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AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT.
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Celldömölk központjában
az Átrium

Házban igényesen kialakí-

tott 36 m -es üzlethelyiség ár alatt KIADÓ!
2

Fodrászatnak, természetgyógyásznak,
kozmetikusnak,
rendelônek is alkalmas kialakítással!

Tel.: 06 20/912-0796

A Celldömölk, Kossuth u. 16. sz.
(Kontyos udvar) alatt épülô
11 lakást, 1 irodát és 5 üzletet
tartalmazó társasházban
lakások eladók.
A Celldömölk, Sági u. 43. sz. alatt
garázsok még eladók.
Lakások: 34 m2 – 67 m2
Lakásárak: 8.416.685 – 16.990.731 Ft

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.

KEDVES HÁZIASSZONYOK ÉS
SÜTNI-FÔZNI SZERETÔ FÉRFIAK!
Bizonyára mindenkinek van a konyhaszekrény fiókjában
féltve ôrzött, nagymamától örökölt, kézzel írt receptes
füzete, amely az évek során talán tovább bôvült. Hálásak lennénk Önöknek, ha ezt megosztanák velünk, hogy
ezt közkinccsé tehessük.

Érdeklôdni: 95/422-493, 70/317-4194
További részletek a www.kiniczky.hu honlapon
az Aktuális menüpont alatt

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

Szándékunkban áll egy olyan

szakácskönyv összeállítása,
amely az Önök által beküldött recepteket tartalmazza.
Jelentkezésüket, receptjeiket a következô címre várjuk:
Új Kemenesalja szerkesztôsége, Szentháromság tér 1.,
9500 Celldömölk, e-mail cím: ujkemenesalja@freemail.hu. Bôvebb információ a 06-70/335-4109-es telefonszámon kapható.

•
•
•
•

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

2009-ben is szeretettel állunk minden gépjármûtulajdonos rendelkezésére, gépjármûveik
kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!
Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai.
Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00
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» AKTUÁLIS

Sikeres pályázatokkal szerepelt Celldömölk
Celldömölkön tartotta rendkívüli ülését a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács augusztus 10-én. Ezen az ülésen döntöttek a Tanács tagjai a természeti károk
okozta helyreállítási támogatásról, az
ún. vis maior-keret odaítélésérôl, másrészt
a Települési önkormányzati belterületi
közutak felújításának, korszerûsítésének
támogatásáról (továbbiakban TEUT), a Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról hátrányos helyzetû térségekben, településeken
(továbbiakban TEKI) és a Területi kötöttség nélküli önkormányzati fejlesztések támogatásáról (továbbiakban CÉDE). Összesen regionális szinten 653 pályázat érkezett be, melybôl a Tanács 313-at támogatott 1 milliárd 754 millió forinttal.
Balogh József, a NyDRFT elnöke a következôket nyilatkozta:
– Ami a rendkívüli ülés megtartását indokolta, az a hazai forrásból a Regionális Fejlesztési Tanács hatáskörébe tartozó és a vis
maior támogatásokról szóló döntés. A konkrét döntési javaslat arra irányult, hogy az
elismert viharkárok közül a 70-bôl 36-ot fogadtunk el 28 település esetében, amelyeknek a kárigénye 5 millió forint alatt
volt, ezt elfogadtuk, az 5 millió forint felettieket – összesen nyolc ilyen település

volt – pedig felterjesztettük az Önkormányzati Minisztérium felé. A celldömölki kistérségben Mesteri nyújtott be igényt
1,5 millió forintra, ezt meg is szavaztuk.
A hazai forrásokból folyósított pályzatok
döntésével kapcsolatban városunk kiválóan
szerepelt, hiszen megyei rangú városokat is
maga mögött hagyva, közel 32 millió forintos támogatást tudott megszerezni. Fehér
László, városunk polgármestere, a Tanács tagja a döntést a következôképpen értékelte:
– A város képviselô-testületi ülésén elég
heves vitát váltott ki, hogy mire pályázzunk,
végül pályázatot adtunk be a Berzsenyi Dániel Gimnázium tetôszerkezetének átépítésére, egy játszótér felújítására, emellett
járdák és utak csapadékvíz-elvezetésére.
A város képviselô-testülete abban egyet értett, hogy a József Attila és az Ady Endre utca környékére kell koncentrálnunk, hiszen
ezek az utcák, mint oktatási központ, komoly forgalmat bonyolítanak le tanév közben. A TEUT-nál egy 10 millió forintos támogatást nyertünk az utcák felújítására, ehhez 11 millió forintos önrészre lesz szükség,
és hogy teljesen fel tudjuk újítani, elengedhetetlenül szükséges a csapadékvíz-elvezetés kialakítása is itt, ezt a TEKI-alapba adtuk be, ehhez 6 millió forintot nyertünk, és
ehhez 3 millió forintos saját erô kell. A jár-

da-kialakításhoz szintén hatmillió forintot
nyertünk, amihez szintén kell 2 millió forintos önrész. Úgy gondoltuk, a felújítás akkor lenne teljes, ha díszteret is ki tudnánk
itt alakítani, ehhez viszont egy 20 millió forintos támogatást szerettünk volna igényelni, amihez szükség van 11 millió forintos
saját erôre. A Tanács erre a projektre viszont
csak 10 millió forintot ítélt meg. További
képviselô-testületi döntéstôl függ majd,
hogy nagyobb önrészt vállalunk, vagy a projektet tartalmában csökkentjük. Örömmel
mondhatom, hogy Celldömölk így is közel
32 millió forintos támogatást nyert, amihez
30 vagy 40 millió forintos saját erôre lesz
szükség. Ez összességében több mint 60
millió forintos beruházást jelent.
Ha már ilyen szépen szerepeltünk eddig,
szeretnénk az iskolák környékét teljes
egészében felújítani. Ez magában foglalja az orosz temetô exhumálását, az I. világháborús szobor rendbetételét, esetleg
áthelyezését, és mivel a kistérség oktatási központjaként számos településrôl hozzák be a gyerekeket autóbusszal, és komoly
dugók keletkeznek tanév közben, egy
behajtó buszöblöt is szeretnénk létrehozni. Ezt is pályázati forrásból szeretnénk
megvalósítani, ez kb. 100 millió forintos
összberuházást jelentene.
LOSONCZ ANDREA

Celldömölk Város Önkormányzata, a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait augusztus 20-án (csütörtökön) 11.00 órára

AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE
TISZTELETÉRE RENDEZETT MEGEMLÉKEZÉSRE
Helyszín: a celldömölki Polgármesteri Hivatal fôbejárata elôtti tér
Ünnepi köszöntôt mond: Fehér László, Celldömölk Város polgármestere

ÖKUMENIKUS IGEHIRDETÉS ÉS KENYÉRSZENTELÉS

ÜNNEPI MÛSOR
Részletek az ISTVÁN, A KIRÁLY címû rockoperából
Elôadják: Varga Diána, Czimber Gábor, Szücs Szabolcs
Verset mond: Németh Kitti, a Soltis Lajos Színház Stúdiójának tagja
Celldömölk Város Önkormányzata és a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása nevében KITÜNTETÉSEKET AD ÁT Fehér László polgármester, a társulási tanács elnöke
18.00 órára A JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ DÍJAK ÁTADÁSÁRA
Az elismeréseket átadja: Fehér László Celldömölk Város polgármestere
Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár színházterme
20.00 órára Az ANTI

FITNESS CLUB koncertjére • Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár elôtti tér

A PROGRAMOK ROSSZ IDÔ ESETÉN A KEMENESALJAI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁRBAN KERÜLNEK MEGRENDEZÉSRE.
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Újabb pályázati összegeket nyert a KMKK
A mûvelôdési intézmények sincsenek
könnyû helyzetben az utóbbi pár évben,
hiszen a biztos állami pénzforrások csökkenô tendenciát mutatnak. Ezek pótlására hivatottak a különbözô pályázatok. Természetesen ezeken a kiírásokon csak
megfelelô szintû és szakmailag megalapozott beadványok számíthatnak sikeres
elbírálásra. Évek óta városunk egyik
eredményes pályázója a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtár, amely
számos kiemelkedô rendezvényét teljes
egészében pályázaton nyert összegbôl
tudta kivitelezni. Az idei év eddigi pályázati tevékenységérôl és eredményeirôl
beszélgettünk Pálné Horváth Máriával, az
intézmény igazgatójával.
– 2009-ben is jelentôs pályázati aktivitást
mutatott intézményünk, összesen 14 kisebb és nagyobb volumenû pályázatot adtunk be, önkormányzati, megyei, országos
és uniós kiírásokra jelentkeztünk. Számos
sikerrôl számolhatunk be, hiszen az intézmény kisközösségei szépen szerepeltek a
megyei pályázatokon, a különbözô szak-

kollégiumok mintegy 300 ezer forintnyi támogatást adtak csoportjainknak. Az intézmény szakmai munkájához kapcsolódó civil szervezetek helyi támogatása is jónak
mondható, hiszen önkormányzatunk nehéz
helyzetben van, minden területen gazdasági feszesség jellemzi a város életét, és
még így is közel 500 ezer forintnyi támogatást nyertek el összesen.
Intézményünk az országos szakmai pályázatokon a közmûvelôdési területen a
Nemzeti Kulturális Alapnál 1 millió 300 ezer
forintot nyert a rendezvényekhez, valamint
a Magyar Mûvelôdési Intézet és a Képzômûvészeti Lektorátus által kiírt pályázatokon, melyek az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásaként realizálódnak
egy 1 millió és egy 700 ezer forintos támogatást nyertünk el. Egyrészt a Kemenesaljai Kulturális Kerekasztal továbbfejlesztésére, másrészt a Kulturális fejlesztések a
kistérségben címet viselô pályázatunkat értékelték pozitívan. Tavaly indítottuk útjára kistérségi programjainkat, melyekben a
kistérségben közremûködô kultúrával foglalkozó szervezetek, alkotók, egyházak, te-

Városvezetôi látogatás
Olaszországban

fehér lászló polgármester diego minisinivel, a lis primulis
tánccsoport vezetôjével és helyi viseletbe öltözött fiatalokkal

Az idén 22. alkalommal rendezték meg
Pagnaccoban, Celldömölk olaszországi testvérvárosában a Festa Folk – Népek Ünnepe – elnevezésû néptánc-találkozót. A rendezvény fô szervezôje a helyi Lis Primulis
néptánccsoport volt. Az együttes nem ismeretlen a celldömölki lakosok elôtt, hiszen
1991 óta két-három évenként a szüreti na4

pok alkalmával mutatják be a Friuli tájegység hagyományaiból összeállított mûsorukat. Ebben az évben a Tartományi Közgyûlés a fesztivált az öt legfontosabb kulturális esemény kategóriájába sorolta, amely
kiemelt támogatással és elismeréssel járt.
Pagnaccoban az idén négy vendégegyüttes lépett fel. A fôleg középiskolásokból és
egyetemistákból álló csoportok Törökországból, Örményországból, Indonéziából és
Szicíliából érkeztek. A Lis Primulis néptánccsoport elnökének, Diego Minisininek a
meghívására a július 30-tól augusztus 4-ig
tartó fesztivál díszvendége Fehér László,
Celldömölk Város polgármestere volt.
A városvezetô elmondta, hogy a fesztiválon a kötött programok mellett alkalma volt
a környék természeti és kulturális kincseinek a megtekintésére is. Ünnepélyes keretek között fogadta ôt Gianni Ciani, Pagnacco
újonnan megválasztott polgármestere is, aki
ígéretet tett arra, hogy a két település az
elmúlt években kicsit lecsendesült kapcsolatát – fôleg kulturális szinten - a közeljövôben újraélesztik majd.
»TAKÁCS M. TÜNDE

hát a helyi civil társadalom tényezôi fognak össze annak érdekében, hogy a
kistérségek közmûvelôdési stratégiáját
kialakítsák. A másik pályázatunk szintén a
kistérséghez kapcsolódik: a kistérség kulturális útjait, túráit vázoltuk fel, a Kemenesalja ôszi programjai illetve irodalmi látnivalói tartoznak ide.
A közmûvelôdési és könyvtári szakterületeken egyaránt jelentôsek az ún. érdekeltségnövelô pályázatok. Ezeket ugyan az önkormányzat adja be, de a két szakma pályázik ténylegesen önkormányzati közvetítéssel. A könyvtár 800 ezer forintot nyert,
melyet dokumentum-beszerzésre, 1 millió
200 ezer forintot pedig a közmûvelôdési
szakfeladat, ezt a szakmai infrastrukturális
háttér bôvítésére fordítjuk. Sikeresen szerepelt a könyvtár további két pályázaton is, 150
ezer forintot nyert a Külügyminisztériumtól
közkönyvtárak támogatásaként, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete közvetítésével a
Miniszterelnöki Hivataltól pedig 300 ezer forintot Digitális felzárkóztatás – könyvtárak az
e-szolgáltatásban címen.
»LOSONCZ ANDREA

AZ ANYATEJ FONTOSSÁGA
Az Egészségügyi Világszervezet és az
UNICEF kezdeményezésére 1992 óta
augusztus elsejét az anyatejes táplálás világnapjaként tartják számon.
Egyre több csecsemô hal meg szerte a
világon amiatt, hogy nem jut anyatejhez. Ennek visszaszorítása érdekében
indította el átfogó programját a két
szervezet. A világnap alkalmából a celldömölki védônôk is évek óta szerveznek ünnepséget azon édesanyák számára, akik legalább hat hónapon keresztül saját tejükkel táplálták csecsemôjüket. Az augusztus 5-én tartott
rendezvényen elsôként Hanzsér Elemérné alsósági védônô szólt az anyatejes táplálás jelentôségérôl, és hangsúlyozta: az anyatej azontúl, hogy tartalmazza a babák gyarapodásához
szükséges tápanyagokat, valamint
nagyfokú védelmet biztosít a vírusok,
baktériumok ellen, forrása a szeretetnek és a gondoskodásnak. A meghívott
és megjelent édesanyákat Fehér László polgármester is köszöntötte, majd a
védônôk egy szál virággal, és ajándékkal fejezték ki elismerésüket a hosszú
idôn át szoptató anyáknak.
»REINER ANITA
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Tanítókra emlékeztek Alsóságon
Harmadik alkalommal szervezte meg az alsósági evangélikus gyülekezet gyülekezetépítô napját, melyet augusztus 1-jén tartottak.
Az elmélyülést segítette az orgonahangverseny, melyet Fábián Gábor szolgáltatott Liszt
Ferenc, J. S. Bach, Cèsar Franck, G. Carissimi
és D. Zippoli mûveibôl. Az evangelizáció – melyet Vetô István esperes szolgáltatott – a jó szónokokról, jó tanítókról szólt, közülük is kiemelve Szakály Dezsôt, akit az alsóságiak szigorú, de jó tanárként ôriznek emlékezetükben.
Gyôri Elemér felügyelô köszöntötte a megje-

a megemlékezésen részt vettek szakály dezsô
gyermekei is: gábor, ildikó és áron

Egy jól sikerült ifjúsági táborról
„Az emberek egyébként szívesen tesznek jót,
csak alkalmat kell nekik adni rá” – ez a mondat szolgálhatna mottójául a Szentjánosbogár-táboroknak. A klub a 80-as évek végén
indult néhány katolikus család kezdeményezésére, és az egész országot átfogó mozgalommá nôtte ki magát. Lényege a közösségépítés, és hogy ne kivonuljanak a gyerekekkel valahová, henem éppen hogy bevonuljanak különbözô településekre, ahol szívesen
fogadják a gyerekeket, fiatalokat. Ezt úgy oldják meg, hogy a táborba érkezôket helyi családoknál szállásolják el.
2009. július 6–12. tartották Celldömölkön a
Szentjánosbogár Egyesület ifjúsági táborát.
Deák Györgyöt, a Szentjánosbogár-mozga-

lom szombathelyi tagozatának vezetôjét
kérdeztük:
» Hányan vettek részt és honnan jöttek a fiatalok?
– A lelki gyakorlatra száznegyvenegy 17-20 év
közötti fiatal jött az egész ország területérôl.
Ennek a tábornak az a lényege, hogy közösség jöjjön létre a befogadó település lakói és
a táborozók között. A helyiek meg tudják mutatni a település értékeit, a táborlakók pedig
saját értékrendjükbe engednek bepillantást.
» Milyen téma köré épült az idei tábor?
– Idén a test és lélek kapcsolata szolgált alapul. Elsô nap beszéltünk testi valónk elfogadásáról. Rá kell jönnünk ugyanis, mik fizikai
valónk elônyei, ezeket ki kell domborítani, mik
a hibái – ezeket tudomásul kell venni. Észre

lenteket, és a gyülekezetépítô nap céljára, fontosságára hívta fel a figyelmet: ahogy a vasárnapi ebédet is az asztalt körülülve fogyasztja el a család, a lelki táplálék iránt is fogékonyabbak vagyunk, ha közösségben kapjuk.
Ezután Balogh Ernô kántor emlékezett
meg Szakály Dezsô halálának 30. évfordulójáról és Szakály Dezsôné Haitl Ilonáról.
Hangsúlyozta Szakály Dezsô sokoldalúságát, közéletben betöltött szerepét és verseibôl hallhattunk néhányat. A gyülekezetépítô nap befejezéseként a gyülekezet tagjai délután a tanítók sírjára az emlékezés
virágait helyezték el.
»LA

kell vennünk, hogy nem vagyunk egyedül,
más lelkek vesznek körül bennünket a családunkban, emberi kapcsolatainkban, ezeket
vizsgáltuk a második napon, hogy milyen mélyek, vannak-e problémák. A harmadik nap
témája: Testtôl testig – ez volt a fiatalokat
leginkább érdeklô téma. Természetesen a párkapcsolatok nemcsak a testiségrôl szólnak, erre elôbb-utóbb ôk is ráébrednek. A negyedik
nap témája volt: Testtôl lélekig, ami az embernek a természetfelettihez fordulásáról, ember és Isten kapcsolatáról szólt. Azt hiszem,
mindannyian nehéz szívvel hagyjuk itt ezt a
várost, hiszen kivétel nélkül igazán jól éreztük magunkat, és remélem, a háziak is lélekben gazdagodva gondolnak vissza erre a hétre. Köszönjük, hogy vendégeik lehettünk a
celldömölki és alsósági családoknak.
»LA

In memoriam Dr. Pánykó Magdolna
(1951–2009)
2009. július 22-én súlyos
betegségben elhunyt Dr.
Pánykó Magdolna celldömölki háziorvos, szakfelügyelô orvos, a
celldömölki háziorvosi ügyelet megszervezôje, legelsô mûködtetôje. A fáradhatatlan,
mindvégig a hivatásának élô orvosra, szeretô édesanyára, munkatársra emlékezünk.
Dr. Pánykó Magdolna 1951. szeptember 14én született Pápán. A középiskolát a pápai
Türr István Gimnáziumban végezte, majd
az itt tett sikeres érettségi vizsgát követôen
a Szegedi Orvostudományi Egyetemre
nyert felvételt, ahol 1976-ban diplomázott.
Háziorvostani szakvizsgáját 1996-ban szerezte. Szakmai ismeretanyagát 1998-ban
soft lézerterápiás, majd 2007-ben Boiron
tanfolyam keretében klinikai homeopátiás
vizsgával bôvítette ki. 2009 márciusától a
Transzperszonális Pszichológia és Légzésintézet I. évfolyamos hallgatója volt. Szak-

mai pályafutását 1976-ban a fôvárosi István Kórház Urológiai Osztályán kezdte segédorvosként – itt 3 és fél évet töltött el –,
majd ezt követôen 1979–1985 között körzeti orvosként tevékenykedett Tárnokon.
1985-tôl Celldömölk-Alsóság körzeti orvosa volt, egészen 1988-ig, amikor is megkezdte 18 éves háziorvosi szolgálatát Kemenesmagasi és Szergény községekben.
1997-ben elsôként szervezte meg Celldömölk és környéke háziorvosi ügyeletét társas vállalkozói formában. 2004-tôl Celldömölk és környékének szakfelügyelô orvosa lett, 2006-tól pedig celldömölki háziorvos. 2008-tól homeopátiás magánrendelést
is indított betegei számára. Tudományos
munkáját tekintve kiemelendô a Dr. Szatmári Marianna vezetésével alakult minôségbiztosítási team munkájában való részvétele az Egészségügyi Minisztériumban,
valamint a 1998–2004 között végzett kamarai tevékenysége: a Celldömölki Orvo-

si Kamara elnökhelyettese illetve a Vas Megyei Orvosi Kamara felügyelôbizottságának
tagja volt.
Dr. Pánykó Magdolna mindvégig fáradhatatlan hivatástudattal, örömmel és töretlen
lelkesedéssel végezte munkáját. Betegek ezrein segített, akik mind ragaszkodtak hozzá,
szerették és tisztelték ôt. Kitartó fáradozásának köszönhetô városunkban a sürgôsségi ellátás megszervezése, melyet maga is szívesen látott el. Nagy örömmel és várakozással
töltötték el a homeopátiás módszerek lehetôségei, melyekben jelentôs sikereket tudhatott magáénak. Betegsége alatt is gyakran
dolgozott, nehezen viselte, hogy nem láthatja el orvosi feladatait. Folyamatosan küzdött,
élni akart, hogy tovább gyógyíthasson, és több
idôt tölthessen a családjával. Voltak tervei, és
családjával együtt soha nem adta fel. Halála rendkívüli veszteség, tisztelettel, szeretettel és ôszinte hálával emlékezünk rá.
IHÁSZ ILDIKÓ
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Változó városközpont
Ugorjunk vissza egy kicsit az idôben, úgy jó
250 évet. A mai Celldömölk városközpontja helyén dús rétség található, a szabályozatlan patakok és a Marcal idônként elárasztják a területet. A Pápára vezetô országút
mellett egy kis domb található. A terület
apátsági birtok és Koptik Odó apát nem keresgél tovább – korábban a Ság hegyen szerette volna - felépíti azt a kis kápolnát, melyet a Máriacellbôl hozott kis szobor védelmére, tiszteletére emel. Az Anna kápolna:
Kiscell magva, a templom elôtti téren állhatott a klastrom mellett. Ez a néhány épület - kiegészülve a kereskedôk házaival – alkották az elsô „városközpontot”. Egyik
legérdekesebb polgár épület a barokk
Joachim-ház (ma inkább Gólyafészkes házként ismert). Ebben a házban alapította 1760
körül Joachim János a város egyik elsô kereskedését. Kizárólagos szabadalmat kap,
hogy „mindent” áruljon. Az apátsággal
kötött szerzôdése néven is nevezi a „mindent”: vas, puskapor, sörét, fûszer, posztó,
selyem, fa, lenolaj, hal, gyertya, szappan,
tömjén, füstölô, rózsafüzér hogy a lényegesebbeket kiemeljük.
A város fejlôdésével együtt nôtt a városközpont területe, a késôbb Gyarmathy térnek
nevezett területen állt például az akkor még
Vörös Ökörnek hívott vendéglô és bolt
(késôbbi Korona Vendéglô) és Géfin György
pékmester háza.
Aztán 1836-ban a helybeli polgárság adományaiból emeltetik a Szentháromság szobor. Újabb alakító tényezôje a városközpontnak, ok a növekedésre. Hiszen a szobor köré újra térfalak, házak nônek, újulnak meg.
Keleti sarkán a Szarvas Vendéglô, aztán a
Szôlô Vendéglô majd a tér nyugati sarkán
a dr. géfin tér új díszburkolatot kap
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a Bárány Vendéglô. Érdekes emlék, hogy nagyon hosszú ideig a templom elôtti kis tér
adott helyet az ún. Pap piacnak, ahol is a
vasár- és ünnepnapi hetivásárokat tartották,
itt kizárólag gyümölcs és búcsúfia volt
kapható. A helypénzt a Szentháromság
téren tartott heti városi vásárokéval ellentétben itt az apátság szedette.
Nagyot ugorva az idôben, a II. világháború pusztítása mély sebeket ejtett ezen az
évszázadok szôtte együttesen. Eltûntek
meghatározó épületek, megsérültek olyan
rendszerek, amik aztán teret adtak a talán
ma már nem minden esetben szerencsésnek tûnô új beépítésnek. Született
egy új városközpont – a mai Mûvelôdési
Központ környezete, illetve a telepszerû lakóépületek sora –, mely rossz értelemben
vetekedett a régivel. Ez a kettôsség ma is
egyidejûleg van jelen, egyszerre révedhet
el gondolatunk a régmúlt forgatagában és
egyszerre érezhetjük át a közelmúlt szocialista realizmusának életérzését. Ennek a kettôsségnek városépítészetileg inkább csak
hátrányai vannak, ugyanakkor érdekes kísérlet ezt a bizarrságot tompítani, netalán
elônnyé formálni. A munka nem most kezdôdött, hisz a nyolcvanas évek templom és
klastrom elôtti kiskockaköves felújítása
máig példaértékû és idôtálló. Folytatható
a sor az utóbbi évek körforgalom-építéshez
kapcsolt renováló munkájával, ami a múlthoz mai, ugyanakkor tiszteletteljes hanggal közelített. Ez a gondolat kaphat új lendületet most a városközpont rehabilitációs
projekttel, melynek során EU-s forrásból a
több mint 750 millió forint összértékû
projekt 540 millió forint támogatást kaphat.
A kétfordulós pályázat elsô fordulóját vet-

te sikeresen a város, a második körre kidolgozandó részletes pályázat benyújtási határideje november 20. A pályázat része önkormányzati oldalról a Lakber mögötti
parkoló-rendszernek az átépítése, új behajtó létesítése a Sági útról, a 11 emeletes lakóépületek körüli parkolók felújítása, bôvítése, a mûvelôdési központban egy artmozi kialakítása és a földhivatal melletti volt
tûzoltósági épületnek a felújítása. Magánerôs partnerek részérôl felújításra kerül a Joachim-ház, a Szentháromság tér 6.
szám alatti és a volt áruház épülete. A projekt kiemelt része, ami gyakorlatilag összeköti a múltat a jelennel és remélhetôleg az
utódok értékítélete szerint a jövôvel is, a
térrendszer felújítása. Ebbe a térrendszerbe tartozik a Dr. Géfin tér, a Szentháromság tér és a Hollósy tér.
Szentháromság tér: A terület valamikor egy
nagyméretû nyitott városi tér volt, közepén
a szoborral, körben az út mentén platán fasorral. A legutoljára az 1980-as években rendezett park növényzete oly mértékben
megnôtt, hogy sem a tér, sem a Szentháromság szobor nem érvényesül kellôképpen.
A felújítás során visszaállításra kerül a tér
valamikori városi tér jellege. A tér három oldalán platánfákból álló fasor található,
amelyek a felújítás során megmaradnak.
A nyugati oldalon kiegészítésül egy új fasor létesül hat új platánfával. A környezô házak elé új fasorok, a fák közé kerékpártárolók kerülnek. Az épületek elôtti járdák új
térkô burkolatot kapnak. A tér belsô része
teljes felújításra kerül. A tér közepén egy
36x70 méter nagyságú, díszburkolatú sétatér kerül kialakításra. Ebbe az egybefüggô
felületbe illeszkedik a Szentháromság szobor és egy új szökôkút. A sétatéren zajlik az
átmenô gyalogos forgalom is. A díszburkolatos terület szélére – a megmaradó fák árnyékába – padok kerülnek.
A Szentháromság szobor padozatba rejtett
díszvilágítást kap. A szobor körüli
zöldfelület megnövekszik és a szobor
köré négy új fa is kerül. A tervezett új szökôkút alkotja a Szentháromság szobor
mellett a tér második pólusát. A szökôkút
számítógép-vezérelte víz- és fényjátékkal
ellátott vízgépészettel készül. A vízképet
színes alsó világítás emeli ki. A számítógépes vezérlés lehetôvé teszi, hogy a szökôkút a meglévô harangjátékkal összehangoltan mûködjön. A szökôkút peremére
kerül a dr. Géfin Lajos téren lévô kétalakos szobor, amely a valamikor ott lévô vízmedence szélén volt. A tér burkolata a
posta elôtt alkalmazott sárgásbarna térkô
burkolat, melyet a kegytemplom és a polgármesteri hivatal elôtt alkalmazott bazalt csíkok tagolnak. A burkolt felületet
négy oldalon alacsony cserjékkel, talajtakarókkal, egynyári növényekkel és kevés
gyeppel fedett intenzíven kiültetett
zöldfelület határolja.
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a kegytemplom mindkét oldalán díszburkolatú járda épül

Dr. Géfin tér: A KMKK építésekor az épület
körül egy – a 70-es évek ízlésének megfelelô – zöldfelületekkel ellátott gyalogos
övezetet alakítottak ki. A burkolatok és a
zöldfelületek nagyon rossz állapotban vannak. A mûvelôdési központ átépítése miatt
egyes bejáratok más helyre kerültek, ezért
az egész terület megérett a felújításra. A terv
szerint a KMKK épülete elôtt, az ABC és a 9
emeletes között teljes szélességében egy
60x40 méteres díszburkolatú rendezvénytér készül. Ez szintben kapcsolódik a Sági út
melletti parkolóhoz, hogy annak területe –
szükség esetén – a rendezvénytérhez kapcsolható legyen. Az új parkoló kétoldali ferde felállású parkoló lesz, egyirányú közlekedéssel. A parkolót a gyalogos területtôl
kandeláberek, fákkal és virágokkal beültetett növényládák zárják le. Az épület körül
megôrzésre kerülnek az értékes növények:
a déli részen lévô három szép platánfa, az
északi homlokzat elôtt lévô tujasor és az ABC
melletti presszó elôtti fenyôfa.
A téren most két szobor található, amelyek
áthelyezésre kerülnek. A várossá nyilvánításra emlékeztetô emlékkô a mûvelôdési
központ déli bejárata elôtti zöldfelületbe,
míg a valamikori vízmedence díszéül készült, ifjú párt ábrázoló szobor az új szökôkúthoz kerül.
A tér burkolatának anyaga megegyezik a Sági út közelmúltbeli felújításakor alkalmazott
homok és vörösbarna vegyes színû beton
burkolókô burkolattal, melyeket szürke
gránit betétek díszítenek.
Hollósy tér: A templom és a Kálvária épületének homlokzatai a közelmúltban megújultak. A környezô utcák állapota is kielégítô, de

a park növényzete, burkolatai, utcabútorai, világítása felújításra szorulnak. A park leghangsúlyosabb elemei a platánfák, amelyek az
északi oldalon egyes, a déli oldalon kettôs fasort alkotnak. A két fasor a keleti oldalon, a
Kálvária elôtt félkör vonalban csatlakozik egymáshoz. A tervezett felújítás során a platánfa sorok megmaradnak. A templom két
hosszoldala mentén új, a templom elôtti tér
burkolatával megegyezô bazalt kiskockakô és
gránit nagykockakô burkolatú járdák épülnek,
melyek a templom tornyaitól indulnak és a
Kálvária fôhomlokzata elôtt kialakítandó – szintén bazalt kockakô burkolatú – új térnél érnek véget. A platánfák között futó sétányok
kavicsburkolatúak maradnak, új bazalt koc-

kakô szegéllyel. A déli oldalon lévô fákat övezô szegélyekre fa leülô felületek kerülnek. Az
északi oldalra egynyári virágkiültetéssel,
íves padokkal díszített új rész kerül. Hasonló lesz a Kálvária elôtti rész is.
A terv szerint a templom eddig megvilágítatlan oldalsó része is díszvilágítást kap, burkolatba süllyesztett rejtett világítótestekkel.
A homlokzatról visszaverôdô fény az épület melletti járdát is megvilágítja.
A tér melletti utcákat a felújítás csak annyiban érinti, hogy a Városháza tér felôli oldalon az úttest egy leállósávval ki lesz szélesítve úgy, hogy ott szükség esetén buszok
is megállhassanak.
»DOTTO
a szentháromság térre szökôkutat is terveztek
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Olasz kórus a katolikus templomban
Kellemes meglepetést tartogatott augusztus 2-a a város lakói számára: a tízórás
nagymisén ugyanis a Celldömölkön vendégeskedô Pavullo város Raimondo Montecuccoli nevét viselô kórusa szolgáltatott zenét. Pavullo ugyanabban a Modena tartományban található, ahol egyik testvérvárosunk, Serramazzoni is. Június végén
Serramazzoni meghívására városunkat
képviselve vendégeskedett egy rendezvényen Söptei Józsefné alpolgármester és
Hetényi Endre képviselô. Most, augusztus
elején pesig a tartomány vezetôje, valamint
mindkét város polgármestere látogatott el
hozzánk a kórussal. A kórus vezetôivel,
Massimo Orlandinivel, Franca Lovinoval
és az énekkar egyik alapító tagjával,
Alberto Ambrammal beszélgettünk.
» Milyen alkalomból látogattak Magyarországra?
– Kórusunk a Raimondo Montecuccoli nevét
viseli, aki egy nagy hadvezér volt és a Rábánál, Szentgotthárdnál nyert egy döntô csatát a török csapatok ellen 1664. augusztus
1-jén. Több éve ünnepeljük már ezt a 400
évvel ezelôtt történt eseményt. Ebbôl az alkalomból jöttünk Magyarországra, pontosabban Szentgotthárdra, ahol együtt tudtunk
emlékezni errôl a nevezetes eseményrôl.
» Celldömölkre hogyan vezetett az útjuk?
– Megtudtuk, hogy szomszéd településünknek, Serramazzoninak magyar testvérvárosa van. Velünk van Luigi Ralenti, Serra-

a raimondo montecuccoli kórus a templom elôtt

mazzoni polgármestere is, Kaptunk az alkalmon, s Szentgotthárd után eljöttünk
Önökhöz is, hogy templomukban énekeljünk ennek a fontos eseménynek a tiszteletére. Alkalmunk volt a környék természeti és kulturális értékeit is megtekinteni, nagyon jól érezzük magunkat.
» Mióta énekelnek, és milyen dalokat tartalmaz a repertoárjuk?
– 46 éve alakultunk, repertoárunk nagyon változatos, a helyi és tartományi népi hagyományôrzô dalok mellett kitekintünk más népek dalai felé is. Énekelünk vallásos tartalmú dalokat modern feldolgozás-

ban, sôt még pop- és rock dalokat is. Kb.
10 évvel ezelôtt kezdtünk el verseket is
beépíteni elôadásainkba. Igyekszünk megfelelni a kor követelményeinek és a közönség ízlésvilágának is. Próbáljuk felkutatni
azoknak a helységeknek és tájegységeknek a költészetét, ahol éppen fellépünk.
A vendégek a nagymise után a templom
elôtti téren adtak koncertet, majd megtekintették a Tárházat, a Vulkán fürdôt, a
Ság hegyet – és megkóstolták a magyar
konyha remekeit, ezt öblítették le
sághegyi borral.
»LA

Semmiért ne aggódj!
Felemelô lelki táplálékban volt részük
azoknak, akik július 11-én részt vettek az
Egykortizenhárom nevet viselô alsógödi
gospel-kórus koncertjén a református
templomban. A gospel talán még mindig
nem eléggé elterjedt irányzat ahhoz,
hogy tömegeket vonzzon, de korszerû zenéjével, és örök értékû üzenetével alkalmas arra is, hogy a fiatalokat közelebb vigye az egyházhoz. Ilyen céllal is jött létre, hiszen a fogalommeghatározásnál
ezt olvashatjuk: a gospel egy zenei stílus,
amelyet a keresztény vallási életben
használnak egyéni vagy közösségi hitük
zenei kifejezésére, és vallásos alternatívát nyújtanak.
– Stigár Lászlót, a kórus vezetôjét kérdeztük, mi és mikor indította el ôket ezen az
úton, hogy gospel-dalokat énekeljenek:
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– 1987-ben Dunakeszin vendégszerepelt
egy Shirchadasj nevû holland kórus, ôk indították el a mi kórusunkat. Mi akkor a legtöbben 16-17 évesek voltunk, nagy hatással voltak ránk, Magyarországon azidôtájt
még nemigen lehetett találkozni hasonló
stílusú fohásszal. Idôközben eltelt 22 év,
többen összeházasodtak, gyermekek születtek. A közösség maradt, sôt kiteljesedett
a gyermekekkel. Ma már elmondhatjuk,
hogy istentiszteleteken nemcsa a felnôtt,
hanem a gyermekkórus is szolgálatot teljesít. Mi ugyan gospelt éneklünk, de ez csak
egy kifejezési forma, fontosabb, hogy vasárnap délutánonként ez a közösség összejöjjön, érezzük az összetartozás örömét.
» Milyen gyakran vannak fellépéseik?
– Havonta-kéthavonta lépünk fel gyülekezetekben, elsôsorban reformátusoknál,

de ha hívnak, evangélikusoknál, katolikusoknál is vállalunk fellépést, sôt nem csak
templomokban,de esetenként iskolákban,
mûvelôdési házakban is. Nyaranta a közösség néhány napra kikapcsolódással egybekötött koncertturnén vesz részt. Idén az Ôrségben voltunk, tavaly Erdélyben, tavalyelôtt Kárpátalján. Remélem, a jövôben sikerül egyre több Magyarország határain túl
található magyarlakta területet is meglátogatnunk.
»LOSONCZ ANDREA
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• Augusztus 16., (vasárnap) 15.00–18.00
– a RÁDIÓ CELL élô kívánságmûsora.
Helyszín: Vulkán fürdô.
• Augusztus 17., (hétfô) 19.00 óra –
La Sonora Cubana együttes koncertje a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár elôtti téren (rossz
idô esetén a mûvelôdési házban).
• Augusztus 18., (kedd) 10.00–18.00
– Képzési és állásbörze a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtárban.
• Augusztus 20., (csütörtök) 11.00 óra
– Az államalapítás és az új kenyér ünnepe tiszteletére rendezett megemlékezés. Helyszín: a celldömölki Polgármesteri Hivatal fôbejárata elôtti tér.
18.00 óra – Jó tanuló, jó sportoló-díjak átadása.
20.00 óra Az Anti Fitness Club koncertje.
• Augusztus 21., (péntek) – 4 ÉVES A
VULKÁN FÜRDÔ – Játszó- és ugráló
vár, élôzene. Helyszín: Vulkán fürdô.
• Augusztus 28., (péntek) 21.30–01.00
– KÉSÔ ESTI STRANDPARTI
23.00 órától rocky bemutató (a parti rossz idô esetén elmarad). Helyszín:
Vulkán fürdô.

MOZIMATINÉ
A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN
Sajnos, már nincs sok hátra a nyári szünetbôl, ezért érdemes kihasználni az
elôttünk álló napokat! Például délelôttönként 10 órától remek filmeket lehet megnézni a KMKK Kresznerics
Ferenc Könyvtárának gyermekrészlegében. Íme a program, amelyben mindenki találhat kedvére valót:
Augusztus 14. (péntek): Rocktábor
Augusztus 15. (szombat): Alkonyat
Augusztus 18. (kedd): A macskám, a
családom és a fiúk
Augusztus 19. (szerda): Eragon
Filmet nézni társaságban az igazi,
ezért hívd bátran barátaidat és ismerôseidet is. Találkozzunk a könyvtárban!

» MÛVELÔDÉS

Szent Pál élete képekben
Szent Pál apostol életérôl szóló kiállítás nyílt a
mûvelôdési központ galériáján augusztus 6-án,
Szeifried Zoltán festô, grafikus alkotásaiból.
A kiállításmegnyitó kezdetén Pálné Horváth
Mária, a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár igazgatónôje köszöntötte az egybegyûlteket, és hangsúlyozta; hogy lévén a
2009-es esztendô Szent Pál apostol éve, ezen
kiállítás is tisztelgés a kereszténység jelentôs alakja elôtt. Az apostol életérôl szóló kiállítás Celldömölkre érkezése dr. Koltay Jenô
alsósági katolikus plébánosnak köszönhetô.
Szeifried Zoltán Pál apostolról szóló grafikáit
Vetô István püspökhelyettes ajánlotta a
megjelentek figyelmébe. Elmondta, hogy a
festô, grafikus tizenhat évvel ezelôtt fordult
az egyházi témák felé, és a tavalyi évben határozta el, hogy Pál apostol életét feldolgozza, különbözô technikák alkalmazásával képein megjeleníti. Ehhez több alkalommal is
járt Rómában, hogy anyagot gyûjtsön és alkotásai minél hitelesebben tükrözzék a Jézus-tanítvány életének fontosabb mozzanatait, állomásait. A falakon látható grafikák feltárják az apostol gondolatvilágát és az emberek között teljesített küldetését.

A kiállításmegnyitón közremûködött Gosztola Dorina énekkel, Horváth Ádám gitárkíséretével. A Szent Pál életét felelevenítô grafikák augusztus 31-ig tekinthetôk meg a mûvelôdési központ galériáján.
»REINER ANITA

A SOLTIS SZÍNHÁZ KIPLING-ADAPTÁCIÓJA
Új színfolttal gazdagította eddig is tarka elôadói palettáját a Soltis Lajos Színház társulata.
Ezúttal a népszerû Kipling-regényt, A dzsungel könyvét vitte színre a csapat. Az elôadás
házi bemutatóját július 26-án tartották a kamaraszínházban. A színpadi játék zenei alapjait
és szövegkönyvét A dzsungel könyve színpadi jogait képviselô ügynökség bocsátotta
a Soltis Lajos Színház rendelkezésére. Emellett adva volt az ôserdô-történet szereplôinek
sokszínû életre keltésére alkalmas társulat és a színházzal hosszú évek óta együttmûködô
rendezô. A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház tagjának, Ecsedi Erzsébetnek ez már a
sokadik rendezése volt a Soltisnál, így neve garancia volt a sikerre. Ez nem is maradt
el, hiszen a hazai terepen elôadott házi bemutatót teltházas érdeklôdés kísérte.
A mozgalmas, zenés játék varázsához az igazi dzsungel-hangulatot árasztó, látványos
díszleten kívül a társulat minden tagját felvonultató szereposztás is hozzájárult. A dzsungel,
valamint az emberek és állatok világát megelevenítô számos erkölcsi mondanivalót és
tanulságot hordozó musical az új évad egyik, bérletben is ajánlott gyermekprodukciója
lesz a Soltis Lajos Színház kínálatában.
»REINER A.

KUBAI ZENE, VÉRPEZSDÍTÔ RITMUS
TANKÖNYVEK OSZTÁSA
A Celldömölki Városi Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálata értesíti a szülôket, a 2009/2010es tanévre a tankönyvek osztása a
volt Eötvös iskola tornatermében
lesz a következô idôpontokban:

Augusztus 25. kedd 8.00–17.00
Augusztus 26. szerda 9.00–12.00

A havannai éjszakák hangulatát idézi meg a La Sonora Cubana együttes, amely
a Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület vendégeként lép fel 2009.
augusztus 17-én (hétfôn) 19 órai kezdettel a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár elôtt (rossz idô esetén a mûvelôdési házban). A La Sonora Cubana
két világhírû szólistája a kubai, 82 éves Mazacote Ochoa és a 65 éves Maria Ochona
az afro-kubai zene világában nôttek fel, és máig felsôfokon képviselik a mûfaj
gyökereit. A legendának számító két énekest a héttagú, Brüsszelben élô
zenekaruk kíséri. A feledhetetlennek ígérkezô, több mint egyórás koncert
ingyenes. A rendezvény házigazdája Fehér László, a Cselekvô Összefogással
Celldömölkért Egyesület elnöke.
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Az egészségügyi, gyermekvédelmi és
szociális alapellátás története IV.
Az Idôsek Otthonában – igaz csak 2 férôhellyel – bôvülés történt, szintén az elôbb
említett pályázati források felhasználásával. A munkálatok 2006. októberben fejezôdtek be. November 15-tôl kapta meg az
intézmény a 22 fôre szóló mûködési enge-

dôdtek el, majd 2008. április 25-én került
sor az átadásra. Lehetôvé vált a 30-ról 40
fôre bôvítés mellett az is, hogy a gyermekek nappali ellátása kiegészüljön a sajátos
nevelési igényû gyermekek korai fejlesztô tevékenységgel. A gyermekek gondo-

felolvasó est az idôseknél

délyt. Az ide felvételt nyertek kellemes környezetet, jó társaságot és mint a többi helyen is, megfelelô gondoskodást, szeretô
légkört kapnak. Ebben az évben (2006)
elindult ezen a területen is a kistérségi
összefogás.
Celldömölk és 27 település Többcélú
Kistérségi Társulást hozott létre többek között az alábbi feladatok ellátására: gondozóház, idôsek otthona, bölcsôde, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, támogató
szolgáltatás, szenvedélybetegek közösségi
ellátása. Természetesen a megnövekedett
potenciális ellátotti szám és az ellátási terület bôvülése a mûködési költségek/létszám növekedésével is járt. 2006-ban két
alkalommal is sor került a Gyermekétkeztetési Alapítvány által nagyobb mennyiségû száraztészta-csomag szétosztására a
rászoruló családok körében. Évek óta sikerrel és egyre bôvülô létszámmal biztosít a
szociális konyha nyári gyermekétkeztetést
az arra jogosult családoknak.
A Nemzeti Fejlesztési Terv HEFOP XXI.
század Bölcsôdéje elnevezésû pályázaton nyert összegbôl sor került a bölcsôde
felújítására, átépítésére, új csoport kialakítására. A munkálatok 2007-ben kez10

zása integrált csoportokban, fejlesztésük
elôírás szerint csoportosan és egyénileg történik megfelelô szakemberek alkalmazásával (gyógypedagógus, gyógytornász).
A bölcsôde épületében mûködött a felújításig a III. sz. Idôsek Klubja is, melyet szintén el kellett költöztetni. Elhelyezése, illetve sorsa hosszú ideig bizonytalan volt, végül a Tüdôgondozó épületét kapták meg
erre a feladatra.
Gondozóházunkban raktárhelyiségek kiváltásával, azok új helyre telepítésével sikerült két új szobát kialakítani (ez négy férôhelyet jelent), melyet a mûködési engedélyezô hatóság is elfogadott. Ezen a telephelyen kettéválasztottuk a szolgáltatást:
egy kisebb, tíz férôhelyes átmeneti ellátás
maradt, míg 14 fôvel a tartós bentlakású
II. sz. Idôsek Otthona is megalakult.
A 2009-es év is változást hozott az intézmény életébe. A támogató szolgálat és a
közösségi ellátás állami feladattá vált. Erre az önkormányzat és intézmény 2008 augusztusában eredményesen pályázott. 3
évig elláthatja (a 2-2 szolgálat integrációjával) a kistérségben a feladatot. A Gondozóházban az átmeneti ellátás férôhelyei
egy szobával (két fôvel) ismét gyarapod-

nak belsô átalakítás után. Sajnos nem minden területen sikerült a teljes körû
kistérségi összefogást megtartani anyagi
okok miatt; így néhány település ismét önállóan igyekszik például a családsegítést és
gyermekjóléti szolgáltatást végezni. Mások
viszont csatlakoztak a házi segítségnyújtáshoz, idôsek klubjához és étkeztetéshez.
2009-ben az intézmény a jelzôrendszeres
házi segítségnyújtásban is szeretne megjelenni a Megmentô Kht. (illetve jogutódja) mellett.
A komplex szociális feladatellátást, mely
felöleli a helyi társadalom minden generációját, így a terhes- és csecsemôgondozást, gyermekjóléti- és családgondozást, valamint az idôs- és betegellátást, az önkormányzat a bemutatottak szerint a Népjóléti Szolgálaton keresztül biztosítja.
A tervezést, az elôregondolkodást a kötelezôen elkészítendô szolgáltatástervezési
koncepció is segíti.
A szociális terület városunkban egy mindig mozgásban lévô, fejlôdô, bôvülô szolgáltatásrendszer volt. A szakma, a szakmapolitika kihívásainak az önkormányzat a
maga erejével igyekszik megfelelni, melyhez a maga szaktudásával, agilitásával az
intézmény is hozzájárul. Ezt a munkát
2003-ban a kollektívának miniszteri dicsérettel is elismerték.
Befejezésül engedjenek meg néhány személyes gondolatot: Én magam is az egészségügyben kezdtem el pályafutásomat, s
ehhez a szakmához, területhez és az elsô
munkahelyhez (Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet, Intaháza) egy soha el nem múló kötôdés, „szerelem” fûz. 1986-tól a szociális ellátásban dolgozom, s a szociális
szakma és fejlôdése iránti elkötelezettségem ugyanolyan mélységû. Nekem abban
a szerencsében volt részem, hogy ez a két
szakma az elmúlt évtizedekben az intézmény keretein belül többször is szervezetileg kapcsolódott egymáshoz, s a szociális ellátásban is hangsúlyos szerepet kap
az egészségügy. Az elmúlt évtizedek történéseinek felvillantása során név szerint
említettem néhány – egészségügyben,
gyermekvédelemben és szociális ellátásban dolgozó – személyiséget. Ugyanakkor
tudom azt, hogy szakmai múltunk más jelentôs személyiségei és a mindennapok tevékeny dolgozói is éltek és élnek köztünk.
Rájuk is tisztelettel gondolunk, amikor az
eseményeket felidézzük.
»CSIZMAZIÁNÉ HUBERT MÁRIA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Milyennek találja az éjszakai fürdôzést?

»kérdez: vajda zsuzsa

»fotó: katona bernadett

Némethné
Jalsovecz
Adrienn

Rendszeresen járunk a családommal és a barátokkal a Vulkán fürdôre. Pápán élek, de ha
fürdôzésrôl van szó, akkor
gyakran jövünk Celldömölkre,
mert a fürdô hangulata idevonz minket. Úgy gondolom,
hogy az éjszakai fürdôzés minden korosztály számára lehetôséget nyújt az igényes,
ugyanakkor hangulatos szórakozáshoz. Családommal kihasználtuk a lehetôséget és ellátogattunk Celldömölkre, hogy
kipróbáljuk a késô esti mártózást. Nem kellett csalódnom,
nagyon jól sikerült az esti
program.

Rózsa
Tibor

Lukács
Tibor

Jó ötletnek tartom, hogy Celldömölk városában is megrendezésre került a késô esti
strandparti. Gyakran járok ki a
fürdôre évközben, de éjszakai
fürdôzésben még nem volt
részem, ezért is döntöttünk
úgy a barátaimmal, hogy élünk
a fürdô nyújtotta lehetôséggel.
A fürdôzésnek a zenés est
mellett a hold fénye és a tûzfúvók mûsora adja meg a hangulatot. Ha tehetem, legközelebb is eljövök a rendezvényre, mert a szórakozás mellett
még csobbanhatok is a vízben,
amire nincs lehetôség minden éjszaka.

Fontos a fürdôzôk
biztonsága

Gyakori vendége vagyok a celldömölki fürdônek. Ha tehetem, havonta 4-5 alkalommal
is megmártózom a helyi termálvízben. Az éjszakai fürdôzésrôl hirdetések útján szereztem tudomást, és elsôsorban a kíváncsiság vezetett el a
fürdô esti meglátogatásához.
Nem bántam meg, hogy eljöttem, mert olyan élményt nyújtott, amiben eddig nem volt részem. Úgy gondolom, hogy a
késô esti fürdôzés nemcsak a
fürdô, hanem a város népszerûségét is növeli, és mindemellett az idelátogatóknak kínál
tartalmas estét.

Jánosa
Katica

Már második alkalommal látogattam ki a késô esti fürdôzésre. Nagyon jól éreztem magam
az elôzô alkalommal, és ez
most sincs másképp. A kikapcsolódás remek lehetôsége a
fürdôzés, ami nincs korosztályhoz kötve, és úgy gondolom,
mindenkinek érdemes lenne
megtapasztalni az éjszakában
való fürdôzés szépségét, ami
másfajta élményt nyújt a nappali strandoláshoz képest. Én
édesanyámékkal és a barátaimmal jöttem el, de az est folyamán nemcsak a vízben élvezem az éjszakát, hanem néhány
zeneszámot elô is adok.

PROGRAMOK A VULKÁN FÜRDÔN

Az elmúlt hetekben több ízben tudósított a média tragikus kimenetelû fürdôbalesetekrôl. Bakó Istvánt, a fürdôt üzemeltetô Városgondnokság igazgatóját kérdeztük, mit tesznek a Vulkán Gyógyés Élményfürdô biztonságos mûködése érdekében?
– Megfelelô számú úszómeseterrel dolgozunk, ôket és a medence ôröket felkészítjük, közösen értelmezzük a medencék szabályrendszerét, a munkáltatói utasításokat. Mielôtt munkába állnak,
több órás felkészítésben részesülnek. Másodsorban nálunk nincsenek olyan technikai elemek, amelyek különösen veszélyt jelentenének a fürdôzôkre. Vannak aknáink, ezek mind lakattal zártak, tehát a vízbe esés lehetôsége nem fordulhat elô, a medence alján lévô élményelemek rácsai négy ponton rögzítettek.
A csúszdák, korlátok, lépcsôk állapotát a gépésznek minden nap
munkakezdéskor, nyitás elôtt ellenôriznie kell. Ezen kívül van egy
kamerás rendszerünk, 15 kamera ellenôrzi a folyosókat, átjáró
kapukat és medencéket. Ettôl függetlenül a város képviselô-testülete hozzájárulását adta egy folyamatos kamerás megfigyelôrendszer kiépítéséhez, ami az úszómesterek munkáját könnyíti. Az ôsz folyamán elkészül ez a rendszer, ahol az úszómesterek egy része a kamerákat figyeli folyamatosan, illetve lesznek
olyan úszómesterek, akik folyamatosan pásztáznak, és walkietalkie-val lesznek kapcsolatban egymással – úgy vélem, ezek megfelelô biztonsági intézkedések. Természetesen a fürdô nem teljesen veszélytelen, a vendégeknek is oda kell figyelniük, hogy
minél kevesebb baleset történjen.

Változatos programokkal, szórakoztató újításokkal kedveskedik a
Vulkán Gyógy- és Élményfürdô látogatóinak. Egyik ilyen újszerû
program az éjszakai fürdôzés, amely fôként a fiatalok kedvenc
idôtöltése. A július 10-re tervezett éjszakai strandpartit a
kedvezôtlen idôjárás miatt július 17-én tudták megtartani. Ezen
a rendezvényen 270-en váltottak jegyet, Bakó István elégedett
a megjelentek létszámával. A büfé, a lacipecsenyés, a pizzéria is
mûködött, a Koktél Duó szolgáltatta a zenét, hastáncos produkciót
is láthatott a közönség. Éjjel 1 óráig tartott a rendezvény, három
medence volt használható, a kiúszós termálvizes, a kültéri
élmény- és a gyógyvizes medence. Augusztus 7-én tartották a
második hasonló jellegû mûsorukat, a gyôri Tûzjárók nevû
csoport tûznyeléssel és tûzfúvással szórakoztatta a közönséget.
Augusztus 21-én lesz a fürdô születésnapja, melyre élô zenével,
latin táncokkal várják a közönséget. Augusztus 28-án pedig nyárzáró
strandpartit szerveznek, ekkor a Rádió Cell munkatársai
kívánságmûsorral keveskednek a vendégeknek.
»LA

»LA
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Kezdôdik a felkészülés
Vége a nyári szünetnek városunk kézilabdázói számára. Augusztus 11-én újra megkezdôdik a munka férfi és nôi
csapataink részére egyaránt. Július 1. óta
új szakosztályvezetô fogja össze a két
szakágat Szabó Lóránt személyében. Neve nem ismeretlen Celldömölk sportéletében, hisz a Városi Általános Iskola testnevelôje sok évvel ezelôtt már kivette
részét a kézilabda szakosztály munkájából. Vele készített beszélgetésünkben
a nyári változásokról és a jövôvel kapcsolatos terveirôl faggattuk.
» Mikor és milyen indíttatásból döntött
úgy, hogy visszatér a CVSE kézilabda szakosztályához?
– A nyár elején keresett meg néhány játékos, hogy az akkori helyzet szerint
megszûnni látszik az NB II-bôl kiesett
férficsapat. A meglehetôsen szûkös
anyagi körülmények ellenére sem a játékosok, sem pedig jómagam nem nyugodhattunk bele ebbe a dologba, ezért
döntöttem úgy, hogy megpróbálok mindent elkövetni az ellen, hogy hosszú
évekre eltûnjön a süllyesztôben a celldömölki férfi kézilabda. Azonnal tárgyalásokba kezdtünk a vezetôkkel, és természetesen támogatókat is fel kellett
kutatnunk. A nehéz körülmények ellenére sikerült elérni, hogy a fiúk a GyôrMoson-Sopron megyei bajnokságban
rajthoz állhatnak szeptember elején.
» Milyen összetételû együttessel vágnak
neki a pontvadászatnak, és milyen eredményeket vár?
– Nem alakult ki még a végleges csapat, de annyit elmondhatok, hogy a keret a korábbi játékosokból fog állni. Új
igazolásban nem gondolkodunk, hisz játékos szerzôdtetésére nincs anyagi lehetôségünk. Mivel a megyei bajnokságban nem kell ifjúsági csapatot kiállítanunk, ezért ez a szezon remek alkalom

lesz arra, hogy az ifisták közül építsünk
be minél többet a felnôtt gárdába.
Igaz, ez az év a csapatépítésrôl szól, de
mint edzô, nem is lehet más célom,
mint a fiúkkal a bajnoki címet megszerezni, és egy év kihagyás után újra az
NB II-ben szerepelni.
» Mennyire különbözik a megyei bajnokság légköre az NB II-tôl?
– Biztos, hogy nem ugyanaz a két osztály,
de komoly eltérésre nem kell számítani.
Ebben az évben is meg kell küzdeni minden egyes pontért. Ami talán kissé szokatlan lesz néhány játékos számára, az a
szabadtéri betonos pálya. Van ugyanis
egy-két csapat, amelyik nem rendelkezik megfelelô sportcsarnokkal, ezért
kénytelenek leszünk ilyen körülmények
között is pályára lépni. Ez persze más játékstílust követel, de igyekszünk igazodni hozzá. Minden szempontot figyelembe véve azt mondhatom, hogy ha nem is
játszi könnyedséggel, de meg kell nyernünk a következô pontvadászatot.
» Az elôzô bajnokságban remek eredményt ért el nôi csapatunk. Velük mi a
helyzet a felkészülés elôtt?
– Az elôzô évi kerethez képest nagy változás náluk sem várható. Egy távozónk
biztosan van, Matetits Gabriella ugyanis
elhagyja Celldömölköt. A többi játékos
reményeim szerint marad a csapatnál,
bár a bajnokság rajtjáig még változhat
a helyzet. Sajnos az ô esetükben is elmondható, ami a fiúknál, hogy szerény
anyagi körülményeink miatt nem tudunk
új játékost igazolni. Igaz, az elôzô évben
megmutatták a lányok, hogy ez a csapat így jó, ahogy van.
» A 2009–2010-es bajnokságban milyen szereplést vár a nôi szakágtól?
– Habár új játékos nem érkezik, a távozó játékos, játékosok miatt mégis kissé
átalakul a csapat. Ennek ellenére arra
számítunk, hogy a lányok az NB II kö-

zépmezônyében, vagy annál jobb helyen végeznek.
» Hogyan készülnek a csapatok a bajnoki rajtra? Történtek-e változások a szakmai stábban?
– Heti két edzéssel kezdik meg a munkát a játékosok. Keddenként és csütörtökönként lesznek a tréningek, de a nôi
ifik péntekenként is edzenek. Szakosztályvezetôi teendôim mellett a férficsapat edzôi tisztjét is elvállaltam, míg
a nôi együttest továbbra is Salamonné
Csótár Adrienn irányítja. Az ô munkáját
az ifjúsági csapatnál Szilvágyi Réka és Kazári Rita segíti majd. A nôi szakág technikai vezetôje Vida Andrea, míg a férfiaknál Novák István lesz. Ezúton szeretném
elmondani azt is, hogy a lány ificsapat
edzéseire szeretettel várunk mindenkit,
akik szeretnének a kézilabdával komolyabban foglalkozni.
» A végére egy kellemetlenebb kérdés: milyen anyagi forrásokból gazdálkodik a szakosztály az idei évben?
– Mint már említettem, pénzügyekben nem állunk jól. A szakosztály fô támogatója továbbra is Celldömölk Önkormányzata, valamint névadó szponzorként segíti munkánkat a Mávépcell Kft.
Rajtuk kívül több céggel és vállalkozóval tárgyalunk, akik közül az ÁFÉSZ-szal,
a Fincsi Pékséggel, a Varduza Sporttal és
a Grawe Biztosítóval már támogatói
szerzôdést is sikerült kötnünk. Jelentôs
segítséget kapunk továbbá a Mûszaki
Szakközépiskolától, hisz az eddigiekhez
képest kedvezményesebben használhatjuk az intézmény sportcsarnokát és öltözôit. Reméljük, hogy sikerül még
több támogatót találni, hisz nagy szükségünk van minden segítségre. Már
meglévô szponzorainknak pedig ezúton
is szeretném megköszönni, hogy megkönnyítik a szakosztály mûködését.
»CSUKA LÁSZLÓ

Országos úszó aranyérem
Augusztus 4-5-én rendezték Orosházán a FUNRE B-kategóriás országos bajnokságot. A Celldömölki Vulkán Vízisport Egyesület 8 versenyzôvel képviseltette magát a 2009es év fô versenyén. Városunk nemrég alakított sportegyesülete, az elsô igazán nagy versenyérôl orszá-
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gos bajnoki címmel térhetett haza,
hisz Pustajic Ruben 200 méteres
gyorsúszásban, 2:40.53-as idôvel
minden riválisát maga mögé utasított, megszerezve ezzel a CVVSE
fennállásának elsô országos bajnoki
címét. A Hegyi Viktória, Hérincs Fruzsina, Iván Bernadett, Fekete Cson-

gor, Kiss Gergô, Kovács Ádám, Kovács Bálint, Pustajic Ruben összeállítású celldömölki küldöttség többi
versenyzôje is szép eredményeket
ért el, hisz 1 arany, 7 ezüst és 4
bronzérem került fel az éremtáblázatukra.
»CSUKA
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Új Kemenesalja » 2009. 08. 14.

Jubileumi
focitorna
a négy
városnak
1980. május 14–15-én az akkori Kemenesaljai Napok keretében Celldömölkön rendezték meg az elsô Négy
Város Labdarúgótornát, amin a Lenti csapata lett az elsô, a Cell és a Körmend, valamint a pont nélküli Barcs
elôtt. Idén, hála a rendezôk szívós kitartásának, már a harmincadik alkalommal került sor a tornára, ezúttal
Körmenden. A rendezô város és a
celli csapat az NB III-ban bajnokin is
találkozik majd egymással, a Barcs az
NB II Nyugati csoportjában szerepelhet, míg a Lenti csapata megyei I.
osztályban szerepel. Tulajdonképpen az elôzetes erôsorrendnek megfelelôen alakult ki a végeredmény,
hiszen a Barcs nyerte a tornát veretlenül, a két NB III-as közül a rutinosabb Cell lett a második hat ponttal,
a Körmend a harmadik három ponttal és pont nélkül a negyedik helyen
zárt a Lenti. A Barcs a kezdeti kudarcot egyébként alaposan kijavította
már, hiszen ez volt a tizenötödik gyôzelme.
A celli érdekeltségû eredmények:
Körmend-Celldömölk 0-1, góllövô:
Csákvári; Barcs-Celldömölk 2-0; Lenti-Celldömölk 0-4, góllövôk: Csákvári, Sebestyén, Gaál és Németh József.
A torna legjobb kapusa Tóth Jenô,
Celldömölk lett.
»DOTTO

Új

I M P R E S S Z U M

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

» SPORT

Végre kezdôdik!
Augusztus 15-én útjára indul a labda az NB III
Bakony-csoportjában, a 2009-10-es felnôtt labdarúgó bajnokságában. Ott fejeztük be, hogy
alig vártuk, hogy végére érjünk a tavaszi
vesszôfutásnak és most ott tartunk, hogy alig
várjuk, hogy élesben is megismerhessük az új
csapatot. Nyugodtan kijelenthetô, hogy gyakorlatilag új csapatot hozott össze a szakvezetés, az elsô benyomások szerint egy nagyon
szimpatikus, szeretetreméltó csapatot. Az új vezetôedzôt, Csákvári Zsoltot (1968) nem kell bemutatni, etalonja ô a közelmúlt celli labdarúgásának, a nyolcvanas évektôl össze-összefonódott útja a CVSE-vel, tagja volt 1999-ben az
NB III-as bajnokságot toronymagasan megnyerô Antók-csapatnak is. Két rutinosabb játékos
érkezett: Tóth Jenô (1986) Sárvárról, Süle
Norbert (1981) Répcelakról. Tóth négy éves sárvári kapuskodás után tette át székhelyét, az
utóbbi két évben elsô számú portása volt a
szomszédvár együttesének. Nevéhez fûzôdik
egy nem mindennapi sorozat 2007 ôszén több,
mint 800 percig nem kapott gólt bajnokin. Az
elmúlt évben tagja volt az UEFA Régiók Kupáját megnyerô Bakony-csoport válogatottjának.
Süle védekezô középpályás két és fél év után
hagyta ott Répcelakot, tavaly 26 mérkôzésen
szerepelt. Visszatért Cellbe egy féléves idegenlégióskodás után Kocsis Tamás (1989). Ígéretes tehetség szintén a belsô védô posztján Borsos Dániel (1989), aki a ZTE II-tôl érkezett. Ambrus Attila védô (1991) Pápáról az U19-es csapatból tér vissza Cellbe, miként a több poszton
bevethetô Sebestyén Roland (1991) is, csak ô
a Haladás U 19-tôl. Édesapját követve, Kemenesmagasiból igazolt vissza a celli együtteshez

ifj. Csákvári Zsolt (1990), ô elsôsorban a góllövésben jeleskedhet. A celli U19 kiválóan szerepelt az elmúlt bajnokságban, a csapat gerince idén már az elsô együttesben is várhatóan
jelentôs szerephez jut: Velencei Tibor (1991),
Baranyai Zsolt (1990), Kazári Ákos (1989), Sebestyén Sándor (1989), Magyar László (1989)
és Gaál Gyula (1990) ebben a szezonban a felnôttek között is befuthat. Apropó futás, nos ez
az elsô szembetûnô változás az elmúlt évekhez képest, ez a csapat fut, így a pálya minden pontján, a játék minden pozíciójában erôt
mutat. Az erôkülönbség megmutatkozott augusztus 9-én a Gyôr melletti Nagybajcson is,
ahol a Magyar Kupa országos táblájának elsô
körében a helyi – tavaly a megyei bajnokság
2. helyén végzett – csapat volt az ellenfél.
A celliek a következô összeállításban léptek pályára: Tóth Jenô-Szilágyi (Kazári Á.), Kazári B.,
Borsos, Györkös-Babics, Baranyai (Ambrus), Sebestyén (Gaál) – Csákvári, Németh J., Kocsis. Az
idén már csak pénzügyi okok miatt a megyei
II. osztályban induló hazaiak kemény, szívós ellenfélnek mutatkoztak, még Sebestyén korai
gólja sem törte meg ôket. Meddô celli mezônyfölény után a mérkôzés középsô szakaszában
Tóth Jenô néhány nagy védése szükségeltetett
az elôny megôrzéséhez, majd a meccs utolsó
harmadára ledarálta ellenfelét a sokat futó, lelkesen játszó Cell és Kocsis Tamás kettô és Németh József találatával biztos (0-4) gyôzelmet
aratott a szintén fiatal és sportszerû ellenfél fölött. A Magyar Kupa második körébe bekapcsolódnak már az NB II-es csapatok is, a következô játéknap augusztus 20.
»DOTTO

A WINNER SPORT NB III. BAKONY-CSOPORT 2009/2010-ES ÔSZI SORSOLÁSA
01. forduló 2009. 08. 15. szombat 17:00
02. forduló 2009. 08. 23. vasárnap 17:00
03. forduló 2009. 08. 29. szombat 17:00
04. forduló 2009. 09. 06. vasárnap 17:00
05. forduló 2009. 09. 12. szombat 17:00
06. forduló 2009. 09. 19. szombat 16:00
07. forduló 2009. 10. 03. szombat 16:00
08. forduló 2009. 10. 11. vasárnap 16:00
09. forduló 2009. 10. 17. szombat 15:00
10. forduló 2009. 10. 24. szombat 14:00
11. forduló 2009. 11. 07. szombat 14:00
12. forduló 2009. 11. 14. szombat 13.00
13. forduló 2009. 11. 21. szombat 13:00

Celldömölk-Lipót Pékség
Büki TK-Celldömölk
Celldömölk-Soproni VSE-GYSEV
Szombathely-Celldömölk
Celldömölk-Sárvár FC
Csesztreg SE-Celldömölk
Celldömölk-Csornai SE
MTE 1904-Celldömölk
Celldömölk-Körmendi FC
Veszprém FC-Celldömölk
Celldömölk-Lombard Pápa
Badacsonytomaj-Celldömölk
Celldömölk-Répcelak SE

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, 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 • ISSN 0865-1175
• Lapzárta: minden páratlan hét péntek • Elôfizetés vidékre: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy
hónapra 170 Ft.
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CELLDÖMÖLK VÁROS JEGYZÔJÉNEK TÁJÉKOZTATÁSA
A KRÍZISHELYZETBE KERÜLT CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁRÓL
A családok krízishelyzetének kezelését célzó 136/2009. (VI.24.) Kormányrendelet értelmében a gazdasági válsággal összefüggô kedvezôtlen hatások enyhítésére, az állami szociális ellátórendszer keretében
nyújtott szociális segélyként egyszeri, egyösszegû – vissza nem térítendô – támogatásban részesülhet a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezô nagykorú személy,
amennyiben az alábbi feltételekkel együttesen rendelkezik:
• családjában – a kérelem benyújtását megelôzô hónapban – az egy
fôre jutó jövedelem a minimálbér nettó összegét (57815 Ft) nem haladta meg,
• részére nyugellátást nem folyósítanak (öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülôi nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátás), és
• a gazdasági válságoz kapcsolódó, elôre nem látható esemény következtében a családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan
veszélyeztetô krízishelyzetbe került.

A KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN KRÍZISHELYZETNEK
MINÔSÜL, HA A KÉRELMEZÔ:
• a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követôen elvesztette,
• jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest legalább
20%-ot elérô mértékben csökkent,
• lakáscélú kölcsönszerzôdésbôl eredô fizetési kötelezettsége törlesztô részlete 2008. szeptember havi összegéhez képest legalább 20%ot elérô mértékben emelkedett, vagy
• egészségi állapota indokolja.
Nem jogosult támogatásra a fenti feltételek teljesülése esetén sem az
a személy,
• akinek a 2009. év folyamán 15 ezer forintot meghaladó összegben
átmeneti segélyt állapítottak meg,
• akinek esetében átmeneti segély megállapítása iránt eljárás van folyamatban (a kérelem elbírálásának idôpontjáig), vagy
• aki a kérelem benyújtását megelôzô 90 napon belül átmeneti segély
iránti kérelmet még nem nyújtott be (kivéve, ha az átmeneti segélyre való jogosultságának feltételei az önkormányzat vonatkozó rendelete értelmében nem állnak fenn).
A támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számára állapítható meg.
Az támogatás összege legalább 20.000 forint, legfeljebb 50.000 forint
– különös méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén – legfeljebb 100.000 forint.
A támogatás megállapítása iránti kérelmet és mellékleteit az e célra
rendszeresített formanyomtatványon 2009. augusztus 1-je és 2009. november 30-a között a celldömölki városrészben lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezô kérelmezô esetén a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályára (földszint 4. szoba), alsósági városrészen lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkezô kérelmezô esetén az Alsósági Kirendeltségre (Sági u. 167.) kell benyújtani.

A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL:
• a jövedelem összegének igazolására alkalmas iratot, vagy annak másolatát,
• a lakáscélú kölcsön havi összegének igazolására alkalmas iratot (abban az esetben amennyiben a krízishelyzet oka a törlesztô részletek
legalább 20%-os emelkedése).
Amennyiben a benyújtott kérelem alapján megállapítható, hogy a kérelmezô rendelkezik a jogosultsági feltételekkel, a kérelmet 8 munkanapon belül továbbítjuk a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz.
Celldömölki kérelmezôk esetében a támogatásról való jogosultságról,
annak összegérôl a Nyugat-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság dönt. A megállapított támogatást a Nyugdíjfolyósító igazgatóság folyósítja.
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KÖRNYEZETVÉDELEMRÔL SZÓLÓ HELYI RENDELET TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselô-testülete a környezetvédelem helyi szabályozásáról rendeletet
kíván alkotni. A tervezet többszöri bizottsági véleményezésen van már túl, úgy került megalkotásra, hogy az a magasabb szintû jogszabályok általi felhatalmazás alapján –
az ott nem szabályozott kérdéskörökben – a helyi viszonyokat részletezze.
A rendelet elfogadása elôtt a képviselô-testület ki kívánja kérni a város lakosságának véleményét. A tervezet megtekinthetô a Polgármesteri Hivatal portáján, a könyvtárban, valamint a www.celldomolk.hu oldalon. Amennyiben
a rendelet tervezettel kapcsolatban javaslata van, kérem,
azt írásban 2009. augusztus 24-ig a Polgármesteri Hivatal
(9500 Celldömölk Szentháromság tér 1.) címre, vagy a
kocsis.orsolya@celldomolk.hu email címre szíveskedjen elküldeni.

NÉGYÉVES A VULKÁN FÜRDÔ
Születésnapi ünnepség a Városgondnokság Celldömölk és
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ szervezésében augusztus
21-én. Helyszín: Celldömölk, Vulkán fürdô Sport u. 8.
Program: 16.00–17.00 óra Vízi zene – a Canona Band mûsora.
17.00–18.00 óra – Tánc-mix az Energy Dabaston Sporttánc
Egyesület elôadásában.
18.00–19.00 óra – Nosztalgia-parti – zenél: Radányi Károly.
19.00–20.00 óra – az ABBA Sisters mûsora.
A rendezvény ideje alatt ugrálóvár várja a gyerekeket és
megkóstolható a születésnapi óriástorta is.
A programokat Celldömölk Város Önkormányzata támogatja.

KÉPZÉSI AJÁNLATOK A BÖRZÉN
Képzési ajánlataikkal mutatkoznak be Vas megyei és megyén kívüli szervezetek augusztus 18-án (kedden) a Képzési és állásbörzén a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtárban. A börzére 10 és 18 óra között várják az érdeklôdôket, akik hasznos információkat szerezhetnek a felnôttképzés lehetôségeirôl és az induló tanfolyamokról
egyaránt. Tizenegy szervezet mutatja be ajánlatait a közönségnek: a Fény-Szoft Kft., a Martineum Felnôttképzô Akadémia, a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Celldömölki Kirendeltsége, a Perfekt Vas Megyei Képzési
Központ, a Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerôforrás- és
Környezetfejlesztési Nonprofit Kft., a Széll és Szert Oktató,
Szervezô és Szolgáltató Bt., a Szombathelyi Regionális Képzô Központ, a Vas Megyei Civil Szolgáltató Központ, a Vas
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Vas Megyei Mûvelôdési és Ifjúsági Központ, valamint a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztô Egyesület.
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Nézzen be hozzánk –
megéri!
Vásárolhat, utazhat, iskolakezdésre készülhet… a Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet kedvezményes hitelébôl. (Maximális összeg: 2 millió Ft.)

Akciónk 2009. augusztus 3-tól szeptember 15-ig tart.
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Répcelak, Petôfi S. u. 50. • Tel.: 95/588-666, 588-667
Celldömölk I., Kossuth L. u. 18.
/fax: 95/420-035

Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60.
/fax: 95/394-005

Celldömölk II., Hegyi u. 1.
/fax: 95/420-507

Vönöck, Kossuth L. u. 69/b.
/fax: 95/485-010

☎

☎

☎

☎

Kis bank – nagy lehetôségek!
THM: 17,54%

Napi menüink információját
a RádióCellben, a heti, étjegyes étrendet
(450 Ft/menü) napi elosztásban a Tv-Cell
képújságjában kísérhetik figyelemmel kedves
megrendelôink!

A feltüntetett ételek állandóan
megrendelhetôek étlapunkon!
A telefonon megrendelt ebéd kiszállítása ingyenes!

Celldömölk, Kossuth L. u. • Tel.: 06 95/420-200

Rezgônyárfa
É

T

T

E

R

E

Szárnyas ételek • • • • • •
Rántott csirkemell
Csirkemell gordonbleu burgonyával
Kijevi csirkemell gombóc rizzsel
Sajtos pulykamell rizzsel
Sonkás pulykamell
Rántott pulykamell filé burgonyával
Párizsi pulykamell filé rizzsel
Sajtos pulykamell brokkolival rizzsel
Gombás sajttal töltött pulykamell rizzsel
Gesztenyével töltött pulykamell rizzsel
Kijevi pulykamell rizzsel
Brokkolis pulykamell rizzsel
Pulykasaslik burgonyával
Almás-diós-sajtos csirkegordon rizzsel áfonyaízzel

Halételek • • • • • •

M

Cápaszelet rántva
Fogas rántva
Ponty rántva
Rántott tonhal filé tartármártás
Lazac olaszosan
Heck hal rántva
Lazac rántva
Lazac roston
Vöröslazac rántva
Vöröslazac roston
Harcsa szelet rántva
Békacomb rántva
Rákolló rántva
Tintahal karikák rántva
Sajttal töltött lazacfilé
Mustáros szósszal töltött lazacfilé

Ételkülönlegességek • • • • • •

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGTISZTELTEK BENNÜNKET MEGRENDELÉSEIKKEL!

Krokodil
Kenguru

Kis adag Nagy adag
425 Ft
850 Ft
420 Ft
840 Ft
400 Ft
800 Ft
420 Ft
840 Ft
420 Ft
840 Ft
420 Ft
840 Ft
425 Ft
850 Ft
420 Ft
840 Ft
420 Ft
840 Ft
420 Ft
840 Ft
420 Ft
840 Ft
420 Ft
840 Ft
380 Ft
760 Ft
430 Ft
860 Ft
Kis adag
450 Ft
420 Ft
420 Ft
400 Ft
420 Ft
420 Ft
450 Ft
450 Ft
450 Ft
450 Ft
420 Ft
430 Ft
420 Ft
420 Ft
450 Ft
450 Ft

Nagy adag
900 Ft
840 Ft
840 Ft
800 Ft
840 Ft
840 Ft
900 Ft
900 Ft
900 Ft
900 Ft
840 Ft
860 Ft
840 Ft
840 Ft
900 Ft
900 Ft

Kis adag Nagy adag
1.300 Ft
2.600 Ft
650 Ft
1.300 Ft
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NYÁR VÉGI PROGRAMOK
A VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔN
Augusztus 16. (vasárnap)
15.00–18.00
A RÁDIÓ CELL élô kívánságmûsora
Augusztus 21. (péntek)
4 ÉVES A VULKÁN FÜRDÔ
Játszó- és ugráló vár,
élôzene, sztárvendég
Augusztus 28. (péntek)
21.30–01.00
KÉSÔ ESTI STRANDPARTI
23.00 órától rocky bemutató
(a parti rossz idô esetén elmarad)
FIGYELJE RÉSZLETES PLAKÁTJAINKAT!

AUGUSZTUS 25-TÔL
AROMAKAMRA AKCIÓ!!!

TÖLTÔDJÖN FEL
A VULKÁN EREJÉVEL!
Celldömölk, Sport utca 8.
www.vulkanfurdo.hu • Részletes információ: 06/95/5258-071

