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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
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Most búcsúzunk és elmegyünk…
Június 15-én hivatalosan is befejezõdött a 2010–2011-es tanév. Városunk általános iskoláiban június 18án tartották az évzáró ünnepélyeket, és
búcsúztatták a ballagó nyolcadikosokat.

ket. A ballagási igazgatói beszéd elhangzása után a hagyományoknak
megfelelõen a nyolcadikosok léggömbjei repültek a levegõbe.

A mûvelõdési központ elõtti téren tartott városi ballagás kezdetén a Városi
Általános Iskola táncstúdiójának elõadását követõen Fehér László polgármester mondott köszöntõ beszédet.

Minden diák álma egész tanévben,
hogy eljöjjön az a pillanat, amikor végre az igazgató kimondja az áhított mondatot: „a 2010/2011-es tanévet lezárom.” Már a június 15-e esti szerenádon is, de a szombaton délelõtt 9 órakor kezdõdõ ballagáson azonban néhány nyolcadik osztályos leány könynyezõ szemébõl azt lehetett kiolvasni,
hogy õk még szívesen maradnának, és
fájó szívvel hagyják itt iskolájukat.

A BALLAGÓK VÉGIGVONULTAK A SZÉCHENYI UTCÁN

A Városi Általános Iskola alsósági tagiskolájában is a nyolcadikosok búcsúztatásával vette kezdetét a ballagással
egybekötött tanévzáró ünnepély.

FEHÉR LÁSZLÓ POLGÁRMESTER KÖSZÖNTÖTTE NAGY MÁRTA ÉS JANKÓ
ZOLTÁNNÉ PEDAGÓGUSOKAT NYUGDÍJBA VONULÁSUK ALKALMÁBÓL

A SZENT BENEDEKBEN IS FELSORAKOZTAK A BALLAGÓK

A nyugdíjba vonuló tanárok (Jankó Zoltánné és Nagy Márta) köszöntése után
két, már hosszú évek óta nyugállományban levõ pedagógus: Lenner Józsefné és Ferenczy Andrásné vehette át
aranydiplomáját.
AZ ALSÓSÁGI TAGISKOLA NYOLCADIKOSAINAK BALLAGÁSA

A hetedik osztályosok rövid verses
mûsorral készültek ballagó társaik búcsúztatására, majd a nyolcadikosok köszöntek el dallal iskolájuktól, tanáraiktól,
egymástól. Horváth Csabáné megbízott
tagintézmény vezetõ ünnepi beszédében köszönetét fejezte ki a szülõk, tanulók felé az iskola átépítése idején nyújtott segítségükért, majd a jutalomkönyvek, oklevelek átadása következett.
FERENCZY ANDRÁSNÉ ÉS LENNER JÓZSEFNÉ ARANYDIPLOMÁJUKAT VETTÉK ÁT

Danka Adél igazgató értékelte a lezárult
2010–2011-es tanévet, és ismertette a
kitûnõ tanulmányi eredményt elért, illetve a különbözõ rangú és szintû versenyeken kiemelkedõ eredményt teljesítõ tanulók névsorát. A búcsúzások sorában elsõnek az elsõ osztályosok köszöntötték ajándékkal a ballagókat,
majd a hetedik évfolyam búcsúzott tőlük versekkel. Az énekkar mûsorát követõen a négy nyolcadik osztály vett
búcsút és köszöntötték osztályfõnökei-

Elõször a hetedik osztályosok vettek búcsút az ünnepeltektõl Kovács Alíz és
Mód Marcell személyében. A ballagók
nevében Rozman Vivien köszönt el, aki
felidézte a derûs és nehéz pillanatokat.
Megköszönte az odafigyelést és a gondoskodást pedagógusaiknak és szüleiknek. Majd Klatz Norina szavalata következett, amelybõl érezni lehetett a meghatódottságot a búcsúzás miatt. A szülõk nevében Simonné Erdélyi Mónika
köszönte meg az iskola oltalmazó szerepét, amely ezután már nem védi
gyermekeiket. Czupor Attila igazgató
beszédében arra figyelmeztette a fiatalokat, hogy mindig igyekezzenek megtalálni azt a helyet, amelyet Isten szánt
nekik, és mindig legyenek jóban önmagukkal, mert ezt a „csomagot” mindenhová magunkkal visszük.
Az énekkarosok szép búcsúdala után
Nagy Péter plébános mondott néhány
tanévzáró gondolatot.
Az évzáró menetében a versenyeredmények felolvasása és a jutalomkönyvek kiosztása következett. Majd minden
osztály saját osztályfõnökével visszavonult, hogy a tanulók átvehessék az éves
munka megérdemelt gyümölcsét, a bizonyítványt.
»REINER ANITA
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Megszaporodtak a temetõi lopások
Többen jelezték a város lakói közül,
hogy megszaporodtak a lopások az
utóbbi idõben a celldömölki temetõkben. Mit tehetünk, hogyan védekezhetünk ez ellen? Bakó Istvánt, az önkormányzati temetõt kezelõ Városgondnokság igazgatóját és Erõss Elemér r.
alezredest kérdeztük.
Bakó István: – Hozzánk is érkeztek ilyen
jelzések. Rendõrkapitány Úrral telefonon felvettem a kapcsolatot, kértem,
gyakrabban járõrözzenek a temetõk
környékén. A Városgondnokság kezelésébe két temetõ, a celldömölki új és az
izsákfai temetõ tartozik. Az új temetõ
önkormányzati tulajdonban van, az
izsákfai esetében pedig az egyház és
az önkormányzat megállapodott a kezelésrõl. 2009-ben a város és a történelmi egyházak megállapodtak abban,
hogy a Városgondnokság a közmunkaprogram keretében év végéig, majd a
2010-es évben szintén a délelõtti órák-

ban temetõi felügyeletet biztosít:
Celldömölkön és Alsóságon egy-egy
fõt. Reggelente õk nyitották a temetõket, ott voltak délután fél kettõig,
majd este jelképesen õk zárták a kapukat. Feladatunk volt továbbá a gondozatlan sírok lekaszálása, a fõbb utak
gyomtalanítása, illetve a füves területek kaszálása is. A közmunka-program
idõközben megváltozott, idén már
egész álláshelyre vetítve lényegesen
kevesebb ember foglalkoztatására van
mód. A történelmi egyházak képviselõivel Alsóságon kötöttünk egy magállapodást, hogy idén díjazás ellenében
évente háromszor lekaszáljuk a füvet.
Celldömölkön nem érkezett ilyen irányú megkeresés, illetve az izraelitáktól
kaptunk egy komoly fûkaszát, ennek
„ellentételezéseként” kaszáljuk a zsidó
temetõkben a füvet. Jelenleg nincs temetõ õrzés, korábban is csak délelõtt
volt, délután sosem, de meggyõ-

zõdésem, hogy a lopások elszaporodásának nem ez az oka. Egy-egy fõ, aki
városrészenként a temetõkben dolgozott, nem jelentett komoly elrettentõ
erõt, ha akarták, könnyen kifigyelhették, kijátszhatták.
Erõss Elemér r. alezredes: – A temetõi
lopásokról tudomásunk van, annak ellenére, hogy hivatalos eljárás nem indult,
hiszen feljelentést senki nem tett. A lopások leginkább vágott virágra és a sírkertekbe kiültetett növényekre vonatkoznak, tehát inkább kegyeleti értékük
van, mint valós. Mivel informális úton
van tudomásunk róla, gyakrabban járõrözünk, és a polgárõrség is éberebben
figyel. Ezúton szeretném megragadni az
alkalmat, hogy felhívjam a lakosság figyelmét, ha gyanús mozgást észlelnek
a temetõben, akár névtelen bejelentést
is tehetnek, csak hívják a 107-et vagy a
helyi rendõrkapitányság számát a
95/420-073-as telefonszámot. Ez azért
lenne fontos, hogy rajtakaphassuk a tolvaj(oka)t a garázdaságon.
»LA

Jöttek, láttak, tovább dübörögtek
Egyre nagyobb a népszerűsége a motoros túráknak, találkozóknak. Látványnak sem volt utolsó a június 17-én a
délelõtti órákban a város fõutcáján végigdübörgõ chopperek, sport- és túramotorok összképe. A járművek árasztották magukból a kipufogófüst egy
jellegzetes szagát: a szabadság illatát.
A vasparipák nyergében német, olasz
és angol motorosok ültek, akik az Iron
Horses MC klubtagjaiként érkeztek vá-

rosunkba egy éjszakára, a Vasvirág
Hotelben megszállva. A vaslovasok
Németországból indultak útnak, egyhetes túra keretében portyázva az országutakat. A celldömölki rövid pihenõ
után a motorosok úticéljuk elérése érdekében folytatták a kilométerek
legyõzését, közeledve a szalkszentmártoni motoros találkozó rock and roll
partijához.
»VZS

Diákolimpiai gyõztes

A Szent Benedek iskolában évrõl évre
nagyobb népszerûségnek örvend a sakk
az alsósok körében. Ennek gyümölcse
az idei eredmény: mind a lányok, mind
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a fiúk csapata a megyében a legjobbnak bizonyult. A fiúcsapat az Országos
Diákolimpián 3. lett. A csapatok tagjai:
Nagy Natália, Lenner Luca és Bándoli
Bianka, illetve Czupor Attila, Piri Tamás,
Galovich Máté és Pethõ Botond.
Május utolsó hétvégéjén rendezték
meg Debrecenben az Országos Sakk
Diákolimpiát, ahol a megyék legjobbjai
csaptak össze. A nyolcfordulós versenyt korcsoportjában a celldömölki
Szent Benedek iskola 4. osztályos tanulója, Czupor Attila nyerte. A Szent
Benedekes csapat országos harmadik
helye után ismét egy kiemelkedõ siker
öregbíti a katolikus iskola hírnevét.

Celli fogaton a Szent Korona

2011. június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján ifj. Rozmán Ferenc a
Szent Korona felszentelt teljes jogokkal
felruházott másolatát kísérte a fogatán
Sárváron.
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Jubileumi közgyûlést tartott a Baráti Kör
A Kemenesaljai Baráti Kör tagsága június 4-én tartotta évi rendes tavaszi közgyûlését. A szervezet életében jelentõs
az idei év, hiszen fennállásuk huszonöt
éves évfordulóját ünneplik. A jubileumi
közgyûlés kezdetén Pálné Horváth
Mária alelnök köszöntötte a kör tagjait,
majd dr. Zsiray Ferenc elnök szólt az elmúlt negyed századról, és ajánlotta a
megjelentek figyelmébe a huszonöt
éves évfordulóra létrehozott mini kiállítást, mely fotók által foglalja össze az
egyesület utolsó öt évét. Fehér László
polgármester a város és a kistérség környékét érintõ fejlesztéseket, beruházásokat ismertette, így a városmag-rehabilitáció, a Vulkánpark-projekt, a középiskolák összevonása és a kórház helyzete került említésre. Dr. Kósa András
tiszteletbeli elnök felszólalása után a
baráti kör által kiírt Jónás–Szente pályázat eredményeit hirdették ki, és gazdára talált a két „Év diákja” cím is. Az idei
évben huszonnyolc pályázó harminchat
pályamûvet adott be, a tudomány, irodalom, népmûvészet, képzõmûvészet
és egyéb alkotói kategóriákban. A
Berzsenyi Dániel Gimnázium öregdiákjaiból álló baráti kör tagjai elsõ tanáraik emlékének adózva „Velük kezdõdött” címmel életrajzi könyvet jelentettek meg, mely az 1946 és 1953 között

LÁSZLÓ ATTILA ÁTVESZI A DÍJAT DR. ZSIRAY FERENCTÔL

az intézményben tanított pedagógusok
életérõl szól (a kötet megvásárolható a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központban).
Az új kiadványt dr. Horváth Jenõ szerkesztõbizottsági tag ismertette. Az ünnepi közgyûlésen Németh Kitti és Döbrönte László verssel, Fülöp Kinga pedig
zenével mûködött közre. A baráti kör
tagjai az ülés második, hivatalos részében az õsszel esedékes tisztújításról és
jövõbeni terveikrõl tanácskoztak.
A Jónás–Szente pályázat eredményei:
Tudomány: I. hely: Döbrönte László
(Berzsenyi Dániel Gimnázium 9. H), különdíj: Vajda Milán 12. A, Nagy Tibor
12. H, Hencz Zsófia 13. N (Berzsenyi
Dániel Gimnázium).

Irodalom: I. hely: Jakus Melánia (Berzsenyi Dániel Gimnázium 11. H), II.
hely: Németh Kitti (Berzsenyi Dániel
Gimnázium 12. N), III. hely: Varga Alexandra (Berzsenyi Dániel Gimnázium
10. H), különdíj: Leitner Veronika 12. H,
Sipos László 9. H (Berzsenyi Dániel
Gimnázium).
Népmûvészet: I. hely: László Attila
(Celldömölki Mûszaki Szakközép- és
Szakiskola).
Egyéb alkotói kategória: I. hely: Hegedûs Klára (Berzsenyi Dániel Gimnázium
12. H), II. hely: Gadácsi Júlia (Berzsenyi
Dániel Gimnázium 9. H), III. hely és különdíj: Gombor Enikõ (Mûszaki Szakközép- és Szakiskola 11. A).
Képzõmûvészet: I.hely: Kozári Melinda
(Mûszaki Szakközép- és Szakiskola 10.
A), II. hely: Leitner Veronika (Berzsenyi
Dániel Gimnázium 12. H), III. hely:
Németh Kitti (Berzsenyi Dániel Gimnázium 12. N), különdíj: Hegedûs Klára
(Berzsenyi Dániel Gimnázium 12. H)
Sali Dávid (Berzsenyi Dániel Gimnázium 8. H), Horváth Szimonetta (Mûszaki Szakközép- és Szakiskola 10. B).
Az év diákja: Gadácsi Katalin (Berzsenyi
Dániel Gimnázium 12. H), Rába Mátyás
(Mûszaki Szakközép- és Szakiskola 13.
évfolyam).
»REINER ANITA

„Nem, nem, soha!” – Trianoni megemlékezés
91 évvel ezelõtt, 1920. június 4-én írták alá a trianoni békediktátumot. A
történelmi Magyarország megcsonkítását eredményezõ eseményrõl minden évben megemlékeznek városunkban is.
A Kemenesaljai Trianon Társaság, az
Alsósági Életfa Egyesület, a Ság hegyért Alapítvány, valamint a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár idén az évforduló napján
rendezett ünnepi megemlékezést a
Ság hegyi Trianoni emlékmûnél. A
rendezvény szónoka Kovács Ferenc országgyûlési képviselõ, a Vas Megyei
Közgyûlés elnöke volt, aki beszédében
az 1920. június 4-i veszteségre emlékezett, és annak mai üzenetét taglalta. A haladás, fejlõdés záloga a belsõ
összetartozás, összetartás, ahogy Köl-

csey Ferenc is erre biztatta a magyarságot 1933-as írásában: „Nemzeti
fény a cél, hogy elérd, forrj egybe magyar nép!” A rendezvényen dalokkal
közremûködött a Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör Hagyományõrzõ Egyesület, valamint Horváth
Béla tárogatózenével. Bartha István
tolmácsolásában Reményik Sándor:
Úgy fáj minden címû verse hangzott
el, Vitéz Juhász Antal pedig Arany
György: Üzenet Erdélybe címû költeményét szavalta el.
A jelenlevõ intézmények, pártok és
civil szervezetek képviselõi elhelyezték a tisztelet és emlékezés koszorúit
a trianoni emlékmûnél, majd a rendezvény végén zárszót mondott Heim
Géza, a Kemenesaljai Trianon Társaság
elnöke.
»RA
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Ahol a minõség a fõ szempont
A Swietelsky Vasúttechnika Kft. önálló
vasút-, mély és magasépítõ társaság, a
Mávépcell Kft. utódaként 2008-ban
alakult és az ausztriai Swietelsky
Baugesellschaft m. b. H. tulajdonát képezi. A társaság mûködésérõl, munkáiról, terveikrõl beszélgettünk Homlok
Zsolttal, a cég ügyvezetõ-igazgatójával.

»Mi a fõ profiljuk?
– Fõ profilunk, mint ahogy a társaság
neve is jelzi, a vasúti pályaépítés és
karbantartás. 2009 óta viszont már
nem csak pálya-rehabilitációs munkákat végzünk, hanem fõvállalkozói formában olyan többmilliárdos projektek
irányítását és kivitelezését végezzük,
ahol a pályaépítés mellett a biztosítóberendezési, felsõvezeték-építési és
valamennyi kapcsolódó szakági feladat
elvégzését és koordinálását is végezzük. Azt is el kell mondanom, hogy az
új, európai színvonalú nagygépes vasútátépítõ technológiák alkalmazása
nyomán a Swietelsky Vasúttechnika
Kft. éllovassá vált a magyarországi vasútépítési ágazatban. A fentieken kívül
foglalkozunk még saját kivitelezésben
híd- és mûtárgyépítéssel, útátjárók átépítésével, magasépítéssel, valamint
acél- és fémszerkezetgyártással.
»Hány alkalmazottat foglalkoztatnak?
– Kb. 250 fõ a teljes alkalmazotti és fizikai dolgozók létszáma.
»Nagyon jó a szakember-ellátottságuk…
– Azokban a munkákban, ahol konzorciumi partnereinkkel együtt vasútépítési nagyprojektek kivitelezését végezzük, túlnyomó részt a mi társaságunk
látja el a projektek mûszaki vezetését.
Társaságunkban sok a jó szakember. Ez
azt jelenti, hogy 55 megfelelõ szaktu-
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dással rendelkezõ mérnökünk van, de
õk nem lennének elegendõek szakképzett technikusok és szakemberek nélkül, akik szintén sok éves tapasztalattal
rendelkeznek a kivitelezés területén.
»Milyen nagyobb volumenû munkáik
vannak folyamatban?
– Befejezéshez közeledik egy közel 28
milliárd forint értékû beruházás, a
Sopron–Szombathely–Szentgotthárd
vasútvonal rehabilitációja. Ebben a
munkában társaságunk konzorcium vezetõként van jelen. 2009 õsze óta dolgozunk a Székesfehérvár–Tárnoki projekten, melynek kivitelezési munkálatai
2012 végéig fognak tartani. A múlt hónapban írtuk alá a Záhony II. széles
nyomtávú pálya kivitelezési szerzõdését
14,5 milliárd forint értékben, melynek
munkái az elmúlt hetekben kezdõdtek.
Még két nagyobb közbeszerzési beruházás eredményét hirdették ki az utóbbi hetekben: a Szajol–Kisújszállás és a
Kisújszállás–Püspökladány. A egyik
nyertes pályázatban társaságunk mint
konzorciumvezetõ, a másikban mint
konzorciumi tag vesz részt. A két projekt együttes értéke 100 milliárd forint.
»Mennyire elégedett a cég mûködésével?
– A tavalyi évet sikerrel zártuk, eredményes évet tudhatunk magunk mö-

gött, emellett megtöbbszöröztük az árbevételünket az elõzõ évekhez képest.
Szeretnénk ezt a vállalati nagyságrendet tartani és építési technológiában
továbbfejlõdni. Ezt a munkát egy korszerû rugalmas vállalati szervezettel lehet lekövetni, jelenleg ennek kialakításán dolgozunk. A vállalat vezetõjeként
sosem lehetek 100%-ban elégedett.
Amennyiben ezt tenném, úgy a piac
törvényei érvényesülnének.
»Milyen referencia-munkákkal büszkélkedhetnek?
– Befejezett referenciáink: Gyõr állomás,
a Cegléd–Szolnok szakasz átépítése,
meghatározó munkánk volt tavalyelõtt
a Zalalövõ–Zalaegerszeg–Bagod szakasz,
tavaly végeztünk a Záhony I. projekttel,
ahol 17 km pályaszakaszt sikerült széles
nyomtávban átadnunk, a napokban kerül átadásra a GYSEV Zrt. kezelésében
lévõ, 110 km hosszú Sopron–Szombathely–Szentgotthárd–országhatár pályaszakasz.
»Sok pályázaton nyertek...
– Igen, munkáink nagy részét pályázatok útján nyerjük. Nagyon érdekes üzletág a miénk: elmondható, hogy az
utóbbi 20 évben nagyon kevés beruházás zajlott az ágazatban. Az Európai
Unióhoz való csatlakozásunknak és az
EU támogatásoknak köszönhetõen, az
elmúlt években megnövekedett a vasúti beruházások száma és nõtt a beruházások értéke. Úgy tûnik, a vasúti
szállítás újra virágzásnak indul, és
megéri beruházni az ágazatban. Öszszegzésként elmondanám, hogy térségi szinten mindenképp, de országos
szinten is piacvezetõ társaság a Swietelsky Vasúttechnika Kft. Köszönhetõ ez
a személyi állományunknak, és annak
a komoly technológiai háttérnek, amit
az anyavállalat biztosít számunkra. Ezzel együtt nem könnyû a hazai piaci viszonyok között versenyben maradni,
felvenni a versenyt azokkal a cégekkel,
akik esetleg a minõség rovására képesek alacsonyabb árszinten vállalkozni.
A mi társaságunk alapelve a minõség.
A fejlettebb uniós országokban már elfogadott az a nézet, hogy hosszabb
távra terveznek: éppen ezért a jobb
minõségû alapanyagokat részesítik
elõnyben és az alkalmazott technológiák esetében is a minõség kerül elõtérbe. Az általunk kivitelezett létesítmények élettartama minimum 30 év.
Fontos, hogy szerzõdéses teljesítésünknél ezt figyelembe vegyük. Mi ezt
kínáljuk megrendelõinknek, és bízunk
abban, hogy a magyar piacnak is egyre inkább ez válik fontossá.
»LOSONCZ ANDREA
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» OKTATÁS

Nevelési tanácsadó is mûködik a Városi Általános Iskolában
A Celldömölki Városi Általános Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a
kistérség legnagyobb iskolája, mely
nemcsak az ide járó gyermekek nevelését és oktatását, de a kistérség öszszes fejlesztésre szoruló tanulójának az
ellátását is felvállalta. Az idei évtõl
Nevelési Tanácsadóként is mûködõ intézményegység vezetõjét, Joó Veronikát kértük meg, mutassa be a szakszolgálatnak a kistérség egészére kiterjedõ mûködését, múltját, jelenét, a
jövõbeli elképzeléseket és az intézményben folyó pedagógiai-fejlesztõ
munka lényegét.

»Felvázolná idõrendben a szakszolgálat
fejlõdését?
– Szakszolgálatunk a 2005-ös év elején
alakult. A városban és környékén dolgozó logopédusokat az akkori Gáyer
Gyula Általános Iskolába helyezték át,
intézményegységként csatlakoztunk az
iskolához. Elõször a logopédia és a
gyógytestnevelés feladatait vállaltuk
fel. Ekkor kezdõdött el a kistérségi logopédiai munka összehangolása. A
2005/2006-os tanévet már munkaközösségként kezdtük. Az adatok alapján
a tanévben 282 gyermek logopédiai terápiáját végeztük el és a gyógytestnevelés ellátása is beindult. A 2006/
2007-es tanévben a 3,5 álláshelyen két
szakember dolgozott. Talán ekkor voltunk a legnehezebb helyzetben: a Gáyer Gyula Általános Iskola fejlesztõ pedagógusai, valamint más pedagógusok
és logopédusok megbízási szerzõdésekkel látták el a feladatokat. Ugyanígy
volt a gyógytestneveléssel is. A 2007/
2008-as tanévben ellátási területünk 24
településre csökkent a kistérségben.
Akkor már 339 gyermeket láttunk el. A
gyógytestnevelés foglalkozások megszervezése igény szerint azokon a településeken történt, ahol voltak orvosi
igazolással rendelkezõ rászoruló gyermekek, ill. a szülõk is igényelték az ellátást. Ebben a tanévben a testülettõl
engedélyt kaptunk arra, hogy a 3,5 logopédus státusz helyett ezentúl öt
fõállású logopédussal szervezzük meg a
kistérségi ellátást. A 2008/2009-es tanévben nevünk Egységes Pedagógiai
Szakszolgálatra módosult. Újra csökkent
az ellátandó települések száma, 22 település óvodáiban és iskoláiban láttuk
el feladatainkat. A tanévben összesen
406 óvodás és általános iskolás gyermekkel foglalkoztunk. A gyógytestnevelést nyolc órában szerveztük meg, 97

gyermek kapott ellátást. A tanév második felében álláshirdetésünkre jelentkeztek logopédusok, úgy tûnt, mind az
öt álláshelyet be tudjuk töltetni.
Eközben azonban egyre erõsebb volt a
kistérségi települések részérõl az igény,
hogy a szakszolgálati ellátás keretében
pszichológus is dolgozzon a kistérségben. Ezért olyan megoldás született a
képviselõ-testület részérõl, ami a logopédiai ellátásnak nem kedvezett ugyan
– hisz egy álláshelyet elvettek errõl a
szakfeladatról –, de a távlati célokat (a
nevelési tanácsadás szakfeladatának
felvételét) támogatta. A logopédián
megszüntetett egy álláshelyre pszichológus státuszt engedélyeztek a döntéshozók. Mivel akkor még nem voltunk
nevelési tanácsadó, csak iskolapszichológusi állást hirdethettünk meg. Bár ezt
azonnal megtettük, a következõ tanévet még pszichológus szakember hiányában, egy pszichopedagógussal kezdtük meg. A gyógytestnevelés ugyanúgy
nyolc órában zajlott, rendkívül magas
létszámmal, összesen 163 fõvel. A pszichológiai ellátás megszervezése sok fejtörést okozott. Az elsõ nehézség a szakemberhiány volt, de a pszichopedagógus, akivel ideiglenesen megkezdtük a
munkát, lelkesen várta a feladatokat. A
másik probléma az volt, hogy iskolapszichológusi hálózatot a törvényi elõírások szerint csak nevelési tanácsadó
mellett lehet megszervezni. Ezért az ellátásért nem is jár kistérségi kiegészítõ
normatíva. Az ellátást a kistérség iskoláiban kezdtük el. Kolléganõnk foglalkozott a beilleszkedési zavarok feltárásával, tanácsadást nyújtott szülõknek,

szükség szerint konzultált a pedagógus
kollégákkal, mentálhigiénés beszélgetéseket vezetett szülõkkel, gyermekekkel, tanulási zavarok terápiájában is
részt vett. A tapasztalatok szerint az intézmények többségében pszichoterápiás ellátásra lett volna inkább szükség,
hisz a tanulási-magatartási nehézségek
felismerését eddig is jól végezték a helyi gyógypedagógusok, fejlesztõ pedagógusok. Egyre több szülõ érdeklõdött a
gyógytestnevelés szolgáltatás iránt, hisz
rengeteg a tartáshibás gyermek napjainkban. A 2010/11-es tanévtõl a bobai,
a vönöcki, a kenyeri oviban is elindult a
fejlesztés.
»Múlt év szeptemberétõl nevelési tanácsadóként is mûködnek. Milyen régi
és új feladatokat ró ez a szakszolgálat
munkatársaira?
– Elsõsorban szeretném megemlíteni,
hogy a tanácsadós tevékenység elindításához szükségünk volt pszichológus
szakemberre, akit meg is találtunk a
folyamatos álláshirdetéseknek köszönhetõen. Emellett engedélyt kaptunk
egy fõ fejlesztõ pedagógus státusz létesítésére. Ezt az álláshelyet is sikerült
betöltenünk. Régi feladataink közül a
logopédiai ellátásban a csoportok kialakítását az elõzõ tanév végén felvett
ötéves szûrõvizsgálatok alapján végeztük. A logopédiai ellátást a kistérség
összes óvodájában és iskolájában szakszolgálatunk biztosítja. Az idei tanév
elsõ félévében összesen 170 gyermeket látunk el. A nevelési tanácsadós tevékenységünket a nagycsoportos gyermekek iskolaérettségi szûrõvizsgálataival kezdtük a tanév elsõ két hetében.
Ezután megkezdõdtek a pszichológiai
tanácsadások és terápiák, a fejlesztõ
foglalkozások és a szakértõi vizsgálatok. A vizsgálatokat minden csütörtökön helyben, az iskolában végezzük. A
mai napig 53 gyermek szakvéleményét készítettük el. 13 gyermeknek javasoltunk egyéni vagy csoportos pszichológiai terápiát. Erre az ellátásra akkor kerülnek be a tanulók, ha a szülõk
úgy döntenek. A döntés rajtuk áll, kötelezni nem tudjuk õket.
»Milyen tervekkel készülnek a következõ tanévre?
– A továbbiakban szeretnénk az iskolapszichológiai ellátást újra elindítani,
amennyiben lehetõségünk nyílik rá.
Terveink között szerepel a pályaválasztási tanácsadás szakfeladatának ellátása is.
»TAKÁCS M. TÜNDE
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Az „intelligens iskola” Ostffyasszonyfán

Ostffyasszonyfán 2011. június 15-én a
gyermeknapi programok keretében vehették birtokukba, próbálhatták ki a tanulók Az „Intelligens iskola” feltételeinek megteremtése az ostffyasszonyfai
közoktatási mikrotérségben címû pályázaton elnyert interaktív táblákat és

IKT eszközöket. A forrást az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból és a
Magyar Köztársaság költségvetésébõl a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program biztosította. Az iskolában négy
tanteremben helyeztek el interaktív
táblát és a számítástechnikai szaktanterem eszközei is megújultak. A program legnagyobb érdeklõdéssel várt része az interaktív tananyag és tábla bemutatása és használata volt. A tanulók
izgatott lelkesedéssel várták, hogy
egy-egy tananyag feldolgozása milyen
változatos és játékos feladatok segítségével valósul meg. A szerzett tapasztalataikról, véleményükrõl egy kérdõív
kitöltése kapcsán nyilatkozhattak. A
gyermeknap további részében vidáman, önfeledten játszottak, csúszkáltak
ugrálóváron, sétakocsikáztak a faluban.

Felnõtt bábcsoport alakult

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár legújabb mûvészeti csoportja
a felnõtt bábcsoport, mely a tavasszal
alakult. Vezetõjük Nagy Márta, aki elmondta, hogy a lelkes felnõttek felnõtteknek szóló darabokat mutatnak be
elsõsorban. Elsõ produkciójukkal a szín-

házi évad utolsó elõadását követõ partin mutatkoztak be, ahol a Csábítás
címû, a Je T’aime zenéjére elõadott darabbal léptek fel, amelyben UV-technikát és tárgyjátékot alkalmaznak. Próbákat a KMKK-ban tartanak. Második
elõadásuk a Vulkán fürdõ rendezvényén, az éjszakai fürdõzésen lesz július
1-jén. Ezt követi július 5-én, szintén a
fürdõn egy szereplés az Apáczai Kiadó
felkérésére, amelynek keretén belül
bemutatják a már hagyományosnak
számító Strucc-showt is. A felnõtt bábcsoport neve: Ultra Violák. A felnõtt
bábcsoport tagjai: Körmendi Péterné,
Dr. Pörneczi Károlyné, Jankó Zoltánné,
Benkõ Lilla, Tarczi Szilvia, Kovács-Dávid
Adél, Németh Ilona és Hajdu Eszter.
»LA

Vulkán Futball Fesztivál
Elkészült a nyolcadik alkalommal megrendezendõ fesztivál forgatókönyve.
Június 24-én, pénteken 16.00-kor kezdõdik a torna a 35 év feletti öregfiúk négycsapatos tornájával, amit 18.00-tól az 50 év felettiek meghívásos tornája színesít. Június
25-én már igazi nagyüzem lesz, reggel 8.00-tól indul a 10 csapatos Old Boys torna a
mûfüves pályákon és a szintén 10 csapatos nõi torna a füves edzõpályán. Mindkét
tornán dél körül lesznek a döntõ mérkõzések, melyeket az eredményhirdetések követnek majd. Délután kettõtõl startol a felnõtt amatõr csoport 15 együttessel, három
csoportban, három pályán egyidejûleg. A legjobb nyolc mezõnyétõl egyenes kieséssel folytatódik a küzdelem, a döntõ este 7 óra körül lesz. Vasárnap, június 26-án 9.00tól kerül sor a profik küzdelmére (a csapatokban bármennyi, bármilyen bajnokságban igazolt játékos is szerepeltethetõ). Itt is 15 csapat részvétele várható, a három
csoport küzdelmei egyidejûleg zajlanak majd. A nyolc között jönnek a ki-ki meccsek,
a döntõre négy óra körül kerül sor.
A fesztiválhoz jó szurkolást és jó szórakozást kívánnak a rendezõ egyesületek a
VulkánFesztivál Egyesület és a VulkánSport Egyesület.
»DOTTO
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» APRÓHIRDETÉS
Celldömölk–Alsóságon 120 m2-es, összkomfortos, kertes családi ház garázzsal
és melléképületekkel eladó. Tel: 06
70/453–4447.
Celldömölkön, a Mikes utcában, parkosított környezetben I. em. erkélyes, 72
m2-es, 3 szobás lakás megkímélt, szép
állapotban eladó. Irányár: 13 millió Ft.
Tel: 06 20/ 3978–439.
Celldömölk–Alsóságon tetõteres négyszobás családi ház eladó. Lakást első
emeletig beszámítok.
Tel: 06 30/4542-905.
Celldömölk városközpontjában I. emeleten, 3 szobás lakás kiadó vagy eladó.
Tel: 06 30/2438-876.
Celldömölkön, a Csokonai utcában háromszobás, gáz- és fatüzelésû kazánnal ellátott, 2 garázsos, kertes családi
ház sürgõsen eladó.
Celldömölkön, a Bocskai utcában 4
szobás, nappalis, tetõteres, 2 garázsos, családi ház parkosított telekkel
igényesnek eladó.
Ugyanitt: 200 m2 lambéria 700 Ft/m2,
lécek, deszkák, ajtók, ablakok, 3-as
zsaluajtók, 2-es zsaluajtók olcsón eladók.
Tel: 06 95/421-199, 18 óra után.
Celldömölk központjában 50 m2-es,
központi fûtéses II. em. lakás eladó.
Tel: 06 30/418-1771.
Tokorcson új építésû, tetõteres, családi
ház eladó. Minimális ráfordítással beköltözhetõ. Gáz- és fatüzelésû központi fûtéses, 122 m2 alapterület+60 m2
tetõtér. Irányár: 16,5 millió Ft.
Tel: 06 70 /2200-223.
Celldömölkön, a Gábor Áron utcában
1,5 szobás lakás hosszú távra kiadó.
Tel: 06 30/460-2337.
3500 darab, a volt polgármesteri hivatalról származó bontott cserép 20
Ft/db áron eladó. Érdeklõdni a polgármesteri hivatal titkárságán (Celldömölk, Városháza tér 1. szám) lehet.
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» PROGRAMAJÁNLÓ
• június 24. (péntek), 21.00 óra –
Petõfi Sándor: Tigris és hiéna. PREMIER. Helyszín: bencés rendház udvara (volt polgármesteri hivatal).
• június 25. (szombat), 21.00 óra –
Petõfi Sándor: Tigris és hiéna. Helyszín: bencés rendház udvara (volt
polgármesteri hivatal).
• június 26. (vasárnap) 18.00 óra –
Felfüggesztve... – pillanatok a Soltis
Lajos Színház életébõl. Benkõ
Sándor fotómûvész kiállításának
megnyitója. Helyszín: KMKK
elõcsarnok. A kiállítás július 10-ig
tekinthetõ meg.
• július 1. (péntek) 20.00 óra –
Zenés terasz „Nyáresti harmonikaszó”. Közremûködnek: Jenei András
és barátai. Helyszín. KMKK terasz.
• július 09. (szombat) 7.00–24 óra
Izsákfai falunap. Program: 7.00–8.00
Zenés ébresztõ. Közremûködik az
Ádám Jenõ Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Fúvószenekara. 15.00–17.00 „Falunapi buli-foci”. 15.00–20.00 Szabadtéri játékok
gyerekeknek. 16.00–18.00 Arc-festés
kicsiknek. 16.00–16.20 A Rocky Dilly
ARCC Egyesület mûsora. 16.20–16.30
Köszöntõk. 16.30–17.00 A Kemenesalja Néptánccsoport fellépése. 17.00–
17.15. Az Energy Dance Sporttánc
Egyesület mûsora. 18.00–19.00. „Gulyás Kóstoló” nosztalgia zenével.
19.00–20.30. A Flame Együttes mûsora. 20.30–24.00. Falubál. Zene: Mc
Arnie. Rossz idõ esetén a programok a
faluházban kerülnek megrendezésre.
• augusztus 21-én (vasárnap) Színházbusz indul Sopronba az Operett
Színház Miss Saigon c. musicaljére.
Részvételi díj: 5900 forint (belépõjegy+1600 Ft útiköltség). Bõvebb felvilágosítás és jelentkezés Lónainé
Kondics Zsuzsanna szervezõnél
(95/779-302, vagy a 06 70/3750487-es telefonszámon).

» MÛVELÕDÉS

Idegennyelvi szavalóverseny a gimnáziumban
Napjaink elengedhetetlen feltétele a
közép- és felsõfokú oktatási intézményekbõl kilépõ fiatalok számára valamilyen idegen nyelv ismerete. Az magyar oktatásrendszer több évtizede keresi a helyét ezen a területen: ahány
intézmény, annyi elvárás. Annyi biztos,
hogy a pályaválasztásnál, illetve a
munkában való elhelyezkedésnél mindenképpen elõnyt jelent egy vagy két
idegen nyelv legalább alapfokú, társalgási szintû ismerete. A celldömölki és
kistérségi alap- és középfokú oktatási
intézményeinkben már hosszú idõ óta
jó színvonalú, a kor követelményeinek
megfelelõ nyelvoktatás folyik. Ennek
ékes bizonyítékai a tanulók által az
évente megrendezésre kerülõ tanulmányi versenyeken elért szép eredmények. A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban pár éve hagyományteremtõ szándékkal kistérségi versenyeket hirdetnek. A tavalyi évben célnyelvi országismeretbõl adhattak számot tudásukról
a diákok, míg ebben az évben májusban szavalóversenyre került sor, ahol
egy kötelezõ vers mellett egy szabadon választott verset kellett a versenyzõknek elõadniuk. A nemes vetélkedés két csoportban, német és angol

nyelven történt. Az esemény fõ szervezõje, Fódi Vivien tanárnõ elmondta,
hogy a német versenyen a gimnázium
tanulóin kívül részt vettek még a
Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola
és Szakiskola tanulói, valamint az
ostffyasszonyfai Petõfi Sándor ÁMK Általános Iskolájának tanulói is. A verseny helyezettjeinek névsorát az iskola honlapján találhatják meg kedves
olvasóink.
A verseny jelentõségét felismerték a
támogatók is, akiknek a szervezõk ezúton mondanak köszönetet: Apáczai
Kiadó és Könyvterjesztõ Kft. Celldömölk; Budai Bernadett Celldömölk; DEMEGIL Bt. Celldömölk; Fehér László polgármester és Söptei Józsefné alpolgármester; Grimm Könyvkiadó Kft. Celldömölk; Heinrich Schwab Verlag KG
Argenbühl; Hueber Verlag Magyarországi képviselete Budapest; Jaffa
Kiadó Budapest; Kistérségi Munkaszervezet Celldömölk; Manstein Zeitschriften Verlag GmbH Perchtoldsdorf; Maxim Kiadó Szeged; Oxford University
Press Budapest; Szilvási Izabella Zalaegerszeg; Vasi Zsarátnok Bt. Szombathely; Veritas Schulbuch Allgemein Linz.
»TAKÁCS M. TÜNDE

Az Erdôszentgyörgyi Figyelõ 100. lapszáma
Meghatottan olvastam az Erdõszentgyörgyi Figyelõ 100. lapszámát, mely
2011. márciusában jelent meg. Ez egy
havonta megjelenõ kulturális és közéleti lap, melynek elsõ száma 2002 decemberében látta meg a
napvilágot, kiadja a Bodor
Péter Mûvelõdési Egyesület. Fõszerkesztõje Kovrig
Magdolna, nyugalmazott
tanár, aki már ismerõs lehet számunkra, hisz a
Soltis Lajos Színházzal
ápolt jó kapcsolat révén
többször is járt városunkban. A szerkesztõbizottság tagjai: Bartha Ágnes,
Hegyi László, Kovrig Zoltán, Kovrig Ildikó, Székely
Ferenc és Tóth Domokos.
A lap a magyarság elhivatott küldötteként mindig
változatos, széles skálán tudósít és
színvonalas írásokat tartalmaz. A rövid
híradások mellett megtaláljuk a képriportot, a humort, a közéleti témájú írásokat, és helyet kapnak a Sulilapi ro-

vatban az új nemzedék tagjai, az iskolások is.
A 100. lapszám igazi gyöngyszemeket
rejteget. Székely Ferenc fotóján Sütõ
Andrást láthatjuk, amint a Figyelõ
egyik számát böngészgeti 2005-ben. Nagy Gábor,
a Soltis Színház igazgatója igaz barátként vall az
erdõ szent györ gyi ekkel
való kapcsolatukról. A
legmagvasabbat,
legszebbet mégis éppen
Kovrig Magdolnától olvastam, akit Székely Ferenc
kérdezett. „A szülõföld ott
van, ahol az ember leéli
az életét, szeret, szeretik
és meghal.”
Kedves Erdõszentgyörgyi
Kollégák!
Szeretettel és õszinte
nagyrabecsüléssel kívánunk újabb sok
száz lapszámot, töretlen hitet, szép szavakat és tiszta gondolatokat, alkotóerõt
és jó egészséget!
»ROZMÁN LÁSZLÓ
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Erõsödõ társadalmi szolidaritás
A Berzsenyi Dániel Gimnázium a közelmúltban támogatást nyert a Társadalmi
Szolidaritás Program elnevezésû pályázaton. A kiírás célja, hogy a fiatalok környezetükben nyitottabbá váljanak embertársaikhoz fûzõdõ viszonyuk tekintetében, illetve gondolkodásmódjukban
pozitív szemléletváltás következzék be.
A program aktualitása egyrészt az önkéntesség európai évéhez, valamint a
tervezett oktatási reformhoz is kapcsolódik, miszerint a késõbbiekben az
érettségi bizonyítvány megszerzésének
feltétele bizonyos óraszámú önkéntes
munka teljesítése lesz. A program célja
az új koncepció kipróbálása volt, elõzetes tapasztalatszerzés a középiskolások részérõl. A kiírásra az országból közel 400 iskola pályázott, a celldömölki
gimnázium pályázatban vállalt tevékenységére 260.000 forint támogatást
nyert. Dózsáné Balogh Viola, a gimnázium igazgatója elmondta, hogy várakozáson felül jelentkeztek a diákok, az iskolából 40 tanuló csatlakozott az önkéntes programhoz, amely tavasszal
vette kezdetét. Mivel az intézmény életében eddig ismeretlen volt ez a tevékenységforma, külsõ segítséggel kerekedtek felül a nehézségen, és a Népjóléti Szolgálattal együttmûködve vonták be a fiatalokat a közösségi feladatok
ellátásába. Ennek köszönhetõen a gimnazisták érdeklõdésüknek megfelelõen,
20 óra önkéntes munka révén tapasztalhatták meg képességeiket, szociális
érzékenységüket a Népjóléti Szolgálat
egyes intézményeiben. Néhányan –
fõleg fiúk – tereprendezést vállaltak, a
lányok inkább kisgyerekek illetve idõsek
körében építettek társasági kapcsolatokat, többen pedig hátrányos helyzetû fiatalok korrepetálásában vállaltak segítségnyújtást. Az emberi kapcsolatok során megtapasztalt felelõsségvállalás és
saját élményû tanulás a program fenntarthatóságának lehetõségét biztosítja.

Ugyan a program május 20-ával lezárult, de a társadalmi szolidaritás érzése
felerõsödött, az önkéntes gimnazisták
felelõsségérzete növekedett, ami lehetõséget kínál az elkezdett tevékenység életben tartására.

Varga Alexandra, a gimnázium 10. H
osztályos tanulója így vélekedett a
programról: „Örülök, hogy részt vehettem az önkéntes tevékenységben, mert
nemcsak saját élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodtam ez alatt az idõ
alatt, hanem kipróbálhattam magam a
közösségi szolgálatban. A bölcsõdében
a legkisebb csoportban voltam önkéntes, így elsõ kézbõl szembesültem a
kisgyermekgondozással járó felelõsséggel. A gyerekek között olyan dolgokat
éltem át, amelyek nemcsak továbbtanuláskor köszönhetnek vissza, hanem
késõbb, a családalapítás idején is meghatározóak lehetnek. Mindezeken túl,
ami talán a legfontosabb: a kiscsoportban szerzett élmények örökre a szívemben maradnak.”
Varga Marietta 11. H osztályos tanuló
szintén lelkesedve mesélt az önkéntesség ideje alatt szerzett élményekrõl:
„Jó és egyben szükséges dolognak tartom az önkéntes munkavállalást, ezért
sem gondolkodtam sokáig, hogy belevágjak-e, amikor megtudtam, hogy az

Anyakönyvi hírek
Celldömölk: Születés: Szalay Károly és Horváth Ildikó fia: Álmos, Kozma Gábor és
Kovács Edit fia: Gergõ, Falka Péter és Farkas Renáta fia: Bence, Somogyi László
és Varga Diána leánya: Maja, Bárány Zoltán és dr. Czékman Ildikó leánya: Anna,
Gersey Zoltán és Györke Zita leánya: Kata, Dömötör Ákos Géza és Szõke Katalin
leánya: Anna. Halálozás: Klaffl Zoltánné sz. Kéri Mária, Kovács István, Farkas
József, Takács Imre, Varasdi János, Talabér Istvánné sz. Molnár Emma, Joó
Józsefné sz. Kosztolánczi Elvira, Nagy Istvánné sz. Németh Rozália.
Boba: Halálozás: Molnár Zoltán. Mersevát: Születés: Gyõrvári István és Nagy Katalin
leánya: Lilla. Jánosháza: Születés: Baráth Csaba és Máthé Erika Erzsébet leánya:
Virág Anna. Kemenesmagasi: Halálozás: Szabó Gábor. Tokorcs: Halálozás: Kutasi
Károlyné sz. Németh Mária. Pápoc: Halálozás: Csordás Jánosné sz. Harcz Rozália.
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iskolában lehet jelentkezni a programra. A családban kisebb unokatestvéreim is vannak, szívesen töltöm az idõmet körükben és játszok velük, ezért
mindenképp a bölcsõdébe szerettem
volna eljutni önkéntesként. Az intézményben töltött idõ jelentõs mértékben befolyásolta a továbbtanulási elképzeléseimet, a késõbbiekben is tervezem a kicsikkel való foglalkozást, ha
eljön a választás ideje csecsemõ és kisgyermekgondozó irányban szeretnék
elindulni.”

Az önkéntességrõl Szóka Dávid, az iskola 11. H osztályos diákja is pozitív
véleménnyel nyilatkozott:„A gimnázium udvarán, az iskola körüli tennivalók
ellátásában segítettem az elmúlt hónapokban. Önkéntesként heti egy alkalommal kapcsolódtam be a munkálatokba, a pálya rendben tartásában illetve a környezet szebbé tételében
igyekeztem felelõsséget vállalni. Úgy
érzem, megérte részt venni a programban, hiszen a tapasztalatszerzés
mellett társadalmilag hasznos munkát
végezhettem. Manapság elveszõben
van az önzetlen segítségadás, az önkéntes munka lényege pedig éppen
abban rejlik, hogy végzõje nem azért
vállalja, mert érdeke fûzõdik hozzá, hanem a közjó érdekében végzi a tevé»VAJDA ZSUZSA
kenységet.”
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Szívesen dolgoznál önkéntesként?

»KÉRDEZ: VAJDA ZSUZSA

»FOTÓ: HÖMÖSTREI PÁL

Bakodi
Arnold

Nem vettem még részt önkéntes munkában, de a gimnáziumban egy pályázatnak
köszönhetõen többen kapcsolódtak be társadalmi tevékenységbe az elmúlt hónapokban. Mivel idén érettségizem, ezért én nem éltem a lehetõséggel, de a
késõbbiekben szívesen vállalnék közösségi szolgálatot,
elsõsorban olyan területen,
ahol fiatalokkal lehet foglalkozni. Ha az érettségit társadalmi munkához kötnék,
úgy gondolom, elveszne az
önkéntesség lényege, hiszen amit kötelezõvé tesznek, az már nem önkéntességen alapul.

Nyéki
Dzsenifer

Hasznos és felelõsségteljes
tevékenységnek tartom az
önkéntes munkát. Úgy gondolom, nemcsak a tapasztalatszerzés célját szolgálja,
hanem összekovácsoló erõvel is bír. A közelmúltban a
helyi bölcsõdében önkénteskedtem, ahol nemcsak a
gyerekekkel alakítottam ki jó
kapcsolatot, hanem a gondozónõkkel is. Szívesen foglalkoztam a kicsikkel, segítettem az öltöztetésben, játszottam velük és meséket
olvastam nekik. Az önkéntes
munkának köszönhetõen új
tapasztalatokkal gazdagodtam, és közelebb kerültem a
kisgyermekekhez.

Sikerek az úszásban
Szép eredményekrõl számolhat be Esküdt Roland, a
Vulkán Vízisport Egyesület vezetõje:
– Jelenleg van öt olyan versenyzõnk, akik el tudnak indulni a korosztályos illetve a nyílt országos bajnokságon.
Eddig erre Celldömölkön még nem volt példa. Legutóbb
Pozsonyban egy nagy nemzetközi versenyen Vass Péter
és Vass István korosztályukban az ország 10 legjobb versenyzõje között úsztak, Bíró Dorottya pedig döntõbe is jutott, abszolútban a legjobb három-négy versenyzõ között
helyezkedik el.
»A fenti eredmények biztatásul szolgálhatnak az úszást
kedvelõk körében. Milyen lehetõséget biztosítatok a potenciális bajnokoknak?
– A Vulkán fürdõ és a Vulkán Vízisport Egyesület a táboroztatáson kívül a nyári hónapokban is szervez úszásoktatást. Júliusban kedvezményesen, 2500 forint/hó vállaljuk az oktatást. Ez az összeg tartalmazza a belépõt és az
oktatás költségeit egyaránt. A gyermekeket 5-6 éves kortól várjuk heti két alkalommal, a délelõtti órákban. Egyegy csoportot 6–8 fõvel indítunk. Az egyesület nem titkolt
szándéka ezzel a tagtoborzás, hiszen szükség van itt is az
utánpótlásra.
»LA

Kovács
Petra

Osztályfõnöki órák keretében sokat hallottam már az
önkéntesség európai évérõl,
így az önkéntes szolgálatról
is vannak információim. Eddig még nem végeztem társadalmi munkát, de mindenképp szeretném egyszer
kipróbálni, mert úgy gondolom, sok lehetõséget rejt
magában. Szívesen foglalkoznék kisgyerekekkel, például óvodában vagy bölcsõdében. A mai fiatalok többségére a lustaság és céltalanság jellemzõ, buzdítani
kellene õket társadalmi
munkára, mert nemcsak aktívabbak, hanem mások segítségére is lehetnének.

Böcskei
Krisztina

Elõzõ lakóhelyemen önkéntesként részt vettem a város
szebbé tételében. Amikor
Bonyhádon éltem, az ottani
általános iskola szervezésében levél- illetve játszótéri
szemétszedéssel segítettünk
a városnak a környezet tisztántartásában. Jó dolognak
tartom az önkéntes munkát,
mert társadalmilag hasznos
munkát végezhetünk. Ha
bevezetésre kerülne az önkéntes szolgálat, mint érettségi feltétel, nem érezném
tehernek a teljesítését, szívesen vállalnám például
idõs emberek étkeztetését,
vagy az ebéd házhoz szállítását.

100. születésnap

100 éves születésnapja alkalmából köszöntötte Gyõrffy
Lajosné szül. Rezi Zsuzsannát Söptei Józsefné alpolgármesterasszony. Zsuzsa néni 1911. június 18-án született Erdélyben.
Vöröskeresztes nõvérként került Magyarországra a II. világháborúban, a sebesülteket kísérvén. Késõbb a szombathelyi Markusovszky kórház gégészeti osztályán volt fõnõvér.
41 éve, 1970-ben került Celldömölkre, amikor házasságot
kötött Gyõrffy Lajossal. Ezzel a házassággal nyolc gyermeket
is kapott. Saját gyermeke nem született. Zsuzsa néni jelenleg is önellátó, habár az utóbbi idõben egy kissé gyengélkedik. Férje halála óta nevelt lányával él együtt. Isten éltesse,
és további jó egészséget kívánunk!
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A bajnoki cím megvédése a cél
Beszélgetés Balázs Bélával
Ahogy arról már korábbi lapszámainkban beszámoltunk, a CVSE-SwietelskyWewalka asztalitenisz-csapata, ebben
az évben is megvédte magyar bajnoki
címét. A nagyszerû sportsiker kapcsán
Balázs Bélával, a CVSE elnökével beszélgettünk.

»Kezdjük talán a szezon legelején. Tavaly nyáron változott a csapat összetétele, hisz Pagonyi helyére Kriston Dániel érkezett. Az akkori bajnokcsapat
tehát megbomlott. Ennek ellenére milyen célokkal vágott neki az új bajnokságnak az együttes?
– Egyértelmûen a bajnoki cím megvédése volt a cél. Nagy kudarcként éltük
volna meg, ha nem sikerül ismét az elsõ helyen végezni, hisz a mezõny jelentõsen meggyengült. Az egy évvel
korábbi Lombardnak vagy Pécsnek már
nyoma sem volt az idén, hisz éljátékosaik külföldre igazoltak. A fiúk aztán az
elvárásoknak megfelelõen, nagyon
magabiztosan és nagy fölénnyel nyerték a meccseket, és vele együtt a második bajnoki címet. Igazán nehéz mérkõzésre nem is nagyon emlékszem, talán csak az utolsó fordulóban izzadtak
egy kicsit, a Pécs ellen, de ez betudható az utolsó meccses formának.
»Az elõzõ évben nemzetközi porondon
is remekelt a Cell, hisz a Klubcsapatok
Szuperligájában a bronzéremig jutott.
Az idei kiírásban mi volt az elvárás?
– Ahogy a bajnokságban, úgy a KSZLben is a tavalyi eredmény megismétlése volt a cél. A fiúk könnyedén jutottak
el a legjobb négy közé, ahol egy kellemetlen sérülést szenvedett Lindner
Ádám, és a pozsonyiak elleni bronzmeccsen már nem tudott asztalhoz állni. A két helyosztónak két emberrel
kellett nekivágnunk, így alig 20%
esélyt adtam arra, hogy megszerezhetjük a harmadik helyet. A Fazekas Péter
– Kriston Dániel kettõs aztán hatalmas
bravúrt hajtott végre. Idegenben 6-4-re
ugyan kikaptak, de a hazai visszavágón
sorra nyerték a meccseket, és végül sikerült felállniuk a nemzetközi kupasorozat képzeletbeli dobogójára.
»Értékeld egy pár mondattal a játékosok egyéni teljesítményét. Mennyire
nyújtották azt, amit elvártatok?
– Mindhárman azt a játékot hozták, amire számítottunk. Ebben az évben is
Lindner Ádám nyújtotta a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt, igazi vezér-
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egyénisége volt a csapatnak. Fazekas
Péternek voltak hatalmas bravúrjai, igaz,
akadt egy-két gyengébb meccse is, de a
hozzáállásával sosem volt gond. Kriston
Dániel játéka rengeteget fejlõdött a bajnokság alatt, nagyon sokat tanult Celldömölkön. Ha fejben is egy kicsit összeszedettebbé válik, rövidesen Fazekas Péter
szintjére is fejlõdhet.
»Mit tudhatunk a jövõrõl? Várható-e
változás a keretben?
– Sajnos ezen a nyáron is változik a
csapat összetétele. A következõ szezont az anyagi lehetõségeink nekünk is
behatárolják. Nem sikerült megegyeznünk Lindner Ádámmal, õ a jövõben
külföldön építi tovább karrierjét, bár
sérülése miatt legalább decemberig
biztosan nem játszik. Pótlására több
név is felvetõdött, idõsebbnek számító,
rutinos játékosok is számításba jöttek,
de mégis úgy döntöttünk, hogy a
mindössze tizenöt éves, az ifjúsági
ranglistán második helyen álló, Szita
Mártont szerzõdtetjük. A felnõttek között még nem rendelkezik kimagasló
eredményekkel, de õ a jövõ tehetsége.
Roppant fejlõdõképes, és jó érzéke van
az asztaliteniszhez. Bízunk benne, hogy
a szezon során sok tapasztalatot szerez, és kiváló edzõink munkája nála is
komoly fejlõdést eredményez.
»Ezzel a felállással milyen tervek fogalmazódtak meg a következõ szezonra?
– Ezzel a kerettel is a bajnoki cím meg-

védése a célunk. Ez nem lesz olyan
könnyû, mint az idén volt, hisz egy-két
csapat erõsítésre készül, és az újonc
Szécsény gárdájának is nagyratörõ álmai vannak, elég, ha csak Vitsek Iván
és Varga Zoltán nevét említem, mint új
igazolásukat. A nemzetközi porondon
az ötödik-hatodik hely megszerzése lehet a reális célunk, a négy közé kerülés
már óriási bravúrnak számítana.
»Bármennyire is szeretnénk, nem kerülhetjük el itt sem, hogy a „piszkos anyagiakról” ejtsünk néhány szót. Milyen a
csapat pénzügyi helyzete, mennyire stabil a háttér?
– A többi sportághoz hasonlóan a mi
anyagi keretünk is szûkült. Nagyon felelõsségteljes és precíz munkát igényel
az ésszerû gazdálkodás kialakítása,
mert csak így van arra lehetõség, hogy
zökkenõmentesen dolgozhassunk a
teljes szezon során. Ebben támogatóink
nagy segítséget nyújtanak, nélkülük
biztosan nem tartana itt a csapat.
Ismét új felállással fut neki tehát extraligás csapatunk a 2011–12-es bajnokságnak. Hogy mit hoz majd ez az év,
még nem tudhatjuk, de bízunk benne,
hogy Celldömölkön kell bajnokavatót
rendezni. A játékosok jelenleg jól megérdemelt pihenõjüket töltik, amelyet
3-4 hetesre tervezett Klampár Tibor vezetõedzõ. Ezután kezdõdik a felkészülés a bajnoki és nemzetközi rajtra.
»CSUKA LÁSZLÓ
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Csak a vége lett jó
Celldömölki VSE–Kõszeg 3-0 (0-0)
Celldömölk, 150 nézõ NB III-as labdarúgó-mérkõzés Bakony-csoport 30. forduló. 2011. június 11.
Vezette: Edelmayer Attila (Lukácsi
Csaba, Péntek Zsuzsanna).
Celldömölk: Tóth A. – Süle, Kazári
(Enyingi 46. p.), Györkös, Sebestyén R.
– Mészáros, Gyõrvári, Szilágyi (Mayer
83. p.), Kalcsó – Csákvári (Németh II.
83. p.), Kocsis. Edzõ: Velencei Tibor.
Kõszeg: Nemesi – Keresztes, Ôry, Tompek, Táncsics – Gugcsó, Földesi (Weltler
77. p.), Imre (Neisz 74. p.), Kovács –
Hajós, Korényi. Edzõ: Neudl Gábor.
Góllövõk: Gyõrvári Gábor 2 (85. p. és
89. p.), Enyingi Márk (92. p.).
Kiállítva: Kocsis Tamás (87. p.).
Lezárult egy korszak. Az 1996/97-es
évadban megnyert megyei labdarúgóbajnokság óta 14 szezont játszott a
nemzeti bajnokság különbözõ szintjein
(két év NB III, majd nyolc év NB I/B, NB
II, aztán újra négy évad NB III) a csapat,
mire most bezárult a kör. Ugyan gyõzelemmel fejezte be harmadosztálybeli
szereplését az együttes, de a Répcelak
nem tette meg azt a szívességet, hogy
hazai pályán kikapjon, így a megszerzett három pont ellenére a kiesést érõ
14. helyen végzett a CVSE. Az már ko-

rábban eldõlt, hogy a Kõszeg is kiesik, a
két együttes aktuális találkozóját így
már úgy szemlélhettük, mint egy ráhangoló meccset a megyei küzdelmekre. No, nem volt valami lenyûgözõ produktum. A Kõszeg már az elsõ másodpercekben gólhelyzetbe került, késõbb
is több, szinte kihagyhatatlan helyzetet
hagyott ki elsõsorban Korényi révén, a
celliek mezõnyfölénye sokáig meddõ
maradt. Aztán a Kõszeg fokozatosan elfáradt, a cserék sem vittek új erõt csapatukba, így a Cell a végére kiütötte a
vendég kék-sárgákat. A bajnoki címet
egyébként a Sopron csapata szerezte
meg, a már említett két kiesõ mellett a
harmadik távozó a Várpalota csapata.
Persze, hogy melyik csapat végül hova
távozik és hol indul, a következõ bõ egy
hónap történése lesz. A hírek szerint
sem a Bük, sem a Lipót, illetve a megyei bajnoki címet szerzõ együttesek
közül sem mindenki vállalja majd az új
szezonban az NB III-at, így a július 1-jei
nevezési határidõig még sok minden
történhet. A döntés persze kihatással
lesz az utánpótlásképzésre is, ahol szintén befejezõdtek a küzdelmek. Az U19
és az U17 az MLSZ szervezésében zajló
nagyon erõs II. osztályú Észak-nyugati
csoport küzdelmeiben vett részt.

100%-os áramütés
Megvédve tavalyi bajnoki címét, idén
pontveszteség nélkül nyerte az Áramütöttek a IV. Városi Kispályás
Labdarúgó Bajnokságot. A nyertes csapat névsora: Dénes Szilárd, Horváth
Gábor, Huszár Tamás, Jánosa István,
Kaisinger András, Kiss Szilárd, Kolonics
Ferenc, Kósa Alpár, Kovács Krisztián,
Kovács Péter, Manganelli Zsolt, Palkovics Péter, Pécz Károly, Szalai Zsolt,
Velencei Tibor.

A góllövõlista végeredménye:
1. Pécz Károly Áramütöttek
16
2. Nagy Béla Prakticell FC
14
3. Manganelli Zsolt Áramütöttek 12
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Csapat neve

Mindkét csapat a 16 csapatos bajnokságban a 12. helyen végzett, az U 19-es
csapat 9 gyõzelmet aratott 21 vereség
mellett. Itt a Gyirmót lett a bajnok, az
Illés-Akadémia-HVSE U18, illetve a Pápai
ELC elõtt. Az U17 5 meccset nyert a 4
döntetlen és a 21 vereség mellett, csoportját az Illés-Akadémia-HVSE U16
nyerte, a Gyõri ETO FC U16 és a Pápai
ELC elõtt. Az U13-as csapat a megyei
szervezésû bajnokság északi csoportjában szerepelt és a hat együttesbõl a negyedik helyen zárt.
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SOPRONI VASUTAS SE

CSAPAT NEVE

M

30 22

5

3

80

19

61

71

2.

LOMBARD PÁPA TERMÁL FC

30 19

8

3

58

21

37

65

3.

HÉVÍZ FC

30 19

6

5

55

22

33

63

4.

MTE 1904

30 15

8

7

51

45

6

53

5.

SZOMBATHELYI HALADÁS

30 15

7

8

63

24

39

52

6.

BALATONFÜREDI FC

30 14

8

8

42

21

21

50

7.

SÁRVÁR FC

30 14

6

10

47

36

11

48

8.

ZTE FC ZRT. II

30 13

6

11

52

43

9

45

9.

CSORNAI SE

30 11

4

15

37

49

-12 37

10. LIPÓT SE - PÉKSÉG

30 9

7

14

39

45

-6

34

11. RÉPCELAK SE

30 9

7

14

41

50

-9

34

12. BÜKI TK

30 9

5

16

24

41

-17 32

13. BADACSONYTOMAJ-TAPOLCA FC

30 8

8

14

42

62

-20 32

14. CELLDÖMÖLKI VSE

30 8

7

15

41

52

-11 31

15. MORELLO.HU VÁRPALOTAI BSK

30 3

5

22

23

71

-48 14

16. KÔSZEGI SK

30 3

1

26

21

115

-94 10

Szép volt Izsákfa!
J

GY D V

Gólarány

P

1. Áramütöttek

10 10 0 0 60

: 23

30

2. Szivacsok

10 6

1 3 39

: 23

19

3. Icon Hungary Kft.

10 6

0 4 47

: 38

18

4. Merse Amigo

10 5

1 4 41

: 31

16

5. Szalai Szaki

10 5

1 4 25

: 26

16

6. Esély SE

10 5

0 5 29

: 26

15

7. Litovel

10 4

1 5 22

: 31

13

8. Benkõ Fürdõszobaszalon 10 4

1 5 31

: 27

13

9. Prakticell FC

10 3

1 6 33

: 37

10

10. DC Ördögei

10 2

0 8 30

: 55

6

11. Csüggedés FC

10 2

0 8 20

: 60

6

A városrész csapata a megyei labdarúgó bajnokság III. osztályának sárvári csoportjában szerepel évek óta.
Idén – kiváló tavaszi szezonjának köszönhetõen (11 meccsbõl 8 gyõzelem, 2 döntetlen) – szoros küzdelemben a második helyen végzett az
együttes.
A csapat ezüstérme mellett a gólkirályi versenyben Nyõgéri Norbert 31
góllal ezüstcipõs lett, nem sokkal maradt le mögötte Simon Péter 29 góllal, aki ezzel a negyedik lett a gólvadászok között.
»DOTTO
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MACI CUKI
Celldömölk, Szomraky u. 2.
Tel: 06 30/237-6097

A n y á r fo rró n a p ja in
tö lts en ek el n éh á n y h ûs ítõ
p erc et fa g y ikertü n kb en !
A já n la tu n k: jeg es ká v é
( 2 g o mb ó c fa g y iv a l) 350 F t.
Torták, sütemények, kiváló minõségben,
szolid árakon!

F a gyikertünkben, cukrá szdá nkba n
tová bbra is szeretettel vá rjuk
kedves vendé geinket!

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.

Eladó családi ház
Celldömölkön, teljesen felújított, hõszigetelt, 87 m2-es családi ház 540 m2 parkosított telken, ligetközeli csendes utcában eladó. Gáz és vegyes központi fûtés,
udvarban két garázs.

Irányár: 15,9 millió Ft. Érd.: 06 70/384-1627.
14

Július 01-jén, pénteken

Éjszakai strandparti
Zenél a Drazsé
22.45-től Ultra Violák: Csábítás
UV-s bábjáték felnőtteknek

Július 08-án
pénteken
(esőnap: július 09.)

Éjszakai
vízimozi
22.00 órától Piszkos tánc 2 .
amerikai romantikus dráma
Mindkét napon 21.30–01.00 óráig

Éjszakai fürdő zés
Belépőjegy egységesen: 1000 Ft
VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÕ
Celldömölk, Sport u. 8.  06 95/525-070
www.vulkanfurdo.hu

16. Megyei Halászléfőző Verseny!
15 év után új helyszínen!

2011. június 25-én a reggeli óráktól kifulladásig!
Celldömölkön a kis Téglagyári tó melletti zöldterületen tartjuk
a 16. Megyei Halászléfőző Versenyünket.
Szeretettel várjuk az előző versenyek rendezőségét és a versenyeken részt vevő minden
kedves versenyzőt, újonnan jelentkező versenyzőket, családtagokat, ismerősöket,
szórakozni vágyókat, érdeklődőket.
Ami egyszer elkezdődött és mindeki örömére, kikapcsolódására szolgált, folytassuk tovább
és aranyozzuk be együtt! Celldömölk legszebb zöldövezeti területén, a Téglagyári tó és a
kis Téglagyári tó közötti zöld területén. Tisztelettel, megbecsülve a természet adta szépségeket, érezzük magunkénak a város zöldövezetét!
Meglepetés szabadtéri programok egész nap!
Estétől kifulladásig egy emlékezetes szuper bulira várjuk kedves barátainkat!
A Rendezvény fő támogatója
Majsa Szilárd,
Trója Étterem vezető, tulajdonos
Érdeklődni és jelentkezni a 06 70/457–4505 telefonszámon lehet.

A BAKÓ TREX KFT.

Celldömölk
Szentháromság tér 6/a

celldömölki varrodájába

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

Bejelentkezés és információ: 06 70/628-4960
Nyitva: hétfõtõl péntekig 10.00–12.00; 13.00–21.00
szombat: 10.00–12.00; 14.00–21.00
vasárnap: 14.00–21.00
Május 30-tól egy hónapon keresztül minden
vásárolt zseton után egy percet ajándékba adunk.

Nyisson lakossági számlát
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezetnél!
• Számlacsomagok (Prémium, Junior, Extra)
ingyenes bankkártyával,
• 1–12 havi lekötések kedvezõ kamattal,
• folyószámla hitelkeret,
• SMS szolgáltatás,
• Internetbank.
Kis bank – nagy lehetõségek!
Répcelak, Petõfi S. u. 50.
Telefon: 95/588-666, 588-667 Fax: 95/588-668
E-mail: titkarsag@repcelaktksz.hu
Honlap: www.repcelaktksz.hu
Celldömölk I.,Kossuth L. u.18. Telefon/Fax: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1.Telefon/Fax: 95/420-507
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. Telefon/Fax: 95/485-010
Ostffyasszonyfa,Kossuth L. u. 60.Telefon/Fax: 95/394-005

