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TANKOLJON MINDIG
OLCSÓBBAN!

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

valamint autógáz LPG egész évben 
kedvezményes áron!

2009-ben is szeretettel állunk minden gépjár-
mûtulajdonos rendelkezésére, gépjármûveik

kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!

Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai.
Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút

Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

• SHOP szolgáltatások

• Online telefontöltési lehetôség

• Autópálya-matrica eladás

• Bankkártyás fizetési lehetôség

Celldömölk központjában 

az Átrium Házban igényesen 

kialakított 36 m2-es üzlethelyiség 
ár alatt KIADÓ!

Fodrászatnak, természetgyógyásznak,
kozmetikusnak, 

rendelônek is alkalmas kialakítással!

Tel.: 06 20/912-0796

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

4OO literes és 200 literes üsttel 
folyamatosan üzemel.

Jó minôségû gyümölcscefrébôl
zamatos gyümölcspálinka 

elôállításával várjuk minden régi és 
új megrendelônket!

ÉRD: BUTI KÁROLY

Tel.: 06/20/3371864, 

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

Takarékoskodjon nálunk!
A Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet 

celldömölki, ostffyasszonyfai és vönöcki kirendeltségeinél 
– a 3 hónapos takarék számlabetét 

kamata évi 10%*, 
– a számla (lakossági, vállalkozói) melletti,

3 havi új lekötés kamata évi 10%*.

Nézzen be hozzánk – megéri!
Akciónk 2009. november 15-ig tart.

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

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

Honlap: www.repcelaktksz.hu

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

Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60. •  ☎/Fax: 95/394-005
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. • ☎/Fax: 95/485-010*EBKM: 10,0%
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Városi megemlékezést tartottak az 1956-
os események emlékére 2009. október 23-
án Illés Erika szobrászmûvész 56-os dom-
bormûvénél. Beszédet mondott Fehér
László, Celldömölk Város polgármestere.
Kiemelte a húsz évvel ezelôtti eseménye-
ket, hiszen 1989-ben, a Magyar Köztársa-
ság kikiáltásával az 1956-os forradalom és
szabadságharc teljesedett ki. 1956-ban a ko-
rabeli rendszer belsô ellentmondásait re-
formokkal nem lehetett megoldani. A bé-
késen induló felvonulás fegyveres harccá
változott. „Nagy Imre miniszterelnökként
célul tûzte ki, hogy koalíciós alapon alakít-
sák át a kormányt, helyreállítsák a többpárt-
rendszert, demokratikus választásokat írja-
nak ki… 1989 az egypártrendszerrôl a
többpártrendszerre való átmenet idôszaka
volt. A tárgyalások résztvevôi politikai
megegyezésre szerettek volna jutni a
békés rendszer-átalakítás sarkalatos kérdé-
seiben. Megkezdôdött a szovjet csapatok
kivonása, júniusban újratemették Nagy
Imrét és társait, megemlékeztek 1956
többi áldozatáról is. Szeptemberben vég-
legesen megnyílt a vasfüggöny, október-
ben létrejött a többpártrendszerû, piacgaz-
dasági elveket valló, parlamenti demokrá-
cián alapuló köztársaság. 1956 és 1989 nem
elválaszt, hanem összeköt: minden demok-
ratát és szabad magyart… Az elmúlt húsz
évben megerôsödött a jogrend, kiteljese-
dett a demokrácia. Nem szabad engednünk,

hogy ezek sérüljenek. Nem szabad teret ad-
nunk azoknak, akik sértik mások méltósá-
gát, veszélyeztetik mások életét” – hang-
súlyozta Fehér László polgármester.

Ezután Gosztola Dorina és Turi Gábor Mi volt
1956, barátom? címû zenés irodalmi összeál-
lítását hallgathatták meg a jelenlévôk.
Az irodalmi mûsort koszorúzás követte: Vas
Megye Közgyûlésének nevében koszorút
helyezett el Kovács Ferenc, a Közgyûlés el-
nöke és Makkos István, a Közgyûlés tagja;

az önkormányzat nevében Fehér László pol-
gármester, Söptei Józsefné alpolgármester
és Baranyai Attiláné dr. jegyzô. Ôket követ-
ték a pártok helyi szervezetei: az MSzP, a
FIDESZ–MPSz, a KDNP, az MDF, valamint a
városban mûködô civil szervezetek, az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület, a Cse-
lekvô Összefogással Celldömölkért Egyesü-

let, a Magyar Polgári Együttmûködés Egye-
sület Celldömölki Csoportja, valamint a Vas
Megyei Nemzetôrség képviselôi.
Az ünnepség után az emlékezés koszorúit
helyezték el a temetôben Koloszár Zoltán
56-os áldozat sírján.

»LOSONCZ ANREA

Októberi megemlékezések
A Magyar Polgári Együttmûködés Egyesü-
let Kemenesaljai Csoportja október 6-án
megemlékezést szervezett az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc Aradon kivég-
zett vezetôinek és az elsô felelôs magyar
kormány vértanúhalált halt miniszterelnö-
kének tiszteletére.
Az ünnepség kezdetén Németh Kitti szaval-
ta el Ábrányi Emil: Október 6-án címû ver-
sét, majd dr. Fonyó Roberta önkormányza-
ti képviselô, a polgári egyesület helyi cso-
portjának elnöke mondta el ünnepi gondo-
latait. „Dicsô múltunk elôtt fejet hajtunk,
igyekszünk megérteni, tanulni belôle, hiszen
csak erre alapozva építhetjük jövônket.
Batthyány és az aradi vértanúk személyes
áldozatvállalásukkal példát és erôt adtak a
magyarságnak a szabadságharc küzdel-
meiben, és megtorlás idôszakában.” A szó-
nok az aradi áldozatokon kívül Kemenesal-
ja szabadságharcos hôseire is emlékezett.
Az ünnepi beszéd elhangzása után a jelen-

levô pártok, civil szervezetek képviselôi el-
helyezték a tisztelet és emlékezés koszorúit,
majd a rendezvény a református templom-
ban istentisztelettel folytatódott, ahol Né-
meth Tamás lelkész hirdetett igét.

A polgári egyesület 1956-os forradalom-
ra és szabadságharcra emlékezô ünnepsé-
ge a református egyházközséggel közös
szervezésben zajlott, október 23-án. A ren-
dezvény emlékezô istentisztelettel vette
kezdetét a református templomban Né-
meth Tamás lelkész igehirdetése mellett.
Az ünnepi megemlékezésre összegyûlte-
ket Kovács Ferenc országgyûlési képvise-
lô, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke köszön-
tötte, aki kiemelte: október 23-a sokszoros
ünnep, hiszen a dicsôséges 1956-on túl az
1989-ben, éppen húsz évvel ezelôtt kikiál-
tott köztársaságra is emlékeznünk kell. 
Emlékezô beszédet mondott Lukács Erzsébet
önkormányzati képviselô, a FIDESZ celldö-

mölki csoportjának alelnöke. Beszédében
azon idôket idézte fel, amikor nem lehetett
beszélni az átélt eseményekrôl, és emlékez-
ni az elesett forradalmárokra. A mosonma-
gyaróvári sortûzben elhunyt celldömölki
származású Koloszár Zoltán mellett a töb-
bi kemenesaljai áldozatról is szó esett, va-
lamint a helyi 56-os események is felidé-
zésre kerültek. A beszéd elhangzása után
részletek villantak fel az 1989-ben készült,
a mosonmagyaróvári sortûznek emléket ál-
lító Vérrel és kötéllel címû dokumentumfilm-
bôl, majd dr. Fonyó Roberta, a Magyar Pol-
gári Együttmûködés Egyesület Kemenesal-
jai Csoportjának elnöke beszélgetett 1956-
ról a megemlékezés két meghívott
vendégével: Alexa Károly irodalomtörté-
nésszel, és Erdélyi János filmrendezôvel.
A két szemszögbôl megvilágított beszélge-
tés vezérfonalát a Kinek a forradalma? Kié
1956? kérdések alkották.

»REINER ANITA

1956-ra emlékezve
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Legutóbbi lapszámunkban beszámoltunk
a nemrégiben tartott részleges kataszt-
rófavédelmi gyakorlatról, melynek gya-
kori ismétlését a kôolajtárolók városhoz
közeli elhelyezkedése indokolja.

A gyakorlaton jelen volt Baráth László, az
OPAL Zrt. celldömölki telephelyének veze-
tôje is, aki az üzemanyagtároló biztonsá-
gos mûködésérôl biztosította a résztvevô-
ket, illetve újságunkon keresztül olva-
sóinkat is.
– Az Opal Zrt. celldömölki telepe egy biz-
tonságos, megbízható – korszerû techno-
lógiai, mûszaki, biztonságtechnikai, és
tûzvédelmi – felépítése következtében a
környezetére nézve minimális veszélyfor-
rást jelentô ásványolajtermék tároló és for-
galmazó telep – kezdte a tájékoztatást a
telepvezetô. A legnagyobb biztonságot itt
az a – Magyarországon rendkívül kevés he-
lyen rendelkezésre álló – automata tûzvé-
delmi rendszer jelenti, mely a tartálypark
területén esetlegesen elôforduló tûzeset

bekövetkezésekor, a tûz észlelésének pil-
lanatában elindítja az oltást, megakadályoz-
va a kiterjedt tartálytûz kialakulását. 
A legkorszerûbb technikai és technológiai kö-
vetelmények betartása mellett, amelyet az
OPAL Zrt. teljes területén biztosít, rendkívül
csekély az esélye annak, hogy egy nagyobb
tûzforrás és robbanás alakuljon ki oly mó-
don, hogy a környékén élô lakosság életét
veszélyeztetné, vagy az addig megszokott
életvitelét befolyásolná, vagy hátráltatná. 
A telep mûködése és mûködtetése a min-
dennapokban Celldömölk Város és a kör-
nyezô települések lakosaira nézve csak
annyi veszélyforrást jelent, mint pl. egy
kanna olaj vagy üzemanyag tárolása a ház-
tartásokban. Ezért úgy gondolom, hogy a
lakosság korrekt tájékoztatása nagymérték-
ben hozzájárulhat ahhoz, hogy félelemér-
zés nélkül, nyugodtan élhessenek az
egyébként „veszélyes üzem” megnevezés-
sel ellátott létesítmény környezetében –
mondta el lapunknak Baráth László. 

»TAKÁCS MÁRIA

A Kemenesaljai Egyesített Kórház Pszichiát-
riai Rehabilitációs Osztálya sport- és kultu-
rális találkozóra várta október 7-én a pszi-
chiátriai és szenvedélybetegeket. A már ha-
gyományosnak mondható rendezvényre 14
helyrôl érkeztek a résztvevôk, Gyôr-Moson-
Sopron, Vas és Zala megyékbôl.
Szerencsére az idôjárás is kedvezett a ver-
senyzôknek, így egy jó hangulatú, izgal-
makban és eredményekben gazdag napot
tudhattak maguk mögött a szervezôk és já-
tékosok egyaránt.
A vendégeket délelôtt 9 órától fogadták
az intézményben, majd Fehér László,
Celldömölk Város polgármestere köszön-
tötte a találkozó minden résztvevôjét. Be-
szédében kiemelte a közel 100 éves Pszi-
chiátriai Rehabilitációs Osztály fontosságát,

meghatározó szerepét a kórház életében.
Dr. Grósz Pál igazgató fôorvos mint házi-
gazda üdvözölte a vendégeket és megkö-
szönte a szervezôk lelkes és áldozatkész
munkáját, míg Farmasi Éva klinikai szak-
pszichológus kitért a betegek integrációs
együttnevelésének fontosságára. A kö-
szöntôk után Dr. Zalka Zsolt pszichiáter,
pszichoterapeuta kerekasztal-beszélge-
tése következett Kikbôl épült fel a
Thalassa-ház? címmel.
Fél 11 kor került sor az egyéni sport- és
ügyességi játékokra, ahol többek között
sakk, darts, lengôteke, célba dobás és asz-
talitenisz versenyszámokban mutathat-
ták meg tudásukat a betegek. Akik nem
vettek részt a versenyeken, azok a szom-
bathelyi Weöres Sándor Színház mûvészei-
nek interaktív elôadásában vehettek részt.
Az ebéd és az eredményhirdetés után Tiéd
a színpad elnevezésû könnyûzenei játék-
kal ért véget a nap.

»TAKÁCS M. TÜNDE

Az üzemanyagtárolók biztonságáról

Sport- és kulturális találkozó Intaházán

Emblematikus helyszínen, a vasútállo-
más mozdonyparkjában szervezte szo-
kásos megemlékezését október 23-án
a Kemenesaljai Trianon Társaság. Heim
Géza megnyitója után Ábrahám Ferenc,
az 56-os Szövetség celldömölki elnöke
köszöntôjében utalt a korabeli esemé-
nyek fontosságára, majd a nemzeti
összefogás szükségességére hívta fel a
figyelmet. Lechner Ferenc, az 56-os Szö-
vetség regionális elnöke a forradalom
dicsôségérôl beszélt, kiemelve, hogy az
egykori véres napok ünnepi fényessé-
gét is látnunk kell. Ábrahám Ferenchez
hasonlóan a nemzeti összefogást hang-
súlyozta, ugyanakkor utalt a szomorú
tényre is, miszerint az ’56-os forradal-
mat és szabadságharcot kiváltó igazság-
talanságok részben most is jelen van-
nak, mint ahogy az akkori hazugságok
mintegy jogfolytonosan ismétlôdnek a
forradalmat leverôk mostani utódainak
szájából. A megemlékezést a Kemenes-
magasi Citerazenekar és Népdalkör fel-
lépése színesítette. Különösen drámai
volt a Kossuth-nóta rendhagyó szöve-
ge, melyben az egykori mártírok nevét
sorolták fel. A mûsorban közremûködött
még Balogh József költô-tanár, Rozmán
László és Rozmán Kristóf versmondók
valamint Bezzeg István énekes.
A Gregorich Ferenc alkotta keresztet
megkoszorúzták az egyes pártok és tár-
sadalmi szervezetek képviselôi. Heim
Géza zárszavában megköszönte a rész-
vételt, illetve a közremûködôk fellépé-
sét. Az egykori véres, de szép ünnep-
napok zaklatott utóéletére mi sem jel-
lemzôbb, hogy – amint azt Heim Géza
jelzésébôl tudjuk – hétfôre már össze-
tépték a kicsiny nemzetiszínû zászlókat,
és mécsesek is áldozatul estek egy ok-
talan pusztításnak. Jó lenne, ha már min-
denki méltó tudna lenni a nagy elôdök-
höz, és nem kellene ilyen keserû száj-
ízzel zárni egy ünnepi tudósítást…

»RL
»FOTÓ: IFJ. ROZMÁN LÁSZLÓ

1956-RÓL A SZEMTANÚK 
HITELESSÉGÉVEL

NYÍLT NAP A HATOSZTÁLYOS 
GIMNÁZIUMBAN
A Berzsenyi Dániel Gimnázium szere-
tettel várja a hatosztályos gimnáziu-
mi képzés iránt érdeklôdô 6. osztályos
tanulókat és szüleiket a 2009. novem-
ber 14-én, szombaton 9 órakor kezdô-
dô nyílt napi programra.
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a résztvevôk egy csoportja
a megmérettetésre várva
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A Bajnai-csomag megszorító intézkedé-
sei ellen gyûjtöttek aláírásokat váro-
sunkban a FIDESZ–MPSz megyei és helyi
képviselôi október 22-én. 

Horváth Melinda, a FIDESZ helyi elnöke el-
mondta: a jelenlegi kormány megszorí-
tásai a gyerekek, a családok, a nyugdíja-
sok ellen irányul. Az a módszer, amit az
önkormányzatokon keresztül bevetnek: a
bölcsôdék, az óvodák, az általános és kö-
zépiskolák, az egészségügyi intézmé-
nyek ellehetetlenítéséhez vezet. Ennek a
kormánynak nem célja, hogy egészséges
és okos emberek éljenek ebben az or-
szágban, mi pedig azért vagyunk, hogy
egészséges és okos gyermekeink legye-
nek a jövô érdekében.

Kovács Ferenc, a 4. sz. választókörzet or-
szággyûlési képviselôje: – Az látszik, hogy
egy illegitim kormány egy olyan költség-
vetésnek álcázott megszorító csomagot
tett le az asztalra, amelyen keresztül a tár-
sadalom valamennyi rétege hátrányos
helyzetbe kerül. Nagy a probléma, ui. a
szociális ellátás teljes területét érinti: a szo-
ciális otthonokban lakók normatíváit, a
gyermekvédelmi ellátásban részesülô
gyerekek normatíváit csökkentik, de meg-
nyirbálják a gyermekélelmezésre fordítha-
tó összegek kereteit is, és kevesebb lesz
az önkormányzatoknak juttatott normatív
támogatások összege is. Az önkormány-
zatok tehát nem tudják pótolni a kiesô
pénzeket a fenntartott intézményekben,
amelyeket eddig is nehéz volt elôterem-

teni. Olyan helyzet fog elôállni, amelyben
nehéz lesz fenntartani egészségügyi, ok-
tatási intézményeinket egyaránt. Család-
ellenes intézkedés ez, olyan, amely az élet
ellen hat, mi ezért vagyunk itt, hogy til-
takozzunk ez ellen.
Nagy Katalin, a FIDESZ ifjúsági tagozatának
Vas megye 4. sz. választókerületi csoport-
jának alelnöke: – Szerintünk ez a döntés az
önkormányzati szolgáltatások színvonalát
jelentôsen csökkentené – visszaesést ered-
ményezne az oktatásban. Az általános és
középfokú oktatásra gondolunk elsôsorban,
de a felsôfokú oktatásra is kihat, hiszen ed-
dig a Bursa Hungaricán keresztül számos
önkormányzat segítette a felsôoktatásban
résztvevô hallgatókat.

»LA

T I L T A K O Z Á S  A  B A J N A I - C S O M A G  E L L E N

Több fontos kérdésben döntöttek Keme-
nesalja polgármesterei illetve képviselôik
október 14-én délután az összevont Tár-
sulási Tanácsüléseken, melyeket Fehér
László elnök vezetett. Elôször a Keme-
nesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intéz-
ményfenntartó Társulás Társulási Taná-
csa megalakuló ülésére került sor, ahol
elnökhelyettesnek Keresztes Istvánt, Já-
nosháza Község polgármesterét válasz-
tották meg. Ezután a Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzat elfogadására került sor,
majd megállapodás született Mersevát,
Mesteri, Köcsk és Kemeneskápolna köz-
ségek önkormányzataival a védônôi
feladatok ellátására. A Tanács döntött a
feladatok elvégzéséért járó, a községek
részérôl fizetendô támogatások mérté-
kérôl is. Utolsó napirendi pontként a Ke-
menesaljai Szociális és Gyermekjóléti In-
tézményfenntartó Társulás Társulási ta-
nácsa hozzájárult, hogy a fenntartásában
mûködô Népjóléti Szolgálat jelzôrendsze-
res házi segítségnyújtást, mint szociális
alapfeladatot ellássa az azt igénylô tele-

püléseken, pályázati úton elnyert támo-
gatásból.
A Celldömölk és Környéke Közoktatási In-
tézményfenntartó Társulás Társulási Ta-
nácsa megvitatta a csoport-, és osztály-
létszámok túllépésének engedélyezé-
sét a város alapfokú közoktatási intézmé-
nyeiben. Eszerint a Társulási Tanács (14
település) fenntartásában mûködô Cell-
dömölki Városi Általános Iskola és Egy-
séges Pedagógiai Szakszolgálat napközis
csoport- és osztálylétszámokban 1-4 fô-
vel lépheti túl a törvényben elôírtakat.
A szintén a fenntartásában mûködô Vá-
rosi Óvoda (6 település) Vörösmarty ut-
cai Tagóvodájában csoportonként egy fô
túllépést engedélyeztek.
Végül a Celldömölki Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Társulása Társu-
lási Tanácsa ülésére került sor. Elsô na-
pirendi pontként Kovács József rendôrka-
pitány kért szót, s kistérségi közbizton-
sági fórum keretében alapítvány
létrehozására tett javaslatot, melyet a je-
lenlévôk el is fogadtak. Az alapítvány a

városunkban és a kistérségben mûködô
közbiztonsági szervezetek munkáját se-
gítené a közeljövôben. Ezután az elsô fél-
éves gazdálkodásról hallhattak beszámo-
lót, majd megszavazták a 2009. év pén-
zügyi tervének módosítását. A Kistérsé-
gi Társulási Tanács Alapító Okiratának és
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
felülvizsgálatáról is döntöttek a telepü-
lések vezetôi. Hosszas vita bontakozott
ki a Cell-Oxy-Med Kft. kérésével kapcso-
latban, miszerint a községek vezetôi az
orvosi ügyeletre szánt óradíj megemelé-
sét, vagy egy gépkocsi bérlését tegyék
lehetôvé. Végül is az utóbbi mellett tet-
ték le voksukat a polgármesterek. Vége-
zetül személyi kérdésben is döntés szü-
letett. Így a Kistérségi Munkaszervezet új
vezetôje Mayer Noémi lett, aki eddig a
pénzügyi vezetôi posztot töltötte be a
szervezetnél. A következô Társulási Ta-
nácsülésre elôreláthatólag december-
ben kerül majd sor.

»TAKÁCS M. TÜNDE

Üléseztek Kemenesalja polgármesterei

Kovács Ferenc, Vas Megye Közgyûlésének
elnöke, Fehér László, Celldömölk Város pol-
gármestere és Söptei Józsefné, Celldömölk
Város alpolgármestere október 31-én ha-
lottak napja alkalmából megkoszorúzta dr.
Gömbös Ferenc országgyûlési képviselô, dr.
Gosztonyi János miniszteri biztos, Tima Lász-

ló alpolgármester, valamint Alsóságon
Varga László Csaba alpolgármester, rész-
önkormányzat-vezetô sírját. Mécsesgyúj-
tással adóztak a Celldömölkrôl elszárma-
zottak, de nem hazai földben nyugvó ha-
lottak emlékének is.

»LA

Fôhajtás a halottak elôtt
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2009. október 14-én ünnepelték a Répce-
lak és Vidéke Takarékszövetkezet celldö-
mölki kirendeltségei 20 éves fennállásukat
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtárban. A jubileumi ünnepségen je-
len volt Dr. Németh Kálmán, Répcelak pol-
gármestere, Söptei Józsefné, Celldömölk al-
polgármestere, Varga Jenô, Répcelak alpol-
gármestere, Molnár Árpád, a Répcelak és
Vidéke Takarékszövetkezet elnök-ügyveze-
tôje, Hozbor Imréné, a Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet ügyvezetô igazgatója.

Elsôként Molnár Árpád, a takarékszövetke-
zet elnök-ügyvezetôje köszöntötte az egy-
begyûlteket, és emlékezett meg a kezdetek-
rôl: a 19–20. század fordulóján Kiscellben,
Nemesdömölkön és Pórdömölkön létesíte-
nek hitelszövetkezeteket, a környéken Ke-
menesszentpéteren, Kemenesmagasiban,
Szergényben és Vönöckön ezidôtájt már
jegyezték ôket. Jóval késôbb, a múlt század
közepén megújult formában elôször a János-
háza és Vidéke Takarékszövetkezet, húsz éve
pedig két fiókkal (egy Celldömölk központjá-
ban, a másik Alsóságon) a Répcelak és Vidé-
ke Takarékszövetkezet van jelen városunkban. 
A régi, hagyományos termékek jól meg-

férnek a modern kor igényeit kielégíteni
kívánó korszerû szolgáltatásokkal. Utóbbiak
közé sorolható többek között a Gazdahi-
tel – Gazdakártya, forrásmegelôzô hitel a
Leader-programban résztvevôk számára,
a webházibank, a bankkártyás szolgálta-
tások. Molnár Árpád elmondta, büszke ar-
ra, hogy három bankjegykiadó automatá-
juk közül az egyik itt, Celldömölkön üze-
melhet, továbbá arra is, hogy a Széchenyi-
hitelek felét itt igényelték, minden hetedik
bankkártya-használójukat a városban jegy-
zik és minden negyedik webházibank-
szolgáltatást igénybe vevôt a celldömöl-
ki fiók valamelyikében tartják nyilván.

Fontos számukra, hogy mindig legyen mit kí-
nálniuk, legyen kellôen felkészült a szolgál-
tatást nyújtó, és az új szolgáltatásokhoz le-
gyen meg az infrastrukturális háttér is. 
Ahogy korábban, ma is ügyelnek arra, hogy
ne csak banki szolgáltatásokat végezze-
nek, de részesei legyenek a közösségi élet-
nek is: ennek egyik szép példája, amikor az
egy- és kétforintosok kivonásra kerültek, a
Kemenesalja Egyesített Kórház megsegíté-
sére ajánlották fel az összegyûlt pénzt.
Molnár Árpád után Söptei Józsefné, Celldö-
mölk alpolgármestere köszöntötte a húsz
éves jubileumát ünneplô pénzintézetet. Sok
kis- és középvállalkozás alakult az elmúlt húsz
évben. Ezeknek a vállalkozásoknak fontos a
biztonságérzet – a takarékszövetkezet a
100% magyar tulajdoni hányaddal képes biz-
tonságot nyújtani. Éppen ezért veszi igény-
be sok kisvállalkozó a vidék pénzintézetének
szolgáltatásait városunkban is. 
Az ünnepi mûsort a Soltis Lajos Színház tag-
jainak játéka, az Ádám Jenô Zeneiskola taná-
rai és egykori növendékeinek elôadása, va-
lamint Peltzer Géza és Horváth Maggie fran-
cia sanzonjai, magyar dalai és a 30-as éveket
idézô jazz-zenéje tette hangulatossá.

»LA

molnár árpád, a répcelak és vidéke 
takarékszövetkezet elnök-ügyvezetôje

A pénzügyi viharoktól védve

1874-ben egy 25 napos tanácskozás
végeredményeként október 9-én jelen-
tették be az Általános Postaegyesület
(General Postal Union) megalapítását.
A maratoni konferencián a Magyar Pos-
ta is képviseltette magát. Alapításakor 22
nemzet postája csatlakozott az egyesü-
lethez, ma már 191 tagországa van az
1947 óta az ENSZ szakosított intézménye-
ként mûködô, berni székhelyû szervezet-
nek. Az egyesület megalapításának tisz-
teletére október 9. lett a posta világnap-
ja. Ebbôl az alkalomból a tagállamokhoz
hasonlóan Magyarországon is szakmai
elismeréseket adnak át a kiemelkedô tel-
jesítményt nyújtó postásoknak. 

„Nem tudom, hogy mostanába/Mért üres
a postaláda. 
Megy az ember oskolába./Belekukkant,
belenéz: 
Se képeslap, se levél./Postás bácsi, mond-
ja, drága, 
Hol csatangol mostanába?” – Varró Dániel
sorai is elhangzottak azon az október 9-i
napon, melyen a posta világnapját ünne-
pelte a Nyugat-Magyarországi Postaigaz-

gatóság a Celldömölki 1. sz. posta díszter-
mében. Az ünnepi mûsort a helyi Soltis La-
jos Színház színészei szolgáltatták.
Gulyás Ernô, területi postaigazgató beszélt
a Magyar Posta jelenlegi helyzetérôl, a gaz-
dasági válság okozta változásokról, arról,
hogy a 180 milliárd forintos éves bevétel
várhatóan 5 milliárddal csökkenni fog,
hiszen kevesebb csekket adnak fel, keve-
sebb a mobiltelefon-elôfizetô, csökkent a
gépkocsi-vásárlás, és bizony kisebb a le-
vélforgalom is. Megnyugtatta a jelenlévô-
ket, hogy ez a csökkenés létszámleépítés-
sel nem jár. És beszélt az újításokról: a mo-
bilposta-programról, a postapartner-prog-
ramról, a korszerû viszonyoknak megfelelni

kívánó ún. „nyitott pult”-rendszerrôl, és a
posta liberalizálásáról, mely szerint az
50 g alatti levélküldemények is kikerülné-
nek a posta monopóliuma alól.
Ezután az igazgató a 25, 30, 35, 40 éve dol-
gozóknak adott át hûségjutalmat.      

A Magyar Rákellenes Liga Celldö-
mölki Alapszervezetének követ-
kezô összejövetele november 17-
én (kedden) 17 órakor kerül meg-
rendezésre. Meghívott elôadó: Dr.
Schrott Olga háziorvos. Helyszín:
Celldömölk, Népjóléti Szolgálat,
Szalóky S. u. 3. 

A Celldömölki Családokért Alapít-
vány ezúton szeretné megköszönni
az adózóknak, hogy személyi jöve-
delemadójuk 1%-át részükre felaján-
lották. A 2008. évben kapott össze-
get, 203.767 Ft-ot, gyermek és idôs
emberek közösségi rendezvényeire
fordítják. Adószám: 18889095-1-18

Postai világnapot ünnepeltek
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» Mikor a beszélgetés idôpontját egyez-
tettük elmesélted, hogy a „vasas” szakmá-
ból elég volt egy nyílt nap, amire édes-
anyád elvitt. Mikor dôlt el végleg, hogy fá-
val szeretnél foglalkozni?
– Mindig is szerettem bütykölni, szerelni.
Gyerekkoromban a szerelés abban merült
ki, hogy dolgokat szétszedtem, az összera-
kás néha már macerásabb volt… vagy si-
került, vagy nem. Mikor iskolát választot-
tam, akkor hál’ istennek nem indult a ház-
tartásigép-szerelô szakma, és így kizárásos
alapon maradt az asztalos képzés, itt, a celli
ipari iskolában. A fával való bánás mindig
közel állt hozzám. Apám is otthon (Vönöc-
kön) úgymond parasztember volt, aki min-
dent, amire szüksége volt, szerszámnyele-
ket, ezt-azt mindig megcsinálta. Én is fa-
ragtam gyermekkoromban, késem mindig
volt. Tudatosan itt, az ipari iskolában tanul-
tam a szakmát, illetve másodiktól már jár-
tam Németh Gyula fafaragó szakkörébe. Ott
is egy évig csak csináltam, csináltam a dol-
gaimat, és semmim nem készült el. Bele-
kaptam ebbe is, abba is, amabba is, és kel-
lett az egy év, mire kiforrotta magát úgy
a dolog, hogy elkészültek a tárgyak, sôt
egyre jobban tetszett, amit csinálok. 
» Tudom, hogy te is kapcsolatba kerültél a
Velemi stúdió tagjaival. Hogyan kezdôdött?
– Engem Gyula vitt el egy nyári táborba,
1982-ben. Tizenévesen, mint „Tibike” ke-
rültem oda közéjük, és most kaptam meg,
közvetve egy velemi barátomtól, hogy öreg
vagyok. Ez úgy volt, hogy Harasztovics Ro-
bi, aki a nagyobbik lányomnak udvarol, el-
vitte ôt Velembe. Én nem tudtam velük
menni, mert dolgom volt. És ekkor kérdez-
te tôlük Joó Laci barátom, hogy: – Hát az
Öreget hol hagytátok? Hát így lettem a Ti-
bikébôl Öreg!
» Kiket emlegetnél még szívesen a vele-
mi alkotói közösségbôl? 
– Németh Gyuszi és Joó Laci mellett a
„Palatkásokat”, a Palatkás Józsi bácsit. Mi-
kor odakerültem, a kezemen meg se tud-
tam számolni a „Feri bácsikat”. Sajnos most
már sokan nem élnek közülük, de emlékü-
ket ôrzi a Faragóház mögött egy emlékosz-
lop, és most már azon kell gondolkodnunk,
hogy a többi név hova fér majd el…

» Az emlékekrôl térjünk a közelebbi jelen-
re! Mikor dôlt el nálad, hogy te nem
szokványos asztalosként fogsz dolgozni? 
– A szakmunkásképzô után asztalosként
dolgoztam a KERIPAR-ban. Már akkor is az
volt a dolgom, hogy a szocialista rendszer-
ben a vendégeknek ajándéktárgyakat,
dísztárgyakat faragjak. Ezt pár évig folytat-
tam, és mellette esti iskolában gimnáziu-
mi érettségi vizsgát tettem. Ezt követôen
elvittek katonának, majd amikor leszerel-
tem, megnôsültem. A KERIPAR-ban jó dol-
gom volt, de pénzem nem nagyon, ezért
egy fizetôképesebb munkahely után kellett
nézni. Így kerültem a Magyar Postához, ahol
postai berendezéseket készítettünk. Jó és
változatos munkahely volt, öt évig dolgoz-
tam ott. Mellette már a mûhelyem elké-
szült, itthon dolgozgattam, és válaszút
elé kerültem: melyik a fontosabb, az ittho-
ni munka és a család közelsége, vagy a ko-
rábbiak? A család mindennél fontosabb, így
a munkahelyemet adtam fel. És nem bán-
tam meg, mert hál’ istennek munkám min-
dig van, és a családomat is el tudom be-
lôle tartani. 
» Számos alkotásodat láttam élôben,
vagy fotón. Sok helyre láttam megfarag-
va régi-új címerünket, a koronás címert.
Ennyire fontos számodra a magyarságtu-
dat, a nemzeti jelleghez való kötôdés?
– Igen, fontos a magyarságtudat. Fontos,
hogy magyarok vagyunk, és büszkének kell
lennünk rá. 
» A díszítô elemeid is erre utalnak, tradi-
cionálisak. A klasszikus magyar elemeket
alkalmazod. 
– Ez így igaz. Tudatosan kerestem ezeket.
Ami fellelhetô könyv volt, azokat vagy
megvettem, vagy kölcsönöztem. Jártam a
múzeumokat, nézegettem a tárgyakat, és
amit láttam, azokból egy kicsit mindig
megtartottam magamnak. Tudatosan,
vagy tudattalanul, de a sok gyönyörû
tárgyból született egy minta, született egy
gondolat, ami késôbb rákerült egy bútor-
ra, kapura. 
» A Népmûvészet Ifjú Mestere vagy. Mi-
kor nyerted és milyen alkotásokkal a címet? 
– 1986-ban kaptam az Ifjú Mester címet.
Tükör a népmûvészetben címmel pályáz-

tam annak idején. Tükörkereteket, borot-
válkozó tükröt faragtam és mindent, ami
a tükörrel kapcsolatos volt a népmûvészet-
ben, azt, amit régen a pásztoremberek
használtak. 
» Mit éreztél akkor, mikor megkaptad a cí-
met, hisz ez egy nagyon nagy dolog? Na-
gyon fiatal voltál még ekkor. 
– Nagyon jó érzés volt, és én megelôlege-
zett bizalomnak fogtam fel, aminek azóta
is igyekszem megfelelni. Ennek megfele-
lôen próbálok fiatal is és mester is marad-
ni. Próbálom azt megvalósítani, hogy ha a
munkám nekem tetszik, akkor az olyan le-
gyen, hogy másnak is tessen. 
» Min dolgozol most, illetve tervezel-e
újabb köztéri alkotást, emlékmûvet?
– Most egy konyhabútort készítek Celldö-
mölkre, de van megrendelésem egy ka-
pura, egy lépcsôre is, mindenre, ami fá-
ból van. Emlékmû-megrendelésem most
nincs, inkább csak magamnak ígérgetem
azt, hogy itt az utcánkban található keresz-
tet, aminek eléggé beteg a fa része,
majd felújítom, illetve újra cserélem. Per-
sze az idôhiány miatt ez mindig tolódik,
de biztos vagyok benne, hogy egyszer
majd megcsinálom. 
» Az elköszönés perceiben még megkér-
deztem Dénes Tibort, van-e még valami,
amit elmondana.
– Mikor reggel kijövök a mûhelybe, a fe-
leségemnek nem azt mondom, hogy me-
gyek dolgozni, hanem azt, hogy megyek
játszani. Szívesen vagyok a mûhelyben. Ka-
rácsonykor és húsvétkor nem jövök ki, de
a másnapjukon már kijövök, még ha nem
is dolgozom. 

»KÉP ÉS SZÖVEG:
ROZMÁN LÁSZLÓ
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„Próbálok fiatal is és mester is maradni…”
» B E S Z É L G E T É S  D É N E S  T I B O R  F A F A R A G Ó V A L

Dénes Tibor halk szavú ember. Keveset beszél, és mint az elôzôekben megkérde-
zett fafaragók, ô is inkább a mûhelyében érzi jól magát. Keze nyomával több he-
lyen is találkozunk városunkban. Elég néhány emblematikus alkotást említenünk.
A Honfoglalás 1100 éves évfordulójára készült emlékmûvet a Hunyadi út végén, és
a feszületet, mely az út jobb oldalán fogadja az izsákfai faluvégen a Celldömölk fe-
lôl érkezôket. A beszélgetést fotózással kezdtük a kapuban, majd a Dénes Tibor mun-
káit bemutató album lapozgatásával folytattuk a mûhelyben. Ez már bôven adott
inspirációt a kezdéshez. 
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Az Pannónia Ring az idén 13. alkalommal
adott otthont a megye általános iskoláiból
érkezett sportolóknak a Batthyány Kupán va-
ló megmérettetésre, mely emlékezés és
tisztelgés is egyben az aradi vértanúk
elôtt. A rendezvényt az idén is nagy érdek-
lôdés kísérte. Több mint 26 iskolából közel
1000 tanuló részvétele mellett zajlottak a
változatos versenyek. A közelebbi iskolák-
ból „bemelegítésként” gyalog vagy kerék-
párral érkeztek a helyszínre a diákok. Az ün-
nepi köszöntô beszédek után az egyik fô
szervezô, az ostffyasszonyfai általános isko-
la tanulóinak mûsora következett. A nemes
vetélkedés a görkorcsolya-versenyekkel
kezdôdött, majd a kerékpárosok versenye
után a futók vették birtokba az aszfaltot.
Azok a gyerekek sem unatkoztak, akik nem
versenyeztek. Ôk sportági bemutatót néz-
hettek meg, illetve ügyességi és játékos
sportvetélkedôkön vehettek részt. A Cell-
dömölki és a Vas Megyei Rendôrkapitány-

ság Balesetmegelôzési Bizottsága KRESZ-
versenyeket bonyolított le a sportnapon,
amelyen nagyon sok tanuló részt vett.
A legeredményesebbek értékes tárgyjutal-
makat és érmét, míg a dobogóról lemarad-
tak szintén tárgyjutalmat és édességet kap-
tak. A jó hangulatú, eredményes és emlé-
kezetes rendezvényt Kovács Ferenc, a Me-
gyei Közgyûlés elnöke is megtisztelte
jelenlétével.
A VERSENY CELLDÖMÖLKI EREDMÉNYEI:
FUTÁS
3–4. o. 5. hely: Horváth László, Celldömölk, 
Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskola 
7–8. o. 5. hely: Könczöl Boldizsár, Celldömölk,
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola
KERÉKPÁR
3–4. o. 6. hely: Szabó Benedek, Celldömölk, 
Városi Általános Iskola
GÖRKORCSOLYA
1–4. o. 6. hely: Bárdossy Cintia, Celldömölk, 
Városi Általános Iskola

Az iskoláskorú gyermekek átlagban 5–8
órát töltenek az iskolában naponta. Számuk-
ra nem mindegy, hogy a fárasztó tanórák
után milyen formában tudják az ott megszer-
zett tudásukat elmélyíteni, illetve az iskola
által nyújtott lehetôségeket kihasználni.
A 2009/2010-es tanévben is mindenki új öt-
letekkel, várakozásokkal van tele a Celldömöl-
ki Városi Általános Iskola és Egységes Peda-
gógiai Szakszolgálatban. A napközi szolgálta-
tó jellegét szeretnék erôsíteni évrôl évre,
amely a szülôk és a gyermekek igényeire épül.
A napközi több formában várja a gyerekeket.
Étkezés tekintetében a menzától a teljes el-
látásig többféle variációból választhatnak.
A tanulmányi munka tekintetében a fejlesz-
tô foglalkozások és szaktárgyi korrepetálások
segítik a tanulók iskolai elômenetelét. Szaba-
didôben manuális, kulturális, és sportfoglalko-
zások közül lehet választani. A foglalkozások
során felmerült eszközhiányt a pedagógusok
kreativitásukkal és módszertani felkészültsé-
gükkel hidalják át. A tanévben többször kihasz-
nálják majd a vetélkedôk, versenyek közös-
ség- és jellemformáló hatását. 
Hamarosan elkezdôdik az iskola felújítása,
mellyel párhuzamosan a szakmai munka is
új tartalmakkal fog bôvülni, melynek egyik
része lesz a pedagógusok több irányú tovább-
képzése. Ôk a tanultakat a napi munkában
fogják majd hasznosítani, melynek egyik ho-
zadéka a még több, még érdekesebb és job-
ban szervezett programok szervezése lesz a
napközis gyermekek számára.

»TAKÁCS M. TÜNDE

VÁLTOZATOS NAPKÖZIS 
FOGLALKOZÁSOK

M E G Y E I  D I Á K S P O R T - N A P
O S T F F Y A S S Z O N Y F Á N

A Berzsenyi Dániel Gimnázium idén is
megrendezte az új diákok avatását.
A szervezés és felkészülés már egy hó-
napja elkezdôdött. A bál idôpontját ok-
tóber 9-re tûzték ki.
Ezen a napon nagy sürgés-forgás volt az is-
kolában. A kisebb gólyák nagyon izgultak,
mert nem tudták, hogy mi vár rájuk dél-
után. Az idei gólyabál is nagyszerûen sike-
rült. Elôször volt a gólyák mûsora, amit
azután a „szivatás”, végül az avatás köve-
tett. Az új diákok mókás mûsorokkal aján-
dékoztak meg bennünket. Zenés produk-
ciók, énekek, táncok követték egymást.
Ezután jöttek a próbatételek, amin az
újoncoknak át kellett esniük. Szerencsére
a gólyák nem futamodtak meg. Sok vicces
feladatot kellett megoldaniuk. Volt lufibo-
rotválás, tanárfelismerô-verseny, nyelvtö-
rôk, karaoke, kismotorverseny, természe-

tesen lábbal hajtva… A hetedikesek tûn-
tek a legbátrabbaknak, már nem látszott
rajtuk a délelôtti izgalom. Míg az áldoza-
tok sorra estek-keltek a színpadon, vagy
verseket faragtak lehetetlen szavakból, ad-
dig sokan más fárasztó feladatra kénysze-
rültek. Voltak, akik friss levegôt hordtak be
a fülledt színházterembe (bôröndökben),
valaki ötpercenként közölte a pontos idôt
egy nyelvtörô mondókával kiegészítve.
Közben néhány lány folyamatosan próbál-
ta feltakarítani a poros, lisztes, tojásos pad-
lót, természetesen megfelelô felszere-
léssel és takarító jelmezben. Elsôre lehe-
tetlen vállalkozásnak tûnt, hogy mûanyag
villával, kézzel a tojásfehérjébôl kemény
habot lehet keverni, de volt, akinek ez is
sikerült!
Az est fénypontjaként az új tanárnô egy
kedves, nyári dalt énekelt el, miközben a

jelvényüket nem találó gólyáknak kellett
háttértáncosként közremûködni. Ez a pro-
dukció aratatta a legnagyobb sikert, amiért
a tanárnô vastapsot kapott. A közönség so-
raiban felhôtlen jókedv uralkodott. A 11.
évfolyam remekül helyt állt a szervezés-
ben, a mûsorvezetôik pedig nagyon talp-
raesettek voltak.
A bál gólyaesküvel zárult, és így a gólyák-
ból igazi berzsenyis diákok váltak. Jövôre
is szeretettel várjuk az újoncokat!

8. H. OSZTÁLY

Gólyabál a gimnáziumban

»  F E L H Í V Á S
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár 2009. december 12-én és 13-án
(szombat, vasárnap) Adventi meglepetések vásárát szervez az intézmény elô-
csarnokában. Várják mindazoknak a kézmûveseknek, szervezeteknek és vállal-
kozóknak a jelentkezését, akik karácsonyi termékeiket szeretnék bemutatni és
árusítani. A vásár ideje alatt ünnepi programokon vehetnek részt az érdeklôdôk.
A rendezvényrôl bôvebb információ kérhetô, valamint a vásárra jelentkezni a
95/779-302-es telefonszámon lehet Lónainé Kondics Zsuzsanna szervezônél. 

I S K O L Á I N K  É L E T É B Ô L «  
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Barangolások a Felvidéken címmel nyílt
kiállítás Thaler Tamás fotómûvész felvé-
teleibôl október 22-én a mûvelôdési köz-
pont galériáján.  A tárlatmegnyitón Pálné
Horváth Mária intézményvezetô köszön-
tôje után az Ádám Jenô Zeneiskola Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény növen-
dékei mûködtek közre. A Felvidéket több
aspektusból megörökítô fotógyûjteményt
Falusiné Magyar Csilla, a polgármesteri hi-
vatal mûvelôdési szakreferense ajánlotta
a megjelentek figyelmébe.
Kiállításmegnyitó beszédében a fotózás
mûvészetté válásához szükséges sajátos lá-
tásmódot emelte ki: „A fotó is, mint min-
den vizuális mûvészet, alakítja a látásun-
kat. E kiállítás képei egy tájegység, a Fel-
vidék csodálatos településeit, várait, temp-
lomait mutatják be. Azt adják vissza, ami
lenyûgöz, csodálattal tölt el bennünket.
Megnyugtatják a lelkünket, hiszen a várak
a biztonságot, a védelmet, a templomok
a békét, a hitet adják. Az ember tudását,
tehetségét sugározzák ezek a több száz
éves építmények.” 
Thaler Tamás sokrétû tevékenységéhez a
fotózáson kívül kiadói munkássága is hoz-

zátartozik, melyet klasszikus zenei CD-k,
oratóriumok, orgona-hangfelvételek, zene-
kari, énekkari és népzenei kiadványok
jeleznek. Könyvein keresztül pedig megis-
merhetjük a Kárpát-medence tájait, váro-
sait, falvait és ezek építészetét. A Felvidé-
ket, az erdélyi szász erôdtemplomokat, a
Szepesség kincseit, a Felsô-Tiszavidék kö-
zépkori templomait. A könyvek fotói az épí-
tészet mellett a festészet és szobrászat
mestermûveit is feltárják elôttünk, egy-egy
templom belsô terét is megmutatva.
Thaler Tamás Felvidéket bemutató fotói no-
vember 17-ig tekinthetôk meg a mûvelô-
dési központ galériáján.

»REINER ANITA

Felvidéki barangolások

A végzetes szerelem játéka
Ismét premiertôl volt hangos a Soltis Lajos
Színház háza tája. Ezúttal Katona Imre
rendezô irányítása mellett Josef és Karel
Čapek mûvét, A végzetes szerelem játékát
vitték színre a társulat tagjai. A 16. század
közepén Itáliában kialakult, jelentésében
rögtönzött színjátéknak megfelelô
commedia dell’arte hagyományaiból
merítô, a színpad és a valóság törvényeit
egymásban felmutató elôadásról kérdeztük
a rendezôt.

» Milyen indíttatásból vitte színre a Čapek-
testvérek darabját?
– A színház apológiája, megdicsôülése ez a
színdarab, és éppen idôszerû volt, hogy a
Soltis színház társulata találkozzék ezzel a
mûvel. Nagy kihívás volt, hiszen nehéz
darab. A tradícionális színháztörténeti stílusok
egyik legértékesebbjét, a commedia dell’artét
kellett tudni kitûnô szinten játszani, hiszen
ebben a mûfajban a társulat fix típusai
lépnek színpadra, akik között az elôadás
folyamán a saját életük drámája zajlik. Igazi
merészség és felkészültség, valamint kitûnô
színészek kellettek a megvalósításhoz. Én egy
nagyszerû társulatot találtam itt ehhez, és
külön szerencsés, hogy közösen találkoztunk
ezzel a mûvel.

» Mennyi idôt vett igénybe a színpadra
állítás, a felkészülés?
– Amennyire valóban szükség is volt. Két és
fél hónapig dolgoztunk rajta nagyon
intenzíven. Több részletben sikerült elôre
lépni, de az elsô egy hét után már összpróbát
tartottunk, tehát el tudtuk játszani ezt a
komédiát megállás nélkül, elejétôl végig.
Utána még majdnem teljes két és fél havi
munka volt. Újra kezdtük, újabb réteget,
problematikát vetettünk be, improvizációkat
kezdtünk, tehát egy igazi, komoly mun-
kafolyamat volt.
» Mi a darab üzenete a nézô számára?
– Van két erényes szereplôje a darabnak. Egy
lírai alkatú érzelmes ember, és egy hôs, aki
küzdeni is tud. Rajtuk kívül van egy
szélhámos, akit már az elején ki akarnak
közösíteni az uzsorás öregasszonnyal együtt.
Az általuk képviselt rossztól a két erényes
szereplô el akar különülni, ami nem sikerül,
így a bonyodalmak során a rossz kerekedik
felül, és gyôzedelmeskedik. A darab tehát azt
üzeni, hogy a rossz ugyan körülvesz
bennünket, és nem különíthetjük el tôle
magunkat, de tudnunk kell szembeszállni
vele, és védekezni ellene. Egyszóval,
éberségre int ez a mû.

»RA

• 2009. november 11. (szerda) 18.00
óra – „Tamással….. a gejzírek birodal-
mában…” Szomju Tamás vetítéssel
egybekötött elôadása Izlandról. Hely-
szín: KMKK elôadóterem.
• 2009. november 14. szombat 10.00
óra – A Kemenesaljai Baráti Kör köz-
gyûlése. Helyszín: KMKK galéria.
• 2009. november 14. szombat 14.00
óra – A celldömölki gimnáziumi ok-
tatás kezdetei elôtt tisztelgô emlék-
tábla avatása. Helyszín: Celldömölk,
József A. utca.
• 2009. november 14. (szombat) 16.00
óra – Arab Teaház – hastáncosok be-
mutatkozása, teakóstolás, vízipipázás,
arab diszkó. Belépôjegy csak elôvé-
telben: 500 Ft/fô. Helyszín: KMKK
elôcsarnoka.
• 2009. november 17-ig látogatható
Thaler Tamás fotómûvész Felvidék cí-
mû kiállítása
• 2009. november 20. (péntek) 10.00
óra – Mesék a Broca utcából – bábos,
tárgyanimációs élôjáték Pierre Gripari
meséi nyomán a gyôri Vaskakas
Bábszínház elôadásában. Belépô-
jegy: 700 Ft.
• 2009. november 25. (szerdán) 17.00
órakor – Az allergiás betegségek
megelôzése és kezelése címmel Pe-
resztegi Sándor elôadása. Helyszín:
KMKK elôadóterem. 
• 2009. november 28-án (szombaton)
18.00 órakor – Operett az egész vi-
lág címmel Gosztola Dorina és Turi
Gábor operett és musical-estje. Hely-
szín: KMKK elôcsarnoka. Belépôjegy
ára: 600 Ft (az ár tartalmazza az est
során elfogyasztott capuccino, tea,
vagy forralt bor árát is).

F E L H Í V Á S !

A Kemenesaljai Baráti Kör 2009. no-
vember 14-én (szombaton) 14.00
órakor emléktáblát avat a Szent Be-
nedek Katolikus Általános Iskola
épületén. Az ünnepség tisztelgés
az 1947–58 között a József Attila ut-
cában mûködô Gábor Áron Gimná-
zium tanárai és diákjai emléke elôtt. 
A szervezôk tisztelettel hívják és
várják az érdeklôdôket – a celldömöl-
ki gimnáziumi oktatás nyugdíjas és
aktív tanárait, valamint az öreg és if-
jú diákságot – vegyenek részt az em-
léktábla avatásán. 
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Volt honnan és van tehát hova fejlôdnie
Celldömölknek. Az elmúlt harminc évet a
fejlesztés külsô és belsô körülményeinek
alakulása szempontjából három idôszakra
osztanám. Az elsô idôszak 1979-tôl 1990-ig
tartott, azaz a várossá avatástól a helyi ön-
kormányzat megalakulásáig, a második
korszak 1990-tôl 2004-ig, azaz az Európai
Unióhoz történt csatlakozásig, a harmadik
korszak pedig értelemszerûen attól az
idôponttól a napjainkig tartó idôszak.
Rossz szokás, hogy az adott idôszakban él-
ve – visszafelé tekintve – lekicsinyeljük az
elôzô idôszak eredményeit. Minden rossz,
ami a szocializmusban történt, minden
rossz, ami az elôzô önkormányzati ciklus-

ban, ciklusokban történt, alvó város stb. pro
és kontra felesleges egymásnak feszülé-
sek. Megpróbálok ezeken kívül maradni, hi-
szen nem érthetek vele egyet, mert az
adott kor történéseit az adott kor lehetô-
ségeinek, körülményeinek ismeretében
szabadna csak megítélni. A terjedelem ad-
ta korlátok miatt sok mindent elnagyolva,
csak a nagyobb íveket tudom a továbbiak-
ban felidézni.
Az elsô idôszakban a külsô és belsô körül-
mények finoman szólva sem voltak ideá-
lisak a településfejlesztéshez. A szocialis-
ta gazdaságpolitika felemésztette minden
tartalékát, a települések ugyan látszólag
önállóan gazdálkodtak és döntöttek, de a
valóságban nem. A településeknek nem
volt vagyona – minden állami tulajdont ké-
pezett – így fejlôdésük az állami döntések-
tôl függött, aminek a döntéshozatali rend-
szere inkább zajlott a kulisszák mögött és
a pártbizottságokon, semmint a választott
tanácsok ülésein és apparátusában. A ta-
nácsülések (a mai létszám többszöröse ta-
nácstagi létszámmal) szerepe formális
volt a nagy kérdések tekintetében, így a
helyi demokrácia intézménye lényegében
arra korlátozódott, hogy az infrastruktúra
valamely elemének lakossági (sokszor) jo-
gos kritikáját tolmácsolták felfelé, egészen
az ülésen résztvevô messzirôl jött fontos
elvtársig. Az államilag leosztott keretek

mellett gyakorlatilag nem létezett a célt ön-
állóan eldönthetô és benyújtható pályáza-
ti rendszer, a fejlesztési kérdések sorsa jó-
részt a kapcsolati tôke milyenségén mú-
lott. Meggyôzôdésem, hogy Celldömölk ak-
kori vezetôinek sikerült mindezek ellenére
sok fontos és jó, mai szóhasználattal élve
projektet végrehajtaniuk. Kezdve a humán
infrastruktúra ma is használt elemeinek fel-
sorolásával: felújított és ma is erre a cél-
ra használt épületbe került például a ze-
neiskola, a szakorvosi rendelôintézet. Tel-
jesen új iskolát kapott a szakképzés és ve-
le együtt sportcsarnokot a város, ma is
emlékszem, milyen vezetôi ügyeskedése-
ket kívánt meg az, hogy ne csak egy szimp-
la tornaterem épüljön, hanem annál ma-
gasabb színvonalú. Hasonló, de talán még
összetettebb politizálást követelt meg a
gázhálózat kiépítése, ma már természetes-
nek tartjuk, de akkor évekkel megelôzte le-
hetôségeit a város e tekintetben. Kis lépé-
sekkel, de haladt elôre az utak szilárd bur-
kolattal való ellátása (nem volt érdemes
erôltetni, mert még hiányozott a ma már
szintén alapközmûnek tekintett szennyvíz-
hálózat) és ekkor készült több tíz kilomé-
ternyi betonjárda társadalmi munkában.
Azért említsünk még egy példát (a gáz
mellett) a környezetvédelem területérôl,
elkészült az új hulladék-lerakóhely is, a
merseváti út mentén. A két korszak közöt-
ti átvezetô beruházás volt a Marx utca vé-
gi új ravatalozó és temetô építése, mely
mire elkészült, kiment alóla a rendszer, és
az új szabad politizálás elsô célpontjává
vált. Átérve így a településfejlesztés má-
sodik korszakára, ha csak néhány jellem-
zô szót mondhatnék e korszakról, akkor
azok a dimenzionálás és alapozás szavak
lennének. Dimenzionálás: új tulajdonforma,
az önkormányzati tulajdon, új hatalmi ág,
mint maga az önkormányzat jött létre, elô-
ször meg kellett ismernie saját lehetôsé-
geit, korlátait, beágyazottságát a térség-
ben, a megyében egészen a világig. Ala-
pozás: amikor megtaláltuk a rendszerben
a helyünket (élhetô kisváros), akkor meg
kellett határozni, hogy mi is hiányzik eh-
hez az állapothoz. Ahhoz, hogy legyen jól
mûködô városüzemeltetés (mûszaki infra-
struktúra), ahhoz, hogy legyen jól mûkö-
dô intézményhálózat (humán infrastruktú-
ra) és ami ezeken túlmutató ahhoz, hogy
legyen esélye a jövônek. Természetesen
és sajnos, hogy olyan természetesen hasz-
náljuk, hogy a feladatok (projektek) vég-
rehajtásához soha nem volt és várhatóan
nem is lesz olyan állapot, hogy a telepü-
lés saját forrásaiból megvalósítsa elképze-
léseit. Mindig befolyásolják szándékát az

aktuális pályázati lehetôségek, van-e,
vagy nincs, ha van, akkor az egy az egy-
ben ráhúzható-e a szándékunkra, vagy ép-
pen mennyire téríti el a kívánatos érték-
tôl. Nos, ez az idôszak, annak is fôleg az
elsô fele sem bôvelkedett pályázati lehe-
tôségekben (hisz az ország is a dimenzio-
nálás idôszakát érte), létezett az úgyneve-
zett cél és címzett támogatási rendszer és
némi minisztériumi, megyei területfej-
lesztési keretek. A változást a Széchenyi-
terv rendszere hozta meg, ahol pályázati
kiírások és elvileg az államtól független
döntéshozatali rendszer alakult ki. Ez gya-
korlatilag elôfutára volt a késôbbi elôcsat-
lakozási alapoknak (ISPA, SAPARD és
PHARE) és a mai uniós pályázati rendszer-
nek. Ezek jegyében épült meg tényleg csak
példaként említve a szennyvíztisztító és a
szennyvízhálózat, a telefonhálózat, az al-
sósági tornacsarnok, került sor a kórház
részleges felújítására, a CVSE sporttelep
átépítésére, az úthálózat javítására és be-
fejezve a felsorolást a „zászlóshajóval”, a
Vulkán fürdôvel. 
Most, a harmadik idôszakban együtt élünk,
szemünk elôtt zajlik a település fejlôdése,
a mûvelôdési központ rekonstrukciójától
kezdve a városközpont megkezdett átépü-
lésén át a megújult bölcsôdéig, a megannyi
megvalósítás elôtt álló feladatig, az isko-
la-projektig, a Vulkán parkig, a városköz-
pont megújításáig, az orvosi rendelôk
megújításáig, hogy csak a már megnyert,
vagy az ahhoz közelítô pályázatokról szól-
jak. Ha visszatérek a kezdeti idôbeosztá-
sig ez a korszak valószínûleg 2013-ig fog
tartani. Azt remélem, hogy utódaink majd
úgy gondolhatnak ránk, hogy éltünk a le-
hetôségeinkkel és megadtuk az esélyt a jö-
vônek. Annak, hogy Celldömölk ne csak egy
legyen a sok élethely között, hanem sokak
számára a HELY legyen, ahol élni akar.

»DUMMEL OTTÓ

A város, ahogy én látom (III. rész)

új épületbe költözhetett a szakképzés

felépült végre a gyógy- és élményfürdô
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Részt vesz-e szûrôvizsgálaton?Megkérdeztük
» válaszoltak

Fontosnak tartom a szûrô-
vizsgálatokat. Egyrészt a
megelôzés szempontjából,
másrészt; ha probléma van,
jobb, ha minél elôbb felderí-
tésre kerül. 24 éves korom
óta élek a szûrôvizsgálatok le-
hetôségével. Tüdôszûrésre
évente egyszer járok, vér-
adásra szintén. A vérnyomá-
somat havonta ellenôrizte-
tem, és idônként a háziorvost
is felkeresem, hogy küldjön el
komplett vérvételre, hiszen a
vérképbôl sok minden kiol-
vasható. Sajnos gerinc prob-
lémám van, azzal gyógytor-
nászhoz járok.

Nagyon hasznosnak tartom a
szûrôvizsgálatokat. Jó kezde-
ményezés volt a nyár eleji
egészségnapok, amikor komp-
lex egészségügyi vizsgálaton
vehettünk részt. Évente több-
ször is szükség lenne hasonló-
ra. Kétévente járok tüdôszûrés-
re és kardiológiai ellenôrzésre,
évente csináltatok a laborban
teljes vérképet. A vércukor-
szintemet rendszeresen mére-
tem. Az egészségem érdeké-
ben pedig kihasználom a reu-
matológus által felírt gyógyfür-
dôzés lehetôségét, és most is
beoltattam magam influenza
ellen.

A szervezett és meghirdetett
szûrôvizsgálatokra, ha lehetô-
ségem engedi, elmegyek. Az
egészségnapokon sajnos nem
sikerült minden vizsgálatra be-
jutnom. Lényeges dolog a szû-
rés, fontos lenne, hogy minden-
ki hozzájuthasson, és éljen is a
lehetôséggel. Nôgyógyászati
szûrésre évente járok. Tüdôszû-
réshez pedig úgy tudom, már
háziorvosi beutaló kell. Amíg
küldték az értesítést, rendsze-
resen mentem, de már régen
voltam. Gyógyszert szedek, ne-
gyedévente kellene vérképet
csináltatnom, de csak féléven-
te kerül rá sor.

Az ember életében eljön egy
bizonyos kor, ami után már el
kell kezdeni a szûrésekre já-
rást. Egyrészt fontos, hogy
képet kapjunk egészségi álla-
potunkról, másrészt kiderül,
mire kell jobban figyelni. Ma-
gas vérnyomással kezelnek,
így kardiológiai vizsgálatra
rendszeresen járok. A házior-
vostól szoktam kérni beutalót
vérvételre, tüdôszûrésre éven-
te járok. Bár mostanában elha-
nyagoltam, de nem dohány-
zom, és sportolok. A családban
több orvos is van, így ha gond
adódik, ôk küldenek a megfe-
lelô helyre.

»fotó: losoncz andrea»kérdez: reiner anita

Nagy
Dezsô

Vermesi
György

Szabó
Lászlóné

Juhász
István

Tömeges részvétel az érszûkület-vizsgálaton
Október 7. és 29. között díjmen-
tes érszûkületmérésre várta
Kemenesalja lakosságát a
Merut Kft. és a Cselekvô Össze-
fogással Celldömölkért Egyesü-
let a Kemenesaljai Mûvelôdé-
si Központ és Könyvtárban. Ma-
gyarországon kétszer annyian
halnak meg keringési beteg-
ségben, mint a gyógyíthatatlan-
nak vélt rákbetegségben. Az
agyvérzés, szívinfarktus, szél-
ütés, amputált végtagok mind-
mind az érszûkület következ-
ményei. Az idôben észlelt ke-
ringési zavarok okozta követ-
kezmények, szövôdmények
azonban megelôzhetôk. Ezt a
célt szolgálta a mintegy három-
hetes szûrés-sorozat.
– Az esetleges betegségek
felismerésére szolgáló szûrô-
vizsgálat az eredeti elképzelé-

sek szerint az elsô ötszáz jelent-
kezô számára lett volna díjmen-
tes, a nagy érdeklôdésre való
tekintettel azonban három nap-
pal kibôvítettük a díjmentes
hozzáférés körét, így a jelent-
kezési határidôig 1200-an re-
gisztráltatták magukat - mond-
ta el a szûrôvizsgálat-sorozat
utolsó napján Szabó Réka,
a Merut Kft. társtulajdonosa, a
celldömölki szûrôvizsgálatok
lebonyolításának felelôs veze-
tôje, majd így folytatta: 
– Napi 75 személyt fogadtunk
a reggeltôl estig zajló érszûkü-
let-mérések során. Az elôzetes
becsléseinkben 800–1000 fô
szerepelt, így a megjelent 1083
fôvel elégedettek vagyunk.
A mérési vizsgálat elvégzése
után javasolt szakorvosi vizsgá-
latra 361-en jelentkeztek, ebbôl

56 fô nem jött el, így az érse-
bész által végzett vizsgálaton
megjelentek száma 305. A sza-
korvosok mintegy 280 fônek ja-
vasolták az egészségük érdeké-
ben a kezeléseinken való rész-
vételt. Utóbbi létszámból 51-re
tehetô azok száma, akik a diag-
nózis felállítása után éltek is a
szakorvos által javasolt lehetô-
séggel. Ez a 18%-os kezelési
arány viszont az országos és a
dunántúli eredmények tükrében
jóval átlagon alulinak számít.
A kezeléseink klinikailag igazol-
tan hatékonyak, nincsenek mel-
lékhatásai és semmiféle fáj-
dalommal nem járnak, így en-
nek a nagyon alacsonynak szá-
mító kezelési aránynak az okát
Celldömölkön nem tudjuk mire
vélni. Azoknak a kezelt pácien-
seinknek, akik a kezeléseken

részt vesznek, 2009. november
4-tôl díjmentesen felajánljuk a
„szuper oxigenizált víz” fo-
gyasztásának lehetôségét.
A Merut Kft. munkatársai köszö-
netüket fejezik ki a Cselekvô
Összefogással Celldömölkért
Egyesületnek és a polgármeste-
ri hivatalnak a szervezésben
nyújtott segítségükért, vala-
mint a Kemenesaljai Mûvelôdé-
si Központ és Könyvtárnak, hogy
a vizsgálatok lebonyolításához
helyet biztosított számukra.
A kezelések befejezése után 30
nap elteltével kontrollmérésen
vehetnek részt, akik befejezték
a 30 kezelést. A kontroll-vizsgá-
latok után tudományos igényû
cikk készül az itt elért eredmé-
nyekrôl.

»REINER ANITA

» APRÓHIRDETÉS

Opel Corsa 1.6 GSI 1989-es, 2010 júliusig érvényes mûsza-
kival, megkímélt állapotban eladó. Érdeklôdni: 06-70/334-
0961-es telefonszámon.

Hirdessen az Új Kemenesaljában!

TELEFON: 70/338-9880
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Miként az már többször bizonyítást nyert, az
élet a legnagyobb dramaturg, kilenc hét küz-
delmeit követôen a tizedik hétre kisorsolt
mindhárom mérkôzés egyben helyosztó is
volt a csapatok között, az elsô ízben megren-
dezett városi kispályás öregfiúk bajnokság-
ban. Nem lehetett volna tehát ennél jobban
fokozni az izgalmakat, de becsületükre legyen
mondva a résztvevôknek, a kiélezett helyzet
ellenére mindvégig sportszerû maradt a

versengés. Az elsô helyet a Gödör SE Szergény
és az Áramütöttek párharca döntötte el, még-
pedig úgy, hogy a mérkôzés utolsó percében
még az Áramütöttek volt a bajnok, de ekkor
kiegyenlített a Szergény, ami elég volt szá-
mukra a kupa megnyeréséhez. A harmadik
helyért a Merse Amigo és Szalai Szaki csapa-
ta futott versenyt, a mersevátiak egygólos
gyôzelmükkel biztosították be bronzérmüket.
Végül a két, a „nagyok” életét csak megke-

seríteni tudó csapat közül a szerencsésebb
Benkô Fürdôszobaszalon egy góllal verte a
Demi Kalap csapatát, így ôk helyet cseréltek
a végsô tabellán. A torna gólkirályi címét 12
találattal Mesterházy Attila érdemelte ki, aki
a Benkô Fürdôszobaszalon csapatát erôsítet-
te. Az ezüstcipôs Velencei Tibor lett 11 gól-
lal, a bronzcipôs pedig Pécz Károly 10 góllal,
mindketten az Áramütöttek csapatából.

»DOTTO

Mindhárom szinten veszprémi siker
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Veszprém – Celldömölki VSE 3-0 (2-0)

Veszprém, NB III-as labdarúgó-mérkôzés Ba-
kony-csoport 10. forduló. 2009. október 24. 
Vezette: Edelmayer Attila (Knapp Zoltán, Pén-
tek Zsuzsanna).
Veszprém: Varga T. – Fehér, Pálfi, Leitold, Ga-
rai (Foki 67. p.) – Szöllôskei, Soós, Tatai, Kalcsó
– Finta (Görgics 87. p.), Babos (Novothny So-
ma 75. p.). Edzô: Orbán Tamás.
Celldömölk: Tóth J. – Kovács K. (Németh J. 57.
p.), Borsos, Gyôrvári, Györkös – Csákvári,
Babics, Süle, Szilágyi (Velencei 33. p.) Sebes-
tyén R. – Kocsis T. (Gaál 68. p.). Edzô: Csák-
vári Zsolt. 
Góllövôk: Babos (20. p.) és Finta (40. p.,
86. p.).

A sorsolás a felnôtt csapatot Veszprémbe szó-
lította, míg a két ifi csapat másnap hazai pá-
lyán fogadhatta a veszprémiek hasonló ko-
rú együtteseit. A felnôtt tabellát – holott még
az ôszi szezonból is van vissza három

meccs –, máris olyan jelentôs elônnyel ve-
zeti a Veszprém (7 ponttal), hogy alighanem
nemcsak az ôszi bajnokot köszönthetjük
személyükben. A Cell erôsen a védekezés-
re koncentrált, az elsô gólnál szerencséje volt
a hazaiaknak, a másodikat talán, vagy
majdnem lesállás elôzte meg, a támadó-
játékban pedig nem volt meg most sem az
erô, hogy ezeket kiegyenlítse.
Nem is érdemes többet a meccsrôl szót ej-
teni, maximum még két érdekességrôl, két
végletrôl, két pályára lépô veszprémi játé-
kosról. Az egyik az 1994-ben született
Novothny Soma a 75. percben lépett pályá-
ra, majd másnap az U16-ban két gólt lôtt a
cellieknek. A másik a 87. percben lépett pá-
lyára, aznap volt 37 éves és búcsúmeccsként

legalább egy perc játéklehetôséget kért – ha
lesz rá mód – és kapott (3-0 után volt rá
mód), ô amúgy már nem játékosként, hanem
gyúróként tevékenykedik a csapatnál, név
szerint Görgics Kálmánnak hívják.

Az U16-os és az U19-es tabellát is a Veszp-
rém vezeti csaknem ilyen meggyôzô fö-
lénnyel, a fiatalabbaknál a celli csapat fut ver-
senyt a veszprémi fiatalokkal, az idôsebbek-
nél pedig a lipóti (gyôri) fiatalok. Nos, idô-
rendben az ô meccsük volt elôbb, és csak
megnehezíteni tudtuk a dolgukat annak el-
lenére, hogy több, mint egy félidôt ember-
elônyben játszottunk, a számszerû eredmény
4-1 lett oda, gólunkat a visszajátszó Baranyai
Zsolt rúgta. Az abból is látszik, hogy a ven-
dégek is komolyan vették a meccset és tar-
tottak mindkét szinten a Celltôl, hogy itt is
voltak a felnôtt csapatból visszajátszók, pél-
dául Babos Barnabás gólt rúgott most is és
elôzô nap a felnôttben is. Igazi parázs han-
gulatot, fordulatos csatát csak az U16 meccse
hozott, a vendégek 9 játékossal, a celliek tí-
zen fejezték be a meccset. Hiába szereztük
meg amúgy a vezetést a mérkôzés elején,
a vendégek néggyel válaszoltak rá, majd a
hajrá ismét a cellieké volt két góllal, de az
egyenlítésre már nem maradt idô. 
A felnôtt csapat az október végi hétvégén
nem játszott, mert a Bakony-csoport váloga-
tottja Régió Kupa meccset játszott Budapes-
ten a Duna csoport válogatottja ellen, a meccs
gól nélküli döntetlent hozott, a mérkôzést vé-
gig védô Tóth Jenô tehát nem kapott gólt. 
A fiatalok Répcelakon javítottak mérlegükön,
az U19 szokatlan csatársorral a visszajátszó
Csákvári Zsolt és a feljátszó Mészárics Ábel
két-két góljával 4-1-re nyert és tartja helyét
a középmezônyben, az U16 pedig hozta a kö-
telezôt egy 7-0-lal és továbbra is szorongat-
ja a Veszprémet.
A felnôtt csapat következô hazai meccsére no-
vember 7-én, szombaton 14 órakor kerül sor a
Lombard Pápa II. ellen, akiket egy esetleges gyô-
zelemmel magunk mögé ûzhetnénk a tabellán,
majd egy héttel késôbb a rossz emlékû bada-
csonytomaji pálya következik. Mit mondjak, jó
lenne biztonságosabb helyen kezdeni a tavaszt,
és erre meg is lehet most az esély.

»DOTTO

Szép volt, öregfiúk!

a cvse u16 csapata
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Október 10-én és 17-én kosárlabdák pat-
togásától volt hangos az Alsósági Sportcsar-
nok. Az elsô játéknapon az V. Szüreti Kupa
mérkôzéseit rendezték. A sportesemény
egyik szülôatyjától, Zámbó Ferenctôl meg-
tudtuk, hogy a Szüreti Kupát elsôsorban
környékbeli csapatok számára rendezik.
A Hérincs Kupával ellentétben, itt nem a
legerôsebb csapatok indulnak, inkább ki-
sebb, baráti együttesek szórják a kosara-
kat. Az idei mezônyt nyolc csapat alkotta,
melyeket két darab négyes csoportra sor-
soltak, és körmérkôzéses rendszerben
dôlt el, hogy kik jutnak tovább. A kereszt-
bejátszás során a mezôny két legerôsebb
gárdája kvalifikálta magát a döntôbe. A fi-
nálét végül a Balatonfûzfô nyerte a sárvá-
ri SAKK ellen, míg a dobogó harmadik fo-
kára az Ajka csapata állhatott fel. 
Egy héttel késôbb a fiatalabb generáció kép-
viselôi mérkôzhettek meg egymással. Ekkor
rendezték ugyanis, a II. K4 Kosárlabda Ku-
pát. Ezt a tornát, hasonlóan a Szüreti Kupá-
hoz, szintén a Kemenesaljai Kistérség Egész-
séges Életmódért Alapítvány álmodta meg.
Zámbó Ferenc elmondta, hogy szervezô tár-
sával, Gaál Péterrel azért hívták életre ezt a
kupát, hogy a fiatalabb korosztály is játék-
lehetôséghez juthasson. Két évvel ezelôtt
ugyanis az alapítvány elindított egy kosár-
sulit, melynek célja az volt, hogy az általá-
nos iskola felsôseinek, illetve a középisko-

lásoknak játéklehetôséget biztosítson. A szer-
vezôk aggasztónak tartják ugyanis, hogy a
kosárlabda mennyire háttérbe szorult. Az is-
kolai foglalkozások során nem tudnak
megismerkedni ezzel a sportággal a fiata-
lok, így – mintegy hiánypótlásként – indult
útjára a kosársuli. A sportág hiányát hûen
tükrözi az is, hogy a kosársulisoknak a fél Du-
nántúlról nem sikerült ellenfelet szerezni.
A K4 megrendezésekor is közel harminc
sportvezetô megmozgatásával sikerült
összeverbuválni a 7 csapatos mezônyt. Az
alacsony részvétel köszönhetô egyrészt a já-
tékosok, másrészt a pénz hiányának. 
Aki viszont eljött, az nem csalódott. Szín-
vonalas szervezéssel és remek ellenfelek-
kel találkozott minden csapat. Az egész na-
pos küzdelmeket a Pannonhalma játéko-
sai bírták a legjobban, ôk vihették haza
ugyanis az elsô helyezettnek járó serleget.
Második helyen a szombathelyi Bolyai,
míg a dobogó harmadik fokán a Mosonma-
gyaróvár együttese végzett.
A jó hangulatú, sportszerû rendezvényt jö-
vôre ismét megrendezi a Kemenesaljai
Kistérség Egészséges Életmódért Alapít-
vány. Bízunk benne, hogy kitartó munká-
juknak elôbb-utóbb meg lesz az eredmé-
nye, és végre sikerül fellendíteni Celldömöl-
kön és környékén ezt a szép sportágat, a
kosárlabdát.

»CSUKA

Kosaras szombatok

P A P Í R F O R M A  S Z E R I N T
Mór – Celldömölki VSE-Mávépcell 21:27 (8:17). – NB II-es nôi kézilabda-mérkôzés, Mór,
50 nézô, vezette: Békés, Hofbauer.
Celldömölk: Mendel – Kazári 1, SZOMORKOVITS L. 6, SZOMORKOVITS A. 8, Fûzfa
2, Szilvágyi 7, Tóth 2. Csere: Farkas 1, Balogh, Dobány, Nagy. Edzô: Salamonné
Csótár Adrienn.
Már az elsô öt percben kiderült, hogy a celldömölki játékosok nem sok esélyt
hagynak a hazaiaknak. A találkozó folytatásában elszántan és magabiztosan ját-
szott a celli gárda és a félidô végére kilencgólos elônyre tettek szert a lányok.
A 36. percre ez az elôny már 11-re dagadt, ekkor Salamonné Csótár Adrienn le-
hetôséget adott cserejátékosainak is. A Celldömölk gyôzelme egy percig sem
forgott veszélyben, és esélyeshez méltóan, magabiztosan hozták el a két pon-
tot a Mór otthonából.
Ifi: 31:20 (15:9). Ld.: Dobány 7, Németh 6. 

»CSUKA

SIMA GYÔZELEM IDEGENBEN

Békési TE-Celldömölki VSE-Máv-
épcell Wewalka 0:7. – Békéscsaba,
asztalitenisz extraliga-mérkôzés.
Páros: Sebestyén, dr. Bohács-Lindner,
Fazekas 0:3 (-9, -9, -6). A celli ket-
tôs simán nyert (0:1). Egyéni, 1. kör:
Dr. Czenki–Fazekas 0:3 (-2, -5, -1).
A hazai játékosnak köze sem volt a
meccshez (0:2). Dr. Bohács–Pagonyi
1:3 (-7, -6, 8, -6). Pagonyi egy szet-
tet ajándékozott ellenfelének, a má-
sik háromban kijött a tudásbeli kü-
lönbség (0:3). Sebestyén-Lindner
0:3 (-9, -9, -7). A pontok aránya csa-
lóka, Lindner magabiztosan nyert
(0:4). 2. kör: Fazekas–dr. Bohács
0:3 (-7, -8, -6). Fazekas ezt a meccsét
is könnyedén nyerte (0:5). Dr. Czenki-
Lindner 0:3 (-9, -6, -4). A békési já-
tékos nem tudta megszorongatni a
celli klasszist (0:6). Sebestyén–
Pagonyi 1:3 (9, -8, -7, -5). Pagonyi
egy szettet ismét elszórakozott, de
szerencsére idôben kapcsolt, és a
folytatásban már tudásának megfe-
lelôen játszott (0:7).

BAJNOKI MÉRKÔZÉSEK
NB II. – Hévíz SK – CVSE-MÁVÉPCELL-
Wewalka 11:7
Ölbei Péter 3, Orbán Renátó 1, Máthé
Gyula 1, Lukács Balázs 1, Máthé-
Lukács páros.
A cellieknek volt esélye pontszerzés-
re, de nyert állásból két mérkôzést is
elveszítettek.
NB III. – Zalakomár SE – CVSE-
MÁVÉPCELL-Wewalka III. 10:8
Tamás László 3, Fehér László 2, Gyö-
mörei Pál 2, Balázs Gyula 1.
Elúszott a két páros, és ezt az elônyt
a hazaiak tartani tudták.
NB III. – SZESE I. – CVSE-MÁVÉPCELL-
Wewalka IV: 9:9
Szabó Ferenc 2, Teket Attila 2, Csu-
por Máté 2, Rodler Gábor 1, Sza-
bó–Teket, Csupor–Rodler párosok.
Bravúros pontszerzés, a bajnoki cím-
re törô SZESE otthonában.

»CSUKA
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VULKÁN
GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ

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

TÖLTÔDJÖN FEL A TERMÉSZET EREJÉVEL…
A VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔBEN!

TEGYÜNK EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÉÉRT!
Gyógyuljon a Vulkán fürdôben a természet erejével!

NOVEMBER 10 – 30. KÖZÖTTI AKCIÓNKBAN 
A PARAJDI SÓOLDATTAL TÖLTÖTT DÉZSAFÜRDÔ ÉS 

A SÓKAMRA EGYÜTTESEN 
800 FT-OS ÁRON VEHETÔK IGÉNYBE!

Belépôjegyek gyerekeknek, nyugdíjasoknak 
már 550, felnôtteknek 800 Ft-tól!

Vegyes (juhar, hárs, fenyô, akác) tûzifa
eladó a Városgondnokság 
Celldömölk, Temesvár u. 16. számú telephelyén. 
Bruttó ár: 1.980 Ft/q.
Celldömölkön ingyenes házhozszállítás!
Érdeklôdni a 70/334-8337
telefonszámon lehet.

E L A D Ó  T Û Z I F A

A Városgondnokság a lakosság és közületek részére 3 m2-es nyitott
konténerek kihelyezését és szállítását vállalja.
Egységár Celldömölk területén: bruttó 5.000 Ft, a városon
kívül további bruttó 150 Ft kilométerenként.
(Az ár az ártalmatlanítás díját nem tartalmazza.)
Információ és rendelésfelvétel: 95/525-850.
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* Érvényes 2009. 10. 01 – 2009. 12. 31 – ig kötött vevôszerzôdésre. A kép illusztráció.
Vegyes átlagfogyasztás:  5,5 – 5,7 l/100 km; CO2-kibocsátás: 127 – 133 g/km

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

Strauss Autószalon
Szombathely, Zanati u. 58.
Tel.: 94/512-860 • www.strauss.hu 10
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Kényelem és biztonság télen is!
Jöjjön el hozzánk és próbálja ki az új Fiestát!

FordFiesta már

2.590.000 Ft-tól*

Most autója éves szerviz díjából
25.000 Ft kedvezményt adunk 
azon ügyfelünknek, 
aki új Ford vásárlót hoz hozzánk**. 

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

www.hasznaltauto.hu

HASZNÁLT AUTÓINK 1 ÉVES GARANCIÁVAL!
VASÁRNAP IS NYITVA!

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

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

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

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

K Í N Á L A T U N K B Ó L :
Típus Ár Évjárat Extrák Km
AUDI A6 1.8 T Business 2.399.000 Ft 2003.12 ABS, el. ablak+tükör, fed. komp. 186.238 

CITROEN XSARA PICASSO 1.6SX 1.999.000 Ft 2006.06 ABS, el. ablak+tükör, CD-s autórádió 

Fiat Punto 1.7 TD 5a 499.000 Ft 1994.12. el ablak, kp. zár, immo, szervó, rádiómagnó

Fiat Stilo 1.2 16V 1.265.000 Ft 2003.07. klíma, ABS, el. ablak+tükör… 89.423

FORD Transit 6 személyes 1.799.000 Ft 2001.12 centrálzár, ködlámpa, rádiós magnó

Ford Escort 1.3 5a 450.000 Ft 1996.09. el. ablak, rád. magnó, törzskönyv 115.000

Mazda 6 Sportkombi 2.0 CD TE Plus 6.350.000 Ft 2008.07. ABS, ASR, GPS, HIFI, fed. komp. 31.000

Opel Combo1.7 D Isuzu 380.000 Ft +25% ÁFA 1995.04. kp. zár, elektromos ablak, immobilise 225.000

SEAT IBIZA 1.4 Stella Maxx 1.150.000 Ft 2001.12 ABS, CD-s autórádió, el. ablak 125.000

SUZUKI ALTO 1.1 GLX PS 650.000 Ft 2003.11 el. ablak, CD-s autór., centrálzár 88.000

CELLDÖMÖLK, DR. GÉFIN TÉR 6.
(a WINK Cipôboltunktól 50 m-re, a Vasas mellett)

Minden
héten más

AKCIÓ!

ÜZLET
Új fehérnemû

Triumph
Felina
Sariana
Naturana
Barones
Sloggi
J-Press
Garda

UK_21  09/11/3  10:14 AM  Page 16


