AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 116 FORINT.
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VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

LAPJA

Adventi
készülôdés

» Két üzem nyertes
pályázata

3.

» Szeretet,
szolgálat

7.

» Önzés és
elmagányosodás

9.

» Kiváló játék az
asztaliteniszben

12.

ISMÉT KARÁCSONYI NYEREMÉNYJÁTÉK
A KOLOZSVÁR ÚTI BENZINKÚTNÁL!!!
(CELLDÖMÖLKÖN A MESTERI FELÉ VEZETÔ ÚTON, Volánkút.)
Ha október 24. és december 21. között 6.000 Ft
feletti értékben készpénzért tankol (bármely üzemanyagot) és a Shopban legalább 100 Ft értékben
vásárol, részt vesz nyereményjátékunkban!
Értékes díjakkal várjuk kedves vásárlóinkat!
Sorsolás: 2007. december 21., 18 óra Kolozsvár
úti üzemanyagkút!
NE FELEDJE: 95-ös, 98-as, DIESEL ÜZEMANYAG
ÉS AUTÓGÁZ LPG EGÉSZ ÉVEN ÁT
KEDVEZMÉNYES ÁRON! TANKOLJON NÁLUNK,
VELÜNK DUPLÁN NYERHET!

Nyitva tartás:
hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó
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A várakozás ideje
Az advent várakozást, bûnbánást jelent. Ilyenkor felkészülünk Jézus születésének ünnepére. Régen sem
unatkoztak az emberek, ilyenkor pl.
adventi házikót készítettek kartonlapból, és annyi ablaka volt, ahány
napból állt az advent. Minden nap kinyitottak egy újabb ablakot, ahol

egy-egy bibliai idézet volt olvasható.
Ebbôl már csak az adventi naptár maradt meg, ahol az ablakok csokit rejtenek. Másik szokás az adventi koszorú készítése. Az elsôt Johann
Heinrich Wichern, az evangélikus szeretetszolgálat elindítója készítette.
Ezekre a koszorúkra még 23 gyertya
került, ebbôl négy nagyobb a vasárnapokat, a 19 kisebb a hétköznapokat jelképezte. Manapság már csak
négy gyertyát teszünk a koszorúra.
Ehhez az idôszakhoz sok népszokás is
kötôdik. Egyik Borbála napján a Borbála-ág vágása. A lányok december
4-én vízbe állítanak egy cseresznye-,
egy barack-, egy orgona- vagy egy
mandulafaágat, esetleg aranyesôt.
Ha az ág kizöldül, az azt követô évben megkérik a lány kezét. Ha nem
zöldül ki, a leányzónak várnia kell
egy évet, hogy újra próbálkozhasson.

December 13. Luca napja. Ekkor a lányok 13 egyforma cetlire 13 fiú nevét
írják, és minden nap tûzbe dobnak
egyet. Karácsonykor a megmaradt
cédulát kibontva fény derül arra, ki
lesz a leány férje.
»LA

nagy gáspár
Hótalan a hegyek inge
Ez a tél még megváltatlan,
nincs rá mentség; fehér paplan,
se hó, se hold nem világol –
amíg fölragyog a jászol
hordjuk szívünk szakadatlan,
kormos arcot száz darabban,
nincs ajándék, semmi tömjén,
rí Boldizsár, Menyhért, meg én.
Az indul el akaratlan
kinek angyala jelen van,
hótalan a hegyek inge –
el kell érnünk Betlehembe!

130 millió forintos beruházás a városnak
Sajtótájékoztatót tartott Szabó Lajos
országgyûlési képviselô, Fehér László,
Celldömölk polgármestere és Lengyel
László képviselô-testületi tag 2007.
november 23-án, a nyertes infrastrukturális és technológiai fejlesztéseket
célzó nyertes pályázatokkal kapcsolatosan. Szabó Lajos, az országgyûlés
költségvetési bizottságának alelnöke
elmondta: 2008-ban az uniós forrásból és az ehhez kapcsolódó központi
költségvetésbôl több mint 850 milliárd forintot, ebbôl vidékfejlesztési
célokra a Leader-program keretén belül 130 milliárd forintot irányoztak elô.
És mivel jövôre Magyarországnak 205
milliárd forint a befizetési kötelezettsége, egyértelmûen eldôlt az a több
éve húzódó vita, hogy hazánk nyertese vagy vesztese az uniós csatlakozásnak. A fenti számok alapján bátran állítható, hogy nyertesei vagyunk.
Vas megyében az ilyen jellegû pályázatok közül hét volt sikeres, ebbôl
kettô celldömölki – tájékoztatott Fehér László polgármester. Két üzem
pályázatát ítélték érdemesnek, a
König Maschinen Kft.-jét és a Wewalka Kft.-jét.
A König Maschinen Kft. egy 312 millió
forintos költséghez nyert 78 millió fo-

rintos támogatást. A sütôipari gépeket gyártó cég technológiai fejlesztésekre pályázott. A nemrég átadott új
csarnokba új gépeket fognak telepíteni, melyek segítségével egyrészt a
bevételüket 10–20%-kal tudják növelni, másrészt ezáltal egy több mint
20%-os munkaerô-bôvítést is terveznek. A másik üzem, a Wewalka Kft.,
mely 52 millió forintos nyertes pályázatot tudhat magáénak. Ez egy 200
millió forintos bekerülési költségû beruházás, melyet új vizes blokk, öltözô
valamint szennyvíz- és csatornarendszer kialakítására szándékoznak költeni. A késôbbiekben itt is létszámbôvítés várható.
A fentiek összességében több mint
félmilliárd forintos beruházást jelentenek tehát Celldömölk életében, ezt
támogatta a kormányzat 130 millió
forintos támogatással.
Lengyel László hangsúlyozta: fontosnak tartja, hogy egy város költségvetésének egyensúlyát két oldalról lehet megteremteni, ennek egyik lehetôsége a kiadások csökkentése, viszont ezt nem lehet a végtelenségig
megtenni, hiszen gyakran jár értékés színvonal-vesztéssel is. A másik lehetôség megvizsgálni, hogy a bevé-

teli oldalon mi várható. Ez a két nyertes pályázat az utóbbit szolgálja, hiszen két olyan fejlesztés valósul
meg, amely a helyi adóbevételek növekedését is eredményezi. Nyer vele

a város, hiszen munkahely-bôvítési
lehetôség is. Fontos továbbá az is,
hogy a helyi szakképzés igazodik a
munkaerô-piaci igényekhez. Tehát a
szakképzésben tanulók nem munkanélküliek lesznek, hanem potenciális
munkavállalók.
A celldömölki vállalkozások számára
ez egyfajta üzenet, hogy kockáztatni,
merni kell, hiszen eredményt hozhat.
»LOSONCZ ANDREA
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Pályázatok, tervek, koncepciók
Ülésezett a város képviselô-testülete
2007. november 28-án. Fehér László
polgármester beszámolt a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról,
majd Soós Ferenc, a Vas Megyei
Munkaügyi Központ Celldömölki Kirendeltségének vezetôje számolt be
a kistérség foglalkoztatási helyzetérôl (bôvebben ld. alább). Elfogadta a

testület a város önkormányzatának
2008. évi pénzügyi koncepcióját,
majd Baranyai Attiláné dr., a város
jegyzôje számolt be a polgármesteri
hivatal tevékenységérôl. Elfogadták a

képviselôk a város kulturális koncepcióját a 2008–2012 terjedô idôszakra
vonatkozóan, mely magában foglalja
egy információs valamint oktatási
központ, egy konferenciaközpont és
egy kulturális központ kialakításának
illetve továbbélésének lehetôségét.
Döntött a testület a 2007. évi étkezési utalványok kiosztásáról (bôvebben
ld. alább). A képviselôk kifejezték
szándékukat arra vonatkozóan, hogy
az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményt továbbra is önálló intézményként kívánja mûködtetni, a környezô kistelepülésekrôl bejáró tanulók viszont
ezentúl csak olyan feltételekkel tanulhatnak tovább az intézményben,
ha az illetékes önkormányzat vállalja
a bekerülési költség és a normatíva
közötti különbség megfizetését.
Az iskolafelújítási program keretében
pályázik az önkormányzat a Városi
Általános Iskola felújítására, mely
mintegy 550 millió forintos összberuházást jelentene a város számára. E
szerint mindhárom jelenlegi épületben tovább mûködhetne az oktatás
azzal, hogy az Alsósági Tagiskola
konyhájának szerkezetkész tetôterét

és az ún. C épületet újítanák fel, a
volt Gáyer iskola alsós épületét 2–3
tanteremmel bôvítenék, akadálymentesítenék, épületfizikai felújításokat végeznének. A volt Eötvös iskola oldalán egy új tornatermet építenének, egy új aulát, akadálymentesítenék az épületet, és bôvítenék az
ebédlô étkezô terét is.
Elfogadták a képviselôk a Sági u. 41.
alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanokra tett vételi javaslatot. A fenti
helyen várhatóan kereskedelmi
udvar épül. Döntöttek a képviselôk az
I. világháborús emlékmû részleges
felújításáról, e szerint a lábazatot
mûkô elemekkel fednék és a neveket
gránittáblára vésnék, ez a munka 1,6
millió forintba kerül. A Ligetben található Turul szobrot pedig áthelyeznék
a Szomraky utca végére.
Nem született döntés a helyi közmûves ivóvízellátás és közmûves szennyvízelvezetés üzemeltetésének koncesszióba adásáról. Egyes képviselôk
hangsúlyozták: azért nem támogatják a koncesszióba adást, mert az önkormányzati terheket nem háríthatják át a lakosságra.
»LOSONCZ ANDREA

Továbbra is bizonytalan a városi tv sorsa
A Városi Televízió Celldömölk Kht.-val
kapcsolatosan a Vas Megyei Bíróság
mint cégbíróság megállapította, hogy
a Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 2007. szeptember 6-án a Kht. végelszámolással
történô megszüntetésérôl hozott döntése érvénytelen. Ennek alapján a bí-

róság felszólította az alapítót a törvénysértô állapot megszüntetésére.
A szeptemberi ülésen a képviselôk
zárt ülésen döntöttek a városi televízió sorsáról, és ez okozta a törvénysértô állapotot. Képviselôi kérdésre, hogy
ügyvezetô híján ki jogosult aláírni a kifizetéseket, Baranyai Attiláné dr. azt a

választ adta, hogy ilyen esetben a tulajdonos átvállalhatja az aláírási jogkört. Hogy enyhítsenek a dolgon, a
végleges döntésig Fehér László polgármester felajánlotta, hogy felvállalja az ügyvezetôi jogkör betöltését, de
ezt a képviselôk többsége nem támogatta…

Étkezési utalványok Jelentés a munkaerôpiacról
Áprilisban határoztak a képviselôk arról, hogy a
város önkormányzatának intézményeiben a betervezett étkezési utalványokat (3000 Ft/fô/hó)
ne osszák ki havonta, ehelyett év végén vizsgálják meg újra, rendelkezésre áll-e a fedezet. A
képviselô-testület legutóbbi ülésén döntött arról, 2007. december 10-ig az eddig ki nem osztott étkezési utalványokat megkapják az arra jogosultak.
4

Soós Ferenc, a Vas Megyei Munkaügyi Központ Celldömölki Kirendeltségének vezetôje tájékoztatott: a bejelentett álláskeresôk száma 6,5% rátát mutat, az elôzô negyedévhez képest emelkedett. A pályakezdôk
beáramlásával 84 fôre emelkedett a
számuk. Legfôbb feladatot jelentette
az elhelyezésük illetve képzésbe,

egyéb programba vonásuk. A munkaügyi központ által felkeresett és adatokat szolgáltató cégek közül 9 cég
jelezte munkavállalói létszámának
csökkenését az elkövetkezô 3 hónapban. Ez mintegy 124 fôt érint. Jelentôsebb leépítés az építôipari szakmunkásokat és az egészségügyben
dolgozókat érintette.
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A Helyi Vidékfejlesztési Iroda mûködésérôl
Ez év februárjában országos pályázatot írtak ki, melynek célja olyan
kistérségi szinten mûködô helyi vidékfejlesztési irodák (HVI) létrehozása volt, amelyek munkája nagyban
hozzásegíti a településeket közös célok megfogalmazásával a térség fejlesztéséhez és fejlôdéséhez. A Celldömölki Kistérség HVI-cím birtokosa
Hajdu Ibolya lett, aki nem ismeretlen
a celldömölkiek körében, hiszen az
elôzô ciklusban képviselôként vett
részt a város közügyeinek intézésében. Az irodavezetô Kiss István Zsolt
agrármérnök lett, aki megbízási szerzôdéssel látja el ezt a posztot.
Hajdu Ibolyát az iroda eddigi mûködésérôl és jövôbeni terveirôl kérdeztük:
– A Helyi Vidékfejlesztési Iroda cím
elnyerése óta eltelt fél év. Sok dolgunk volt, be kellett rendezkednünk
és indítanunk egy fogadóképes irodát. Elsô akciónk egy, a kistérség polgármestereibôl, vállalkozóiból, civil
szervezeteibôl álló LEADER-közösség
létrehozása volt (LEADER: helyi összefogással, alulról szervezôdô fejleszté-

sek, Európai Uniós pénzekbôl megvalósítva). Ebben a városok kivételével
a kistérség települései vesznek részt.
Mérlegeltük a helyzetünket, és úgy
döntöttünk, hogy valószínûleg eredményesebbek lehetünk, ha a sárvári
kistérséggel közösen indulunk ezen a
pályázaton. Szeretnék itt köszönetet
mondani a települések vezetôinek,
ôk az elsô pillanattól elfogadtak bennünket. Nagyon jó partnerre találtunk bennük, s ez talán fordítva is
igaz. Irodánk a Géfin téren van. A polgármesterekhez valamint a kistérség
egyéb szereplôihez igazodva a rugalmas nyitva tartás mellett döntöttünk,
hiszen a gyakorlat azt mutatja, hogy
ôk általában a klasszikus értelemben
vett hivatali idôn túl intézik ügyeiket.
Elôzetes megbeszélés alapján így
mindenki megtalál bennünket, akár
este is, ha szüksége van ránk.
Nagyon bízom benne, hogy LEADERprogramunk sikerrel jár majd. Ha
azonban ez nem történne meg, akkor
erre az esetre is van már egy másik
rendszer. E szerint létrehoznánk egy

helyi vidékfejlesztési közösséget, a
HVK-t, mely ugyanazokat a célokat
próbálná megvalósítani, mint a
LEADER program, csupán a finanszírozási forrás lenne más. Minden lehetôséget meg fogunk keresni, hiszen fô
célunknak mindenképpen a térség
fejlôdésének és fejlesztésének elômozdítását tûztük ki.
»TAKÁCS MÁRIA

Rendôrségi tájékoztató
Az ôszi téli évszakváltás közben, az
ünnepek közeledte sokak számára
egyenlô a kikapcsolódással, a pihenéssel. Nem így van ezzel a rendôrség, hiszen számukra éppen megnô a
munka. Erôss Elemér rendôr-alezredessel, a celldömölki Városi Rendôrkapitányság osztályvezetôjével az elmúlt idôszakról beszélgettünk, illetve hasznos jó tanácsokat is kaptunk, amiket
mindenkinek ajánlatos
lenne megfogadni. Erôss
alezredes elmondta, hogy
az utóbbi idôben nem csak
országosan, és megyei
szinten, de sajnos Celldömölkön is 25 százalékkal növekedett
a közlekedési balesetek száma. Az
okok a sebesség túllépésében, kanyarodási szabályok megsértésében,
elsôbbségadás elmulasztásában keresendôk. A kerékpáros szabályok
megsértésébôl még komoly baleset
nem keletkezett, de a rend ôrei tudják, hogy ezzel és a gyalogos közle-

kedéssel komoly problémák vannak.
Különösen a gyalogjárdán történô kerékpározás a jellemzô, illetve a gyalogátkelôhelyen történô szabálytalan
kerékpározás a kirívó. Mindezen szabálytalanságok intézkedéseket követelnek, melyeket foganatosítani is
fog a rendôrség a szabályok megszegôivel szemben. Megtudhattuk még,
hogy Celldömölkön elszaporodott azon esetek
száma, mikor az autósok
szabálytalanul, szabálytalan módon várakoznak, illetve szabálytalan módon
állnak meg. Ezek körében
különösen veszélyes a forgalommal szembeni megállás, hiszen ebben az esetben az elindulás a
korlátozott látás miatt különösen veszélyes lehet. Sajnos elharapózott
egy olyan rossz szokás is, hogy az úttest és a járda közti zöld területen várakoznak az autók. Ezt nem csak a
KRESZ, hanem helyi önkormányzati
rendelet is tiltja. Maradva a közleke-

dési szabályoknál Erôss alezredes elmondta, hogy fontos szabály módosul január 1-tôl. Éjszaka és korlátozott
látási viszonyok között lakott területen kívül a járdán, leállósávon, illetve
az útpadkán gyalogosan csak sárga
fényvisszaverô mellényben lehet
közlekedni.
A bûncselekményekkel kapcsolatban
az osztályvezetô a nagy bevásárlásokkal kapcsolatos elôkészületekrôl
szólt. Fokozott rendôri jelenlét és segítség várható a bevásárló-központokban, piacokon és egyéb forgalmas
helyeken, hogy lehetôség szerint
megakadályozzák a bûncselekmények elkövetését., többek között a
zsebtolvajlást és egyéb lopásokat. A
rokonlátogatások során ügyeljünk a
gépkocsikra, ne hagyjunk értéket az
autókban, ne hagyjuk nyitva otthonainkat, és semmilyen ürüggyel ne
engedjünk be idegeneket. A rendôrség fokozottan figyeli az erdôket,
igazoltatják a nagy tételben fenyôfát
szállító gépjármûveket.
»RL
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Fizetek, fôúr!
Nem tudom, elgondolkodtak-e már azon, milyen sok foglalkozás, hivatás nevében vagy tartalmában ott szerepel a szolgálat kifejezés. A
vasutasok, rendôrök, katonák szolgálatba mentek, a köztisztviselôk másik neve közszolga és
még számtalan példát találhatunk. Van egy foglalkozás, amelynek nevében is a szolgálat a
meghatározó: felszolgáló. Aki erre a szakmára
adja a fejét, nyíltan felvállalja, hogy munkája során szolgája lesz az embereknek.
Dancs Miklós, a Resti Étterem vezetôje 44 évvel
ezelôtt szegôdött el „inasnak”, és miután kitanulta a „szolgálóságot” folyamatosan ez adja a

kenyerét. „Miki” 60 éves. Egyike azon keveseknek, akik végigdolgozhatták életútjukat a szakmában a felszolgálóságtól az üzletvezetésig.
1963-ban kezdte a tanulást a szombathelyi
Gyöngyös étteremben a ma is élô Kalamár János
üzletvezetô mellett, ôt tartja mesterének. Ha ôt
elhelyezték, Miki ment vele. Számos szombathelyi vendéglátó egységben dolgozott a tanulóévek alatt. A bizonyítvánnyal a kezében hazajött
a Rezgônyárfa étterembe, de továbbra is visszahívták különmunkákra, nagyrendezvényekhez
besegíteni (megyebálokra, Concordia-bálra,
üzemavatókra). Négy évig dolgozott a „Rezgô-
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ben”, majd egy kis hûtlenkedés következett. Miki idôközben megnôsült és lakás kellett volna,
ami akkortájt Cellben éppen nem volt. Pápán viszont volt, és ebbôl lett egy három éves kitérô.
Közben megépültek a Kodály lakótelep lakásai
és Mikiék visszatértek Celldömölkre. Igaz, akkor
meg munkahely nem akadt. Ezért bejárás következett elôbb Szombathelyre (Vidám Étterem),
majd kicsit közelebb, Sárvárra (Tinódi, majd Matróz Étterem). 1977-ben végre itthon is jó helyre
akadt, a beindult Sághegy étterembe hívták. Le
is dolgozott itt 11 évet a fônök, Bödör László
nyugdíjba meneteléig. Ez az idôszak volt számára a szakmai csúcs: volt olyan év, hogy 48 lakodalomban vett részt levezetô vagy segítô felszolgálóként. Az alagsorban 250 fôs diszkókat rendeztek biztonsági ôrök és verekedések nélkül.
Az új üzemeltetôkkel már nem folytatta, újra
Sárvár következett: az ottani Resti adott munkahelyet: igaz, csak kis idôre, mert alig egy év
múlva hazahelyezték, ugyancsak a Restibe. Ennek már 18 éve. Azóta ez az élete: a Resti Étterem, a talponálló, no és 1993 óta egy kis saját
egység is a Vörösmarty utcában.
A munkásévek alatt sokat kellett tanulnia is: a
ranglétrán csak az juthat feljebb és állhat biztos
lábakon, aki a szakma minden titkát kikutatja.
Elôbb a két rokonszakma, a szakács- és cukrászmesterség birtokosa lett, majd megszerezte az
üzletvezetôi és a felsôfokú áruforgalmi képesítést is. Kiszolgált rengeteg embert, minisztert és
munkást egyaránt: a minisztert megjegyezte,
mert ritkán látott vendég, a kisembert megbecsülte, mert visszavárta rendszeresen. Mikinek is
megvannak a törzsvendégei, de van még szabad hely a listáján. Mára eléggé elfáradt, nagyon nehéz ma a szakmában talpon maradni.
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Neki és nyolc munkatársának – köztük elsôsorban a családnak – ez nyújtja a megélhetést, és
ez felelôsség is. Hiába megy nyugdíjba, még
terve sincs arra, mikor lazít egy kicsit a tempón.
Amíg egészség lesz, biztosan nem. Bár jó lenne
többet pihenni, ami nála szintén munka: dolgozni többet a Ság hegyi birtokon, ráérôsen foglalkozni szôlôvel, borral. Miki nosztalgiával beszél
arról, mennyire megváltoztak a vendéglôi szokások. A hatvanas, hetvenes években a kisem„Celldömölki Restibe'
Menüt ettünk sebtibe.
Oly finom volt s oly nagy adag,
Hogy a fele meg is maradt.”
(A RESTI ÉTTEREM VENDÉGKÖNYVI
BEJEGYZÉSE)

berek is eljártak étterembe ebédelni, vacsorázni
és volt idejük elbeszélgetni az asztal mellett.
Igazi polgári társasági élet zajlott itt. Ma, amellett hogy ritkábban is járnak az emberek étterembe, akkor is csak rohannak: észre sem veszik, ki van a szomszéd asztalnál, nincs idejük
meghitt együttlétekre. Egy kis változás azért
már tapasztalható: nagyvárosokban, forgalmasabb településeken kezdenek visszatérni az emberek a vendéglôkbe olyan céllal is, hogy ott az
étkezésen kívül kellemes idôtöltésben legyen
részük. Miki reméli, még lesz benne része, hogy
Celldömölkön is visszatér ez az idôszak. Ezért a
maga részérôl mindent megtesz: finom és elérhetô árú ételekkel – magyaros specialitásokkal,
mint a pacal, a hal- és vadételek, rétesek, pogácsák – várja nap mint nap a vendégeket.
Dancs Miklós úr és szolga egy személyben: reméli, még sokáig neki fizetnek és ô szolgálhat:
jó egészséget kívánunk hozzá!
»KUSTOS LÁSZLÓNÉ
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Szeretet, szolgálat
Így, karácsony táján a szokottnál több
emberben merül fel, hogy segítene
azokon az embereken, akik önhibájukon kívül nehéz helyzetben vannak.
Ezek az emberek persze ilyenkor is
szívesen veszik a támogatást, de tudnunk kell, hogy rászoruló emberek
egész évben vannak. Szerencsére ma
már sok olyan szervezet mûködik,
akikre bizton számíthatnak a bajba
jutott, illetve gondokkal küszködô
emberek.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat is
ilyen szervezet. Sokoldalú segítô tevékenységérôl Karádi Mihállyal, a
szolgálat celldömölki csoportjának
vezetôjével beszélgettem.
» Mióta tevékenykedik a csoport
Celldömölkön?
Csoportunk 1997 ôszén alakult 12 fôvel. Ennyi a taglétszámunk, de a különféle akciókhoz ennél lényegesen
több embert tudunk megmozgatni.
A szervezet célja a szegények, rászorulók támogatása, anyagi és lelki segítségnyújtás. Vannak kiemelt területei is a munkánknak, ilyenek például
a katasztrófák idején történô mentés
és a károk helyreállítása, illetve a
hajléktalan-ellátás. Ezek mellett segítünk mindenkit, függetlenül származásától, vallásától, pártállásától. Tevékenységünk keresztényi alapokon
nyugszik, ahol egyedüli kritérium a
rászorultság.
» Melyek a segítés fô formái, és milyen eredményekrôl számolhat be?
A szolgálat állandó rendszerességgel
nyújt ruha- és élelmiszertámogatást.
Ruhaosztást szezonálisan tartunk, az
élelmiszertámogatás pedig eseti,
mindig az érintettekkel személyesen
történik. Vannak rendszeres adakozóink helyben is, de kapunk az országos szervezet által lejuttatott adományokból is. Évek óta a helybeliek adoA volt Gáyer Gyula Általános Iskola Diákönkormányzati Munkájának Elôsegítéséért Alapítványa
ezúton köszöni meg a támogatóknak az elmúlt évben felajánlott adójuk 1%-át. A támogatást
a diákok díjazására, iskolai programok lebonyolítására fordítottuk. Kérjük, továbbra is támogassák alapítványunkat!
Adószámunk: 18882696-1-18

mányából tartjuk a december 24-i ingyen ebédosztást, tavaly már száz
adag is elfogyott. Van lakberendezési tárgyakat (bútort, háztartási gépeket) gyûjtô raktárunk is, így nagy
szükség esetén – például ha valakinek leég a háza – ezzel is tudunk segíteni. Kevesen tudnak egy speciális
segítési formáról, a gyógyászati segédeszközök kölcsönzésérôl. A rászorulónak átmeneti idôre tolószéket, járókeretet, rehabilitációs ágyat tudunk
adni, hogy ne kelljen ezeket drága
pénzért megvenni. Részt vállalunk a
gyógyszer, kötszeradományok szétosztásában is. Tevékenyen részt vesz
szervezetünk a természeti katasztrófák kárenyhítésében is. A mi szervezetünk is számos akcióban vett részt,
ahogyan errôl már az önkéntes munka kapcsán szóltam.
» A Máltai Szeretetszolgálat világszervezet. Érzik ennek elônyét?
Természetesen. Sok adomány érkezik
külföldrôl, amit a mi szegényeink
kapnak. Elsôsorban ruháról és gyógyászati eszközökrôl van szó. De a
nemzetköziségnek köszönhetôen
vett részt 16 szociálisan rászoruló
celldömölki gyermek egy háromhetes nyaraláson Liechtensteinben, a
hercegnô vendégeként. A gazdag
program mellett búcsúzóul fel is öltöztették a gyerekeket.
» Beszélt a tárgyi adományokról. Mi
a helyzet a pénzzel?
Ahogy mondani szokták, az a legkevesebb. Nem is elsôsorban pénzsegélyre van szükségünk, hiszen ez
nem is fô feladatunk. A segélyek eljuttatása a rászorulókhoz azonban
pénzbe, elsôsorban fuvarköltségbe
kerül. Ahhoz kevesen vagyunk, hogy
minden ilyet saját eszközeinkbôl finanszírozzunk. Szerencsére vannak
önzetlen támogatóink, mint a Korona

ABC, a Kórház, korábban a Mávépcell.
Sokat köszönhetünk a magánszemélyek közül például Söptei Józsefnének
is. Nagyon fájlaljuk, hogy az önkormányzat ma már egy fillérrel sem támogatja szervezetünket, pedig mi is
közös célért dolgozunk. Ezért is jó,
hogy megismerhet minket jobban a
lakosság, talán a képviselôk is újraértékelik döntésüket.
» Milyen aktuális feladaton dolgoznak?
Havonta rendszeresen tarjuk összejöveteleinket, aminek mindig van valami aktualitása. Ilyenek a búzaszentelés, a lelkigyakorlatok. Most esedékes a felkészülés a forraltbor- és teaosztásra a Karácsonyvárás c. rendezvényen, illetve az említett Szentestenapi ebédfôzés. Jön a János napi boráldás is, az újbor elsô kóstolása.
December 7–9. Celldömölkön tartják
az elsôsegély-oktatók országos továbbképzését. Nem említettem
ugyanis, hogy az elsôsegélynyújtás is
kiemelt feladatunk. Celldömölkön
már háromszor rendeztünk e témában országos konferenciát.
» Mit kívánna a szervezetnek így év
vége felé?
Sok jószívû adakozót és egyre kevesebb rászorulót. Sajnos, ez utóbbit tekintve még sokáig szükség lesz ránk.
»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

Az év Polgárôr
Egyesülete
A bobai Polgárôr Egyesület az Országos Polgárôr Szövetség Elnökségének
az Év Polgárôr Egyesülete kitüntetését vehette át Budapesten, a polgárôrmozgalomban végzett tevékenysége elismeréseként.
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Az ünnepre készülôdve
November utolsó hétvégéjén rendezték a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban az Adventi meglepetések vásárát, melyet szórakoztató kulturális mûsor kísért. A vásáron sok volt a szalmából, cserépbôl,
üvegbôl, gyertyából készült magas
színvonalú apró ajándék, árultak
könyveket, táplálkozás-kiegészítôket,
de találhattunk biztonságtechnikai
felszerelésekkel foglalkozó céget is.
A megnyitón a KMKK csoportjai szerepeltek, másnap délelôtt nagy érdeklôdésre tartott számot az apróbbakat vonzó torna és barkácsolás. Vasárnap pedig a kézmûves foglalkozás
és az Eragon c. film vetítése várta a
látogatókat. A mozifilm vetítése után
a süteménykészítô verseny eredményeinek kihirdetése következett.
»LA

Vers- és mesemondó verseny

8

Immáron hagyomány, hogy a szombathelyi egyházmegye katolikus iskolái közötti vers- és mesemondó
versenyt a celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában
rendezik meg. Az idei évben november utolsó hétvégéjén tartották meg
eme rendezvényt, amelyrôl Czuporné
Hetényi Rita, az iskola magyartanára
számolt be lapunknak.
– Fontosnak tartjuk, hogy évrôl évre
mi lehetünk a házigazdái ennek a nívós eseménynek. Elsô osztálytól
nyolcadikig versenyeznek a diákok.
Az alsó tagozatosok mesét mondanak, ebben az évben Benedek Elek és
Móra Ferenc mûveibôl válogattak a
diákok. A felsôsök két verssel indultak, egy szabadon választottat és egy

kötelezôt adtak elô. Ez utóbbi az ötödik-hatodik osztályban Juhász Gyulától A Hymnus címû vers volt, a hetedik-nyolcadik osztályosok között pedig Reményik Sándornak Az ige címû
versét mondták el a résztvevôk. Az
elôadások elbírálására helyi szakértô
zsûrit hívtunk meg. Az alsó tagozato-

A Kemenesaljai Néptáncért Alapítvány ezúton köszöni meg támogatóinak, hogy 2006. évi adójuk 1%-ának felajánlásával támogatták az alapítványt. A felajánlott összeget (107.231 Ft) a Kemenesalja Néptánccsoport fellépéseihez, mûködési költségeihez
használta fel. Kérjük hogy a 2007.
évi jövedelemadójának 1%-ával
támogassa alapítványunkat.
Adószámunk: 18885606-1-18

A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola Tanulóiért és Fejlesztéséért,
Alapítvány megköszöni mindazok támogatását, akik 2006-ban személyi
jövedelemadójuk 1%-át felajánlották
az alapítvány javára. Az összeget,
226.744 Ft-ot az iskolai bútorzat fejlesztésére és eszközök beszerzésére
fordította. Tisztelt támogatóinkra a
következô évben is számítunk.
Adószámunk: 18888537-1-18
Köszönettel: Szakos Istvánné

sok meséit Emih Virág Eszter, a
Kresznerics Könyvtár gyermekkönyvtárosa, Láng Hajnalka, az Apáczai
Kiadó munkatársa és Pálné Horváth
Mária, a KMKK igazgatója bírálta el. A
felsôsöknél Hartmanné Fekete Ildikó,
magyar-könyvtár szakos tanárnô, dr.
Fonyó Roberta, a Sárvári Média Kht.
igazgatója és Molnár Gábor nyugalmazott mûvelôdési szakreferens alkotta a zsûrit. A Szent Benedek Iskola versenyzôinek két harmadik helyet
sikerült szerezni: az elsôsök közül
Keszei Máté, a másodikosok közül
pedig Mogyoróssy Márton állhatott a
képzeletbeli dobogó harmadik fokára. A nagyon erôs mezônyben a többi diákunk is szépen helyt állt.
»HP

A Kiscelli Templom Alapítvány megköszöni mindazok támogatását, akik
2006-ban személyi jövedelemadójuk
1%-át felajánlották az alapítvány javára. Az összeget, 412.371 Ft-ot a Római Katolikus Templom tetôszerkezet
és homlokzat felújítására fordította.
Tisztelt támogatóinkra a következô
évben is számítunk.
Adószámunk: 19246114-1-18
Köszönettel: Nagy Péter, plébános
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» PROGRAMAJÁNLÓ
• December 5-tôl december 22-ig
látogatható a Szent Korona címû
fotókiállítás a KMKK galériáján.
• December 7., 10.00 és 14.00 óra
Diótörô címû mesejáték a Nektár
Gyermekszínház elôadásában. Helyszín KMKK színházterme
• December 7., A Nyugdíjas Vasutasok Klubja Mikulás-napi rendezvénye. Helyszín KMKK
• December 7., 17.00 óra P. Jáki
Sándor Teodóz: Csángókról, igaz tudósítások címû könyvének bemutatója és elôadása. Helyszín: KMKK
• December 7–9., Elsôsegély-oktatók
országos képzése a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat szervezésében.
Helyszín: Szent Márton Otthon
• December 8., 8.00–12.00 óra Jótékonysági vásár az Együtt Celldömölk Városért Egyesület szervezésében. Helyszín: piac
• December 10., 16.00 óra Megújuló
energiák címmel Unk Jánosné szaktanácsadó elôadása
• December 13., 8.00–12.00 óra vásár
az Együtt Celldömölk Városért Egyesület szervezésében. Helyszín: piac
• December 14. 15.00 Karácsonyi
ünnepély és óévbúcsúztató a Vas
Megyei Mozgássérültek Celldömölki Csoportjának szervezésében.
Helyszín: Celldömölki Városi Általános Iskola ebédlôje
• December 14., 17.00 óra Lukácsy
Katalin zenés-gitáros karácsonyváró
mûsora gyerekeknek és szüleiknek.
Helyszín: KMKK gyermekkönyvtára
• December 14., 18.00 óra Puccini
est – interaktív zenetörténeti utazás
Kenéz György zenetanár vezetésével a zeneszerzô közelgô születésnapja emlékére. Közremûködik: Kovácsné Szabó Éva. Helyszín: KMKK
• December 15., 9.00 óra Rác Dénes
és Rác Dénesné evangélikus lelkészek beiktatása a celldömölki
evangélikus templomban
• December 19., 17.00 óra Németh
Zsolt elôadása a Szent Koronáról.
Helyszín: KMKK
• December 22., 16.00 óra Az ünnep
hangjai címmel zenés, verses karácsonyi mûsor a KMKK elôtti téren. A
helyszínen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat teát és forralt bort oszt.

»
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Önzés és elmagányosodás
Freund Tamás neurobiológus, a Magyar Tudományos
Akadémia rendes
tagja volt a meghívott vendége a
KMKK és a Kemenesaljai
Berzsenyi
Asztaltársaság közös rendezvényének,
mely a Magyar Tudomány Ünnepe
2007 programsorozat keretében valósult meg, november 27-én. A MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézetének igazgatója számos hazai és
nemzetközi díjjal rendelkezik. Egyebek között a legmagasabb rangú magyar tudományos elismerést, a Bolyai
János Alkotói Díjat is magáénak tudhatja, melyet 2000-ben érdemelt ki.
Az agykutatással foglalkozó szakember elôadásában az önzésrôl, az elmagányosodásról valamint a társadalmi fejlôdés zsákutcáiról fejtette ki
gondolatait a biológiai evolúció világából vett példákkal. Számos evolúciós, szelekciós hatás érvényesült az
ember biológiai evolúciója során, és
hasonló mechanizmusokat lehet felfedezni a kulturális fejlôdésben is –
kezdte elôadását Freund Tamás.
A folytatásban a következôkrôl beszélt: – Az emberiség életfeltételei az
utolsó ötven–száz évben alapvetôen
megváltoztak. A biológiai evolúció
közismert példái igazolják, hogy a
környezet megváltozása egyes fajok
vagy azok bizonyos szerveinek, tulajdonságainak megváltozását vonja
maga után, és az új környezethez
legjobban alkalmazkodók fognak
eluralkodni a közösségben. Napjainkban az információs robbanás és a

globalizáció az emberi agy környezetében olyan gyökeres változásokat
okoz, melyek nincsenek összhangban
belsô világunkkal. Az agy információs
környezetének változásaiból eredô
biológiai és kulturális fejlôdési zsákutcák kikerülésére több lehetôség
adódik. A leépítô evolúció mûködése
a kulturális fejlôdés szintjén is tetten
érhetô. A társadalom élôsködô egyedei egyre jobban leépítik idegrendszerüket, kommunikációs képességeiket. Mivé fog degenerálódni az
ember, ha majd munkáját, bevásárlásait, minden ügyintézését az otthoni
számítógépen keresztül fogja végezni egy-egy számítógépes játék,
valóvilág-show, dél-amerikai sorozat
televíziós közvetítésének élvezete
mellett? Ezek következményeként
leépíti szociális kapcsolatrendszerét,
fizikumát, kreatív gondolkodó képességét, s így ki lesz szolgáltatva az
agymosó médiának, a reklámoknak.
Az emberi agy feldolgozó-kapacitásának elmaradása a megváltozott információs környezet által követelt szinttôl a társadalmi-kulturális fejlôdés
más területein is zsákutcába vezethet.
Az elmagányosodás mellett az önzés
is egyre nagyobb méreteket ölthet,
ami végveszélybe sodorhatja az egész
emberiséget, hisz az önzés már nem
csupán embertársaink kihasználásában nyilvánul meg, hanem Földünk
ökológiai tönkretételéhez is vezet.
Önzés helyett minél több szeretetre
és az együttmûködô szellemre lenne
szükség, kisebb és nagyobb közösségeinkben egyaránt – fejezte be elôadását Freund Tamás.

„Az önzés… már
Földünk ökológiai
tönkretételéhez
is vezet.”

»REINER ANITA

Komolyzene fiataloknak
Az ifjúsági komolyzenei hangverseny-bérlet sorozat elsô elôadására november 20án várták az általános és középiskolásokat.
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár színháztermében Jávorkai Sándor
hegedû, Jávorkai Ádám cselló és Falvai Katalin zongoramûvészek virtuóz játékát hallgathatta meg az ifjú generáció.
A hazánkban és külhonban egyaránt sokat
szereplô zenemûvészek fontosnak tartják az
ifjúsággal megismertetni a klasszikus zenét,
rávezetve ôket arra, hogy ezt a fajta muzsikát
is lehet élvezettel hallgatni, sôt szeretni is.

A hangversenyen újabb ismeretekkel is
gazdagodhattak a hallgatóság soraiban
ülôk, ugyanis a fellépô mûvészek az egyes
darabokra vonatkozó tudnivalókkal is alátámasztották elôadásukat.
A zenei repertoár dallamai két magyar zeneszerzô alkotásával vette kezdetét. Bartók Béla Román népi táncai után Liszt Ferenc VI. Magyar rapszódiája csendült fel.
Ezeken kívül Schubert és Händel-variációkat, Paganini-capricciot csalogatott elô
hangszerébôl a három elôadó.
»RA
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Kiemelkedôen sikeres véradó napok
Senkinek nem kell már azt bizonygatni, hogy mennyire fontos a véradás, és különösen jó arról írni, hogy
hány embertársunk részesül idôrôl
idôre a másokon való segítés örömében. A nyári véradó napokat felülmúlva volt sikeres a november 2829-30-án szervezett véradás a Kemenesaljai Egyesített Kórház Vérellátójában. Kérdésünkre Dr. Liposits Andrea
vérellátó fôorvos elmondta, hogy a
három nap alatt 371-en jelentek meg
és közülük 356-an adhattak vért. Külön örvendetes tény, hogy a visszatérô sokszoros donorok mellett 16 új
véradót köszönthettek. A fôorvos asszony külön kiemelte Mátis Katalin vöröskeresztes titkár áldozatos szervezô

munkáját, illetve a Vérellátó dolgozóinak tevékenységét, akik a véradással kapcsolatos munka mellett is
mindig ellátják a kórház mûködéséhez tartozó szerológiai munkát, és
természetesen a vidéki véradásokat
is bonyolítják, idôjárási viszonyoktól
függetlenül.
Az ünnep közeledtével hatványozottan kell figyelnünk egymásra. Jó,
hogy a véradók az ilyen szuperérzékeny emberek közé tartoznak. Ezúton
kíván a Vöröskereszt celldömölki
szervezete és a Vérellátó minden dolgozója áldott békés Karácsonyt, és
boldog új esztendôt minden régi és
jelenlegi véradójának!
»EMEREL

Szép sikerek az egészségnevelés terén
November az egészség hónapja. Ennek jegyében rendezték egészségnevelési vetélkedôjüket a Celldömölki
Városi Általános Iskolában. A 7. és 8.
osztályos diákokból alkotott, nyolc
háromfôs csapat gyakorlati és elméleti feladatokon keresztül mérte
össze tudását, és felkészültségét. A
következô csapatok kerültek ki gyôztesen: az elsô helyezést az iskola 8. e
osztályosai érték el, másodikak lettek
a 8. d diákjai, a harmadik helyet pedig holtversenyben a 8. a és 8. b csapata szerezte meg. A díjazottak az
egészséges életmód kellékeit tartalmazó ajándékcsomagokat vehettek
át, jutalmazásuk a Diákönkormányzat
támogatásával valósult meg.
»REINER ANITA

December 1-jén már a megújult templomban tartotta istentiszteletét a református gyülekezet.
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Már több alkalommal rendezett egészségvédelmi vetélkedôt a
kistérség általános iskolái számára a Vöröskereszt Celldömölki Szervezete. Az idén november 16-án nyolc, zömében négyfôs csapat mérte
össze tudását a megadott témakörökben, úgymint a környezettudatos
magatartás, egészséges életmód, egészséges táplálkozás, élelmiszerismeret, DADA Program (Drog-Alkohol-Dohányzás-Aids) elemeinek
ismerete. A kistérségi vetélkedôt a Városi Általános Iskola háromfôs
csapata nyerte meg nagyon szoros küzdelemben. A többi versenyzô is
kitett magáért, elôfordult, hogy két csapat között csak fél pontos különbség döntött a helyezések között. Az elsô három helyen értékes
könyv volt a jutalom és az összes résztvevô ajándékkal távozhatott. A
Vöröskereszt köszönetét fejezi ki támogatóinak, a kistérség polgármestereinek, Schimmer Andrea magánvállalkozónak, a Lakberendezéséi Áruháznak, a Vas-Mûszaki Szaküzletnek valamint a Papirusz Üzletháznak. (A megyei forduló eredményeire következô lapszámunkban
visszatérünk – a szerk.)

»TAKÁCS MÁRIA

Új Kemenesalja
» 2007. 12. 07.

Megkérdeztük
» válaszoltak

» O L V A S Ó I

O L D A L

Mennyit költ Karácsonyra?

»kérdez: reiner anita

»fotó: völgyi lászló

Bokányi
Dénesné

Nyugdíjas vagyok, így sajnos
nem tudok sokat költeni a karácsonyi ajándékokra. Lehetôségeimhez mérten ajándékozom meg családtagjaimat.
Ahogy számolom, négy-öt felé
kell gondolkodnom a vásárlásban. Mindig elôre felmérem az
igényeket, így tudom, ki mit
szeretne kapni. Az ajándékokon kívül a készülôdés is sokba
kerül. Egyébként szomorú,
hogy az ünnep elvesztette varázsát, és az anyagiak kerültek
elôtérbe.
Gyerekkoromban
még egészen más volt: a családi béke, szeretet, öröm,
megértés voltak a fontosak.

Horváth
Béláné

Gyermekeim
családjukkal
együtt nyolc fôt tesznek ki, így
elég sokfelé kell ajándékoznom. A rokkant nyugdíjból
azonban csak minimális összeget tudok erre áldozni, és nem
annyit, amennyit szeretnék.
Véleményem szerint nem is az
érték a lényeg, hanem a szeretet, ami manapság sajnos kiveszôben van az emberekbôl. A
családtagoknak mindig igyekszem olyan ajándékokat vásárolni, amire szükségük van. Az
ünnepi sütés-fôzés sem olcsó,
de örömmel teszem, hiszen a
legnagyobb boldogság az, ha
együtt van a család.

Döbörhegyi
Józsefné

A lányomnak most vettünk
egy lakást, így most a mi családunkban ez lesz a legnagyobb és legszebb ajándék karácsonyra. Egyébként az unokáknak szoktunk ajándékot vásárolni, bár a kevés nyugdíjból
általában csak apró figyelmességekre jut pénz. Az egyik
unokám jövôre ballag, akkor
kap majd nagyobb ajándékot.
Karácsony környékén az ünnepi készülôdés is sokba kerül.
Nem is a nagy luxus a lényeg
az ünnepek idején sem, hanem az egymás iránti figyelmesség, és a szeretet. Abból
legyen sok mindenkinél.

Ötven év házasság

Novemberben ünnepelték 50. házassági évfordulójukat Lang József és Borsodi Erzsébet. Házasságkötésük 1957. november 16-án volt, a családi ünnepen
7 gyermekük és 11 unokájuk köszöntötte ôket családjaikkal.
A Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány ezúton köszöni meg támogatóinak, hogy 2006. évi adójuk 1%-ának felajánlásával támogatták az
alapítványt. A felajánlott összeget (11.779 Ft) az alapítvány rendezvényeinek megvalósításához használta fel. Kérjük hogy a 2007. évi jövedelemadójának 1%-ával támogassa alapítványunkat.
Adószámunk: 18883855-2-18

Gombási
Sándorné

Hála istennek nagy a család,
így sokfelé kell ajándékozni. A
felnôtt családtagoknak általában pénzt adunk. Az unokáknak szoktunk nagyobb értékû
ajándékot vásárolni. Mindig
tudjuk, ki minek örülne, és attól függôen szerezzük be a
meglepetéseket. Férjemmel
mindketten nyugdíjasok vagyunk, de folyamatosan takarékoskodunk, így a karácsonyi
ajándékozás sem jelent különösebb megterhelést a pénztárcánknak. A sütés-fôzés is
sok költséggel és munkával
jár, de nem érzem a fáradtságot, ha együtt a család.

Kertbarátok
összejövetele
A Kemenesaljai Szôlô- és Kertbarátok Köre novemberben tartotta soros foglalkozását. Ezúttal Virág
István, egy növényvédô szereket forgalmazó cég
területi képviselôje volt a vendég, aki a szôlôkben
és gyümölcsösökben alkalmazható, korszerû növényvédelmi technológiákról beszélt. A szôlô leggyakoribb, és leggyorsabban terjedô betegségének
számító peronoszpóráról elhangzott, hogy a védekezésben legfontosabb a megelôzés, amire már
több jó hatású anyag létezik. Emellett a lisztharmat,
és a botritisz nevû betegség is szóba került, a gyümölcsösök esetében pedig a csonthéjasokat veszélyeztetô monília és tafrina. A jelenlevôk mindezek
kezelésére hasznos tanácsokat kaptak, és kérdéseiket is feltehették. A növényvédelmi szerek kínálatán túl a kör tagjai által termelt produktumok bemutatójára is sor került a rendezvényen. A saját készítésû, illetve termelésû zöldségek, gyümölcsök,
lekvárok, mézek, befôttek mind a szorgos kezek
munkáját dicsérik, melyekbôl egy kis kiállítást is
rendeztek a kertbarátok a KMKK galériáján.
»RA
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asztalitenisz

Ragyogó sikerek itthon és külföldön
CVSE-Mávépcell-Vörsas – TTC Industrogandia Zagreb 6:3
Celldömölk, november 20., Nemzetközi Szuperliga mérkôzés.
Párosok: Lindner-Marsi – JapecDomagoj 3:0 (1:0). Egyéni elsô kör:
Molnár – Kovács 3:1, Lindner –
Domagoj 2:3, Fazekas – Japec 3:0
(3:1). Második egyéni kör: Lindner – Kovács 3:0, Molnár – Japec 2:3, Fazekas
– Domagoj 3:0 (5:2). Harmadik egyéni
kör: Marsi – Japec 0:3, Fazekas – Kovács 3:0 (6:3).
Gyôzött: Fazekas Péter 3, Lindner
Ádám 1, Molnár Krisztián 1 és a
Lindner-Molnár páros.
Akárcsak a zágrábi mérkôzésen, most
is a mieink bizonyultak jobbnak a
horvátoknál, s továbbra is százszázalékosak. Ez egyben azt is jelenti, hogy
a következô két mérkôzés eredményétôl függetlenül már biztos továbbjutók.
KSC Robot Mokre Lazce – CVSE-MávépcellVörsas 3:6
Mokre, november 27., Nemzetközi
Szuperliga mérkôzés.
Párosok: Jancarik-Demek – LindnerMarsi 0:3 (0:1). Elsô egyéni kör:
Kleprlik – Fazekas 3:2, Jancarik – Molnár 3:1, Buba – Lindner 0:3 (2:2). Második egyéni kör: Jancarik – Fazekas
2:3, Kreprlik Lindner 2:3, Demek –
Molnár 3:0 (3:4). Harmadik egyéni kör:
Jancarik – Lindner 1:3, Demek – Fazekas 1:3 (3:6).
Gyôzött: Lindner 3, Fazekas 2 és a
Lindner-Marsi páros.
Az itthoni 6:1-es gyôzelem után játékosaink odakinn akadozva kezdtek, de

aztán elkapták a fonalat és magabiztosan gyôztek Csehországban is. Ezzel
a gyôzelemmel a celli csapat mindenképpen a legjobb 16 között van.
CVSE-Mávépcell-Vörsas – Kecskeméti
Spartacus 7:0
Celldömölk, november 17., Extraligás
mérkôzés.
Párosok: Lindner-Marsi – Dézsi-Fodor
3:0 (1:0). Elsô egyéni kör: Lindner –
Dézsi 3:0, Marsi – Papp 3:0, Molnár –
Fodor 3:0 (4:0). Második egyéni kör:
Lindner – Papp 3:0, Molnár – Dézsi
3:0, Marsi – Fodor 3:0 (7:0).
Gyôzött: Lindner Ádám 2, Marsi Márton 2, Molnár Krisztián 2 és a LindnerMarsi páros.
Az alaposan meggyengült kecskeméti gárda játszmát sem tudott nyerni
Celldömölkön.
CVSE-Mávépcell-Vörsas II. – Herendi Porcelán SK 11:7
Celldömölk, november 24., NB II-es
mérkôzés.
A mieink számára rendkívül fontos
két bajnoki pont nagy küzdelemben
született meg.
Gyôzött: Kun Tibor 4, Ölbei Péter 2,
Fehér László 2, Orbán Renátó 2 és a
Kun-Ölbei páros.
Gyôri Elektromos II. – CVSE-MávépcellVörsas IV. 9:9
Gyôr, november 24., NB III-as mérkôzés.
Mindkét csapat mindent megtett
azért, hogy a maga javára fordítsa a
küzdelmet, ám ez egyiknek sem sikerült.
Gyôzött: Máthé Gyula 3, Teket Attila

2, Lukács Balázs 2, Talián Csaba 1 és
a Máthé-Teket páros.
Hévíz SK – CVSE-Mávépcell-Vörsas III. 16:2
Hévíz, november 25., NB III-as mérkôzés.
Gyôzött: Tamás László 1, Balázs Gyula 1.
A tartalékosan felálló celli csapat erejébôl ennyire futotta a bajnokjelölt
ellen.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Bravó Molnár,
bravó Lindner
November 18-án Bükön rendezték a 12. országos I. osztályú asztalitenisz ranglistaversenyt, a férfiaknál 73 indulóval.
A versenyen ott volt a magyar
asztalitenisz színe-java, köztük
a CVSE-Mávépcell-Vörsas versenyzôi is. A mieink közül a legnagyobb bravúrt a ranglista 15.
helyén lévô Molnár Krisztián
„követte” el, aki nemcsak a
klubtárs Lindner Ádámot, hanem az elsô helyen kiemelt
Zwickl Dánielt is legyôzte. Bár a
döntôben vereséget szenvedett
Jakab ellen, a második hely
megszerzése mindenképpen
nagy bravúrnak számít. A harmadik hely Lindner Ádámé lett.
Párosban a Lindner-Molnár kettôs is a dobogó 3. fokára állhatott, ami ugyancsak kitûnô teljesítmény.

Szép játék, kis hibák – vereség
Lejátszotta az ôszi szezonban utolsó két
mérkôzését a CVSE-MÁVÉPCELL nôi kézilabdacsapata.
November 25-én a Gyôrújbarát csapatát látta
vendégül a CVSE, és maradt alul a végjátékban
27:28 arányban. Megszokott módon parádés elsô félidôt produkáltak a celli lányok és a 17:10es félidei állás azt sugallta, hogy még gálajáték
is lehet a végén. Aztán megváltozott a játék képe, és egygólos bosszantó vereséggel zárult.
Salamonné Csótár Adrienn edzô abban látja ennek okát, hogy hiányoztak a kettôs igazolású
12

játékosok, és bizony Gácser Klaudia góljaira
nagy szükség lett volna. A minôségi csere a
kispadról hiányzott, és az is tény, hogy a végére elfáradt a csapat. Betegséggel küszködött
Szomorkovits Adrienn, testvére, Lilla sem
egészséges, egyszóval mindezek összeadódva
eredményezték az egygólos vendégsikert.
Az utolsó fordulóban a listavezetô VKLSE- Gyôr
otthonába látogatott december elsô napján a
CVSE-MÁVÉPCELL. A 23:20-ra elvesztett mérkôzés ellenére Salamonné Csótár Adrienn edzô
elégedett volt a csapattal, szenzációsnak minôsítve tanítványai játékát. Annak ellenére

gondolta így, hogy csak nyolc játékos állt hadrendbe, és az elôzô heti szûk keretbôl hiányzott a kapus, Wittmann Krisztina is. A mérkôzést a Cell kezdte jobban, a 11. percben 6:3-ra
vezettek, és vezetésüket a 27. percig megôrizték. A jó elsô félidei teljesítmény nagyrészt
Balogh Vera kapusteljesítményének is köszönhetô volt. A 11:10-es félidô után fokozatosan
növelte elônyét a Gyôr, elfáradt a csapat. Ennek ellenére megôrizte tartását, és a 20. perctôl újra „beindultak” a lányok, de ez már csak
a tisztes vereséghez volt elég.
»RL
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Celldömölki VSE- Tapolca 1-1 (0-0)
Celldömölk, 200 nézô NB III-as labdarúgó-mérkôzés, Bakony-csoport 17.
forduló.

BABICS, Szele, Gyôrvári – Vánkos,
Szalay T. Edzô: Balhási István.
Tapolca: Jánosa – Kovács, Hegedüs,
Hegyesi, Berta – Markó (Tüske),
Gelencsér, Tóth, Viski – Farkas (Lakatos), Németh. Edzô: Lázár Szilveszter.
Góllövôk: Babics (11-esbôl, 87. perc),
illetve Németh (84. perc).

Vezette: Vizi István (Aczél, Vincze).
Celldömölk: Tóth – Györkös, Kazári,
Kis, Kovács (Baranyai) – Kocsis,
hely

csapatnév

mérkôzés gyôzelem döntetlen

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ZTE FC AMATÔR
GYÔRI ETO
SÁRVÁR FC
HÉVÍZ FC
LAMI-VÉD BÜK TK.
FEMAT CSESZTREG SE
VESZPRÉM FC
ANDRÁSHIDA LSC
SVSE–GYSEV
CSORNAI SE
FC SOPRON
TAPOLCA
CELLDÖMÖLKI VSE
SAB VÉP–DOMINÓ T.
RÉPCELAKI SE
MÁRKÓ SE
KAPUVÁRI SE
FC KESZTHELY

17
17
17
17
16
17
17
16
16
17
16
16
17
17
16
17
16
16

14
12
11
11
8
7
7
6
7
6
6
3
4
4
3
3
2
1

2
4
5
5
3
3
4
5
1
4
3
9
4
3
4
3
3
3

vereség lôtt gól kapott gól
1
1
1
1
5
7
6
5
8
7
7
4
9
10
9
11
11
12

48
41
37
34
37
38
33
27
17
25
27
13
24
20
12
17
15
10

8
7
8
15
22
24
23
20
25
32
25
17
34
47
28
40
49
51

pont

megj.

44
40
38
38
27
24
23 (-2 pont)
23
22
22
21
18
16
15
13
12
9
6

Továbbra is botladozik
a férfi kézilabdacsapat
Egy hazai és egy idegenbeli mérkôzéssel zárta az ôszi szezont a CVSEMÁVÉPCELL férfi kézilabdacsapata. November 24-én a Tapolca vendégeskedett városunkban, míg december 2-án
Komáromba látogattak a celli fiúk. Az
itthoni mérkôzésrôl hiányoztak a kettôs igazolású játékosok és Kazári Attila. Török Lajos pedig megelégelte a
szurkolói inzultusokat és a mérkôzés
elôtti hét közepén távozott. A baljós
jelek ellenére a mérkôzést mégis a
Celldömölk kezdte jobban, és a félidô
közepén 7:5 arányban vezetett. Nem
sikerült azonban ellépni az ellenféltôl,
és a harmadik gól után mindig visszazárkózott kettôre a vendégcsapat. Késôbb még közelebb jött, ez eredményezte a 12:12-es félidei állást. A Tapolca ott folytatta, ahol abbahagyta,
és a második félidô 5. percében már
14:13-ra vezetett. A tizedik percben
még visszavette a vezetést a helyi

csapat (16:15), és ezt még eggyel
tudta növelni a félidô közepéig.
Ezután emberelônybe kerültünk,
melybôl azonban az ellenfél lôtt két
gólt, és kiegyenlített. Ezután mondhatni állva maradt a Cell, mert a Tapolca 20:17-re meglépett, és ezt az
elônyét növelve megérdemelten
nyert a kapkodó ideges hazaiak ellen
25:20 arányban. Horváth Csaba edzô a
vereség okát a gyenge támadójátékban és az átlövôk hiányában látta.
Hiányoztak a kettôs igazolású játékosok, Török Lajos távozása egyértelmûen annak tudható be, hogy a szurkolók egy része szidja a saját játékosokat. Az ifisták pedig még nem tartanak ott, hogy érdemben tudjanak teljesíteni a felnôtt mérkôzésen is.
A Komárom-Celldömölk mérkôzés
végeredménye: 33:19. A mérkôzés
történéseire következô lapszámunkban térünk vissza.
»RL

labdarúgás

Szezonzárás a Bakony-csoportban

Az elôzô forduló télies körülményei
után (Márkó-Celldömölk 2-2, góllövôk Babics és Gyôrvári) szinte tavaszias hangulatban fejezôdhetett be
az ôszi szezon a Celldömölk számára. A szezonzárásra egy kellemetlen
stílusú, de mindenképpen verhetô
ellenfél jutott a Tapolca személyében. A vendégek gyakorlatilag megszállták saját térfelüket, amit a celliek nem tudtak megbontani, gólhelyzetet egyik csapat sem tudott
kidolgozni. A második félidô közepén némileg kimerészkedett a Tapolca sündisznó állásából és Tóth
Andrison múlott, hogy nem szerezték meg a vezetést. Azt, hogy végül
mégis megszerezték a 84. percben,
némiképp a játékvezetôn is múlott,
hiszen lesgyanús körülmények között esett Németh találata. Az igazságos állapot helyreállításában is
kulcsszerep jutott a sípmesternek,
amikor Vánkos lerántásáért befújta a
büntetôt, amit Babics biztosan értékesített.
»DOTTÓ
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megjelenik kéthetente
felelôs kiadó:

Bakó István
felelôs szerkesztô:

Györéné Losoncz Andrea
szerkesztôség:

Farkas Gábor, Káldos Gyula,
Kustos Lászlóné, Reiner Anita,
Rozmán László, Takács M. Tünde,
Vass Veronika, Völgyi László (nívódíjas),
Horváth Lajos (örökös tag)
hirdetésszervezô:

Nagy Antal (06 70/338-9880)
szerkesztôség:

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/525-810
E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu;
ujkemenesalja@gmail.com
lapterv:

Horváth Attila
nyomda:

Antók Nyomda Celldömölk
lapzárta: minden páratlan hét péntek
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Hírdessen az Új Kemenesaljában!
Hirdetésszervezô: Nagy Antal
Tel.: 95/525-810, 06 70/338-9880

Az édesvízi gyöngyök és a valódi
kristályok színes világával bôvítettük
árukínálatunkat:
hegyi kristály, citrin, gránát,
borostyán, tigrisszem, vörös korall,
ónix, édesvízi gyöngyök
a szivárvány minden színében!
Gyönyörû kövekkel és alacsony árakkal
várunk minden kedves vásárlót!
Celli Bé-Ke Bt.
Celldömölk, Szentháromság tér 6.
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Két évtizede a lakosság
szolgálatában
Novemberben ünnepelte megnyitásának
20. évfordulóját a Répcelaki Takarékszövetkezet vönöcki kirendeltsége. Nagy
Lászlóné, a kirendeltség vezetôje összefoglalta a kirendeltség történetét: kezdetben minden kézi feldolgozással történt, felvállaltak olyan feladatokat is,
mint a könyvárusítás, totó-lottó szelvények árusítása, áramdíj beszedése, 1998ban jelent meg az elsô lakossági számla,
ekkor kapták az elsô számítógépet, gépállományukat azóta is folyamatosan újítják. Manapság foglalkoznak hitelkihelyezésekkel, de társasági számlát is egyre
többet nyitnak. Az épület arculata is
megújult, a jó kapcsolat az ügyfelekkel
viszont a régi.
Molnár Árpád, a Répcelaki Takarékszövetkezet igazgatója elmondta: ritkaságszámba megy, hogy egy pénzintézeti fiók 20
évig ugyanazon a helyen üzemeljen. Jelké-

pezi ez a stabilitást, a helyben maradást.
Küldetésüknek érzik helybe hozni azokat a
lehetôségeket, amit a többi pénzintézet is
nyújt. Az új pénzügyi lehetôségekrôl is
igyekeznek tájékoztatni a falu lakosságát.
A kirendeltség beépült a falu mindennapjaiba. Ezután az igazgató köszöntötte a régi és mai munkatársait valamint pénzügyi
partnereit.
(X)

Ajándék kamatok
a Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet
Celldömölki, Ostffyasszonyfai és
Vönöcki kirendeltségeinél!
Személyi kölcsön bármire
100.000 – 2.000.000 Ft-ig, akár 7 évre
Pl.:
300 ezer Ft
500 ezer Ft
1 millió Ft
2 millió Ft

6.300 Ft/hó
9.900 Ft/hó
19.500 Ft/hó
37.500 Ft/hó
törlesztô részlettel.

THM: 16,06 – 16,55%

Az akció 2007. november 5-tôl indul.
Kis bank – nagy lehetôségek!
Répcelak, Petôfi S. u. 50.
Tel.: 95/588-666
Celldömölk I., Kossuth L. u. 18.
Telefon: 95/420-035

Celldömölk II., Hegyi u. 1.
Telefon: 95/420-507

Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60. Vönöck, Kossuth L. u. 69/b.
Telefon: 95/394-005
Telefon: 95/485-010

Celldömölk, Széchenyi u. 3. 95/424-800 • Sárvár, Batthyány u. 8–10. 95/320-333

A Celli Bé-Ke Bt. Ékszerboltjában
tovább folytatódnak
a kedvezményes ünnepi hetek!
December 10–16. „egyes” ezüstékszerek
árából 20%–30%-ot is elengedünk!
A karácsony elôtti hetet bearanyozzuk kedves
vásárlóinknak: december 17–23. minden aranyékszer
árából 10%-ot elengedünk!
Ha kifogyott az ötletekbôl, mivel lepje meg szeretteit,
segítünk: ajándékozzon vásárlási utalványt, ami
2000 Ft, 5000 Ft és 10.000 Ft értékben kapható!
Karácsonyi díszcsomagolók széles választékát kínáljuk
az ékszerek, órák, díszmûáruk mellé!

VÁLASZTÉK • MINÔSÉG • KEDVEZÔ ÁR
ünnepi nyitva tartás:
hétfô–péntek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szombat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
december 16-án, ezüstvasárnap: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
december 23-án, aranyvasárnap: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
december 24-én, hétfôn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.00 – 17.00
8.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
8.00 – 12.00

l
már 2.990.000 Ft-tó

