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Az idô csak nem enyhül.
Hideg a tél!
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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!

2010-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
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magyar nyelven is hozzáférhetô legyen. Hi-
szen „minden nemzet a maga nyelvén lett
tudós, de idegenen sohasem” – mondja ki
Bessenyei György is a reformkorban. Most is
jobban kellene óvnunk magyarságunkat, a
nyelvünket – szögezte le. 
A nyelv nem lehet a múltba fordulás tárgya
és eszköze. Kölcsey is ezt mondja ki Huszt c.
versében: „Messze jövendôvel komolyan vess
öszve jelenkort; / Hass, alkoss, gyarapíts: s
a haza fényre derûl!” 
A folytatásban szólt kultúra-értelmezésé-
rôl. Szerinte a kultúrára magas kultúraként
érdemes tekinteni, hogy ne alakulhasson
ki egy könnyen manipulálható tömeg.
A mai felsôoktatási helyzetképet vázolva
kiemelte, hogy a társadalom kemény pén-
zeket befektetve taníttatja a felsôoktatás-
ban hallgatókat, és azok a diplomaszerzés
után külföldre távoznak, mert ott látnak
esélyt a boldogulásra. A politika felelôssé-
gét hangsúlyozta ebben. 
A magyar kultúra vízfejûségének hangsú-
lyos voltáról is említést tett, és ennek
egészségtelen következményeirôl. Elôadá-
sa végén konklúzióként megállapította:
szükséges az összefogás a közös jövô épí-
tése szempontjából. 
Ezután Fehér László polgármester átadta a
képviselô-testület által tavaly létrehozott
Kresznerics Ferenc-díjakat. A díjat Celldömölk
Város Önkormányzata Képviselôtestülete a
könyvtárügy, könyvterjesztés, a nyelvészet,
a magyar kultúra és külföldi megismerteté-
se, az oktatás, az egyházi élet és a tudomány
területén maradandót alkotók munkásságá-
nak elismerésére alapította. A kitüntetést idén
Esztergályos Jenô, az Apáczai Kiadó ügyve-
zetô-igazgatója és Koltai Jenô alsósági es-
peres-plébános vehette át.
Hosszú idô után újra kiosztásra került a Ní-
vódíj is. A Nívódíj Celldömölk Város médiái-
nak munkatársai részére adományozható,
akik huzamosabb ideig hozzájárulnak a vá-
ros lakosságának objektív, pártatlan tájékoz-
tatásához, s a közvéleményt érintô dönté-
sek, valamint a lakossági észrevételek, vé-
lemények hiteles közreadásával segítik az ön-
kormányzat eredményes mûködését.
Az idén Káldos Gyula, a magyar sajtótörté-
net helyi vonatkozásában végzett kutatásai
és szerteágazó helytörténeti publikációi ér-
demei elismeréséül kapta. 1989-tôl, az Új Ke-
menesalja indulásától szerkesztôbizottsági
tag, a lap hasábjain több száz hangulatos és
tanulságos cikke jelent meg. Ma is aktívan
részt vesz a lap életében, az utóbbi idôben
fôként a Celldömölk és a Kemenesalja régi
ünnepeit és hétköznapjait idézi. 
A rendezvény utolsó harmadában Koltai Je-
nô ismertette Nádasdy Lajos legújabb kö-
tetét, melynek címe: Dömölk és apátsága az

2010. január 22-én, a Magyar Kultúra
Napja alkalmából tartottak városi ünnep-
séget a Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pont és Könyvtárban.

Ünnepi beszédet mondott Fehér László, a
város polgármestere, aki a következôket
emelte ki: örül annak, hogy sokan megtisz-
telték a rendezvényt, ebbôl látszik, milyen
sokan elkötelezettek a magyar kultúra irá-
nyában. Megemlékezett Kölcsey Ferencrôl,
aki 1823. január 22-én fejezte be a Him-
nusz megírását. A magyar kultúra kapcsán
Pécsrôl beszélt, amely 2010-ben Európa
egyik kulturális fôvárosa. Emlékeztette
arra a közönséget, hogy a celldömölki vá-
rosvezetés számára is igen fontos a kultú-
ra, hiszen több mint 500 millió forintos be-
ruházással újították fel a város mûvelôdé-
si központját. 
Ezután Pusztay János egyetemi tanár, a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Uralisztikai Tanszé-
kének vezetôje, Prima Primissima-díjas nyel-
vész professzor tartott elôadást a kultúráról. 
– „Büszke magyar vagyok én, keleten nôtt
törzsöke fámnak” – idézte Kölcseyt. Népünk
eredetét illetôen gyakran megfogalmazódik
ez a gondolat – talán sokakban azt az érze-
tet kelti, hogy magányosak vagyunk itt, Eu-
rópa szívében. Pedig ez nem így van. Mi az

európai csatlakozással csak visszamentünk
oda, ahonnan vétettünk. Mi, a kultúránkat il-
letôen szerves része vagyunk Európának már
több mint ezer éve. De fontos, hogy sorsun-
kat hogyan alakítjuk, attól függ ugyanis, hogy
a késôbbiekben is milyen pozíciót vívunk ki
magunknak. Szólt a herderi jóslatról, amely
látomásszerûen jósolta meg a nemzetek ha-
lálát – ezzel elérve, hogy a nemesek nem-
zetféltésüktôl vezérelve sokkal inkább oda-
figyeljenek a magyarságra. Ezért teszi meg
javaslatát Széchenyi a Magyar Tudományos
Akadémia megalakítására, hogy a tudomány

A magyar kultúra ünnepe Celldömölkön
Árpád-házi uralkodók korában. A rendezvényt
a Külügyminisztérium EU Tájékoztatási Szol-
gálata támogatta.

»LOSONCZ ANDREA

koltai jenô a kresznerics-díjjal

esztergályos jenô is kresznerics-díjat vehetett át

pusztay jános fontosnak tartja az igényes kultúrát

káldos gyula nívódíjat kapott
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A Kossuth utca 16. szám alatt épült társasház
hivatalos átadására január 13-án került sor.
Az ünnepélyes avatás kezdetén Rác Dénes
evangélikus lelkész megáldotta és Isten
oltalmába ajánlotta az épületet, majd
Fehér László polgármester mondott ünnepi
köszöntôt. Ôt követôen Kiniczky István, az
épület tervezôje, a beruházó Kontyos Udvar
Üzletház Kft. társtulajdonosa szólt.
A beszédek elhangzása után került sor az
ünnepélyes szalagátvágásra Fehér László
polgármester és Kiniczky István tervezô által. 
– Mit jelent ez a beruházás a város számára?
Fehér László polgármester:
Celldömölk életében ez a terület közel egy
évtizedes probléma volt, hiszen az
önkormányzatnak mindig is voltak törekvései
a terep beépítésére és rendbetételére
vonatkozóan. Köztudomású, hogy a Kontyos
udvar területén korábban önkormányzati
szükséglakások voltak, így elsôként azok
lakóinak kellett másik lakhelyet biztosítani.
A terület megvásárlására több érdeklôdô volt,
köztük olyan is, aki élelmiszerüzletet szeretett
volna építeni a telken. Az önkormányzat
végül az üzleteket, irodát, lakásokat
kialakítani szándékozó érdeklôdôt támogatta.

Néhány nap alatt lezajlott látványos vál-
tozásnak lehettek tanúi a postán járók,
ugyanis mindössze három nap alatt
megújult az 1. számú postahivatal belsô te-
re. Emellett az épület akadálymentesíté-
se is megtörtént. A megújulásról Bagarus
Sándorné postavezetô számolt be:
– A 2013-as piacnyitásra készülô Magyar
Posta legfontosabb célkitûzése, hogy növel-
je a szolgáltatás iránti bizalmat, és ügyfe-
lei elégedettségét. Ennek érdekében a
posták egy részének ügyféltereit is átala-
kítja a társaság. A tavalyi év a bizalom éve
volt a Magyar Postánál, aminek jegyében
a társaság célja, hogy a postahelyeket
olyan szolgáltató hellyé alakítsa, amely ügy-
felei számára vonzó, bizalmat és diszkréciót
sugároz, segít az eligazodásban. Ennek
megfelelôen 2009 decemberétôl immár nyi-
tott pultos ügyféltér és kulturáltabb körül-
mények várják az ügyfeleket a celldömöl-
ki 1. sz. postán is, hogy könnyebben tud-
janak kommunikálni a postai munkatársak-
kal, és ne kelljen emelt hangerôvel beszélni.
Így a postára betérôk már valóban diszkrét
körülmények között intézhetik banki, biz-
tosítási vagy épp hagyományos postai
ügyeiket. 

Régi vágyunk volt ez, hiszen tizennégy
éve költöztünk ebbe az épületbe, és azóta
nem történt felújítás. A belsô építészeti mun-
kák kivitelezôje a helyi Cellmodul Kft. volt.
Az akadálymentesítés is régóta idôszerû volt,
hiszen ma már elvárás az egyenlô esély biz-
tosítása mind a tolókocsisok, nehezen köz-

lekedôk, mind a babakocsisok számára.
Emellett a posta elôtti környezethez igazod-
va a korábbi bitumenes felületet térkô bur-
kolat váltotta fel.
Reméljük, hogy úgy a belsô, mint a külsô átala-
kítás ügyfeleink megelégedettségére szolgál. 

»REINER ANITA
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Új épületet avattak
Az önkormányzat életében ez egy közel
negyvenmillió forintos ingatlaneladás volt,
amibôl 18 millió forintot vissza is forgattunk
a közlekedési út, parkoló kialakítására,
közmûvek kiváltására. A többi, nagyobb
részt a beruházók vállalták. Az ingatlan
eladásból, illetve a visszafordított pénzbôl 13
millió forintja maradt a városnak, aminek
sorsáról februárban dönt a képviselô-testület.
A költségvetés függvényében egy-egy
választókörzet útjainak, járdáinak rendbeté-
telére fordítjuk, vagy a sikeres nagy pályá-
zataink önrészéhez tesszük a pénzösszeget.

Kiniczky István, az épület 
felelôs tervezôje:
Ez a történet 2007 tavaszán kezdôdött, mikor
egy osztrák cégtársammal közösen
felvállaltuk, hogy a korábban méltatlan
körülményekkel rendelkezô Kontyos udvaron
üzlet- és társasházat alakítunk ki. A vásárlási
igény beadása, engedélyezési eljárások,
építési engedély, bontások és egyebek
után, 2009-ben indult el a megvalósítás,
mely egy közel háromszázmillió forintos
beruházást generált. Külön öröm számomra,
hogy a telekárból befolyt összegbôl a belsô

udvart is rendbe lehetett hozni, így
rendezetté váltak a Kontyos udvar
körülményei. Az épület alul öt üzletet (Kis-
Rábamenti Takarékszövetkezet, Celldömöl-
ki Kábeltelevízió Kft. ügyfélszolgálati irodája,
ruházati szaküzlet, faipari bolt), a fenti szint
tizenegy lakást és egy irodahelyiséget
tartalmaz, ahol minden bizonnyal egy
nyelviskola fog mûködni. Amint azt a
városlakók is tapasztalhatták, megszületett
Celldömölk elsô parkolóháza. Készültsége
ugyan még nem százszázalékos, ezt majd a
pénzügyi keretektôl függôen tudjuk
megvalósítani, ahogy a teljes belsô udvar
rendezését is.

»RA

rác dénes evangélikus lelkész 
megáldotta az épületet

Akadálymentes lett a posta

a külsô akadálymentesítés mellett a kiszolgáló tér is megújult
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A Berzsenyi Dániel Gimnázium végzôs
diákjai január 15-én tartották szalagava-
tó ünnepségüket. Az idei tanévben 57
gimnazista számára zárul le diákéletük
egy szakasza, és veszi kezdetét egy
újabb korszak. Az ünnepségen elsôként
Marton Diána 12. N osztályos tanuló szólt
végzôs diáktársaihoz a 11. évfolyam ne-
vében. A KMKK színpadán felsorakozó
diákokat Borsos-Ôri Enikô, a 13. N osztály-
fônöke köszöntötte, aki az ünnep jelen-
tôségét fogalmazta meg. Elmondta,
hogy a szalagavatás nemcsak hagyo-
mány az iskolának, hanem élmény a je-
lenlevôknek és jelképe a fiatalságnak.
A köszöntés után következett az est
fénypontja, amikor a két végzôs osztály

tanulói számára osztályfônökeik, Kissné
Tóth Gabriella és Borsos-Ôri Enikô tanár-
nô feltûzték a szalagot. A szalagot,
amely a mögöttük lévô négy illetve öt
évnek a jelképe és a felnôtté válás szim-
bóluma. A végzôs tanulók nevében Pé-
ter Dániel 13. N osztályos tanuló fogal-
mazta meg gondolatait, majd az ünne-
peltek mûsorai következtek. A 12. A osz-
tályosok Négy év képekben címû zenés
pillanatképeit kísérhették figyelemmel
a nézôk, majd Varga Balázs 13. N osztá-
lyos tanuló népi zenekara lépett színpad-
ra. Ezt követôen a 13. N osztály zenés,
képekkel összeállított elôadását láthat-
ták, majd a végzôsök mûsorait táncos
elôadások zárták. A szalagavató bál a ha-

gyományokhoz híven keringôvel vette
kezdetét, amit az ünnepeltek szüleikkel
táncoltak.

»VAJDA ZSUZSA

A Celldömölki Önkéntes Tûzoltóság 2009. de-
cember elsején kezdte meg tevékenységét.
Mûködési területükhöz 19 település tarto-
zik, így közel 20 000 ember biztonságára vi-
gyáznak. Ezen a 19 településen riasztás ese-
tén a celli tûzoltók érnek oda elôször az adott
káresemény színhelyére. Korábban ez a te-
rület „fehér foltnak” számított, ezért vált
szükségessé, hogy városunkban önkéntes
tûzoltóság alakuljon. Lapunknak Németh
Zoltán, a Celldömölki Önkéntes Tûzoltóság
elnöke adott tájékoztatást mûködésük ak-
tuális helyzetérôl.
– Jelenleg nyolc fôállású tûzoltó tartozik az
állományba, munkájukat azonban önkén-

tesek is segítik, akik szintén részt vesznek
mind a tûzoltásban, mind a mûszaki men-
tésben, illetve az egyéb elvégzendô felada-
tokban. A tûzoltószertár ugyanaz a helyi-
ség, amit az önkéntes tûzoltó egyesület
használt és használ a mai napig is. Az épü-
letben megvalósult fejlesztések és bôvíté-
sek az elmúlt évek eredményei, amelyek
még jelenleg is tartanak. 
Bár a tûzoltóknál a téli idôszak holtszezonnak
számít, az elmúlt másfél hónapban három
eseményhez is riasztották ôket. A tûzoltást
már önállóan kellett megoldaniuk. Ezek kö-
zött volt egy lakástûz, illetve két mûszaki
mentésnek minôsülô esemény. Az egyik egy

Szalagavató a gimnáziumban

Celldömölki lánglovagok

KÖRNYEZETVÉDELMI DRÁMAJÁTÉK
A Berzsenyi Dániel Gimnázium 9. osztá-
lyos tanulói interaktív színházi játékban
vehettek részt január 21-én. A Mi van? cí-
mû drámajátékot a Kacskaringó virtustár-
sulat drámapedagógusai adták elô szín-
házi nevelés keretében. A társulat tagjai
az Öko-Pannon Nonprofit Kht. kezdemé-
nyezésére létrehozott oktatóprogram ré-
vén környezettudatos gondolkodás kiala-
kítására törekednek elôadásaik során,
amelyet az ország különbözô középisko-
láiban mutatnak be. A program célja, hogy
a fiatalokat nyitottabbá tegye a szelektív
hulladékgyûjtés és a környezetvédelem
kérdései iránt.
A gimnázium tanulói egy színdarabot lát-
hattak a társulat elôadásában. A történet
egy 14 éves fiúról szól, aki rémképekkel
küzd, mely képeknek valóságalapja van.

Felismeri, hogy baj van az emberiséggel,
a Földdel, de a problémával egyedül nem
tud szembenézni, ráadásul családja sem
érti a viselkedését. Az individuális prob-
lémák a globálisakkal keverednek, és a fe-
lelôsségvállalás kerül a középpontba. Mi
a következménye, ha nem veszünk tudo-
mást a környezeti problémákról? Mit te-
hetünk ellene? 
A foglalkozás során a résztvevô tanulók ki-
fejthették véleményüket a társadalmi fe-
lelôsség kérdésérôl, melynek továbbgon-
dolása számos, a környezetünk védelmé-
vel kapcsolatos nehézséget vetett fel. A cél
az volt, hogy a jelenetek megbeszélése ré-
vén a diákok elgondolkodjanak a tudato-
sabb életforma kialakításáról a környezet
megóvása érdekében. A drámajátékot az
elôadás látványvilága is fokozta, a meg-

világítás, a színpadi eszközök, az erôs szín-
és hanghatások környezô világunkról árul-
kodtak. A történetet a diákok maguk is irá-
nyíthatták saját elképzeléseik szerint, így
megtapasztalhatták döntéseik következ-
ményeit. A színdarab és a közös elmélke-
dés a társadalmat, természetet és a kör-
nyezetet vette górcsô alá, rávilágított ar-
ra, hogy a globális problémák mellett nem
lehet szó nélkül elmenni.

»VZS

jégrôl történô mentés, a másik pedig egy fa-
kidôlés volt. Ezeket minden esetben nagy szá-
mú részvétellel oldották meg. 
A tûzoltóság felszereltsége megfelel a jog-
szabályi elôírásoknak, de természetesen fo-
lyamatos fejlesztést igényel. Jelenleg két
gépjármûvük van, érvényes felülvizsgálatok-
kal rendelkeznek, bevetésre alkalmasak.
A közeljövôben azonban mindenképpen
szükségessé válik egy új tûzoltó gépjármû
beszerzése. Mint tûzoltóság, erre már jogo-
sultak pályázni. Pályázat esetén 10 száza-
lék önrésszel lehet új jármûhöz jutni, amely
várhatóan ebben az évben kiírásra kerül. Si-
keres pályázat esetén – a korábbi tapaszta-
latok alapján – várhatóan három-négy év
múlva érkezhet meg az új, teljesen felsze-
relt tûzoltóautó.

»HP
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Családi összefogással egy sikeres vállalkozásért
A Vas Megyei Iparkamara minden év vé-
gén díjakat nyújt át vállalkozóknak mun-
kájuk elismeréseként. Ebben az évben is
minden kistérségbôl egy-egy fôt ért a meg-
tiszteltetés. Ôk ünnepélyes keretek között
Szombathelyen vehették át a „Kistérség
Gazdaságáért Díjat” A Celldömölki
Kistérségbôl a díjazott Rozmán Ferencné
lett, akinek különbözô termékeket árusí-
tó boltjaiba térhetünk be Celldömölkön.

– Minden sikeres vállalkozásnak vannak
elôzményei. Az Ön esetében melyek ezek?
– Mindenekelôtt szeretném megköszönni a
díjat azoknak, akik érdemesnek tartottak rá
engem és a vállalkozásomat. Az elismerés
nemcsak nekem, de a családomnak is szól,
hiszen mindannyian ebben dolgozunk.
1958-ban szereztem szakképesítést a
gyöngyösi Kereskedelmi Szakközépiskolában.
Most is hálás szívvel gondolok gyakorlati ok-
tatómra, Nemes János bácsira, akitôl szak-
mai, de fôként üzleti tisztességbôl életre szó-
ló leckét kaptam – a mai napig ezt tartom
legfontosabbnak. Késôbb boltvezetôi, háló-
zati vendéglátói-ellenôri végzettséget is
szereztem. 
Magánéletem további szakasza szorosan
összefügg a munkahelyivel. 1971-ig boltve-
zetôként dolgoztam a Kenyeri ÁFÉSZ-nél,
majd 1974-ben Gabriella kislányommal és
férjemmel Celldömölkre költöztünk, mivel
férjem már két évtizede napi bejáróként a
Celldömölki Mûszaki KTSZ elnöke és mûsza-
ki vezetôje volt. Nem volt mindig könnyû az
életünk, családi házunkat közel tíz évig épít-
gettük. 1974 karácsonyán megszületett Fe-
renc fiunk. A három év GyES-t gyermekeim-
mel töltöttem, így kislányunk is könnyebben
megszokta a hely- és az iskolaváltozást. Meg-
határozó volt mindegyikünknek ez az együtt
töltött három csodálatos év. Bevallom, köz-
ben nekem is megtetszett ez a kisváros.
– A Mûvelt Nép Könyvterjesztô Vállalat
1977-ben új könyvesboltot nyitott Celldömöl-
kön s felkértek, hogy vállaljam el a boltve-
zetôi posztot, ami részemrôl ismét szüksé-
gessé tette a szakmai továbbképzést. A Ma-
gyar Könyvkiadó és Könyvterjesztô által szer-
vezett könyvesbolti eladói továbbképzést
Budapesten végeztem el, kedvenc tantár-
gyam a könyv-, egyház- és mûvészettörténet
volt. A képzés elvégzésének elôfeltétele volt
a gimnáziumi érettségi. Ezt a helyi gimná-
ziumban szereztem meg.
– Hogyan jött létre a családi vállalkozás?
– Teltek-múltak az évek. Idôközben a kislá-
nyom elvégezte a Külkereskedelmi Fôisko-
lát, fiam a helyi szakmunkásképzô iskolában
végzett és egyre többet téblábolt körülöt-
tem. Ezután újabb fordulópont következett
az életünkben. A rendszerváltás után a

„családi tanács” unszolására felugrottam a
magánszféra sebesen robogó gyorsvonatá-
ra, amely azóta egyre döcögôbb ütemben
halad. 1992-ben a könyvesbolt privatizálá-
sával spórolt pénzünkbôl és hitelbôl profilt
bôvítettünk: papír-írószerrel, ajándékkal.
Akkor a könyvárusításból már nem lehetett
megélni. Mivel túl sok volt a feladat, a fiam
sokat segített. Így történhetett, hogy meg-
tetszett neki a kereskedôi munka, és miu-
tán megkapta a bizonyítványát, már más-
nap teljes munkaidôben velem dolgozott.
– Gondolom, egy családi üzlethálózat
mûködtetése is sok munkával és áldozat-
tal jár. Mi az Ön, illetve Önök filozófiája, amit
képviselnek, s amivel egy ilyen jellegû
vállalkozást életben lehet tartani?
– Természetesen nem ment minden zökke-
nômentesen. Napi 12–16 órát dolgoztunk, pe-
dig férjem is állandó segítségemre volt.
Igényeim és elvárásaim voltak a szakmával
szemben. Megvetem a magukat eladónak ti-
tuláló, szakmát nem ismerô és nem szeretô,
magukat kereskedônek valló személyeket.
Újabb fordulópont volt az életünkben, és leg-
nagyobb örömünkre szolgált, hogy lányom
és a vôm úgy döntöttek, hogy két gyerme-
kükkel együtt hazaköltöznek, stabil egzisz-
tenciát adó munkahelyüket hátrahagyva. Is-
mét nôtt a létszám, nagy álmomat váltot-
tuk valóra: a szakosítást. Fontosnak tartot-
tam, hogy a bevételt visszaforgassuk a
vállalkozásba. Megfontolt döntést kellett
hoznunk, mert minden tévedést saját bô-
rünkön, illetve zsebünkön éreztünk meg.
Döntöttünk hát: a kemény munka, a gazda-
ság ingadozása, az üzleti tisztesség, de fô-

ként a vásárlók bizalmának megtartása
eredményeként új üzletet nyitottunk. Ter-
mészetesen a könyv mindig elsô helyen ma-
radt, mert az a szívem csücske. Külön
mûködik a papír-írószer bolt, amit a fiam irá-
nyít, az ékszer-ajándék üzlet, amit a lányom
vezet valamint a sportruházati üzletünk,
amit közösen irányítunk.
– Sokszor nehéz és felelôsségteljes, de fô-
leg jó döntéseket kell meghozni a siker ér-
dekében.
– Igen, ez így van. Minden döntést közö-
sen hozunk, persze ezeket parázs viták elô-
zik meg.
– Van-e valamilyen titok a vállalkozása si-
kere mögött, amit megosztana újságunk ol-
vasóival?
– Az idén 53. éve, hogy a pult mögött állok.
Több mint egy fél évszázad. Semmi különös,
csak teszem a dolgom. Bevallom, egyre ne-
hezebb ebben a recesszióval, anyagi gon-
dokkal, tisztességtelen vevôcsábítókkal te-
li világban versenyben maradni. Mi mindig
is távol tartottuk magunkat a nem elfogad-
ható eszközök használatától, talán ezért is
van olyan sok állandó vevônk.
Még ma is ledolgozom Isten segítségével
a napi 8–10 órámat, mert fontos, hogy fér-
jemmel együtt segítsek gyermekeimnek. Ha
egy nap itthon maradok, másnap beme-
gyek, mert hiányoznak az emberek. Legna-
gyobb boldogságom, hogy mindkét gyer-
mekem a vállalkozásomban dolgozik. Hogy
mi a titok? Nagyon egyszerû: a család, a sze-
retet és az összefogás. Úgy gondolom, min-
den sikernek ez az alapja.

»TAKÁCS M. TÜNDE

rozmán ferencné átveszi a díjat kovács vincétôl, a vas megyei iparkamara elnökétôl
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Celldömölk Város Önkormányzata kilencedik
alkalommal rendezte meg jótékonysági célt
szolgáló városi bálját, január 23-án a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban.
A rendezvény kezdetén Pálné Horváth Má-
ria önkormányzati képviselô, a KMKK igaz-
gatónôje köszöntötte a bál közönségét,
majd a Kemenesalja Néptánccsoport tagjai
mutatták be dél-alföldi táncukat. Fehér
László polgármester köszöntôjében a celldö-
mölki városi bálok jótékonysági céljáról be-
szélt, hiszen a hagyományokhoz hûen az idei
bevételt is nemes célra fordítják. Mint a vá-
rosvezetô elmondta, a városban mûködô tér-
figyelô rendszer elavult már, így a huszon-
nyolc települést magában foglaló Kemenesal-
ja Közbiztonságáért Alapítvány elhatározá-
sának megfelelôen a báli bevétel a város
közbiztonságát szolgáló kamerarendszer
megújításához járul hozzá. Fehér László pol-
gármester és dr. Takács Tibor rendôrezredes,
vas megyei rendôrfôkapitány-helyettes po-
hárköszöntôje után Komonyi Zsuzsi táncdal-

énekes foglalta el a táncparkettet, hogy nosz-
talgiaslágerekkel, örökzöld dalokkal szórakoz-
tassa közönségét. A bál nyitányaként a Ke-
menesalja Néptánccsoport tagjai palotást tán-
coltak, majd még a vacsora után is várta szó-
rakoztató mûsor a bálozókat. A zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház mûvészei: Ecsedi Er-
zsébet, Ecsedi Csenge és Szakály Aurél „Ki-
csike, vigyázzon” címmel mutatták be ope-
retteket, kuplékat, slágereket tartalmazó vi-
dám, zenés összeállításukat. Az éjfélkor
megtartott tombolasorsolást követô hajna-
lig tartó mulatsághoz a talpalávaló zenét
Radányi Károly szolgáltatta.

»RA

A hagyományoknak megfelelôen idén
is a Soltis Lajos Színház bálja nyitotta a
város farsangi báli szezonját. A társulat
kilencedik alkalommal rendezte meg a
Színészek és Színházbarátok Bálját, ja-
nuár 9-én.
A rendezvényen elsôként Söptei Józsefné
alpolgármester mondott megnyitó be-
szédet, aki felidézte a farsangi mulatsá-
gok kialakulását, és kiemelte a színházak,
jelesül a Soltis Lajos Színház repertoárgaz-
dagító, a színjátszás ezredéves történetét
átörökítô létét. Bálnyitó beszédet mondott
még Solténszky Tibor, a Magyar Színházi
Társaság elnökségi tagja, aki a színészbál

történelmi jelentôségét is hangsúlyozan-
dó, a színházcsinálók és kedvelôk találko-
zására rendeltetett célját emelte ki. Nagy
Gábor társulatvezetô pohárköszöntôjé-

ben az elmúlt év statisztikájáról is beszélt
(117 elôadás, mintegy 21000 nézô elôtt). 
A báli mûsorban elsôként a zalaegersze-
gi Hevesi Sándor Színház mûvészei: Ecsedi
Erzsébet és lánya Csenge, valamint Sza-
kály Aurél léptek fel vidám, szórakoztató
összeállításukkal. Ôket követôen Pilnay
Sára, a Soltis Lajos Színház végzett színé-
sze énekelte el a Sohase mondd! címû
örökbecsû slágert, majd a szintén soltisos
Ziembiczki Dóra adta elô a Kabaré címû
musical Mein Herr címû dalát. A bálon a
talpalávaló zenét a Bendzsó szolgáltatta,
a programot tombolasorsolás színesítette.

»REINER ANITA

A bevételbôl a térfigyelô rendszert újítják meg

Idén is színészbállal indult a szezon

R E F O R M Á T U S  B Á L

Szeretettel várjuk Önt, kedves családját, barátait a 2010. február 12-én, este 7 órakor
kezdôdô bálunkra, a Rezgônyárfa étterembe! A belépôjegy ára (vacsorával együtt):
4.000 Ft (gyermekeknek: 1.500 Ft). Süteményt és tombolatárgy felajánlását
köszönettel fogadjuk. Jelentkezés: Szalóky Endre 3630/649-88-66.

K Ö S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S
Celldömölk Városban és Városkörnyékén Élô Mozgássérültekért Alapítvány
ezúton mond köszönetet mindazoknak a támogatóknak, akik adójuk 1%-át az ala-
pítványnak ajánlották fel. Támogatásukra továbbra is számítanak. Adószámuk:
18885091-1-18.

Nosztalgia batyus bál – mint hajda-
nán – a város és a városkörnyék va-
lamennyi lakója számára. Az alsósá-
gi tagiskolában 2010. február 13-án
19.00 órai kezdettel batyus bált
rendeznek. Szervezô: Szabóné Kiss Il-
dikó, alsósági tagiskola-vezetô. A bált
a nyolcadik osztályosok keringôje
nyitja meg, a jó hangulatról Papp Zol-
tán gondoskodik. Belépôdíj: 800 fo-
rint, jegyek az iskola titkárságán
válthatók. A bál bevételét az alsósá-
gi tagiskola tanulóinak tavaszi kirán-
dulására fordítják.
Az igazi alsósági szalagos fánkról az
iskola dolgozói gondoskodnak, lek-
várt mindenki vigyen magával! 
A bál szervezését az Együtt Celldö-
mölk Városért Egyesület és az alsó-
sági tagiskola Szülôi Munkaközössé-
ge támogatja.
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A Városi Általános Iskola minden tanévben több
alkalomból álló, iskolára felkészítô játékházzal
várja az óvodásokat. 
Jelen tanévben egy pályázat lehetôséget adott
az eddig megszokott programok kibôvítésére,
ugyanis az Új Magyarország Fejlesztési Terv ke-
retében meghirdetett Kompetencia alapú ne-
velés és oktatás elterjesztése Celldömölkön cí-
mû pályázat égisze alatt alkalom nyílt egyéb
tevékenységek irányába is nyitni.
A novemberi nyitófoglalkozás témáját az isko-
lai légkörrel, leendô pedagógusokkal való is-
merkedés adta, melynek során különféle já-

tékos tevékenységek, munkadarabok készíté-
se, játékok tanulása, mondókázás, közös
éneklés várta a résztvevô óvodásokat. A játék-
házas foglakozások egyik újdonságát adja, hogy
az iskola elsô és második osztályos tanulóinak
bevonásával zajlanak a programok, így például
a másodikos diákok egy rövid jelenet bemu-
tatásával is kedveskedtek az ovisoknak. A ha-
gyományos programok mellett újszerû volt a
decemberben zajlott második foglalkozás,
melynek keretében a gyôri Holle Anyó Színház
tanulságot is bôven tartalmazó, oktató-neve-
lô célzatú interaktív mesejátékán szórakozhat-
tak a gyerekek.
Németh Lászlóné szakmai vezetô és Seregélyné
Szabó Klára munkaközösség-vezetô elmondták,

hogy az elsô két ráhangoló, elôkészítô foglal-
kozás után a továbbiak már a képesség- és
készségfejlesztésrôl szólnak majd. Így matema-
tikai képességek, figyelem- és emlékezet fej-
lesztése, iskolaérettséghez fontos képességek
fejlesztése kerül majd elô – mindez természe-
tesen a játékosság biztosítása mellett, életko-
ri sajátosságoknak megfelelôen.
A következô, februári, márciusi iskola-elôkészí-
tô foglalkozásokra is szeretettel várják az
óvodásokat: Csizmazia Nóra, Ferenczyné Hor-
váth Anita, László Adrienn, Markos Marianna,
Nagyné Ferencz Myrtill, Samu Marianna, Sebes-
tyén Tímea és Seregélyné Szabó Klára pedagó-
gusok. 

»RA

A Városi Általános Iskola 7. d osztálya Karácsonyi
témahéttel vett részt a Kompetencia alapú neve-
lés és oktatás elterjesztése Celldömölkön címû pro-
jektben, melynek záró rendezvényét a téli szüne-
tet megelôzô napokban tartották.
A záró programon az iskola énekkara adott elô há-
rom, az ünnephez kapcsolódó dalt, valamint egy
Weöres Sándor-versrészlet és Andersen: A kis gyu-
faárus lány címû meséje hangzott el. A projektben
résztvevô 7. d osztály Móra Ferenc: Melyiket a ki-
lenc közül? címû elbeszélésébôl készített jelene-
tét mutatta be, majd a karácsonyi témahét alatt
készült alkotásokból rendezett kiállítás megnyitó-
jára került sor.
Kazári Józsefné osztályfônök, projektfelelôs el-
mondta, hogy a Karácsonyi témahét célja az ün-
nep több oldalról és szempontból történô minél
teljesebb körüljárása volt, melynek minden egyes
tantárgyba beépítve meg kellett jelennie. Így ke-
rült sor többek között például szaloncukorfôzô ké-
miaórára, karácsonyi népszokásokat felelevenítô

történelemórára. A gazdag programok és széles-
körû tevékenységek között adventi koszorú és
naptárkészítés, gyertyaöntés, búzacsíráztatás,
mézeskalács-díszítés is szerepelt. Emellett a ka-
rácsonyhoz illô ünnepi asztalterítés elsajátítása,
ajándékcsomagolás, szalvétatartó-faragás is a
megvalósítandó feladatok közé tartozott.
A témahét során a hangsúly a gyerekek csoport-
munkában történô, közös gondolkodáson és
együttmûködésen alapuló tevékenységén volt,
melyhez csak háttérbôl történô tanári irányítás tár-
sult. Az idô és munkaigényes készülôdés és meg-
valósítás során sok új élménnyel, ismerettel
gazdagodhattak a projektben résztvevô diákok.

––––––––––––––––––––––––
A projekthez kapcsolódott a Celldömölki Városi Ál-
talános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgá-
lat 1. b osztályának a karácsonyt közvetlenül
megelôzô témahete is. Hegedüs Csabáné, a prog-
ram felelôse elmondta, hogy fô céljuk Ôszéné Barti
Anikó napközis nevelôvel együtt a karácsonyi ün-

nepkör kisgyermekekkel való megismertetése
volt. Az életkoruknak megfelelôen válogatott te-
vékenységeken keresztül (játékos kézmûves fog-
lalkozás, mesehallgatás) ismerkedtek a téli ünne-
pek történeti hátterével,  a kapcsolódó hagyomá-
nyokkal, népszokásokkal, ezalatt fejlôdött kreati-
vitásuk, kommunikációs készségük, bôvült
szókincsük is. Foglalkozásaikba napról-napra bôvü-
lô színes kiállítással engedtek betekintést szüleik
és az iskola számára. A legnagyobb kihívás a
témahét zárása, a karácsonyi ünnepkörhöz kötô-
dô elôadás volt, melyben lucázási rigmusokat, bet-
lehemes és karácsonyi jelenetet adtak elô szeret-
teiknek és társaiknak a kis 1. osztályosok. Az ün-
nepség mindenki számára szívet melengetô él-
ményt nyújtott, hiszen a gyerekek többsége
életében elôször szerepelt önállóan közönség
elôtt. A hét eseményeit, történéseit színes fény-
képes albummal is megörökítették, elôsegítve ez-
zel is a program jövôbeni megismétlését.

»REINER ANITA

A téli ünnepekrôl az általános iskolában

Több jelentôs történelmi esemény kapcsán tar-
tottak vetélkedôt ôsszel a Berzsenyi Dániel Gim-
náziumban. A versenyt követôen beszélgettem
Vadócz Jenôvel, a gimnázium diákönkormányza-
tának (DÖK) elnökével, akitôl megtudtam, hogy
ez a megmérettetés csak egy volt a sok közül, ami
ebben a tanévben megrendezésre kerül: 
– Az idei évben szeretnénk egy kicsit felpezsdíte-
ni az iskolai életet úgy, hogy az osztályok AZ ÉV
OSZTÁLYA címért versengenek. Ez egy összetett ver-
seny, az éves teljesítmény számít, amibe beletar-
tozik az osztálydíszítés, a sportrendezvényeken, va-
lamint a tanulmányi versenyeken (kvízeken) va-
ló részvétel és az elért eredmények. Jól látható hely-
re kifüggesztettünk egy ponttáblázatot hogy a
verseny aktuális állásáról mindenki bármikor sza-
badon tájékozódhasson.

Nem szeretnénk szorosan az iskolai tananyaghoz
kapcsolódó feladatsorokat szerkeszteni, hiszen
felelésnél és dolgozatoknál úgyis számot kell ad-
nunk ezekrôl. Novemberben az egészségnevelés,
decemberben pedig a karácsony, illetve a vallás
témakörében szerepeltek kérdések. A januári kvíz
címe IQ volt, februárban a téli olimpiával kapcso-
latban állítunk össze feladatokat. Márciusban isko-
lánk névadójával, Berzsenyi Dániellel foglalkozunk
majd, és megrendezésre kerül a Berzsenyi-hét is…
– Mi motiválja a diákokat a versenyeken való részvé-
telre? A számos tennivaló mellett minden osztályból
képviseltetik magukat a tanulók…
– Természetesen tudtuk, hogy kell valami ösztönzô a
diákoknak, hogy az összes versenyen részt vegyenek.
Ezért is emeltem ki, hogy a részvétel és az elért ered-
mény is számít az egyes megmérettetéseken. Az osz-

tályok már magáért a részvételért is pontot kapnak,
míg azok, akik jelentkeznek, de nem jönnek el, mí-
nuszponttal „gazdagodnak”.  Aki pedig nem is jelent-
kezik, és így nem is vesz részt az adott versenyen, egy-
szerûen 0 pontot kap. Az évben összesen a legtöbb
pontot elért csapat megkapja AZ ÉV OSZTÁLYA címet,
és 50 000 Ft pénzjutalomban részesül. A második he-
lyezett osztály 30 000 Ft, a harmadik 15 000 Ft pénz-
díjat kap, ami az osztály kasszájába kerül. A megmé-
rettetések azonban nem csak arra jók, hogy a végén
sorrendet állítsanak fel az osztályok között az éves tel-
jesítmény alapján, hanem közösségépítô funkciójuk is
van: egy-egy osztály sokkal összetartóbbá válhat, ha
mindenki szerephez jut, és jó eredményt ér el.
Láthatjuk, hogy a DÖK rengeteget dolgozik, hogy
minél tartalmasabb legyen a tanév, és ne csak a
tanulásról szóljon minden, annak ellenére, hogy ez
mégiscsak egy gimnázium. És végül, de nem utol-
sósorban: ki ne akarna 50 000 forinttal többet köl-
teni az osztályával?

»NÉMETH KITTI, 11. N.

A diákönkormányzat munkájáról

Hívogat az iskola
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• 2010. február 2. (kedd) 17.30 óra A rej-
tett energiák világa címmel Aradi La-
jos elôadása. Helyszín: a KMKK elôadó-
terme.

• 2010. február 10. (szerda) 17.00 óra
Kulturális Közkincs Kerekasztal Keme-
nesalja kulturális életének aktualitásai.
Beszélgetés és tapasztaltcsere a
kistérségi kulturális szakemberek köz-
remûködésével. Helyszín: a KMKK elô-
adóterme.

• 2010. február 11. (csütörtök) 10.00 óra
Rejtelmek – a Sebô együttes koncert-
je az ifjúsági komolyzenei bérlet elôadá-
sa. Helyszín: a KMKK színházterme. 

• 2010. február 11. (csütörtök) 14.30 óra
A területi a Kazinczy Ferenc Szépkiejtési
Verseny területi döntôje. Helyszín: a
KMKK elôadótermei

• 2010. február 12. (péntek) 17.00 óra
Évszakok címmel a székesfehérvári
Vasiak Baráti Köre amatôr festôinek tár-
lata. Kiállítók: dr. Surányi István, Máthé
János, Kovács László. Megnyitja: Nagy
Géza elnök. Közremûködnek: az Ádám
Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény növendékei. Helyszín:
KMKK galéria.

• 2010. február 12. (péntek) 19.00 – refor-
mátus bál a Rezgônyárfa étteremben. 

• 2010. február 13. (szombat) 19.00–
03.00 – farsangi bál Alsóságon. A ze-
nét Papp Zoltán szolgáltatja. Helyszín:
Az Alsósági Tagiskola épülete. Kapunyi-
tás 18.30-kor.

• 2010. február 19. (péntek) GHYMES
koncertek a Kemenesaljai Mûvelôdé-
si Központ és Könyvtárban
10. 00 és 14. 00 óra Csak a világ vé-
gire... címmel gyermekkoncertek.
Belépôjegy: 1200 Ft/fô
18.00 óra Álombálom címmel esti
koncert minden érdeklôdô számára
Belépôjegy: 2.500 Ft/fô, 2.000 Ft/fô
(diák és nyugdíjas) Információ és
jegyrendelés: Tóth Andrea szervezô-
nél. Tel.: 95/779-301, 302 Helyszín:
a KMKK színházterme.

• 2010. február 22. (hétfô) 16.00 óra
Farsangfarki asszonyparti. Belépô-
jegy: 600 Ft. Helyszín: a KMKK galéria.

» PROGRAMAJÁNLÓ

FÓRUM AZ ÁLLAMTITKÁRRAL
Korózs Lajos, a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium államtitkára lesz a ven-
dége Szabó Lajos országgyûlési kép-
viselônek február 2-án (kedden)
16.30 órától a Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központ és Könyvtárban, a fórum
témája a szociális és nyugdíjhelyzet.
A rendezvényen bemutatkoznak Vas
megye egyéni választókerületeinek
szocialista képviselôjelöltjei.

Elôadás a Himnusz szerzôjérôl

Olajképek tárlata a fürdôn

A Magyar Kultúra Napja tiszteletére Kölcsey Fe-
renc és a Himnusz címmel tartott elôadást Fürj
György a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtárban, január 21-én. 
A három részre tagolt elôadás elsô egységé-
ben nemzeti imádságunk szerzôjének sze-
mélye és kora került az elôadás középpont-
jába, melynek során Fürj György a reform-
kor nagy egyéniségének nevezve Kölcseyt,
a nyelvújítás jelentôségérôl is szólt. A Haza
és haladás eszméjét felelevenítve pedig az
elôbbre jutáshoz szükséges tetteket emel-
te ki a hangzatos szózatokkal szemben. Né-
methné Ôri Irma tolmácsolásában az élet-
összegzést megfogalmazó Elfojtódás és a
Messze széles címû, két kisebb Kölcsey-vers,
majd a Huszt hangzott el. 
Az elôadás további részében Fürj György el-
sôként a Himnuszt elemezte, és boncolgat-
ta többek közt a Mitôl vagyunk magyarok?
kérdéskört. Népünk évezredekre vissza-
nyúló pesszimizmusa beszédünkben is meg-
nyilatkozik – jó példája ennek nemzeti
imádságunk, a Himnusz –, ezért nagy dolog
a tiszta költészet, mert beszélni, és gondol-
kodni tanít. Nem a forradalom, az erôszak,

és a politikai manipuláció ad megoldást né-
pünk problémáira, hanem azok, akik gon-
dolati magvakat vetettek el az emberek szí-
vében. A Kölcsey korában meglevô nehéz-
ségek mai világunkban éppúgy jelenlevô
problémák, és a nemzet elôbbre jutásához,
a Himnuszból idézett balsors elkerüléséhez
az egyes emberek megváltoztatása he-
lyett embertömegek megváltoztatására
lenne szükség – hangsúlyozta a verselem-
zés során az elôadó. 
A Himnusz után egy másik Kölcsey verset, a
Vanitatum Vanitast (Hiábavalóságok hiába-
valósága) elemezte. A nem csupán magyar,
hanem a világtörténelmet áttekintô költe-
mény a történelem legnagyobb alakjait, mû-
vészeit veszi sorra, végül eljut oda, hogy sem-
minek sem érdemes az okát vagy célját ke-
resni, inkább bele kell nyugodni a dolgok
rendjébe; hiszen az emberi lét, a történelem
kisszerû és értelmetlen. A világ értelme meg-
ragadhatatlan, éppen ezért kutatni sem ér-
demes; az ember pedig hiába törekszik a hal-
hatatlanságra, úgyis minden múlandó –
üzeni a vers. 

»REINER ANITA

Somorác Pál szombathelyi festômûvész
olajképeibôl nyílt kiállítás a Vulkán Gyógy-
és Élményfürdô konferenciatermében, ja-
nuár 16-án. 
A kiállításmegnyitó kezdetén Bakó István,
a fürdôt üzemeltetô Városgondnokság
igazgatója köszöntötte az egybegyûlteket,
majd átadta a szót az alkotónak. Az ere-
deti elképzelések szerint ugyan Puskás Ti-
vadar országgyûlési képviselô nyitotta
volna meg a tárlatot, családi okok miatt
azonban nem tudott megjelenni a rendez-
vényen, így maga a mester ajánlotta a kö-
zönség figyelmébe alkotásait.
Mint Somorác Pál elmondta, már gyermek-
korában foglalkoztatta a mûvészet és az al-
kotás, talán ennek is köszönhetô, hogy a
kezdeti rajzolgatásokból, színezgetésekbôl
késôbb igazi remekmûvek születtek. Alko-
tómunkája során arra törekszik, hogy min-
dig új színek, gondolatok, mondanivalók
szülessenek és kerüljenek a festôvászon-

ra. Mindig más és más dolog ihleti meg,
a közelmúltban az alpesi tájak világa kel-
tette fel érdeklôdését, amelyekbôl többet
is vászonra vetett. A fentieken kívül téli és
mediterrán táj ihlette festmények találha-
tók a Vulkán fürdôn kiállított olajképek kö-
zött, melyek február 15-ig tekinthetôk meg.

»REINER ANITA

K Ö S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S

A Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért közhasznú alapítvány kurató-
riumának tagjai köszönik szimpatizánsaiknak az elôzô évben felajánlott SZJA 1%-os
adományaikat. Kérik, hogy idén is támogassák adójuk 1%-ával a celli kosárlab-
dásokat.
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Celldömölkön – ahogy ezt nemcsak a korabeli saj-
tóból, de tôsgyökeres szüleimtôl is tudom – min-
dig volt igény a kultúrára. Különféle egyletek, kö-
rök, kultur- és színjátszó csoportok már a XX. szá-
zad elejétôl jellemzôek voltak és mûsoros estek,
bálok sora bizonyítja, hogy már a múltban is élénk
kulturális élet zajlott Cellben. Olyan épület azon-
ban, ahol ezek a tevékenységek megfelelô körül-
mények között folyhattak volna, sokáig és egy-
re inkább hiányzott.
Én népmûvelô pályafutásomat 1962-ben még a –
késôbb lerobbantott és lebontott, hideg, rideg – Griff
épületben kezdtem. Kifûtetlen, olajos és hepehu-
pás padlójú nagyteremben és néhány hasonló ál-
lapotú kis szobában próbáltunk, pl. fotószakkört,
tánccsoportot, tánczenekart csinálni és mûsorokat,
a Déryné Színház elôadásait, egy-két bált. De a le-
hetôségeink nagyon korlátozottak voltak.
Öt év – Kôszegen töltött, szakmailag igen hasznos
– kihagyás után hazatérve, még mindig a régi kö-
rülmények fogadtak itthon. Szerencsére azonban
már épülôben volt a nagyközség közepén az új mû-
velôdési központ, amelyet 1972-ben adtak át.

Ezt az eseményt óriási várakozás és öröm fogad-
ta. Az itt élôk annyira ki voltak éhezve az igénye-
sebb kultúrára, hogy – fôként az elsô években –
tömegesen látogatták a korszerû, jól megterve-
zett, esztétikus, tiszta és rendezett intézményt,
amelyet – ennek a nagy várakozásnak megfele-
lôen – komoly és színes tartalommal kellett (és
illett) megtölteni. Szerencsére ehhez a szer-
teágazó feladathoz – az elsô egy-két év eltelté-
vel – már nagyon jó munkatársakból (szakelôadók
és technikaiak) sikerült kialakítani egy ütôképes
munkatársi közösséget.
A munka tehát végre igen jó adottságokkal elin-
dulhatott. Amint elkezdtem foglalkozni ezzel a té-
mával, hamarosan tömegével rohantak meg az em-
lékek, hiszen 20 év alatt rengeteg olyan esemény
történt, amelynek részese és szervezôje lehettem
és számtalan élményt élhettem át magam is a hi-
vatásom révén.
A munka, a sokszínû programok során olyan jeles
emberekkel, tudósokkal, politikusokkal, mûvészek-
kel találkozhattam, akik nemcsak a résztvevô kö-

zönségben, de bennem is maradandó nyomot hagy-
tak. Velük kapcsolatban az alapélményem, hogy
minél nagyobb tudású, tehetségû és elismertsé-
gû volt az illetô, annál közvetlenebb, szerényebb
és emberibb személyiség volt.
Pályafutásom élményeinek és emlékeinek tára
olyan gazdag, hogy kénytelen vagyok köztük – kö-
zülük, erôsen és természetesen szubjektíven – vá-
logatni, úgy, hogy mégis sikerüljön visszaadnom
valamelyest az akkori idôk hangulatából.
Az új intézmény avatását – a hivatalos ceremóniát
követôen – a Magyar Állami Népi Együttes csodá-
latos mûsora tette felejthetetlenné. Ekkor találkoz-
hattam személyesen is a kor elsô számú néptánc
szakemberével, Rábai Miklóssal is.
A jó adottságok lehetôvé tették számunkra, hogy
színházi bérletsorozatok, szimfonikus és könnyû-
zenei hangversenyek, néptáncegyüttes mûsorok,
népdal- és nóta-, valamint opera- és operett-es-
tek meglehetôsen jó és színvonalas választékát kí-
nálhassuk a közönségnek (amely egyébként – leg-
nagyobb büszkeségünkre – igen értônek és kivá-
lónak bizonyult). A gyôri, a veszprémi, majd késôbb

a zalaegerszegi színházak
társulatai, a szombathelyi
szimfonikusok, a Capella
Savaria, az ország legkivá-
lóbb énekes szólistái, leg-
jobb és legnépszerûbb
könnyûzenei együttesei
szinte kivétel nélkül megfor-
dultak nálunk.
Óriási érdeklôdés és siker
övezte – a késôbb hagyomá-
nyossá lett, de mára már
csak emlékként élô – ele-
gáns Hópehely báljainkat,
amelyhez a zenét a méltán
híres és a Savaria Nemzet-
közi Táncversenyen állan-
dóan közremûködô Határôr-

ség Központi Zenekara adta. Természetesen rend-
szeresen voltak kisebb táncos rendezvények, disz-
kó-programok is.
Országos hírûvé nôtte ki magát tavaszi rendezvény-
sorozatunk, a Kemenesaljai Napok (amelynek
„kicsinyített mását” egyik évben Budapesten – Cse-
pelen – is megrendeztük), és annak csúcspontja a
Ság hegyi Kráterhangverseny. Ezen az ország
minden tájáról érkezô 10–12 kitûnô fúvószenekar
„mérkôzött” a Kráter kupáért és közülük néhány
a rendszeres Fúvósparádék vendége is volt.
Nagy élményt jelentett a Kettôtôl hatig rádiós kí-
vánságmûsor élô közvetítése is. Ahogy a rend-
szeres politikai fórum (neves újságíróvendégek-
kel), vagy a Balázs Béla Filmstúdió sorozata és
más ismeretterjesztô sorozatok is vonzották az ér-
deklôdôket. Külön büszkék lehettünk – és voltunk
is – kiállítási programunkra, amely akkoriban hár-
mas rendezési elvet valósított meg: a pályakezdô
képzô-, ipar-, és fotómûvészek, a szûkebb pátriánk
alkotóinak és az ország legnagyobb mûvészeinek
(néha egy-egy külföldinek is) a bemutatását.

Így jutottak el a celli közönséghez pl. Göcsei Jó-
zsef, Várnai Vali, Marosfalvy Antal, Horváth János,
Udvardy Erzsébet festômûvészek, Kô Pál, Kiss Sán-
dor, Lessenyei Márta, Németh Mihály, Samu Gé-
za, Szervátiusz Tibor, szobrászmûvészek; Gink Ká-
roly, Balla Demeter és Edôcs János (Hans Gustav
Edôcs) fotómûvészek munkái, vagy az olyan ki-
váló textilesek, mint pl. Pauli Anna, és kerami-
kusok, mint Gyôrbiró Enikô, Szemereki Teréz, a
vásárhelyi fazekasok, – hogy csak  töredékét em-
lítsem az országos elismertséget kiváltott kiállí-
tási programjainknak.
Mindemellett húsznál több kisközösség – szakkör,
klub, mûvészeti csoport is mûködött az intézmény-
ben, a bélyeg- és éremgyûjtôktôl, a díszítômûvé-
szeti szakkörön át a gyermek- és ifjúsági klubokig
és néptánccsoportig. 
Az intézmény keretei között alakult és mûködött
a Kemenesaljai Baráti Kör is, amelynek hosszú éve-
kig töltöttem be alelnöki tisztét.
Mire a nagyközségbôl városi rangra emelkedett
a település, a mi intézményünk már szilárd ala-
pokat rakott le és tudhatott magáénak a városi
színvonalú közmûvelôdési tevékenységhez. Így
a megkezdett munkát már csak szélesítenünk kel-
lett. El is ismerték ezt megye-, sôt országszerte,
hiszen már az új intézmény felavatásától kezd-
ve egymásnak adták a kilincset a különféle po-
litikai és kulturális delegációk, rengetegen meg-
fordultak nálunk Losonczi Páltól, a kubai kultu-
rális miniszterhelyettesig és burgenlandi tarto-
mányfônökig, valamint nagyon sok megyei és
országos ünnepségnek, rendezvénynek adhattunk
otthont, akkoriban fôként a város MÁV-csomópont
jellegéhez kötôdôen.
Külön érdemes szólnom nemzetközi kulturális
kapcsolatainkról is. Ezek Ausztriával, elôször a steier-
marki Neudauval (néptánc és fúvószenekari szerep-
léssel) alakultak ki, késôbb pedig a Güssingi (Né-
metújvár) kultúrcentrummal éveken át jól mûkö-
dô, élénk cserekapcsolatunk volt. A mindkét város
vezetése részérôl aláírt kulturális együttmûködési
szerzôdés jegyében fotó-, népmûvészeti és képzô-
mûvészeti kiállítások, néptánccsoportunk vendég-
szereplései váltották egymást. Csereszereplés jött
létre a svédországi Hedemora város és a Kemenesal-
jai Néptánccsoport között is.
Mindezen tevékenység is eredményezhette, hogy
több mint egy évtizedig a szombathelyi Tanárkép-
zô Fôiskola kedvelt gyakorlóintézménye lettünk.
Nagyon sok minden nem kaphatott helyet ebben
a múltidézésben. Utólag majd bizonyára rájövök,
hogy mi mindent hagytam ki belôle, ami akkor fon-
tos volt, s aminek jelentôsége megérdemelte vol-
na, hogy említést tegyek róla.
De, ha sikerült az akkori generációk, mint közön-
ség, a látogatók számára elindítani egy – merem
remélni, hogy „jóízû” – visszaemlékezést, s ha
a mostani ifjabb nemzedékhez tartozók is bepil-
lantást nyerhettek szüleik, nagyszüleik mûvelô-
désének világába, akkor ez az írásom már nem
készült hiába.

» KUTHI MÁRTA

Visszapillantás a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ elsô évtizedeire

együtt a munkatársak a 20. évfordulón
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Elégedett a hóeltakarítással?Megkérdeztük
» válaszoltak

A Sparnál lakunk, és annak el-
lenére, hogy a Sági utca forgal-
mas útnak számít, szerintem
nem volt megfelelôen eltakarít-
va a hó. A városközpontban pél-
dául a posta elôtt és az óvoda
környékén sem volt kellô mér-
tékû a hóeltakarítás, babakocsi-
val nehéz volt közlekedni. A
köztisztasággal sem vagyok tel-
jesen elégedett, ugyanis azt
látom, hogy hiába a sok kihe-
lyezett hulladékgyûjtô, az em-
berek nem hajlandók igénybe
venni. A lakosság hozzáállásá-
val, az emberi hanyagsággal
van gond, némely falu tisz-
tább, mint városunk.

A gyerekeket hordom az óvo-
dába, bosszankodtam is eleget
a hóeltakarítással kapcsolat-
ban. Amikor leesett az a nagy
mennyiségû hó, az ovi környé-
kén egyáltalán nem volt eltol-
va, estek-keltek a gyerekek. A
köztisztaságról annyit, hogy
szerintem aránylag tiszta a
város, csak a benne élôknek is
kellene érte tenni, hogy az is
maradjon. A szépülés folyama-
tos és örömteli, így a városla-
kóknak is érdeke lenne, hogy
több gondot fordítsanak a tisz-
taság megôrzésére, és pél-
dául ne szemeteljenek a köz-
tereken.    

Véleményem szerint elége-
dettek lehetünk a hóeltakarí-
tással. Igaz, volt olyan nap,
amikor kicsit késôbb kezdték
el a munkát, de ez sem oko-
zott fennakadást. Ahogy lát-
tam, a háztulajdonosok is a sa-
ját portájuk elôtt folyamatosan
takarították a havat. A köztisz-
tasággal nem vagyok száz
százalékig elégedett, ugyanis
nagyon sok elszórt cigaretta-
csikkel találkozhatunk úton-út-
félen. Én nem nagyon tolerá-
lom a szemetelést, így a tár-
sasház körül is, ahol lakunk,
rendszeresen rendbe teszem
a terepet.   

Nekem nem volt gondom és
hiányérzetem  a hóeltakarítás-
sal kapcsolatban, mert ahogy
láttam, a város minden részén
igyekeztek minél elôbb eltol-
ni a havat. Gyalogosként, au-
tóval, és kerékpárral sem volt
fennakadás a közlekedésben,
mert mindenhova eljutottak a
hótolók. A háza elôtt is min-
denki igyekezett letakarítani a
járdát. A város köztisztaságá-
val elégedett vagyok, legfel-
jebb rendezvények után akad
nagyobb mennyiségû szemét,
meg például ahol lakom, a fo-
cipálya környékén, meccsek
után.

»fotó: losoncz andrea»kérdez: reiner anita
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T Á J É K O Z T A T Á S

Sajnálattal közöljük, hogy a központi orvosi ügyelet jelenlegi
vezetôje, dr. Kovács Zoltán a továbbiakban nem kívánja az
orvosi ügyeleti beosztást lapunkban nyilvánosságra hozni.

KÖZPONTI  ORVOSI  ÜGYELET
Celldömölk, Vörösmarty u. 2/C
Tel.: 95/423-742
Munkaidô: hétköznap 16.00–7.30
Hétvégén és ünnepnapokon 7.30–7.30

A központi ügyelet csak sürgôs esetekben vehetô igénybe!

» APRÓHIRDETÉS

1994-es ezüstmetál, szervizkönyves, kitûnô állapotú, ga-
rázsban tartott Fiat Tempra 1.400 ccm, 100.000 km-rel tu-
lajdonostól eladó, tel.: 0670/771-3754.

A N Y A K Ö N Y V I  H Í R E K
CELLDÖMÖLK
Születés: Csay Tamás és Közép Katalin fia: Benjámin, Pápai
Gábor és Nagy Ingrid leánya: Petra, Nagy Zoltán és
Sebestyén Orsolya fia: Zétény, dr. Busa Gábor és Vargyai
Babett leánya: Letti, Sebestyén Gergely és Szarka Csilla fia:
Balázs, Kiniczki András és Sebestyén Szabina fia: Kornél.
Halálozás: Szakál Jenô, Horváth Antal György, Skriba Kálmán,
Horváth József Antalné sz. Lukács Klára Olga, Nagy Istvánné
sz. Kovács Karolina, Dénes Józsefné sz. Mészárics Gizella,
Görögné Herbáth Livia, Takács Lajosné sz. Tarczy Mária,
Döbröntei Károlyné sz. Molnár Etelka, Csorba Józsefné sz.
Horváth Katalin, Hencz Istvánné sz. Szabó Julianna, Szelestey
Ferencné sz. Péter Irén Olga, Dezsô Lajos Péterné sz.
Macsotay Rózsa, Kovács János Pálné sz. Kertész Éva.
BOBA – Halálozás: Bódis Gézáné sz. Kulman Rozália, Szabó
Gyula.
BORGÁTA – Halálozás: Kereszturi Károlyné sz. Ács Hermina.
KEMENESSÖMJÉN – Születés: Csekô Tamás és Kutasi Andrea
leánya: Noémi.
SZERGÉNY – Halálozás: Németh Attila.
PÁPOC – Halálozás: Takács Imréné sz. Kasza Erzsébet.
NAGYSIMONYI – Halálozás: Smidéliusz Zoltánné sz. Varga Irén.
JÁNOSHÁZA – Halálozás: Tôzsér Irén sz. Antal Irén.

Kérdezze meg… címmel közéleti fórum-
sorozatot indít az Együtt Celldömölk Vá-
rosért Egyesület minden hónap elsô
keddjén, a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtárban. 
A rendezvényre várják a lakosságot,
hogy feltegyék az ôket érintô problé-
mákkal kapcsolatos kérdéseiket.
Elsô téma: Kérdezze meg, milyen változások várhatóak a
Kemenesaljai Egyesített Kórház életében?
Válaszol: dr. Farkas Péter Imre kórházigazgató 2010. február
2-án, 18.00 órakor a KMKK-ban. 

»Kérdezze meg…
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Lassan véget ér a téli pihenô az asztalite-
nisz-bajnokságban. A CVSE-Mávépcell-
Wewalka csapatai az elmúlt ôszön is több
fronton küzdöttek. Az elôzô szezon értéke-
lésére kértük Balázs Bélát, a Celldömölki VSE
elnökét.

– Kezdjük az extraligás csapattal. A tavalyi
bajnoksághoz képest jelentôsen átalakult az
együttes. A személyi változások milyen
irányba vitték a csapatot?
– Csapatunk a nyári szünetben valóban jelen-
tôsen átalakult. Két játékosunk, Podpinka
András és Molnár Krisztián távozott Celldömölk-
rôl, és a helyükre kellett két hasonló kvalitá-
sú játékost igazolni. Egyéves oroszországi ki-
térô után sikerült visszacsábítanunk a váloga-
tott kerettag, korábbi celli játékost, Fazekas Pé-
tert, és vele együtt hozzánk igazolt a
Bundesligában légióskodó Pagonyi Róbert is. 
– Milyen célokkal vágott neki a csapat a
2009-2010-es bajnokságnak?
– Mindenképpen nehezebb bajnokságra szá-
mítottunk elôzetesen, mint a tavalyi volt, hisz
már nemcsak az örök rivális BVSC számít nagy
falatnak, hanem jelentôsen megerôsödött a
Pécs gárdája is, és nem szabad leírni a Sze-
ged együttesét sem. Mindezeket figyelem-
be véve a dobogó tûnt és tûnik a reális cél-
kitûzésnek. Mindez persze nem jelenti azt,
hogy ne a bajnoki címért küzdenének a fiúk.
– Azt sajnos már tudjuk, hogy a bajnoki
aranyhoz szinte csoda kell. A rangadók kö-
zül ugyanis egyet simán hozott a csapat, a
másikat viszont ugyanilyen simán elbukta.

– Valóban felemásra sikeredett az ôszi sze-
zon hajrája. Az utolsó elôtti fordulóban Pécsett
játszottunk, és nem várt sima gyôzelemmel
térhettünk haza. A 6:1 arányú gyôzelemhez
a játékosok elszántságán kívül egy nagy adag
szerencse is kellett. Az eredmény nem tük-
rözi a mérkôzés színvonalát, hisz ennél sok-
kal kiegyenlítettebb volt a találkozó. A sze-
rencsét azért említettem, hisz a fontos
meccsek rendre a javunkra dôltek el. Ugyanez
sajnos nem mondható el a Lombard elleni
összecsapásról. Hazai pályán szenvedtünk
6:2-es vereséget, és valahogy az volt az ér-
zésem, hogy ezen az estén semmi sem jön
össze. A mérkôzés egyik fordulópontja Faze-
kas veresége volt, az olimpikon Jakab ellen.
Mindettôl függetlenül úgy gondolom, hogy
a csapat a bajnokság egészében magabizto-
san játszott, és könnyedén hozta a kötelezô
gyôzelmeket. Lindner végig egyenletes tel-
jesítményt nyújtott, igaz, a végére kissé el-
fáradt, hisz 12 nap alatt hat alkalommal kel-
lett helyt állnia különbözô mérkôzéseken. En-
nek ellenére sikerült a TOP 12 bajnokságon
ezüstérmet szereznie. Fazekas Péter tudásá-
hoz méltóan játszott, de a Jakab elleni vere-
sége rányomta bélyegét a Lombard elleni tel-
jesítményére. Pagonyi Róbert a kötelezô gyô-
zelmeket hozta, lelkesedésének köszönhe-
tôen sokszor közel állt a bravúrhoz is.
– A nemzeti bajnokságon kívül a nemzet-
közi porondon is menetel a CVSE. Hogy ér-
tékelnéd a Szuperliga teljesítményét?
– A csoportunkból másodikként jutottunk a
Klubcsapatok Szuperligájának legjobb nyolc

csapata közé. A csoportmeccsek során a
Puconci és a Holic ellen papírforma gyôzel-
meket arattunk, míg a végsô sikerre is esé-
lyes Prága ellen két nagy csatában marad-
tunk alul. Ellenük mindenképpen ki kell
emelnem Pagonyi gyôzelmét az ukrán
Prokovtsov ellen. Célunk a kupában a négy
közé jutás, ehhez a szlovák SKST Bratislavát
kell két vállra fektetnünk.
– Milyennek láttad az alsóbb osztályokban
szereplô együttesek teljesítményét?
– NB II-es csapatunk ebben a szezonban csak
fiatal celli játékosokból állt. Az ô teljesítmé-
nyükön látszott még a rutintalanság, nem egy
meccset nyert állásból veszítettek el. Jelen-
leg a kiesô zónában tanyáznak, a bentma-
radást nem lesz könnyû kivívni, hisz elég erôs
a másodosztály mezônye. Az NB III-ban két
csapattal vagyunk érdekeltek, melyek közül
az egyik vezeti a bajnokságot, a másik
együttesünk pedig 50%-os teljesítménnyel
a 7. helyen áll. Szeretnénk megnyerni a baj-
nokságot, hisz akkor a jelenlegi NB II-es csa-
pat eredményétôl függetlenül, jövôre is in-
dulhatnának fiataljaink a másodosztályban.
Addigra remélhetôleg sikerül annyi rutint sze-
rezniük, hogy stabilizálni tudják helyüket a kö-
zépmezônyben.
A tavaszi szezon tehát hamarosan elkezdô-
dik, és biztosak lehetünk benne, hogy szín-
vonalas, nagy csatákat tartogat minden
szurkoló számára. Reméljük, hogy minél töb-
ben buzdítják majd a csapatokat a bajnok-
ság hátralévô mérkôzésein is.

»CSUKA L.

Egyetlen vereség ôsszel
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HAZAI ASZTALITENISZ MÉRKÔZÉSEK:

NB II. CVSE Mávépcell Wewalka – Kaposvári AC 01. 30. 11 óra
CVSE Mávépcell Wewalka – Hévíz SK 02. 27. 11 óra
CVSE Mávépcell Wewalka – Harkány SE II. 04. 10. 11 óra
CVSE Mávépcell Wewalka – PEAC III. (Pécs) 05. 22. 11 óra

NB III. CVSE Mávépcell Wewalka III. – VÍZÉPTEK (Szhely.) 02. 13. 11 óra
CVSE Mávépcell Wewalka IV. – Kanizsa Sörgyár II. 02. 13. 11 óra
CVSE Mávépcell Wewalka III. – Zalakomár SE 03. 20. 11 óra
CVSE Mávépcell Wewalka IV. – SZESE I. Gyôr 03. 20. 11 óra
CVSE Mávépcell Wewalka IV. – Vonyarcvashegy SE 05. 08. 11 óra
CVSE Mávépcell Wewalka III. – Turris Se Sopron II. 05. 22. 11 óra
CVSE Mávépcell Wewalka IV. – SZESE II. Gyôr 05. 22. 11 óra
CVSE Mávépcell Wewalka III. – Tarczy DSK Pápa 06. 05. 11 óra
CVSE Mávépcell Wewalka IV. – Gyôri Elektromos II. 06. 05. 11 óra

Bajnoki extra: 01. 29. Szuperinfo-Restart CVSE (Cegléd) – CVSE Mávépcell Wewalka
02. 13. Félegyházi ASI – CVSE Mávépcell Wewalka
02. 27. Büki TK – CVSE Mávépcell Wewalka
03. 12. CVSE Mávépcell Wewalka – Békési TE
04. 11. Jászkun Volán Sc (Szolnok) – CVSE Mávépcell Wewalka
04. 07. CVSE Mávépcell Wewalka – WINK AC Vörsas Kft.
05. 22. Szegedi AC – CVSE Mávépcell Wewalka
05. 28. CVSE Mávépcell Wewalka – PTE-PEAC-A.A.M. (Pécs)
06. 04. Lombard AC – CVSE Mávépcell Wewalka

A hazai mérkôzéseink mindig pénteken 17 órakor kezdôdnek az Alsósági Sportcsarnokban.
Klubcsapatok Szuperligája a 4 közé jutásért visszavágó: 
2010. 02. 02. 17 óra SKST Bratislava – CVSE Mávépcell Wewalka

BAJNOKI ASZTALITENISZ MÉRKÔZÉSEK
NB II.
Mosonmagyaróvári TE – CVSE-MÁVÉPCELL-
Wewalka II. 8:10
Ölbei Péter 4, Teket Attila 2, Orbán
Renátó 1, Lukács Balázs 1,
Ölbei–Teket, Orbán–Lukács párosok.
Lendületet adott a cellieknek a két
páros nyerése nagy küzdelemben, de
magabiztosan gyôztek.
NB III.
Gyôri Elektromos II. – CVSE-MÁVÉPCELL-
Wewalka III. 9:9
Fehér László 3, Tarr Sándor 2, Tamás
László 2, Balázs Gyula 1, Tamás-Ba-
lázs páros. A cellieknek állt a mérkô-
zés, de nem tudtak élni a lehetôség-
gel. Így meg kellett elégedniük az
egy ponttal.
Vízépték SE – CVSE.MÁVÉPCELL-Wewalka
IV. 10:8
Máthé Gyula 4, Szabó Ferenc 2,
Rodler Gábor 1, Máthé-Szabó páros.
Nagy csatában az egységesebb
Vízépték nyerte a megyei rangadót.
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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 (nívódíjas), Reiner Anita, Rozmán László, Takács Mária, Horváth
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páratlan hét péntek • Elôfizetés vidékre: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft.

Szinte mindegyik együttes megkezdte
felkészülését az NB III. tavaszi idényére, így
a celldömölkiek is egy jól sikerült csehor-
szági összekovácsolás után már a Ság
hegyen élvezhetik a téli táj hangulatát fu-
tás közben. Felkészülni, sôt jól felkészül-
ni minden vizsga elôtt ildomos, fôleg ha az
ember a félévi értesítôjében azt a figyel-
meztetést kapja, hogy bukásra áll. Emlé-
keztetôül a CVSE a 14 csapatos Bakony-cso-
port 12. helyén áll, ami jelenleg nem ér au-
tomatikus bent maradást jelentô helyet. A
hátrány nem behozhatatlan, a biztonságot
jelentô pozíció úgy 6-8 pontra van, ennyit

kell ráverni a közvetlen elôttünk állókra a
valószínûleg március 6-án induló 13 vizs-
ganapon. Mert tavasszal már nem lesz la-
zán vehetô meccs, az úgymond a hátsó ré-
gióban lévôk elleni elvileg könnyebb
meccsek lesznek a legnehezebbek, hiszen
az egymástól megszerzett pontok lesznek
a legértékesebbek. Ezen felül pedig az elôt-
tünk álló csapatoktól pontot, pontokat
kell rabolni, egyrészt van mit törleszteni a
sok ôszi fiaskóért, másrészt talán a szinte
már bajnok Veszprém kivételével egyik csa-
pat sem tûnt jobb keretûnek a celliekénél.
A keretek egyébként február 20-áig változ-

Alapozás tavaszra

Bô száz éve indult útnak, és habár nem lett
hódító, sokak szívét igázta le a vizes spor-
tok egyik legszebbike, a szinkronúszás. Ma
már olimpiai sportág és számtalan ország-
ban kiemelkedô jelentôséggel bír. A szink-
ronúszást többen úgy ismerik, mint „vízi ba-
lett” vagy „mûúszás”. A szinkronúszás
jellemzôen nôi sportág. Egy, kettô vagy
nyolc lány zenére egyszerre mozog a víz-
ben. Gyakorlatuk közben karral vagy láb-
bal dolgoznak, alakzatokat és akrobatikus
elemeket is bemutatnak.

2009. október 4-én szülôi kezdeményezés-
re jött létre Vas megye elsô szinkronúszó
csoportja. Az ötletet az adta, hogy Celldö-
mölkön a leánytorna többéves sikeres
múltra tekint vissza, emellett az úszósport
is megerôsödni látszik.
Az edzô Bellovics Diána úszó- és tornaedzô
lett. A csapat hat fôvel indult, az edzések
pedig a hétvégeken zajlottak.
A szinkronúszást február 1-tôl a Celldömöl-
ki Vulkán Vízisport Egyesület jegyezte
mint szakágat az úszósport mellett, így a

csoport az egyesület részévé válik,a nevük
pedig – a város színeihez igazodva – Sár-
ga Sellôk.
A szinkronúszó edzések február 1-jétôl
szombatonként reggel 9 órától 10.30-ig,
hétfônként 17.30-tól 19.00 óráig lesz-
nek. A csapat jelenleg 10 lányból áll, de
szívesen látnak minden olyan 6–12
éves lányt aki kedvet érez a szinkron-
úszáshoz és legalább két úszásnemben
tud úszni. 

»LILO

hatnak, akkor zárul le az átigazolási idôszak.
Természetesen nincs az a csapat, amit ne
lehetne megerôsíteni, de jelen helyzetben
az lenne talán a legnagyobb erôsítés, ha
nem változna a keret, meg hát akik elszúr-
ták, hozzák is helyre azt! Alkalmasak rá. Ezt
be is bizonyíthatják már az edzômeccse-
ken is, a tervezett program, persze ha az
idôjárás is úgy akarja, a következô: 
február 4. 16.15. ZTE II. – CVSE
február 6. 10.30. CVSE – Sárvár
február 10. 18.00. CVSE – Vép
február 13. 10.30. Soproni VSE – CVSE
február 17. 18.00. CVSE – Répcelak
február 20. 11.00. Veszprém – CVSE
február 24. 18.30. CVSE – Kapuvár
február 27. 10.30. CVSE – Kemenesalja

»DOTTO

A Celldömölk Városi Sportcsarnokban 2010.
január 23-án ötödik alkalommal került meg-
rendezésre a VulkánSport Egyesület szerve-
zésében a Farsang Teremlabdarúgó Torna.
A benevezett csapatokat 4 db 4-es csoportba
osztották, ahol körmérkôzéses rendszerben dön-
tötték el a sorrendet. A kialakított csoportokból
az elsô kettô helyezett csapat jutott a legjobb
8 közé, ahol egyenes kieséses rendszerben foly-
tatódott a torna, melynek végeredménye:
I. helyezett: Trading Team Királysport Presszó
(Szombathely),
II. helyezett: Sentinel Flórián (Szombathely),
III. helyezett: Kenyeri I. (Kenyeri),

IV. helyezett: Zeneiskolások (Celldömölk).
Döntô: Sentinel Flórián – Trading Team Király-
sport Presszó 2:3.
A gyôztes csapat névsora: Horváth Ádám I.,
Horváth Ádám II., Gombás Péter, Mészáros
Péter, Mészáros Tamás, Dalmi Attila, Szabó
Zoltán, Horváth Zoltán.
A döntôt játszó két együttes nem ismeret-
len a parkettafoci világában, hiszen az idei
szombathelyi Szilveszter-kupán az amatôr ka-
tegóriában az elôkelô második helyen vég-
zett a Trading Team, míg a Sentinel a celli Szil-
veszter-kupán jutott a középdöntôig.

»DOTTO

Szombathelyi fölény a Wewalka-kupán

a gyôztes trading team királysport presszó csapata
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H I R D E T M É N Y
Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja 
a tulajdonában lévô alábbi ingatlanait:

• Celldömölk,  Zalka u. 56. I/3. szám  alatti 75 m2 nagy-
ságú, 2+2 félszobás társasházi öröklakás és 16 m2 nagy-
ságú garázs a társasház tulajdonában álló épületrészek-
kel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt. A lakás eladá-
si ára: 10.200.000 Ft, a garázs eladási ára:    1.368.000
Ft.

• Celldömölk, Temesvár u. 8. szám alatti, 1156 m2 nagysá-
gú volt Mentôállomás ingatlana. Eladási ár:  11.600.000 Ft.

• Celldömölk, Vasvári Pál u. 6/a. szám alatti 19 m2 nagy-
ságú garázs. Eladási ár: 1.539.000 Ft.

• Celldömölk, Sági u. 111. fsz. 2. sz.  alatti 59 m2 nagysá-
gú, egyéb épület megnevezésû, korábban a posta által
használt épületrészt, a társasház tulajdonában álló épü-
letrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt.
Eladási ára: 5.900.000 Ft.

• Celldömölk, Izsákfa u. 39. sz.  alatti 75 m2 nagyságú la-
kó ingatlanát a társasház tulajdonában álló épületrészek-
kel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt. Eladási ára:
1.800.000 Ft.

Az ingatlanok megtekinthetôek  telefonon történô elôze-
tes egyeztetés alapján munkanapokon 8.00–16.00 óráig.
További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal vagyonkeze-
lôjénél a 95/525-813-as telefonon kapható.

A legújabb modellek kiárusításával kezdi az évet a Strauss
Kedvezô áron a 2009-es Fordok

A Strauss 2009-ben ügyfelei örömére ki-
használta azokat a lehetôségeket, ame-
lyek útján a szokásosnál kedvezôbb áron
hozzájuthatnak új Fordokhoz. Azért,
hogy az év utolsó hónapjaiban érvényes
kedvezményeket igénybe vehessék ügy-
felei, a Strauss forgalomba helyezett va-
donatúj, 0 kilométert futott modelleket.
Így ezeket a Fordokat tavalyi árakon és
akciókkal kaphatjuk most meg. A mûsza-
ki és egyéb vizsgadíjakat a Strauss magá-
ra vállalja, ráadásul ezen autók megvá-
sárlásakor a forgalomba helyezésért fi-
zetendô díjak egy részét is megspórol-
hatjuk most.

A Strauss legújabb modelljeit tesztautó-
ként használja, most ezeket is kevés km
futással, hasonlóan jó kondíciókkal kap-
hatjuk meg. Érdemes tehát mindenkép-
pen most a Ford Strausshoz betérni,
Szombathelyen a Zanati úton.

(x)

Kedvezô áron kínálja a Strauss
Autószalon 2009-es modelljeit.
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A Kis-Rába Menti Takarékszövetkezet

megnyitotta
celldömölki kirendeltségét!

Köszöntô ajánlataink:
1 hónapos lekötött betét (vállalkozóknak is)

fix évi 8,25%
EBKM = 8,25%

Nyissa meg lakossági vagy vállalkozói számláját!
Számlavezetési díj 2010-ben = 0 Ft

Szabad felhasználású lakossági hitel!
500.000 Ft havi 11.290 Ft-ért

THM: 14,18%

Celldömölk, Kossuth u. 16. • Tel.: 06/95/525-383
Szombathely, Gyöngyösparti st. 2. • Tel.: 06/94/508-380

www.kisrabamenti.hu
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