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TANKOLJON MINDIG
OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton
95-ös, 98-as és diesel üzemanyagok
valamint autógáz LPG egész évben
kedvezményes áron!

A friss sütemények mestere
Pályázatot hirdet a következô pozíció
betöltésére:

Betanított munka:
három mûszakos munkarenddel
Jelentkezni önéletrajz küldésével
a következô címen lehet:

Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút

Celldömölk, Volán kút,
a Mesteri felé vezetô úton.
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00 – 21.00

9500 Celldömölk
Pápai u. 27.
E-mail: m.jona@wewalka.hu

Balogh Zsolt vállalkozó

Robi-Tex

HASZNÁLTRUHA ÁRUHÁZ
Sárvár, Rákóczi u. 75. a Rába-hídnál, 600 m2-en
Nyitva tartás:
hétfô–szombat: 9–18, vasárnap: 13–19
Augusztus 9-tôl, szombattól kisöpörjük
a nyári árukészletet!
Óriási és változatos akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat.
Akciók akár 80% kedvezménnyel!
Az akció augusztus 17-ig, vasárnapig tart.
Figyelem! Hamarosan jön az ôszi árukészlet!
Tisztelt vásárlóink!
Áruházunk augusztus 18-tól (hétfô)
augusztus 20-ig (szerda) árucsere miatt zárva tart!
Nyitás a fantasztikus ôszi árukészlettel:
augusztus 21-én, csütörtökön 9-kor.
Ne feledje, Önt is várjuk!

ARTERIOGRÁFIA
magyar találmány az érelmeszesedés
korai felismerésére
A VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSE JAVASOLT.
– 40 év feletti férfiaknál,
– 45 év feletti nôknél,
– magas vérnyomás, cukorbetegség,
emelkedett koleszterin miatt kezelteknél,
– és a fenti betegségek családi halmozódása esetén.
Korai felismeréssel, hatékony kezeléssel
megelôzhetô a szívinfarktus és a stroke!
A vizsgálatot végzi: Dr. Galambos György szakorvos
A vizsgálat helyszíne:
CELLRUBIN Rendelô, Celldömölk, Mikes u.14.
A vizsgálat ideje: Bejelentkezés alapján
Bejelentkezés: 20/9376-749
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Elkészült a hulladéklerakó
Ünnepélyesen átadták és felavatták a
Celldömölk és Mersevát között megépült
új hulladéklerakót július 22-én. A hulladékátrakó, a komposztáló és a gyûjtôudvar megépítésén, valamint a szennyvíziszap-tároló medencék felszámolásán túl
13 hulladékgyûjtô-sziget került kihelyezésre városunkban.
A három megyét, Zala egészét, Vas és
Somogy egyes településeit érintô

Zalaispa-projekt 282 település összefogásával valósult meg. A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás a beruházás
mintegy 9 milliárd forintos költségéhez
az Európai Uniótól 70%-ot nyert, 20%-ot
pedig a központi költségvetésbôl kapott.
Csupán 10% önrészre volt szükség, de
még ez is csökkent, mert az önkormányzati rész felét átvállalta az Önkormányzati Minisztérium. E projekt keretében
épült meg a celldömölki hulladékudvar.
A Celli Huke Kft. üzemeltetésében levô új

hulladékudvar ünnepélyes átadásán Kovács Ferenc, a megyei közgyûlés elnöke
mondott megnyitó beszédet. Elmondta,
hogy hasznos és a lakosság érdekeit
szolgáló lépés volt a hulladék újrahasznosítását lehetôvé tevô gyûjtôudvar létrejötte. Az elnök után Fehér László polgármester mondta el köszöntôjét. Beszédében felidézte a 2002-es évet, amikor a
Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás
ajánlotta az önkormányzatnak, hogy
csatlakozzanak hozzájuk. Bízva abban,
hogy Vas megyében is lesz hasonló hulladékgazdálkodási projekt, halogatták a
döntést. Aztán, mivel a megyében nem
valósult meg hasonló, ezért csatlakoztak
a Zalaispa rendszeréhez. A városban létrejövô beruházás 177 millió 636 ezer forintba került, melybôl Celldömölknek 21
és fél millió forintot kellett vállalnia.
A városvezetô a jövôrôl is szólt: Két régi
szeméttelep rekultivációját kell megoldani az alsósági városrészen, ami 200
millió forintot igényel majd.
A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás
nevében Vass Nándor projektiroda-vezetô mondott beszédet. Hangsúlyozta,
hogy a rendszernek önfenntartónak kell
lennie. Amennyiben a rendszer nem tud
veszteség nélkül dolgozni, továbbá a lakossági szilárd hulladékot nem tudják
gazdaságosan gyûjteni és kezelni, akkor
vissza kell fizetni a támogatás egy részét
az uniónak.

A beszédek elhangzása után került sor az
ünnepélyes szalagátvágásra, Fehér László polgármester és Vass Nándor projektvezetô által.
A hulladékudvarban a lakossági szilárd
hulladékot óriáskonténerekbe rakják, tömörítik, majd a zalabéri gyûjtôbe szállítják. A telephelyen szelektíven gyûjtött
csomagolóanyagok: gumi, síküveg, fémhulladék, zöldhulladék és lim-lom ingye-

nesen helyezhetôk el, míg az építési törmelék 1800 Ft-os tonnánkénti áron. A lakosságot hétfôtôl szombatig 8–12, és
13–17 óráig; vasárnap pedig 8 és 12 óra
között várják. Várhatóan októbertôl a
háztartásokban keletkezô veszélyes hulladékokat is fogadja majd az udvar.
»REINER ANITA

Bôvítik az izsákfai sportöltözôt,
utakat újítanak fel
A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács által meghirdetett pályázati felhívásokat 2008. június 15-én bírálták el. Városunkat illetôen a következôket támogatták:
Az Izsákfai sportöltözô bôvítésére közel
5,5 millió Ft-ot nyert a város, a beruházás
tervezett összköltsége kicsivel több, mint
7 millió 800 ezer forint. Jelenleg Izsákfán
egyszerre egy csapat tud öltözni, a projekt megvalósításával lehetôvé válik
mindkét csapat tisztálkodása és öltözése,
hiszen a bôvítésben öltözô és zuhanyzó
készül. A másik beruházás is már évek
óta várat magára: a Ligetben található
járda és kerékpárút felújítására nyert a
város támogatást hatmillió forint értékben. Térkôburkolattal, színnel elválasztva lehet majd megkülönböztetni egymástól a kétféle utat, a csapadékvíz-el-

vezetést is meg szeretnék oldani. A beruházás tervezett összköltsége mintegy
11 millió 200 ezer forint. Hasonlóan ráfér a felújítás a Temesvár és a Hámán
Kató utcákra, melyekre 10 millió forintos
támogatást ítélt oda a tanács, a projekt
tervezett összköltsége pedig kevéssel
több mint 22 és fél millió forint. Összesen mintegy 35 millió forint támogatást
kapott Celldömölk infrastrukturális beruházásokra.
A szerzôdés aláírását követôen legkésôbb három hónappal kell megkezdeni
a munkálatokat, várakozások szerint ez
szeptember végére tehetô. Az idôjárástól függôen még az idén illetve legkésôbb jövô tavaszra elkészülnek a tervezett felújítások.
»LOSONCZ ANDREA

felújítják a ligeti átjárót is
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Újra sugároz a TV-Cell
Sokak örömére újra megkezdte adását a
TV-Cell. A városi tévé mûsorát a 223,25
MHz frekvencián, a TV2 és Cartoon
Network között, automata keresôn a
012-n találhatják az érdeklôdôk. Eddig
két híradót láthattak a nézôk, hiszen a
nyáron kéthetente jelentkeznek mûsorral. A soron következô adás augusztus
17-én, vasárnap lesz, délelôtt 10 órától,
ismétlés 18 órakor, hétfôn 18 és 22 órakor valamint kedden délelôtt 10 órakor.
A két ügyvezetô, Gulyásné Vass Veronika
és Lónainé Kondics Zsuzsanna elmondta,

hogy ôsztôl heti megjelenést terveznek,
de ehhez még meg kell teremteniük a
technikai és anyagi fedezetet. A
képviselô-testületi üléseket valamint
három szakosztály: a foci, az asztalitenisz
és a kézilabda mérkôzéseit az eddigi
gyakorlatot követve szintén közvetítik.
A képújság is újraindult, a közérdekû információkat folyamatosan közlik, honlapjuk egyelôre frissítés alatt áll, tervezik, hogy a híradó két legérdekesebb
vagy legtöbbeket érintô anyagát mindig
felteszik. Hosszabb távú terveik között

Felesküdtek az új bizottsági tagok
Rendkívüli képviselô-testületi ülést tartott
Celldömölk Város Képviselô-testülete 2008.
július 31-én, amelyen a júniusi döntés értelmében megválasztott külsôs bizottsági
tagok tettek ünnepélyes esküt. Eszerint a
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselô
tagja, Kaisinger Sándor és Szalai József, a
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság külsôs tagjaként Fehér Tamásné valamint az Ügyrendi
és Jogi Bizottság külsôs tagja, Vórum István
esküdött fel a bizottsági tisztségre.
»REA

Üléseztek a kistérség képviselôi
A Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása július 14-én tartotta soros, nyári szünet elôtti utolsó ülését, melyen 18 polgármester volt jelen.
Az ülés elején a belsô ellenôrzés tavalyi
feladatainak végrehajtásáról hangzott
volna el tájékoztató, a belsô ellenôr
azonban nem tudott részt venni. Így Varga Diána, a kistérségi munkaközösség
vezetôje szólt, aki elmondta, hogy minden település vezetôje megkapja az
adott helységre vonatkozó észrevételeket tartalmazó írásbeli beszámolót. Fehér László, a társulás elnöke, a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
azon pályázatairól számolt be, melyek

értelmében a celldömölki és a környezô
falvak útjai kerülhetnek felújításra. Így
például Celldömölk 10 millió forintot kapott a Hámán Kató utca és a Temesvár
utca rendbetételére; a ligeti járda és kerékpárút felújítására pedig további 6 millió forintot. Az egyéb témák tárgyalása
után zárt ülés keretében az augusztus
20-i kitüntetések odaítélésérôl szavaztak
a polgármesterek, mely szerint tíz személyre tehettek javaslatot a 28 település
elöljárói. A továbbiakban a jelenlevô polgármesterek egy budapesti cég két képviselôjének elôadását hallgathatták meg
a megújuló energiaforrásokról.

Az Ádám Jenô Zeneiskola AMI takarítói állást hirdet szeptember 1-jei
kezdéssel. Feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elôélet.
Jelentkezés: zenadam@cellkabel.hu
illetve a zeneiskolában. Információ:
Bejczi Károly 70/3191764

A Celldömölki Városi Általános Is-

4

szerepel az élô adás, a stúdió már megszépült a lakosságnak és a helyi vállalkozóknak köszönhetôen. Örülnek, hogy a
munkatársak zöme a régiek közül került
ki, de továbbra is várják vállalkozó kedvûek jelentkezését, akik kedvet éreznek
a televíziózáshoz.
»LOSONCZ ANDREA

AZ ÚJ VÁROSHÁZA
TERVÉRÔL
TÁRGYALTAK
2008. július 31-én ülésezett a Városfejlesztési, Városüzemeltetési
és Környezetvédelmi Bizottság,
melyen az új városháza tervezésének következô fázisáról tárgyaltak.
Az ülésen jelen voltak a Nógrádterv Kft. képviselôi, akik bemutatták a díjnyertes pályázatuk módosított változatát, ahol figyelembe vették az építész szakma és az
építtetô véleményét is. Hosszas vita után a bizottság az eredeti, díjnyertes változatot javasolja megvalósításra.

»REINER ANITA

kolában a tankönyvek árusítása
2008. aug. 28–29-én lesz, 9.00–
12.00 és 14.00–17.00 között a régi
Eötvös Iskola tornatermében.

fehér lászló polgármester és guzmics györgy,
a nógrádterv kft. vezetôje aláírták az új városháza tervezésérôl szóló szerzôdést
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Bemutatkozik dr. Tôzsér Mária,
városunk új gyermekorvosa
» Doktornô, kérem, mondja el, hogy mikor és hol kezdôdött a gyermekorvosi pályafutása!
– Pályámat 1981-ben kezdtem Marosvásárhelyen, Erdélyben, ott végeztem a tanulmányaimat is. Ezután Mórra kerültem,
ahol 4 éven keresztül osztályos orvosként
dolgoztam a helyi kórházban. 14 évvel
ezelôtt kezdtem el praktizálni Jánosházán
mint körzeti gyermekorvos, jelenleg is ott
élek a családommal.
» Hogyan került kapcsolatba Celldömölkkel?
– Igazából én már régóta készülök arra,
hogy Celldömölkre jöjjek, idén harmadik
alkalommal próbálkoztam, és most sikerült is megkapnom ezt a lehetôséget. Július végéig a jánosházi és a celldömölki
rendeléseket párhuzamosan vittem, de
augusztus 1-tôl teljes egészében a celldömölki körzetre koncentrálok.
» Milyen feladatokat fog ellátni városunkban?
– Tulajdonképpen mondhatjuk azt is,
hogy a pulmológia kivételével átveszem
Bene doktor teljes feladatkörét, a gyermek háziorvosi ellátást, az újszülött osztály orvosi feladatait, valamint a szakrendelést. Augusztus 1-jétôl napi rendszerességgel várom a kis betegeimet. A szakta-

ÚJ ÓVODAVEZETÔ
A VÁROSI ÓVODA
ÉLÉN
2008. június 30-án Celldömölk Város Képviselô-testületének többsége a meghirdetett óvodavezetôi állás betöltésére kiírt pályázaton
Gasztonyiné Fódi Zita pályázatát
részesítette elônyben a másik jelentkezôével szemben. Mivel a Városi Óvodát a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa
mûködteti, a végsô döntést ôk hozták meg július 14-i ülésükön,
amely azonos tartalmú volt a celldömölki döntéssel.

munka közben a doktornô

nácsadást szerdánként 12–14 óra között
tartjuk a védônôk rendelôjében.
» Szerepel-e a tervei között, hogy a közeljövôben Celldömölkre költözzön?
– Egyelôre nem tervezzük a családommal, hogy a városba költözünk, 4 éve vásároltunk családi házat Jánosházán, most
még nem tudom, hogy idôvel nem gondoljuk-e meg magunkat, de a következô 5
év távlatában nem tartom valószínûnek,
hogy lakóhelyet váltanánk.
Dr. Tôzsér Mária elérhetôsége: 06
70/3147-751
»CSÁGOLY SZILVIA

Az anyatejes világnapot ünnepelték
Augusztus elseje hosszú évek óta az
anyatejes világnap, az anyák és a babák
ünnepe.
A különbözô egészségügyi szervezetek,
világszerte többek között a WHO, mely
az ENSZ Egészségügyi Szervezete, itthon
a Magyar Védônôk Egyesülete és a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet erôteljes

propagandát fejtenek ki az anyatejes
táplálás népszerûsítése érdekében. Az
anyatejjel táplált csecsemôk körében jóval ritkábban tapasztalható fertôzéses
megbetegedés, hasmenés, elhízás, fogszuvasodás, fogfejlôdési rendellenességek, allergia vagy cukorbetegség. Az
anyatejben lévô immunanyagok védelmet nyújtanak a fertôzésekkel szemben,
az így szoptatott csecsemôk immunrendszere jobb, mint mesterségesen táplált
társaiké, a náluk jelentkezô betegségek
lefolyása enyhébb, gyorsabban gyógyulnak. A világnap alkalmából a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ épületében gyûltek össze péntek délelôtt a babák és a
mamák. A helyi óvodások verssel, Fehér
László polgármester virággal és apró
ajándékokkal köszöntötte a vendégeket.
Lukács Alajosné védônô szólt néhány
szót az anyatejes táplálás fontosságáról,
mely városunkban kiemelkedôen magas
arányt mutat, az édesanyák közel 60
százaléka táplálja természetes úton
gyermekét.

A Városi Óvoda új vezetôjét,
Gasztonyiné Fódi Zitát kérdeztük,
mióta van a pályán, milyen elképzelései vannak a jövôt illetôen:
– 29 éve dolgozom óvónôként, ebbôl 25 évet töltöttem a Szalóky
Sándor Úti Óvodában, majd annak
bezárása után, négy éve kerültem
a Vörösmarty Úti Tagóvodába óvodavezetô-helyettesként. Idôközben
fejlesztôpedagógusi szakképesítést
szereztem, és most, hogy a Városi
Óvoda vezetôje lettem, úgy vélem,
a közoktatás-vezetôi diplomára is
szükségem lesz. Az óvoda szakmaiságát tekintve úgy gondolom, hogy
egy jól felkészült, jól mûködô csapat az óvónôké, szeretném, ha ez a
jövôben is így maradna.
»LOSONCZ ANDREA

»CS.SZ.
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Ismét Bejczi Károly a zeneiskola igazgatója
említette az iskola meglévô magas szakmai színvonalának megôrzését, valamint
az intézménynek a megyei és a Nyugatdunántúli régióban elfoglalt eredményes
helyének megtartását.
A finanszírozás mellett új lehetôségeket
kell felkutatni, ami a dologi kiadásokat
könnyítheti. Az iskola növendékei szinte
minden városi és kulturális rendezvényen jelen vannak muzsikájukkal, ez továbbra is így lesz. Új rendezvényeket
csak úgy tudunk megvalósítani, ha pályázat útján forrást találunk, vagy olyanokat, amelyek ingyenesek. Az iskola
jelenlegi tanulói létszáma 230 fô. Fontos a gyerekek létszámának megtartása, ezért is mûködnek már hosszú ideje
zeneóvodai csoportjaink – mondta el
Bejczi Károly.

Az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény élére ismét
Bejczi Károlynak szavaztak bizalmat a
képviselô-testület tagjai, így újabb öt
évig ô irányítja az intézményt. A régi-új
igazgató elmondta, a legégetôbb problémának továbbra is a finanszírozás kérdése mutatkozik. A „Kiválóra minôsített
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény”
cím elnyerése által az állami támogatás
biztosítottnak látszik, azonban a teljes
mûködési költséget nem fedezi. Minden
zeneiskola esetében a fenntartók hozzájárulhatnak az állami normatívához, Celldömölkön a mûködési költség 39%-át
biztosítja az önkormányzat. Az intézmény célja a fenntartóra háruló teher
csökkentése a különbözô pályázati lehetôségek megragadásával. Az intézményvezetô a következô öt év feladatai között

»REINER ANITA

Lacza Péterrel a polgárôrség munkájáról
Bármilyen fontos, tömegeket is megmozgató esemény történik városunkban, szinte biztos, hogy a celldömölki
polgárôrökkel találkozhatunk. A több
mint 50 tagot számláló szervezet vezetôsége megalakulásuk után igyekezett azonnal felvenni a kapcsolatot –
fôleg bûnmegelôzési és biztosítási
célzattal – Celldömölk civil szervezeteivel, intézményeivel, a helyi vállalkozókkal. Jó kapcsolatot ápolnak a
rendôrkapitánysággal, az önkormányzattal, a postával és a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal is. Új törekvésük, hogy a Vöröskereszt helyi
szervezetével is felvegyék a hivatalos
kapcsolatot.
Lacza Pétert, a Celldömölki Polgárôrség
elnökét az eltelt 17 év eredményeirôl és
a polgárôrök feladatairól, az általuk végzett munka lényegérôl kérdeztük:
– Elmondhatom, hogy a polgárôrség
taglétszáma az elmúlt idôszakban lényegében nem változott. Az 52 fôbôl 13 nôi
tagunk is van, a kormegoszlás vegyes.
Azt, hogy ki milyen biztosítási feladatban
vesz részt, azt mindig a feladat jellege
határozza meg. Ebben az évben biztosítottuk az iskolák tavaszi rendezvényeit, a
KMKK-ban megtartott drogprevenciós
elôadásokat. Négy napon keresztül éjjelnappal biztosítottuk a Kisebbségi Önkormányzat rendezvényeit. Vannak elôre lekötött feladataink is, mint például a posta pénzszállítóinak reggeli biztosítása
6

vagy a postás kísérete a nyugdíjak kézbesítésénél. Választásokkor biztosítjuk a
különbözô helyszínen lévô szavazókörzeteket.
– Az elhagyatott gyárépületek, vállalkozások telephelyeinek ôrzése is feladataink közé tartozik. Hétvégeken rendszerint járôrözünk, hétköznap fôleg
megbízás alapján végezzük ezt a munkát. Büszkék vagyunk rá, hogy Celldömölkön kívül a kistérség több községe is
kéri szolgáltatásainkat. Több településen
segítettünk már a helyi polgárôrség
megszervezésében. Így az idén Nagysimonyi és Egyházashetye települések
polgárôrsége került bírósági bejegyzésre. A Sághegy-Kissomlyó Hegyközség
felkért bennünket hegyi járôrözésre és
az ott található értékek ôrzésére. Ezen
feladatok végrehajtásában segítségünkre van kettô motorkerékpár és egy személygépkocsi. Ezenkívül teljes ruhafelszereléssel és a szükséges számú URH
készülékkel is rendelkezünk. Nemsokára
új irodahelyiségbe költözünk, a Koptik
Odó utca 8 szám alá.
Fiatalok is csatlakoztak hozzánk, 5–6 fô
30 év alatti tagunk van. Augusztus 16-án
megyei felkérés alapján városunkban
rendezzük meg a IV. Ifjúsági Polgárôrnapot és -versenyt. Helye a celldömölki Városi Általános Iskola udvarán lesz,
ahová ezúton szeretettel hívom az érdeklôdôket.
– Szeretném megköszönni a vállalkozóknak, hogy felajánlásaikkal segíte-

nek bennünket egy-egy ilyen rendezvény megtartásában. Az idei évben
három polgárôr társunk kapott bronz,
ezüst fokozatú kitüntetést illetve tárgyi jutalmat. Az idén pályázunk a Kiváló Polgárôr Egyesület címre. Nagyon bízom benne, hogy 18 év után
meg tudjuk majd szerezni ezt a munkák legméltóbb elismerését jelentô
címet. Remélem, hogy a celldömölki
lakosok ezentúl is bizalommal fordulnak hozzánk.
»TAKÁCS M. TÜNDE
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» PORTRÉ

Mai gondolatok „békebeli” utánérzéssel
» AMBRUS LAJOS PORTRÉJA
Mit arról már elôzô lapszámunkban hírt
adtunk, Ambrus Lajos író Lugas – more
patrio címû könyvét június 12-én mutatták be Celldömölkön a Restiben. Az
ízeiben is békebeli – marhapörkölt dödöllével, majd házi rétes – vacsora elköltése után egy pohár bor mellé ültünk
beszélgetni, melyet folyton megszakítottak a dedikálásért sorba álló barátok,
ismerôsök. Úgy érzem, ennek ellenére
sem fog töredékesnek hatni, mint
ahogy Ambrus Lajos eddigi életmûve
sem az.
» Hogy lesz valaki gyulai születésû létére igazi „pannon” emberré? Voltak ennek fokozatai?
– Ennek személyes okai vannak, és fokozatai is. Egyetem után mikor végeztem,
Szombathelyen tanítottam, majd kikerültünk Hetyére és megláttam a kissé lerobbant kétszáz éves parasztházat, és beleszerettem. Innen indult. Aztán persze kiderült, hogy Berzsenyi faluja, hogy szôlôhegy van és így tovább, bár akkor még
nem foglalkoztam szôlôvel. Harminckéthárom éves voltam, mikor megvettük,
aztán felfedeztem a tájat, nagyszerû emberekkel ismerkedtem meg, és így lassan gyökeret vertem. Elkezdtük szervezni a Berzsenyi-napokat, pár barátomat
elhoztam ide és közülük is letelepültek
páran, például Alexa Karcsi. Megérintette ôket a pannon szellemiség, s ne felejtsük el, hogy ez egy költôtermô táj, az
egy kisebb tájegységre esô zsenik száma
itt a legnagyobb. Boldog lehet Kemenesalja, hisz Csönge révén Weöres Sándort, Hetyérôl Berzsenyi Dánielt adta a
magyar irodalomnak.
» Hogy lehet ennyire közel kerülni egy
tájhoz?
– Meg kell ismerni minél jobban, az irodalmi és egyéb tradíciókat is. Itt kell élni,
elolvasni mindent, amit az adott tájról írtak. Térképeket tanulmányoztam, családtörténeteket nézegettem, s éreztem,
ahogy az ember egyszer csak felolvad,
beledolgozza magát ebbe az egész világba, és részévé válik.
» Melyik mûvedet tekinted leginkább
kemenesaljainak?
– Az én szôlôhegyem címût, és a Lugas –
more patrio-t, az utolsó két megjelent
könyvemet. Ezek megírásában az is segített, hogy van egy rovatom a Magyar
Nemzet magazinjában, és háromhetente, ha úgy vesszük, akkor írnom kell.
» A mai globalizálódott, némiképp megkergült világban van még ereje az irodalomnak? Van még kereslet rá?

– Nehéz erre válaszolni.
Egyre inkább azt látom,
hogy visszafordul az irodalomnak a presztízse.
Testközelibbé kell tenni
az irodalmat, kivinni
egy másik világba a
könyvtárak világából.
Ezért is lett a mai
könyvbemutató helyszíne a Resti. Másként kell
a költôknek, íróknak viselkedni, viszonyulni az
egész kérdéshez. Az író
nem próféta, tehát nem
igazmondó feltétlenül,
nem mankónak használható, nem mondja
meg, hogy mit kell csinálni az embereknek.
Nem vátesz, nem szerepet kell játszania. Adja
azt, amit tud, önmagáról, filozófiáról, a világról, életrôl, halálról. Ezt
kell elmondania ôszintén.
» Konkretizáljuk
az
iméntieket! Tehát úgy
gondolod, hogy az irodalom életben maradásához az író-költô szerepet teljesen újra kell
értelmezni, és a megszólítás módjának is
változnia kell?
– Teljesen így van. Közvetlennek kell
lenni, de nem bratyizónak. Ha ilyen szeretetteljes légkör uralkodik egy író-olvasó találkozón, mint itt most, akkor rendben vagyunk. Nincs ennél fontosabb. Pózok nélkül kell létezni, és ne akarjon csodabogár lenni az író!
» Az irodalom nagy egészének taglalásától térjünk vissza a mindennapokhoz!
Min dolgozol most, illetve mit tervezel?
– A mostani munkámhoz külsô segítség
is érkezett, mert ha igaz, elnyertem egy
éves ösztöndíjat. Egy regényt tervezek, a
témája az élet és halál lesz. Az ideiglenes munkacíme Halálnapló, de az élet
értelmérôl fog szólni, keresve azokat a
pillanatokat, amelyekben számot kell
vetni, mondjuk a halállal. Két évvel
ezelôtt meghalt a feleségem, ami nagyon megrázott. Ennyi a regény személyes motivációja, de ha az ember már ötven éves elmúlt, ezeket végig kell gondolni. Most már úgy érzem, kellô távolságra kerültem a tragédiától, s olyan dol-

gokat is észre fogok venni, amiket eddig
nem láttam.
» Ezzel a regénnyel tudod lezárni magadban a személyes tragédiádat?
– Pontosan. Ez így szokott mûködni. Ami
az írót foglalkoztatja, attól meg szokott
szabadulni egy idô után. Bármilyen létélménye van, azt meg kell írni. A halálról
szóló jelenlegi tudásomat szeretném
megírni s bizonyára a személyes része is
másabb, absztraktabb, elvontabb lesz
ezután.
Mintha beszélgetésünket akarta volna
lezárni, ismét megszólalt a cigányzene.
Újabb dedikálásért álltak sorba a barátok, ismerôsök. Ambrus Lajos mosolyogva írt, mindenkinek személyre szóló sorokat. Közben kortyolt is egyet-egyet
Dancs Miklós vendéglôs, vagy Vajda Lajos bácsi borából. Elköszöntem, de teljesen világos lett elôttem, hogy ezzel az
életfelfogással Ambrus Lajos Halálkönyv
munkacímû alkotása tartalmában mégis
inkább Életkönyv lesz. Nem is lehet ez
másként!
»ROZMÁN LÁSZLÓ
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Tábor fiatal tehetségeknek IV. IFJÚSÁGI
POLGÁRôRNAP ÉS
VERSENY
2008. július 21–27. között tartotta meg
immár hagyományosnak mondható mûvészeti táborát Illés Erika nemeskocsi

mûvésztelepén. A résztvevôk többsége
az ifjú korosztályba tartozik, hiszen a 13
évestôl a 25 évesig képviseltették magukat. A táborban az eszközökön kívül
egyéni igényeknek megfelelôen Erika
biztosította a szállást is. Fôként celldömölki és környékbeli fiatalok vettek
részt, de volt köztük szentgotthárdi is. A
témákat, technikákat mindenki a maga
stílusában alkotta meg. Illés Erika elmondta, hogy segítségére volt Németh
Gyula népi fafaragó, aki a fafaragás rejtelmeibe avatta be a fiatalokat, de vendégmûvészként jelen volt Deli Ágnes
szobrász és Gaál Endre üvegmûvész is,
akik inkább a modern, 21. századi mûvészettel ismertették meg a növendékeket.
A táborban sokféle alkotás született:
portrék faragása fából, akt-rajzolás, festés a Somlón, mintázás. Az alkotásokból
készült kiállítást az augusztus 2-án rendezett falunapon tekinthette meg a szélesebb közönség.
»REA

ÍGÉRETES TEHETSÉG A SAKKBAN
A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola ôsszel második osztályos tanulója, Czupor Attila több eredményes
sakk sikerrel öregbítette iskolája és
szülôvárosa hírnevét az elmúlt idôszakban. A sportággal négy és fél
éves korában kezdett el foglalkozni,
és már akkor indult versenyeken,
amelyeken több sikerélmény is érte.
Ezután már sakk-szakkörbe és edzôhöz is járt, Gergácz Balázs foglalkozott vele. A mindössze nyolcéves
sakk-tehetség évente 10-12 megmérettetésen vesz részt, és mindenhonnan szép eredményekkel tér haza,
rendszerint bekerül az elsô három helyezett közé. Emellett nem kis dicsôség, hogy ott is dobogós helyezéseket ér el, ahol a korosztályánál idôsebbekkel mérkôzik meg.
Elsô komoly versengése még óvodás
korához kötôdik: akkor a budapesti
országos bajnokságon elsô helyezést
ért el. A közelmúlt friss eredményeinek listáján is több siker szerepel: a
Magyar Országos Rapid Sakkbajnokság második helyezése, a paksi országos verseny nyolc éven aluliak magyar bajnokságában 4. hely, és a kapuvári korcsoportos verseny elsô helyezése. Ezek mellett az országos
diákolimpia döntôjében ért el hetedik
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A Vas Megyei Polgárôr Szövetség
Ifjúsági Tagoza a Celldömölki Városi
Általános iskolában (Árpád u. 43.)
rendezi meg a IV. Ijúsági Polgárôrnapot és -versenyt 2008. augusztus
16-án, 8.00 órai kezdettel.
Program:
8.00–8.30 Vendégek fogadása.
8.30–9.00 Eligazítás a versenyen
résztvevô csapatoknak, megnyitó.
9.00–12.00 Ifjúsági Polgárôr Járôrverseny
12.00–13.00 Ebéd
13.00–18.00 Kispályás labdarúgóbajnokság, kosárlabda-bajnokság,
„generációk futballmérkôzése”.
13.30–18.00 bemutatók:
rendôrség bemutatója, Kántor és
Csupati Kutyaiskola bemutatója,
Kromwell Ifjúsági Színtársulat elôadása, Íjász bemutató, eredményhirdetés.
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!

PARLAGFÛ-MENTESÍTÉSI PROGRAMOK

helyezést. Czupor Attila a sikeres
eredmények érdekében rendszeresen sakkozik. Az interneten naponta
gyakorol, sakktáborban is részt vesz,
hetente két alkalommal pedig az iskolában edz. A további tervekkel kapcsolatban elárulta, hogy folytatni szeretné a sakkozást, és célja az országos élmezônyben maradni.
»REINER ANITA

Az ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki
Kistérségi Intézete 2008 nyarán
komplex parlagfû-mentesítési
programokat szervez. A Sárvári
kistérségben Pecöl, Kenéz, Megyehíd, a Celldömölki kistérségben Ostffyasszonyfa, Csönge
községek vesznek részt a programban. Az együttmûködés fô
célkitûzése a lakosság széleskörû tájékoztatása a parlagfû veszélyeirôl, a védekezés fontosságáról, módjairól. A programok
között szerepel parlagfû-gyûjtési
akció, gyommentesítés, parkosítás, kiállítás, gyermekpályázat,
vetélkedô.
»ÁNTSZ SÁRVÁRI, CELLDÖMÖLKI
KISTÉRSÉGI INTÉZETE
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» MÛVELÔDÉS

Hangulatos falunapon szórakozott Izsákfa
Július 19-én hangulatos falunapon szórakozhatott az izsákfai városrész lakossága.
Ahogy arról Farkas Zoltán, a részönkormányzat vezetôje beszámolt, a tizennyolcadik alkalommal megrendezett falunapon is számos program közül választhattak a kicsik és a nagyok. A legfontosabb
„kellék”, a jó idô adott volt, így semmi
sem vetett gátat a jókedvnek. A legkisebbek szórakoztatásáról gyerekvasút és lég-

farkas zoltán részönkormányzat-vezetô

vár gondoskodott. Voltak bazárosok, de
nagy sikere volt az arcfestésnek és lufihajtogatásnak is. A hagyományoknak
megfelelôen a közösség számára a gulyást a helyi asszonyok fôzték meg, mely
vitathatatlanul nagy közönségsikert aratott, hisz az utolsó cseppig elfogyott. A
hölgyek pogácsasütésben is összemérték
tudásukat, s az igazi szakértôkbôl – saját
köreikbôl - összeállított kritikus zsûri hat
„remekmûvet” talált díjazásra érdemesnek. Az igazi szórakozásról a közkedvelt
Pápai Musical Stúdió gondoskodott, az
esti bálon a talpalávalót – csakúgy, mint
tavaly – a Koktél Duó szolgáltatta.
A falunap eseménye volt még, hogy
megnyílt a falu egykori italboltja helyén
az F1 sörözô, mely azonnal közkedvelt
lett, hiszen nemcsak ízléses belsô kialakítással és új bútorzattal várja vendégeit,
hanem nyitva tartása is maximálisan igazodik a helyi igényekhez.
Farkas Zoltán örömmel számolt be arról,
hogy a futballpálya melletti sportöltözô
ügye is végre elmozdult a holtpontról.
Egy sikeres pályázatnak köszönhetôen
ötmillió forintot fordíthatnak a régi öltö-

zô megtoldására, ezáltal minden igényt
kielégítô módon fogadhatják majd a
sportolókat. A tervek már készen vannak, a megvalósítást mielôbb szeretnék

az f1-es sörözô mûködik a megújult épületben

elkezdeni, jóllehet az ötmillió forint nem
fedezi a teljes költséget, de a részönkormányzat-vezetô szerint módjuk lesz rá,
hogy saját erôbôl pótolják a hiányzó
összeget.
»RO-LÓ

A KEMENESALJAI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
AUGUSZTUS 20-I PROGRAMJAI:
2008. augusztus 15 – szeptember 2. SZENT ISTVÁN KIRÁLY EMLÉKEZETE c. kiállítás
helyi gyûjtôk anyagából a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár elôcsarnokában.
2008. augusztus 19-én 10.00 órától JÁTSZÓHÁZ KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
szalmafonás, csuhézás, fafaragás, korongozás a mûvelôdési központ galériáján.
2008. augusztus 20-án 11.00 órakor VÁROSI ÜNNEPSÉG AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPÉN
a Celldömölki Polgármesteri Hivatal fôbejárata elôtti téren.
Ünnepi beszédet mond: Fehér László, Celldömölk Város polgármestere.
Közremûködnek: Varga Diána (népdal), Pesti Arnold (vers).
A történelmi egyházak képviselôi megszentelik, illetve megáldják az új kenyeret.
Kitüntetéseket ad át Fehér László polgármester, a Kistérségi Társulási Tanács elnöke.
16.00–21.00 óráig: CSALÁDI DÉLUTÁN A 3 ÉVES SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPLÔ VULKÁN FÜRDÔN
16.00 BOKA ÉS A J.A.M.
17.00 EROX MARTINI mûsora
18.00 JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ elismeréseket ad át Fehér László, Celldömölk Város polgármestere
19.30 Fellép: KOVÁCSOVICS FRUZSINA
20.00 TORNÁDÓ együttes mûsora
16.00 órától 21.00 óráig a gyerekek ingyenesen használhatják a szabadtéri játékokat.
A „Jó tanuló, jó sportoló” elismerésben részesülô diákok és kísérôik (2 fô) ingyenesen, más vendégek pedig látogatói jeggyel
(300 Ft/fô) vehetnek részt a programokon.
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Gyülekezetépítés a Biblia évében
A tavalyi jó kezdeményezés folytatásaként idén is gyülekezetépítô evangelizációs napot tartott augusztus 2-án az Alsósági Evangélikus Gyülekezet. A rendezvény Denk Viktória operaénekes mûsorával indult, aki Bach, Frank és Händel mûveket adott elô. Orgonán kísérte Bognár
Nóra karnagy, a Szombathelyi Evangélikus Gyülekezet kántora, zenetanár. Vetô
István püspökhelyettes, alsósági lelkész
köszöntötte az egybegyûlteket, majd
Ittzés János püspök hálaadása, igehirdetése következett. Ittzés püspök a tradíciók természetérôl elmélkedett, elmondva, hogy a második alsósági evangelizációs nap is immár annak tekinthetô. Isten
szerepérôl elmondta, hogy 2000 éve
gondoskodik az egyházról, a Szentlélek
és az elhivatottak révén mindig megtalálja a megújulás lehetôségét. Ennek része az is, hogy értékelni kell azt, ami már
a miénk, és szintén a Szentléleknek köszönhetôen a lankadt, fásult szívû emberek is képesek lesznek a megújulásra.
Ittzés János püspök után Cserági István
kissomlyói lelkész evangelizációs elôadásában az „élet” szó jelentéseit járta
körbe, felvázolva négy megközelítést, a
testi, lelki, szellemi és az örök élet vonatkozásában.

A „Halott vagy, vagy élô?” kérdésre irodalmi és filozófiai idézetekkel tarkítva
adta meg a választ, melynek sommázataként az „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet” örökérvényû igazsága felelt. Gyôri Elemér egyházközségi felügyelô beszámolt a templom felújításának fázisairól, majd a templom felújításában érdemeket szerzett személyek köszöntése következett. Az egyházközség
mellett Ittzés János püspök is megkülön-

böztetett tisztelettel és szeretettel köszöntötte Lada Dénest, akinek nagylelkû
adománya lehetôvé tette a templom
külsô felújítását. A rendezvény zárásaként Rostáné Piri Magda esperes a templom felújítását megörökítô emléktáblát
leplezte le. A gyülekezetépítô nap a parókia udvarán fejezôdött be, ahol kötetlen beszélgetés és ízletes ebéd várta a
résztvevôket.
»ROZMÁN LÁSZLÓ

Ambrus József alkotásai Kemenesmihályfán
Falunapot tartottak augusztus 9-én Kemenesmihályfán, ahol a változékony idô
sem tudta a résztvevôk kedvét szegni.

A változatos programok vonzották a látogatókat, hiszen volt fôzôverseny, labdarúgó-mérkôzések, íjász bemutató, játé-

ambrus józsef fafaragó alkotásaival, valamint kiss ida és cseledi jenô
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kos vetélkedôk, aszfaltrajzverseny, arcfestés, tortaevô verseny gyerekeknek,
néptánc, showtánc, komédia, és sok-sok
zene.
Értékes kiállítást láthattak az érdeklôdôk
az iskolában, ahol Ambrus József kemenesmihályfai származású, Celldömölkön
élô fafaragó szobrait tekinthették meg.
A kiállítást Cseledi Jenô, Kemenesmihályfa polgármestere nyitotta meg, aki
a következôképpen méltatta Ambrus Józsefet: 1940-ben született, fafaragással
csak 1973 után kezdett foglalkozni. Jellemzôen parasztmotívumokat ábrázol. A
25 alkotás, mely kiállításra került,
mindegyike él, mindegyiknek lelke van,
megszólítja az embert, és visszaidézi a
letûnôben lévô paraszti világot, melyre
az idôsebbek még igen, a fiatalok már
sajnos nem emlékezhetnek.
A beért alkotó mellett egy ifjú mûvész is
képviseltette magát néhány alkotásával:
Barti Krisztián, aki szintén a népi iparmûvészettel kacérkodik.
»REA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Szokott eltenni télirevalót?

»kérdez: reiner anita

»fotó: major tamás

Hérincs
Józsefné

Mostanában nem nagyon teszek el télire, sajnos az idôm
nem engedi. Régebben pedig
jellemzô volt, csalamádét,
gyöngyhagymát, lekvárt, kompótot szoktam elrakni. Most
már a kertben sem termelünk
semmit, mert befüvesítettük,
így legfeljebb abból rakok el
télire, amit a boltban megvásárolok. Az elmúlt évekbôl
maradt is sok minden, így
idén csak uborkát teszek el,
valamint mirelitbe sóskát,
spenótot és üvegbe lecsót. A
család jobban szereti a „hazait”, a bolti uborka nem
olyan jó, mint amit elteszek.

Bertáné
Szalai Erzsébet

Sok gyümölcs van a kertünkben, és szerencsére minden,
amire szükségünk van, megterem. Mind egy szemig hasznosítjuk is, hiszen amit nem
eszünk meg, azt eltesszük télre. Minden évben sokfélét rakok el, elônyben is részesítem
a saját kezûleg termelt és eltett dolgokat, azok legalább
nem vegyszerezettek. Emellett vitamindúsabbak és ízletesebbek is. Ribizli-, barack-,
szilvalekvárt fôzök be és kompótokat is teszek el. A zöldségek közül borsót, zöldbabot,
sóskát, spenótot, uborkát fagyasztok le télre.

Cságoly
Szilvia

Patyi
Jánosné

Nagymamámnak van kiskertje, ô szokott eltenni télirevalót. Én magam nem, ugyanis
elônyben részesítem a friss
zöldségeket, gyümölcsöket.
Kislányom miatt sokat is vásárolok belôlük, igazi vitaminforrások. Nyáron szerencsére
nagy a választék a friss árukból, de az importnak köszönhetôen akár télen is hozzájuthatunk. Termelési és tárolási
lehetôségem sincs, de ha lenne kertem, akkor is csak a fagyasztóba raknék el friss gyümölcsöt, zöldséget. Befôttet,
kompótot biztos nem, mert a
frissnek nincs párja.

Minden évben nagy befôzések vannak nálam. Már a barackkal elkezdem, és a körtével fejezem be. Mindenfélét
szeretek eltenni, fôleg ezekkel
az újfajta tartósítószerekkel,
amelyek megkönnyítik a befôzést. Szörpöket, kompótokat, lekvárokat egyaránt készítek. Káposztát, csalamádét
teszek el, uborkát nem. A fagyasztóba nem rakok el semmit, mert szerintem a minôségét rontja a terménynek.
A család jobban szereti az általam eltett dolgokat, abban
legalább tudjuk, mi van, és a
higiénia is fontos szempont.

ÚJ PÁRT HELYI SZERVEZETE ALAKULT
Városunkban is megalakult a Jobbik
Magyarországért Mozgalom helyi szervezete. A három fôvel életre hívott
alakulat elnökévé Németh Zoltánt választották; a további két tag pedig Kovács Károly és Balogh Annamária.
A helyi szervezet elsô és legfontosabb
feladatának a megerôsödést és a
2009-es Európai Parlamenti választásokra felkészülést tartja. Emellett minden társadalmi réteggel szeretnék
megismertetni csoportjukat és céljai-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola tanulói, tanárai
és a szülôk nevében szeretném
megköszönni azt az áldozatos,
gyors és tiszta munkát, amit diákjaink és festô mestereik önként
nyújtottak a nyár folyamán, hogy
iskolánk belsô terei és aulája
megújulva állhassanak a következô
tanévtôl rendelkezésünkre!
Köszönettel és tisztelettel: Sipos Tibor igazgató

kat. Fontos, hogy a radikális jobboldali
párt minden választókerületben jelen
legyen a 2010-es választásokon, és
olyan parlamenti erô valósuljon meg,
amely az összmagyarságot képviseli mondta az alakuló ülésen az elnök.
A szervezet helyi tagságának bôvítésére
várja a magyar érzelmû embereket és
szimpatizánsokat, hogy csatlakozzanak
hozzájuk. Jelentkezés: 06 70/2088479,
vagy a trikolor@cellkabel.hu címen.
»RA

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölk központjában 1 + 1/2 szobás, második emeleti, egyedi fûtésû 44 m2 lakóterületû lakás eladó. Tel.: 06 20/330-8484
Celldömölk központjában 2 + 1/2 szobás lakás
albérletbe akár több bérlônek is kiadó. Tel.: 06
20/962-4202
Celldömölkön 3 szobás 90 négyzetméteres családi ház garázssal, melléképületekkel eladó.
Érd: 06 20/535-1324
Celldömölkön az Aranykerék vendéglô mellett
200 négyszögöl kert kis házzal, gyümölcsössel, 3
sor szôlôvel, kedvezô áron eladó. Érdeklôdni:
06 95/421-114 telefonszámon.
46 éves megbízható férfi állást változtatna. Tel.:
06 30/4218-950.

Az Új Kemenesaljában és a Rádiócellben
hirdetni, reklámozni szeretne?

NAGY ANTALT KERESSE!
Telefon: 06 70/338-9880
E-mail: nagy.antal@cellkabel.hu

ÉRTESÍTÉS
A celldömölki, alsósági és izsákfai
nyugdíjasok ingyenes bérletet igényelhetnek a celldömölki polgármesteri hivatalban hivatali ügyfélfogadási idôben Németh Ilona Juliannánál illetve Alsóságon a polgármesteri hivatal kirendeltségén
szintén hivatali ügyfélfogadási idôben Hegedüsné Major Katalinnál.
Az ingyenes bérletigénylésre az
öregségi és rokkant nyugdíjasok
egyaránt jogosultak.
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Beharangozó egy
ütemmel késôbb
Lapunk megjelenésekor már túl lesz a 20082009-es szezon elsô fordulóján a CVSE labdarúgócsapata az NB III. Bakony-csoportjában. Beharangozó írásunk ily módon tekinthetô megkésettnek is, de mivel a hazai bemutatkozás
még elôttünk áll, bocsájtassék meg e kis idôzavar. Beszélgetô partnerünk ezúttal is Balhási
István vezetôedzô, aki immár második szezonját kezdheti e mivoltában. Az idei nyári átigazolási szezon legnagyobb eredménye – kezdi
mondandóját – az, hogy sikerült együtt tartani
a tavasszal több szép eredményt elérô gárdát.
Emellett négy érett, rutinos labdarúgót igazoltunk: Sallér Márk Ausztriából tért vissza, miként Présing András is Ausztriából érkezik. Fehér Károly Sárvárról teszi át a székhelyét, Németh József pedig Ajkáról tér haza. A csapattal
együtt készül a tehetséges Hanzl Máté is aki az
U16-ból érkezett. A felkészülés megfelelô körülmények között zajlott, csúcspontja a hazai
rendezésû Négy Városok Tornája volt, amit helyenként jó és taktikus játékkal sikerült megnyerni. Dicséretes a Magyar Kupában való továbblépés is a Devecser otthonában elért kétgólos gyôzelemmel. Az öltözôben jó a hangulat, az elsô nyolc közé várom a csapatot, hazai
pályán szeretnénk maradéktalanul kiszolgálni
közönségünket, idegenben pedig minél több
borsot akarunk törni ellenfeleink és szurkolóik
orra alá.
Nos, a bors az elsô fordulóban a mi orrunkat
facsarta, hiszen Veszprémben kétgólos vereséget szenvedett a gárda. Az elsô félidô nem hozott gólt és sziporkázó játékot, a hazaiak meddô fölényben voltak, a Cell kontrára játszott. A
szünetben cseréltek a hazaiak, a Haladásból
hazatért Finta Péter állt be és öt perc múltán
egy szerencsésen eltalált lövéssel bevette a
celliek kapuját. Továbbra is inkább kontrából
veszélyeztettünk, a hazai kapusnak, Vargának

ÚJ JÁTÉKOS AZ ASZTALITENISZEZÔKNÉL

kétszer is bravúrral kellett mentenie. A kegyelemdöfést Tatai öt méterrôl leadott fejese jelentette, aki Grósz bal oldalról beívelt labdáját
bólintotta a hálóba. A két csapat vetélkedésének egyik érdekessége az volt, hogy a Veszprém jelenlegi keretébôl két játékos volt eddig
eredményes a Celldömölk ellen, az egyik Finta,
aki még az 1999-2000-es idényben lôtt gólt a
CVSE-Veszprém 0-4-re végzôdött meccsen, a
másik Tatai, aki a tavalyi Veszprém-CVSE 3-3as döntetlen egyik gólját lôtte. A történet nem
változott, továbbra is két olyan játékos van a
Veszprém keretében, aki gólt tudott elérni a
Celldömölk ellen.
Végezetül kicsit mustrálgassuk leendô ellenfeleinket. A tavalyi idény 16 csapatából a ZTE és
Gyôr felkerült az NB II-be, az Andráshida nem
nevezett, a Kapuvár és a Keszthely pedig
kiesett. A Zala megyei bajnok Semjénháza és a
Vas megyei bajnok Simaság nem vállalta a magasabb osztályt, így a Gyôr-Moson-Sopron megyei bajnok Lipót mellett Veszprém megyébôl
az Ajka-Padragkút és a második helyezett Badacsonytomaj is NB III-as lett. A még hiányzó
két helyet az NB II-bôl kiesett Mosonmagyaróvár és az NB I-essé vált Haladás utánpótlás
csapata foglalja el. Az idei kiírás szerint a csoportonkénti utolsó három helyezett mellett a
hat NB III-as csoport két legrosszabb 13. helyezettje is kiesik. Új elem, hogy idén öt sárga lap
begyûjtése jelenti az automatikus egy meccses
eltiltást.
A második fordulóra augusztus 16-án szombaton kerül sor 16.00-kor, az ellenfél az a Badacsonytomaj, akinek nem sikerült az NB IIIas premierje, mivel hazai pályán 3-2 –re kikapott a Répcelaktól. Legyen velünk ebben a
szezonban is, szeretettel várjuk a CVSE mérkôzésein!
»DOTTO

Celldömölkön járt a Ferencváros
Celldömölkön járt a Ferencváros 1995-96 –
os születésû lány kézilabda csapata. A Borgátán edzôtáborozó fiatalok szakmai munkáját Szarka Éva, a Ferencváros és a magyar válogatott egykori legendás játékosa
irányította. A tornán nem az eredmény,
hanem a játék gyakorlása volt a fontos. A
nem hivatalos végeredmény szerint az FTC
elsô csapata végzett az élen, ôket követte
a Sárvár csapata. A 3. helyezést az FTC második csapata, a 4.-et a vendéglátó celldömölki csapat szerezte meg. A mérkôzés
után Szarka Éva elmondta, hogy azért jöt12

tek erre a vidékre, mert messze van a fôvárostól, és ki akartak szabadulni onnan.
Nagyon tetszik nekik a környék, nagyon
jól érezték magukat a lányok az új környezetben. A felkészülés elején vannak, futó,
erôsítô edzések dominálnak.. A magyar
nôi válogatott olimpiai esélyeit latolgatva
elmondta, hogy a magyar virtusban és a
küzdôszellemben és Görbicz Anita felépülésében bízik. A mezôny kiegyenlítettsége
miatt lehetetlen megjósolni a torna végeredményét.
»ROGER

A CVSE-Mávépcell-Vörsas extraligás asztalitenisz csapata új játékossal erôsödött. Fazekas Péter és Marsi Márton távozása után, – elôbbi Oroszországba,
utóbbi pedig Ausztriába igazolt – a szintén extraligás Bük együttesébôl városunkba tette át székhelyét Podpinka
András. A csapat újigazolása nem kis dicsôséglistával büszkélkedhet.
1985-ben, mindössze 17 évesen, a magyar asztalitenisz válogatott tagjaként
részt vett a felnôtt világbajnokságon,
ahol újdonsült edzôjével, Klampár Tiborral játszott együtt. Egy évig játszott Hollandiában, ahol csapatával holland bajnoki címet nyert. Ezután sportkarrierje
Belgiumban folytatódott, ahol két év
alatt két bajnoki cím, és belga kupa
gyôzelem gazdagította eredménylistáját. Pályafutása ezután Németországba,
a Bundesligába szólította. A Saarbrücken
színeiben német bajnokságot, ETTU kupát, német kupát és Bajnokok Ligáját is
nyert. A dicsôséges két év után újra Belgiumba került, ahol újabb két belga bajnoki cím, két kupagyôzelem és egy Bajnokok Ligája elsôség került a neve mellé. Ezek után öt évre visszatért a
Bundesligába, ahol elôbb a Grenzo csapatában lett bajnok, kupagyôztes és
ETTU kupa gyôztes, majd a Lübeckhez
igazolt. Az öt német év után az osztrák
Niederösterreich játékosa lett, akikrôl
nincs túl szép emléke a celldömölkieknek, hisz a tavalyi évben ôk búcsúztatták városunk csapatát a Klubcsapatok
Szuperligájából. A külföldi légióskodást
követôen egy évre Ceglédre került,
majd újabb négy évre Németországba.
Két évvel ezelôtti hazatérése után ismét
Cegléden játszott, míg az elôzô évben a
Bük színeiben keserítette meg ellenfelei
életét. 47 bajnoki meccsébôl a tavalyi
évben 45-öt megnyert.
Podpinka András klasszisát mutatja az
is, hogy 1993-ban 21. volt a világranglistán, és ugyanebben az évben a világbajnokságon egyéniben a 8 közé jutott,
míg csapatban ötödik lett. A 2001-es
vb-n csapatban bejutottak a döntôbe,
és másodikak lettek.
Ha végignézzük ezt a pazar eredménylistát, kétségünk sem lehet afelôl, hogy
Podpinka András személyében egy igazán
remek játékos érkezett a Kemenesaljára.
Bízunk benne, hogy Lindner Ádámmal és
Molnár Krisztiánnal, no meg a kiváló szakmai stábbal együtt sok szép eredményt
szereznek városunknak.
»CSUKA
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Jó minôsítést érdemelnek a fiatalok
Összességében sikeres szezont zártak a celldömölki labdarúgó-szakosztály utánpótlás csapatai – summázható Sebestyén Attila szakosztályvezetô véleménye az elmúlt idényrôl.
– Minden kezdet nehéz – emlékszik vissza az
egy évvel ezelôtt történtekre – azóta dolgoznak ugyanis ebben a rendszerben a csapatok,
edzôkollégák. Minden korosztály más és más
problémával küszködött, ami viszont közös siker volt, hogy sikerült jó közösségeket kialakítani nemcsak csapatokon belül, hanem például
a szülôkkel is, hiszen támogató családi háttér
nélkül ma már ez a sportág sem mûködik. De
nézzük akkor részletesebben az egyes csapatokat: három korosztályban versenyeztet a CVSE,
ezek az U13, U16 és U19. A 13 éves felsô korhatárú játékosokból álló utánpótláscsapat
edzôje Velenczei Tibor, a megyei bajnokságban
szerepelt és aranyérmet szerzett. 9 csapat küzdött a pontvadászaton és végig nagy csatát vívott egymással a Cell, a Haladás, a Körmend és
a Sárvár együttese, míg végül kialakult ez a
sorrend az elsô és a negyedik között
mindössze öt pont különbséggel. A csapatnál
létszámgond nem volt, köszönhetôen elsôsorban a kisebb korosztályokkal foglalkozó UFC
szervezô és nevelô munkájának. Az U16-os
csapatban 22 fôs kerettel dolgozott Sebestyén
Attila és kiemelkedô volt egész évben (80%
fölött) az edzéslátogatottság. Azt, hogy nemcsak eljártak edzésre a fiúk, hanem tanultak is
ott, jól bizonyítja a bajnokságban elért 6. helyezésük. Az ô és az U19-es korosztály bajnok-

sága már nem megyei szervezésû, hanem
megegyezik a felnôtt csapat NB III-as szervezettségével, avval a különbséggel, hogy az NB
I-es csapatok fiataljai helyett a Nagykanizsa
volt az így 16 csapatos bajnokságok résztvevôje. Itt sikerült tehát elérni a dicséretes hatodik
helyet 18 gyôzelemmel 4 döntetlennel és 8
vereséggel. A csapat 141 góljából Hanzl Máté
a hetedik helyen végezve a góllövôk listáján
egymaga 30 gólt jegyzett, ma már a felnôtt
csapatnál edzhet és mutatkozhat majd be minden bizonnyal. Az U19 Szentgyörgyi József
edzô irányítása mellett dolgozott és nyolcadik
helyezést ért el korosztályában, 14 gyôzelem
mellett 3 döntetlent és 13 vereséget begyûjtve. Ennél a korosztálynál már voltak néha
edzéslátogatottsági problémák, hiszen itt már
komolyabban begyûrûznek az iskolai és munkahelyi elfoglaltságok, vagy akár a nagycsapatnál eltöltött idô. Dicséretes a góllövôlista
második helyén végzett Szûcs Zoltán teljesítménye 24 rúgott góllal. Annyi érdekesség még
errôl a két bajnokságról, hogy mindkettôt nagy
fölénnyel a Veszprém nyerte, az idôsebb korosztálynál 29, a fiatalabbnál 27 gyôzelmet
aratva a 30 találkozóból, reményteljes jövô áll
tehát a veszprémi nagy csapat elôtt is. Hiszen
a lényeg az, hogy amellett, hogy egészséges
fiatalokat neveljünk, mindig biztosítsuk a legtehetségesebbek felfelé áramlását a magasabb színt eléréséhez – foglalja egy mondatba
Sebestyén Attila az utánpótlás-képzés feladatát. Ennek szellemében térünk át az idei lehe-

Celli siker a Négy Város Tornáján
Július 26-án és 27-én, Celldömölk adott otthont a 29. Négy Város Tornájának. Az NB IIIas celli gárdán kívül az NB II-es Barcs, a megyei elsô osztályban szereplô Körmend és a
megyei egytôl búcsúzó Lenti együttesei vettek részt. A küzdelemsorozatot 1979. óta rendezik meg, ugyanis a négy résztvevô település ebben az évben kapott városi rangot.
A torna célja a csapatok közti sportbarátság
ápolása és a soron következô bajnokságra
történô felkészülés. A szombati nyitómérkôzés vasi összecsapást hozott. A találkozó elején úgy tûnt, hogy simán verjük a Körmend
gárdáját, de a vendégek a második játékrészben magukhoz tértek és egyenlíteni tudtak.
A 2-2-es döntetlent hozó 2x35 perc után tizenegyesekkel nyertek Balhási István játékosai 4–3 arányban. A vasárnap elsô meccsét a
Lenti ellen vívta csapatunk, és a papírformának megfelelôen 3-1-es gyôzelmet arattak a
fiúk. A torna döntônek bizonyuló utolsó
összecsapásán a másodosztályú Barcs várt a
celliekre. A barcsiak évek óta nem találtak
legyôzôre, de mint tudjuk, egyszer minden

sorozat megszakad. A Celldömölk fegyelmezetten és harcosan játszva, 1-0 arányban
gyôzte le somogyi riválisát, és a torna történetében hetedszer emelhette magasba a
gyôztesnek járó serleget. A rendezvény remek alkalmat adott arra, hogy pályára lépjenek a CVSE új igazolásai is. Ismét sárgakékben láthatjuk Németh Józsefet, aki az
idei Négy Város Tornán a legjobb hazai játékos címet nyerte el. Vele együtt visszatért
Celldömölkre Sallér Márk, de az újak listáját
erôsíti Présing András és Fehér Károly is. A
torna legjobb kapusának járó díjat is sikerült
itthon tartani, hisz a celli Tóth András kapta
ezt az elismerést. Aki kilátogatott a kétnapos rendezvényre, az elégedett lehetett a
látottakkal. Balhási István, a csapat edzôje
is elégedetten és bizakodóan nyilatkozott a
torna után. A csapatot dicséret illeti a mutatott játék és az eredmény alapján, és reméljük, a bajnokságban is hasonlóan szép eredményekkel örvendeztetnek meg minden
focirajongót.
»CSUKA

tôségek taglalására. Ebben az évben például
az U13-ból 8-an lépnek fel az U16-hoz, ahonnét 9-en az U19-hez. Ez azt jelenti, hogy csapataink átlagéletkora az alsó határ körül lesz,
ami ezeknél a csapatoknál az eredményesség
szempontjából természetesen nem kedvezô.
Hasznos lehet viszont a tanulás szempontjából,
így ez az idény inkább a tapasztalatszerzés éve
lesz várhatóan.
» Nem állom meg végül befejezésként megkérdezni, hogy nem fáj-e az utánpótlás edzôk szíve
azért a láthatatlan légióért, akik már nem Celldömölkön fociznak?
– Valóban többször elmerengtem azon, hogy
milyen jó lenne egyszer együtt látni és játszatni azokat a srácokat akik az Illés Akadémián, a
Haladásnál, vagy éppen Pápán fociznak, de tudomásul kell venni, hogy szûkös lehetôségeink
nem tudnák kiteljesíteni az ô tehetségüket és
kívánom nekik, hogy a lehetô legtöbbet érjék el
pályafutásuk során, nem megfeledkezve gyökereikrôl - válaszolja erre a szakosztályvezetô.
Az utánpótláscsapatok általában szombatonként lépnek majd pályára 10 illetve 12 órakor,
kivéve rögtön a szezonkezdést, amire 24-én,
vasárnap kerül sor. Nézzük együtt az ô
meccseiket is!
»DOTTO

Új

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente
felelôs kiadó:

Bakó István
felelôs szerkesztô:

Györéné Losoncz Andrea
szerkesztôség:

Farkas Gábor, Káldos Gyula,
Kustos Lászlóné, Major Tamás (fotó),
Reiner Anita, Rozmán László, Takács Mária,
Vass Veronika, Völgyi László (nívódíjas),
Horváth Lajos (örökös tag)
hirdetésszervezô:

Nagy Antal (06 70/338-9880)
szerkesztôség:

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/525-810
E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu;
ujkemenesalja@gmail.com
lapterv:

Horváth Attila
nyomda:

Antók Nyomda Celldömölk
lapzárta: minden páratlan hét péntek
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elôfizetés vidékre:
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Homokfoci a Vulkán fürdôn
Kétnapos futballfesztivál helyszíne volt
július 19–20-án a Vulkán fürdô. A tavaly
nyáron átadott homokos pályán került
ugyanis megrendezésre a 2. VODAFONE
Strandfoci Fesztivál. A VulkánSport Egyesület által szervezett rendezvényen, az
elsô nap a férficsapatok mérkôztek meg
egymással, míg vasárnap a nôk küzdelmei zajlottak. Az ötcsapatos férfimezônyben a Csütörtök gárdája diadalmaskodott a Murphy's Mojo Pub és a Szú-

Csütörtök csapata itt sem mondott csütörtököt, ugyanis egy újabb tornagyôzelmet gyûjtöttek be. Az ezüstérmet az
Áramütöttek szerezték meg, míg a bronz
az Egyházashetye játékosainak nyakába
került.

A nyári kispályás szezon ezzel a rendezvénnyel lezárult, ám csüggedni nem kell,
hisz a VulkánSport Egyesület már szervezi
az ôszi Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságot, ahol a tavaszihoz hasonló jó mérkôzéseket láthatunk.
»CSUKA LÁSZLÓ

nyoglábú Gyilkospandák elôtt. A nôknél
a Celldömölk nyerte a küzdelmeket,
megelôzve a második Vépet és a harmadik helyezett Ikervári Bestiákat. Egy hét
elteltével újabb kategóriában indult útjára a labda. A 2. Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet Öregfiúk Strandfoci
Fesztiválra négy csapat részvételével
került sor. Az elôzô héthez hasonlóan a

3
VULKÁN
é v e s

GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ

Szeretettel meghívjuk Önt és családját
a fürdô születésnapi ünnepségére!
A jó hangulatot változatos kulturális
és szórakoztató programok garantálják.
PROGRAMOK:

Új! Új! Új! Új! Új! Új! Új! Új! Új!
SEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
CELLDÖMÖLK, KOSSUTH U. 5. 1. em.
Kismûtétek: szemölcsök, zsírdaganatok, kásadaganatok,
ciszták, ganglionok, anyajegyek, mûtéti hegek
eltávolítása, körömrendellenességek ellátása

•
•
•
•
•
•
•

Aranyér-mûtét HELYI ÉRZÉSTELENÍTÉSSEL
Érszûkület mérése, kezelése
Ínhüvelygyulladás vizsgálata, kezelése
Visszerek, fekélyek MODERN KEZELÉSE
Emlôvizsgálat, szûrés
Mûtét elôtti felvilágosítás
Mûtét utáni utókezelés
VÁROM RÉGI ÉS
ÚJ BETEGEIMET!

Dr. Nwankpa Emmanuel
sebész adjunktus

14

16 órától a BOKA és a J.A.M.
(50-es 60-as évek rock & roll slágerei)
17 órától EROX MARTINI mûsora
(olasz és magyar slágerek)
18 órától „Jó tanuló, jó sportoló”
elismeréseket ad át Fehér László
polgármester
19.30-tól Kovácsovics Fruzsina mûsora,
a Sztár születik döntôse
20 órától a TORNÁDÓ Együttes
(pop-rock mûsorszámok)
AUGUSZTUS 19-ÉN ÉS 20-ÁN
HOSSZÍTOTT NYITVA TARTÁS!
Nyári belépôkkel és családi
kedvezményekkel várjuk a fürödni és
kikapcsolódni vágyókat!

Rendelési idô:
Kedd, csütörtök 15.30 – 18.30 óráig
Bejelentkezés: 06/70/451-4645

Celldömölk, Sport utca 8. • 95/525-070 • www.vulkanfurdo.hu
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PIKNIK
A LIGETBEN
A U G U S Z T U S

2 2 - É N ,

P É N T E K E N

KEDVES CELLDÖMÖLKIEK!

NAPJA

A CSELEKVÔ ÖSSZEFOGÁSSAL CELLDÖMÖLKÉRT EGYESÜLET ÉS ELNÖKE, FEHÉR LÁSZLÓ POLGÁRMESTER
SZERETTEL VÁRJA ÖNÖKET A CSALÁDI NAPRA 2008. AUGUSZTUS 22-ÉN A CVSE SPORTTELEPRE.
16 órától Mini-vidámparkban, játszóházban szórakozhatnak a gyerekek. Ság hegyi borokat kóstolhatnak a felnôttek.
Az egészségügyi sátorban vérnyomást, vércukorszintet mérnek, az Opticnet-tag F.M. Optika tájékoztató szembemérést tart.
A vizsgálatok ingyenesek!
16 órától
16.00
16.00
17.30
18.30

Kispályás labdarúgótorna a Ferencváros, a Haladás, a CVSE öregfiúk csapatai és a Parlament SE részvételével.
centerpálya: Ferencváros öregfiúk – Parlament SE
mûfüves pálya: Haladás öregfiúk – CVSE öregfiúk
centerpálya: a 3. helyért játszanak
centerpálya: az 1. helyért játszanak. A mérkôzések szüneteiben büntetôrúgások! A legjobbakat díjazzuk!

17 órától A Soltis Lajos Színház a Csizmás Kandúr címû darabját adja elô a ligeti bisztró színpadán.
Fôzôverseny a ligetben. Csapatok jelentkezését augusztus 21-ig várjuk a bisztróban.
19.20-tól

Celldömölki tehetségek a mikrofonnál! Slágerek Joós Vikitôl és barátaitól az edzôpályán felállított színpadon.

20.20-tól Nagyszabású show-t mutatnak be a világhírû táncegyüttes,
az IRISH
21.10-tôl

DANCE EXPERIENCE táncosai.
Fergeteges buli a Két zsivánnyal.

IRISH DANCE
EXPERIENCE
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F É R F I

D I V A T

Celldömölk, Koptik Odó u 1.
Tel.: 06 30/9692-003, 06 30/6503-513
Nyitva: 8–12-ig, 13–17-ig, szombaton 7–11-ig

Esküvôre, keresztelôre és egyéb
ünnepélyes rendezvényekre
egyedi öltönyt szeretne?
A Gentlemen's-et keresse!
Üzletünkben kaphatók 48–62-es
méretig kiváló minôségû öltönyök,
zakók, nadrágok, valamint nyakkendôk, ingek, kiegészítôk.

Nyári kínálatunk:
rövid újjú ingek, pólók, rövidnadrágok, térdnadrágok.
Patyolat átadás-átvétel az üzletben.
PATYOLAT-SZALON Celldömölkön
Átadás–átvétel vállalása a Gentlemen's
FÉRFI DIVATÁRU BOLTBAN
Vállalunk:
• Darabáras mosást
• Gépi mosást szalonban
• Fertôtlenítô mosást orvosi rendelôk részére
• Vegytisztítást lakosság és közület részére

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Celldömölkön a Sági u. 43. sz. alatti
15 lakást, 7 garázst és 1 irodát tartalmazó
társasházban garázsok még eladók:

14,35 m2 – 16,62 m2
1.832.495 – 2.122.375 Ft.
Érdeklôdni:
95/422-493, 70/317-4194

Divatsarok
Celldömölk, Dr. Géfin tér 7.

(A Rózsavölgyi cukrászda mellett)
Nyitva: H–P.: 9-17 • Ebédszünet: 12–13 • Sz.: 8–12

Magyar készítôk – Mikka, GreenApple, MissB,
Mikita, Gaia, Lillipop – valamint S.Oliver,
Fruit of the Loom termékeket forgalmazunk.
ÜZLETÜNKBEN KAPHATÓK:
• Siesta cipôk és szandálok 18–35-ös méretben
• Lányka, fiú felsôruházat, blúzok, pólók, aljak, nadrágok, egész ruhák, melegítôk stb. 110–176-os méretig.
• Évnyitóra, alkalomra ünnepi aljak, fehér kardigán,
ingek, nadrágok, mellények, kiegészítôk.
• 122–170-es méretben már kapható tornaórára fehér
póló, tornanadrág kedvezô áron.
ÚJ: SODEXHO PASS ajándék és iskolakezdési támogatás
utalványt elfogadunk.

Üzletünkben még tart a nyári vásár.

15%-os kedvezménnyel kínálunk nyári ruházatot
és Savaria tanga papucsokat 31–40-es méretben
a készlet erejéig, ill. augusztus 31-ig.
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

