UK_16

09/8/25

10:49 AM

Page 1

AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT.

Új

XXI. ÉVFOLYAM 16. SZÁM (499)

2009. AUGUSZTUS 28.

»

CELLDÖMÖLK

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

LAPJA

» Állami és városi
kitüntetések

3–5.

» Elköszönt
Vetô István

7.

» Újszerû elôadás
a színházban

9.

» Foci minden
szinten
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TANKOLJON MINDIG
OLCSÓBBAN!

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

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

A Celldömölk, Sági u. 43. sz. alatt
garázsok még eladók.
•
•
•
•

Lakások: 34 m2 – 67 m2
Lakásárak: 8.416.685 – 16.990.731 Ft

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

2009-ben is szeretettel állunk minden gépjármûtulajdonos rendelkezésére, gépjármûveik
kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!
Érdeklôdni: 95/422-493, 70/317-4194
További részletek a www.kiniczky.hu honlapon
az Aktuális menüpont alatt

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

Napi menüink információját
a RádióCellben, a heti, étjegyes étrendet
(450 Ft/menü) napi elosztásban a Tv-Cell
képújságjában kísérhetik figyelemmel kedves
megrendelôink!

A feltüntetett ételek állandóan
megrendelhetôek étlapunkon!
A telefonon megrendelt ebéd kiszállítása ingyenes!

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

Rezgônyárfa
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Szárnyas ételek • • • • • •

Kis adag Nagy adag
425 Ft
850 Ft
420 Ft
840 Ft
400 Ft
800 Ft
420 Ft
840 Ft
420 Ft
840 Ft
420 Ft
840 Ft
425 Ft
850 Ft
420 Ft
840 Ft
420 Ft
840 Ft
420 Ft
840 Ft
420 Ft
840 Ft
420 Ft
840 Ft
380 Ft
760 Ft
430 Ft
860 Ft

Halételek • • • • • •

Kis adag
450 Ft
420 Ft
420 Ft
400 Ft
420 Ft
420 Ft
450 Ft
450 Ft
450 Ft
450 Ft
420 Ft
430 Ft
420 Ft
420 Ft
450 Ft
450 Ft

Rántott csirkemell
Csirkemell gordonbleu burgonyával
Kijevi csirkemell gombóc rizzsel
Sajtos pulykamell rizzsel
Sonkás pulykamell
Rántott pulykamell filé burgonyával
Párizsi pulykamell filé rizzsel
Sajtos pulykamell brokkolival rizzsel
Gombás sajttal töltött pulykamell rizzsel
Gesztenyével töltött pulykamell rizzsel
Kijevi pulykamell rizzsel
Brokkolis pulykamell rizzsel
Pulykasaslik burgonyával
Almás-diós-sajtos csirkegordon rizzsel áfonyaízzel

Cápaszelet rántva
Fogas rántva
Ponty rántva
Rántott tonhal filé tartármártás
Lazac olaszosan
Heck hal rántva
Lazac rántva
Lazac roston
Vöröslazac rántva
Vöröslazac roston
Harcsa szelet rántva
Békacomb rántva
Rákolló rántva
Tintahal karikák rántva
Sajttal töltött lazacfilé
Mustáros szósszal töltött lazacfilé

Ételkülönlegességek • • • • • •

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGTISZTELTEK BENNÜNKET MEGRENDELÉSEIKKEL!

Krokodil
Kenguru

Nagy adag
900 Ft
840 Ft
840 Ft
800 Ft
840 Ft
840 Ft
900 Ft
900 Ft
900 Ft
900 Ft
840 Ft
860 Ft
840 Ft
840 Ft
900 Ft
900 Ft

Kis adag Nagy adag
1.300 Ft
2.600 Ft
650 Ft
1.300 Ft
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Új Kemenesalja » 2009. 08. 28.

» AKTUÁLIS

Az államalapítás évfordulóján
Szent Istvánra emlékeztünk augusztus 20án Celldömölk Város Önkormányzata, a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása és a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár szervezésében. Ünnepi köszöntôt mondott Fehér
László polgármester, aki Szent István Intelmeibôl idézte A vendégek befogadásáról
és gyámolításáról szóló hatodik fejezetet:
„Mert amiként különb-különb tájakról és
tartományokból jönnek a vendégek, úgy
különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az
udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstôl elrettenti. Mert az egy nyelvû és egy szokású ország gyenge és esendô” – az ország felvirágzásának egyik záloga tehát már I. István király szerint is az
egység, az összefogás, a béke határokon
belül és kívül. Ma is kívánatos ezt az értékrendet követni. Az államalapítás ünnepén
a múlt büszkeséggel, a jövô felelôsséggel
tölt el bennünket. A felelôsség egyik záloga a megújulás. A városvezetôk felelôssége, hogy egy szebb, korszerûbb várost
hozzanak létre, illetve megteremtsék az
ehhez szükséges eszközöket. Majd említést
tett a közeljövôben készülô szökôkútról, a
szeptemberben sorra kerülô városháza
alapkô letételérôl, és a leendô 1,5 milliárd
forintos pályázati beruházásról, mely szintén a fenti érdekeket szolgálja.
Ezután az új kenyér megáldása következett:
Nagy Péter plébános Szent János evangéliumát idézte az okos emberrôl, aki sziklára és az ostobáról, aki homokra építette házát. Rácz Dénes evangélikus lelkész
szintén János evangéliumából idézett: „Én
vagyok az élet kenyere; aki hozzám jön,
nem éhezik meg” – mondja Jézus. Urunk
adott és ad életet, mindent megtesz,
hogy boldogok legyünk, csak figyelnünk
kell rá. Aki megtartotta 1000 éven át né-

pünket, ezután sem akarja elpusztítani.
Németh Tamás református lelkész pedig
a 147. zsoltárt idézte.
Az ünnepi mûsor keretében részletek
hangzottak el az István, a király címû rockoperából Varga Diána, Czimber Gábor és
Szûcs Szabolcs elôadásában.
Ezt követôen Fehér László polgármester
Celldömölk Város Önkormányzata nevében
Celldömölk Városért Érdemérem elismerést
adott át pedagógus nap alkalmából
Budainé Szûcs Jolán óvónônek, Ipsitsné
Nagy Erzsébet néptánc-oktatónak, Nagyné
Horváth Mária pedagógusnak, Vinter Józsefné pedagógusnak, valamint Zsámboki Zoltánné pedagógusnak; ugyancsak
Celldömölk Városért Érdemérem elismerést
adományozott Semmelweis-nap alkalmából dr. Gájer Tatjána orvosnak, Karádi Mihály mentôállomás-vezetônek, dr. Kiss
Annamária orvosnak, Kotz Attiláné asszisztensnek, és dr. Pánykó Magdolna orvos-

nak. Augusztus 20-a alkalmából Celldömölk
Városért Érdemérem elismerést kapott
továbbá Emih-Virág Eszter gyermek-könyvtáros, dr. Horváth Jenô professor emeritus,
Klampár Tibor vezetôedzô, Lôwinger
György technikai vezetô, Móger József nyugalmazott ipartestületi elnök, Szabados Ferencné bizottsági ügyintézô, Szabó Ferenc
technikai vezetô, Szentgyörgyi József edzô
és Vetô István evangélikus lelkész.
Kemenesaljáért díjat vehetett át Horváth
Csaba Nemeskocsból, Molnárné Szabó Piroska Szergénybôl, Nagy Gábor Celldömölkrôl, Németh Tibor Celldömölkrôl, Pavlics István esperes-plébános Jánosházáról, dr.
Pörneczi Károly Celldömölkrôl, Szabó Jenôné Kemenesmihályfáról, Vikmon Lászlóné
Kemenesmihályfa, Nagysimonyi és Tokorcs községektôl, Riczinger Attila Vönöckrôl valamint Tôke István Kemenesmagasiból.
»LOSONCZ ANDREA

Állami kitüntetések
A Magyar Köztársaság elnöke megbízásából az oktatási és
kulturális miniszter kimagasló színvonalú szakmai munkájáért a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ARANY ÉRDEMKERESZTJE kitüntetést adott át Pálné Horváth Máriának, a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtár igazgatójának. A kitüntetést az igazgatónô az Iparmûvészeti Múzeumban vette át
2009. augusztus 19-én.
Ugyancsak ezen a napon és helyszínen Bajnai Gordon miniszterelnök megbízásából Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter NÉPMÛVÉSZET MESTERE-DÍJ kitüntetést adományozott Németh Gyula szaru-, csont- és fafaragónak.
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MIVEL FOGLALKOZIK MA…

Benkôné dr. Bagoly Teréz?
Több mint másfél évtizedig
volt Celldömölk
közjegyzôje
Benkôné dr.
Bagoly Teréz.
Tavaly október 12-én vonult nyugdíjba.
Egy kis faluban, a Sárvártól 12 km-re lévô
Bejcgyertyánoson született. Tanulmányai
végeztével Szombathelyen dolgozott a
Városi Bíróságon mint fogalmazó, majd a
Megyei Tanácson, ezután a Vas megyei
Gyermek- és Ifjúságvédô Intézetben volt
jogtanácsos. Mielôtt Celldömölkre került,
a Közgazdasági Szakközépiskolában tanított államigazgatási jogot és történelmet.
Az elmúlt 16 év meghatározó volt a közjegyzô asszony életében. Errôl az életének
egy jelentôs szakaszát átívelô idôszakról
kérdeztük.
– Életem egyik fontos döntése volt, amikor megpályáztam 16 évvel ezelôtt a Celldömölkön létesített közjegyzôi állást.
Elôtte nem is jártam soha a városban. Talán az alaptermészetembôl is adódott az,
hogy szinte azonnal beilleszkedtem az it-

teni közösségbe. Az irodám az Áfész
épületében volt, és az ott dolgozók sokat
segítettek ebben. Most is baráti szálak
fûznek az ott dolgozókhoz. Büszke vagyok
rá, hogy a 16 év alatt nem konfrontálódtam senkivel. Próbáltam úgy dolgozni,
hogy aki hozzám fordult bármely ügyével, tudja azt, hogy nemcsak a dolgomat
teszem, hanem az ô érdeke számomra a
legfontosabb.
Tavaly júniusban hoztam meg a döntést,
hogy nyugdíjba vonulok. Úgy reméltem,
hogy egyszer majd kisebbik fiammal fogok
egy irodában dolgozni közjegyzôként, ez
az álmom azonban nem teljesült. Ô tanulmányai befejeztével Budapesten maradt,
én pedig úgy éreztem, hogy 58 évesen inkább már egy természetközelibb életmódot kellene folytatni. Több idôt tölteni a Ság
hegyen, néhai nagyszüleim házában,
Bejcen, egyszóval gazdálkodni. Szeretnék
visszatérni a mindennapokban – ha nem is
minden nap – a régi falusi emberek életmódjához. Ez pedig sok idôt igényel, de sok
örömmel is jár. A nagyszüleim életmódját
szeretném követni.

Kiosztották a Jó tanuló,
jó sportoló elismeréseket
A hagyományoknak megfelelôen, az augusztus 20-i délelôtti városi megemlékezés napján került sor a Jó tanuló, jó sportoló díjak
átadására, melynek keretében a 20082009-es tanévben kiemelkedô tanulmányi,
illetve sportteljesítményt nyújtó diákokat és
felkészítô tanáraikat jutalmazták.
A díjak Celldömölk Város Önkormányzata és
az Apáczai Kiadó nevében találnak gazdára
évrôl évre a jól teljesítô tanulók körében.
A rendezvény kezdetén Fehér László polgármester köszöntötte az egybegyûlteket, majd
Esztergályos Jenô, az Apáczai Kiadó ügyvezetôje szólt néhány szót. Ezután következett
az oklevelek, kupák átadása, melyeket Celldömölk Város Önkormányzata és a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása nevében adott át Fehér László polgármester, a társulás elnöke. Idén a celli intézmények több mint kétszáz tanulója és
felkészítô tanáraik részesültek kitüntetésben.
Celldömölk kiváló tanulója elismerésben 35
diák, Celldömölk kiváló sportolója elismerésben 49 diák részesült. Az egyéni jutalmazásokon kívül különbözô csoportok is részesül4

tek díjazásban, így Celldömölk kiváló sportcsapata, Celldömölk kiváló mûvészeti csapata, Celldömölk kiváló tanulói csapata kategóriában osztottak ki elismeréseket. A sikeres
tanulók illetve csapatok a Városi Általános Iskola, a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola, a Berzsenyi Dániel Gimnázium, és az
Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény diákságából kerültek ki.
Az este folyamán még szórakoztató program
is várta az érdeklôdôket a mûvelôdési központ elôtti téren, az Anti Fitness Club csapata adott koncertet.
»REINER ANITA

Nem volt könnyû döntés, sokat vívódtam.
Ügyvédként is sok a dolgom, bár pontosan
tudom a határaimat. A büntetôjoghoz
nem értek, bonyolult polgári pereket sem
vállalok. Ez a terület a fiataloké. Leginkább
szerzôdéseket írok, illetve bontóperekben vállalok közremûködést.
Nagyobb változást az hozott az új munkámban, hogy a munkaidômet most magam
szabhatom meg, több idôt tudok tölteni a
férjemmel aki már régen nyugdíjas, és sokat járok a hegyre.
Szeretnék köszönetet mondani Celldömölk
és a kistérség lakosainak a bizalomért, amivel az elmúlt másfél évtizedben megtiszteltek. Férjemmel úgy tervezzük, hogy életünk
hátralévô éveit itt fogjuk eltölteni, abban a
városban, amely mindkettônknek megélhetést, sok-sok barátot és kedves ismerôst
adott. Amíg Szombathelyen éltem, és ha kérdezték, hova való vagyok, mindig azt mondtam, bejcgyertyánosi. Amióta ide költöztünk,
szinte észrevétlenül ugyan, de már régóta
mindig azt mondom, én celli vagyok. Otthonra találtunk Celldömölkön.
»TAKÁCS M. TÜNDE

NEVELÔSZÜLÔI
OTTHON JÁNOSHÁZÁN
Szeptember 22-én nevelôszülôi otthont adtak át Jánosházán. Az otthon
szeptember 1-jétôl fogadja új lakóit.
Kovács Ferenc, Vas Megye Közgyûlésének elnöke az építkezésrôl, az alkotás hasznáról beszélt. Elmondta,
hogy a nevelôotthont 150 millió forintos beruházásból sikerült létrehozni, s hogy újabb hat embernek ad
munkahelyet. Pados Zsolt, a TEGYESZ
igazgatója örömmel konstatálta,
hogy Jánosháza lakói a jó célokat
szolgáló otthon mellé álltak, s hogy
hamarosan 20 gyermek kerül az öt
kialakított lakásba (közülük 18-an állami gondozottak), a késôbbiek folyamán viszont 35-re szeretnék
emelni ezt a létszámot. Az ünnepségen jelen volt Marton Ferenc, Vas
Megye Közgyûlésének alelnöke is, aki
maga is jelentôs támogatást nyújtott
az otthon lakói számára.
»LA
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» PORTRÉ

Elhivatottan a város mûvelôdési életéért
»BESZÉLGETÉS PÁLNÉ HORVÁTH MÁRIÁVAL, A KMKK IGAZGATÓJÁVAL
A Magyar Köztársaság elnöke megbízásából az oktatási és kulturális minisztertôl augusztus 20-a, az államalapító Szent István
király ünnepe alkalmából, kimagasló színvonalú tevékenységéért a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ARANY ÉRDEMKERESZTJE kitüntetést kapott Pálné Horváth Mária, a celldömölki Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár igazgatója.
» 25 éve vagy a pályán, mind a 25-öt itt töltötted, szülôhelyeden, a Kemenesalja szívében, Celldömölkön. Mit jelent számodra ez a
magas rangú kitüntetés?
– Természetesen nagy öröm, nagy meglepetés és nagy megtiszteltetés számomra, hogy
ilyen magas rangú kitüntetésben részesültem.
Amikor az értesítést megkaptam, elsô gondolatom az volt, hogy valóban én kapom-e, és
ha igen, akkor miért? Azt gondolom, hogy valóban a 25 év, amit a pályán eltöltöttem, talán amiatt, a szakmai sikerek és eredmények
alapján megérdemlem. Nehéz róla beszélni,
még igazán örülni sem merek, inkább próbálom magamban megválaszolni ezt a kérdést.
Sokat köszönhetek természetesen a városomnak, a családomnak, hogy ezt elérhettem,
a hivatásomnak, a munkámnak, a munkatársaimnak. A díjátadó elôtti percekben lepergett
elôttem az életem, és összegeztem is azonnal,
hogy miért vagyok ott. Azok az emberek, akik
közel állnak hozzám, bizonyára úgy gondolják,
tettem valamit a városért.
» Hogyan emlékszel vissza a kezdetekre? Miért
választottad épp ezt a hivatást?
– Családunk mindkét ága celldömölki vasutas
család. Iskoláimat is itt, Celldömölkön végeztem, a Gáyer Gyula Általános Iskolába jártam,
majd a Berzsenyi Dániel Gimnáziumba, és a
fôiskolára kerülvén is Szombathelyre bejárós
voltam a Berzsenyi Dániel Tanárképzô Fôiskolára. Minden szállal szülôvárosomhoz kötôdöm.
Elsô dimplomámat magyar-népmûvelés szakon szereztem. Általános iskolában a példaképem egy igazi nagy tanáregyéniség, Nagy
István volt, ô volt az osztályfônököm, már ô
is azt javasolta, hogy menjek gimnáziumba,
ott eldôlhet, hogy a szerteágazó érdeklôdésem merre fordul. A gimnáziumba kerülve a
rendkívüli tanárom, szellemi vezetôm Tima
László volt, ô is látta bennem, hogy a humán
terület az igazán nekem való, de itt is a sokféleség volt rám jellemzô: mûsorokat rendeztem, riportokat készítettem az iskolaújságba,
különbözô mûsorokat szerveztem, és természetesen élénken érdeklôdtem az irodalom
iránt – így aztán eldôlt, hogy ezt a pályát választom. A szombathelyi fôiskolán a közmûvelôdési szak a 70-es évek végén, a 80-as
évek elején nagyon karakteres volt.

Az innovatív törekvések ezen a területen voltak a legjellemzôbbek, mondhatjuk, hogy Európa-szerte ismert és elismert volt. Nagy tudást kaptunk, a fôiskolai tanáraim közül dr. Kiss
Gyulát említeném, akinek tudása, elhivatottsága, alázata máig elkísér.
A szakma gyakorlati oldalát pedig Kuthi Mártától, az intézmény korábbi igazgatójától tanultam, ide jártam szakmai gyakorlatokra, és bizonyára meg volt velem elégedve, ô hívott az
intézménybe, hogy legyek a munkatársa. Az akkori mûvelôdési központ egy szakmailag meghatározó intézménye volt a Nyugat-Dunántúlnak – mondhatjuk bátran – módszertani központja volt a szombathelyi fôiskolának, egy reprezentatív közmûvelôdési intézmény volt akkor
is a ház, jó szakemberekkel, tele újításokkal.
» Az innováció azóta is folyamatosan
jelen van…
– Valóban, a mi szakmánknak folyamatosan
változnia, folyamatosan bizonyítania kellett.
Gyakran megkérdôjelezték az intézményhálózat létjogosultságát. Mindig egy kicsit igazolni kellett magunkat, hogy szükség van ránk.
Hogy folyamatos legyen az intézmény szakmai megújulása, és idôben, térben egyaránt
fel tudjuk venni a ritmust a változásokkal, ennek érdekében végeztem el a Janus Pannonius
Tudományegyetemen a felnôttképzési menedzser szakot, és szereztem egyetemi diplomát,
hogy a klasszikus népmûvelôi végzettségemet
megújítsam, és új áramlatokat is bevigyek a
helyi közmûvelôdésbe. Szinte évrôl évre volt
valami, amivel a már meglévô tevékenységi
körünket bôvítettük: foglalkozunk felnôttképzéssel, a civil szervezetekkel való inkubátorház-lét is meghatározó, nyitottunk az idegenforgalom felé, a kistérség felé nyitás is újdonságnak számít.
» A 25 évre visszatekintve melyek voltak azok
a meghatározó szakmai események, amelyek
mérföldkövet jelentettek az életedben?

– A 25 év hosszú idô. A szakmám legelejére
visszagondolva megemlíteném, hogy milyen
különös varázsa volt a Kemenesaljai Napoknak,
a helyi lakosok mennyire várták azt a hosszú
hétvégét. Ennek a rendezvénysorozatnak a fô
attrakciója volt a Kráterhangverseny, a Ság hegyen egy tût sem lehetett leejteni, annyian voltak. 1985-ben, amikor elôször konferáltam
2000 ember elôtt, 11 fúvószenekart köszönthettem, meghatározó élmény volt számomra. A másik, amire szívesen emlékszem vissza
még a pályám elejérôl, az 1985-tôl 1987-ig terjedô idôszak, amikor átadásra került Ságon a
klubkönyvtár. Ezt vezettem három évig, éreztem az alsóságiak szeretetét, háláját mindenért, amit oda szerveztem – voltak gyerekfoglalkozások, vetítések felnôtteknek, teadélutánok nyugdíjasoknak.
1993-tól pedig vezetô vagyok. Fiatalon kerültem az intézmény élére. Jó érzés volt, hogy a
kinevezésem után néhány nappal az Ipsics házaspár jelentkezett, hogy újraszerveznék a néptánccsoportot. Rengetegen jöttek táncolni,
közel 100 gyerek, azzal indult el, aztán jöttek
sorban a tennivalók. 1996-ban, a Millecentenáriummal kezdôdtek a pályázatok: a Betyárnapok a Kemenesalján c. programunkra nyertünk akkor 500 ezer forintot – ez rengeteg pénz
volt akkoriban. Savanyú Jóska köré építettük
fel a történetet. Azzal, hogy mi ezt a helyi nevezetességet domborítottuk ki, nagy tetszést
keltett a döntéshozóknál. Azután 2000-ben, a
Millenniumra egy nagyon jól sikerült ünnepségsorozatot hoztunk létre, majd a Celldömölki Képes Krónika rendezvénysorozata következett 2004-ben. Ekkor kaptam a Celldömölk Városért Emlékérmet. Szép emlékként él bennem,
hogy amikor a templom elôtt a téren, a sötétedô fôtéren átvehettem a kitüntetést, elôtte
szerepeltek a néptáncosok, és az átvételnél ütemesen dobogtak. Megindító volt az is, amikor
2006-ban elbúcsúztunk a régi épülettôl: amikor utoljára kimentünk innen, megsimogattuk
az épület sarkát. Felejthetetlen élményeim közé tartozik, amikor 2007-ben átvehettem a
megújított intézmény kulcsát. Most pedig az
állami kitüntetés…
» Hogyan tovább?
– Ez az elismerés már a történelem része, elôre kell nézni, a jövôbe. Ha ilyen nehéz gazdasági körülmények között az intézményt tovább
tudjuk mûködtetni, már pozitívumként könyvelhetjük el. Az innováció terén pedig mindig
is jelen volt az intézmény életében, hogy ne
csak a város, de az egész kistérség közönségét idevonzzuk. Most a szakmánk is, az európai gondolkodás is arra felé mutat, hogy
mindinkább kistérségi központi szerepet töltsünk be. Ezen és ezért dolgozunk.
»LOSONCZ ANDREA
5
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In memoriam dr. Tömböly Tamás
(1954–2009)
Dr. Tömböly Tamás 1954. június
21-én született
Szombathelyen.
Középiskolai tanulmányait a Nagy Lajos Gimnáziumban folytatta. 1973 szeptemberében megkezdte
egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán, ahol 1978-ban avatták az állam- és jogtudományok doktorává. 1981-ben jogi szakvizsgát tett.
Életét a közszolgálat határozta meg, pályakezdetétôl haláláig a közigazgatásban tevékenykedve legjobb szakmai tudásával és
emberséggel intézte az ügyfélként hozzá
forduló embertársai ügyes-bajos dolgait.
1978. március 1-jétôl Körmend Nagyközség Tanácsa VB Szakigazgatási Szervénél
elôadó, majd Körmend várossá válását követôen 1979 és 1983 között Körmend Város Tanácsa VB Szervezési és Jogi Osztályának osztályvezetôje, ezt követôen Celldömölk Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága
vb-titkára lett. A rendszerváltás után Celldömölk Város Önkormányzata megbízott,
majd kinevezett jegyzôje.
1991-ben a Köztársasági Megbízott Vas Megyei Területi Hivatala hivatalvezetôje,
majd a közigazgatási átszervezések nyomán 1995-tôl a Vas Megyei Közigazgatási Hivatal hivatalvezetôje, 2007 elejétôl az
év decemberéig a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Vas Megyei Ki-

Tömböly Tamás: Ars poetica
Volt egy álmom.
Volt egy csoda.
Volt egy hitem.
Nem feledem soha.
Lesz még hitem!
Lesz még hazám!
Lesz még házam!
Jó feleségem!
Talán néha eleségem!
Lesznek jó barátaim,
Lovaim és juhaim,
S egy kutyám, labrador
Fehérségén hó honol.
rendeltségének vezetôje. 2009. március
1-jétôl a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal Jogi és Humánpolitikai Osztályának
vezetôjeként dolgozott haláláig.
Dr. Tömböly Tamás közigazgatási életpályája során közremûködött jogszabálytervezetek véleményezésében, formálásában,
illetve részt vett az államigazgatási szervezetrendszer korszerûsítési elképzeléseinek elôkészítésében.
A köztisztviselôk jogállásáról szóló törvény
elfogadását követôen 1993-tól aktív közremûködôje volt oktatóként, vizsgáztatóként és tananyagfejlesztôként a közigaz-

Képzési és állásbörze a KMKK-ban
Augusztus 18-án a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban képzési
ajánlataikkal mutatkoztak be Vas megye
különbözô szervezetei. Az érdeklôdôk a
képzési formák lehetôségeirôl, induló
tanfolyamokról szerezhettek bôvebb információt a nap folyamán. A szervezetek
közül jelen volt többek között a Fény-Szoft
Kft., a Szombathelyi Regionális Képzô Központ, a Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara és más felnôttképzési szervezetek. A programot a Celldömölki
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása indította el, amelyben a mûvelôdési központ társszervezôként volt jelen, részben az intézmény kedvezô infrastruktúrájának köszönhetôen.
A rendezvényen köszöntôt mondott
Molnár Géza, a Mûködô paktum Kemenesalján projektmenedzsere, aki rávilágított az állásbörze által nyújtott lehe6

tôségre, miszerint a fiatalok, munkanélküliek a munkaügyi központok, és a civil szerveztek felkeresésén túl, a börze
segítségével is információt szerezhetnek
a felnôttképzés lehetôségeirôl és az állásajánlatokról.
A programot Pálné Horváth Mária, a mûvelôdési központ igazgatója nyitotta
meg, aki az életen át tartó tanulás jelentôségét emelte ki. Az intézmény is ezt az
elvet követi, mivel különbözô továbbképzéseknek, állásinterjúknak ad otthont, valamint kapcsolatban áll a Fény-Szoft tanodával, amely szervezet az egész Dunántúlt lefedi, így teremtve biztos elôrelépést
a magasabb szintû tudás felé. A jövôbeni pályázatok is az életen át tartó tanulás elvét tartják szem elôtt, melyeknek
célja a mûveltségbeli, tudásbeli esélyegyenlôség.
»VAJDA ZSUZSA

gatási alapvizsga és közigazgatási szakvizsga tanfolyamoknak.
Szakmai elgondolásai továbbfejlôdésében
jelentôs szerepet játszottak a közigazgatással szemben támasztott minôségbiztosítási követelmények, munkája eredményeként
az általa vezetett Vas Megyei Közigazgatási Hivatal 2006-ban „Magyar Közigazgatás
Minôség Díj” elismerésben részesült.
Dr. Tömböly Tamás a közigazgatás területén tevékenykedô vagy ahhoz kapcsolódó
szakmai szervezetekben is aktív szerepet
vállalt a közigazgatási tevékenység jobbá
tétele érdekében: tagja volt a Magyar Jogász Egyletnek, alelnöke az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága Állam- és Jogtudományi Bizottsága Közigazgatási Jogi
Szakbizottságának. 2006-ban újjászervezte a Magyar Közigazgatási Kar Vas Megyei
Tagozatát, amelynek vezetôje volt haláláig.
Több mint harminc évig a köz szolgálatában nagy szakmai tudással és elhivatottsággal, empátiával és mások problémái felé segítôkészséggel fordulva, csendes
szorgalomban – de az esetenkénti, tevékenységéhez és emberségéhez méltatlanul ôt érô támadások alkalmával is –, belsô vívódásokkal végezte munkáját közvetlen munkatársai, a vele kapcsolatban álló ügyfelek és társszervek megbecsülésétôl
övezve.
Dr. Tömböly Tamás utolsó percéig küzdve
súlyos betegségével 2009. augusztus 8-án
hunyt el Szombathelyen.

BÚCSÚ-ISTENTISZTELET
ALSÓSÁGON
Augusztus 23-án istentisztelet keretében vett búcsút Vetô István esperes az alsósági evangélikus gyülekezettôl. „Karácsony van – kezdte a prédikációt –, hiszen megtelt a templom!”
És folytatta az alapigével, melyet
jelmondatának is tekint, hiszen végigkíséri életútját: „Jézus Krisztus tegnap
és ma és mindörökké ugyanaz” (Zsidók 13,8–9). Nem könnyû ugyan az
elválás 17 év szolgálat után, de nyugodt szívvel engedi el a gyülekezet
kezét, hiszen tagjaik közül mindenki
tudja és teszi a dolgát.
Ezután Gyôri Elemér röviden ismertette a gyülekezet történetét, és
összefoglalta Vetô István alsósági tevékenységét.
»LA

UK_16

09/8/25

10:49 AM

Page 7

Új Kemenesalja » 2009. 08. 28.

» PORTRÉ

Elköszönés, nem búcsúzás
» B E S Z É L G E T É S

V E T Ô

Vetô István alsósági evangélikus lelkész
17 évnyi szolgálat után megválik Kemenesaljától és szeptember 1-jétôl Budapesten a cinkotai gyülekezet lelkésze lesz.
Bevallom, meglepett a hír. Sokszor beszélgettünk a 17 év során, sok riport is készült
a beszélgetésekrôl, és túlzás nélkül
mondhatom, sokan vagyunk, akik sajnáljuk Vetô István távozását. A köztünk lévô nyílt és ôszinte viszony jegyében természetes volt, hogy ezúttal is leülünk beszélgetni, válaszokat adni a miértre,
mérleget vonni a lassan múlttá és emlékké váló alsósági 17 évrôl.
» Nehéz, de megkerülhetetlen volt az elsô kérdés. Miért?
– Nagyon egyszerû a válasz. A cinkotai
egyházközségbôl vannak olyan fiatalok,
akiket megismertem korábban. Nem azért,
mert cinkotaiak, hanem azért, mert jó zenészek voltak, hallottam hírüket. Az ôrimagyarósdi zenei táborba meghívogattam
ôket, eljöttek, ismerôsöket hoztak, aztán
hazatértek. Amikor a cinkotai pályázat
megjelent az Evangélikus Életben, akkor én
különösebb módon nem reagáltam, legfeljebb ennyit, hogy megint egy pesti hely
megüresedik, majd kapnak rajta azok,
akik Pestre akarnak menni. Aztán nem sokkal késôbb egy odavaló barátom felhívott,
és megkérdezte: István, nem gondolkodtál azon, hogy elgyere Cinkotára? Szívesen
látnánk. Elmondtam, hogy nem gondolkodtam, de azt is megkérdeztem, miért rám
gondolnak. Azt válaszolta, hogy jó gyülekezetszervezô vagyok, fantasztikus hatással vagyok a fiatalokra, és így tovább.
– Honnan tudod? – kérdeztem újra. – A zenei táborból. Aki a zenészekkel így bánik,
mint te, az minden dolgában következetes, becsüli a tisztességesen dolgozó embereket, van ötlete, kreatív, sok mindenbe be tudja vonni az embereket. Persze
nem hagytam annyiban, és újra megkérdeztem, miért pont rám gondoltak. Elmondta, hogy eddigi lelkészük is nagyon
muzikális volt, sok mindent elvégzett, de
nyugdíjas korára lelassult, kicsit belefáradt
az addigi sok elvégzett munkába. Bizonyos
dolgokban megkövesedett a gondolkodása, nem tudta összetartani az ifjúságot, és
eléggé egyszemélyi vezetésûvé vált a
gyülekezet. Ôk arra számítanak, hogy a váltás majd egy másfajta stílust fog eredményezni. A fiatalok jól akarják érezni magukat a templomban, a közösségi rendezvényeken, és egy olyan stílus fog érvényesülni, amely számukra is megfelel.

I S T V Á N N A L

Mindezek után elgondolkodtam rajta, jóllehet a korábbi évek megkereséseit –
legutóbb Pápáról volt ilyen – mindig
visszautasítottam. Ezek a megkeresések arra voltak jók, hogy családommal lélekben
már végigjártuk, hogy mi lesz, ha elmegyünk, mit hagyunk itt, mik a nehézségek,
és ugyanakkor milyen örömök várhatnak
ránk. Ilyen elôzmények után, ezeket mérlegelve elég hamar eldöntöttük, hogy
beadom a pályázatomat, a miértre azonban a rövid válasz csak annyi: mert megszólítottak.
» Kilenc pályázó közül végül heten maradtak, majd ketten, és így az utolsó fordulóban lett meg a kinevezés. Tizenhét évnyi szolgálat óhatatlanul felveti a számvetés igényét. Mi az, ami emlékezetes, mi
az, amit jelképesen szólva elvisz magával
innen Alsóságról?
– Arcokat, élményeket, nagyon sokat.
A búcsúzás folyamatában most derült ki,
hogy mennyit jelentett egyes embereknek
az én szolgálatom. Viszont ezt sosem fejezték ki. Ez a kemenesaljai ember. Akivel
a legkeményebb vitáim voltak, akirôl cikket is írtam, és szeretném, ha megjelenne az Új Kemenesaljában, ôróla gondoltam
legkevésbé, hogy valamire is tart engem.
Állandóan kereste, és meg is találta a hibáimat, és állandóan fékezett a terveimben, elképzeléseimben. Majd, amikor
meghalt, a felesége elmondta, hogy utolsó szavaival két hozzá közel álló embert nevezett meg az egész világon. Engem és
Gyôri Elemért, aki az orvoshoz hordta élete utolsó szakaszában. Tizenhét év alatt ez
viszont nem derült ki, ezt soha nem mutatta ki irányomban.
» Marad Önben hiányérzet?
– Nagyon sok. A gyülekezet tagjainak
legnagyobb panasza ellenem, hogy nem
látogatok. A panasz így nem helyes, ezt
korrigálnám. Mert látogatok, de azok hiányolják ezt, ahova 17 év alatt nem jutottam el, vagy nem akkor, amikor ôk azt szerették volna. Úgy vélem, nem az volt a baj,
hogy sok feladatom volt, hanem az, hogy
sok olyant kellett ellátnom, ami nem az én
dolgom. A pénztár kezelésének szerteágazó munkája, adóbevallások, nyugdíjjárulékbevallások, számlák és így tovább. A pénztár átadásakor egy idô után az új pénztáros idôt kért, hogy ezt már neki írnia kell.
A fô probléma szerintem az, amit nem tudatosítottak magukban a híveim. A délelôttök elmennek a hittanórai készüléssel, majd
következnek a hittanórák, amikben én sokkal jobban elfáradok, mint egy „harc-

a 2007-es gyülekezetépítô napon

edzett” pedagógus. Egyre több idôt igényel
a felkészülés, a gyerekek lekötése. Persze
a délelôttbe még annak is be kellett férnie, hogy elfutottam a postára, és egyéb
teendôket elvégeztem. Most azért eljutottam oda – és ez is segített a döntésemben,
hogy elmegyek – hogy lecserélôdött a presbitérium, a vezetôség, egy tag maradt csak,
Józsa Ernô, mint örökös tiszteletbeli elnök.
Mindenki új ember, másként gondolkodik
már, mint amikor én idekerültem. A feladatok kiosztásakor hirtelen lettek emberek,
akik ezt vagy azt el tudják végezni. Az én
hibám volt a korábbiakban, amikor nem
tudtam azt mondani a feladatokra, hogy
csinálja más. A távozásomra egyébként sokan mondták, hogy sajnálják, de megértik a változtatást, megértik a döntésemet.
» Augusztus 23-án köszönt el, az Ön terminusát használom, mert azt mondta,
hogy búcsúzásról szó nincs.
– Így van. Gyôri Elemér felügyelô mondta a következôt nekem: eddig Fehér Károlyt
hívtuk a templomszentelési évfordulós
ünnepekre, most rajtad a sor.
»ROZMÁN LÁSZLÓ
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Latin zene – forró hangulat
A Cselekvô Összefogással Celldömölkért
Egyesület meghívására a havannai
éjszakák hangulatát megidézô La Sonora
Cubana együttes látogatott Celldömölkre
augusztus 17-én.
A hangulatos est kezdetén a szervezô
egyesület nevében Fehér László elnök
köszöntötte a világhírû együttest és
közönségét. A kubai zene a 60-as, 70-es
éveinek slágereit és a latinos hangulatot
idevarázsoló La Sonora Cubana együttes a 29.
Sárvári Nemzetközi Folklór Napok résztvevôjeként érkezett Magyarországra. A Cselekvô
Összefogással Celldömölkért Egyesület
meghívására pedig városunk közönsége is
megismerhette muzsikájukat egyórás koncert
keretében. Az együttes két világhírû szólistája,
a kubai 82 éves Mazacote Ochoa, és a 65
éves Maria Ochoa az afro-kubai zene
világában nôttek fel, és a mai napig felsôfokon
képviselik e zenei stílus gyökereit. A legen-

a kubai zenekar forró hangulatot teremtett a rendezvény téren

dának számító két énekest héttagú,
Brüsszelben élô zenekaruk kísérte hangszeren.
A vérpezsdítô kubai zene fáradhatatlan
lüktetését, különös ritmusvilágát közvetítô

Születésnapot ünnepelt a
Vulkán Gyógy- és Élményfürdô
Négy éve, szeptember 17-én nyitotta
meg kapuit a Vulkán Gyógy-és Élményfürdô.
A szervezôk idén augusztus 21-ére készítették elô a születésnapi partit. Az ünnepeltet az idôjárás is a kegyeibe fogadta, hiszen szikrázó napsütésben, több száz vendég ünnepelte a fürdôt. A mûsorban fellépett a sárvári Canona Band fúvószenekar
Vízi zene címû produkcióval, ôket követték
a Celldömölkön ismert és méltán elismert
Energy Dabaston fiatal táncosai. Az ünnepelt óriástortáján pontosan 6 órakor gyújtotta meg a négy gyertyát Fehér László,

Celldömölk Város polgármestere. A megközelítôleg 600 szelet torta kevesebb,
mint egy óra alatt elfogyott. Közben
Radányi Károly nosztalgia mûsorral kedveskedett a vendégeknek. Ezután idôsebbek
és fiatalok együtt énekelték az ABBA Sisters
formációval az ismert ABBA-slágereket. Igazi „beach-parti” hangulatban telt a születésnap: szárazon és vízen jól érezhette magát az ünneplô vendégsereg.
A Vulkán Gyógy-és Élményfürdô következô programja az augusztus 28-i éjszakai fürdôzés lesz.
»LILO

fotó: katona bernadett

koncert igazi latinos hangulatot lopott a
mûvelôdési központ elôtti térre a kellemes
augusztusi estében.
»REINER ANITA

A VASI VOLÁN
UTAZÓ KIÁLLÍTÁSA
Idén ünnepli hatvanéves jubileumát a Vasi Volán Zrt. Ez alkalomból
egy, a megye városait bejáró utazó
kiállítást hoztak létre, mely augusztus 18-án érkezett Celldömölkre, a
mûvelôdési központ elôtti térre.
Az évforduló apropóján a vállalat
munkatársai egy forgalomból kivont, csuklós autóbuszt alakítottak át
kiállítótérré. A jármûbôl az üléseket
kiszedték, és helyükre különféle relikviák kerültek, az ablakok belsô oldalára pedig számtalan fotódokumentum. Mint azt Magyar László, a
Vasi Volán Zrt. PR-menedzsere elmondta, a vállalat munkatársai által
összegyûjtött és megôrzött tárgyi és
írásos emlékek meglétének köszönhetô a kiállítás létrejötte.
A megye nyolc városát érintô mozgó kiállításon régi dokumentumokat,
relikviákat, egyenruhákat, forgalmista és kalauz karszalagokat, menetrendeket, menetjegyeket, jegylyukasztókat, valamint térképeket tekinthettek meg a Vasi Volán hat évtizedes múltja iránt érdeklôdôk.
»RA

vízi zene szólt a víz partján a fúvósok jóvoltából
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» PROGRAMAJÁNLÓ
• Szeptember 4. – 15.00 Requiem…
címmel kiállítás a II. világháború
kemenesaljai emlékeibôl, relikviáiból,
dokumentumaiból. A kiállítás szeptember 22-ig látogatható.
• Szeptember 12–13. – a celli búcsú
rendezvényei – kulturális és szórakoztató programok, vidámpark, kirakodó vásár.

KÁVÉZÓBAN
A MINISZTERREL
Kiss Péter társadalompolitikai miniszter lesz a vendége a Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület szeptember 4-i Egy csésze kávé mellett címû programjának. A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban fél
ötkor kezdôdô rendezvény házigazdájaként Fehér László, az egyesület elnöke és Lengyel László egyesületi tag
beszélget a politikussal, aki a közönség kéréseire is válaszol.

Hirdessen
az Új Kemenesaljában!
TELEFON:

70/338-9880

» MÛVELÔDÉS

A Soltis Lajos Színház
mozgásszínházi bemutatója
A Soltis Lajos Színház társulata egy új
mûfaj kipróbálásaként mozgásszínházi
elôadást vitt színre a közelmúltban. Az
Álomevôk címû produkció premierjét augusztus 21-én tartották a kamaraszínházban. A színház harmadéves stúdiósai kiegészülve a társulat több tagjával,
Deák Varga Rita vezetésével mozgásszínházi tréningsorozatot folytattak
mintegy tíz hónapon keresztül. Ebbôl a
közös munkából kristályosodott ki a szavak nélkül megelevenedô történet,
melynek fôszereplôje egy kislány, aki
bepillantást nyer lehetséges jövôbeli
életeibe. A darabról a rendezôt, Deák
Varga Ritát kérdeztük.
» Mi ihlette az Álomevôk színrevitelét?
– Kaptam egy kedves meghívást a Soltis
színház harmadéves stúdiósainak oktatására. Amikor elkezdtem velük foglalkozni,
felmértem, hogy milyen karakterek vannak köztük. Tudtam, hogy valamilyen tárgyat is át szeretnék alakítani, és beépíteni a darabba, így került utamba az elôadás
egyetlen díszleteként jelenlevô szekrény,
aminek a hátuljára vágattam egy ajtót. Aztán elkezdtünk dolgozni.
» Mennyi idôt vett igénybe a felkészülés?
– Az a lehetôség, hogy egy éven át taníthattam a stúdiósokat, sokat segített, hiszen
így rengeteg felkészítô gyakorlatot csinálhattunk. Egészen más volt ez, mint amikor
csupán néhány hét áll rendelkezésre. Itt nagyon szépen alakíthattam az embereket.

Figyelhettem a fejlôdésüket, és ahogy
fejlôdtek, aszerint alakultak a karakterek,
illetve, hogy ki mit fog csinálni.
» Mi a varázsa egy mozgásszínházi
elôadásnak?
– Nagyon fontos megtanulni, hogy bízzunk
a szívünkben, a mozdulatainkban, az érzéseinkben, és mindezek alapján kezdjünk
valamit egymással. Ezt szerettem volna
megtanítani, ezért készítettem egy ilyen
elôadást.
» Mi a darab üzenete?
– Higgyünk az álmainknak, merjük követni ôket, és felfedezni, hogy milyen új inspirációt adnak, milyen új utat mutatnak, és
az esetleges zsákutcák ellenére is merjük
bejárni ezeket az utakat, hiszen nagyon fontos dolgokat tanulhatunk menet közben is.
»REINER ANITA

Jubileumi Rák Fesztivál Kissomlyón
Idén immár 10. alkalommal került megrendezésre a Rák Fesztivál Kissomlyón, a Síkmosoly Egyesület szervezésében július
31-én és augusztus 1-jén. A széles zenei és
kulturális változatosságot nyújtó programokra az ország minden szegletébôl érkeztek
fiatalok és idôsebbek egyaránt.
A Fesztivál két napján szinte egymást értek
a programok, több helyszínen könynyûzenei koncertek, különbözô téma köré épített
elôadások, valamint kiállítás megnyitók
követték egymást. Pénteken a kora esti
órákban komolyzenei verses egyveleggel
kezdôdött a fesztivál a katolikus templomban, majd Ambrus Lajos író beszélt a borokról és a hegyrôl. Az este folyamán a kocsma illetve a kultúrház udvarán felállított színpadokon a Hetyei Underground, Gyurácz Zol-

tán, a Magic Cats Rockabilly Trió, a Latin
Spirit, a Moldva Express, valamint a Shanti
Ska Tones és a Craisy Daisy szolgáltatta a talpalávalót. A szombati nap is sok programmal köszöntött a fesztiválozókra, délelôtt a
kézmûvességé volt a fôszerep. A kultúrház
udvarán lehetett agyagozni, íjászkodni, de
az apróságokat szalmabálákból összeállított
ugrálóvár is várta. A délután folyamán veterán motorok felvonulása, civil kerekasztal
beszélgetés, és két kiállítás megnyitó is várta az érdeklôdôket, valamint egy elôadás a
magyar szôlészet-borászat történetérôl.
A délután folyamán újra a könnyûzene
vette át a fôszerepet, fellépett a Cry Baby,
a Slinky, a Floorakkusztik, a Club Era, majd
az FM zerO szórakoztatta a közönséget.
»CSÁGOLY SZILVIA

a veterán motorok szerelmesei is találhattak
maguknak látnivalót
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ABBA-slágerek sajátságos értelmezésben
– Ôsszel újra elôadjuk a Mamma miá!-t, és
mivel Helikonos év lesz, a tavaszi keszthelyi versenyre fogunk készülni. Nagyon sok tehetséges gyerek tanul a gimnáziumban, szeretném, ha minél többen eljutnának a versenyre hogy ott sikeresen bemutatkozhassanak. Ebben nagy segítséget kapok a
zeneiskola tanáraitól és a néptánccsoport vezetôitôl. Idei sikere volt gimnazista énekeseinknek, hogy az Országos Népdaléneklési Versenyen az országos döntôben Bérdi Réka ezüst, a Galagonya együttes arany minôsítést kapott.
»LA

Bérdiné Stipkovits Ildikó kétévente felkészíti a gyerekeket a Helikonra, ami igen komoly
megmérettetés a zenemûvészet területén,
ez volt a 2007/2008-as tanévben is. A közbeesô években mindig, így 2008/2009-ben
is keresett lehetôséget, hogy valamilyen színpadi zenés-táncos elôadással készüljenek a
maguk és a nézôk örömére. ABBA-slágerekre
esett a választásuk. Errôl, a sikerekrôl, a közösségformálásról beszélgettünk.
– Nos, volt már több elôadásunk, köztük musical, színdarab, játszottuk már az István, a
királyt, a Légy jó mindhalálig!-ot, a Valahol
Európában-t – ezek kész darabok voltak, de
rendeztem olyat is, amit én írtam. Ilyen volt
a Micsoda buli c. elôadás, ahol a gimnáziumban tanuló rockys táncosok is megmutathatták tudásukat. Tavaly nyáron nagy sikerrel játszották a Mamma mia! c. filmet a mozikban,
mely az ABBA együttes zenéjét használta fel.
A gyerekek számára nem volt ismeretlen a
zene, sôt nagyon szívesen fogadták az ötle-

tet, hogy mi is ABBA-slágerekre táncoljunk, de magát a történetet inkább a gyerekekre írtam át. Rengeteg segítséget kaptam tôlük a táncok terén, sok dekorációt is
maguk készítették. Szeretem hagyni ôket kibontakozni, hogy megmutathassák, mi minden rejtôzik bennük. Ez igazán közös munka volt, ezért is érezték nagyon a magukénak az elôadást. Október végére lettem kész
a szövegkönyvvel, október elején kezdtük a
dalokat próbálni. Elsôdleges célunk az volt,
hogy egy jó közösséget alkossunk. Összesen
körülbelül 50 gyerek szerepelt a mûsorban.
Elôször a Körmendi Ifjúsági Napokon mutattuk be, ahol nagy sikert arattunk vele. Nálunk májusban volt a bemutató, telt ház elôtt,
szintén nagy sikerrel játszottunk. Valószínû,
közrejátszott ebben az is, hogy sokszor
konkrét személyekre volt írva a szerep. Az
elôadásnak köszönhetôen többen jelezték,
hogy szívesen jönnének az énekkarba.
» Lesz-e ismétlése az elôadásnak?

RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRÁK
A VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Nagy érdeklôdést mutattak a Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat diákjai a nyár folyamán interneten meghirdetett történelemórák iránt.
Danka Adél igazgató elmondta, hogy a felsôs évfolyamosoknak szervezett foglalkozások meghatározott napokon a délelôtti órákban voltak. Legnagyobb számban a 7. és 8.
osztályosok jöttek el. Az iskola pedagógusa, Horváth Zoltán vezetésével az átlag 12
fôs csoportokban a gyerekek nem csak hallgatói, de aktív résztvevôi is voltak a foglalkozásoknak. Egy-egy témából alaposan felkészülve kiselôadásokat tartottak, kutatómunkát végeztek s ezek eredményeit egymás számára közzé tették. A szemléletes és
hangulatos órák többek között olyan témákat öleltek fel – korcsoportok szerint –, mint
például az Emberiség története, Átmenet az ókorból a középkorba, Mindennapi élet a
18-19. századi Európában, vagy Népi levelek az elsô világháborúból.
A foglalkozások olyan jól sikerültek, hogy az iskola vezetôje tervezi az órákat
más témakörökre is kiterjeszteni a következô nyáron. Az órák nemcsak felkeltik a tanulók érdeklôdését a történelem iránt, de jó elôkészítôi a 2009/2010-es
tanév tanulmányi versenyeinek is.
»TAKÁCS M. TÜNDE
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EREDMÉNYES NYELVTANULÁS ÉS NYELVTANÍTÁS
A nyári szünetben sem tétlenkedtek a
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola német nyelvet tanuló diákjai és az
ôket tanító pedagógusok. Az idén ötödik alkalommal szerveztek Ausztriában
anyanyelvi környezetben tábort a
gyermekeknek Markt Allhau/Buchschachen községben. A délelôtti kötött
foglalkozásokat, amelyeken a résztvevôk betekintést nyerhettek a német
anyanyelvû országok történelmébe
és hallhattak azok kulturális nevezetességeirôl, délután változatos programok
követték. Ebben az évben wellnesfürdôzés, természetjáró túrák, múzeumlátogatás és még sok más érdekes program várta a nyelvet tanuló diákokat. A tábor szervezôje Gaszak Gábor tanár úr volt, az ô munkáját
segítették Gaszak Gerdné és Szalai Tamásné.
A német nyelvet közel 100 millió embertársunk beszéli a világ minden részén. Iskoláinkban az angol mellett a
legfontosabb és legtöbbet választott
tantárgy a diákok részérôl. A Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában
évek óta azon munkálkodnak, hogy a
diákok ne csak a nyelvi versenyeken,
de a mindennapi életben is megállják
a helyüket, s a megszerzett tudást a
gyakorlatban is alkalmazni tudják.
Ezen kívül az alapfokú nyelvvizsga letételére is ösztönzik és felkészítik ôket.
A 2008/2009-es tanév végén hat tanuló tett B1 típusú nyelvvizsgát. Ennek
célja a középfokú nyelvvizsgához vezetô útra való felkészítés, mely napjainkban szinte elengedhetetlen feltétele mind a diploma megszerzésének,
mind pedig a munkába állásnak.
»TMT
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Mennyibe kerül a tanévkezdés?

»kérdez: reiner anita

»fotó: losoncz andrea

Berghoffer
Sándorné

Három iskolás korú gyermek
van a családban, így a tankönyvekért szerencsére nem
kell fizetnünk. A könyveken kívüli egyéb szükséges taneszközöket már korábban megvásároltuk. Minden sokba került, körülbelül 35-40 ezer forintot fizettünk ki eddig
összesen. Az általános iskolás
gyermekeim tanszerei is drágák voltak, nem beszélve a középiskoláséról. Iskolatáskát
például nem veszünk minden
évben, de így is sok a kifizetnivaló tanévkezdés elôtt, hiszen sajnos a taneszközök terén is tapasztalható a drágulás.

Vinczéné
Komáromi
Rita

Másodikos és hatodikos általános iskolás gyermekeim vannak, és egy végzôs egyetemista. Amikor már minden szükséges dolgot megveszünk,
olyankor mindig összeszámolom a tanév elôtti kiadásokat.
Idén biztos, hogy belekerül
százezer forintba is. Egyik gyermekem tartósan beteg, így
az ô tankönyvei ingyen vannak, az egyetemi jegyzetekre
pedig minimális támogatás
van, ezek egy kis könnyebbséget jelentenek. Egyébként tapasztalható, hogy tavalyhoz
viszonyítva minden többe kerül az iskolakezdés terén is.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT

A fiam most kezdi majd a középiskolai tanulmányait. Biztos, hogy lényegesen többe
fog kerülni a tanévkezdés,
mint eddig. A tankönyvek listáját már megküldték, ez
több, mint harmincezer forintot tesz ki. A könyveken túl a
füzetek és egyebek beszerzését augusztus elején megkezdtük. Több helyen körülnéztem, és szerencsére sikerült minôségi eszközöket jó
áron kapni. Így is eddig már
körülbelül hetvenezer forintot
költöttünk. A kollégiumi díj és
az egyéb kiadások még
ezután jönnek.

Dr. Mesterházy Zsuzsanna
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Nagy János
Dr. Kiss Imre
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Palatka János
Dr. Nagy János
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Márton Katalin
Dr. kassas m. khaled
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Palatka János
Dr. Mojzes Szonja
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Schrott Olga
Dr. Nagy János
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kiss Imre
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Kovács Larisza
Dr. Schrott Olga
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Kovács Zoltán

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

Egyik gyermekem most megy
gimnáziumba, a másik harmadéves egyetemista lesz. Igaz
a mondás, hogy kis gyerek kis
gond, nagy gyerek nagy gond.
Az eddig beszerzett ruhanemûk, cipôk, füzetek, taneszközök ára már megközelíti a hetvenezer forintot. A könyvek
pedig még csak ezután jönnek
majd. Az egyetemi szakkönyvek, jegyzetek sokba fognak kerülni, és a kollégiumi elhelyezés
sem lesz olcsó. A taneszközöket
egyébként hipermarketekben
szerezzük be, sok dologhoz lényegesen olcsóbban lehet hozzá jutni.

» Ügyeletes gyógyszertárak

2009. SZEPTEMBER KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

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

Maráczi
Sándorné

Pungorné
Horváth
Gabriella

2009. SZEPTEMBER

Celli Szent Márton
Kiscelli
Csontváry

Sági u. 3.
Kossuth L. u. 12.
Széchenyi u. 5.

Tel.: 95-420-333
Tel.: 95-420-169
Tel.: 95-420-018

DÁTUM

GYÓGYSZERTÁR NEVE

ÜGYELETI IDÔ

szeptember 1.
szeptember 2.
szeptember 3.
szeptember 4.
szeptember 5.
szeptember 6.
szeptember 7.
szeptember 8.
szeptember 9.
szeptember 10.
szeptember 11.
szeptember 12.
szeptember 13.
szeptember 14.
szeptember 15.
szeptember 16.
szeptember 17.
szeptember 18.
szeptember 19.
szeptember 20.
szeptember 21.
szeptember 22.
szeptember 23.
szeptember 24.
szeptember 25.
szeptember 26.
szeptember 27.
szeptember 28.
szeptember 29.
szeptember 30.

Celli Szent Márton
Kiscelli
Celli Szent Márton
Kiscelli
Kiscelli
Kiscelli
Csontváry
Csontváry
Csontváry
Csontváry
Csontváry
Csontváry
Csontváry
Celli Szent Márton
Kiscelli
Celli Szent Márton
Kiscelli
Celli Szent Márton
Celli Szent Márton
Celli Szent Márton
Kiscelli
Celli Szent Márton
Kiscelli
Celli Szent Márton
Kiscelli
Kiscelli
Kiscelli
Csontváry
Csontváry
Csontváry

17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
12.00–8.00
8.00–7.00
17.00–7.30
17.00–7.30
17.00–7.30
17.00–7.30
17.00–7.30
12.00–8.00
8.00–7.30
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
12.00–8.00
8.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
12.00–8.00
8.00–7.00
17.00–7.30
17.00–7.30
17.00–7.30
11
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Egy félbemaradt karrier története
»EGERSZEGINÉ TREIBER ZITA MESÉL ATLÉTA-MÚLTJÁRÓL
A Magyar Atlétikai Szövetség ma is a legjobb országos eredmények sorában jegyzi
az 1979. július 29-én elért eredményt,
melyet a Haladás VSE lánycsapata ért el
4x400 méteres váltófutásban. Máig nem
döntötték meg. A csapat tagja volt az alsósági illetôségû Treiber Zita is. Ennek harminc
éve. Ebbôl az alkalomból kerestük fel és beszélgettünk a múltról, emlékekrôl, sportról.
Elôkerülnek a féltve ôrzött dokumentumok
és tárgyak: a 30 éves, még a nagymama által kivágott Vas Népe-cikkek, fotók, serlegek,
érmek, emléklapok, a futócipôk. Mesélnek
a tárgyak, mesél róluk Zita – mindennek története van. A futócipôknek is: az elsô márkás futócipôt használtan vásárolta meg az
egyik finn sportolótól a hónapokon át összegyûjtött ún. kalória-pénzen. És ôriz egy újságból kivágott verset is, melyet verseny elôtt
edzôjétôl kapott, a címe: Mielôtt elindulsz,
és a következôképpen folytatódik: ne felejtsd
berakni / térképed, könyved, / szoknyád, hálóinged / s egyéb személyes / jellegû apróbb / ingóságaid mellé: várakozásomat.
Aláírás tollal: Gyula bá.
» Komoly sportolói karrier állt elôtted. Hogyan is kezdôdött?
Még általános iskolás koromban Völgyi Laci
bácsi indított el az atlétikában. Minden évben
felkészített, versenyekre vitt. Az általános iskola befejezése után óvónôképzôbe szerettem volna felvételt nyerni, de akkor indították a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium
sporttagozatát a Haladás VSE-vel karöltve, és
azt mondták, ott a helyem. Így kerültem a
megye legjobb gimnáziumába. Simon Gyula bácsi lett az edzôm, lelkiismeretesen
minden edzésen velem volt, a versenyeken
buzdított. 14-szeres ifjúsági és utánpótlás válogatott, sokszoros magyar bajnok voltam.
1979-ben az Országos Középiskolás Bajnokságon 55,03-at futottam 400 m-en, mellyel
új országos csúcsot állítottam fel és vezettem
a Magyar Ifjúsági ranglistát. Ezért az eredményért a Magyar Atlétikai Szövetség és az Oktatási Minisztérium különdíját kaptam. Két alkalommal nyertem el a Vas Megye Tanácsa
Mûvelôdési és Sport Osztálya által kiadott „Jó
tanuló, jó sportoló” elismerést. Elkerülni Alsóságról, és ilyen eredményeket elérni – nem
mindennapi érzés volt. A szüleim nagyon
büszkék voltak rám.
» Az eredmények azonban lemondással is
jártak…
– Igen. Amíg a barátnôim nyaranta itthon pihentek, szórakoztak, én reggel felültem a vonatra, elmentem edzésre, Szombathelyre és
jöttem haza. Ez nap mint nap így ment. Rengeteg lemondással járt, hogy ilyen eredmé12

nyeket tudjak elérni. Diszkó, szórakozás
szóba sem jöhetett. Minden hétvégén versenyen voltunk, kemény felkészülések voltak, volt úgy, hogy annyira fáradt voltam,
hogy igencsak össze kellett szednem magam,
hogy el tudjak indulni. Nagyon kemény edzôtáborokban készültünk fel a nemzetközi
versenyekre. Mégis úgy érzem, megérte, hiszen nagyon megerôsödtem a sport által. Hi-

hetetlen akaraterôt adott, kitartást, önállóságot. Messze voltam a szülôi háztól, hiszen
volt úgy, hogy havonta csak egyszer tudtam
hazajönni. A másik viszont, hogy eredményeket értem el. Az utcán megállítottak, gratuláltak. Az is pluszt jelentett, hogy olyan helyekre jutottam el, ahová 16–17 éves koromban biztosan nem tudtam volna. Magyarországot bejártam. Külföldre is a sport által
jutottam el.
» Nemcsak az utazás motivált…
– Volt egy álmom, mégpedig címeres mezben versenyezni, és a hazámat képviselni,
ez lebegett elôttem a kemény edzéseken,
ez adott erôt. Nagyon vágytam rá és sikerült, kimondhatatlan érzés volt, hogy érezhettem, a hazámat képviselem. Amikor itthon volt nemzetközi verseny, és a szurkolók
bekiabáltak, „Hajrá, magyarok!”, hatalmas
erôvel töltött fel.
» Az életed mégis másképp alakult. Ma már
nem foglalkozol aktívan sporttal.
– Sajnos, rosszkor történt egy váltás, ami
visszavetett. Egy darabig még edzôsködtem
itthon, amíg volt atlétikai szakosztály, ma pedig már csak a tévés közvetítéseket nézem,
és gondolatban átélem a korábbi versenyeket.
»LOSONCZ ANDREA

A Celldömölki VSE-Mávépcell-Wewalka extraligás asztalitenisz
csapatának 2009/2010. ôszi szezon sorsolása:
1. 09.09.04. 17.00 CVSE-MÁVÉPCELL-Wewalka I. – Szuperinfo-Restart CVSE I.
2. 09.09.12. 11.00 Félegyházi ASI I. – CVSE-MÁVÉPCELL-Wewalka I.
3. 09.10.02. 17.00 CVSE-MÁVÉPCELL-Wewalka I. – Büki TK
4. 09.10.24. 11.00 Békési TE I. – CVSE-MÁVÉPCELL-Wewalka I.
5. 09.11.13. 17.00 CVSE-MÁVÉPCELL-Wewalka I. – Jászkun Volán SC I.
6. 09.11.21. 11.00 WINK AC Vörsas Kft. – CVSE-MÁVÉPCELL-Wewalka I.
7. 09.11.27. 17.00 CVSE-MÁVÉPCELL-Wewalka I. – Szegedi AC I.
8. 09.12.05. 11.00 PTE-PEAC-A.A.M. I. – CVSE-MÁVÉPCELL-Wewalka I.
9. 09.12.11. 17.00 CVSE-MÁVÉPCELL-Wewalka I. – Lombard AC
A Férfi Klubcsapatok Szuperligájának sorsolása:
„B” csoport: 1. El Nino Praha 1 (CZE) • 2. CVSE-MÁVÉPCELL (4. kiemelt)
3. Holic (SVK) • 4. Kema Puconci (SLO)
Szeptember 22.
Szeptember 29.
Október 6.
Október 13.
November 10.
December 1.

Holic – CVSE Celldömölk
Puconci – CVSE Celldömölk
CVSE Celldömölk – El Nino Praha 1
CVSE Celldömölk – Holic
CVSE Celldömölk – Puconci
El Nino Praha 1 – CVSE Celldömölk

A csoport elsô és második helyezett csapatai jutnak a felsôházba (1–6.
hely), a harmadik és negyedik helyezett csapatok az alsóházban a 7–12.
helyekért játszanak. Az „A” és „B” csoportok elsô helyén végzô csapatai
a felsôházban erônyerôk lesznek, tehát egybôl az elôdöntôbe kerülnek,
ugyanennek a két csoportnak a 3. helyezettjei az alsóházban lesznek
erônyerôk.
»CSUKA L.
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Ha nincs gól, nincs pont
Celldömölki VSE – Lipót 0-1 (0-1)
Celldömölk, 400 nézô NB III-as labdarúgó
mérkôzés Bakony-csoport, 1. forduló 2009. augusztus 15.
Vezette: Keszthelyi Tamás (Tálos Judit, Fülöp Zoltán).
Celldömölk: Tóth J. – Szilágyi, Kazári B., Borsos,
Györkös – Sebestyén R. (Gyôrvári 46. p.),
Babics, Süle (Gaál 76. p.), ifj.Csákvári (Baranyai
78. p.) – Németh J., Kocsis. Edzô: Csákvári Zsolt.
Lipót: Deli – Ásványi, FAJKUSZ, Töltösi, Geri – Dömötör (Visy 64. p.), Dombi, LAPPINTS,
Gollovitzer (Burkus 92. p.) – Krén (Wágenhoffer
46. p.), Gál. Edzô: Gunyhó Ferenc.
Góllövô: Fajkusz László (35. p.).
Bük – Celldömölki VSE 1-1 (0-0)
Bük, 100 nézô NB III-as labdarúgó mérkôzés
Bakony-csoport 2. forduló. 2009. augusztus 23.
Vezette: Hofbauer Dávid (Bede Tamás, Horváth
Zoltán).
Bük: Pikács – Németh V., Feigl, Máté, Mester
– Kander, Balikó, Szabó B. (Szabó P. 83. p.),
Topor (Kocsis Cs. 68. p.) – Molnár T., Farkas (Molnár E. 71. p.). Edzô: Szabó Bálint.
Celldömölk: Tóth J. – Kovács K., Borsos, Györkös,
Sebestyén R. – Szilágyi (Baranyai Zs. 46. p.),
Babics (Süle 46. p.), Gyôrvári, KOCSIS T. – ifj.
Csákvári, Németh J. Edzô: Csákvári Zsolt.
Góllövôk: Borsos (öngól 58. p.), illetve Gyôrvári (76. p.).
Szép számú közönség várta a megfiatalított
celli együttes bemutatkozását és a vereség ellenére tapssal búcsúztatta a közönség a levonuló játékosokat. Sajnálatos, hogy pont a mezôny várhatóan egyik legerôsebb együttese
ellen kellett debütálni, de hát teher alatt nô
a pálma. Mezônyben egyenrangú volt a két
csapat, a kapura azonban nem volt veszélyes
a Cell. Sok játékos sokat futott, de túlbiztosí-

A Celldömölki
VSE –
Mávépcell
NBII-es nôi
kézilabda
csapatának
2009/2010.
ôszi
sorsolása

01. 2009. 09. 13. 11.00
02. 2009. 09. 19. 17.30
03. 2009. 10. 03. 17.30
04. 2009. 10. 10. 14.00
05. 2009. 10. 17. 17.30
06. 2009. 10. 25. 14.30
07. 2009. 10. 31. 17.30
08. 2009. 11. 07. 14.00
09. 2009. 11. 14. 17.00
10. 2009. 11. 22. 18.00
11. 2009. 11. 28. 17.00

tották a védekezést, ezért nem értek oda az
ellenfél kapujához. A mérkôzést a rutinos
Fajkusz László döntötte el, aki egy sarokrúgáskor megelôzve védôjét a kapu jobb alsó sarkába fejelte a labdát. Bükön fordult a helyzet,
hisz az idegenbeli szereplés ellenére a Cell volt
az esélyesebb. Ha pontozásra játszanák a focit, akkor kb. 4-1 körüli arányban kellett volna nyernie az együttesnek, de mint tudjuk, gólra játsszák még mindig ezt a játékot. Ugyan
rúgtunk hármat, egyet a játékvezetô nem adott
meg (nem biztos, hogy igaza volt), egyet a saját kapunkba, talán az egyetlen büki veszélyes
helyzetet követôen, egyet pedig végre az ellenfél kapujába. A mindent egy lapra feltevô
idôszakban Kocsis Tamás iramodott meg,
szinte a félvonaltól a büki kapu felé, mire beért
a 16-oson belülre már hárman követték és birkózták le. A megítélt 11-est Gyôrvári elôszörre a kapusba rúgta, majd a kipattanót már a
hálóba. Az elsô meccsen döntetlent, a második meccsen gyôzelmet szalasztott el a gárda, de érzôdik, hogy az utóbbi évek legjobb
csapata van kialakulóban, egy kis szerencsével, egy kis higgadtsággal ez a számszerû eredményben is meg fog mutatkozni, reméljük
nem utóbb. A következô két mérkôzés
mindenesetre nem lesz sétagalopp (melyik
az?): hazai pályán augusztus 29-én 17.00-kor
az a Sopron lesz a vendég, aki az Integral-DAC
égisze alatt az NB II-ben próbált elindulni Alpokalja néven, de a nevezését nem fogadták
be, most a pályán szeretnének bizonyítani és
feljutni a szezon végén. Utána a 4. fordulóban
Szombathelyre látogat az együttes szeptember 6-án 17.00-kor az örök ellenfél, a Haladás
otthonába. Remélem, következô számunkban
a „Gólok és pontok” címet tudom adni beszámolónknak, addig is nézzék meg élôben is a
meccseket. Hajrá CVSE!
Sárvári Kinizsi SE – CVSE-MÁVÉPCELL
CVSE-MÁVÉPCELL – Gyôri Audi ETO KC III.
CVSE-MÁVÉPCELL – Alsóörsi SE
Gyôrújbarát Kaps-Vill KSC – CVSE-MÁVÉPCELL
CVSE-MÁVÉPCELL – SZESE Gyôr
Móri KSC – CVSE-MÁVÉPCELL
CVSE-MÁVÉPCELL – DR LUPO Büki TK
Hévíz SK – CVSE-MÁVÉPCELL
CVSE-MÁVÉPCELL – MOGAAC DSE
Kinizsi Bank Tapolca VSE – CVSE-MÁVÉPCELL
CVSE-MÁVÉPCELL – Komáromi AC

FOCI MINDEN SZINTEN
A hétközi kupaszereplést követôen augusztus 23-án megkezdôdött a pontgyûjtés
a megyei III. osztály Sárvári csoportjában is.
Egy tucat csapat nevezett a küzdelemsorozatba, ahol a tavalyi bajnok Egyházashetye
vállalta az egy osztállyal feljebb való szereplést, helyére a Káld lépett be. A többi
együttes már tavalyról is ismerheti egymást,
ebben az osztályban játszik a Sárvári Kinizsi, az Ikervár, Mesteri, Hosszúpereszteg,
Ostffyasszonyfa, Nemeskocs, Boba, Szergény, Simaság, Alsóság és Izsákfa. Az ô kettejük „örökrangadójára” rögtön a 2. fordulóban, augusztus 30-án sor kerül 15.00-kor
az Alsóság pályaválasztásával. Az elôzetes
esélylatolgatás szerint az Izsákfa dobogóra esélyes együttes idén is, míg az Alsóság
várhatóan erôs középcsapat lesz. Az elsô fordulóban ehhez mérten kezdték is a bajnokságot, az Izsákfa hazai pályán 2–1-re, sok
helyzetet kihagyva verte a Mesteri együttesét, a ságiak pedig Nemeskocsról hozták
el a három pontot nagyon magabiztos
6–2-es gyôzelemmel.
12–12 csapat küzd idén a Bakony-csoport
U19-es és U16-os korosztályos bajnokságában is. A kör és a sorsolás (ellentétes pályaválasztással) megegyezik a felnôtt csapatéval, azzal az eltéréssel, hogy a két NB I-es
klub (Haladás, Pápa) fiataljai nem ebben a
körben versenyeznek. Az elsô fordulóban
több csapat élt a halasztás lehetôségével, így
a Lipót elleni meccseket majd csak októberben játsszák le együtteseink. A második forduló meccsei lettek tehát a 2009–10-es bajnokság nyitó meccsei, mégpedig hazai pályán a Bük csapatai ellen. Az U19 Szentgyörgyi József vezetésével (akinek e
hasábokon keresztül is gratulálunk városi kitüntetése alkalmából) nehéz helyzetben lesz
idén, hisz jó néhány játékosa felkerült az elsô osztályú keretbe. Az elsô csatát (fôleg az
elsô félidôt) el is vesztettük, 2–1-re nyert a
Bük, szépítô találatunkat Hideg Ádám jegyezte, tavaly a Cell a hetedik, a Bük a nyolcadik helyen végzett. Az U16 bemutatkozása
Sebestyén Attila vezetésével már sikeresebb
volt, az eredmény szám szerint megegyezett az elôbbivel, csak itt a Cell javára, Marsai Milán és Szemenyei Máté góljaival
nyert a tavalyi negyedik helyezett a tavalyi hetedik ellen.
»DOTTO

Új

I M P R E S S Z U M

»Kemenesalja

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

felelôs kiadó: Bakó István • felelôs szerkesztô: Györéné Losoncz Andrea • szerkesztôség: Csuka László,

Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula, Major Tamás (fotó), Reiner Anita, Rozmán László, Takács
Mária, Horváth Lajos (örökös tag) • hirdetésszervezô: Nagy Antal (06 70/338-9880) • szerkesztôség: 9500
Celldömölk, Szentháromság tér 1. Telefon: 95/525-810 • E-mail: ujkemenesalja@ freemail.hu; ujkemenesalja@gmail.com • lapterv: Horváth Attila • nyomda: Antók Nyomda Celldömölk • ISSN 0865-1175
• Lapzárta: minden páratlan hét péntek • Elôfizetés vidékre: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy
hónapra 170 Ft.
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Hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja
a tulajdonában lévô alábbi ingatlanait:
• Celldömölk, Zalka u. 56. I/3. szám alatti 75 m2 nagyságú, 2+2
félszobás társasházi öröklakás és 16 m2 nagyságú garázs a társasház
tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulajdoni
hányaddal együtt.
A lakás eladási ára: 12.000.000 Ft
A garázs eladási ára: 1.520.000 Ft
• Celldömölk, Temesvár u. 8. szám alatti, 1156 m2 nagyságú volt
Mentôállomás ingatlana.
Eladási ár: 14.500.000 Ft
• Celldömölk, Vasvári Pál u. 6/a. szám alatti 19 m2 nagyságú garázs.
Eladási ár: 1.710.000 Ft
• Celldömölk, Sági u. 111. fsz. 2. sz. alatti 59 m2 nagyságú, egyéb
épület megnevezésû, korábban a posta által használt épületrészt,
a társasház tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei
tulajdoni hányaddal együtt.
Eladási ára: 7.375.000 Ft
Az ingatlanok megtekinthetôek: telefonon történô elôzetes
egyeztetés alapján munkanapokon 8–16 óráig.
További felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyonkezelôjénél
a 95/525-813-as telefonon kapható.

ANYAKÖNYVI HÍREK
CELLDÖMÖLK
Házasságkötés: Toronyi Norbert Lajos és Hencz Barbara, Takács
Péter és Sándor Veronika, Illés János és Nagy Márta, Aradi
Attila és Kovács Katalin, Nagy András és Varga Katalin,
Heipter Károly és Szakál Szilvia, Horváth Szabolcs és
Kovács Bernadett, Bujtor Csaba és Szakos Veronika.
Születés: Nagy István és Fekete Renáta fia: István, Kulman
Ferenc és Páli Bernadett leánya: Aliz, Tóth Ferenc Gábor és
Németh Aliz fia: Botond, Szabó Ernô és Szabó Veronika
leánya: Réka, Szabó Endre Péter és Kovács Bernadett Ibolya
leánya: Réka, Nagy Roland és Gombás Zsuzsanna leánya:
Szimonetta Iza.
Halálozás: Tóth Géza, Antal Tiborné sz. Somogyi Irén, Murai
Gáborné sz. Mészáros Erzsébet, Kovács Sándorné sz. Kiss
Márta, Rába Sándorné sz. Rózsa Anna, Rosta Sándorné sz.
Horváth Irén, Bakó Józsefné sz. Baj Ágnes, Kiss Kálmánné
sz. Halász Ilona, Tóth Sándor.
MERSEVÁT: Házasságkötés: Gyôrvári Gábor és Nagy Viktória.
Születés: Csillag Balázs és Katona Tünde leánya: Anna Eperke.
BOBA: Halálozás: Horváth Józsefné sz. Cseke Rozália.
EGYHÁZASHETYE: Halálozás: Péntek László.
JÁNOSHÁZA: Születés: Berke László és Piller Beáta fia: Bálint.
MESTERI: Halálozás: Lakics Józsefné sz. Stránczli Anna.
NAGYSIMONYI: Halálozás: Takács Mihályné sz. Hajsza Erzsébet.
NEMESKERESZTÚR: Születés: Fodor Tamás és Szabó Bernadett
leánya: Nóra. Halálozás: Marton Lajos József.
OSTFFYASSZONYFA: Születés: Gaál Sándor és Huszár Anita fia:
Gergely.
TOKORCS: Születés: Nádasdy Szabolcs és Szabó Katalin fia: Zalán.
VÖNÖCK: Születés: Kutasi Zoltán és Horváth Barbara fia: Zoltán.
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Celldömölk Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet
a Kemenesaljai Egyesített Kórház
igazgató munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idôtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– közgazdaságtudományi, állam- és jogtudományi, orvostudományi egyetemi végzettség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
– magyar állampolgárság, büntetlen elôélet, cselekvôképesség.
A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
– egészségügyi szakmenedzseri végzettség,
– közgazdász végzettség, 3 éves vezetôi tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintû szervezôképesség.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: A munkakör legkorábban 2009. október 1. napjától tölthetô be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 21.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak Celldömölk Város Önkormányzata címére történô megküldésével (9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplô azonosító számot: C/27077/0/2009, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beadott pályázatok elôzetes szûrése. Szakmai bizottság
véleményezése. Képviselô-testület döntése.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 30.
A pályázat kiírója a pályázat érvénytelenítésének a jogát
fenntartja.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Falusiné Magyar Csilla nyújt, a 95/525-816-os telefonszámon.
A munkáltatóval, és a pályázattal kapcsolatban további információt a www.celldomolk.hu honlapon szerezhet.

TANÉVNYITÓK RENDJE
• Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat 2009. szeptember 1-jén reggel 8 órakor az
alsós épület udvarán.
• Alsósági Tagiskola 2009. szeptember 1-jén reggel 8 órakor.
• Kenyeri Tagiskola 2009. szeptember 1-jén reggel 8 órakor.
• Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 2009. augusztus
31-én délután 17 óra.
• Berzsenyi Dániel Gimnázium 2009. szeptember 1-jén reggel
7 óra 50 perckor.
• Celldömölk Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola 2009.
szeptember 1-jén reggel 8 óra.
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KEDVES HÁZIASSZONYOK ÉS
SÜTNI-FÔZNI SZERETÔ FÉRFIAK!
Bizonyára mindenkinek van a konyhaszekrény fiókjában
féltve ôrzött, nagymamától örökölt, kézzel írt receptes
füzete, amely az évek során talán tovább bôvült. Hálásak lennénk Önöknek, ha ezt megosztanák velünk, hogy
ezt közkinccsé tehessük.
Szándékunkban áll egy olyan

szakácskönyv összeállítása,
amely az Önök által beküldött recepteket tartalmazza.

Celldömölk központjában
az Átrium Házban igényesen
kialakított 36 m2-es üzlethelyiség
ár alatt KIADÓ!

Fodrászatnak, természetgyógyásznak,
kozmetikusnak,
rendelônek is alkalmas kialakítással!

Tel.: 06 20/912-0796

Jelentkezésüket, receptjeiket a következô címre várjuk:
Új Kemenesalja szerkesztôsége, Szentháromság tér 1.,
9500 Celldömölk, e-mail cím: ujkemenesalja@freemail.hu. Bôvebb információ a 06-70/335-4109-es telefonszámon kapható.

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.

Nézzen be hozzánk –
megéri!
Vásárolhat, utazhat, iskolakezdésre készülhet… a Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet kedvezményes hitelébôl. (Maximális összeg: 2 millió Ft.)

Akciónk 2009. augusztus 3-tól szeptember 15-ig tart.
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Répcelak, Petôfi S. u. 50. • Tel.: 95/588-666, 588-667
Celldömölk I., Kossuth L. u. 18.
/fax: 95/420-035

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

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

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

☎
☎

☎
☎

Kis bank – nagy lehetôségek!
THM: 17,54%
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Adri & Ka.
FEHÉRNEMÛ ÜZLET
Celldömölk, Széchenyi u. 8.

J. PRESS AKCIÓ!
Egyes J. Press termékeink
jelentôs kedvezménnyel
kaphatók az üzletünkben
a készlet erejéig!
A strandidô és ezzel együtt
a fürdôruha akciónk tovább
folytatódik!
Most kedvezményesen
megveheti az új fürdôruháját,
amire régóta vágyott!
Minden nôi, férfi és gyermek
fürdôruhánkat

20–30–40%
kedvezménnyel kínálunk
továbbra is a készlet erejéig!

