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

GAZDAHITEL – GAZDAKÁRTYA

a Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezetnél.

•
•
•
•

Gyors hitelbírálat
Alacsony garanciadíj
Rugalmas, sokoldalú felhasználás
1–15 millió forint összegig

THM: 13.45%– 15.08%*
•
•
•
•

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

Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Celldömölk, Volán kút,
a Mesteri felé vezetô úton.
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00 – 21.00

Balogh Zsolt vállalkozó

Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Répcelak, Petôfi S. u. 50. • Tel.: 95/588-666, 588-667
Fax: 95/588-688 E-mail: repcelaktaksz@globonet.hu

Kirendeltségek:
Bô, Széchenyi u. 25. Tel.: 94/586-026
Celldömölk I., Kossuth L. u. 18. Tel.: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1. Tel.: 95/420-507
Hegyfalu, Kossuth L. u. 107. Tel.: 95/340-020
Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60. Tel.: 95/394-005
Rábapaty, Alsópatyi u. 59. Tel.: 95/360-078
Sopron, Újtelek u. 1–5. Tel.: 99/333-099
Uraiújfalu, Petôfi S. u. 23. Tel.: 95/345-189
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. Tel.: 95/485-010

*1 és 10 millió forint között 13,45%–15,08%,
11 és 15 millió forint között 13,55%–13,65%.
A THM meghatározása az aktuális feltételek,
illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével
történt, a feltételek, és a folyósítás napjának
változása esetén mértéke módosulhat.
A 13,55% és a 13,68%, amennyiben tartalmazza
az értékbecslés költségét (20 ezer forinttal számolva).
A THM értéke nem tartalmazza az esetleges közokiratba foglalás díját, nem tükrözi a hitel kamatkockázatát, minden ügylet esetén egyedileg kerül
meghatározására.
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Temetôinkrôl – Halottak napja környékén
Ahogy a gyertya sem ég el, nem fogy, világít hiába, hisz a körülötte élôknek fényt
és meleget áraszt, életünknek is errôl kellene tanúskodnia: szeretetbôl, szeretettel másokért. Így nézve, nem kell legyôznünk a halált, nem ellenség, amelytôl
menekülni kell, hanem inkább szembemenni vele. Úgy élni a gyertyasorsot, mintha ez a nap lenne az utolsó.
Halottak napja közeledtével gyakrabban
gondolunk szeretteinkre, akik már eltávoztak közülünk. Ilyenkor gyakrabban látogatjuk a sírkerteket is. De milyen állapotok
uralkodnak temetôinkben? Kik azok az ismertebb személyek, akik itt nyugszanak?
Dummel Ottó, önkormányzat, a mûszaki
osztály vezetôje: A köztemetôbe 1996 óta
temetkeznek a celldömölkiek. Korábban
csak a felekezeti temetôk léteztek, mára
már ezek beteltek. Celldömölk városrészben az látszott célszerûnek, hogy a régi temetôk szomszédságában alakítsunk ki
újabb sírhelyeket. Azzal, hogy 2005-ben
megépült az új, korszerû ravatalozó, jogszabályi kötelezettségeinknek is eleget
tettünk, korábban a Hollósy-kriptát használták erre a célra.
Nem mindenki elôtt ismeretes a városban,
hogy két izraelita temetô is van, egy a
neológ és egy az ortodox zsidó vallást gyakorlóké. Ezek lezárt sírkertek, a MAZSIHISZ
kezelésében vannak, gondnokot alkalmaznak, aki rendben tartja a temetôket, és ha
hozzátartozók jönnek, lehetôvé teszi számukra a temetô-látogatást.
Külön meg kell említeni a hadifogoly-sírokat. Az új katolikus temetôi részben olasz
elsô világháborús síremlékek vannak, de
találhatók szovjet katonák sírjai is.
Nagy Péter katolikus plébános: A katolikus
temetôben nagyon ritkán temetünk, lényegében betelt. Nem megoldott a temetô rendben tartása, komoly anyagi ráfordítást igényel. A képviselô-testület megkeresett, felajánlották, hogy segítenek rendben tartani a temetôt. Örömmel fogadtuk
a segítséget, de ugyanígy a civilek közremûködését is.
Az ismert személyek közül itt nyugszanak
a bencés szerzetesek, Hollósy Jusztinián
bencés apát építtette az apátság tagjainak
temetkezôhelyéül a temetôi kápolnát
1874-ben, mely sokáig a helyi lakosság ravatalozójaként is szolgált. A kápolna melletti sírban pihen Virághalmi Ferenc 184849-es honvédszázados, de itt nyugszik
Hetyey Ignác kapitány is.
Rácz Dénes evangélikus lelkész: Nincsenek új sírhelyeink. A nem megváltott lejárt sírhelyeket kegyeleti okokból a gyülekezet egyelôre nem szünteti meg, bár
erre az elôírások, mint fenntartónak lehetôséget adnak.
A temetô útjait és a nem használt területeket, sírokat Szalay József gondozza.

Ismertebb személyiségek a temetôben
nem nyugszanak, de a templomban igen.
Mivel a templomfelújítás alkalmával teljesen el kellett zárni ezeket a kriptákat, emléktáblák ôrzik a nevüket: Ostffy Mihály
gyülekezeti és egyházkerületi felügyelô,
Vidos Miklós gyülekezeti felügyelô, az elsô
artikuláris templom építtetôje, Tóth János
evangélikus lelkész, esperes és Szabó József evangélikus tanító nyugszanak itt.
Dr. Koltay Jenô katolikus esperes, Alsóság:
A temetô útjait és a nem használt részeket

kaszáltatjuk. Ezúton szeretném megköszönni az Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek, dr. Pörneczi Károlynak és a Városgondnokságnak, hogy több alkalommal
is segítettek megtisztítani és rendben tartani a temetôt.
A termetôben nyugvók közül kiemelem
Kresznerics Ferenc nevét. Sírja nemzetileg
védett síremlék. Ugyanígy számos más
egyházi elöljáró is itt nyugszik, pl. Tanai Ferenc esperes, Pámer Mihály esperes,
Bruszik Lajos utolsó kántortanító, iskolaigazgató. Ezeket a sírokat mind rendbe hozattuk, köszönet Molnár Gábor sírkôkészítônek a segítségért. Ugyanígy köszönet illeti Tömböly Lászlónét, Faragó Józsefnét,
Barna Istvánt, akik önzetlenül mindig a segítségünkre vannak.
Az izsákfai temetô használati jogát átadtuk az önkormányzatnak. Amíg a mi tulajdonunkban volt, beszedtük a sírhelyek
árait, ezáltal kisebb javításokat el tudtunk

végezni, de most nincs bevételünk. Az önkormányzat felajánlotta, hogy tervezzük
meg, mire van szükségünk. Az a gond,
hogy az út magasabban van, mint a temetô, ezért esôzések alkalmával minden csapadék a sírokra folyik, Farkas Zoltán képviselô elég gyakran hangoztatja, hogy ezt
rendbe kellene tenni. Nagyon elavult továbbá a kerítés és a kapuk is felújításra
szorulnak.
Két ismert személy nyugszik itt: Kisfaludy
Kálmán, Izsákfa elsô plébánosa és Hermann Flórián, ôt 1945-ben lôtte agyon
egy szovjet tiszt.
Vetô István, alsósági evangélikus lelkész:
1538 óta temetkeznek itt az emberek.
A régi templom a mostani katolikus templom volt, és akkor még a templom köré te-

metkeztek. Ásatások ugyan nem folytak,
de biztosan találnánk erre utaló jeleket.
Késôbb a temetkezés kikerült a falu szélére, a mai temetô területére. Egy 1999-ben
elfogadott jogszabály szerint a temetkezés
az önkormányzat feladata. Magyarán a helyi önkormányzatoknak át kellett venni a
temetkezést az egyháztól, amennyiben ezt
az egyházközség átengedte. Mi elég erôsnek éreztük magunkat arra, hogy továbbra
is megtartsuk a temetôt.
Az alsósági evangélikus temetôben van
Szakály Dezsônek, az evangélikus iskola
igazgatójának és tanítójának, Koczor Mártonnak, Nagy Istvánnak, Talabér Géza alsósági iskolaigazgatónak, Joós Gézának a
sírja. A Bárány család tagjait 1930-ban temették el, és mivel egy ingatlant hagytak
a gyülekezetre, azt kérték, hogy ennek
fejében évrôl évre halottak napja környékén emlékezzenek meg a családról.
»LOSONCZ ANDREA
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Szakmai nap Pakson
Kemenesalja polgármesterei, jegyzôi és a
kistérségi munkaszervezet tagjai polgári
védelemmel kapcsolatos témában megszervezett szakmai napon vettek részt
2008. október 14-én. Idén a Paksi Atomerômûhöz látogattak el kistérségünk veze-

A második részben már személyesen is
megtekinthetô volt a komplexum néhány
része, így betekintést nyerhettek (természetesen szigorú, többkapus biztonsági intézkedés és ellenôrzés után) az atomerômû reaktorának vezérlôhelyiségébe.

tôi. A kirándulás szakmai irányítója és szervezôje Fódi Károly, a Celldömölki Polgári
Védelmi Iroda vezetôje volt. A látogatás
során az atomerômû mûködését ismerhették meg a résztvevôk, ezen belül az esetleges sugárszennyezôdések elleni védekezés módjairól is hallhattak. A látogatás elsô részében egy nagyon alapos, egyórás
elméleti elôadás keretében tájékoztatták a
résztvevôket Paks történelmi múltjáról, az
atomenergia felfedezésérôl és annak különbözô módú, az emberiség számára nem
mindig csak pozitív felhasználási módjairól, a Paksi Erômû megépítésének történetérôl, valamint a magyar áramtermelés viszonyairól.

Ezután 33 méter magasságból letekintve,
vastag üvegfal mögül meg lehetett szemlélni magát az atomreaktort is. Településeink vezetôi és minden résztvevô számára tanulságos volt ez a szakmai nap. Bár
pillanatnyilag nem fenyeget bennünket
katasztrófahelyzet, de mindenre fel kell
készülni és a lehetô legtöbb tudást kell
megszerezni ahhoz, hogy egy esetleges
vészhelyzet esetén polgármestereink s az
arra kijelölt személyek a vészhelyzet hárításánál irányítani és segíteni tudjanak.
A jól sikerült szakmai nap a Paksi Halászcsárdában egy ízletes halászlé elfogyasztásával ért véget.
»TAKÁCS M. TÜNDE

» Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket szeretnénk kifejezni az Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek, a Magyar Karitász Celldömölki Csoportjának és a Népjóléti Szolgálatnak,
hogy a szeptemberi váratlanul hidegre fordult idôjárás miatt meleg ruhákkal a
segítségünkre siettek.
»AZ ERDÉLYI VENDÉGMUNKÁSOK

SÍRHELYEK DÍJSZABÁSA
2008. szeptember 1-jétôl a sírhelymegváltási díjszabás az alábbiak szerint módosult (bruttó 20% ÁFÁT tartalmazó) díjak:

Sírhely (25 évre)
Egyes sírhely ................................................................................................ 6.450
Kettes sírhely ............................................................................................ 10.200
Gyermek sírhely ........................................................................................ 2.400
Sírbolt (60 évre)
Kettes sírbolt ............................................................................................ 38.400
Négyes sírbolt .......................................................................................... 64.320
Ravatalozó és hûtôhasználati díj ................................................ 7.920
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ÔSZI ÚJDONSÁGOK
A VULKÁN FÜRDÔN
Rövid volt a nyári szezon, az ôsz viszonylag korán beköszöntött. Milyen újdonságokkal kedveskednek a Vulkán fürdô
vendégeinek? – kérdeztük Bakó Istvánt,
a fürdô igazgatóját.
– Valóban az idén az idôjárás nem kedvezett a fürdôzésnek, ennek ellenére
növelni tudtuk a látogatottságot. Nagyon sok hasonló funkciójú létesítmény
vezetôje panaszkodik, hogy a forgalma
visszaesett, nálunk a gyógyászatra belépô vendégekkel és a vízisport egyesület tagjaival együtt valamelyest nôtt
a látogatottságunk.
Kilenc szolgáltatással mûködik a gyógyászati részlegünk, a szénsavas kezelések is megkezdôdtek, ezek az érbetegek
számára nagyon fontosak. Tudni kell,
hogy ezek a szolgáltatások továbbra is
nagyon kedvezô díjszabással vehetôk
igénybe azok számára, akik rendelkeznek társadalombiztosítással. Létszámbôvítésre is lehetôséget kaptunk, hiszen
nagy az igény a gyógymasszázsra, így
jelenleg három masszôrrel dolgozunk.
A fürdôben a gyógyászati szárny elkülönül
a normál medencéktôl. Két kötelezôen
kiírandó kezelés van: a gyógyvizes gyógymedence (ennek helye az udvarban lévô
élményelemes medence illetve a gyógyvizes kádfürdôk). Minden vendégünk kap
egy tájékoztatót, hogy rossz idô esetén
kérésére gyógyvizes kádfürdô kezelést
kap gyógyvizes medence helyett. Sokan
fordultak a képviselô-testülethez, hogy legyen ingyenes a fürdô látogathatósága. Mi
annyi kedvezményt tudunk biztosítani,
hogy azok a vendégek, akik kezelésre jönnek, a fürdô egészét féláron látogathatják:
egy nyugdíjas kétórás jegyet 225 forintért
válthat. Ez az uszodahasználatra illetve a
termálvizes medencére vonatkozik.
Újdonságnak számít, hogy szombatonként délután két alkalommal vízi aerobicot tartunk, amely az itt lévô vendégeink
számára ingyenes. Úgy gondolom, ezáltal hasznosabbá válik az itt töltött idô.
Szeptember közepén elindultak az úszótanfolyamaink, ezután folyamatosan indulnak 5–8 fôs csoportokban, felnôttek
és gyermekek számára egyaránt indítunk kezdô és haladó tanfolyamokat.
Ezen kívül az egyéni oktatásra is várjuk
az érdeklôdôket. Visszatértünk hagyományainkhoz, hogy a konferenciateremben újra kiállításokat szervezünk helyi és
környékbeli alkotómûvészek számára.
Elsô tárlatunk idén Banyó Gyula helyi
amatôrfestô alkotásaiból állt össze.
»LA
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Tapasztalatcsere
civil szervezetek
között
Egy éve mûködik a mûvelôdési központban a Civil Fórum, melynek célja a szervezetek egymás közötti tapasztalatcseréje illetve a számukra
nyújtott/nyújtandó segítségnyújtás. Az egyéves munkáról, terveikrôl Pálné Horváth Mária, a fórum
életrehívója beszélt:
– A Civil Fórumot az elmúlt év
ôszén indítottuk azzal a célzattal,
hogy a Celldömölkön és a
Kemenesalján az aktívan mûködô
civil szervezeteknek olyan lehetôséget kínáljunk, hogy találkozhassanak egymással és a munkájukat segítô szakemberekkel. Az egy év tapasztalatai azt mutatják, hogy a
mûködésüket érintô törvényességi
háttér, a pályázati lehetôségek kihasználása érdekli ôket leginkább.
Amikor aktuálissá válik valamilyen
beszámolási, jelentési kötelezettség, akkor az összejöveteleken
megnô a civilek száma, hiszen segítséget várnak tôlünk, másrészt tapasztalatot tudnak cserélni, és akkor
is többen jönnek össze, amikor a
pályázati lehetôségek megjelennek.
Civil szervezeteink szépen szerepeltek
az NCA által kiírt, valamint az önkormányzatok által meghirdetett pályázatokon (Celldömölk, Vas Megye Közgyûlése pályázatai). Valamennyien
nyertek, legtöbbet 300 000 Ft körüli
támogatást, de az alacsonyabb összegû támogatások is 50 000 Ft körül voltak. Összességében kb. 5 millió forintnyi összeget ítéltek meg a számukra.
A tavaszi idôszakban értékeltük a pályázati eredményeket, illetve a szervezetek elôrevetítették programjaikat. Ôsszel újraindult a Civil Fórum, és
amellett, hogy segítünk a pályázatokon elnyert támogatások elszámolásait elkészíteni, valamint az egyéb bevallási kötelezettségek kitöltésében is
részt vállalunk, újdonságként a mûvelôdési központ Kistérségi kulturális
kerekasztal néven indít egy új vállalkozást, melynek lényege, hogy a
kistérségben alkotó közösségek, a
kulturális szakemberek és a civilek
együtt, közösen alakítsanak ki programokat, készítsenek kulturális stratégiát.
»LOSONCZ ANDREA

» CIVIL KÖZÉLET

Séta és kirándulás a mellrák ellen
A Rákellenes Liga celldömölki tagszervezete idén januárban a gimnáziumban
tartott elôadást a HPV-vírus elleni védôoltásról, márciusban nônapi ünnepséget
szervezett, és különbözô elôadásokat
tartottak gyógyhatású készítményekrôl,
az egészséges táplálkozásról, fájdalomcsillapításról. Jövô hónapra elôadást terveznek a gégerákról, amelyet szûrôvizsgálat fog kiegészíteni. Tavaly a Kis-Balatonon voltak kirándulni, amely mindenki
számára nagy élmény volt, arra gondoltak, hogy idén ezt jó lenne megismételni, hiszen betegek, gyógyultak, hozzátartozók együttesen tölthetnek el egy kellemes napot. Egyik idei ôszi programjuk a
Lánchídi Séta mintájára a Hétforrás-séta,
ami egy kb. 5 kilométeres táv volt, másik hasonló program pedig a Velemi
Gesztenyeünnepen eltöltött idô, mely a
jókedv, a kikapcsolódás jegyében telt.

A résztvevôk egy csoporja a hétforrásnál

Szeretnék bôvíteni tagságukat a kistérségben is, várják mindazok jelentkezését, akik fontosnak érzik támogatni ezt
az ügyet.
»LA

EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN
A több éves hagyománynak megfelelôen idén is megrendezte egészségügyi napját az Együtt Celldömölk Városért Egyesület. Október 17-én várták a mûvelôdési központba mindazokat, akik néhány percet áldozni kívántak egészségük érdekében. Az aktuális egészségi állapotra, valamint az esetlegesen kezdôdô betegségekre fényt
derítô vérnyomás- és vércukorszint-mérésre, a látás
hónapjához kapcsolódóan
pedig szem bevizsgáltatására nyílt lehetôségük az
érdeklôdôknek. Ezeken kívül egészséges életmódra
és táplálkozásra vonatkozó
tanácsokkal, biotermékek
bemutatójával színesítet-

ték a szervezôk a programot. Utóbbi
keretében a résztvevôk megismerhették az egészségmegôrzésre, betegségmegelôzésre egyaránt alkalmas Bemer-terápia sokoldalú alkalmazhatóságát is.
»REINER ANITA

Új termékek a kártevôk ellen
A Kemenesaljai Szôlô- és Kertbarátok Köre október 16-án tartotta soros klubfoglalkozását. Mivel az utóbbi idôben számos növényvédô szert kivontak a forgalomból, ezért dr. Hollósy István falugazdász, növényvédô szakmérnök az „eltûnt” szerekrôl, és az azok helyett alkalmazandókról beszélt a kertbarátoknak.
Több, újonnan engedélyezett termékrôl
is szó esett, valamint a felhasználandó
mennyiségek és árak összehasonlításá-

ról. Az állati kártevôk ismertetése után a
növényekre veszélyes betegségek: lisztharmat, peronoszpóra, monília elleni készítményekrôl beszélt a szakmérnök, és
adott tanácsot az érdeklôdô kertészkedôknek. A korábbi rovarölô szerek 90%a is kivonásra került, ezek helyett is ajánlott megfelelôt az elôadó. A kertbarátok
legközelebbi összejövetelére november
20-án 17 órakor kerül sor.
»RA
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Bôvül Celldömölk turisztikai kínálata
BESZÉLGETÉS SÖPTEI JÓZSEFNÉVEL, A VASVIRÁG SZÁLLÓ TULAJDONOSÁVAL
Hosszú évek óta szeretné az önkormányzat meghonosítani a turizmust városunkban. Legjelentôsebb látnivaló, a
Ság hegy mint turistacsalogató látványosság adott volt, e köré kell/kellett a
turizmus fejlesztéséhez egyéb infrastrukturális és más feltételeket (fürdô,
bevásárlóközpontok, szálláshelyek, éttermek, sportpályák, nyári szabadtéri
rendezvények, borút stb.) megteremteni. A Vasvirág Szálló településünk egyetlen, nagyobb számú csoport befogadására alkalmas szállodája, amelynek
egyik tulajdonosát, Söptei Józsefnét kérdeztük a szálloda kínálatáról.
» Az olvasókat is bizonyára foglalkoztatja a kérdés: miért éppen Vasvirág?
– Kevesen tudják még bizonyára Celldömölkön is, hogy a Ság hegy védett virága
az Ékes vasvirág (Xeranthemum annuum,
Compositae). Errôl a szerény, rózsaszín
szirmú virágról neveztük el a szállodát.
» Sokak emlékezetében még honvédségi
laktanyaként él az épület. Hogyan lett
belôle szálloda?
– Azóta bizony sok víz lefolyt a Cincán. Az
épület elôször a MÁV tulajdona volt, amikor nagy volumenû vasútépítésekhez
honvédségi munkaerô kellett. Késôbb,
mintegy nyolc évig üresen állt, majd a
MÉVÉPCELL Kft. vásárolta meg, amikor
Székesfehérvár–Szombathely vasútvonal
villamosítási munkálatai és a zalai vasútépítési munkák folytak. Ekkor munkásszállás céljára használtuk az épületet, de
az elsô emeleten szállodai szintû szolgáltatást is mûködtettünk. A két éve lezajlott
tulajdonosváltáskor az épület feleslegessé vált és értékesítésre került. 2007 decemberétôl képezi a Cell-Bahnbau Kft. tulajdonát. A több hónapig zárva tartott
épületet márciustól kezdtük üzemeltetni,
és kis lépésekben fejleszteni, hogy mind a
turisták, mind a hotelszolgáltatást igénybe vevôk részére megfelelô színvonalú,
megfizethetô szolgáltatást tudjunk biztosítani.
» Kell a vendéget csalogatni Celldömölkre?
– Bizony kell. Ezért igyekszünk a város, a
Ság hegy, a Vulkán fürdô legvonzóbb
vendégcsalogató látványosságait prospektusokon, internetes portálokon hirdetni. De kihasználjuk azt is, hogy a város sok
sportlétesítménnyel rendelkezik, ehhez
kapcsolódva edzôtáborokhoz, nyári táborokhoz kínálunk lehetôséget. Mindig
hangsúlyozzuk a kistérségi látnivalókat is,
többek között környékünk irodalmi em6

a vasvirág szálló társalgója

lékhelyeibôl készítettünk egy csokrot,
amelyet az ország általános és középiskoláinak küldtünk meg. Természetesen minden programhoz ajánljuk a Vulkán fürdôt,
melynek munkatársaival nagyon jó a kapcsolatunk. Kölcsönösen segítjük egymás
munkáját, aminek már eredményét is látjuk. Szeretném kiemelni, hogy a nyár folyamán két Vas megyei város által szervezett tábor lakói is bennünket választottak,
egy-egy hetes itt-tartózkodásukra. Ittlétüket a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
programjai, Illés Erika szobrászmûvész alkotóháza és a Tücsök Bábcsoport színházi
elôadása tette felejthetetlenné. Októberben két úszótábor valósult meg a Vulkán
fürdô és a Vasvirág Szálló közös szervezésében: két hétig a Veszprémi Úszóklub,
egy hétig pedig egy hamburgi vízisport
klub felkészítô tábora zajlott, összesen ötven fôvel. Örömmel mondhatom a visszajelzések alapján, hogy vendégeink elégedettek mind szállodánk, mind a Vulkán
fürdô szolgáltatásaival.
» Különbözô kategóriájú szálláslehetôségeket említett. Tájékoztatna errôl?
– 35 fôs szállodai elhelyezési lehetôségünk van, ezek 2, maximum 3 ágyas fürdôszobás szobák, televízióval, italhûtôvel,
néhányuk klímaberendezéssel ellátott.
Ezen felül kb. 120 fôre van elhelyezési lehetôségünk 3-4-5 ágyas turistaszobákban, amelyek szintén fürdôszobával ellátottak. Rendelkezünk még két negyvenfôs társalgóval és egy százhúsz fô befogadására alkalmas étteremmel is. Helyreállítottuk a tálaló, melegítô konyhát, hiszen
a szállodai szolgáltatásokhoz elengedhetetlenül szükséges a reggeli biztosítása.
Amelyik csoport teljes napi étkezést kíván

igénybe venni a szállodában, azok számára celldömölki vállalkozóval végeztetjük
ezt a szolgáltatást. A megrendelô anyagi
lehetôségeitôl függ, hogy a Népjóléti
Szolgálat konyhája, a Rezgô Nyárfa Vendéglô illetve a Holstein Sörözô szállítja-e
az ebédet. Mindhárom vendéglátó egység eddig maximális szolgáltatást nyújtott, így a jövôben is ezzel a három vállalkozóval szándékozunk együttmûködni.
» Milyen terveik vannak a jövôre vonatkozólag?
– Sajnos, a szálloda-felújítási pályázatunk
eredményérôl még nem tudunk. Ettôl
függetlenül október 24-tôl megkezdjük a
nyílászáró-cseréket és a homlokzat hôszigetelését, hiszen téli idôszakban hatalmas energia-felhasználása van az épületnek. A késôbbiekben szeretnénk a szálloda belsejét is otthonosabbá, szebbé tenni.
Jó lenne, ha a következô tavaszi-nyári
szezonban már az épület megszépült
homlokzatával fogadnánk a Celldömölkre
érkezôket. De talán a városlakók is örülnének, ha egy újabb szép épülettel gyarapodna a település. A szállodai szolgáltatásokat szeretnénk kibôvíteni rendezvények
megtartásával, melyhez különbözô méretû konferenciatermekkel rendelkezünk.
Ezek egyaránt alkalmasak baráti összejövetelek, ballagások, eljegyzések, esküvôk
megszervezésére. Terveinkbôl kitûnik,
hogy nemcsak a városunkba látogatókat,
hanem az itt élôket is szívesen várjuk a
napról napra megújuló szállodába. Az ô
igényeik kielégítéséhez is próbáljuk kínálatunkat kialakítani. Várjuk ôket, várjuk
Önöket, legyenek minél többen vendégeink!
»LOSONCZ ANDREA
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» KITEKINTÔ

Testvérvárosaink I. – Erdôszentgyörgy
Celldömölk négy testvérvárosa közül elsônek az erdélyi Erdôszentgyörgy települést szeretnénk bemutatni kedves olvasóinknak. A Sághegyi Szüreti Napok alkalmából járt nálunk a település polgármestere, valamint a Bíborka Néptánccsoport, akik színvonalas erdélyi táncokat
bemutató mûsorukkal nagy sikert arattak
a celldömölki közönség körében.
Tar András polgármester, a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség tagjaként
irányítja a település életét. Nôs, három
gyermek édesapja. 1986-tól tevékenyen
részt vett a községi ügyek intézésében
mint a polgármesteri hivatal gazdasági
referense. 1992–2000 között az alpolgármesteri, majd 2000-tôl napjainkig a polgármesteri posztot tölti be.
» Polgármester úr, kérem mutassa be
olvasóinknak Erdôszentgyörgyöt!
– Tisztelettel köszöntöm celldömölki barátainkat és köszönöm a lehetôséget. Településünk története nagyon mozgalmas

Szent István révén a nyugati mûveltséghez kapcsolódott és a nyugati mûvészetek elôképe után építkezett.
A templom építési ideje nem ismeretes,
valószínû a XIV. sz. elsô évtizedeiben
épült és Szent György tiszteletére szentelték fel. Külsô fala a védôszentjérôl készült falfestmény nyomait ôrzi, bent látható Rhédey Claudia emléktáblája, melyet Mária angol királynô adományából
helyeztek oda 1936-ban. A katolikus falú
a reformáció idején az unitárius vallásnál
állapodik meg, majd 1640-ben újra a reformátusoké lesz. A templom alatt kripta
is van, melyet az 1614-es dögvész idején
fejedelmi rendeletre befalaznak. Erdôszentgyörgy nevezetes épülete a Rhédey
család késôbarokk díszítésû kastélya.
A Rhédey család révén Erdôszentgyörgy
hírneve messze túlnô a falu és az ország
határán. Az erdôszentgyörgyi Kornis birtokot Bethlen Gábor fejedelem adományozza a Rhédey családnak. Az új kas-

charles brit trónörökös erdôszentgyörgyi látogatásakor ajándékot ad át tar andrásnak, a város polgármesterének

múltra tekint vissza. Erdôszentgyörgy az
ôsrégi települések közé sorolható, hiszen
határában bronz- és vaskori régészeti leleteket tártak fel. A község nevét az erdô
koszorúzta helyrôl és Szent György tiszteletére felszentelt templomáról kapta,
így viseli az Erdôszentgyörgy nevet. Az
elsô írott emlék a településrôl 1333-ból
származik. A közoktatás intézményesített formája már 1626-ban jelentkezik.
Erdôszentgyörgy mûemlékei közül a református templom – az egykori római katolikus templom – letagadhatatlan bizonyítéka annak, hogy az itt élô magyarság

télyépítô gróf Rhédey Lászlónak és feleségének, báró Inczédy Ágnesnek lánya,
Claudia-Susana 1835-ben férjhez megy
Würtenbergi Sándor Tech hercegéhez.
Fiuk, Ferenc feleségül veszi Adelaide angol hercegnôt, lányuk Mary feleségül
megy V. György herceghez, aki 1910-tôl
Anglia királya. Fiuk, VI. György feleségül
veszi Marina görög hercegnôt, akiknek
utóda II. Erzsébet, Nagy-Britannia jelenlegi királynôje. A Rhédey-kastély az elsô
világháború után a Schuller-kereskedô
család birtokába kerül, jelenleg 1948-tól
az általános iskola használja. Rhédey

a sokat megélt rhédey-kastély

Claudia koporsója a református templom
kriptájában helyeztetett örök nyugalomra. A Zeyk család udvarházában született
Kis János tábornok, akit Bajcsy-Zsilinszky
Endrével együtt végeztek ki a nyilasok
Sopronkôhidán. Erdôszentgyörgyi születésû Bodor Péter (1788), aki már gyemekkorában meglepte és lenyûgözte
környezetét, a maga készítette elmés
szerkezeteivel.
» A történelmi kalandozások után térjünk vissza a jelenbe. Milyen, a település
életét befolyásoló tervek megvalósításán dolgoznak pillanatnyilag?
– Több feladatot is kitûztünk magunk
elé. Így nagyon fontos az ivóvízhálózat
korszerûsítése, a csatorna- és ülepítô állomás építése. Szeretnénk minél több utcát és járdát modernizálni. Nagy feladat
számunkra az új iskolaközpont megépítése, mellyel egy nagyon korszerû, európai szintû iskolacentrumot tudnánk létrehozni. A turisztikai vonzerônk erôsítése
miatt a Rhédey kastély körüli park kialakítása nagy kihívás számunkra.
» Milyen rendezvényeken vehetnénk
részt, ha el szeretnénk látogatni Önökhöz az év folyamán?
– Februárban hagyományos farsangi házasember kosaras bált tartunk. Áprilisban
Szentgyörgynappal egybekötött városnapokkal várjuk a hozzánk látogatókat. Augusztusban tartjuk meg az Amatôr Színészek Nyári Táborát, majd szeptemberben
a Szüreti bált. A rendezvények sorát novemberben az Amatôr Színjátszók Fesztiválja zárja.
» Ön hogy értékeli a településeink közötti kapcsolatot?
– Celldömölkkel kapcsolatunk már több
mint egy évtizedes. Ezalatt az idô alatt
fôleg kulturális és sport téren, valamint
városvezetôi szinten tartottuk a kapcsolatot. Több magyar valamint francia és
svájci testvérvárosunk is van. Remélem,
hogy Celldömölkkel való jó kapcsolatunk
tovább erôsödik majd a közeljövôben.
»TAKÁCS MÁRIA
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EU-konform könyvtár
»BESZÉLGETÉS NÉMETH TIBORRAL, A KÖNYVTÁR SZAKMAI VEZETÔJÉVEL
Több mint egy éve nagyobb, tágasabb
helyet kapott a városi könyvtár, a helyére került minden dokumentum, minden
információ-hordozó. Sôt, annak is lett helye, aminek eddig nem volt. Németh Tibort, a könyvtár vezetôjét kérdeztük a jelenlegi állapotokról, terveikrôl.
» Mennyire vagy elégedett a megújult
könyvtár funkcionalitásával?
– Fontosnak tartom, hogy jelentôsen növekedett a könyvtári tér, így szolgáltatásbôvítésre is lehetôségünk nyílt. A nettó
alapterület közel másfélszerese a réginek.
Erre szükség is volt, hogy az egyre differenciálódó szolgáltatásokat külön tudjuk
választani: például a zajosabb részeket (információ, infotéka) a bejárat közelében
helyeztük el. A kölcsönzés sem úgy zajlik,
mint korábban, hiszen a munkafolyamatok
szétváltak: külön szinten történik a kiválasztás, illetve a számítógépes nyilvántartás. Információs technológiai parkunk is jelentôsen bôvült és megújult. Minden munkaállomáson van internet-hozzáférés, ami
a sávszélesség négyszeresére, 16 Mbit/sra bôvülésével is járt. Nagy elôny továbbá,
hogy a központi épületbe történô telepítéssel végre sor kerülhet a folyóiratok tárolására és területi ellátásra használt Mikes
úti raktárunk felszámolására is.
» Az olvasói érdeklôdés hogyan alakult a
visszaköltözés után?
– Folyamatos az érdeklôdés a könyvtár
iránt, míg tavaly egész évben 1979 regisztrált használónk volt, az idén október
közepével bezárólag 2035-nél tartunk a
fiókkönyvtárak tagsága nélkül. A nyitva
tartás változása során a lakosság különbözô igényeinek próbáltunk megfelelni, talán nem sikertelenül. A számítógépesinternetes világban átstrukturálódott a
könyvtárhasználat jellege. Törekszünk arra, hogy megfeleljünk ennek az információs kihívásnak is: a www.cellbibl.hu címen elérhetô weboldalunk látogatottsága 2008-ban éves szinten 35.000 körül
lesz. Örömömre szolgál, hogy a honlap
fejlesztésében is sikerült elôrelépni. A Kemenesaljai Életrajzi Lexikont folyamatosan karbantartjuk és bôvítjük: már száz felett van a szócikkek száma. 2008 elejétôl
a Kemenesaljai Digitális Könyvtár is mûködik, ahol a teljes szövegû adatbázist
képadattárral is tervezzük kiegészíteni. „A
magyarság évfordulónaptára” 2009-es,
minden eddiginél teljesebb adattára e sorok megjelenésekor már szintén hozzáférhetô lesz.
8

» Milyen rendezvényekkel, programokkal
szolgáljátok az olvasóközönséget?
– Több kiscsoportunk mûködik: a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság, ennek ifjúsági csoportja, valamint a Honismereti
Munkaközösség. Velük közösen rendszeresen szervezünk programokat. Elôadókat
több szempont figyelembe vételével hívunk meg. Igyekszünk olyan írókat Celldömölkre csábítani, akiknek a könyveit gyakran kölcsönzik az olvasók, (pl. Lôrincz L.
László, Moldova György). Sikeres volt más
irányba is nyitni, önálló arculatot kialakítani a rendezvényekkel: például az irodalmat
és a filmet (Wass Albert-est), valamint a
zenét összekapcsolni (költészet napi Hobomûsor). HVG címlapfotó kiállítást is rendeztünk, és idén elsô alkalommal az Ünnepi
könyvhét alkalmából könyvárusítást is
szerveztünk. Ezeket a törekvéseket folytat-

juk november 13-án Hahner Péter történész tart elôadást a történelmi háttér
megvilágításával az USA elnökválasztásairól. Ezek a kéthavonta megrendezendô
események – bár nem képezik az alapmûködés részét és pluszfeladatként vállaljuk
ôket – ezután is megmaradnak. 2009 tavaszán, öt év kényszerû szünet után ismét
szeretnénk megrendezni a Kresznerics Ferenc Országos Anyanyelvi Versenyt is. Ha
könyvtári intézményegységünk névadóját
említettem, akkor nagy öröm számunkra,
hogy a 2007 januárjában, halálának 175.
évfordulóján az általam meghirdetett emlékév programjának Kresznerics Ferenc-díj
alapítására vonatkozó pontját városunk
képviselô-testülete napirendjére tûzte.
» Milyen nyertes, illetve folyamatban levô pályázatokról tudsz beszámolni?
– Pályázataink az említett kisközösségeinken keresztül részben városi, részben
megyei szintûek. Ezeken kívül eddig minden évben sikeresen pályáztunk a külügyminisztérium közkönyvtári uniós programján, amelyen az elnyert összegeket dokumentumok beszerzésére és rendezvényekre fordítjuk. Az e-Magyarország program
pályázatán tavaly nyertünk és várjuk az
idei kiírást. A jelenlegi „nagy falat” pedig
az európai uniós forrásból származó, két
egymáshoz kapcsolódó, önerôt nem
igénylô, „Tudásdepo Expressz” elnevezésû
pályázat. Egyik ez év végén, a másik a jövô tavasszal dôl el és mindkettô tízmillió
forintos fejlesztést tehet lehetôvé. Informatikai innovációra, digitalizálásra, számítógépes akadálymentesítésre és továbbképzésekre lehetett pályázni.
»REINER ANITA

A NYUGAT 100 BUSZ CELLDÖMÖLKÖN IS
A Petôfi Irodalmi Múzeum impozáns kiállítással tiszteleg Budapesten az irodalmi legendának számító korszaknyitó folyóirat, a Nyugat elôtt százéves jubileuma alkalmából. A kiállítási anyag egy részét egy guruló interaktív múzeumban
is elhelyezték, s a Nyugat 100 busz révén szerte az országban sokan ismerkedhettek és ismerkedhetnek meg az egykori folyóirat történetével. A Nyugat 100
busz kívülrôl is egy tanulságos fotótár, de a ráérôsebbek verseket hallgathatnak, tablókat nézegethetnek a belsejében. Lenyûgözô élmény például Babits
Mihályt hallani, amint saját versét mondja, de a vetített anyagok, filmrészletek is
igazi irodalmi idôutazást nyújtanak.
A Nyugat busz november 11-én, kedden
Celldömölkre is ellátogat, a KMKK elôtti
téren lesz látogatható.
»RO-LÓ
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» PROGRAMAJÁNLÓ
• Október 28–31. – Ôszi játszótér –
foglalkozások gyerekeknek az
ôszi szünetre, mindennap 9 órától délután 3 óráig: arcfestés, fafaragás, töklámpás- és jelmezkészítés, üvegfestés, számítógépes
játékok, kirándulás a Veszprémi
állatkertbe. A programok részvételi díjasak. Bôvebb felvilágosítás
a KMKK-ban személyesen vagy a
95/779-302-es telefonszámon.
• Október 31., 10.00 – úrvacsorás
istentisztelet a Reformáció ünnepe alkalmából az alsósági evangélikus templomban.
• Október 31., 18.00 – Halottakra,
hôsi halottakra emlékezô ökumenikus istentisztelet az alsósági
katolikus templomban.
• November 1., 15.00 – temetôi istentisztelet az alsósági evangélikus temetôben.
• November 1., 16.00 – halottak
napi szentmise az izsákfai templomban. (Részletes tájékoztatást
a parókiákon és a lelkészi hivatalban kaphatnak személyesen
vagy telefonon.)
• November 7., 18.00 – Emlékezés
Luciano Pavarottira, a halhatatlan
tenorra. Elôadó: Kenéz György tanár.
• November 7., 18.00 – B. Hegyi
Viola amatôr festô kiállításának
megnyitója a Vulkán fürdô konferenciatermében.
• November 8., 9.00–16.00 – Családnap a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskolában.
• November 8., 10.00 – A Kemenesaljai Baráti Kör ôszi közgyûlése.
• November 11. – Nyugat 100 busz
a KMKK elôtti téren.
• November 13., 18.00 óra – Civil
Fórum-helyi és kistérségi civil
szervezetek képviselôinek és kulturális szakembereinek találkozója, a KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS KEREKASZTAL megalakulása.
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár szeretettel várja a fafaragó szakkörbe az érdeklôdôket. A foglakozások ideje:
csütörtökönként 15.30-tól 18.00ig. A foglalkozásokat vezeti: Németh Gyula népi fafaragó.

» MÛVELÔDÉS

Dixie-zene Celldömölkön
A négy évvel ezelôtti szereplést megismételve ismét városunkban koncertezett a Benkó Dixieland Band október 11én. Magyarország legnépszerûbb jazz-együttesének alapítójával, vezetôjével:
Benkó Sándorral beszélgettünk az
elôadás után.
» Mi hívta életre több mint fél évszázada, 1957-ben a Benkó Dixieland Bandet?
– Azt hiszem, hogy elsôsorban a zene
szeretete. Valamennyien klasszikus zenét
tanultunk, én magam hatévesen már hegedültem, tizennégy évesen tértem át a
klarinétra, ami azóta is a szerelmem.
1957-ben, amikor megalakultunk, már

dúlt a rock and roll korszak. Mi dixielanddel kezdtünk, kezdetben nem nagyon
szerették ezt a muzsikát, de aztán játszottunk többféle akkori zenét is. A zenész
kollégáim mindenáron beat-et akartak,
minden zenészem elhagyott, mondván:
nem jó a dixie. Aztán 1962-ben elindultunk a Ki mit tud?-on, késôbb még kétszer, mindhárom alkalommal másodikak
lettünk. Aztán lassan elindult a karrierünk,
kezdetben a szocialista országokban turnéztunk, a hetvenes évek elején nyugat
felé mentünk, meg is nyertük az összes
fesztivált, ahol indultunk, a nyolcvanas
évek pedig már a „nagyvilágról” szóltak.
» Mi az együttes öt évtizede tartó töretlen népszerûségének titka?
– Úgy gondolom, az elsô titka az, hogy a
bandában sikerült megtartani egy olyan

fajta fegyelmet, ami kifelé egy nagyon
egységes arcot ad. Másrészt a kollégák a
világ élvonalába tartozó kiváló muzsikusok, harmadsorban pedig nagyon lényeges, hogy megtartottuk az amatôr lelkünket. Nem a pénzért játszunk, hanem mert
szeretjük csinálni. S ha ez még szakmai
tudással is társul, akkor lehet boldogulni a
világban.
» A mai sok divatos zene mellett hogyan
tud teret nyerni a jazz-muzsika?
– A Benkó Dixieland arca egyéni arc.
A világot járjuk, jó hírünk van mindenfele.
Szerencsére nagyon lelkes és népes táborunk van. Magyarországon a sportarénát
nyolcvanszor töltöttük meg tízezer em-

berrel ma, amikor már a beat-zenekarok
is meggondolják, hogy be tudnak-e vonzani tízezreket. Nekünk ez még megy,
úgy érzem, a beat népszerûségével hajtunk elôre. Hogy meddig, azt nem tudom,
mert a tömegmédiák sajnos erôsen próbálják letiporni a mûfajunkat.
» Mi alapján áll össze a mûsorok repertoárja?
– Van körülbelül 25 órányi koncertanyagunk, tehát ha lejátszunk tíz koncertet,
egyetlen számot sem kell ismételni. Ehhez mindig jönnek új számok, és mennek
el régiek. Van az alaphoz tartozó száz
szám, amit a közönség mindig követel; és
vannak olyan pikantériák, amik érdekesek, humorosak, ezeket mindig felvesszük a repertoárba.
»REINER ANITA
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Profi szinten két keréken
A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA)
az idei évben Ljubljanában rendezte meg a
Ki a mester két keréken? elnevezésû Európai Közlekedésnevelési Versenyt. 1986 óta
minden évben a 10–12 éves korcsoport
legjobbjai mérik össze mind elméleti, mind
gyakorlati tudásukat. Ljubljanában a magyar csapat minden idôk legjobb eredményeként – elsôsorban a celldömölki Finta
Balázs kiemelkedô teljesítményének köszönhetôen – a 22 ország részvételével zajló versenyen a második helyezést érte el.
Balázs negyedik osztályos korában kezdett
el versenyszerûen foglalkozni a kerékpározással. Kondics Balázs, a Celldömölki Városi
Általános Iskola tanára – akinek már régóta
szívügye az iskolások közlekedésnevelése –
fedezte fel az ifjú tehetséget. Azóta is ô
foglalkozik Balázzsal, és ô készíti fel a versenyekre. A FIA által szervezett nemzetközi megmérettetésen a válogatottba az országos döntôk elsô két helyezettje, két fiú
és két lány került be. Finta Balázs a megyei
és a területi versenyeken elért nagyszerû
eredménye után az országos döntôben a
második helyen végzett, így került be a
Ljubljanában ezüstérmet szerzett magyar
csapatba. Lelkesen mesélt az eseményrôl,
elmondta, egy szusszanásnyi idejük sem
volt unatkozni. A verseny mellett rengeteg
programot szerveztek részükre. Igaz, hogy
Balázs volt a magyar válogatott legfiatalabb tagja, de ô vitte vállán a csapatot.
Mind az öt ügyességi pályán hibátlanul
ment végig és az elméleti feladatokban is
csak egy pontot veszített. Így ô lett a ma-

Nyílt napok
középiskoláinkban
A gimnáziumban

gyar csapat legeredményesebb tagja,
oroszlánrészt vállalva a második hely megszerzésébôl. Az elméleti és gyakorlati
feladatok mellett még egy, a közlekedéssel
kapcsolatos rajzpályázat pontjai is beleszámítottak a végsô elszámolásba. A magyar
versenyzôk itt is szépen teljesítettek. Balázs
vitrinjében már eddig is szép számú oklevél, serleg és érem bizonyította a tehetségét, és most oda került az eddigi talán legfényesebb kupa is.
Az idei évben több megmérettetés már
nem vár Balázsra, így pihenhet, lazíthat
egy kicsit, amit maximálisan megérdemel.
Elmondta, hogy a kerékpározás mellett nagyon szeret úszni, most erre több ideje jut
majd az ôszi-téli idôszakban.
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… és a szakközépiskolában

magyar eurót, illetve egy ifjúsági csereprogram kapcsán érvelni, vitázni. Az unióról szóló mûveltségi totó is volt a feladatok
között. A vetélkedés után csoportos beszélgetés és fórum várta a diákokat. A rendezvényen az általános iskolai csapat nyújtott jobb teljesítményt, így ôk vehetnek
részt november 12-én Budapesten a döntéshozók és fiatalok közti parlamenti konzultáción.

A Celldömölki Mûszaki Szakközép- és
Szakiskola október 10-én várta nyílt napra az általános iskolák nyolcadikosait.
Sipos Tibor igazgató tájékoztatójában elmondta, az idei tanévtôl megújult minôségirányítási és pedagógiai programmal
várják a diákokat, és kiemelte, hogy az
intézmény a vasi TISZK részeként nem
dönthet önállóan arról, milyen szakmákat indít; fentebbrôl jövô határozat értelmében lesznek támogatott, nem támogatott és kiemelten támogatott szakmák. Soós Andrea igazgatóhelyettes az
iskola pedagógiai programját és a házirendet, Bertha Gyula gyakorlati oktatásvezetô pedig a következô tanév beiskolázási tervét ismertette.
A tájékoztatók elhangzása után a megjelent nyolcadikosok a különbözô szakmák
gyakorlati oldalával ismerkedhettek meg
az azokat tanuló diákok és oktatóik közremûködésével, így a szabó, a festô-mázoló, a géplakatos, az asztalos, az autószerelô és az informatikai szakmacsoportok képviselôinek mindennapi tevékenységébe nyerhettek bepillantást.

»REINER ANITA

»RA

»HP

VETÉLKEDÔ AZ UNIÓRÓL
A november 3–9. tartó Európai Ifjúsági Hét
meghatározó eleme az Én és Európa címû
párbeszéd melynek célja, hogy ösztönözze
a fiatalokat az Európai Bizottság által feltett kérdések megválaszolására, valamint,
hogy a Nemzeti Ifjúsági Stratégia célterületeivel kapcsolatban megkérdezze a fiatalok elképzeléseit. Ehhez csatlakozva került
sor a Mobilitas Országos Ifjúsági Szolgálat
szervezésében Celldömölkön is egy ifjúsági vetélkedôre, október 14-én. A Városi Általános iskola és a Mûszaki Szakközép- és
Szakiskola diákjai által alkotott két csapatot és a szervezôket Pálné Horváth Mária,
a KMKK igazgatónôje köszöntötte az intézmény és Celldömölk Város Önkormányzatának nevében. A versengésben résztvevôktôl az Európai Unióról szóló ismereteiket kérték számon többféle feladaton keresztül. Az uniós országok felsorolásán,
vaktérképen való felismerésén, bemutatásán túl meg kellett tervezniük a jövôbeni

A Berzsenyi Dániel Gimnázium október
15-én rendezett nyílt napot az általános
iskolák nyolcadikosai számára, akiknek
óralátogatásra is lehetôségük nyílt.
Vinter József igazgató tájékoztatójában
az intézmény bemutatásán túl a képzési
lehetôségekrôl és a gimnázium eredményességi mutatóiról szólt az érdeklôdô
diákoknak és szüleiknek. Az iskola pedagógiai programjáról szólva elmondta,
hogy az meghatározza az intézmény célkitûzéseit és középpontjában a felsôfokú
továbbtanulásra történô felkészítés áll. A
2009-2010-es tanévet három képzési
formával kívánják elindítani. A négy évfolyamos általános tanterv szerinti képzés, amelyen belül kettô, egy német és
egy angol emelt szintû csoport szerepel.
A másik az öt (1+4) évfolyamos intenzív
nyelvi képzés, melynek lényege, hogy a
választott elsô idegen nyelvet a 9. évfolyamon heti 12 órában, a másikat általános tantervi órakeretben tanulják a diákok. Mindkét képzésnél az utolsó két évfolyam fakultációs rendszerrel bôvül ki.
A harmadik képzési forma a hat évfolyamos gimnáziumi tagozat. Az ez iránt érdeklôdôknek november 8-án tartanak
nyílt napot.
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Fontosnak tartja-e a védôoltást?

»kérdez: reiner anita

»fotó: major tamás

Hajbáné
Baráth Márta

Pár éve nagy divatja volt az
influenza elleni védôoltásnak,
akkor egyszer beadattam magamnak. Igaz, az egészségügyben dolgoztam hosszú
ideig, de nem tartom annyira
fontosnak, úgyis jönnek olyan
törzsek, amelyekre nem lesz
hatásos a vakcina. Mindig
újabb vírusok vannak, és az
oltóanyagok sem arra szolgálnak már, amire elôállították
ôket. Én azt tartom, hogy sok
C-vitamint és gyümölcsöt kell
fogyasztani, ezek fokozott védelmet nyújtanak a betegségek ellen. Persze, teljesen elkerülni úgysem lehet ôket.

Szórádi
Szilvia

A fiatalabb korosztálynak,
amelybe magam is tartozom,
nem tartom olyan fontosnak
az influenza elleni védôoltást.
Szerintem inkább az idôsek,
krónikus betegek és kisgyerekek veszélyeztetettek, az ô
számukra lényeges inkább. Én
még soha nem adattam be,
inkább Béres cseppet és C-vitamint szedek, ezekkel próbálom kivédeni a betegségeket.
Fontosnak tartom a megelôzést, persze, nem mindig sikerül elkerülni a bajt. Arra azért
gondoltam, hogy ha ideérne
egy veszélyes világjárvány,
biztos beadatnám az oltást.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
2008. NOVEMBER KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Mojzes Szonja
Dr. Kovács Larisza
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Palatka János
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Mojzes Szonja
Dr. Márton Katalin
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Palatka János
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Kovács Larisza
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Mesterházy Gábor

Az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Horváth Katalin
Kovács Zoltánné
Pajor Erika
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Kovács Zoltánné
Pajor Erika
Vida Leventéné
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Pajor Erika
Horváth Katalin
Kovács Zoltánné
Vida Leventéné
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Pajor Erika
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Pajor Erika
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Kovács Zoltánné
Vida Leventéné
Pajor Erika

Bogdán
Viola

Soha nem adattam be az oltást
influenza ellen, és a családtagjaim sem. A gyermekeimnek
sem adatnám be, mert tartok
attól, hogy esetleg hogyan
reagál rá a szervezetük. Nem
biztos, hogy mindenkié egyformán befogadja az oltóanyagot,
és a gyerekorvos sem volt elég
meggyôzô ezzel kapcsolatban
pár évvel ezelôtt. Hiába van
most ingyen, akkor sem tartok
rá igényt. Úgyhogy ezt inkább
kihagyjuk, és zöldség-, gyümölcsfogyasztással, valamint a
különbözô multivitaminokkal
próbáljuk elejét venni a betegségeknek.

Szabó
Ferencné

Én már évek óta rendszeresen
beadatom magamnak a védôoltást, és szerencsére el is került az influenza minden évben. A férjem még egyszer
sem adatta be, az idén sikerült
rábeszélnem elôször. Fontosnak is tartom, hogy fôleg
ilyenkor, idôsebb korban megpróbáljuk valamilyen módon
kivédeni a számunkra már veszélyessé is válható betegséget. Ezért jó megoldásnak találom az oltást, hiszen csak egy
tûszúrás, és az ember nyugodtabb lehet az egészsége felôl.
Nálunk a családban is mindenki beadatja, a fiatalabbak is.

LOMTALANÍTÁS
2008. évi lomtalanítás idôpontjai: Október 25., SZOMBAT azokban az utcákban, ahol a kommunális hulladék gyûjtése SZERDAI
napokon történik. November 8., SZOMBAT azokban az utcákban,
ahol a kommunális hulladék gyûjtése HÉTFÔI napokon történik.
November 15., SZOMBAT azokban az utcákban, ahol a kommunális hulladék gyûjtése PÉNTEKI napokon történik.
FALEVÉLGYÛJTÉS – November 20-án, csütörtökön a zsákokban kikészített lombot térítésmentesen elszállítjuk. Felhívjuk figyelmüket, hogy a csomagolóanyag gyûjtésére szolgáló sárga zsákokba tilos lombot és zöldhulladékot helyezni! A lombgyûjtô autó ezt nem szállítja el!
SZELEKTÍV GYÛJTÉS (sárga kukás, papíros) A gyûjtôjárat havonta
egyszer (a hónap második keddi napján) szállítja el a megtelt
zsákokat ill. elvégzi a sárga kukák ürítését 2008. évben az alábbi ütemezés szerint: 2008. NOVEMBER 11., 2008. DECEMBER 9.
Celli HUKE Kft. • Bôvebb információ: 95/423-050

KIHELYEZETT ÜGYFÉLFOGADÁS
A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal (Szombathely, Széll K.
u. 54. tel.: 94/512-620) rendszeres jelleggel minden hónap
elsô csütörtökén kihelyezett ügyfélfogadást tart Celldömölkön.
Az ügyfélfogadás helye: Celldömölk, Dózsa György u. 18.
Az ügyfélfogadás ideje: 2008. november 6., csütörtök
10.00–12.00.
Jogi segítségnyújtó szolgálat: jogi problémák megoldásában
tájékoztatás és felvilágosítás, a szociálisan rászorulók részére ügyvéd közremûködésének biztosítása.
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Újabb vereséget szenvedtek
Szombathelyi Egyetemi SE-Celldömölki VSEMávépcell 39:24 (23:10).
Szombathely, 100 nézô, NB II-es férfi kézilabda-mérkôzés, vezette: Felhô, Öcsi.
SZoESE: ORBÁN – SZAKÁCS P. 6, LEPSÉNYI
2, BENCZIK 3, NÉMETH 5, CSIPSZER 6,
SKODA 6. Csere: Bita (kapus), Józsa 1,
Huszti 3, Pekár 2, Szalai 2, Kmety 3, Ángyán. Edzô: Kósa Ottó.
CVSE: Csönge – Süle 2, Rozmán 5,
Menyhárt 1, Derzsényi 2, Kazári 2,
Berghoffer 4. Csere: Németh B. 2, Ludvig,
Takács 3, László, Németh Z., Ahmetovics
1, Horváth 2. Edzô: Fancsali Ferenc.
Álmos, tapogatózó játékkal indult a megyei rangadó, és az elsô tíz perc után
még partiban voltak a celliek (11. perc:
8:6). A folytatás azonban nem hozott sok
örömet a fiatal celldömölki csapatnak.

Nem sokkal a fordulás elôtt ugyanis már
12 gólos hátrányt sikerült összehozniuk
(26. perc: 19:7). A szombathelyiek remekül védekeztek, sokat futottak, gyors
leindításokból szerezték a góljaikat. Fordulás után sem változott sokat a játék
képe, a hazaiak felszabadultan, lelkesen
kézilabdáztak, gyôzelmük egy pillanatig
(39. perc: 25:14) sem forgott veszélyben. – Ifi: 34:22 (15:11).
Jók: Szakács T., Kmety 10-10, Sümegi 7,
illetve Németh Z., Németh B. 5-5.
Kósa Ottó: Hitet ad ez a gyôzelem.
Fancsali Ferenc: Egyetemen játszottunk,
igaz, csak tanársegédek oktattak minket,
de nekünk – akik ebben a tudományban
még csak általános iskolás szinten vagyunk – ez is sok volt. Gratulálok a hazaiaknak.

A vége nem sikerült
Celldömölki VSE-Mávépcell-SZESE Gyôr 36:36
(20:20).
Celldömölk, 70 nézô, vezette: Kertész,
Schmal.
Celldömölk: Mendel – Fûzfa 3, KAZÁRI 4,
Szilvágyi 10/9, SZOMORKOVITS A. 5,
SZOMORKOVITS L. 11, GEIGER CS. 2. Csere:
Farkas 1, FOGLSZINGER, Németh, Dobány,
Mesteri, Nagy. Edzô: Salamonné Csótár
Adrienn.
Az NB II listavezetôje ellen lépett pályára a Celldömölki VSE nôi kézilabda-csapata. A találkozót az eddig száz százalékos
gyôriek kezdték jobban, de az elsô negyed óra végére kiegyenlített a hazai
csapat (11:11). A folytatás ismét a ven-

dégeké volt, és négy perccel a vége elôtt
három góllal vezettek. (26. perc: 16:19).
Az elkövetkezô percekben azonban újra
belendültek a celli lányok, és 20-20-as
döntetlennel vonultak pihenôre a csapatok. Szünet után megismétlôdött az elsô
félidô koreográfiája, csak fordított elôjellel. Ezúttal rendre a celliek voltak lépéselônyben. Az 55. percben 34:32-re vezettek, majd a finisben 36:36-os állásnál
is ôk támadhattak, de elpuskázták a lehetôséget. Ennek ellenére küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak: gólokban gazdag találkozón pontot raboltak a csoport
egyik legjobbjától. – Ifi: 29:25 (16:12).
Ld.: Dobány 9, Németh 7.

az oldalt összeállította: CSUKA lászló

Egy óra is elég volt a sikerhez
Celldömölki VSE-Mávépcell Vörsas-SPAR SE
Tatabánya 7:0.
Celldömölk, extraliga asztalitenisz-mérkôzés, vezette: Segyevi, Szabó.
Párosok: Lindner, Molnár K.–Molnár J., Béres 3:0 (3, 8, 3). A klasszisokkal jobb celli
páros papírforma gyôzelmet aratott
(1:0). Egyéni, 1. kör: Molnár K.–Béres 3:2
(-8, -8, 6, 7, 7). Molnár nehezen melegedett be a kellemetlen védôstílusban játszó Béres ellen (2:0). Podpinka-Molnár J.
3:0 (5, 3, 2). Podpinka esélyt sem adott
ellenfelének (3:0). Lindner-Harasztovics
3:0 (9, 2, 7). A celldömölki játékos fél12

gôzzel is sima gyôzelmet aratott (4:0). 2.
kör: Molnár K.–Molnár J. 3:1 (9, 5, -4, 4).
Molnár ezen a meccsén már nem izzadt
meg (5:0). Lindner-Béres 3:0 (9, 5, 6). A
vendégek játékosa az elsô szettben még
hôsiesen küzdött, de a végén fejet hajtott a nagyobb tudás elôtt (6:0).
Podpinka-Harasztovics 3:0 (3, 5, 5).
Podpinka könnyed játékkal tette fel a
pontot az „i”-re (7:0).
A papírformának megfelelôen, nagyon
sima mérkôzésen könnyed celldömölki
gyôzelem született.
Gyôzött: Lindner 2, Molnár 2, Podpinka 2,
és a Lindner-Molnár páros.

K4 és Szüreti Kupa
Elsô alkalommal került megrendezésre a K4
Középiskolás Kosárlabda Kupa Celldömölkön. A már hagyománnyá vált Hérincs- és
Szüreti Kupák mellett ezzel a rendezvénnyel
próbálja tovább színesíteni városunk kosaras életét a Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért alapítvány. Az október negyedikén lebonyolított megmérettetésen az
alapítvány kosárlabda sulija két csapattal
képviselte magát, rajtuk kívül érkeztek még
kosarasok Pápáról és Mosonmagyaróvárról
is. A jó hangulatú, sportszerû mérkôzések
során lehetôséget kaptak a fiatalok, hogy
saját korcsoportbeli ellenfelekkel mérkôzhessenek és az eredményesség mellett fontos szerepet játszott a versenyszellem erôsítése és a testmozgás öröme is. Az elsô K4
Kupa végül a pápai Petôfi Gimnázium csapatának gyôzelmével zárult, az ezüstérem a
Mosonmagyaróvár, a bronz pedig a veszprémi Padányi Gimnázium játékosainak nyakába került. A kosárlabda szerelmeseinek nem
kellett sokat várniuk az újabb erôpróbára. A
K4 után egy héttel, október 11-én ugyanis
ismét pattogott a labda a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola tornatermében.
Ekkor rendezte meg ugyanis a Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért Alapítvány a 4. Kosárlabda Szüreti Kupát. Akárcsak a középiskolásoknál, itt is nyolc csapat
vett részt a küzdelmekben, és a mezôny felét celldömölki együttesek tették ki. A végsô gyôzelmért járó trófeát azonban nem sikerült városunkban tartani, hisz a torna
gyôztese a Hegyfalu lett, megelôzve a második helyezett CellBall, és a bronzérmes
Ajka együtteseit. Az eredmény miatt itt is
aligha keseregtek a résztvevôk, hisz a rendezvény célja a közös mozgás és a sportbarátság elmélyítése volt. Reméljük, hogy az
Alapítvány még sokáig szolgálja városunk
és a kistérség kosárlabda-életét, és sok különbözô rendezvénnyel teszi egyre népszerûbbé, ezt a kissé háttérbe szorult sportágat. Ehhez a munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánunk.

A celldömölki Tehetségekért Alapítvány megköszöni mindazok támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1 százalékát fela-jánlották az alapítvány javára. Az összeget, 117.486 Ft-ot az alapítványi
célkitûzésekkel összhangban a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulói-nak ösztöndíj és pályázati támogatására használtuk
fel. Tisztelt támogatóinkra a következô években is számítunk. Adószámunk: 19246729-1-18
VINTER JÓZSEF, AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELÔJE

2008. ÚK 20

08/10/21

12:57 PM

Page 13

Új Kemenesalja » 2008. 10. 24.

» SPORT

Trabanttal szállni élvezet
Celldömölk-Hévíz 1-1 (0-0).
NB III. Bakony-csoport labdarúgó-mérkôzés, 10. forduló, 2008. október 11.
Celldömölk, 350 nézô. Játékvezetôk: Szepesi Mihály (Tôkei Balázs, Szabó Attila).
Celldömölk: Tóth A. – Szalai K., SZABÓ A.,
GYÔRVÁRI, Györkös – Szalay T. (Kazári B.
91. p.), Sallér, SZILÁGYI, KOCSIS (Hanzl
53. p.) – HORVÁTH Á., Németh J. (Fehér
78. p.).
Edzô: Balhási István.
Hévíz: Osbáth – Buzási, Györe, Buza B.,
Sipos – Lukácsa (Varsányi 90. p.), Kovács,
Czafit (Horváth 85. p.), Páli K. – Páli N.,
Covic.
Edzô: Glázer Róbert.
Góllövôk: Németh J. (48. p.), illetve Páli
Krisztián (87. p.).
Kiállítva: Sallér Márk (45. p.), illetve
Györe Barnabás (45. p.)
Majdnem meglett a három pont, vagy
ahogy Balhási István edzô fogalmazott,
a Trabant majdnem megelôzte a Mercedest. A Cell átengedte a kezdeményezés lehetôségét a vendégeknek és végig arra játszott, hogy kontrából, vagy
egy pontrúgásból meglepje ellenfelét.
Így gyakorlatilag az elsô félidô elment
arra, hogy a csapatok egymással birkóztak a középpályán, a kapuk nem forogtak veszélyben. A félidô utolsó perceiben a játékvezetôé lett a fôszerep, amikor is kívülrôl annyi látszódott, hogy
Sallér és Györe küzd a hazai ötös környékén a labdáért és Györe leütötte, lelökte magáról a hazai védôt, akit
hosszan kellett ápolni. A sípmester türelmesen megvárta ezt, majd mindkét
játékost kiállította és szabadrúgást ítélt
kifelé. Kérdés, miért nem büntetôt ítélt,
hiszen egy biztos, Sallér vagy elsôként
szabálytalankodott, vagy vétlen volt,
mert visszaütni már nem volt lehetôsége. A létszámelôny nem jött így össze,
sôt a nekünk talán kedvezôtlenebb
csökkentett létszám alakult ki. Ennek ellenére a második félidô jól indult, már
az elsô percekben egy szabadrúgást követôen nagy szerencsével szabadítottak
fel a hévízi védôk, de a visszakerülô labdára lecsapva Németh József a hosszúba gurított (1-0). A következô percben
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»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

Horváth Ádám növelhette volna az
elônyt, de jó lövését a vendégportás hárította. A klasszikusokat idézve a helyzet
tovább fokozódott, amikor az egyre
hasznosabb játékot nyújtó Kocsis Tamás
egy összecsapás után fájdalmasan terült
el a földön, mint utóbb kiderült, a bokáján sérült meg több hétre kidôlve a sorból. A kérdés egyértelmûen az volt,
hogy a Cell kihúzza-e kapott gól nélkül,
nos, majdnem. Az utolsó pillanatokban
Páli Krisztián vezette fel a labdát, mivel
passzolni nem volt hova, a védôfal viszont behátrált elôle, lôtt és lövése utat
talált a hálóba (1-1). Kár érte, mert
ezen a meccsen nem a Celldömölk volt
az esélyes, a Hévíz mögött jóval nagyobb háttér van ugyanis, de ezt a különbséget, mint csapat ellensúlyoztuk és
az eddig látottak alapján most már kijelenthetô, a Balhási-csapat az NB III. Bakony-csoportjának meghatározó együttesévé nôtte ki magát. Ezt igazolta a következô idegenbeli meccs is, amit október 19-én Tapolcán játszott a CVSE. A gól
nélküli elsô félidôt követôen jó kis hajrát
vágott ki a Celldömölk, Szalay Tamás
duplájával és Gyôrvári Gábor góljával
számszerûségében fölényes gyôzelmet
aratva (0-3). Következik két, a középmezônyhöz tartozó, de bárkire veszélyes
együttes, október 25-én 14.00-kor hazai
pályán a Mosonmagyaróvár, majd november 2-án Szombathelyen a Haladás
II. várhatóan Szép Tamással, Nagy Bálinttal, Skriba Mátéval az ellenfél soraiban. Hajrá CVSE!

Új mezt kaptak
labdarúgóink
2008. október 17-én a Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület és a
CVSE Labdarúgó Baráti Kör jóvoltából új
mezeket vehettek át a CVSE labdarúgói.

Zsámboki Zoltán, a CVSE ügyvezetô elnöke köszöntötte a megjelenteket, közöttük Fehér László polgármestert, a
Cselekvô Összefogással Celldömölkért
Egyesület elnökét, Bakó Istvánt, a Vulkán Gyógy- és Élményfürdô igazgatóját,
Podpinka Andrást, a CVSE–Mávépcell–Vörsas játékosát, Németh Attilát, a
Labdarúgó Baráti Kör vezetôjét és Balogh Zsoltot, a CVSE labdarúgó szakosztályának elnökét. Az új mezen a Vulkán
fürdô logója látható, mely – a remények
szerint – messzire viszi annak hírét.
Gyôrvári Gábor, a CVSE csapatkapitánya
megköszönte az új szerelést, és biztosította a jelenlévôket, hogy méltó eredményekkel hálálják meg a bizalmat.

»DOTTO

A Fodor Lajos Tanulmányi Díj Alapítvány megköszöni mindazok támogatását, akik jövedelmük 1 százalékát felajánlották az alapítvány
javára. A felajánlott összeget az
alapítvány célkitûzéseivel összhangban a mûszaki felsôoktatásban továbbtanulók támogatására
fordítottuk. Tisztelt támogatóinkra
a következô években is számítunk.
Adószámunk:18882706-1-18

»LA

NYÍLT NAP
a celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium hatosztályos tagozatán
A HATOSZTÁLYOS TAGOZAT IRÁNT
ÉRDEKLÔDÔ TANULÓK ÉS SZÜLEIK RÉSZÉRE 2008. NOVEMBER 8-ÁN (SZOMBATON) 9.00-tól nyílt napot szervezünk. A tájékoztatót követôen óralátogatási lehetôségeket biztosítunk.
AZ ISKOLA VEZETÔSÉGE

felelôs kiadó: Bakó István • felelôs szerkesztô: Györéné Losoncz Andrea • szerkesztôség: Csuka László,
Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula, Major Tamás (fotó), Reiner Anita, Rozmán László, Takács
Mária, 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 • ISSN 0865-1175 • Lapzárta: minden páratlan hét péntek • Elôfizetés
vidékre: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft.
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KÉTÉVES KOR ALATT INGYENES

55 éve érettségiztek
Az 1953-ban érettségizett IV/ b osztály 2008. augusztus 23-án
tartotta 55 éves találkozóját. A 34 érettségizett tanuló közül 27
az élô. Hárman a tengeren túl élik életüket. A találkozón húszan jelentek meg. Az iskolai találkozó és emlékezés után tisztelegtünk elhunyt osztálytársaink és tanáraink sírjainál. Koszorút helyeztünk el a gimnázium falán lévô emléktáblán és volt
tanárunk, Jónás Márton emléktáblájánál. A délutáni program
keretében Borgátán töltöttünk vidám és eszmecserében gazdag órákat. A búcsú kissé fájdalmas volt. A jelszó: „három év
múlva veletek együtt újra találkozunk!”
»DR. ZSIRAY FERENC

Október 1-jétôl ingyenesen adathatja be minden szülô a pneumococcus fertôzés elleni védôoltást két év alatti gyermekének. Ez a
baktérium felelôs többek között a gyermekkori torok-, mandula-,
középfül-, tüdô- és agyhártyagyulladásokért.
A pneumococcus baktérium az egyik leggyakoribb okozója az
életveszélyes bakteriális fertôzéseknek kisgyermekkorban és 60 év
fölött. Kifejezetten veszélyben vannak a csecsemôk és az 5 éven
aluli gyerekek. A pneumococcusok tüdôgyulladást, középfülgyulladást, agyhártyagyulladást és vérmérgezést okozhatnak. Különösen veszélyes az agyhártyagyulladás és a vérmérgezéssel járó
súlyos tüdôgyulladás. Gyerekeknél akár halálos is lehet az ilyen
súlyos fertôzés, de maradványtünetként süketség, epilepszia,
fejlôdési visszamaradottság alakulhat ki. Október 1-jétôl minden
szülô ingyenesen kérheti a védôoltás beadását 2 év alatti gyermekének. Dr. Tôzsér Mária gyermekorvostól megtudtuk, hogy
városunkban nagy az igény a védôoltásra, a jogosultaknak több
mint 2/3-a jelentette be igényét. Az ÁNTSZ 2–3 héten belül kiküldi a kért vakcinákat, ezután megkezdôdhet a gyermekek beoltása.
A csecsemôk és a 6 hónaposnál fiatalabb kisgyerekek 3 oltást kapnak 1–1 hónapos kihagyással, majd egy negyedik oltást két éves
korban. A 7–11 hónapos gyerekek két oltást kapnak 1 hónapos
kihagyással, majd a harmadik oltást kétéves korban. A 12–23 hónapos gyerekek 2 oltást kapnak legalább 2 hónapos kihagyással. 2–5
éves gyerekek számára egyszeri oltás elegendô, ennek felírását a
szülôk térítés ellenében kérhetik.
»CSÁGOLY SZILVIA

„A család az a hely, ahol az embert önmagáért
szeretik, és feltétel nélkül elfogadják.” (Bíró László)
A Szent Benedek Iskola szeretettel meghívja a celldömölki családokat (édesanyákat, édesapákat és gyermekeket együtt) idei
CSALÁDNAPJÁRA, amelynek idôpontja:
2008. november 8. (szombat) 9–16-ig
„Hisszük és valljuk, hogy minél több boldog család lesz,
annál boldogabb lesz nemzetünk” (Bíró László)
Mindenkit szeretettel várunk! Szeretnénk, ha a programon hallottak gyümölcseként erôsödnének családjaink, kapcsolataink. Kérjük,
aki tud, hozzon magával egy kis édességet, ropogtatnivalót.

a nap programja:
9.00–9.30 gyülekezô a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola aulájában
9.30–10.00 az iskola irodalmi színpadának elôadása A beteg erdô címmel
10.00–11.00 Balczó András, háromszoros olimpiai és tízszeres világbajnok öttusázó tanúságtétele

11.15–12.15 Komáromi Mária és János budapesti házaspár elôadása a boldog
házasságról és gyermeknevelésrôl

12.15–14.00 ebéd az iskola ebédlôjében, kötetlen program
14.00–15.00 kiscsoportos beszélgetés a hallottakról
15.00–16.00 játékos vetélkedô a tornateremben
A program ideje alatt kávéház várja a felüdülni vágyókat. Az óvodás és iskolás gyermekekre egész napos játékos foglalkozások várnak.
A visszajelzést 2008. október 20-ig (hétfô) várjuk az 525-200-as telefonszámon,
vagy személyesen a Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában.

A programra az ebédjegy megvásárlásával lehet jelentkezni,
melynek ára 400 forint/fô.

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölk központjában 1 + 2 félszobás, harmadik emeleti, 57 m2 lakóterületû lakás sürgôsen eladó. Tel.: 06 20/962-4202
Celldömölk központjában 1 + 1/2 szobás, második emeleti, egyedi fûtésû 44
m2 lakóterületû lakás sürgôsen eladó. Tel.: 06 20/330-8484
Celldömölkön a Csontváry patika felett, elsô emeleti lakás eladó vagy kiadó.
Érdeklôdni: 06/20/9246-337 telefonszámon.
Celldömölkön a város központjában, zöldövezetben (Gayer téren) 2. emeleti 3 szobás, egyedi, konvektoros fûtésû lakás, felújított állapotban eladó.
Irányár: 9,5 millió Ft. Tel.: 06/70/319-1536.
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Celldömölk, Koptik Odó u 1.
Tel.: 06 30/9692-003, 06 30/6503-513
Nyitva: 8–12-ig, 13–17-ig, szombaton 7–11-ig
renata33@citromail.hu

Válogasson kedvére
ôszi kínálatunkból:
• 2 és 3 részes öltönyök
• szövetnadrágok, zakók kordból és
vastag szövetbôl
• hosszú ujjú Pelle Dóro Taboo ingek
• vastagzoknik, nyakkendôk és csokornyakkendôk

Nagy választékban hétköznapi és
ünnepi alkalomra egyaránt!
PATYOLAT SZALON
átadás-átvétel hétfôi és csütörtöki
szállítással, egyhetes átfutással
a Gentlemen's FÉRFI DIVATÁRU
BOLTBAN
Vállalunk:
• Darabáras mosást
• Gépi mosást szalonban
• Fertôtlenítô mosást orvosi rendelôk részére
• Vegytisztítást lakosság és közület részére

Várjuk kedves vásárlóinkat!

A friss sütemények mestere
A Wewalka Kft. Pékáru üzlete új termékekkel,
új akciókkal várja régi és új vásárlóit!
Félkész termékeink:
Omlós tészta
150
Kelt tészta
150
Leveles tészta (6 db)
150
Leveles tészta (1 db)
150
Pizza combi
250
Karton akciónk továbbra is tart:
Wewalka pékáru új termékekkel 730 Ft/karton
Naponta többször közvetlenül az üzembôl
kapott friss termékeket kínálunk Önöknek.
Üzletünk: Celldömölk, Pápai út 27-es szám
alatt található.
AKCIÓNK A KÉSZLET EREJÉIG TART!

Térjen be hozzánk!
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TOTYA BUSZ
www.totyabusz.hu

Tel.: 06/70/379-7627, 06/70/317-8108
KÜLFÖLDI, BELFÖLDI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 3 CSILLAGOS
LÉGKONDICIONÁLT LUXUS AUTÓBUSSZAL (49+1 fô)

VÁLLALJUK:
BARÁTI TÁRSASÁGOK
ISKOLÁK
SPORTEGYESÜLETEK
MAGÁNSZEMÉLYEK
VÁLLALATOK
UTAZTATÁSÁT
A BUSZON: BÜFÉ, VIDEÓ, DVD, TOALETT HASZNÁLATI LEHETÔSÉGEK.

A luxus körülmények között a több száz
vagy több ezer km-es utazás sem fárasztó!
Ha igazán kényelmesen és luxus körülmények közt
szeretnének utazni, keressék a TOTYA BUSZT!

