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TANKOLJON MINDIG
OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton
95-ös, E 85-ös és diesel üzemanyagok
valamint autógáz LPG egész évben
kedvezményes áron!

A friss sütemények mestere
Pályázatot hirdet a következô pozíció
betöltésére:

Raktáros:

•
•
•
•

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

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

Balogh Zsolt vállalkozó

12 órás megszakítás nélküli munkarenddel
Feltétel:
targoncás jogosítvány
Elôny:
számítástechnikai ismeret
Jelentkezni önéletrajz küldésével
a következô címen lehet:

9500 Celldömölk
Pápai u. 27.
E-mail: m.jona@wewalka.hu
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Szôlôrôl, borról, hegyközségrôl…
» BESZÉLGETÉS DANKA IMRÉVEL, A HEGYKÖZSÉG ELNÖKÉVEL
Megszokhattuk már, hogy kistérségünkben a bor, a Ság hegy kiemelt szerepet kap – teljesen megérdemelten.
Ezért is örök, ugyanakkor megújuló téma. Az idei termésrôl, a szôlômûvelés
munkáiról beszélgettünk Danka Imrével, aki szôlôsgazdaként, vadászként is
elismert, s a hegyközség vezetésének
ügyes-bajos dolgait is magára vállalta.
» Hogy lehet értékelni a 2008-as évet, a
szôlômûvelés és termés szempontjából?
– A szôlô szempontjából a 2008-as év nagyon érdekes. Az elôzô tél a hômérsékle-

tet tekintve nagyon pozitív volt, elfagyás
nem volt tapasztalható. Az enyhe hômérséklet azonban azzal járt, hogy a kártevôk

sem gyérültek, és a növényvédelmi szezon korán kezdôdött, azonnal az atkák elleni lemosó permetezéssel. A szokásos és
rendszeres védekezés mellett még más
kockázati tényezôkre is figyelni kellett,
ami nemcsak többletmunkát, hanem
többletkiadást is jelentett a gazdáknak.
Azt elmondhatjuk, hogy a megszokott két
fô betegség, a peronoszpóra és a lisztharmat mellett a közelmúlt idôszakában a
szürkerothadás is károsító tényezôként jelentkezett. Ebbôl következôen a múlt héten és ezen a héten elkezdôdtek a kármentesítô jellegû elôszüretek, hiszen a

további károsodást így lehet megelôzni. A
Ság hegy fô fajtáinak a szüretelése – gondolok itt az Olaszrizlingre, a Rozáliára, és a
Chardonnay-ra –, ha az idôjárás úgy alakul, akkor szeptember végére, október
elejére valószínûsíthetô. Meghatározó
lesz azonban a következô napok idôjárása, legfôképpen a csapadék szempontjából. Mondhatjuk, hogy egyik szemünk sír,
a másik meg nevet, hiszen a talaj száraz,
kellene a csapadék, annak ellenére, hogy
az éves csapadékmennyiség már lehullott
a vegetációs idôszakban. A másik fontos
szempont azonban az, hogy a csapadék a
jelen idôszakban magának a termésnek
nem kellene. A gazdák természetesen figyelik a napfényt is, mert a mostani alacsony hômérséklet sem használ. Az eddigi tények ismeretében, figyelve a mustfokot, közepes mennyiség mellett egy közepes minôségû termést lehet valószínûsíteni, bár ez még az elkövetkezendô két
hétben változhat. A szüret kérdése a családi ünnep mellett nagyon fontos dolgo-

kat is felvet. A foglalkoztatás szabályainak
megszigorítása miatt csak alkalmi munkavállalói könyvvel – közismert nevén Kék
könyvvel – lehet(ne) segítôket hívni, leszámítva az egy háztartásban élô közvetlen családtagokat. Ez nagyon hátrányosan
érinti a gazdákat, arról nem is beszélve,
hogy kétségeket vet fel, bizonytalanságot
támaszt bennük. Én azért azt hiszem,
nincs az a hatóság, aki ezeket a dolgokat
annyira szigorúan venné és úgymond
tönkretenné ezt a szép ünnepi munkát.
» Örülök, hogy ennyire optimista az
utóbbi témában, bár hallottunk már milliós büntetésrôl jótékonysági rendezvény kapcsán. A gazdaság kifehérítését
szerintem sem a falusi rendezvényeken
és a családi házépítéseken és szüreteken kellene kezdeni… Térjünk vissza a
„makrogazdasági” szintrôl a szôlôhöz!
Melyik volt idén a legsikeresebben termô fajta, és melyik az, amelyik sok kárt
szenvedett, netán csalódást okozott?
– A szôlôfajtákat nézve elmondható, hogy
vannak, amelyek a szélsôséges idôjárásnak jól ellenállnak, illetve jól alkalmazkodnak. Jó példa erre a Fehér család birtokán a
Rozália napi fajtabemutató, melyen az új
magyar fajtákat lehet megismerni. Eklatánsan láthatóak a fajták, de ha egy szóval
akarom meghatározni, akkor a legellenállóbb fajta a Ság hegy ôshonos szôlôje, az
Olaszrizling, illetve az új fajták közül a Rozália és a Pátria, melyek tulajdonképpen
rizling alapokkal bírnak. Az ellenpélda a
Zöldveltelini, mert érzékeny a lisztharmatra, és komoly károsodást szenvedett. A
csemegeszôlôknél laza fürtök alakultak ki,
most a szemek egy kicsit meg is perzselôdtek, fonnyadtak a melegtôl. A régi magyar
fajták, mint a Csabagyöngye, fehér és piros
Saszla jól bírták a viszontagságokat, megpróbáltatásokat.
» A szôlôtôl egy kicsit elszakadva, beszéljünk a hegyközség dolgairól! Milyen
történések voltak az év során?
– Év elejével nagyon komoly változás történt, mert a hegyközségek összevonásra
kerültek. Mi is integrálódtunk a NagySomlói Hegyközség szervezetébe, és a
korábbi négy hegyközség alkot egyet.
Változott a szervezeti felépítés, a Ság
hegy – Kissomlyó választmányi tagokkal
képviselteti magát. A szolgáltatásokat és
az ügyek intézését tekintve azonban nem
változott semmi, minden úgy megy, mint
régen. A korábbi vezetôk, akik választmányi tagok lettek ugyanúgy képviselik a
hegyközség érdekeit, mint korábban.
»ROZMÁN LÁSZLÓ
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Új közterületekrôl szóló rendelet
a nagyobb védelem érdekében
Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselô-testülete 2008. szeptember 2-i
ülésén új rendeletet fogadott el a közterületek használatának rendjérôl. A képviselô-testület már rendelkezett eme
tárgykört szabályozó rendelettel, azonban az, korábbi elfogadását (1998.) követôen több pontban módosult, így célszerûbb volt egységes szerkezetbe foglalva újat alkotni.
A rendelet hatálya kiterjed Celldömölk
város közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában álló közterületekre. A rendelet célja, hogy szabályozza
azt, hogy a közterületet milyen módon,
illetve milyen feltételekkel lehet a rendeltetéstôl eltérô módon használni. Tartalmazza, hogy az érintetteknek a közterület rendeltetéstôl eltérô módon történô használata során mely esetben és hogyan kell hozzájárulást beszereznie.
Nem kell közterület-használati hozzájárulás:
– üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védôtetô, ernyôszerkezet, áru- és cégtábla
elhelyezéséhez, ha az a közterületbe
10 cm-en túl nem nyúlik be, vagy ha
azok közterülettel érintkezô felülete,
üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védôtetô és ernyôszerkezet esetében a 2
m2-t, cím és cégtábla esetében pedig a
0,5 m2-t nem haladja meg;
– az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges idôtartamot meg nem
haladó munkálatok elvégzéséhez;
– magánszemélyek részére szállított tüzelô- és egyéb anyag, építéshez szükséges szerkezetek közterületen történô tárolásához, rakodásához, ha annak
idôtartama nem haladja meg az egy
hetet;
– nem magánszemélyek esetében építôanyagok, építéshez szükséges szerkezetek 48 óránál rövidebb idôtartamra történô elhelyezéséhez.
A közterületi hozzájárulást a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályán lehet kérelmezni. A kérelmek elbírálásáról a polgármester határozatban dönt. A polgármester döntése ellen a képviselô-testülethez lehet fellebbezni. Az engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá-
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lyairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján kell eljárni.
A képviselô-testület jelen rendeletében nagy hangsúlyt fektetett a közterületek megóvására, ezért szabályozta
mindazon tevékenységek körét, amelyet a közterületen, annak megóvása
érdekében tilos megtenni. Néhány fontos példa:
Tilos:
– az elhelyezett berendezések rongálása
és szennyezése;
– gépjármûvel a zöldterületekre ráhajtani, ott várakozni;
– a közterületeken a virágok leszedése,
a fák és egyéb növények csonkolása;
– a zöldterületekre állatot kiengedni;
– a játszóterekre kutyát bevinni;
– a játszóterek területén dohányozni;
– hirdetményt vagy reklámot elhelyezni
közúti jelzésen, annak tartóoszlopán,
vagy bármely más olyan berendezésen, amely a forgalom szabályozására
szolgál.
– A közterületi játszótereket és játszószereket kizárólag 14 éven aluli gyermekek használhatják.
– Épületek falán hirdetô berendezést elhelyezni csak az épület tulajdonosának
hozzájárulásával szabad úgy, hogy az
megfeleljen a városképi követelményeknek és a közlekedés biztonságát
ne veszélyeztesse.
– Mûemléki környezetben csak a hatóság által jóváhagyott, illetve elôírt hirdetô berendezések létesíthetôk.
– Közutak feletti áthidalásra ideiglenes
jellegû, max. 30 nap idôtartamú, nem
merev anyagú hirdetés engedélyezhetô, amennyiben a közút kezelôje és a
rögzítéshez szükséges épület, építmény, mûtárgy stb. tulajdonosa ehhez
hozzájárulását adja.
– Trafóházakra, nyomásszabályozó állomásokra, távközlési berendezésekre
és kandeláberekre falragasz nem helyezhetô el.
– Az elavult hirdetések eltávolításáról a
hirdetô szervezeteknek, illetve a berendezések tulajdonosainak kell gon-

doskodnia. A hirdetô berendezések
karbantartását azok tulajdonosa köteles elvégezni úgy, hogy azok állapota
a városképi követelményeket kielégítse.
A képviselô-testület a mutatványos tevékenységek helyszínéül a Téglagyári tó
mögötti, idei évben kialakított rendezvényteret jelölte meg, ettôl eltérni
csak jelentôs rendezvény, kiemelkedô
esemény alkalmával, kivételes esetben
lehet.
A rendelet meghatározza a közterület
engedély megszûnésének, megszüntetésének eseteit.
A közterületen a közúti közlekedés szolgáltatáshoz használt maximum 3500 kg
legnagyobb megengedett össztömegû
jármû tárolható. A gépjármûvek közterületen történô mosása, szerelése – annak tömegétôl függetlenül – tilos.
Üzemképtelen jármû a közterületen
nem tárolható, annak eltávolításáról az
üzembetartónak haladéktalanul gondoskodnia kell.
A rendelet szabálysértési tényállást is
megállapít. Aki a közterületet nem
rendeltetésszerûen, vagy nem a rendeletben megfogalmazott módon
használja, az szabálysértést követ el és
30.000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal
sújtható.
A közterület használatért fizetendô díjtételek az idei évre megállapított összegben kerültek át az új rendeletbe.
Az új szabályozás 2008. október 1-tôl lép
hatályba.
A képviselô-testület a közterületek nagyobb védelme, illetve a rendelet betartása érdekében kerekasztalt kíván
létrehozni, amely az Ügyrendi és Jogi
Bizottság ülése keretein belül mûködne. Meghívást kap rá a rendôrség, a
polgárôrség egy-egy képviselôje, valamint a közterület-felügyelô, hogy kidolgozásra kerüljön egy Celldömölk város
közterületeinek nagyobb óvását elôsegítô program.
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Üléseztek Kemenesalja polgármesterei
Soros ülését tartotta 2008. szeptember
10-én a celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsa. Az ülésen a 28 polgármesterbôl 20-an jelentek meg, vagy megbízott
útján képviseltették magukat. Az ülést Fehér László polgármester, a Társulási Tanács elnöke vezette. Az elsô napirendi
pontban a társulási megállapodás egységes szerkezetbe foglalásáról döntöttek a
községek vezetôi. A Többcélú Társulás
2004. június 30-án hatályba lépett megállapodását és annak módosításait a jogszabályi változások, valamint az idôközben
történt átszervezések miatt szükséges
volt felülvizsgálni. Második napirendi
pontként a 2008. év elsô félévi pénzügyi

tervének teljesítésérôl szóló szöveges beszámoló elfogadása szerepelt. Ezután következett a kistérségi oktatásüggyel kapcsolatos dokumentumok aktualizált módosításainak elfogadása. A közoktatásról
szóló törvény értelmében a többcélú társulásoknak közoktatási intézkedési tervet,
fejlesztési stratégiát, valamint esélyegyenlôségi programot kell készíteniük és
szükség szerint, de legalább évente felül
kell vizsgálniuk és aktualizálniuk kell.
Emellett a dokumentumok megléte feltétele mindennemû hazai és uniós forrásokra kiírt pályázatoknak. Amennyiben a
kistérségnek megvannak e dokumentumai, nem kell az önkormányzatoknak külön elkészíteni azokat.

Továbbtanulási mutatók
Középiskoláink ebben az évben is jó
eredményeket könyvelhetnek el maguknak, ami a továbbtanulási illetve felvételi arányokat illeti. A Berzsenyi Dániel Gimnázium 58 idén érettségizett
tanulójából 50 fô jelentkezett egyetemi
illetve fôiskolai képzésre. Vinter József,
az iskola igazgatója elmondta, hogy
még néhány felvételi eredmény visszajelzése nem
érkezett meg,
de így is jó az
arány, hiszen
közülük 43 fô
már biztos,
hogy felvételt
nyert valamely felsôoktatási intézménybe. Ez a
továbbtanulókhoz viszovinter józsef
nyítva így is
86%, míg az
összes érettségizetthez viszonyítva
74%. A fent említett érettségizôk között
volt 29 fô, aki a 6 osztályos gimnáziumi
osztályokban érettségizett, közülük 26an jelentkeztek továbbtanulni és 25 fôt
fel is vettek, ez a 6 osztályos felvételizôk 96%-a, az összes érettségizettek (6
osztályos) 86,2%-a.
Egy fôt vettek fel felsôfokú szakképesítés
megszerzésére, 9 fô pedig érettségire
épülô OKJ-s szakmát fog tanulni. Összességében tehát megállapítható, hogy a
gimnázium az idén is a jó érettségi eredmények mellett hozta a megszokott felvételi eredményeket is.

A Celldömölki Mûszaki Szakközép- és Szakiskolában a 2007/2008-as tanév végén 30
diák érettségizett a szakközépiskolai képzésben, tájékoztatott bennünket Sipos Tibor
igazgató. Közülük ketten tanulnak valamely
felsôfokú intézményben tovább. Az érettségi
utáni technikus képzést az iskola falain belül
12 fô választotta. A többiekrôl még nincs információ, ôk valószínûleg vagy továbbtanulnak, vagy elhelyezkedtek dolgozni. A szakmunkás tanulók
közül 8 fô villamosgép,- és készülékszerelô
vizsgát tett, de
csak 4 fônek sikerült a megmérettetés. Közülük 2 fô elhelyezkedett a
szakmájában,
sipos tibor
egy fô pedig
másodszakmát tanul. A 8 fô géplakatos tanulóból mindenki levizsgázott. A szakmában
3 fô helyezkedett el, 1 fô más szakmában, 1
fô tanul tovább és 3 volt diákról nem kapott
az iskola visszajelzést. Technikusképzésben a
7 fô vizsgázott nyomdász nyomdai gépészként el is tudott helyezkedni. A gazdasági informatikus szakon 8 fô végzett, a szakmában
1 fô helyezkedett el, 2 fô továbbtanul, ketten
másodszakmát tanulnak, míg 3 fôrôl nem érkezett visszajelzés. Az iskolában folyó szakmai munka eredményességét a 2008/2009es tanévet megkezdett közel 300 fôs tanulólétszám is igazolja.

Az egyebek témakörében sor került az
Oktatási Bizottság új tagjainak megválasztására. Utolsó pontként Takács János
Karakó polgármestere indítványozta,
hogy a kistérség 2007. évi pénzmaradványa terhére támogassa a Kemenesaljai
Egyesített Kórházat. Hangsúlyozta, hogy
a kórház nemcsak Celldömölk, de az
egész kistérség betegeit is kiszolgálja.
László Ervin, Nemeskocs polgármestere
ötmillió forint támogatást javasolt. A polgármesterek 16 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett szavazták meg kollégáik
indítványát. A következô kistérségi ülésre októberben kerül sor.
»TAKÁCS M. TÜNDE

TRIANONI EMLÉKÜNNEPSÉG
A KERESZTNÉL
Celldömölk Város Önkormányzata, a Kemenesaljai Trianon Társaság, az Alsósági Életfa Egyesület, a Ság hegyért Alapítvány és a
Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület
Kemenesaljai Csoportjának szervezésében
szeptember 20-án emlékeztek a Trianoni
Emlékkereszt felállításának 74. évfordulója
alkalmából. A rendezvény kezdetén Heim
Géza, a Kemenesaljai Trianon Társaság elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd
József Attila: Bús magyar éneke hangzott el Bartha István elôadásában.
A megemlékezés szónoka V. Németh Zsolt
országgyûlési képviselô, Vasvár polgármestere volt. Ünnepi beszédét Mikes Kelemen szavaival kezdte, miszerint: „Vagyunk, akik voltunk, s leszünk, akik vagyunk.” A továbbiakban az 1920. június 4-i
Versailles-i békediktátumra, és annak következményeire emlékeztette hallgatóságát. „A Ság hegyen felállított emlékkereszt
ne csak a Magyarország megcsonkításával
járó gyászra figyelmeztessen, hanem a határon túli magyarokért érzett felelôsségre
is. A Trianon utáni erô, összefogás és talpra
állás ma is példaértékû kell, hogy legyen a
magyarság számára” – hangsúlyozta a szónok. A Kemenesmagasi Citerazenekar és
Népdalkör mûsora után a jelenlevô hivatalos szervek, egyesületek, civil szervezetek
képviselôi elhelyezték az emlékezés koszorúit a keresztnél, majd vitéz Juhász Antal, a
Trianon Társaság Bakonyi Tagozatának elnöke szavalta el Sajó Sándor: Magyarnak
lenni címû költeményét. Az ünnepi
megemlékezés zárszavait Döme László, az
Alsósági Életfa Egyesület elnöke mondta el.
»Reiner Anita

»T.M.T.
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Esküvôre készülôdve…
Celldömölkön újszerû vállalkozás az „Esküvô kalauz 2009” címû rendezvény az Event Marketing szervezésében, melyet
október 11-én rendeznek. Ennek apropóján Major Tamással,
az ötletgazdával beszélgettünk.
» Honnan jött az ötlet egy
ilyen rendezvény megszervezéséhez?
– Úgy gondoltam, hogy minden ember életének egyik legszebb és legfontosabb eseménye az esküvôje. Ilyenkor mindenki a legjobbat szeretné mindenbôl, és azt, hogy zökkenômentesen tudja lebonyolítani. Ezért szerveztem
meg ezt az interaktív beszélgetést, melynek során a különbözô szakmák több éves
tapasztalattal rendelkezô képviselôi nyújtanak segítséget az ifjú pároknak gyakorlati tanácsokkal, tájékoztatókkal, apró trükkök és trendek közvetítésével. Fontos,
hogy minden leendô házasuló pár tisztában legyen azzal, mire számíthat a költségek, a szervezés, és a ráfordítandó idô tekintetében. Ezen a rendezvényen minden
felmerülô kérdésükre választ kaphatnak a
házasulandók.
» Milyen szakember-gárda áll a fiatalok rendelkezésére?
– Cukrász, étteremtulajdonos, virágkötô, esküvôi ruhakölcsönzôs, fotós, videós, vôfély, anyakönyvvezetô, fodrász, kozmetikus,
dekorációs kellékek
forgalmazója, utazásszervezô. Úgy
gondolom, hogy az
általam meghívott
szakemberek mind
kellôen profik és
megfelelô hitelességgel, szaktudással
rendelkeznek.
» Miért érzed ezt a
vállalkozást fontosnak itt, helyben?
– Mert szeretném,
ha a vidékieknek is
elérhetôek lennének
azok a szolgáltatások, amik a nagyvárosokban élôknek.
Sokan nem is tudják,
hogy életük fontos
eseményének lebo6

nyolításában milyen szakember-gárdára számíthatnak helyben, és esetleg távolabbi városba fordulnak, holott lehet, hogy helyben
jobbat kevesebbért megkapnának. Ezt az ûrt
szeretném megszüntetni.
» A vállalkozás neve: Event, vagyis esemény-marketing. Miért pont ezzel kezdtél
el foglalkozni?
– Sokfelé dolgoztam külföldön és itthon
egyaránt, de mindig hiányzott ez a kisváros. A Budapesti Kommunikációs Fôiskolán
végeztem, és ott széles látókörre tettem
szert a vizuális képalkotás és a marketing
világában egyaránt. Az ott megszerzett tudást szeretném átvinni mûködô vállalkozásomba, és mivel az emberek igénylik a
komplexitást, így szeretném azt lehetôvé
tenni a celliek számára is. Jelenleg marketing-kommunikációval, webfejlesztéssel és
fotózással foglalkozom. Utóbbit kedvelem
legjobban, ugyanis szeretem az embereket
fotózni, különleges helyzeteket, pillanatokat speciális aspektusból megközelíteni és
megörökíteni. Hetényi László fényképészt
sokra becsülöm, vele sokat beszélgettünk a
jövôrôl, és arra a következtetésre jutottunk,
hogy Celldömölknek mindig szüksége volt,
és lesz is egy-egy jó fotósra.
»REINER ANITA

Fincsi Pékség
A nyár elején üde színfolttal gazdagodott városunk, megnyílt a kék ajtós, azaz a Fincsi Pékség. A tulajdonosokkal, Karavidaj Eszterrel és
Ramadannal beszélgettünk arról, hogy hogyan
valósulhat meg egy fiatal házaspár álma.
» Mit lehet tudni rólatok és honnan az
ötlet a pékséghez?
– Férjem, Ramadan koszovói származású albán, aki hazájában szerezte tudását és gyakorlatát. Pékként került ide Magyarországra, itt
dolgozott, így találkoztunk. Megismerkedésünk
után ellestem, eltanultam az albán finomságok
készítésének fortélyait, és úgy gondoltam,
hogy ezeket az ízletes péksüteményeket mindenkinek meg kellene ismernie. Egy pár év
után lehetôségünk nyílott arra, hogy megvalósítsuk az ötletet: nyitunk egy albán pékséget!
» Hogyan kerültetek Celldömölkre?
– Teljesen a véletlenen múlott, hogy itt nyitottunk üzletet. Az országban már többfelé mûködnek ilyen jellegû pékségek, és nagyon jó a
tapasztalat, az emberek szeretik a nálunk készült finomságokat. Mielôtt belevágtunk, körülnéztünk, és Celldömölköt szimpatikusnak találtuk, kedvesek voltak az emberek, és sikerült
egy megfelelô üzlethelyiséget is találnunk.
Úgy döntöttünk, hogy a helyieknek is megmutatjuk, hogy milyenek is ezek a különleges
péksütemények, kenyerek.
» Milyen termékeitek vannak?
– Kifejezetten albán specialitásokat készítünk,
édes és sós péksüteményeket, különféle kenyereket. Másoktól eltérôen a termékeinket
saját recept alapján helyben készítjük, az elsô
munkafázistól a sütésig. Férjem két testvérével együtt éjszakától késô délutánig dolgoznak
azon, hogy szinte állandóan friss és meleg
pékáru várja a kedves vásárlókat. Mivel családi vállalkozás vagyunk, jómagam és még 3
eladó pedig reggel 5 órától este 21 óráig szolgálunk ki az üzlet eladóterében. A nyitás után
úgy határoztunk, hogy megpróbálunk segíteni
a rászorulókon is, az elôzô napi sütésbôl megmaradt termékeket felajánlottuk a Karitasz helyi csoportjának, ôk gondoskodnak arról, hogy
eljuttassák azoknak, akik valamilyen okból
szükséget szenvednek.
» Hogyan alakult ez a néhány hónap, beváltotta a pékség a hozzá fûzött reményeket?
– Nagyon sok munka fekszik egy ilyen üzlet
beindításában, a fenntartásában valamivel talán még több is. Nagy örömünkre szolgál,
hogy az itt élô emberek szeretik a termékeinket, és a visszajelzések alapján meg vannak
elégedve velünk. Ezek után is megpróbáljuk a
kedves vevôk igényeit figyelembe venni és
ugyanezen a színvonalon kielégíteni. Ennek érdekében sok kedvességgel, idôrôl idôre megújult finomságokkal és a régi, jól bevált kedvencekkel várjuk minden kedves régi és új vásárlónkat!

2008. ÚK 18

08/9/30

9:04 PM

Page 7

Új Kemenesalja » 2008. 09. 26.

» PORTRÉ

Kenyeribôl a sporton át a rockzenéig
»

NÉMETH „NYIBA” SÁNDOR VALLOMÁSOS PORTRÉJA

„A hetvenes években megérintett a zene és a sport. E két tevékenység meghatározta egész életemet” – így indítja
honlapján önvallomását a „Ki vagyok
én?” kérdésre Németh Sándor, egykori
birkózó, edzô, rockzenész, író, költô, üzletember. Kenyeribôl indulva Gyôr után
Csepelre került és lett válogatott szabadfogású birkózó. Volt helyezett olimpián,
világ- és Európa-bajnokságokon. Senior
világbajnokságon két ezüstérmet szerzett, judoban EB bornzéremig jutott. Dolgozott a szabadfogású-birkózó válogatott kapitányaként, nyolc évig vezetôedzôjeként. Birkózó oktatókazetta-sorozata kilenc részbôl áll (hamarosan megjelenik a tizedik), az egyikben a felejthetetlen szabadfogású bajnoknak, Balla Józsefnek állít emléket. Jelenleg a zene
mellett a Testnevelési Egyetem Továbbképzô intézetében tanít. A zene szinte a
birkózással egy idôben érintette meg.
Kezdetben dobosként, késôbb gitárosként is kipróbálta magát. A Meteor
együttes után 1996-ban saját együttest
alapított DE-PRESSION néven. 13 album,
52 klip a szorgos munka eredménye.
A lemezek a kemény rocktól, a lírán és a
jazzen keresztül a megzenésített versekig tartalmaznak dalokat és alkotnak
harmonikus egységet, több korosztályból
szólítva meg a közönséget. Németh Sándor a versben, zenében sem feledi sportoló énjét. A sport ihlette dalaiért, verseiért, az olimpiai eszme népszerûsítéséért az Olimpiai Akadémia ezüst jelvényét vehette át, a FILA pedig bronz fokozatú elismeréssel díjazta birkózói és
edzôi tevékenységét.
» Eddigi életed során sokfelé jártál.
Honnan maradt meg ez az erôs kötôdés
Kenyerihez, Kemenesaljához, Vas megyéhez?
– A gyerekkorom már meghatározó
volt. Szüleim kicsit szigorú, de mélyen
emberi nevelése arra indított, hogy
ôrizzem meg Vas megyét. Mindenhol
velem van, a verseimben, dalszövegeimben is. Üzenetértékû az egyik sorom, ami erre utal: „Öten születtünk
egy ágyon”. Visszatérve a gyerekkorra,
tizenkét évesen már doboltam, aztán a
sportpályafutás miatt egy kicsit háttérbe került a zene. Majd újra visszatértem hozzá, és ez a kifejezési lehetôsége a kötôdésnek.
» Milyen jelentôs egyéniségek azok,
akik a sportolói és a zenei pályádat befolyásolták, illetve lettek barátaid?

– Sokan vannak. Ki kell emelnem Pásztory Zolit, az Illés együttes dobosát.
Megmutattam neki a szólóimat, s kedvence lett a Könnynélküli apa címû dal.
Barátok lettünk, élete utolsó 7 szerzeménye velem készült, utolsó zeneszámát, a Gyôztes párost szintén együtt
készítettük. Három dobszólóról klipet is
forgattak. Említhetem A gyertyák földig
égnek címû albumot, melyen a 14 számot 11 elôadó énekli, köztük Vikidál
Gyula, Varga Miklós, Keresztes Ildikó és
Géczy Erika a Kormoránból. Ennek az albumnak az a különlegessége, hogy egy
régi jó barátom ösztönzésére született.
A külsôvati Idôsek otthonának igazgatóját, Szalai Józsefet (Bózsit) régóta ismerem. Ô a Hells, én a Meteor dobosa voltam. Egy darabig nem találkoztunk,
majd mikor ez ismét megtörtént, megkért, hogy írjak az otthon lakóinak egy
dalt. Nem egy, hanem tizennégy lett belôle, az imént említett album. A Bácsik,
nénik, meséljetek kezdetû egyértelmûen nekik íródott, de szeretett szüleimnek is emléket állítok vele. A sportolók közül számos jóbarátom van, Növényi Norbihoz 40 éves barátság fûz.
Neki nem csak barátja, de menedzsere
is vagyok, sôt a földharc terén én is készítem fel. Most lesz októberben MMA
(ismertebb megnevezésén ketrecharc)
címmérkôzése, s ebben is segítek neki.
» Mik a kötôdésed formái, miben nyilvánul ez meg?
– Durván 50 országban jártam, de ez
csak arra volt elég, hogy rádöbbenjek,
Kenyeri és környéke az én otthonom, az
én világom. Persze ott is akadnak azért
rosszakaróim, egy versben el is „beszélgetek” velük, de mégsem haragszom rájuk. Az életnél jobbat, szebbet senki nem

talált fel, nem szabad haragra pazarolni
az idôt. Hogy konkrétumot is mondjak,
október 3-án önálló estem lesz Szombathelyen a Malom vendéglôben, szeretettel várok mindenkit. Még a helyi kötôdéshez sorolható, hogy én írtam a CVSE
focistáinak indulóját, a Ság hegyrôl pedig
egy olyan számot, melybôl kiderül, hogy
családi örökségünk, otthon, menedék,
egy ikon. A szám érzelemmel töltött líra
a szülôföld szeretetérôl.
» Mik a terveid a jövôben?
– Szeretnék úgy élni, mint amilyen verseket írok. Eddig sikerült. Háromszáz verset tartalmazó kötetem a nyomdában
van, Balogh József, Devecsery László,
Vikidál Gyula és Növényi Norbert írt eléje elôszót, méltatást. Készül a tizedik kazettám, a harcmûvészetek témakörében.
Tizenharmadik éve tanítok a Testnevelési Egyetemen, a kazettáim után könyvben is szeretném megjelentetni az oktatói anyagokat.
» Fogsz még edzôként, vagy szövetségi
kapitányként szônyeg mellett állni?
– Vannak felkéréseim, de most úgy érzem, inkább a bemutatók tartása a
feladatom. Persze megfordul a fejemben
az edzôsködés, de azt csak olyan segítôkkel érdemes gyakorolni, akikkel szakmailag és lelkileg is együtt tudok dolgozni. És még valami. Mindent mérlegre téve ôszintén köszönöm a Jóistennek, hogy
ennyi jó dolgot adott nekem, hisz mind a
sportban, mind a zenében, ha sokat dolgoztam, egy idô után minden jót eredményezett. Persze mindennek a sok jónak a középpontjában Kenyeri van változatlanul. És azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az Élet maga a Csoda!
»ROZMÁN LÁSZLÓ

KIÁLLÍTÁS
Szeptember 10-én nyílt képzômûvészeti kiállítás Budapesten, a XII. kerületi Barabás-villában „Magyar városok-magyar mûvészek" címmel, melyen Celldömölk is képviseltette magát két alkotóval: Katonáné Erdély
Györgyi akvarellje és Illés Erika bronzszobra került kiállításra. A mûvészek
köszönik Pálné Horváth Máriának és a
város képviselô-testületének, hogy
részt vehettek a neves tárlaton.
»LA
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A maori hakától a Cintányéros cudar világig
» BESZÉLGETÉS JORDÁN TAMÁSSAL, A SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁVAL

Látványos, szórakoztató mûsorral érkezett a celldömölki közönség elé a Weöres Sándor Színház csapata szeptember
12-én, ôk a Savaria Egyetemi Központ
színinövendékeivel és a Homo Ludens
Zenés Színpaddal kiegészülve mutatták
be félórás közönségcsalogató és bemutatkozó összeállításukat. Jordán Tamással, a színház igazgatójával az elôadás
elôtt beszélgettünk.

– Mi a célja a színház bérletkampánysorozatának?
– A színház megalapításakor elsô mondataim egyike a következô volt: kell hatezer bérletes. Azt gondolom, hogy egy
színésznek legalább húszszor el kell játszania egy elôadást, hogy legyen értelme a próbáknak. Háromszáz fôs nézôtér
esetén éppen hatezer ember szükséges
ahhoz, hogy húszszor eljátsszuk a darabot. Másrészt fontosnak tartom, hogy a
térség tudjon a szombathelyi színházról,
és akarjon is odajárni. Ezért csinálunk
egy bérletkampányt, amely felhívja a figyelmet a színház megalakulására, és
félórás idôtartamban felvillantja a színház tehetségeit, örömteli pillanatokat
szerez. Azt hiszem, ez sikerült is, mert
nagyon látványos, nagyon kedves és
szeretnivaló félóra jött így össze.
– Milyen mûsorral várják a közönséget a
kampányturné során?
– Egy speciális mûfajt mutatunk be: az
új-zélandi maori szertartást idézô, ún.
HAKA-val indul ez az elôadás. Nagyon izgalmas összeállítás, mert formabontó
dolgok vannak benne. Nem a hagyományos módon jönnek a számok, prózák,
táncok sorban egymás után, hanem az
egész össze van turmixolva. Egy egyveleg, amiben nagyon sok minden történik.
De az alapszabályokat betartva sok zene,
tánc van, és próza is akad benne. Fô erénye, hogy valóban képet ad arról, milyen

Új évad a színháznál
A Soltis Lajos Színháznál augusztus végén megkezdôdött a 2008–2009-es színházi évad. Azóta
már több elôadáson vannak túl a társulat tagjai.
A nyár folyamán elkészült a Mandragóra címû reneszánsz komédia végsô, zenei betétekkel, dalokkal tarkított változata is, melynek premierjét
szeptember 5-én mutatták be a közönségnek.
Mint azt Nagy Gábor társulatvezetô elmondta, a
színház anyagi kilátásai várhatóan az új évadban
sem lesznek biztatóak, de a lehetôségekhez
mérten továbbra is fenntartják eddig is önerôbôl
mûködtetett színiiskolájukat. A gyermekstúdiósok és a színistúdiósok számára szeptember 11én tartották a tanévnyitót. Az új tanév két
színistúdiós és két gyermekstúdiós osztállyal indult. Elôbbi elsô osztályában tízen kezdték meg
tanulmányaikat, a harmadévesek létszáma pedig
kilenc fô. Utóbbiban 18-an kezdték el, illetve
folytatják tanulmányaikat a 2008/2009-es tan8

hangulatban dolgozik a színház, és egy
nagyon jó feeling az egész.
– Milyen elôadásokat kínálnak a közönségnek a 2008–2009-es évadban?
– Három elôadást ajánlunk. A 9700 címet viselô nyitóelôadás januárban kerül
színre, amelyben Szombathely kétezer
éves kultúrtörténetét elevenítjük fel.
A második darabunk egy nagyszínházi
elôadás, a Cseresznyéskert lesz, ami
nagy kedvencem, én is rendezem. A harmadik egy új mûfajként megjelenô élôfilm lesz, Szerelmes Balázs címmel, kamara-elôadás formájában. Ezeken kívül
még nagyszínházi, stúdiószínházi, és
gyermekdarabbal is készülünk, ezeknek
még nincsenek pontos idôpontjaik.
»REINER ANITA

JAZZ-KONCERT

évben. A felvételi vizsgán megfelelt 7–14 éves
korú gyermekek két csoportban tanulnak.
Az új évadban három mesebérletes darabot visznek színre a soltisosok: Csukás István Gyalogcsillag címû meséjét októberben, Az aranypénzt tojó tyúk történetét novemberben, a
Botrány az állatkertben címû mesemusicalt
pedig márciusban láthatják a gyerekek.
Az egyéb darabok tekintetében Nagy Gábor
elárulta, hogy több év kihagyás után ismét szeretnének belemélyedni a könnyû mûfajba.
A 2008/2009-es évad két nagyrendezvényt is
tartogat a színház számára. Februárban a névadó
tiszteletére kétévente megrendezésre kerülô,
immár negyedik Soltis Lajos Országos Színházi
Találkozónak lesz itt az ideje, márciusban pedig
az ötödik Ezerlátó Országos Mesefesztivált bonyolítják le.
»RA

Október 11-én (szombaton) 18.00
órai kezdettel a Benkó Dixieland
Band, a világon az egyik legjobb,
Magyarországon a legnépszerûbb
jazz-együttes koncertezik a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár színháztermében. Jegyek
2000 Ft-os vételáron még kaphatók a KMKK pénztárában.
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» PROGRAMAJÁNLÓ

» MÛVELÔDÉS

Csendült a nóta

SÁGHEGYI SZÜRETI NAPOK 2008
• 2008. szeptember 26., 16.00 – a Bibliatörténeti kiállítás megnyitója.
Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár galériája. A kiállítás október 4-ig látogatható.
18.00 – Szüreti toborzó – Langaléta Garabonciások vásári komédiái (szüreti hagyományokat, szokásokat bemutató vidám
mûsor).
Gasztronómiai kalandozás a „szüret ízeiben” Helyszín: a KMKK elôtti szabadtéri
színpad és tér.
19.00 – Borban az igazság – bordalok az
opera, operett és a nóta mûfajából a Tihanyi Vándorszínpad elôadásában. Helyszín:
a KMKK elôtti szabadtéri színpad.
20.00 – Magyar táncok táncháza – közremûködnek: a Bíborka néptánccsoport
(Erdôszentgyörgy), a Boglya zenekar, a
Kemenesalja Néptánccsoport. Helyszín: a
KMKK elôtti szabadtéri színpad és tér.
• 2008. szeptember 27.
10.00 – Tánclánc a piacon – fellépnek: a
Bíborka néptánccsoport (Erdôszentgyörgy),
a Lis Primulis táncegyüttes (Olaszország
– Pagnacco) és a Kemenesalja Néptánccsoport.
15.00 – Reneszánsz piac és ivóház – történelmi hangulatú kirakodóvásár, kézmûves foglalkozások és játszótér, valamint
régi korokat idézô ételek, italok kóstolója.
15.00 – Szüreti felvonulás néptáncosokkal, mazsorettekkel és fúvószenekarral
zászlóforgatókkal, zenészekkel, mutatványosokkal, lovasokkal és fogatokkal.
15.00 – Nosztalgiafotózás és emléktárgyak készítése reneszánsz hangulatban.
Helyszín: a KMKK elôcsarnoka.
17.00 – A Fresco Bello zászlóforgató
együttes bemutatója. Helyszín: a KMKK
elôtti tér.
17.30 – Néptáncbarátság – Celldömölk
város testvérvárosai mûvészeti csoportjainak és vendégegyütteseinek mûsora.
Köszöntôt mond Fehér László, Celldömölk
Város polgármestere. Fellépnek: a Bíborka
néptánccsoport (Erdôszentgyörgy), a Lis
Primulis táncegyüttes (Olaszország –
Pagnacco), a Batsányi Néptánccsoport
(Tapolca) és a Kemenesalja Néptánccsoport (Celldömölk).
20.00 – Szüreti szerenád – nosztalgiamûsor. Fellépnek: Mary Zsuzsi és Payer András táncdalénekesek.
21.30 – Tûzmágusok – tûzzsonglôr mutatványos bemutató.
• Október 4., 9.00 – Bibliai vetélkedô –
szeptember 30-ig 4 fôs gyermek- és felnôtt csapatok jelentkezését várják a celldömölki evangélikus lelkészi hivatalban.
• Október 5., 10.00 – Kollégiumi nap – bemutatkozik a Pápai Református Gimnázium
a celldömölki református templomban.
• Október 11., 18.00 – A Benkó Dixieland
Band koncertje. Helyszín: KMKK színházterme. Jegyár: 2000 Ft.

A búcsúi rendezvények nyitányaként a
nótakedvelôket várták a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtárba szeptember 12-én este. A Csendül a nóta címû mintegy háromórás gálamûsorban
két részben vonultattak fel számtalan
népszerû slágert a fellépô mûvészek.
A magyar nótaéneklés televízióból jól is-

mert jeles képviselôi, úgy mint Tóth Éva,
Leblanc Gyôzô, Kalmár Magda Kossuthdíjas érdemes mûvésznô, Gránát Zsuzsa,
Kovács Marika, Bokor János, DömsödiFarkas Bálint, és Fényes György kápráztatták el fülbemászó dallamaikkal a közönséget. Nem elhanyagolandó megemlíteni Berki Lászlót és cigányzenekarát,
akik az est folyamán végigkísérték kitûnô zenéjükkel az elôadókat. A vidám
nótázós összeállítás végén igazi meglepetésben volt része a teltházas közönségnek. A szereplôk élô kívánságmûsorral kedveskedtek a nézôtéren ülôknek:
minden közremûködô szólistától három
dalt soroltak fel, és a népes publikum
kézfeltartással szavazhatta meg, melyik
nóta csendüljön fel.
»RA

Esôben is búcsú
A 2008. évi búcsú háromnapos rendezvénysorozata szeptember 12-én este
magyarnóta gálamûsorral vette kezdetét.
A szombat a fiataloké volt, ugyanis este
nyolctól éjjel kettôig diszkózenére táncolhattak D.J Magic közremûködésével. Vasárnap már közbeszólt az idôjárás, ennek
ellenére a rendezvénysátor védelme
alatt több szórakoztató program is várta a
fürdô elôtti parkolóba kilátogatókat.
A délután öt órakor kezdôdött Búcsúi
vigadó címû kulturális mûsorban elsôként
az Energy Dabaston Sporttánc Egyesület
és a Rocky Dilly Akrobatikus Rock & Roll
Club Egyesület tagjai léptek színpadra látványos táncukkal, valamint közremûködött a Koktél Duó együttes. Több sztárvendég is hivatalos volt a búcsúi szórakoztató rendezvényre, így Kozsónak, a

megasztáros Pflum Orsinak, a musical
slágerekkel érkezett Fekete Dávidnak, a
Mangó együttesnek és Bódi Csabinak valamint táncosainak tapsolhatott, aki még
a szüntelenül hulló esô ellenére is kitartott. A rendezvények alatt kirakodóvásár
és vidámpark várta az érdeklôdôket.
»REINER A.

Kiállítás a Vulkán fürdôn
Véget ért a nyár, ismét festmények díszítik a Vulkán Gyógy- és Élményfürdô konferenciatermét. Az alkotó Banyó Gyula
nyugdíjas tanár. A kiállítást szeptember
19-én este Sipos Tibor, a Mûszaki Szakközép- és Szakiskola igazgatója nyitotta
meg. Megnyitó beszédében kiemelte: a
32 kép csupán kis szelete Banyó Gyula
munkásságának, de tükrözi, hogy hányféle stílusban és technikával alkot, hiszen
a kiállításon a festmények: tájképek, aktok, csendéletek mellett selyemképek és
ikonok is díszítik a falakat. Az érdeklôdôk
a tárlatot október 25-ig tekinthetik meg.
»LILO
9
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„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Celldömölk Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2009. évre a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsôoktatási hallgatók számára a 2008/2009. tanév második és a
2009/2010. tanév elsô félévére vonatkozóan.

Celldömölk Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve
ezennel kiírja a 2009. évre Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális
helyzetû felsôoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidôn belül, államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsôfokú alapképzésben, mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, felsôfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Figyelem!
– Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsôoktatási intézmények hallgatói.
– A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsôfokú szakképzésben résztvevô
tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
– Doktori (PhD) képzésben résztvevôk nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
– Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa
Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2008 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdô hallgatók is.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsôoktatási intézményben a pályázás idôpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2008/2009. tanév második félévére már beiratkozzon a felsôoktatási intézménybe.
Az ösztöndíj idôtartama 10 hónap, azaz két egymást követô tanulmányi félév (2008/2009. tanév
második, illetve a 2009/2010. tanév elsô féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2009. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
a 2008/2009. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott,
államilag támogatott hallgatója a felsôoktatási intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az
adóalapot növelô jövedelemnek számít.
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes
adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelô Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenôrzése céljából – átadja illetôleg a pályázati forduló lezárultáig maga kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelô Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenôrzése céljából – a pályázati forduló lezárultáig kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes
adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történô nyilvánosságra hozatalához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetô pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.
A pályázat kötelezô mellékletei:
1. A felsôoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élôk egy fôre jutó havi nettó jövedelmérôl.
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezô mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minôsül.
Az ösztöndíjban részesülô hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idôszaka
alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintô változásról haladéktalanul (de legkésôbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsôoktatási intézményt, és az
OKM Támogatáskezelôt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása;
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsôoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
– személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsôoktatási intézmény részére visszafizetni
A felsôoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérôl.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelô adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem
részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérôl szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsôoktatásban részt vevô hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendô
egyes térítésekrôl szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.
Formanyomtatvány és melléklet kérése, bôvebb információ a Celldömölki Polgármesteri Hivatalban Horváthné Varga Margittól vehetô át.
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A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezô,
hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi elôtt álló középiskolások;
vagy
b) felsôfokú diplomával nem rendelkezô, felsôoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek;
és a 2009/2010. tanévtôl kezdôdôen felsôoktatási intézmény keretében államilag
támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsôfokú alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, felsôfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2009-ben elôször
nyernek felvételt felsôoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2009/2010.
tanévben ténylegesen megkezdik.
Figyelem!
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem
részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsôoktatási
intézmények hallgatói.
- A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsôfokú szakképzésben résztvevô
tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj idôtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követô tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2009/2010. tanév elsô féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
a 2009/2010. tanév elsô félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetô pályázati ûrlapon, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.
A pályázat kötelezô mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élôk egy fôre jutó havi nettó
jövedelmérôl.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezô mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minôsül.
A települési önkormányzat 2008. november 24-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
- a települési önkormányzat a határidôn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelô pályázatokat a bírálatból kizárja;
- az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétôl függetlenül történik.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntésérôl és annak indokáról 2008. december 5-ig
írásban értesíti a pályázókat.
A pályázó a felvételi értesítô másolatának megküldésével köteles írásban 2009.
szeptember 1-ig az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelô
Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2009/2010. tanévben melyik felsôoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban
nyilatkozni arról, hogy a 2009-es felvételi évet megelôzôen nyert-e felvételt felsôoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz
eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következô évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülô ösztöndíjas a támogatás idôtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját
automatikusan elveszti.
Az ösztöndíjban részesülô hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idôszaka
alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintô változásról haladéktalanul (de
legkésôbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsôoktatási intézményt,
és az OKM Támogatáskezelôt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget
a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsôoktatási intézmény, kar, szak,
munkarend, finanszírozási forma megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
- személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító
felsôoktatási intézmény részére visszafizetni.
A felsôoktatási intézménybe jelentkezôk számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési
önkormányzat illetékességi területérôl. A települési önkormányzat ebben az esetben
határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak
megfelelô adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel
meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj
elnyerésérôl szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsôoktatásban részt vevô hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendô
egyes térítésekrôl szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Részt vesz-e a szüreten?

»kérdez: reiner anita

»fotó: major tamás

Hanzsér
Imre

Korábban volt négyszáz négyszögöl területû szôlôm, de sajnos megöregedtem, már nem
tudom mûvelni, így el kellett
adnom. Nagyon szerettem csinálni, hiszen beleszülettem a
szôlészkedésbe.
Apámnak
1200 négyszögöl szôlôje volt,
sokat segítettem neki. A mai
gyerekek, fiatalok már nincsenek munkára nevelve, fogalmuk sincs a szôlômûvelésrôl
és nem is foglalkoznak ilyesmivel. Magam is szomorúan
látom, hogy akinek eladtam,
felét kivágta, és el is van hanyagolva, amibe én olyan sok
munkát fektettem valaha.

Krizsán
Mihályné

Heves megyében laktam, még
fiatal koromban jártam szüretekre, aztán Budapestre költözve már nem volt rá lehetôségem. Amikor Celldömölkre
jöttem, már idôsnek éreztem
magam ahhoz, hogy szôlôvel
foglalkozzak, pedig itt van a
közelben a Ság hegy, ki lehetne használni az adottságait.
Már szüretekre sem járok,
egyébként mindig szerettem a
régi szüretek hangulatát. Különben, ha tehetném, akkor
sem vásárolnék már szôlôt
mûvelésre, egészségi állapotom miatt inkább csak a konyhakertben tevékenykedem.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
2008. OKTÓBER KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat 16.00-tól
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök 8.00-tól
péntek 8.00-tól
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Dr. Nagy Ildikó
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Palatka János
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Palatka János
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Márton Katalin
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Kovács Larisza
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Mojzes Szonja
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Mojzes Szonja
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Kovács Zoltán

Az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Pajor Erika
Horváth Katalin
Kovács Zoltánné
Pajor Erika
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Pajor Erika
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Pajor Erika
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Pajor Erika
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Pajor Erika
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Pajor Erika

Horváth
Béláné

Régebben rendszeresen jártunk szüretre a családdal barátokhoz, ismerôsökhöz. Most
már öt-hat éve nem voltunk,
az egészségünk sajnos már
nem a régi. Szerintem egyébként a múltbéli szüreti mulatságok hangulata jobb volt,
mint a maiaké. Falun is például egyedülálló hangulatban
zajlottak a szüreti felvonulások. Nekünk nem volt soha
szôlônk, és nem is tervezzük,
hogy veszünk. Legfeljebb, ha
úgy állnánk anyagilag, hogy
egy kis házat is tudnánk hozzá
venni a hegyen, akkor lehet,
hogy mûvelnénk szôlôt.

Móger
József

A Ság hegyen, a Tündérvölgyben hat éven át volt 350 négyszögöl szôlôm, de egészségi
állapotom miatt sajnos el kellett adnom. Nagyon jó szôlôsgazda szomszédaim voltak,
különleges hangulata volt a
Tündérvölgynek. A mai napig
szívesen visszajárok a hegyre,
és rendszeresen visszahívnak
a jó hangulatú szüretekre is.
Az a miliô, ami szüretkor belengi a hegyet, felejthetetlen.
Ezzel más is így van, például
pesti barátaim is hiányolják,
hogy mióta eladtam a szôlômet, nem jöhetnek hozzám
szüreti mulatságra.

KIHELYEZETT ÜGYFÉLFOGADÁS
A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal (Szombathely, Széll K.
u. 54. tel.: 94/512-620) rendszeres jelleggel minden hónap
elsô csütörtökén kihelyezett ügyfélfogadást tart Celldömölkön.
Az ügyfélfogadás helye: Celldömölk, Dózsa György u. 18.
Az ügyfélfogadás ideje: 2008. október 2., csütörtök
10.00–12.00.
Jogi segítségnyújtó szolgálat: jogi problémák megoldásában
tájékoztatás és felvilágosítás, a szociálisan rászorulók részére ügyvéd közremûködésének biztosítása.

Az Új Kemenesaljában, a Rádiócellben és a
TV-Cellben hirdetni, reklámozni szeretne?

NAGY ANTALT KERESSE!
Telefon: 06 70/338-9880
E-mail: nagy.antal@cellkabel.hu • Celldömölk, Mikes K. u. 14.
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Nagyüzem volt asztaliteniszben
Igazi nagyüzem volt az elmúlt két hétben
a celldömölki asztalitenisz csapat háza táján. Szeptember 13-án, az alsósági sportcsarnokban a PTE-PEAC Pécs gárdája vizitált az extraliga második fordulójában. Az
elôzetes várakozásoknak megfelelôen
sima celli gyôzelem született.
CVSE-Mávépcell-Vörsas – PTE-PEAC Pécs 7:0
Lindner, Molnár – Varga, Csölle 3:1 (0:1),
1. kör: Podpinka – Laczkó 3:0 (2:0), Molnár – Varga 3:1 (3:0), Lindner – Csölle 3:2
(4:0), 2. kör: Podpinka – Varga 3:0 (5:0),
Lindner – Laczkó 3:0 (6:0), Molnár –
Csölle 3:0 (7:0).
Pár nap pihenô után, kedden a Férfi
Klubcsapatok Szuperligájában is a második fordulóra került sor. Az ellenfél ezúttal a cseh Robot Mokre Lazce csapata
volt. A találkozó elôtt már tudhattuk,
hogy nem lesz könnyû meccs, és a játék
igazolta is sejtéseinket.
CVSE-Mávépcell-Vörsas – KST Robot Mokre
Lazce (cseh) 6:3.
Lindner, Molnár – Kleprlik, Jancarik 3:0
(11, 3, 6) (1:0), Molnár – Kleprlik 3:1 (8,
15, -7, 6) (2:0), Lindner – Buba 3:0 (4, 5,
6) (3:0), Podpinka – Jancarik 3:2 (-7, -2,
9, 8, 10) (4:0), Lindner – Kleprlik 3:0 (3,
7, 9) (5:0), Molnár – Jancarik 0:3 (-3, -7,
-13) (5:1), Podpinka – Buba 2:3 (6, -8, 5,
-10, -11) (5:2), Lindner – Jancarik 1:3 (6,
-9, -7, -3) (5:3), Podpinka – Kleprlik 3:0
(7, 3, 8) (6:3).
A tavalyi év után újra Celldömölk rendezhette az ETTU-kupa második fordulójának
küzdelmeit. Az idén a házigazda csapaton kívül a spanyol Floymape Cartagena,
az orosz Kuban Sedin és az ukrán SC Nord
Doneck csapatai léptek asztalhoz az alsósági sportcsarnokban. A négy csapat közül csak egy juthatott tovább, és akár-

csak tavaly, az idén sem sikerült kivívni a
továbbjutást. A CVSE-Mávépcell-Vörsas a
csoport második helyét szerezte meg a
gyôztes ukránok mögött, megelôzve a
harmadik helyezett oroszokat és a negyedik helyezett spanyolokat.
CVSE-Mávépcell-Vörsas – SC Nord Doneck (ukrán) 0:3.
Lindner – Liu Shuo 1:3 (0:1). Lindner az
elsô és utolsó szettet is nyerhette volna
a remekül játszó kínai ellen.
Podpinka – Kou Lei 2:3 (0:2). A hazai játékos kis szerencsével nyerhetett volna,
az olykor szabálytalanul szerváló ellenfelével szemben.
Molnár – Katkov 0:3 (0:3). Molnár játékából hiányzott a tûz, nagyobb elszántsággal megszoríthatta volna az ukránt.
CVSE-Mávépcell-Vörsas – Floymape Cartagena
(spanyol) 3:1
Podpinka – Wang Jianang 3:2 (1:0).
Podpinka remek játékkal felôrölte ellenfele idegeit.
Lindner – T. J. Montalban 3:0 (2:0).
Lindner az elsô szettben elvette ellenfele
kedvét a játéktól, és
könnyedén gázolta le a
spanyolt.
Molnár – J. J. Cantero
1:3 (2:1). Molnár játékát két fontos pillanatban is megzavarta a játékvezetô fura döntése. Jó meccsen, szerencsével nyert a spanyol.
Lindner – Wang Jianang 3:1 (3:1). Jó játékkal, félgôzzel is
nyerni tudott a celli
játékos.

Bravúros nôi nyitány
Celldömölki VSE-Mávépcell-Tapolca VSE 30:28
(11:13).
NB II-es nôi bajnoki kézilabda mérkôzés,
Celldömölk, 150 nézô, vezette: Békés,
Hofbauer.
Celldömölk: Balogh - FOGLSZINGER, Fûzfa
1, Geiger Cs. 2, Kazári 3, SZILVÁGYI 4,
SZOMORKOVITS A. 6. Csere: Farkas 2,
GEIGER SZ. 6, Szomorkovits L. 4, MENDEL
(kapus), Timár, Dobány D., Mesteri 2.
Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
Az NB II-es bajnoki nyitányon rögtön egy
nehéz ellenféllel találta magát szemben
nôi kézilabdacsapatunk. A tavaly még
NBI/B-ben szereplô Tapolca ellen azon12

ban a mieink kezdték jobban a meccset.
A negyedik percben még 2-0-ra vezetett
a celli gárda, ám ekkor belendültek a
vendégek, és a tizedik percre fordítani
tudtak. A folytatás is felemásra sikerült,
hisz a zsinórban lôtt négy celli gólra
ugyanennyi tapolcai válasz jutott. Az elsô játékrész vége is a vendégeknek sikerült jobban, így kétgólos hazai hátránnyal vonultak le a szünetre a csapatok. A második félidô elején is sok gondot okozott a Tapolca nyitott védekezése, és már ötgólos elônyre is szert tettek,
amikor Csótár Adrienn csapata magára
talált, és hét perccel a vége elôtt egyen-

CVSE-Mávépcell-Vörsas – Kuban Sedin (orosz)
3:1.
Lindner – Krivosheev 3:0 (1:0). Lindner
gyôzelme egy percig sem forgott veszélyben.
Podpinka – Chernyskov 3:2 (2:0).
Podpinka a negyedik szettet 8-0-ról veszítette el, és az utolsó játszmát is magának tette szorossá, de rutinjának köszönhetôen nyerni tudott.
Molnár – Panchenko 1:3 (2:1). Molnár a
végére idegileg elfáradt, pedig többször
is a kezében volt a meccs.
Lindner – Chernyskov 3:0 (3:1). Ezen a
meccsen nem kellet izgulnunk, Lindner
magabiztosan nyert.
További eredmények: Kuban Sedin
(orosz) – Floymape Cartagena (spanyol)
3:2.
Kuban Sedin (orosz) – SC Nord Doneck
(ukrán) 1:3.
Floymape Cartagena (spanyol) – SC Nord
Doneck (ukrán) 1:3.
a cvse-mávépcell-vörsas csapata

líteni tudott. A hajrában fordulatos játékot és remek celldömölki kapusteljesítményt láthattunk. Ennek köszönhetôen a
vége sípszó pillanatában kétgólos hazai
gyôzelmet mutatott az eredményjelzô.
A celli lányok nagy akarattal, megérdemelt bravúrt hajtottak végre.
Az elsô fordulóban férfi kézilabdacsapatunk a Gyôrújbarát otthonában lépett
volna pályára, leendô ellenfelünk, néhány nappal a bajnokság rajtja elôtt
visszalépett a szerepléstôl.
NB II. 2. forduló: nôi: Alsóörs – CVSEMávépcell 40–26.
Férfi: CVSE-Mávépcell – Szentgotthárd
23–33.
»CSUKA LÁSZLÓ
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Dobogós helyen!
Celldömölk-Csesztreg 3-2 (0-0)
NB III. Bakony csoport labdarúgó mérkôzés 6. forduló 2008. szeptember 13.
Celldömölk, 300 nézô. Játékvezetôk: Erdôs
András (Balogh János, Kanyár István).
Celldömölk: Tóth A. – Sallér, Szabó A.,
GYÔRVÁRI, Györkös – Szalay T. (68. p.
Pungor), SZILÁGYI, Babics (76. p. Szalai
K.), Fehér (46. p. Présing), KOCSIS –
HORVÁTH Á.
Edzô: Balhási István.
Csesztreg: Dóra A. (59. p. Balogh) – Pászti
(81. p. Herman), Fentôs, Tóth, Nemcsics
– Völgyi, Szabó T., Nagy, Pethô, Németh
– Szabó P.
Edzô: Fentôs Pál
Góllövôk: Gyôrvári 2 (57. p. és 62. p.),
Horváth Á. (70. p.), illetve Nagy (48. p.),
Pethô J. (73. p.).
Az elmúlt bajnoki szezonban a kis dél-zalai falu csapata mind a hat pontot begyûjtötte a CVSE ellen, volt hát törleszteni való ellenük. Az elsô félidô nagy takti-

kai csatát hozott, mindkét csapat a biztonságot helyezte elôtérbe, a megerôsített középpályás sorok nem engedték kibontakozni az ellenfelet, így igazán próbára tették a csapatok a nézôk lankadó
figyelmét. A második félidô egy csapásra, jobban mondva egy rúgásra megváltoztatta a meccs addigi folyását, történt,
hogy Nagy Norbert vagy 35-rôl eleresztett egy lövést, Tóth András pedig késôn
érzékelte, hogy az nem is olyan rossz kísérlet. A Cell kénytelen volt kijönni sündisznó állásából és a nyílt játékot felvállalni. A váltást rosszul reagálta le a vendégcsapat, gyenge negyedóra alatt három gólt is kaptak. Az 57. percben Szalay
T. csúsztatott meg egy labdát, a jobb oldali kapufáról visszapattanó labdát Gyôrvári pofozta a hálóba közvetlen közelrôl.
Nagy derültséget okozott a nézôtéren,
hogy a gól után kapust váltó vendégek a
62. percben szinte teljesen ugyanolyan
szituációból kapták meg második góljukat. Amíg a vendégek amúgy elismert,

Déja vu!
Hidegen permetezô esô, kegyetlen
erejû szél, idegesen tipródó szülôk és
nagyszülôk a mérkôzés végére berekedô edzôk, no és persze a gyerekek.
Akik nem érzik a hideget generációrólgenerációra öröklôdô mezükben, hidegvérrel megcsinálják a cselt akkor
is, amikor az már irracionális, akkor is
futnak a labda után, amikor az már irracionális, egyszóval ôk még örömbôl
játsszák a focit, no meg azért, mert áll
ott egy kislány is a pálya szélén, apa
múltkor is nagyon büszke volt, az edzô
bá pedig megdicsért. Rájöttem, miért
olyan ismerôs ez az érzés, tíz éve én
álltam a pálya szélén tipródva, mint
ahogy öt éve és tizenöt éve is álltak itt
ugyanígy. A történet ugyanaz, csak a
szereplôk változnak.

sebestyén attila, az utánpótlás szakosztály vezetôje

A mai szereplôkrôl és történetrôl Sebestyén Attila utánpótlás szakosztályvezetôvel beszélgettünk:

Az U19-es csapat kikapott a Sárvártól és
a Veszprémtôl, döntetlent játszott a Lipóttal, gyôzött az Ajka, a Csesztreg és a

Új
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»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

de most kissé idegesen viselkedô edzôjétôl – a játékvezetô ki is küldte a kispadról – a szurkolók a harmadik kapus
bevetését szorgalmazták, egy igazán
mutatós Szilágyi–Kocsis–Horváth Ádám
háromszögelés után, utóbbi megszerezte
csapata harmadik gólját. Aztán, hogy talán az elsô félidô unalmasságáért kárpótolják a nézôket és a végére is maradjon
izgalom a Csesztreg Pethô révén egy
nem túl erôs, de jól helyezett lövéssel
rövid idôn belül szépített, majd lôtt egy
lesgólt, úgy, hogy paprikás hangulatban
fejezôdött be a mérkôzés, melyet mindent figyelembe véve mégis csak
megérdemelten nyert meg a hazai
együttes.
A következô 7. fordulóban Vépen vendégszerepelt a Celldömölk, és az elsô félidôben megszerzett elônyét megtartva
kettô nulla arányban nyert. Gólszerzôk:
Németh József (19. p.) és Szilágyi Balázs
(28. p.). Ezzel a gyôzelmével a Celldömölk a tabella harmadik helyére lépett
fel, dobogós helyen utoljára szerény emlékeim szerint jó hét évvel ezelôtt állt a
csapat, így maximális elismerés a játékosoknak és a szakvezetésnek.
Vép ellen. Az U16 eredményei hasonlóak, annyi különbséggel, hogy ôk a Lipóttal szemben is alulmaradtak, de
szemrehányás ezért nemigen illetheti
ôket, mert a Lipót neve alatt az ETO korosztályos csapata játszik, hat meccsen
rúgtak 55 gólt és egyet sem kaptak.
Mindkét csapatunk ezzel a teljesítménnyel a középmezônyhöz tartozik,
ami azért is dicséretes, mert Szentgyörgyi Jóska és az én csapatom is jóval fiatalabb az évjáratban megengedettnél.
Dicséret illeti a gyerekeket azért is, mert
jó az edzéslátogatottság és a csapatszellem, tényleg öröm velük foglalkozni.
Kérdeztem az edzôt még arról is, milyen
körülmények között zajlik az utánpótlás
munkája?
– Nem panaszkodunk, a kevésbôl nekünk is jut. A felszerelésünk viszont ilyen
hideg idôben hagy némi kívánni valót
maga után, dolgozunk rajta ugyan, de
egy kis segítség jól jönne, szeretnénk
ugyanis a gyerekeket egyen melegítôvel
is ellátni.
»DOTTO

felelôs kiadó: Bakó István • felelôs szerkesztô: Györéné Losoncz Andrea • szerkesztôség: Csuka László,
Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula, Major Tamás (fotó), Reiner Anita, Rozmán László, Takács
Mária, Vass Veronika, Völgyi László (nívódíjas), Horváth Lajos (örökös tag) • hirdetésszervezô: Nagy
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A KMK ÉS KÖNYVTÁR MESEBÉRLETE
• 2008 október 17. – de. 10 óra Mátyás király bolondos bolondja
(óvodásoknak) du. 2 óra Arany János: Pázmán lovag – A bajusz c.
vidám elbeszélései (iskolásoknak) a Maszk Bábszínpad elôadásában. • 2008. november 21. (de. 10 óra és du. 2 óra) – Csajkovszkij:
A hattyúk tava – zenés-táncos mesejáték a Nektár gyermekszínház
elôadásában. • 2008. december 12. (de. 10 óra és du. 2 óra) Zenebona–szanaszét – az Alma együttes koncertje • 2009. január 16.
(de. 10 óra és du. 2 óra) Csukás István: Gyalogcsillag – zenés mesejáték a Soltis Lajos Színház elôadásában. • 2009. március 6. (de.
10 óra és du. 2 óra) Zalatnay Edit: Az aranypénzt tojó tyúk – zenés
játék magyar népmesék alapján a Soltis Lajos Színház elôadásában. A mûsorváltoztatás jogát a mûvelôdési központ fenntartja.
A gyermek-színházbérlet ára 2.000 Ft/5 elôadás.

SZÍNHÁZBÉRLET 2008/2009-ES ÉVAD
1. Georges Feydeau-Szentirmai Ákos-Bradányi Iván: OSZTRIGÁS
MICI – zenés komédia 3 felvonásban. A Turay Ida Színház produkciója együttmûködésben a Soproni Petôfi Színházzal. 2. Molnár Ferenc:
A DOKTOR ÚR – vígjáték két részben a Körúti Színház mûvészeinek
elôadásában. 3. Ray Cooney: A MINISZTER FÉLRELÉP – bohózat két
részben a Kalocsai Színház mûvészeinek elôadása. 4. Rideg Sándor:
INDUL A BAKTERHÁZ – vígjáték. Bérletek ára: I. hely: 10.000 Ft, II.
hely: 9.300 Ft. Nyugd., diák: 8.500 Ft.

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölk központjában 1 + 1/2 szobás, második emeleti, egyedi fûtésû
44 m2 lakóterületû lakás eladó. Tel.: 06 20/330-8484
Celldömölk központjában szoba+félszobás lakás albérletbe akár több
bérlônek is kiadó. Tel.: 06/20/962–4202
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Munkatársakat keres?
Szeretne elhelyezkedni?
Látogasson el a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ honlapjára! www.nyugatrmk.hu
•
•
•
•
•
•

állásajánlatok a régióból,
több száz álláskeresô az adatbázisban,
támogatások,
pályázatok,
képzések,
és még sok egyéb szolgáltatás,
hasznos információ.

könnyen kezelhetô, bárki számára ingyenes lehetôségek:
Munkaadók hirdethetik állásajánlataikat, munkavállalókat
kereshetnek az álláskeresôi adatbázisban, amely kibôvült
munkaviszonyban lévô álláskeresôkkel.
Álláskeresôk jelentkezhetnek fel az adatbázisba – igény
szerint a személyes adatok bizalmas kezelése.
Kérdéseivel kapcsolatban segítséget kérhet
foglalkoztatási tanácsadónktól:
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Celldömölki Kirendeltség
Bojtor Ildikó, tel.: 30/608-9635, e-mail: bojtor@t-email.hu
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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 férfi alkalmi
ruházat 48–64 méretig
a sötéttôl a világosig minden
korosztály számára!
Üzletünkben kaphatók 48–62-es
méretig kiváló minôségû öltönyök,
zakók, nadrágok, valamint nyakkendôk, ingek, kiegészítôk.
Ôszi akció keretében öltönyökre 20%,
zakókra 10% kedvezmény
a vásárláskor szeptember hónapban.
(Az akció szept. 1-jétôl szept. 31-ig tart.)

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!
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