AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT

Új

XXIV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM (571)

2012. NOVEMBER 23.

»

CELLDÖMÖLK

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

LAPJA

» A füstmentesítésrôl

3.

» Nálunk járt
Böjte Csaba

5.

» Karácsonyi
mûsorkínálat

9.

» Pontgyarapítás
a fociban
13.

„…bíborban ég,
ég, átlátszó
átlátszó
„…bíborban
hallgatag…”
ss hallgatag…”

Új Kemenesalja » 2012. 11. 23.

» KÖZÉLET

Felújítás alatt az evangélikus templom
Az 1700-as évek közepén egy nedves,
mocsaras helyen épült meg a celldömölki evangélikus templom, melyet késõbb,
1897-ben az alapok és az északi fal egy
részének megtartásával átépítettek. A
több mint százéves épületet már többször renoválták, de a mocsaras környezet
nyomát a mai napig magán viseli. Az állagmegóvás érdekében 2010-ben leszigetelték az épületet, melynek utómunkálatai zajlanak jelenleg. A munkák
elõrehaladásáról Rác Dénes evangélikus
lelkész tájékoztatta lapunkat.
»Néhány évvel ezelõtt már átesett egy
rekonstrukción a templom épülete. Mi indokolta az újabb munkálatokat?
– 2003-ban került sor a templom külsõ
felújítására, színezésére. Sajnos a falak
nedvességszigetelése ekkor nem történt
meg megfelelõ módon, a talajvíz magas
szintje miatt a vakolat sok helyen lemállott. 2010 októberében egy falátvágásos
szigeteléssel igyekeztünk megállítani a
templom vizesedését. A technológiai leírás szerint két évet kellett várni a falak
teljes kiszáradására, ezután lehetett csak

nekilátni a vakolásnak. A várakozási idõ
leteltével, néhány hete kezdõdött meg a
szigetelés elõtti állapotok helyreállítása.
»A vakolás mellett láthatóan egyéb munkák is zajlanak a templom épületében…
– A levert falrészeken könnyebb elvezetni a villanyvezetékeket, ezért a vakolás
elõtt célszerû volt a teljes hálózatot is kicseréltetni. Ez lényegesen költséghatékonyabb megoldás, hiszen az elektromos
hálózat felújítása miatt a késõbbiekben
már nem kell újból falat bontani. A külsõ

épületrészek is orvoslásra szorulnak, a
részben lelopott rézpárkány helyére
mûkõpárkány kerül, az ablakszinttõl lefelé pedig a templom újraszínezése is
megvalósul.
»Milyen forrásból történik a felújítás?
– 2010-ben a falátvágásos szigetelést saját forrásból, a gyülekezeti tagok adományából tudtuk megvalósítani, amit ezúton
is hálásan köszönök minden adakozónak.
A jelenleg zajló renoválási munkákra
önerõbõl nem tudtuk elõteremteni a
szükséges anyagi forrást, gyülekezetünk
10 millió forint támogatást kapott a
Magyarországi Evangélikus Egyháztól, melyet teljes egészében a felújítási munkálatokra fordítunk.
»Várhatóan mikor fejezõdnek be a
munkálatok?
– Reményeink szerint advent idõszakára
elkészül a templom belsõ felújítása, a
külsõ munkálatokat pedig ezt követõen
lehet elkezdeni. A felújítás ideje alatt a
gyülekezeti teremben tartjuk az istentiszteleteket és egyéb összejöveteleket.
»VAJDA ZSUZSA

Füstmentesítés – szigorúan ellenõrzik a dohányzási tilalmat
2012. január elsejétõl szigorodtak a dohányzásra vonatkozó szabályok. A törvénymódosítás alapvetõ célja a lakosság
fokozottabb védelme a dohányzás egészségkárosító hatásaival szemben, így a
legtöbb változást a dohánytermékek fogyasztásának korlátozása terén hozza. A
nemdohányzók védelmérõl szóló törvény
elõ-írásainak betartását folyamatosan ellenõrzi az ÁNTSZ. Arról, hogy hogyan lehet eleget tenni az elõírásoknak, Farkas
Gábort, Celldömölk Város jegyzõjét kérdeztük.
»A törvény értelmében hol nem szabad
dohányozni?
– A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény szigorításának értelmében 2012. január 1-jétõl tilos a dohányzás a közforgalmú intézményekben,
így a szórakozó- és vendéglátóhelyeken,
a munkahelyeken, a tömegközlekedési
eszközökön és a megállókban, az aluljárókban, a játszótereken, valamint a megállóhelyek és a játszóterek ötméteres
körzetében. A dohányzási tilalom betartását január elseje óta ellenõrzi az ÁNTSZ,
de bírságot a türelmi idõszak alatt nem
szabhattak ki. A szigorított dohányzási
szabályozás betartására vonatkozó három hónapos türelmi idõ már áprilisban
lejárt.

»Milyen formában kell feltüntetni a dohányzásra kijelölt helyeket?
– A törvény rendelkezése szerint a dohányzás korlátozásával érintett, valamint
a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, valamint közterületeket felirat
vagy más egyértelmû jelzés alkalmazásával szembetûnõ módon meg kell jelölni. Az önkormányzati intézmények, a játszóterek illetve az önkormányzat mûködtetésében lévõ helyi tömegközlekedési
megállóhelyek vonatkozásában a Városgondnokság – ahol ez esetleg még nem
történt meg – a közeljövõben kihelyezi a
dohányzást tiltó táblákat, illetve kijelöli a
dohányzóhelyeket a városban. Ezt azonban a törvényben meghatározott, nem
önkormányzati fenntartású intézményeknek, egységeknek, vállalkozásoknak is
meg kell tenniük.
»Hogyan lehet ennek eleget tenni?
– 2012. január 1-jétõl a munkahelyeken
és a közforgalmú intézményekben (beleértve a szórakoztató, vendéglátó, szolgáltatást nyújtó szolgáltatókat is) nyílt téren kijelölt helyen engedhetõ csak meg a
dohányzás. A képviselõ-testület még az
év elején döntött arról, hogy térítésmentesen biztosít ehhez közterület-foglalási
engedélyt, amit a mûszaki osztályon kell
kérni. Természetesen, ahol a dohányzásra kijelölt hely magánterületen kijelölhetõ, ezt nem kell kérni. Erre azért van

szükség,
hogy
egyrészt tudjuk,
milyen típusú és
milyen mennyiségû csikktartó kerül
kihelyezésre,
másrészt a rendben tartására kötelezni tudjuk az
illetékeseket.
»Milyen szankcióval járhat az engedélykérés elmulasztása?
– Nem célunk a
bírságolás, a törvény betartását az
ÁNTSZ fogja figyelemmel kísérni. A
közterület-felügyelõ azonban
ellenõrizheti,
hogy az egyes intézmények, vállalkozások rendelkeznek-e közterület-foglalási
engedéllyel a dohányzásra kijelölt területen. A szabálysértõket a tiltott, közösségellenes tevékenység körében lehet
szankcionálni. Természetesen nekünk
nem ez a célunk, hanem az, hogy a vállalkozásokkal és az egyes intézményekkel együttmûködve a város képét rendben tudjuk tartani.
»VAJDA ZSUZSA
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Fontos döntéseket hoztak a kistérség vezetõi
2012. november 12-én tartotta soros
ülését a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsa. Az ülést Fehér László elnök
vezette. Elsõ napirendi pontként a már
hagyományossá vált közbiztonsági fórumra került sor, amelyen jelen voltak
a celldömölki rendõrkapitányság, a polgárõrség és a mentõállomás vezetõi is.
Erõss Elemér rendõrkapitány-helyettes
elmondta, hogy az õszi idõszakban fokozott ellenõrzésekre került sor. Megköszönte a polgármestereknek, hogy
saját településükön ügyeltek a mindenszentek alatti rendre illetve a polgárõrséggel karöltve mindent zök-

kenõmentesen oldottak meg. Kérte a
további együttmûködést a társszervekkel a téli idõszakra is. Karádi Mihály, a
mentõállomás vezetõje elmondta, hogy
felkészültek a téli hónapokra, részükrõl
nem lesz fennakadás az esetleges betegszállításban. A következõkben a társulás költségvetési koncepcióját Mayer
Noémi munkaszervezet-vezetõ illetve
Lampért Tibor gazdasági vezetõ ismertették. Az ülésen a település vezetõi a
jogszabályi elõírásoknak eleget téve
döntöttek a kistérségi munkaszervezet
jogutód nélküli 2012. december 31-i
megszüntetésérõl. Fehér László elnök
elmondta, hogy a munkaszervezetben

Fórum a téglagyári tó üzemeltetésérõl
Horgászfórumot tartott a téglagyári tavat üzemeltetõ Városgondnokság november 15-én, a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárban. Meghívott vendégek Fehér László polgármester és Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság elnöke voltak. A nagy érdeklõdés mellett
zajló gyûlésen a sportbarátok a celldömölki horgásztó kezelésével kapcsolatos véleményeiknek adtak hangot.
A Celldömölk és Alsóság között fekvõ
1,5 hektáros tó évekig a Magyar
Horgászszövetség berkein belül mûködött, az idei évben azonban változás
következett be az üzemeltetésben –
mondta el Fehér László polgármester
a fórum kezdetén. Januártól az önkormányzat megbízásából a Városgondnokság kezeli a horgásztóként funkcionáló téglagyári tavat. Bakó István, a
Városgondnokság igazgatója az év

Felhívás
A Kemenesvíz Víziközmû Kft. felhívja
a tisztelt fogyasztók figyelmét a vízmérõaknák téli fagy elleni védelmére. A vízmérõakna a tisztelt fogyasztó
tulajdona. A fogyasztó köteles gondoskodni a vízmérõakna tisztán tartásáról, továbbá a vízmérõ fagyás elleni védelmérõl.
A tönkrement szerkezetek cseréje és
hitelesítése sok gondot, utánjárást és
kiadást okoz a tulajdonosoknak. Az új
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elején vállalt feladatokat mérlegelte:
„Úgy gondolom, hogy, amit ígértünk,
azt az elmúlt egy évben sikerült teljesítenünk. A tervezett 10-12 q helyett
16 q hal került a tóba, mindhárom telepítés nyilvános volt, a horgászok is
láthatták, hogy ténylegesen mennyi
hal kerül a vízbe, illetve milyen az állomány összetétele és állapota.” Az
igazgató hozzátette, hogy amennyiben a tó üzemeltetése továbbra is a
Városgondnokságnál marad, úgy hoszszabb távú terveket is meg tudnak fogalmazni a haltelepítésekkel kapcsolatban, illetve a tó körüli fejlesztésekre vonatkozóan.
Pusztai Gábor, a Városgondnokság
kertészmérnöke néhány számadatot
osztott meg a horgászokkal. Elmondta,
hogy évközben háromszor került sor
haltelepítésre, márciusban 5 q ponty
és 4 q kárász került a tóba, júliusban 3
q afrikai harcsa érkezett, míg szepvízmérõ árának, beszerelésének és
hitelesítésének költsége elérheti akár
a 30 ezer forintot is. E mellett további anyagi terhet jelent a fogyasztóknak az elfolyt víz díjának a befizetése.
Mindezt elkerülhetjük, ha a vízmérõaknát megfelelõen szigeteljük, és
gondoskodunk arról, hogy az aknafedlap jól záródjon. A szigetelést az
akna mennyezetén és falán helyezzük el. Lehetõség szerint olyan szigetelõanyagot használjunk, ami nedvesség hatására sem veszíti el a szigetelõ képességét. Kiválóan megfelel

dolgozók számára meg fogják keresni a
továbbfoglalkoztatás lehetõségét a leendõ járási hivatalban vagy a közigazgatás más területén. A Társulás elviekben döntött arról, hogy 2013. január 1tõl az orvosi ügyeletet továbbra is fenntartja. Mivel ez kötelezõen ellátandó
feladat, célszerû a terheket továbbra is
közösen viselni, mert így a költségek
minden település számára elviselhetõbbek. Sok a nyitott kérdés akár a
kistérségi társulások megszüntetése,
akár a járások kialakítása terén. A települések vezetõi decemberben búcsúznak el végleg a 2004 óta mûködõ kis»TMT
térségi rendszertõl.

temberben 4 q ponttyal gazdagodott
a tó élõvilága. A jegyeladások is jól sikerültek, 47 db éves jegyet árusítottak
a horgászok körében. A beszámolókat
követõen a jelenlévõ sportbarátok
szólaltak fel, akik a téglagyári tó üzemeltetésére, a horgászrend kialakítására vonatkozóan osztották meg véleményüket. Többen javasolták az éjszakai horgászat engedélyeztetését, a
horgászjegyek szigorúbb ellenõrzését.
Hangot adtak annak is, hogy sokan
nem tartják be a horgászat írott és
íratlan szabályait, amely egymással
szemben sem sportszerû. A javaslatokra Fehér László, Karádi Mihály,
Bakó István valamint Pusztai Gábor
válaszoltak. A horgászok a tó jövõbeni
sorsáról is véleményt formáltak: a tulajdonos felé intézett visszajelzések
azt mutatták, hogy többségük elégedett az üzemeltetés jelenlegi formájával. A téglagyári tó sorsa a megyei
horgászszövetség és a város közötti
tárgyaláson dõl el.
»VZS
erre a célra például a hungarocell.
A fagykár kialakulását úgy is megelõzhetjük, ha a vízmérõt és az aknafedlapot hõszigetelõ anyaggal letakarjuk. Tavasszal nem éri a tulajdonosokat kellemetlen meglepetés, ha a
télen nem használt ingatlanjaik vezetékrendszerét és a kerti csapokat víztelenítik a fagyok beállta elõtt.
A kellõ gondoskodás mellett is érdemes rendszeresen ellenõrizni az ingatlanokat és a vízmérõket.
»KEMENESVÍZ
VÍZIKÖZMÛ KFT.
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„Merjünk a cselekvõ hit útjára lépni!”
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes
mutatott be szentmisét november 3-án,
a római katolikus kegytemplomban.
Csaba testvér a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány alapítójaként árvák ezreit karolta fel, bátorító szavaival sokaknak ad
mindennapi reménységet.

Böjte Csaba szentbeszédében az október 11-én elkezdõdött Hit éve tiszteletére a cselekvõ szeretet fontosságát
hangsúlyozta, mely családokat és nemzeteket is képes megmenteni. Prédikációjában Szent Jakab apostolt idézte: „A
hit cselekedetek nélkül halott.” A szerzetes úgy látja, hogy a mai ember egy
statikusan gondolkodó világban él, hamar beletörõdik a sorsába, nem mer az
árral szemben úszni. Arra buzdította a
hallgatóságot, hogy a szavak helyett
merjenek a tettek mezejére lépni, hisz
mindannyian erõsebbek vagyunk a

problémáknál, le tudjuk gyõzni az élet
által felállított nehézségeket. Gazdasági krízisekbe, erkölcsi válságokba, háborús konfliktusokba megfeneklett létünk egyetlen kitörési módja élõ hittel
megfogni a bennünket teremtõ és szeretettel vezetni akaró Istenünk kezét –

olvasható Csaba testvér elmélkedése a
Hit évérõl szóló írásában. A szentmisén
közvetlen hangvételû, személyes történetekkel is alátámasztotta, miként tehetõ cselekvõvé a személyes hit. A ferences atya a szertartás után elõadás
keretében folytatta a prédikációban
megkezdett gondolatait: Nem statikus,
fáradt gondolkodás kellene, hogy vezessen bennünket, hanem egy dinamikus, bátor, cselekvõ, keresztény lelkület. Merjünk rálépni a cselekvõ hit útjára! Ne féljünk a kudarcoktól, biztassuk,
bátorítsuk egymást a jóra, hisz ezáltal
lesz szebb a nemzetünk és a Földünk –
tanácsolta a jelenlévõknek Csaba testvér. Léleképítõ elmélkedése közben a
csíkszeredai ROLE zenekar a 325 éve elhunyt Kájoni János erdélyi ferences
testvér által gyûjtött dalokból szólaltatott meg néhányat.
»VAJDA ZSUZSA

Fórumot tartottak a helyi vállalkozók számára
Vállalkozói fórumra várta az érdeklõdõket november 12-én a Vas Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara valamint
a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Enterprise Europe
Network irodája.
A fórumon résztvevõ kis-, közép- és
mikrovállalkozások képviselõit Söptei
Józsefné alpolgármester köszöntötte.
Elmondta, hogy a városvezetés továbbra is számít a kistérség vállalkozóira, az egymásra utaltság a jövõben is
elengedhetetlen a város fejlõdése
szempontjából. „Az idõ pénz” – fogalmazott Kovács Vince, a Vas Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke,
aki a kamara megyei gazdaságfejlesz-

tésben betöltött szerepérõl, stratégiai
céljairól tájékoztatta a jelenlévõket. A
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az iparkamara helyzetérõl is beszámolt a fórumon. Elmondta, hogy a jelenlegi bázisban közel
14000 regisztrált vállalkozás szerepel.
Elõadásában kitért arra, hogy a 2012.
január 1-tõl életbe lépett új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek számára kötelezõ a kamarai regisztráció, mely évente 5000 Ft-os díjfizetéssel jár. A kamara pedig részükre
térítésmentes szolgáltatásokat nyújt:
tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés.

Félhelyesné Zubonyai Judit, a GyõrMoson-Sopron Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara munkatársa a fórum
folytatásában bemutatta az Enterprise
Europe Network vállalkozásfejlesztési
hálózatot. A hálózatban dolgozó munkatársak célja az, hogy megismertessék a hazai vállalkozásokat a rendelkezésükre álló lehetõségekkel, és támogassák azok minél szélesebb körû felhasználását. A fórum zárásaként Maráczi Ferenc, a Széchenyi Programiroda
vállalkozás- és gazdaságfejlesztési tanácsadója az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett pályázati lehetõségekrõl tájékoztatta a résztvevõket.
»VZS

Kihelyezett ügyfélfogadás
A Vas Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata
(Szombathely, Széll K. u. 54. tel: 94/512-620)

rendszeres jelleggel minden hónap elsõ csütörtökén
kihelyezett ügyfélfogadást tart Celldömölkön.
Az ügyfélfogadás helye: Celldömölk, Dózsa György u. 18.
Az ügyfélfogadás ideje: 2012. december 6., csütörtök
10.00 órától 12.00 óráig
jogi segítségnyújtó szolgálat

Jogi problémák megoldásában tájékoztatás
és felvilágosítás, a szociálisan rászorulók részére ügyvéd
közremûködésének biztosítása.

Celldömölk központjában 58 m2-es
üzlet 2012. december 1-től kiadó.

Érdeklődni: 06 70/317-4194
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Kapcsolatépítés, új gazdasági szemlélet – a diákok számára
Október 16–19-ig a Berzsenyi Dániel
Gimnázium és Szakképzõ Iskola szakközépiskolás tanulóinak egy csoportja és két
pedagógus vett részt azon a találkozón,
melyet a Comenius-projekt keretén belül
a németországi Traunsteinban szerveztek. Lapunknak Soós Andrea tagintézmény-vezetõ, a projekt iskolai koordinátora nyilatkozott.
– A pályázat beadását egy éve, 2011 októberében egy ún. elõkészítõ látogatás
elõzte meg, Pozsonyban, ahová csak a
projektben részt vevõ pedagógusok
utazhattak el. A következõ lépésben
2012 februárjában nyújtottak be pályázatot a „Die Bedeutung historischer
Handelsstraßen für Stadt und Region” –
„A történelmi kereskedelmi útvonalak jelentõsége városra és régióra” címmel,
az Egész életen át tartó tanulás program
COMENIUS alprogramjának keretében
Iskolai együttmûködések projekt megvalósítására, erre nyertünk támogatást a
2012/13 és a 2013/14 tanévre 20 ezer
Euro összegben. Az együttmûködésben
négy iskola vesz részt, a celldömölkin kívül a németországi Traunsteinbõl, a szlovákiai Pozsonyból és a litván Kazlu
Rudából. Mivel hasonló tapasztalattal a
traunsteini iskola bír, a projekt koordinálását is õk vállalták fel.
»Mit fed a pályázat címe, milyen történelmi és kereskedelmi útvonalakra gondolhatunk?
– Minden ország a hozzá kötõdõ kereskedelmi útvonalat, annak egy-egy jellemzõ
részét járja körbe. Mi a Borostyánkõ út
jelentõségét szeretnénk bemutatni a projektben szereplõ többi résztvevõnek.
Vállaltuk ugyanis, hogy a projekt során
iskolánk diákjai és pedagógusai elõadásokat tartanak, kutatómunkát végeznek,
kirándulásokat és kiállításokat szerveznek a témához kapcsolódóan. Az eredményekrõl az ún. projekttalálkozókon
számolnak be a résztvevõk. Ezeken a találkozókon lehetõség nyílik a tapasztalatszerzésre, az elõrehaladás értékelésére,
a német nyelv gyakorlására, egy másik
ország kultúrájának, szokásainak megismerésére. A projekt több tantárgyhoz
kapcsolódik: a történelemhez, az idegen
nyelvhez, a földünk és környezetünkhöz,
az informatikához, a magyar nyelv és irodalomhoz, valamint a szakmai tantárgyakhoz. Fontosnak tartjuk, hogy iskolánk minél több tanulója bekapcsolódjon
a különbözõ tanórai és tanórán kívüli tevékenységekbe, melyekbe szeretnénk a

BAD REICHHALL, ALTE SALINE – GEORG VON REICHENBACH
EMELÕGÉPÉNÉL

helyi közösség résztvevõit is bevonni.
Nagy lehetõség nyílik azok elõtt a diákok
elõtt, akik a két tanév során látogatást
tehetnek a külföldi partneriskolákba, és
vendégül láthatják a partneriskolák képviselõit. A projekttel kapcsolatos eseményekrõl az iskola honlapján, az iskolában
berendezett ún. COMENIUS-sarok faliújságján, a helyi és regionális médiában
szeretnénk beszámolni.
»Feltételezem, nagy izgalommal készültetek az elsõ projekttalálkozóra, amely
októberben zajlott…
– Iskolánk hat diákja és két pedagógusa
2012. október 16–19. között vett részt a
Comenius-projekt elsõ találkozóján a németországi Traunsteinban. Az indulás
elõtti hetekben az internet segítségével
ismerkedtünk a német partneriskolával,
a húszezer lakosú bajor kisvárossal, valamint a találkozó résztvevõinek összeállított program helyszíneivel. Esõs idõben,
nagy várakozással indultunk a hosszú útra. Kicsit fáradtan, de vidáman érkeztünk
meg az iskolába, ahol finom ebéddel
kedveskedtek vendéglátóink. Az iskolában tett rövid séta után elfoglaltuk szálláshelyünket, majd kora délutántól a
szlovák partneriskola delegációjával „kulturális séta” elnevezésû program keretében ismerkedtünk Traunstein nevezetességeivel. Este a Hofbräuhaus Traunstein
sörfõzdéjének éttermében lehetõségünk
nyílt bajor ételkülönlegességeket megkóstolni.
»Vendéglátóitok milyen történelmi jelentõségû kereskedelmi útvonalat dolgoztak fel?
– Náluk a sókitermelésnek és -feldolgozásnak volt nagy jelentõsége az idõk folyamán, így ott ezt a témát jártuk körül
vendéglátóink jóvoltából: másnap délelõtt a sófõzés és sókereskedelem helyszíneit jártuk végig a városban Knott úr
idegenvezetésével. A tájmúzeum (Heimatmuseum) kiállításán – egy korabeli
maketten – elevenedett fel a régmúlt, a

sófõzés helyszínei, a sófeldolgozás folyamatai, valamint bemutatásra kerültek a
munkálatok során használt eszközök is.
Majd a sóút korábbi, az utókornak
megõrzött helyszíneit (Salinenhäuser,
Salinenkapelle, Brunnhaus, Nepomukkapelle stb.) végigjárva érkeztünk a
Traun folyó partjára, ahol a sófõzéshez
használt fákat úsztatták egykoron.
Délután az Inn folyó mentén található,
13.000 lakosú Wasserburg nevezetességeivel ismerkedtünk. Idegenvezetõnk
részletesen mesélt a város történelmérõl,
hangsúlyozva a sókereskedelemnek a
város gazdasági életére tett hatását. A
következõ nap úti céljai Bad Reichenhall
és
a
Königssee
voltak.
Bad
Reichenhallban évszázadok óta a hegyekbõl feltörõ források vizébõl nyerik ki
a sót. Az „Alte Saline”, melyet 1846 óta
a világ legszebb sóbányájaként tartanak
számon, Bajorország legjelentõsebb ipari emlékmûve. Az ún. „Hauptbrunnhaus”ban megnézhettük azt a két hatalmas vízikereket, melyek segítségével a kiépített csatornarendszeren keresztül a felszínre került a sós forrásvíz. Lehetõségünk volt bepillantást nyerni a korabeli
gépek (pl. a Karl-Theodor pumpa) mûködésébe, melyek korszakalkotó remekmûvek voltak a 19. században. Végül a sómúzeum interaktív kiállításán tovább
bõvíthettük ismereteinket a só jelentõségérõl, a só kitermelésérõl, az egészen
napjainkig zajló technikai fejlõdésrõl.
Utunkat a havas hegycsúcsok által körülölelt Königsseenél folytattuk, ahol a gyönyörû napsütésben felejthetetlen hajókiránduláson vettünk részt. A hajóút során
számos történet elevenedett fel, még a
Königssee visszhangjának is fültanúi lehettünk. Végül St. Bartholomä félszigetén
sétálhattunk megcsodálva a természet
szépségeit. Este a Mesnerwirt vendéglõ
több, mint négyszáz éves épületének
eredeti bútorai között kóstolhattuk meg
a Wiener Schnitzelt, a Leberkäset, vagy a
Strammer Maxot. Vendéglátóink bajor
népviseletet (Drindl és Lederhose) öltve
járultak hozzá a jó hangulatú estéhez.
Péntek délelõtt diákjaink látogatást tehettek az egyik osztályban, mialatt a kollégákkal a projekt folytatását, a további
feladatokat vitattuk meg. A hazautazás
elõtt tanulóink értékelték a Traunsteinban és környékén eltöltött négy napot. Egyikük így foglalta össze a látogatást: „Ezt látni kell, a fényképek nem adják úgy vissza az élményeket!”

Oktatás és Kultúra
Az egész életen át tartó tanulás
programja
6

Új Kemenesalja » 2012. 11. 23.

» PORTRÉ

„Sorsunk apró nüanszokon múlik…”
Ritkán adódik meg az a lehetõség, hogy
egy patológussal üljünk asztalhoz. Prof.
dr. Pajor László jelenleg Pécsett él, a Pathologiai Intézet tanszékvezetõ egyetemi
tanára, de városunkhoz is több szállal
kapcsolódik. Néhány héttel ezelõtt negyvenéves érettségi találkozójára tért haza
Celldömölkre. Egykori osztálytársaitól rövid idõre elszakítva, életútjáról és a patológia ága-bogáról kérdeztem. Beszélgetésünk során hamar kiderült, hogy az
orvostudománynak ez a szakága már rég
nem csak az emberi holttestek boncolásáról szól…
»Hogyan került kapcsolatba az orvosi pályával?
– Nemcsak az orvosi pálya iránt bontakozott ki hamar az érdeklõdésem, gyerekkoromban is nagy sport- és zenebarát
voltam. Egyházashetyén születtem, édesapám körzeti állatorvosként dolgozott.
Hatéves voltam, amikor Celldömölkre
költöztünk, ahol az Eötvös Loránd Általános Iskolában kezdtem meg alapfokú tanulmányaimat. Már ekkor jelentõs mértékben kivettem részem a sportéletbõl,
mellette a zene világába is bekapcsolódtam Süle Ferenc és a Celldömölkön átmenetileg mûködõ Werner Alajos nemzetközi zenetudós révén. Fizika szakos osztályfõnököm, Vida Mária nemcsak emberileg, hanem tanárként is elbûvölt. A reáltárgyak iránti érdeklõdésem aztán a középiskolában is folytatódott, a Berzsenyi
Dániel Gimnázium matematika–fizika szakos osztályába kerültem, 1968-ban.
»Végül mégis a biológiára esett a választása…
– Gimnáziumi osztályfõnököm, Dr. Kikindai
Kristófné Lendvai Katalin a reáltárgyakat
szerettette meg velem, míg Dr. Kikindai
Kristóf biológiatanárom által a természetismeret bûvkörébe kerültem. A két terület
között õrlõdve, végül az orvosi vonal felé
terelõdött az életem, ami részben a családi hatásoknak is köszönhetõ.

– Elsõsorban a tanítványaimra vagyok a
legbüszkébb, akik közül mára többen
külföldön vezetõ pozíciót töltenek be, illetve hazai intézmények tanszékvezetõi
lettek. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy
az egyik tanítványom 1860 európai jelentkezõbõl elsõ helyen végzett a Marie
Curie kutatási pályázati ösztöndíjon.
»Milyen kutatómunkát végez jelenleg?
»Merre vezetett ez az út?
– A Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán kezdtem el
felsõfokú tanulmányaimat, 1978-ban abszolváltam. Ugyanebben az évben a Patológiai Intézetben kezdtem el dolgozni,
mely korábban Kórbonctani Intézet néven mûködött. Mint sokaknak, nekem is
végig kellett járnom a „szamárlétrát”. A
tudományos minõsítést a 80-as évek végén sikerült megszereznem. Számos külföldi tanulmányúton vettem részt: az
USA-ban, Hollandiában és Franciaor-szágban is folytattam orvosi kutatómunkát.
1993-ban lettem a POTE– Patológiai Intézet tanszékvezetõ egyetemi tanára,
melyet idestova 20 éve töltök be. Idõközben patológia, cytopathologia és molekuláris genetikai diagnosztika szakvizsgát is szereztem.
»Adódik a laikus kérdés, miért éppen a
patológiát választotta?
– Hogy miért éppen ezt az irányt választottam? Kétségtelenül, ez a legmélyebb
pillantás az emberi testbe, hiszen a patológia a betegségek tudománya. A patológus az emberi test strukturális alapjait
vizsgálja, a beteg sejtek, szövetek és
szervek szerkezeti és funkcionális változásaival foglalkozik. Nagyon sok betegség pontos diagnózisa a patológusok tevékenysége nyomán születik meg. Mun-

Lulu a KMKK színpadán
Zenés bûnügyi komédiával indult a 2012/
2013-as színházi évad a mûvelõdési központban. November 10-én este a Száguldó
Orfeum társulata hozta el Lulu címû darabját a celli közönségnek. A magyar színház- és zeneirodalom egyik klasszikus darabjában a szereplõk sorában mások mellett a színház mûvészeti vezetõje, Ivancsics Ilona, valamint Koltai Róbert is
feltûnt, aki rendezõként is jegyzi az elõadást. A francia alapokon nyugvó mûvet a
színészgárda sajátos pikantériával fûszerezte, annál is inkább, mivel a rendezõ az
eredeti szövegben kevesellte a poénokat,

kánk nagy részét kórszövettani, citológiai
és molekuláris patológiai vizsgálatok teszik ki, évente 31000 szövetmintát vizsgálunk, melyekbõl a betegségeket diagnosztizáljuk.
»Mely eredményekre a legbüszkébb?

így kiegészítésképpen hozzátette a „magáét”. A kiváló színészi játék mellett az
elõadás varázsát fokozta az élõ zenei kíséret Fényes Szabolcs és Szenes Iván mára
már klasszikusnak számító, felejthetetlen
slágereivel.
A fõhõs Lulu és barátja, Emil kedvelik a
könnyû életet és a könnyed izgalmakat.
Egy merész rablással nem kevés pénzhez
jutnak. Hogy azt meg is tudják tartani, menekülve a valós tulajdonosoktól, egy „balek” hivatalnok lakásába törnek be, hogy
ott meghúzzák magukat, és elrejtsék a
zsákmányt. Közben váratlanul hazajön a

– Jelenleg egy nagy volumenû Európai
Uniós pályázaton dolgozunk: Az acut
lymphoblastos leukaemia, azaz a leggyakoribb gyermekkori rosszindulatú daganatos megbetegedés területén folytatunk kutatómunkát, figyelemreméltó
eredményekkel. Ezen kívül, Svédországban a stockholmi Karolinska Egyetemen
a haematopathologia, azaz a vér- és vérképzõ szervek betegségével foglalkozó
patológia szakterületen végzek szakértõi
tevékenységet.
»A családban dolgozik-e még valaki orvosi vonalon?
– Feleségem, Sikos Éva, akivel a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban
osztálytársak voltunk, Pécsett, az Egyetemi Óvodában dolgozik vezetõ óvónõként. Két gyermekünk és két unokánk
van. Fiam biológus, az idei évben szerezte meg a tudományos minõsítést. Lányom jelenleg Németországban ortopéd–sebész férje mellett gyakorolja
gyógytornász szakmáját.
»Milyen érzés Celldömölkre hazatérni?
– Jó érzéssel gondolok vissza életem elsõ
két évtizedére, melyet Celldömölkön töltöttem. Teljes szellemi, kulturális és sportéletet élhettem ebben a városban, tanáraimtól maximális támogatást kaptam a
folytatáshoz. Úgy gondolom az ember
élete apró nüanszokon múlik, én elégedett vagyok a sorsommal.
»VAJDA ZSUZSA
házigazda és annak rendõrfelügyelõ barátja, aki a szomszédban lakik amazon feleségével. Az „ártatlan” betörõk reménytelenül a lakásban rekednek, s amikor a
rendõr férfifaló neje a balek házigazdát
szemeli ki heti áldozatának, elõ kell lépniük rejtekhelyükrõl. Ezzel aztán elindul a
fergeteges tévedések komédiája, szerelemmel, zenével, tánccal, felejthetetlen
alakításokkal és vidámsággal karöltve,
hogy a közönség elfelejtse hétköznapi
gondját, a Száguldó Orfeum pedig megfeleljen saját hitvallásának, miszerint:
„Következetesen minõséget teremtünk.
Értéket, ami folyamatosan lélektápláló.
Szeretünk gondolkodtatni és szórakoztat»REINER ANITA
ni…”
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Sajtóközlemény
„Eszközbeszerzés a celldömölki Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola könyvtárában”
A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
által meghirdetett Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” címû
pályázat keretein belül támogatást
nyert el.
A TIOP-1.2.3-11/1-2012-0023 azonosító
számú projekt megvalósítása során kitûzött cél, hogy erõsítse a celldömölki
Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola könyvtárának oktatási-képzési
szerepét a korszerû IKT infrastruktúra-,
és szolgáltatás-fejlesztéssel. A közoktatás támogatása érdekében az intézmény kiemelt célja a könyvtárban
õrzött dokumentumokhoz és információhoz történõ, helytõl független, egyenlõ
esélyû hozzáférés megvalósítása.

A projekt költségvetése: 5.448.391 Ft.
Vissza nem térítendõ támogatási öszszeg: 5.448.391 Ft.
A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában valósul meg.

A projekt keretében IKT (InfoKommunikációs Technológia) eszközök
beszerzésén és telepítésén keresztül
valósulnak meg a fenti célok, emellett
a vakok és gyengén látók megsegítésére képernyõnagyító szoftver került
beszerzésre az intézményben.
A megvalósítás idõtartama:
2012. 09. 01 – 2013. 01. 31.

További információk:
Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola
9500 Celldömölk, József Attila utca 1.
Telefon: +36 (95) 525 201
Web: http://www.szbki.hu
E-mail: szbki@cellkabel.hu

Nézzen be hozzánk – megéri!
Karácsonyra készülhet, vásárolhat,
tartozásait rendezheti…
a Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet Celldömölki,
Ostffyasszonyfai és Vönöcki Kirendeltségeinek
kedvezményes hitelébõl
(Maximális összeg: 2 millió Ft.)

500 ezer Ft-ig 1 napos ügyintézés.

Akciónk 2012. november 19-tõl december 28-ig tart.
Celldömölk I.,Kossuth L. u.18. Telefon/Fax: 95/420-035 E-mail: celldomolk1@repcelaktksz.hu
Celldömölk II., Hegyi u. 1.Telefon/Fax: 95/420-507 E-mail: celldomolk2@repcelaktksz.hu
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. Telefon/Fax: 95/485-010 E-mail: vonock@repcelaktksz.hu
Ostffyasszonyfa,Kossuth L. u. 60.Telefon/Fax: 95/394-005 E-mail: ostffyasszonyfa@repcelaktksz.hu

Kis bank – nagy lehetõségek!
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» PROGRAMAJÁNLÓ
• november 23. (péntek) 17.30 óra –
Valaki önarcképe – pódiumjáték Kondor
Béla mûveibõl. Pálfy Margit színmûvész
elõadóestje.
• november 24 (szombat) 19.00 óra –
Irish Dance Tornádó – ír sztepptáncshow. Belépõjegy: 5900 Ft, 4900 Ft,
3900 Ft.
• november 30. (péntek) 18.00 óra –
Átrobogtam Európán címmel Nagy
Michael vetítéses úti élménybeszámolója, utána CMA motorok bemutatója
Galovich Tamás közremûködésével.
• december 1. (szombat) 20.00 óra –
„Ne játssz a szívemmel!” – Szûcs Judith
énekes mûsora. Közremûködik: Joós
Viktória énekes. Belépõjegy: 1200 Ft.

»MÛVELÔDÉS

Gyertyagyújtás, jótékonysági vásár és hangverseny
A korábbi évekhez hasonlóan az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület, a Vasi
Tallér Egyesület és a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár idén
is nagy részt vállal az adventi rendezvénysorozat megszervezésében. A
Szentháromság téren gyújtanak meg
egy-egy gyertyát az adventi idõszakban, szombatonként.
A nyitórendezvényen, december 1-jén
(szombaton) 16.00 órától az elsõ gyertya meggyújtásának áhítatát segítik
elõ a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola tanulói valamint a Tücsök
Bábcsoport felnõtt- illetve gyermekbábosai. A nyitórendezvény szervezésében oroszlánrészt vállalt a Vasi Tallér
Egyesület. December 8-án (szombaton), ugyancsak 16.00 órakor a Soltis
Színház Mikulásváró mûsorát láthatják
az érdeklõdõk. A mûsorban fellépnek
továbbá Radányi Károly és a KMKK

• december 4. (kedd) 10.00 óra –
Ifjúsági bérletes elõadás: „Néptánc-színház” – a szombathelyi Szökõs Néptáncegyüttes mûsora.
• december 5. (szerda) – Házhoz megy
a Mikulás – bõvebb felvilágosítás és jelentkezés: Benke Csaba szervezõnél személyesen a KMKK-ban, vagy a 95/779302-es telefonszámon.
• december 6. (csütörtök) 17.00 óra –
Mikulásváró mûsor a KMKK színháztermében.
• december 7. (péntek) 16.00 óra –
Szépkorúak karácsonyi ünnepsége –
Celldömölk Város Önkormányzata és az
Alsóság-Izsákfai Részönkormányzat szervezésében a Berzsenyi Lénárd Általános
Iskola ebédlõjében.
• december 8. (szombat) 19.00 óra –
Bérletes elõadás: Neil Simon: Pletyka –
krimi-vígjáték két felvonásban a Pápai
SK Társulat elõadásában.
• december 14-én (péntek) 15.00 óra
– a Vas Megyei Mozgássérültek Celldömölki Csoportjának szeretet ünnepe a
mûvelõdési központban (Celldömölk, Dr.
Géfin tér 1.). A zenét Papp Zoltán szolgáltatja. További információ: Holpert
Jenõné 95/423-147.

tánccsoportjai. Az ovisoknak, kisiskolásoknak apró ajándékokkal kedveskedik
a hintón érkezõ Mikulás. A harmadik
gyertya meggyújtására december 15én (szombaton), 16.00 órai kezdettel
kerül sor, az ünnepi hangulatról a Celldömölki Városi Általános Iskola tanulói
gondoskodnak karácsonyváró mûsorukkal. December 22-én (szombaton)
16.00 órakor a Soltis Színház egy igazi
Betlehemes játékkal örvendezteti meg
a közönséget, hogy ezáltal is közelebb
kerüljenek a szeretet ünnepéhez. A vidám, ünnepi hangulatról Radányi Károly és a Kemenesalja Néptánccsoport
is gondoskodik.A szervezõk valamenynyi gyertyagyújtáshoz hívják és várják
az egyházak képviselõit, hogy igehirdetésükkel bensõségesebbé tegyék az
ünnepvárás idõszakát.
•••
Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület minden évben megszervezi jótékonysági vásárát, melynek célzott kedvezményezettje idén a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzõ Iskola
gimnáziumi épülete. A már ismert jóté-

konysági vásárt óvodák, iskolák, az idõsek és a mozgássérültek által készített
ajándéktárgyakból rendezik, melyre
december 13-án (csütörtökön) és december 15-én (szombaton) 9.00–12.00
óráig kerül sor a piac fedett területén.
Az összegyûlt adományokból az egyesület a gimnázium támogatásán kívül
még 10 többgyermekes hátrányos
helyzetû családot támogat élelmiszeradományokkal, hogy számukra is szép
legyen a karácsony.

•••
Az immár hagyományos karácsony
elõtti jótékonysági hangversenyt az
Apáczai Kiadó és az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület december 21-én
(pénteken), 19.00 órakor rendezi az
idén, amelyen Szvorák Katalin Liszt
Ferenc-díjas énekmûvész, a Magyar
Kultúra Lovagja a Csillagoknak teremtõje címû mûsorát hallgathatják meg
az érdeklõdõk. Citerán és kobzon kísér:
Bolya Mátyás. A másik sztárvendég:
Péter Szabó Szilvia, az egykori NOX
együttes nemzetközi hírû énekesnõje .
Péter Szabó Szilvia korábbi slágereivel
és új lemezének dalaival emeli az ünnep fényét. Az egyesület a korábbi
évekhez hasonlóan idén is várja celldömölki és környéki vállalkozások, magánemberek, tanulók, szülõi munkaközösségek hozzájárulását. A hangverseny és a támogatások teljes bevétele
a gimnázium épületének felújítását
fogja szolgálni.
»LA

Felhívás!
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár december 15-én (szombaton) 9.00-12.00 óráig Karácsonyi
meglepetések vásárát szervez az intézmény elõcsarnokában. A programra jelentkezhetnek mindazok, akik
szeretnének ünnepi „portékáikkal”
(ajándéktárgyak, díszek, gyertyák,
mézeskalács, stb.) kedveskedni az érdeklõdõknek. Bõvebb felvilágosítás és
jelentkezés: Reiner Anita szervezõnél
személyesen a KMKK-ban, vagy a
95/779-302-es telefonszámon.
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A HIT ÉVE
XVI. Benedek pápa meghirdette a hit
évét, amely 2012. október 11-tõl 2013.
november 24-ig, Krisztus király ünnepéig tart. 50 évvel ezelõtt, 1962. október 11-én nyitotta meg ugyanis Boldog
XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinatot.
Ez a nap akkor Szûz Mária istenanyaságának ünnepe volt. Ehhez a dátumhoz
kapcsolódik egy másik fontos esemény, amelyre a Szentatya hivatkozik.
Boldog II. János Pál pápa 20 évvel
ezelõtt adta ki a Katolikus Egyház Katekizmusát, mint a II. Vatikáni Zsinat
egyik gyümölcsét, „hogy a hit szépségét és erejét minden hívõnek bemutassa” (Porta fidei, 4).
Mit szeretne elérni a Szentatya a hit
évével? A hit kapuja kezdetû apostoli
levelében írja, hogy „Újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig
megújuló életerejét” (Porta fidei, 2).
Ugyanis – ahogy írja – „nem fogadhatjuk el, hogy a só ízét veszítse, sem azt,
hogy véka alá rejtsük a világosságot”
(Porta fidei, 3).

A kereszténységet ma sajnos a hagyományosan keresztény országokban is
sokan csak szociális, kulturális vagy politikai szempontból tekintik, és legfeljebb szép szokást látnak benne. Tertullianus, a második-harmadik században élt teológus szerint: „Krisztus igazságnak, nem pedig szokásnak nevezte
magát.” Ezzel valóságos forradalom
történt a hit világában: a kereszténység ugyanis nem szokásra építette a
hitét, hanem az igazságra: Krisztusra. A
keresztény vértanúk sem egy szokásért
adták oda az életüket, hanem az igazságért: Krisztusért. A mi hitünk is csak
Krisztusra, az igazságra épülhet, és
csak a vele való élõ kapcsolat adhatja
meg azt a szívbéli örömet, amit sugározni tudunk a világban. De hogy a hit
örömét sugározni tudjuk, elõször nekünk magunknak kell megújulni hitünkben.
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Tapasztaljuk, hogy olyan népek körében is, ahol hosszú évszázadok vagy
akár ezer év óta is jelen van a Katolikus Egyház, sokan vagy hitetlenek,
vagy egyáltalán nem tudnak semmit
Jézus Krisztusról. Talán könnyebb elmenni egy olyan országba Krisztust hirdetni, ahol még soha nem hallottak róla, mint egy hagyományosan keresztény környezetben, ahol sokan azt
mondják: „ezt már hallottuk, ezt már
ismerjük”, de valójában sem nem ismerik, sem komolyan nem gondolkodtak el róla. Aki azonban komolyan veszi, aki hisz Krisztusban, az igazságban,
annak számára a mi katolikus hitünk
ma is az élet, az örök élet boldogító
forrása.
Mit jelent a Jézus Krisztusba vetett hit,
amit a hit évében szeretnénk elmélyíteni és élõvé tenni? A hit mindenekelõtt személyes találkozás Istennel. Az
ember nem egy arcnélküli végsõ okban hisz, nem egy világmagyarázatban
vagy ideológiában, hanem a személyes Istenben. Paul Claudel foglalta így
össze megtérését: „elindultam valaminek a keresésére, és íme VALAKI lettél
számomra, Istenem.” A találkozás mindig Istentõl indul el. Õ adja a kegyelmet, és õ szólít meg az egyház igehirdetése által.
A hit évében egyre jobban meg kell ismernünk Jézus Krisztust, Katolikus Egyházát, a Szentírást, a szentségeket, az
egyház imáit, hogy megújuljunk hitünkben. Így felfedezzük, hogy hitünk
nem elmélet, hanem személyes találkozás Istennel, aki az Egyházban él.
Egyházunk liturgiája és a szentségek
teszik hatékonnyá hitünk megvallását,
és adják a kegyelmet a tanúságtételhez. Erkölcsi életünk (is csak) akkor éri
el tökéletességét, ha kapcsolatban van
a hittel, a liturgiával, az imádsággal
(vö. Porta fidei, 11). Mindezt csodálatosan tárja elénk a II. Vatikáni Zsinat tanítása, valamint a Katolikus Egyház
Katekizmusa, amelyrõl Boldog II. János
Pál pápa írta, hogy: „igen fontos segítség lesz az egész egyház megújításának a munkájában… Hatékony és tör-

vényes eszköz (…) az egyházi közösség szolgálatára, mint a hit tanításának
biztos normája” (Porta fidei, 11 idézi a
„Fidei Depositum”-ból).
A hit éve különösen is rávilágít a gyermekek és fiatalok hitoktatásának fontosságára, katolikus egyházi iskoláink
értékére és a hit ismeretében való állandó elõrehaladásra a felnõttek és a
családok körében is.
Ebben az évben mi, lelkipásztorok igyekezni fogunk, hogy sorozatos elõadásokban, katekézisekben megismertessük katolikus hitünk tanításának tartalmát, és különféle lelki programokban
(így pl.: szentóra, misszió, zarándoklat,
lelki gyakorlatok stb.) kérjük a plébániai
közösségek számára a hit drága ajándékának megértését, meg õr zését,
megélését. Ebbõl az élõ hitbõl fakad
majd a karitász, a szeretetszolgálat tanúságtétele is. Ahogy a Szentatya írta:
„A szeretet nélküli hit terméketlen, míg
a hit nélküli szeretet kétségek között
vergõdõ érzelem marad” (Porta fidei,
14). A hit örömének sugárzása, továbbadása révén tesszük a legnagyobb szolgálatot a minket körülvevõ világ számára is.
Az apostolokhoz hasonlóan visszük kérésünket Mesterünkhöz és az egész
egyházzal, Róma püspökével együtt
kérjük: „Uram, növeld bennünk a hitet”
(Lk 17,5). Ezért imádkozunk, hogy a
Szentlélek élessze fel bennünk az élõ
hitet Jézus Krisztusban, akit az Atya
küldött a világba az emberek üdvözítésére. Hitünk váljék szeretõ bizalommá
az egyház megújulására. – A Hit évében a kegyelem ezen idejét Isten anyjára bízzuk – írja a Szentatya –, akit boldognak mondunk, mert hitt. (Porta fidei, 15).
»KIRNER ANTAL ZOLTÁN PLÉBÁNOS
A MKPK KÖRLEVELE ALAPJÁN
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Hogyan készíti fel szervezetét a télre?

»KÉRDEZ: KOVÁCS PETRA

»FOTÓ: BALÁZS HAJNALKA

Nagy
Tivadarné

Nem támogatom a gyógyszerek szedését, de természetesen ilyenkor a vitamin,
pontosabban a C-vitamin elfogadható. A gyermekeimet
is erre neveltem, akik már
felnõttek. Az oltást soha
nem támogatta a családom.
Inkább elõre felkészülünk,
már nyáron gondolunk a télre és a kerti gyümölcsök befõzésével készülünk a hideg
hónapokra. Az unokáim közül a két kisebbik majdnem
minden gyümölcsöt megeszik, ellentétben a nagyobbikkal, aki nagyon válogatós
és szinte csak a banánt és az
almát eszi meg.

Tamás
Árpádné

Én inkább vásárolom a gyümölcsöket, zöldségféléket.
Mostanában inkább csak az
almát és a mandarint eszem
meg, de míg lehetett kapni,
a barackot és a kivit is megettük. Három hónapja egy
komolyabb betegség miatt
leszoktam a dohányzásról,
aminek rendkívül örülök,
hisz közel 30 évig dohányoztam. Azóta természetesen
többet eszem, fel is szedtem
pár kilót. Ilyenkor még nem,
de ha az idõ úgy követeli,
híve vagyok a sapkának, sálnak és kesztyûnek is. Az oltást a családom nem igazán
támogatja.

Kálmán
József

A családban mi is szeretjük a
gyümölcsféléket. 12 éves
ikerlányaim vannak, akiknek
nagyon fontos a vitamin,
hisz fejlõdésben vannak
még. A rendszeres testmozgás érdekében a lányok aktívan tornásznak. Bár nagyon
szeretik követni a divatot,
próbáljuk õket a legrétegesebben öltöztetni. Általában
ilyenkor C-vitamin illetve
pezsgõtabletta, vas és magnézium szedését részesítjük
elõnyben. Oltást eddig egyszer adattam be, hisz egy kicsit tartunk tõle. A családban
nem sûrû az influenza, csak
néha-néha a megfázás.

Nagy
Cintia

Én is rendszeresen, akár naponta fogyasztok gyümölcsöt és zöldséget. Leginkább
Béres cseppet és C-vitamint
szedek. Az oltást nem nagyon szeretjük, és szerencsére a betegségek ritkán
fordulnak elõ a családban.
Helyben tanulok és az iskolában biológia órán is szerepet kap a megfelelõ felkészülés a hideg hónapokra.
Természetesen szeretek a
barátaimmal sétálni a téli
hidegben is, de ilyenkor nagyon fontos a megfelelõen
réteges öltözék. A családom
többi tagja is rendszeresen
szed különféle vitaminokat.

Eladó
kitûnõ állapotú

Opel Corsa 1,6 GSI

Óévbúcsúztató
2012-ben is a
Vasvirág
Hotelben!
Zene: Halmosi duó
Szilveszteri vacsora változatlan áron, 6500 Ft-ért!

Jelentkezés a Vasvirág Hotelben
telefonon (95/424-125) vagy személyesen.
20 fő feleti baráti társaságoknak külön terem.

Évjárat: 1989
Mûszaki érvényessége: 2014. 06.
Irányár: 250.000 Ft
Érdeklõdni: 70/334-09-61

» APRÓHIRDETÉS

REKLÁMÁR!
Celldömölk központjában 1 + 2 félszobás, kényelmes, szép,
világos, fiatalos lakás, tárolóval költözés miatt sürgõsen eladó. Irányár: 5,6 millió Ft. Érdeklõdni: 06 30/2438–876.

Értesítés
A Vas Megyei Mozgássérültek Celldömölki Csoportja
2012. december 14-én (péntek) 15.00 órakor, a mûvelõdési központban (Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.) tartja a szeretet ünnepét. A zenét Papp Zoltán szolgáltatja.
További információ: Holpert Jenõné 95/423-147.
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Lendületes formában az IRONMAN
Legutóbb a nyár végén beszélgettünk
Esküdt Rolanddal, aki júliusban a nagyatádi Hosszútávú Triatlon Országos
Bajnokságot teljesítette, elismerésre
méltó helyezéssel. A celldömölki IRONMAN akkor, az 570 induló között a 26.
helyen ért célba. Most újabb célok fogalmazódtak meg benne, a kétgyermekes családapa az elõtte álló kihívásokról mesélt lapunknak.
»Sikerült-e kipihenni az emberpróbáló
verseny küzdelmeit?
– A nyár utolsó hetei pihenéssel teltek,
igyekeztem minél több idõt a családommal lenni, és pótolni az edzések miatt
külön töltött idõt. Szeptemberben azonban újra edzésbe álltam, és megkezdtem a versenyekre való felkészülést.
»Hogyan zajlanak az edzések a téli idõszakban?
– Ilyenkor lényegesen kevesebb idõt
tudok edzésre fordítani, hiszen elkezdõdött a tanév, vele együtt pedig a
mindennapos munka. Az óraátállítás
miatt rövidebbek a nappalok, ami tovább nehezíti a felkészülést. Ennek ellenére hetente minimum 12–15 órát
edzek, a hét minden napján teljesítem
az elõírt edzéstervet. Most a futás kap
nagyobb hangsúlyt, de az úszásra és a
kerékpározásra is fordítok idõt. Az õszi
szünetben egy ausztriai edzõtáborban
vettem részt, ahol belekóstolhattam a
profik világába. Egy hét alatt 30 órát
edzettem, 300 kilométert kerékpároz-

magyar bajnokságon állok rajtvonalhoz. Júliusban Balatonfüreden a Balatonman triatlon következik, majd a
nagyatádi IRONMAN versenybe szállok
be újra.
»A nyár folyamán említetted, hogy támogatókat keresel a felkészülésedhez…
– Mint ahogy akkor, úgy most is azt
mondom, hogy ez egy drága és idõigényes sportág, mely szponzorok nélkül
aligha lenne zökkenõmentes. Támogatóimnak köszönhetõen folyamatosan
tudok készülni a következõ szezonra.
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni Horváth Zoltánnak, aki lehetõvé
tette, hogy igazán profi felszereléshez
jussak; a Pannon Pipics Kft.-nek, a JUFA
UNGARN Kft.-nek, a Vulkán Gyógy- és
Élményfürdõnek valamint az FSC Rendszerház Kft.-nek, hogy bizalmat szavaztak nekem, támogatják a munkámat és
mindazt, amit ez a sportág képvisel.
»VAJDA ZSUZSA

Sok volt a kihagyott helyzet

Dobd a kosárba

után már kiegyenlített harc folyt, sõt
úgy tûnt, hogy fordítanak a hazaiak,
de a kiélezett pillanatokban mindig
hibázott valaki. A végjátékban szintén magabiztosabb volt az EPCOS, így
megérdemelten gyõztek.

A Celldömölkön is elinduló Dobd a kosárba sportágfejlesztési program keretében játékos sportvetélkedõt szerveztek a 7-8 éves korcsoportnak. A szombathelyi versenyen a Városi Általános
Iskola alsósági tagintézményének alsós
diákjai vettek részt. A helyezések nem
kerültek eldöntésre, de a sikeresség
mosolyban mérhetõ volt.

KEMKO Celldömölk – EPCOS (Szombathely) 44–50 (7-18,10-16, 19-16,
8-10)
Szombathely, Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda bajnokság 4.
forduló.
Vezette: Szoó M., Németh G.
KEMKO Celldömölk: Szabó 6, Orbán 9,
Esztergályos 2, GAÁL T. 7/3, HÉRINCS 7.
Csere: Bíró -, Virág 2, SZÓKA 7, Gaál
P. 2, Csói 2. Játékos-edzõ: Csói Gábor.
A celliek az elsõ hazai mérkõzésükön
az EPCOS csapatát látták vendégül. A
felkészülési idõszakban többször is
találkozott a két gárda, ahol szoros
eredmények születtek, így most is ez
volt várható. Nem ennek megfelelõen kezdõdött az összecsapás,
mert a szombathelyiek hamar nagy
elõnyre tettek szert. Az elsõ negyed
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tam, 15 kilométert úsztam és 70 kilométert futottam.
»Mennyivel másabb a mostani felkészülésed a tavalyi évhez képest?
– A tavalyi évben úgymond kipróbáltam magam az IRONMAN versenyen,
lesz, ami lesz alapon. Most sokkal tudatosabban zajlanak a felkészülések,
úgy érzem, hogy minden egyes edzéssel közelebb jutok a céljaimhoz. Nem
hiába hangoztatják azt, hogy az IRONMAN nem egy verseny, hanem életforma, ahol az út maga a cél. Van az a
mondás, hogy a fájdalom csak a test
gyengesége, én igyekszem magam
túltenni a holtpontokon, és tudatosan
élni az év 365 napján.
»Milyen célokat tûztél ki magad elé?
– Úgy gondolom, az IRONMAN most
csak egy állomás, amit, ha sikerül a
tervek szerint teljesítenem, akkor haladok tovább azon az úton, amit elkezdtem kiépíteni. Ha mégsem úgy sikerül,
akkor átértékelem a céljaimat. Az idei
triatlon versenyen 10 óra 33 perccel
értem célba, jövõre szeretném egy
órával kevesebb idõ alatt teljesíteni a
távot. A végsõ célom pedig az, hogy kijussak a világbajnokságra.
»Addig viszont számos akadályt le kell
gyõznöd…
– A versenyzést áprilisban kezdem
meg, Parndorfban indulok el egy duatlon (futás-kerékpározás-futás) versenyen, majd májusban Orfûn, a féltávú

Edzõ: Fõ célunk továbbra is az, hogy
látványos játékkal kiszolgáljuk a kilátogatókat és kellemes péntek esti
szórakozást nyújtsunk. Úgy érzem, ez
sikerült, mert izgalmas és szórakoztató mérkõzést játszottunk, ami láthatóan a közönségnek is tetszett.
Ugyanakkor bosszankodom is, elsõsorban az elsõ negyedben mutatott
védekezés miatt, másodsorban a sok
kihagyott helyzet miatt, amit nem
tudok megmagyarázni. Taktikus
mérkõzés volt, amibõl sokat profitálhatunk a késõbbiekben.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk azoknak a
magánszemélyeknek és vállalkozóknak, akik adójuk 1%-át a Vörösmarty úti Óvoda Óvodásaiért Alapítványnak utalták. A befolyt összeget,
182.925 Ft-ot az óvodások javára,
eszközfejlesztésre fordítjuk. Adóazonosító szám: 18890026-1-18.
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Nagyon kellett ez a négy pont
Celldömölk – Uraiújfalu 3-2 (3-0)
Celldömölk, 150 nézõ, Vas megyei labdarúgó-bajnokság, 13. forduló. 2012.
november 11.
Vezette: Papp Szabolcs (Sándor Zoltán,
Horváth Ádám).
Celldömölk: Szíjártó – Ambrus A., Ambrus R., Györkös, Sebestyén R.– Mayer
(Megyesi P. 68. p.), Szuh (Megyesi R.
72. p.), Vajda, Mészáros (Földvárszki
77. p.) – Vánkos (Sebestyén Sz. 79. p.),
Gyõri. Edzõ: Kelemen Kornél.
Uraiújfalu: Németh – Széles, Sándor,
Gallen A., Gönczöl – Kiss (Lónai 46. p.),
Molnár, Keszei (Szár 74. p.), Gallen I.
(Nagy 58. p.) – Farkas, Tóth (Pungor
72. p.). Edzõ: Csákvári Zsolt.
Góllövõk: Mészáros Dávid (12. p.), Gyõri Gergely (24. p.) és Györkös Gábor
(44. p.), illetve Molnár Imre (82. p.) és
Farkas Attila (85. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Uraiújfalu U19
6-0 (0-0) G: Mógor Krisztián, Böcskör
Nagy Barnabás (2), Baráth Máté és
Lõrincz Gábor (2). Az utolsó félórában
indult be a gólgyártás.
Szentgotthárd – Celldömölk 1-1 (0-1)
Szentgotthárd, Vas megyei labdarúgóbajnokság, 14. forduló. 2012. november 17. Vezette: Tuczai Miklós (Derdák
Marcell, Rózsa Tamás).
Szentgotthárd: Soós – Támis, László
(Muszka 22. p.), Kovács G., Horváth Gy.
– Balázs (Cser 89. p.), Horváth R., Ács
(Szõke 79. p.), Réczeg (Sütõ 85. p.) –
Kovács T., Skaper (Horváth D. 60. p.).

Celldömölk: Szíjártó – Mayer (Földvárszki 80. p.), Ambrus R., Györkös, Pupp –
Mészáros, Vajda, Szuh, Sebestyén Sz. –
Vánkos, Gyõri. Edzõ: Kelemen Kornél.
Góllövõk: Kovács G. (59. p. 11-esbõl),
illetve Ambrus Roland (42. p.).
Elõmérkõzés: Szentgotthárd VSE U19 –
CVSE U19 3-3 (1-0) G: Mógor Krisztián
(2), Böcskör Nagy Barnabás. Kétgólos
hátrányból sikerült fordítani a listavezetõ ellen, de a végén meg kellett elégedni a döntetlennel.
Úgy indult az Uraiújfalu elleni mérkõzés, ahogy befejezõdött a legutóbbi
hazai találkozó (8-1 Bük), azaz úgy
tûnt, egy újabb nagyarányú gyõzelmet
arat a csapat. Az elsõ félidõben a Cell
akarata érvényesült a játék minden
szegmensében, többek között a helyzetek kidolgozásában és kihasználásában is. Az elsõ gól Mészáros Dávid
egyéni teljesítményének köszönhetõ,
aki jól ismerte fel a lövõhelyzetét és
életerõs lövése utat talált a vendégkapu jobb oldalába. A folytatásban Vajda
Lászlóé az elsõ érdem, aki harcosan
húzott el a jobb oldalon és élesen keresztbe ellõtt labdáját a hosszú oldalon
Gyõri Gergely a védõjével együtt sodorta be azt a hálóba. Övé tehát a második érdem. Gyõri egyébként harcban
van a gólkirályi címért: 11 találattal jelenleg a bronzcipõ járna neki. A félidõ
utolsó történése egy újabb hazai gól, a
már hét gólnál tartó csapatkapitány,

Asztalitenisz bajnoki mérkõzések
NB I. CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. – SZ.A.K.
I. 6:12
Benák András 3, Ölbei Péter 1, Kramarics
Gergõ 1, Benák–Kramarics páros.
A celliek az elején megnehezítették a
SZ.A.K. dolgát, de a végén a nagyobb tudás
érvényesült.
NB III. CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. – Hévíz SK II. 15:3
Fehér László 4, Máthé Gyula 4, Tamás Lász-
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ló 3, Balázs Gyula 2, Fehér-Máthé, TamásBalázs párosok.
A celliek legázolták az egyébként jó
erõkbõl álló vendégeket.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – Szombathelyi Haladás 7:11
Lukács Balázs 2, Orbán Renátó 2, Szabó
Ferenc 1, Csupor Máté 1, Lukács-Orbán páros.
A celliek kritikán alul játszottak, így a lelkes
vendégek megérdemelten vitték el a két
pontot.

Györkös Gábor jegyzésében, egy szép,
szabadrúgásból elért találattal. A második félidõt aztán bealudta a csapat, a
végére aztán feléledt nézõ, játékos is,
de szerencsére a vendégek már nem
tudták kicsikarni a döntetlent. Az utolsó tíz percig celli szempontból kényelmes tempóban zajlott a meccs, amikor
is Molnár Imre némileg váratlanul egy
közeli lövéssel szépített. Imrének nem
ismeretlen a celli pálya, hiszen a kilencvenes évek elején itt játszott, pl.
96-ból megyei bajnoki bronzérmet is
nyert a kék-sárga csapattal. Az izgalmak fokozására jó ötlet volt a vendégek részérõl néhány perccel késõbb
még egy gólt lõni, egy hosszú oldalra
átívelt labdát Farkas Attila lõtt kapásból
a kapuba. Az utolsó öt perc így igen izgalmas lett, de végül is kihúztuk.
Szentgotthárdon mindig presztízsmecscset játszunk, egy idõben az NB III-ban,
elõtte és mostanság a megyeiben.
Hazai mérlege egészen kiváló a Gotthárdnak idén, hét meccsbõl eddig hat
gyõzelem, egyedül éppen az Uraiújfalu
szerzett idén õsszel ott pontokat, igaz,
õk hármat is. Nem rossz tehát a mi kis
döntetlenünk egy hajtós, izgalmas
meccsen, az egy pont megbecsülendõ
így. A szezonzárásra visszatérünk a
szombati meccsnapra, mégpedig november 24-én 13.00-kor, a még egyedüliként gyõzelmet nem szerzõ Vasszécsenyt fogadjuk. Egy esetleges gyõzelemmel utolérhetjük a középmezõnyt, aztán tavasszal kezdhetünk egy
új fejezetet.
»DOTTO
Széchenyi SE Gyõr – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. 11:7
Lukács Balázs 3, Talián Csaba 2, Szabó Ferenc 1, Szabó-Jakus páros.
A tartalékos celliek csak megszorítani tudták a fõiskolásokat.
Balaton Kupa
Utánpótlás területi verseny, Veszprém
A versenyen a dunántúli szakosztályokon kívül budapestiek is részt vettek. A CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA fiataljai jól szerepeltek.
• újonc III. fiú: 3. Bakonyi Bertalan • újonc II.
fiú: 3. Baranyai Domonkos • serdülõ fiú: 3.
Baranyai Domonkos.
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Elektro
Diszkont!
Celldömölk Sági u. 41.
Nyitási akció

Elin szárítógép: 45.000 Ft
Nordfrost fagyasztó 165 l 40.000 Ft

Hûtõk, kombinált hûtõk,
mosógépek, mosogatógépek,
beépíthetõ sütõk illetve
fõzõlapok,
LCD és LED TV,
porszívók, vasalók,
hõsugárzók, olajradiátorok,
laptop-táskák,
fényképezõgépek,
hajvasalók stb.
Elérhetõség:
Celldömölk, Sági u. 41.
Telefon: 06 70/410-9337
Elektrodiszkont.bolt.hu
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