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TANKOLJON MINDIG
OLCSÓBBAN!

A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 
95-ös, E 85-ös benzin és diesel üzemanyagok 

valamint autógáz LPG egész évben 
kedvezményes áron!

2009-ben is szeretettel állunk minden gépjár-
mûtulajdonos 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

Lepje meg családját, barátait 
szilveszteri belépôvel!
Ünnepi díszítéssel megvásárolható 
a Vasvirág Hotel
recepcióján!

Teakedvelô szeretteinek
ajándékcsomagok 
szálas teából és eredeti belga
forró csokoládéból.

Caffé Löli
Utalványok szolgáltatás-tartamtól 

függôen már 1.000 Ft-tól vásárolhatók 

a fürdô recepcióján.

Szépségutalványok igény szerint
karácsonyi díszcsomagolásban.

Kelemen Krisztina
K O Z M E T I K A

Celldömölk, Vasvári Pál u. 10/B.
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„Minden ember a maga sorsának kovácsa”
– velôs és kemény ez a szállóige, amely gon-
dolkodásra ösztönözhet bennünket. Mert
vannak sorsok: könnyebbek, nehezebbek,
vannak embert próbálóak, melyekrôl nem is
tudjuk, hogyan lehet elviselni… Az nem le-
het, hogy valaki ilyen nehéz sorsot vá-
lasszon magának. Továbbgondolva a szálló-
ige értelmét: talán születésünkkor mind-
annyian kapunk egy sorsot – ki könnyebbet,
ki nehezebbet, és az életünk folyamán ránk
van bízva, mit kezdünk vele, tudunk-e élni
adott körülmények között a lehetôségeink-
kel, tudjuk-e kamatoztatni, jobbra fordítani.
És mi a helyzet a fogyatékossággal élôkkel?
A társadalom legkiszolgáltatottabb rétege mi-
lyen lehetôségeket kap? Kap egyáltalán le-
hetôséget?  Talán sokan legyintenek ezekre
a kérdésekre, visszakérdeznek: no, de hány

A Kemenesaljai Egyesített Kórháznak hosszú
idô után sikerült rentábilissá tenni a mûkö-
dését: csökkent a kedvezôtlen elosztás
miatt felhalmozódott adósságállomány.
November 1-jétôl azonban ismét kedvezôt-
lenebbre változott az egészségügy állami
támogatása. Újra visszahozták az ún. tel-
jesítmény volumenkorlát-finanszírozást.

» Hogyan érinti ez a kórházat? – kérdeztük
dr. Farkas Péter Imre igazgatót.
– Ez azt jelenti, hogy a biztosító intézményen-
ként közölte, hogy mekkora az a teljesít-
mény, amit megfinanszíroz, az ezen felül fo-
gadott betegeinket gyakorlatilag ingyen
kezeljük. Az a pénzeszköz, amit a biztosító
megállapított, sajnos nem elegendô: olyan
65–70%-ban fedi a költségeinket. Októberig
ez úgy mûködött, hogy volt egy meghatá-
rozott keret, amit teljes összegben kifizetett
a biztosító, de amit e fölött teljesítettünk, azt
is bizonyos százalékban állta. Novembertôl
ez utóbbi szûnt meg. A megállapított rész fe-
lett a biztosító semmit sem fizet. E mellett
az összeg mellett a krónikus osztályaink na-
pidíjat kapnak, ugyanakkor van némi saját
bevételünk is, és a fenntartótól kapott támo-
gatás szolgálja még az életben maradásun-
kat – ebbôl kell gazdálkodnunk. Konkrétan:
a járóbeteg-ellátásban havonta átlagban
kb. 11 millió pont jön össze, ebbôl a bizto-
sító mostantól hatmilliót hajlandó kifizetni.
Ez azt jelenti, hogy amit a hatmillió pont fe-
lett teljesítünk, az a kórháznak pénzbe ke-
rül, a biztosító viszont nem fizeti. Ezért
nincs más választásunk, a környezô intézmé-
nyekhez hasonlóan egy nagyon szigorú

elôjegyzési rendet kell bevezetnünk. A há-
ziorvosok a betegeik számára elôjegyzést kell,
hogy kérjenek a rendelôintézetbe. Ezzel az
is velejár, hogy növekedni fog a várakozá-
si idô. Ez természetesen csak azokra az ese-
tekre vonatkozik, amelyek halaszthatóak, a
sürgôs eseteket továbbra is soron kívül lát-
juk el. Ennél még egy fokkal rosszabb a mu-
tató a laboratóriumi ellátás terén. Havonta
750 ezer pontot kapunk a laboratóriumunk
mûködtetésére. Minden egyes kért vizsgá-
latnak megvan a maga pontértéke. Amit a
fenti pontszám felett végzünk, az a kórház-
nak veszteséget termel. Emiatt be kell ve-
zetnünk a laborban is az elôjegyzési rend-
szert, hogy a sürgôsséggel kért vizsgálato-
kat mindenképpen el tudjuk végezni. Az el-
látási területünkhöz tartozó betegek
laborvizsgálatát lehetôség szerint elvégez-
zük, ebben kértem a háziorvosok segítségét,
hogy valóban célzottan küldjék vizsgálatra
a betegeiket. A területen kívüli betegek el-
látását pedig sajnos kizárólag térítés ellené-
ben tudjuk vállalni. Hangsúlyozom, hogy ez
egyelôre csak a járóbeteg-szakellátásra és a
laborvizsgálatokra vonatkozik, a fekvôbeteg-
ellátásra nem. 
» A fekvôbeteg-ellátást tekintve jobb a
helyzet?
A fekvôbeteg-ellátást tekintve az aktív osz-
tályok esetében (sebészet, szülészet-nô-
gyógyászat, belgyógyászat) a területen kí-
vüli betegeinket egy ún. „befogadó nyilat-
kozat” alapján tudjuk kontrollálni. Az intéz-
mény részérôl mindig tudjuk azt, hogy
mekkora a befogadóképességünk, ehhez ké-
pest tudjuk a területen kívüli betegeket fo-

gadni úgy, hogy a törvényben elôírt kötele-
zettségünk ne csorbuljon – a sürgôsségi ese-
teket és a területhez tartozó betegeket
mindenképpen el kell látnunk. Ezen felül, ha
marad szabad kapacitásunk, a területen kí-
vüli betegeket is tudjuk kezelni. Egyelôre fek-
vôbeteg-osztályainkon még nem kell korlá-
toznunk a betegek fogadását, és nincsenek
várólisták sem. Lehetôségeinkhez mérten
igyekszünk enyhíteni a kialakult áldatlan ál-

lapotokon: a fekvôbeteg-ellátásra kiosztott
finanszírozott teljesítmény mennyiséget
ugyanis át lehet szervezni a járóbeteg-ellá-
tásra, ez valamelyest enyhít a várakozási
idôn, de ugyanez nem mondható el a labor-
ra vonatkozólag, ott még belsô átszervezés-
sel sem tudunk új pontokat szerezni. 
Ezért kérem a lakosság megértését, ha az el-
következô idôben az új finanszírozási rend-
szer miatt elôjegyzési listákat kényszerülünk
felállítani. Hangsúlyozom, az indokolt, sür-
gôs eseteket továbbra is soron kívül látjuk el.

»LA

Sorsok

Új finanszírozás az egészségügyben
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százalékát érinti ez a réteg a társadalomnak?
És könnyebb elnézni felettük. Máshová. Pe-
dig mindannyian átkerülhetünk a társadalom-
nak abba a rétegébe – magunk vagy család-
tagjaink által. Hiszen az, hogy egészségesnek
születtünk, adomány, de bármikor érhet
bennünket baleset. Amikor gyermeket vá-
runk, azért fohászkodunk, hogy egészséges
legyen – aztán, ha nem az, a baba akkor is
miénk, ezzel a kialakult új helyzettel is tud-
nunk kell valamit kezdeni.
Ennek a szemléletnek az elsajátításában so-
kat segített – tudta nélkül az egyik tanárom:
középiskolába jártunk, a hetes minden óra
elején érte ment, óra után visszakísérte. Min-
den órára felkészülve jött. Eleinte nem
mertük kérdezgetni, ô maga is eléggé tar-
tózkodó volt. Aztán, amikor az Észlelés té-
makörhöz értünk – pszichológiát tanított –
megnyílt, beszélt a Braille-ábécérôl, hozott
be írógépet, legépelte a nevünket kérésünk-
re, mutatott Braille-írással készült könyve-
ket – merthogy ô maga vak volt. 

Mint afféle tizenéveseknek mindennel bajunk
volt, az egész világgal, de legfôképpen ma-
gunkkal. Bennem akkor tudatosult igazán, hogy
mennyire értékes az élet, amikor egyszer egy
szép ôszi délutánon odasütött a nap a széké-
re, és felmelegítette. Amikor órára jött, nem
is érzékelte a napsütést, csak hogy meleg a szé-
ke. „De jól felmelegítettétek széket!” – mosoly-
gott. „De Tanár úr, a nap süt oda” – válaszol-
tuk volna, de nem jött ki hang a torkunkon. Ez
azóta többször eszembe jut: ez az ember nem
láthatja az éltetô napot. Mégis megbékélt sor-
sával és ebben az élethelyzetben küzdött, pe-
dig nem volt neki könnyû. 
Azt hiszem, elfelejtettük, hogy a másikban
ne elsôsorban a MÁS-t, a különbözôt lássuk,
hanem az EMBERT, pedig ha így tennénk,
nem lenne gond az elfogadással. 
Ebben a lapszámunkban több olyan cikket ol-
vashatnak, mely a fogyatékossággal élôkrôl
szól, kérem, ne lapozzák át, olvassák el, és
osszák meg gondolataikat másokkal is!

»LOSONCZ ANDREA
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2009. november 19-én ülésezett Celldö-
mölk Város Képviselô-testülete. Elsô napi-
rendi pontban Fehér László beszámolt a két
ülés között történtekrôl és a lejárt határide-
jû határozatok végrehajtásáról. Elmondta
többek között, hogy Erdôsi Zoltán, a Cell-
dömölki Vulkán Vízisport Egyesület veze-
tôedzôje és felesége távozott az egyesü-
lettôl. Az egyesület vezetôi keresik a tar-
tós megoldást a vezetôedzô és az edzôk
személyét illetôen, helyi szakemberekkel
kívánnák stabillá tenni az egyesület mûköd-
tetését. 

Ezután, második napirendi pontként Celldö-
mölk Város 2010. évi pénzügyi koncepciójá-

nak elsô olvasatát próbálták megtárgyalni a
képviselôk, nem sok sikerrel. Sajnos, a pén-
zügyi terv vitája politikai pengeváltásba
csapott át, és személyeskedésektôl sem volt
mentes. Újra elôkerült a sokat vitatott város-
háza ügye: Kiniczky István képviselô szerint
nem most van itt az ideje az építkezésnek,
Fehér László polgármester pedig kidobott
pénznek tartja a Pannonhalmi Apátság szá-
mára megállapított bérleti díjat, a havi 1,8
millió forint plusz áfát. 
Ennél a napirendi pontnál döntöttek a kép-
viselôk a polgármester javaslatára, hogy a
közszférában dolgozók megkaphassák a
havi 3000 forint összegû étkezési hozzájá-
rulást. A folyó ügyek között tárgyaltak a kép-

viselôk arról, hogy mekkora anyagi terhet tud
vállalni az önkormányzat a 13-14 éves ko-
rú lányok méhnyakrák elleni védôoltás-
programban. Az ülésen jelen volt dr. Farkas
Péter Imre kórházigazgató, szülész-nôgyó-
gyász szakorvos, ô elmondta, hogy Magyaror-
szágon két cég forgalmaz ilyen jellegû vé-
dôoltást. Horváth Melinda képviselôasszony
javaslatára a képviselôk úgy döntöttek,
mindkét cégtôl kérnek árajánlatot, és felmé-
retik az érintett korosztályt, hányan vennék
igénybe a fenti lehetôséget.
Zárt ülésen hoztak döntést a Celldömölk, 2.
sz. háziorvosi körzet értékesítésérôl, melyet
dr. Borovszky Tamás vásárolhat meg.

»LA

A Kormány döntött arról, hogy a krízishely-
zetbe került személyek egy újabb jogcímen
is igényelhetnek támogatást. 

A 2009. november 15-tôl hatályos módosítás
alapján vissza nem térítendô támogatásban
részesül azon személy, aki 
• megfelel a krízis-támogatás általános jogo-
sultsági feltételeinek (nagykorú, nem része-
sül nyugdíjban, meghatározott jövedelmi
szint alatt él, teljesülnek az átmeneti segéllyel
kapcsolatos kritériumok), és
• még nem részesült (vagy családtagja nem
részesült) krízis-támogatásban, és 
• háztartásában sem 2009. november 15-én,
sem a kérelem benyújtásának idôpontjában
nem vehetô igénybe fûtési célú vezetékes
energiaforrás, vagyis a lakásban a vezetékes
áram- és gázszolgáltatás egyaránt ki van kap-
csolva, vagy a kérelemben megjelölt lakcímen
nem áll rendelkezésre vezetékes gázszolgál-
tatás, és az áramszolgáltatás kikapcsolás kö-
vetkeztében nem elérhetô.
• További feltétel, hogy az áramszolgáltatás
kikapcsolása a válsággal összefüggésbe hoz-
ható, azaz 2008. szeptember 30-át követôen
következett be. 
Nem jogosult e jogcím alapján támogatásra
a kérelmezô, ha az érintett ingatlan fûtése táv-
hôszolgáltatás igénybevételével biztosított. 
A kérelmeket továbbra is a lakó- vagy tartóz-
kodási hely szerinti jegyzôhöz kell benyújtani,
aki azt továbbítja az illetékes Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság részére elbírálás céljából.
Ezen jogcím alapján fix összegû – 50 ezer Ft tá-
mogatás állapítható meg, amelybôl a Nyugdíj-
folyósító Igazgatóság (NYUFIG) a támogatást
közvetlenül az érintett áramszolgáltató részé-
re utalja át. Az összeg meghatározott része –
20 ezer Ft – minden esetben a fogyasztó fennál-
ló hátralékának törlesztésére fordítódik (az ezt

meg nem haladó tartozás esetén a szolgálta-
tó a tartozás teljes összegét jóváírja). A támo-
gatás fennmaradó részének felhasználása – az
érintett felhasználási hely mûszaki állapotának
függvényében – az alábbiak szerint alakul: 
• amennyiben az ún. elôrefizetô mérôkészü-
lék felszerelését a szolgáltató biztosítani tud-
ja, a mérôt ingyenesen felszereli, az összeg
pedig a speciális mérôkészülékre kerül feltöl-
tésre, mint lefogyasztható energiamennyiség, 
• amennyiben az elôrefizetô mérôkészülék fel-
szerelése nem biztosítható, a szolgáltató hagyo-
mányos, egyfázisú mérôkészülék térítésmen-
tes üzembe helyezésével visszakapcsolja a ké-
relmezôt az áramszolgáltatásba. Ebben az
esetben a fennmaradó összeg négy hónapon
keresztül, havi egyenlô részletekben a szám-
lán jóváírásra kerül, vagyis havi hozzájárulást
biztosít az érintett család fogyasztásához,
• amennyiben a konkrét mûszaki körülmények
egyik típusú mérô felszerelését sem teszik le-
hetôvé (vagy egyéb mûszaki okok miatt
nem biztosítottak a visszakapcsolás feltételei),
az összeget visszautalja a NYUFIG részére,
amely – a krízis-támogatás általános szabályai
szerint – készpénzben kerül kifizetésre.

A szolgáltató a támogatás megállapításá-
ról szóló határozat kézhezvételét követôen
megkeresi a kérelmezôt a korábbi tartozás
kiegyenlítésére vonatkozó részletfizetési
megállapodás megkötése érdekében.
A megállapodásban a felek megegyezhet-
nek arról is, hogy a hátralék csökkentését
szolgáló támogatás jóváírása után fennma-
radó összeg meghatározott része – legfel-
jebb 20%-a – szintén a hátralék törleszté-
sére fordítódjon. Ha a részletfizetési megál-
lapodás a kérelmezô számára felróható
okból nem kerül megkötésre, a támogatás-
nak a hátralék csökkentését követôen
fennmaradó összege visszavonásra kerül. 
A kérelem benyújtásakor a jegyzô elsôdlege-
sen az új jogcím fennállását vizsgálja, a ko-
rábbi jogcímek alapján történô jogosultság
(melynek benyújtására szintén van lehetôség)
csak abban az esetben vizsgálandó, amennyi-
ben támogatás az új feltételek alapján nem
állapítható meg.
Azon személyek, akik krízis-támogatásra ké-
relmet még nem nyújtottak be, azt legkésôbb
2010. január 31-ig tehetik meg az arra a cél-
ra rendszeresített formanyomtatványon.

Módosultak a krízistámogatás igénylésének feltételei
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Megtartotta soros ülését a képviselô-testület

KARÁCSONYI JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR
A korábbi évek hagyományainak megfelelôen az idén is jótékonysági vásárt tart a
város egyik legnagyobb civil szervezete. Az iskola tanulói, az óvodások, a mozgás-
sérültek egyesülete, az idôsek otthona lakói közremûködésével készített ajándékok
bevételét idén is a kórház valamint a legnehezebb körülmények között élô csalá-
dok megsegítésére fordítják. A jószívû adakozókat meleg pogácsával, teával és for-
ralt borral várják az alábbi idôpontokban: december 12-én, szombaton, a városi piac-
téren 7–12 óráig és a mûvelôdési központban 12–16 óráig, december 13-án, vasár-
nap, a mûvelôdési központban 12–16 óráig, december 17-én, csütörtökön, a városi
piactéren 7–12 óráig és december 19-én, szombaton a városi piactéren 7–12 óráig.

»AZ EGYÜTT CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT EGYESÜLET
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Az idôjárás még ôszt idéz, de itt van a de-
cember: karácsony közeleg. Ez az ünnep a
szeretetrôl szól. Ilyenkor összejön a nagy-
család, hogy minél többen osztozzanak
egymás örömében. De vajon gondolunk-
e azokra, akik nem lehetnek szeretteik kö-
rében? Esetleg betegek, és kénytelenek
hozzátartozóiktól távol tölteni az ünnepet.
Nekünk, a Kemenesalján élôknek van
egy nagy kincsünk: a kórházunk, mely több,
mint száz éve fennáll. Létrehozása sem volt
egyszerû, fenntartása is gyakran okozott
pénzügyi nehézségeket az önkormányzat
számára – most, úgy tûnik, sikerült mûkö-
dését rentábilissá tenni, de hogy adósság-
állománya csökkenhessen, további össze-
fogásra van szükség. Celldömölk Város és
a környezô települések összefogására,
ahogy történt már korábban is.

Lássuk hát, hogyan született meg az elha-
tározás, hogy ennek a vidéknek kórház kell:
A 19. század közepén, a szabadságharc utá-
ni idôkben a ragálykórházakon kívül csak-
nem mindenütt, Kiscellben is igyekeznek
ún. „betegházakat” létesíteni. A kiscelli kór-
ház felállításának javára 1846. június 21-én
táncvigalmat tartottak. A báli bevétel, a vá-
rostól kapott 1000 pengôforintos támoga-
tás és felsô-büki Nagy Sándor 50 ezer ezüst
értékû alapítványa alapot teremtett a kór-
ház felépítésére.
A rövid elôtörténetet a késôbbiekben is –
mint ahogy ma is – financiális gondok kö-
vették. Az intézmény fejlesztésére, pénzü-
gyi gondjai enyhítésére többször tett kísér-
letet a nagyközség, majd a város tanácsa,
illetve képviselô-testülete. Ennek szellemé-
ben napjainkban is a közös összefogás, a
mintegy 40 ezer fôs térség lakosságának
közös akarata, adakozása segíthet átvészel-
ni a Kemenesaljai Egyesített Kórház e ne-
héz idôszakát.
– Mint ahogy valamikor egy báli rendez-
vény, egy városi támogatás és egy nagy-
lelkû adományozó teremtette meg az épí-
tés lehetôségét, úgy most egy jótékonysá-

gi koncert, egy
celldömölki civil
szervezet és egy
jótékonyságágáról
közismert helyi
nagyvállalkozó
összefogásától re-
mélhetô segítség.
Reméljük, a törté-
nelem megismét-
li önmagát, és so-
kan gondolják úgy,
hogy személyes
közremûködésük-
kel, segítségükkel
megmenthetô Ke-
menesalja térsé-
gének kórháza –
mondja Söptei Józsefné, az Együtt Celldö-
mölk Városért Egyesület alelnöke. – Decem-
ber 20-án 18.00 órakor jótékonysági koncer-
tet tartunk, melynek sztárvendége Mága Zol-
tán, világszerte ismert hegedûmûvész. Na-
gyon örülünk, hogy sikerült ennek az
ügynek megnyernünk Mága Zoltánt, aki ma-
ga is számtalan jótékonysági rendezvényt
támogat. Mellette még néhány fiatal, de si-
keres celldömölki tehetség is fellép. A jó-
tékonysági rendezvény szervezését és
anyagi terheit az Apáczai Kiadó, az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület és a Keme-
nesaljai Kórházért Alapítvány vállalja magá-
ra. A hangversenyen a belépôjegyek meg-
vásárlásával, illetve felajánlásokkal lehet
részt venni, ezen felül a hangverseny hely-
színén még egy külön, az egyik pénzinté-
zet által rendelkezésre bocsátott gyûjtôlá-
dát is el fogunk helyezni. Kérünk minden-
kit, most van itt az ideje az adományozás-
nak, biztos, hogy jó helyre kerülnek az
adományok, a kórház és az alapítvány
megfelelôen fog gondoskodni a felhaszná-
lásról, a kórház léte és mindannyiunk érde-
ke figyelembe vételével. A jegyár minimá-
lis összege 2000 forint, de ez az összeg tet-
szôlegesen kiegészíthetô az adományozó
szándéka szerint. Mindazok segítségét vár-

juk, akik akár a koncerten, akár a koncer-
ten kívül támogatni kívánják a kórházat.
– Az Apáczai Kiadó mindig is készségesen állt
a jótékonysági rendezvények élére határain-
kon innen és túl. A kórház további megma-
radását támogató koncerthez sikerült meg-
nyernünk Mága Zoltánt, a szeretet hegedû-
sét. Olyan közjóért munkálkodunk itt közö-
sen, Celldömölk, Kemenesalja népe javára,
amely meghatározhatja a kórház sorsát, de
csak akkor, ha mindenki elhozza azt, amit jó
szívvel adományozni szeretne, mert a nagy-
tiszteletû úr is ezt hirdeti: „A jószívû adako-
zót szereti az Isten.” – vallja Esztergályos Je-
nô, az Apáczai Kiadó ügyvezetô-igazgatója.
– Nagyon örülünk, hogy megmozdul a város
és az összes település, amely a Kemenesal-
jai Egyesített Kórház ellátotti területéhez tar-
tozik. Azért, hogy az intézmény adósságait ren-
dezni tudjuk, ezért szervezzük a jótékonysá-
gi koncertet. A kórház-alapítvány kuratóriuma
eddig is gondosan ügyelt arra, hogy a beér-
kezett adományok valóban a célnak megfe-
lelôen kerüljenek felhasználásra. A rendezvé-
nyeken, minden egyes megmozduláson ott
lesz az alapítvány képviselete, ahol a tényle-
ges pénzgyûjtéssel és banki átutalással is mód
van a támogatásra. Amennyiben nagyobb
összeggel támogatnák ezt az ügyet, megte-
hetik a Kemenesaljai Egyesített Kórház szám-
laszámán: 10404711–50505551–50511004, a
„Megjegyzés” rovatba ezt írják: adósságren-
dezés. Bízunk benne, hogy ezzel megvalósul
a régi álmunk, hogy stabilan mûködni fog az
intézmény. Köszönet a kezdeményezés elin-
dítójának, felkarolójának, az Apáczai Kiadónak
és az Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek,
valamint személy szerint Söptei Józsefnének
és Esztergályos Jenônek, hogy élére álltak en-
nek a jótékonysági rendezvénynek – nyilatkoz-
ta dr. Pörneczi Károly, a Kemenesaljai Kórhá-
záért Alapítvány kuratóriumának elnöke.

»LA

Jótékonysági koncert a kemenesaljai kórházért

esztergályos jenô, söptei józsefné és dr. pörneczi károly

F E L H Í V Á S
A Kemenesaljai Egyesített Kórház érdekében adományaikat elhelyezhetik a Kato-
likus Kegytemplom elôtti téren felállított pavilon gyûjtôládájában december 5-én,
december 12-én, december 19-én 15–18 óráig.
A helyszínen az Apáczai Kiadó képviselôi, az Együtt Celldömölk Városért Egyesület,
valamint a Kemenesaljai Kórházért Alapítvány kuratóriumának képviselôi várják a
jó szívvel adakozókat.

„Gyógyító erô a szeretet: ki teste, ki lelke egészségét 
köszönheti e csodának, ki teljes emberségét.”

TATIOSZ
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Húszéves a mozgássérültek helyi szervezete
Celldömölk egyik legtöbb tagot számlá-
ló civil szervezete a Vas Megyei Mozgás-
sérültek Helyi Csoportja, mely az idén ün-
nepli fennállásának 20. évfordulóját. Az
egyesület elnökét, Holpert Jenôné Bel-
la nénit munkája révén szinte az egész
városban ismerik és tisztelik. Aktívan
részt vesz az önkormányzat Jogi, Ügyren-
di Bizottságának eredményes mûködé-
sében is. Az egyesületben végzett kitar-
tó és lelkes munkájáért állami kitünte-
tésben részesült.

» A MEOSZ nemcsak Celldömölkön, de a
kistérségben is eredményesen mûködik.
Milyen út vezetett el idáig?
– Húsz évvel ezelôtt egy kisszámú, de an-
nál lelkesebb csapattal kezdtük a munkát.
Azóta tagságunk 1500 fôre nôtt. Az út,
amit eddig megtettünk, hosszú volt, ame-
lyet elszántság, merészség és összefogás
jellemzett. Sok-sok siker, de sajnos több
kudarc is van a hátunk mögött.
» Mi volt a fô szempont a csoport meg-
szervezésénél?
– Induláskor az volt a fô célom, hogy egy
olyan közösséget alakítsak ki, ahol az
összetartozás érzése segíti a társakat a min-
dennapi kudarcélmények pozitív irányú fel-
dolgozásában. A háziorvosok segítségével
feltérképeztük a település sérültjeit és meg-
látogattuk ôket. Így alakítottuk ki a váro-
si és a kistérségi aktivistáink segítségével
a mozgássérültek civil szervezetét. Ôk is
mind társadalmi munkát végeznek, mun-
kájuk fontos és nemes célt szolgál.
» Változott-e a belépési kedv a mozgás-
sérültek részérôl napjainkban?
– Sajnos, a kezdeti lelkesedés mára csök-
kent, új tagjaink jó része nem a valaho-
va tartozás érzése, hanem inkább a tag-
sággal járó juttatás reménye miatt lépett
be hozzánk. Sajnos, többször elôfordult

már, hogy valakinek nagy fáradozás és
utánajárás után tudtam csak segíteni, s
miután megkapták, amit akartak, minden
kapcsolatot megszakítottak velem és az
egyesülettel. Ez nagyon elszomorít. Hiá-
nyolom a fiatalokat is.
» Az egyesület mûködése hozott-e vala-
milyen kézzelfogható eredményt az évek
során?
– A megváltozott munkaképességû sors-
társaink számára sikerült négy munkahe-
lyet teremteni, melyet az egyik legna-
gyobb sikernek könyvelhetünk el.
» Hogyan éli mindennapjait az egyesü-
let, milyen jelentôsebb tevékenységet vé-
geznek a tagok?
– Minden évben megemlékezünk a nô-
napról, ahol a maroknyi kézimunka-szak-
köröm segítségével minden nôi sorstár-
sunknak ajándékot készítünk. A kezdetek-
tôl mûködô szakkör minden tagjának szí-
vem meleg szeretetével köszönöm
munkájukat és azt a sok biztatást, amit tô-
lük kapok. Fontos esemény még a minden
év októberében megtartott szentmise, me-
lyet a fogyatékkal élô emberekért tartunk.
A Kemenesaljai Mozgássérültekért Alapít-
ványt 1996-ban hoztuk létre, melyet be-
jegyeztettünk, ennek köszönhetôen mun-
kánk segítésére egy, a munkaügyi központ
által fizetett munkatársat vehettünk fel.
Az idén 6. alkalommal adott Celldömölk
otthont a Fogyatékkal Élôk Kulturális Fesz-
tiváljának, melyre nagyon büszke va-
gyok, hiszen szép számban jönnek el
hozzánk fellépôk az ország több részérôl
is. A sport területén is szép eredménye-
ket érünk el, sportoló társaimmal részt ve-
szünk a megye és az ország különbözô,
mozgássérültek részére szervezett verse-
nyein. Többségük az élet valamely terü-
letén példásan megállja a helyét, talán né-
ha jobban, mint egészséges társaik. Ezek

az emberek önmagukat gyôzik le azzal,
hogy sportolnak, példát adva sokunknak
akaraterôbôl és életszeretetbôl.
» Milyen forrásból teremtik meg a mûkö-
déshez szükséges anyagi fedezetet?
– A csoport vezetôsége, így jómagam is
társadalmi munkában végezzük tevé-
kenységünket. A rendelkezésre álló pénz-
eszközünk jelenleg önkormányzati és
kistérségi támogatásokból áll, ami bi-
zony elég kevés. Segítjük a város és a
kistérség munkáját is. Országgyûlési kép-
viselôink, Celldömölk Város polgármeste-
re és a kistérségi települési vezetôk a ren-
dezvényeinken jelen vannak, így betekin-
tést nyerhetnek az egyesületben végzett
munkáról, örömeinkrôl és sajnos gond-
jainkról is. Tisztelettel kérem az elôbbie-
ket, a parlamentben is támogassák, hogy
a fogyatékossággal élôk szociális juttatá-
sait ne vegyék el.
Nem bántam meg az idôt, amit a mozga-
lomban töltöttem, a szeretetet éreztem és
érzem most is. Most már keressük az utó-
domat, aki majd talán jobban és több
odaadással fogja önzetlenül folytatni ezt
a munkát. Amíg ô nincs meg, tovább csi-
nálom, utána pedig csak csend fog körül
venni és az emlékezés.

»TAKÁCS TÜNDE

A Népjóléti Szolgálat Támogató Szolgálatá-
nak Klubja 2009. október elején Balatonfûz-
fôn, a Fogyatékkal Élôk Országos Kulturális
Fesztiválján vett részt. Évek óta rendszere-
sen szerepelnek ezen a rendezvényen, de
idén indultak a legtöbb résztvevôvel, össze-
sen 25-tel. A klub szorosan együttmûködik
a MEOSZ helyi szervezetével, velük együtt ad-
tak elô két mûsorszámot is. Az egyéni fellé-
pôk nóta és ének, valamint vers kategóriá-
ban indultak, és értek el szép sikereket, a cso-
portos szereplés pedig két teljesen különbö-
zô mûfajt képviselt: az egyik egy verses-

zenés-projektoros elôadás volt, egy Berzse-
nyi-emlékmûsor, mely a Búcsúzás Kemenes-
aljától címet viseli; a másik pedig egy ferge-
teges, vidám, zenés-táncos produkció, az
Apáca-show, melyben a fiatalok is örömmel
szerepeltek. 
Köszönettel tartoznak Kovács Károlynak, a ke-
menesmagasi polgármesternek a szállításért,
az ostffyasszonyfai iskola munkatársainak a
jelmezekért és a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár munkatársainak, hogy
helyet biztosítottak számukra.

»LA

Sikeres balatonfûzfôi szereplés
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Az óvodába járó gyermekek szülei már
többször tettek tanúbizonyságot áldozat-
készségükrôl és segíteni akarásukról. Gyer-
mekeik a hét folyamán nagyon sok idôt töl-
tenek az óvoda épületében és környékén,
ahol a kicsikkel foglalkozó pedagógusok
megpróbálnak családias környezetet kiala-
kítani, evvel is segítve biztonságérzetük
megerôsödését. Vannak azonban helyze-
tek, amikor a szülôk segítsége is kell a kom-
fortosabb környezet kialakításához.

Az ôsz s lassan már a tél beálltával nagyon
sok munka akad egy ház körül. Ezért a Vá-
rosi Óvoda Koptik úti tagóvodájának dol-
gozói 2009. november 7-én társadalmi
munkát szerveztek, amin az óvoda dolgo-
zóin kívül egy kisebb létszámú, de annál
lelkesebb szülôi csoport is részt vett. Mun-
kával ugyan, de jó hangulatban telt a dél-
elôtt. Többen a gyermekeiket is elhozták,
akik a munka befejeztével együtt örültek
az óvoda udvarának megszépülésén.

Az óvoda dolgozói köszönetet mondanak
Kóbor Ferencnek önzetlen segítségéért és
támogatásáért, valamint Nyári Norbertnek,
aki szülôként és vállalkozóként is sokat
segítette munkájukat. Köszönet a szü-
lôknek és nagyszülôknek, hogy részt
vettek az óvoda udvarának szépítésé-
ben, valamint azoknak, akik azóta is tár-
sadalmi munkájukkal segítik az óvoda
munkáját.

»TAKÁCS M. TÜNDE

A Kemenesaljai Szôlô- és Kertbarátok so-
ros rendezvényének Szerdahelyi Török
Miklós ökológus volt a vendége, novem-
ber 18-án. „Adalékok a magyar szôlészet
és borászat történetéhez és ökológiájához”
címû, vetítéssel egybekötött ismeretterjesz-
tô elôadásában a szôlôkultúra kialakulásá-
tól, a magyar szôlôtermesztés kezdetein
keresztül, annak felvirágozásáig mutatta be
a különbözô korszakokat.
Mint elhangzott, a magyar szôlôtermesz-
tés elsô virágkorát a 13-14. században él-

te. Az 1400–1600-ig tartó hanyatlás után
az 1700–1875-ig tartó idôszak a fellendü-
lés korát jelentette, majd a szôlôgyökértetû
1875. évi Magyarországra behurcolása ti-
zenöt év alatt elpusztította a kötött tala-
jok szôlôit, melyek újratelepítése a 1800-as
évek végéig tartott. A történelmi áttekin-
tés után a borvidékek kerültek az elôadás
középpontjába, így a jelenlevôk megismer-
hették a Magyar Királyság 1884-beli, va-
lamint a Magyar Szent Korona országainak
borvidéki beosztását. A Trianoni békedik-

tátum a magyar borvidékek jelentôs részét
elcsatolta, a többit szétzilálta, a magyar és
monarchiabeli borpiacok 80%-át elvette.
A filoxéra-vész megjelenéséig hazánk a
második legnagyobb bortermelô ország
volt, csupán Franciaország elôzte meg. Ha-
zánk szôlô- és bortermelésének, valamint
borfogyasztásának évek szerinti alakulá-
sát ismertetve a jelenlegi huszonkét ma-
gyar borvidék is bemutatásra került az
elôadáson.

»REINER ANITA

Magyarország legnagyobb keresztény
civil szervezete a Keresztény Értelmisé-
giek Szövetsége (röviden KÉSZ) Celldömöl-
kön is elkezdte helyi mûködését. A szer-
vezet helyi vezetôjét, Nagy Zoltánt, a KÉSZ
alakulásáról, helyi terveirôl kérdeztük. 

Az Egyesület 1989-ben jött létre Dr.
Csanád Béla professzor alapításával. Je-
lenleg 80 városban, közel 6000 fôs tag-
sággal folytatja tevékenységét, azzal a fô
céllal, hogy alulról szervezôdve a világ
alakulásában szerepet vállaljon, és haté-
konyabbá tegye a szakmai munkát, a fia-
talok mozgósítását. Celldömölkön, szep-
tember végén alakult meg a keresztény

szövetség helyi csoportja, melynek mûkö-
dését az alakuló ülésen Dr. Osztie Zoltán,
a KÉSZ elnöke tette hivatalossá. A szerve-
zet jelenleg 15 fôt számlál, a csoportmun-
kában lelkész, pedagógus, nyugdíjas és ve-
zetô beosztású dolgozó egyaránt részt
vesz. A KÉSZ egy értelmiségi szervezet, ami
nem azt jelenti, hogy a tagok csak az ér-
telmiségi, diplomás rétegbôl kerülhetnek
ki, hanem azok is részesei lehetnek, akik
valóban belsô szellemi és lelki életet élnek.
A celldömölki szervezet nemcsak a város
keretein belül mûködik, hanem a környék
falvait is érinti. Munkájuk során szeretné-
nek a szomszéd városokban lévô más
egyesületekkel is kapcsolatba lépni, hogy

erôteljesebben képviseljék a közéletben
szakmai tevékenységüket. A helyi csoport
jelenleg az útkeresés idôszakát járja, cé-
lokat, terveket fogalmaz meg a jövôre néz-
ve. Civil szervezetként kerüli a pártokkal va-
ló keveredést, célja, hogy támogassa a lel-
ki, kulturális valamint a közösségi életet.
Fontosnak tartja a közéleti munkában va-
ló részvételt, a városban mûködô egyhá-
zi intézmények munkájának segítését,
valamint a szociális munka ellátásában va-
ló együttmûködést. A celli KÉSZ tagjaival a
celldomolk.kesz@gmail.com címen lehet
felvenni a kapcsolatot.

»VAJDA ZSUZSA
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Szülôi összefogással az óvodáért

Szôlészettörténeti elôadás a Kertbarátoknál

Megalakult a helyi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Ligeti Óvoda Munkáját Segítô
Alapítvány megköszöni felajánlását
mindazoknak, akik 2008. évi adó-
juk 1%-ával Alapítványunk munká-
ját támogatták. A felajánlott
132.529 Ft-ot a gyermekek karácso-
nyi játékvásárlására fordítottuk.
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A Városi Általános Iskola 2. b osztálya Ke-
menesalja ôszbe öltözik címmel valósított
meg egy háromhetes projektet Csizmazia
Nóra és Ferenczyné Horváth Anita tanítók
vezetésével. A projekt fô célja volt, hogy
a tanulók megismerjék, és további isme-
reteket szerezzenek szûkebb hazájuk, a Ke-
menesalja ôszi életérôl. A részcélok közt a
személyiségformáláson túl a szociális és
kommunikációs kompetenciák, a manuá-
lis képességek fejlesztése, valamint az ol-
vasóvá nevelés szerepelt. A tanulók élet-
kori sajátosságainak megfelelô új ismeret-
szerzés, a környezeti értékek megóvása,
az ôszi hagyományok, népszokások megis-
merése, a kreativitás, problémamegoldó,
kommunikációs és együttmûködô képes-
ség fejlesztése, a közvetlen tapasztalás út-
ján szerzett élmények feldolgozása, közös
produktum létrehozása egyaránt a projekt
céljai voltak. A zárónapon szüleik elôtt ad-
hattak számot megszerzett tudásukról a
gyerekek, vetélkedô, levél- és termésazo-
nosítás, ôszi zöldségek, gyümölcsök felis-
merése, gyümölcssaláta és szendvicskészí-
tés keretében. Az elkészült munkadarabok-
ból pedig bemutató kiállítást is rendeztek
az osztály tanulói. 

A Városi Általános Iskola alsósági tagiskolá-
ja ötnapos témahéttel vett részt a pályázat-
ban. A Sportjátékok gyôztesek nélkül mot-
tójú programsorozat célja olyan, a mozgás

iránti kedv felkeltésére szolgáló sportrendez-
vények megszervezése volt, amelynek ér-
telmét nem az egymással versenyezve, ha-
nem az egymást segítve adta.
Az alsó tagozatosok számára Szabóné Né-
meth Mária és Kériné Németh Katalin, ér-
dekes, kipróbált játékokból állított össze já-
tékgyûjteményt, melyet Radányiné Nováki
Márta szerkesztett. A témahét programját
az alsó tagozatban Nagy Jánosné fogta
össze. A szalonnasütéssel egybekötött
kerékpártúra, a szülôkkel közös váltó, sor
és ügyességi versenyek, a játékház, a fu-
tóverseny, a zenés aerobik mind-mind ér-
dekes és sokrétû programnak bizonyultak. 
A felsô tagozatban a témahét programját
Bors László testnevelô tanár állította össze.
Az osztályok osztályfônökeikkel is részt vet-
tek egy-egy sportos, mozgásos program-
ban, az ötödikesek számára játékos sport-
foglalkozást szerveztek. A hatodikosok és
a hetedikesek Sopron környékén kirándul-
tak, a fertôrákosi kôfejtôben túráztak.
A nyolcadikosok pedig körbebiciklizték a
Ság hegyet, megismerkedtek a környék ne-
vezetességeivel, növény- és állatvilágával. 
A pályázat moduláris oktatási programjá-
ban az egészséges életmód témakörét
megcélozva az intézmény 3-4. évfolyama
vett részt. A nyolc osztály bevonásával zaj-
lott programsorozat mottója az „Ép testben
ép lélek” szállóige volt, és minden tevé-
kenység e köré csoportosult.

A projekt záró rendezvényén Danka Adél
igazgató köszöntötte a résztvevô diákokat,
pedagógusokat és szülôket, majd Lôkkösné
Varga Alíz szakmai vezetô ismertette a le-
bonyolított projekt céljait. Mint elmondta, az
egészséges életmód népszerûsítésén, megis-
mertetésén túl az egészséges életvitel sze-
mélyiségformáló hatása, a helyes életmód
iránti igény felkeltése, és a gyerekek min-
dennapjaiba beépítése is a célok közt sze-
repelt. Dankáné Harkai Zsuzsanna felelôs
szervezô a megvalósítás lépéseirôl, a három
hét színes és gazdag programjairól beszélt.
A kivitelezést megelôzô gyûjtômunka során
képeket, cikkeket, ételrecepteket gyûjtöttek
a gyerekek, melyekbôl aztán plakátok ké-
szültek négy témakörben, úgymint: tisztál-
kodás, táplálkozás, mozgás és napirend. Az
egészséges ételek készítésén túl csíráztatás,
zöldségfigurák, gyümölcsszobrok alkotása,
gyümölcsaszalás, ételpiramis, receptgyûjte-
mény készítése is a sok érdekes feladat ré-
sze volt. Az egészségre nevelés, mint téma-
kör szinte minden egyes tantárgyba beépít-
ve megjelent a projekt során, a szövegér-
tés, matematika órákon éppúgy, mint
ének-, vagy rajzórán. A fenti tevékenysége-
ken kívül az étkezés kultúrájával, az asztal-
terítés szabályaival is megismerkedhettek
a tanulók. A diákok mindennapjaiban a test-
mozgás is fontos szerepet játszott, tudásu-
kat és ügyességüket pedig szellemi és
sportvetélkedô során mérhették össze. 
A nagyfokú szervezést és összehangoltsá-
got igénylô projektben az iskola pedagó-
gusain kívül a diákok szülei, nagyszülei is
oroszlánrészt vállaltak. A közös összefogás
eredményeként pedig egy kiállítás is lét-
rejött, melyen a megalkotott látványossá-
gok is közszemlére kerültek.

»REINER ANITA

Kompetencia alapú oktatás a városi iskolában

O K T A T Á S «  

Celldömölk Város Önkormányzata sikerrel vett részt az Új Magyarország Fejleszté-
si Terv keretében meghirdetett „Kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesz-
tése Celldömölkön” címû pályázatban, mely városunkban hat telephelyet érint. Ezek
egyike három telephellyel a Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Peda-
gógiai Szakszolgálat. A pályázatban kötelezô elemként jelent meg legalább egy, há-
rom hetet meghaladó projekt, legalább egy témahét, és legalább egy moduláris ok-
tatási program (pl. egészséges életmód, környezetvédelem stb.) megszervezése. 

É R T E S Í T É S
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár tájékoztatja látogatóit, hogy
2009. december 7-én (hétfôn) és 8-án
(kedden) mûszaki okok miatt zárva tart.
Kérjük szíves megértésüket!

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának közkönyvtárak uniós tevé-
kenységének támogatására kiírt pályázaton elnyert támogatással 2009. no-
vember 16-án KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtárának gyermekrészlegében
került sor foglalkozásra „Hegyen, völgyön csillagok közt” címmel. Az in-
teraktív mesejáték során Gulyás László kiskunfélegyházi vándormuzsikus
„varázsolta el” és vonta be az általa mesélt történetbe a diákokat.
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Ezzel a címmel tartott szórakoztató zenei estet
Gosztola Dorina és Túri Gábor a mûvelôdési
központ elôcsarnokában, november 28-án.
A kétrészes mûsor a musicalek és operettek
világát elevenítette fel, nagy sikert aratva a
teltházas közönség körében. 
A csupa jól ismert és közkedvelt dallamot
tartogató elôadás elsô részében öt
népszerû musicalsláger csendült fel, így a
Rómeó és Júlia, a Hegedûs a háztetôn, az

Evita címû musicalek fülbemászó melódiáit
hallgathatta a népes publikum. A szünet
utáni második rész az operettek világába
kalauzolta el a közönség soraiban ülôket,
akik számos ismert slágerre tapsolhattak.
A Csárdáskirálynôbôl, a Cirkuszhercegnôbôl,
a Marica grófnôbôl megidézett dalokon túl
egyéb népszerû slágerek is elhangzottak
a duó elôadásában.

»REINER ANITA

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ ad ott-
hont december 8-áig a Magyar Építômû-
vészek Szövetsége (MÉSZ) és a Fiatal Ipar-
mûvészek Stúdiója Egyesület (FISE) közös
kiállításának. A MÉSZ Fiatalok Feketén Fe-
héren (FFF) kiállításán fiatal (20–40 éves)
magyar építészek terveibôl kerül bemu-
tatásra jó néhány. A bemutatásra kerülô
anyag az országos pályázatra beérkezett
több mint száz pályamû közül bíráló bizott-
ság által került kiválasztásra. Fontos volt,
hogy az építészeti alkotások beszéljenek
a környezetrôl, láttatva és éreztetve, mi-
ként lesz képes az új mû a jövôben
„helytállni”, az adott helyszínhez igazod-
ni, illetve milyen friss gondolatok, elkép-
zelések vannak születôben az új építész-
generáció munkáiban.
A FISE alkotóinak tárgyai, textiljei az építé-
szethez szorosan kapcsolódó feladatokra ad-
nak példákat. Az alkotók, a modern tech-
nológiát és a természetes anyagokat a leg-
jobb kézmûves hagyományokkal egyesítik,
így téve egyedi mûalkotássá az egyes tár-
gyakat. Az alkotások a használatban tovább
alakulnak, mintegy szellemi párbeszédet
folytatva azokkal, akiknek az életteréül szol-
gálnak. Jó életminôséget biztosító terek és
berendezések ezek, nem válnak unalmas-
sá, hanem segítik használójukat, hogy sa-
ját életüket is nemes alkotó tevékenység-
ként éljék és alakítsák tovább.

A vándorkiállítás harmadik helyszíne –
Gyenesdiás, Mecseknádasd után – Celldö-
mölk, innen a kiállítás továbbhalad Ma-
gyarország városaiba, mint ahogy egykor
a mester címet elérni vágyó pályakezdôk

is vándoroltak. A kiállítást a megnyitón az
érdeklôdôk számára dr. Cseh Borbála a FISE
kurátora és Borsos András a MÉSZ titkára
mutatta be, a város nevében pedig Kiniczky
István építész mondott köszönetet a kiál-
lítás szervezôinek és reményét fejezte ki,
hogy ez az ötletekben gazdag anyag se-
gíti majd a helyi tervezôk és döntéshozók
látókörét szélesíteni.

»DOTTO

December 4. (péntek), 17.00 óra –  „Van zsákodban min-
den jó…” – mikulásváró mûsor az izsákfai faluházban.

December 5. (szombat) 15.00 órától – Papp Rita Mi-
kuláskoncertje, Érkezik a Mikulás!, mézeskalács díszí-
tése, adventi gyertyagyújtás, betlehemi istálló.

December 5. (szombat), 19.00 óra – Jövôre, Veled,
Ugyanitt – a Bánfalvy Stúdió mûvészeinek elôadása. Sze-
replôk: Harmath Imre és Bánfalvy Ágnes.

December 6. (vasárnap), 16.00 óra – A Mikulás put-
tonya... – zenés-verses mikulásváró mûsor. Helyszín: a
KMKK színházterme.

2009. december 9. (szerda), 18.00 óra – Szomju Tamás
útibeszámolója Kína címmel. Helyszín: a KMKK galériája.

2009. december 11. (péntek), 17.00 óra – Ez a nyár –
Hervay Gizella, Szilágyi Domokos emlékest Pálfy Margit
színmûvész elôadásában. Helyszín: a KMKK galériája. 

December 12. (szombat) délelôtt – Karácsonyi vásár
az Együtt Celldömölk Városért Egyesület szervezésében.
Helyszín: piactér.

December 12. (szombat) 15.00 órától – „Luca, Luca kitty-
kotty…” – versválogatás óvodások, iskolások, helyi fia-
talok elôadásában, a Kemenesalja Néptánccsoport mû-
sora, Németh Tamás tárogatómûvész, karácsonyi kisvo-
nat, adventi gyertyagyújtás, mézeskalács díszítés, Kati
és Robi elôadásában gyermekdalok, betlehemi istálló.

2009. december 12–13. (szombat-vasárnap) – Adven-
ti meglepetések vására a KMKK elôcsarnokában (kéz-
mûves termékek bemutatója és karácsonyi vására). 

December 12. (szombat), 10.00–13.00 óra – Karácso-
nyi Játszóház. 

16.00 óra – Az ünnep hangjai címmel karácsonyi mû-
sor a KMKK mûvészeti csoportjai és mûvészbarátaik köz-
remûködésével. 

December 13. (vasárnap), 11.00 óra – Nosztalgia ze-
ne ünnepi hangulatban. 

14.00 óra – a Karácsonyi vendégváró címmel meghir-
detett sütemény sütô verseny eredményhirdetése, ün-
nepi tombola.

2009. december 16. (szerda), 17.00 óra – Ki vagyok
én? Mit jelent a spiritualitás? Van-e aura és milyen az
enyém? – Földesi Éva andragógus elôadása. Helyszín:
a KMKK elôadóterme.

December 17. (csütörtök) 7–12-ig – Karácsonyi vásár
az Együtt Celldömölk Városért Egyesület szervezésében.
Helyszín: piactér.

2009. december 18. (péntek), 15.00 óra – a Mozgás-
sérültek Vas Megyei Egyesületének Celldömölki Csoport-
jának karácsonyi ünnepi mûsora. Közremûködnek: Gosz-
tola Dorina és Turi Gábor. Helyszín: a KMKK galéria. 

December 19. (szombat) 7–12-ig – Karácsonyi vásár az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület szervezésében.
Helyszín: piactér.

December 19. szombat 15.00 órától – Betlehemes – a
Soltis Lajos Színház elôadása, karácsonyi versek óvo-
dások, iskolások, helyi fiatalok elôadásában, adventi
gyertyagyújtás, Úrhidai újesztendôt köszöntô, karácsony-
fa díszítés, mézeskalács díszítés, karácsonyi jótékony-
sági vásár, Kati és Robi elôadásában karácsonyi dalok,
a karácsonyfadísz- és karácsonyi sütemény-készítô ver-
seny eredményhirdetése.

2009. december 20. (vasárnap), 18.00 óra – Jótékony-
sági hangverseny a kórházért az Együtt Celldömölk Vá-
rosért Egyesület szervezésében. Fellép: Mága Zoltán he-
gedûmûvész és az Angyalok. Közremûködnek: Gyûrû
Veronika (fuvola), Zsebi Viktória (hegedû), Bejczi Má-
té (kürt), Rádl Ramóna (cselló), Orsós Eszter (ének), Joós
Viktória (ének) és a Galagonya Együttes (népdal).

December 21. (hétfô), 16.00 óra – Karácsonyi szere-
tetcsillagok címmel ünnepi mûsor a Kemenesaljai Mû-
velôdési Központ és Könyvtár elôtti téren.

Fiatal építészek és iparmûvészek
kiállítása a KMKK-ban

» PROGRAMAJÁNLÓ

Operett az egész világ

ARANYKAPUVÁSÁR A PIACTÉREN!
December 7-tôl 24-ig a fedett piacnál, ezüstvasárnap (decem-
ber 13-án) és aranyvasárnap (december 20-án) a Lottózó elôt-
ti parkolóban és természetesen a szokott piaci napokon
szerettel várjuk hagyományos ARANYKAPU VÁSÁRUNKBAN
A KEDVES VÁSÁRLÓKAT, ÉRDEKLÔDÔKET!
Egyéb információ: Pethô Kálmán piacfelügyelônél
Tel.: 06/70/331-5715.
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A könyvtári kultúra kezdetei a távoli múlt-
ba nyúlnak. 1803-ban már mûködött olva-
sótársaság Nemesdömölkön, a Berzsenyit fel-
fedezô Kis János irányítása alatt. Könyveiket
vidéki olvasóiknak is kölcsönadták. Széche-
nyi messzebb látó többirányú törekvései kö-
zött mozgósító hatású elem a kaszinók, mint
az irodalom és a mezôgazdaság elôrehala-
dását felkaroló ismeretek gyarapítását segí-
tô intézmény létrejötte. Legyünk rá büszkék,
hogy 1837-ben az elsô vidéki kaszinók közt
ott van a kiscelli is. Két évtizeddel késôbb már
errôl olvashatunk: mûködött egy gazdasági
egyesület, amely már szántóversenyt is
rendezett. A kiegyezés után Eötvös József hat-
hatós kultúrpolitikája alapozta meg a külön-
bözô elnevezések alatt mûködô, az ország
szinte minden településén alapított egyesü-
leteket, olvasókör, önképzôkör, gazdakör né-
ven. Eötvös felismerte, hogy a köznép mû-
velése olyan feladat, amit csak a nép maga
önszervezôdéssel tud megoldani, kellô irá-
nyítás mellett. Ez a fontos munka az egyko-
ri néptanítók – a mindenesek – áldozatos
feladatvállalása gazdag termést hozott.
Részletekre nem térhetek ki, azt mondhat-
juk, jellemzô a népmûvelés egysége, alap-

ját a könyvtár, az olvasás képezte ismeret-
terjesztô elôadások, közös egyéni szereplé-
sek, rendszeres összejövetelek, színjátszás,
mint személyiségfejlesztô elem. Az elôadá-
sok bevételei pedig a mûködés feltételeit,
a könyvtáruk gyarapítását szolgálták.
Az egyesületek hatása a kor mûvelôdéstör-
ténetében felbecsülhetetlen. Celldömölkön
az elsô Olvasó Egyesület 1874-ben létesült,
majd számos, szinte minden társadalmi ré-
teg megalapította a maga egyesületét. Vol-
tak ennek hátrányai is. Tartósan megmarad-
ni, eredményes munkát végezni azok tud-
tak, amelyek közadakozásból székházat
építettek, mint a MÁV és az egyházak. A má-
sodik világháború nagy károkat okozott az
egyesületek vagyonában, könyvtáraik

(összességében 3–4 ezer kötet) elkallódtak,
ide értve az egyházak gyûjteményét is.
A fenti rövid visszatekintést nem véletlenül
tettem: 1945 után felmerült az egyesületek
újbóli megerôsítése. Az élénkülés nem tar-
tott sokáig, 1946-49 között valamennyit

megszüntették. Az ok jól kitapintható, az au-
tonóm egyesületi élet és a központi pártirá-
nyítás nem volt összeegyeztethetô. Új intéz-
mények jöttek létre, köztük a közmûvelôdést
segítô jól mûködô könyvtári hálózatok. Elsô
lépés a Népkönyvtárak létrehozása volt.
Több mint ezer helyre központilag küldtek
60–70 kötetes könyvcsomagokat, ebbôl ka-
pott Celldömölk is. Ez volt tehát az elsô tég-
la, ebbôl nôtt ki a mai könyvtár, mely folya-
matnak magam is részese lehettem elhiva-
tott, szakmájukat szeretô, magas fokon mû-
velô kollégiummal együtt. 1953-ban létre jön
a Járási Könyvtár kettôs feladattal: elláttuk
a székhelyi lakosság könyvtári szolgálatát és
létrehoztuk a községi könyvtárakat, segítet-
tük munkájukat, ehhez motorkerékpárt, ké-

sôbb mûvelôdési autót biztosítottak. Ha-
vonta jártunk Körtvélyes, Bokod, Béke, Rózsa
majorokba kölcsönözni, filmet vetítettünk az
akkor még népes és igen hálás közönségnek.
Belátom, egy rövid írásban nem lehet min-
den fontos fejlôdési elemet megemlíteni, bár
jó lenne, sok-sok munka van mögötte,
könyv, olvasó, könyvtáros összefüggésben.
E három elemre vegyünk néhány minôségi
változást. A könyvállományból gyûjtemény
lett, magában foglalja az összes ismeretter-
jesztô dokumentumot könyvtôl a mikrofilmig,
utóbbi a régi celli sajtó hozzáférését jelenti.
1985-re a gyûjtemény 65.000 egységbôl állt,
a magyar könyvtermés 80-83%-át tudtuk
megvenni, mint féleséget. A sajtótermékek
választéka 250 felett volt, ezt egészítette ki
a nagy könyvtárakkal kialakított kapcsolat,
könyvtárközi együttmûködés. Lényeges ré-
sze a könyvtári munkának a gyûjteményrôl
adott tájékoztatás kiépítése, a jól szerkesz-
tett katalógusok. E néhány adat jelzi a mun-
ka egy jelentôs részét. Nem lehet számok-
ban kifejezni az olvasóknak nyújtott segítsé-
get, egy-egy téma irodalmának összegyûj-
tésére, a referensz kérdések megválaszolására
fordított idôt, kutatók segítését, a sok-sok cso-
port, osztály részére tartott foglalkozást a
könyvtári használatra való felkészítést stb. Fel-
merül a kérdés az általam érintett 40 év alatt
hány olvasóval volt kapcsolata a könyvtár-
nak. Biztos ki lehetne számolni, lényegesebb
a folyamatosságot hangsúlyozni a kétezer fe-
letti olvasók számát. Könnyen össze lehet-
ne adni a kölcsönzött könyvek számát is. Biz-
tos milliós szám jönne ki. A könyvtár minô-
ségi munkáját nem a nagy számokon lehet
lemérni, mert mindig egy-egy olvasóval kell
foglalkozni, az ô egyszerû, vagy bonyolult ké-
rését kell megoldani, amihez nagyon fontos
a személyes kapcsolat, ami – úgy gondolom
– mindig erôssége volt a könyvtárnak, és ki-
hatott a vonzáskörzet kiszélesedéséhez. Or-
szágos szakmai továbbképzéseknek adtunk
helyet. Éveken keresztül gyakorló intézete
voltunk a Berzsenyi Dániel Fôiskolának.
Kiadványaink jelentek meg. A kortárs írók je-
lentôs részét láttuk vendégül. Kiscsoportok
mûködtek a könyvtári kereti között. Lépése-
ket tettünk az elsô számítógépek beszerzé-
sére. A sort lehetne folytatni. Mûködésünk
során akadtak nehézségek is, mindenekelôtt
a mûködési feltételekben: az alapterület gá-
tolta a további kiteljesedést. Hadd idézzek
ezzel kapcsolatban a könyvtár vendégköny-
vébôl. A könyvtár szép, az igazgató szerint
kicsi. Nôjön nagyra, azt kívánom, az élet majd
úgyis kinövi. Így az 1972-ben átadott épü-
let három évtized után végre méltóbb körül-
ményeket teremt az olvasók fogadásához.

»KÁLDOS GYULA

házi könyvtári ünnepség 1978-ból

A város könyvtárának múltjából

nagy zsuzsa, kovács zoltánné hilda és 
káldos gyula az ötvenes években
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Megéri biztosítást váltani?Megkérdeztük
» válaszoltak

Nekem nincs autóm, de a csa-
ládban van három is, és figye-
lemmel kísértem a családtag-
jaim biztosító-váltását. Úgy ta-
pasztaltam, hogy érdemes
odafigyelni a különbözô biz-
tosítók ajánlataira, hiszen sok
pénzt meg lehet takarítani.
A korábbi években nem vál-
tottak a családtagjaim, de
most igen, és megérte, hiszen
az eddiginél jóval kedvezôb-
bet találtak. Szerintem jó,
hogy van ez a versengés a
biztosítók között, és minden-
ki maga döntheti el, melyik-
nek az ajánlatát és szolgálta-
tásait veszi igénybe.

Nálunk a feleségem intézi az
autóbiztosítás dolgát, én csak
a csekket fizetem be. Minden
évben az interneten tájékozó-
dunk a biztosítók ajánlatairól,
és az alapján döntünk, termé-
szetesen a legkedvezôbbet
választva. Ilyenkor az embe-
rek körülbelül nyolcvan száza-
léka vált biztosítót, de
ugyanannál a cégnél marad-
va újrakötni a biztosítást is
egy jó megoldás. Mi így tet-
tünk tavaly is és most is.
Nem váltottunk, hanem az
eddigi biztosítónknál újrakö-
töttünk, ezzel is jelentôs mér-
tékben tudtunk spórolni.

Egyre kevesebb az emberek
pénze, így jó, ha legalább a
kötelezô kiadásokon lehet
spórolni. Ilyen például az au-
tóbiztosítás is. Az elmúlt évek-
ben nem váltottunk így év vé-
gén, de most már minden fil-
lért meg kell gondolni. Az elô-
zô biztosítónk is adott, és
egy másik is küldött árajánla-
tot. Összehasonlítottuk az
áraikat, és az utóbbi mellett
döntöttünk. A negyedéves
biztosításunk így egyharmad-
dal kevesebb lett és a Casco
is havi ezer forinttal. Emellett
a házbiztosítás kiadásait is
sikerült csökkenteni.

Népátverésnek tartom a bizto-
sítók versengését. Ha az ügy-
fél nem olvassa el az apró be-
tûs részt, és az üzletkötô sem
tájékoztatja kellôképpen, ak-
kor nagy lehet a bukás. Azt
egyik biztosító sem közli, hogy
a tetszetôs árak a kármentes
idôszakra vonatkoznak. Húsz
évig ugyanazon biztosítónál
voltam, és hat éve vagyok egy
másiknál, de eszemben sincs
váltani. Persze, én is örülnék,
ha kevesebbet kellene fizet-
nem, de dolgoztam biztosítás-
ban, és tudom, hogy a kis
összegû biztosításnak milyen
vonzata van.

»fotó: katona bernadett»kérdez: reiner anita

Csôre
Ramóna

Esküdt
Roland

Kutasi
Tiborné

Horváth
Árpád

Á R V E R É S I   H I R D E T M É N Y
Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen értékesíteni kívánja a
tulajdonában lévô alábbi társasházi öröklakásokat, garázsokat az alapító okirat-
ban foglaltaknak megfelelôen a társasház közös tulajdonában álló épületré-
szekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt: 
Lakás címe Alapterülete Szobaszám Kikiáltási ár
Izsákfa u. 39. 75 m2 2 1.800.000 Ft.
Zalka u. 56. I/3. 75 m2 2+2 fél 10.200.000 Ft.
Garázs címe: Alapterülete Kikiáltási ár
Vasvári P. u. 6/A. 19 m2 1.539.000 Ft.
Zalka u. 56. 16 m2 1.368.000 Ft.

Egyúttal értékesíteni kívánja a tulajdonát képezô Temesvár u. 8. szám alat-
ti volt Mentôállomás ingatlanát. Területe: 1156 m2. Kikiáltási ár: 11.600.000
Ft. • Celldömölk, Sági u. 111. fsz. 2. sz. alatti 59 m2 nagyságú, egyéb épü-
let megnevezésû, korábban a posta által használt épületrészt, a társasház
tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt. 
Az ingatlan kikiáltási ára: 5.900.000 Ft. A licit idôpontja: 2009. december 19.
péntek 9 óra. Helyszíne: a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozóterme.
Licitlépcsô: 100.000 Ft. Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés meg-
kezdése elôtt készpénzben a kikiáltási ár 10%-ának megfelelô összeget ár-
verési elôlegként a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizeti. Fizetési esz-
közként csak készpénz fogadható el. Az elôleg a vevô által fizetendô vétel-
árba beszámít, a többi résztvevô számára az árverés befejezése után vissza-
fizetésre kerül. Az ingatlanok tulajdonjogát a liciten résztvevôk közül az szerzi
meg, aki a legmagasabb összegû vételár egy összegben való megfizetésé-
re tesz ajánlatot. Az árverés nyertesének feladata és költsége az adás-véte-
li szerzôdés elkészíttetése legkésôbb a licit idôpontját követô 15 napon be-
lül. A vételár kifizetése a szerzôdés megkötését követô 15 napon belül ese-
dékes. Az ingatlan megtekinthetô: telefonon történô elôzetes egyeztetés alap-
ján munkanapokon 8-16 óráig. További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal
vagyonkezelôjénél, illetve a 95/525-813-as telefonon kapható.

VULKÁN
GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ

Celldömölk, Sport utca 8. • Tel.: 95/525-070 • www.vulkanfurdo.hu

EGÉSZSÉGET, PIHENÉST AJÁNDÉKBA!
AJÁNDÉKOZZON VULKÁN FÜRDÔ KARÁCSONYI EGÉSZSÉGMEGÔRZÔ UTALVÁNYT!

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSUNK:
Dec. 24. (csütörtök): ZÁRVA • Dec. 25. (péntek): 15.00–21.00

Dec. 26. (szombat): 9.00–21.00 • Dec. 27. (vasárnap): 9.00–20.00
Dec. 31. (csütörtök): 9.00–15.00 • Jan. 1. (péntek): 15.00–21.00

Utalványok szolgáltatás-tartamtól függôen 
már 1.000 Ft-tól vásárolhatók a fürdô recepcióján.

Minden 7.000 Ft-ot meghaladó utalvány vásárlásnál további egy
(sókamra, fény- és aromakamra, infraszauna, vagy gyógyvizes

gyógymedence) szolgáltatást választhat!

Egészségpénztári kártyát és üdülési csekket elfogadunk!

SZESZFÔZDE
Vönöck, Szili Pál u. 1. sz. alatt felújított 

4OO literes és 200 literes üsttel 
folyamatosan üzemel.

Jó minôségû gyümölcscefrébôl
zamatos gyümölcspálinka 

elôállításával várjuk minden régi és 
új megrendelônket!

ÉRD: BUTI KÁROLY
Tel.: 06/20/3371864, 

06/70/3348167, 95/485-027.

UK_23  09/12/1  1:07 PM  Page 11



Egyhetes edzôtáborozáson vett részt Keme-
nesmihályfán a 2012-es londoni olimpián va-
ló részvételt megcélzó magyar csapat novem-
ber 13-a és 19-e között. Az olimpiai részvé-
telhez persze még nagyon sok feltételnek tel-
jesülnie kéne, addig marad a legfontosabb:
a testedzés öröme, a baráti közösség fenntar-
tása. A sportág neve a kezdetekben „murder
ball” azaz „gyilkos labda” volt. A kezdetek nem
olyan régen volt, 1977-ben a kanadai Winni-
pegben alkották meg elôször a játék szabá-
lyait, mely ötvözi a kosárlabda, a jéghoki és
a kézilabda elemeit. A játék lényege, hogy a
játékosok – vállalva az egymással való ütkö-
zés veszélyét – áttörjenek az ellenfél vonalán
és eljuttassák a labdát a gólvonalon túlra.
A csapatot négy játékos alkotja, maximum
nyolc csere játékossal. A játékot kosárlabda-
pálya méretû területen, bójákkal és vonalak-
kal megjelölt gólvonalakkal, egyébként röp-
labdával játsszák, amit lehet vinni, lehet ve-
le cselezni vagy passzolni, kivéve a rúgást.
A labdát 10 másodperc alatt egyszer legalább
le kell pattintani. Sok az ütközés játék közben,
de az ütések, csapások stb. nem megenge-
dettek és büntetéssel járnak, aminek az ide-

jét a kispadon kell eltölteni. A játékidô
egyébként négyszer nyolc perc. Idén október-
ben rendezték meg a sportág elsô Európa-baj-
nokságát Dániában, még a magyarok nélkül.
A 12 ország válogatottjának részvételével zaj-
ló tornán a dobogón a következô sorrend ala-
kult ki: elsô Belgium, a második Svédország,
a harmadik Németország.
– Nem véletlen ez a sorrend – mondják be-
szélgetôpartnereim, Hetei Zoltán és Mészá-
ros Edit, akiket nyugodtan tekinthetünk a ma-
gyar kerekesszékes rugby sportág mozgatóru-
góinak. Zoltán tetrás, ami azt jelenti, hogy
mind a négy végtagja sérült. Tokajon él és
egyszer, még gimnazistaként nem kellett vol-
na fejest ugrania a Tiszába. Megtette és meg-
sérült a gerincidege, azóta kerekesszékhez van
kötve. A közeljövôben fog végezni Nyíregy-
házán, a fôiskolán, könyvtárosként, de inkább
a számítástechnika vonzza, no meg a mozgás,
a verseny, a küzdelem, a játék, amikor min-
den mást elfelejt az ember. Edit gyógytornász
az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben
Budapesten, mely intézetben találkoznak
edzéseken a sportolók, akik az ország legkü-
lönbözôbb helyein laknak, így már egy edzés-
nek a megszervezése sem egyszerû dolog. 
– Jelenleg heten-nyolcan jönnek rendszere-
sen – tudom meg tôle –, van közöttük Zolin
kívül még egy fejesugró, van motor-, van au-
tóbalesetes, sôt lôtt sérüléses is. Mind fiata-
lok, mind a legsúlyosabb mozgássérülteknek
számítanak, négyvégtag bénultak. Egy viszont
közös bennük, nem törôdnek bele abba, hogy
ne mozogjanak, ne sportoljanak. Nagyon ke-
vés sportágat tudnak ûzni, csapatsportágat
szinte semmit, úgyhogy ezt a Magyarorszá-
gon csak néhány éve megismert játékot ha-
mar megszerették. A világon kb. 25 helyen
játsszák, mindenhova írt Edit egy bemutat-
kozó levelet, volt ahonnan edzéstervet küld-
tek vissza, voltak, akik felajánlották szemé-
lyes segítségüket. Ôket, a svéd és cseh
sportolókat és szakembereket tudták fo-

gadni Kemenesmihályfán a Magyarországi
Evangélikus Ifjúsági Szövetség és az Erôfor-
rás Alapítvány támogatásával a magyar já-
tékosok és segítôik. A svéd válogatott edzô-
je egyenesen Kanadából érkezett az edzôtá-
borba, az ô segítségével minden hazai játé-
kos megkapta a nemzetközi versenyeken is
érvényes kategorizált kártyáját. Mert az is já-
tékszabály, hogy minden játékost képessé-
gei, sérültsége alapján pontszámmal látnak
el 0,5-3,5 pont között. A pályán egyidôben
fent lévô játékosok pontszáma nem halad-
hatja meg a 8 pontot így ez is a játék izgal-
mas taktikai részét képezi, hogy mikor mi-
lyen összetételû a csapat, védekezô, vagy ép-
pen támadó jellegû.
– A svédek más világból érkeztek – mondja
Edit és Zoltán, ott szinte mindenre van támo-
gatás, a sérült emberek rehabilitációja sokkal
teljeskörûbb. Egy gyógytornászra két-három
sérült jut csak, akik a teljes izomzattal tudnak
ezáltal foglalkozni. A csehek hasonló cipôben
járnak, mint mi, mindenért küzdeni kell,
egy gyógytornász nyolc-tíz emberrel foglakozik
egyszerre, de közel kétórás beszélgetésünk
során ez volt talán az egyetlen mondat, ami-
nek keserû volt az íze. Mert amúgy szenzá-
ciós volt a tábor, a minôsítés mellett profi tak-
tikai és technikai képzést kaptak vendégeiktôl,
akiktôl ráadásul egy szuper állapotú, illetve négy
kisebb javításokra szoruló versenyszéket is kap-
tak ajándékba. Az edzéseknek kiváló helyszí-
ne volt a Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola tornaterme, amit az iskola kedvezmé-
nyesen nyújtott számukra. 
– Az a legfontosabb, hogy megint elôrébb lép-
tünk egy kicsit – hangsúlyozzák, most már lesz-
nek eszközeink (egy profi szék 3000 dollár,
egy baráti házi gyártmány költsége is eléri a
százezer forintot), van minôsítésünk és sokat
okosodtunk is a játékot tekintve. És ami még
fontosabb, újabb barátokra leltünk, külföldiek-
re és kemenesaljaiakra egyaránt.

»DOTTO

Élet-labda

Nehéz kezdet után magabiztos siker
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Wink AC Vörsas – Celldömölki VSE-Mávépcell-
Wewalka 2:6. 
Extraliga asztalitenisz-mérkôzés, Buda-
pest. Páros: Perei, Kosiba - Lindner, Faze-
kas 2:3 (11, -4, -6, 6, -8). Az ifjú tehetsé-
gekbôl álló hazai duó kissé megszorongat-
ta Lindneréket, de végül gyôzött a rutin
(0:1). Egyéni, 1. kör: Palatinusz-Pagonyi 3:1
(-5, 4, 7, 10). Pagonyi nem találta fiatal ri-
válisa ellenszerét (1:1). Kosiba-Lindner
3:2 (11, 5, -9, -10, 11). Hiába tudott 0-2-
rôl egyenlíteni Lindner, a vége megint a ha-
zai játékosé volt (2:1). Perei-Fazekas 0:3
(-7, -6, -7). Fazekas esélyt sem hagyott Pe-
reinek (2:2). 2. kör: Palatinusz-Lindner 0:3
(-4, -6, -7). Lindner ezen a meccsen már

hozta a kötelezôt (2:3). Perei-Pagonyi 1:3
(-8, 9, -9, -10). Nagy csatát hozott az össze-
csapás, melyet végül nyerni tudott a celli
játékos (2:4). Kosiba-Fazekas 1:3 (11, -8,
-8, -6). Az elsô szettben még kikapott Fa-
zekas, de utána magára talált (2:5). 3. kör:
Perei-Lindner 0:3 (-5, -7, -6). A celldömöl-
ki játékos leiskolázta ellenfelét (2:6). 
Gyôzött: Palatinusz, Kosiba, illetve Fazekas 2,
Lindner 2, Pagonyi, a Lindner-Fazekas páros.

Bajnoki mérkôzések
NB II. – Harkány SEII.-CVSE-MÁVÉPCELL
Wewalka II. 11:17
Ölbei Péter 2, Orbán Renátó 2, Teket Atti-
la 2, Ölbei – Teket páros

Nagy csatában maradtak alul a celliek, a
Harkány otthonában.
NB III. – CVSE-MÁVÉPCELL Wewalka III. – SZESE
II. Gyôr 15:3
Fehér László 4, Tamás László 3, Balázs Gyu-
la 3, Gyömörei Pál 3
Fehér – Gyömörei, Tamás – Balázs párosok.
Félgôzzel is simán gyôztek a hazaiak a sze-
rényebb képességû SZESE II. ellen.
NB III. – CVSE – MÁVÉPCELL - Wewalka IV.- Taray
DSK Pápa 17:1
Szabó Ferenc 4, Máthé Gyula 5, Csupor Má-
té 4, Talián Csaba 3, Szabó – Máthé, Csu-
por – Talián párosok. A celliek a vártnál si-
mábban hozták a kötelezôt.

»CSUKA
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CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

megjelenik kéthetente

I M P R E S S Z U M felelôs kiadó: Bakó István • felelôs szerkesztô: Györéné Losoncz Andrea • szerkesztôség: Csuka László,

Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula, 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.

Celldömölki VSE – Répcelak 1:1 (1:1)
Celldömölk, 200 nézô NB III-as labdarúgó-
mérkôzés Bakony-csoport, 13. forduló
2009. november 21.
Vezette: Szántai Endre (Hima Andrea, Kajtár
József).
Celldömölk: Tóth J. – Ambrus (Csákvári 55.
p.), Borsos, Gyôrvári (Velencei 37. p.),
Györkös – Szilágyi, Babics, SÜLE, Sebestyén
R. – Kocsis, Németh J. Edzô: Csákvári Zsolt.
Répcelak: Heinrich – Ulrich (Széles 46. p.),
Kiss Z., Varga G., Szandi – Imre, Bellovics,
Csordás, Takács P. – Takács Sz.(Hajós 76. p.),
Tamási R. (Bödecs 65. p.) Edzô: Tóth Zsolt.
Góllövô: Györkös (öngól 17. p.) és Németh
J. (18. p.).

Két okból sem baj, hogy idén csak hatszor
14 csapat van az NB III-as csoportokban. Az
egyik ok, hogy az idény végére tervezett
újabb nagy átszervezés ellenére (egy-
csoportos NB II, limitált létszámú NB III-as
csoportok) sem kell még körömrágva iz-
gulnunk a kiesés elkerüléséért. A másik ok,
hogy a szokásosnál két meccsel korábban

lett vége ennek a roppant felemás érzé-
seket gerjesztô szezonnak. A záróforduló-
ban az a Répcelak látogatott a Kolozsvár
utcai sporttelepre, aki csak jobb gólkülönb-
ségével állt elôttünk a tabellán (tehát na-
gyon nem lehetnek a topon ôk sem) és ed-
digi öt idegenbeli meccsét annak a rend-
je és módja szerint elveszítette, ráadásul
úgy, hogy a jobb helyeken nem is jártak
(Sopront kivéve). Melyik meccs húzható be,

A vége sem lett jobb

KÖSZÖNJÜK – A Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért Non-
profit Közhasznú Alapítvány kuratóriumának tagjai köszönetüket fe-
jezik ki mindazon kedves támogató részére, akik a 2008. évi jövede-
lemadójuk 1%-ával hozzájárultak céljaik eléréséhez. Ezt az összeget
az egészséges életmódra való nevelésre és a kosárlabdázás népsze-

rûsítésére, ill. általános  iskolás felsôtagozatos és középiskolás fiú diákok spor-
tolásának támogatására, „kosár-suli” mûködtetésésre használjuk. Amennyiben
egyetért céljainkal, kérjük a 2009. évi jövedelme 1%-ának felajánlásával ismét
támogassa alapítványunkat, hogy a jövôben is biztosítani tudjuk a fiatalok spor-
tolási lehetôségeit. Adószámunk: 18897030-1-18.

» APRÓHIRDETÉS

Opel Corsa 1.6 GSI 1989-es, 2010. júliusig érvényes mûszakival, megkímélt állapot-
ban eladó. Érdeklôdni: 06-70/334-0961-es telefonszámon.

3-2-1-es ággyá alakítható, újszerû, fabetétes plüss ülôgarnitúra bolti ár harmadáért
(80.000 Ft) eladó, valamint Panasonic NV-VZ15 VHS-C videokamera keveset használt,
olcsón eladó. Érd.: 0670/771-3754.

Celldömölk központjában, két szobás, erkélyes, lakás azonnali költözéssel eladó. Irány-
ár: 5.8 millió Ft. Tel.: 06/70/238-3701.

Tapolca-Celldömölki VSE-Mávépcell 17:34
(10:18). – NB II-es nôi kézilabda mérkôzés,
Tapolca, 100 nézô, vezette: Marczinka,
Miksó.
Celldömölk: Mendel – Kazári 1, SZOMORKO-
VITS L. 9, SZOMORKOVITS A. 7, Fûzfa 4, Szil-
vágyi 4, FARKAS 3. Csere: Balogh, Németh
4, Tóth 2. Edzô: Salamonné Csótár Adrienn. 
Nem indult gólzáporosan a találkozó, de a
találatokat zömében a vendégek szerez-
ték, így hamar megnyugtató elônyre tett
szert a Celldömölk. Remek támadó és vé-
dekezô játékának köszönhetôen nyolc-
gólos elônnyel vonulhatott a pihenôre
Salamonné Csótár Adrienn együttese.
A második játékrészt is végig irányították
a celli lányok, és gyôzelmük egyetlen
percig sem forgott veszélyben.
Ifi: 34:19 (16:11). Ld.: Dobány 9, Varga 7. 

»CSUKA

1. VESZPRÉM FC 13 11 2 0 35 7 35
2. LIPÓT PÉKSÉG 13 9 1 3 26 15 28
3. SVSE-GYSEV 13 7 5 1 16 6 26
4. SZOMBATHELYI HALADÁS 13 6 4 3 19 14 22
5. MTE 1904 13 6 4 3 12 12 22
6. CSORNAI SE 13 5 6 2 14 12 21
7. KÖRMENDI FC 13 6 2 5 17 15 20
8. BADACSONYTOMAJI SE 13 5 4 4 21 15 19
9. SÁRVÁR FC 13 4 4 5 12 16 16
10. LOMBARD PÁPA 13 3 2 8 15 21 11
11. RÉPCELAK SE 13 3 1 9 16 21 10
12. CELLDÖMÖLKI VSE 13 2 4 7 12 21 10
13. FEMAT CSESZTREG SE 13 2 3 8 14 26 9
14. BÜKI TK 13 0 2 11 8 36 2

ha nem ez, melyik meccset kell a legjob-
ban hozni, ha nem az úgynevezett hatpon-
tos összecsapásokat, rossz leírni a kiesési
rangadókat. Hát ezt kellett volna hozni. Ez-
zel szemben a hátsó alakzatban benne volt
még a Badacsonytomajon kapott öt gól, az
eddig legalább biztosnak tûnô játékosok az
elsô félidô közepéig összehoztak egy ön-
gólt, majd egy 11-est, amit Csordás közép-
re lôtt, lehetôséget adva így Tóth Jenônek,
hogy kijavítsa hibáját. A két esemény kö-
zött a semmibôl rúgott egy egyenlítô gólt
Németh József, majd ugyanô a második fél-
idôben bô negyedóra alatt hat – a nagy-
tól az ordítóig terjedô fokozatú – lehetôsé-
gébôl egyet sem tudott gólra váltani. Pe-
dig ô legalább a szezon végére megtalál-
ta a góllövô cipôjét és fellôtte magát a
rangsor 10. helyére 4 találattal, de ezen a
meccsen az sem lett volna meglepô, ha
beéri a 7 gólos bronzcipôst. Nem így tör-
tént, így hát a Répcelak elôttünk maradt
a tabellán a 11. helyen, nekünk pedig meg-
maradt a nem megnyugtató, nem a valós
értéket elismerô 12. hely. Baj még nincs,
csak téli szünet, de tavasszal egyszerûen
már hozni kell a pontokat, legalábbis ha
maradni akarunk ebben az osztályban.

»DOTTO

HENGERELTEK
A LÁNYOK
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Forint alapon – biztos alapon!

Karácsonyi személyi kölcsön akció 
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet 
Celldömölki, Ostffyasszonyfai és Vönöcki

Kirendeltségénél 
Maximális hitelösszeg 2 millió Ft. 

Kamata: évi 15%*.

Nézzen be hozzánk – megéri!

Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
9653 Répcelak, Petôfi S. u. 50.

☎: 95/588-666, 588-667  Fax: 95/588-668
E-mail: repcelaktaksz@globonet.hu

Honlap: www.repcelaktksz.hu

Celldömölk I., Kossuth L. u. 18. • ☎/Fax: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1. • ☎/Fax: 95/420-507

Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60. •  ☎/Fax: 95/394-005
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. • ☎/Fax: 95/485-010*THM: 17,54%
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* Érvényes 2009. 12. 11–22-ig kötött vevôszerzôdésre. A kép illusztráció.
Vegyes átlagfogyasztás:  5,5 – 5,7 l/100 km; CO2-kibocsátás: 127 – 133 g/km

** Érvényes 2009. 10. 16 – 2009. 12. 31.

Strauss Autószalon
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: 94/512-860 • www.strauss.hu

Renault Twingo Renault Thalia Renault Megane kombi
495.000 Ft 1.120.000 Ft 1.450.000 Ft

295.000 Ft 920.000 Ft 1.250.000 Ft

Használt és tesztautó kiárusítás!
Minden márka, minden árkategória árából most

200.000 Ft kedvezmény!

Már csak december 22-ig!
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• Autók adásvétele • Autóvásárlás készpénzre (1998-as évjárattól)
• Állapotfelmérés • Ingyenes hitelügyintézés, hozott autóra is
• Mozgáskorlátozott utalvány beszámítása • Bizományos értékesítés
tárolási díj nélkül! • Autóink igény szerint 1 éves MAPFRE garanciával!

HASZNÁLT AUTÓINK 1 ÉVES GARANCIÁVAL!
VASÁRNAP IS NYITVA!

Év végi biztosító-váltás – a legkedvezôbb kötelezô
biztosítást megkeressük és megkötjük Önnek!

A R A N Y H A L A U T Ó K E R E S K E D É S

CELLDÖMÖLK, PÁPAI ÚT 2.
Tel.: 20/559-8294; 70/636-4222 • Tel./fax:95/424-508

Nyitva: H–P 9.00–17.00, Szo-V: 8.00–12.00

K Í N Á L A T U N K B Ó L :

Típus Extrák Km Évjárat Ár
FIAT DOBLO SZGK. 1.3 JTD. EZÜSTMETÁL, KLÍMÁS 36.000 2005. 2.199.000

FORD FIESTA 1.4 TCD. KLÍMÁS, EZÜSTMETÁL 2002. 1.299.000

FORD FOCUS KLÍMÁS 67.000 2003. DEC. 1.499.000

BMW 318.D 2004. DEC. 2.499.000

FIAT BRAVA TÖBB DARAB

AUTÓINKAT MEGTALÁLJA A www.hasznaltauto.hu OLDALON ARANYHAL
AUTÓKERESKEDÉS CÍMSZÓ ALATT KÉPEKKEL NAPONTA FRISSÍTVE!

Szilveszteri mulatság a Vasvirág Hotelben!
BÚCSÚZTASSA A 2009-ES ÉVET VIDÁM HANGULATBAN CSALÁDJÁVAL, BARÁTAIVAL!
Amit kínálunk:
18.00–19.00 Kapunyitás

20.00 Szilveszteri gálavacsora
Elôétel: Hortobágyi húsos palacsinta
Fôétel: Kacsasült pezsgôs káposztával

Ropogós malackaraj hagymás burgonyával

Gordon blue rizi-bizivel
Házi savanyúság

Desszert: Tortavariációk

Csokoládé szökôkút 

22.00 Az est díszvendége Pankotay Péter, az Operettszínház mûvésze 
24.00 Egy pohár pezsgô az Újévi koccintáshoz!
Újévi kóstoló: Disznótoros ízelítô

Töltött káposzta
Lencsefôzelék akadékkal

Zenél: Halmosi Duó

Jegyár: 6.000 Ft/fô
9500 Celldömölk, Sági u. 56.

Tel./fax: 06-95/424-125
E-mail: vasvirag@cellkabel.hu

www.vasviraghotel.mindenkilapja.hu

Egész este
koktélok és italok

a Mixer-Team
bárjából!

B. Ú. É. K.

A KUPONT LEADÓ AZ ARANYHAL AUTÓKERESKEDÉSNÉL TÖRTÉNÔ SZEMÉLYGÉPKOCSI
VÁSÁRLÁSNÁL INGYENES EREDETISÉG VIZSGÁLATOT KAP AJÁNDÉKBA!

✃

UK_23  09/12/1  1:07 PM  Page 16


