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AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT.
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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 gépjármûtulajdonos rendelkezésére,
gépjármûveik kedvezményes
üzemanyag-ellátása érdekében!
Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai. Celldömölk,

Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

•
•
•
•

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

2012-re elkészül az új városközpont
Korábban már hírül adtuk, hogy Celldömölk Város Önkormányzata a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében 536
millió forint uniós támogatásban részesült, ennek – és a vállalt önrésznek köszönve – megújulhat a város központja.
A támogatási szerzôdést 2010. október
15-én írta alá Fehér László, Celldömölk Város polgármestere; Tóth Gábor, a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség program-végrehajtási igazgatója és
Baranyai Attiláné dr., Celldömölk Város
jegyzôje. Ennek a pályázatnak a sajátossága, hogy nemcsak az önkormányzat vállal benne tevékeny szerepet, hanem
konzorciumi partnerekként a gazdasági
élet szereplôi is megjelennek.
November 23-án volt a nagyprojektnek az
alapkôletétele. Fehér László polgármester
beszédében négy évszámot emelt ki, melyek a város életében jelentôs szerepet
kaptak: 1252-t a dömölki apátság alapításának, 1748-at a templom és bencés
szerzetesi kolostor építésének, 1904-et
mint a település egyesítésének, 1979-et a
település várossá avatásának idôpontját
említette, s hogy reményei szerint 2010 is
felsorakozik a város életében jelentôs
történelmi évszámok mögé, hiszen a jelenlegi nagyberuházás a 21. század igényeihez alakítja a város arculatát. Ezután a
konkrét felújításra tért át:
– Celldömölk Város Önkormányzata két évvel ezelôtt kezdte a Nyugat-Magyarországi Régióban a városmag-rehabilitációnak
az elôkészítését. A projektet három részre tagoltuk: az elsô rész felújítása érinteni fogja a dr. Géfin teret, az Ifjúság teret,
a kilencemeletes és a tizenegy emeletes
lakóházak környékét. A második ütemben
megújul a Szentháromság tér, a Hollósy
Jusztinián tér, a Kapuszín-ház és a volt Parti Áruház, ma Forró Invest Kft. Kereskedelmi Központ. A harmadik ütemben közösségi funkciójú tereket fogunk kialakítani:
a mûvelôdési központban egy ún. art mozit a volt tûzoltóság épületében pedig irodacsoportokat, üzlethelyiségeket létesítünk.
Az egész projektet 2012 tavaszára szeretnénk befejezni.
Szakmai ismertetôt tartott Dummel Ottó,
a polgármesteri hivatal mûszaki osztályának vezetôje, aki sürgôs feladatnak tartja a városközpont felújítást, hiszen a barokk és a 20. század szocreál építészeti elemei egyrészt kopottak, másrészt az
eklektikus, nem mindig esztétikus látvány
a nyertes pályázatnak köszönhetôen egységbe rendezhetô. „Megújul a Géfin tér,
követi a már megújult mûvelôdési központot, lehetôséget ad majd arra, hogy a ren-

az alapkôletétel elôtti pillanatok: fehér lászló, baranyai attiláné dr. és kovács ferenc

dezvényszervezôk kilépjenek az épületbôl,
megtalálva talán azt is, akit máskülönben
nem sikerülne. Ezen felül bôvítjük a parkolási lehetôségeket, bôvítjük a mûvelôdési ház szolgáltatási palettáját az artmozival és elôadóteremmel, felújítunk egy
városképileg értékes épületet és abban
szolgáltatási egységeket, például kulturált
nyilvános wc-t alakítunk ki. Igyekszünk élhetôbbé, becsülhetôbbé, szerethetôbbé
tenni a várost és ez mindenkinek és mindenképpen jó lesz.”
Kérdésünkre, hogy milyen szakmai kihívást
jelentett ez a pályázat, a következôket válaszolta: – Az elsô pályázati dokumentumok
két éve készültek el, most tartunk az út közepén, hiszen most kezdôdnek a kivitelezési munkálatok. Október 15-én írták alá
a támogatási szerzôdést, attól kezdve 24
hónap áll rendelkezésre a projekt befejezéséig. Ez azt jelenti, hogy a mûszaki befejezés jövô év végére várható. Az elsô csomagban a Swietelsky Kft. vasvári cégcsoportja nyerte el a kivitelezési munkát. A
második és harmadik csomag elôkészítése a téli hónapokban megtörténik, kiírjuk
a közbeszerzési pályázatot, és március-áprilisban várhatóan meglesznek a kivitelezôk ezekre a munkákra is.
» A projekt kapcsán gyakran emlegetett
kifejezés az „art mozi”. Mit is takar ez?
– Ez egy nagyon nagy kötöttségekkel járó
pályázat volt. Ezt a programrészt is csak úgy
lehetett megpályázni, hogy ha felvállaltuk,
hogy art mozit alakítunk ki. Ez nem egy hagyományos multiplex mozi, amelyben a
legismertebb kasszasikereket vetítik, hanem részben mûvészfilmeket kell bemu-

tatnia. Maga az épület természetesen a 21.
századi igények szerint lesz kialakítva térés hanghatását, valamint berendezését illetôen, de fel kellett vállalnunk ezt a tartalmi megszorítást. A helyiség ezen kívül
a Soltis Színház kamaratermeként illetve
konferenciateremként is funkcionál majd.
A pályázatban konzorciumi partnerként szerepelnek a gazdaság szereplôi is. Egyik partner a Pannon Pipics Kft. Pipics Csabát, a
Pannon Pipics Kft. ügyvezetôjét kérdeztük,
milyen elemeket tartalmaz a projekt az ô
számukra.
– A Szentháromság tér 6. számú épület
felújítása, érinti a homlokzatot, üzlethelyiségek kialakítását épületen belül, valamint vendéglátóegység kialakítását.
Három üzletet jelent, az épület teljes
felújításra kerül kívül-belül: nyílászáró-csere, homlokzat-felújítás, új belsô felújítás.
Eléggé elôre haladott állapotban van az
építkezés, ez annak köszönhetô, hogy a
munkálatokat idejében meg tudtuk kezdeni. Még egy fél évre van szükségünk,
hogy teljes egészében be tudjuk fejezni.
Azt szeretnénk, hogy amikor a tér felújítása elkészül, mi is akkorra fejezzük be
az épületet. Mi, vállalkozók 30%-os támogatást kaptunk, de természetesen ennek
is nagyon örülünk.
•••
Ugyancsak november 23-án a fenti témában Fehér László polgármester lakossági fórumot tartott, melynek keretein belül ô és
Dummel Ottó ismertették az érdeklôdôkkel a projekt tartalmát, majd kérdésekre válaszoltak.
»LOSONCZ ANDREA
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Három osztály indulhat mindkét középiskolában
2010. november 25-én tartotta soros
ülését Celldömölk Város Képviselô-testülete. Napirend elôtt Kovácsné Söptei Valéria alsósági és Lónainé Kondics Zsuzsanna izsákfai részönkormányzati tagok tettek esküt a képviselô-testület és a
megjelentek elôtt. Elsô napirendi pontként
Fehér László polgármester beszámolt a két
ülés között történtekrôl és a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról. A képviselô-testület a 2011/2012-es tanévre a
Berzsenyi Dániel Gimnáziumban a következô típusú osztályok indításához adta
hozzájárulását: 1. négy évfolyamos osz-

tály egyik csoportjában emelt szintû nyelv,
a másik csoportjában emelt szintû nyelv
és emelt szintû informatika oktatással; 2.
négy évfolyamos osztály egyik csoportjában normál tantervû oktatás, a másik csoportjában emelt óraszámú magyar oktatás dráma orientációval; 3. hat évfolyamos
osztály.
A Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és
Szakiskolában – a jelentkezôk figyelembe
vételével – a testület az alábbi osztályok
indításához járult hozzá: egy szakközépiskolai osztály – ügyvitel és informatika
szakmacsoporttal, valamint két szakisko-

lai osztály – élelmiszeripar/vendéglátás,
idegenforgalom és könnyûipar, illetve gépészet, építészet, faipar szakmacsoporttal.
A fentieken kívül két szociális támogatás
vonatkozásában módosították a szociális ellátásokról szóló rendeletet, ezek: a hulladékszállítási támogatás és az utazási támogatás vonatkozásában. Errôl bôvebben lapunk következô (2010. december 17-én)
megjelenô számában számolunk be. December 1-jétôl változtak a távhôszolgáltatási díjak. Errôl részletesen alább olvashatnak.
»LOSONCZ ANDREA

December 1-jétôl változtak a távhôdíjak
A 2010. november 25-i képviselô-testületi ülésen döntöttek a képviselôk a december 1-jétôl érvényes távhôdíjak emelésérôl is. Puklér
Géza, a Cellenergo Kft. ügyvezetô igazgatója
elmondta, hogy a távhôszolgáltatásban a jelenleg alkalmazott árak 2009. október 1-jétôl
változatlanok: a hôdíj 2731 Ft/GJ, a melegvíz
díja 586 Ft/m3. A távhô- és melegvíz-szolgáltatás alapdíja negyedik éve változatlan. Az elmúlt több, mint egy év alatt többször emelkedett a gáz ára: a kezdeti gigajoulonkénti ár
1644 Ft-ról 2228,8 Ft-ra, amely 35,5%-os árváltozást jelentett. Eddig a szolgáltatást végzô Cellenergo Kft. nem hárította át a lakossá-

gi felhsználókra az áremelkedés okozta többletköltségeket, most viszont a lakossági és közületi díjemelés elengedhetetlenné vált, hiszen
a társaság mûködése elérte a kritikus szintet,
és ha minden változatlan maradna, az évet közel 10 millió forintos veszteséggel zárnák. Ez
a lakosságra és a közületekre nézve olyan következménnyel járna, hogy január elejétôl nem
tudná biztosítani a távhô- és melegvíz-szolgáltatást. Az ügyvezetô számításai szerint az alapdíjak továbbra is változatlanok maradnak, a hôdíj esetében 3472 Ft/GJ, a melegvíz esetében
pedig 745 Ft/m3 összegû díjak bevezetése
szükséges, mely elsôsorban a gázár változá-

sát tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy városunkban egy 55 m2-es lakás esetében egy év alatt
az eddigi 176.212 forint helyett 206.011 forintot kell kifizetni a távhô- és melegvíz-szolgáltatásért. Ez évente 29.799 forinttal, havonta átlagosan 2483 forinttal több, mint amit eddig fizettek. Ez éves szinten 16,9%-os
emelkedést jelent. Az áremelés ellenére a közeli városok közül még mindig a Cellenergo Kft.
által biztosított tarifák a legkedvezôbbek.
Az elsô emelt díjakat tartalmazó számlákat
2011. január 8. után kapják kézhez a szolgáltatást igénybe vevôk.
»LA

A kisebbségi önkormányzat tervei
Az országos települési önkormányzati választásokkal egy idôben megválasztották a
nemzetiségi és kisebbségi önkormányzatokat is. Városunkban az elôzô négy évben elért
eredményes munka folytatásaként újból
megalakult Celldömölk Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata. A Választási Bizottság
elnöke, dr. Smidéliusz Sándor beszámolt a
történtekrôl és ismertette az eredményeket.
Az új ciklusban az eddigi öt képviselô helyett
négyen kezdhették meg a munkát. A képviselôk: Bakonyi Richárd, Molnár Péter és Bertalan Péter az alakuló ülésen, október 15én ismét Bakonyi Lászlót választották meg
a kisebbségi önkormányzat elnökének.
Az alelnök Molnár Péter lett.
Az alakuló ülést megtisztelte jelenlétével
Fehér László, Celldömölk Város polgármestere, aki hozzászólásában köszöntötte az
önkormányzati képviselôket és reményét
fejezte ki a további eredményes együttmûködésre. Celldömölk Város jegyzôje, Bara4

nyai Attiláné dr., és Farkas Gábor titkársági osztályvezetô biztosították az önkormányzat tagjait a gördülékeny és hatékony
ügyintézés további folytatásáról. Mayer
Noémi, a Kistérségi Munkaszervezet vezetôje az esélyegyenlôség jegyében ajánlotta fel együttmûködését a cigány kisebbségi önkormányzatnak.
Bakonyi László elnök: – Nagy megtiszteltetés számomra, hogy újból a kisebbségi önkormányzat vezetôje lehetek. Úgy gondolom,
hogy az eltelt négy évben nem dolgoztunk
hiába. Sajnos anyagi lehetôségeink eléggé
korlátozottak, hiszen saját bevételünk csak
az állami és a települési önkormányzati támogatásokból van, ebbôl próbálunk meg többé-kevésbé jól gazdálkodni. Itt szeretném
megköszönni a polgármesteri hivatal minden dolgozójának a sok-sok segítséget,
amit kapunk tôlük ügyintézéseink során. Fô
elgondolásunk a jövô évben több olyan mûvészeti csoport létrehozása – tánccsoport, zenekar – amelyekkel a roma hagyományokat

ápolhatnánk és népszerûsítenénk, fôleg a fiatalok körében. Futballcsapatunk már évek óta
jól mûködik, a játékosok megfelelô körülmények közötti edzését kellene megoldanunk.
Ígéretet kaptunk egy klubhelyiség kialakítására is, ahol a lakosokat fogadhatnánk és csoportjaink anélkül próbálhatnának, hogy bárkit zavarnának. Szívesen segítenénk a szociálisan rászorult tehetséges gyermekek
taníttatásában, ehhez viszont még nincsenek
meg a jogszabályi feltételek. Így a jövôben
az egyik legfontosabb feladatunk az érdekvédelem mellett az ilyen jellegû lehetôségek felkutatása lesz. Továbbra is megragadunk minden pályázati lehetôséget, ami a roma származású fiatalok elômenetelét
segítheti.
Minden évben megrendeztük a kisebbségi napokat, a következô évben is szeretnénk egy
színvonalas, minden igényt kielégítô kulturális programot szervezni, melyre szeretettel várjuk a város és a kistérség minden lakóját.
»TAKÁCS M. TÜNDE
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Modern tûzvédelmi rendszer a tartályparkban
Az Ajka mellett bekövetkezett vörösiszap-katasztrófa után több környékbeli veszélyes anyagot tároló, illetve felhasználó ipari telep is a figyelem középpontjába került. Ezek közé tartozik a
Celldömölk közvetlen szomszédságában
található tartálypark, ahol jelenleg
31.000 tonna benzint és 66.000 tonna
gázolajat tárolnak.
» A témával kapcsolatban dr. Berze Györgyöt, az OPAL Tartálypark Zrt. vezérigazgatóját kérdeztük. Így például arról is, hogy
vajon mit jelent a lakosság nyelvén az,
hogy a celldömölki tartálypark a katasztrófavédelem szempontjából „felsô küszöbértékû”.
– A „felsô küszöbérték” a katasztrófavédelmi szabályozás szerinti fogalom, a
környezetvédelem ilyet nem használ.
A felsô küszöbérték a tárolt anyag veszélyessége és mennyisége alapján tett
megkülönböztetés. Jogszabály határozza
meg a veszélyes kategóriába tartozó
anyagok körét és a mennyiségi küszöböt.
A szabályozás az elôírt védôtávolságok
(melyeket a tömeges emberi tartózkodásra szolgáló létesítményektôl kell számítani) betartásával, s az érvényes jogszabályok, szabványok által elôírt biztonsági
mûszaki megoldások alkalmazásával,
megfelelô belsô üzemi szabályozás kialakításával, folyamatos hatósági felügyelet,
ellenôrzés mellett engedélyezi az ilyen jellegû létesítmények telepítését, mûködését. Ennek értelmében tehát a celldömölki tartálypark megfelel az elôírt védôtávolságoknak.

» Arra a kérdésre, hogy mi a biztosíték arra, hogy unokáink is látni fogják Celldömölköt és környékét, dr. Berze György vezérigazgató elmondta.
– Látni fogják, mert a celldömölki telep
megfelel a jogszabályi elôírásoknak, azok
már a tervezés során a lehetô legnagyobb
figyelmet kapták, ennek megfelelôen valósult meg a telep építése. Kiemelten kezelik a biztonságot (ide értve a környezetvédelmet is), magas színvonalú biztonsági megoldásokat alkalmaznak (pl. stabil,
automatikus tûzvédelem), melyeket folyamatosan fejlesztenek, minôsített belsô
szabályozással rendelkeznek, és folyamatos hatósági ellenôrzéseknek felelnek meg.
A telep környékén úgynevezett figyelô kutakkal folyamatosan ellenôrzik, hogy semmiféle szénhidrogén ne szennyezze Celldömölk és környéke ivóvíz-rendszerét. A
mért adatokat rendszeresen a megfelelô
szakhatóság rendelkezésére bocsátják. A fo-

lyamatos biztonsági fejlesztés újabb bizonyítéka a korszerû, a tankautó töltô és vasúti töltô-lefejtô védelmét szolgáló automatikus tûzjelzô és oltórendszer felszerelése
is, amelynek a használatbavételét megelôzô hatósági szemléjére november 23-án került sor. A szakértôk szerint egy ilyen telephely legkritikusabb pontjai tûzveszélyesség
szempontjából a fentebb említett töltôhelyek. Bár a jogszabályok engedékenyebbek
ezzel kapcsolatban, az OPAL Tartálypark Zrt.
itt is a maximális biztonságra törekszik. Az
új tûzjelzô és oltórendszer a próba során jelesre vizsgázott. A környezetvédelem szempontjából lényeges, hogy az oltóanyag
teljes mértékben környezetbarát.
A telep tartályainak féléves, éves átvizsgálása, szerkezeti felülvizsgálata során is
mindent rendben találtak a hatóságok, az
OPAL Tartálypark Zrt. celldömölki tároló telepe kiváló minôsítést kapott.
»PH

Idén is szép a Ság hegyi újbor
Szent Márton napjához nemcsak a libasült,
hanem az újbor fogalma is kapcsolódik hazánkban. A hagyomány szerint a szôlôsgazdák ekkor kóstolják meg elôször az aktuális évjáratot.
A meghatározás szerint a kierjedt bor a következô szüretig újbornak számít. A borászok általában az olyan nedûket nevezik újbornak, melyekben még nem dominálnak
az érlelési illatok és ízek. Az újbor az erjesztés után „nulla érleléssel” egybôl a palackba kerül. Ezért még tartalmaz szén-dioxidot,
tehát enyhén pezseghet. Márton napjára
már kiforr az újbor. A népi hagyomány szerint a bornak Szent Márton a bírája, tehát
ezen a napon mindenképpen meg kell kóstolni. A Márton napi újbor kóstolgatásának
szertartása a bort és a pincék sötétjét öve-

zô misztikummal kapcsolódott össze. A
must ilyenkor változott borrá, az egész évi
fáradozás gyümölcse ekkor mutatkozott
meg, az eredménnyel pedig szívesen el is
dicsekedtek a boros gazdák. Danka Imre,
Ság hegyi szôlôsgazda elmondta, hogy a borászok a 2010-es esztendôre nem emlékeznek majd vissza szívesen. A nyári hónapokban hatalmas mennyiségû esô esett, mely
a szôlôkben komoly védekezést kívánt a kártevôk ellen. A kedvezôtlen idôjárás miatt
mind mennyiségi, mind minôségi problémák
jelentkeztek. Az idei évben az átlagos termés ötven százaléka került a hordókba. E
mellett a Ság hegyen kevés volt szeptemberben a napsütéses órák száma, ez a cukorképzésnek ártott. A szôlôsgazdák gyenge cukortartalmat mértek a must fokolása

során. A helyi gazdák azonban most is mindent megtettek szívvel-lélekkel a hegy leve érdekében, ezért a Ság hegyi újbort az
idén is érdemes megkóstolni, ízlelgetni, ebben az évben is szép a Ság hegyi újbor a
Márton napi kóstolás tapasztalata alapján.
Következik majd hamarosan a Luca napi,
szintén hagyományos borkóstolás, ekkor
már többet „beszélnek” az újborok. Danka
Imre bátran ajánlja a Ság hegyi újbort az ünnepi asztalra is. Itthon az újbor megkóstolása nem az évjárat értékelését jelenti, hanem a bor szeretetét fejezi ki. Az újbor üde,
friss, többségében illatos, olyan, ami átmelengeti a szívet és a lelket.
»PH
Kedves Olvasóink! A cikkel kapcsolatos kérdésünk
a lap hasábjain található.
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Fô profilja: a társasházak hôszigetelése
Kisvállalkozásokat bemutató sorozatunkban most egy olyan vállalkozót mutatunk
be, aki – fiatal kora ellenére – komoly szakmai sikereket ért el. Ô Bertalan Róbert, a
Fullcolor2000 Kft. ügyvezetôje.
» Kezdjük sorban: iskoláidat hol végezted,
és mióta dolgozol?
– A 410. sz. Szakmunkásképzô Iskolába
jártam, festô szakmunkásnak tanultam,
Banyó Gyula kedves tanárom volt, sokat segített, sokat köszönhetek neki. A mesterem
Csôre Imre, tôle is nagyon sokat tanultam.
Az iskola elvégzése után, 19 éves koromban
úgy gondoltam, kimegyek Ausztriába dolgozni, szerencsét próbálni. Az elsô idôszak
nem volt könnyû: meg kellett küzdenem az
idegen nyelvvel, a számomra ismeretlen
technológiákkal, más munkaszokásokkal. De
mivel tanulni általában csak küzdelmek
árán lehet, öt évig maradtam.
» Mikor költöztél haza?
– 2000-ben költöztem haza, és akkor alapítottam céget: nevünkben a 2000 is erre utal.
Ez egy újabb küzdelem volt: nevet szerezni
a hazai piacon. Az Ausztriában szerzett tapasztalataimat igyekeztem kamatoztatni: megtanultam, hogyan végezzünk gyors, pontos
és tiszta munkát. Elôfordult, hogy egy nagyobb munka megkezdése elôtt egy egész
napig csak ragasztottunk, hogy a festék ne
szennyezzen be semmit, és minél kevesebbet kelljen takarítani utánunk. A másik,
amit szintén kinn tanultam: a hôszigetelés.
Ezt sem volt könnyû itthon meghonosítani.
Eleinte sokan idegenkedtek tôle. Egyrészt az
ára miatt, hiszen ez egy drága technológia,
másrészt attól tartottak, hogy bepenészesednek a falak. Nem volt könnyû az embereket
meggyôzni az ellenkezôjérôl.
» Mi hozta meg számodra a sikert?
– Kezdetben még csak hárman dolgoztunk.
2003-ban sikerült alvállalkozóként kapcsolatba kerülni a Mávépcell Kft-vel, és minôségi munkánk bizonyítékaként ugrásszerûen
megnôtt a megrendelések száma. A megnövekedett munka több munkavállalót igényelt: ettôl kezdve 10–11 fôt tudtam már
foglalkoztatni. 2006-ban a GYSEV-hez kerültem, ott is elégedettek voltak a munkánk-

Leginkább azonban a Celldömölkön végzett
munkáimra vagyok büszke: a kórház, a katolikus nagytemplom, az alsósági katolikus
templom, de kihívást jelentett számomra a
Spar, a Korona-sarok, a mûvelôdési központ,
az Átrium társasház, a Vasvirág Hotel komplett felújítása, valamint az idén átadott Városháza belsô festési munkái is.
» Milyen munkáitok vannak manapság?

»LA

KARÁCSONYI VÁSÁR

FELHÍVÁS
Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület december 7-én, kedden 9.00–
16.00 ruhaosztást tart a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
földszintjén. Szeretettel várnak mindenkit!
»A SZERVEZÔK
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kal. Ekkor újítottuk fel Bükön, Lövôn, Acsádon, Nagycenken a vasútállomást, Sopronban pedig a vontatási fônökséget.
» Milyen nagyobb munkákat végeztetek
még?
– Mi végeztük a szombathelyi vasútállomás
belsô felújítását, ugyancsak Szombathelyen egy 56 lakásos társasház belsô festési munkálatait. De mi újítottuk fel a sümegi vasútállomást és a bobai templomot is.

– Szeptemberben végeztük el egy 54 lakásos társasház szigetelési és tatarozási
munkáit a Gábor Áron utcában, majd a
Csontváry Patika melletti lakóépület egy részét újítottuk fel, melyet majd tavasszal
folytatunk, jelenleg pedig a Kontyos szigetelésén dolgozunk.
» Terveid a jövôre vonatkozólag?
– Tavaszra cégünk nyerte el az egyik Ifjúság téri és egy Budai Nagy Antal utcai társasház homlokzati hôszigetelését. De nemcsak társasházak, családi házak homlokzati szigetelését és belsô festését is vállaljuk.
Úgy gondolom, elôny ez a megrendelôk
szempontjából is, hiszen én itt lakom a városban, és itt is szeretnék maradni. Ha gond
van a munkámmal – ami nem jellemzô –,
vállalom a felelôsséget, nem tûnök el,
mint egy idegen tenné. Engem itt sokan ismernek, nem is engedhetem meg magamnak, hogy ne minôségi munkát adjak át.
» Úgy tudom, nemcsak itthon dolgozol…
– Valóban tavaly Ausztriából megkeresett a
régi fônököm, hogy szüksége lenne a segítségemre, mert van ugyan egy harmincfôs
vállalkozása, de nem gyôzik a munkát. Jól
esett, hogy számít rám. Ezt követôen egy
másik osztrák céggel is munkakapcsolatot
létesítettünk, és a sikeres együttmûködésnek köszönhetôen már a jövô évre is kilátásban van egy közös munka.
» Különbözô kiállításokon, továbbképzéseken is részt veszel…
– Fontosnak tartom, hogy lépést tartsunk a
korral, hogy megismerjük a legkorszerûbb
technológiákat és legújabb anyagokat. Ehhez
nyújtanak nagy segítséget az építészeti kiállítások és továbbképzések. Úgy gondolom ez,
és a több éve összeszokott csapatom is kellett ahhoz, hogy ennyi munkánk visszaköszönjön a városban. Jó érzés ránézni a házakra, látni a végeredményt, és találkozni az elégedett
megrendelôkkel. Aki kíváncsi munkáinkra, látogasson el a www.fullcolor2000.hu honlapunkra. Továbbra is várom a megrendeléseket mind a társasházak, mind a családi házak vonatkozásában a 70/319-1882-es
telefonszámon vagy a fullcolor2000@
cellkabel.hu e-mail címen.

December 11-én (szombaton), 16-án (csütörtökön) és 18-án (szombaton) délelôtt a piacon, 18án délután a KMKK-ban az Együtt Celldömölk Városért Egyesület karácsonyi vásárt tart.
A vásáron az óvodák, iskolák, különbözô támogató szervezetek által készített ajándékok lesznek kaphatóak, amelynek bevételébôl az egyesület a legnehezebb szociális helyzetben lévô családokat, valamint a városban egyre jobban elszaporodott daganatos betegek gyógyulását kívánja támogatni. Kérnek mindenkit, hogy a jelképes ajándéktárgyak, a piacon kapható forralt bor és pogácsa megvásárlásával támogassák az egyesület kezdeményezését.
»A SZERVEZÔK
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A 25 éves jubileumra készülôdve
Jövôre 25 éves jubileumi évfordulóját ünnepli a Kemenesaljai Baráti Kör. Október
30-i, ôszi közgyûlésükön beszámoltak a tavasz óta történtekrôl, és a jubileumi évvel
kapcsolatos teendôiket fogalmazták meg.
Ebbôl az alkalomból kérdeztük a baráti kör
elnökét, dr. Zsiray Ferencet.
» Jövôre 25 éves lesz a baráti kör. Hogyan
emlékeznek rá, mi volt a létrehívója ennek
a szervezetnek?
– 1980-ban az ún. öregdiákok találkozójára kaptam én is meghívót. Annak a négy osztálynak a tagjai, akik elôször végeztünk a celldömölki gimnáziumban, találkoztunk akkor.
Mint tudjuk, a gimnázium 1946. évi alapítása szívügye volt az akkor nagyközségnek.
„Büntetésbôl”, mintegy számûzetve, ide
olyan tanárok jöttek, mint sehová máshová
az országban. Gondoljunk csak bele: a 40-es
évek második felében a legkeményebb
„osztályharcos” idôket éltük. Azok a gimnáziumi, sôt egyetemi szintû tanárok, akik az
elôzô rendszer mellett tették le a voksukat,
örültek, hogy egyáltalán az oktatásban maradhattak, nem számított, hogy egy éppen
alakuló gimnáziumban kaptak munkát. Így
került ide Jónás Márton, a Maróthy házaspár,
Vass Károly, Berend Miklós, Szente Imre és
még sokan mások. Az éppen magalakult alma materban mi, diákok csak örülhettünk a
jelenlétüknek, hiszen nemcsak tudásból,
de emberségbôl is sokat kaptunk, sokat tanultunk tôlük. Nagyon szigorúak voltak, de
mindig igazságosak. Igazi tanáregyéniségek,
akik számára ez a pálya elhivatottságot jelentett. Szakmai, emberi kvalitásukat mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy például a mi 34
fôs osztályunkból mindössze tizenketten
nem szereztek diplomát. Öten orvosok lettünk, de lett közülünk jogász, pap, Ybl-díjas
építész, hídépítô és vasútépítô fômérnök, tanár, kutató vegyész, és kiváló gazdasági középvezetô egyaránt. Mindezt azért mondtam

el, hogy mindenki számára világos legyen:
az éppen magalakult gimnázium milyen komoly szellemi mûhely volt. Amikor az öregdiákok találkozóját tartottuk, fogalmazódott meg bennünk, hogy maga a „kemenesaljaiság” sem pusztán egy tájegység, de
szellemi fogalom is, és miért ne terjeszthetnénk ki ezt az egész Kemenesaljára? Ezt a
szellemiséget képviselve alakult át 1986-ban
az Öregdiákok Baráti Köre Kemenesaljai
Baráti Körré.
» Hány taggal alakultak, és mennyit számlálnak most?
– A pontos számot nem tudnám megmondani, de kb. 160-180 taggal alakultunk meg. Egy
nagyon jó, lelkes csapat jött össze. A megalakulás, 1980 óta, majd folyamatosan 1986-tól
megszakítás nélkül 2000-ig, dr. Kósa András
volt az elnökünk, aki a hazai és nemzetközi
sokrétû, kiemelkedô kötelezettségei miatt a
baráti kör elnökségérôl leköszönt. 2001-tôl engem bíztak meg a kör elnöki tisztségének ellátásával. Igyekeztünk részt venni a város életében, az iskolai meghívásoknak szívesen tettünk eleget. A továbbiakban is szívesen
vállalunk hasonló feladatokat. A tagságunk sajnos fogy. Annak idején azért fogalmazódott
meg bennünk, hogy ne pusztán öregdiákok
baráti köreként jegyezzük magunkat, hanem
képviseljük a tájegység, Kemenesalja szellemiségét is. Várjuk azokat, akik érdeklôdnek
a közélet, a helyismeret a tudományok iránt.
Bátran csatlakozhatnak hozzánk korosabb
és fiatalabb kollégáink. Szívesen látjuk ôket.
» Úgy tudom, Frici bácsi Tapolcán él. Kik segítik itt, Celldömölkön a munkáját?
– Valóban nehéz lenne a helyzetem, ha Tapolcáról kellene mindenért Celldömölkre
utazgatnom. Állandó segítôim Pálné Horváth
Mária – Maja – a kedves alelnök-asszony, akinek nagyon hálásak vagyunk, hiszen állandó helyet adott közösségünknek a mûvelôdési központban, valamint Kiss Jenôné Ancikának – „pénzügyminiszterünknek”, aki

Jótékonysági est
2010. december 18-án, 19 órakor az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület Jótékonysági estet szervez, melynek szereplôje a
szombathelyi Weöres Sándor Színház.
A rendezvény fôvédnöke Marton Ferenc,
a Vas Megyei Közgyûlés alelnöke. A színház a Revüzió címû elôadásával mutatkozik be a celldömölki és kistérségi közönségnek. Ebben az elôadásban a Weöres Sándor Színház a közönség segítségével ismét
újraértékeli az 1966/67-es táncdalfesztivá-

lon versenyzô dalokat, miközben önfeledt
szórakozást kínál szereplônek, nézônek
egyaránt. A jótékonysági felajánlás a tavalyi felejthetetlen Mága Zoltán-koncerthez
hasonlóan idén is a Kemenesaljai Egyesített Kórházat valamint a járóbeteg-ellátást
támogatja. Az elôadás szünetében a szervezôk teával, kávéval, forralt borral látják
vendégül a közönséget. Kérnek minden
munkáltatót, vállalkozót és magánszemélyt, aki tudja, jegyvásárlással vagy

precizitásával szintén nélkülözhetetlen tagja a baráti körnek. Köszönet jár a Kör mindenkori vezetôségi tagjainak is. Külön köszönjük a város polgármesterének, Fehér László
úrnak a támogatást.
» Most készülnek a 25 éves jubileumi rendezvényükre. Hogyan ünnepelnek?
– A kerek évfordulókat eddig is megünnepeltük: megtartottuk a tíz- és húszéves találkozót, most a 25 évesen a sor. Egy kiállítást tervezünk a baráti kör életébôl és egy
kiadványt szeretnénk megjelentetni, mely
vallomásokat tartalmaz. Tagjaink, a volt tanítványok vallanak ebben a könyvben kedves tanáraikról. Célunk az, hogy tanárainknak ne csak a kiváló szakmai életútját írjuk
le, hanem személyiségük értékeire emlékezzünk, a diákjaikkal való szeretetteljes kapcsolataikra. A könyv – terveink szerint – januárra készül el. Egy könyvbemutatót is szeretnénk szervezni ebbôl az alkalomból.
•••
A Kemenesaljai Baráti Kör közgyûlésén esett
szó arról, hogy egy régóta húzódó ügynek is
a végére tudtak járni: évekkel korábban kiírtak egy pályázatot Szente Imre, a Kalevala fordítója, a celldömölki gimnázium volt tanára életének, munkásságának ismertetésére. Most,
2010-ben Góczán Bettina – a Kör tagja – vállalkozott arra, hogy egy tanulmány keretében
bemutassa Szente Imrét. A közgyûlésen Karádi Mihály elsô képviselôi tiszteletdíjából 15000
forintot ajánlott fel a tanulmány díjazására.
»LOSONCZ ANDREA

pénzbeli adománnyal járuljon hozzá e nemes cél megvalósításához. Pénzbeli adományaikat a Kemenesalja Kórházáért
Alapítvány számlaszámán helyezhetik el,
a 10200696-43110102-00000000 számon.
KÖSZÖNETTEL, AZ EGYÜTT CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT
EGYESÜLET ÉS A KEMENESALJAI EGYESÍTETT KÓRHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA NEVÉBEN SÖPTEI
JÓZSEFNÉ ÉS DR. PÖRNECZI KÁROLY.
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Az ügyelet igénybevételérôl
Tisztelt Lakosság! Tisztelt Betegeink!
Dr. Kovács Zoltán, a Celldömölk város és
kistérségi központi orvosi ügyeleti ellátás
ügyvezetôje vagyok. Azért fordulok Önökhöz, mert mindig is magas volt, de az elmúlt idôszakban jelentôsen növekedett az
indokolatlanul igénybe vett sürgôsségi
orvosi ellátások száma. Ezzel a közleményemmel szeretnék éles határokat vonni
az azonnali orvosi ellátást igénylô megbetegedések, valamint az olyan megbetegedések között, amelyekkel megvárhatjuk a
következô napi háziorvosi vagy házi gyermekorvosi rendelést és felhívni az Önök figyelmét arra, hogy mikor vegyék igénybe
a sürgôsségi orvosi ellátást nyújtó központi ügyeletet, mikor forduljanak az Országos
Mentôszolgálathoz és mikor várhatják
meg panaszaikkal a soron következô háziorvosi rendelést. Ugyanitt szeretnék néhány hasznos tanáccsal szolgálni a házi patikákban fellelhetô gyógyszerek praktikus
és célszerû használatáról, valamint egyes
tünetek és a laikusok által is felismerhetô banális megbetegedések otthoni kezelésének lehetôségeirôl, akár a gyógyszertárakban recept nélkül kapható gyógyszerekkel, akár népi gyógymódokkal.
Talán a sürgôs orvosi ellátást nem igénylô,
de a központi ügyeletben mégis a leggyakrabban elôforduló tünettel, a lázzal és hôemelkedéssel kezdeném: a hôemelkedés és
a láz az egészséges szervezet természetes
reakciója valamilyen, a szervezetbe behatoló ágensre (leggyakrabban vírus, baktérium). Ebbôl kifolyólag a lázat és hôemelkedést 38 fokig nem kell csillapítani, csak a
megfelelô folyadékbevitelt kell biztosítani a
beteg számára. A normális testhômérséklet
biztosítja a legmegfelelôbb táptalajt a már
a szervezetben élôsködô vírus vagy baktérium további fejlôdéséhez és szaporodásához. Lázcsillapítással csak 38 fok fölött kezdjünk el foglalkozni: akár gyerek akár felnôtt
esetében a természetes gyógymódokkal
kezdjük a lázcsillapítást. A helyesen elvégzett hûtôfürdô 1-2 fokkal is képes tartósan
csökkenteni a hôt. A hûtôfürdôt kb. 38 fokos
vízzel kezdjük és ezt fokozatosan hûtve érjük el a 32–28 fokot és maradjunk ebben a
vízben 15–20 percig. A hûtôfürdô eredménytelensége esetén próbálkozzunk a házi patikánkban megtalálható vény nélkül forgalmazott láz- és fájdalomcsillapítókkal:
Panadol, Paracetamol, Rubophen, Nurofen,
Kalmopyrin, Ben-u-ron. Ezeket a gyógyszereket forgalmazzák csecsemôk és kisgyermekek részére kúp és szirup formájában is. Miután a fent említett módszerek egyike sem
hozta meg a megfelelô hômérsékletcsökkenést (38 fokig), forduljanak háziorvosukhoz.
8

Sürgôs orvosi ellátást tartósan és makacsul
magas láz (39 fok és annál több) esetén vegyenek igénybe.
A következô tünetcsoport, amelyrôl beszélni szeretnék a hasmenés és a hányás: a felületes egészségügyi ismeretekkel rendelkezôk is tudják,
hogy hasmenés esetén (bármi okozta is) az elsô és legfontosabb teendô a diéta, ami jelen esetben a teljes koplalást jelenti bô folyadékbevitel
(tea, szénsavmentes ásványvíz) mellett. Ha nagyon nagy az éhségérzete a betegnek, fôtt burgonyát és kekszet fogyaszthat, ha nem jelentkezik utána hányinger. Gyógyszeresen a székelési inger idején jelentkezô hascsikarás No-spa-val,
Buscopannal enyhíthetô. A hasmenésen a gyógyszertárakban vény nélkül forgalmazott széntabletta (Carbo activatus, Cralex), Imodium, Lopedium
segítségével tudunk enyhíteni. Abban az esetben,
hogyha a hasmenéshez hányinger, hányás is társul, a teendôk ugyanazok maradnak, mint a has-

menés esetében, csak a fent említett gyógyszerekhez Magne B6 nevû gyógyszert is vegyünk be.
Csecsemôk és kisgyermekek esetében a diéta és
a bô folyadékbevitel érvényes, gyógyszeresen
Smecta és Magne B6 ivóoldat segítségével
enyhítsünk a tüneteken. Ha a fenti tünetek 2-3
nap alatt nem csökkennek, és nem fenyeget
elôbb a kiszáradás veszélye, keressék háziorvosukat, házi gyermekorvosukat vagy forduljanak
központi ügyelethez.
Más a helyzet abban az esetben, ha a hányáshoz szédülés, szorító fejfájás társul és pozitív a beteg kórtörténete magas vérnyomás
tekintetében: ilyenkor elsôsorban vérnyomáskiugrásra kell gondolnunk. Ebben az esetben
indokolt az azonnali orvosi konzultáció.
Kérem tisztelt betegeinket, hogy csak indokolt esetben vegyék igénybe a sürgôsségi
központi ügyeletet.
»DR. KOVÁCS ZOLTÁN

A BETEG AZONNALI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA SZORUL (OMSZ):
• személyi sérüléssel járó baleset, tömeges baleset, katasztrófa esetén,
• ha életveszély vagy annak gyanúja áll fenn,
• heveny vagy riasztó tünetekkel járó esetekben, ha a sürgôsségi ellátás elmaradása életveszélyhez, maradandó egészségkárosodáshoz vagy a gyógyulás elhúzódásához vezethet,
• szülészeti esemény során,
• ha az erôs fájdalom vagy egyéb súlyos heveny tünet csillapítása sürgôs orvosi beavatkozást igényel,
• heveny tudatzavar esetén, ideértve az ittasság miatti tudatzavart is,
• veszélyeztetô állapot vagy annak gyanúja esetén.
ÜGYELETI ELLÁTÁS:
• az ügyeleti rendszer a napi munkarenden túl bekövetkezô sürgôsségi esetekben történô egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetôségét biztosítja.
• Az ügyeleti ellátás magában foglalja a beteg vizsgálatát, egészségi állapotának észlelését, alkalomszerû és azonnali sürgôsségi beavatkozások elvégzését, illetôleg fekvôbeteg gyógyintézetbe történô sürgôsségi beutalását, valamint a hatósági eljárásokban való részvételt.
MIKOR HÍVJUK AZ ÜGYELETET?
1. Idült betegségek (asthma, idült hörghurut, vérnyomás emelkedés, emésztôrendszeri fekélybetegségek) heveny fellángolása esetén. 2. Hirtelen jelentkezô mellkasi nyomás, égés, fájdalom.
3. Fulladás. 4. Hirtelen fellépô tudatzavar, beszédzavar, arcfélasszimmetria, látászavarok, strokeos tünetek. 5. Hirtelen fellépô végtagi fájdalom, duzzanat. 6. Allergiás reakciók. 7. Hirtelen fellépô gerincfájdalom (idegbecsípôdés). 8. Hasi fájdalom. 9. Migrénes fejfájás. 10. Cukorbetegek
vércukorszint csökkenése vagy emelkedése. 11. Daganatos betegek állapotrosszabbodása. 12. Epilepsziás görcsroham. 13. Tartósan magas (39 fokon felüli) láz. 14. Vesekô, epekô okozta görcsös
fájdalom. 15. Kiszáradással fenyegetô hasmenés és hányás.

KEDVES OLVASÓINK!
Legutóbbi lapszámunkban két cikkel kapcsolatos kérdéseket rejtettünk el a lap hasábjain. A játék nagy érdeklôdést váltott ki, és számos helyes megfejtés érkezett. 1. kérdésünk így hangzott:
1. Ki volt Maricsné Jutka virágkötô tanára, akire máig büszke? A helyes válasz: Szabó János. A szerencsés nyertes Fülöp Balázsné, Celldömölk, dr. Géfin tér 7., aki egy adventi asztaldíszt kap ajándékba. A nyereményt a szerencsés nyertes a Marics Virágszalonban veheti át. A 2. kérdésünk:
Hány elôadásból áll a felnôtt színházbérlet sorozatot? A helyes válasz: négy. A nyertes Ferenczi
Istvánné, Celldömölk, Mesteri utca 7. Nyereménye egy kétszemélyes színházjegy az Elvámolt nászéjszaka c. elôadásra. A 3. kérdés: Hanyadszor mutatták be a Zenélô filmkockák összeállítást november 21-én? A helyes válasz: elôször. A nyertes: László József Attila, 9516 Vönöck, Rózsa F. u.
12. A nyereményeket a KMKK recepcióján vehetik át olvasóink. Nyerteseinknek gratulálunk!
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» PROGRAMAJÁNLÓ
• December 3. (péntek) 16.00 óra –
a MIRAGE SALON QUARTETT cd-bemutatója.
Helyszín: galéria.
• December 4. (szombat) 16.00 óra –
MIKULÁSVÁRÓ MÛSOR – közremûködnek: a városi óvoda óvodásai. Fellép: PAPP RITA énekes. 17.00 óra GYERTYAGYÚJTÁS – a mûsort KATI
és ROBI Mikulás-dalai zárják. Vendég: a Mikulás. Helyszín: a celldömölki 1. sz. posta elôtti tér. 19.00 óra – Moricce Henneqin-Pierre
Veber-Nádas Gábor: ELVÁMOLT NÁSZÉJSZAKA
– zenés vígjáték a fogarasi színház elôadása.
Helyszín: a KMKK színházterme.
• December 5. (vasárnap) 14.00 órától –
HÁZHOZ MEGY A MIKULÁS – a szolgáltatás díja: 1000 Ft/fô. 16.00 óra – A MIKULÁS
PUTTONYA – zenés-verses mikulásváró mûsor.
Helyszín: színházterem. 16.00 óra – ZSÁK, ZSÁK
TELI ZSÁK – zenés, verses mikulásváró mûsor
az izsákfai faluházban.
• December 10. (péntek) 14.00 óra – IDÔSEK
KARÁCSONYA – ünnepi mûsor. Helyszín: izsákfai faluház.
• December 11. (szombat) 15.00 óra –
IDÔSEK KARÁCSONYA – ünnepi mûsor. Helyszín: alsósági sportcsarnok. 16.00 óra –
LUCA-LUCA KITTY-KOTTY – ünnepi népszokások felelevenítése. Fellépnek: a Kemenesalja Néptánccsoport, versmondók, Németh Tamás tárogatómûvész. Helyszín: az
1. sz. posta elôtti tér. 17.00 óra –
GYERTYAGYÚJTÁS – KATI és ROBI karácsonyi
dalokat énekel. Mézeskalácsot is lehet díszíteni. Helyszín: az 1. sz. posta elôtti tér.
• December 12. (vasárnap) 15.00 óra –
ADVENTI VERSÜNNEP – versmondó verseny a
TV-Cell és a KMKK szervezésében. Felvilágosítás és jelentkezés Szalóky Attila szervezônél. Helyszín: KMKK galéria.
• December 17. (péntek) 18.00 óra – ÜNNEPEK
BORAI – elôadás borkósotóval. Házigazda: a
Ság-Kissomlyó-hegyi Borút Egyesület. Helyszín: KMKK elôcsarnok.
• December 18. (szombat) 10.00 óra –
KARÁCSONYI MEGLEPETÉSEK VÁSÁRA. Helyszín:
elôcsarnok. 10.00–13.00 óra – KARÁCSONYI
JÁTSZÓHÁZ (szalmafonás, korongozás, fafaragás, gyöngyfûzés). Helyszín: az intézmény galériája. 14.00 – KARÁCSONYI VENDÉGVÁRÓ címmel meghirdetett süteménysütô verseny
eredményhirdetése. 16.00 óra – KARÁCSONYI
SZERETETASZTAL – BETLEHEMES JÁTÉK – a Soltis
Színház elôadása. A mûsorban fellépnek
még: a KMKK mazsorett csoportja, az alsósági tagóvoda óvodásai, versmondók, Kati és Robi karácsonyi dalokkal. Helyszín: az 1. sz. posta elôtti tér. 17.00 óra GYERTYAGYÚJTÁS a posta elôtti téren. 18.00 óra – HARANGOZÓ
MIKLÓS festômûvész kiállításának megnyitója. Helyszín: a KMKK galériája. 19.00 óra – JÓTÉKONYSÁGI MÛSOR A KÓRHÁZ JAVÁRA –
A Weöres Sándor Színház: Revüzió c. elôadása. Helyszín: az intézmény színházterme.
• December 19. (vasárnap) 18.00 – a Flame
együttes karácsonyi koncertje. Helyszín: a
KMKK színházterme.

» MÛVELÔDÉS

Dr. Kósa András volt a vendég
Dr. Kósa András matematika professzor,
Celldömölk díszpolgára volt a vendége a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtárának,
november 25-én. A rendezvény keretében
a jelenlevôk Kósa professzor két könyvével ismerkedhettek meg.
Az Értelmiségi körökben és a Meglopott iskolák címû kötetek bemutatóján Németh
Tibor könyvtárvezetô töltötte be a moderátor szerepét, aki a mûvek keletkezésének körülményeirôl, a celldömölki gimnáziumi évekrôl, kemenesaljai kötôdésérôl
faggatta a szerzôt. Az Egy matematika professzor feljegyzései alcímet viselô könyvben a magyar szellemi élet kiemelkedô
egyénisége élvezetes stílusban, életszerûen,
egy-egy történet keretében vall élményekben gazdag életének meghatározó eseményeirôl. A sokféle témát felölelô memoárkötet hitelesen mutatja be az emberi
kapcsolatoknak fôként értelmiségi körökben megfigyelt értékes mozzanatait és

buktatóit a hajdani és mostani iskolákban,
egyetemeken tapasztalt emberi értékek és
gyarlóságok változatos és tanulságos példáit. A Meglopott iskolák egy interjúkötet,
melyben szó esik az oktatással kapcsolatos számos, negatívnak minôsíthetô jelenségrôl, de feltárulnak Kósa professzor
életútjának érdekes momentumai is.
Városunk díszpolgára élete elsô tizennyolc
évét másfél év kihagyással Celldömölkön
töltötte, így a rendezvényen természetesen
a kemenesaljai gyökerek, a gimnáziumi
évek, az életpályát meghatározó tanáregyéniségek is említésre kerültek. „Ha tízen lennénk egy lakatlan szigeten, és választanom
kellene, hogy kilenc egyetemi tanárral
vagy kilenc kemenesaljaival legyek összezárva, az utóbbit választanám. A szülôföld
olyan tisztességes indulást, sajátos kultúrát
és értékeket adott, melyeket örömmel cipelek magamban egy életen át” – hangsúlyozta vallomásában dr. Kósa András.
»RA

Felgyúlt az elsô gyertya
A Vasi Tallér Egyesület és a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtár által
szervezett négyhetes Adventi készülôdés
címû programsorozat elsô hétvégéjén az
Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény növendékei és tanárai,
valamint a Városi Általános Iskola Tücsök
Bábcsoportjának tagjai és versmondók
alapozták meg az ünnepvárás hangulatát
a posta elôtti téren. A zenés mûsorok után
Rác Dénes evangélikus és Németh Tamás
református lelkészek mondták el ünnepi
gondolataikat, majd a város adventi koszorúján felgyúlt az elsô gyertya fénye.
»RA

Örülhettek a filmzenék szerelmesei
Celldömölkrôl indult országos hódító útjára a
Zenélô filmkockák produkciója, november 21én. Az élô adásban ismert magyar mûvészek
tolmácsolásában bemutatott mûsor premierje
teltházas közönséget vonzott a mûvelôdési
központba. Az Auth Csilla, Keresztes Ildikó,
Majsai Gábor és Szokodi Zoltán közremûködésével megszólaltatott huszonnégy
hazai és világsláger az elmúlt, vagy jelen idôk
méltán híres mozifilmjeinek kellemes
dallamait elevenítette fel. Az elôadott
filmslágerek többsége önálló életet is él,
hiszen mind ismert és megunhatatlan
örökzölddé váltak, elég csak a Robin Hood,
a Top Gun, a Szerelem második vérig, a

Csinibaba, az Armageddon, a Grease, a
Valami Amerika, az Ezek a fiatalok, vagy a
Casablanca címû filmekre gondolni, máris
fülünkbe csengenek ismerôs dallamaik és
késztetnek az énekeseket kísérô dúdolásra.
Közkedvelt melódiából pedig akadt bôven,
hiszen a különleges zenei csemegét a mûsor
szerkesztôi úgy állították össze, hogy minden
korosztály megtalálja a neki tetszô és általa
ismert slágereket. A siker nem is maradt el,
hiszen a fergeteges koncert olyan szinten
nyerte el a közönség tetszését, hogy a
mûsor végén állva tapsoltak a fellépô
mûvészeknek.
»REINER ANITA
9
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Tehetséggondozás a Szent Benedek iskolában
A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola
nevelési elveiben fontos helye és szerepe van
a tehetséggondozásnak. Keresztény felelôsségünk, hogy a diákok értékei, különleges képességei kibontakozhassanak, s ehhez mindenféle támogatást megadunk számukra. Nagyon színes a szakkörök repertoárja: tantárgyi
szakkörök (matematika, fizika, számítástechnika, természetismeret, internet); mûvészeti szakkörök (énekkar, irodalmi színpad,
rajz, rádió), ezek mindegyike nagy népszerûségnek örvend a gyerekek körében. A tehetséges diákokra szánt külön idôráfordítás
megtérül, hiszen a gyerekek számtalan sikerrel öregbítik az iskola hírnevét. Az idegen
nyelvek oktatása kiemelt szerepet kap, ezért
felsô tagozatban német és angol fakultációra is van lehetôségük a diákoknak.
Az egyházmegyei versenyek sorában részt veszünk a vers- és mesemondó, az idegen nyelvi, anyanyelvi és matematika, illetve sportversenyeken. Ezek a megye más-más helyszínein zajlanak. Emellett a világi versenyeken
is – helyi, megyei és országos szinten – szépen szerepelnek diákjaink.
Az egészséges életmód kialakítása érdekében
nagy hangsúlyt fektetünk a sport nevelô értékére. A sportágak közül számos lehetôség
közül választhatnak a diákok: leány szertorna
(amely az iskola megalakulása óta számos megyei és országos sikert mondhat magáénak), futball, kézilabda, fiú szertorna, asztalitenisz és tömegsport, ezek mindegyike szakköri keretek között mûködik. A sakk egyre
nagyobb számban vonzza a tanulókat, kiemelkedô egyéni sikereink vannak, emellett fiú és
leány csapatunk is a megye élmezônyébe tar-

a vers- és mesemondó verseny résztvevôi izgatottan várják az eredményhirdetést

tozik. Az alsó tagozatban az úszást beépítettük a testnevelés óra keretei közé. Télen többszöri lehetôséget biztosítunk a síelésre mind
a gyerekek, mind a szülôk számára.
Nemrégiben került sor az egyházmegye iskolái közötti egyik hagyományôrzô kulturális megmérettetésre: a szavaló- és mesemondó versenyre, amelyet az idei tanévben a
Szent Benedek iskola rendezett meg 2010.
november 19-én, pénteken a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központban. Az egyházmegye hat
intézményébôl érkeztek a diákok 1-8. évfolyamig, hogy tanúságot tegyenek a vers, illetve mese iránti rajongásukról. A megnyitóban Lendvay Istvánné, az iskola felsô tagozatos munkaközösség-vezetôje Kányádi
Sándor szavait idézte fel: „A vers az, amit
mondani kell.” S valóban, ma már missziós
tevékenységnek számít, aki kiáll az irodalom
szeretete mellett, s szívesen olvas, illetve

AZ ALAPÍTVÁNY RÖVID BEMUTATÁSA
Pro Paedagogia Christiana – a katolikus nevelésért. Így nevezték el azt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által útnak indított alapítványt, amely a hazánkban mûködô 182 katolikus közoktatási intézményben felnövekvô mintegy 66 ezer tanuló testi, szellemi és lelki fejlôdését kívánja elômozdítani.
• A katolikus intézmények a tudás legmagasabb színvonalú átadásán túl a keresztény értékrend, a katolikus szellemiség elmélyítését is hivatásuknak tartják, hogy
a gyermekek életében az alapvetô erkölcsi értékek érvényesüljenek.
• A katolikus intézményekben nagy hangsúlyt fektetnek a tanórán kívüli iskolai programokra is. Kulturális, mûvelôdési és sporttevékenységek szervezésével próbálják
segíteni, hogy a fiatalok hasznosan és értékesen töltsék el szabadidejüket. Az alapítvány fontos célkitûzése, hogy támogatásával elôsegítse ezeknek a programoknak a szervezését.
Mindannyiunk felelôssége, hogy milyen lesz a jövô generációja, kik fogják tovább építeni Magyarországot.
Kérjük, segítse Ön is a katolikus nevelést a Pro Paedagogia Christiana Alapítvány támogatásával:

Adószám: 18047981-1-42 • Számlaszám: 10702019-47661909-51100005
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mond verset vagy prózát. Ezeket az értékeket kívánja ápolni és megôrizni ez a verseny,
és élményekkel gazdagítani a jelenlévô diákokat és felnôtteket.
A zsûri döntése alapján a Szent Benedek iskola diákjai közül a következô tanulók végeztek kiemelkedô helyen: Pápai Alexandra (1.
o.) és Mód Marcell (7. o.) elsô helyezést, míg
Vidos Natália (3. o.) és Bincze Benedek (5.
o.) második helyezést értek el.
Ez a verseny – és a vele járó szép eredmények is – az iskola tehetséggondozásának gyümölcse, bizonyítéka. A szakkörök és rendezvények anyagi vonzatának egy részéhez
pályázatok útján jut az intézmény. Egyik legkiemelkedôbb pártfogónk a Pro Paedagogia
Christiana Alapítvány, amely a katolikus oktatás és nevelés anyagi megsegítését tûzte
ki célul, és a katolikus intézmények tehetséggondozó programjait támogatja.
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Mit szól a városközpont felújításához?

»kérdez: reiner anita

»fotó: gyuricza imre

Jankó
Kálmán

Celldömölki lakosként természetesen örülök annak, hogy az
eddig is látványos fejlôdés
után még szebb lesz majd a
városközpont. Biztos, hogy
vonzóbb lesz a turisták számára is a város, bár sajnos nem
csupán a külcsínen múlik az,
hogy idejönnek-e, hanem
leginkább a pénztelenség és
munkanélküliség befolyásolja.
A tér átépítésével kapcsolatban, mint üzletvezetô az áruszállítás miatt aggódom, hiszen biztos lesz majd némi
fennakadás a forgalomban.
Fôként piaci napokon lehetetlenül majd el a közlekedés.

Imre
István

Voltam a lakossági fórumon,
így ismerem a városmag-rehabilitációs terveket. Örülök a
központ megújulásának, ez a
város már nagyon megérdemelte, hogy ilyen mértékben
fejlôdjön, szépüljön. Annak
örülnék még, ha a piaci forgalmi rend változna, vagy akár el
is költöztethetnék máshova a
piacot az Ifjúság térrôl. Azt is
jónak tartanám, ha a mozi
épületét lebontanák, és helyére parkolóhelyeket létesítenének. Piaci napokon pedig fizetôssé tenném a parkolást, hiszen nem kevés bevételt
jelentene a városnak.

ARANYKAPUVÁSÁR

CELLDÖMÖLKÖN
A PIACTÉREN 2010. DECEMBER 6–24.
(A LOTTÓZÓ elôtti parkolóban dec. 12 -én és 19-én)

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Pethô Kálmán piacfelügyelô

Tel.: 06 70/331-5715

Parádi
Tibor

Hála istennek eddig is sok és
látványos fejlesztés történt
Celldömölk érdekében, amivel
elégedettek lehetünk. Itt lakóként természetesen annak is
örülök, hogy ez a jövôben tovább folytatódik a városmagrehabilitációs projekt három
üteme kapcsán. Ha még tovább szépül a városközpont,
talán az idegenforgalom is
fellendül, hiszen egy összhatásában mutatós városkép
megállásra késztetheti majd a
turistákat. Ha a fedezet megvan, szükség is van ezekre az
elôrelépésekre, hiszen így fejlôdhet egy város.

Beleznai
Tibor

Minden fejlôdés hasznos, ami
elôbbre visz egy várost. Örülök
a központ megújulásának, a
környezetet szebbé, jobbá tevô,
pozitív, elôremutató elképzeléseknek. Sokan a parkolóhelyek
kis száma miatt panaszkodnak,
de én postásként, napi munkám
során tapasztalom, hogy a parkolási gondok sokszor inkább az
emberek kulturáltságának hiányából fakadnak. Remélem,
hogy az átépítési munkálatok
során letisztázottabb forgalmi
viszonyok lesznek majd, és a
piac is eltûnik innen, hiszen
nem éppen városkép építô jelenség.

ADVENTI VERSÜNNEP
Ünnepi verselésre hív a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és a Tv-Cell minden versszeretô kicsit és nagyot december
12-én, advent harmadik vasárnapján 15 órára a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ galériájára! A versünnepre adventi témájú versekkel lehet jelentkezni „lángocska” (6–10 éves
kor), „gyertyafény” (11–15 éves kor) és „csillagszóró” (16
éves kor felett) kategóriákban. Jelentkezés: Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ Celldömölk, dr. Géfin tér 1., e-mail:
szaca.kmk@cellkabel.hu, illetve a TV-CELL Celldömölk, dr.
Géfin tér 1., e-mail: tv-cell@freemail.hu e-mail címen. Kérjük, jelentkezését legkésôbb december 10-ig juttassa el!

» APRÓHIRDETÉS
Kútfúrásra megrendelést felveszek az eddigieknél kedvezôbb áron. Érdeklôdni az esti órákban. Tel.: 06/89/318-733, 06/30/310-3405
Pápa központjában igényesen felújított, 2 szoba összkomfortos lakás, áron alul eladó.
Érdeklôdni az esti órákban. Tel.: 06/89/318-733, 06/30/310-3405
Celldömölkön zöld övezetben,kétszobás családi ház garázzsal, kerttel, melléképületekkel
eladó. Érdeklôdni: 06/70/771-3754 telefonszámon.
Celldömölk-Alsóságon 120 m2-es összkomfortos kertes családi ház eladó.
Tel.: 06/70/453-4447.
Borgátai fürdôn a strandtól kb 300 m-re, építési ikertelkek eladók. Tel.: 06/20/421-6460.

FELHÍVÁS

Celldömölkön külön bejáratú albérlet alacsony rezsivel olcsón kiadó. Érd: 06 70/5348-558

A Szent Benedek Katolikus Általános Iskolába a 2010/11-es tanévre a jelentkezést 2011. január 21-ig kell eljuttatni a leendô elsô osztályosok szüleinek. Jelentkezési lap letölthetô az iskola honlapjáról (www.szbki.hu), illetve kérhetô a város óvodáiban.
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Újabb sima gyôzelem az extraligában
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka – SZAK
10-0. – Celldömölk, extraliga asztaliteniszmérkôzés, vezette: Timár, Kiss.
Páros: Lindner, Fazekas–Szarka T., Szita 30 (5, 4, 8). A vendégek nem tudtak felnôni Lindnerékhez (1-0). Egyéni, 1. kör: Fazekas-Szita 3-0 (5, 13, 13). Nagyot küzdött a szombathelyi játékos, de ez csak
arra volt elég, hogy megszorítsa Fazekast (2-0). Kriston-Fixl 3-2 (12, -6, 10, 11, 8). Kristonnak meggyûlt a baja Fixl
ellen, de végül sikerült nyernie (3-0).
Lindner–Szarka T. 3-0 (5, 6, 2). Lindner
könnyedén hozta a kötelezôt (4-0). 2. kör:
Fazekas-Fixl 3-0 (6, 4, 7). A nagyobb tudás diadalmaskodott (5-0). Lindner-Szita
3-0 (3, 7, 5). Lindnernek ezúttal sem kellett erôlködnie, végig az ô akarata érvényesült (6-0). Kriston-Szarka T. 3-0 (8, 6,
7). Kriston nagyobb játékerôt képviselt
(7-0). 3. kör: Lindner-Fixl 3-0 (10, 5, 5).
Fixl az elején még nagyot küzdött, a folytatásban már felôrlôdött (8-0). FazekasSzarka T. 3-0 (3, 3, 7). Fazekas leiskolázta ifjú ellenfelét (9-0). Kriston-Szita 3-0
(4, 9, 6). A celli játékos nem sokat engedett ellenfelének (10-0).
Gyôzött: Lindner 3, Fazekas 3. Kriston 3,
és a Lindner-Fazekas páros.
NB II.
Polgárdi SE – CVSE-Swietelsky-Wewalka II. 7:11
Benák András 4, Ölbei Péter 3, Orbán
Renátó 2, Máthé Gyula 1, Benák–Ölbei
páros. Benák vezérletével magabiztosan
gyôztek a celliek, a jó erôkbôl álló Polgárdi otthonában.
CVSE-Swietelsky-Wewalka II. – SZAK II.-Sabaria 11:7

a sikeres csapat az edzôkkel és az ügyvezetôvel

Benák András 4, Ölbei Péter 3, Orbán
Renátó 2, Tarr Sándor 1, Benák–Ölbei páros, illetve Szarka Zsolt 3, Lendvai Gergô
2, Németh Ádám 1, Szarka–Lendvai páros.
Nagy csata volt a megyei rangadón.
A celliek a végjátékban jobban összpontosítottak, nyolc döntô játszmás találkozóból öt mérkôzést megnyertek, így otthon tartották a két pontot.
NB III.
CVSE-Swietelsky-Wewalka III. – Gyôri Széchenyi SE 16:2
Tarr Sándor 4, Tamás László 4, Fehér
László 3, Balázs Gyula 3, Tarr-Fehér, Tamás-Balázs párosok. A tartalékosan felálló vendégeket a celliek lerohanták.

A második gyôzelem
Férfiak:
Celldömölki VSE – Georgikon DSE Keszthely 2926 (16-12). – Celldömölk, NB II-es férfi
kézilabda-mérkôzés, vezette: Ács, Báder.
CVSE: ORBÁN – Tóth 1, Németh L. 3, SKODA
7, Ahmetovics, Rozmán 7, BERGHOFFER 9.
Csere: Mészárics (kapus), Ludvig, Bakonyi,
Somlai 1, LÁSZLÓ 1, Süle. Edzô: Kósa Ottó.
Az elôzetes esélylatolgatásokra és papírformára fittyet hányva kezdte a találkozót
a Celldömölk. Szervezetten és elszántan
játszott a csapat védekezésben és támadásban egyaránt. Az elsô félidô vége felé
már egyre magabiztosabb elônyre tett szert
Kósa Ottó csapata, melyet a második
játékrészben nyolcgólosra is tudott
12

duzzasztani. A keszthelyiek hiába erôlködtek, a celliek remek napot fogtak ki,
minden csapatrészben ellenfelük fölé
nôttek. A lefújás elôtt nem sokkal még
feljött ugyan kettôre a vendégcsapat, de
egyenlíteni már nem tudott, így a
Celldömölk megszerezte második
gyôzelmét a bajnokságban.
Ifi: 22-21 (14-11).
•••
Nôk:
Szombathelyi ESE – Celldömölki VSE-Swietelsky
23-19 (10-13). – Szombathely, NB II-es nôi
kézilabda-mérkôzés, vezette: Antal, Antalné.

CVSE-Swietelsky-Wewalka III. – Kanizsa Sörgyár SE II. 14:4
Fehér László 4, Máthé Gyula 4, Tamás
László 3, Balázs Gyula 2, Fehér-Máthé
páros. Az esélyesebb hazaiak magabiztosan gyôztek.
CVSE-Swietelsky-Wewalka IV. – Zalakomár
ESE 5:13
Lukács Balázs 3, Teket Attila 1, Talián
Csaba 1. A jóval esélyesebb vendégek ellen nem volt esélye a hazaiaknak.
CVSE-Swietelsky-Wewalka IV. – Hévíz SK II. 15:3
Teket Attila 4, Lukács Balázs 4, Szabó Ferenc 3, Talián Csaba 3, Teket-Szabó páros. A celliek ilyen arányban is jobbak voltak a szerényebb képességû vendégeknél.
»CSUKA LÁSZLÓ

Celldömölk: SZABÓ – Farkas A. 4, Farkas B.,
SZOMORKOVITS A. 2, VLASITS, Szomorkovits
L. 2, Kazári 2. Csere: GÔCZE 6, Varga 2,
Németh 1, Fûzfa. Edzô: Hegyi Gábor.
Erôsebben kezdett a hazai csapat, de
komoly elônyre nem tudott szert tenni,
mivel támadásaikba sok hiba csúszott.
Ennek köszönhetôen vezetett a Cell, de egy
rövidzárlatnak köszönhetôen ismét az
egyetemisták léptek el. A celldömölki
idôkérés jót tett a csapatnak, és a szünetre
már ismét vendégelônyt mutatott az
eredményjelzô. A második játékrészben
sem volt nagy változás, hol az egyik, hol
a másik csapat vezetett. Az utolsó
percekben négy gólt lôttek a hazaiak
anélkül, hogy kaptak volna, így otthon
tartották a két bajnoki pontot. Ifi: 49-23
(22-11).
»CSUKA LÁSZLÓ
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Szép befejezés az ôszi szezonban
Kôszegi SK- Celldömölki VSE 1-6 (1-4)
Kôszeg, NB III-as labdarúgó-mérkôzés Bakony-csoport 15. forduló, 2010. november 20.
Vezette: Edelmayer Attila (Horváth Zoltán,
Görög Márió).
Kôszeg: Molnár K. – Táncsics, Bozóki,
Lintner, Gugcsó Á. – Földesi, Molnár Z.,
Korényi, Nagy I. – Szép Á. (Weltler 60. p.),
Horváth Á. (Gaál Sz. 60. p.). Edzô: Kovács
Csaba (Ôry Gábor eltiltása miatt).
Celldömölk: Tóth A. – Ambrus, Kovács Sz.,
Gyôrvári, Györkös – Csákvári, Szilágyi,
Enyingi (Mayer 72. p.), Sebestyén R. - (Velencei 63. p.) – Kocsis, Gaál Gy. (Németh
II. J. 68. p.) Edzô: Csákvári Zsolt.
Góllövô: Horváth Á (36. p.), illetve Gaál Gy.
(3. p.), Kocsis T. 2 (4. és 73. p.), Csákvári
Zs. 2 (15. és 59. p.), Sebestyén R. (27. p.).
Ötödik idegenbeli gyôzelmét aratta a celli
csapat Kôszegen, ezzel azon a tabellán,
ahol csak az idegenbeli mérkôzéseket állítanánk rangsorba, a második helyen
végzett a 100%-os teljesítményt nyújtó Pápa mögött a csapat. Ha ehhez a teljesítményhez nem egy olyan hazai szereplés
társulna, ami ennek a tabellának a fordítottján, a hazai meccseket alapul véve a 13.
helyre lenne elég, akkor most dobogóközeli
eredménynek örülhetnénk a téli szünetben.
Az összteljesítmény alapján megszerzett
nyolcadik hely persze nem rossz eredmény,
csak hiányérzet van az emberben az elhullajtott hazai pontok miatt. Szép az eredmény abból a szempontból is, hogy ezzel
a Haladás mögött a celli labdarúgó egyesület a második legerôsebb egyesület

Vas megyében. Az NB IIhely csapat
M GY D V LG KG GK P
ben ugye sajnos nincs
1.
LOMBARD
PÁPA
15
13
2 0 34 9 25 41
megyei egyesület, az
2. SOPRONI VASUTAS SE
14 10
2 2 37 13 24 32
NB III-ban lévô hat csapat közül pedig csak a
3. HÉVÍZ FC
15 9
4 2 28 13 15 31
Haladás II. csapata vég4. ZTE FC ZRT. II
15 9
1 5 34 20 14 28
zett egy ponttal elôt5. MTE 1904
15 8
3 4 25 24 1 27
tünk, a többiek mögöt6. LIPÓT SE – PÉKSÉG
15 7
3 5 27 19 8 24
tünk végeztek. Leg7. HALADÁS
15 6
4 5 36 15 21 22
rosszabbul, azaz az
8. CELLDÖMÖLKI VSE
15 6
3 6 25 21 4 21
utolsó helyen éppen az
9.
BÜKI
TK
15
6
3 6 15 18 -3 21
a Kôszeg végzett, akikkel
10.
BALATONFÜREDI
FC
15
5
4 6 13 15 -2 19
a záró fordulóban játsz11.
SÁRVÁR
FC
15
5
3
7 20 20 0 18
hattunk. A kôszegiek az
utóbbi két évben két
12. CSORNAI SE
15 5
2 8 18 30 -12 17
bajnokságot nyertek
13. BADACSONYT.-TAP. FC
15 4
1 10 15 36 -21 13
meg, két évvel ezelôtt a
14. RÉPCELAK SE
15 3
3 9 19 31 -12 12
megyei II. osztály szom15. VÁRPALOTAI BSK
14 3
0 11 15 32 -17 9
bathelyi csoportját, ta16. KÔSZEGI SK
15 1
0 14 9 54 -45 3
valy pedig a megyei I.
osztályt a Kemenesalja
elôtt. A csapat gyakorlatilag együtt maradt, Csákvárit hozta ziccerbe, majd maga is rúakik kiharcolták a bajnoki címeket, azok gott egy okos gólt. Érdekességként
küzdenek most a magasabb osztályban is, megemlítve, emlékeim szerint utoljára
csak most már a jelek szerint jóval keve- bajnokit 1998-ban játszottunk Kôszegen,
sebb sikerélménnyel. Mire elkezdték a az akkori kétgólos sikerünk részese volt a
meccset a hazaiak, gyakorlatilag eldôlt a pályán a most már edzô Csákvári Zsolt és
mérkôzés, elôször Gaál Gyula, majd Kocsis a még mindig aktív Gyôrvári Gábor, miként
Tamás jól sikerült lövése talált utat a há- az ellenfélnél is szerepet kapott már akkor
lóba, majd az éledezô kôszegi reménye- is Táncsics, Korényi és Ôry is. Ja, a mérkôket Csákvári Zsolt közeli találata törte le. zést 1100-an nézték végig a helyszínen
A támadásban maradó celliek következô (annak ellenére, hogy vette a celli tv is),
találata Sebestyén Roland nevéhez fûzô- most úgy 100-an lehettek. Fájdalmasak
dik, aki fûre ültette a fél védelmet, majd ezek az üres stadionok, de ez már egy máa kapuba emelt. A második félidô inkább sik történet, amit tavasszal élünk majd tomár a kimaradó helyzetekrôl szólt, a vé- vább.
gig kiválóan osztogató Kocsis Tamás elôbb
»DOTTO

Világbajnoki hatodik helyen a rockisok
A celldömölki Rocky ARRC tagjai hosszú
évek óta sikeresen szerepelnek országos
és nemzetközi versenyeken. Legutóbbi
megmérettetésükrôl Koszogovits Norbert,
a klub vezetôje számolt be lapunknak:
– 2010. október 30-án Németországban,
Münchenben rendezték meg a Rock and
Roll Formációk Világbajnokságát. A világversenyen számos nemzet több mint

Új

I M P R E S S Z U M

»Kemenesalja

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

600 sportolója mérte össze tudását. Magyarországot a két vasi Rock and Roll
Sportclub, a Molnár Nóra vezette Galaxy
RRC Szombathely és az általam irányított
Rocky-Dilly ARRC Celldömölk, egy közös
páros formációs táncosai képviselték.
A páros formációt hat páros alkotta a két
vasi klub táncosaiból. A döntôket Münchenben több ezer nézô kísérte figye-

lemmel. A fináléban táncosaink végül az
elôkelô 6. helyet szerezték meg. A formáció tagjai: Szabó Marcell-Kiss NoémiLakics Zoltán-Málovics Lilla-Halmosi
Krisztián-Fülöp Vivien-Németh Martin-Illés Viktória-Lakics Dániel-Beke ÁgnesCserkuti Ádám-Roznár Dóra. A koreográfiát Koszogovits Norbert állította össze.
»LILO

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
Lajos (örökös tag) • fotó: Gyuricza Imre • hirdetésszervezô: Nagy Antal (06 70/338-9880) • szerkesztôség:
9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1. Telefon: 95/525-810 • E-mail: ujkemenesalja@ freemail.hu; ujkemenesalja@gmail.com • lapterv: Horváth Attila • nyomda: Antók Nyomda Celldömölk • ISSN 0865-1175 •
Lapzárta: minden páratlan hét péntek • Elôfizetés vidékre: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft.
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»KÉRDÉSEK

1. Miért pezseg az újbor? – a helyes választ beküldôk között 2 db Danka Imre által
felajánlott ajándékcsomagot sorsolunk ki.
2. Mikor van a nagy fürdônap? – a helyes választ beküldôk között 4 db egész napos fürdôbelépôt sorsolunk ki finn szauna-használattal.

A helyes válaszokat 2010. december 10-ig kérjük az ujkmenesalja@gmail.com e-mail címre illetve a Polgármesteri Hivatal titkárságára (Városháza tér 1.) eljuttatni.
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VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ
Celldömölk, Sport u. 8. • 95/525-070 • www.vulkanfurdo.hu

ILYEN MÉG NEM VOLT! SZILVESZTER A VULKÁN FÜRDÔN 18 ÓRÁTÓL!

Ajándékötlet:

ÜDVÖZLÔITAL, SVÉDASZTALOS ÜNNEPI VACSORA, HASTÁNCBEMUTATÓ, KARAOKE!
Hideg elôétel:
Fôétel:
• Marhanyelv, tormapástétom • Kemencés, bôrös süldô• Sonkatekercs
derék, hagymás törtbur• Malachúsos zöldséggerinc
gonya, pezsgôs káposzta
• Mediterrán tésztasaláta
• Vasi kanászpecsenye,
• Majonézes jércemell saláta
dödölle
• Grillezett pulykamedalion,
tejszínes erdei gombamártás, rizs
• Vegyes saláták

Desszert:
• Somlói galuska
• Ricotta rolád
• Gyümölcssaláta
Újévi kóstoló:
• Tiroli káposztaleves
• Virslis lencsepörkölt

Lepje meg családját, házastársát,
szüleit, barátnôjét, barátját
szilveszteri belépôvel ünnepi
díszítéssel, díszes csomagolásban!
Érdeklôdni a 0670/3280789-es
telefonszámon lehet.

Fürdôzés szaunahasználattal.
Zenél Radányi Károly.
Belépôjegy: 9.000 Ft/fô.
Asztalfoglalás december 10-ig a fürdô recepcióján vagy telefonon.
A szervezô a rendezvényt december 11-ig jogkövetkezmény nélkül lemondhatja.
HÉTKÖZNAPI AKCIÓINK folytatódnak december 23-ig.

KARÁCSONYI AJÁNDÉKUTALVÁNYOK
a fürdôrecepción megvásárolhatók december 1-jétôl.
MIKULÁS NAPI NAGY FÜRDÔNAP december 6-án, hétfôn!
Napi belépôk gyógymedence használattal 300–600 Forintos áron!
FÜRDÔNAPI JÁTÉK indul december 6-tól, részletek a honlapon, a recepción.
ILLÉS ERIKA KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓJA december 16-án, csütörtökön, 17 órakor.

Nézzen be hozzánk – megéri!

Készüljön a karácsonyra
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
kedvezményes hitelébôl.
(Maximális összeg: 2 millió Ft.)

500 ezer Ft-ig 1 napos ügyintézés.
Akciónk 2010. november 15-tôl december 31-ig tart.
THM: 17,80% (2 millió Ft 5 évre).

Kis bank – nagy lehetôségek!
Celldömölk I., Kossuth u. 18. • Telefon/fax: 95/420-035
E-mail: repcelaktksz.kirend.cell@cellkabel.hu
Celldömölk II., Hegyi u. 1. • Telefon/fax: 95/420-507
Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60. • Telefon/Fax: 95/394-005
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. • Telefon/Fax: 95/485-010
Honlap: www.repcelaktksz.hu
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GYÜMÖLCSÉDESSÉG-újdonságok a Caffé Löliben!
Exkluzív kivitele miatt kitûnô ajándék mind a hazai, mind a külföldi vendégek, cégek számára. A termékek egészségesek
(az aszalványok és olajos magvak számtalan
jótékony hatása miatt), egyedi ízvilágúak, így
a táplálkozásukra odafigyelô vendégek
igényeinek kielégítésére is alkalmasak.
Nem csak küllemében, de tartalmában is
rendkívüli, nagyon egészséges és igazán finom.

Megújult környezetben, a karácsonyi árukészlet
széles választékával várjuk régi és új vásárlóinkat!
Széchenyi u. 2/3. (a körforgalomnál)

Ünnepi akcióink:
december 05-én, bronz vasárnap:
– minden édesvízi tenyésztett gyöngybôl
készült ékszer, ezüstözött díszmûáru,
nemesacél árából 10% kedvezmény!

A tavalyi évhez hasonlóan idén is karácsonyi csomagokkal készülünk, amelyeket különbözô árkategóriában vásárolhatnak meg szeretteiknek illetve cégek alkalmazottaiknak vagy üzleti partnereiknek.
A csomagok tartalmaigény szerintválasztható a kávézóban kapható jó minôségû, különleges és páratlanul finom édességek, teák és
pálinkák közül, pl:
▲ Mártogatós belga forró csokoládék
▲ Örmény mézes Marlenka torta és
Marlenka golyó desszert
▲ Valódi lajosmizsei pálinkák
▲ Eredeti hungarikum gyümölcsédességek
▲ Szálas teák

december 06 – december 12-ig:
– minden ezüst ékszer árából
10% kedvezmény!
december 13 – december 19-ig:
- minden arany ékszer árából
10% kedvezmény!
Ünnepi nyitva tartás :
hétfô – péntek: 8.00–17.00-ig; szombat: 8.00–12,00 ig
december 05-én: bronz vasárnap: 9.00–12.00
december 12-én : ezüst vasárnap: 9.00–12.00
december 19-én : arany vasárnap: 9.00–12.00
december 24-én, pénteken: 8.00 – 12.00

Egyedi elképzelés illetve nagyobb mennyiség rendelése esetén kérem kedves vendégeimet, hogy december 15-ig szíveskedjenek jelezni a kávézóban, dr. Géfin tér 1. (mûv. központban) vagy a Bíró Friderika 06 70/319-87-81-es tel számon.

Szilveszteri Mulatság
9500 Celldömölk
Sági út 56.
Telefon:
0670/328-0789
E-mail:
vasvirag@cellkabel.hu
Jelentkezés
a KMK recepcióján
vagy 70/328-0789-es
telefonszámon.

18.00–19.00 Kapunyitás
20.00 Szilveszteri gálavacsora
menü: Hortobágyi húsos palacsinta
Kacsasült pezsgôs káposzta
Ropogós malackaraj
Cordon bleu, rizibizi, házi savanyúság
Tortavariációk
22.00 KÜLÖNÖS SZILVESZTER – zenés,
táncos óévbúcsúztató mûsor
24.00 Tombola, újévi kóstoló: töltött káposzta,
lencse akadékkal

Jegyár:
6.000 Ft/fô

ör, bor,
Pezsgô, s
pálinka
ességek
különleg

Zenél a Halmosi Duó!
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