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AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT.
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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 gépjármûtulajdonos rendelkezésére,
gépjármûveik kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!
Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai. Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

•
•
•
•

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

Megkezdték a katonai sírok feltárását
Sokan szemlélték kíváncsian múlt kedden
a munkálatok megkezdését a volt alsós
Gáyer iskola elôtt, hiszen nem mindennapi eseménynek lehettek tanúi. 2010. június
22-én megkezdték ugyanis a temetôi sírok
exhumálását. Ezzel megkezdôdött Celldömölkön az iskola melletti közösségi tér
megújítása.
Celldömölk Város Önkormányzata régóta tervezi a város általános iskolája körüli központi, közösségi tér megújítását. A jelenlegi közlekedési állapot, az intézmény megközelíthetôsége, a meglévô infrastruktúra nemcsak
méltatlan a mindennap ott közlekedô, tanuló közel 1200 fôs gyerekközösség számára, hanem állandó balesetveszély-forrást is
jelent. Celldömölk Város Önkormányzata az
Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszerében pályázaton nyert támogatást többek között a fentiekre is, melynek szerzôdését 2010. február 25-én írta alá. A közösségi tér megújítását szolgáló támogatás a
következôket foglalja magában: a már
említett ún. orosz temetô teljes exhumálását, a feltárt maradványoknak közös helyen
– a városi temetôben – történô újra temetését; az I. világháborús emlékmû teljes restaurálását; a felszabaduló területen
zöldterület, park kialakítását buszváró, játszóeszköz elhelyezésével; a József Attila utca általános iskolák elôtti szakaszának díszburkolattal, új utcabútorzattal való felújítását, ezen utcaszakasz sétáló utcává való alakítását; tér kialakítását a Bartók Béla utca
– József Attila utca – Széchenyi István út találkozásánál; a Széchenyi úton lévô gyalogos átkelôhely áthelyezését; buszöblök

a sírok feltárását kézi munkaerôvel is végzik

kialakítását a Széchenyi út mindkét oldalán
a jelenlegi gyalogos átkelôhelyhez közel az
iskolabuszok számára. A fenti munkálatokra az elnyert támogatási összeg mintegy 50
millió forint, a fenti összeghez a város önkormányzata mintegy nyolcmillió forinttal
járul hozzá. A beruházás következtében
funkciójában és küllemében egyaránt
megújuló tér megfelelô láncszeme lesz a városközpontban már korábban megvalósult
térrekonstrukciónak, illetve a jelenleg
nagyprojektként futó városközpont-rehabilitációnak.
2010. június 22-én a Nekro Temetkezési és
Szolgáltató Kft. (Celldömölk) megkezdte a te-

metôi sírok feltárását és exhumálását. A temetôben 142 nevesített sírjel található. A katonai temetô megszüntetéséhez, a maradványok exhumálásához a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Hadisírgondozó Irodája, illetve az illetékes
akkreditált nagykövetség is hozzájárult. Június 23-án Szemidetko Vladimir, az Oroszországi Föderáció Nagykövetségének elsô titkára személyesen volt jelen a feltárási munkálatoknál. Celldömölk Város Önkormányzata a maradványok újratemetését az egyházi
temetôben valósítja meg, melynek idôpontjául július közepét tûzték ki.
»LOSONCZ ANDREA

MAGAS RANGÚ OROSZ DIPLOMATA
AZ EXHUMÁLÁSNÁL
Az ún. orosz katonai temetô exhumálását június 23-án megtekintette
Szemidetko Vladimir, az Oroszországi Föderáció Nagykövetségének elsô titkára
is. Részt vett a gépi munkálatoknál, de a kézi exhumálást is megnézte. A földi
maradványokat ôrzô régi ravatalozót és majdani végsô helyüket is megtekintette.
A nap végén megelégedettséggel nyugtázta, hogy az exhumálást a legnagyobb
kegyelettel végzik. Kérése az volt, hogy koponyák alapján számolják az elesetteket.
A sírok feltárását ugyanis gépi erôvel kezdték, de 1–1,20 métertôl már kézzel
tisztogatják meg a csontokat a földtôl. Marics Sándorné, az exhumálási
munkálatokat elnyert Nekro Temetkezési Kft. vezetôje elmondta, hogy az 1975-ben
készült térkép és a 2003-ban végzett próbaexhumálás alapján a temetô keleti
részében a sírhelyek alatt egy-egy halottat temettek el, a nyugati részen viszont
több tömegsír található. Ezek feltárása lapunk zárásakor még folyamatban volt.
»LA
használati eszközöket, a képen látható
bakancsot is találtak a feltárás során
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Rendeletmódosítás az adósságkezelésrôl
2010. június 4-én rendkívüli ülést tartott
Celldömölk Város Képviselô-testülete.
Az ülésen egyhangúlag megválasztották
Dózsáné Balogh Violát a Berzsenyi Dániel
Gimnázium igazgatójának, aki egyedüliként nyújtotta be pályázatát.
Az ülésen köszöntötték a magyar bajnoki
címet szerzett Férfi Extra Liga CVSEMÁVÉPCELL-WEWALKA asztalitenisz csapatot – Fehér László polgármester elismerô oklevelet és tárgyjutalmat adott át a
szakosztályvezetônek, az edzônek, valamint a csapat tagjainak.
A folytatásban módosították a szociálisan
hátrányos helyzetben lévôk részére az
adósságkezelési szolgáltatás mûkötetésérôl
szóló rendeletet. Városunk képviselô-testülete – szociális érzékenységét bizonyítva – felvállalta, hogy – annak ellenére, hogy

ekkora település esetében nem kötelezô
– részt vesz az adósságkezelési programban, ezzel segítve a város pillanatnyi nehézségekkel küzdô lakóit. Az utóbbi egy évben egyre többen keresték fel a szociális
irodát, hogy igénybe vegyék a fenti szolgáltatást, mert jelentôs közüzemi díjtartozásuk vagy/és lakáscélú hiteltartozásuk
van, melyet anyagi támogatás nélkül nem
képesek felszámolni. A közüzemi díjtartozás a szolgáltatás megszüntetésével, korlátozásával, a hiteltartozás a kilakoltatás veszélyével járhat. Az adósságkezelés jogszabályi feltételeinek megvizsgálása során
gyakran elôfordul, hogy a kérelmezô jövedelmi helyzete miatt nem részesülhet
adósságkezelésben. Ez – hogy minél többen igénybe tudják venni a szolgáltatást
– tartotta indokoltnak, hogy az egy fôre jutó jövedelmi határt családos igénylôk ese-

tében az eddigi öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át
200%-ra, egyedülálló esetében 200%-ról
250%-ra módosították. Az új rendelet
szerint családosok esetében az egy fôre jutó jövedelem az 57.000 Ft/hó, míg egyedülálló esetében a 71.250 Ft/hó összeget
nem haladhatja meg.
A fentieken kívül döntött a testület a városi televízió jelenlegi mûködési helyének megváltoztatásáról is. Mivel az épületet a közeljövôben át kell adni a tulajdonosoknak, a pannonhalmi bencés szerzeteseknek, a televízió sem maradhat
mostani helyén: a nyár folyamán befejezik a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtárban kialakított, eddig
szerkezetkészen álló helyiséget és itt kap
helyet a városi televízió.
»LA

Parkolók kialakítása a városháza körül
Az új városháza környékén lakókat várta lakossági fórumra Fehér László polgármester, Baranyai Attiláné dr. jegyzô és Dummel Ottó, a polgármesteri hivatal mûszaki osztályának vezetôje, június 22-én.

lül harminc-negyven parkolóhelyet
létesítsenek, és mivel elhelyezésük a
lakók érdekeit sértheti, ezért kérték ki

A Gayer Gyula tér érintett lépcsôházainak lakóit elsôként a városvezetô tájékoztatta és mutatta be a tervrajzokat a városháza köré építendô parkolóhelyekre vonatkozóan. A használatbavételi engedélyhez ugyanis
elôírás, hogy az épület köré körülbe-

véleményüket az üggyel kapcsolatban.
Többen is éltek ezen jogukkal és egyöntetû álláspontjuknak megfelelôen a
városháza és lakóházuk közti részre
parkolók helyett zöldövezetet szavaztak meg, így a parkolóhelyek máshol kerülnek elhelyezésre. A lakossági fórum keretében az érdeklôdôk
egyéb dolgokról is tájékozódhattak, így
megismerhették a tervek csapadékvízelvezetésre, járdaépítésre, közvilágításra és a belsô udvar rendbetételére
vonatkozó részeit is.
»REINER ANITA

Kedvezôbb finanszírozás a kórházaknak
Többször hírt adtunk már arról, hogy július 1-jétôl új minimum feltételeket kívánt
volna életbe léptetni az egészségügyi
szakmai kormányzat, amely a kiskórházak
létét sodorták volna veszélybe.
Dr. Farkas Pétert, a Kemenesaljai Egyesített Kórház igazgatóját kérdeztük, mi az
új kormányzat álláspontja:
– Az új szakmai vezetô, dr. Szócska Miklós államtitkár javasolta, hogy függesszék
fel a minimum feltételek számonkérését
– azt ígérte, olyan feltételeket fog kidolgozni, amely a realitások talaján áll. Ez azt jelenti, hogy a bezárás veszélye intézményünk feje fölül elmúlt. Az egészségügyet
4

stratégiai fontosságú feladatként kezeli az
új minisztérium. Az állami vezetés több fórumon is kinyilatkoztatta, hogy nem kíván
több kórház-bezárást, sôt elismerte, hogy
az elmúlt idôszakban túlzásba vitték az ágyszámcsökkentéseket. Úgy tûnik, a kórház
megmarad, és inkább fejlôdés várható.
A szakmai vezetés annak is hangot adott,
hogy különösen fontosnak tartják a szakellátás fejlesztését: remélem, a szakorvosi rendelések terén is lesz ennek tényleges foganatja. Ha megszüntetnék a teljesítmény-volumenkorlátot, csökkenne a várakozási idô.
Tervben van egy szervezeti integráció, ami
azt jelenti, hogy ugyan preferálják a gaz-

dasági társasággá való átalakulást, és a
megye az önálló gazdasági társaságoknak
egyfajta integratív szervezete lehet –
ezáltal a munkaerôt könnyebben át lehet
csoportosítani, illetve a gyógyszerbeszerzéseknél, energiavásárlásnál a nagy tétel
miatt olcsóbbá válik a mûködés, de a
nagykórház nem fogja bekebelezni a kiskórházakat.
Bízom abban, hogy egyrészt a finanszírozás kedvezô alakulása miatt, másrészt a
felhalmozott adósságállomány lefaragása miatt jövôre már pénzügyileg is stabilabbá válunk, és egyre kiszámíthatóbbá
válik mûködésünk.
»LOSONCZ ANDREA
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Ismét TANYA az Apáczai Kiadóban
» A SZAKMAI IGÉNYESSÉG ÉS AZ IGÉNYES SZAKMA JEGYÉBEN
Nyolcadik alkalommal szervezte meg az Apáczai Kiadó a Tanítók Apáczai Nyári Akadémiáját, melyre június 21. és 26. között került sor
Celldömölkön. Követve a korábbi évek hagyományait, ezúttal is meghaladta a 100 fôt
a résztvevô pedagógusok száma, akik az ország minden részét képviselték. Az ünnepélyes megnyitón Fehér László polgármester
köszöntötte az egybegyûlteket, „egyetem”nek aposztrofálva a képzést, mely talán nem
is volt túlzás az illusztris elôadók sorát nézve. A polgármester Celldömölk történetének
ismertetése után kitért a közeli múlt fejlesztéseire, de elmondta a jövô terveit is. A polgármesteri köszöntô után a Liszt Ferenc
Vegyeskar adott élvezetes mûsort Süle Ferenc karnagy vezetésével. Zárszavában Esztergályos Jenô, az Apáczai Kiadó ügyvezetô
igazgatója kiemelte az iskolákkal való együttmûködés fontosságát, külön hangsúlyozva,
hogy a kiadó nem tudja méltóképpen megköszönni és meghálálni azt a bizalmat, melyet az iskoláktól és a pedagógusoktól kapnak. A megnyitó után ökumenikus istentiszteletet tartottak a Mária kegytemplomban.

A „munkás hétköznapok” sorában rangos
elôadókat, változatos témákban hallhattak
megnyilvánulni a résztvevôk. Az Apáczai
Kiadó tankönyvszerzôi mellett a tanítók
hallhatták Balázs Géza nyelvész professzort,
dr. Bagdy Emôke pszichológus professzort és
dr. Czeizel Endre orvos-genetikus professzort.
Vass Vilmos egyetemi docens, Duró Zsuzsa
pszichológus mellett dr. Szilágyi Imréné
oktatáspolitikus, a Tanító c. lap fôszerkesztôje is elmondta gondolatait. A kizárólagosan szakmainak tekinthetô témák mellett a
pedagógus szakmától függetlenül bárki érdeklôdésére számot tartó kérdések is felmerültek, többek között a „Ki a magyar, mi a
magyar?” címû elôadás (Czeizel Endre) vagy
éppen a „Hogyan lehetnénk boldogabbak?
címû elôadás Bagdy Emôke professzor
asszonytól. Az elméleti képzés mellett jelentôs hangsúlyt kapott a gyakorlati bemutató, melynek megfelelôen különbözô tantárgyakban számos bemutató órán vehettek
részt az érdeklôdôk.
A képzés szervezôi gondoltak a pihenésre is.
Nem maradt el a Ság hegyre szervezett ki-

95 éves a védônôi hálózat

az esôben is vonzó ság hegy

rándulás, több szemszögbôl megközelítô
idegenvezetéssel fûszerezve. Volt fürdôzés, sümegi és sárvári kirándulás, a program
pedig a Sitkei Kastélyfogadóban szervezett
hangulatos záró programmal ért véget.
Ha röviden sommázni akarnánk az egy hetet, akkor Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató nyitó gondolatai a legmegfelelôbbek.
A TANYA küldetését és programját munkatársaival együtt szolgálatnak szánták, melynek teljességgel meg is tudott felelni.
»KÉP ÉS SZÖVEG: RO-LÓ

KERÉKPÁRTÚRA
EGYESÜLETI SZERVEZÉSBEN
Június 19-én immár harmadik alkalommal szervezett kerékpártúrát az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület. A kiszámíthatatlan, kissé hûvös
idôben nem túl sokan vágtak neki
a mintegy 10 kilométeres útszakasznak, mely Köcskig vezetett,
de mire a kerékpárosok kiértek, már
jónéhányan gépkocsival csatlakoztak a túrázókhoz. Az egész nap az
egészséges életmód jegyében telt,
hiszen nemcsak a kerékpározás, de
egyéb sportolási lehetôség is akadt
a mozgás szerelmeseinek.
»LA

fehér lászló, celldömölk polgármestere is köszöntötte a védônôket sárváron

Június 10-én Sárváron, a polgármesteri hivatal dísztermében a 95 éves védônôi hálózat alkalmából köszöntötték a sárvári és celldömölki kistérség védônôit. Közös ÁNTSZ
mûködik ebben a térségben, városunkban és a kistérségben összesen 27 védônô dolgozik,
közülük 24-en részt is vettek a mûsoron. Jelen volt Fehér László, városunk polgármestere, valamint Kondora István, Sárvár alpolgármestere, Oroszváriné Papp Erika
regionális vezetô szakfelügyelô védônô, az ÁNTSZ, valamint Csizmaziáné Hubert Mária,
a Népjóléti Szolgálat vezetôje. Az évfordulón egy-egy szál virággal, illetve Celldömölk
polgármestere mindenki számára egy két fôs Vulkán fürdô belépôvel kedveskedett. Az aktív dolgozókon kívül jelen voltak a gyesen lévôk és a nyugdíjas védônôk is.
»LA
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Dr. Bakonyi Károly szôlônemesítôre emlékezünk
»(1921–2010)
2010. május 26-án 89. életévében elhalálozott dr. Bakonyi Károly szôlônemesítô, a
Cserszegi fûszeres, Nektár, Pátria, Rozália és
még számos új, keresztezéssel elôállított szôlôfajta „atyja”, a szôlôsgazdák és borászok szeretve tisztelt Karcsi bácsija.
1921. december 22-én született Csopakon, ahol
édesapja egy híres szôlôbirtok vincellérje
volt. A szôlô szeretetét szinte az anyatejjel
együtt szívta magába. A szôlôtôkék között nôtt
fel. Kora gyerekkorától keményen dolgozott
a szôlôben.
Kilenc éves volt, amikor édesapját kinevezték az 1797-ben alapított keszthelyi
Georgikon mezôgazdasági tanintézmény
cserszegtomaji szôlészeti telepének vezetôjévé. A család Cserszegtomajra költözött,
s ahogy mondani szokta, ott tanulta meg a
szôlômûvelés abc-jét.
17 éves korában a balatonarácsi szôlészeti-borászati szakiskolába került, ahonnét két év után
a budafoki borászati szakiskolába nyert felvételt. Ennek elvégzése után katonai frontszolgálatot teljesített. 1942-ben hadifogságba
került, ahonnét csak öt nap híján öt esztendô
múlva szabadult.
Hazatérése után átvette édesapjától a cserszegtomaji telep vezetését, ahol elôbb klónszelekcióval, majd keresztezéses eljárással állított elô
újabb és újabb szôlôfajtákat. Munkája mellett
levelezô úton elvégezte a kertészeti fôiskolát,
majd ledoktorált.
Évtizedeken át tanította s a szôlô szeretetére
nevelte tanítványait, miközben folytatta a szívós és kitartó munkát igénylô szôlônemesítéseket. Közben pedig járta az országot: ahová
csak hívták, mindenhova elment, elôadásokat
tartott, járta a szôlôket, ismerkedett a szôlôsgazdákkal, kóstolgatta a boraikat, közben
pedig hasznos tanácsokat adott, hogy hová,
mely tájegységre milyen fajtákat telepítsenek.
Így jutott el az 1970-es évek közepén Dala József és Káldos Gyula meghívására Celldömölkre és a Ság hegyre is, ahol azt tanácsolta a gaz-

dáknak, hogy próbáljanak meg korábban érô
szôlôfajtákat termesztésbe vonni. Itteni tapasztalatairól tudományos alapossággal írt szakcikke „Szôlô a Ság hegyen” címmel a Kertészet és Szôlészet címû folyóirat 1975. évi 24.
számában jelent meg, s ezzel kezdetét vette
a Ság hegyi szôlôtermesztés országos szintû
ismertsége és elismerése.
A Ság heggyel s az itteni szôlôsgazdákkal való kapcsolata ezt követôen sem szakadt meg,
mindig nagy érdeklôdéssel és figyelemmel kísérte az itteni történéseket, eseményeket. Tavaszi metszési és ôszi érés elôtti fajtabemutatókra invitált bennünket második otthonába, a cserszegtomaji kísérleti telepre. Nagy érdeklôdéssel hallgatta beszámolóinkat, s látott
el bennünket hasznos és jó tanácsokkal.
1994-ben fiával, dr. Bakonyi Lászlóval együtt
lelkesen támogatta a Ság hegyi szôlô fajtakísérleti telep létrehozását, melyben nyolc, általa keresztezéses nemesítéssel elôállított új
szôlôfajta kísérletbe állítását segítette elô
azáltal, hogy eme fajták oltványait készséggel rendelkezésünkre bocsátotta.
A kísérleti szôlôk fejlôdését kezdettôl fogva
nagy figyelemmel kísérte, részletesen elemezte beszámolóinkat, ellátott bennünket hasznos
gyakorlati tanácsokkal.
1997-tôl kezdôdôen 12 éven át évenként érés
elôtti fajtabemutatókat tartottunk, melyekre
mindig eljött, s határtalan lelkesedéssel beszélt
a szôlôrôl, s új fajtáiról az esetenként 60-80
fôt is kitevô érdeklôdôknek.
Rendkívül nagy örömet szereztünk neki azzal,
hogy 2001 decemberében a 80. születésnapja alkalmával rendezett országos borversenyen
egy Ság hegyen termett szôlôbôl készült
cserszegi fûszeres bor kapta a legmagasabb
pontszámot, s nyerte el a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa különdíját.
A Cserszegi fûszerest élete fô mûvének, legkedvesebb fajtájának tekintette, mely mára
már az ország harmadik legjobban elterjedt fajtájává vált, s mivel külföldön is egyre inkább

terjed, minden esélye megvan arra, hogy rövid idôn belül igazi világfajtává váljon.
Június 4-én több száz fônyi gyászoló kísérte utolsó útjára a keszthelyi városi temetôben, ahol pár éve elhunyt felesége mellé temették a Keszthely városa által adományozott díszsírhelyre. Rendkívül megható volt,
ahogy a gyászszertartásra zászlók alatt felvonult tizenhárom hazai és határon túli
borlovagrend, hogy eleget téve végakaratának három legkedvesebb szôlôfajtájából, a
Cserszegi fûszeresbôl, Nektárból és Pátriából
készített és házasított borral meglocsolják a
sír szélén lévô koporsóját.
Amikor koporsóját elnyelte a sírgödör, sok-sok
kemény munkában edzett szôlôsgazda szemében csillantak meg a fájdalom könnyei.
A Ság hegyi szôlôsgazdák nevében azzal búcsúzunk tôle, hogy emlékét örökké szívünkbe zárva megôrizzük, szôlôfajtáit pedig –
melyek otthonukra leltek a hegyen – tovább
ápoljuk, gondozzuk és szaporítjuk úgy, mintha vigyázó szemeivel továbbra is köztünk élne, s ellátna bennünket hasznos tanácsaival.
»FEHÉR TAMÁS

Bertha Bulcsu emléke Nemeskeresztúron
Idén lenne 75 éves Bertha Bulcsu, ha élne. Rá
emlékeztek Nemeskeresztúron májusban,
akik ismerték és szerették. Az apai nagyszülei éltek itt. A novellái tanúsága szerint a 2. világháború bombázásainak kezdetekor a szülôk telepítették a nagyszülôkhöz. Elsôként Kiss
Dénes elevenítette fel barátságuk kezdetét: elôször 1955-ben találkoztak Zalaegerszegen, majd
késôbb Budapestre kerülve lettek jóbarátok Szakonyi Károlyékkal, Gyurkovics Tiborékkal, Lázár Ervinékkel, Ágh Istvánékkal – velük ismer-
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tette meg Bertha Bulcsu a Kemenesalját, az itt
élôk nehéz munkáját, az itt termô jó borokat
– jutalom volt számukra, hogy idejöhettek – emlékezett Kiss Dénes. Utána Varga Lajos, volt gimnáziumi társa emlékezett az együtt töltött idôre. Zárszót Szép József, Nemeskeresztúr polgármestere mondott: hogy mit jelentett nekik, a
falu lakóinak Bertha Bulcsu, ez a fura ember.
Aki a kemenesaljai parasztokról írt szociográfiájában, A vizek partjánban – arról az életformáról, mely mára eltûnt. A valóságból táplál-

kozó ember volt, közel állt hozzá a tények valósághû ábrázolása.
Az emlékház koszorúzása után a Bertha
Bulcsu-kiállítást dr. Bokányi Péter irodalomtörténész nyitotta meg, majd Vajda Lajos bácsi,
egyik volt szomszédja tett fel egy ôszinte és
lényegre törô kérdést: „Ha élnél, mit írnál most
rólunk?” Az emlékezést baráti körének tagjai
folytatták – felelevenítve régi kedves történeteket az együtt átélt idôkbôl.
»LA
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» NEKROLÓG

„Az orvosi munka… levegôje a szeretet.”
»IN MEMORIAM DR. MESTERHÁZY GÁBOR (1937–2010)
Az egy-két évvel ezelôtt készült interjú soraira révedve döbbenek rá,
hogy mennyire nehéz feladatra vállalkoztam – pontosabban mennyire
nehéz dologra kényszerít a sors. Dr.
Mesterházy Gábor Ostffyasszonyfa
és Csönge (ezt megelôzôen Nagysimonyi) háziorvosa 2010. június 12-én
elhunyt. Halála – és ez nem közhely
– felfoghatatlan és feldolgozhatatlan
veszteség családjának, barátainak, a
szûkebb és tágabb pátriának. Most
portrét kellene rajzolnom, de ezt
már két évvel ezelôtt megtettük, mikor megyei kitüntetéséhez gratuláltunk. Kronologikus pályaképet is illenék adni, ami viszonylag könnyû,
mert orvosi szolgálatának fôbb állomásai Szombathelyhez, Nagysimonyihoz, Ostffyasszonyfához és Csöngéhez kötötték. Szûk tér – és mégis milyen tágas és végtelen, ha az általa
elvégzett munkát tekintjük. Átpolitizált korban, mikor sokan súgtak be a derû életének mindenkori része volt
sokakról sok mindent, lett orvos – ámbár ha a szó nemes értelmét nézzük, ak- csak árnyaltabb és árnyaltabb lett a portkor gyógyító ember. A belgyógyászati ré – és érzékelhetôbb a veszteség. Legjobmunka helyett az oladi körzeti orvoslás, ban az a hölgy foglalta össze a hiány lémajd a heamatológiai osztály következett, nyegét, aki azt mondta, mostantól fogva
melyet éppen átpolitizáltsága miatt hagyott jobban kell vigyázni az egészségünkre,
ott, és választotta a viszonylag békés, vi- mert nincs már akit felhívjunk, és nincs, aki
déki életet. Sokfelé járt, térben és idôben, azonnal jön, ha baj van. Sokan beszéltek
mégsem hagyta el soha a hazát – pedig az egyéniségét jellemzô derûrôl, arról, hogy
megtehette volna. Visszaálmodta magát ré- mindig volt egy vigasztaló mosolya a regészeti kutatásai révén elmúlt korok évez- cept mellé, hogy jó humorával gyakran viredeinek távlatába, de mégis, a legkisebb dított fel másokat. Szelíd, halkszavú emtöredezett kôben csakúgy, mint a madár- ber volt ebben a túlnyomóan zajos és
füttyben kereste és megtalálta az embert, „nyomulós” világban, példamutató hittel
az ember szolgálatában pedig az Istent. és irigylésre méltó belsô békével. Az emHarmincöt évig szolgált – a szó legneme- lékezésen elhangzottak a Dani fiának a
sebb értelmében – utolsó körzetében. De legutóbbi karácsonyra válogatott versek,
nem csak Csöngén és Ostffyasszonyfán, ha- kedvenc dalai, és felcsendült a Szózat, a
nem Kemenesalja szinte minden községé- Himnusz, melynek minden sorát komolyan
ben, vagy ügyeletes orvosként, vagy he- vette. Ô nem beszélt a magyarságról és a
lyettesítôként. Hitte, hogy a betegnek hazához való kötôdésrôl, mint oly sokan,
nem csak a testével, de a lelkével is törôd- hanem mindennapjaiban megélte azt. Elni kell. A temetése elôtti csütörtökön az hangzott a Lancsics Bonifác szerezte Bolostffyasszonyfai mûvelôdési házban össze- dogasszony Anyánk, és a Te vagy földi élgyûltek emlékezni családjával együtt a tisz- tünk vezércsillaga kezdetû Mária-ének is,
telôk, barátok. Sokan álltak, mert már nem mert felesége elmondása szerint tisztelte
volt elég ülôhely a zsúfolásig telt terem- és szerette a Megváltó édesanyját. A baben. Megdöbbentô emlékezô szavak, egy- rátok mellett beszélt a család. A feleség,
szerû, vagy cizellált mondatok, versek és a gyermekek. Még teljesebb, még hiteleénekek hangzottak el. Csak néhányat idé- sebb lett az arckép, kibontakozott a szerezünk közülük. Akadt olyan, aki édesapja, tô apa, a féltve óvó, gondoskodó ember,
édesanyja életének évtizeddel történô aki nem evilági értékrend szerint, mégis a
meghosszabbítását, volt, aki a gyógyszer mai viharokban edzetté tudta nevelni háés az orvoslás mellett a lelki támaszt kö- rom leányát és fiát. Meséltek az egykori
szönte meg. Vallomásos félmondatokból munkatársak, azok, akik tán nem is beteg-

ként, hanem barátként kerülhettek
kapcsolatba vele. Elhangzott az egykoron vele készült riport, aki kérte,
fénymásolatban hazavihette. Következzék most abból egy részlet, melyben hivatásáról vallott: „Az orvosi
munka talaja a tudomány. Az eszköze már inkább a mûvészet. A levegôje a szeretet. Az iránymutatói, mondjuk a csillagok. Olyan birodalom,
mely szélesen határos mindennel.
Szeretek mindent, amivel az orvostudomány érintkezik. A mûvészetet, a hitet, a vallást, a pszichológiát,
a matematikát, az alternatív gyógymódokat, és így tovább…”
Dr. Mesterházy Gábortól 2010. június
20-án az ostffyasszonyfai temetôben vett végsô búcsút családja és a
barátok, tisztelôk mérhetetlen sokasága. Orvos volt, gyógyító ember, és
tán nem haragszik meg utólag, ha azt
mondom, talán kicsit táltos, a szó régi, szeretett ôsmagyar értelmében.
Kapocs köztünk földi emberek és
egy magasabb világ között. Leánya elmondta, hogy június 12-én, a napnyugtával
órára, percre azonos idôben ment el…
Kedves Gábor! Nyugodj békében, emlékeinkben és emlékeidben együtt, veled leszünk!
»ROZMÁN LÁSZLÓ

a „beszédes kavics” évezredek üzenetét hordozta számára
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Évadzáró a színházban

jelenet a végzetes szerelem játéka címû elôadásból

Évadzáró társulati ülést tartott a Soltis Lajos Színház tagsága június 20-án.
Az elôadásokban, elismerésekben gazdag
2009–2010-es évadot Nagy Gábor társulatvezetô értékelte.
Értékelôjét a tavalyi nyárra visszatekintve
kezdte, amikor is két olyan elôadás
(A dzsungel könyve, Álomevôk) született,
melyeket két hónap alatt 2200-an tekintettek meg. Aztán a 2009–2010-es évadra áttérve ismertette annak statisztikáját:
a szezonban összesen 131 bemutatót tartott a Soltis Lajos Színház, 18295 nézô elôtt,
ebbôl 59 volt a meseelôadások száma,
11354 fônyi gyerekközönséggel.
Az említett évadban négy új bemutató jött
létre a színházban: a Capek-testvérek
Végzetes szerelem játéka címû darabja, a
Varázshegedû, valamint a Rózsa és Ibolya
címû mesejátékok, illetve a Csongor és Tünde kôszínházi, továbbá szabadtéri színházi változata. Utóbbit kétszer is nagy sikerrel mutatta be a társulat egy jól eltalált Ság
hegyi helyszínen, június közepén. A nagy
hôség és szúnyoginvázió ellenére mindkét
napon 160 fônyi közönség volt kíváncsi a
produkcióra. A nagy sikerre való tekintettel a jövôben is várható szabadtéri soltisos
elôadás, valamint vendégelôadások fogadása sem kizárt szabadtéren. A Csongor és
Tünde egyébként a budapesti Magyar
Mûvek Szemléjén a Magyar Szín – Játékos
Szövetség országos arany minôsítését
8

nyerte el a közelmúltban. Az évadban kapott további díjakat, elismeréseket összefoglalva Nagy Gábor elmondta: a vasvári
Nemzetközi Színjátszó Fesztivál legjobb
elôadásért járó fôdíját Álomevôk címû
produkciójukért kapták, egyúttal a Végzetes szerelem játéka címû darabjuk mellett
ezzel is meghívást kaptak a kazincbarcikai
Nemzetközi Színjátszó Fesztiválra. Ez egyedülálló ezen fesztiválok történetében, hiszen talán ez a harmadik alkalom, hogy egy
együttes két produkcióval is szerepelhet a
rangos eseményen. A fent említett két
fesztivál fôdíjas produkció mellett ugyanezekért országos aranyminôsítést is kiérdemeltek. Két ezüstminôsítést szereztek
még ebben az évadban: a Varázshegedû
és a Szabályos szabálytalanságok címû
mesejátékaikkal, valamint két ezüst oklevelet: a színi stúdiósok Antigoné címû
elôadásával. Két színészdíjjal is büszkélkedhet az együttes Ziembiczki Dórának és Lang
Letíciának köszönhetôen.
A színiiskola mûködésérôl szólva a társulatvezetô elmondta: mind a színi, mind a
gyermekstúdiósok nyolc-nyolc fôvel fejezték be a második évfolyamot. Mindkét csapat június közepén mutatta be vizsga
elôadását, a zsûri értékelése szerint az Antigonét bemutató színi stúdiós osztály, valamint a Szabályos szabálytalanságokat bemutató gyermekstúdiós osztály tagjai is egy
évfolyammal feljebb léphetnek szeptembertôl. Új évfolyamok is indulnak, június
elején zajlottak a felvételik, szeptemberben még pótfelvételi keretében lehet jelentkezni.
Az évadzáró keretében minden évben
gazdára talál a „Színház erôs oszlopa

újszerû élményekkel teli darab az álomevôk

díj”, melyet a társulat felé nyújtott rengeteg segítsége elismeréséül idén is Marton
Miklós érdemelt ki. Az évadban legjobb színészi teljesítményt nyújtónak kijáró
Anselmus-díjat idén elôször ketten kapták
meg: B. Péter Pál és Kazári András osztoznak rajta.
A színház társulata természetesen a 20092010-es évad hivatalos lezárása után sem
pihen. A kazincbarcikai színjátszó fesztiválról hazatérve 13. alkalommal rendezik
meg a színjátszókat és rendezôket képzô
nemzetközi táborukat, ezúttal Vönöckön.
A táborban elkezdôdnek a Fehérlófia címû
újabb meseelôadás elôkészületei, valamint a felújításra kerülô Majd mély csönd
leng címû Weöres Sándor-adaptáció munkálatai. Július 15-én egy premier várható:
Csalóka Péter címû mesejátékuk vásári komédia-változatát a piactéren mutatják be.
»REINER ANITA

KLASSZIKUS DARAB A MÛVELÔDÉSI KÖZPONTBAN
A mûvelôdési központ 2009-2010-es színházi évadának utolsó elôadását június
6-án tekinthették meg a színházbarátok. Ezúttal a Turay Ida Színház mûvészeinek elôadásában Örkény István Macskajátéka elevenedett meg a színpadon.
A magyar abszurd dráma kitûnô képviselôjének tollából származó tragikomédiát
mások mellett olyan nagyszerû színészek keltették életre, mint a Jászai Mari-díjas Pásztor Erzsi, Földi Teri, Tóth Judit. Az öregedés tragikomikus értékszerkezetét bemutató kétrészes, groteszk darab fôhôse özvegy Orbán Béláné (Pásztor Erzsi) és a darab valójában az ô véget nem érô vitája, szájaskodó, alakoskodó, még
a hazugságtól sem visszariadó veszekedése mindenkivel, aki körülveszi: a lányával, a szomszédnôjével, a barátnôjével s legfôképpen távolba szakadt testvérével,
akivel telefonon tartja a kapcsolatot. A történet a két testvér leveleibôl, telefonbeszélgetéseibôl épül fel, és ezeken keresztül tárul a nézôk szeme elé két emberi sors, két ellentétes életforma és világszemlélet. A színdarab fôhôse körömszakadtáig harcol, hogy zûrzavaros, értelmetlen és reménytelen szerelmét ráerôszakolja a világra, így a darab nem csupán az emberi kapcsolatteremtés igényérôl, lehetôségérôl szól, hanem felvillantja a szerelem korhatárhoz nem köthetô voltát is.
»RA
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Eredmények a zeneiskolában

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár értesíti látogatóit, hogy az intézmény az alábbi idôpontokban nyári szünetet tart: július 5. (hétfô) – augusztus 2. (hétfô) mûvelôdési központ.
• július 12. (hétfô) – augusztus 3. (kedd)
könyvtár Szakmai ügyelet: hétfôtôl
péntekig 15.00–18.00.

ÉRTESÍTÉS
A KMKK Kresznerics
Ferenc Könyvtára a
bibliotéka nyári szünetének ideje alatt
(2010. július 12-tôl
augusztus 3-ig) új
szolgáltatással próbálja megkönnyíteni használói számára a „könyvtármentes” idôszakot. Az uniós támogatású Tudásdepo Express program keretében virtuális ügyeleti rendszer lesz
a könyvtári portálon. A folyamatos
mobiltelefonos elérhetôség (70/3383065) mellett háromcsatornás, interaktív kapcsolatban (chat, e-mail,
skype) szakképzett könyvtáros áll az
érdeklôdôk rendelkezésére a könyvtár honlapján (www.cellbibl.hu) naponta követhetô idôpontokban. A hazai könyvtári szakmai gyakorlatban
egyedülállónak tekinthetô kezdeményezés a használói komfort elôsegítését szolgálja és a tesztidôszaknak tekinthetô szünetet követôen a tapasztalatok felhasználásával további
alkalmazását tervezi a celldömölki bibliotéka. Ne feledje: a könyvtár honlapja a holnap könyvtára...!

Az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 2009–2010-es tanévének versenyeredményei:
A XII. Nemzetközi Népdalos fesztiválon a
Galagonya Énekegyüttes különdíjban részesült, az Ádám Jenô Regionális Népdalénekes versenyen Berta Gréta, Jandrasovics Regina, az Angyalok Triója és a
Kökényke Énekegyüttes arany, Sipos László ezüst minôsítést szerzett.
A Tiszán innen – Dunán túl Országos Népdaléneklési versenyen Budapesten a Galagonya Énekegyüttes arany minôsítést kapott,
a Csoportos Népdaléneklési Versenyen
Gencsapátiban a Kökényke Énekegyüttes
szintén arany minôsítést szerzett (felkészítô tanár: Varga Diána).
Az országos kürtversenyen Kisújszálláson
Tóth Benedek Huba a mezôny legkisebbjeként bejutott az országos döntôbe, eredményesen szerepelt (felkészítô tanárok:
Kovács Róbert – kürt, Bejcziné Németh
Tünde – zongora). A Regionális furulyaversenyen Fertôdön Tanai Patrícia és Kovács
Kinga arany, Molnár Dorottya ezüst, Góth
Gabriella bronz minôsítést szerzett (felkészítô tanár: Bella Tünde). Az Országos Czidra
László Furulyaversenyen Budapesten: Tarczi
Réka elsô helyezést ért el, (felkészítô tanára: Bejcziné Németh Tünde).
A Helikon Középiskolás Mûvészeti Fesztiválon, Keszthelyen Orsós Eszter magánénekbôl
ezüst (felkészítô tanár: Tóth Éva, Bejcziné Németh Tünde), Tarczi Réka furulyából elsô helyezést és nívódíjat (felkészítô: Bejcziné

FELHÍVÁS

ÉRTESÍTÉS

Németh Tünde), Bérdi Réka–Tarczi Réka duó
arany (felkészítô: Fülöp Balázsné, Bejcziné
Németh Tünde) minôsítést szerzett.
Magánénekbôl a Regionális Daléneklési
Versenyen Sárváron Orsós Eszter nívódíjat,
Németh Hanna arany minôsítést szerzett
(zongoratanár: Bejcziné Németh Tünde).
A gyôri Ifjú Muzsikusok Fesztiválján Buzás
Boglárka ezüst minôsítést kapott.
A Vas megyei Mûvészeti Iskolák találkozóján kiemelkedôen szerepelt Horváth Eszter
(felkészítô tanár: Tóth Éva).
A zeneiskola a következô tanévben ünnepli
fennállásának hatvanéves jubileumát. Az intézmény kiállítással, egykori tanárok, növendékek, napjainkban is zenei pályán mûködô,
valamint külföldre került, a celli zeneiskolához kötôdô zenészek felkeresésével, ünnepi
hangversennyel készül a várhatóan tavasszal
megrendezendô jeles eseményre. A jubileumhoz köthetôen talán az intézmény külsô
megújulása is révbe ér. A tetôtér beépítésének tervei már elkészültek, a költségkalkuláció folyamatban van. Az iskola alapítványa vállalta a tervezés elkészítésének és az építési
engedélyek beszerzésének anyagi részét.
Az átalakításoknak és felújításoknak köszönhetôen hatvan év elteltével talán lehetôvé válik a zeneiskola különféle tanszékeinek egy
épületben való elhelyezése. Az intézmény körül megszépülô tér pedig akár szabadtéri programok, hangversenyek rendezésére is lehetôséget adhat – fejezte ki reményét Bejczi Károly, a zeneiskola igazgatója.
»REINER ANITA

Kul-túrák a Kôszegi Várszínházba a KMKK szervezésében: július 16. (péntek) Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nélkül – részvételi díj: 4200 Ft (belépô útiköltség) július 27. (kedd) I love a piano – Malek Andrea musical- és sanzonestje
– közremûködik: Illényi Katica és Walter Lochmann. Részvételi díj: 3100 Ft (belépô útiköltség). Várjuk a jelentkezéseket június 30-ig a 95/779-302 telefonszámon.

IZSÁKFAI FALUNAP

2010. JÚLIUS 10. (SZOMBAT) • HELYSZÍN: IZSÁKFAI FALUHÁZ
10.00
15.00
16.00
16.15
17.00
18.00

11-ES RÚGÓ BAJNOKSÁG
IZSÁKFAI LEGEK – ügyességi játékok, erôpróbák kicsiknek és nagyoknak
ASZFALTRAJZ-VERSENY
FALUNAPI MEGNYITÓ
Köszöntôt mond: FARKAS ZOLTÁN részönkormányzat vezetô FEHÉR LÁSZLÓ polgármester
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
MÛVÉSZETI CSOPORTJAINAK MÛSORA
LABDARÚGÓ-MÉRKÔZÉS
A KEMENESSÖMJÉNI ASSZONYKÓROS szórakoztató mûsora
GULYÁS-PARTY NOSZTALGIAZENÉVEL – Közremûködik: a KOKTÉL DUÓ
FALUBÁL az F1 sörözô udvarán – zenél: a MIXI-HIT
A délutáni program ideje alatt szabadtéri játékok és arcfestés várja a gyerekeket!
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Tanévzáró a Szent Benedekben
A 2009–2010-es tanév évzáróját és nyolcadikosainak ballagási ünnepélyét június 19-én
rendezte a Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola. A hagyományoknak megfelelôen ballagók szentmiséjével kezdôdô tanévzáró az
iskola udvarán folytatódott, ahol elsôként a
hatodikos Tóth Regina szavalta el Jobbágy Károly: Búcsúzás címû versét. Ezt követôen
Rozmann Vivien a hetedikesek nevében köszönt el az iskolát elhagyó nyolcadikosoktól.
A ballagók zenés-verses összeállításukkal
intettek búcsút a nevelôtestületnek, diáktársaknak és elevenítették fel az iskolában eltöltött nyolc év élményeit. A nyolcadikos diákok
szüleinek nevében Kiniczkyné Csite Nóra
mondott köszönetet a pedagógusoknak oktató-nevelô munkájukért, majd Czupor Attila igazgató szólt a ballagókhoz. Beszédében
kiemelte az osztály tanulóinak megyei, egy-

házmegyei versenyeken elért komoly eredményeit, útravalóként pedig arra hívta fel figyelmüket, hogy további életük során se feledjék az iskolában megismert és elsajátított
keresztény értékeket. Az iskola énekkara a
Légy jó mindhalálig címû musicalbôl énekelt
dallal búcsúzott a nyolcadikosoktól, majd a rendezvény tanévzáró része vette kezdetét. Itt
elsôként Nagy Péter plébános mondta el tanévzáró gondolatait, figyelmeztetve a diákságot: ne feledjék, hogy katolikus keresztény iskolából indulnak keresztény vakációra; és azt
se, hogy a tanév során iskolájukban nemcsak
tudást, de lelki értékeket is kaptak. Az évzáró ünnepélyen kerültek kiosztásra az elmúlt
tanévben kiemelkedô tanulmányi és versenyeredményt tanúsító diákok elismerésére
szolgáló jutalomkönyvek is.
»RA

A vers elôtt tisztelegve

Újabb matematikai siker a
Városi Általános Iskolában

Május végén szervezte hagyományos, 21.
Weöres Sándor versmondó versenyét az
ostffyasszonyfai Petôfi Sándor ÁMK. Idén 17
iskolából nevezett összesen 72 tanuló. Az ünnepség kezdetén a 200 éve született Erkel
Ferencre emlékeztek. Ebbôl az alkalomból
adott elô Erkel és Kacsóh Pongrác-mûveket
Császár Sándor énekmûvész és Zsirai Éva zongoratanár. Az ünnepi kezdetet a vers ünnepe, a versmondók meghallgatása követte,
melyre egy kötelezô Petôfi Sándor vagy Weöres Sándor illetve egy szabadon választott
verssel készültek a tanulók a megmérettetésre. A különbözô korcsoportokban a következô celldömölki illetve környékbeli eredmények születtek: kiemelt különdíjban részesült
Ambrus Gábor (Petôfi Sándor ÁMK Általános
Iskolája, Ostffyasszonyfa), különdíjat kapott
Ôri Viktória (Petôfi Sándor ÁMK Általános Iskolája Ostffyasszonyfa) az elsô korcsoportból, valamint harmadik helyezett lett Mar-

ton Mercédesz a celldömölki Berzsenyi
Dániel Gimnáziumból.
A rendezvényt most is, mint minden évben
többen támogatták: Ostffyasszonyfa Önkormányzata, Csönge Önkormányzata, Ostffyasszonyfáért Közalapítvány, a Kemenesaljai
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása, Petôfi Mgsz Ostffyasszonyfa, Apáczai
Kiadó Celldömölk, Pannónia Ring Ostffyasszonyfa, Dr. Károlyi Alice Budapest,
Wewalka Kft. Celldömölk, Marianna Schallenberg, Demegil Bt. Celldömölk, Novum Könyvkiadó, Média Téka Celldömölk, Papirusz
Nyomtatványbolt Celldömölk, Marics Virágbolt Celldömölk, Virágstúdió Celldömölk,
Mûhely Étterem és Club Répcelak, Halász Sütôipari Kft. Ostffyasszonyfa, Szülôk közössége Ostffyasszonyfa, valamint a következô
ostffyasszonyfai vállalkozók: Balogh János,
Kurucz Jánosné és Szakács János.

A Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány szervezésében került megrendezésre
a Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny.
A 2009/2010. tanévben országosan 19000
fô általános iskolás korú tanuló mérte össze
tudását 2-8. évfolyamig. A versenyzôknek
20-30 tesztjellegû feladattal kellett megbirkózniuk 45-75 perc idôtartamban, évfolyamonként más-más idôkorláttal. A verseny kiváló eredményt hozott a Városi Általános Iskola tanulói számára. Szabó Gabriella 8. d
osztályos tanuló – akit Pálné Horváth Katalin készített fel a versenyre – megyei elsô,
országos kilencedik helyezést ért el. Balhási
Zalán 5. d osztályos tanuló megyei elsô helyen végzett, ôt a felkészülésben dr. Pörneczi
Károlyné segítette. Rosta Márton, a 6. d osztály tanulója megyei második helyezett
lett a versenyen, amelyre Szilvágyiné Laczi
Éva készítette fel.

»LA

»VAJDA ZSUZSA

Az iskola büszkesége
Fáró Jenô, a Bobai Általános Iskola
nyolcadikosa. Joggal lehetnek rá
büszkék szülei, tanárai, hiszen magas rangú elismerésben részesült tavasszal.
» Milyen kitüntetést kaptál és mikor?
– Március 22-én vehettem át az Uránia filmszínházban a Magyar Köztársaság Jó tanuló, jó
sportoló kitüntetését. Több tanulmányi verse10

nyen szerepeltem sikeresen, matematikából és
történelembôl, a sportágak közül atlétikában
szoktam versenyezni. Komplex versenyen értem el országos 3. helyezést, a legjobb eredményem az országos diákolimpián megszerzett
elsô hely 600 m futásból. Ez egy három napos
rendezvény volt Miskolcon. Amikor a célegyenesbe befordultam, már sejthetô volt, hogy nyerek, a többiek jóval mögöttem értek be. Felké-

szítô tanárommal, Csete Lilla nénivel szeptember óta jártunk a Haladás pályára edzeni – hiszen helyben a lehetôségeink jóval szerényebbek. A Nagy Lajos Gimnáziumba felvételiztem,
a következô tanévtôl tehát szombathelyi diák
leszek. Az atlétikát is szeretném folytatni, ott
többet tudok majd edzeni. Szemes József történelemtanár és Dittrichné Kovács Éva matematika tanár is csak szuperlatívuszokban beszél
Jenôrôl, aki – mint az eredményei bizonyítják
– nemcsak egy tárgyból kiváló, de tudása mindenre kiterjedô, univerzális. Gratulálunk, Jenô,
reméljük, sokat hallunk még felôled!
»LA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Követi Ön a foci-vb eseményeit?

»kérdez: reiner anita

»fotó: vajda zsuzsa

Gaál
Károly

Németh
Dénes

Szeretem a labdarúgást, 45
éves koromig mûveltem is e
sportágat. A világbajnokságot
természetesen nézem, munkaidômtôl függ, melyik meccseket tudom megtekinteni. Az elsô fordulók elég gyengék voltak, a játékvezetéssel sem voltam elégedett, talán majd a
továbbiak érdekesebbek lesznek. Legesélyesebbnek a brazilokat látom, ôk jól játszanak, és nem véletlenül nyerték
már meg annyiszor a VB-t. Jó
lenne, ha a magyar csapat is
ott lehetne, és nekik szurkolhatnánk. Én egyébként Németországnak drukkolok.

Természetesen nyomon követem a világbajnokság eseményeit, amelyik meccset tudom,
megnézem. Számomra nagyon
meggyôzô volt a portugálok
játéka, így én nekik szurkolok.
Olyan tudású játékosok vannak
a csapatban, akik jó taktikával,
szervezetten, célratörôen játszanak. Ha sokáig menetelnek,
mindezek komoly eredményre
vezethetik ôket. A legesélyesebbnek egyébként Brazíliát
látom. A meccseket nézve a játékvezetéssel nem vagyok
megelégedve, úgy látom, hogy
a bírók nem mindig állnak a
helyzet magaslatán.

Bihal
Zoltán

Szeretem a futballt, de nem
mindig van idôm nézni a tévében a meccseket. A világbajnokság persze más eset, annak
mérkôzéseit azért nagyjából
nyomon követem. Az eddig
tapasztaltak alapján én az argentinoknak szurkolok, ennek
megfelelôen természetesen
ôket is látom a legesélyesebbnek. Ahogy néztem a játékukat,
szimpatikusnak találtam. Úgy
tapasztaltam, hogy nekik van
stílusuk, akárcsak a dél-afrikai
csapatnak. A franciák és az
angolok játékában viszont nagyot csalódtam, ugyanis többet
vártam tôlük.

Horváth
Imre

A munkaidômtôl függ, hogyan
érek rá meccset nézni. Nem vagyok nagy focirajongó, de azért
a jónak és érdekesnek ígérkezô összecsapásokat igyekszem
megnézni. Amikor a magyar
válogatott kikapott az oroszoktól, akkor ábrándultam ki a
labdarúgásból. A világbajnokságban a portugáloknak és a
braziloknak szurkolok, utóbbiak még mindig nagyon jól
játszanak, de a németek is jól
menetelnek elôre. Bár nem
minden meccset nézek meg,
azért az eredményekre kíváncsi vagyok, így azokról mindig
tájékozódom.

Éjszakai fürdôzés
A celldömölki Vulkán Élmény- és Gyógyfürdôn június 25-én tartották az idei elsô éjszakai fürdôzést. A hûvös idô ellenére is sokan
választották péntek esti programnak ezt a lehetôséget, és mártóztak meg a gyógyvizes,
illetve az élménymedencében. Döméné Király Gabriella, a létesítmény marketing
szervezôje elmondta, hogy bár izgultak az
idôjárás miatt, de végül is amellett döntöttek, hogy megtartják a programot. A kilátogatók száma ôket igazolta. A fürdôzéshez a
celldömölki FloorAkusztik Band szolgáltatta
a zenét. Igényes hangszerelés, mellette
Kiss Flóra szenzációs hangja, ez jellemzi a zenekart, akik nemcsak a korosztályuk, hanem
az idôsebbek körében is sikert arattak az éjszaka folyamán. A tavalyi éjszakai fürdôzésekhez hasonlóan most sem maradhatott ki
a programból a celldömölki Rocky Dilly Ak-

robatikus Rock And Roll Club mûsora sem.
Mind a párosok, mind a leány formáció tagjai bizonyították, nem véletlen a sok hazai
és nemzetközi siker a klub részérôl.
A Vulkán fürdô ezen a nyáron, ha az idôjárás engedi, újdonsággal is szeretné meglepni látogatóit. Július másodikán, pénteken, 22
órai kezdéssel éjszakai mozival várják az érdeklôdôket. A medencékbôl is élvezhetik
majd a csobbanni vágyók a vetítést. Elsôként
egy amerikai romantikus film kerül a programba. A fürdô szervezôi remélik, hogy az
éjszakai mozi is sikeres lesz a vendégek körében. Ezt és az éjszakai fürdôzést – az idôjárás függvényében – többször is megtartják
a nyári fôszezonban. A részletes programról
a helyi médiákban és a fürdô honlapján tájékozódhatnak az érdeklôdôk.
»PH

É R T E S Í T É S

Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület értesíti a lakosságot, hogy a Parti Üzletházban (Szentháromság tér 6.) megnyitotta irodáját. Ingyenes jogsegélyszolgálattal, adósságkezelési tanácsadással, életvezetési tanácsokkal, családsegítéssel, idôsgondozással kapcsolatos kérdésekkel, adományok gyûjtésével, a rászorulók támogatásával várják az érdeklôdôket hétfôtôl péntekig 9.00–12.00
és 14.00–17.00 óráig. További javaslatokat, ötleteket várnak a lakosságtól, hogy együtt tegyék szebbé, élhetôbbé a várost!
»AZ EGYÜTT CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT EGYESÜLET
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Távozik a nôi csapat edzôje
Mint azt már korábbi számunkban olvashatták, városunk nôi kézilabda-csapata az
NB II. Észak-nyugati csoportjában a 7. helyen végzett. A bajnokság értékelésére Salamonné Csótár Adriennt, a nôi csapat
edzôjét kértem meg.
» Kezdjük talán visszatekintéssel. Az ôszi szezon végén még a tabella harmadik helyén
vártátok a folytatást. Mi változott a tavaszi
szezonra?
– A jó ôszi szereplés után, a téli felkészülés sajnos nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna.
Játékosaim közül sokan küzdöttek különbözô
sérülésekkel és betegségekkel, ezért jó pár felkészülési mérkôzést le kellett mondanunk. Ezek
a meccsek aztán a bajnokságban hiányoztak.
A tavaszi szezonhoz el kell még mondanom,
hogy a mezôny nagyon kiegyenlített volt, sok
hasonló erejû gárda alkotta. Ôsszel sok ellenfelünket egy góllal tudtunk megverni, és tavasszal ezek ellen a gárdák ellen nem mindig
jött ki a lépés. Játékunkon talán az is meglátszott, hogy a csapat korántsem volt olyan egységes, mint ôsszel. Nem könnyítette a helyzetünket az a tény sem, hogy több mérkôzést
vívtunk idegenben, mint idehaza.
» Ezek voltak a negatívumok. Azért gondolom, voltak olyan dolgok is, amelyek biztatóak voltak.
– Persze, úgy gondolom csüggednünk azért
nem kell, hisz ez a hetedik hely megfelel az
elôzetes terveknek. A helyezések között egy-

egy pontok döntöttek, kis szerencsével
elôbbre is végezhettünk volna. Rengeteg gólt
szereztünk gyors indításokból, lerohanásokból, elmondhatjuk magunkról, hogy
gyors csapat vagyunk.
» Melyek voltak azok a meccsek, amelyekre
jó visszaemlékezni, és melyek amikre nem?
– A jók között kell említenem a hazai, Tapolca elleni mérkôzést, ahol nagyon jól játszottak a lányok. Ebbe a kategóriába sorolhatom
még a Bük elleni idegenbeli rangadót, ahol a
megszerzett egy pont szép eredmény volt.
A gyengébb meccseink közé sorolnám a mosonszolnoki vendégjátékunkat, ahol talán a tavasz leggyengébb játékát produkáltuk. De nem
volt könnyû túllépni a Sárvár elleni összecsapáson sem, hisz 5-6 gólos elônyt szórtunk el,
és a már megnyertnek hitt meccs elúszott. Mivel ez az elsô fordulóban történt, fontos lett
volna a gyôzelem, hisz talán nagyobb lendületet kapott volna a csapat.
» Néhány mondatban értékelnéd a lányok
teljesítményét?
– Elöljáróban annyit el kell mondanom,
hogy a lányok minden tôlük telhetôt megtettek. Szilvágyi Réka és Kazári Rita gyors
játéka lendületet adott a csapatnak, és hozzájuk kell még sorolnom a Szomorkovits
testvéreket is. Sajnos Lilla játékát kissé
visszavetette betegsége, ezért a tôle megszokott 8–10 gólos meccsátlagot nem tudta hozni. A tavaszra visszatérô Gôcze Evelin

mindenképpen erôsítést jelentett a csapatnak. Farkas Boglárka rutinjára nagy szükség volt a meccseken, néhány alkalommal
igazán kiemelkedôt nyújtott. Tóth Barbara
támadásban és védekezésben egyaránt jó
teljesítményt nyújtott, irányító feladatát is
jól megoldotta. A kapuban Mendel Helga
volt az elsô számú kapusunk, aki a tôle elvárható teljesítményt nyújtotta, igaz néha
kellett volna még egy-két bravúr. Balogh
Veronika elfoglaltságai miatt kevesebbet tudott edzeni, ezért ô kevesebb játéklehetôséget kapott. Németh Viviennek és Horváth
Patríciának még kell egy kis idô, hogy rendesen beépüljenek a csapatba.
» Mit várhatunk a jövô évben?
– Lesz változás a csapat körül, hisz Mendel Helga befejezi pályafutását, és én magam is elhagyom a kispadot. Az utóbbi idôben úgy éreztem, hogy túl zsúfolt az életem, szükségem
van egy kis pihenésre. Döntésem persze
nem örökre szól, hisz mindenképpen szeretnék visszatérni a kézilabdához. Nagyon szép
éveket töltöttem el a celli kispadon, és mindenkinek köszönettel tartozom, akik a munkámat segítették, vezetôknek és a játékosoknak egyaránt. És természetesen további sok
sikert kívánok a csapatnak!
Következô lapszámunkban, az NB II-be feljutott
férfi kézilabda-csapat szereplésérôl olvashatnak
Kedves Olvasóink!
»CSUKA LÁSZLÓ

Szépen teljesítettek az úszók
Nagy volt a sürgés-forgás a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdô úszómedencéjében május 30-án vasárnap, gyermeknapon. A Celldömölki Vulkán Vízisport Egyesület várta tagjait és az érdeklôdô úszókat, hogy a II. Cell Kupán egyénenként és
csapatokban megmérettessenek. A délelôtt a Sárga Sellôk – azaz a szinkronúszók
csapata – bemutatójával indult. A szinkronúszást februárban jegyezte az egyesület mint szakágat, azóta az 5–6 fôs csapat 10–12 fônyire gyarapodott. A Sellôk
után a sávokat az úszók vették birtokba
és a házi versenyen izgalmas perceket
okozva ezzel szüleiknek és az edzôiknek
egyaránt. Az egyéni küzdelmek végén
csapatokban folyt ádáz harc a „ Gyermeknap vagy amit akartok” nyereményeiért.
A szervezôk köszönik mindazon vállalkozók támogatását, akik felajánlásaikkal segítették a rendezvényt.
A gyerekek megdolgoztak a gyermeknapi rendezvényért, hiszen május végén
Veszprémben bizonyítottak a celli úszók.
12

A mérleg a következô:
öt aranyérem: Iván Bernadett (100 m hát és
100 m gyors), Kiss Gergô (100 m gyors és
100 m vegyes) Fekete
Csongor (100 m hát),
nyolc ezüstérem és 12
bronzérem.
Négy egyesület: Nagykanizsa, Veszprém, Celldömölk, Balatonfûzfô
vett részt a versenyen.
A gyermeknap utáni
hétvégén, június 5-én
pedig Budapesten, a
Hajós Alfréd Sportuszodában remekeltek az
egyesület versenyzôi az Úszóiskolák Versenyén. Öt aranyat: Kiss Gergô (66 m hát
és 66 m gyors) Fekete Csongor (66 m hát
és 66 m mell) és Hegyi Viktória (66 m
mell), hat ezüstöt és három bronzérmet
hoztak haza. Gratulálunk az eredmé-

nyekhez és kíváncsian várjuk a folytatást!
A versenyekrôl fényképeket és a verseny
eredményekrôl az egyesület honlapján:
a www.cvvse.hu oldalon találnak az érdeklôdôk.
»LILO
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Szezon után, szezon elôtt a focisták
A világbajnokság egy-egy találkozója között
talán érdemes kicsit foglalkozni az NB III-ban
történtekkel, hiszen rövidesen megkezdôdik
a felkészülés a következô szezonra. Egy évvel ezelôtt aggódva tekinthettünk a sorozat
elé, mert akkor az MLSZ éppen át akarta szervezni a bajnoki rendszert és úgy kezdhettük
az idei szezont, hogy lehet, hogy négy csapat is kiesik majd az évad végén. Nos, az átszervezés elmaradt, sôt a tavaszi szezon
kezdetén már az is kiderült, hogy egy kiesô
lesz, arra pedig ôszi teljesítménye miatt már
megvolt a biztos jelentkezô. Megnyugodhatott tehát a többi csapat és ennek szellemében zajlottak a bajnokság eseményei a továbbiakban. A Veszprém toronymagasan nyerte
meg a versengést. Érdekes, hogyha szétszedjük a tabellát hazai és vendég meccsekre, hazai pályán ketten is tartották a lépést a bajnokkal: míg a Veszprém 33 pontot gyûjtött otthon, addig a Lipót 32-t, a Mosonmagyaróvár
pedig 30-at. A Veszprém idegenbeli teljesítményével nyerte meg tehát az aranyérmet,
vetélytársai jóval gyengébben szerepeltek itt:
míg ôk 35 pontot, addig a Lipót csak 22-t, a
harmadik helyezett Sopron 20 pontot gyûjtött.
A celliek a hazai tabellán a 10. helyen végeztek: öt-öt meccset nyertek és vesztettek a Kolozsvár utcában, hármat pedig döntetlennel
zártak. Idegenben a 9. helyen végeztek,
amit 12 pontos teljesítménnyel érdemeltek

ki, három-három gyôzelem és döntetlen a hét
vereség mellett. Gólkülönbségünk negatív lett,
de ez a kétes dicsôség még a hatodik helyen
végzett Csornával is megtörtént. A bajnokság
182 meccsén összesen 481 gól született, ami
2,64 gól/meccs átlagnak felel meg. A csökkenô gólszám világtendencia, tanult barátom
szerint ez már olyan közönségriasztó, hogy érdemes lenne elgondolkodni valami szabálymódosításon, pl. a les szabály eltörlésén. Amíg
ötleteit nem veszik figyelembe, addig is
góllövô kerestetik, Cellben különösen. Míg a
Bakony-csoport össz gólszámán 161 játékos
osztozott - átlagban ez ugye több, mint 11 játékost jelent csapatonként –, addig nálunk
összesen hét játékos volt eredményes, az
ezüstcipôs Németh József 12 gólja mellett Kocsis 6-ot, Gyôrvári, Gaál és Csákvári 3-3-at,
Györkös és Sebestyén Roland két-két gólt szerzett. A második félévet a csapatok zöme már
nyugodtan játszhatta, legalábbis a kieséstôl
nem kellett tartaniuk. A nyugodtság mérôszáma lehet a kiosztott piros lapok száma: míg
az elsô félévben 35-ször villant a játékvezetôk kezében, addig tavasszal „csak” 22-szer.
Ebbôl a szempontból a legsportszerûbb csapat a Badacsonytomaj és a Csorna volt 1-1 kiállítással, a legtöbbször szám szerint hétszer pápai játékost küldtek le a pályáról idô elôtt. A
legpozitívabb fejlôdést a soproniak érték el,
az ôszi hat kiállításukat tavasszal egy se kö-

Fesztivál a javából
A VulkánFesztivál Egyesület és a
VulkánSport Egyesület szervezésében június 18. és 20. között került megrendezésre a VII. Vulkán Futball Fesztivál a városi
sporttelepen. A 45 csapat négy kategóriában 117 mérkôzést vívott a három nap
alatt, voltak taktikusan visszafogott és
voltak késhegyre menôen küzdelmes
meccsek. Mind a játékosok, mind a nézôk
jól szórakoztak a pergô, jó szervezésû tornán és volt egy biztos pont, ahol elôbbutóbb mindenki megfordult, ez a pont a
sörsátor, ahol kiváló életmentô cseh sört
csapoltak a kiszáradt torkoknak. A nôi kategória nyolc csapata közül a döntôt a Du-
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CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

nakiliti nyerte a Celldömölki UFC elôtt. Harmadik a Fortuna FC, negyedik az Alsósági
Tigrisek csapata. Legjobb kapus Nagy
Anett lett az UFC-bôl, míg a gólkirály és a
legjobb játékos egyben Sipos Lilla a Dunakilitibôl. Az Old Boys kategória négyes döntôjébe három celli és egy veszprémi csapat jutott, a gyôzelmet mégis a veszprémi Tivafa szerezte meg a Csütörtök, a Szalai
Szaki és a Demi-Kalap elôtt. Ebben a kategóriában a legjobb kapus díját Lennert
Tamás érdemelte ki a Tivafából, a legjobb
játékos cím birtokosa Dobány Gábor lett a
Csütörtökbôl, míg gólkirály a Szalai Szaki
csapatából Böndicz Csaba. Az öregfiúk

vette, míg Répcelakon pont ellentétes folyamat zajlott le: az ôszi nullát tavasszal négy kiállítás követte. A Celldömölk a mezôny hátsó
részéhez tartozott ebbôl a szempontból is az
öt kiállításával. No, de ez volt a múlt, jöhet a
jövô: a bajnokság augusztus 14-én kezdôdik,
maximum 6 csoportban 16-16 együttes részvételével. A bajnokság szereplôje lesz a két
kiesô az NB II-bôl, ez jelen esetben a Hévíz
és a ZTE II. lehet. Hozzájuk csatlakoznak az elmúlt évad 2-13. helyezettei és jöhetnek a megyei bajnokok. Veszprém megyébôl a Balatonfüred, Gyôr-Moson-Sopronból a Gyôrszemere, Zalából a Semjénháza, míg Vasból a Kôszeg. Ez ugye több, mint 16, a végleges
csoportbeosztások július 23-áig történnek
meg. Jövôre 20 csapat esik ki a teljes NB IIIból, ami egyenlô csoportbeosztásnál háromhárom csapatot jelent, plusz a két legrosszabb 13. helyezettet. Az átigazolási idôszak július 1-tôl július 31-éig tart. Jövôre is folytatódik a bajnoksággal párhuzamosan a
Régiók Kupája mindkét félévben egy-egy hétvégén. Idén ennek a kupának a zárásaként június 19-én rendezték meg a Winner-Sport Kupadöntôt a Kelet és a Nyugat válogatottja között a Telki sportközpontban. Gól nélküli félidôt követôen a meccset a Nyugat válogatottja
nyerte 3-1-re, Tóth Jenô egy szem celli válogatottként végig védte a mérkôzést.
»DOTTO

döntôjét Gera Zoli csapata nyerte Szép Tamással a kapuban, a Kertváros Pápa,
Áramütöttek és a Szalai Szaki elôtt. Két díj
is ez utóbbi csapathoz került: a legjobb kapus Szalai Zsolt, a gólkirály Varga István lett.
A legjobb játékos díját a pápai Sebessy Gábor kapta. A legnagyobb küzdelmet és izgalmat mindig a felnôtt férfi kategória hozza, így volt ez az idén is. Némi meglepetésre a két bombaerôs celli gárda a DemiKalap és a Vasi Tallér csak a harmadik és
negyedik helyet szerezte meg, míg a
döntôt a szombathelyi Gala-Sport nyerte az
Uraiújfalu elôtt. Legjobb kapus Németh Máté lett az ezüstérmes csapatból, a legjobb
játékos Kocsis Tamás a Vasi Tallérból, Szabó Levente az S.A.P. Autópatika csapatából pedig a legtöbb találatot jegyezte.
»DOTTO

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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Két keréken biztonságosan
A 2009/2010-es tanév szép
eredményeket hozott a kerékpáros közlekedésbiztonsági versenyeken induló Városi Általános Iskola diákjai számára.
Az általános iskola tanulói közül
több diák is vállalta az idei tanévben a megmérettetést különbözô kerékpáros versenyeken, hogy elméletben és gyakorlatban is bizonyítsák tudásukat.
Kobzi Martin, az általános iskola negyedik osztályos tanulója a
Megyei Közlekedésismereti Tanulmányi Versenyen második
helyezést ért el. Martin kiváló
eredménnyel tért haza a „Ki a
mester két keréken?” elnevezésû Magyar Autóklub által szervezett 10–12 éves korosztályos
Közlekedésismereti Verseny megyei és régiós fordulójáról. Mind
a megyei, mind a területi versenyen második helyezettként

Szép sikerek
az utánpótlásnál
Az Eötvös DSE kézilabdázói az idei évben is szép eredményeket értek el. A Diákolimpia országos elôdöntôjének III.
korcsoportjában a fiúk az elôkelô harmadik helyet szerezték meg, míg az U10 korcsoportban szereplô fiúcsapat az
ADIDAS Gyermekbajnokság Régió döntôjében szintén a harmadik helyen zárt. Az elért eredményekhez gratulálunk, és
további jó munkát és sok sikert kívánunk.
1. Diákolimpia Országos Elôdöntôben elért 3. helyezett csapatának tagjai: Fiú kézilabda III. korcsport (1997–98) születésûek

nagy szabolcs

ügyességi kerékpáros versenyen is eredményesen szerepelt
a tanév folyamán. Sokoldalú
közlekedésismereti munkájáért
megkapta a Nemzeti Közlekedési Hatóság elismerô oklevelét és
serlegét.

Álló sor balról jobbra: Horváth Normann, Szalóky Balázs, Vincze Adrián, Salamon Szabolcs, Nagy Roland, Süle Nándor
edzô, guggolnak: Baracskai Máté, Patyi Martin, Marton Balázs, Szabó Bence, Zámbó Dorián, Zseli Viktor, László Tibor.
2. ADIDAS Gyermekbajnokság Régió Döntôben elért 3. helyezett csapatának tagjai: fiú kézilabda U10 korcsport (1999)
születésûek
Álló sor balról jobbra: Berta Zoltán, Szabó Barnabás,
Zámbó Dorián, Szabó Benedek, Salamon Zalán, Patyi Martin, Gönye Bálint, Süle Nándor edzô
Guggolnak: Kovács Kristóf, Fekete Csongor, Nagy Csenger.

kobzi martin versengés közben

végzett, ahol ez utóbbi Vas, Zala és Gyôr-Moson-Sopron megye
területét fedte le. A verseny
országos fordulójára Budapesten
került sor, ahol Martin holtversenyben elsô helyezést ért el.
Eredményével bekerült a korosztályos magyar válogatottba,
akik szeptemberben Macedóniában képviselik Magyarországot, a 25 országot felölelô nemzetközi versenyen.
Kerékpározási tudását és a közlekedés szabályainak magas fokú ismeretét bizonyította Nagy
Szabolcs nyolcadik osztályos tanuló, aki több tanulmányi és

14

A közúti közlekedésre való felkészülést Finta Balázs, Téttry Marianna, Tóth Patrik és Ódor Balázs is bizonyították, akik a Városi Általános Iskola tanulóiként
kerékpározási ügyességüket több
vetélkedôn is megmutatták.
A versenyeken való eredményes
szereplés hátterében komoly
felkészülés áll, amelyben Kondics
Balázs tanár úr segítette a diákokat, akik az iskolában mûködô
kerékpáros szakkörben sajátították el a közlekedés szabályait,
és szereztek kellô gyakorlatot a
jó versenyeredményekhez.
»VAJDA ZSUZSA
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Az Új Kemenesaljában és a TV-Cellben hirdetni, reklámozni szeretne?

NAGY ANTALT KERESSE! TELEFON: 06 70/338-9880
E-mail: nagy.antal@cellkabel.hu • Celldömölk, Mikes K. u. 14.

MEGHÍVÓ
XV. MEGYEI
HALÁSZLÉFÔZÔ-VERSENY
ÉS FALUNAP
TOKORCS 2010. JÚLIUS 3.

PROGRAMOK:
08.00 Halászléfôzô verseny és a falunap megnyitása
10.00 Hetényi József – „Kemenesalja képeslap” címû
gyûjteményébôl kiállítás
10.00 Szûrôvizsgálat – vérnyomás-, vércukor-,
koleszterinmérés; testtömeg és zsírtömeg
meghatározás és tanácsadás
10.00 Íjász Szövetség-Tell Vilmos Íjász Klub bemutatkozása
10.00 Balogh József és Devecseri László – könyvdedikálás
11.00 Petanque verseny
11.00–17.00 Légvár, arcfestés gyerekeknek
12.00 Ebéd
14.00 Halászléfôzô verseny eredményhirdetése,
Rajzpályázat eredményhirdetése, díjazása
15.00 Vas Megyei Vadászkürt Együttes
15.30 Mazsorett KMKK
15.45 Rocky Dilly – akrobatikus rock and roll
16.00 Energy-Dabaston Sporttánc Egyesület
16.20 Írisz Tánccsoport Külsôvat
16.30 Kemenesalja Néptánccsoport
17.00 H-T-N KLUB Külsôvat
18.00 Király Kitti – musical és operett
19.00 Szünet
20.00 KÉT ZSIVÁNY mûsora
21.00 Zenél: Halmosi duó
23.00 Bál: Drazsé zenekar
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VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ
Celldömölk, Sport u. 8. • 95/525-070 • www.vulkanfurdo.hu

EGYSZERÛEN MEG KELL NÉZNI… ILYEN MÉG NEM VOLT!

FIGYELEM!
NAGY MENNYISÉGBEN AFRIKAI HARCSÁKAT
TELEPÍTETTÜNK TAVUNKBA!
Idén is várjuk a kikapcsolódásra vágyó horgászokat. Folyamatos
intenzív telepítés biztosítja a kellemes idôtöltést 1,3 hektáron
110 mázsa ponty, ebbôl 20 mázsa nagytestû 10 kg-tól 23 kg-ig.
Kínálatunk: Napijegyes horgászat, büfé, filagóriák, stégek, gyerekeknek fedett homokozó, játszótér, horgászoknak felszerelésük bepakolásához 20 db kiskocsit biztosítunk. Valamint a tó
területén 4 db angol wc található.
Rövid házirend: Napijegy 1.200 Ft, amely 1 fô 2 bottal való horgászatát engedélyezi. Gyerek napijegy 500 Ft, egy bottal horgászhat. A napijegy nem átruházható, a kísérô nem horgászhat a napijegyes botjával. Haltartóba rakni a halat kizárólag akkor szabad, ha szeretné megvásárolni!

Szabadtéri vízi mozi
2010. július 02-án (pénteken) 22.00 órától. Belépés 21.30-tól.
Amerikai romantikus vígjáték:

EGYSZERÛEN BONYOLULT

Fôszereplôk:
Meryl Streep, Alec Baldwin és Steve Martin.
Nézhetô a gyógyvíztartalmú, az élménymedencébôl és a partról.

Vetítés után fürdôzés 00.30-ig.
Belépôjegy: egységesen 1.000 Ft.
Esônap: 2010. július 03.

2010-ben is ENERGO TEAM KUPA!
Az országos nôi döntô augusztusban
nálunk kerül megrendezésre!
Bôvebb információ:
Karvas Gábor: 06 30/378-60-62,
Karvas–Horváth Zseraldin: 06 30/620-82-73.
A tó közvetlenül Pápa felôl, Sárvár irányába, Borsosgyôr
után jobbra, a fôútvonal mellett található.
A tóról és a nyitva tartásról bôvebben
a honlapunkon olvashat:

www.strandito.hu

