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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!
2011-ben is szeretettel állunk minden gépjárműtulajdonos rendelkezésére,
gépjárműveik kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!

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

 SHOP szolgáltatások
 Online telefontöltés
 Autópálya-matrica eladás
 Bankkártyás fizetés

Car Technik Celldömölk
Gumiabroncs-értékesítés, -szerelés
és centírozás

TEHER- ÉS SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK
MŰSZAKI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉSE,
MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSA!

Cím: Celldömölk, Kolozsvári utca 18.
Telefon: +36 (95) 779-800
E-mail: celltruck@cellkabel.hu
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Költségvetési hiány nélkül kell mûködni
Interjú Fehér László polgármesterrel
Az októberi helyhatósági választások
óta eltelt fél év. Az elmúlt idõszak
egyik legnagyobb kihívása volt a képviselõ-testület számára, hogy hogyan
tudja biztosítani intézményei számára
a mûködést. Fehér László polgármestert a költségvetéssel kapcsolatos intézkedésekrõl, a városban folyó munkákról kérdeztük.
– Az õszi választások után szinte azonnal el is indult az érdemi munka, hiszen dönteni kellett az idei év költségvetésérõl. Ezt megelõzõen volt egy várakozó álláspont azzal kapcsolatban,
hogy több pénz jut az egészségügyre,
az oktatásra, az önkormányzatokra.
Ezzel szemben az önkormányzatoknak
azzal kellett szembesülniük, hogy nem
lett több pénz. Sõt, az önkormányzatok
finanszírozása csökkent, ezért sajnos a
kiadásainkat is ehhez kell igazítanunk.
A költségvetés elkészítésénél minden
évben az állami finanszírozást ki kell
egészítenünk több tízmillió forinttal, ez
tavaly már jelentõs, 300 millió forintos
folyószámlahitelt jelentett. Idén ez az
összeg további 165 millió forinttal gyarapodott volna. Beláttuk, hogy ezt tovább növelni nem lehet. Éppen ezért
az intézményeknek elõírtuk, hogy
csökkentsék költségvetésüket 5%-kal,
valamint városi szinten meghatároztunk egy 25 fõs közalkalmazotti létszámleépítést. Ezt igyekeztünk a legfájdalommentesebben végrehajtani,
hiszen a nyugdíjra jogosult személyek
helyett az intézményvezetõk nem alkalmazhatnak újabb munkaerõt.
»A középiskolák összevonása is ennek
az intézkedésnek a része…
– Nos, igen. Tudni kell, hogy egyik oldalról az önkormányzat életében vannak a kötelezõ feladatellátások, amilyenek a bölcsõdei, az óvodai, az általános iskolai ellátás, az orvosi ügyelet, a
háziorvosi ellátás, ezek mellett a kommunális feladatokat is el kell látnunk,
mint az ivóvíz-ellátást, a hulladékszállítást, a távhõszolgáltatást. Ezek mellett
vannak a nem kötelezõ feladatvállalások, amilyen például a középiskolák
fenntartása. A tanulóknak több mint a
fele a kistérségbõl vagy azon túlról jár.
Ilyenkor a város eldöntheti, hogy maga
mûködteti-e tovább a középfokú intézményét vagy megyei fenntartásba adja. Az állami normatívát eddig a két kö-

zépfokú intézményünk esetében éves
szinten 30 millió forinttal egészítettük
ki. Ennek ellenére a város eddigi képviselõ-testületei mindig felvállalták a két
középiskola mûködtetését. Az elmúlt
mintegy két évtizedben 12300-ról
11700-ra csökkent a város lakossága,
40%-kal csökkent a gyermeklétszám.
Ez sajnos elérte a középiskolás korosztályt. Csak hogy egy példát említsek: a
gimnáziumban jelenleg 12 osztály
mûködik. Idén három ballagó osztály
lesz, õsztõl viszont a három kimenõ
osztály helyett a jelenlegi állás szerint
csak egy osztály indul. Mérlegeltünk,
hogyan tudnánk középiskoláinkat továbbmûködtetni minél kevesebb anyagi ráfordítással. Azt, hogy megyei fenntartásba adjuk, természetesen elvetettük, mert akkor a két intézmény kikerülne az önkormányzat irányítása alól.
Az nyilvánvaló, hogy évi 30 millió forintot nem tudunk tovább megfinanszírozni, ezért döntött úgy a képviselõ-testület, hogy középiskoláit a továbbiakban
összevont intézményként mûködteti.
»Hogyan érinti ez a tanulókat?
– A döntésünk az volt, hogy mindkét
épületet tovább fogjuk mûködtetni, az
új intézmény neve Berzsenyi Dániel
Gimnázium és Szakképzõ Iskola lesz,
telephelye a gimnázium épülete. Az intézmény igazgatója és igazgatóhelyettese is ott lesz, a Sági utcai épületben
pedig egy tagintézmény-vezetõ és egy
gyakorlati-oktatásvezetõ.
»Több helyrõl éri kritika a döntéshozókat, hogy a nehéz gazdasági helyzet
ellenére folytatják a megkezdett nagyberuházásokat…

– A város költségvetésének elkészítésénél figyelembe vettük egyrészt a
mûködést – ezt igyekeztünk csökkenteni, másrészt valóban vannak a nyertes,
már aláírt és megkezdett pályázataink,
a nagyberuházások, melyeknek nagyobbik része uniós pályázati forrásból
származik, a fennmaradó kb. 15%-ot
az önkormányzatnak kell finanszíroznia. Két nagyberuházásunk fut jelenleg, egyik a Városi Általános Iskola felújítása, a másik a városközpont-rehabilitációs projekt.
»Hol tartanak ezek a beruházások
most?
– Az általános iskolát illetõen elmondhatom, hogy kb. három hete költöztek
a gyerekek a felújított épületrészbe,
egyébként az építkezés a tervek szerint halad. Jelenleg a volt felsõs Eötvös
iskola épületén kezdték meg a munkákat. Egy építkezés sohasem egyszerû:
mindig adódnak váratlan, elõre nem
látható dolgok, melyek növelik a bekerülési költséget. Nos, ennél a százéves
épületnél sem lehet tudni, milyen rejtett hibái vannak. Még fûtési szezonban ki kellett cserélnünk a két épületet
összekötõ út alatt a távhõs vezetéket,
az Alsósági Tagiskola esetében a tetõn
akadtak elõre nem várt munkák. Az iskola minden épületére ráfért (volna) a
felújítás, de mi annak is örülünk, hogy
ennek az uniós támogatásnak köszönhetõen most az iskola nagy részét
rendbe tesszük. Másik ilyen nagyberuházásunk a városmag-rehabilitáció. Az
önkormányzat és a gazdaság szereplõi
közül is néhányan részt vesznek ebben
a projektben. Az önkormányzatot illetõ
részt négy ütemre bontottuk, az elsõ
szakaszban a kivitelezést a Swietelsky
vasvári útépítõ részlege nyerte el. A 9
emeletes mögött már épül az új út,
ahova egy új parkoló-rendszert is terveztünk. Kiírtuk a második szakasz közbeszerzési pályázatát is, ami a Szentháromság teret érinti. A harmadik szakaszban alakítjuk ki a mûvelõdési központban szerkezetkész állapotban lévõ
art mozit, a negyedikben pedig a volt
tûzoltóság épületében egy közösségi
ház létrehozását céloztuk meg. A teljes
projekt a tervek szerint az év végén,
decemberben zárul, ez azt jelenti, hogy
addig teljesen megújul a városközpont.
»LOSONCZ ANDREA
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Lakossági fórumot tartott az MSZP Aláírásgyûjtés a fák
Hallasd a hangod! címmel hirdetett országjáró kampánysorozatot az MSZP
pártszervezete. A kampány során az 57
MSZP-s országgyûlési képviselõ az alkotmányozási idõszakban felkereste az
ország 176 választókerületét, hogy kikérjék a választópolgárok véleményét.
Április 14-én ezzel kapcsolatban tartott
lakossági fórumot Horváth András, az
MSZP Fejér Megyei Szövetségének elnöke, aki a következõket nyilatkozta:
– Megkezdõdött az alkotmányozás folyamata. Az MSZP országgyûlési frakciója úgy döntött, hogy amikor egy párt
készíti el Magyarország Alkotmányát,
akinek kétharmados többsége van, ebben nem kíván részt venni. Úgy gondoljuk, hogy az országban nincs alkotmányozási kényszer. A jelenlegi alkotmány kisebb átalakításokat igényelne
ugyan, de nem kellett volna az egészet
kidobni. Ehelyett a kormánynak az emberek mindennapi problémáival kellene foglalkoznia. Az MSZP négy részországgyûlést tartott: az elsõt Kazincbarcikán, ahol társadalompolitikai, szociális ügyekkel, a másodikat Szegeden,
ahol az önkormányzatisággal, az önkormányzatok helyzetével, a harmadikat
Gyõrben, ahol a magyar gazdaság helyzetével foglalkoztunk, a negyediket pedig Budapesten, tiltakozva az alkotmány elfogadása ellen. Meghallgattuk

az emberek problémáit, a rólunk alkotott véleményüket, valamint azokat a
javaslatokat is, amelyekkel szerintük az
országgyûlésnek vagy az MSZP-nek kellene foglalkoznia, hogy fejlõdõ pályára
álljon az ország.
– A kampányban részt vett Szabó Lajos,
a Vas megyei MSZP alelnöke is: – Az
embereknek helyben is legfontosabb a
munka, a közbiztonság, a kiszámíthatóság, a félelem nélküli élet, azoknak
az embereknek a támogatása, akik a
saját munkájukon keresztül kívánnak
boldogulni, de egy nagyon erõs szolidaritás azokkal, akik önhibájukon kívül
kerültek nehéz helyzetbe. Az alkotmányozással kapcsolatosan nem feltétlenül maga az alkotmány a veszélyes,
hanem inkább az, ami õsszel vár a parlamentre, a sarkalatos törvények. Egy
ilyen pl. a közpénzügyi fejezet, ami elvileg lehetne jó is, de nem mindegy,
mi van beleírva, hogy milyen politikai
megrendelésekre készült. Ha azt eredményezi, hogy nem lehet a magyar
gazdaságot a mindenkori aktuálpolitika kénye-kedve szerint alakítani, ez jó
is lehet, de ha azt eredményezi, hogy
akár három ember feloszlathatja a parlamentet, az beláthatatlan következményekkel járhat. Magát ezt a tényt
tartom veszélyesnek.
»LA

Egy éve küzdenek a lángok ellen
Már egy éve mûködik kilenc fõállású
tûzoltóval Celldömölkön az önkéntes
tûzoltóság, amelyhez tizenkilenc település tartozik.
Vezetõjük, Németh Zoltán sikeresnek
ítélte meg az elmúlt egy esztendõt.
Százöt esetben kaptak riasztást, és
mind a százöt alkalommal sikerrel oldották meg a kármentesítést saját
erõbõl, külsõ segítség nélkül. Csak különleges esetekben kellett támogatást
kérniük, pl.: darus kocsi használata során. Az esetek többsége mûszaki mentés volt, kb. kétszer annyi, mint
tûzeset. Ennek oka elsõsorban a májusi, illetve a nyár eleji viharos idõjárás,
amikor az ítéletidõ miatt rengeteg fakidõléshez, illetve vízszivattyúzáshoz
kellett kivonulniuk. Mivel a technikai
felszerelés, illetve a celldömölki lánglovagok szakképzettsége is megfelelõ,
így ezeket az eseteket is meg tudták
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oldani maximálisan, külsõ segítség
igénybevétele nélkül. A káresetek felszámolásánál az állandó, fõállású tagok
mellett az önkéntesek is jelentõs szerepet vállaltak a munkában. A jogszabály elõírása alapján a Celldömölki Önkéntes Tûzoltóságnak egy riasztásra
egy tûzoltóautónak négy fõvel kell kivonulnia. Több esetben is sikerült azonban két vagy három autóval és 10–12
emberrel megoldaniuk a vonulást.
Az idei évtõl már állami normatívában
mûködik az egység. Reményeik szerint ebbõl fejlesztésre is jut majd. E
mellett bíznak a tavalyi pályázatok
kedvezõ elbírálásában is. Jelenleg a
harmadik szerállás kiépítése és modernizálása az idõszerû. Amit önerõbõl
tudnak fejleszteni, azt a Celldömölki
Önkéntes Tûzoltóság tagjai folyamatosan elvégzik
»PH

megmaradásáért

A Jobbik Magyarországért Mozgalom
helyi alapszervezete nyílt levelet intézett Fehér László polgármesterhez a
Szentháromság téren található fák kivágása ellen. Aláírásgyûjtést is kezdeményeztek, melynek eredményeként
több mint 400 aláírás gyûlt össze, nyílt
levelüket ennek kíséretében adták át a
város polgármesterének. Fehér László
tájékoztatta az aláírásgyûjtõket arról,
hogy a Szentháromság tér rendbetétele a városközpont-rehabilitációs nagyberuházás része, az erre vonatkozó
tervek már két éve elkészültek, az újraterveztetésre nincs lehetõség, csak
esetleg kisebb változtatásokra.
»LA

Bemutatkozott az
Egészségôr Egyesület
Az Egészségõr Egyesület mutatkozott be a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtárban március
30-án.
Projektjük célja, hogy azoknak a
celldömölki lakosoknak, akik nem,
vagy csak keveset mozognak, egy
olyan kilenc hónapos program sorozatot biztosítsanak, amivel elõször is egy alap edzettségi szintet
érnek el, és mintegy 15 féle sportágat, mozgásformát kipróbálva
megtalálhatják kedvük, lehetõségük szerint azt, mely életvitelük részévé válhat. A programot alapvetõen azoknak a felnõtteknek
szánják, akik a munka vagy a család miatt nehezen oldják meg a
rendszeres testmozgást. Elsõ alkalommal Gillich István egészségnevelõ mutatkozott be, aki az egészséges táplálkozás és a jóga jótékony hatásairól tartott elõadást.
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Lakossági felhívás

Városunkban idén is a Tanakajdi Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakemberei végzik el az aknázómoly-mentesítési feladatot a Városgondnoksággal karöltve. Az alkalmazott
permetszer a Dimilin 25 WP, amely környezetkímélõ, emberre, állatra, méhekre vagy épp autókra, épületekre nem
jelent veszélyt, szabadon beszerezhetõ
(III. kategóriás) szer. A munkafolyamat
elvégzése nagymértékben függ az idõjárástól, de május elsõ két hetében, egy
nap alatt, az esti, éjszakai órákban elvégzésre kerül. A permetezés kisteherautóra szerelt nagyteljesítményû ventilátor segítségével történik, amely a lakosság esti, éjszakai pihenését rövid
ideig megzavarhatja. Összesen 25 helyszínen kerül sor a permetezésre, amely
érinti többek között a városi intézményeinket és az olyan sûrûn lakott területeket, mint az Ifjúság tér, a 11 emeletesek parkolója és a Kossuth utca. Kérjük a
lakosság megértését és türelmét!
»KÖSZÖNETTEL: VÁROSGONDNOKSÁG

» KÖZÉLET

Együtt az egészségért a civilekkel
Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogramokra nyert európai
uniós pályázatot az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület. Az év végéig tartó
projekt célja a 6–18 éves korosztályok
egészségi állapotának megõrzése illetve javítása. Ennek érdekében ismertetik meg a gyerekeket illetve fiatalokat
az egészséges táplálkozás különbözõ
formáival, életvezetési kompetenciákkal, az elsõsegélynyújtással, a családi
életre való neveléssel, a káros szenvedélyek leküzdésének módjaival. A projekt elõadások és gyakorlati ismeretek
formájában valósul meg. Az egyesület
szándéka, hogy a késõbbiekben közvetetten növeljék a város lakosságának
életszínvonalát, ennek egyik elengedhetetlen feltétele pedig az emberek
megfelelõ szintû egészségi állapota.
Éppen ezért az egyesület nemcsak a fiatalokat, de az idõsebb korosztályt is
megcélozta, hogy felhívja a figyelmet
az egészség megõrzésére és javítására.
Elsõ állomásként az egyesület Ság hegyi kirándulást szervezett április 9-én
családok számára. A rendezvény célja
az együttléten kívül az egészséges életmódhoz elengedhetetlen mozgás, a

természet szépségeinek felfedezése, a
tájegység megismerése volt. Ennek
megfelelõen hegyi séta, közös játék, a
Ság hegy történetének, madár- és növényvilágának megismerése várta a
családok felnõtt és gyermek tagjait. Április 13-án pedig szülõk számára szerveztek elsõsegélynyújtási ismereteket,
melyet az elméleti tudnivalók után a
gyakorlatban is ki lehetett próbálni.
»LA

Megtisztult a temetõ környéke is

Gyermekekről – felnőtteknek!
Gyermekkori vészhelyzetek,
S.O.S. megoldások –
a gyakorlatban

Dr. Bárdi Edit
gyermekgyógyász
szakorvos előadása

2011. május 4. szerda,
16.00 óra
Celldömölkön a Kemenesaljai
Művelődési Központban.
Várjuk azokat az érdeklődőket kismamáktól,
nagypapákig, akiknek kérdései vannak és szeretnének többet tudni a gyermekkori vészhelyzetek és azok jól használható, gyakorlati megoldásairól.
Jelentkezés és érdeklődés telefonon:
Szeifridné Kis Olga
06-70/615-9578
kis.olgi1@gmail.com

Ismét nagyszabású szemétszedési akciót szerveztek a városban, ezúttal a
Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola
tanulói jeleskedtek a Városgondnokságon és a Celli HUKE Kft-n kívül. Az akciót április 20-ára hirdették meg, hiszen
ez a nap még a tavaszi szünet elõtti
utolsó munkanap volt. A 9. A és 9. B
osztály tanulói vettek részt a szemétszedésben, mely a temetõ melletti
mintegy 13–14 m3-nyi szemetet volt

hivatott felszámolni. Az újabb akciót a
városmag-rehabilitációs pályázat keretein belül tudták végrehajtani, melynek köszönhetõen a két osztály osztálypénze is gyarapodott. A Városgondnokság biztosított felnõtt munkaerõt,
kesztyût és konténert, a Celli HUKE Kft.
pedig ismét ingyen befogadta a bõ
négykonténernyi szemetet. Bízzunk
benne, hogy a feltakarított részek tiszták is maradnak!
»LA
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Ahol az álmok valóra válnak: VERIDEKOR
Stílusosan dekorálni mûvészet. A titok
kulcsa a kézügyesség, kreativitás, precizitás és nem utolsó sorban a lelkesedés. Nem is olyan rég, a Mikes
Kelemen utcában nyílt egy üzlet,
amely szolgáltatásaival és ajándéktárgy kínálatával a díszítés mûvészetét
képviseli. A neve: Dekor Bolt. Az üzlet
tulajdonosával, Balhási Istvánnéval a
vállalkozás elõzményeirõl és lehetõségeirõl beszélgettünk.

»Honnan indult „dekoratõr pályafutásod”?
– Már gyerekkoromban felkeltették érdeklõdésemet a különbözõ kézmûves
foglalkozások. Iskolás koromban édesanyámmal – akinek nagyon jó kézügyessége volt – rendszeresen készítettünk kreatív ajándékokat, lakásdíszeket,
ünnepi dísztárgyakat. A dekorálás szeretete a késõbbiekben is megmaradt, szívesen szenteltem szabadidõmet díszítésre, kézmûvességre. Hat évvel ezelõtt
a Városi Általános Iskola pedagógusaként rám bízták a díszítõ szakkör vezetését, amelyet örömmel vállaltam el.
»A kreatív tevékenységek eredményeképpen újfajta felkéréseket kaptál...
– Mivel a barátaim és rokonaim tudták,
hogy szeretem a különbözõ, lehetõleg
minél egyedibb kézmûves tevékenységeket, ezért megkértek esküvõi díszítések készítésére. A dekorációk kivitelezése során mindig igyekeztem új dolgokat kipróbálni, egyedivé varázsolni
az ismerõsök esküvõit, szülinapjait, ünnepeit. Ezek sikerén felbuzdulva tavaly
márciusban vállalkozás keretében szélesebb körben kezdtem el foglalkozni
rendezvények dekorálásával.
»Azóta nyilván számos tapasztalatot
szereztél már. Van-e esetleg olyan rendezvény, amelynek díszítésére szívesen emlékszel vissza?
– Minden díszítésemnek megvan a maga szépsége és különlegessége, így
akár mindet kiemelhetném. Az esküvõi
szertartások és lakodalmi helyszínek
dekorálásában mindig örömömet lelem, a színek harmonizálása és az apró
részletek precíz átgondolása új ötleteket ébreszt bennem. A dekorálásban
nemcsak a kreativitás jelent számomra
örömet, hanem a munkáimmal kapcsolatos visszajelzések, valamint az
újabb és újabb megkeresések is megerõsítik a Veridekor létjogosultságát. A
megrendelések teljesítését Domonkosné Sebestyén Krisztina barátnõm és
családom támogató közremûködésével
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nek eleget tenni, ezért egyedi elképzeléseket is igyekszünk megvalósítani. A
nálunk vásárolt termékeket díszítéssel
és csomagolással együtt átadásra készen nyújtjuk a vevõknek, akik minden
héten új árukínálatból válogathatnak. A
változatosság igényével, hétrõl-hétre
megújuló akciókkal várjuk a betérõket,
akiknek tanácsokat, ötleteket is szívesen adunk ajándékozás és díszítés területén. Úgy gondolom, Szabó Renáta
személyében megtaláltuk azt a boltvezetõt, aki a vevõk kéréseit szem elõtt
tartva segíti munkámat.

végzem. Az egyik legmegtisztelõbb
felkérést januárban kaptam, amikor
Bükfürdõn, a Fürdõ Étteremben Baumgartner Zsolt, magyar autóversenyzõ
születésnapi rendezvényének helyszínét díszíthettem fel.
»Mindezek után megnyitotta kapuit a
Dekor Bolt…
– Az esküvõk és rendezvények dekorálásából az idõk folyamán annyi alapanyag összegyûlt, hogy a díszítõ elemek elhelyezésére elõször egy raktárhelyiség bérlését terveztem. A közelben megürült egy üzlethelyiség, így
megragadtam az alkalmat, kibéreltem
és az igényességet, egyediséget szem
elõtt tartva feltöltöttem árukészlettel,
majd február 8-án kinyitottam a Dekor
Bolt ajtaját.
»Milyen termékeket vásárolhatnak az
üzletbe betérõk?
– Az árukészlet nem tömegcikk jellegû,
inkább egyedi portékákkal igyekszünk
feltölteni az üzlet polcait. Az átláthatóság kedvéért az üzletben tematikusan
vannak elrendezve az ajándéktárgyak.
Így például az „aktuális ünnepek” polcai a közelgõ eseményekhez kötõdõ
dísztárgyakkal, különlegességekkel
várják a betérõket. Mivel fontosnak
tartom a színek harmóniáját, ezért
eszerint is válogatjuk a hetente megújuló árukészletet. A termékkínálatban
a teljesség igénye nélkül megtalálhatóak: üveg- és fonott áruk, kaspók,
képkeretek, ablak-és ajtódíszek, márkás porcelánok, hírlapok, saját készítésû termékek és természetesen az esküvõi sarokban minden olyan dekorációs anyag, amely ékesebbé teszi a menyegzõ napját.
»Milyen plusz szolgáltatásokat nyújt a
Dekor Bolt?
– Próbálunk a vásárlók minden kérésé-

»Mit is takar a Veridekor?
– A Dekor Bolt ajándék- és díszítõ árukínálata mellett rendezvények teljes
körû tér- és teremdekorációját is vállaljuk. Legyen szó szülinapról, eljegyzésrõl, esküvõrõl vagy más jeles napról, mi biztosítjuk a helyszín díszbe öltöztetését. A dekorációs anyagok bérelhetõk is, így költségkímélõbb megoldást tudunk nyújtani a rendezvények
szépítéséhez. Ahogy a Dekor Bolt esetében, úgy a díszítés során is lehetõség
van egyedi elképzelések megvalósítására, illetve közös ötletelésre. Erre épül
szlogenünk is: „Válassz Egyedit, Rendelj Igényeset VERItõl!”
»VAJDA ZSUZSA

KEDVES OLVASÓINK!
A cikkel kapcsolatban egy kérdést rejtettünk el az újság bizonyos oldalán,
amelyre a helyes válasz a fenti szövegbõl kiolvasható. A beküldõk között
egy ajándékutalványt sorsolunk ki a
Dekor Bolt felajánlásából.
Beküldési határidõ: 2011. május 06.
Címünk: ujkemenesalja@gmail. com,
vagy Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár, II. emelet 9. számú
iroda (Dr. Géfin tér 1.).
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Kistérségi rajzverseny Alsóságon
A Városi Általános Iskola alsósági tagiskolájában tízéves múltra tekint vissza
az a kistérségi rajzverseny, melyet idén
márciusban rendeztek meg. A megmérettetésre hét iskola több mint félszáz
tanulója jelentkezett.
Az ötvenkét diák három korcsoportban,
az 5–6. osztályosok, a 7–8. osztályosok,
és a gimnazisták kategóriájában bizonyíthatta képzõmûvész tehetségét.
Elõbbi kategóriában különálló csendéletek alkotta kompozícióból kellett egy

forgástestet kiragadni, majd egyéni látásmód alapján rajzlapra vetni. A 7–8.
osztályosok és a középiskolás korosztály feladata egy használati tárgyakból
álló kompozíció egy-egy szögletes tárgyának megjelenítése volt saját felfogás alapján. A diákoknak hetven perc
állt rendelkezésükre a remekmûvek elkészítéséhez, melynek nyomán zsírkrétás, ceruzás, szénnel készült rajzok és
festmények egyaránt kikerültek az alkotó kezek alól. A felkészítõ tanárokból

álló zsûri azonnal véleményezte az elkészült alkotásokat, ennek alapján a
következõ eredmények születtek:
5–6. osztályosok: 1. Németh Márk, 2.
Huszár Anikó 3. Szabó Eliza. Különdíjasok: Viszket Donatella, Sebestyén
Fanni, Bakk Kristóf, Góman Klaudia,
Góth Gabriella.
7–8-osztályosok: 1. Falusi Regina, 2.
Molnár Tamás, 3. Bödör Viktória. Különdíjasok: Horváth Dóra, Tóth Patrícia,
Sebestyén Gerda, Ölbei Evelin, Gosztola
Eszter.
Gimnazisták: 1. Németh Kitti, 2. Horváth Balázs, 3. Németh Nikoletta. »RA

Zeneiskolások eredményes szereplései
Az Ádám Jenõ Zeneiskola Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény növendékei a közelmúltban ismét szép sikereket értek el a különbözõ megmérettetéseken. Az intézmény népi ének szakosai különbözõ formációkban értek el
elõkelõ helyezéseket: A vasvári Nemzetközi Népdalos Találkozón a Kökényke
énekegyüttes, valamint Berta Gréta,
Jandrasovics Regina és Kovács Alíz szólóban különdíjat kaptak. Az Ádám Jenõ
Regionális Népdaléneklési versenyen
az együttes aranyminõsítést, Berta
Gréta szintén aranyat, Kovács Alíz ezüstöt érdemelt ki. A Tiszán innen-Dunán
túl országos népdaléneklési verseny
Vas megyei elõdöntõjébõl Berta Gréta,
Kovács Alíz, a Kökényke csoport és a
Galagonya csoport bejutottak az országos döntõbe. A Gyenesdiáson megrendezett Gergely napi mûvészeti feszti-

válról Jandrasovics Regina, Berta Gréta,
Kovács Alíz, és Kökényke csoport arany
helyezéssel tértek haza. Az énekegyüttes tagjai: Ambrus Krisztina, Berta Gréta, Gábor Dorottya, Jandrasovics Regina, Kovács Alíz. A szintén országos
döntõbe jutott Galagonya Énekegyüttes tagjai: Bérdi Réka, Bukovics Zsófia,
Bödecs Mónika, Gábor Dorottya, Mogyorósi Bianka, Szórádi Laura, Tompa
Ildikó és Varga Fruzsina. Felkészítõ tanáruk: Varga Diána. A hangszeres növendékek a Sistrum Zeneiskolai Regionális Versenyen szerepeltek szép
eredményekkel: Dénes Petra cselló –
bronzminõsítés (felkészítõ: Gregorich
Zsófia), Gosztola András klarinét –
bronz (felkészítõ: Bejczi Károly), Paluska Laura hegedû – bronz (felkészítõ:
Fülöp Balázsné), Tanai Patrícia és Kovács Kinga furulya – egyéniben ezüst,

kamarában aranyminõsítés (felkészítõ:
Vajda Szilárd), Szabó Tamás és Tarczi
Zsolt kürt – ezüst (felkészítõ: Kovács
Róbert), Vraskó Zsófia zongora – ezüst,
Mogyoróssy Márton zongora – arany
(felkészítõ: Bejcziné Németh Tünde). A
veszprémi Mélyrézfúvós versenyen
Tóth Benedek Huba kürt – arany, Szabó
Tamás és Tarczi Zsolt kürt – ezüst (felkészítõ: Kovács Róbert). A hangszeres
versenyeken zongorán közremûködött
Bejcziné Németh Tünde. Regionális Furulyaverseny Fertõd – Kovács Kinga Nívódíj, Tanai Patrícia arany, Vraskó Kata
ezüst, furulya kamara (Molnár Dorottya, Kovács Kinga, Tanai Patrícia,
Vraskó Kata) arany. Az Ádám Jenõ
Zeneiskola AMI a Magyar Zeneiskolák
és Művészeti Iskolák Szövetségétől a
Magyar Művészetoktatásért Plakettet
kapott.
»RA

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
nyári táborai gyerekeknek és fiataloknak
Június 20–24. Olvasótábor
Vezetõ: Emih-Virág Eszter
gyermekkönyvtáros
Részvételi díj: 8000 Ft

Augusztus 08–12. Kézmûves tábor
Vezetõ: Lónainé Kondics Zsuzsanna
mûvelõdésszervezõ
Részvételi díj: 10.000 Ft

Június 27–július 01. Lovas tábor
Vezetõ: Szalóky Attila informatikus
Részvételi díj: 15.000 Ft

Augusztus 15–18. Tarisznyás tábor
Vezetõ: Györéné Losoncz Andrea
mûvészeti elõadó
Részvételi díj: 8.000 Ft

Június 27–július 01. Bábos tábor
Vezetõ: Nagy Márta a Tücsök
Bábcsoport mûvészeti vezetõje
Részvételi díj: 8.000 Ft
Augusztus 01–05. Makettépítõ tábor
Vezetõ: Géczi Péter a Celli Makett Klub
vezetõje
Részvételi díj: 10.000 Ft

JUTALOMTÁBOROK GYEREKEKNEK, FIATALOKNAK
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár kerékpártúrát és német
nyelvi tábort hirdet a 10-16 éves korosztály számára. Az õrségi kerékpártúra idõpontja 2011. augusztus 01–05.
Vezetõje: Szalóky Attila informatikus
A túrázók megismerkedhetnek az Őrség természeti szépségeivel és törté-

nelmi nevezetességeivel. A programon ingyenesen vehetnek részt azok
a gyerekek és fiatalok, akik hibátlanul
töltik ki az Őrségrõl szóló kvíz-lapot.
A német nyelvi tábor idõpontja:
2011. augusztus 08–11.
Szakmai vezetõ: Szomju Tamás német
nyelvtanár.
A játékos vidám nyelvtanulás mellett
fürdõzés és kirándulás is szerepel a
programban. A tábori részvétel jutalom azoknak a diákoknak akik vállalkoznak egy német nyelvi fejtörõ feladatlap kitöltésére.
A jutalomtáborokról információ kérhetõ a 95/779-301 és 302-es telefonszámokon, illetve személyesen is Szalóky Attila és Benke Csaba programfelelõsöktõl.
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A kemencében énekelt a tûz
Kovács Ferenc országgyûlési képviselõ,
a Vas Megyei Közgyûlés elnöke a politikán kívül egyéb területen is tevékenykedik. Nem mindennapi hobbiként
ételreceptek gyûjtésével foglalkozik,
melynek eredményeként a közelmúltban kiadásra került egy receptkönyve.
„A kemencében énekelt a tûz” címet
viselõ gyûjteményt április 8-án ismerhette meg a közönség a mûvelõdési
központban. A könyvbemutatót a Kemenesalja Néptánccsoport tagjainak
mezõségi tánca nyitotta meg, majd
Pálné Horváth Mária intézményvezetõ
köszöntötte a megjelenteket. A kemencés ételek alkotta receptgyûjteménybõl készült könyvet Alexa Károly
újságíró, az Életünk igazgatója mutatta
be, aki kiemelte a gasztronómiai kötet
múltmegõrzõ és jövõben is hasznosítható voltát. Emellett hangsúlyozta,
hogy a kemence legmélyebb örökségünket ápolja, hiszen a kõ, agyag, és
tûz együttesébõl elképesztõ dolgok
születhetnek. A kemence a közösségi
terek központi eleme is, az egyszerû
étel is többletjelentést kap általa. A re-

ceptek összegyûjtõje pedig elmondta,
addig voltunk a természettel a legközelebbi egyensúlyban, amíg õseink
használták a kemencét. A kemencés
ételek stílusa, íze visszavisz egy száz
évvel ezelõtti ízvilágba, de aki manapság is tud ilyen módon fõzni, annak kiemelkedõ gasztronómiai élményben
lehet része. A kemencében fõzés részben az utolsó olyan korszaka volt az
emberiségnek, amikor a sütés-fõzésen
túl még fûtésre is használták, olyan
anyagok felhasználásával, melyek a
ház körül adottak voltak. A kemencés
receptek kiadásával talán sikerül valamit visszavarázsolni azokból a boldog
békeidõkbõl, amikor az ember harmóniában állt a természettel és nem zsákmányolta ki azt – mondta el Kovács
Ferenc.
Az ételreceptek gyûjtésén túl az elnökképviselõ a parlamenti fogadások menükártyáit, valamint a híres emberekrõl
elnevezett ételeket is gyûjti. Így nem
kizárt, hogy következõ könyve ezek
felhasználásával kerül kiadásra.
»RA

Mesefesztivál hetedszer
Hetedik alkalommal rendezte meg
Ezerlátó Mesefesztiválját a Soltis Lajos
Színház március 29. és 31. között. A
háromnapos rendezvénysorozat keretében egy tucat meseelõadás került
közönség és zsûri elé.
A fesztivál nulladik napján a házigazda
társulat mutatta be A dzsungel könyve
címû mesemusicalt, a nyitónap szintén
soltisos elõadással indult és folytatódott. Elõször A kerekerdõ négyszögletesítését, majd A csótavi huszárokat
láthatták az érdeklõdõk a gyermekstúdiósoktól.
A sokrétû, gazdag programot kínáló
mesefesztivált Danka Adél, a Városi Általános Iskola igazgatója nyitotta meg,
majd a hazánkból és a határon túlról
egyaránt érkezett együttesek mutatkoztak be elõadásaikkal. Így a celli Tücsök Bábcsoport, a büki Sok-szín-pad
Társulat, az erdõszentgyörgyi Bodor
Péter Színkör gyermekcsoportja, a pölöskei Ördögpalánták mellett Szelestérõl érkezett két csoport. Emellett az
õrsújfalui ÉS?! Színház, valamint új mûfajként verskoncerttel a budapesti Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola Zenekara lépett színre. A mese-

8

elõadások értékelésében háromtagú
zsûri vett részt: Gabnai Katalin drámapedagógus, Solténszky Tibor dramaturg
és Ecsedi Erzsébet színmûvész. A fesztiválzárón összegzésében Solténszky
Tibor elmondta: – Nagyon fontos, hogy
a Soltis Lajos Színház évrõl évre megszervezi ezt a rendezvényt, hiszen a
mese, és annak játszása nemesíti a lelket, miközben az ember mágikus dolgok tudomására és birtokába jut.
Mindemellett a mese idõnként hitelesebben szól a gyerekek szájából, mint
a legrafináltabb profi színház elõadásában. A záró rendezvény eredményhirdetésén kiderült, mely együttesek térhettek haza a mesékbõl ismert csodatevõ kellékekkel, melyek az elsõ három helyezést szimbolizálták. Eszerint
a dobogós harmadiknak beillõ Aranyhal-díjat a szelestei Fenyõ és Hóvirág
Csoport érdemelte ki. A második helyezésnek megfelelõ Csodalámpa-díj a
pölöskei Ördögpalántákat illette, míg
az „aranyérmes” Varázspálca-díj az
õrsújfalui ÉS?! Színház birtokába került
A helység kalapácsa címû Petõfi-eposz
feldolgozásukért.
»REINER ANITA

Háttal a Holdnak

A celldömölki származású, két évtizede New Yorkban élõ Kupi Miklós volt a
vendége a KMKK Kresznerics Ferenc
Könyvtára és a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság közös rendezvényének március 30-án.
A Harangozó Miklós (elhunyt édesanyja, Harangozó Anna után) néven publikáló szerzõ elsõ kötete 2004-ben jelent meg, azóta elkészült a második is
Háttal a Holdnak címmel, mely saját
bevallása szerint érettebb verseket
tartalmaz. Kupi Miklósnak már gyermekkorában természetes volt, hogy
gondolatait rímekben szedje össze,
így talán nem meglepõ, hogy elsõ
versei már nyolc-kilenc éves korában
megszülettek. Költészetében általában
a magánélet ihleti, melynek eredményeként a csendes szépség és intimitás jegyében veti papírra érzéseit.
Maga a versírás terápiát jelent számára, hiszen mint vallja, e tevékenységgel a legszomorúbb, legsötétebb gondolatokat lehet felszínre hozni és elengedni. A verseskötet bemutatóján a
Soltis Lajos Színház színésze, Pesti
Arnold tolmácsolásában jutottak el
Kupi Miklós költeményei a közönséghez. Egy-egy vers elhangzása elõtt keletkezésük körülményeit, a vezérlõ
alapgondolatot is megosztotta hallgatóságával a szerzõ, aki a rendezvényen dedikálta is frissen bemutatott
verseskötetét.
»R. ANITA
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Verses, zenés, táncos produkciók a diákoktól

• május 1. (vasárnap) Városi majális retro hangulatban – 15.00–22.00 óra Szórakoztató mûsor. Helyszín:
a KMKK elõtti tér. Fellépnek: Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ diákjai, a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola tanulói, a KMKK mazsorett csoportja, a Kemenesalja Néptánccsoport, az Energy
Dance Sporttánc Egyesület táncosai, a Rocky Dilly
ARRC Egyesület tagjai, Gosztola Dorina és Turi Gábor,
a Sárga Taxi zenekar.
18.00 óra – „A nagy generáció kis pillanatai” – kiállítás az ’50-es, ’60-as és ’70-es évek megidézésével.
Helyszín: KMKK galéria. A rendezvény ideje alatt mini kirakodóvásár és szabadtéri játékok várják az érdeklõdõket!

KMKK retro napok – 2011. május 2–7.
• május 2. (hétfõ) Rádió a tv-ben – kívánságmûsor
négytõl hétig. A mikrofonnál: Hömöstrei Pál.
• május 3. (kedd) ”Retro menü 1979” – nosztalgia
ebéd zenével. Korlátozott asztalfoglalás alapján fogyasztható el az az ünnepi menüsor, melyet 1979.
január 6-án, Celldömölk várossá avatásának napján
kínált a Sághegy Étterem a vendégeinek. Jelentkezni
lehet május 2-án 19.00 óráig telefonon vagy személyesen a KMKK-ban. Helyszín: „KMKK vendéglõ” (elõcsarnok).
• május 4. (szerda) Mesélõ filmkockák I. Helyszín:
KMKK színházterme. A belépés ingyenes!
10.00 óra Mozi ovisoknak:
Kukori, Kotkoda (magyar rajzfilm)
Mazsola és Tádé (magyar bábfilm)
A nagy ho-ho-horgász (magyar rajzfilm)
14.00 óra Bálint Ágnes–Palásthy György:
A szeleburdi család. (színes magyar vígjáték 1981)
19.00 óra Fonyó Gergely: Made in Hungaria
(színes magyar zenés vígjáték 2009)
• május 5. (csütörtök) Mesélõ filmkockák II. Helyszín:
KMKK színházterme. A belépés ingyenes!
10.00 óra Fekete István–Dargay Attila: Vuk (színes
magyar rajzfilm 1981)
14.00 óra Dobray György–Horváth Péter: Szerelem
elsõ vérig (színes magyar ifjúsági film 1985)
19.00 óra Koltai Róbert: Sose halunk meg (színes
magyar játékfilm 1993)
• május 6. (péntek) 20.00-02.00 óra
Házibuli a ’60-as ’70-es és ’80-as évek dalaival és zenészeivel. Közremûködnek: Kapui Gyula, Halmosi
Zoltán, Ifj. Halmosi Zoltán, a Koktél Duó. DJ: Bálint
István (Muki). Büfé: virsli, zsíros kenyér és sör („batyut” lehet hozni). A buliba készülõknek elõzetes bejelentkezés alapján Lakatos Henrietta fodrász és Szalai Judit mesterkozmetikus elkészítik az alkalmi,
korhû frizurákat és sminkeket! Múltidézõ „cuccokban
és szerkókban” érkezõk retro frizura készítést és
sminket nyerhetnek! Zenés felár (az az a belépõjegy
ára) 500 Ft. Bõvebb információ és helyfoglalás Benke
Csaba szervezõnél (95/779-302)
A rendezvény ideje alatt látogatható a „Nagy generáció kis pillanatai” címû retrokiállítás az intézmény
galériáján.
• május 7. (szombat) 19.00 óra – Valló–Vajda–Fábry:
Anconai szerelmesek zenés vígjáték a Kalocsai Színház elõadása. Fõbb szerepekben: Majoros Péter (Majka), Cservenák Vilmos, Kovács Lotti és még sokan
mások. Színházbérletes elõadás! Jegyek a szabad helyekre még válthatók. I. hely 3200, II. hely 2700,
nyugdíjas, diák 2200. Helyszín: a KMKK színházterme
• május 14. (szombat) 17.00 óra – Ádám Jenõ
Zeneiskola AMI 60 éves jubileumi rendezvénye. Helyszín: a KMKK színházterme

Elsõ alkalommal hirdette meg DiákSzín-Tér címmel a kemenesaljai fiatalok mûvészeti fesztiválját a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár.
Az április 15-én zajlott rendezvényre
több mint félszáz produkcióval jelentkeztek a szereplõk. A hagyományteremtõ szándékkal életre hívott programra hat kategóriában nevezhettek a
tudásukat bemutatni kívánó fiatalok:
komoly- és könnyûzene, vers- és prózamondás, színházi elõadás, népmûvészet, valamint tánc- és mozgásmûvészet. A város oktatási intézményei-

nek és a megye több iskolájának diákjaitól, valamint a mûvelõdési központ
mûvészeti csoportjainak tagjaitól egyéni és csoportos bemutatókat láthattak
a zsûri és közönség soraiban ülõk.
Miután Pálné Horváth Mária igazgató
köszöntötte a megjelenteket, kezdetét
vette a többórás zenés-verses-táncos
kavalkád. Egy pályázati támogatásnak
köszönhetõen a fesztivál minden résztvevõje jutalommal térhetett haza, az
egyes kategóriák legjobbjai pedig különdíjban részesültek. Így a díjazottak
közé került a Galagonya és a Kökényke
énekegyüttes, a Kemenesmagasi Citerazenekar, a Kemenesalja Néptánccsoport mezõségi és szatmári táncai, a
Dumagépek, a Celli Manók, a Smile
Kids, a Timi Team, Molnár Viktor, Déri
Dominik, Tarczi Réka, Horváth Eszter,
Bérdi Réka, Tóth Regina, PersinaruBoros Ciprián és Geiger Nikolett.
A fesztiválhoz kapcsolódóan „Diákecset
2011” címmel képzõmûvészeti pályázatot is hirdettek a szervezõk, melyre
huszonegy különbözõ technikával készült alkotás érkezett.
»R. ANITA

Tárgyi népmûvészet darabjai a fürdõn
Nem elõször állított ki népviseletgyûjteményébõl Hámori Sándor a Vulkán Gyógy és Élményfürdõ konferenciatermében. Második tárlatának megnyitójára április 6-án került sor a létesítményben. Bakó István, a fürdõt üzemeltetõ Városgondnokság igazgatójának köszöntõje után Varga János, a
Zalai Táncegyüttes mûvészeti vezetõje
ajánlotta a megjelentek figyelmébe a
nem mindennapi gyûjtõszenvedélyrõl
árulkodó kiállítási anyagot. A viselkedéskultúrával évek óta foglalkozó Hámori Sándor fontosnak tartja a néphagyomány és a paraszti világhoz kötõdõ
kultúra értékének hirdetését, talán
ezért is kezdett el három évtizede népviselet-gyûjtéssel foglalkozni. A körülbelül kétszáz viselet alkotta kollekcióból ezúttal a Moldva, Gyöngyösfalu,
Matyóföld kultúráját közvetítõ ruhadarabokat állította ki. A tárgyi népmûvészet népszerûsítését Hámori Sándor a gyerekek és ifjak körében is fon-

tosnak tartja, hiszen mint vallja, lényeges, hogy õk is megismerkedjenek a
néphagyománnyal. Ezért reméli, hogy
az iskolások minél nagyobb számban
keresik fel tárlatát, mely a tanév végéig, június 15-ig tekinthetõ meg a fürdõ
»RA
konferenciatermében.

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölk–Alsóságon 120 m2-es, összkomfortos, kertes családi ház
garázzsal és melléképületekkel eladó. Tel: 06 70/453–4447.
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Berzsenyi Dániel, a nemzetnevelõ
Két korszak (a klasszicizmus és a romantika) határán élt, az átmenetiség,
a kettõsség jellemezte egész életét.
Életének 60 éve alatt a magyar társadalom rendkívüli változásokat ért meg,
Berzsenyi e változásokra reagálva fejezi ki nemzetépítõ gondolatait. Gazdag
költõi portréjából ez a téma csak egy
ecsetvonás, de markáns és meghatározó. „Én nem tudok szabadulni azon nevetséges bolondságtól, hogy használjak és tanítsak” – fogalmazza meg ars
poeticáját. Költészetének fókuszában
saját hazája, Magyarország áll. „Magyarokhoz” címû ódájában a nemzeti
öntudatot ébreszti, a nemzeti fönnmaradás két alapelvének az erkölcsöt (lélek) és a szabadságot tartja:
„Nem sokaság, hanem lélek s szabad
nép tesz / Csuda dolgokat” – aki viszszaél a szabadság gyönyörû eszméjével, annak buknia kell, bármilyen magasan állt. A költõ kezdetben lelkesedik Napóleonért, de hamarosan kiábrándul. Értelmezésében a nagy személyiséget a történelmi igény teremti
meg. Napóleon bukásának oka, hogy a
történelmi akaratot önmaga szolgálatába próbálta állítani. Visszaélt a nép
bizalmával, a szabadságeszmével,
ezért bukása szükségszerû, minden
zsarnoké az – ez Berzsenyi történelemszemléletének egyik alaptétele (Napoleonhoz).
Berzsenyi hazaszeretete európai gyökerû, magyarsága önvizsgálatra késztet. A „Romlásnak indult…” kezdetû
ódája az elhivatott költõ felelõsségtudatának, nemzetféltésének dokumentuma. Arra keresi a választ, miképpen kell a haza üdvét az önérdek
elé állítani. A hibákat, bûnöket feltáró,
ezzel értéképítést sürgetõ szemlélete a
reformkort készíti elõ. Nemzetnevelõ
céljáról egyik levelében így vall: „emberekhez szeretnék szólni, ezeket pedig vagy újjá kell teremtenünk, vagy
meg kell elégednünk a középszerûséggel.” E nevelõ szándék központi
fogalma az erkölcs. „Minden ország támasza, talpköve / A tiszta erkölcs” –
hirdeti. A dicsõ múltat szembesíti a törpe jelennel. A múltat a kemény helytállás, a tiszta erkölcs, a nagyság és az
erõ jellemezte. A jelen vétkeket vétkekre halmoz: elpuhult, a gyönyört hajszolja, megveti az õsi hagyományokat,
idegeneket majmol, ezért jelenik meg
az ódában a nemzethalál víziója (mint
a Szózatban). A lélekben szabad, „fel-
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világosult” nép azonban úrrá tud lenni
a romlás hatalmán, s „csuda dolgokra”
képes.
A történelmi múltat nem lehet megváltoztatni, de tanulni kell õseink hibáiból. Amibe Berzsenyi nem hajlandó beletörõdni, az az ember által formálható: a nemzet erkölcsi állapota.
Ez nemcsak „tündér szerencsénk kényétõl” függ, hanem tõlünk, magunktól is. Költeményeiben a jelen formálásának igényét sürgeti: „Mi az hát, ami
a magyart emelheti? / Nem más, mint
az ész, s erkölcs, / Csak úgy állhat meg
a mi kis testünk, / Ha lélekkel, s erõvel
teljes.”
Tiszta szív és kimûvelt emberfõ (ész és
érzelem), a reformkori embereszmény
fogalmazódik meg az életmûben. Hitt
a mûveltség ember- és világformáló
erejében: „A míveletlen föld csak gazt
terem, / A lélek is csak úgy emelkedik
/ A józanság tisztább világához, / Ha a
tudományok és ismeretek / Tárából
gazdag zsákmányt gyûjt magának.” Az
öncélú mûveltség azonban hiábavaló,
a megszerzett ismeretekkel a haza felemeléséért kell fáradozni: „A tudományok csak mécsek az éjben, gyakorlat
nélkül csak koporsói mécsek” – írja
Wesselényinek.
A Vandál bölcsességben arra keresi a
választ, mi a tudomány haszna, menynyit ér az ész hatalma, ha társadalmi
katasztrófákhoz vezet. Hitet tesz a tudományok mellett, a könyv védelme

az értelem, a mûveltség védelmét is
jelenti, elítél mindenfajta zsarnokságot, tiltakozik mindennemû barbarizmus ellen.
Kultúraterjesztõ törekvése vezeti odáig,
hogy a „Mezei szorgalom”-ban két fejezetet szán a mûvelõdésnek: „múlhatatlanul megkívántatik, hogy a földmûvelõ nép mind erkölcsére, mind értelmére nézve képzett legyen” – vallja.
A kor színvonalán elemzi a mezõgazdasági problémák okait: a mûveletlen
népállapotot, a mesterségbeli hiányokat. A felvilágosodás jegyében követel
jobb bánásmódot a jobbágyoknak.
Megkérdõjelezi korának férfitörvényét:
vajon jól van-e, hogy a nõ csupán a férfi „játszó eszköze”? Önmaga korábbi
véleményét is elítélve, a nõk mûvelésének fontosságát hirdeti. Épp õk azok,
akiket a legmagasabb képzésben kellene részesíteni, mert õk, „kik embert
szülnek és nevelnek.” (Dukai T. J.-hoz)
Emberi nagyságát jelzi, hogy a megalázó Kölcsey-recenzió ellenére a kritikáról írt tanulmányában korábbi nézetén felülemelkedve fejti ki, hogy a kritikára minden mûvésznek szüksége
van, benne látja az irodalom fejlõdésének egyik feltételét.
Nem szólamokban, tettekben megnyilvánuló hazaszeretetet hirdet: „Élni és
örülni / S használni célunk, nem pedig
heverni…” A civilizáció híveként a horátiusi elvet, a bölcsesség, a belsõ érték és a mértéktartás elvét vallja, ez
pedig független a külsõ környezettõl.
„A bölcs boldog mindenütt, / Az Hortobágyon, az Pesten, Budán / Mert õ
magában hordja kincseit.” Nem önkéntes elzárkózásra, hanem a közösségben, a közösségért végzett munkára
buzdít: „Rendeltetésünk nem magányos élet…nem a világi jókat megtagadni / De józan ésszel vélük élni tudni / A bölcsességnek titka és jele.”
Átmeneti korban idõtálló értékek teremtésére ösztönöz, olyan etikai elveket és célokat fogalmaz meg, mint a
nemzetért érzett felelõsség, a jelen
formálásáért végzett áldozatos munka,
a hagyományok tisztelete, a megalkuvás nélküli szabadság-és igazságérzet.
»JOÓ ANTALNÉ
(NY. GIMNÁZIUMI TANÁR)

KÉRDÉS: Mi a Veridekor szlogenje?
Elõzõ számunk nyertesei: Iván Zoltán,
Celldömölk, Mátyás király utca 50/a.
és Lukács Tibor, Celldömölk, Vasvári Pál
utca 8/b. I. em. 6.
Gratulálunk! Nyereményeiket átvehetik a Bagolyvárban.
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Milyen május 1-jékre emlékszik vissza?

»KÉRDEZ: REINER ANITA

»FOTÓ: HÖMÖSTREI PÁL

Koncz
Ferencné

Emlékszem, egyszer gyerekkoromban voltam Budapesten május elsejei felvonuláson. Ez volt a legemlékezetesebb számomra, hiszen falusi lányként nagy élményt
jelentett a fõvárosi ünnepségen részt venni. Aztán késõbb középiskolásként is felvonultam. Annak idején jó
hangulatban teltek a május
elsejék, virslivel, lufikkal és
egyéb vidámsággal, különféle programokkal. Szerintem
jó volt, hogy hosszú ideig így
adóztak az emberek a munka ünnepének, kár, hogy a
rendszerváltás után ez a jó
hagyomány is kiveszett.

Németh
László

Szívesen emlékszem vissza a
gyermekkori május elsejékre, mindig a nagy kirándulások ideje volt. Vidám hangulatú mûsorokkal, felvonulással, a májusfaállítás ma is
élõ, jó hagyományával. Nagy
élmény volt, hogy tanuló koromban én is többször felvonulhattam Budapesten. Akkoriban még nagy értéke
volt ennek az ünnepnek is,
és tartalmasan, gazdag programokkal, mûsorokkal teltek
ezek a napok. Jónak tartom,
hogy az emberek megemlékeztek a munka ünnepérõl,
mára azonban sajnos ez is
elvesztette jelentõségét.

Palánki
Kálmánné

Vidéken lakom, mindig
megünnepelték nálunk is a
május elsejét, és sokszor bejöttünk Cellbe is a felvonulásra. Amíg a gyerekek kicsik
voltak, nagy élményt jelentett számukra minden május
elseje. A felvonulások azért
is voltak jók, mert a munkahelyi közösségek összetartását is jelezték, ahogy együttesen vonultunk fel. Jó volt
találkozni rég nem látott ismerõsökkel is, és erõsebb
volt a közösségi szellem.
Nekem emlékezetesek a régi idõk majálisai, jó feleleveníteni a régi dolgokat és
emlékezni rájuk.

Vizkeleti
Ilona

Szépek, vidámak, emlékezetesek voltak a régi idõk majálisai. Jó volt találkozni és
kikapcsolódni a barátokkal,
munkatársakkal együtt. Hangulatos családi program volt
a felvonulás is. A vasúton
dolgoztam, és emlékszem,
minden évben felvonultunk
a munkahelyi brigádokkal.
Ma már sajnos nincs olyan
hangulata a majálisoknak,
mint abban az idõben volt.
Ez az ünnep is vesztett már
a varázsából, pedig jó lenne
visszaidézni azokat az idõket, amikor még nagyobb
volt az emberi, kollegiális
összetartás is.

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÕ
Celldömölk, Sport u. 8.  06 95/525-070
www.vulkanfurdo.hu

Fürdőnapi árzuhanás
május 2. (hétfő)
Fantasztikus napi belépőjegyek
(300–600 Ft/fő) szabadtéri
gyógyvizes jakuzzi használattal.

Indul a strandszezon!
Gyerek csúszdamedence nyitás:
május 7. (szombat)
Élménymedence nyitás:
május 20. (péntek)
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Vereség a bronzmeccsen
Lombard AC–Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka 1–9. - Budapest, Extraliga asztalitenisz-mérkõzés.
Páros: Molnár K., Do Phuong-Fazekas,
Kriston 0:3 (-6, -9, -4).
Egyéni, 1. kör: Do Phuong-Kriston 1:3 (4, -7, 10, -8). (0-2). Tóth-Lindner 0:3 (4, -3, -1), (0-3). Molnár-Fazekas 3:2 (7,
8, -7, -6, 8). (1-3). 2. kör: Do PhuongLindner 0:3 (-4, -1, -9). (1-4). MolnárKriston 2:3 (-7, 8, 6, -6, -5). (1-5). TóthFazekas 0:3 (-8, -7, -3). (1-6). 3. kör:
Molnár-Lindner 2:3 (10, -3, -6, 7, -7).
(1-7). Do Phuong-Fazekas 0:3 (-8, -3, 6). (1-8). Tóth-Kriston 1:3 (-6, -8, 10, 7). (1-9).
A Celldömölk játékosai könnyedén
kerekedtek felül fõvárosi riválisaikon. A
tavaly még rangadónak számító összecsapást ezúttal simán nyerte az Extraliga listavezetõje. Gyõzött: Molnár, illetve Lindner 3, Kriston 3, Fazekas 2, és
a Fazekas-Kriston páros.

SK SATEX International Bratislava–
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka
6:4. - Pozsony, asztalitenisz Szuperliga
bronzmérkõzés 1. találkozó.
Páros: Illas, Jaslovsky-Fazekas, Kriston
3:2 (9, -8, 8, -8, 7). Az utolsó szettben
elõnybõl kaptak ki Fazekasék, így nem
sikerült a kezdés. (1-0). Egyéni, 1. kör:
Jaslovsky-Kriston 2:3 (-7, -7, 8, 5, -5).
Kriston fejben jobb volt (1-1). Gasymov-Lindner 3:0 (játék nélkül). A celliek éljátékosa térdproblémák miatt nem
tudta vállalni a játékot. (2-1). IllasFazekas 3:1 (-8, 10, 10, 8). Fazekas
többször is közel állt a gyõzelemhez (31). 2. kör: Gasymov-Kriston 1:3 (-9, 4, 7, -9). Kriston magabiztosan nyert (32). Jaslovsky-Fazekas 2:3 (3, -10, 8, -7,
-9). Fazekas ezúttal magára talált (3-3).
Illas-Lindner 3:0 (játék nélkül) (4-3). 3.
kör: Gasymov- Fazekas 1:3 (7, -6, -10, 9). A celli játékos akarata érvényesült
ezen a meccsen (4-4). Illas-Kriston 3:0

Gyôztek a fiúk is Ugróiskola kötéllel
Celldömölki VSE-Mávépcell - Pápai SE
26-24 (16-12). - Celldömölk, NB II-es
férfi kézilabda-mérkõzés, vezette:
Marczinka, Miksó.
CVSE: Dénes - Süle 2, Németh 4, Skoda, Lendvai 4, Bakonyi 5, Berghoffer 5.
Csere: Mészárics (kapus), Benczik 2,
Sali 1, Ludvig, Rozmán 3, Ahmetovics,
Kazári. Edzõ: Kósa Ottó.
A nagyszerûen kezdõ celliek hamar
elõnybe kerültek. A folytatásban sem
engedtek ki, így 4 gólos elõnnyel vonulhattak pihenõre. A második félidõben magukra találtak a vendégek,
amibõl egy igazán élvezetes, kemény
meccs kerekedett. A hazaiak azonban
nem hagyták magukat, és megérdemelten szerezték meg elsõ rájátszásbeli gyõzelmüket. Ifi: 22-20 (8-10)
•••
Celldömölki VSE-Swietelsky–Komáromi
AC 26-23 (14-10). - Celldömölk, NB IIes nõi kézilabda-mérkõzés, vezette:
Antal, Antalné.
Celldömölk: SZABÓ H. - Kazári, Fûzfa,
SZOMORKOVITS A. 7, VLASITS 3, Németh V. 3, Farkas B. 2. Csere: Balogh,
Fülöp, GÕCZE 7, Farkas A. 3, Varga 1,
Szabó M., Recse. Edzõ: Hegyi Gábor.
A CVSE együttese remekül kapta el a
rajtot, és magabiztos elõnyre tett
szert. A találkozó egészében a hazaiak
akarata érvényesült, így megérdemelt
a celli siker. Ifi: 31-25 (14-11). »CSUKA L
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A februári megyei kötélugró diákversenyen elért jó helyezéseknek (Deutsch

(9, 9, 6). Kristonnak esélye sem volt.
(5-4). Jaslovsky-Lindner 3:0 (játék nélkül) (6-4).
Gyõzött: Illas 3, Jaslovsky, Gasymov, illetve Fazekas 2, Kriston 2.
NB II.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA – Polgárdi
SE 13:5
Benák András 4, Ölbei Péter 3, Tarr
Sándor 2, Orbán Renátó 2, Benák - Ölbei, Tarr - Orbán párosok. A hazaiak a
várakozásnak megfelelõen magabiztosan hozták a mérkõzést.
NB III.
Zalakomár – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. 13:5
Lukács Balázs 3, Teket Attila 1, Teket Szabó páros. Az esélyesebb Zalakomár
hozta a kötelezõt.
Gyõri Széchenyi SE – CVSE-SWIETELSKYWEWALKA III. 6:12
Máthé Gyula 4, Fehér László 3, Tamás
László 2, Balázs Gyula 2, Tamás - Fehér
páros. Simán gyõztek a jobb erõkbõl álló celliek a gyõriek otthonában.
»CSUKA LÁSZLÓ
Máté II/F kcs. (1.), III/B. kcs. Huszár Gréta
(1.), Hegedüs Fanni (3.), Kiss Virág (5.) és
Marton Fanni (6.), III/F kcs. Szabó Kristóf
(1.), Dummel Damján (2.), V/B. kcs.
Koronczai Beatrix (3.), Molnár Bianka (4.)
hely) köszönhetõen egy ötfõs csapat részt
vehetett az Országos Kötélugró Diákversenyen április 16-17-én Egerben. A közel
300 egyéni induló a lányoknál négy korcsoportban két kategóriában, a fiúk négy
korcsoportban versenyeztek. Celli érdekeltségû eredmények összetettben: II/F.
kcs. Deutsch Máté 7. hely; III/B. kcs. Huszár Gréta 19. hely; III/F. kcs. Dummel
Damján 6. hely; Szabó Kristóf 7. hely; V./B
kcs. Koronczai Beatrix 9. hely. Gálné Nagy
Erika tanárnõ versenyzõi részvételét a rangos rendezvényen az iskola vezetése és
szülõi munkaközössége mellett a Vasi
Tallér Egyesület, a Brunner és Tsai Kft. és a
Csilla és Szilvi Bt. támogatta.
»DOTTO

Kid s (gyerekek) a vízben
Újabb látványos úszóverseny helyszíne volt
a Vulkán fürdõ. A Katolikus Iskolák Diák
Sportszövetsége (KIDS) idén már 18. alkalommal rendezi meg a KIDS Kupát. Ennek a
különbözõ sportágakban zajló versengésnek az úszódöntõit rendezték meg Celldömölkön április 17-én. Miskolctól Gyuláig
az ország különbözõ szegletébõl közel háromszáz diák érkezett a 38 versenyszámra.
Az egyéni helyezésekbõl képzett csapat
pontversenyt mind a leányoknál, mind a fi-

úknál az esztergomi Szent Erzsébet iskola
nyerte. A fiúk versenyében a celldömölki
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola
csapata a 10. helyen, míg a leányok az
elõkelõ 4. helyen végeztek. A celli érdekeltségû dobogós helyezések: 50 fiú gyors
I. kcs. Molnár Dániel 1. hely, 50 leány gyors
I. kcs. Gaál Fruzsina 2. hely, IV. kcs. Iván
Bernadett 1. hely, 50 leány hát I. kcs. Gaál
Fanni 1. hely, Gaál Fruzsina 3. hely, IV. kcs.
Iván Bernadett 1. hely.
»DOTTO

Új Kemenesalja » 2011. 04. 29.

» SPORT

Pont és gól nélkül játszott a csapat
Sárvár FC – Celldömölki VSE 3-0 (2-0)
Sárvár, 150 nézõ NB III-as labdarúgómérkõzés Bakony-csoport 22. forduló.
2011. április 17.
Vezette: Ábrahám Tibor (Péntek Zsuzsanna, Radasics Csaba).
Sárvár: Szakos P. – Szabó I., Varga J.,
Horváth L., Major – Sümeghy, Németh
Z., Tancsics, Máthé – SINKA, FEHÉR (Likaj 72. p.). Edzõ: Németh József.
Celldömölk: TÓTH J. – Ambrus, Gyõrvári,
Györkös, Sebestyén (Kazári B. 46. p.) –
Csákvári, Mayer (Enyingi 46. p.), Szilágyi, Süle, Kalcsó – Kocsis (Mészáros
77. p.). Edzõ: Csákvári Zsolt.
Góllövõ: Sinka 3 (32., 45. és 64. p.).
Kiállítva: Horváth Lajos (76. p.).
Celldömölki VSE – Répcelak 0-1 (0-1)
Celldömölk, 250 nézõ NB III-as labdarúgó-mérkõzés Bakony-csoport 23. forduló. 2011. április 23.
Vezette: Görög Márió (Bede Tamás dr.,
Hima Andrea).
Celldömölk: Tóth J. – Ambrus, Kazári,
Györkös, Sebestyén (Velencei T. 27. p.)
– Csákvári, Szilágyi, Süle (Enyingi 74.
p.), Mészáros – Kocsis (Gaál Gy. 70. p.),
Kalcsó. Edzõ: Csákvári Zsolt.
Répcelak: Kutasi – Takács, Koncz, Balassa, Kiss Z. – Varga T., Vágvölgyi, Németh G. (Tóth Zs. 18. p.), Balikó, Varga
G. – Szántó. Edzõ: Elekes Zoltán.
Góllövõ: Varga Gergõ (19. p.).
Amíg õsszel jól ment a csapatnak a vasi ellenfelek ellen, most kétszer is kikaptunk (korábban a Haladás II.-tõl is),
sõt gólt sem lõttünk megyei riválisaink
ellen. Közel 98 éve volt az elsõ labdarúgó mérkõzés a Sárvár és a Cell csapatai között, igaz, akkor még nem bajnoki rendszerben. Azon a sárvári találkozón 800 nézõ láthatta, ahogy a
Celldömölki Ifjúsági Football Club egy
góllal verte a Sárvári Egyetértést. Most
jóval kevesebb nézõ látta szerencsére,
hogy a sárvári futball klub sima gyõzelmet aratott az eddig legalább idegenben bravúrosan szereplõ celliek ellen. A mezõnymunkában nem volt ekkora különbség a két csapat között,
mint amit az eredmény sejtet, de amíg
a celliek szinte semmi veszélyt nem jelentettek a hazaiak kapujára, addig Sin-
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»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

ka Gábor három gólt is berámolt a kapunkba. Bár góljait szép egyéni teljesítmény elõzte meg, mindhárom esetben
kellett hozzá a celli védõk hibája, hol
egy röviden kifejelt labda, hol egy díszkíséret, hol pedig egy fel nem harsant
bírói sípszó miatti leállás. Sinkát egyébként jó formába hoztuk, mert a következõ fordulóban a Kõszegnek négy gólt
lõtt és így feltornázta magát a góllövõlista ötödik helyére. A volt antókos
Horváth Lajos kiállítása (Kocsist taglózta le testtel) egyébként egy hónapos
eltiltást eredményezett számára, az
eredményt viszont ezen a meccsen már
nem befolyásolta. A Répcelak elleni
mérkõzést követõen felharsant a vastaps, ahogy jöttek le a csapatok, a baj
csak az volt, hogy a mintegy ötven
vendégszurkoló örvendett csapatuk sikerének. A rendkívül alacsony színvonalú mérkõzésen igazából egyik csapat
sem érdemelt volna pontot, de a sors
és a foci olyan játék, hogy néha érdemtelenül is lehet elõrébb jutni. A gól
egyébként egy aránylag szép találat
volt, a súlypont-áthelyezéssel játékba
hozott, korábban a celli ifiben is játszó
H

CSAPAT

1. SOPRONI VASUTAS SE
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fiatal Varga Gergõ szépen csavarta a
kapu bal sarkába a labdát. Az amúgy
ezen a meccsen is jól védõ Tóth Jenõ
még tizenegyest is védett a második
félidõ közepén, de még ez sem hozta
meg a lelki többletet az egyenlítéshez.
A Répcelak így megõrizte tavaszi idegenbeli veretlenségét, mi meg folytattuk egész évi hazai mélyrepülésünket.
Apropó mélyrepülés, amire az õszi
nyolcadik hely után nem gondolt senki,
most már látható távolságba került a
kiesést jelentõ 14. hely a tabellán (2
pont), sõt a kiírás szerint 20 csapat esik
ki, tehát a hat csoport utolsó három helyezettjén túl a két legrosszabb 13. is.
Erre – úgy néz ki – jelenleg nem esélyes
a Bakony-csoport, de hát az ördög nem
alszik. Úgyhogy jó lesz beleerõsíteni,
úgyis most egy tuti sorozat következik,
idegenben a harmadik helyezett Hévíz,
aztán itthon a második Pápa, majd újra
idegenben az elsõ Sopron. Kíváncsi lennék, mekkora odds-ot adnának a fogadó irodák a celli kilenc pontra, de hát a
labda gömbölyû és a remény hal meg
utoljára, ahogy szokták volt mondani.
»DOTTO

Ligeti kispályás foci

23 16 4 3 49 17 32 52

2. LOMBARD PÁPA TERMÁL FC 23 15 6 2 48 19 29 51
3. HÉVÍZ FC

22 13 6 3 36 16 20 45

4. BALATONFÜREDI FC

23 12 5 6 36 16 20 41

5. MTE 1904

23 11 7 5 37 34 3 40

6. ZTE FC ZRT. II

23 11 4 8 44 36 8 37

7. SZOMBATHELYI HALADÁS

23 10 6 7 51 19 32 36

8. SÁRVÁR FC

23 10 5 8 34 25 9 35

9. LIPÓT SE - PÉKSÉG

23 8 5 10 36 33 3 29

10. B.TOMAJ-TAPOLCA FC

23 8 3 12 32 46 -14 27

11. CELLDÖMÖLKI VSE

23 7 6 10 35 36 -1 27

12. RÉPCELAK SE

23 7 5 11 30 39 -9 26

13. BÜKI TK

22 7 4 11 18 30 -12 25

14. CSORNAI SE

23 7 4 12 22 42 -20 25

15. MORELLO.HU VÁRP. BSK

23 3 2 18 19 52 -33 11

16. KŐSZEGI SK

23 2 0 21 15 82 -67 6

Javában zajlanak a IV. Városi Kispályás
Labdarúgó Bajnokság küzdelmei a
Vulkánsport Egyesület rendezésében a
Ligeti mûfüves pályán. A kedd koraeste zajló meccsek harmadik fordulója után két
csapat maradt 100%-os: a tavalyi bajnok
Áramütöttek és az elmúlt év bajnokságának bronzérmese, az ICON Hungary. Őket
követi az idei év meglepetéscsapata, a
Benkõ Fürdõszobaszalon hét ponttal, majd
a Szalai Szaki hat és a Szivacsok négy ponttal. Három három pontos csapat van: a
Merse Amigo, a Prakticell FC és a Litovel.
Három csapat nem rendelkezik még ponttal: az Esély SE, a DC Ördögei és a Csüggedés FC. A góllövõ tabellát Pécz Károly
(Áramütöttek) vezeti hat találattal, második Bodor Tibor (Icon Hungary) öt, harmadik-negyedik helyen négy-négy góllal
Kovács Balázs (Icon Hungary) és Mesterházi
Attila (Benkõ Fürdõszobaszalon) található.
»DOTTO

FELELÕS KIADÓ: Lengyel László • FELELÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Csuka László, Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Rozmán László, Takács Mária, Horváth Lajos (örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÕ: Nagy Antal (06 70/338-9880) • KAPCSOLAT: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. Telefon: 06 70/331-6948 E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu; ujkemenesalja@freemail.hu; ujkemenesalja@gmail.com • NYOMDA: Logomotív Kreatív Mûhely Kft. Szombathely • ISSN 0865-1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÕFIZETÉS VIDÉKRE: egy évre 1.440
Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll
módunkban elfogadni.
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Zenés retro kívánságmûsor
2011. május 2-án, hétfõn, 16.00 – 19.00 óráig a Tv-Cell csatornáján! Rádió a tévében! dalt kérni a retroinfo@freemail.hu címen lehet, vagy a mûsor napján 14.00 órától a 70/331-6948-as számon szóban
vagy sms-ben.
Válasszon dalt az alábbi 200-as listából, és kérje a retro kívánságmûsorban!
A mikrofonnál: Hömöstrei Pál.
ABBA: DANCING QUEEN
ABBA: Mama Mia
ABBA: MONEY, MONEY, MONEY
Adamo: Tombe La Neige
AFRIC SIMONE: Hafanana [radio]
Ákos Stefi: Mariguana cha-cha
Albano et Romina Power: Felicita
Apostol: Eladó, kiadó most a szívem
Apostol: Nem tudok élni nélküled
Apostol: Nincs szerencsém a szerelemben
Aradszky Lászlo: Annál az elsõ ügyetlen
csóknál
Aradszky Lászlo: Azzurro
Aradszky Lászlo: Isten véled édes Piroskám
Aradszky Lászlo: Nemcsak a húszéveseké a világ
Aradszky Lászlo: Pókháló az ablakon
Baccara: Yes Sir, I can Boogie
Barbra Streisand: Woman In Love
Beatles: A Hard Day’s Night
Beatles: Can’t Buy Me Love
Beatles: Let It Be
Beatles: Michelle
Beatles: Ob-La-Di, Ob-La-Da
Beatles: Things We Said Today
Beatles: Yellow Submarine
Beatrice: Gyere kislány, gyere
Bee Gees: Staying Alive
Bee Gees: Tragedy
Ben E. King: Stand By Me
Bergendy: Darabokra törted a szívem
Bergendy: Iskolatáska
Bergendy: Jöjj vissza, vándor
Bill Haley: Rock Around The Clock
Boney M: Rasputin
Boney M.: Brown Girl In The Ring
Boney M.: Daddy Cool
Boney M.: Ma Baker
Boney M.: River Of Babylon
Bonnie Tyler: It’s A Heartache
Celentano: Suzanna
Chris Isaak: Wicked Game
Chris Norman & Suzy Quattro: Stumblin in
Color: Féltelek
Corvina: Álmaidban
Cserháti Zsuzsa: Kicsi, gyere velem rózsát szedni
Cserháti Zsuzsa és Horváth Charlie: Száguldás,
Porsche, szerelem
Csinibaba: Élj vele boldogan
Csinibaba: Különös éjszaka
Csinibaba: Su-su bolondság
Csinibaba: Táskarádió
Darvas Iván: Várj reám
Del Shannon: Runaway
Delhusa Gjon: Ne légy szomorú
Delhusa Gjon: Nika Se Perimeno
Demis Roussos: Forever and Ever
Demis Roussos: My friend the Wind
Demjén Ferenc: Mikor elindul a vonat
Demjén Ferenc: Szabadság vándorai
Dobos Attila: A boldogságtol ordítani tudnék
Donna Summer: I Feel Love
Echo: Gondolsz-e majd rám
Elvis Presley: Jailhouse Rock
Elvis Presley: Tutti Frutti
Eruption: One Way Ticket
Fonográf: Az elsõ villamos
Gemini: Csavargóének
Gemini: Vándorlás
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Generál: Könnyû álmot hozzon az éj
Gianni Morandi: In Ginocchio da Te
Goombay Dance Band – Eldorado
Goombay Dance Band – Fly Flamingo
Gubik Mira: Bolyongok a város peremén
Harangozó Teri: Azok a szép napok
Harangozó Teri: Mindenkinek van egy álma
Herman’s Hermits: No Milk Today
Hernádi Judit: Soha se mondd
Hofi Géza: Próbálj meg lazítani
Hofi Géza és Koós János: Macska-Duett
Hungária: Csavard fel a szõnyeget
Hungária: Csókkirály
Hungária: Micsoda buli
Ihász Gábor: Elszáll a gondolatom
Ihász Gábor: Múlnak a gyermekévek
Illés: Az utcán
Illés: Kéglidal
Illés: Miért hagytuk, hogy igy legyen
Illés: Ne gondold
Illés: Oh, kisleány
Jerry Lee Lewis: Great Balls Of Fire
Jerry Lee Lewis: Johny B. Good
Johnny Cash: Sixteen Tons
Joy: Hello
Joy: Touch By Touch [maxi]
Joy: Valerie
Juventus: Véget ért egy fejezet
Kaoma: Lambada
Karel Gott: Lady Carneval
Kazal Lászlo: Egy Duna-parti csonakházban
Komár László: Halványkék szemek
Komár László: Húsz év múlva
Komár László: Mambo Italiano
Komár László: No Miss
Koncz Zsuzsa: Miszter Alkohol
Koós János: Kislány a zongoránál
Koós János: Micsoda nagyszerû dolog
Korál: Maradj velem
Korál: Hazafelé
Kovács Kati: Indián nyár
Kovács Kati: Mamy Blue
LGT: Szól a rádió
LGT: Egy elfelejtett szó
LGT: Embertelen dal
LGT: Engedj el
LGT: Gyere ki a hegyoldalba
M 7: Mert Minden Véget Ér
Magay Klementina: Almát eszem
Marót Viki: Például Te
Mary Zsuzsa & Dobos Attila: Nyári zápor
Máté Péter: Azért vannak a jó barátok
Máté Péter: Elmegyek
Máté Péter: Ez majdnem szerelem volt
Máté Péter: Most élsz
Metró: Kócos ördögök
Metro: Citromizû banán
Mike Oldfield: Moonlight Shadow
Mikes Éva: Engem nem lehet elfelejteni
Mikes Éva & Szántó Erzsi: Jó az álmodozás
Mungo Jerry: In The Summertime
Németh József: Kicsit szomorkás a hangulatom
Németh Lehel: Egyedül a tóparton
Németh Lehel: Melodie d’amour
Németh Lehel: O, serenella
Neoton Família: Kell, hogy várj
Neoton Família: Santa Maria
Neoton Família: Szia

Neoton Família: Vándorének
Omega: Gyöngyhajú lány
Omega: Ha én szél lehetnék
Omega: Petróleumlámpa
Omega: Régi csibészek
Osibisa: Sunshine Day
Ottawan: D.I.S.C.O.
Ottawan: Hands Up
Ottawan: T’ es OK
P. Mobil: Kétforintos dal
Patrick Hernandez: Born To Be Alive
Paul Anka: You Are My Destiny
Pink Floyd: Another Brick In The Wall Part II
Piramis: Szállj fel magasra
Poór Péter: Fekete vonat
Poór Péter: Utánam a vizözön
Presser Gábor: Arra születtünk
Putnoki Gábor: Csak a szépre emlékezem
Queen: Another One Bites The Dust
Queen: I Want To Break Free
Queen: Bohemian Rhapsody
Queen: Don’t Stop Me Now
Queen: Radio Ga Ga
Queen: We Are The Champions
Queen: We Will Rock You
Ray Charles: Hit The Road Jack
Ricchi e Poveri: Mamma Maria
Rod Steward: Sailing
Rod Stewart: Baby Jane
Rod Stewart: Da Ya Think I’m Sexy
Saragossa Band: Agadou
Scorpions: Wind of Change
Scorpions: Holiday
Scorpions: Send Me an Angel
Scorpions: Still Loving You
Shadows: Apache
Shadows: Johnny guitar
Simon & Garfunkel: The Sounds Of Silence
Skorpió: Így szólt hozzám a dédapám
Smokie: I’ll meet you at midnight
Smokie: Living next door to Alice
Sprint: Postakocsi
Stars On 45: Stars on 45 (medley)
Status Quo: In The Army Now
Status Quo: The Wanderer
Sweet: Fox On The Run
Szécsi Pál: Carolina
Szécsi Pál: Gedeon bácsi
Szûcs Judit: Tengertánc
Szûcs Judit: Zorba
The Archies: Sugar, Sugar
Uriah Heep: Lady In Black
Vámosi János: Csinibaba
Vámosi János: Hol van az a nyár
Vámosi János: Ne hagyd el soha
Village People: Y. M. C. A.
Ville Valo Feat Natalia Avelon: Summer Wine
Zalatnay Sarolta: Fák, virágok, fény
Zalatnay Sarolta: Hosszú forró nyár
Zalatnay Sarolta: Tölcsért csinálok a
kezembõl
Záray Márta és Vámosi János: Homokóra
Zorán: A szerelemnek múlnia kell
Zorán: Alszol a vállamon
Zorán: Apám hitte
Zorán: Egészen egyszerû dal
Zorán: Romantika

FELHÍVÁS

A BAKÓ TREX KFT.
celldömölki varrodájába

Varrógép
elektroműszerészt
keres
Jelentkezni a
95/421-791
telefonszámon lehet.

A Kemenesvíz Vízíközmű Kft. felhívja Celldömölk lakossága figyelmét, hogy Celldömölk Város Önkormányzata Kép-viselőtestületének 189/2010. (VII.8) sz. képviselőtestületi határozata
alapján 2010. augusztus 1-jétől a település folyékony hulladék
szállítását Celldömölk város közigazgatási területén (Celldömölk,
Celldömölk-Alsóság, Izsákfa) a Kemenesvíz Kft. a SárvárPannonvíz Kft-vel közösen végzi.
Az Önkormányzati rendeletben meghatározott díjnak megfelelően a folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos köz-szolgáltatás
díja 2.000 Ft + 25% Áfa/m3, így a szennyvíz szippantásért fizetendő díj összesen (bruttó) 2.500 Ft/m3 .
Közszolgáltatóként a tevékenység ellátása az alábbi módon történik: telefonon, vagy faxon történő megrendelés esetén 3 munkanapon belül a kért szolgáltatás elvégzésre kerül. Rendkívüli
helyzet esetében (pl. havária) a lehető legrövidebb időn belül
(hétvégén is) a helyszínre érkezik a szolgáltató gépjármű. A
hívószám: mobil: 30/3376-191, vezetékes telefon: 95/521-001,
fax esetében 95/320-249; 95/521-093. A szolgáltatás megrendelése levélben is történhet; a megrendeléseket ez esetben 9600
Sárvár, Ungvár u. 20. valamint a 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20. címre kell megküldeni. Továbbá e-mail formájában
a sarvar_pannon @inda-mail.hu vagy a kemenesviz@cellkabel.hu címre kérjük megküldeni.
Az ügyfélszolgálati iroda 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.
szám alatt üzemel: hétfőtől péntekig 9.00–16.00 óráig. 9600
Sárvár, Ungvár u. 20. ügyfélszolgálati iroda nyitva tartási ideje:
hétfőtől péntekig: 9.00–14.00 óráig.
A szolgáltatás elvégzése előtt minden esetben időpontegyeztetés történik.
A megadott vezetékes és mobil telefonszámok 24 órás (éjjelnappal) és a hét minden napján (szombaton és vasárnap is) a
diszpécser szolgálaton működnek.
»KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMÛ KFT.

VIRÁGPALÁNTA ELADÁS
a Városgondnokság
kertészetében
Celldömölk, Tó u. 2.

Munkanapokon:
7.30–9.30 óra és
13.30–14.30 óra között
• philea, cineraria, salvia, lobélia, tátika, petúnia,
illatos ternye, szúnyogriasztó virág, dália,
nyári viola, tatárvirág, csalánlevél
100 Ft
• krizantém
200 Ft
• kannavirág
300 Ft

SZESZFÕZDE VÖNÖCKÖN
Szeszfőzdénk felújított, 418 literes és
220 literes főzőüsttel folyamatosan
üzemel VÖNÖCKÖN.
Jó minőségű gyümölcscefréből, illatos és
zamatos pálinka előállításával – rövid
főzési határidővel – várjuk minden
kedves régi és új megrendelőnket!
Érdeklődni:
napközben a 06 20/337-1864, esti órákban a 95/485-001 telefonszámon lehet.

Tisztelettel meghívjuk
Önt és kedves családját

MACI CUKI
Celldömölk, Szomraky u. 2.
Tel: 06 30/237-6097

tartandó

FAGYIKERTÜNKET
MEGNYITOTTUK!

hagyományos, „C” kategóriás
2-es fogathajtó bajnokságunkra!

Saját készítésű főzött fagyival,
új ízekkel várjuk vendégeinket.

201 1 . május 22. ( vasárnap)

Celldömölk–Alsóságon

FIGURÁS NAGYMÉRETŰ TORTÁK
Star Wars, Hello Kitty, Kinder tojás... 3500 Ft

Helyszín: Celldömölk–Alsósági
Sportcsarnok mögötti focipálya .
A verseny kezdete: kb. 11.30.

ifj. Rozmán Ferenc és barátai

Szelet sütemények sokféle ízben 100–150 Ft

NYITVA TARTÁS
Hétfő: szünnap
Kedd–vasárnap: 8.00 órától 18.00 óráig

