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„Itt a farsang, 
vidám farsang…”

» Választások 2010 3–6.

» Az adósság-
kezelésrôl 7.

» Szalagavató
a szakiskolában 9.

» Az elsô négy között
a pingpongosok 12.
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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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thyány u. 13. házszámtól folyamatosan
(mindkét oldal), Horváth E. u., József A. u.,
Koptik O., Kölcsey u., Nagyvárad u., Ostffy
M. tér, Petôfi u. 17. házszám, Petôfi u. 19.
házszámtól folyamatosan (mindkét ol-
dal), Radnóti u., Rédey major, Széchenyi
u., Városmajor.

6. számú szavazókör – szavazóhelyiség cí-
me: Népjóléti Szolgálat ebédlôje, Árpád u. 18.
• a szavazókörhöz tartozó közterületek:
Árpád u., Baross u., Batthyány u. 2. ház-
számtól a 10. házszámig (mindkét oldal),
Batthyány u. 12. házszám, Béke major, Ber-
csényi M. u., Berzsenyi D. u., Bocskai u., Bú-
za J. u., Deák F. u., Dózsa Gy. u., Esze T. u.,
Kinizsi P. u., Kossuth L. u. 2. házszámtól a
16. házszámig (páros oldal), Kossuth L. u.
1. házszámtól folyamatosan (páratlan ol-
dal), Nemesdömölk u., Petôfi u. 1. ház-
számtól a 16. házszámig (mindkét oldal),
Petôfi u. 18. házszám, Rákóczi u.

7. számú szavazókör – szavazóhelyiség cí-
me: Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola
és Szakiskola, Sági u. 65.
• a szavazókörhöz tartozó közterületek:
Árvalányhaj u., Belovári u., Füztôi B. u., Gá-
bor Á. u., Gyár u., Kodály Z. u., Lôtér u.,
Riczinger u., Sági u. 19. házszámtól a 69.
házszámig (mindkét oldal), Sport u.,
Szalóky S. u., Tó u.

8. számú szavazókör – szavazóhelyiség cí-
me: Alsósági Sportcsarnok, Hegyi u.
• a szavazókörhöz tartozó közterületek:
Bajcsy Zs. u., Bem J. u., Dobó K. u., Eötvös
L. u., Erdôalja u., Hegyi u., Heiner K. u., Jó-
kai M. u., Kankalin u., Kismezô major, Kö-
körcsin u., Kôtörô u., Kráter u., Martinovics
u., Mátyás K. u., Móricz Zs. u., Ság hegy, Sik-
ló u., Uzsabánya, Vak B. u.

9. számú szavazókör – szavazóhelyiség cí-
me: Városi Általános Iskola Alsósági Tag-
iskolája, Sági u. 167.

A Köztársasági Elnök az országgyûlési kép-
viselôk 2010. évi általános választása elsô
fordulójának idôpontját 2010. április 11.
napjára, második fordulójának idôpontját
2010. április 25. napjára tûzte ki. 
A celldömölki választópolgárok a koráb-
bi években kialakult gyakorlattól eltérôen
nem biztos, hogy az eddig megszokott he-
lyen szavazhatnak, hiszen a politikai
pártok, illetve a helyi civil szervezetek
képviselôivel történt egyeztetés alapján
a Helyi Választási Iroda vezetôjeként a
celldömölki 10 szavazókör területi beosz-
tását az alábbiak szerint jelöltem ki:

1. számú szavazókör – szavazóhelyiség cí-
me: Városi Óvoda Vörösmarty úti tagóvo-
dája, Vörösmarty u. 1.
• a szavazókörhöz tartozó közterületek:
Botond u., Budai N. Antal utca, Dr. Géfin L.
tér, Gayer Gy. tér, Hollósy tér, Király J. u.,
Kisfaludy utca, Kossuth L. u. 18. szám, Mar-
cal major, Óvoda köz, Pápai u., Pozsony u.,
Szabadság tér, Szentháromság tér,
Szomraky u., Vasvári P. u., Wesselényi u.

2. számú szavazókör – szavazóhelyiség cí-
me: Berzsenyi Dániel Gimnázium, Nagy
Sándor tér 13.
• a szavazókörhöz tartozó közterületek:
Akácfa u., Balassi B. u., Hársfa u., Hunyadi
u., Móritz S. u., Nagy S. tér, Rendezô pálya-
udvar, Tátra u., Tompa M. u., Vágány u., Vas-
út u., Vörösmarty u., Zalka M. u., Zrínyi u.

3. számú szavazókör – szavazóhelyiség cí-
me: Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár, Dr. Géfin tér 1.
• a szavazókörhöz tartozó közterületek:
Hámán K. u., Ifjúság tér, Sági u. 1. házszám-
tól a 18. házszámig (mindkét oldal), Temes-
vár u.

4. számú szavazókör – szavazóhelyiség cí-
me: Népjóléti Szolgálat Idôsek Klubja,
Szalóky S. u. 3.
• a szavazókörhöz tartozó közterületek:
Április 4. u., Arad u., Arany J. u. 20. ház-
számtól a 42. házszámig (páros oldal),
Arany J. u. 45. házszámtól a 69. házszámig
(páratlan oldal), Csokonai u., Kassa u., Kis-
dobos u., Kolozsvár u., Május 1. u., Meste-
ri u., Mikes K. u., Pórdömölk u., Ságvári u.,
Sándorháza major, Úttörô u., Uzsok u.

5. számú szavazókör – szavazóhelyiség cí-
me: Ádám Jenô Zeneiskola, József Attila u. 3.
• a szavazókörhöz tartozó közterületek:
Ady E. u., Arany J. u. 1. házszámtól a 43.
házszámig (páratlan oldal), Arany J. u. 2.
házszámtól 18. házszámig (páros oldal),
Bartók B. u., Batthyány u. 11. házszám, Bat-

Országgyûlési képviselô-választás 2010
• a szavazókörhöz tartozó közterületek:
Barátság u., Béke u., Fazekas M. u., Kert-
alja u., Kresznerics F. u., Liszt F. u., Marx u.,
Puskin u., Sági u. 101. házszámtól folyama-
tosan (mindkét oldal), Somogyi B. u.,
Táncsics u., Újvilág u. 

10. számú szavazókör – szavazóhelyiség
címe: Izsákfai Klub, Izsákfa u. 37.
• a szavazókörhöz tartozó közterületek:
Bokodi u., Bokodpuszta major, Hegyalja u.,
Izsákfa u., Kódó u.

A szavazókörök területi elhelyezkedését
térképen szemléltetjük (4–5. oldal).

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a
lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály
értelmében csak a Celldömölk megneve-
zést tartalmazza, illetôleg akik igazolással
rendelkeznek, szavazatukat a 3. számú sza-
vazókörben adhatják le.

Jelen esetben kiemelt jelentôsége van az
értesítônek, amely tartalmazza névjegyzék-
be való felvétel tényét, valamint azt,
hogy a választópolgár hol adhatja le sza-
vazatát. Ezek kézbesítésérôl a Magyar
Posta Zrt. 2010. február 8. és 12. között
gondoskodik. 
A celldömölki választópolgárok névjegyzé-
ke február 10. és 17. között megtekinthe-
tô a polgármesteri hivatal anyakönyvve-
zetôjénél (földszint 5. szoba), és február
17-én 16 óráig kifogással lehet élni a név-
jegyzékbôl való kihagyás, törlés vagy a
névjegyzékbe való felvétel miatt.
A választópolgár személyesen, lakóhelyén
szavazhat. A szavazás 6 órától 19 óráig tart.
A szavazás napján lakóhelyétôl távol lévô
választópolgár – kérelmére – belföldön iga-
zolással, külföldön a Magyar Köztársaság
nagykövetségein és konzulátusain adhat-
ja le szavazatát.
Igazolás kiadását ajánlott levélben 2010.
április 6-ig, személyesen vagy meghatal-
mazott útján 2010. április 9-én 16 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvé-
telt pedig 2010. március 19-én 16 óráig a
lakóhely szerint illetékes jegyzôtôl lehet
kérni (Celldömölkön a polgármesteri hiva-
tal anyakönyvvezetôi irodában).
A választással kapcsolatos feladatok ellá-
tása érdekében a polgármesteri hivatalban
(9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.)
Helyi Választási Iroda mûködik. Az iroda fo-
lyamatos tájékoztatást nyújt a választással
kapcsolatosan a polgármesteri hivatal hir-
detôtábláján, valamint a város honlapján.

» BARANYAI ATTILÁNÉ DR. 
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETÔJE
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Balog Zoltán a válságról az Apáczai Kiadóban
2010. január 28-án, az Apáczai Kiadóban a
Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület
Kemenesaljai Csoportja vendége volt Balog
Zoltán, a Fidesz–MPSZ országgyûlési képvi-
selôje, az Emberi jogi, kisebbségi, civil-, val-
lásügyi és kisebbségi bizottság és a Magyar
Polgári Együttmûködés Egyesület elnöke.
Az elôadás egyik témája volt a válságból ki-
vezetô út, melyrôl az országgyûlési képvi-
selô kifejtette: a magyar ember sajátossá-
ga, hogy nehezen változtat, a válság azon-
ban sokakban a változtatás igényét indítja
el. A pénzügyi válság indította el a gazda-
sági válságot, amely szociális válsághoz ve-

zetett. A magyar lakosság egyharmada
rosszabbul él, mint a Kádár-rendszer alatt.
Beszélt az oktatási rendszer válságáról is:
hiányolja az oktatásból az etikát, hiszen a
környezô államok mindegyikébe be van
építve a tananyagba. Majd a közbiztonság
válsága került szóba. A legsúlyosabbnak
mégis a lelki válságot tartja. Mindegyik vál-
ság mélyén az van, hogy az adott rendszer
mit gondol az emberrôl. A kiutat Balog Zol-
tán a nemzeti radikalizmusban látja. A köz-
jónak és a magán boldogulásnak a harmó-
niáját kell megteremteni, és ezt csak nem-
zeti keretben tudja elképzelni.

2009. február 1-jén, Sárváron bemutat-
kozott Kovács Ferenc, a FIDESZ–MPSZ 4. sz.
választókerületének országgyûlési kép-

viselô-jelöltje. Vendége volt dr. Iván
László, a FIDESZ–MPSZ Nyugdíjas Tagoza-
tának elnöke.
Kovács Ferenc országgyûlési képviselô,
Vas Megye Közgyûlésének elnöke ismerte-
tett néhány Vas megyei adatot: kb. 270 ez-
ren élünk a megyében, ebbôl 77400 fô ré-
szesül nyugdíjban vagy nyugdíjszerû ellá-
tásban, ez tükrözi az országos átlagot. Dr.
Iván László elmondta, hogy jelenleg Ma-
gyarországon 3 millió 300 ezer nyugdíjas
vagy nyugdíjszerû ellátásban részesülô
személy él. A FIDESZ, ha kormányzáshoz jut,
meg kívánja állítani a nyugdíjak reálérték-
romlását, és a gazdaság élénkítésével az eb-

bôl adódó jövedelemtöbbletbôl a meglévô
nyugdíjakat kiegészítené; nem fogják a 70
éves nyugdíjkorhatárt bevezetni, és
megakadályozzák a 15-20 ezer forintos
nyugdíjveszteséget is. A 40 éve szolgálatot
teljesítô nôk nyugdíjba vonulását korhatár-
tól függetlenül kívánják biztosítani, amit le-
hetôségként kínálnak fel azért, hogy a 40
évet munkában eltöltött nôk végre a csa-
ládjukkal tölthessék az idejüket. Cáfolta,
hogy kormányra kerülésük esetén a svéd
modellt kívánnák bevezetni. Kormányzás-
ra kerülése esetén a FIDESZ–MPSZ a jelen-
legi és a jövô nyugdíjasai érdekében kíván
tevékenykedni.

Dr. Iván László a nyugdíjakról

Az MSZP vendége volt 
Korózs Lajos államtitkár
2010. február 2-án a Kemenesaljai Mûve-
lôdési Központ és Könyvtárban tartotta be-
mutatkozó kampánynyitóját a Vas Megyei
MSZP. A rendezvény házigazdái Szabó
Lajos országgyûlési képviselô és Fehér Lász-
ló polgármester voltak. Bemutatkoztak a
Vas megyei képviselô-jelöltek. A megyei
lista listavezetôje az 1. sz. választókerület
jelöltje, dr. Ipkovich György, a 2. sz. válasz-
tókerület képviselô-jelöltje Nemény And-
rás, a 3. számúé Rába László, a 4. sz. vá-
lasztókerületé Szabó Lajos, az 5. sz. válasz-
tókerületben Oroszvári Pétert jelölték.
Az est vendége volt Korózs Lajos, a Szociá-
lis és Munkaügyi Minisztérium államtitká-
ra. Bevezetôjében összefoglalta a 2002 óta
foganatosított nyugdíjkorrekciós intézkedé-
seket, melyek által valamennyi nyugdíjas
érintett volt. Hangsúlyozta: a nyugdíj nem

szociális ellá-
tás, hanem
szolgálati idô-
vel és járulék-
fizetéssel szer-
zett jog. Ezért
nem tartják
megfelelônek
a másik nagy
párt által fa-
vorizált „svéd modellt”, amely kevesebb
nyugdíj kifizetését tenné lehetôvé. Ezért
igyekeztek szolidárisak lenni a legkiszolgál-
tatottabb réteggel a válságkezelés ideje alatt
is: 4%-kal emelték az összes nyugdíj- és
baleseti járadékot, bevezették az inflá-
ciókövetô nyugdíjemelést és a nyugdíjpré-
miumot, és kormányra kerülésük esetén is
ezt az utat folytatnák. 

Egy éve mûködik
a kisgazdapárt
Egy éve alakult meg Celldömölkön tíz
fôvel a Kisgazda Polgári Szövetség,
melynek elnökéül Zsolnai Istvánt vá-
lasztották. A szövetség célja a kisgaz-
dákkal szimpatizáló gazdák, vállalko-
zók tömörítése, valamint a Fidesszel
való együttmûködés. A volt tisztelet-
beli elnök, Kovács Lajos – betegség-
re hivatkozva – kilépett a tagságból,
Keresztes Ferencet pedig kizárták.
A kisgazdák jelenlegi elnöke pozitív-
nak tartja, hogy körükben nagyon ha-
tározott az összetartozás, és újabb
négy fiatal jelezte csatlakozási szán-
dékát – nyilatkozta Zsolnai István, a
Kisgazda Polgári Szövetség celldö-
mölki elnöke

»AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: LOSONCZ ANDREA
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A 2010. január 28-i képviselô-testületi
ülésen elfogadták a döntéshozók azt az elô-
terjesztést, illetve rendeletmódosítást,
melyben az önkormányzat az adósságke-
zelési szolgáltatás mûködtetésével adóssá-
guk felszámolásához a szociálisan hátrányos
helyzetben lévôk részére  nyújt segítséget
kedvezô feltételekkel. 

» Enyinginé dr. Batári Borbálát kérdeztük,
miben változott az egységes szerkezetbe
foglalt új rendelet, kik vehetik igénybe ezt
a szolgáltatást?
– Azzal kezdem, hogy ezt a szolgáltatást ön-
kormányzatunk 1998 óta felvállalta, noha ma
is csak a 40 ezernél több lélekszámú váro-
sokra nézve kötelezô, de természetesnek
tartjuk, hogy a kialakult gazdasági helyzet-
ben segítsünk a legrászorultabb családokon.
A rendelet módosítását indokolta, hogy
változott a szociális igazgatásról és szociá-
lis ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.
Ez az ellátási forma meghatározott tarto-
zások enyhítésére biztosít adósságkezelé-
si szolgáltatást. Az új rendelet szerint az
adósságkezelésbe bevonható összeget: hi-
telintézeti hátralékoknál 550 ezerrôl 800
ezerre, az egyéb közüzemi díjhátralékok

esetében 300 ezerrôl 400 ezer forintra
emelte a képviselô-testület. A bevont
adósság 25%-át az adósnak kell kiegyen-
lítenie, 75%-a az adósságcsökkentési tá-
mogatás, mely részben állami illetve ön-
kormányzati segítség. Lakhatást segítô
adósságkezelési szolgáltatásban része-
sülhet az a család vagy személy, akinek az
adóssága meghaladja az 50 ezer forintot,
és akinek a következô adósságok valame-
lyikénél a fennálló tartozása legalább 6 ha-
vi – vezetékes gázdíj, áramdíj, távhôszol-
gáltatási díj, víz- és csatornahasználati díj,
szemétszállítási, központi fûtési díj, közös
költség díjhátraléka, lakbérhátraléka vagy
hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszer-
zôdésbôl fennálló hátraléka van. Ezen
túl kezelhetô annál a személynél is az
adósság, akinél a díjtartozás miatt a szol-
gáltatást kikapcsolták. Az adósságkezelé-
si ellátáshoz jutás további feltétele, hogy
a kérelmezô háztartásában az egy fôre ju-
tó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át, egyedül élô esetén
200%-át. Az adósságkezelési szolgáltatást
igénybe vevônek vállalnia kell az adóssá-
ga és a megállapított adósságcsökkenté-

si támogatás különbözetének megfizeté-
sét, továbbá az adósságkezelési tanácsadá-
son való részvételt. A kérelem egész év-
ben benyújtható. Az adós köteles az
adósságcsökkentési támogatási kérelem
benyújtását megelôzô két hónapban és az
adósságcsökkentési támogatás folyósítá-
sának idôtartama alatt az adósságkezelé-
si tanácsadóval együttmûködni. Az adós-
ságkezelési szolgáltatás idôtartama legfel-
jebb 18 hónap, mely indokolt esetben 6
hónappal meghosszabbítható. Hitelintéze-
ti kölcsönhátraléknál további feltételek
fennállása mellett legfeljebb 60 hónap,
mely alatt az adós 25%-os önrészét tel-
jesítenie kell.
Amennyiben az adósságkezelésben része-
sülô a vállalt feltételeket nem teljesíti, az
adósságkezelést meg kell szüntetni és a fo-
lyósított adósságcsökkentési támogatást
vissza kell fizetnie.
Fenti tájékoztatásom nem teljes körû,
ezért amennyiben bôvebb információra
van szükség, készséggel állok rendelkezés-
re én és munkatársaim is az érdeklôdôk
számára. Elérhetôségünk: Celldömölki
Polgármesteri Hivatal fszt. 4., telefon:
525-824, 525-820.

2010. február 2-án tartotta Kérdezze meg…
címmel bemutatkozó lakossági fórumát az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület,
melynek vendége dr. Farkas Péter Imre kór-
házigazgató, a moderátor dr. Kiss Annamá-
ria, az Egészségügyi és Szociális Bizottság
tagja volt. A kórházigazgató beszélt az
egészségügy, ezen belül is a járóbeteg-el-
látást érintô súlyos finanszírozási kérdések-

rôl: emiatt a szakrendeléseken ellátható be-
tegszám csaknem a felére csökkent, és saj-
nálatát fejezte ki aziránt, hogy növekedett
a várakozási idô. Megoldásként felmerült,
hogy a fennmaradó kapacitást csekély té-
rítés ellenében igénybe tudná venni a la-
kosság, de ez az elgondolás még kidolgo-
zás alatt van. Újdonság, hogy a belgyógyá-
szati szakrendelô már beköltözött a kórház

területére, folyamatban van még a reuma-
tológiai és a gégészeti szakrendelô elhe-
lyezése a kórház területén. A 2. sz. házi-
orvosi rendelô a Rendelôintézetben kapott
helyet (dr. Borovszky Tamás háziorvosi
rendelôje). Átmeneti változás lesz, hogy a
Rendelôintézetben lesz elhelyezve a két
gyermekorvosi rendelô is.

2010. január 28-án tartotta soros ülését
Celldömölk Város Képviselô-testülete.
Elsôként Fehér László polgármester szá-
molt be a két ülés között történtekrôl és
a lejárt határidejû határozatok végrehaj-
tásáról. A hozzászólások között Kiniczky
István megemlítette, hogy 2013-ig Cell-
dömölköt is bekötik az országos útháló-
zatba. Söptei Józsefné megköszönte a
városban és környékén élôknek a kórház-
nak nyújtott támogatást. Leghosszab-
ban a közelmúltban átadott üzlet- és la-
kóház, valamint a Kontyos között (a

Kossuth utcától a Budai Nagy Antal utcáig)
kialakult köz elnevezésén idôzött a tes-
tület. Az eredetileg felmerült, Kontyos köz
elnevezést elvetették, helyette a dr. Fo-
dor Lajos illetve a Kiscelli köz nevek ke-
rültek szóba. Többen a Kemenesaljai
Baráti Kör tagjai közül az elsôt javasolták,
a testület tagjai azonban úgy vélték, a
fent említett személyrôl inkább egy
hosszabb utcát nevezzenek el, így az új
közterület neve Kiscelli köz lett. Döntöt-
tek a képviselôk a szociálisan hátrányos
helyzetben lévôk részére nyújtott adós-

ságkezelési szolgáltatás mûködésérôl
szóló önkormányzati rendelet módosítá-
sáról, melyrôl részletesebben alább olvas-
hatnak, kedves olvasóink. A döntéshozók
elfogadták az önkormányzat szociális
rendeletének módosítását. Söptei József-
né megjegyezte, hogy hiánycsökkentést
eredményez az is, ha a közintézmények
(is) fogyatékossággal élôket is foglalkoz-
tatnak, hiszen amennyiben a fogyatékos
dolgozók aránya nem éri el az 5 száza-
lékot, abban az esetben a munkaadó kö-
teles rehabilitációs hozzájárulást fizetni.

Adósságkezelés a legrászorultabbaknak

Az egészségügy helyzete Celldömölkön

A Kiscelli köz nevet kapta az új közterület

»AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: LOSONCZ ANDREA
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– Hogyan kezdôdött, milyen elhatározásból
választották a gyógyszerész-pályát? – kér-
dezem.
– Dr. Molnár Mária Magdolna: Gyanógeregyén
nôttem fel, Szombathelyen, a Kanizsai Dorottya
Lánygimnáziumban érettségiztem. Noha a
humán tudományok jobban vonzottak,
nem mertem megpróbálkozni az irodalom-
felvételivel, mert úgy éreztem, nem sok esé-
lyem lenne. Ezért inkább, mivel volt patikus
a rokonságban, a gyógyszerészpályát válasz-
tottam. Úgy gondoltam, ezáltal is sokat tu-
dok segíteni az embereknek, hiszen nincs
fontosabb az egészségünknél. 
– Dr. Szabó Lajosné dr. Kristóf Margit: Kör-
mendi születésû vagyok, ott is érettségiztem.
Engem mindig is vonzott a vegyészet, kuta-
tó-vegyész szerettem volna lenni. Erre azon-
ban nem sok esélyem volt, hiszen az egész
ország területérôl mindössze 12 hallgatót vet-
tek fel. Küttel Dezsô, az akkori megyei fô-
gyógyszerész eljött hozzánk az osztályba, és
ismertette a gyógyszerészet szépségeit.
Úgy gondoltam, mégsem kell teljesen búcsút
mondanom az álmaimnak, ha ezt a hivatást
választom. Így is lett. 
– Dr. M. M. és dr. K. M.: 1954-ben kerültünk
Budapestre, az akkori Orvostudományi Egye-
tem Orvos-Gyógyszerész Karára. Az elsô hé-
ten együtt is laktunk. Sok közös élményünk
van a késôbbi idôkbôl is. Együtt diplomáztunk,
és együtt kerültünk Celldömölkre is. 
– Megakad a szemem egy dátumon: 1959.
február 14. – ekkor avatták Önöket gyógy-
szerésszé. Nehéz idôk voltak ezek, és nem
is békések…
– Bizony, nem volt könnyû idôszak – emlé-
keznek mindketten – személyesen átéltük az
1956-os eseményeket. Október 23-án vonul-
tunk mi is az egyetemistákkal. Aztán más-
nap meg már azt néztük, hogy tudnánk mi-
nél hasznosabbá tenni magunkat. – Három
napot dolgoztam a szemközti gyógyszertár-
ban – emlékezik Margit néni. – A kollégiu-
munk az Üllôi úton volt, a Nagyvárad térnél
meg már ott voltak az orosz tankok. Átmen-
tem a gyógyszertárba megnézni a patikus né-
nit, nem esett-e baja, van-e élelme, és há-
rom napig ott ragadtam. A hátsó kijáratnál
adtunk ki kötszert a sebesülteknek.
– Én meg az István Kórházban dolgoztam egy
hétig – veszi át a szót Magdi néni –, a kór-

ház gyógyszertárában. Ott aludtunk a belgyó-
gyászaton. Segítettünk mindenben, ami-
ben tudtunk. 
– Mikor és hogy jutottak haza? Szüleik bi-
zonyára aggódtak már…

– Nem tudtuk értesíteni ôket, hogy jól vagyunk.
A Magyar Rádióhoz nem jutottunk el, nem tud-
tunk üzenni. November 1-jén, tejeskannák te-
tején utaztunk, egy huzatos teherautón, sze-
rintem voltunk húszan is. Sárvárig vittek ben-
nünket, onnan gyalogoltam tovább Rumig, ott
kaptam egy kerékpárt, és hajnalban értem ha-
za, Gyanógeregyére – meséli Magdi néni.
– Én meg – mivel Körmendre nem tudtam el-
jutni – egy gyenesdiási barátnômmel utaztam
hozzájuk. Az édesapja jött érte furgonnal. Míg
kiértünk a fôvárosból, vagy tízszer igazoltat-
tak bennünket – idézi fel emlékeit Margit né-
ni is. – A szüleimet azonban onnan sem tud-
tam értesíteni, hogy jól vagyok. Egy hét után
indult meg a vasúti közlekedés, és többszö-
ri átszállás után érkeztem haza, Körmendre.
Szüleim boldogsága kimondhatatlan volt,
alig akarták elhinni, hogy épen hazakerültem. 
– Tanulmányaikat idôben be tudták fejez-
ni? A fentiekben említett, elôre nem látha-
tó kialakult körülményekre gondolok…

– Igen, mert 1957. februárban, amikor foly-
tatódott az egyetem, le kellett tennünk egy
szigorlatot, csak a kollokviumok maradtak el.
Az egyetem négy és fél év volt, négy év el-
méleti oktatás, utána fél év gyakorlat pati-
kában, majd az államvizsga. 
– Hogyan kerültek Celldömölkre?
– Mindketten inkább Szombathelyen sze-
rettünk volna elhelyezkedni. De akkoriban,
az 50-es évek végén a politika nagyon át-
hatott mindent. Ide helyeztek bennünket.
Sonnevendné, az itteni gyógyszerésznô
elég idôs volt, nehezen látta el a feladatot,
és Küttel Dezsô azt mondta, egyelôre itt van
ránk szükség. 

Margit néni megemlítette, hogy ô kapott ígé-
retet arra vonatkozólag, hogy egy év után át-
helyezik Szombathelyre, de az élete másképp
alakult: ez alatt az egy év alatt megismer-
kedett késôbbi férjével, dr. Szabó Lajossal,
és – miután Küttel Dezsô (aki akkorra már tu-
domást szerzett komollyá váló kapcsolatuk-
ról) tréfásan megjegyezte, hogy „Margitka,
akkor az egyik szombathelyi patikában fel-
szabadult ám egy hely!”, ô ezt válaszolta: „De
én már nem akarok innen elmenni!”
– Azt kapták hivatásuktól, amit vártak tôle?
– kérdezem, de látom szemükbôl a választ.
– Igen, persze. Szép volt ez az idôszak min-
den nehézségével együtt.
Valóban nagyon szerethetik hivatásukat, hi-
szen nem dolgoznának aktívan mind a mai
napig. Magdi néni rendszeresen ügyeletet is
vállal a Csontváry Patikában, Margit néni
elárulja, hogy ô ugyan ritkábban dolgozik, de
néha kisegít a Szent Márton Gyógyszertárban.

»LOSONCZ ANDREA

Kettôs portré két aranydiploma kapcsán
Dr. Molnár Mária Magdolnát és dr. Kristóf Margitot (dr. Szabó Lajosnét) – noha nem cell-
dömölki származásúak – sokan ismerik a városban és a környéken. Ismerik ôket, hiszen
munkájukból kifolyólag emberekkel foglalkoztak/foglalkoznak. Dr. Molnár Mária Mag-
dolna nyugdíj mellett ma is aktívan dolgozik a Csontváry Gyógyszertárban, dr. Szabó La-
josné dr. Kristóf Margit hosszú idôt töltött el ugyanebben a gyógyszertárban, majd a 90-es
évek elején élt a patika-privatizáció adta lehetôséggel, és két kollégájával megalakí-
tották Celldömölk elsô magánygyógyszertárát, a Kiscelli Patikát. Beszélgetésünk apro-
póját az adta, hogy mindketten az ôsszel vehették át aranydiplomájukat – 50 éves szol-
gálatuk elismerését.

dr. szabó lajosné dr. kristóf margit és dr. molnár mária magdolna

UK_2010_03  10/2/9  11:36 AM  Page 8



9

Ú j  K e m e n e s a l j a   »   2 0 1 0 .  0 2 .  1 2 . »  M Û V E L Ô D É S

• február 12. (péntek), 17.00 óra – Év-
szakok címmel a székesfehérvári Vasiak
Baráti Köre amatôr festôinek tárlata.
Kiállítók: Dr. Surányi István, Máthé Já-
nos, Kovács László. Megnyitja: Nagy Gé-
za elnök. Közremûködnek: az Ádám Je-
nô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény növendékei. Helyszín:
KMKK galéria.

• február 12. (péntek), 19.00 óra – re-
formátus bál a Rezgônyárfa Étteremben.

• február 13–14. (szombat, vasárnap)  
10. 00–17. 00 óra – Bevezetés a rejtett
energiák világába – tanfolyam Aradi La-
jos vezetésével. Téma: Rejtélyes erôk,
láthatatlan intelligens sugárzások. Ér-
deklôdni: Tóth Andreánál személyesen
ill. telefonon 06-95/779-302, vagy
06-70/457-0708. Helyszín: KMKK elô-
adóterme.

• február 13. (szombat), 19.00 Farsangi-
bál Alsóságon. Helyszín: Alsósági tagiskola. 

• február 19. (péntek), 10. 00 óra, 14. 00
óra – GHYMES-koncertek „Csak a világ
végire...” címmel gyermekkoncertek.
Belépôjegy: 1200 Ft/fô.

• 18. 00 óra – „Álombálom” címmel
koncert minden érdeklôdô számára.
Belépôjegy: 2500 Ft/fô, 2000 Ft/fô
(diák és nyugdíjas). Információ és
jegyrendelés: Tóth Andrea szervezônél.
Tel.: 95/779-301, 302. Helyszín: KMKK
színházterme.

• február 22. (hétfô), 16.00 óra –
Farsangfarki asszony-parti – zenél a
Koktél Duó. Belépôjegy: 600 Ft, hely-
szín: KMKK galéria.

• február 23-án (kedden) 17.30 perc-
kor – Dani uraság: Berzsenyi Dániel
megzenésített versei címmel Süle Fe-
renc zenetanár, ny. zeneiskolai igazga-
tó mutatja be az általa szerzett zenék-
re épülô CD-t a KMKK Kresznerics Fe-
renc Könyvtárában a Kemenesaljai
Berzsenyi Asztaltársaság összejöve-
telén.

• február 25. (csütörtök), 16.00 óra –
a Városi Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszogálat tanulóinak
farsangi mûsora. Helyszín: KMKK szín-
házterme.

• február 26. (péntek), 16.00 óra –
Capoeira bemutató. Helyszín: KMKK elô-
csarnoka.

• február 27. (szombat), 15.00 óra –
a Városi Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszogálat Alsósági tag-
iskola tanulóinak farsangi mûsora.
Helyszín: KMKK színházterme.

» PROGRAMAJÁNLÓ

A fizika csodái a KMKK-ban
A fizika tudományához és a természeti je-
lenségek megismeréséhez kerülhetett
közelebb, aki ellátogatott a KMKK-ba ja-
nuár 18. és 22. között a Játékos tudomány,
a fizika csodái címû kiállításra. Az interak-
tív kiállítás célja, hogy a természet törvé-
nyeit szokatlan, játékos formában mutas-
sa be, mégpedig úgy, hogy a látogatók sa-
ját maguk mûködtethessék a kiállított esz-
közöket, és fedezzék fel a fizika rejtelmeit.
A kiállítás játékos jellege nem csak a gye-
rekeknek nyújtott élményt, mivel a felnôt-
tek is örömmel feledkezhettek bele a kí-
sérleti eszközök mélységeibe. A látványos
tárlat az érzékszerveket, ügyességet és az
agyi mûködést is mozgósította. Több rész-
egységbôl épült fel a kiállítás, amelyeken
belül számos elmés játékot próbálhattak
ki az érdeklôdôk. Az érzékszerveket becsa-
pó csalafinta képek mellett otthon elké-
szíthetô kísérletek is kiállításra kerültek,
amelyeket bárki össze tud rakni háztartá-
sában, és a velük való játék a gyerekek is-
mereteit is bôvítik. Ezen kívül a logikai já-
tékok fejtörései és az ördöglakatok misz-
tikus világa tette próbára a kísérletezôk tü-
relmét és logikáját. A látogatók az

ördöglakatok több fajtáját is kipróbálhat-
ták, így fa, fém, szétszedésre és összera-
kásra váró játékokkal is megismerkedhet-
tek. Mindezek mellett az ügyességi felada-
tok sem hiányozhattak a kiállítás repertoár-
jából. A koncentrációs képesség és a
türelem együttes hatása biztos sikert
eredményezett ezeknek a feladatoknak a
megoldásában. A kiállításra ellátogatók to-
vábbi eszközöket is kipróbálhattak, elmé-
lyülhettek a játékos tudomány világában. 

»VAJDA ZSUZSA

A Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és
Szakiskola végzôs diákjai február 5-én rendez-
ték szalagavató ünnepségüket, melyet Amb-
rusné Somogyi Zita tanárnô tolmácsolásában
Márai Sándor ünnepi gondolatai nyitottak
meg. Ezt követôen Balogh Szabolcs 11. év-
folyamos diák szólt a végzôsökhöz, majd
Sipos Tibor igazgató mondott ünnepi beszé-
det. A szalagfeltûzés ünnepélyes pillanataiban
35 diák ruhájára került fel a középiskolai tanul-
mányok befejezésére utaló szimbólum. A szak-
középiskolai 12. A osztály 17 fô informatikus

tanulója és a szakiskolai 13. B osztály nôi sza-
bó, kômûves és lakatos tanoncai számára osz-
tályfônökeik, Sulyokné Reicz Magdolna és
Szomju Tamás tûzték fel a szalagokat. A vég-
zôsök nevében a 13. B három tanulója szólt a
köszönet hangján a szülôk és tanárok felé, majd
térségünk két országgyûlési képviselôje, Ko-
vács Ferenc és Szabó Lajos is beszélt az ün-
nepeltekhez, kiemelve az iskolában meg-
szerzett tudás helyes hasznosítását a jövôben.
A Szülôi Munkaközösség elnöke, Szemenyeiné
Kovács Lilla is köszöntötte a felnôttkor küszö-
bére érkezett diákokat, és beszélt a feltûzött
szalag sokoldalú, több mindenre figyelmezte-
tô jelentésérôl. Az ünnepség második részé-
ben különbözô mûsorszámok következtek,
melyek közt elsôként az iskola két táncos lá-
bú diákja mutatott be keringôt és latin táncot,
majd a 12. A osztály verses-zenés összeállítá-
sának tapsolhattak a jelenlevôk. A mûsort szí-
nesítette a Kemenesalja Néptánccsoport is,
melynek tagjai palotást táncoltak, majd a 12.
A osztály elmúlt négy évérôl készített kisfilm-
összeállítását tekinthették meg óriáskivetítôn
a hozzátartozók. Az ünnepi mûsor végét és egy-
ben a szalagavató bál kezdetét jelentette a vég-
zôsök keringôje, melyet követôen a hagyomá-
nyoknak megfelelôen szüleiket hívták táncba.

»REINER ANITA

Szalagavató a szakközépiskolában

a tanulók kipróbálhatták 

a seprûnyélen való „repülést” is
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Celldömölkön születtem, és életem minden jelen-
tôs eseménye városomhoz kötôdik. Mindkét ág-
ról vasutas családból származom. Családom tör-
ténete összefonódik Celldömölk fejlôdésének
történetével – erre nagyon büszke vagyok. 
Általános és középiskolai tanulmányaim során
olyan tanáraim voltak, akiknek példamutató hu-
manizmusa és lokálpatriotizmusa meghatározta
pályaválasztásomat és megerôsítette kötôdése-
met a szülôföldhöz. Az iskolán kívüli idômet vagy
a városi könyvtárban vagy a mûvelôdési központ-
ban töltöttem. Nekem ez a két intézmény volt a
„napközim”, ahol mindig tanulhattam és kultu-
ráltan szórakozhattam. Voltam balett-táncos,
színjátszó, rajz-szakkörös és megszállott „könyv-
faló”. Gimnazistaként klubokat szerveztem, majd
rendeztem iskolai elôadásokat is. Ezek után ter-
mészetes volt, hogy Szombathelyre, a Berzsenyi
Dániel Fôiskola magyar–népmûvelés szakára je-
lentkeztem. A fôiskolai évek alatt sem szakadtam
el városomtól, minden szakmai gyakorlatot a he-
lyi intézményekben töltöttem. Természetes volt
számomra, hogy friss diplomásként itthon mara-
dok, hiszen úgy éreztem, hogy tartozom ezzel
azoknak a közösségeknek, akik segítették felnôt-

té válásomat. A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ-
ban népmûvelôként, majd vezetôként is a váro-
somért végzett szolgálatot tartottam és tartom
most is a legfontosabbnak.
1993-tól megbízott, 1994-tôl pedig kinevezett igaz-
gatóként álltam egy olyan közmûvelôdési intéz-
mény élén, melynek meg kellett találni a helyét
a rendszerváltó idôk kisvárosi társadalmában. 
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ jövôképé-
nek megfogalmazásában a szakmai tradíciók
megôrzése, a hagyományos közmûvelôdési te-
vékenységformák továbbörökítése jelentôs sze-
repet játszott. A helyi hagyományôrzés és -ápo-
lás a mûvelôdési közösségek, mûvészeti csopor-
tok újjászervezésében teljesedett ki: a Keme-
nesalja Néptánccsoport és utánpótlás csoportjai,
mazsorett csoport, társas és modern tánctanfo-
lyamok, életmód tanfolyamok, fafaragó szakkör,
díszítômûvész szakkör, képzômûvész szakkör,
éremgyûjtôk köre, német és angol nyelvtanfo-
lyamok szervezôdtek a régiek mellett (18 új kö-
zösség alakult). Az önszervezôdô közösségépí-

tés folyamatos: kertbarátok klubja, asztma be-
tegek klubja, cukorbetegek klubja, méhészek
klubja, makett-építôk klubja.
A mûvészeti kiállítások ütemtervét meghatároz-
ta a nemzeti ünnepekhez, a helyi évfordulókhoz,
a jeles napokhoz való alkalmazkodás: a mille-
centenáriumi és a milleniumi év helytörténeti kiál-
lításai, az 1848–49-es forradalom és szabadság-
harc emlékezete Kemenesalján, a Celldömölk vá-
ros jubileumi tárlatai, a korszak meghatározó kép-
zômûvészei közül Macskássy Izolda, Szász Endre,
Katona Szabó Erzsébet, Bod Éva, L. Tóth Judit, Ba-
rabás László, Pintér Éva, Fischer György, Füzesi Zsu-
zsa, Tóth Csaba, Csikós András voltak kiállítóink.
Alkotásaikkal rendszeresen bemutatkoztak a he-
lyi képzômûvészek, alkotók is.
Az ismeretterjesztô sorozatok a közérdekû infor-
máció- és véleménycserétôl a szórakoztató önmû-
velésig kínáltak lehetôséget az érdeklôdôknek: jog-
segélyszolgálat, kamarai szaktanácsadások, men-
tálhigiénés és prevenciós elôadások, úti beszámo-
lók, szerepjátékos baráti kör.
Újraszerveztük a színházi elôadások bérletrend-
szerét (gyermek-, ifjúsági és felnôtt), évente 14–16
alkalommal tapsolhatott a közönség a budaörsi,
a tatabányai, a székesfehérvári, a veszprémi, a
soproni színházak mûvészeinek. Opera, operett,
musical, balett és táncszínházi bemutatók színe-
sítették a színházi kínálatot. 
Az elôadóesteken (irodalmi esttôl a kabaréig) a
szórakoztató mûfaj vezetô mûvészei voltak ven-
dégeink: Pécsi Ildikó, Pápai Erika, Koncz Gábor,
Kulka János színmûvészek, Maksa Zoltán, Nagy
Bandó András, Bajor Imre humoristák.
Évente több alkalommal komoly- és könnyûzenei
hangversenyek várták a zenebarátokat: Haydn vo-
nósnégyes, Savaria Szimfonikus Zenekar, Buda-
pest Ragtime Band, Los Andinos együttes,
Amadinda ütôegyüttes, Koncz Zsuzsa, Zorán, He-
vesi Tamás énekesek, Republic együttes és még
sokan mások. A szórakozási alkalmak közül a bá-
lok, táncestek, táncházak, gyermek- és ifjúsági
diszkók is színesítették a kulturális kínálatot.
A 90-es évektôl a mûvelôdési központ feladata
a városi nagyrendezvények szervezése, valamint
a nemzeti ünnepekrôl való méltó megemlékezés.
Ekkor indult a Városi Majális, az Alsósági Tavaszi
Napok, a megújult Kráterhangverseny, a Keme-
nesi Népmûvészeti Napok, a Tiéd a nyár! – ifjú-
sági szabadidôs rendezvénysorozat, a Celli Búcsú
kulturális szórakoztató rendezvénysorozat és a
Sághegyi Szüreti Napok rendezvénysorozat. Az el-
múlt évtized kiemelkedô kulturális eseményei
fesztivál jellegû szabadtéri szórakoztató progra-
mok voltak: Szent Iván-napi tûzgyújtás, „Újra dü-
börög a banda” rock-fesztivál a Ság hegyen, Ke-
menesaljai Mûvészeti Fesztivál, Kemenesaljai
Képeslapok, Európa Napok, Tiszta Forrásból – nép-
mûvészeti fesztivál, Celldömölki Képes Krónika –
várostörténeti fesztivál.
A külsô szervezôk (helyhatóság, társadalmi
szervezetek, intézmények, vállalkozók, vállala-
tok, nem az intézményben mûködô civil szerve-

zetek) rendezvényeinek nem csak helyet adtunk,
hanem közremûködôként, vagy társszervezôként
szakmai segítséget is nyújtottunk. Megalakultak
azok a civil szervezetek (Kemenesaljai Baráti Kör,
Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány, Keme-
nesaljai Néptáncért Alapítvány, Rocky Dilly
ARRC Egyesület, Energy Dabaston Sporttánc
Egyesület), akiknek bejegyzett székhelye és men-
torintézménye is vagyunk.
Az intézmény folyamatosan változó makro- és mik-
rokörnyezete (egyre nehezedô gazdasági körül-
mények, folyamatos létszámcsökkentés, a láto-
gatottság szerkezetének átalakulása, átrendezô-
dött kapcsolatrendszer) újítási és megújulási fo-
lyamatokat indított el a szakmai munka területén:
„nyitott ház”-programok, hazai és nemzetközi kul-
turális cserekereskedelem, információs és kom-
munikációs adattár mûködtetése, „kihelyezett”
rendezvények szervezése, Kistérségi Kulturális Köz-
kincs Kerekasztal-programok, szociokulturális há-
lózat építése. Az intézmény különbözô fejleszté-
si stratégiáit a menedzsment-feladatokkal koor-
dináljuk: pályázati menedzsment, tevékenység-
koordináló munkacsoport mûködtetése, marketing
terv készítése. A különbözô szintû támogatási for-
rások kihasználásával az infrastrukturális fejlesz-
tések mellett a szakmai innovativitás is megva-
lósult (1994-tôl a szakmai kiadások 40-50%-át pá-
lyázati forrásokból biztosítjuk, az intézményi fej-
lesztések 60-70%-a szintén pályázati forrásból
történik).
A helyi közmûvelôdés szerkezeti változásai újabb
és újabb feladattal gazdagították intézményünk
tevékenységi körét: a Szikra Filmszínház üzemel-
tetése (1994–2000), az Alsósági Klub mûködteté-
se (1995–2000), a Tourinform Celldömölk Iroda
elindítása (1998–1999), az alapfokú mûvészeti ok-
tatás képzési helye az intézmény (2000–2007), be-
fogadó intézménye a Soltis Lajos Alternatív Szín-
háznak (2001-tôl), felnôttképzés (akkreditált,
szakmát adó OKJ-s tanfolyamok, átképzések) elin-
dítása (2002-tôl), „Kistérségi civil fórum” – inku-
bátorház a civilség jegyében (2003-tól), az Új Ke-
menesalja újság kiadója (2003-2006), Celldömöl-
ki Képes Krónika – a helyi közéletiség és a cse-
lekvô lokálpatriotizmus összefogása Celldömölk
kettôs jubileumának méltó megünneplése érde-
kében (2004), intézményi integráció (2005), a XXI.
század közösségi kulturális szolgáltató központ-
ja – épületfelújítás (2006-2007), a város kulturá-
lis koncepciójának megfogalmazója 2008-ban,
2009-ben pedig a Kemenesaljai Fiatalokért Ifjú-
sági Iroda elindítója. 
A megújult közösségi színtereken modern infra-
strukturális háttérrel rendelkezve ismét megfo-
galmazhattuk küldetésünket és szakmai hitval-
lásunkat: a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár legyen szellemi mûhely, közösségi kul-
turális szolgáltató központ, info-kulturális cent-
rum Celldömölk és Kemenesalja lakossága szol-
gálatában – ezért a távlati, de elérhetô célért sze-
retnénk dolgozni.

»PÁLNÉ HORVÁTH MÁRIA

A 21. század közösségi szolgáltató központja

a mûvelôdési központ látképe ma
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Mit szól a KRESZ változásaihoz?Megkérdeztük
» válaszoltak

Húsz éve vezetek, de nem na-
gyon követem nyomon a KRESZ
változásait. Hallottam a mosta-
ni módosításokról is, de különö-
sebben nem járok utána. Per-
sze, az ember igyekszik betar-
tani a szabályokat, ami nem biz-
tos, hogy mindig sikerül. Nem
minden változtatással értek
egyet, például a biciklisek
egyirányú utcába behajtásá-
nak engedélyezését nem tar-
tom jónak. A vasúti átjáróban
talán gyorsabb lesz a haladás a
sebességkorlát eltörlésével. Ez
jó, mert sokszor nem is a gyor-
saság, hanem a lassúság okoz
balesetet. 

A Vas Népében mindennap
megjelent egy-egy tájékozta-
tó összeállítás a KRESZ változá-
sairól, ezeket mindig elolvas-
tam, így értesültem a friss
módosításokról. A mostani vál-
toztatásokat megfelelônek tar-
tom. Lehet, hogy idônként
szükség is van a szabályok
megújítására, de hogy ezek
mennyire életszerûek és jók,
az már egy másik kérdés, és
úgyis a gyakorlat dönti el.
Részben indokoltak ezek a
mostani változtatások is, elsô-
sorban azok, amelyek a gyalo-
gosok és kerékpárosok védel-
mére szolgálnak.

A megyei napilapban naponta
tájékozódtam a KRESZ-ben tör-
tént változásokról, amik szerin-
tem közepes mértékûre sikerül-
tek, és nem biztos, hogy elôbb-
re lépést jelentenek majd a
közlekedésben. A kerékpárosok
és a gyalogosok ugyan na-
gyobb szabadságot kaptak, de
ez sajnos az autósok rovására
történt. Eddig is a legtöbb
baleset okozói a biciklisek vol-
tak, most meg, hogy nem lesz
jobbra tartási kötelezettségük,
és forgalommal szemben be-
hajthatnak az egyirányú utcába,
ez a szám biztos, hogy meg fog
sokszorozódni. 

A Vas Népében olvastam na-
ponta a megjelent információ-
kat, véleményem szerint jó
kezdeményezés volt a KRESZ
jelenlegi módosítása. Bár a
legtöbbet a kerékpárosok és a
gyalogosok profitálnak belôle,
a rájuk vonatkozó részekkel
nem értek egyet; ugyanis pont
a biciklisek azok, akik túl me-
részek, ráadásul a KRESZ-t sem
ismerik, az új szabályokkal pe-
dig még nagyobb szabadságot
kaptak a közlekedésben. Sze-
rintem mindenkinek, aki részt
vesz a forgalomban, kötelezô
lenne tisztában lenni a szabá-
lyokkal. 

»fotó: losoncz andrea»kérdez: reiner anita
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M É H É S Z E T I  F E L H Í V Á S !
Felhívjuk a Celldömölk Város és Mersevát Község közigazgatási
területén méheket tartó állampolgárok figyelmét, hogy a
70/2003.(VI.27.) sz. FVM. rendelet – A méhállományok védelmérôl
és a mézelô méhek egyes betegségeinek megelôzésérôl és
leküzdésérôl – 2. § értelmében 
A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az
újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység
megkezdésétôl számított 8 napon belül kell bejelenteni a
méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzôjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást
folyamatosan vezeti. Amennyiben a méhek állandó tartási helye
nem a méhész lakóhelyével összefüggô területen (udvarban,
kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén
a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévô
méhcsaládok számát egy legalább 40x30 cm nagyságú
táblán jól látható módon feltüntetni. Kérem, hogy amennyiben
fent leírt bejelentési kötelezettségüknek eddig nem tettek eleget,
úgy azt 2010. február 28-ig szíveskedjenek megtenni a
Celldömölk Város Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályán.

T Á J É K O Z T A T Á S
A Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága (KSH)
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvétele-
ket végez. Az adatgyûjtéseket hivatalos megbízással rendel-
kezô, igazolvánnyal ellátott kérdezôbiztosok hajtják végre.
A megkérdezettek véletlenszerûen kerülnek kiválasztásra, a
kapott információkat a KSH bizalmasan kezeli, azokat kizáró-
lag azonosításra alkalmatlan módon teszi közzé.
A KSH igazgatója kéri a lakosság együttmûködését.

A pedagógus pályán eltöltött öt-
ven év elismeréseként kapott
arany oklevelet 2010. január 18-
án Kovács Imréné, Jolika néni,
aki generációk sokaságát tanítot-
ta írni, olvasni, számolni a celldö-
mölki Leányiskolában, késôbb a
Berzsenyi Dániel Gimnáziumban
oktatott gyors- és gépírást. Az ok-
levelet Fehér László, Celldömölk
polgármestere vitte Budapestre,
hiszen Jolika néni egészségügyi
problémái miatt jelenleg ott él, az
Illés utcai Napfény Otthonban,
hogy gyermekei közelében legyen, és naponta látogathassák. Jo-
lika néni elmondta, hogy noha mindig is pedagógus szeretett vol-
na lenni, a polgári elvégzése után tanulmányait elôbb közgaz-
dasági szakon folytatta a budapesti Salvator Intézetben. Ott azon-
ban már nem tudott végvizsgázni, hiszen nagyon beteg lett, így
haza is költözött, Celldömölkre. Rövid idôt töltött Salgótarjánban,
idôközben itthon megismerkedett leendô férjével, és végleg itt-
hon telepedett le. Diplomáját a Kôszegi Tanítóképzô Intézetben
szerezte 1957-ben.
Jolika néni elégedett az életével, hiszen gyermekszeretete indí-
totta a pedagógusi pályára. Hivatása gyakorlása folyamán nem-
csak adott, sok szeretet kapott is. Ezt bizonyítja, hogy egykori ta-
nítványai máig szívesen emlegetik és írnak neki.

»LA

ÖTVEN ÉV A PEDAGÓGIA
SZOLGÁLATÁBAN
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Celldömölki VSE-Mávépcell-Wewalka –
SKST Bratislava 6:3. - Celldömölk, aszta-
litenisz Szuperliga mérkôzés a négy közé
jutásért, elsô találkozó, vezette: Szent-
györgyi, Varga. 

Párosok: Lindner, Fazekas-Bai He,
Bardon 3:2 (-8, -9, 9, 8, 4). A szlovák pá-
ros 2:0-s vezetésénél Lindnerék ráérez-
tek a játékra és nagy csatában fordítani
tudtak (1:0). Egyéni, 1. kör: Pagonyi-
Bardon 1:3 (9, -3, -13, -8). Pagonyi min-
dent megtett a sikerért, de a szlovák vá-
logatott jobb volt (1:1). Lindner-Guman
3:0 (3, 6, 9). Lindnernek nem okozott
gondot a papírforma érvényesítése
(2:1). Fazekas-Bai He 3:0 (8, 11, 9). Fa-
zekas produkcióját remekül jellemzi,
hogy az utolsó szettben 2:9-rôl is fordíta-
ni tudott (3:1). 2. kör: Lindner-Bardon
3:0 (7, 3, 7). Lindner ellen nagyon halvá-
nyan játszott Bardon. (4:1). Pagonyi-Bai
He 2:3 (9, -7, 9, -6, -8). Pagonyi óriásit
küzdött, de a kínait így sem tudta meg-
verni (4:2). Fazekas-Guman 3:1 (5, -6, 6,
7). A celldömölki játékos nem adott bele
mindent, de Guman ellen a félgôz is elég
volt (5:2). 3. kör: Lindner-Bai He 1:3 (7,
-8, -10, -9). Lindner nem találta ellenfe-
le gyengéjét (5:3). Fazekas-Bardon 3:0
(9, 2, 2). Fazekas átgázolt a roppant
enervált szlovák válogatotton (6:3).
Gyôzött: Fazekas 3, Lindner 2, a Lindner-
Fazekas páros, illetve Bai He 2, Bardon.

SKST Bratislava – Celldömölki VSE-
Mávépcell-Wewalka 5:5. – Lozorno,
asztalitenisz Szuperliga mérkôzés a négy
közé jutásért, visszavágó.
Páros: Bai He, Bardon- Lindner, Fazekas
2:3 (8, 5, -8, -2, -7). Lindnerék lemásol-
ták celli játékukat, ezúttal is 0:2-rôl fordí-
tottak (0:1). Egyéni, 1. kör: Bardon-
Lindner 3:2 (-8, 9, 11, -9, 6). Lindner lá-
zas betegen nem tudta legyôzni Bardont
(1:1). Bai He-Pagonyi 3:0 (4, 7, 9). A kí-
nai sokkal simábban verte Pagonyit,
mint az elsô meccsen (2:1). Kobes-
Fazekas 1:3 (11, -6, -1, -11). Fazekas na-
gyon könnyedén nyert a harmadik szá-
mú szlovák ellen (2:2). 2. kör: Bai He-
Lindner 1:3 (-7, 7, -6, -5). Ami nem sike-
rült idehaza, az most összejött. Nagy csa-
tában, a végén már sérülten, de nyerni
tudott Lindner (2:3). Bardon-Fazekas 1:3
(7, -8, -5, -10). Fazekas ismét ellenállha-
tatlan volt (2:4). Kobes-Pagonyi 1:3 (-4,
-5, 5, -8). Kobesnek ezen a meccsen sem
termett babér, nem tudott mit kezdeni a
nagyot küzdô Pagonyival (2:5). 3. kör:
Bai He-Fazekas 3:1 (-4, 8, 2, 7). Fazekas
nem igazán erôlködött, hisz a továbbju-

tás már eldôlt (3:5). Kobes-Lindner 3:0
Lindner könnyebben megsérült Bai He
ellen, és a komolyabb sérülés elkerülése
végett nem vállalta a játékot (4:5).
Bardon-Pagonyi 3:1 (-5, 6, 4, 6). Remek
hangulatú meccs volt, Pagonyi inkább
csak a közönségnek játszott (5:5). Gyô-
zött: Bai He 2, Bardon 2, Kobes, illetve
Fazekas 2, Lindner, Pagonyi és a Lindner-
Fazekas páros.
A Férfi Klubcsapatok Szuperligájában a
CVSE-Mávépcell-Wewalka a legjobb négy
közé jutott, ahol a mezôny legerôsebb
csapata, az osztrák SVS Niederösterreich
ellen lép asztalhoz.

Szuperinfó-Restart Ceglédi VSE – Cell-
dömölki VSE-Mávépcell-Wewalka 0:7.
– Cegléd, férfi extraligás asztalitenisz-
mérkôzés. 
Páros: Zakar, Kiss-Lindner, Fazekas 1:3
(-8, -9, 6, -6) (0:1). Egyéni, 1. kör:
Orosz-Fazekas 0:3 (-6, -7, -7). (0:2). Kiss-
Pagonyi 0:3 (-5, -8, -7). (0:3). Zakar-
Lindner 0:3 (-4, -4, -13). (0:4). 2. kör:
Kiss-Fazekas 0:3 (-4, -3, -7). (0:5). Zakar-
Pagonyi 1:3 (-5, -6, 10, -6). (0:6) Orosz-
Lindner 0:3 (-8, -7, -8). (0:7).
Gyôztek: Fazekas 2, Lindner 2, Pagonyi 2
és a Lindner-Fazekas páros.
Az összecsapások teljesen simák voltak,
mindössze két szettet veszített a Celldö-
mölk az alig több mint háromnegyed
órás mérkôzésen.

Bajnoki mérkôzések

NB II.

CVSE–MÁVÉPCELL–WEWALKA II. – Kapos-
vári AC 3:15
Ölbei Péter 2, Teket Attila 1.
Nem volt vitás a vendégek gyôzelme, de
a játék képe alapján szorosabb is lehe-
tett volna.

NB III.

Gyôri Vertikál SE – CVSE-MÁVÉPCELL-
WEWALKA IV. 11:7
Máthé Gyula 2, Szabó Ferenc 2, Csupor
Máté 1, Talián Csaba 1, Máthé-Szabó
páros.
A celliek csak megszorítani tudták a jó
formában játszó gyôrieket.

Gyôri SZESE I. – CVSE-MÁVÉPCELL-
WEWALKA III. 8:10
Fehér László 4, Tamás László 3, Balázs
Gyula 1, Gyömörei Pál 1, Tamás-Balázs
páros.

Nagy küzdelemben alakult ki a végered-
mény a vendégek javára. Ezzel a nagyon
fontos gyôzelemmel a celliek továbbra is
vezetik a tabellát.

»CSUKA LÁSZLÓ

A legjobb négy között asztaliteniszezôink
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Mozdulj, Kemenesalja!
Több éves szünet után az idén harmadik alkalommal került megrendezésre a Cell-
dömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Munkaszervezete és
a VulkánSport Egyesület szervezésében a Mozdulj, Kemenesalja! játékos sport-
vetélkedô január 30-án a Városi Sportcsarnokban. Az elsô két alkalommal ellen-
tétben a szervezôk most nem a felnôtteket, hanem a fiatalságot szólították meg,
s fôleg a kistérség általános iskoláiból hívták a sportot és mozgást kedvelô részt-
vevôket. Így a bobai Általános Iskola, az ostffyasszonyfai Petôfi Sándor ÁMK Ál-
talános Iskola, a Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálat, valamint az Alsósági Tagiskola és Pápoc Község tanulói, fiataljai vet-
tek részt a nemes vetélkedésen. A feladatokat a VulkánSport Egyesület állította
össze és vezényelte le. A vetélkedô alatt többször is tombolasorsolásra került sor,
ahol az eseményhez hûen értékes sportfelszereléseket, sporttal kapcsolatos tár-
gyakat lehetett nyerni. A felajánlás a Kistérségi Munkaszervezet részérôl érke-
zett. A rendezvényre tombolatárgyakat ajánlott fel a Swietelsky Vasúttechnika
Kft. is. A közel egyórás vetélkedôn minden csapat ügyesen helytállt, végül az el-
sô helyen a Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolájának csapata végzett, Bors
László irányításával. A jó hangulatú vetélkedô fáradalmait a gyermekek és kísé-
rôik fehér asztal mellett pihenhették ki.

»TMT
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Egyre kisebb az esély az MLSZ azon tervére,
hogy akár már február utolsó hétvégéjén
meginduljon a bajnoki pontvadászat az NB III.
tavaszi szezonjában, hisz a tavasz egyre ké-
sik, a hó be-befedi még a pályákat. Az erôn-
léti edzések közé besûrített edzômeccsek hi-
deg hangulatát oldja, ha az érdeklôdô szurko-
ló visszatekint az elmúlt félév eseményeire,
latolgat, számolgat, érdekességeket keres.
Böngészésünket kezdjük fentrôl és haladjunk
lefelé. Állítólag az MLSZ hajlik az idei verseny-
kiírás megváltoztatására, azaz mind a hat NB
III-as csoport bajnoka feljuthat az átszervezen-
dô NB II-be, nem kell további osztályozókat ját-
szani a bajnokoknak egymással, eldöntendô
az eredetileg megajánlott három kvóta sorsát.
Ez számunkra ugye azért lenne jó hír, mert mi-
nél többen mennek ki felülrôl, annál többen
maradnak bent alulról. No, de nézzük, kiknek
is van esélye legalábbis a félidei állás szerint
bajnoki címet ünnepelni majd június elején.
Kezdjük a keleti országrésszel, ott is a legtá-
volabbi megyéket összefogó csoporttal, a Ti-
sza-csoporttal. Két NB I-es gárda második csa-
pata foglalja el a dobogó két elsô helyét, sor-
rendben a Nyíregyháza és a Diósgyôr II. Elô-
nyük nem meggyôzô, hiszen az ötödik
helyezett Létavértes is mindössze négy pont-
ra van az aranyéremtôl. Az alsóházban a
figyelnivaló 11-12. helyhez 12 pontot kellett
gyûjteni. A Mátra-csoport élén a Putnok áll, de
három ponton belül van a második Maglód és

a harmadik Ferencváros II. is, úgyhogy itt sem
lefutott a következô félév. Itt a 11. helyezett-
nek 16 pontja van, azért kapnak ezek a helyek
külön figyelmet, mert elvileg a hat csoport 11.
helyezettjei közül is eshet ki csapat a megyei-
be, köztük az adott bajnokságban megszerzett
pontszámok, gólarányok döntenek majd. Az
Alföld-csoportban csak 13 csapat küzd a baj-
noki pontokért, mert az Algyô csapata vissza-
lépett. Az élen az Orosháza és a tavaly még
egy osztállyal feljebb játszó Erzsébeti SMTK áll,
meglépve az üldözôktôl, a sorsolás szeszélye
folytán ôk a tavaszi utolsó fordulóban csapnak
majd össze, valószínûleg így egész végéig nyit-
va marad a feljutás kérdése. A 11. helyezett
Százhalombatta értelemszerûen egy mérkô-
zéssel kevesebb meccset játszhatott a más cso-
portok hasonló helyén állókhoz képest, de így
is 12 pontot gyûjtött. Közelebbi vizekre evez-
ve a Duna-csoport elsô helyén az Újpest II. csa-
pata áll, de az ötödik helyezett Dunaharaszti
is csak négy pont hátrányban van vele szem-
ben. Semmi nincs lefutva elöl, miként az al-
sóházban is szoros a mezôny, az érdeklôdé-
sünk középpontjában lévô 11. helyet itt az a
Pénzügyôr foglalja el 11 ponttal, akivel még
nem is olyan régen magasabb osztályban
együtt vitézkedtünk. Ha valahol eldôlt egy fél
szezon alatt a bajnoki cím, akkor az a Dráva-
csoport, ahol a Baja csapata 100%-os teljesít-
ménnyel minden meccsét megnyerte ôsszel,
és tekintélyes 13 pontos elônyre tett szert.

A 11. helyen álló csapatra itt is igaz az elôbb
a Pénzügyôrre tett utalás, hisz itt is egy régi
ismerôs csapat áll ezen a helyen a Komló sze-
mélyében 12 ponttal. Hazatérve a Bakony-cso-
portba, ha nem is 100%-os teljesítménnyel,
mint a Baja, de veretlenül zárta az ôszt a Veszp-
rém, hétpontos elônye nagyon nehezen lesz
behozható üldözôi – a Lipót és a Sopron – ál-
tal. A 11. helyezett Répcelak, velünk pontszám-
ban azonosan 10 pontot gyûjtve a leggyen-
gébb teljesítménnyel áll az e pozíciók közti
harcban, ami persze most még nem jelent
semmit, de azért figyelmeztetô jel. A csoport
tagjai nem jeleskedtek a góllövésben, hiszen
összesen 237 találat esett a 91 mérkôzésen,
ami 2,6-os átlagot jelent. A legjobb góllövô
Babos Barnabás a veszprémi csapatból 11
góllal, a legjobb celli ilyen szempontból Né-
meth József a maga 4 találatával. Gólt
egyébként 108 játékos jegyzett, nem számít-
va az öngólt vétôket. Nem mutatja meg ter-
mészetesen egy mutató, azaz a piros lapok
száma egy csapat sportszerûségét teljes kö-
rûen, de azért árulkodó adat ez is, piros lap
nélkül úszta meg a Badacsonytomaj és a Rép-
celak a félévet. A másik végén a sornak a
Sopron áll hat pirossal, az öt kiállítást begyûj-
tô Pápával, és a négy-négy meccset ember-
hátrányban befejezô Mosonmagyaróvárral és
Celldömölkkel. No, van min javítani, így is,
úgy is. Hajrá, CVSE!

»DOTTO

Számok, esélyek, érdekességek

Jól szerepeltek a Megyei Diákolimpián a cell-
dömölki általános és középiskolás úszóink, ér-
mekkel gazdagon térhettek haza. A megmé-
rettetésnek a Szombathelyi Fedett Uszoda és
Termálfürdô adott otthont január 12-én.
Aranyérem: Iván Bernadett (Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola), 4. kcs. 100 m hát,
Kiss Gergô (Celldömölki Városi Általános Is-
kola) 100 m hát, Celldömölki Városi Általá-
nos Iskola 3. korcsoportos csapat 4x50 m
gyorsváltó: Kiss Gergô-Kovács Bálint-Kovács
Ádám-Fekete Csongor.
Ezüstérem: Iván Bernadett (Szent Benedek Ka-
tolikus Általános Iskola) 4. kcs. 100 m gyors,

Németh Réka (Celldömölki Városi Általános Is-
kola) 3. kcs. 100 m hát, Varga Alexandra (Ber-
zsenyi Dániel Gimnázium) 5-6. kcs. 100 m mell,
Hegyi Viktória (Celldömölki Városi Általános Is-
kola) 3. kcs. 50 m mell, Kiss Gergô (Celldömöl-
ki Városi Általános Iskola) 3. kcs. 100 m gyors,
Paluska Marcell (Berzsenyi Dániel Gimná-
zium) 4. kcs. 100 m gyors, Kovács Ádám (Cell-
dömölki Városi Általános Iskola) 3. kcs. 50 m
mell, Vass Isván (Berzsenyi Dániel Gimnázium)
„A” kategória 4. kcs.100 m hát és 100 m mell.
Bronzérem: Lónai Lili (Celldömölki Városi Ál-
talános Iskola) 1. kcs. 50 m gyors és 50 m
hát, Hérincs Fruzsina (Celldömölki Városi Álta-

lános Iskola) 3. kcs. 50 m mell és 100 m
gyors, Herbath Laura (Celldömölki Városi Ál-
talános Iskola) 4. kcs. 100 m mell, Fekete
Csongor (Celldömölki Városi Általános Isko-
la) 2. kcs. 50 m hát, Kovács Bence (Celldö-
mölki Városi Általános Iskola ) 4. kcs. 100 m
mell, Vass Péter (Celldömölki Városi Általá-
nos Iskola) „A” kat. 100 m pillangó.
Berzsenyi Dániel Gimnázium 4. kcs. csapat:
4x50 m gyorsváltó: Mórocz Levente-Oszkó
Ádám-Balogh Albert-Paluska Marcell.
Gratulálunk az eredményekhez és kíváncsian
várjuk az országos döntôt, amelyet február
28-án, Hódmezôvásárhelyen rendeznek
meg. Városunkat Iván Bernadett és a Kiss Ger-
gô- Kovács Ádám-Kovács Bálint-Fekete Cson-
gor, a CVÁI váltó csapata képviseli majd.

»LILO

Megyei diákolimpia úszósport
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E sorok írója nem a Kemenesal-
ján született, és munkája sem
oda köti. Több forrásból, elsôsor-
ban Kósa Andrással, professzo-
rommal és barátommal folytatott
beszélgetések és a Kemenesal-
jai Baráti Kör egy vezetôségi
ülésén történt véletlenszerû rész-
vételem azonban olyan, általam
is nagyra becsült értékeket villan-
tott föl elôttem, hogy örömmel
fogadtam a Körbe való belépés
felajánlását. Ez több mint 15
éve történt, azóta is – ha mun-
kám engedi – örömmel veszek
részt a Kör rendezvényein. 
A Kör értékes tevékenységei kö-
zül nagyon megragadott, hogy
milyen gondosan számon tartják
a „hazai” értékeket, régieket és
mostaniakat, tisztelettel és elis-
meréssel adózva nekik. Ehhez kí-
vántam hozzájárulni három év-
vel ezelôtt, amikor e lap 2006.
december 1-jei számában is-
mertettem Kósa Andrásnak a
hazai oktatás fontos problémái-
ról írt, Elszegôdjék-e az oktatás
a globalizmus szolgálóleányá-
nak? c. könyvét. A könyv külön
érdekessége, hogy matematika-
professzor írta. Ennek nyomán a
Kairosz Kiadó megjelentetett ró-
la egy igen érdekes interjúköte-
tet Meglopott iskolák címmel
(Magyarnak lenni sorozat. XXXVI.
kötet, 2008.). Ez a kötet sok
celldömölkihez is eljutott, akik,
mint tudom, örömmel fedezték
fel benne Kósa András emlékeit
ifjúságának helyszínérôl, Cell-
dömölkrôl, sok mindent a vas-
utasság akkori életérôl, a gimná-
ziumról stb. Ezek a könyvek szé-
les körben meleg fogadtatásban
részesültek, például Berényi Dé-
nes akadémikus, debreceni fizi-
kaprofesszor recenziót írt róluk a
Debreceni Szemlében (2009. 1.
szám), illetve az Élet és Tudo-
mány folyóiratban (2009. ja-
nuár 9.).
Azóta sok minden történt Kósa
András professzorral. Tavaly év
elején Celldömölk díszpolgárává
választották, az Új Kemenesalja
2009. február 11-i számában is-
mertette szerteágazó, országos
viszonylatban is figyelemre mél-
tó tevékenységeit. 
Ô azonban elsôsorban mégis
matematikaprofesszor. A közéle-

ti kérdésekkel (oktatással, kultú-
rával) kapcsolatos írásai mellett
az utóbbi években is a korábbi in-
tenzitással folytatta szakkönyv-
írói és tankönyvírói tevékenysé-
gét. A közelmúltban is két kivá-
ló, eredeti gondolatokat és lénye-
ges módszertani újításokat
tartalmazó tankönyve jelent
meg. Az egyik egy tankönyvso-
rozat befejezô kötete (Integrál-
számítás. Inok Kiadó, 2007.), a
másik a doktori tanulmányokat
folytató hallgatók számára ké-
szült munka (Közönséges diffe-
renciálegyenletek. Szent István
Egyetemi Kiadó, 2007.). Külön
szakmai értékelés helyett idézem
az elsô mû lektorának, Farkas
Miklós mûegyetemi professzor-
nak az elsô könyv külsô borító-
ján is megjelentetett néhány, az
egész könyvre érvényes megál-
lapítását: 
„Viszonylag könnyû olyan tan-
könyvet írni az integrálszámítás-
ról, amely matematikailag eg-
zakt (de nehezen érthetô és ol-
vasható), illetve olyat, amely lát-
szólag egyszerûen megérthetô,
de matematikailag pontatlan,
sôt hibás. Sok ilyennel lehet ta-
lálkozni. Ennek a könyvnek a
szövege jól érthetô és amellett
egzakt. Nem hiszem, hogy ennél
egyszerûbben be lehet vezetni
(tisztességesen) és tárgyalni az
integrál fogalmát a gyakorlatban
elôforduló függvényosztályokra.
A szerzô által választott felépí-
tés eredeti, és úgy vélem, úttö-
rô a tankönyvirodalomban.” 
Kósa András több tucatnyi kiemel-
kedô színvonalú tan- és szakköny-
ve felkeltette más szakterületek
érdeklôdését is. Éppen ennek
egy kivételes bizonyítékáról sze-
retném most tájékoztatni az Új Ke-
menesalja olvasóit. Az történt
ugyanis, hogy a (sok mûszaki
könyv megjelenését anyagilag is
támogató) Korszerû Mérnökért
Alapítvány ôt, egy matematikust
kért fel egy teljesen újszerû kézi-
könyv megírására: egy olyan ve-
zérfonal elkészítésére, amely se-
gítséget nyújt a mûszaki és termé-
szettudományos felsôoktatás tan-
könyvíróinak. Könnyû elképzelni,
hogy milyen nehéz és kényes
feladat ez. A könyv elkészült, és
már meg is jelent Tankönyvírók,

szakkönyvírók számára címmel
(Mûegyetemi Kiadó, 2009.). Úgy
látom, hogy ez a mû Kósa pro-
fesszor könyvírási tapasztalatainak
magas szintû módszertani szinté-
zise. Nemcsak kézikönyvként fog-
lalja össze rendszerezve a szük-
séges tárgyszerû ismereteket, ad
a tartalmilag és formailag

egyaránt igényes szerzôi munká-
hoz gyakorlati útmutatásokat,
hanem - valóságos telitalálat-
ként – párbeszédes formában,
igen élvezetes stílusban, tapintat-
tal és megkapóan szellemes
megfogalmazásban mutatja be a
tankönyv- és szakkönyvírók prob-
lémáit, kételyeit és ezek megol-
dásának a lehetôségeit. 
A könyvet a Kiadó felkérésére –
a munka fontosságának tudatá-
ban – három, különbözô szakte-
rületeken dolgozó tekintélyes
lektor (Michelberger Pál akadé-
mikus, a Mûegyetem korábbi
rektora, Iványi Miklós egyetemi
tanár és Bencédy József nyelvész,
fôiskolai tanár) bírálta. Saját vé-
leményem további kifejtése he-
lyett inkább szerepeljenek rész-
letek az ô bírálataikból:
„A lektori vélemény készítésekor
az elsô olvasást nem tudtam
megszakítani, annyira lebilin-
cselt a szöveg.”
„Nagy elismeréssel kell szól-
nom a kézirat megalkotójáról,
Kósa András professzorról, aki –
Bolyai János szavával élve – a
semmibôl új világot teremtett.
Egy ilyen komplex mû megalko-
tásához éppen ilyen szakember
kellett, aki számos szakköny-
vet, tankönyvet írt, és évtizede-
ken át tanított egyetemeken.
Csupán mások szakkönyveiben,

tankönyveiben, jegyzeteiben el-
szórva fellelhetô tapasztalatok-
nak összegyûjtésével nem állt
volna össze egy ilyen mû.” 
„A tankönyv kiemelkedô érde-
méül szolgál a Szerzô ötlete,
hogy egy tapasztalt (T) és egy
Kezdô (K) tankönyvíró beszélge-
tései kapcsán tárgyalja meg a
tartalmi, formai, szerkesztési,
nyelvezeti és egyéb kérdéseket.
Nagyon imponáló a Szerzônek az
a képessége, ahogyan átéli T és
K gondolatvilágát, problémáit,
élvezetesek a beszélgetések,
egyensúlyban vannak a tárgy-
szerû közlések, valamint a to-
vábbgondolásra vonatkozó ja-
vaslatok.” 
„A szerzô munkája minden lénye-
ges tudnivalóra felhívja a jöven-
dô tankönyvírók figyelmét, be-
leértve a kéziratszerkesztés for-
mai szempontjait és a szabatos
magyar fogalmazás (és helyesí-
rás) legfontosabb ismérveit.” 
„Kitûnô, olvasmányos és nagyon
hasznos kéziratot készített a szer-
zô. … Annak érdekében, hogy
minden jövôbeli tan- és szak-
könyvíró szerzô asztalán jelen le-
hessen ez a segédlet, lehetôleg
olcsó kivitelben és nagy pél-
dányszámban célszerû kiadni.”
Az Alapítvány megszívlelte az
utóbbi (Michelberger akadémikus-
tól származó) javaslatot, sôt elé-
be is ment e kívánalomnak a kö-
vetkezô módon: az elsô kinyom-
tatott 1000 példányt nagyvona-
lú ajándékként szétküldte
valamennyi, mûszaki- és termé-
szettudományt oktató egyetemi
tanszéknek, valamint több más
rokon intézménynek. Ez a szétosz-
tás napjainkban befejezôdött:
minden leendô szerzô íróasztalán
már ott van Kósa professzor köny-
ve. Melegebb ajánlásban egy
könyv aligha részesülhet. 
Biztos vagyok abban, hogy az
említett területeken készülô tan-
és szakkönyvek magukon vise-
lik majd ennek az értékes mûnek
a nyomait. 
Végül, mint „fogadott celldömöl-
ki”, úgy gondolom, e könyv szak-
mai sikere Kósa professzor szülô-
városának is – amelyhez annyi kö-
telék fûzi – örömére szolgálhat. 

»DR. VARGA ZOLTÁN
EGYETEMI TANÁR

Aminek itthon is örülhetünk
Ú j  K e m e n e s a l j a   »   2 0 1 0 .  0 2 .  1 2 .K Ö N Y V A J Á N L Ó  «  

dr. kósa andrás
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A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet

megnyitotta
celldömölki kirendeltségét!

Köszöntô ajánlataink:
1 hónapos lekötött betét (vállalkozóknak is)

fix évi 7,25%
EBKM = 7,25%

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

VULKÁN
GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ

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

VALENTIN NAPI KÉNYEZTETÔ UTALVÁNYOK KEDVEZMÉNYES,
2–3–4.000 FORINTOS CSOMAGOKBAN, 

VAGY AZ ÖN IGÉNYEI SZERINTI ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN!

TÖLTÔDJÖN FEL A VULKÁN EREJÉVEL!

NAGY CELLDÖMÖLKI FÜRDÔNAP HIHETETLEN 
BELÉPÔÁRAKKAL FEBRUÁR 25-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN!

IGAZOLT CELLDÖMÖLKI
LAKOSOKNAK:

FELNÔTT NAPI BELÉPÔK: 400 FT/FÔ
GYERMEK, NYUGDÍJAS NAPI BELÉPÔK: 200 Ft/fô

VIDÉKI
LAKOSOKNAK:

FELNÔTT NAPI BELÉPÔK: 600 FT/FÔ
GYERMEK, NYUGDÍJAS NAPI BELÉPÔK: 300 FT/FÔ

A JEGYÁR MAGÁBAN FOGLALJA 
A GYÓGYVIZES JAKUZZI-MEDENCE DÉLELÔTTI HASZNÁLATÁT IS!

AKCIÓK, ESEMÉNYEK ÉS MINDEN, AMI A FÜRDÔRÔL FONTOS:
WWW.VULKANFURDO.HU
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