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Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút

Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó

• SHOP szolgáltatások

• Online telefontöltési lehetôség

• Autópálya-matrica eladás

• Bankkártyás fizetési lehetôség

A Celldömölk Kossuth u. 16. sz. (Kontyos
udvar) alatt épülô 11 lakást, 1 irodát és
5 üzletet tartalmazó társasházban 2009.
októberi átadással lakások eladók.

Lakások:

34,36 m2–67,02 m2

Lakásárak:

8.416.685 Ft–16.990.731 Ft

Érdeklôdni:
95/422-493, 70/317-4194

TANKOLJON MINDIG
OLCSÓBBAN!

A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös, 98-as,

E 85-ös benzin
és diesel üzemanyagok 

valamint autógáz LPG egész évben 
kedvezményes áron!

2008. ÚK 22  08/11/18  12:35 PM  Page 2



3

Ú j  K e m e n e s a l j a   »   2 0 0 8 .  1 1 .  2 1 . »  A K T U Á L I S

3

Számos következménnyel kell számolnunk
az idei gazdasági válság miatt. A világban
és az országban történtek ismeretében
körképet készítettünk a munkaerôpiacon
és a helyi vállalkozók körében, hogy kit
hogyan érint a válság.

Soós Ferencet, a Vas Megyei Munkaügyi
Központ Celldömölki Kirendeltségének veze-
tôjét arról kérdeztük, hogy a munkanélkü-
liek számában megfigyelhetô-e növekedés
az elmúlt idôszakban.
– Naprakész adatokkal tudok szolgálni a tér-
ség munkaerô-piaci helyzetérôl, de arról,
hogy ezt a gazdasági válság mennyiben be-
folyásolta, sajnos felsôvezetôi utasításra
nem adhatok ki
információt. Mint
tudjuk, a celldö-
mölki térség
munkaerô-piaci
helyzetét dön-
tôen 3 fô telepü-
lés, Celldömölk,
Sárvár, Jánosháza
munkalehetôsé-
gei határozzák
meg. A foglakoz-
tatási struktúrá-
ban jelenleg a feldolgozóiparnak, a mezô-
gazdaságnak és a vasúti közlekedéshez tar-
tozó különbözô vasútüzemi, közlekedési és
építôipari tevékenységnek van meghatáro-
zó szerepe. A feldolgozóipar aránya a repre-
zentatív felmérés alapján 70% körüli a fog-
lalkoztatásban, amely ipari szerkezet a tér-
ségre nézve rendkívül kedvezôtlen, és a ki-
szolgáltatott helyzetet erôsíti. 
– A térség foglalkoztatásában döntô szere-
pet játszanak ezek a multinacionális cégek,
amelyek a szakképzetlen és olcsó munka-
erôre építenek. Jellemzôjük a beruházások
gyorsasága, viszonylagos olcsósága, a tôke
megtérülésének rövid ideje. Meghonosodá-
sukat a jelentôs adókedvezmények, az olcsó
területszerzési lehetôségek segítették. 
A munka jellegét tekintve bérmunka. A ter-
melési technológia univerzális, ami azt je-
lenti, hogy bármely, fôleg elektronikai alkat-
részt igénylô céget ki tudnak elégíteni. 
A termelés átállítása egy-egy termékre nem
kerül sokba. A dolgozók betanítása rövid
ideig tart. A regisztrált munkaerô-kínálat,
éppen ezért, jól igazodik azokhoz az igé-
nyekhez, amelyeket e cégek célul tûztek ki. 
A fenti okok mellett azonban megállapítha-
tó, hogy a celldömölki körzet munkaerôpia-
ca az egyik leginkább kiszolgáltatott a me-
gyében, viszont országos összehasonlítás-

ban, bizonyos mutatók tekintetében kedve-
zô. A betanított, szakképzettséget nem
igénylô munkakörökre nagy volt az igény a
feldolgozóipart érintô válság bekövetkezé-
séig. A térségben jelentôs létszámleépítések
következtek be.
– A celldömölki kirendeltség nyilvántartásá-
ban a 2008. évben augusztusig átlagosan 724
fô regisztrált munkanélküli szerepelt, amely
6,2% munkanélküliségi rátának felel meg,
októberben a munkanélküliségi ráta 5,5%
volt. A 2008. év statisztikai adatai azt mutat-
ják, hogy ez a celldömölki kistérségben az
elôzô évhez képest kedvezôbb, hiszen az év
eleje óta a csökkenés folyamatos volt. E pozi-
tív tendenciát augusztusban a pályakezdôk
beáramlása szakította meg, és enyhe növe-
kedést regisztráltunk. A regisztrált munkanél-
küliek számán belül a férfiak aránya 55-60%,
a nôk aránya 40-45% között alakult. A szak-
képzetlenek aránya 40% körül ingadozott, a
regisztráltak 9%-a pályakezdô volt.

A helyi vállalkozókat arról kérdeztük,
hogy mennyire érinti ôket a gazdasági
válság, hosszú távon milyen lépésekre
kényszerülnek.

Kôvári Andrea vállalkozó:
– Tartok tôle, hogy minden bekövetkezik
majd, amitôl félünk. A nagy cégeket már va-
lószínûleg most érzékenyen érinti a világvál-
ság. Ez tovább fog gyûrûzni az olyan kisvál-
lalkozásokba is, mint az enyém. A gazdasá-
gi nehézségek végsô elszenvedôi a fogyasz-

tók lesznek, leszünk. Ha konkrétan a saját
üzletemben kell gondolkodnom, akkor
egyet tehetünk: a legjobb tudásunk szerint
fogjuk segíteni a vásárlókat, hogy minôségi
áruhoz minél gyorsabban és minél kedve-
zôbb áron juthassanak hozzá üzletünkben
most, a karácsonyi bevásárlás küszöbén.
Hosszú távon nehéz megjósolni a nehézsé-
geket, de egyelôre nincs szükség létszám-
leépítésre. A költségekre nagyon oda kell fi-
gyelni, és reménykedünk, hogy a kisvállal-
kozók életét nem fogják még jobban meg-
nehezíteni újabb adóterhekkel.

Kovács Csabáné vállalkozó:
– Egyelôre nem érezzük a gazdasági válság
hatásait, az étkezôk számában nem követ-
kezett be drasztikus változás. Remélhetôleg
ez így marad a jövôben is. 

Palotai Tímea vállalkozó:
– Úgy gondolom, hogy az én helyzetem-
ben egy enyhe forgalomcsökkenés várha-
tó, mivel valamilyen szinten minden csa-
lád megérzi a
válságot, és ezt a
gyerekek pénz-
tárcáján is észre
lehet venni. A
„hó végét”, illet-
ve a fizetések
elôtti idôszakot
például még az
elfogyott pékáru
mennyiségérôl is
é s z reves zem,
sajnos olyankor
még tízóraiból is kevesebb fogy. Nagyon
reménykedem, hogy ha lesz is forgalom-
csökkenés, az tényleg csak minimális,
mert ilyen kis üzletbôl, mint az enyém is,
önmagában így sem tudnék megélni, hát
még ha ennél is rosszabb lenne! 

Balogh Zsolt vállalkozó:
– A benzinkút forgalmán egyelôre nem
vesszük észre a válság jeleit, de ez nem je-
lenti azt, hogy az emberek nem spórolnának
a benzinköltségen, hiszen az ôszi–téli idô-
szakban eleve kisebb a forgalom, keveseb-
bet autóznak. A személyszállításban viszont
már észrevehetô a visszaesés: Téten van
egy autóipari beszállító cég, az eddigi 6 busz
helyett – mely a dolgozókat szállította – már
csak 3 buszra kaptunk megrendelést. Ezt a
termelési kapacitás csökkentésével magya-

rázták, mely háromötödére esett vissza az
autóipart is jelentôsen érintô válság miatt.
Ez a csökkenés egyelôre nem veszélyezteti
az alkalmazottaim állását, remélhetôleg to-
vábbra is lesz elég munka.

»CSÁGOLY SZILVIA

Cél: a munkahelyek megtartása
» NYILATKOZIK A MUNKAÜGYI KÖZPONT KIRENDELTSÉG-VEZETÔJE ÉS NÉHÁNY HELYI KISVÁLLALKOZÓ
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Gyógyúszásra várja 
a fürdô a gyerekeket
Eddig mintegy hatvan gyermek és 18 év
alatti fiatal vette igénybe a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdô gyógyúszás szol-
gáltatását. Ez ingyenes minden olyan 18
év alatti számára, aki szív- és keringési
eredetû megbetegedésekben, krónikus

légzészavarban, gerinc- és mellkasdefor-
mitásban, ízületi megbetegedésben,
központi és perifériás idegrendszeri ká-
rosodásban valamint veleszületett vagy
szerzett végtaghiányos állapotban szen-
ved vagy súlytöbblettel küszködik. 
A kezeléseket rehabilitációs szakorvos ír-
hatja fel. A nyitó és a záró kezelésen kell
300–300 forintot fizetni, egyébként a ke-
zelések ingyenesek. Amennyiben a szülô
elôtt ismeretes gyermeke felsorolt rend-
ellenességének valamelyike, háziorvosi
beutaló nélkül, a fürdôn rendelô dr.
Záborszky Zitát rehabilitációs szakorvost
keresse páratlan heteken szombaton
9–13 óráig. Évente 52 kezelés írható fel,
ez gyakorlatilag heti rendszerességgel
kétszer 45 percet jelent, így féléves idô-
tartamot ölel fel. A társadalombiztosító a
vidékieknek nemcsak a kezeléseket, de
az útiköltséget is téríti. A terápiát gyógy-
testnevelô, a Vulkán fürdôn, Ádám Ildikó
végzi. A csoportos foglalkozások kedden
és csütörtökön 16.30-tól vannak, egy-
szerre maximum 15 fô vehet részt a
terápiás kezelésen.

»LOSONCZ ANDREA

A Vörösmarty úti Óvoda Óvodá-
saiért Alapítvány ezúton szeretné
megköszönni mindazoknak, akik
adójuk 1%-át az alapítványnak
utalták át. A 138 836 Ft összegû
felajánlást az óvodai játékok bôví-
tésére, a gyermekek egészséges
életmódjának, mozgásának biztosí-
tására fordítják.

November 6-án a kistérség intézmény-
vezetôinek, pedagógusainak és az ér-
deklôdôknek Agresszív viselkedés és
bûnmegelôzés az iskolákban címmel
tartott elôadást Varga Sándor fôhad-
nagy, a Szombathelyi Rendôr Fôkapi-
tányság Bûnmegelôzési Osztályának
munkatársa. Az osztály ötfôs csapattal
próbál segíteni a megye területén dol-
gozó pedagógusoknak és a szülôknek: a
gyermeki bûnelkövetés megelôzésének
lehetséges formáihoz, illetve a már
megtörtént erôszakos cselekedetek ke-
zeléséhez adnak tanácsokat. Baloghné
Danka Adél, a Városi Általános Iskola
igazgatója elmondta, hogy a legutolsó
statisztikák szerint Celldömölk és kör-
nyékérôl van a legtöbb fiatalkorú elkö-
vetô a megyében. Sajnos, nincs bünte-
tési eszköz sem a szülôk, sem a pedagó-
gusok kezében. Veszprém megyében

már mûködik egy olyan fiatalokból álló
csoport, akik megelôzés céljából járják
az iskolákat, elôadásokat tartanak a
szenvedélybetegségek kialakulásáról és
azok káros hatásairól. Érdekes módon a
gyerekek jobban hisznek kortársaiknak,
mint szüleiknek vagy pedagógusaiknak.
Az elôadó elmondta: az okok nagy része
a mindennapos, médiában, tv-ben,
videójátékokban rejlô erôszakos jelene-
tekre vezethetô vissza. A gyerekek rea-
litásérzéke még nincs kifejlôdve, így azt
hiszik, amit ott látnak, az a valós életben
is „beválik”. A rendkívül érdekes és ta-
nulságos elôadás után a jelenlévôket a
sajátos nevelési igényû gyermekek ok-
tatásához szükséges törvényi változá-
sokból eredô feladatokról, valamint a
kistérségi logopédiai ellátás szervezésé-
rôl tájékoztatták a szakemberek.

»TAKÁCS MÁRIA

2008 évi ôszi közgyûlését tartotta
november 8-án a Kemenesaljai
Baráti Kör. Az összegyûlt tagokat
elsôként dr. Zsiray Ferenc elnök
köszöntötte, majd Fehér László
polgármester számolt be a hazajá-
ró celldömölki elszármazottaknak
a városban történt, illetve folya-
matban levô fejlesztésekrôl, beru-
házásokról, pályázatokról. Pálné
Horváth Mária alelnök a 2008–
2009. évi tanulmányi ösztöndíjpá-
lyázat eredményét ismertette,
melynek értelmében két felsôok-
tatásban tanuló, jó tanulmányi
eredményû, szociálisan rászoruló
diák részesül a baráti kör ösztöndí-
jában. Ezúttal Nagy Ádámnak és
Sárközi Tibornak ítélték oda, ezen
kívül három diákot egyszeri támo-
gatásra méltattak. 
Kiss Jenôné, a kör gazdasági hely-
zetérôl és a 2009-es év tervezett
költségvetésérôl számolt be, majd
a baráti kör tagjai a jövô év terveit,
programjait, rendezvényeit vitatták
meg. A tervek közt szerepel az is-
kolákkal való kapcsolat felújítása,
ezáltal a fiatalok megnyerése. 
A város jövô év eleji jubileumi ren-
dezvényébe is szeretne bekapcso-
lódni a baráti kör, valamint az okta-
tási intézmények életébe különbö-
zô elôadások, bemutatók révén. 
A gimnáziumi hagyományokat és
gyökereiket ápolandó, az öregdiá-
kok szeretnének megemlékezni
egykori tanáraikról, és életrajzi
kiadványban megjelentetni ôket,
valamint az egykor a gimnázium-
nak otthont adó József Attila utcai
épület falára emléktáblát tervez-
nek elhelyezni. A hivatalos rész
után a közgyûlés baráti beszélge-
téssel folytatódott. 

»REINER ANITA

K Ö Z G Y Û L É S T
T A R T O T T  
A  B A R Á T I  K Ö R

Bûnmegelôzési elôadás 
a Városi Általános Iskolában

2008. ÚK 22  08/11/18  12:35 PM  Page 4



5

Ú j  K e m e n e s a l j a   »   2 0 0 8 .  1 1 .  2 1 . »  P O R T R É

5

Dr. Halász Júlia, a Berzsenyi Dániel
Gimnázium éppen tíz évvel ezelôtt
érettségizett diákja – jelenleg a Buda-
pesti Corvinus Egyetem Genetika és
Növénynemesítés Tanszékének egye-
temi tanársegédje – a közelmúltban
nem mindennapi elismeréssel öregbí-
tette szülôföldje hírnevét. A Junior
Prima Díj Magyar Tudomány Kategóriá-
jában díjazott tíz kutató egyike volt. A
díjat az élettudományok, a növényge-
netika és molekuláris növénybiológia
területén bizonyított kiváló és példaér-
tékû teljesítményével, hazai és nem-
zetközi viszonylatban is újdonságnak
tekinthetô eredményei alapján érde-
melte ki.

» Milyen út vezetett a biológia iránti ér-
deklôdéstôl a magas rangú elismerésig?
– Egészen kicsi koromtól kezdve nagyon
intenzíven foglalkoztatott a növények és
állatok világa. Általános iskolába Keme-
nesmihályfára jártam, ahonnét kiemel-
ném Árvai Ilona biológiatanáromat, hi-
szen ô egyike volt azoknak, akiknek ha-
tására eldöntöttem, hogy biztosan ebbe
az irányba indulok el. Középiskolába a
Berzsenyi Dániel Gimnázium hat évfolya-
mos képzésére jártam, majd 1998-ban
kerültem a budapesti Szent István Egye-
tem Kertészettudományi Karára. Itt má-
sodéves koromban a Genetika és nö-
vénynemesítés elôadásokat rendkívül iz-
galmasnak találtam, és lehetôségem
volt már akkor bekapcsolódni a tanszék
kutatómunkájába. Kezdetben különbözô
szôlôfajták és -hibridek rokonsági kap-
csolatait vizsgáltam molekuláris geneti-
kai módszerekkel. E munkámból tudo-
mányos diákköri dolgozat is született, és
ötödéves koromban az Országos Tudo-
mányos Diákköri Konferencián harmadik
helyezést értem el. A diploma megszer-
zése után felvételiztem az egyetem dok-
tori iskolájába, és abban az évben az áp-
rilisi virágzástól kezdve már egy új, igen
izgalmas kutatási területre tértem át: a
kajszi termékenyülési viszonyait megha-
tározó molekuláris rendszer mûködésé-
vel kezdtem foglalkozni. Az egyes nö-
vényfajok termékenyülésének molekulá-
ris vizsgálata a virágzásbiológiában már
akkor is nagyon jelentôs téma volt nem-
zetközi szinten. Ehhez a kutatási irány-
zathoz csatlakoztunk, és munkánk ered-
ményeként ma már a magas színvonalú,
nemzetközi szaklapokban jegyzett cik-
keink, illetve a számos külföldi konferen-
cián elhangzott elôadásaink alapján e
szakterület meghatározó kutatóivá vál-
tunk. Az igazi kiugrást egy 2007-ben

megjelent közleményem jelentette a nö-
vénytudományok egyik világszerte elis-
mert folyóiratában.
» Mit lehet tudni a Junior Príma Díj oda-
ítélésérôl?
– A Magyar Fejlesztési Bank vállalta a
2007-ben alapított Prima Primissima Ju-
nior Díj „Magyar tudomány” kategória
gondozását és a nyertesek anyagi támo-
gatását. A harminc év alatti kutatók
munkáját elismerô díj odaítélése az alap-

ján történik, hogy minden egyes szakte-
rület átlagos teljesítményét vizsgálják a
megjelent publikációk és az ezekre törté-
nô nemzetközi visszhang alapján. Majd a
szakterület átlagteljesítményét mérik
össze a felterjesztett egyén teljesítmé-
nyével. Engem a Budapesti Corvinus
Egyetem rektora ajánlott, és szakmai
zsûri döntötte el a díjazottak névsorát.
» Jelenleg mivel foglalkozol?
– A megkezdett úton haladunk tovább,
vagyis a gyümölcsfák (kajszi, alma, szil-
va, mandula, birs) termékenyülésének
genetikai alapjait vizsgáljuk, amelynek
egyes elemei alap-, más részei pedig al-
kalmazott kutatást jelentenek. Ezen túl
szeretnénk elindítani egy mandulane-
mesítési programot. Nemrég tanszékünk
belekezdett a funkcionális élelmiszer-
ként is használható, nagy antioxidáns
tartalmú gyümölcsfajták nemesítésébe,
amely során az én feladatom az önter-
mékenyülô hibridek, nemesítési alap-
anyagok korai szelekciója DNS-alapú
vizsgálatok segítségével.
» Mik a további terveid?
– Ameddig lehetôségem van rá, min-
denképp Magyarországon szeretnék ma-
radni. Jelen pillanatban nagyon jó háttér-
rel dolgozunk az egyetemen, vannak
megfelelô pályázataink, amelyek támo-

gatják munkánkat. Napjainkban azonban
nekünk is, mint minden kutatónak, nem-
zetközi porondon kell versenyeznünk. 
A természettudományban ma már nem
létezik egyedül elért eredmény. Az ötle-
tek egyéntôl származnak, de a megvaló-
sítás mögött mindig csapatmunka áll. 
A kutatócsoportunk magvát ketten alkot-
juk a férjemmel, aki szintén az egyete-
men dolgozik docensként. Sikereink
alapját az adja, hogy mindig közösen és

szinte folyamatosan
dolgozunk, otthon is.
Rengeteget köszön-
hetek neki, a konk-
rét tudáson túl a tu-
dományhoz való hoz-
záállást is tôle tanul-
tam és tanulom most
is folyamatosan.
» Mit jelent szá-
modra a Junior
Prima díj elnyerése?
– A tudomány terü-
letén Magyarorszá-
gon nem sok díj
van, amely által a fi-
gyelem ráirányulhat
egy csoport vagy
egyén teljesítmé-
nyére. Emiatt óriási

dolog, hogy a 30 év alatti kategóriában
létrehozták ezt a díjat, ami által eljuthat
a tevékenységünk, munkánk a közélet
felé, hiszen a média kiemelkedôen fog-
lalkozik a díjazottakkal. Emellett hatal-
mas élmény volt egy Nobel-díjas kutató-
tól átvenni a díjat. Mindenképpen ösz-
tönzôleg hat és megerôsít abban, hogy
folytassam ezt a munkát, és ezen az
úton haladjak tovább. Remélhetôleg ko-
moly fordulópontot is jelent majd az éle-
temben a hosszú távú megbecsülés és a
hazai tudományos elismertség szem-
pontjából.

»REINER ANITA

Kiemelkedô elismerés dr. Halász Júliának

» Köszönetnyilvánítás
A Városi Óvoda Vörösmarty úti tagóvo-
dájának Búzavirág csoportjában néhány
önfeláldozó szülô kifestette a csoport-
szobát és a gyermeköltözôt. Köszönjük
mindazoknak a szülôknek, akik pénzük-
kel, munkájukkal és szabadidejük fela-
jánlásával hozzájárultak ahhoz, hogy a
csoportba járó gyerekek otthonosabb,
szebb, gyermekközelibb környezetben
tölthessék el óvodás éveiket. 

»A CSOPORTVEZETÔ ÓVÓNÔK
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Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretein belül 2008 ôszétôl a
vidékfejlesztési projektek kerülnek elô-
térbe. Az 2008. október 29-én, Ikervá-
ron megtartott lakossági fórumon az
FVM szakállamtitkára beszélt a Prog-
ram intézkedéseirôl, a támogatásokról
és válaszolt számos témába vágó lakos-
sági kérdésre.

Dr. Forgács Barnabás, a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
közösségi ügyeiért felelôs szakál-
lamtitkára várta Ikervárra a téma iránt
érdeklôdôket. Beszédében bemutatta
az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (ÚMVP) intézkedéseit, céljait,
a támogatási lehetôségeket. Elmondta,
hogy az ÚMVP keretében a 2007–2013-
ig terjedô idôszakban mintegy 1300
milliárd forintos uniós és nemzeti tá-
mogatási lehetôség nyílt meg a magyar
mezôgazdaság és a magyar vidék fej-
lesztésére. Az ÚMVP III. tengelyének in-
tézkedései a vidéki térségekben élôk
életkörülményeinek, életminôségének
és jövedelemviszonyainak javítását
szolgálják. Elmondta, hogy jelenleg a
III. tengelyen belül négy intézkedéscso-
mag keretében adható be támogatási
kérelem: 
» Mikrovállalkozások létrehozásának és fej-
lesztésének támogatása: a támogatás fô
célja, hogy uniós támogatások felhasz-
nálásával minél több új munkahely léte-
sülhessen, megtarthatóak legyenek a vi-
déki térségek munkahelyei. A mûködô

mikrovállalkozások beruházásainak, mû-
szaki-technológiai fejlesztésének támo-
gatása, vállalkozói aktivitás, innovációs
képesség ösztönzése e terület feladata.
» Turisztikai tevékenységek ösztönzése: a
vidéki munkahelyek létrehozása vagy
megôrzése érdekében támogatást nyer-
hetnek a falusi, agro-, és ökoturisztikai
fejlesztések, melyek szintén fontos sze-
repet töltenek be a vidék életében. Ide
tartozik a magán szálláshelyek kialakítá-
sa, ifjúsági és gyermektáborok kialakítá-
sa, sátortáborok és turistaházak létreho-
zása, lovas-, vadász- és horgászturizmus,
borturisztikai szolgáltatások szervezése,
fejlesztése.
» Falumegújítás és -fejlesztés: a település-
kép, a vidéki lakókörnyezet és a közössé-
gi terek, közterületek állapotának javítá-
sa, valamint a helyi termékek értékesíté-
si feltételeinek javítása céljából új piacok
létrehozására igényelhetô támogatás.
Ilyen például a parkok, sétányok kialakí-
tása, játszóterek létrehozása, helyi piac
kialakítása.
» Vidéki örökség megôrzése: támogatás
igényelhetô a vidéki térség településein
a kulturális örökség megtartása, hely-
reállítása, korszerûsítése, ezen belül a
településkép és a környezet állapotának
javítására, az épített, természeti és kul-
turális örökség, a helyi identitás megôr-
zésére, megújítására. Mindezek célja a
vidéki települések vonzóbbá tétele. 

Az októberben megnyílt támogatási le-
hetôségek mindegyikére november 30-
ig lehet beadni a támogatási kérelmeket.

Az uniós vidékfejlesztési források odaíté-
lésekor az ún. LEADER-szemlélet érvé-
nyesül, ennek megfelelôen Helyi Akció-
csoportok (HACS) alakultak, melyek elô-
készítették az adott területre vonatkozó
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS). A
szakállamtitkár azt is elmondta, hogy az
országszerte megalakult 96 LEADER HACS
feladata a szakmai segítség nyújtása az
erre igényt tartóknak.

A Sárvár-Celldömölki kistérség területén
a Sághegy LEADER Egyesület (SLE) elnö-
ke, Dr. Galántai György tartott tájékozta-
tó fórumot Káldon, november 4-én. A tá-
jékoztatón szó esett az ÚMVP III. tenge-
lyének 2008. október 18-án megjelent 4
vidékfejlesztési rendeletérôl, illetve a
HVS megvalósításáról. A tájékoztató fó-
rumon szép számmal képviseltették ma-
gukat a kistérség településeinek polgár-
mesterei, vállalkozói. 
Dr. Galántai tájékoztatójában elmondta,
hogy magalakult az Egyesület munka-
szervezete, a répcelaki irodában 2, a já-
nosházi irodában 1 munkatárs várja az
érdeklôdôket, a támogatást igénylôket.
Ismertette, hogy a SLE lefedettségi terü-
letén található 58 településen az intéz-
kedéscsoportok finanszírozására mintegy
1,8 milliárd forint áll rendelkezésre
2007–2013 között. Példaként elmondta:
a mikrovállalkozások és a falusi turiz-
mushoz kapcsolódó projektek megvaló-
sításához 60-65%-os támogatás igényel-
hetô, melynek minimális összege 1200
euronak megfelelô forintösszeg, maxi-
muma 200 000 eurot meg nem haladó
forintösszeg. Támogatásra pályázhat bár-
ki, aki a feltételeknek megfelel, tervei il-
leszkednek a HVS-ba, legyen az önkor-
mányzat, önkormányzati társulás, ki-
sebbségi önkormányzat, civil szervezet,
vállalkozás, egyházi vagy természetes
személy. A fórum után a jelenlévô
kistérségi polgármesterek átvehették a
LEADER közösséghez való tartozást iga-
zoló táblákat. 

A pályázni szándékozók tehát novem-
ber végéig nyújthatják be pályázataikat,
bár dr. Forgács Barnabás az ikervári fó-
rumon jelezte, hogy ha szükségesnek
látja, kitolja a támogatási kérelmek
leadásának határidejét két héttel. A kö-
vetkezô pályázat benyújtási határideje
2009 májusában lesz, majd azt köve-
tôen októberben, tehát ismétlôdô rend-
szerben kerülnek meghirdetésre
ugyanezek a jogcímek. 

»CSÁGOLY SZILVIA

Új lehetôségek a vidék elôtt

K Á V É  M E L L E T T  
H E G Y I  N Ó R Á V A L
Hegyi Nóra, az RTL Klub szerkesztô-ri-
portere, mûsorvezetô lesz vendége a
Cselekvô Összefogással Celldömölkért
Egyesület rendezvényén Fehér László-
nak. Az egyesület Egy csésze kávé
mellett…címmel indít közéleti beszél-
getô sorozatot, melynek nyitóprog-
ramján, 2008. december 4-én 18 órá-
tól a Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pontban a celldömölki származású
Hegyi Nórával találkozhat a közönség.
Nóra az RTL Klub csatornáján egyebek
mellett a Híradóban, a XXI. század cí-
mû mûsorban szerkesztô-riporterként
dolgozik, a Házon kívül mûsorban pe-
dig mûsort vezet.
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A testvérvárosi mozgalom a II. Világhá-
borút követôen 1951-ben indult el hó-
dító útjára. Egy olyan típusú együttmû-
ködési formát szerettek volna létrehoz-
ni, mely találkozókat tesz lehetôvé,
melynek során két önkormányzat az
európai értékeket szem elôtt tartva lép
fel a jelentkezô problémákkal szem-
ben. Jelenleg több mint 30.000 testvér-
városi kapcsolat létezik a világon, ebbôl
közel 2.500 hazánkban. Az Európai Bi-
zottság kiemelten támogatja az új test-
vérvárosi kapcsolatok megkötését, il-
letve a meglévôk ápolását. Celldömöl-
kön az elmúlt 15 évben már voltak pró-
bálkozások a köztünk és testvértelepü-
léseink közötti gazdasági kapcsolatok
megerôsítésére is.

Harmadik testvérvárosunk az olaszorszá-
gi Serramazzoni tôlünk kb. 1500 km-re
található Olaszország szívében, Emilia
Romagna tartományban, Modena me-
gyében. A kapcsolat 1993 körül kezdô-
dött városunk akkori vezetôjének szemé-
lyes ismeretsége révén. A kezdeti proto-
kolláris látogatásokat kulturális és sport
cserekapcsolatok követték, s a testvérvá-
rosi szerzôdést 1996-ban írták alá. Ebben
az idôszakban több alkalommal jártak ifi
focistáink Serramazzoniban, akik egyszer
még az Enzo Ferrari tiszteletére rende-
zett nemzetközi labdarúgó-tornán is be-
csülettel helytálltak. Szinte a szomszéd-
ban található Maranello, a Ferrari „fel-
legvára” Forma I-es múzeumával, pályá-
jával és szerelômûhelyével. A tenger-
szint felett 791 m-re fekvô település
rendkívül sokarcú. Állandó lakossága
7300 fô, de a nyári hónapokban ennek a
három-négyszeresére is nôhet. Egyik
irányban a tenger közelsége, másik
irányban a hegyvonulatok teszik érde-
kessé az ide látogató, aktív kikapcsoló-

dást keresô vendégek számára a várost.
Serramazzoni nevét a Serra (hegygerinc,
hegyvonulatok), valamint a Mazzoni
(egy neves arisztokrata család) összeté-
telbôl kapta. A város akkori területe ko-
rábban Modena fennhatósága alá tarto-
zott, akinek adót kellett fizetniük. Ez
nagy teher volt az itt élô, fôleg mezôgaz-
dasággal foglalkozó lakosok számára. Az
adófizetési kötelezettség azután szûnt
meg, miután a Mazzoni család felvásá-
rolta a várost körülvevô földterületeket
és felépítették a mostani település elsô
házait és utcáit, egy kis templomot és
egy kisebb fajta erôdöt (1770 körül),
mely azóta is a Casa Mazzoni nevet vise-
li a város központjában. Letekintve a 791
méteres dombról, zöldövezetekkel körül-
vett csodás kilátás nyílik a Serramazzonit
körülvevô síkra. A település az 1960-as
években kezdett el jelentôsen fejlôdni,
azóta képes kihasználni nagyszerû adott-
ságait turisztikai és sportolási lehetôsé-
geket tekintve. Nagyon sok szálloda,
panzió, teniszpálya, röplabdapálya vala-
mint egy uszoda, egy stadion is épült,
melyek biztosítják az idelátogatók fel-
hôtlen és zavartalan kikapcsolódását. 
A stadionban minden nyáron neves foci-
csapatok tartják edzéseiket, ugyanígy
járt már a településen több elsôrangú és
világhírû teniszbajnok is. Ezen felül gya-
logos és mountain bike túrák sokasága
segítségével lehet megismerkedni a táj
szépségeivel és történelmi nevezetessé-
geivel. A látványosságok közül talán elsô
helyen áll Serramazzoni egyik külterüle-
tén, Monfestinon megépített kastély-e-
rôdítmény. Nem ismert építésének pon-
tos ideje, de az biztos, hogy fontos stra-
tégiai szerepet töltött be a terület védel-
mében. Közel 200 éven keresztül védel-
mezte a longobárdokat, majd azok bu-
kása után a terület a frankok kezébe ke-

Testvérvárosaink III. – Serramazzoni
rült, amely politikailag a Modenától való
elszakadást is eredményezte. A mai
Serramazzoni a már elôbb említett sajá-
tosságai mellett még egy dologgal büsz-
kélkedhet: vendéglátóipari iskolájával,
mely méltán híres az egész országban.
Nemcsak iskola, de szellemi központ is,
ahol az olasz és más országokból érke-
zett diákok a hazai és nemzetközi ízek
megismerésén túl a vendéglátói kultúra
legkülönbözôbb formáit is mesteri mó-
don el tudják sajátítani. 

A várost már több ciklus óta Luigi Ralenti
polgármester vezeti, akinek fô törekvése
a történelmi értékek megôrzése, a kö-
zépkori hagyományok újjáélesztése mel-
lett a modern igényeknek való megfele-
lés azért, hogy még több turista látogas-
son el Serramazzoniba, s minél többen
megismerkedhessenek a tájegység pél-
dátlan szépségeivel. A városaink közötti
kezdetben intenzív kapcsolat mára már
kissé lanyhult, ennek oka nem utolsó
sorban a településeink közötti távolság.
Városunk vezetôi azonban bíznak benne,
hogy kapcsolatunk – elsôsorban kulturá-
lis téren – tovább fog majd folytatódni.

»TAKÁCS MÁRIA

„A család az a hely, ahol az embert ön-
magáért szeretik, és feltétel nélkül elfo-
gadják.” Bíró László gondolatával hívta
idén is a családokat, édesanyákat, édes-
apákat a gyerekeikkel együtt a Szent Be-
nedek Iskola. A szülôket szellemi táplálék
várta, melyre rohanó, gyorsan változó vi-
lágunkban egyre nagyobb szükségünk
van. A programok sorát az iskola irodalmi
színpadának A beteg erdô címû elôadása
nyitotta, majd 10 órától Balczó András,
háromszoros olimpiai és tízszeres világ-

bajnok öttusázó tanúságtételének lehet-
tek részesei a családnap résztvevôi. A
délelôtt folyamán Komáromi Mária és Já-
nos, egy rendkívül szimpatikus budapesti
házaspár osztotta meg gondolatait a
boldog házasságról és gyermeknevelés-
rôl. A közösen elfogyasztott ebéd után
kiscsoportos beszélgetéseken vehettek
részt a családok, ahol a délelôtt folyamán
hallottakról elmélkedhettek. A családnap
zárásaként játékos vetélkedôkön mérhet-
ték össze tudásukat a  résztvevôk. Akik

ezeken a kihívásokon nem kívántak részt
venni, azok kávé, üdítô, édesség vagy ro-
pogtatni való mellett beszélgethettek a
világ dolgairól. Az óvodás és iskolás gyer-
mekeket egész napos játékos foglalkozá-
sokkal várták a szervezôk, akiknek remé-
nyei szerint a családi kapcsolatok meg-
erôsödnek az együtt eltöltött idô és prog-
ramok által. Bíró László gondolatát idéz-
ve: „Hisszük és valljuk, hogy minél több
boldog család lesz, annál boldogabb lesz
nemzetünk.”             »CS.SZ.

Együtt egymásért, egy-másért

a forma-1 múzeum

2008. ÚK 22  08/11/18  12:35 PM  Page 7



Ú j  K e m e n e s a l j a   »   2 0 0 8 .  1 1 .  2 1 .

8

M Û V E L Ô D É S  «  

– Azt hittem, hallunk valami jó, szaftos
kis pletykát…
– Én is úgy gondoltam, többet tudunk
meg az elnökök magánéletérôl…
– Nem vagyok nagy Amerika-rajongó, de
egészen jó elôadás volt, sok humorral fû-
szerezve – ilyen és hasonló véleményeket
hallottam az amerikai elnökválasztásokról
szóló elôadás után, melyet a Kemenesal-
jai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban
szerveztek november 13-án.

Hahner Péter 1985 óta a Pécsi Tudomány-
egyetemen tanít történelmet. Eleinte a
francia, majd az amerikai történelemmel
foglalkozott PhD értekezésében pedig
mindkettônek teret szentelt. 1998-ban je-
lent meg Az Egyesült Államok elnökei címû
kötete, mely sorrendben a második volt.
Több mint tíz éve foglalkozik tehát a témá-
val, avatott ismerôje.
Az elôadás elején rövid vázlatot kaptunk
az Egyesült Államok parlamenti felépíté-
sérôl, hogy kissé érthetôbbé váljon a so-
kak számára kaotikusnak tûnô elnökvá-
lasztás. Mint tudjuk, elnökválasztás
négyévente van az Egyesült Államokban
is, de a szenátusba 6 évente választanak
szenátorokat. Minden állam 2–2 szená-
tort delegálhat, kétharmadukat 2 évente
lecserélik. Amerikai elnökválasztáson

minden olyan amerikai állampolgár in-
dulhat, aki a 35. életévét betöltötte. Min-
denki két választáson mérettetheti meg
magát, és 10 évnél hosszabban nem ma-
radhat ezen a poszton. Ha az elnök bár-
milyen oknál fogva akadályoztatva van
(meghal vagy megbukik), az alelnök lép
a helyébe. 1845 óta mindig november
elsô hétfôjét követô kedden kell válasz-
tásokat rendezni, hiszen ekkor legvaló-
színûbb a magas részvételi arány.
A választásoknál is megfigyelhetôek bizo-
nyos törvényszerûségek, egyik ilyen, hogy
erôs kezû elnököt ritkán váltanak le, nem
váltják le az elnököt háború esetén sem –
ekkor a „folyón való átkeléskor nem cseré-
lünk lovat”-elv érvényesül. 
Ezután szemléletesen felvillantotta az el-
nökök portréin keresztül az Államok több

mint kétszáz éves történelmét. 1776 je-
lentôs fordulópont volt, hiszen Amerika
ekkor függetlenedett. A cél a szinte kor-
mány nélküli élet volt, a kormányzást A
konföderáció cikkelyei alapján végezték.
Ez azonban nem vezetett eredményre, az
alapító atyák 1887-ben új alkotmányt
hoztak létre. És záporoztak a nevek: Geor-
ge Washington, John Adams, Thomas
Jefferson, James Madison, James Monroe,
John Quinsey Adams stb., megtudhattuk,
hogy kit gyilkoltak meg, ki volt maga esz-
telen gyilkos, melyik volt az elsô nagyon
problémás választás, mikortól beszélhe-
tünk ún. „sárdobálásról” a politikában. El-
hangzott, kit ábrázoltak a lapok szamár-
ként, és pártja ezt a negatívumot hogyan
tudta pozitív megvilágításba helyezni;
hogy honnan ered a Teddy mackó elne-
vezés; hogy ki volt Amerika legszûksza-
vúbb elnöke, hogy Roosevelt gyermek-
bénulás következtében tolószékben élte
életét, és hogy a politikáról Ronald
Reagan megválasztásáig azt vallották
Amerikában, hogy „showbussines csúnya
emberek számára”.
Az elôadást Hahner Péter azzal zárta: Ba-
rack Obama megválasztásával az Egyesült
Államok népe bebizonyította, hogy hisz a
demokráciában.

»LOSONCZ ANDREA

Száz éve, 1908-ban indult útjára a magyar
irodalom legnagyobb hatású folyóirata, a
Nyugat. Ennek emlékezetére nyílt idén
márciusban a Petôfi Irodalmi Múzeumban
egy átfogó, reprezentatív kiállítás, melynek
elkészítették utazó változatát is. A „Nyugat
100 busz” június óta járja az országot, no-
vember 11-én megérkezett Celldömölkre is.
Az 1908 és 1941 között megjelent folyó-
iratban Ady Endre, Babits Mihály, Móricz

Zsigmond, Kosztolányi Dezsô, Karinthy
Frigyes és még sok száz tehetséges író,
költô közölt írásokat. A 19. század végi új
stílusirányzatok ugyanúgy megjelentek
benne, mint a nyugati modern irodalom
legfrissebb törekvései. 
A Nyugatot többféle megközelítésben be-
mutató utazó kiállítás egy különleges, él-
ményekkel teli irodalmi idôutazásra nyúj-
tott lehetôséget az érdeklôdôknek. A gu-
ruló, interaktív múzeum a korszakos je-
lentôségû folyóirat történetét és fonto-
sabb alkotóit dokumentumok és fotók
százaival mutatja be, de a szerzôk hang-
felvételek és archív filmfelvételek segít-
ségével is megelevenednek elôttünk. 
A Nyugat mûködésével kapcsolatos
egyéb információkat érintôképernyôs szá-
mítógépeken lehet elolvasni, a vetített
anyagok és filmrészletek pedig további
érdekességekbe engednek bepillantást.

»REINER ANITA

100 éves a Nyugat K O M O L Y Z E N E  
F I A T A L O K N A K
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár ifjúsági hangversenybérletének
elsô elôadására november 13-án került
sor. Az általános és középiskolás fiatalok
egy zongorista házaspár elôadásában
hallgathattak meg versekkel tarkított
négykezes zongoramûveket. Várnagy
Andrea és Farkas Zsolt „Zeneképzelet”
címmel már a második CD-jét jelentette
meg a közelmúltban. A hangversenybér-
let-elôadás során a zenemûvekhez illô
versrészletek hangzottak el, így például
egy Nemes Nagy Ágnes-vers Csajkovszkij
Diótörôjével, vagy Csukás István verse
Grieg Peer Gyntjével fonódott össze. Az
elôadók nem titkolt célja, hogy összeállí-
tásukkal felkeltsék az ifjúság érdeklôdé-
sét a komolyzene iránt és fogékonnyá te-
gyék ôket annak befogadására. 

»R. ANITA

Az Egyesült Államok története az
elnökválasztások tükrében
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• November 26., 14.00 – A Theatrum
ifjúsági színházbérlet elsô elôadá-
sa: Vörösmarty Mihály: Csongor és
Tünde címû színjátéka a budapesti
Nevesincs Színház elôadásában.
Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központ és Könyvtár színház-
terme.

• November 29., 09.00–13.00 – CSERE-
BERE vásár – megunt, vagy kinôtt
játékok, gyermekruhák „adás-vé-
tele”. Helyszín: a Kemenesaljai Mû-
velôdési Központ és Könyvtár elô-
csarnoka.

• December 5., 14.00–20.00 – Házhoz
megy a Mikulás – Bôvebb informá-
ció és jelentkezés Tóth Andrea
szervezônél a 95/779-302-es tele-
fonszámon. 

• December 6., 15.00 – A Téltündér
ajándéka címmel zenés mikulásvá-
ró mûsor, közremûködnek: a Koktél
Duó és a Tücsök bábcsoport.

• December 6., 19.00 – Kálmán Imre:
A csárdáskirálynô – nagyoperett a
budapesti Blaha Lujza Színház
elôadásában. Információ kérhetô
Benke Csaba szervezônél a 95/
779-302-es telefonszámon.

• December 13-14. – Adventi meg-
lepetések vására a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtár
elôcsarnokában. 
A vásáron árusíthatnak mindazok,
akiknek vannak karácsonyi „porté-
káik” (könyvek, képek, dísztár-
gyak, sütemények) és termékeik. 
A vásár ideje alatt karácsonyi ját-
szóház, filmvetítés, ünnepi mûsor
és sok más meglepetés várja az ér-
deklôdôket. A programról felvilá-
gosítás kérhetô Lónainé Kondics
Zsuzsanna szervezônél a 95/779-
302-es telefonszámon.

» PROGRAMAJÁNLÓ

Luciano Pavarottira, a tavaly elhunyt hal-
hatatlan tenorra emlékezô mûsorral érke-
zett a mûvelôdési központba Kenéz
György és Kovácsné Szabó Éva november
7-én. A mintegy másfél órás zenei kalan-
dozás során tizenhat, Pavarotti nevével
fémjelzett dallam csendült fel, megidézve
a legnagyobb zeneszerzôket: Puccinit,
Verdit, Donizettit és néhány általuk kom-
ponált mûvet. Luciano Pavarotti pályafu-
tása alatt 35 szerepet énekelt el, és mind-
végig az olasz operairodalom nagykövete,
virtuóz tolmácsolója maradt. 48 lemez és
44 év adatott meg neki a színpadon. Az
élettörténeti adatokkal és adalékokkal át-
szôtt elôadás során a vetített képes zenei

betétek hozták még közelebb a közön-
séghez a „Három tenor” egyikének lenyû-
gözô mûvészetét. Az emlékezô mûsor
Puccini Turandot áriájával vette kezdetét,
majd a Bohémélettel és a Toscával folyta-
tódott. Ezen kívül Verdi Rigolettójából,
Trubadúrjából, Aidájából hangzottak el
Pavarotti-áriák. A „magas C királya” jelzô-
vel illetett méltán világhírû tenor barátai-
val, Andrea Bocellivel, Liza Minellivel,
Bryan Adamssel közös produkcióiba is be-
tekintést nyerhettek a zenekedvelôk; a
mûsor zárásaként pedig Pavarotti utolsó
budapesti fellépésének koncertfelvételé-
bôl hangzott el részlet.

»REINER A.

Pavarotti-emlékest 

Werner Alajos, egykor Celldömölkön is
szolgált római katolikus plébános halálá-
nak 30. és Celldömölkrôl történt elhurcol-
tatásának 41. évfordulója alkalmából ren-
deztek emlékkiállítást a katolikus
kegytemplom tárházában, melynek meg-
nyitója november 8-án volt. A rendezvé-
nyen egybegyûlteket elsôként Nagy Péter
plébános köszöntötte, és ismertette
Werner Alajos életútját. Az atyát 1963-
ban helyezték a kiscelli Szûzanya kegyhe-
lyére Isten szolgálatára. Itt tartózkodása
alatt kórust alapított, mellette hittant ok-
tatott, felújíttatta az orgonát. A tárlatmeg-
nyitó keretében Fábián Gábor karnagy ün-
nepi beszédét követôen került sor a török

hódoltság idején Dénesdre menekített
Mária szobor másának felszentelésére és
megáldására. A Mertus Juraj szobrászmû-
vész készítette szobor Boznánszky Ferenc-
nek, a celldömölki Máltai Csoport jeles
képviselôjének köszönhetôen került a
kiscelli szûzanya kegyhelyére. Werner
Alajos atya emlékezetére egy CD is elké-
szült a közelmúltban „Orgonamuzsika a
Kiscelli Szûzanya Kegytemplomában”
címmel. Az ünnepségen résztvevôknek
lehetôségük nyílt a hanganyag meghall-
gatására, Nagy Péter plébános pedig kö-
szönetét fejezte ki mindazoknak, akik a
lemez létrejöttében közremûködtek.

»RA

Újabb fiatal alkotó mutatkozott be a Vul-
kán Gyógy- és Élményfürdô konferencia-
termében: a B. Hegyi Viola rábapatyi
amatôr festômûvész munkáiból rende-
zett kiállítás november 7-én, pénteken
nyílt meg a nagyközönség számára. A
fiatal festônô grafikákat, fafaragásokat is
készített korábban. Ma inkább olajfest-
ményekkel, falfreskókkal, beltéri falde-
korációkkal foglalkozik. Baráti rábeszé-
lésre hozta el munkáit a Vulkán Gyógy-
és Élményfürdôre. A festmények témája
kettôs: egyrészt vallásos áhítat, másrészt
a mindent betöltô, elsöprô erotika. Vallás
és erotika két ellentétes fogalom, mégis
mindkettô magában hordozza az
extatikus élményt, a gyönyört. A képek
többségén az intenzív, belülrôl fakadó
mozgás dominál. A színek is ezt az inten-
zitást tükrözik – nyitotta meg a kiállítást
Györéné Losoncz Andrea. 

A kiállítás mediterrán hangulata megidé-
zi a nyári estéket. Ezért ajánlom a kiállí-
tást mindazoknak, akik a hideg, boron-
gós ôszi idôben egy kis napsütésre vágy-
nak. A tárlat november 30-ig tekinthetô
meg.

»LILO

Fiatal festô elsô tárlata a fürdôn

Emlékkiállítás a tárházban

Felhívás!
Tisztelettel kérjük, hogy támogatásával
segítse a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Fôiskola (Beregszász) épületé-
nek felújítását! Az erre szánt összeget a
Kárpátaljai Magyar Fôiskoláért Alapít-
vány bankszámla számára lehet utalni:
OTP Bank Nyíregyházi Fiókja, 11744003-
20387349. Adószáma: 18795897-1-15.
A lakossági adományozás módjáról in-
formáció kérhetô a Kemenesaljai Mûve-
lôdési Központban személyesen, vagy a
95/779-301-es telefonszámon. 
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2008. október 10-én újra megrendezték a
gólyabált a Berzsenyi Dániel Gimnázium
diákjai, ezúttal a megújult mûvelôdési köz-
pontban. Az eseményre a gólyák nagyon

készültek. Izgatottan várták, hogy vajon
melyikük milyen vicces feladatot fog kapni.
A rendezvényre az iskola több régi tanulója
is visszalátogatott.
A hagyomány szerint elôször az új osztá-
lyok mûsorait láthatták a jelenlevô tanárok
és diákok. Vidám hangulat fogadta a paró-
diákat, divatbemutatót és táncokat. Az idén
4 fôs zsûri is pontozta a bemutatott produk-
ciókat, valamint az utána következô felada-
tokat, amit a felsôbb évesek állítottak
össze. Ezek között voltak újak és klassziku-
sak is. Szerencsére az új diákok hôsiesen
állták a sarat. Énekeltek, táncoltak, viccet
meséltek, fogat mostak háttal egymásnak.
A fogkrémbôl jutott bôven az arcra, nyakra
is, a nézôk nem kis derültségére. Volt, aki
fekvôtámasz közben lufit durrantott. A
feladatokat a diákok vidám hangulatban

szurkolták végig. A mûsor végén bálkirályt
és királynôt választottak, valamint elhang-
zott a szokásos gólyaeskü - fél lábon…
Az est végén mindenki fáradtan, de élmé-
nyekben gazdagon, jó hangulatban tért
haza.

***
A gimnáziumban minden ünnepélyre ko-
molyan készülnek a diákok és tanáraik is.
Idén egy verses-zenés összeállítással emlé-
keztek meg az októberi eseményekrôl,
amit korabeli ruhákkal, fegyverekkel és
díszlettel igyekeztek emlékezetessé tenni.
A mûsort az énekkar rendhagyó elôadása
zárta, akik az „56 zúgó ôsze” c. dalt énekel-
ték el az Imperátor együttes élô rockzenei
kíséretével.

»ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 8. H. OSZTÁLY

A Berzsenyi Dániel Gimnázium hat évfo-
lyamos képzése iránt érdeklôdô hatodik
osztályos diákoknak és szüleiknek novem-
ber 8-án tartottak óralátogatásra is lehe-
tôséget adó nyílt napot az intézményben.
Vinter József igazgató tájékoztatójában el-
mondta, az 1992-93-as tanévben kísérleti
jelleggel elindított hat évfolyamos képzés
nem tömegoktatás, sokkal inkább az a
célja, hogy a korábban érô tehetséges
gyerekeknek lehetôséget biztosítson a ki-
válásra, és egy homogénebb csoportban
történô elmélyültebb, gyorsabb haladásra.
A képzés elônyeit ismertetve az intéz-
ményvezetô elmondta, hogy a tanulók a
legfogékonyabb életkorukban kerülnek a
középiskolába, ahol terhelésük arányo-
sabb, magasabb színvonalú munkára ad
lehetôséget. Emellett nem megy el feles-
leges idô felzárkóztatásra, hiszen közel
azonos felkészültséggel kerülnek a gim-
náziumba, és több idô jut tehetséggondo-
zásra, az ismeretek elmélyítésére, rend-
szerezésére. Az intézmény pedagógiai
programja, eredményességi mutatói, a
választható fakultációk és a felvételi eljá-
rás ismertetése mellett az országos kom-
petenciamérés eredményeit is bemutatta
az intézményvezetô, és szólt az iskolában
folyó sikeres oktatómunkát jól példázó
felsôoktatási továbbtanulási mutató ma-
gas számáról is.

»REINER ANITA

Felavatták az új gólyákat

NYÍLT NAP A LEENDÔ
„KISGIMNAZISTÁKNAK”

»  H Í R E K  A  G I M N Á Z I U M  É L E T É B Ô L  A  G I M N A Z I S T Á K  T O L L Á B Ó L

Idén elsô alkalommal rendeztek egész-
ségnevelési napot a Mûszaki Szakközép-
és Szakiskolában, november 14-én. 
A rendezvény kezdetén Sipos Tibor igaz-
gató köszöntötte az intézmény tornacsar-
nokában összegyûlt diákokat és tanáro-
kat, majd Tamás Gáborné, a program
szervezôje beszélt a nap jelentôségérôl.
Mint elmondta, napjainkban a diákság
nem az egészséges életmód szerint él, és
szinte tudatosan rombolja egészségét.
Ezért nagy szükség van arra, hogy a gye-
rekek tájékozottak legyenek az egész-
ségvédelem és -megôrzés területén. 
A diákokat gazdag programmal várták az
egészségnevelési napon. Dr. Oblidál Zol-
tán belgyógyász fôorvos elôadása révén

a túlsúly, a mozgáshiány egészségre ki-
ható következményeirôl hallhattak, vala-
mint a magas vérnyomás megelôzésé-
rôl, rizikófaktorairól a gyermek- és ser-
dülôkorban. Ezután egy jódtartalmú,
nemrég forgalomba került ásványvizet
ismerhettek meg, majd Maár Tamás
amatôr testépítô az egészséges tömeg-
növelô edzésrôl, és a táplálék-kiegészí-
tôkrôl beszélt. Az ételkóstoló alatt az is-
kola pom-pom csapata mutatkozott be,
majd különbözô elôadásokon vehettek
részt a tanulók. Így például a környezet-
védelemrôl, az egészséges táplálkozás-
ról, a rákszûrésrôl, az újraélesztésrôl sze-
rezhettek hasznos ismereteket.

»RA

Egészségnevelési nap 
a szakközépiskolában
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Veszélyben érzi munkahelyét?Megkérdeztük
» válaszoltak

Én nem dolgozom, ugyanis
rokkantnyugdíjas vagyok. A lá-
nyom a Cellcompban dolgozik,
ott sajnos már rebesgetik a
nagy leépítéseket. Mindennek
a kisemberek isszák meg a le-
vét, akik eddig is alacsony
szinten tengôdtek, azoknak
lesz most is a legrosszabb. Ál-
lítólag a Dunántúlon lesz a
legtöbb munkanélküli. Szeret-
nék elhelyezkedni, de semmi
jóra nem számítok, talán majd
a csökkent munkaképessé-
gûekhez sikerül. Emellett gaz-
dálkodunk is, de már az sem
éri meg, nem hozza vissza az
árát a belefektetett tôke.

Jelenleg munkanélküliek va-
gyunk a párommal. Ebben a
nagy gazdasági válságban
egyelôre inkább nem is kere-
sünk munkahelyet, ehelyett va-
lamilyen, a munkaügyi központ
által támogatott képzésre me-
gyünk el. A varrodában, ahon-
nan eljöttem, létszámleépítés-
rôl nem beszéltek, inkább lét-
számstopról volt szó. Ha beszél-
nénk valamelyik idegen nyel-
vet, biztos kimennénk külföldre
dolgozni. A válság kapcsán biz-
tos, hogy most nehezebb mun-
kát találni, a kisebb cégek, vál-
lalkozások nem bôvítenek, leg-
feljebb a nagyobbak.

A Szerencsejáték Zrt.-nél dol-
gozom, nem érzem veszély-
ben a munkahelyemet. Nálunk
a gazdasági válság nem fenye-
geti az állásokat, nincs szó az
állomány csökkentésérôl. Itt a
megyében viszont több cégrôl
hallok, ahol megszûnnek a kü-
lönbözô szolgáltatások, pél-
dául autóértékesítés. Nálunk a
vevôkörben érzékelhetô a
visszaesés, az embereknek ke-
vesebb pénze jut külön kiadá-
sokra, például a szerencsejáté-
kokra. A vásárlóerô csökken,
ezért a forgalomban hanyatlás
várható, és ez kihat a cég ár-
bevételére is. 

Sárváron dolgozom az Amtek
gyárban. Azt hallani, hogy
akiknek lejár a szerzôdése, és
akik sokat voltak táppénzen,
azokat küldik el. Eddig hetven
ember dolgozott mûszakon-
ként, januártól ez negyven fô-
re csökken majd. Három mû-
szak helyett pedig csak kettô
lesz. Jó vége nem lesz ennek
a mindenkit hátrányosan
érintô válságnak, én is féltem
a munkahelyemet. Az ember
kereset nélkül hogyan fizesse
az adósságait? A lányom egy
szombathelyi cégnél dolgozik,
ott is nagymértékû létszám-
leépítést emlegetnek.

»fotó: major tamás»kérdez: reiner anita

Molnár
Zoltánné

Németh 
Elisabeth

Horváth 
Géza

Borhyné
Petróczy 
Magdolna

Celldömölk: születés: Hajas Péter és Staub Ildikó leá-
nya: Júlia, Barcza Péter József és Kotz Gabriella fia: Oli-
vér, Csuka Balázs és Pleiveisz Éva fia: Dániel, Farkas
Adrián és Vizi Georgina Tamara fia: Márk Soma.
halálozás: Budai Jánosné sz. Gyürü Ella, Németh Bélá-
né sz. Vér Margit, Ambrus Jolán, Horváth Lajosné sz.
Perendi Margit, Jeney Imre, Kisvári Istvánné sz. Bokor
Margit, Miltényi Dénes.
Mersevát: születés: Patakos Gusztáv József és Márkus
Boglárka Cecília fia: Filomén.
Tokorcs: születés: Jóna József és Finta Andrea leánya: Janka.
Nagysimonyi: születés: Csillag Péter és Szabó Judit fia: Mar-
cell Péter. halálozás: Horváth Ferencné sz. Szalai Jolán.
Nemeskocs: halálozás: Berecz Lajos.
Kemenesmihályfa: születés: Herceg Tibor és Lendvai
Alexandra fia: Tibor.
Vönöck: születés: Illés Ferenc és Farkas Mónika leánya: Lili.
Csönge: születés: Recse László és Kovács Zsanett leá-
nya: Viola.
Ostffyasszonyfa: halálozás: Somogyi Dénesné sz. Nagy
Matild.
Kemenesmagasi: Születés: Horváth Ernô és Süle Ibolya
fia: Kristóf Gergely.
Kenyeri: születés: Balázs Ernô László és Ivány Viktória
fia: Benedek.
Pápoc: halálozás: Lukács Ernôné sz. Kozma Mária Irma.
Jánosháza: halálozás: Gombor Károly.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
2008.  DECEMBER KÖZPONTI  ORVOSI  ÜGYELET

01. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Kovács Zoltánné
02. kedd Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
03. szerda Dr. Mojzes Szonja Vida Leventéné
04. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
05. péntek Dr. Mojzes Szonja Kovács Zoltánné
06. szombat Dr. Pánykó Magdolna Pajor Erika
07. vasárnap Dr. Mesterházy Gábor Kovács Zoltánné
08. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
09. kedd Dr. Gájer Tatjána Vida Leventéné
10. szerda Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
11. csütörtök Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin
12. péntek Dr. Kovács Zoltán Pajor Erika
13. szombat Dr. Gájer Tatjána Kovács Zoltánné
14. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
15. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné
16. kedd Dr. Gájer Tatjána Kovács Zoltánné
17. szerda Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin
18. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Pajor Erika
19. péntek Dr. Kovács Larisza Kovács Zoltánné
20. szombat 16.00-tól Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
21. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Vida Leventéné
22. hétfô Dr. Gájer Tatjána Kovács Zoltánné
23. kedd Dr. Mesterházy Gábor Horváth Katalin
24. szerda 8.00-tól Dr. Pánykó Magdolna Pajor Erika
25. csütörtök 8.00-tól Dr. Palatka János Kovács Zoltánné
26. péntek 8.00-tól Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
27. szombat Dr. Márton Katalin Vida Leventéné
28. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
29. hétfô Dr. Kovács Larisza Horváth Katalin
30. kedd Dr. Kovács Zoltán Pajor Erika
31. szerda Dr. Kassas M. Khaled Kovács Zoltánné
2009. 01. 01. csütörtök Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin

Az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

»ANYAKÖNYVI HÍREK:
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Második hely Szentgotthárdon
A Celldömölki Városi Általános Iskola
1995-ben született fiú kézilabdacsapata
október 23. és 26. között Szentgotthár-
don a XIV. Arany Nemzetközi Kézilabda-
tornán vett részt. Nagyon jó teljesít-
ménnyel, izgalmas végjátékkal a 2. he-
lyet harcolta ki a grazi sportiskola mögött.
A torna legjobb játékosa címet Tánczos

Balázs 7. b osztályos tanuló kapta. A csa-
pat tagjai: Tóth Patrik, Tóth Bence, Ko-
lompár Roland, Tánczos Balázs, Gyömörey
Kristóf, Novák Szabolcs, Zámbó Dominik,
Kovács Bence. Felkészítôjük: Szabó Lóránt.
A csapat következô megmérettetése az
ADIDAS bajnokságban lesz , ahol már
biztos régiódöntôs.

Wink SC-Celldömölki VSE-Mávépcell Vörsas 2:6.
Bp., asztalitenisz Extraliga-mérkôzés. 
Páros: Kosiba, Perei- Lindner, Molnár 3:2
(-12, -4, 10, 9, 8). Az elsô két szett meg-
nyerése után elbízta magát a celldömöl-
ki kettôs, és ezért nagy árat fizettek. 
A hazaiak remek végjátékkal fordítani
tudtak (1:0). Egyéni, 1. kör: Perei-Pod-
pinka 0:3 (-8, -6, -4). Podpinka különö-
sebb erôlködés nélkül gyôzte le ellenfe-
lét (1-1). Palatinus-Lindner 0:3 (-2, -6, -
4). Lindnernek ez a mérkôzés csak be-
melegítés volt (1-2). Kosiba-Molnár 3:1
(-8, 4, 4, 10). Molnárnak ezen a meccsen
semmi nem sikerült. Az elsô szett meg-
nyerése után a következô kettôben
könnyedén kikapott. A negyedikben jó
esélye volt az egyenlítésre, de nem volt
szerencséje (2-2). 2. kör: Perei-Lindner
0:3 (-5, -5, -7), Kosiba-Podpinka 1:3 (-7,
-9, 6, -7), Palatinus-Molnár 1:3 (-7, -5,
13, -5). Mindhárom celli játékos félgôz-
zel nyert (2:5). 3. kör: Kosiba-Lindner 1:3
(-6, -10, 8, -5). Lindner gyôzelme egy
percig nem forgott veszélyben (2:6).
Gyôzött: Kosiba, a Kosiba-Perei páros, il-
letve Lindner 3, Podpinka 2, Molnár.

NB II.
CVSE-MÁVÉPCELL-Vörsas II. – Kaposvári AC
12:6
Kun Tibor 4, Ölbei Péter 3, Pávics Péter 3,
Kun-Ölbei és a Pávics-Orbán páros.
Nagy küzdelem jellemezte a két veretlen
csapat játékát. A cellieknek nagy önbizal-
mat adott a két páros megnyerése, a
szoros mérkôzéseket nagyrészt meg-
nyerték.
NB III.
CVSE-MÁVÉPCELL-Vörsas III. – TURRIS SE II.
14:4
Fehér László 4, Tamás László 4, Balázs
Gyula 3, Balázs Béla 1, Fehér-Tamás, Ba-
lázs-Balázs párosok.
A várakozásnak megfelelôen sima mér-
kôzés volt.
NB III.
CVSE-MÁVÉPCELL-Vörsas IV. – Vonyarcvashegy
SE 16:2
Lukács Balázs 4, Máthé Gyula 4, Tket At-
tila 3, Talián Csaba 3, Teket-Máthé, Lu-
kács-Talián párosok.
A sereghajtó ellen ilyen arányban is meg-
érdemelt celli gyôzelem.

»CSUKA

Hozták a kötelezôt

ZNTK Finea Maribor-Celldömölki VSE-Mávép-
cell Vörsas 4:6. Maribor, asztalitenisz
Szuperliga-mérkôzés. 
Páros: Japec, Komac-Lindner, Molnár 1:3
(1, -6, -7, -6). Az elsô szettet kissé elkön-
nyelmûsködte a celli kettôs, de szerenc-
sére hamar magukhoz tértek, és a vége
nem volt kérdéses (0:1). Egyéni, 1. kör:
Jaslovsky-Podpinka 3:0 (8, 9, 10).
Podpinka játéka meglehetôsen enervált
volt, rengeteget hibázott (1:1). Japec-
Molnár 1:3 (-8, -7, 11, -8). Molnár a
legjobb szlovént nagy csatában verte.
(1:2). Komac-Lindner 0:3 (-11, -8, -8). 
A rutinos Komacot Lindner simán verte
(1:3). 2. kör: Japec-Podpinka 3:1 (12, -3,
8, 4). Popdinka második mérkôzését is
elveszítette, ráadásul könnyedén (2:3).
Jaslovsky-Lindner 2:3 (9, 4, -9, -8, -8).
Lindner az utolsó szettben 8:4-es
hátrányból nagy bravúrral fordított (2:4).
Komac-Molnár 3:0 (9, 9, 9). Három
szoros szettben, kis szerencse is kellett a
szlovénnak a gyôzelemhez (3:4). Japec-
Lindner 3:2 (-13, 11, -6, 7, 7). Lindnernek
a végén semmi nem jött össze (4:4). 3.
kör: Komac-Podpinka 2:3 (8, 8, -9, -9, -
8). Podpinka a lehetô legjobbkor talált
magára, és nagyon fontos gyôzelmet
aratott (4:5). Jaslovsky-Molnár 0:3 (-7, -
9, -9). Molnár parádés játékkal segítette
a végsô gyôzelemhez csapatát (4:6).
Ezzel a gyôzelmével a CVSE-Mávépcell-
Vörsas csapata biztosan továbbjutott cso-
portjából a legjobb nyolc közé.

»CSUKA LÁSZLÓ

Gyôzelem a megyei rangadón
Dr. Lupo-Büki TK-Celldömölki VSE-Mávépcell
26:27 (12:13). 
Bük, 200 nézô, vezette: Lupák, Szabó-
Zsemberi. 
Bük: Peredi - Binder, Elekes 5/1, Petrik 3,
Horváth K., VARGA 13/6, Hegyi 2. Csere:
Palkovics, Szalai, PUPP K. 3, Pupp R., Fa-
zekas, Kovács. Edzô: Mátés István.
Celldömölk: BALOGH - Szomorkovits A. 4,
GEIGER SZ. 7/1, FOGLSZINGER, GEIGER CS.
2, SZOMORKOVITS L. 11/5, KAZÁRI 2, Cse-
re: Nagy V., Fûzfa 1, Farkas, Németh.
Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
A mérkôzés elsô tíz perce a hazaiaké
volt, és sikerült meglépniük három góllal
(9. perc: 6:3). A folytatásban azonban
magára talált a Celldömölk, és fegyelme-

zett játékuknak köszönhetôen egyenlíte-
ni tudtak, sôt a vezetést is átvették. Az
elsô félidô végén egygólos celli elônnyel
vonultak az öltözôbe a csapatok. Fordu-
lás után felváltva szerezték a gólokat a
csapatok. A hazaiak húzóembere Varga
volt, ám ô hiába szórta a gólokat, végig
a celliek voltak lépéselônyben. Az 51.
percben sikerült ismét egyenlíteniük a
házigazdáknak (22:22), de a vezetést
nem tudták átvenni. Az utolsó percek
megint a vendégeknek sikerültek job-
ban, és a találkozó végén megérdemelt
gyôzelmet arattak.
Ifi: 34:14 (15:5). Ld.: Radics 13, Pupp K.
7, Kovács 6, illetve Mestery 8.

CSUKA

Georgikon Keszthely–Celldömölki VSE-
Mávépcell 36:24 (19:13).
Keszthely, 50 nézô, vezette: Horváth, Jancsó.
CVSE: Csönge - Németh B. 1, Rozmán 13,
Derzsényi 2, Takács, Ludvig, Berghoffer
5. Csere: Kazári 2, Németh Z. 1, László 1,
Ahmetovics 1, Süle. Edzô: Fancsali Ferenc.
Felváltva estek a gólok a mérkôzés elején
(15. perc: 9:7). A Celldömölk a támadások
után nem sokat törôdött a védekezéssel,
amit a hazaiak kíméletlenül kihasználtak,
és fokozatosan növelték elônyüket. For-
dulás után sem változott a játék képe, vé-
gig a hazaiak irányították a mérkôzést. A
gyenge színvonalú meccsen magabiztos
keszthelyi gyôzelem született.
Ifi: 26:26 (12:18).
Jók: László 9, Németh B. 6.

»CSUKA LÁSZLÓ

I D E G E N B E L I
F I A S K Ó

N A G Y  C S A T Á B A N  
S I K E R Ü L T  
A  T O V Á B B J U T Á S
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Celldömölk-Répcelak 1-2 (0-1).
NB III. Bakony csoport labdarúgó-mérkô-
zés 14. forduló, 2008. november 9.
Celldömölk, 350 nézô. 
Játékvezetôk: Hofbauer Dávid (Hofbauer
Roland, Szeles Krisztina).
Celldömölk: Horváth M. – Szalai K., Szabó
A., GYÔRVÁRI (Hanzl M. 75. p.), Györkös –
Szalay T., Babics, Horváth Á., Pungor (Ka-
zári B. 46. p.) – Présing (Fehér 46. p.),
Németh J.
Edzô: Balhási István.
Répcelak: Heinrich M. – Németh Z., Joó,
Varga G., Szandi – TAMÁSI R.(Pokmecz
57. p.), Csordás (Pezenhófer 57. p.),
TAKÁCS P., Németh N. – Legáth, TAKÁCS
SZ. (Németh G. 84. p.).
Edzô: Tóth Zsolt.
Góllövôk: Legáth (3. p.), Németh N. (86.
p.), illetve Gyôrvári (48. p.).

Még tavasszal, az elôzô bajnokságban,
utolsó hazai találkozóját a Répcelak ellen
játszotta a CVSE. Akkor nagy csatában
egy góllal a Cell nyert, most nagy csatá-
ban az utolsó hazai meccsen egy góllal a
vendégek. Hasonlóság még, hogy akkor
és most is a góllövôk között szerepelt
Legáth és Gyôrvári. Akkor egy jó mérkô-
zésen, szépen búcsúzott a hazai publi-
kumtól a gárda, most a hazai veretlen-
ségbe került az, hogy gyengén kezdtük a
meccset és rosszul fejeztük be. De az
igazsághoz hozzá tartozik, hogy a két
idôpont között is minimum partiban volt
a Répcelak. Az a csapat, amelyik a Cellel
ellentétben igen rapszodikusan szerepelt

az idén, nagy vereségek (nem is egy) és
csak néhány (néha meglepô) gyôzelem.
Jó ismerôseként egymásnak, a vendégek
a szokásos ismerkedési szakaszt kihagy-
ták és rögtön az elsô támadási kísérlet-
nél kihasználva azt, hogy a hazai védôk
még keresték a helyüket, Legáth lépett
ki egy labdával és szépen elcsavarta a
labdát a kifutó kapus mellett (0-1). A ko-
rai gól után úgy látszott, helyre áll a vi-
lág rendje, jó negyedóráig a vendégek
alig-alig jöttek ki a szorításból. Az egyen-
lítô találat azonban csak nem született
meg, így aztán a felbátorodó ellenfél
egyre többet kontrázott, igaz, a jónál
csak a jobb helyzetet rontották el. A szü-
netben Balhási István edzô átszerkesz-
tette a hadrendet, a hátsó alakzatból az
elsôbe kerülô Gyôrvári egy szögletrúgást
követôen szépen fejelt az ellenfél hálójá-
ba (1-1). A lendület azonban ebben a
félidôben is csak egy negyedóráig tar-
tott, a vendégek jókor frissítve cseréikkel
magabiztosan tartották az eredményt. 
A finisbe fordulást egy Németh József ál-
tal jegyzett felsô kapufás szabadrúgás
nyitotta meg, és ekkor nem volt hazai
szurkoló aki, ne hitt volna a pontszerzés-
ben. A Répcelak egyre inkább a biztonsá-
got helyezte elôtérbe, beáldozva a haj-
dan Cellben is játszó és most nagyot küz-
dô éket, Takács Szilárdot. A celliek újabb
lendületvétele azonban kapkodásba tor-
kollott, egy elhamarkodott kidobásnál a
répcelakiak megelôzték a késlekedô ha-
zaiakat, és a számukra szerencsés mó-
don alakuló támadás során Németh Nor-
bert megduplázta szezonbeli találatainak
számát (1-2). A vereség ellenére szép
volt az idei ôsz a Kolozsvár utcában, a
hét találkozón négy gyôzelem és két
döntetlen mellett ezt az egy vereséget
kellett elkönyvelni.
November 16-án Csornán zárult az idei
szezon, a tét a negyedik hely megôrzése
volt (a Sárvár közeledett rohamléptek-
kel). A terv sikerült, ugyan csak eggyel
gyarapodott a gól nélküli döntetlennel
végzôdött meccsen a pontszám, de most
ez is elégséges volt a negyedik hely
megôrzésére. Gratulálunk !

»DOTTO
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Téli szünet a negyedik helyen!
I .  C IGÁNY KISEBBSÉGI
LABDARÚGÓ TORNA

Celldömölk Város Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzata 2006-ban azzal a céllal
alakult meg, hogy képviselje a helyi ki-
sebbség érdekeit, felkutassa és ápolja a
cigány kisebbség hagyományait, megte-
remtse az esélyegyenlôség érvényesíté-
séhez szükséges feltételeket. Az önkor-
mányzat, megalakulásával egyidôben
létrehozta labdarúgó csapatát (nemcsak
roma származású játékosokkal), mely az
eltelt két évben szép sikereket ért el a
különbözô kistérségi és megyei torná-
kon. Elérkezett az idô, hogy saját kupát
szervezzenek, így 2008. november 8-án
megtartották az I. Cigány Kisebbségi
Labdarúgó Tornát a Mûszaki Szakközép-
és Szakiskola sportcsarnokában. Bakonyi
László, a kisebbségi önkormányzat elnö-
ke elmondta, hogy a jó hangulatú kupán
a kistérségbôl, sôt még Veszprém me-
gyébôl is érkeztek csapatok. Elsô helyet
a Cell-Coop csapata szerezte meg, má-
sodik a Kuckár SE, harmadik helyezettek
pedig Jánosháza labdarúgói lettek. Leg-
jobb játékosnak Kaisinger Andrást (Cell-
Coop), legjobb kapusnak Szabó Lászlót
(Kuckár SE) választották a résztvevôk.
Az elnök elmondta, hogy jövôre szeret-
nék újból megrendezni a tornát.

»TMT

01. VESZPRÉM 15 12 3 0 41 – 9 39
02. HÉVÍZ 15 10 5 0 38 – 12 35
03. LIPÓT 15 10 3 2 32 – 14 33
04. CELLDÖMÖLK 15 9 3 3 28 – 15 30
05. SÁRVÁR 15 9 2 4 34 – 16 29
06. CSESZTREG 15 7 3 5 27 – 25 24
07. HALADÁS B 15 7 2 6 22 – 18 23
08. MTE 1904 15 7 1 7 27 – 27 22
09. RÈPCELAK 15 5 4 6 16 – 33 19
10. SK AJKA 15 5 1 9 23 – 26 16
11. SVSE-GYSEV 15 5 0 10 27 – 37 15
12. BÜK 15 4 3 8 26 – 25 15
13. BADACSONYTOMAJ 15 4 2 9 23 – 35 14
14. CSORNA 15 3 3 9 15 – 25 12
15. TAPOLCA 15 2 2 11 15 – 46 8
16. VÈP 15 1 3 11 10 – 41 6 

winner sport nb iii, bakony-csoport 2008/2009

ôszi végeredmény

A Gáyer Gyula Általános Iskola Diák-
sport Tevékenységéért Alapítvány
ezúton köszöni meg azok támoga-
tását, akik az elmúlt évben adójuk
1%-át felajánlották. Így vált lehe-
tôvé , hogy 278.241 Ft-ot utaltak
számlánkra. A fenti összegbôl és
pályázatokból az iskolába járó ta-
nulók versenyeztetését, eszközigé-
nyét biztosítjuk. Az alapítvány ter-
mészetesen a Városi Általános Is-
kola mûködésében vesz részt.
Még egyszer köszönjük, és várjuk
a jövô évben is segítô támogatá-
sukat.

»SZABÓ LÓRÁNT,  
AZ ALAPÍTVÁNY ELNÖKE
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Celldömölk központjában 1 + 2 félszobás, harmadik emeleti, 57 m2 lakó-
területû lakás eladó. Tel.: 06 20/962-4202.

Celldömölk központjában 1 + 1/2 szobás, második emeleti, egyedi fûté-
sû 44 m2 lakóterületû lakás eladó. Tel.: 06 20/330-8484

Celldömölkön a város központjában, zöldövezetben (Gayer téren) 2.
emeleti 3 szobás, egyedi, konvektoros fûtésû lakás, felújított állapot-
ban eladó. Irányár: 9,5 millió Ft. Tel.: 06 70/319-1536.

» APRÓHIRDETÉS

EGÉSZSÉGET  AJÁNDÉKBA!

Lepje meg szeretteit, munkatársait, barátait

a Vulkán fürdô karácsonyi
egészségmegôrzô 

ajándékutalványával!
Az utalványok december 1-jétôl válthatók 

a fürdô recepcióján.
Az utalványok tartalmát 

(1.000–50.000 Ft értékben) – igényeinek
megfelelôen – közösen állítjuk össze!

A fürdô szolgáltatásaira üdülési csekket és
egészségpénztári kártyát is elfogadunk!

Bôvebb felvilágosítás a 95/525-070-es telefonszámon,
vagy személyesen a fürdô recepcióján kapható.

Vulkán Gyógy- és Élményfürdô
9500 Celldömölk, Sport utca 8. • www.vulkanfurdo.hu

A média gyakran foglalkozik a közbiztonságunk állapotával, számol a nyilvános-
ság fontos szerepével. Tükörképet igyekszik mutatni a tényleges helyzetnek. Ez
hol sikerül, hol nem. Jól érzékelhetôen vannak nyugodtabb és intézkedéseket
sürgetô idôszakok, utóbbi akkor kerül elôtérbe, ha a közvéleményt nyugtalanító
események gyakorivá válnak, változást sürgetnek. Az iménti fejtegetés jelle-
mezheti napjainkat, de egy 100 évvel korábbi állapotot is. Bizony sok hasonló-
ságot lehet felfedezni a múlt és a jelen között. 
A közbiztonság összetett fogalom. Leszûkítve tulajdon- és személyi védelmet jelent.
Korán kialakult a hozzá kapcsolódó intézmény, illetve szervezet: a XIII. századtól a
nemesi vármegye irányítói között ott van a rendôri feladatokat is ellátó szolgabíró,
mely intézmény – igaz, közben hatáskörük módosult – 1945 után szûnt meg.
A megyei rendfenntartókat pandúroknak hívták. A szó latin alakja persekutor –
üldözô –, irányítójuk a csendbiztos. Mindkettônek nemesi származásúnak kellett
lenni, nyilván azért, hogy renitenskedô nemes urak ellen is felléphessenek. Me-
gyei rendfenntartók voltak a zsandárok, franciából átvett szó, csendôrt jelent. Mi-
vel császári alapítású intézmény, nyelvében és ruházatában a magyarság számá-
ra mindig idegen volt. 1881–1945 csendôrség néven vált ismertté a tekintélyt
parancsoló intézményt.
Említsük meg a baktert, aki egy-egy település biztonságára, nyugalmára, tûzese-
tek elhárítására vigyázó éjjeli ôr. Éjszaka járta az utcákat városokban kiabálták a
következô versikét: „Hallja minden háznak ura, tízet ütött már az óra, tûzre, víz-
re vigyázzatok, hogy károkat ne valljatok!”
A falusi bakter idônként a sípjába fújva jelezte éberségét, no meg azt, hogy hol
tartózkodik. A felsorolt rendfenntartó intézmények képviselôi városunkban is lé-
tezô személyek voltak.
A közbiztonság szolgálat-ellátása városokban rendôrségi, vidéken csendôrségi
feladat. A 20. század elején már megszûnt a mezôvárosi rang, Cell nagyközség
lett. A törvény nem tiltja, hogy községekben is mûködjön rendôrség, azonban
mûködtetése nem az állam, hanem az adott község feladata. Mi indokolta ná-
lunk a rendôrség szervezését, mivel itt kirívó eseményekrôl nem tudósítanak?
Viszont az országosan romló közhangulat egy bizonyos népcsoport elleni fellé-
pést sürgetnek. A betyárvilág elmúlt, a bûntények száma azonban nem keve-
sebb, kivéve a városokat, ahol rendôrség mûködik. Legkiáltóbb helyzet a falvak-
ban van – olvashatjuk a sajtóban. Késôbbi elemzések összefüggést látnak a kö-
zelgô háborúval. A megoldásra két nézet alakul ki. Az egyik emberbaráti alapon
közelít a megoldáshoz, a másik radikális módon. Esetünkben van még egy szem-
pont, egyesülés után nôtt az ellátandó terület, új utcák épülnek ki, a lakosság
száma gyarapodott. Két népszámlálási idôpont között 1328-cal nôtt a lakosság
száma, idegenek betelepülésével. 
Ami évtizedekig jó volt Kis Czellnek, idejétmúlt Celldömölknek, e téren nincs he-
lye a takarékosságnak. Rendôrségre van szükség, hogy javuljon a „gyarló köz-
biztonság”. Az igény általános, a megvalósítás mégis nehezen született meg.
1908. június 30-ra összehívott képviselô-testületi ülés feladata lett volna határo-
zatot hozni rendôrség felállítására. A gyûlés azonban nem volt határozatképes,
csak Pálovics József bíró, Wágner Lôrinc apát, Németh Károly, Rosenberg Miksa,
Szabó József, Porkoláb Mihály, László Ferenc tagok és Loránth Gyula jegyzô je-
lentek meg.
Új határidôt jelöltek ki július 31-re, a képviselôk nagyobb része ismét távol ma-
radt. Újabb dátum: augusztus 21. Miután már harmadszor tûzték ki a tárgyalást,
a bíró bejelenti: tekintet nélkül a megjelentek számára, a gyûlést határozatké-
pesnek jelenti ki. A döntés megszületett. 1909. január 1-jével megszûnik az éj-
jeli ôrség – bakter. Összesen nyolcfôs rendôrséget szerveztek: négy elsô osztály,
négy másodosztály havi 60 illetve 50 korona fizetéssel. Ezen kívül minden rend-
ôr részére egy szoba, konyha, kamrából álló lakást, 60 korona évi csizmapénzt,
egy nyári, egy téli öltözet ruhát, háromévenként egy köpenyt és egy birkabélé-
ses mentét kap. A szabályzat szerint a nyolc fôbôl kettô irodai munkát végez,
hat pedig a község területén (3-3) lát el szolgálatot. A fejlesztésnek pénzügyi kö-
vetkezményei lettek, évi 8700 koronát kellett a költségvetésben biztosítani. A
többletkiadást 15%-os pótadó útján jegyzik, s így más tételekkel együtt a követ-
kezô évre 35-40%-os pótadó megállapítást igényel. A képviselô-testület távol
maradó tagjainak bojkottja ezzel magyarázható. 

Vas vármegye törvényhatósága 1908. szeptember 21-én az alapítást jóváhagyja.
A rendôrség polgári intézmény, de tagjai szigorú fegyelmi szabályok alatt állnak.
Ruházatuk színe megegyezik az államiakéval, oldalfegyverük kard és forgópisztoly.
A bírónak és jegyzônek vannak alárendelve, községen belül támogatják a csend-
ôrség munkáját. Mûködésüket igen részletes, egy 39 fejezetbôl álló szabályrende-
let rögzíti. A szabályrendelet mindig rendôrséget említ. Változás 1939. januárjában
történt, amikor a képviselô-testület a 30 éve érvényben lévô szabályzatot módo-
sítva megalkotja A községi hajdúk szervezésérôl szóló szabályrendeletet Hokhold
István bíró, Lajtai Tivadar vezetôjegyzô irányítása alatt, a név változott, de tényle-
ges rendôri feladatokat látnak el. Itt már nem csak együttmûködnek a csendôrség-
gel, hanem a csendôrség felügyelte munkájukat a fôszolgabíró rendelkezési joga
mellett. Ruházatuk változatlan, a paroli azonban piros lett. A községi rendôrség
tagjait átvették, nekik három hónapos továbbképzésen és vizsgán kellett részt
venni. A létszámot két fôvel növelik: egy hajdúôrmester mint parancsnok, egy sza-
kaszvezetô mint helyettes és 8 hajdú látja el a szolgálatot az 1945 utáni állami
rendôrség megjelenéséig. »KÁLDOS GYULA

Egy új láncszem városunk történetéhez
» 1 0 0  É V E  V A N  R E N D Ô R S É G Ü N K
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TOTYA BUSZ
Tel.: 06/70/379-7627, 06/70/317-8108

KÜLFÖLDI, BELFÖLDI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 3 CSILLAGOS

LÉGKONDICIONÁLT LUXUS AUTÓBUSSZAL (49+1 fô)

www.totyabusz.hu

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!

VÁLLALJUK:

BARÁTI TÁRSASÁGOK
ISKOLÁK

SPORTEGYESÜLETEK
MAGÁNSZEMÉLYEK

VÁLLALATOK
UTAZTATÁSÁT

Egész decemberben kedvezményeket 
kínálunk vásárlóinknak!

Folyamatos akcióink:
• egyes arany ékszerek: -15 %,

• egyes ezüst ékszerek: -20% és -30%,

• minden Festina férfi karóra: -20%!

A K C I Ó I N K  A  K É S Z L E T  E R E J É I G  É R V É N Y E S E K !

December 1–7-ig minden ezüstözött díszmûáru
értékébôl 15%-ot elengedünk!

Októberi nyereményjátékunk nyertesei:
50.000 Ft értékû ajándékcsomagot nyert: Boda Attila, Szombathely

Ezüstözött díszmûárut nyert: Kolompár Andrásné, Celldömölk

Férfi karórát nyert: Németh Edit, Jánosháza

NYERTESEINKNEK EZÚTON IS  GRATULÁLUNK!

Ünnepi nyitva tartás:

hétfô–péntek: 8.00–17.00-ig, szombat: 8.00–12.00-ig, 
december 7-én bronz vasárnap: 9.00–12.00-ig.

Akciós út 
a Totya Busszal!

Adventi vásár Bécsben
4.500 Ft/fô!!!

Idôpontok:
2008. december 7-én és 14-én

Érdeklôdni:
06 70/317 81 08 • 06 70/379 76 27

Forint alapon 
– biztos alapon! 

Forint személyi kölcsön
(deviza hitel kiváltására is)

2 millió Ft-ig
a Répcelak és Vidéke 

Takarékszövetkezet Celldömölki,
Ostffyasszonyfai és Vönöcki

Kirendeltségeinél. 
Pl. 300.000 Ft akár 6.500 Ft

havi részlettel.
Nézzen be hozzánk – megéri!

Az akció 2008. november 3-
december 31-ig tart.

Répcelak, Petôfi S. u. 50. • Tel.: 95/588-666, 588-667
FAX: 95/588-668 E-MAIL: repcelaktaksz@globonet.hu

INTERNET: www.repcelaktksz.hu

Celldömölk I., Kossuth L. u. 18.
Tel./fax: 95/420-035

Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60.
Tel./Fax: 95/394-005

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

Vönöck, Kossuth L. u. 69/b.
Tel./Fax: 95/485-010

THM: 17,54%
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Várjuk kedves vásárlóinkat!

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

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

F É R F I  D I V A T

Kedves ballagó diákok.
Mi már most gondolunk Rátok!
Kínálunk üzletünkben öltönyöket, 
ingeket, nyakkendôket és kiegészítôket.

Osztályrendelés esetén 
15–20% engedményt adunk.

Továbbá alkalmi mellények, szövetnadrá-
gok, zakók, szövetkabátok is kaphatók.
Szeretettel várunk mindenkit!

8500 PÁPA
FÔ TÉR 12.
BEJEGYZÉSI SZÁM: R02068/2000.

Bécs karácsonyi hangulatban
Idôpont: december 13.

Utazás: jó minôségû légkondicionált autóbusszal.

Útvonal: Pápa–Celldömölk–Sárvár–Sopron–Bécs és vissza.

Indulás: Pápáról reggel 6 órakor a fenti útvonalon Bécsbe. Celldömölkön felszál-

lás 6 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal elôtti, Sági utca felôli parkolóban.

Program: Gyalogos városnézés Bécs belvárosában (Hôsök tere, Burg, Graben,

Szent István Dóm, Kärntner Strasse, Opera, Ring). Piaclátogatás, vásárlási lehe-

tôség a Mariahilfer Strassén. Az adventi díszbe öltözött városháza és környé-

kének megtekintése, amely évrôl-évre a mesés bécsi karácsonyi vásár helyszí-

ne. A téren óriási szépségesen feldíszített fenyôfa áll, amelyet különféle ünne-

pi portékákat és nyalánkságokat kínáló árusok sokasága vesz körül. Válogatha-

tunk a megannyi áru és ajándék között, élvezhetjük a finom sültek és süte-

ménykülönlegességek fenséges ízeit, a különféle puncsok és forralt borok za-

matát. Hazaindulás kb. 17 órakor, érkezés az esti órákban Celldömölkre.

Részvételi díj: 5.000 Ft/fô

Jelentkezni: 06/70/338-9880-as telefonszámon.
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