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2009-ben is szeretettel állunk minden gépjármûtulajdonos rendelkezésére,
gépjármûveik kedvezményes üzemanyag ellátása érdekében!

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

• SHOP szolgáltatások

• Online telefontöltési lehetôség

• Autópálya-matrica eladás

• Bankkártyás fizetési lehetôség

TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös,

E 85-ös benzin
és diesel üzemanyagok valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron!
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Nagyságrendileg mintegy 250 dolgozót
küldött el a felszámolást végzô Vectigalis Zrt.
az Eybl Hungária Kft. jánosházi üzemegysé-
gébôl. Míg a múlt év végén olyan híreket le-
hetett hallani, hogy az Eybl Kft. minden üzem-
egységét érintik az elbocsátások, a jelen
helyzetben úgy néz ki, hogy csak a jános-
házi, illetve a körmendi gyáregységek az
érintettek, a nagykanizsai, valamint a len-
ti telephelyeken nem kell a dolgozóknak a
létszámleépítéstôl tartani. Az osztrák Eybl
International decemberi csôdje után a cég
magyar leányvállalatánál is jelentkeztek a
pénzügyi problémák. Az Eybl Hungária Kft.
a financiális gondok miatt a két ünnep kö-
zött felszámolási eljárást kért önmaga ellen.
A felszámoló január 6-án, munkásgyûlésen
ismertette a további elképzeléseket. A fel-
számoló cég elnök-vezérigazgatója, dr. Var-
ga Jenô és a telephely vezetôsége az egyik

termelési csarnokba hívta össze a dolgozó-
kat. Az elnök-vezérigazgató próbálta a dol-
gozókat megnyugtatni, lelkesíteni, megerô-
sítette, hogy a Vectigalis Zrt. fô célja az üze-
mek további mûködtetése, a lehetô legtöbb
munkahely megtartása, de közben arra is
fény derült, hogy a decemberben már be-
harangozott létszámleépítést nem lehet el-
kerülni. Az Eybl Kft. jánosházi gyáregységé-
nek egyik vezetôje – akit információink
szerint azóta már szintén elbocsátottak - felol-
vasta azt a megközelítôleg 250 nevet, akik-
re a cég a továbbiakban már nem tart igényt.
Lapunk megkereste az egyik jelenlévô dol-
gozót, aki így emlékezik vissza a munkásgyû-
lésen történtekre: „Borzalmas volt. Olyan
csend volt a csarnokban... Nem tudtuk, ki-
ket küldenek el, nem ABC sorrendben
mondták a neveket. Az egyik termelésbôl
szinte mindenkit elküldtek. Szörnyû volt hal-

lani azt a sok ismerôs nevet!” A gazdasági
válság miatt azok a dolgozók sem nyugod-
hatnak meg, akik egyelôre elkerülték a lét-
számleépítést, sem az Eybl Kft.-nél, sem pe-
dig egyéb feldolgozóipari vállalatnál. Ha a vál-
ság nyomán tovább csökkennek a megren-
delések, akkor sajnos újabb és újabb
munkahelyek kerülnek veszélybe.

»CS. SZ.
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A januári képviselô-testületi ülésen dr. Kovács Péter, a Regionális Munkaügyi Köz-
pont igazgató-helyettese, és Soós Ferenc, a Vas Megyei Munkaügyi Központ celldö-
mölki kirendeltségének a vezetôje tartott tájékoztatót a gazdasági világválság cell-
dömölki munkaerô-piacra gyakorolt hatásáról. Az elôadók sajnos nem szolgálhat-
tak jó hírekkel, számadatokkal támasztották alá mindazt, amit sokan a saját bôrü-
kön éreznek – a tavalyi év utolsó negyedévében nôtt a regisztrált munkanélküliek
száma a megyében és a kistérségben is. A celldömölki kirendeltségen november
végén 690 fô volt a regisztrált munkanélküliek száma, egy hónappal késôbb 150-
nel, majd januárban még 208 fôvel nôtt a számuk – tájékoztatta Soós Ferenc a je-
lenlévôket. Mint arról lapunk is beszámolt, az Eybl Kft. jánosházi telephelyérôl mos-
tanáig mintegy 300 dolgozót küldtek el a gazdasági recesszió eredményeképpen,
60-an épp az elmúlt héten kapták meg felmondásukat. Annak próbáltunk utána jár-
ni, hogy a városunkban és a környékén jelentôs számú munkavállalót foglalkozta-
tó cégek vajon tudnak-e a jövôben is munkát biztosítani a dolgozóiknak.

Seton Lindgens Kft., Jánosháza: Hivatalosan
nem kaptunk választ arra a kérdésre, hogy
lesznek-e elbocsátások a cégnél, de a beve-
zetett intézkedés szerint a Seton Lindgens
Kft.- t sem hagyta érintetlenül a válság. Úgy
néz ki, hogy egyelôre a 4 naposra csökken-
tett munkahéttel még orvosolni tudják a
problémát.
Kônig Maschinen Kft., Celldömölk: Takács Im-
re Tibortól, a kft. magyarországi ügyvezetô-
jétôl megtudtuk, hogy a válság ôket is érin-
ti, de tömeges létszámleépítéstôl nem kell
tartani az ott dolgozóknak. Mivel a gazdasá-
gi évet február 28-val zárják, pontosabb ké-
pet majd akkor tudnak alkotni a kialakult
helyzetrôl. Az ügyvezetô hangsúlyozta, hogy
a zárás eredményének ismeretében fognak
dönteni arról, hogy milyen lépéseket kell
majd tenni a jövôben, de annak a lehetôsé-

gét sem zárta ki, hogy idôlegesen csökken-
tett üzemben kell a megrendeléseket telje-
síteniük.
Wewalka Kft., Celldömölk: Berta Péter
megbízott gazdasági igazgatótól megtud-
tuk, hogy a sütôipari termékek gyártásá-
val foglalkozó kft.-t ebbôl a szempontból
nem érinti a gazdasági világválság, az
üzem azon kevés kivételek közé tartozik,
melyek nem kényszerülnek dolgozóik
elbocsátására.
A gazdasági világválság közvetett hatásai-
ról sem szabad megfeledkeznünk. A szolgál-
tatóipar bevételeit azon multi cégek dolgo-
zói biztosítják-biztosították, akik a recesszió
miatt dolgozóik elbocsátására kényszerültek.
Errôl kérdeztük Marsai Krisztinát, a Krisztina
Fodrászat tulajdonosát, illetve Kiss Andrea já-
nosházi kozmetikust. 

„Dolgozni csak pontosan, szépen…” – de hol?
» K I S T É R S É G I  K Ö R K É P  A  M U N K A H E L Y E K R Ô L

Marsai Krisztina elmondta, hogy a forgalmon
nagyon észre lehet venni, azt, hogy az em-
bereknek meg kell húzniuk a nadrágszíjat. Ért-
hetô módon elôször azokat a kiadásokat pró-
bálják megfogni, melyek úgymond nem lét-
szükségletek, nem az élelmiszereken, rezsin
és az egyéb „kötelezô” kiadásokon kezde-
nek el spórolni, hanem például kevesebbet
költenek fodrászra, kozmetikusra. 
Kiss Andrea is arról számolt be nekünk, hogy
a válság hatásait már most észre lehet ven-
ni az üzlete forgalmán. A kozmetikus
vendégkörének nagy része a két üzem, az Eybl
Kft., és a Seton Lindgens Kft. dolgozóiból került-
kerül ki. „Bele sem merek gondolni, hogy mi
lesz akkor, ha ezek az üzemek kénytelenek
lesznek még több embert elbocsátani.” – zár-
ta le a beszélgetést a kisvállalkozó.

»CSÁGOLY SZILVIA
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2009. január 29-én ülésezett a város
képviselô-testülete. A két napirendi pont
közül a másodikban dr. Kovács Péter, a Re-
gionális Munkaügyi Központ igazgatóhe-
lyettese és Soós Ferenc, a Vas Megyei
Munkaügyi Központ celldömölki kiren-
deltségének vezetôje tájékoztatták a kép-
viselôket a gazdasági világválság celldö-
mölki munkaerô-piacra gyakorolt hatásá-
ról. Dr. Kovács Péter elmondta, hogy
múlt év november-decemberében jelen-
tôs növekedést tapasztaltak a regisztrált
munkanélküliek körében. Várhatóan az el-
következô fél évben tömeges létszám-
leépítésre lehet számítani. Komoly prob-
lémát jelent, hogy a gazdasági válság a
termelôi szférában is érezteti hatását, ez
ugyanis további kihatással van a nem ter-
melôi szférára is. Magyarországot tekint-
ve elmondható, hogy nagy a külkereske-
delmi függôsége, hiszen 75%-ban import
árucikkel rendelkezik – ez, sajnos továb-
bi kiszolgáltatottságot jelent. Dr. Kovács Pé-
ter felhívta a figyelmet a kis- és középvál-
lalkozások számára kiírt pályázatokra. El-
mondta továbbá, hogy január 1-jétôl
megváltozott a szociális törvény, ezentúl
minden településen közfoglalkoztási ter-
vet kell készíteni. Soós Ferenc a számok
nyelvén elmondta, hogy november végén
a helyi kirendeltségen nyilvántartott mun-
kanélküliek száma 690 volt, ez december-
ben 150 fôvel emelkedett, majd január-
ban újabb 208 fôvel bôvült, és ez a létszám
még nem tartalmazza a felszámolás alatt
álló Eybl cég 194 alkalmazottját. Sárváron,
ahová szintén sokan járnak Celldömölkrôl
dolgozni, szintén több száz fô elbocsátá-
sa várható. 
Többszöri nekifutásra, hosszas vita után
döntöttek a képviselôk a víz- és csatorna-
díj összegének alakulásáról: 2009. február
1-jétôl a lakossági vízdíjért nettó 258 forin-
tot fizetünk köbméterenként, míg a csator-
nahasználat nettó 150 forintos köbméteren-

kénti díjszabásában állapodtak meg. A kép-
viselô-testület egy korábbi döntés értelmé-
ben át akarta alakítani a Kemenesaljai
Egyesített Kórház intaházi telephelyének
konyháját melegítô konyhává. A Vas Me-
gyei Közgyûlés nem támogatta Celldömölk
Város Képviselô-testületének ezt a dönté-
sét, ezért az intaházi konyha a jelenlegi for-
mában mûködik tovább, a bérmegtakarí-
tást viszont két fôs létszámleépítéssel kí-
vánják megoldani. 
Ajánlattétel érkezett Celldömölk Város
Képviselô-testületéhez a volt MÉH-telep vá-
sárlását illetve megosztását illetôen. A 2900
m2 nagyságú terület mintegy egyharmad
részét vásárolná meg egy pilisszentlászlói
illetôségû cég, mely autómosó-állomást
üzemeltetne ezen a területen. 
Élénk vitát váltott ki az egyik önkor-
mányzati bérlakás értékesítésére történt
javaslat. A bizottsági üléseken a Városfej-
lesztési és Városüzemeltetési, valamint a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság azt a ja-
vaslatot támogatta, miszerint a testület ne
értékesítse a megüresedett bérlakást,
az Egészségügyi és Szociális Bizottság ja-
vaslata pedig az volt, hogy a képviselô-
testület szüntesse meg a szóban forgó la-
kás szociális bérlakás jellegét, és liciten
értékesítse azt. Hetényi László, a bizott-
ság elnöke indoklásában elmondta, hogy
a sokgyermekes hátrányos helyzetû csa-
ládoknak nem tudnak felajánlani megfe-
lelô nagyságú lakást, hiszen a jelenlegi ál-
lás szerint a szociális bérlakások egy-,
másfél- vagy kétszobásak. A lakás érté-
kesítésébôl befolyt összegbôl családi há-
zat vásárolnának, így a nagycsaládok is
megfelelô méretû lakáshoz juthatnának.
A testületi ülés végén a képviselôk 9 igen,
7 nem szavazattal az utóbbi javaslatra
voksoltak.
Zárt ülésen a képviselôk a kórház pénzü-
gyi helyzetérôl és kilátásairól tárgyaltak.

»LOSONCZ ANDREA

Munkaerô-piaci helyzetképrôl 

a testületi ülésen

É R T E S Í T É S

Celldömölk Város Önkormányzata értesíti a tisztelt lakosságot, hogy Alsósági város-

részi tanácskozást tart 2009. február 17-én, kedden 17 órai kezdettel a Celldömölki

Városi Általános Iskola Alsósági tagiskolájának ebédlôjében, és Celldömölk Város Ön-

kormányzata Képviselô-testülete közmeghallgatást tart 2009. február 26-án, csütör-

tökön 14 órai kezdettel a polgármesteri hivatal földszinti tanácskozó termében.

Mindkét tanácskozás témája a 2009. évi pénzügyi terv.

F E L H Í V Á S  

A KEMENESALJAI BARÁTI KÖR 

JÓNÁS-SZENTE PÁLYÁZATÁRA

A Kemenesaljai Baráti Kör pályázatot
hirdet a celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium és a Celldömölki Mûszaki
Szakközépiskola és Szakiskola diákjai
számára. 
PÁLYÁZNI LEHET: Bármely irodalmi, tör-
ténelmi, helytörténeti, népmûvészeti,
képzômûvészeti, természettudományos,
matematikai és informatikai munkával,
illetve bármely, a felsorolt témakörhöz
nem tartozó, önálló alkotással is. 
Olyan egyéni és csoportos pályázatokat
fogadunk el, amelyekkel más pályáza-
tokon még nem vettek részt. (Errôl a pá-
lyázótól írásbeli nyilatkozatot kérünk
mellékelni). A pályázat JELIGÉS. Az írá-
sos pályázatokat lehetôleg gépelve, íz-
léses formában kérjük beadni.  A pálya-
munkákat az iskolák igazgatói gyûjtik
össze és továbbítják a Kemenesaljai Ba-
ráti Körnek. A pályamunkákat az iskolák
igazgatói gyûjtik össze és továbbítják a
Kemenesaljai Baráti Körnek. A pályáza-
tok beküldési határideje: 2009. május 5.
Beküldési cím: Celldömölk, 9501 Pf.: 49 il-
letve a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
A pályamunkákat külsô szakértôkbôl ál-
ló zsûri értékeli. Eredményhirdetés és díj-
kiosztás: 2009. május 23. a Kemenesaljai
Baráti Kör közgyûlésén. 
Díjak: iskolánként 1–1 I. díj: 10.000 Ft
II.díj: 8.000 Ft III.díj: 6.000 Ft valamint kü-
löndíjak, továbbá a végzôs osztályok ta-
nulói közül iskolánként egy-egy 10.000
Ft összegû díj, az összteljesítményért és
magatartásért (tanulmányi eredmény,
kulturális és sporttevékenység, közössé-
gi munka, stb.) – az iskola írásbeli javas-
latára. A pályamunkák közül egy-egy
kiemelkedô szintû elsôsorban irodalmi
és népmûvészeti pályamunkát 10.000
Ft különdíjban részesítünk, amelyet
Szente Imre, a celldömölki gimnázium
volt tanára, a Baráti Kör tagja ajánlott fel.
Dr. Kósa András tiszteletbeli elnök kez-
deményezésére a Kemenesaljai Baráti
Kör pályázatot ír ki irodalmár középisko-
lás fiatalok részére. A pályázat témája
Szente Imre irodalmi tevékenysége. Az
esszé maximum 25 A/4-es oldal lehet.
A pályázat jeligés. A szakmai zsûri I., II.
és III. helyezéseket ítél oda 15.000,
10.000 és 5.000 Ft értékben. A pálya-
munkák beadási határideje 2009. szep-
tember 30. Eredményhirdetés a Ke-
menesaljai Baráti Kör 2009 ôszi közgyû-
lésén lesz. 
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A három héttel ezelôtti ónos esô és a je-
lentôs mértékû lehûlés után február elején
ismét megmutatta az idôjárás keményebb
arcát. Ekkor a hirtelen lehullott nagy
mennyiségû hó jelentett komoly gondot vá-
rosunk és a környék lakosságának.
Váratlanul nagy mennyiségû hó hullott a
Nyugat-Dunántúlon. A helyenként 20 cm
vastagságú hóréteg és az erôs szél alapo-
san megnehezítette a közlekedést, valamint
az utak takarítását. Több településen komoly
gondok jelentkeztek az áramellátásban.
Celldömölkön a Városgondnokság négy to-
lógéppel végezte a hóeltakarítást, ebbôl há-
rom a sózást is el tudja végezni. Elôször a
kiemelt helyekkel kezdtek, így például a
mentôállomás elôtti területet takarították le,

A Kemenesaljai Egyesített Kórház szülészet-
nôgyógyászati osztályának húsz régi beteg-
ágya cserélôdhetett le a Máltai Szeretet-
szolgálat Celldömölki Csoportjának hatha-
tós közbenjárásával a közelmúltban. 
A svájci fôváros egyik kórháza lecserélés-
re ítélt néhány éves ágyait a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat részére ajánlotta
fel. Dr. Kovács Antal, a szülészeti részleg
osztályvezetô fôorvosa a máltaiak celldö-
mölki csoportjának vezetôjét, Karádi Mi-
hályt kereste fel azzal, hogy próbáljon az
osztály részére húsz ágyat megszerezni. 
A fôorvos segítô kezekre talált nemcsak Ka-
rádi Mihály, hanem Viola Antal vállalkozó
személyében is, hiszen neki köszönhetôen
a szállítási díj megtérítése nélkül kerültek
az ágyak a gyôri raktárból a celli kórház-
ba. A több funkcióval (állítható magasság,
mozdítható fejrész) rendelkezô mechani-
kus hidraulikus ágyak darabonként körül-
belül félmillió forintba kerülnek, így a szü-

lészet-nôgyógyászati osztály mintegy tíz-
millió forintos, – a betegek kényelmét szol-
gáló – fejlesztést tudhat maga mögött. 

»REINER ANITA

Az összefogás szép példája

Ha tél, akkor…

A Kemenesaljai Egyesített Kórház szülészet-nô-
gyógyászati osztályán jártunk, dr. Kovács Antal
osztályvezetô fôorvost kérdeztük, hogyan alakult
a tavalyi évben a születésszám, milyen az osz-
tály eszköz- illetve szakmai ellátottsága?
– Az elmúlt évben közel 390 újszülött született,
öt ikerszülésünk volt, 12 újszülött volt kissúlyú,
2500g alatti, a szülések 37–38%-a császármet-
szés, ez azzal magyarázható, hogy visszatérnek
a korábbi császárosok, a medencevégû fekvés-
sel a szülések gyakrabban járhatnak szövôdmé-
nyekkel, valamint a fokozottabb monitorozás is
elôidézheti. A nôvérszám évek óta nem válto-

zott, a 2000-es évek elején nem értük el a 300
szülést, tavaly 400 szülésünk volt ugyanannyi nô-
vérrel, mint korábban. Az orvoslétszám kedve-
zôen alakult, ketten vagyunk közalkalmazotti stá-
tusban, négyen vállalkozók, akik besegítenek az
osztály munkájába.
Decemberben 44 szülés volt, ekkora újszülött lét-
szám a hetvenes években volt legutóbb. 
Jó az együttmûködés a civil szervezetekkel, hi-
szen tavalyelôtt kaptunk egy ultrahangos készü-
léket, idén pedig a Máltai Szeretetszolgálat jó-
voltából sikerült 20 kórházi ágyat szereznünk. 

»LA

Helyzetkép a szülészetrôl

majd a helyi járatos autóbuszok útvonalán
haladtak végig a vasútállomástól egészen
a Ság hegyi fordulóig. A kiemelt útvonalak
után következtek a mellékutak. Közben fo-
lyamatosan tették szabaddá a csapadékvíz-
elvezetôket. A hófúvás szempontjából kri-
tikus helyekre kihelyezett hófogók is állták
az idôjárás viszontagságait. Emellett a lefa-
gyás végett sózni is kellett az utakat.
A gépkocsivezetôk alkalmazkodtak az út-
viszonyokhoz, városunkban és környékén
rendôri intézkedést igénylô baleset nem
történt. Négy jármû csúszott árokba, egy
kamion, egy kisteherautó és két személy-
gépkocsi. Mindegyik esetben az erôs szél-
lökés miatt történt a kicsúszás. 
A nyugat-dunántúli viszonyokhoz képest az
áramellátásban nem keletkeztek komoly
problémák.

»HP

K E Z D Ô D I K  A Z
I N F L U E N Z A -
S Z E Z O N
Hetek óta halljuk a híradásokból,
hogy Európában tombol az inf-
luenza, jó néhány országban már
tetôfokára hágott a megbetege-
dések száma. Hazánkat csak ja-
nuár második felében érte el, az
ÁNTSZ közleménye szerint a hó-
nap harmadik hetében kezdett
emelkedni a megbetegedések
száma. Meglepô, hogy a leginkább
veszélyetetettek a 15–34 év kö-
zötti korosztály tagjai, a legna-
gyobb százalékban ôket érinti a
betegség. Varga Péter, a Szent
Márton patika vezetôje kérdé-
sünkre elmondta, hogy az utóbbi
hetekben nem emelkedett kie-
melkedôen a gyógyszertári forga-
lom azon készítményekbôl, me-
lyek az influenza tüneti kezelésére
szolgálnak. Ez annak is betudható
a gyógyszerész szerint, hogy idén
mintegy 400 ezerrel több ingye-
nes védôoltást osztottak szét,
mint a tavalyi évben. Dr. Schrott
Olga háziorvos a betegség megje-
lenésérôl számolt be, elmondta,
hogy január közepéig influenzás
beteggel nem találkoztak a rende-
lésen, de az utóbbi hetekben több
influenza-gyanús esetet is kezel-
tek. Dr. Tôzsér Mária gyermekor-
vostól megtudtuk, hogy szeren-
csére határozott nemmel tud csak
válaszolni azon kérdésünkre, hogy
a gyermekek között megjelent-e
már az influenza. Amennyiben ed-
dig elkerült bennünket a baj, foko-
zottan figyeljünk oda a megelô-
zésre. Járványos idôszakban kerül-
jük a zárt helyeket, a tömeget,
gyakran és alaposan mossunk ke-
zet. A megelôzés másik módja az
évente felvehetô influenza elleni
oltás, melynek beadatásához még
mindig nincs késô. A betegség
legjellemzôbb tünetei a magas láz
és hidegrázás, izomgyengeség és
fájdalom a végtagokban, orrdugu-
lás, torokfájás, száraz köhögés és
étvágytalanság. Az influenza ke-
zelésének hagyományos módja a
láz csillapítása, az ágynyugalom,
és sok folyadék fogyasztása, elsô-
sorban a meleg mézes-citromos
tea fogyasztása javasolt.

»CSÁGOLY SZILVIA

karádi mihály, dr. kovács antal és viola antal
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Díjak után is mértéktartóan 

Az elmúlt félév során három díjban is ré-
szesült Esztergályos Jenô, az Apáczai
Kiadó ügyvezetô igazgatója. A szeptem-
berben már másodszor elnyert Magyar
Termék Nagydíj után karácsony elôtt
Magyar Örökségdíjat vehetett át, ez év ja-
nuár végén pedig a Magyar Vállalkozók
Szövetsége különdíjat, a Példakép díjat
kapta meg. A páratlan sikersorozatról feb-
ruár 8-án délelôtt beszélgettünk, ámbár
elég sietôsen, hisz riportalanyom tapin-
tatosan figyelmeztetett, hogy essünk
túl hamar a beszélgetésen, mert neki
még vasárnap is nagyon sok dolga van… 

» Elsô kérdésem természetesen humoros
volt, hisz arra utaltam, hogy vannak,
akik bélyeget, gyufacímkét, autogramot
gyûjtenek, az Apáczai Kiadó és Esztergá-
lyos Jenô pedig úgy látszik, díjakat… 
– A díjakat természetesen nem gyûjtöm,
de a rend kedvéért el kell mondani, hogy
az elsô jelentôségteljes díj, amit megkap-
tam, az Mádl Ferenc köztársasági elnök úr-
tól a Magyar Köztársasági Érdemrend Lo-
vagkeresztje volt. Ez egy meglehetôsen
szép díj, jeles emberek, professzorok kap-
ják, Mága Zoltán kapta meg velem együtt.
A második, amit mondani kell, az Buda-
pesthez, a VIII. kerülethez kötôdik. Ott van
a budapesti központunk, részt veszünk a
társadalmi és kulturális élet eseményein,
ezért Csécsei Béla polgármester úrtól a
Nyolcadik kerület kultúrájáért elismerést
kaptuk, ami szinte a díszpolgári címmel
egyenlô. Ezt követôen jelentôségét tekint-
ve még meg kell említeni az OPC Lovag-
rend tagságába történô felvételemet Sep-
siszentgyörgyön, ahol Mága Zoltánnal is
megismerkedtem. Ez fontos dolog, mert
vele késôbb szoros barátságba kerültünk
és megjelentettük a könyvét. A lovagrend
után a Magyar Termék Nagydíj következett,
melyet 2007. szeptember 5-én a magyar
Parlamentben vehettem át. Ezzel a díjjal
az Apáczai Kiadó alsó tagozatos tankönyv-
családját és az iskola elôkészítô kiadvá-
nyainkat ismerték el. Jelentôségét növe-
li, hogy magyar kiadó még a „Gutenberg
galaxis” történetében nem kapott ilyen
elismerést, ráadásul mi tankönyvkiadóként
kaptuk meg. Ezt még fokozza, hogy 2008.
szeptember 3-án is kaptunk egy Magyar
Termék Nagydíjat, a kiadó által fejlesztett
interaktív tananyagainkat ismerték el ve-
le. Ezúttal nem csak az alsós, hanem a fel-
sôs anyagainkat is díjazták, ami a felénk
irányuló nagy bizalom jele volt, melynek
meg kell felelni a jövôben is. Ezután de-

cember 20-a következett, ahol a Magyar
Tudományos Akadémián a Magyar Örök-
ségdíjat kaptuk. Olyan professzorok társa-
ságában vehettem át, mint például Koch
Sándor, aki a világ minden országában is-
mert kémiai kutatásairól. A díjazottak kö-
zül Cs. Nagy Lászlót is említhetem, aki posz-
tumusz díjként kapta, s ezt bizony elég
gyakran adományozzák így.
» Érdekességként azért említsük meg az
olvasóknak, hogy sokunk kedvencei, a
Kormorán együttes és a Kaláka együttes
is részesültek ebben a díjban. 
– Köszönöm a kiegészítést, így van. Mi
azért kaptuk meg, mert nem csak a honi
– Váci Mihály által emlegetett „homloknyi
Magyarországon” kifejtett – tevékenysé-
gért, hanem a határon túli tevékenységün-
kért is. Kettô megnyilvánulási formát fel-
tétlenül ki kell emelni. Az egyik a bázisis-
koláink által ápolt nemzetközi kapcsolatok-
ban nyilvánul meg, a másik pedig az, hogy
már hat évvel ezelôtt is jelentôs értékben
adtunk tankönyvet a Felvidékre, Délvidék-
re Kárpátaljára és Erdélybe, illetve Szlové-
niába is. Azt meg kell említeni, hogy
azért korábban volt olyan kormányzat,
mely a juttatás 50 százaléknyi mértékében
segített nekünk.
» Ezt akkor értelmezhetjük úgy is, hogy
meg tudták duplázni a kiküldött mennyi-
séget. A külhoni kapcsolatok ápolásában
van egy kiemelt partnere, ha úgy tetszik
segítôtársa az Apáczai Kiadónak. Az össz-

magyarság televíziójára, a Duna Televízió-
ra gondolok. 
– A Duna Televízió maximális mérték-
ben, hogy úgy mondjam „vevô” minden
kezdeményezésünkre. Így a határokon
túlra is eljuthat sok minden jó, ami külön-
ben nem lenne elérhetô a magyarság szá-
mára. A pedagógus kollégáknak szánt
adás ideje kissé rosszkor van, hisz 11 óra
illetve fél 12 tájt a tanárok még az iskolá-
ban vannak.
» Úgy gondolom, hogy azért a mai tech-
nikai színvonalon már minden rögzíthetô,
s aki akarja, meg tudja nézni a mûsorokat.
Beszéljünk akkor az idôben hozzánk leg-
közelebbi díjról!
– A legfrissebb díj a vállalkozók díja. Négy
kategóriában adják, a fôdíj mellett még há-
rom különdíj van. A fôdíjat Gerendai Károly,
a leginnovatívabb pályázatért járó különdí-
jat egy olyan vállalkozó kapta meg, aki na-
gyon érdekes, átlátszó betont kísérletezett
ki. A legfiatalabb pályázó díjat egy hölgy
kapta, aki 23 éves és a divatszakmában te-
vékenykedik. Én a Példakép díjat kaptam,
és el kell mondjam, hogy nagyon jól érez-
tem magam, mert az elismerést átadó el-
nök is és az MTA elnöke, Pálinkás professzor
úr is tudott „magyarul”, s így nagyon jól el
tudtam velük beszélgetni. Átadás után el-
nök úrnak idéztem drága jó édesanyámat,
aki bizonyára azt mondta volna: „Ó, fiam,
nincsen erre nekünk szógálatunk!” Erre el-
nök úr csak annyit mondott, hogy az én dí-
jam odaítélésekor teljesen egyhangú volt
a bíráló bizottság döntése!
» Miként éli meg ezt a sok elismerést?
Másként szemléli a világot?
– Nem hiszem, hogy másként szemlélném,
úgy gondolom, hogy ezektôl én nem let-
tem más ember. Azt azonban elmondha-
tom, hogy ezek az elismerések úgymond
köteleznek, hogy igyekezzem még jobban
tenni a dolgom. 
» A díjkiosztón általában megkérdezik,
hogy kinek köszönheti a díjazott a sikert,
kinek mondana köszönetet. Ezt a kérdést
én sem tudom megkerülni…
– Ahogy mindenki másnak, nekem is a csa-
ládomat kell elôször említenem, a felesé-
gemet, aki minden munkámnak részese.
Tudom, hogy neki már régen kellett vol-
na egy türelem-díjat kapnia.  Említhetem
azokat a munkatársaimat, akikkel vállvet-
ve együtt húzunk, hogy az Apáczai Kiadó
úgy mûködjön, ahogy kell, és betölthesse
azt a küldetést, amiért 19 évvel ezelôtt lét-
re hoztuk.

»ROZMÁN LÁSZLÓ

BESZÉLGETÉS ESZTERGÁLYOS JENÔVEL, AZ APÁCZAI KIADÓ ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓJÁVAL
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„Kósa András professzor a magyar szellemi
élet különleges egyénisége. A tanári hiva-
tást nemcsak szakemberi tevékenység-
nek, hanem az értelmiségi lét egy sajátos
kötelezettségének tekinti… Jóllehet, mély-
ségeiben ismer több idegen nyelvet és kul-
túrát, szakmai-társadalmi tevékenységének
egyik legfontosabb területe anyanyelvünk
és kultúránk ápolásának az ügye… Kósa
András matematikaprofesszor, jelenleg a
Szent István Egyetem professor emeritusa,
korábban intézeti igazgató, tanszékvezetô,
tudományos iskola alapítója, több külföldi
egyetem vendégprofesszora, a modern
matematikaoktatás egyik hazai úttörôje,
több tucat tankönyv szerzôje” – írja róla ta-
nítványa, Varga Zoltán egyetemi tanár.

Ez a nagytudású, külföldön is érdemeket szer-
zett professzor innen származik, a
Kemenesaljáról, Celldömölkrôl. Megbecsült-
ségét bizonyítja, hogy 2002-ben a Magyar
Köztársasági Érdemrend középkeresztje ki-
tüntetésben részesült. 2009. január 23-án,
Celldömölk várossá avatásának 30. évfordu-
lóján a város önkormányzata díszpolgári cí-
met adományozott Kósa professzor számá-
ra a város nevének a hazai és nemzetközi tu-
dományos életben történô megismerteté-
séért, a Celldömölkrôl elszármazottak
szülôföldhöz való kötôdésének példaszerû
ápolásáért, a helyi diákság tanulmányainak
ösztönzésében és segítésében vállalt több év-
tizedes tevékenységéért. 
» Hogyan alakult életpályája Celldömölktôl
az egyetemi katedráig?
– Celldömölkön nôttem fel, szüleim vas-
utasok voltak. Egy igen érdekes esemény
volt az életemben a legelsô, amikor érez-
tem, hogy tanítani nagyon szép: nagyapám
vasúti szerencsétlenség következtében
mindkét lábára béna volt, de mindig is ér-
dekelte, ami a vasúton történt. Minden sza-
bályzatot beszerzett, beszereztetett, és
elôttem van a kép, amikor fiatal vasutaso-
kat készített fel vizsgára. Akkor kezdtem
érezni, milyen szép dolog lehet tanítani,

mikor láttam, hogy ez a meggyötört em-
ber egészen átszellemült. 
Jó tanuló voltam, de nem akartam stréber
lenni. Igen sokat segítettem osztálytársaim-
nak. Rájöttem, hogy valamiben mindegyik
különb nálam, utána azt kezdtem figyelni,
hogy mindegyik kiválósága átsugárzott be-
lém, és gazdagították az életemet. Nyaran-
ta sokat voltam falun, dolgoztam cséplôgép
mellett, megismertem az ott lakó embere-
ket, elhatároztam, hogy ezt a közösséget, il-
letve az ezt magába foglaló nagyobb közös-
séget szeretném szolgálni. Ezt úgy lehet, ha
az ember tanár lesz. 
» A matematikához hogyan vezetett az út?
– Két igen kiváló tanárom volt: Jónás Már-
ton matematikatanár és Szente Imre magyar-
tanár, aki már akkor hat nyelven kiválóan tu-
dott. Megmutatták nekem, hogy a tudomány
és a kultúra egy és ugyanaz. Nem tudtam el-
dönteni, matematikatanár legyek vagy iro-
dalom szakos. Akkor irodalom szakra jelent-
keztem, de egy nap után mégis a matema-
tika mellett döntöttem. Ez persze nem jelen-

tette azt, hogy a humán tudományok irán-
ti vonzalmam alábbhagyott.
» Mi tántorította el a magyar szaktól?
– A felvételi vizsga idején Alsóságon dolgoz-
tam cséplési ellenôrként. A felvételi vizsgá-
ra kaptam egy nap szabadságot. Elsôként ér-
keztem a vizsga színhelyére, ahol több sok-
szorosított jegyzetet találtam (talán az elô-
zô nap levizsgázott tanulók hagyták ott).
Beleolvastam, tele volt politikai frázisokkal.
Ekkor szembesültem azzal, hogy ha ilyesmi-
ket kell majd tanulnom, nem biztos, hogy ezt
akarom. A bizottságnak elmondtam, hogy én
erre a szakra gyermekes meggondolatlan-
ságból jelentkeztem, mindig is inkább a reál
tárgyak vonzottak. Elmondtam, hogy mate-
matika-fizika szakra jelentkeznék inkább,
ahová át is kísértek, és csupán a papírjaim
megtekintése után, nem kérdezve semmit,
fel is vettek. 
» A várossal, Celldömölkkel való kapcsola-
ta nem szakadt meg, ezt bizonyítja az is,
hogy Ön a Kemenesaljai Baráti Kör tisztelet-
beli elnöke. Minden évben pályázatot is ír-
nak ki az ifjúság számára.
– Egy komoly célja van ennek a Körnek, hat-
ni az ifjúságra. Az ifjúság lássa azt, hogy meg-
lett emberek életük közepe, vége felé ho-
gyan ragaszkodnak a szülôföldjükhöz, mert
aki nem tud ragaszkodni a szülôföldjéhez,
nem fog ragaszkodni a hazájához sem.
Fontosnak tartom, hogy szûkebb környeze-
tünk mûvészetét megismerjük. Szente Im-
re olyan gyönyörûen lefordította a Kaleva-
lát, hogy Weöres Sándor szerint az öt meg-
lévô fordítás közül az övé a legsikerültebb. 
» Mit jelent Önnek a díszpolgári cím?
– Én már elég sok kitüntetést, dicséretet kap-
tam, de ez zavarba hozott. Celldömölktôl én
csak kaptam. Kaptam egy életre szóló indí-
tást, kincseket, ezt a gyönyörû nyelvet, ki-
váló tanárokat, pontos, munkaszeretô em-
bereket. Aki ebbôl a környezetbôl elindult,
hihetetlen kincset vitt magával, a díszpolgá-
ri cím számomra ennek a megpecsételése,
nagyon örülök neki, és megmarad bennem
a kétely, hogy megérdemeltem-e.

„ A magyar nyelv egy csodálatos, kész palota”
I N T E R J Ú  D R .  K Ó S A  A N D R Á S S A L ,  C E L L D Ö M Ö L K  D Í S Z P O L G Á R Á V A L

Az Új barátok Alkoholizmus Elleni
Egyesület ezúton köszöni meg mind-
azoknak, akik a 2007. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-ának felaján-
lásával támogatták egyesületünket.
A felajánlások összege 54.853 Ft
volt, amelyet közhasznú céljaink
megvalósítására 2008. évben hasz-
náltuk fel.

Köszönve az eddigi segítséget, kérjük,
hogy személyi jövedelemadója 1%-ával
rendelkezzen egyesületünk javára. Tá-
mogatását önerôbôl fenntartott színi is-
kolánk mûködésére fordítjuk. Adószá-
munk: 18882885-1-18 Köszönjük!

SOLTIS LAJOS SZÍNHÁZ MÛVELÔDÉSI
EGYESÜLET
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Helyzetkép a közoktatási intézményekrôl II.
Vinter József igazgató, 
Berzsenyi Dániel Gimnázium:

– Az elmúlt évben lényegében az iskola él-
te mindennapjait, dologi vonatkozásban
elég szûkös keretek között. Ennek ellenére
a nyár folyamán sikerült minden tantermet
kimeszeltetni és rendbe tenni. Így tudtuk vár-

ni a gyerekeket szeptemberben. Sikerült a
sportpályát új labdafogó hálókkal ellátni, a
kapukat pedig felújítani. Így mind esztétikai-
lag, mind célszerûség szempontjából szebb
és jobb lett a pálya. Nagy fejlesztés két te-
rületen történt, mind a kettôt az önkormány-
zat indítványozta. A Szemünk Fénye program
keretében az összes világítótest le lett cse-
rélve a korszerû elvárásoknak megfelelôen.
Emellett az energiatakarékosság szem elôtt
tartása volt a fô szempont. A másik nagy
átalakítás illetve fejlesztés az iskola teljeskörû
akadálymentesítése volt. Ezáltal a mozgás-
és látássérültek fogadására alkalmassá vált
a gimnáziumunk. Mindkét szinten átalakítot-
tuk a mosdókat, melyeket most mozgássé-
rültek is tudnak használni. Ki lett alakítva fel-
vonó illetve a látássérültek részére mozgást
segítô csíkokat festettünk fel. Az iskola mel-
lett parkolókat alakítottunk ki mozgássérül-
tek számára. Az EU-s szabványoknak most
teljesen megfelelünk. Terveink közt szerepel
a tetôszerkezet felülvizsgálata, valamint
egy természettudományi tanterem és labor
kialakítása. Fô célunk továbbra is az, hogy
rendezett, nyugodt körülmények között
tudjuk fogadni tanítványainkat.

Bejczi Károly igazgató, Ádám Jenô Zeneis-
kola és Mûvészetoktatási Intézmény:

– Zeneiskolánk a múlt évben nagy fejlesz-
téseket nem tudott véghezvinni. Tanulóink

száma a 2008/2009-es tanév elején 217 fô
volt, ez egy kicsit kevesebb, mint az elôzô
években, bár az elmúlt évek csökkenése
megállt. A létszámcsökkenés fôleg a mûvé-
szeti szakok megszûnésének köszönhetô. Év
közben is van beiratkozás és kiiratkozás is,
így végül is kiegyenlítôdnek a létszámok. Je-
lenleg 12 településrôl járnak hozzánk gye-
rekek, tanulóink közel 30%-a nem celldömöl-
ki lakóhelyû, bár szinte mindegyikük Celldö-
mölkön tanul. Iskolánknak bevétele téríté-
si díjakból, fenntartói támogatásból, a
minôsített mûvészeti iskolák részére bizto-
sított központi keretbôl áll össze, amelyre a
fenntartónak pályáznia kellett. Informatikai
eszközeinket is pályázati pénzbôl tudtuk fej-
leszteni. A kötelezô eszközjegyzékben lévô
hiányosságainkat folyamatosan pótoljuk,
hangszereket, hangszertároló szekrénye-
ket, irattároló berendezéseket, zeneoktató
szoftvereket vásároltunk. Alapítványunk
számlájára is érkezik támogatás, s bár az 1%-
okat csak jövôre tudunk fogadni, reméljük,

hogy így is sikerül bevételekhez jutnunk,
hogy minél hatékonyabban, jobb felszerelt-
séggel és körülmények között tudjuk fogad-
ni a zeneszeretô és -értô tanulókat.

Sipos Tibor igazgató,
Mûszaki Szakközép- és Szakiskola:

– Eredményes 2008-as évet tudhatunk ma-
gunk mögött mind szakmai, mind pedig
eszközfejlesztési téren. Nagy öröm számom-
ra, hogy tanulóink aktívan részt vesznek az
iskola fejlesztési folyamataiban, egyre jobban
számíthatunk rájuk. Ez azt jelenti, hogy tanu-
lóink képesek a pozitív irányú változásra. 
Beindult a már sokat emlegetett e-napló
program, mely az iskola és a szülôk közti kap-

csolatot erôsíti. Fogadónapot tartottunk,
ahol a szülôk szokatlanul nagy számban kép-
viseltették magukat. Új szakköreink indultak,
mint például a német szakkör. Ez a jövôbe-
ni új képzési lehetôségeink miatt fontos.
Munkaközösségek alakultak, ami remé-
nyeim szerint a szakmai munka hatékony-

ságát fogja majd fokozni. Elkészültek
megújult pedagógiai dokumentumaink, s új
logóval lettünk gazdagabbak. Beléptünk a
TISZK-rendszerbe, mely nagy elônyt jelent
számunkra, fôleg a támogatási rendszer
területén. A tavalyi évben egy végzôs tanu-
lónk, Bóczi Roland a Szakma Kiváló Tanuló-
ja Versenyen országos 3. helyezett lett,
ami nagy megelégedettséggel tölt el, hiszen
ez pedagógusaink munkáját is pozitívan
jellemzi. Nyertünk az Útravaló Program ok-
tatási pályázaton, mely két tanulónak és két
pedagógusnak ad lehetôséget az iskolai
foglalkozásokon túli együttmûködésre. Há-
romnapos továbbképzésen vett részt tantes-
tületünk minden tagja, ahol sok új ismeret-
tel bôvült tudástáruk a gyermekek hatéko-
nyabb oktatása érdekében.
Fejlesztés terén sikerült kisgépeket, gyalu-
padokat beszereznünk, amelyek a faipari sza-
kos tanulóink gyakorlati képzését segítik.
Nemsokára egy nagyipari kôrfûrésszel is gya-
rapodik majd eszköztárunk. Decentralizált pá-
lyázat segítségével létrehoztunk egy CNC ok-
tatótermet, melyet komputer-vezérelt esz-
tergagépekkel szereltünk fel. A gépek hasz-
nálatához szükséges kisebb kiegészítôket
saját erôbôl kellett pótolnunk. Közismereti
tantárgyaink oktatásához sikerült SMART-soft
digitális táblákat beszereznünk. Ezek a táb-
lák sokkal szemléletesebb oktatást tesznek
lehetôvé, mint a hagyományos módszerek.
Tapasztalataink szerint a tanulók is sokkal mo-
tiváltabban sajátítják el az órák anyagait.
A 2008/2009-es tanévet 284 tanulóval
kezdtük meg. Bár az év folyamán a tanulmá-
nyi eredmények egyelôre még nem javul-
tak, örömünkre szolgál, hogy magatartási
problémák egyre kevesebbszer fordulnak elô.
Végül szeretnék köszönetet mondani minden
támogatónknak, akik nélkül a fejlesztéseket nem
tudtuk volna véghezvinni. A továbbiakban is szá-
mítunk nagylelkû közremûködésükre.

»TAKÁCS M. TÜNDE
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2009. február 15., 19.00
Rideg Sándor: Indul a bakterház c.
elôadása a Kalocsai Színház mûvé-
szeinek elôadásában. A megváltott
bérletek és páholybérletek érvé-
nyesek az elôadásra. Belépôjegy:
3200, 2700, 2200 Ft.

2009. február 17., 15.00 
A szombathelyi civil iroda (CISZOK) tá-
jékoztatója az NCA pályázatokról és
egyéb más támogatási lehetôsé-
gekrôl.

2009. február 19., 17.00 – Szôlô- és
Kertbarátok Klubjának összejöve-
tele.

2009. február 19., 18.00
Civil fórum – évadnyitó beszélgetés
és tapasztalatcsere helyi és kistérségi
civil szervezetek részvételével.

2009. február 19., 18.00
Az Egy csésze kávé mellett… címû
mûsor vendége: Kéri László.

2009. február 28., 19.00
Városi bál – szórakoztató kulturális
programokkal, tombolával, báli ze-
nével. Belépôjegy ára: 5.000 Ft,
mely tartalmazza a vacsora és egy
pohár pezsgô árát.

M Á R C I U S I  E L Ô Z E T E S

2009. március 6., 10.00 és 14.00 
Gyermekbérletes elôadás. Zalatnay
Edit: Az aranypénzt tojó tyúk – zenés
játék magyar népmesék alapján a
Soltis Lajos Színház elôadásában.

2009. március 7., 18.00
Korda György és Balázs Klári zenés
nônapi mûsora. Belépôjegy: 1.200 Ft.

» PROGRAMAJÁNLÓ

A Berzsenyi Dániel Gimnázium végzôsei ja-
nuár 30-án tartották szalagavató ünnepsé-
güket. Az idei tanévben 92 ifjú fejezi be gim-
náziumi tanulmányait. A KMKK színpadán fel-
sorakozott ünnepeltekhez elsôként Süle
Alexandra 11. évfolyamos tanuló szólt a még
maradók nevében, majd az iskola énekka-
ra köszöntötte ôket dallal. Az ünnep jelen-
tôségét Mészáros Gábor, a 12. H. osztályfô-
nöke méltatta, majd elérkezett a szalagok fel-
tûzésének ünnepélyes pillanata. A három
végzôs osztály tanulói számára Hegyiné
Németh Andrea, Mészáros Gábor és Vargá-
né Balogh Katalin osztályfônökök tûzték fel
a múltra, jelenre és jövôre egyaránt
figyelmezetô szimbólumot. Ezután Józsa
Zsanett, 12. A osztályos tanuló kért szót a
végzôsök nevében, majd az ünnepeltek

mûsorai következtek. A zenés, táncos mû-
sorok után kezdetét vette a szalagavató bál,
melynek nyitányaként, a hagyományok-
nak megfelelôen, a végzôs diákok keringôt
táncoltak szüleikkel.

»RA

A Berzsenyi Dániel Gimnázium végzôsei
után egy héttel, február 6-án a Mûszaki Szak-
közép- és Szakiskola diákjai is megkapták a
tanulmányaik befejezésére utaló szalagot. 
A szalagavató ünnepség kezdetén Sipos Ti-
bor igazgató beszélt a végzôs diákokhoz. Mint
elmondta, a szalagavató eseménye egyrészt
az érettségi és szakmai vizsgákra való felké-
szülés kezdetét, másrészt az iskolában négy
illetve öt évet eltöltött diákok felnôtté
válásának ünnepét jelenti. A Szülôi Munka-
közösség új elnöke, Szemenyeiné Kovács Lil-
la is szólt az ünnepeltekhez, majd Fehér Lász-
ló polgármester köszöntötte ôket néhány
gondolattal. Orsós Eszter 9. évfolyamos ta-
nuló énekszámai, és Németh Zsanett 11. év-
folyamos diák beszéde után érkezett el a sza-
lagok feltûzésének ünnepélyes pillanata. A

12. évfolyam 31 fôs informatikus és gépész
osztálya mellett a tízfôs 13. évfolyamos fes-
tô szakmát tanulók részére tûzték fel a sza-
lagot Farkas Éva és Tamás Judit osztályfônö-
kök. A végzôsök nevében Tamás Tímea 12.
A osztályos búcsúzott.

»REINER ANITA

A hagyományoknak megfelelôen idén is a
Soltis Lajos Színház Színészek és színházba-
rátok bálja nyitotta meg a farsangi szezont
városunkban.
Az immár nyolcadik alkalommal megrende-
zett eseményt Söptei Józsefné alpolgármes-
ter nyitotta meg, és színészbálhoz illôen
Shakespeare-idézettel kezdte beszédét. „Szín-
ház az egész világ. És színész benne minden
férfi és nô: Fellép s lelép: s mindenkit sok
szerep vár életében”. Az alpolgármestert kö-
vetôen Solténszky Tibor, a Magyar Színházi Tár-
saság elnökségi tagja szólt, aki a közelmúlt-
ban érvénybe lépett színházi törvényt idéz-
te, miszerint a 2009-es évben több pénz jut
a színházaknak az állami költségvetésbôl, be-
leértve az alternatív színházakat is, amiként

a Soltis Színház is mûködik. Nagy Gábor tár-
sulatvezetô pohárköszöntôje után kezdetét
vette a szórakoztató összeállítás. Elsôként a
harmadéves színi stúdiósok elôadásában
A pástétom és a torta címû francia vásári ko-
médiát láthatta a közönség, melyet a gyer-
mekstúdiósok tánca követett. A sárvári
Oxygen Fitness Csoport bemutatója, az Energy
Dabaston táncosainak mûsorszáma, vala-
mint showtánc szóló után énekes és zenés
produkciók következtek, majd a Képzelt riport
fináléjával ért véget a báli mûsor. Az ezt kö-
vetô vacsora után a táncos mulatságé lett a
fôszerep, a talpalávaló muzsikát a Bendzsó
szolgáltatta. A bált a korábbi évekhez hason-
lóan idén is tombolasorsolás színesítette.

»RA

Színészek nyitották a báli szezont

Kéri László lesz a Cselekvô Összefo-
gással Celldömölkért Egyesület ven-
dége február 19-én (csütörtökön) 18
órakor a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtárban. A politoló-
gus az egyesület Egy csésze kávé
mellett… címû rendezvényén beszél
a politikai helyzetrôl, válaszol a kö-
zönség kérdéseire. A házigazda Fe-
hér László, az egyesület elnöke.

Szalagavató a gimnáziumban

… és a szakközépiskolában
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Alapfokú oktatás és mûvészetoktatás:
Az 1979. januári várossá váláskor Celldö-
mölk közoktatása mind a tárgyi, mind a
személyi feltételeket tekintve a megyei és
az országos átlag felett volt.
Elkészült és már mûködött a Gáyer iskola
új épülete az Árpád utca 34. szám alatt. 
1975-ben felépült a két új óvoda a Mikes
lakótelepen és a Vörösmarty utcában.
Ezek az épületek összesen 10 csoportnak
adtak helyet. Az óvodai gyermeklétszám

meghaladta az 500-at. A hetvenes évek vé-
gén jelentôsen nôtt az általános iskolás ko-
rúak száma. A legnagyobb tanulólétszám
1980 és 1988 között volt. Ekkor a Gáyer is-
kolába és a hozzátartozó kisegítô iskolába
(eltérô tantervû tagozat) több mint nyolc-
száz, az Eötvös iskolába 700, míg az alsó-
sági Berzsenyi Lénárd Általános Iskolába
380-400 tanuló járt. Így a városban az ál-
talános iskolai tanulólétszám elérte az
1900-at. Ekkor a környezô községek közül
csak Mesteribôl, Kemeneskápolnáról és
Mersevátról jártak gyerekek Cellbe, mivel
ezeken a településeken az 1970-es évek
közepén megszûnt az 1-8. osztályos álta-
lános iskola. Mára az általános iskolások
száma az egyházi iskolába járó gyermekek-
kel együtt is kb. 25%-kal csökkent. 1984-
ben került sor a Gáyer Iskola alsó tagoza-
tos épületének teljes külsô és belsô felújí-
tására. Ez idô alatt iskolaként funkcionált
a volt nagyközségi tanács (a jelenlegi
posta) épülete, a „Lázár-ház” és a régi ze-
neiskola. A celldömölki zeneoktatás 1986-
ban kapott méltó helyet a József Attila ut-

cában. A felújított épületben jelentôs
szakmai fejlôdés mellett megnôtt a tanu-
lólétszám, s az intézmény a megye máso-
dik legnagyobb zeneiskolája lett. 
Az oktatásirányítás és az oktatási rendszer
átalakítása szempontjából az 1988-as libe-
rális oktatási törvény hozott jelentôs vál-
tozást. Ez a törvény megszüntette a szak-
felügyeletet, s helyébe a pedagógiai inté-
zetek által mûködtetett szaktanácsadást
tette. Celldömölkön az általános tanulmá-
nyi felügyelet mellett mûködô 12 szak-
felügyelô tevékenysége szûnt meg ezál-
tal. 1990-tôl a rendszerváltást követôen fo-
kozatosan, majd egyre nagyobb mérték-
ben csökkent a gyermeklétszám. 1994-tôl
felmenô rendszerben létrejött a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola. E két
tényezô miatt felvetôdött a Gáyer és az Eöt-
vös iskolák összevonása. Erre azonban
végül is akkor nem került sor. Az oktatás-
irányítás szempontjából a rendszerváltás
alapvetô változást hozott. A tanácsi szak-
igazgatási rendszer megszüntetésével a he-
lyi irányítás is a képviselôtestület és annak
bizottságai kezébe került. Az oktatás álla-
mi támogatása pedig a tanulólétszámtól
függô „fejkvótához” kötôdött. Mindez ab-
ban a demográfiai helyzetben, amikor a
gyermeklétszám évrôl évre csökkent.
A fenntartó önkormányzatok rákényszerül-
tek a racionalizálásra, az egy tanulócsoport-
ra jutó gyermeklétszám növelésére, néha
még a törvényes határon túl is. Végül is ez
óvoda- és iskola-összevonásokhoz vezetett
a városban és több iskola megszûnéséhez
a városkörnyéki falvakban. A kistérségben
öt általános iskola megszûnt, Celldömölkön
a három általános iskola összevonásával

egy önkormányzati fenntartású iskola jött
létre, melynek feladatköre kibôvült a logo-
pédia és gyógytestnevelés kistérségi szak-
szolgálati ellátással is.

Középfokú oktatás:
A városunkban mûködô két középiskola a
70-es években még a Vas Megyei Tanács
fenntartásában a Megyei Mûvelôdési Osz-
tály irányításával mûködött. A gimnázium
és az akkor még 410-es számú Szakmun-
kásképzô Intézet fenntartása és mûködte-
tése 1982-ben lett a városi tanács felada-
ta. A szakmunkásképzés intézményi felté-
telei a József Attila utcai épületben (jelen-
leg már Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola) nem feleltek meg a szakképzéshez
szükséges követelményeknek, ezért 1989-
ben a városi tanács megyei támogatással
felépítette az iskola új épületét egy váro-
si feladatokat ellátó sportcsarnokkal. Az új
épületben már nemcsak szakmunkáskép-
zés, hanem szakközépiskolai képzés is
megkezdôdött. A középfokú oktatás ma is
a megyei önkormányzatok kötelezô felada-
ta, így a települési önkormányzat átvállalt,
nem kötelezô feladatként mûködteti a kö-
zépfokú intézményeket.
Celldömölkön mind a gimnáziumi, mind a
szakképzés gazdag hagyományokkal és
eredményekkel büszkélkedhet, hozzátar-
tozik a városi ranghoz. Ezt évtizedek óta bi-
zonyítják a tanulmányi versenyek eredmé-
nyei és a felsôfokú képzésbe kerülôk,
egyetemen, fôiskolán továbbtanulók ma-
gas száma.

»MOLNÁR GÁBOR
NY. OKTATÁSI, KÖZMÛVELÔDÉSI 
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A közoktatás 30 éve Celldömölkön

» APRÓHIRDETÉS

Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó
SZJA bevallások elkészítését, valamint
egyéni vállalkozók könyvelését vállal-
ja. Tel.: 06 70/319-1661

Celldömölk központjában 1+2 félszobás
harmadik emeleti 57 m2 lakás eladó.
Tel.: 06 20/962-4202.

Celldömölk központjában 1+ félszobás
második emeleti egyedi fûtésû 44m2

lakóterületû lakás eladó. Tel.: 06 20/
330-8484.

Lakásomon szakképzettséggel, csecse-
mô és gyermekfelügyeletet vállalok,
éjjel-nappal. Alkalmanként is. Tel.: 06
70/2827-900.

Búza, kukorica, árpa, tritikálé, zab
eladó! Tel.: 06 30/869-7459.

Köszönet az adventi ünnepségért!

Az Új Barátok Alkoholizmus Elleni
Egyesület szervezte meg 2008. év ad-
ventjén a Vas Megyei AE és AM Klu-
bok Tagjai Egyesületének hagyomá-
nyos adventi ünnepségét. Köszöne-
tünket fejezzük ki a Szent Benedek Ál-
talános iskola tanárnôjének, Novákné
Tarafás Ildikónak és tanítványainak. 
Külön köszönetünket fejezzük ki a
celldömölki egyházak képviselôi-
nek,akik elfogadva meghívásunkat-
az ünnepi alkolomhoz kapcsolódó
beszédükkel ünnepségünk meghitt-
ségét emelték.

ÚJ BARÁTOK ALKOHOLIZMUS 
ELLENI EGYESÜLET VEZETÉSE
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Szokott járni bálba?Megkérdeztük
» válaszoltak

Addig, amíg a gyerekek általá-
nos iskolások voltak, rendszere-
sen részt vettünk az iskola által
rendezett Szülôi Munkaközössé-
gi bálokon. Emellett, izsákfaiak
lévén a városrész mulatságaiba
és a búcsúi bálokba is szívesen el-
jártunk. Szerettünk szórakozni,
kellemesek voltak azok az
összejövetelek. Aztán idôköz-
ben sajnos megözvegyültem,
így már hosszú évek óta nem
voltam semmilyen báli ren-
dezvényen. Jelenleg pedig
nem vagyok problémáktól
mentes, így nem is nagyon
lenne kedvem mulatozni, bál-
ba menni. 

Régebben rendszeres vendé-
gei voltunk a református egy-
házközség báljainak. Idén saj-
nos ki kellett hagynunk ezen
rendezvényt, hiszen kicsi gye-
rekünk van, és a közelmúltban
haláleset is történt a család-
ban. Egyébként mindig szíve-
sen mentünk, talán jövôre
már újra részt tudunk rajta
venni. A farsangi idôszakban
zajló elôbb említett bálon kí-
vül az év más idôszakában is
kihasználjuk a szórakozási le-
hetôségeket. Így például falu-
napi bálokba és az izsákfai,
celldömölki búcsúi bálokba is
elmegyünk.   

A báli szezon nálunk a férjem
részérôl hosszú évekig munká-
val eltöltött hétvégéket jelen-
tett, ô ugyanis zenélt. Ha vidé-
ken játszott, oda nem szoktam
elkísérni, de ha helyben volt
bál, elmentem vele, ahogy
például szilveszterkor is. Ha
pedig olyan hétvégére esett
bál, hogy nem muzsikált, akkor
természetesen elmentünk szó-
rakozni. Fiatalabb korunkban a
helyi és környékbeli bálokba is
rendszeresen eljártunk. Úgy lá-
tom, manapság rendezvény és
pénz híján nem mennek az
emberek bálba, pedig igény
lenne rá.

Jónak tartom a farsangi idôszak
báli összejöveteleit, amikor a
családok találkozhatnak, be-
szélgethetnek egymással, és
akár tartós baráti kapcsolatok is
kialakulhatnak. Sajnos, ebben a
nehéz gazdasági helyzetben
nem mindenkinek van lehetô-
sége, hogy részt vegyen a bá-
li rendezvényeken. Vannak
ugyan olyanok is, akik megte-
hetnék, mégsem élnek vele,
pedig addig kell tudni élni,
amíg az ember egészsége en-
gedi. Nekünk van egy baráti tár-
saságunk, akikkel évente több-
ször összejövünk és együtt szó-
rakozunk.

»fotó: major tamás»kérdez: reiner anita

Balatoniné
Rigler Terézia

Bende 
Zoltán

Salamon 
Zoltánné

Vermesi
György

ÔSTERMELÔK FIGYELMÉBE!
A közelmúltban megjelent néhány fontos változásra kívánom
figyelmüket felhívni:
1. a tavaly kiváltott ôstermelôi adószámokhoz tartozó tevé-

kenységi (TEÁOR) számok megváltoztak, ezért adategyez-
tetés  végett minden adószámos ôstermelô 2009. február
5. és 28. között feltétlenül keressen fel a fogadóóránkon,
az APEH által adott adószámos papírt hozza magával. Eltérés
esetén az APEH az ôstermelôt bünteti meg.

2. a gázolaj jövedéki adó visszaigénylésének feltételei 2008.
január 1-jétôl megváltoztak. Egységesen 97 liter gázolaj szá-
molható el hektáronként szántóra és gyepre.

Szarvasmarhák után nem jár támogatás! A visszatérítés mér-
téke 68 Ft/liter. Akik személyi jövedelemadójukat elektroni-
kusan váltották be 2007-ben, azok kötelesek a gázolaj jöve-
déki adót is elektronikus úton igényelni (www.vam.gov.hu)!
Az igényléshez friss földhasználati lapot kell a Mg.Sz.H.-hoz má-
solatban csatolni! A használt földterületek feltüntetésre alkal-
mas nyomtatvány a fogadórákon átvehetô.

dr. Hollósy István – falugazdász

Köszönjük, hogy az 1996. évi CXXVI. törvény alap-
ján 2007. évi jövedelemadója 1%-át könyvtárunk-
nak ajánlotta fel. A 27.468 Ft támogatást a könyv-
tár technikai eszközfejlesztésére használtuk fel.
Kérjük, hogy Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár néven 2008. évi jövedelemadója 1%-
ával továbbra is támogassa könyvtárunkat és több
mint 2400 regisztrált használónk színvonalas ki-
szolgálását. Adószámunk: 15574778-2-18

A házasságkötés elôtt álló ifjú párokat egész napos esküvô kiál-
lításra várták január 31-én a mûvelôdési központ aulájába. 
Az Event Marketing szervezésében ôsszel lebonyolított Esküvô ka-
lauz folytatásaként, önálló rendezvényként azonban elsô alka-
lommal megvalósított Esküvô kiállításon az életük nagy napja elôtt
álló párok széleskörû tájékoztatást kaphattak a résztvevô szol-
gáltatók közremûködésének köszönhetôen. Az érdeklôdôket
több, esküvôben már jártas, tapasztalt vállalkozó, szolgáltató vár-
ta standján gyakorlati tanácsaival, illetve kínálatával. Így: deko-
rációs kellékeket forgalmazó, étterem- és szállodatulajdonos, ék-
szert értékesítô üzlet, fotós, videós, cukrász, limuzinkölcsönzô cég,
esküvôi ruhakölcsönzôs, gyermek-, tini- és férfi-divatáru üzletek,
masszázsszolgáltatást nyújtó vállalkozó, virágkötô, fehérnemû szak-
üzlet, esküvôszervezô cég, lakodalmi zenét szolgáltató vállalko-

zó, vôfély képviseltette magát a rendez-
vényen. A délután folyamán az esküvô-
höz kapcsolódó szolgáltatások megis-
mertetésén túl divatbemutatóban is
részesülhettek a jelenlevôk, hiszen a
gyerekektôl a felnôttekig többen vonul-
tattak fel darabokat a kiállításon részt-
vevô üzletek ruhakínálatából. Így meny-
asszonyi ruha, koszorúslányruha, felnôtt
és gyermeköltönyök egyaránt bemuta-
tásra kerültek. 

»RA

…hogy tökéletes 
legyen az a nap
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Asztaliteniszezôink a négy között
A Férfi Klubcsapatok Szuperligájában ma-
gyar párharcra került sor a négy közé ju-
tásért. Mint azt az elôzô számunkban már
megírtuk, 6-4-es vereséget szenvedett a
CVSE-Mávépcell-Vörsas csapata Budapes-
ten, az elsô összecsapáson. A celldömöl-
ki visszavágó sem indult túl jól, hisz a BVSC
már 3-1-re is vezetett. A celli játékosok ek-
kor azonban rákapcsoltak, és az összes hát-
ralevô meccset megnyerték. Parádés játék-
kal, 6-3-as gyôzelmet arattak Lindnerék, és
ezzel bejutottak a legjobb négy közé.

Celldömölki VSE-Mávépcell Vörsas-Lombard-
BVSC 6:3. 
Celldömölk, Szuperliga asztalitenisz-mér-
kôzés a négy közé jutásért, visszavágó.
Párosok: Lindner, Molnár-Zwickl, Nagy 2:3
(-9, -9, 9, 3, -5) (0:1). Egyéni, 1. kör: Molnár-
Nagy 1:3 (-9, 12, -8, -8) (0:2). Lindner- Széll
3:1 (8, -7, 10, 10) (1:2). Podpinka- Zwickl
0:3 (-6, -7, -8) (1:3). 2. kör: Lindner-Nagy
3:0 (3, 12, 11) (2:3). Molnár-Zwickl 3:2 (-
9, -9, 11, 7, 8) (3:3). Podpinka-Széll 3:0 (8,
4, 2) (4:3). 3. kör: Lindner-Zwickl 3:1 (5, -

9, 9, 9) (5:3). Podpinka-Nagy 3:2 (-9, 8, 2,
-10, 6) (6:3).

A döntôbe jutásért vívott elsô összecsapást
Wolkersdorfban játszotta csapatunk. A vi-
lágbajnok Werner Schlager távollétében
megcsillant a remény, hogy szorossá te-
gyük a találkozót. A páros sajnos elúszott,
és az egyéni meccseken lehetett volna ja-
vítani, de nem jött ki a lépés a végére, így
a döntôbe jutásra meglehetôsen kevés esé-
lye maradt Lindneréknek.

SVS Niederösterreich – Celldömölki VSE-
Mávépcell Vörsas 6:3.
Wolkersdorf, asztalitenisz Szuperliga-mér-
kôzés, elôdöntô, elsô találkozó.
Párosok: Chen, Habesohn-Lindner, Molnár
3:1 (11, -9, 8, 10). A szoros meccs végén
az osztrákok mellé szegôdött a szerencse
(1:0). Egyéni, 1. kör: Pichler-Podpinka 1:3 (9,
-11, -8, -3). Podpinka rutinja és tudása elôtt
fejet hajtott a fiatal osztrák (1:1). Chen-
Molnár 3:0 (5, 5, 5). Molnár nem találta a
védôfelfogásban játszó kínai játékának

ellenszerét (2:0). Habesohn-Lindner 3:0 (6,
2, 6). Lindner nem tudott mit kezdeni a na-
gyon keményen játszó hazai versenyzô el-
len (3:1). 2. kör: Chen-Podpinka 3:1 (-6, 7,
11, 6). Hiába nyerte meg az elsô szettet
Podpinka, Chen ôt is felôrölte védôjátéká-
val (4:1). Pichler-Lindner 0:3 (-10, -3, -11).
A celli játékos könnyedén nyert (4:2).
Habesohn-Molnár 2:3 (7, -4, -9, 5, -10).
Nagy csatában nyert, az ellenfele stílusát
megérzô Molnár (4:3). 3. kör: Chen-Lindner
3:2 (7, -9, 5, -6, 11). Az összecsapás a
meccs fordulópontja lehetett volna. Lindner
a döntô szettben elôbb 9:6-ra, majd 10:8-
ra is vezetett, de meccslabdáról veszített
(5:3). Habesohn-Podpinka 3:0 (11, 7, 5).
Az osztrák kemény játéka ezúttal is gyô-
zelmet ért (6:3).

A mérkôzés visszavágójának eredeti idô-
pontja február 24., de a Niederösterreich kér-
te a mérkôzés halasztását. Az általuk meg-
jelölt idôpont március 2-a, viszont 3-án már
a bronzmeccset rendezik Pozsonyban.

»CSUKA

Az ADIDAS utánpótlás kézilabda bajnokság-
ban két csapattal voltunk érdekeltek a ré-
giós döntôkben. Az 1994-ben született fiúk
a régiós döntô 5. helyét szerezték meg az
Alsóôrs csapatát megelôzve. Az 1995-
ben született fiúk csapata január 30-án re-
mek játékkal, legyôzve az Alsóôrs, a
Dunaferr és a Szentgotthárd csapatait, a
döntôbe jutott. A döntôben a MKB Veszp-
rém utánpótlás csapatától vereséget szen-
vedve 2. lett. Így kiharcolta a jogot az or-
szágos elôdöntôbe jutásra, melyet már-
ciusban rendeznek.

A mellékelt fényképen a továbbjutást ki-
harcoló csapat látható:
Novák Szabolcs, Kovács Bence , Tánczos Ba-
lázs, Kolompár Roland, Tóth Bence,
Gyömörey Kristóf,  Zámbó Dominik, Sala-
mon Szabolcs, Tóth Patrik és Szabó Lóránt
testnevelô.
Megkezdôdtek a kézilabda Diákolimpiai
küzdelmek is. Az elsô forduló után 2. he-
lyen áll csapatunk.
Január 13-án megyei Diákolimpia úszó-
döntô volt Szombathelyen. A következô
eredmények születtek.

I. korcsoport
50 m gyorsúszás:
7. Paluska Laura; 11.
Salamon Zalán; 16.
Lónai Lili.
50 m hátúszás:
3. Paluska Laura; 12.
Lónai Lili; 20. Fekete
Luca; 21. Fekete Ré-
ka.
50 m mellúszás: 
2. Salamon Zalán.
II. korcsoport 
50 m gyorsúszás:
3. Vass Péter; 10.
Kiss Gergô; 16.
Hérincs Fruzsina; 17.

Kovács Bálint; 19. Kovács Ádám.
50 m hátúszás:
7. Kiss Gergô; 9. Fekete Csongor; 15. Ko-
vács Bálint.
50 m mellúszás:
4. Vass Péter; 4. Hérincs Fruzsina; 9. Feke-
te Csongor.
4x50 m gyors váltó:
2. hely: Kovács Ádám – Kiss Gergô – Kovács
Bálint – Vass Péter összeállításban.
III. korcsoport:
100 m gyorsúszás:
4. Paluska Marcell; 8. Oszkó Ádám; 10. Sa-
lamon Szabolcs; 13. Nagy Cintia; 14. Balogh
Albert.
100 m hátúszás:
4. Paluska Marcell; 8. Lempeg Olivér.
50 m mellúszás:
3. Salamon Szabolcs; 4.Oszkó Ádám; 7.
Nagy Cintia.
4x50 m gyors váltó:
1. hely:  Salamon Szabolcs – Balogh Albert
– Oszkó Ádám – Paluska Marcell összeál-
lításban.
IV. korcsoport
100 m gyorsúszás „A”: 11. Vass István,
100 m hátúszás: „B”: 1. hely:  Fülöp Dániel,
100 m mellúszás: „A”: 4. Vass István,
„B”: 3. Kovács Bence,
3. Horváth Zsófia.

A CVÁI és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
2009-ben elért versenyeredményei:
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A tavasz közeledtével megkezdték mun-
kájukat városunk NB II-es kézilabda csa-
patai. Az ôszi szezonban meglehetôsen
gyenge produkciót nyújtó férfi és a szár-
nyaló nôi együttes is az alapozás idôsza-
kában jár. László Tibor szakosztályveze-
tôvel az ôszrôl, a télen történtekrôl és a
jövôrôl beszélgettünk.

» Hogy értékelnéd a csapatok ôszi telje-
sítményét?
– A férfi csapat értékelését azzal kezde-
ném, hogy az ôszi szezonnak egy megle-
hetôsen fiatal, a felnôtt mezônyben még
rutintalan alakulat vágott neki. A nyári szü-
netben a játékosok nagy része távozott az
együttestôl, illetve jó páran sérüléssel
bajlódtak. Voltak olyan játékosok is, akik
munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem tud-
tak a csapat rendelkezésére állni. Úgy gon-
dolom, ezek a tényezôk együttesen vezet-
tek odáig, hogy a férfiak a bajnoki tabel-
la utolsó helyérôl várják a tavaszt.
» Várhatunk-e változást a következô sze-
zonra?
– Mindenképpen. Az ôszi pontvadászat
utolsó fordulójára felépültek sérültjeink, il-
letve néhány játékosunk újra munkába állt.
Ez a csapat megmutatta, hogy a celldömöl-
ki szív és az elszántság mire képes. Hazai
pályán sikerült döntetlenre végezniük a do-
bogóra pályázó Tapolca ellen. Tavasszal
ezek a játékosok fogják adni a csapat ge-
rincét, és elmondhatjuk magunkról, hogy
igazi celli csapat leszünk, hisz mindegyik
játékosunk celldömölki. Külön öröm szá-
momra, hogy az alapozási idôszakra az
edzéslátogatottság a duplájára nôtt, ami to-
vábbi bizakodásra adhat okot. A fiúk mun-
káját továbbra is Fancsali Ferenc irányítja,
és biztos vagyok benne, hogy igazi ütôké-
pes csapatot kovácsol össze. Olyan csapa-
tot, amely kivívja a bent maradást és tisz-
tesen helytáll a tavaszi szezonban.
» Mi a helyzet az ifi csapattal?
– A srácok ôszi eredményével elégedett
vagyok. Rozmán Gergô irányításával a
bajnoki tabella ötödik helyén telelnek. Nem
biztos, hogy a tavasz is ennyire sima lesz,
hisz sok játékosunk idén érettségizik. Ôk al-
kalmanként kieshetnek ugyan a csapatból,

de bízom benne, hogy amikor tehetik, to-
vább erôsítik az együttest. Ezúton is sok si-
kert kívánok nekik a vizsgákhoz.
» A fiúk után térjünk át a nôi szakágra.
Gondolom, náluk több pozitívumot tudsz
említeni.
– A lányokról csak pozitívumot tudok
mondani. Ôk voltak a szezon igazi megle-
petései, dacára annak, hogy Wittmann
Krisztina és Gácser Klaudia révén két meg-
határozó játékos is kivált a keretbôl.
Visszatért viszont Mendel Helga, aki sérü-
lése miatt hagyta ki a tavalyi évet. Már a
szezon elején váratlan gyôzelmet arattak
a tavalyi NB I/B-s Tapolca ellen, és a két
vereséget követôen szárnyalt a csapat.
Kiemelni nem szeretnék senkit, hisz ez a
teljesítmény igazi csapatmunka volt. Min-
denki szívét-lelkét beleadta a munkába, és
hatalmas küzdôszellemrôl tettek tanúbi-
zonyságot a lányok. Azt azonban megem-
líteném, hogy a bajnokság góllövô listájá-
nak második helyéig jutott Szomorkovits
Lilla, aki 11 mérkôzésen 103-szor talált az
ellenfelek kapujába. 
» Az ôszi harmadik hely után mit várha-
tunk tavasszal? Változik-e a keret, illetve
mi a célkitûzés?

– A játékosállományban egyetlen változás
várható. Leigazoltuk ugyanis az NB I/B-s
múlttal rendelkezô Matetits Gabriellát,
aki kiváló balkezes lövô. A csapat edzôje
továbbra is Salamonné Csótár Adrienn, aki-
nek kiváló munkája nagyon kellett a siker-
hez. Szeretnénk, ha a lányok a dobogón vé-
geznének, hisz ilyen szép siker még nem
volt városunk nôi kézilabdájának történe-
tében. Itt is meg kell említeni ifi csapatun-
kat, akiket szintén Rozmán Gergô irányít.
Ôk is mindent megtettek ôsszel, remélem
tavasszal is lelkesen játszanak, és tiszte-
sen helytállnak a bajnokságban.
» Ennyi jó után kicsit talán nehéz, de vál-
tanunk kell. Beszéljünk a szakosztály
anyagi helyzetérôl is.
– Sajnos itt már korántsem olyan rózsás a
helyzet. A legóvatosabb számítások alap-
ján is úgy tûnik, hogy az idei költségveté-
sünkbôl még hiányzik több mint egymil-
lió forint. Ez a hiány azonban eltûnhetne,
amennyiben sikerülne elérnünk, hogy a vá-
rosi sportcsarnokot díjmentesen használ-
hassuk. Ezt a kérést az elôzô testületi ülé-
sen már felvetettem a tisztelt képviselôk-
nek, és bízom abban, hogy a szakközép-
iskolával közösen, pozitívan állnak kérésünk
mellé, hisz ezzel nagyban segítenék a szak-
osztály munkáját. Annyit mindenképpen
ígérhetek, hogy a tavaszt tisztességgel vé-
gigcsináljuk, de ilyen költségvetéssel nem
látom biztosítottnak a celldömölki kézilab-
da jövôjét. Ez azért is aggasztó, mivel Sa-
lamonné Csótár Adrienn és Rozmán Ger-
gô nagy energiát fektet az utánpótlás ne-
velésébe. Ennek egyik eleme lesz a közel-
jövôben induló szivacskézilabda foglalkozás
is, melyet már egész kiskortól ûzhetnek a
gyerekek. Pénzhiányunk enyhítésére feb-
ruár 28-án rendezünk egy kézilabdás bált,
melynek bevételével szakosztályunk mun-
káját segítjük.
Végezetül szeretném megköszönni a veze-
tôknek, edzôknek, játékosoknak, hogy ilyen
mostoha körülmények között is elszántan
és hatalmas lelkesedéssel végzik munkáju-
kat. Továbbá köszönet mindenkinek, aki bár-
milyen formában segítette, illetve a jövô-
ben is segíti szakosztályunk mûködését.

»CSUKA LÁSZLÓ

Kemenesalja
Új

»
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MEGÁLLÓ XX X ISK. ISK. X X X

Vasútállomás 5.00 5.30 6.03 6.47 7.25 8.05 9.24 10.42 11.25 12.25 13.15 13.50 14.28 15.20 16.15 17.15 17.57 19.20 21.15

Szent Márton Patika 5.02 5.32 6.06 6.50 7.28 8.10 9.26 10.45 11.27 12.27 13.18 13.52 14.30 15.23 16.17 17.18 17.59 19.22 21.17

Vasvirág Hotel 5.03 5.33 6.08 6.52 7.30 8.12 9.28 10.47 11.29 12.29 13.20 13.54 14.32 15.25 16.19 17.20 18.01 19.24 21.19

Fürdô - - - - - - 9.30 10.49 11.31 12.31 13.26 13.56 14.34 15.27 16.21 17.22 - - -

Alsóság Posta 5.05 5.35 6.10 6.54 7.32 8.14 9.32 10.51 11.33 12.33 13.24 13.58 14.36 15.29 16.23 17.24 18.03 19.26 21.21

Templom tér 5.37 6.13 6.56 7.34 8.15 9.34 10.53 11.35 12.35 13.26 14.00 14.38 15.31 16.25 17.26 18.05 19.28 21.31

Temetô 5.38 6.14 6.57 7.35 8.16 9.35 10.54 11.36 12.36 13.27 14.01 14.39 15.32 16.26 17.27 18.06 19.29 21.32

Bányatelep 5.39 6.15 6.58 7.36 8.17 9.36 10.55 11.37 12.37 13.28 14.02 14.40 15.33 16.27 17.28 18.07 19.30 21.33

Hegyalja 5.40 6.16 6.59 7.37 8.18 9.37 10.56 11.38 12.38 13.29 14.03 14.41 15.34 16.28 17.29 18.08 19.31 21.34

Ság hegy forduló 5.41 6.17 7.00 7.39 8.20 9.38 10.58 11.40 12.40 13.31 14.05 14.42 15.35 16.29 17.31 18.10 19.32 21.35 

Alsósági Iskola - - - 9.42 - 11.44 12.44 - 14.10 14.47 15.39 - 17.36 18.15 - 21.23

Izsákfa buszváró 5.11 6.25 - - 9.46 - 11.48 12.48 - 14.14 14.51 15.43 - 17.40 18.19 - 21.27

HELYIJÁRAT CELLDÖMÖLK – ALSÓSÁG - IZSÁKFA

HELYIJÁRAT IZSÁKFA – ALSÓSÁG – CELLDÖMÖLK

MEGÁLLÓ XX X ISK. ISK. ISK. X X X

Izsákfa Hegyalja utca - - 6.58 - - - - - - - 14.14 - - - - - -

Izsákfa buszváró 5.11 - 6.25 6.59 - - 9.46 - 11.48 12.48 - 14.15 14.51 15.43 - 17.40 18.19 - 21.27

Alsósági Iskola - - 6.29 7.02 - - 9.50 - 11.52 12.52 - 14.19 14.55 15.47 - 17.44 18.23 - 21.31

Ság hegy forduló 5.18 5.41 6.17 - 7.00 7.39 8.20 9.38 10.58 11.40 12.40 13.31 14.05 14.42 15.35 16.29 17.31 18.10 19.32 21.35

Hegyalja 5.19 5.43 6.18 - 7.01 7.40 8.21 9.39 11.00 11.41 12.41 13.32 14.07 14.43 15.36 16.30 17.33 18.12 19.33 21.36

Bányatelep 5.20 5.44 6.19 - 7.02 7.41 8.22 9.40 11.01 11.42 12.42 13.33 14.08 14.44 15.37 16.31 17.34 18.13 19.34 21.37

Temetô 5.21 5.45 6.20 - 7.03 7.42 8.23 9.41 11.02 11.43 12.43 13.34 14.09 14.45 15.38 16.32 17.35 18.14 19.35 21.38

Templom tér 5.22 5.46 6.21 - 7.04 7.43 8.24 9.42 11.04 11.44 12.44 13.36 14.10 14.47 15.39 16.33 17.36 18.15 19.36 21.39

Alsóság Posta 5.24 5.48 6.31 7.04 7.06 7.45 8.26 9.51 11.06 11.54 12.54 13.38 14.21 14.57 15.49 16.35 17.46 18.25 19.38 21.40

Fürdô - - - - - - - 9.54 11.08 11.56 12.56 13.40 14.23 14.59 15.51 16.37 17.48 18.27 19.40 -

Vasvirág Hotel 5.26 5.50 6.33 7.06 7.08 7.47 8.28 9.56 11.10 11.58 12.58 13.42 14.25 15.01 15.53 16.39 17.50 18.29 19.42 21.42

Szent Márton Patika 5.27 5.52 6.34 7.08 7.10 7.49 8.30 9.58 11.12 12.00 13.00 13.44 14.26 15.03 15.55 16.41 17.52 18.31 19.44 21.44

Vasútállomás 5.29 5.54 6.36 7.10 7.12 7.51 8.31 10.00 11.14 12.02 13.01 13.46 14.28 15.05 15.57 16.43 17.54 18.33 19.46 21.45

X: Munkaszüneti napokon nem közlekedik. XX: Vasárnap és ünnepnapokon nem közlekedik ISK: Tanítási napokon közlekedik

X: Munkaszüneti napokon nem közlekedik. XX: Vasárnap és ünnepnapokon nem közlekedik ISK: Tanítási napokon közlekedik

Érvényes: 
2009. február 1-jétôl
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Rezgônyárfa
É T T E R E M

Celldömölk, Kossuth L. u. • Tel.: 06 95/420-200

Napi menüink információját a RádióCellben,
a heti, étjegyes étrendet (450 Ft/menü)

napi elosztásban a Tv-Cell képújságjában kísérhetik 
figyelemmel kedves megrendelôink!

A telefonon megrendelt ebéd kiszállítása ingyenes!

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGTISZTELTEK BENNÜNKET MEGRENDELÉSEIKKEL!

ARTERIOGRÁFIA
magyar találmány az érelmeszesedés 

korai felismerésére

A VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSE JAVASOLT.
– 40 év feletti férfiaknál,
– 45 év feletti nôknél,
– magas vérnyomás, cukorbetegség, 

emelkedett koleszterin miatt kezelteknél,
– és a fenti betegségek családi halmozódása esetén.

Korai felismeréssel, hatékony kezeléssel 
megelôzhetô a szívinfarktus és a stroke!

A vizsgálatot végzi: Dr. Galambos György szakorvos
A vizsgálat helyszíne: 

CELLRUBIN Rendelô, Celldömölk, Mikes u.14.
A vizsgálat ideje: Bejelentkezés alapján

Bejelentkezés: 20/9376-749 

MEGNYITOTTUNK!

Megbízhatóan friss

csirke | pulyka | kacsa | liba
termékeinkkel várjuk kedves vevôinket!

FRISS BAROMFI HÚSBOLT 
a Platán presszó (Füstös) melletti üzletben.

Celldömölkön, a Szentháromság téren.

Tiszta, igényesen kialakított szép 
környezetben vásárolhatja meg a mindennapi

fôzéshez szükséges bartomfi termékeket.

Rugalmas nyitva tartással, 
udvarias kiszolgálással állunk az Önök rendelkezésére.

Az Új Kemenesaljában, a Rádiócellben és a TV-Cellben hirdetni,
reklámozni szeretne?

NAGY ANTALT KERESSE!
Telefon: 06 70/338-9880

E-mail: nagy.antal@cellkabel.hu • Celldömölk, Mikes K. u. 14.

Angol-magyar fordítás anyanyelvi szinten!
Angol-magyar fordítást anyanyelvi szinten, 

vállalatok, cégek közötti fordítást, közvetítést, 
megbízást, ügyintézést vállalok.

Mesterangol egyetemi végzettséggel, számlával.

Angliában is!

Tel.: 06 20/454-8694 • E-mail: Sarolta2003@hotmail.com
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Celldömölk Város Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt, Családját és Barátait

a 2009. február 28-án (szombaton) 19.00 órakor kezdôdô

Jótékonysági Báljára
Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
Program:
18.00 Kapunyitás
18.00–19.00 Asztalfoglalás
19.00–20.00 Bálnyitó
Fellépnek: Berentei Péter énekes 
és az Energy Dabaston Sporttánc 
Egyesület táncosai
Pohárköszöntôt mond: 
Fehér László polgármester
Nyitó tánc
Közremûködik: 
a Kemenesalja Néptánccsoport
20.00 Vacsora
22.00 Keleti hangulatban
az Al-Dahabi hastánccsoport 
bemutatója 
22.30–23.30 Tombolajegyek 
árusítása
24.00–01.00 Tombola
03.00 Kapuzárás

A báli zenét Radányi Károly szolgáltatja.
A bál bevétele hozzájárulás a kórház eszközfejlesztéséhez. 
Belépôjegyek 5000 Ft-os áron (vacsora+1 pohár pezsgô)

válthatók a Polgármesteri Hivatalban.

Szeretettel hívjuk és várjuk – legyen a vendégünk! 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

A farsangi bálokra az öltönyeinket,
férfi ingeket, öltöny nadrágokat,
zakókat kedvezménnyel árusítjuk
kedves vásárlóink részére!

KEDVES BALLAGÓ DIÁKOK!
Mi már most gondolunk rátok:
kínálunk üzletünkben öltönyöket, 
ingeket, nyakkendôket és kiegészítôket.
Osztályrendelés esetén 
15–20% engedményt adunk.
Vastag szövet öltönyök széles szín 
és méretválasztékban.
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