyszemeibôl. Elôadó: Fürj György versmondó. Helyszín: KMKK elôadóterem
MÁJUSI ELÔZETES
• május 1–2. (szombat-vasárnap) –
Celldömölki Zenei Napok

» MÛVELÔDÉS

Tverdota György és Jordán Tamás
a könyvtárban
A költészet napja alkalmából szervezett irodalmi mûsort a KMKK Kresznerics Ferenc
Könyvtára és a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság, április 6-án. A rendezvényen Németh Tibor könyvtárvezetô mondott elôszót
Tverdota György irodalomtörténész könyvbemutatója és Jordán Tamás színmûvész József Attila-mûsora elé. Az irodalmi est elsô
részében Tverdota György József Attila celldömölki születésû barátjáról, szellemi társáról, életének krónikásáról, Németh Andorról
írott monográfiájának elsô részét mutatta be
közönségének. A mû keletkezésének elôzményeirôl elmondta, kutatómunkája során
figyelt fel arra, hogy Németh Andort nem
csupán a költô barátjaként és elsô értô
elemzôjeként érdemes ismerni, hanem saját életmûve alapján is figyelmet érdemel,
elsôsorban az értekezô próza nagymestereként. Tverdota György 1983-ban fogott bele kétkötetes monográfiájába, melynek tavaly ôsszel megjelent elsô részét ismertet-

• május 1. (szombat) 15.00–22.00
óra – Városi Majális. Helyszín: KMKK
elôtti tér. Fellépnek: a Leslie Night
együttes, a Városi Általános Iskola
diákjai, a KMKK mazsorett-csoportja, a
Kemenesalja Néptánccsoport, RockyDilly ARRC táncosai, az Energy Dabaston
Sporttánc Egyesület tagjai.
19.00 óra – a Griff együttes koncertje.
A rendezvény ideje alatt kirakodóvásár és mini vidámpark várja az érdeklôdôket.
• május 2. (vasárnap) 18.00 óra –
Anyáknapi operettgála. Helyszín: KMKK
színházterem
• május 8. (szombat) 19.00 óra –
Vaszary Gábor-Fényes Szabolcs-Szenes
Iván: Az ördög nem alszik – zenés bohózat. Belépôjegy: 2.200 Ft, 2.000 Ft,
1.700 Ft. Szereplôk: Beleznay Endre,
Straub Dezsô, Szabó Erika, Fogarassy
Bernadett, Balázs Andrea, Vanya Tímea, Fogarassy András. Helyszín:
KMKK színházterme
• május 15–16. (szombat vasárnap) –
I. Celldömölki Makettverseny és kiállítás. helyszín: KMKK galéria
• május 14–16. (péntek-szombat-vasárnap) – Alsósági Tavaszi Napok.
Helyszín: Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolája és sportcsarnoka
• május 15. (szombat) 11.00 –18.00
óra – I. Celldömölki Fogathajtó Bajnokság. Helyszín: alsósági sportpálya.
A májusi rendezvényekrôl külön mûsorfüzeteken kapnak tájékoztatást az
érdeklôdôk.

jordán tamás józsef attila-estje
nagy sikert aratott

tverdota györgy készülô németh andormonográfiájáról tartott elôadást

ve, annak felépítését mutatta be, kiemelve
Németh Andor életének és munkásságának
fôbb állomásait. A celli gyökereket is taglaló, családtörténettel induló kötet a franciaországi emigrációig mutatja be életútját, az ennek folytatásaként elkészült második kötet
várhatóan júniusra, az ünnepi könyvhétre jelenik meg.
A mûsor második részének elôadója Jordán
Tamás, Kossuth-díjas színmûvész, a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója
volt, aki egyedülálló József Attila-összeállítással állt közönsége elé. Mûsora nem egyszerû szavalás volt, a népes publikum sokkal inkább egy összefüggô monológot hallhatott. Az est különlegességét adta, hogy a
két elôadó egymással összedolgozva tette
teljesebbé az irodalmi élményt. A Jordán Tamás közvetítette József Attila versek Tverdota
György kommentárjával nyertek értelmezést.
A lélekemelô elôadás utolsó mozzanataként
a közönség soraiban ülôk Jordán Tamással
együtt mondhatták el az Ars poetica címû költeményt, melyet József Attila Németh Andornak ajánlva vetett papírra.
»RA

„Londonban, hej…”
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár felnôtt színházbérlet sorozatának
harmadik elôadásaként a Soproni Petôfi
Színház Bob hercegét tekinthették meg az
érdeklôdôk. A március 27-én bemutatott
darab teltházas közönséget vonzott.
A londoni történetet megidézô regényes
nagyoperett fôszereplôje az angol trónörökös György herceg, aki Bob néven a nép
közé vegyül. Hogy fel ne ismerjék, álruhát
ölt, és beleszeret Annie-be, akinek apja tele van adóssággal, ezért egy uzsorásnak
ígérte oda a lányát. A trónörökös György

herceget pedig, ahogy annak lennie kell,
huszadik születésnapján királlyá koronázzák, és feleséget is szánnak neki, Viktória
hercegnô személyében…
A három felvonásos darab egymást követô bonyodalmai során aztán természetesen mindenki megtalálta párját, és azé lett,
akié lenni szeretett volna. A rangkülönbséget, és a minden akadályt leküzdô szerelem gyôzelme után pedig a minden jó,
ha jó a vége elv alapján, az esküvôi harangok is megkondultak.
»REINER ANITA
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Beíratási eredmények
A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az óvodai beíratások idôpontját március
23-ra és 24-re, az iskolai beíratások idejét
március 30-ra és 31-re tûzte ki.
Városi Óvoda, Gasztonyiné Fódi Zita
óvodavezetô:
A Koptik úti székhelyintézményben zajlott a
Vörösmarty úti és az alsósági tagóvodák leendô óvodásainak beíratása is. A celldömölki
óvodák jelenleg tizenöt csoporttal mûködnek
(Koptik úti székhelyintézmény öt, Vörösmarty úti tagóvoda hat, alsósági tagóvoda
négy csoporttal) és ugyanennyit tervezünk a
következô nevelési évben is. Mivel az óvoda ötéves kortól kötelezô, év közben is folyamatosak a beíratások. A márciusi hivatalos
beíratáskor nyolcvanegy gyermeket írattak be,
de a védônôkkel történt egyeztetés alapján
tudomásunk van arról, hogy még érkezni fognak. A szülôi igényeket figyelembe véve lehetôséget biztosítunk az osztott és vegyes csoportban történô elhelyezésre egyaránt. Az
egyes óvodai csoportok létszáma huszonöt fôben maximalizált, az ezen felül mutatkozó ke-

A KÉT KORÁBBI NÉVADÓRA
EMLÉKEZTEK

rethez egy évben egy alkalommal kérhetô
fenntartói engedély. Ezt elkerülendô, szerencsés lenne, ha a városrészek óvodás lakóit lakókörzetük óvodájába íratnák szüleik.
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola,
Czupor Attila igazgató:
A hivatalos beíratást nálunk mindig megelôzi egy korábbi jelentkezés. Egyrészt azért,
mert az iskola jellegébôl adódóan szeretnénk
a szülôkkel elbeszélgetni, hogy azokat a feltételeket, elvárásokat tudják-e teljesíteni,
amit mi velük együtt, közösen kívánunk megvalósítani. Másrészt az elôzô években már
tapasztalt túljelentkezés miatt is szükség van
egy elôzetes felmérésre, és részünkrôl egy
nyilatkozatra, hogy tudjuk-e fogadni a gyermeket. Sajnos helyhiány miatt idén is szorultak ki jelentkezôk iskolánkból, de a fizikai
lehetôségeink egyelôre nem engednek meg
további bôvítést. Idén ôsszel elég magas létszámmal, harminc fôvel indítjuk majd elsô
osztályunkat. A gyerekek már járnak elôkészítô foglalkozásokra, ismerkednek a
tanítónénikkel és az iskolával.
»RA

Mûveltségi vetélkedô Bobán

A bobai Általános Iskolában minden évben
mûveltségi vetélkedôt rendeznek a Magyar Kultúra Napjának tiszteletére.
Novemberben levelezôs formában indult el
a verseny, melyen hét iskola 19 csapata vett
részt. Minden iskolából a legjobbakat hívták
meg a helyi döntôre, melyre végül is öt csapat érkezett. A program kezdetén Szabóné
Kolostori Mária iskolaigazgató köszöntötte a
zsûri tagjait, a csapatokat, a felkészítô tanárokat és az érdeklôdô tanulókat.
A verseny szervezôje és egyben a játékos vetélkedô levezetôje Dittrichné Kovács Éva volt,
a feladatok összeállításában és a vetélkedô
levezetésében Horváthné Hajmásy Mária is
közremûködött. A vetélkedôn a szellemi és
a játékos feladatok váltogatták egymást.
Idén a levelezôs verseny, valamint a vetélkedô kérdései Apáczai Csere János, Kazinczy
Ferenc, Móra Ferenc és Radnóti Mikós életéhez és munkásságához kapcsolódtak.
A döntôn versenyzô csapatok jól felkészül10

ten mérték össze erejüket. A vetélkedôrôl a
csapatok szép ajándékokkal térhettek haza,
valamint minden csapat iskolai könyvtárát
egy szép, az Apáczai Kiadó által készített albummal lepték meg a szervezôk.
Az izgalmasan eltöltött délután eredményei
a következôképpen alakultak:
I. a körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola,
Romantikus négyes csapata: felkészítô tanár:
Dr. Némethné Bartik Zsuzsa; a csapat tagjai:
Bertha Virág, Bognár Fanny, Kárnics Borbála, Nagy Rebeka. II. a jánosházi Szent Imre
Általános Iskola, NÉGY (N)AGY csapata: felkészítô tanár: Martonné Böröcz Ramóna; a
csapat tagjai: Varga Dominika, Marton Diána, Vacurka Viktória, Cserkuti Zsófia. A harmadik helyen holtverseny alakult ki: III. a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium, Csibészek csapata: felkészítô tanár: Gulyásné
Vass Veronika; a csapat tagjai: Herbath
Laura, Horváth Eszter, Ipsics Áron, Oszkó
Ádám valamint, a bobai Általános Iskola
A gyôztes lányok csapata között: felkészítô
tanár: Szabóné Kolostori Mária; a csapat tagjai: Burján Bernadett, Berkes Klaudia, Rádli
Rebeka, Tóth Alíz. IV. helyezett, a szintén bobai Általános Iskola Klaudia csapata: felkészítô tanár: Horváthné Hajmásy Mária; a csapat tagjai: Németh Klaudia, Sallai Ivett,
Hajmásy Brigitta, Dornfeld Gina.
»TAKÁCS M. TÜNDE

„A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön” címû
projektben egy újabb témahéttel vett
részt a Városi Általános Iskola, ezúttal
a 3. b osztályosok közremûködésével.
A témahét záró rendezvényén elsôként
Danka Adél igazgató mondott köszöntôt, és elismerôen szólt a projektben
résztvevô harmadikosok sokrétû és

aktív munkájáról. A diákok feladata az
iskola-összevonás elôtt Gáyer Gyula és
Eötvös Loránd Általános Iskolaként mûködött intézmények névadói életének, munkásságának feldolgozása, a
hozzájuk kapcsolódó hagyományok
ápolása, emlékhelyeik felkeresése, a régi elôd-iskolák életének megismerése,
a munka dokumentálása és emlékezetessé tétele volt. A Vécsei Istvánné és
Búzás Jenôné pedagógusok irányításával zajlott témahét feladatairól Vécsei
Istvánné számolt be, és fejezte ki köszönetét a szülôk és pedagógusok felé a megvalósításban nyújtott segítségükért, majd maguk a projektben
résztvevô tanulók mutatták be néhány mondatban tevékenységsorozatuk állomásait. A számtalan feladat közt
szülôk, nagyszülôk segítségével megszépítették az iskola emlékparkját, a
könyvtárban és az interneten kutakodtak Gáyer Gyuláról, Eötvös Lorándról,
megismerkedtek az Eötvös-hagyományokkal, az Eötvös-inga mûködésével,
Gáyer Gyula botanikai tevékenységével, megkoszorúzták a Gáyer-emlékhelyeket, tábori dalokat tanultak, magyarórákon pedig Eötvös és Gáyer életének
érdekességeit ismerhették meg. A többnapos ismeretanyag-bôvítés után, a
témahét utolsó napján akadályverseny várt a résztvevôkre, mely gyalogtúrát, hegymászást és hét próbát is tartogatott számukra.
A gyûjtômunka eredményeibôl pedig
létrejött egy kiállítás is, mely régi dokumentumokat, fényképeket, a volt Eötvös és Gáyer iskola életére, a kisdobos
és úttörô mozgalomra emlékeztetô
relikviákat, az iskola elmúlt évtizedeit
felelevenítô emlékeket tartalmaz.
»REINER ANITA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Nyert-e már szerencsejátékon?

»kérdez: reiner anita

»fotó: gyuricza imre

Pusztai
Gábor

Régóta lottózom már. Évekig
csak találomra ikszeltem, de
hat éve állandó számokkal
játszom ötös, hatos és skandináv lottón. Több szelvénnyel
próbálkozom, persze, ha Fortuna szeret, akkor akár eggyel is
nyerhetnék. Sajnos csak egyszer volt nagyobb nyereményem, még a kilencvenes
években. Természetesen most
a napokban zajló, minden órában nyerési lehetôséget biztosító játékot is kihasználom.
Olimpia, világ-, vagy Európabajnokságok idején pedig online sportfogadással is foglalkozom, a játék kedvéért.

Kovács
Istvánné

Többféle szerencsejátékot játszom, minél nagyobb esélyt
adva a szerencsének. Hatos lottót, luxort és puttót rendszeresen vásárolok, ötös lottót csak
néha. A puttón már sokszor
volt szerencsém, és nyertem,
ezért azt szeretem leginkább.
Ezen kívül a kenón és az ötös
lottón is volt már némi nyereményem. Egyébként évtizedek
óta lottózom, és folyamatosan
bízom a szerencse beköszöntében. Vannak állandó számaim, amikkel játszom, egyszer talán csak bejönnek. Néha kaparós sorsjeggyel is próbálkozom.

Kicsiny
Árpád

Körülbelül húsz éve lottózom.
Régebben totóztam is, egyszer
volt telitalálatom, akkoriban
harmincezer forint körül volt a
nyereményem. Online pókert
is játszottam már, abban sikerült nagyobb összegû nyereményre szert tennem. Mostanában a luxort és a lottót veszem rendszeresen, néha egyegy kaparós sorsjegyet is
megpróbálok, vagy éppen a
tipp-mixet. Amikor milliárdos
összegrôl van szó a lottón,
még intenzívebben próbálkoznak az emberek, de szerintem
az átlagember a milliókkal is
elégedett lenne.

Vízkeleti
Ernô

Huszonöt éve szerencsejátékozom, heti rendszerességgel
vásárolok ötös és hatos lottót.
Amióta lottózom, megvannak
az állandó számaim, mindig
ugyanazokat ikszelem be, majd
csak sikerül egyszer eltalálnom a nyerô számokat. Néha
elôfordul, hogy kaparós sorsjeggyel is kísérletezem. Annak
ellenére, hogy nagyon régóta
lottózom, nagyobb nyereményem sajnos még nem volt, talán tízezer forint volt a legtöbb.
Mindig bízom abban, hogy
mellém szegôdik a szerencse,
hiszen lenne helye bármekkora nyereménynek is.

ÁPRILIS 7. – AZ EGÉSZSÉG VILÁGNAPJA
Az Egészség Világnapját a WHO, az ENSZ Egészségügyi Világszervezete megalapítása óta április 7-én ünnepli azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet egy-egy
kiemelt jelentôségû, világméretû egészségügyi problémára. A világnap témája 2010-ben az Urbanizáció és az egészség. A témaválasztást az indokolja, hogy
napjainkban a városiasodás nagyon nagy hatást gyakorol a Föld lakosságának
és az egyéneknek az egészségi állapotára egyaránt.
Az urbanizáció súlyos egészségi kockázati szerepe jól ismert: a nagyvárosok burjánzása óriási egészségügyi, szociális, közlekedési és környezetvédelmi problémákat hoz magával.
• A városokban gyorsabban nô a szegénység, mint vidéken; ma világszerte egymilliárd ember él külvárosi nyomortelepeken vagy nagyon lerobbant belsô városrészekben (slumokban), kilencven százalékuk a fejlôdô országokban.
• A nagyvárosi népességkoncentráció nagyobb fogyasztással és szennyezôanyag-,
hulladék-kibocsátással jár. A nagyvárosokban általános jelenség a gépjármûvek kipufogógázai által (szén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid,
ólom, azbeszt) okozott légszennyezés, amely nem ritkán szmog (füstköd) kialakulásához is vezet.
• Nem elhanyagolható a jármûvek által okozott zajszennyezés és talajszennyezés sem.
• A ház- és útépítések egyre több zöldterületet emésztenek fel, így a városok
egyre sivárabbak lesznek, és a növényzet levegôtisztító hatása is egyre kevésbé érvényesül.
• Gondot jelent a növekvô városi népesség tiszta ivóvízzel való ellátása is, a vízhasználattal párhuzamosan növekszik a keletkezô szennyvíz mennyisége.
• A városi hulladék mennyisége növekszik, amelynek elhelyezése, ártalmatlanítása egyre nagyobb gondot jelent.
• Jellemzô az emberi kapcsolatok elszegényesedése, gyakoribb a deviáns viselkedésformák, stressz kialakulása.
A népesség növekedésével a városlakók száma is emelkedik, a Földön jelenleg
több mint 3 milliárd ember él a városokban. A városlakók aránya a történelem
során elôször 2007-ben haladta meg a Föld lakosainak 50%-át. 2030-ra 10 emberbôl 6, 2050-re már 7 lesz elôreláthatólag városlakó.
Magyarország 3152 települése közül jelenleg 328 a város, a magyar lakosság
kétharmada városlakó. A kisvárosainkban természetesen kedvezôbbek az életkörülmények, a fent említett problémák kevésbé súlyosak.
Használjuk ki lakóhelyünk kedvezô természeti adottságait, legyünk minél többet a szabadban! Sétáljunk nagyokat a parkokban, erdôkben, arborétumokban;
túrázzunk, kiránduljunk sokat gyalogosan és kerékpárral! Pihenjünk aktívan – közben pedig vigyázzunk egymásra, kapcsolatainkra és környezetünkre!
»ÁNTSZ SÁRVÁRI, CELLDÖMÖLKI KISTÉRSÉGI INTÉZETE

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölkön, a Vasvári P. u. 8/C szám alatt, 19 m2-es garázs
eladó. Telefon: 06 30/3772-973.

Fûnyírógépek, üzemképes, jó állapotban, reális áron
eladók. Érdeklôdni: 06 30/643-0005 telefonszámon.
Celldömölk központjában 1. em. 67 m 2-es, egyedi
hômennyiség-mérôs lakás eladó. Ugyanitt garázs eladó a
lakás megvásárlása nélkül is. Érdeklôdni: 06/70/5142833, 06/70/282-7900-es telefonszámokon.
Motoros fûnyíró és STIHL fûkasza kedvezményes áron
eladók. Tel.: 06/20/962-4202.
11
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Dobogós siker az utánpótlásnál
NB II. – CVSE-MÁVÉPCELL-Wewalka II. –
Harkány SE II. 8:10
Ölbei Péter 4, Tarr Sándor 2, Fehér László 1,
Ölbei-Orbán páros. A cellieknek nem ízlett a
vendégek játékstílusa.
NB III. – Turris SE – CVSE-MÁVÉPCELLWewalka IV. 10:8
Teket Attila 3, Szabó Ferenc 2, Máthé Gyula 2, Máthé-Szabó páros.
A hajrában a soproniak jobban összpontosítottak, így a celliek pont nélkül tértek haza.
Tarczy DSK Pápa – CVSE-MÁVÉPCELLWewalka IV. 7:11
Máthé Gyula 4, Szabó Ferenc 4, Talián csaba
1, Rodler Gábor 1, Máthé-Szabó páros.
A vendég celliek a vártnál nehezebben szerezték meg a gyôzelmet.

SZESE II. Gyôr – CVSE-MÁVÉPCELL-Wewalka
III. 1:17
Tamás László 4, Balázs Gyula 4, Gyömörei Pál
4, Balázs Béla 3. Tamás–Balázs Gy., Gyömörei–Balázs B. párosok.
A sereghajtó otthonában tartalékosan is simán gyôztek a vendégek.
Régiós utánpótlás egyéni
asztalitenisz-verseny
Az öt korosztályban mintegy 130 induló vett
részt a versenyen, négy megye 17 szakosztálya. Ezen kívül még két budapesti sportegyesület is képviseltette magát a rendezvényen.
A rendkívül erôs mezônyben a CVSE–MÁVÉPCELL–Wewalka fiataljainak is sikerült helyezést elérniük:

újonc fiú III. korcsoport: 3. helyezett: Baranyai Domonkos, serdülô fiú: 3. helyezett:
Mogyorósi Erik.
»CSUKA

Hazai gyôzelem a lányoknál
Celldömölki VSE-Mávépcell–Gyôrújbarát KC
30:29 (15:13). – Celldömölk, NB II-es nôi
kézilabda-mérkôzés, vezette: Antal, Antalné.
Celldömölk: Mendel–Fûzfa, Kazári 4,
Szomorkovits A. 3, Szomorkovits L. 6,
SZILVÁGYI 9, Tóth 2. Csere: Balogh, Farkas,
GÔCZE 6, Németh, Horváth. Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
Remek rajtot vett a hazai gárda, hisz lendületes, gyors játékának köszönhetôen hamar megnyugtató elônyre tett szert. A félidô közepén aztán feltámadt a vendégcsapat, és a 20. percre egyenlíteni tudtak. Sze-

rencsére ez a rövidzárlat nem tartott sokáig,
és a szünetre már celli vezetéssel vonulhattak a felek. A második játékrészben végig
tartotta elônyét a Celldömölk, bár a rutinos
gyôrújbaráti játékosok olykor szemet gyönyörködtetô gólokat szereztek. A hazaiak teljesen megérdemelt gyôzelmet arattak.
Ifi: 23:30 (9:16). Ld.: Dobány 11, Varga 7.
SZESE Gyôr–Celldömölki VSE-Mávépcell
27:21 (15:10). – Gyôr, NB II-es nôi kézilabda-mérkôzés, vezette: Horváth, Lipót.
Celldömölk: Mendel–Kazári 1, Szomorkovits
L. 1, Szomorkovits A. 9, Tóth, Fûzfa 2, Szil-

vágyi 1. Csere: Balogh, Farkas, Gôcze 4, Horváth, Németh 3. Edzô: Salamonné Csótár
Adrienn.
Már a találkozó elején elônybe kerültek a
házigazdák, és elônyüket magabiztosan tartani tudták. Hiába sikerült közben a
cellieknek felzárkózni, a fontos pillanatokban rendre a gyôrieket segítették a játékvezetôk. A mérkôzés egészére jellemzô
volt, hogy a Celldömölk nem tudott kellôképpen felpörögni, és bosszantó technikai
hibák is nehezítették a játékot.
Ifi: 18:31 (10:16). Ld.: Dobány 9, Varga 8.
»CSUKA L.

Egészségmegôrzô lehetôségek a fürdôn
2010. március 25-én döntött a város képviselô-testülete – az iskolás gyermekek
gyógyúszásának népszerûsítése és elterjesztése érdekében – a 3–6. osztályos tanulók ingyenes szûrôvizsgálatáról. Az említett korosztályt a Celldömölki Városi Általános Iskolában és a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskolában rehabilitációs
szakorvos vizsgálta.
A terápiás gyógyúszás eredményesen alkalmazható szív- és keringési, továbbá légzészavarok,
gerinc- és mellkasdeformitások, ízületi megbetegedések esetén, de túlsúly és idegrendszeri károsodás is kezelhetô általa. A szûrés maga ingyenes, tanulónként 26 kezelés vehetô
igénybe, amit a biztosító 100%-ban támogat.
Kedvezôbb díjszabást vezetett be az üzemeltetô az esti szaunajegy váltásának lehetôségével, mely zárás elôtt 3 órával lép
12

érvénybe, ennek díja 600 forint. Megtudtuk azt is, hogy a tapasztalatok alapján ez
a kedvezôbb díjszabás visszahozott korábbi szaunázókat, de ennek köszönve jelentek meg új vendégek is.
Április 7-én, az egészség világnapja alkalmából szervezték a fürdôn az egészségnapot. Bakó István, a Vulkán Gyógy- és Élményfürdôt
üzemeltetô Városgondnokság igazgatója elmondta, hogy egész nap fél áron kínálták az
egészségmegôrzô kezeléseket. A koleszterin-,
vércukor-, testmagasság-, testsúly-, vérnyomás-, pulzusmérések du. négy órakor kezdôdtek, belgyógyász szakorvos értékelést, életmód-tanácsot nyújtott. 45-en jelentek meg,
ez óránként 15 fôt jelent, tehát 4 perc vizsgálat jutott egy személyre. Megállapítható,
hogy igazából a vizsgált személyek egyharma-

da enyhén túlsúlyos, kevés volt a magas vérnyomásos is. Kórosan túlsúlyos, vagy egyéb
kórházi kezelésre szoruló páciens nem volt.
– Levonhatjuk azt a következtetést, hogy akik
a fürdôre jönnek, azoknak fontos az egészségük,
a fürdôlátogatás már az egészséges életmód
egyik eleme. A fürdô szempontjából vizsgálva
megállapíthatjuk, hogy az egészségmegôrzô szolgáltatások igénybe vétele lényegesen nagyobb
volt, mint a többi szerdai napon, kb. ötszöröse,
az egyéni belépôk száma is másfél-kétszerese
volt az egyéb szerdai napokhoz viszonyítva. A sikeres rendezvényen felbuzdulva tervezzük,
hogy ezentúl havonta szervezünk egészségnapot, legközelebb május 14-én.
A rendezvényt támogatták: a Kemenesaljai
Egyesített Kórház, a Népjóléti Szolgálat és a
Szent Márton Gyógyszertár.
»LA
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Huszáros visszavágás
Sárvár – Celldömölki VSE 0-2 (0-2)
Sárvár, NB III-as labdarúgó-mérkôzés
Bakony-csoport, 18. forduló 2010. április 11.
Vezette: Schnellbach Imre (Takács Ervin,
Tôkei Balázs).
Sárvár: Szakos – Szabó I., Balassa (Osvald
M. 75. p.), Horváth L.,Varga J. – Vajda L.,
Likaj (Nyôgéri 69. p.), Máté, Németh Z. –
Gosztolya Szalay T. 46. p.), Sümeghy.
Edzô: Németh J.
Celldömölk: TÓTH JENÔ – Ambrus (Györkös
77. p.), BORSOS, GYÔRVÁRI (Süle 46. p.), Velencei – Csákvári , BABICS, Szilágyi, Sebestyén R. – Németh J., KOCSIS (Gaál 90. p.).
Edzô: Csákvári Zsolt.
Góllövô: Sebestyén R. (35. p.) és Kocsis T.
(40. p.)
Egy hét kihagyással folytatódott a bajnokság. A szünetben az MLSZ által szervezett
Régió Kupa ötödik, a Bakony-csoport számára egyben utolsó fordulójára került sor
Gyirmóton. A mérkôzést a Duna-csoport
válogatottja nyerte 2-1-re, ami azt jelenti, hogy az elsôség közte és a Dráva-csoport között fog eldôlni a hatodik forduló-

ban, a „bakonyiaknak” pedig marad a harmadik hely két döntetlennel és két vereséggel. Nem igazán ismert elôttem a válogatott szervezési módszere, azon túl a
játékosok motiváltsága, mindenesetre
érdekesség az, hogy a gyirmóti meccsre
a kezdôbe hét klubból érkeztek játékosok,
a legnagyobb számban Sopronból (4) és
Csesztregrôl (2). A bajnokságban toronymagasan vezetô Veszprémbôl egy, a dobogós Lipótból szintén egy játékos kapott
meghívót, vagy az is lehet, hogy csak
ennyien vállalták ezt a plusz feladatot
ezekbôl a csapatokból. A celli Tóth Jenô
szerepeltetése a kapus pozícióban
ugyanakkor nem nevezhetô rossz húzásnak a szakvezetôk részérôl, hiszen ô
tényleg kiemelkedik az NB III. színvonalából. Bizonyította ezt a Sárvár elleni találkozón is, nem kis érdeme van abban,
hogy kapott gól nélkül sikerült abszolválni az örök rivális elleni soros bajnokit. Dicséret illeti persze az egész csapatot
ezért a meccsért, vagyis azért, hogy sikerült feledtetni az ôszi hazai 0-1-et, amikor
nem kis szerencsével a vendég Sárvár a
89. percben szerezte a gyôztes találatot

NB III. BAKONY-CSOPORT JELENLEGI ÁLLÁSA
hely csapat

M GY D V LG KG GK P

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

VESZPRÉM FC
SVSE-GYSEV
LIPÓT PÉKSÉG
SZOMBATHELYI HALADÁS
CSORNAI SE
MTE 1904
KÖRMENDI FC BOLDIZSÁR T.
LOMBARD PÁPA TERMÁL FC
BADACSONYTOMAJI SE
SÁRVÁR FC
CELLDÖMÖLK
RÉPCELAK SE
FEMAT CSESZTREG
BÜKI TK

14
10
11
9
8
8
6
6
5
5
4
4
2
0

4
7
2
6
7
5
4
3
6
6
5
4
6
3

0
1
5
3
3
5
8
9
7
7
9
10
10
15

49
22
32
29
22
18
23
24
27
16
19
19
19
13

14
7
21
18
18
17
27
26
24
24
28
25
37
46

35
15
11
11
4
1
-4
-2
3
-8
-9
-6
-18
-33

46
37
35
33
31
29
22
21
21
21
17
16
12
3

egy egyébként kiegyensúlyozott, de alacsony színvonalú meccsen. A színvonal
most sem volt kiemelkedô, de néha az se
baj, ha eredményes egy csapat, csak úgy,
simán, kihasználva az ellenfél hibáit.
A következô találkozót a Csesztreg ellen április 17-én szombaton 17 órakor rendezi az
egyesület a Kolozsvár utcai sporttelepen.
Azon ritka meccsek közé tartozik majd ez
a meccs, ahol az esélyesség terhével a hátukon játszhatnak majd a celliek, kíváncsi
vagyok, elviselik-e. Hajrá CVSE!
»DOTTO

Sikeres rockysok
A 2010-es esztendôben második alkalommal rendeztek nyugat-magyarországi
területi pontszerzô páros és leányformációs táncversenyt. A kvalifikációs verseny
a Pulzus TSE szervezésében Mosonszolnokon került megrendezésre.
11 kategóriában (páros és formációs), közel 500 sportoló küzdött a bajnoki címekértTerületi versenyek történetében, az eddigi legtöbb nevezés érkezett a viadalra. Vas
megyét két klub, a Galaxy RRC-Szombathely, és a Rocky-Dilly ARRC-Celldömölk képviselte szép sikerekkel. A legtöbb pontszerzô helyet begyûjtô régió közé tartoztak.
A területi versenyeken elért eredmények
azért fontosak, mert a késôbbiekben csak
azon párosok és formációk indulhatnak or-

Új

I M P R E S S Z U M

»Kemenesalja

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

szágos versenyeken – a késôbbiekben
nemzetközi és világversenyeken, akik a
ranglistán a legjobbak között szerepelnek.
Mosonszolnoki verseny,
Rocky-Dilly ARRC eredményei:
PÁROSOK:
Children kategória: 1. Maróthy Róbert Dániel – Poór Melánia.
Serdülô: 4. Hantó Milán – Huszár Vanessza.
Junior: 3. Szabó Marcell – Kiss Noémi, 5.
Geröly Ádám – Fülöp Vivien, RockyDilly/Galaxy vegyespáros.
Felnôtt „C” kategória: 2. Németh János –
Huszár Bianka.
Felnôtt „B” kategória: 2. Kövesi János –
Málovics Lilla, Rocky-Dilly/Galaxy
vegyespáros

a díjazott junior párosok
a mosonszolnoki versenyen

FORMÁCIÓ:
Junior Kisformáció: 12. Dumagépek csapata: Stark Fatima, Horváth Felícia, Szegedi Petra, László Barbara, Zsédenyi Loretta,
Tóth Eszter.

felelôs kiadó: Bakó István • felelôs szerkesztô: Györéné Losoncz Andrea • szerkesztôség: Csuka László,

Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Rozmán László, Takács Mária, 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.
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VEGYES «

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ

Celldömölk, Sport u. 8. • 95/525-070 • www.vulkanfurdo.hu

Április 29-én (csütörtökön)
III. Nagy Celldömölki Fürdônap

Napi belépôk vidékieknek:
Nyugdíjas, gyermek: 300 Ft, felnôtt: 600 Ft
Napi belépôk igazolt celldömölkieknek:
Nyugdíjas, gyermek: 200 Ft, felnôtt: 400 Ft
A belépô tartalmazza a gyógyvizes jakuzzi délelôtti használatát is!

MÁJUS 14. ISMÉT EGÉSZSÉGNAP

Új Kemenesalja » 2010. 02. 12.

HIRDETMÉNY
Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja
a tulajdonában lévô alábbi ingatlanait:
• Celldömölk, Zalka u. 56. I/3. szám alatti 75 m2 nagyságú, 2+2 félszobás társasházi öröklakás és 16 m2 nagyságú garázs a társasház tulajdonában álló épületrészekkel 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 nagyságú garázs. Eladási ár: 1.539.000 Ft.
• Celldömölk, Sági u. 111. fsz. 2. sz. alatti 59 m2 nagyságú, egyéb épület megnevezésû, korábban a posta által
használt épületrészt, a társasház tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt.
Eladási ára: 5.900.000 Ft.
Az ingatlanok megtekinthetôek: telefonon történô elôzetes egyeztetés alapján munkanapokon 8–16 óráig.
További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelôjénél a 95/525-813-as telefonon kapható.

állapotfelmérésekkel, tanácsadással
Májusban hétvégenként megnyitjuk szabadtéri
gyermek csúszdamedencénket!
Május végéig a szabadtéri napozóágyak használata térítésmentes.
Várja felkészülten az allergiaszezont:
váltson kedvezményes sókamra-bérletet!

Május 15-tôl gyógyászatos vendégeink a beltéri gyógyvíz tartalmú termálvizes medencét pótjegy váltása nélkül használhatják!
Április 7. – Az Egészség Világnapja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki
Kistérségi Intézete RAJZ- ÉS IRODALMI
PÁLYÁZATOT hirdet
a Sárvári és a Celldömölki Kistérség általános
iskolás tanulói részére

„EGÉSZSÉGES, MINT A MAKK!” címmel.
Rajzoljátok le gondolataitokat, vagy fogalmazzátok meg versben, mesében véleményeteket, érzéseiteket, ötleteiteket arról, hogy mit tehettek ti az egészségetek érdekében. (Rajzolhattok, írhattok a tisztálkodásról, fogápolásról, a rendszeres testmozgásról, a helyes táplálkozásról, környezetünk védelmérôl,
a káros szenvedélyek elkerülésérôl, vagy bármi másról, amit
fontosnak tartotok ebben a témában.) Munkáitokon ne felejtsétek el feltüntetni neveteket, életkorotokat, iskolátokat!
Beküldési határidô: 2010. április 23.
Beküldési cím: ÁNTSZ Sárvári,
Celldömölki Kistérségi Intézete
Vörösné Bognár Katalin egészségfejlesztô
9600 Sárvár, Várkerület 4.
Az eredményhirdetés helyérôl és idejérôl
az érdekelteket levélben értesítjük.
A legjobb alkotásokat ajándékcsomagokkal díjazzuk.

Jó munkát kívánunk!
ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki
Kistérségi Intézete
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Celldömölk Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Vulkán Gyógy- és Élményfürdô udvarán lévô nyári elárusítóhelyek 2010. május 15-tôl szeptember 15-ig terjedô idôszakban történô üzemeltetésére.
Elárusítóhelyek:
• 2 db 23 m2 alapterületû épület a hozzá tartozó térburkolattal, elsôsorban pizzéria, lacipecsenye, lángos, palacsinta, hamburger árusítása céljából, csak üveges és dobozos italok árusítása mellett. Havi bérleti díj: minimum
100.000 Ft + ÁFA.
• 3 db egyenként 5 m2-es terület (2 db térburkolt, 1 db kavics alapú) elsôsorban fagylalt, hot-dog, vattacukor, pattogatott kukorica árusítása, hennafestés céljára. A területeken kérésre áramellátás biztosítható, ennek díja a fürdô üzemeltetôjével kötendô megállapodás alapján kerül fizetésre. Havi bérleti díj: minimum 2.200 Ft+ÁFA/m2.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelôjénél átvehetô pályázati adatlap kitöltésével lehet, melyet lezárt borítékban kell benyújtani ugyanitt 2010. 04. 21., szerda 10
óráig. Ekkor kerül sor a beérkezett pályázatok felbontására a pályázók személyes jelenlétében.
A zárt borítékok felbontását követôen – több azonos összegû pályázat beérkezése esetén – licitet tartunk.
A bérleti szerzôdés megkötésekor a leendô bérlô köteles
egy havi bérleti díjnak megfelelô összeget kaució címén
befizetni. Nem vehet részt a pályázati eljárásban az a vállalkozó, akinek az önkormányzat, illetve intézményei felé tartozása áll fenn. A pályázaton nyertes vállalkozó a fenti idôintervallumon kívül is végezheti a tevékenységét május 1-15-ig és szeptember 15–30-ig terjedô idôszakban. Ebben az esetben a napi bérleti díj: épület esetén: 3.000
Ft+ÁFA, terület esetén: 80 Ft+ÁFA/m2. További információ
a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelôjénél, illetve a
95/525-813-es telefonon kapható.
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Az Allianz Bank és
Biztosító celldömölki fiókja
keres 2 fô munkatársat ÉRTÉKESÍTÔ,
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ pozícióba.

TANKOLJON MINDIG
OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton
95-ös, E 85-ös benzin és diesel üzemanyagok
valamint autógáz LPG egész évben
kedvezményes áron!

FELADAT:

meglévô és új ügyfelek kiszolgálása,
ügyintézés, termékek értékesítése,
tanácsadás.
ELVÁRÁSUNK:

középfokú végzettség
(felsôfokú elôny)

•
•
•
•

SHOP szolgáltatások
Online telefontöltési lehetôség
Autópálya-matrica eladás
Bankkártyás fizetési lehetôség

Magas kezdôfizetés már
a betanulási idôre is!

2010-ben is szeretettel állunk minden gépjármûtulajdonos rendelkezésére, gépjármûveik
kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!

Pályázási lehetôség telefonon a 30/824-3260-as
számon vagy fényképes önéletrajzzal a csaba.pinter@allianz.hu
e-mail címen (Pintér Csaba hálózati igazgató részére)

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

*Ha április 20-ig garázskaput, vagy garázskapumozgatót rendel, 20% kedvezménnyel juthat hozzá!

UK_2010_08

UK_2010_08
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MACI CUKI
Celldömölk, Szomraky u. 2. • Tel.: 0630/237-6097

MEGNYITOTTUK FAGYIKERTÜNKET!
Sajátkészítésû, fôzött fagyival, új ízekkel,
várjuk vendégeinket! (9.00 órától 20.00 óráig)
1 gombóc: 100 Ft

Újdonságaink:
• Fôzött csoki fagyi
• Sághegyi vadcseresznye
• Karibi álom
Gyerekeknek: Kék pille fagyi.
Süteményeinkkel a megszokott árakon
és minôségben kedveskedünk vendégeinknek!

Cukrászdánk nyitva tartása:
Hétfô: szünnap
Keddtôl vasárnapig: 8.00–18.00 óráig.

Tavaszi Strauss Napok
ÁPRILIS 22–24.

Csütörtökön hosszabb nyitva tartás! 8.00–19.00
Szombaton egész nap tesztvezetés!
Ajándék csomag új Fordot vásárlóknak*:
Tele tank, elsô éves szerviz ingyenesen, egy Ford Butik termék ajándékba

Ford Strauss Autószalon
Szombathely, Zanati u. 58. • Telefon: 94/512-860 • www.strauss.hu
* ÉRVÉNYES 2010.04.22–24-IG, ÚJ FORDRA KÖTÖTT VEVÔSZERZÔDÉS ESETÉN.

