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Az Új Kemenesalja

500. száma

» Nyitva tartási rend 
a temetôkben 4.

» A népmûvészet
mestere lett
Németh Gyula 7.

» A II. világháború
emlékei 9.

» Jól kezdtek
a pingpongosok 12.
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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

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!

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

kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!

Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai.
Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút

Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

• SHOP szolgáltatások

• Online telefontöltési lehetôség

• Autópálya-matrica eladás

• Bankkártyás fizetési lehetôség

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

Celldömölk II., Hegyi u. 1.

☎/fax: 95/420-507

Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60.

☎/fax: 95/394-005

Vönöck, Kossuth L. u. 69/b.

☎/fax: 95/485-010

Kis bank – nagy lehetôségek!
THM: 17,54%
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Megjelent az Új Kemenesalja 500. száma!
híreket és írásokat, fotókat, filmeket. Mégis,
miért olvassa az itt készült, nyomtatott la-
pot? Mert jó tudni, hogy mi történik a köz-
vetlen környezetünkben, jó elrakni a szemé-
lyes érintettséggel bíró számokat, jó ha kéz-
nél van egy megbízható forrás, amelyben
ugyanúgy szerepelnek az ügyeletes gyógy-
szertár adatai, mint a képviselô-testület
legfrissebb döntései vagy egy-egy portré vá-
rosunk jelentôs személyiségeirôl. 
A lapról nem sietve elhangzó félmondatok-
ban kell beszélni, ezek nem lehetnek mérv-
adók, hanem az alapos elemzések, átbeszé-
lések kellenek. Erre nyílik lehetôség novem-
berben a KMKK-ban, amikor a félezredik lap-
szám apropóján közönségtalálkozóra invitálja
az Új Kemenesalja szerkesztô bizottsága az
Olvasót és a lap régebbi és mostani készítôit,

»A SZERKESZTÔ BIZOTTSÁG

Kedves Olvasó, abban biztos lehet, hogy nem
fogja városszerte harsogni a címben foglal-
takat hangosbemondó, a piacon, üzletekben,
kocsmákban sem ez lesz a fô téma. De azért
bízunk benne, hogy egy-két beszélgetésben
felmerül a félezredik lapszám is. Fôleg azok-
nál, akik állandóan olvassák és azok körében,
akik készítették vagy most készítik a lapot.
Csak találgatni tudjuk, mi is hangozhat el az
ilyen beszélgetésekben. Arról váltanak-e
gondolatot az olvasók, hogy jó, hogy van a
lap, hisz több mint húsz éve folyamatosan
tájékoztat a város életébôl és a Keme-
nesalja jelentôsebb eseményeirôl, vagy a
meg nem írt témákat sorolják? Hogyan lát-
ják az eddigi lapszámokat a régi és a mai
munkatársak? Másképp szerkesztenének-e
be egy-egy mélyveretû írást, vagy írnának
meg egy-egy témát? 

Mérhetô-e a lapkészítôk teljesítménye? Egy-
másra rakott lapszámok magasságával, leírt
betûk számával, elhasznált piros tollak
mennyiségével nem. A folyamat minden sze-
replôjének tökéletes összhangban kell dol-
goznia. Nem késhet sem az újságíró, sem a
fotós, sem a szerkesztô, sem a tördelô, a
nyomdában idôre ott kell lennie a kész lap-
nak, amelyet a nyomdász ugyanúgy késle-
kedés nélkül elkészít és a terjesztô a város
minden családjához eljuttatja. Azt az Új
Kemenesalját, amelyet az Olvasó érdeklôdé-
se szerint lapoz át, olvas végig vagy tesz fél-
re. Ha bármiféle visszajelzés van, az a mun-
kának az értékmérôje, hisz ez azt jelenti, ol-
vassák a lapot. Olvassák, annak ellenére,
hogy a világháló és más elektronikus és di-
gitális médiák mind nagyobb mennyiségben
ontják a világ minden tájáról érkezô színes

Cikkek 1989-bôl és 1993-ból
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2009. augusztus 31-én ülésezett Celldö-
mölk Város Képviselô-testülete. Az ülés kez-
detén dr. Tömböly Tamásra emlékeztek a
képviselôk egyperces néma felállással.
Fehér László, a város polgármestere el-
mondta, hogy a posta elôtt megkezdôdtek
a szökôkút építésével kapcsolatos munká-
latok, a lakosságtól türelmet és megértést
kért az építkezés alatt adódó kellemetlen-
ségek miatt. Horváth Melinda nehezmé-
nyezte, hogy amióta Alsóságon elhelyez-
ték a hulladékgyûjtô szigeteket, a konté-
nerek mellett azok helyezik el a hulladé-
kot, akiknek nincs szerzôdése a HUKÉ-vel. 
A szigetek ezáltal rendezetlen összbe-
nyomást keltenek.
A folyó ügyek 1. pontjához kapcsolódva,
mely a pénzügyi terv módosításáról szólt, Ba-
ranyai Attiláné dr., a város jegyzôje a követ-
kezôket közölte: a képviselô-testület dön-

tött egy fôs létszámleépítés végrehajtásá-
ról a polgármesteri hivatalban. Erre a 2009.
évi LXXVII. törvény által módosított Az adó-
igazgatási eljárásról szóló törvény ad lehe-
tôséget, mely a helyi iparûzési adóval kap-
csolatos ügyintézést 2010. január 1-tôl az
APEH hatáskörébe utalja. A jegyzô kérésé-
re ezt a leépítést 2010 januárja helyett most,
2009 szeptemberében hajtják végre, mivel
a Prémium-éves program hatályban van
még, és van egy olyan munkatárs, aki ezt
igénybe tudja venni. A jelenlegi határozat-
lan idejû jogviszony határozottá alakul a pré-
mium-évek végéig, ez idô alatt az állam fi-
nanszírozza meg a járandóságát. 
Baranyai Attiláné dr. bejelentette továbbá,
hogy 2009. október 29-én Vas megyébe lá-
togat prof. dr. Szabó Máté, az állampolgá-
ri jogok országgyûlési biztosa. A látogatás
megkezdése elôtt a megye polgárainak le-

hetôséget kínálnak arra, hogy panaszaik-
kal hozzájuk forduljanak. (Részletes felhí-
vás a 14. oldalon található.)
Döntött a képviselô-testület arról, hogy
együttmûködik az egyházakkal a temetôk
gondozottabbá, biztonságosabbá tétele ér-
dekében. Ezért kerítést létesít, megakadá-
lyozandó az illetéktelen behatolókat, vala-
mint felvállalja a kaszálást, a központi utak
járófelületének rendben tartását, a bozótok
kivágását, a városi konténerekben lévô
hulladék elszállítását heti egy alkalommal,
illetve télen a központi utakról a hóeltolást.
A képviselô-testület felvállalta azt is, hogy
a temetôket ezentúl este zárják. A temetôk
nyitása reggel 6.30-kor, zárása november 4-
ig 21.00 órakor, november 5-tôl 19.00 óra-
kor történik. Temetôi felügyeletet nyitástól
13.30-ig tudnak biztosítani.

»LA

Döntöttek a temetôk nyitva tartásáról is

Hazánkban a gazdasági válság miatt egy-
re növekszik a munkanélküliek száma.
A médiában gyakrabban hallani megszû-
nô cégekrôl, illetve létszámleépítések-
rôl. A válság a Nyugat-Dunántúlt is erô-
teljesen érintette, ezzel együtt a celldö-
mölki kistérség is bekerült ebbe a hul-
lámba, tudtuk meg Soós Ferenctôl, a
Nyugat-dunántúli Regionális Munka-
ügyi Központ Celldömölki Kirendeltségé-
nek vezetôjétôl. Míg tavaly november-
ben a regisztrált munkanélküliek száma
692 fô volt a kistérségben, addig augusz-
tusra 1487 fôre emelkedett az álláske-
resôk száma. Ez azt jelenti, hogy a
munkanélküliségi ráta mára már elérte
a 12,6%-ot, így a megyében a kistérség
nagyságához képest, az egyik legna-
gyobb a munkanélküliség aránya. 

Térségünkben az elmúlt években három
nagy cég emelkedett ki a jelentôs foglal-
koztatók körébôl, úgy mint a Cellcomp
Kft., az Eybl Hungária Kft. jánosházi üze-
me, valamint a Fodat Kft. Ez utóbbin be-
lül a létszámleépítés három Triumph-var-
rodát érintett. Létezik egy program,
amelynek keretében a munkáltatók támo-
gatást vehetnek igénybe a munkahely-
megtartás érdekében. Celldömölk térsé-
gében 6 cég nyert el munkahelymegôr-
zô pályázatot.
A munkanélküliek, pályakezdôk a mun-
kaügyi központon keresztül különbözô
képzésekre adhatják be jelentkezéseiket,
amelyek segítségével növelhetô az elhe-
lyezkedési esély. Ezeknek a képzéseknek

a támogatására kétféle lehetôség létezik.
Az egyik a munkaerô-piaci alapból finan-
szírozott támogatások (nemzeti források)
igénybe vétele, a másik lehetôség pedig
a TÁMOP 1.1.2 programja. Mindkét támo-
gatási forma a bér, bérköltség, képzések
finanszírozására szolgál. Míg az elsô le-
hetôség meglehetôsen korlátozott, addig
a TÁMOP 1.1.2 forrásából több munkanél-
küli célcsoport támogatható, így igénybe
vehetik a tömeges létszámleépítés miat-
ti munkanélküliek, valamint azok a mun-
káltatók, akik késôbb alkalmazzák az

ilyen okból munkanélkülivé vált embere-
ket. Jelenleg ebbe a programba a bevo-
nások folyamatban vannak.
Fontos, hogy különösen a pályakezdôk,
az 50 év felettiek, valamint a GYES-rôl il-
letve GYED-rôl visszatérô álláskeresôk ér-
deklôdjenek a START-kártya különbözô
változatairól, amit a területileg illetékes
Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatalban
(APEH) lehet igényelni, mivel a kártya
igénybevételével járulékkedvezmény il-
leti meg a munkaadót. 

»VAJDA ZSUZSA

Mérlegen a válság: a munkanélküliek lehetôségei

ÁLAMPOLGÁRI ESKÜ
Dr. Bíró Zoltán József sebészrezidens
és felesége, Bíró Melinda Kinga köz-
gazdász augusztus 18-án tették le ál-
lampolgári esküjüket Fehér László pol-
gármester és Brennerné Gorza Mária
anyakönyvvezetô jelenlétében. A
Gyergyószentmiklósról, illetve Maros-
vásárhelyrôl Magyarországra érkezett
pár éppen három évvel ezelôtt, 2006
augusztusában költözött Celldömölk-
re. Elmondásuk szerint jól érzik ma-
gukat városunkban, sok szolgálatkész
ember segítette itteni beilleszkedé-
süket. A sebésznek készülô rezidens
jelenleg - oktatókórház lévén- a pé-
csi kórházban tölti gyakorlatát, ami-
nek letelte után terveik szerint vissza-
költöznek Celldömölkre.   

»RA

soós ferenc, a munkaügyi központ celldömölki
kirendeltségének vezetôje
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»  K Ö Z É L E T

Több ízben, több fórumhoz is fordultak a
Gáyer tér lakói az Arató-ház (Király u. 13.
szám) udvarán uralkodó viszonyok miatt.
A méteres bozót-, gaz- és szeméttenger-
nek nemcsak a látványa zavaró, de a
szomszédos társasházban lakók egészségét,
lakóépületét is károsítja. Mivel az épület
magántulajdonban van és mûemléki véde-
lem alatt áll, nem a helyi önkormányzat, ha-
nem a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
kompetenciája, hogy a tulajdonost az állag
megóvására, illetve a park rendbetételére
kötelezze. Fent nevezett hivatal munkatár-
sa 2009. augusztus 17-én helyszíni szem-
lét tartott, és méltatlannak találta az ott

uralkodó állapotokat, ezért kötelezi a tulaj-
donost, hogy 2009. szeptember 15-ig az
épület csatornáiból a szennyezôdést, az
épület körül a faltôtôl a növényzetet távo-
lítsa el, valamint hogy az ingatlan teljes te-
rületén végezzenek bozótirtást és kaszálást,
azzal a kitétellel, hogy ezután havi rendsze-
rességgel kell gondozni a kertet. Amennyi-
ben a tulajdonos a fenti kötelezettségeinek
nem tesz eleget, egymillió forintig terjedô
végrehajtási bírsággal sújtják.
Az ingatlan tulajdonosa a munkákat
megkezdte, és remélehetôleg határidô-
re be is fejezi.

»LA

„A kompetencia alapú nevelés és oktatás
elterjesztése Celldömölkön” címû rendez-
vényre került sor a Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központ és Könyvtár színháztermében
2009. augusztus 31-én délelôtt 8.30 órai
kezdettel. A konferencián a város óvónôi,
általános és a projektben érintett közép-
iskolában tanító pedagógusai vettek részt.
A nyitó nap része annak az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium támogatásával meg-
valósuló projektnek, melyre Celldömölk Vá-
ros Önkormányzata több mint 100 millió
forintot nyert. A rendezvényt Fehér Lász-
ló, Celldömölk Város polgármestere, a
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intéz-
ményfenntartó Társulás Társulási Tanács el-
nöke nyitotta meg. Beszédében kiemelte:
megvalósulni látszik a néhány éve maga
elé kitûzött cél, miszerint a város a
kistérség oktatási központja legyen. Ennek

érdekében az önkormányzat mindent
megtesz a nevelési és oktatási intézmé-
nyek fejlesztéséért. A mostani nyertes pá-
lyázat és a projekt sikeres megvalósítása
a szakmai, a pedagógiai munka fejleszté-
sét teszi majd lehetôvé.
A polgármester köszöntôje után került sor
Szatmáriné Mályi Nóra közoktatási szak-
értô elôadására, aki a kompetencia alapú
oktatás közoktatásban betöltött helyérôl és
szerepérôl beszélt. Kis szünet után a Cell-
dömölki Önkormányzat „A kompetencia
alapú nevelés és oktatás elterjesztése
Celldömölkön” címû nyertes pályázatát mu-
tatta be Bacsó Ágnes komplex intézményi
szaktanácsadó a város pedagógusai számá-
ra. A konferencia a projektmenedzsment
és a projektben részt vevô szakmai veze-
tôk bemutatásával fejezôdött be.

»TAKÁCS M. TÜNDE

Méltatlan körülmények között az Arató-ház

A kompetencia alapú oktatás
elterjesztése Celldömölkön A fürdôn járt

a miniszter
2009. szeptember 4-én Celldömölkön
járt Kiss Péter társadalompolitikai mi-
niszter. Négy évvel korábban ô avat-
ta fel a Vulkán fürdôt, most, hogy új-
ra megtekintette, elmondása szerint
meglepô változásokat tapasztalt. A gyó-
gyászati és wellness-szolgáltatások, va-
lamint a kültéri medencék és az azok-
hoz kapcsolódó ellátások minôségét
emelte ki. Elmondta, reméli, a továb-
bi beruházásokkal együtt már nemcsak
új munkahelyet teremt, a város karak-
terét alakítja, de jelentôs bevételi for-
rást is jelenthet a városnak.

»LA

horváthné varga margit köszönti a jelenlévô pedagógusokat
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Új bérlet a fürdôn Közéleti Kávézó Kiss Péterrel
Kiss Péter társadalompolitikai miniszter
volt a vendége szeptember 4-én a Cse-
lekvô Összefogással Celldömölkért Egye-
sület által szervezett Közéleti Kávézó cí-
mû beszélgetôs estjének. Az est közvet-
len hangulatát a vendég megteremtette
azzal, hogy beszélt a családjáról, Celldö-
mölki múltjáról, és ar-
ról, milyen büszke ar-
ra, hogy ezt a kisvá-
rost, rohamos fejlôdé-
sének köszönhetôen
Ausztriából is irigyen
nézegetik. Ezután Fe-
hér László polgármes-
ter, az egyesület elnö-
ke elevenítette fel
elsô találkozásukat,
majd közös projektjei-
ket: 2004-ben, a vá-
ros 25 éves évfordu-
lóján avatták a minisz-
tert a város díszpol-
gárává, ekkor hozott
25 millió forintot, melyet a kegytemplom
felújítására fordítottak, kaptunk 65 millió
forintot munkahelyteremtésre, amelybôl
megépülhetett a ma már közel 400 fôt
foglalkoztató Wewalka Kft., ki tudták
alakítani a mûfüves labdarúgó-pályát,
kialakították a város központjában a kör-
forgalmi csomópontot, mely több mint
200 millió forintba került, a legnagyobb
beruházás viszont a 2,2 milliárd forintos
Vulkán fürdô megépítése volt, melynek
vizét azóta gyógyvízzé is nyilvánították.
2006-ban átadhatták az új mentôállomás
épületét, majd a 412 millió forintos álla-

mi támogatás, hogy a mûvelôdési közpon-
tot is fel tudják újítani. 2005-ben Kiss Pé-
ter közbenjárására sikerült visszakapni a
kárpótlásként jegyzett 640 millió forintot,
melybôl a városháza épül. 
A kórházat illetôen Kiss Péter elmondta,
hogy örömhírrel szolgálhat, hiszen az

egészségügyi miniszter a Kemenesaljai
Egyesített Kórháznak további havi 15
súlyszámot biztosít. 
Ezt követôen Lengyel László képviselô,
az egyesület egyik alapító tagja a világ-
gazdaság hazánkra gyakorolt hatásáról,
a szélsô jobboldal erôsödésérôl kérdez-
te a minisztert, aki a gazdasági helyzet
lassú, de pozitív irányú változásáról
biztosította a hallgatóságot, a Jobbik elô-
retörésével kapcsolatosan pedig el-
mondta, hogy meglepetésként érte so-
kakkal együtt ôt is. 

»LOSONCZ ANDREA

Négy éve, mióta megépült, a Vulkán für-
dôn folyamatos változások, fejlesztések
történnek, hogy fürdô-kultúránk kialakul-
jon, a szolgáltatások az igénybe vevôk ké-
nyelmét szolgálják. Jó ideje igénybe le-
het venni a reggeli úszást, mely kedden-
ként és csütörtökönként 6.00 órától áll a
vendégek rendelkezésére. Bakó Istvánt,
a fürdôt üzemeltetô Városgondonokság
igazgatóját kérdeztük az éppen aktuális
változásokról:
– A keddi és csütörtöki reggeli úszást ille-
tôen szeptember 1-jétôl megváltozott a
jegyárusítás rendje, mely azt jelenti, hogy
az elôvételi jegyárusítást megszüntettük.
A kiadott jegyek december 31-ig érvénye-
sek természetesen, szeptembertôl azonban
nyugta ellenében lehet reggeli úszásjegyet
váltani vidéki gyerekeknek, nyugdíjasok-
nak 550 illetve felnôtteknek 800, a celldö-
mölkieknek 500, illetve 700 forint ellené-
ben. Ugyan csak készpénzes jegyváltásra
van lehetôség, de már nem kell külön ki-
jönni elôtte, hogy reggeli úszójegyet vált-
sanak. Újszerû még, hogy az Úszó Egyesü-
let versenyzôi is bejöhetnek 200 forintért
alkalmanként, de ezt a kedvezményt csak
azok vehetik igénybe, akiknek a névlistá-
ját a vezetôedzô elôzôleg leadta. Helyi ked-
vezmény minden esetben kizárólag lakcím-
kártya és igazolvány vagy diákigazolvány
felmutatása mellett vehetô igénybe.
Bérletrendszerünkben is történtek változá-
sok: a 10, 20 és 30 alkalmas bérletek érvé-
nyességi ideje egy évrôl fél évre csökkent.
A már megvásárolt bérletek érvényessége
nem változott, azaz ott maradt az egy év. 
Van egy új, lakóhelyhez kötött éves bér-
letünk. Ezt az egy lakcímen lakók használ-
hatják. Ha pl. van egy 3 gyerekes család,
és vásárolnak egy lakóhelyhez kötött éves
gyerekbérletet, akkor bármelyik gyerek be-
jöhet, de ez csak napi egy gyermeket  jo-
gosít fel egyszeri belépésre. Igazolásnak a
diákigazolványt vagy a lakcímkártyát fogad-
juk el a személyivel együtt. A felnôtt
egész napos bérlet 91 ezer forint, a gye-
rek 43, a nyugdíjas 58 ezer, a kétórás fel-
nôtt 49 ezer, a gyerek 34 ezer forint. Eb-
bôl még celldömölkieknek lejön a kb.
10%-os helyi kedvezmény.
Felvetôdött, hogy amikor hónapokig kinn
vannak a bérletek, a mágneskártyákat nem
nagyon hozzák vissza, ezek elôállítása vi-
szont nem olcsó. Az üzemeltetô ezért
szerette volna bevezetni a kauciót. Ennek
az lett volna a lényege, ha a vendég nem
használta fel, akkor is hozza vissza a
mágneskártyát, hiszen visszakap 1000 fo-
rintot. Nem ez történt azonban bevezetés-
re, hanem a tíz alkalmas bérletárak kivé-
telével a többi 1000 forinttal emelkedett. 

»LA

FELNÔTT BÉRLETES ELÔADÁSOK
2 0 0 9 / 2 0 1 0 - E S  S Z Í N H Á Z I  É V A D
2009. október 10. (szombat), 19.00 óra
Oli Peagen: AZ AJÁNDÉK GÉSA – vígjáték 2 részben – a Budapesti Körúti Színház
mûvészeinek elôadásában.

2009. december 5. (szombat), 19.00 óra
Bernard Slade:  JÖVÔRE VELED UGYANITT – romantikus vígjáték
Szereplôk: Bánfalvy Ági, Harmath Imre.

2010. március
Huszka Jenô – Bakonyi Károly – Marton Károly: BOB HERCEG – regényes
nagyoperett 3 felvonásban –  a Soproni Petôfi Színház mûvészeinek elôadása.

2010. tavasz
Örkény István: MACSKAJÁTÉK – tragikomédia két részben. 
Bérletek ára: I. hely: 10.000 Ft, II. hely: 9.300 Ft, nyugdíjas,diák: 8.500 Ft.
Jegyek ára: I. hely:   3.200 Ft, II. hely: 2.700 Ft, nyugdíjas,diák: 2.200 Ft.
Bôvebb felvilágosítás személyesen a KMKK-ban Lónainé Kondics Zsuzsanna
szervezônél, vagy telefonon a 95/779-302, és a 06-70/319-5264-es telefonszámon.
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Sokan örültünk a hírnek, mely arról szólt,
hogy Németh Gyula fafaragó a Népmûvé-
szet Mestere címet nyerte el. Ô az az al-
kotó, aki sosem bizonygatja fontossá-
gát, csak szerényen, csendben dolgozik.
Mûvei beszélnek helyette. Most azonban
ôt magát is sikerült megszólaltatni.

» Más lesz, lett az életviteled a megtiszte-
lô címtôl, vagy csak jólesô érzésként éled
meg a történteket? Inspirál, netán kötelez is? 
– Természetes, hogy nagyon is kötelez. Mi-
kor megtudtam, az elsô pillanat az öröm
volt, hisz ez komoly megtiszteltetés. Aztán
hamar fölváltotta a hála, és az, ami azóta
is van bennem. A képesség, amivel dolgoz-
hatok, az adatik, és ezért köszönet jár a Te-
remtônek. Neki köszönhetem az erôt is,
hogy dolgozhatok. Ez segített hozzá a cím-
hez, amit kaptam, másrészt pedig az, amit
a velemi alkotótáborok során az öreg fara-
góktól, mûvészeti vezetôktôl kaptam. 
» Mikor készültem hozzád, sokaknak
örömmel újságoltam a hírt. Akivel csak be-
széltem, mindenki gratulációját küldte, s
úgy éreztem, szeretettel emlegetnek an-
nak ellenére, hogy visszahúzódó csendes
ember vagy, aki soha nem tüntet a mû-
vészetével. Mégis értékelnek, szeretnek.
Mit érzel te ebbôl?
– Életem nagy részét a mûhelybe húzód-
va töltöm, és az a csend az én igazi világom.
Az a nehezebb, ha onnan ki kell lépni, meg-
mutatni azt, amit produkáltam, és magamat
is. Az állításod egyébként igaz, mert mikor
beszélgetek megrendelôkkel, látogatók-
kal, meg is lepôdök azon, hogy olyan tisz-
telettel néznek körül, szólnak hozzám. Én
egy kicsit ôskövület vagyok, a múltból
próbálok ösztönösen és tudatosan is ôrizni
valamit, amit én nagyra becsülök. Talán en-
nek van valami hatása. Nagyon becsülöm
azt a tartást, amit én Dukában, a szülôfa-
lumban láttam. Azok a becsületes paraszt-
emberek, akik tiszta tekintettel néztek, és
becsülettel, tisztességgel dolgoztak, a mun-
kájuk eredményének örülve, ötrôl a hatra
jutva. Volt bennük tartás, úgy viselkedtek
a másik emberrel, hogy talán több mint én,
és ez majd kiderül, ha beszélgetünk. Így ta-
nultam én ezt a szüleimtôl, az öregektôl, és
próbálok én is így viselkedni ma is. Ezért van
az, hogy úgy öltözöm, ahogy. Kalapban já-
rok, télen néha csizmában, de azt látom,
hogy akikkel beszélgetek, azok különc-
nek, talán csodabogárnak tartanak, de
semmiképpen se bolondnak. Ez kiderül
abból, ahogy szólnak hozzám. 
» Térjünk egy kicsit rá a konkrét munkák-
ra! Amikor dolgozol, díszítesz valamit, ak-
kor milyen motívumokat alkalmazol? 

– Tudatosan választok. Velemben Péterfy
László szobrászmûvész Velemben megta-
nította nekünk, hogy mi az a turistáknak va-
ló népmûvészet és mi az, ami használati
tárgy és bármikor kézbe vehetô, látszód-
jon rajta az élet. Én ezen az alapon nyúlok
egy bútordarabhoz, ajándéktárgyhoz. A
díszítményeket elôször másoktól vettem,
örültem, hogy tudom csinálni ôket, ráállt a
kezem. Velemben tanultam azt is, hogy
ezek jelek, és a magyar szellemiségben, hit-
világban gyökereznek. Bár most már ke-
resztényként gondolkodva az ôsi pogány
hitvilág szimbólumai távoliak már, csak dí-
szítményként fogadom el és használom
ôket. Igyekszem inkább a kereszténységet
hordozó jeleket, jelképeket is belevinni,
mert azokat tartom igaznak, hitelesnek. A
motívumot persze igazítom a tárgyhoz,
hogy illô legyen, és megfelelô nagyságú,
léptékû, formájú. 
» Mikortól számítod az egyéni formanyel-
ved kialakulását?
– Nem tudok határozott dátumot megadni.
Mikor az ifjú mester címet pályáztam, akkor
még tele voltam az ôsi jelképekkel, s így volt
ez akkor is, mikor a nyolcvanas években a
honfoglaláskori íjjal foglalkoztam. Mikor
azonban a gyermekeink megszülettek, ak-
kor az evangélikus egyházközségben más-
ként kezdtünk gondolkodni. Mélyült a gon-
dolkodásunk, kezdtük komolyan venni a hi-
tet. Ekkor olyan helyzetbe kerültem, hogy
nem tudtam faragni egy darabig. Rádöbben-
tem, hogy a pogány jelképek hamis sugal-
latból, lelkiségbôl származnak. Nem tudtam,
mit csináljak, és talán volt néhány év, ami-
kor nem is díszítettem, csak készítettem a
tárgyakat, nagyon leegyszerûsödtek a dol-
gaim. Aztán fokozatosan elkezdtem gondol-
kodni, és nálam bölcsebb embereket meg-
kérdezni, hogy is legyen ez a dolog. Többen
azt mondták, hogy a régi jelképeket nem kell
megtagadni, mert az történelem, az a múl-
tunk. Át kell lényegíteni, hogy abból lett a
mi kereszténységünk, abból a lelkiségbôl.
Használjuk ôket, s egyben utaljunk, hogy ab-
ból lett a mi keresztény világunk. Attól fog-
va feloldódott a zavaró érzés, nyugodt lélek-
kel használom. Mondhatjuk, hogy a rozet-
ta-motívum jelkép, ami az ôsvilágban a Nap-
isten jelképe volt. De ha én azt mondom,
hogy a fény olyan, mint Krisztus, fényt, vi-
lágosságot, életet ad, akkor nyugodtan
használhatom, mint Krisztusi jelképet. Az ér-
telmezés és a lelkiség a lényeg.
» Milyen munkát, tárgyat tudnál monda-
ni, ami különösen közel áll, állt a szívedhez?
– Ez idôvel változott bennem. Az elsôk vol-
tak a pásztormunkák. Azoknak az apró
míves, gondos, gyönyörû megmunkálása,

egy szál bicskával, vagy egy-két vésôvel. Ezek
ragadtak meg legelôször. Azért is, mert az
én öregapám is pásztorkodott egy idôben és
sokat mesélt a faragó, a betyárokkal pajtás-
kodó pásztorokról. Ezután a velemi mûhely-
ben láttam a bútorokat készítô idôs faragó
társakat. Láttam az alaposságot, a gondos-
ságot, azt, ahogy az emberhez méretezték.
Ekkor tisztelni kezdtem az asztalos mester-
séget, amelyik ismeri a fák tulajdonságait,
tudja, melyik mire való, hogy kell kiválasz-
tani a megfelelô darabokat. Ezt követôen egy
idôben a bútor volt, ami nagyon megraga-
dott. Nemrég egy alapítvány kérésére Bib-
liát népszerûsítô dombormûveket farag-
tam, amiknek a folytatására jelenleg is biz-
tatnak. Ez egy vándorkiállítás része, ahol más
alkotók mûveivel együtt a Bibliát próbálják
közel hozni az emberekhez. Ez az, ami
most nagyon izgat, hisz önmagamat is kipró-
bálom a feladattal való megbirkózás során. 
» Hadd legyen egy prózai, de biztos soka-
kat érdeklô kérdésem is! Hol tartasz a lige-
ti székely kapu felújításával?
– Jöttek elô rejtett hibák azokon kívül,
amik látszottak. Egyharmad részben újra kell
csinálni az egészet mindamellett, hogy
vannak megerôsíthetô, javítható részek.
Szeptember végére szeretném befejezni, hi-
szen abban állapodtunk meg. 

Németh Gyulával még sokáig beszélget-
tünk tervekrôl, ötletekrôl, az emberi lélek
mélységeirôl. Majd kimentünk a mûhely-
be, ahol munkához látott. Ahogy elnéz-
tem ténykedését, csendes, nyugodt moz-
dulatait, csak megerôsödtem abban a hi-
temben, hogy a megtisztelô cím méltó
emberre szállt.

»ROZMÁN LÁSZLÓ

„A múltból próbálok ösztönösen és 
tudatosan ôrizni valamit…”

A népmûvészet mestere
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Egy diák számára semmi nem múlik el
olyan hamar, mint a nyári szünet. Az idén
is szeptember elsején kezdôdött a tanév,
és városunkban a katolikus iskola kivéte-
lével minden tanévnyitót az elsô tanítási
nap reggelén tartottak meg.
Legnagyobb létszámú közoktatási intézmé-
nyünkben, a Városi Általános Iskola és Egy-
séges Pedagógiai Szakszolgálatban az
idén 1034 diák fogja a pedagógusok által
átadott tudást befogadni. Közülük 96 elsôst

köszöntöttek az évnyitón. Fehér László pol-
gármester elmondta, hogy az iskola a
2009/2010-es tanév folyamán mind kül-

sôleg, mind pedig szakmai tartalmában
meg fog újulni, köszönhetôen a számtalan
jelentôs anyagi támogatással járó sikeres
pályázatnak. Danka Adél igazgatónô kö-
szöntôjében felhívta a figyelmet a szülôk-
kel való jó kapcsolat fontosságára, és kér-
te ôket a további, eddig megszokott haté-
kony együttmûködésre. Az igazgatónô az
elsôsök mellett köszöntötte a kistérségbôl
újonnan beérkezett gyermekeket is, akik
a Nagysimonyi és a Kemenesmihályfai tag-

iskolák megszûntével választották a váro-
si iskolát tanulmányaik megkezdésére
vagy folytatására.

A tanévnyitó végén bemutatkoztak a
„Kompetencia alapú nevelés és oktatás el-
terjesztése Celldömölkön” címû projektben
résztvevô pedagógusok – szakmai vezetôk
–, akik ismertették a projekt során megva-
lósítandó feladatokat.
A Szent Benedek Katolikus Általános Isko-
la 247 diákkal indítja az évet, közülük 51
elsôs tanulhat két osztályban.
A Berzsenyi Dániel Gimnáziumba 352 ta-
nuló iratkozott be. A kilencedik osztályt 49
tanuló kezdi meg. A középiskolában emelt
szintû németes tagozat és a hagyományos
négy évfolyamos osztályok indultak.
A Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és
Szakiskolában a tanév eleji induló összlétszám
320 fô, ebbôl szakközépiskolai osztályban ta-
nul 107 fô, szakiskolában pedig 184 fô.
Technikusi képzésben 29-en vesznek részt.
Nevelési Intézményeink összesen 390
gyermeket fogadnak be. A Városi Óvoda
330, míg a Hajnalcsillag Evangélikus Óvo-
da 60 gyermek ellátását fogja biztosítani
a 2009/2010-es nevelési évben.

»TAKÁCS M. TÜNDE

Tanévkezdés a városban

az alsósági tagiskolában is megkezdôdött a tanév

Erôss Elemér rendôr-alezredes igazi elköte-
lezett szakemberként évtizedek óta szívén
viseli a közlekedéssel kapcsolatos veszélyek
ismertetését, a balesetek megelôzésének
fontosságát. Ezúttal a megszokott bûnügyi
krónika helyett a tanévkezdéssel kapcsola-
tos problémákra hívja fel a figyelmet.
Elsôsorban a város területén tapasztalható
a tanév megkezdésével a reggeli, illetve a
délutáni órákban a gyalogos közlekedés nö-
vekedése. Az oktatási intézmények környé-
kén számítani lehet arra, hogy figyelmetlen-
ségbôl az iskolába járó gyermekek a jármû-
vek elé, vagy közé lépnek, ezzel veszélyez-
tetve testi épségüket. Elsôsorban a
gépjármûvezetôk figyelmét kell felhívni
arra, hogy az oktatási intézmények környé-
kén a gyalogátkelôhelyeknél, illetve a gya-
logátkelôhelyek közelében fokozott óvatos-
sággal közlekedjenek.

Fôleg a tanév elsô hónapjában tapasztalha-
tó, hogy sok szülô gyermekét az iskolába
reggel gépkocsival szállítja. Naponta elôfor-
dul, hogy az iskola elôtt egyébként szabá-
lyosan megálló jármûvek a Széchenyi utcá-
ban a nagy forgalom miatt torlódást okoz-
nak, növelve a balesetveszélyes helyzetek
kialakulását. A rendôrség javasolja és kéri,
hogy lehetôleg az iskolák környékén lévô
mellékutcákra lekanyarodva tegyék ki a szü-
lôk gyermekeiket, ezzel is megelôzve a bale-
setveszélyes helyzetek kialakulását. Itt ér-
demes felhívni a figyelmet arra, hogy meg-
változtak a biztonsági öv, illetve a gyermek-
biztonsági rendszer használatára vonatkozó
szabályok. A gyermekeket gyermekbizton-
sági rendszer nélkül szállító személyek, il-
letve a biztonsági övet nem használó sze-
mélyek ellen nem szabálysértési, hanem
közigazgatási eljárást kell kezdeményezni.

A közigazgatási bírság mértéke mindkét
esetben 10.000 Ft. 
A közlekedésben fel kell készülni az ôszi idô-
járási viszonyokra való átállásra. Célszerû a
jármûvek fûtô és szellôztetô berendezései-
nek átvizsgálása, a fény és irányjelzô készü-
lékek valamint a gumiabroncsok állapotának
ellenôrzése. A látni és látszani elv megvaló-
sulása érdekében fôleg a kerékpárral és a la-
kott területen kívül gyalogosan közlekedôk-
nek ajánlott a fényvisszaverô mellény hasz-
nálata még nappali idôszakban is. 
A rendôrség tájékoztatja a kistérségben
mûködô iskolákat, hogy október 6-án az
ostffyasszonyfai Pannónia Ringen ismé-
telten megrendezésre kerül a megyei
sportnap, melynek keretében a Baleset-
megelôzési Bizottság közlekedési vetél-
kedôt tart.

»RL

Tanévkezdés – figyeljünk egymásra!

elôtérben az elsôsök egy csoportja
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• Szeptember 12–13. – Celli Búcsú 2009

Szeptember 12., 10.00–18.00 – Vidám-
park. Helyszín: a mûvelôdési központ
elôtti tér.

Szeptember 13., 10.00–22.00 –Vidám-
park és kirakodóvásár. Helyszín: a
mûvelôdési központ elôtti tér és a
piactér. 17.00–20.00 Búcsúi vigadó.
Közremûködnek:  Mészáros Adrienn
és Vadász Zsolt operett énekesek,
Palojtai Érsek Ágnes és Karcagi Pé-
ter  nótaénekesek, Kovács Kálmán
zongoramûvész, Kaczor Feri éne-
kes. Helyszín: a mûvelôdési köz-
pont elôtti tér és a piactér.  

• Szeptember 17., 18.00 – A kertbará-
tok körének évadnyitó összejövete-
le. Helyszín: KMKK elôadóterem.

• Szeptember 18.,18.00 – Dr. Csath
Magdolna közgazdász, egyetemi ta-
nár, Trianon és napjaink kapcsolódá-
sa címû elôadása. Helyszín: az Apá-
czai Kiadó díszterme.

• Szeptember 19., 15.00 – a Trianoni
Emlékkereszt felállításának 75. évfor-
dulója tiszteletére szervezett megem-
lékezés. A megjelenteket köszönti:
Fehér László, Celldömölk Város  pol-
gármestere. Köszöntôt mond: Ko-
vács Ferenc országgyûlési képviselô,
Vas Megye Közgyûlése elnöke. Ünne-
pi beszédet mond: Koltai Gábor film-
rendezô. Közremûködnek: Bartha Ist-
ván, Bezzeg István, a Kemenesmaga-
si Citerazenekar és Népdalkör, Balogh
József költô-tanár és Németh Tamás
(tárogató) zenemûvész. Zárszót
mond:  Heim Géza, a Kemenesaljai
Trianon Társaság elnöke .

• Szeptember 20., 08.30 – Ökumenikus
igehirdetés. Helyszín: celldömölki
katolikus kegytemplom.

• Szeptember 20., 10.00–18.00 – Ma-
gyar Éremgyûjtôk Országos Csere-
napja. Helyszín: KMKK elôcsarnoka. 

• Szeptember 22-ig látogatható a
„Requiem…2009” címû kiállítás.
Helyszín: a KMKK galériája.

• 2009. szeptember 25–26. Sághegyi
Szüreti Napok 2009 rendezvényei.

• Szeptember 25., 17.00 – Kolop József
szobrászmûvész kiállításának meg-
nyitója. A kiállítást megnyitja: Dr.
Zsiray Ferenc a Kemenesaljai Baráti
Kör elnöke. Közremûködnek a Mura-
vidéki nótázók (Lendva). 19.00
MAGNA CUM LAUDE élô koncert.
Helyszín: a KMKK elôtti színpad.

• Szeptember 26., 10.00 – Kipling-
Dés-Geszti-Békés: A dzsungel köny-
ve a Soltis Színház elôadása. Helyszín:
a KMKK színházterme 15.00–22.00
Szüreti hagyományôrzô programok.
Helyszín: Alsóság és Celldömölk vá-
rosközpont.

» PROGRAMAJÁNLÓ

2009. augusztus 22-én és 23-án került meg-
rendezésre a Wolfpack Makett Klub által
meghirdetett makett-kiállítás és -verseny
Zalaegerszegen. A Celldömölki Makett
Klub tagjai közül hárman vállalták a meg-
mérettetést felnôtt kategóriában. Mindnyá-
jan díjazottként tértek haza. Géczy Zoltán,
a klub vezetôje Sd. Kfz. 234/1,1:35 makett-
jével a HARCJÁRMÛ DIORÁMA F10 kategó-
riában arany, Panther G 1:48 makettjével
a LÁNCTALPASOK F07 kategóriában bronz,
Molnár István PZ. KPFW. III1:72 makettjé-
vel a HARCJÁRMÛVEK F06 kategóriában
ezüst minôsítést szerzett, míg Géczy Péter
F-16 I Sufa makettjével a legtöbb függeszt-
ményt hordozó repülôgép kategória leg-
jobbjának bizonyult.

A Zalaegerszegen megrendezésre került
versenyen összesen 282 pályamû és 58 ne-
vezô indult. A celli makettesek öt kategóriá-
ban neveztek, és négy díjjal tértek haza.
Mindhárman több éves, évtizedes tapaszta-
lattal rendelkeznek a makettépítés területén,
ennek gyümölcsét pedig a Wolfpack-verseny
hozta el számukra. Elmondásuk szerint ko-
rábban is jártak makett-kiállításokra, de
versenyre most elôször neveztek be. A kör-
nyéken többek között Veszprémben, Gerse-
karáton, illetve Kôszegen is szerveztek már
versenyt, és a celliek tervei között szerepel,
hogy jövôre városunkban is megrendezés-
re kerüljön egy makett verseny. 
A Celldömölki Makett Klub 2009. év elején nyi-
totta meg kapuit az érdeklôdök elôtt. Bár már

tavaly szeptemberben rendeztek egy makett-
kiállítást a Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pont és Könyvtárban, de ekkor az érdeklôdök
még csak tekintetükkel tanulmányozhatták a
különbözô példányokat. Januárban azonban a
szülôk és gyerekek együttes kérvényezésére
elindították a Celldömölki Makett Klubot,
amelynek mára már 16-18 fô körül mozog a
létszáma. Géczy Zoltán, a szakkör vezetôjének
elmondása alapján a szülôk pozitív visszajel-
zéseket adnak a klub tevékenysége felôl, mi-
vel a makettépítés fejleszti a gyerekek kon-
centrációját, kézügyességét, szépérzékét és
nem utolsó sorban türelmét, mivel egy ma-
kett elkészítése akár több hónapig is eltarthat.
Mindezek mellett lehetôvé teszi, sôt egy idô
után meg is követeli a történelem alapos is-
meretét, mivel egy harcjármû, vagy repülô
megépítése bizonyos elôzetes tudást kíván
meg. A legfontosabb azonban, hogy a makett-
építés elsôsorban önmagunknak szerezzen örö-
met. A szakkör szeptember 12-tôl kétheten-
te szombaton ismét várja a makettezés iránt
érdeklôdô régi és új tagokat egyaránt.

»VAJDA ZSUZSA

Requiem címmel nyílt a második világ-
háború kemenesaljai emlékeit bemuta-
tó kiállítás a mûvelôdési központ galériá-
ján, szeptember 4-én.
1939. szeptember elsején Németország
hadüzenet nélkül megtámadta Lengyelor-
szágot, ezzel kezdetét vette a második vi-
lágháború. Az éppen hetven évvel ezelôtt
kirobbant világégés korát megidézô kiál-
lítás megnyitójának kezdetén Pálné Hor-
váth Mária, a KMKK igazgatónôje köszön-
tötte az egybegyûlteket, majd adta át a
szót Vámosi Lászlónak, a Magyar Éremgyûj-
tôk Egyesülete alelnökének. Az Éremgyûj-
tôk Egyesülete Celldömölki Csoportjának
gyûjtômunkájáról elismerôen szóló alelnök
kiemelte az általuk létrehozott emlékkiál-
lítás sajátságos, érdekes, egyedülálló vol-
tát. Megnyitó beszédében a világháború ki-
robbanásától, annak kiszélesedésén át
1945-ös befejezéséig vázolta a kor esemé-
nyeit, és utalt több millió emberáldozatot

követelô tragédiájára. Az ismeretterjesztô,
jelentôs történelmi és helytörténeti érték-
kel bíró emlékkiállításon fotók, dokumen-
tumok, relikviák, korabeli pénzek, tárgyi
emlékek, kitüntetések, érmek, egyenruhák,
könyvek, kiadványok segítségével tanul-
mányozható és követhetô nyomon a má-
sodik világháború kora. A helyi gyûjtôk
anyagából összeállított tárlatot szeptem-
ber 22-ig lehet megtekinteni a mûvelôdé-
si központ galériáján.

»REINER ANITA

A II. világháború emlékei

Eredményes makettesek
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A búcsújárás több évszázadot ölel fel, kez-
detei a dömölki ôsi monostorhoz kapcso-
lódnak. A csodatévô Mária-szobrot, mely
búcsújáró tömegeket vonzott, a törökök
elôl Dénesdre menekítik. Ma is ott van,
voltak kísérletek a visszaszerzésre, de
nem járt sikerrel. A közelmúltban készült
róla egy hiteles másolat, ez látható a
kegytemplomban.
Az apátság újbóli feléledése együtt járt a
gazdasági, vallási élet erôsödésével, a bú-
csújárás újraindításával a XVIII. század el-
sô felében. Ebben a folyamatban fontos
szerep jutott Lancsics Bonifác apátsági
vezetônek. Neki tulajdonítják a Bol-
dogasszony Anyánk kezdetû, eredetileg
népéneknek ismert, ma egyik legnépsze-
rûbb egyházi éneket. Lancsics hamvai a
Romtemplom körül porladnak. A kiteljese-
dés már Koptik Odó nevéhez kapcsolódik,
és hatalmas méreteket öltött. Távoli vidé-
kekrôl, pl. Székesfehérvárról hatnapos za-
rándokutakat tettek (ld. Új Kemenesalja
2006. 13. sz.). Ezúttal a móri búcsúsokat is-
merjük meg. Elôször 1753-ban zarándokol-
tak ide, tehát hamar híre ment a csodás
eseteknek. Mint általában, náluk is a vezek-
lés, hálaadás, a bajokból való gyógyulás az
indító ok. Fontos szerepet kapott a termé-
szeti csapásoktól való félelem. Mór erede-
tileg magyarlakta település, azonban a tö-
rök idôkben elnéptelenedett, Mária Teré-
zia németeket, svábokat telepít ide. E val-
lásos és szorgalmas nép az óhazából hozott
szokásait megtartva alkalmazkodott új
környezetéhez. Kereszteket, kápolnákat
építenek, eljárnak a közeli búcsújáró helyek-
re. Május közepe táján, áldozócsütörtök elôtt
három napon keresztjáró napokat tartottak
Móron. A templomból indulva proseccióval
mentek a határban található kápolnákhoz.
A Vendel-kápolnánál az állatok védeméért
könyörögtek, másnap a Rókus-kápolnánál
a pestisjárvány elkerüléséért imádkoztak.
A harmadik napon Orbánhoz, a szôlôk
patrónusához jégverés és egyéb természe-
ti katasztrófák elkerüléséért fohászkod-
tak. Emléket állítottak a tûzoltók védôszent-
jének, Szent Flóriánnak, a háromnapos
keresztjárás egyben elôkészülete volt a leg-
jelentôsebb zarándoklatnak, a Máriacelli bú-
csúnak, melynek története a következô:
A természeti csapások között a sáskajárás
jelentett igen nagy veszélyt. Híre jött a ve-
szedelemnek. A falu lakói a piactéren
felajánlották Istennek, hogy egynapos za-
rándoklatot tesznek Bodajkra, ha a vészt
elhárítja. A sáskák tovább közeledtek, új-
ra összegyûltek, és egy háromnapos zarán-

dokutat ajánlottak fel Pilisszentkeresztre.
Az égi hatalmak ezt is kevesellték. A sás-
kák már a falu határában voltak. Újból
összejöttek, most már hatnapos zarándok-
utat fogadtak meg Máriacellbe. Isten meg-
könyörült a móri híveken, a sáskák más
irányt vettek. Ameddig eljutottak oda,
egy fehér keresztet építettek, a Cellbe in-
duló zarándokok itt gyûltek össze. Általá-
ban házanként vagy családonként egy fô-

nek illett részt venni. A természeti csapá-
sok elmúltával a régi hagyományt megôriz-
ték. Feljegyzések szerint 1929-ben 800 ezer
ember vett részt a zarándoklatban, ôket a
levente-zenekar is elkísérte. A 30-as évek-
ben 300-400 fô jött a búcsúra. A zarándok-
lat elôtt megkapálták szôlôiket, rendet
hagytak a ház körül. Az útra sonkát, tojást,
kalácsot vittek. Áldozócsütörtökön indultak.
Elöl a gyerekek mentek, utánuk fiatal lá-
nyok és legények, fiatal házasok következ-
tek, a sort az idôsebbek zárták. Az
elôénekesek a tömeg közepén helyezked-
tek el. Kellékek voltak: két szentképpel dí-
szített zászló, egy Mária-szobor és egy ke-
reszt. Az eszközök vitele (elôzôleg feldíszí-
tett) megtiszteltetésnek számított. A bér-
málás Pünkösd vasárnapján volt, Szûz
Mária szobrát négy olyan lány vitte, aki a

celli búcsún részt vett. A feldíszített pony-
vás kocsiban voltak a csomagok és azok,
akik útközben rosszul lettek. Az elsô éjsza-
kát Bakonygyiróton pajtákban töltötték, vit-
tek magukkal pokrócot. A ministránsok,
egyházi emberek a plébánián aludtak.
A kellékeket is itt helyezték el. A második
éjszakát Pápán töltötték, itt az egyházköz-
ség szervezte a szállást. A településeken
áthaladva harangzúgással köszöntötték
ôket, a templomokban imádkoztak és
egy keveset pihentek.
A harmadik nap estefelé érkeztek Cellbe.
Elôtte Merseváton a folyónál mosakodtak,
tisztálkodtak, átöltöztek, a lányok koszo-
rút kötöttek hajukba. Cell határában a he-
lyi atyák várták ôket, harangzúgás közepet-

te vonultak a templomba.
Azt énekelték: „Köszönteni
jöttünk, oh, Mária, Néked
hálát adni, Krisztus anyja…”
Az egyház tilalmazta ugyan,
de sokan térden csúszva, égô
szentelt gyertyával a kezük-
ben tették meg az utat az aj-
tó és oltár között, volt aki há-
romszor is megtette, hogy Is-
ten kérését meghallgassa.
Vasárnap szentmise, délután
litániával, keresztúttal és
ajándékok vásárlásával telt. A
második éjszakát is itt töltöt-
ték általában házaknál, ven-
déglôkben.
Hétfôn reggel indultak haza,
ez az út is énekkel, imádság-
gal telt. A fiatal a búcsúban is
fiatal, a legények a lányok kö-
rül sündörögtek, aki a szépte-
vést túlzásba vitte, azt egy
„bíróság” (pap, elôénekes,
két férfi, két nô) kiközösítet-
te, a csoport elôtt több méter-
rel kellett haladnia. Harmad-
nap érkeztek a kereszthez, itt
a rokonok és zenekar fogad-
ta ôket. A kézfogást „Szép üd-

vözlet Máriacellbôl” üdvözlés egészítette
ki. A gyerekek ajándékot kaptak mézeska-
lács rózsafüzért, huszárt, szívet vagy aszalt
gyümölcsöt, esetleg szentjánoskenyeret.
Zeneszóval mentek tovább a templomig.
A búcsú a fárasztó út ellenére is felüdülést
jelentett a falusi ember életében, élmé-
nyekben gazdagodtak, hitben erôsödtek.
A szervezett búcsújárás, zarándoklatok
idôsebb korosztályok emlékezetében más
vidékekrôl érkezô tömegek látványában él
tovább (a hangsúlyt a tömegekre te-
szem). Napjainkban a vallási turizmus fej-
lesztése – építve az alapokra, fontos ele-
me lehet a városhoz fûzôdô kapcsolat szé-
lesítésének, felhasználva az élet, a körül-
mények nyújtotta tapasztalatokat. Nem egy
könnyû feladat. 

»KÁLDOS GYULA

Búcsújárók Kismáriacellben
» A  M Ó R I  B Ú C S Ú S O K

a sokak által látogatott kegyszobor
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Olvas-e rendszeresen újságot?Megkérdeztük
» válaszoltak

Nem vagyok nagy újságolva-
só, de például a Vas Népét
minden nap megvásárolom.
Néha még a vasárnapi számát
is megveszem, így rendszeres
olvasója vagyok a lapnak. Jól
lehet belôle értesülni szûkebb
és tágabb környezetünk törté-
néseirôl. A Heti Választ és a
Magyar Nemzetet csak akkor
veszem meg, ha számomra ér-
dekes dolgok találhatók ben-
nük. A könyvtárba járok köny-
vet kölcsönözni, olyankor elô-
fordul, hogy az ottani folyóira-
tokat megnézem; elsôsorban a
mûvészeti lapokat, vagy ami
éppen érdekel.

Leginkább pletykalapokat olva-
sok. Kétfélét vásárolok meg, a
Storyt és a Bestet. A Blikk címû
napilapot is rendszeresen meg-
veszem. Merseváton lakom,
de Cellben élô szüleimtôl min-
dig beszerzem a helyi újságot,
így annak is állandó olvasója
vagyok. Szeretek értesülni a
celli és környékbeli esemé-
nyekrôl. Sajnos nem nagyon
érek rá olvasni, örülök, ha a
gyerekre jut idôm. Egyébként
neki is vásárolok újságot, szer-
dánként alig várja a Képes
Sportot. Emellett néhány számí-
tógépes folyóirat és a Tudorka
népszerû a családunkban. 

Nyugdíjas vagyok, nem sok
pénzbôl gazdálkodom, így
többféle újság megvásárlásá-
ra nem nagyon jut belôle.
A napilapok közül csupán a
Népszabadságra fizetek elô.
Ezenkívül még a Vas Népét tu-
dom rendszeresen olvasni,
ugyanis szüleim járatják, így
ahhoz náluk jutok hozzá. Egyéb
folyóiratokat nem veszek, hi-
szen ami engem érdekel, arról
ezekbôl is informálódhatok.
Az Új Kemenesalját, mint he-
lyi újságot természetesen min-
dig elolvasom, abban pedig
mindent megtalálok az itteni
történésekkel kapcsolatban.

Ötven százalékos nyugdíjam
van, így nem sok újságot tudok
venni. A Bors címû lapot napi
rendszerességgel megvásáro-
lom, ezenkívül a Meglepetés
címû újságot is, ami kétheten-
te jelenik meg. Tíz éve elôfize-
tôje vagyok a Vas Népének; jó,
ha a megyei és Cell környéki
eseményeket megismerhet-
jük. Néha napján rejtvényújsá-
got is veszek magamnak, sze-
retem megfejteni és bekülde-
ni a feladványokat. Az Új Ke-
menesaljának is rendszeres
olvasója vagyok, minden betû-
jét elolvasom, sok minden
megtudható belôle.

»fotó: losoncz andrea»kérdez: reiner anita
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VÁLTOZÁSOK A KUTYAOLTÁS TERÉN
A következô napokban városunkban és annak környékén is megkezdôdik
a kutyák veszettség elleni oltása. Ennek jogszabályi alapja és ezért le-
bonyolítása is lényegesen változott, ezért minden kutyatartót kérek,
különös figyelemmel olvassa el az alábbiakat:
– Legfontosabb: valamennyi kutya évenkénti veszettség elleni oltá-
sa kötelezô! Téves híreket lehet hallani, hogy ez nem így van, de ezek-
nek nincs alapjuk! Minden olyan kutyát, amely elmúlt 3 hónapos, a
tulajdonos kötelessége beoltatni, ez idén még szervezetten, egy hely-
re összevezetve is lehetséges (a következô években ez a lehetôség
meg fog szûnni).
– A kutyák új, egyedi sorszámozott oltási könyv-et kapnak, a betelt
könyveket már most ilyenre cseréljük, illetve ilyet adunk ki az elôször
oltottaknak. 2010-ben, jövôre valamennyi régi könyv cserére kerül. Ké-
rem, a sorszámozott oltási könyvet gondosan megôrizni, mert pótlá-
sa drága és bonyolult eljárás! Azért, hogy az oltás során – a könyvek
cseréje miatt – ne legyen hosszú a várakozás, elôfordulhat, hogy az
állatorvos a régi oltási könyvet bevonja, vagy az új állat adatait csak
a listára jegyzi fel és a kitöltött új könyvet pár nap, vagy 1-2 hét el-
teltével juttatja el a tulajdonoshoz. Ehhez a mûvelethez megértésü-
ket kérem és elôre köszönöm!
– Az oltatlan – vagy 1 évnél hosszabb ideje nem oltott! – kutyák el-
bírálása megváltozott, azokat ez évtôl hivatalból veszettség fertôzöttsége
szempontjából aggályosnak kell tekinteni, az eljárás mikrochipes meg-
jelölés és 2 hét hatósági megfigyelés a tulajdonos költségére… És –
esetleg – bírság… (a jelölés és megfigyelés még nem az!)
Az oltás során mindenkinek egy részletesebb írásos tájékoztatót fo-
gok adni, kérem, azt olvassa el figyelmesen! Magam és kollegáim is
szeretnénk elkerülni, hogy bármiféle feszültség, elégedetlenség me-
rüljön fel e tekintetben! 

»DR HORVÁTH ANDRÁS ÁLLATORVOS

KUTYÁK VESZETTSÉG ELLENI VÉDÔOLTÁSA
Celldömölk, az új Tûzoltószertár udvarán, Koptik O. u. 8. sz. alatt:
szeptember 14-én, hétfôn 07.00–09.00  óráig • szeptember
15-én, kedden 15.00–17.00 óráig • szeptember 16-án,
szerdán 07.00–09.00  óráig • pótoltás: szeptember 22-én,
kedden 07.00–09.00  óráig és 15.00–17.00 óráig.
Alsóságon a Tûzoltószertárnál: szeptember 15-én, kedden
08.00–09.30  óráig és 15.00–16.30 óráig • szeptember 16-án,
szerdán 08.00–09.30  óráig és 15.00–16.30 óráig • pótoltás:
szeptember 22-én, kedden 08.00–09.00  óráig és 15.00–16.00
óráig az oltást végzô állatorvos: dr Baráth Tamás (tel.:
30/9271266).
Alsóságon a Bányatelepen: (a Nyári Kocsma udvari bejáratánál,
a Hegyi utca-Bem József utca sarkán): szeptember 14-én,
hétfôn 15.00–17.00  óráig • szeptember 15-én, kedden
07.00–09.00 óráig • szeptember 16-án, szerdán 15.00–17.00
óráig • pótoltás: szeptember 23-án, szerdán 07.00–09.00  óráig
és 15.00–17.00 óráig • az oltást végzô állatorvos: dr Horváth
András (tel.: 70/3191885).
Izsákfán (a szokott oltási helyszínen): szeptember 21-én,
hétfôn 07.00–09.00  óráig Pótoltás: október 03-án, szombaton
07.00–09.00  óráig. A kutyát pórázon és – ha támadásától
kell tartani – szájkosárral kérjük felvezetni!
Az oltásra kérjük, hozza magával kutyája oltási könyvét! Az
oltási díj (féreghajtóval együtt) 2800 Ft, az oltási könyv cseréje
ezen felül 300 Ft!
Nem oltható a kutya: • ha beteg, vagy sérült • ha az oltás
elôtt 2 héttel embert harapott.
Az oltás – kérésre – elvégeztethetô háznál, az állat tartási
helyén, vagy  a TAPMANCS ÁLLATBARÁT RENDELÔ-ben (Cell-
dömölk, Bercsényi u. 11., tel.: 95/422-234  70/3191-885).
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Celldömölki VSE-Mávépcell Wewalka –
Szuperinfo-Restart Ceglédi VSE 7:0.
Celldömölk, extraliga asztalitenisz-mér-
kôzés, vezette: Segyevi, Rosta.
Páros: Lindner, Fazekas-Zakar, Kiss 3:0 (7, 7,
9). Az összecsapás elején érezhetô volt, hogy
Lindner és Fazekas még nem szoktak össze,
de tudásuknak köszönhetôen így is magabiz-
tosan nyertek (1:0). Egyéni, 1. kör: Fazekas-
Zakar 3:0 (6, 4, 9). A fiatal ceglédi játékos
nem tudta megizzasztani az Oroszországból
visszatérô Fazekast (2:0). Pagonyi-Kiss 3:0 (4,
7, 7). Elsô celldömölki mérkôzését félgôzzel
nyerte Pagonyi (3:0). Lindner-Orosz 3:0 (4,
4, 2). Lindner Ádám szinte leiskolázta rutinos
ellenfelét (4:0). 2. kör: Fazekas-Kiss 3:0 (2,
3, 4). Kissnek mindössze kilenc poénra futot-
ta erejébôl (5:0). Lindner-Zakar 3:0 (8, 7, 9).
Hiába próbált meg mindent a ceglédi játé-
kos, Lindner rutinja és klasszisa elôtt neki is
fejet kellett hajtania (6:0). Pagonyi-Orosz 3:0

(6, 6, 11). Pagonyi a meccs végét kissé el-
könnyelmûsködte, és ellenfele a harmadik
szettben közel került a játszma megnyeré-
séhez, de amikor kellett, rákapcsolt a celli,
és nyerni tudott (7:0).
A 2009–2010. évi férfi asztalitenisz extra-
liga nyitófordulójában az újonc Cegléd el-
len, vesztett szett nélkül, nem egész egy
óra alatt tudott nyerni a CVSE-Mávépcell
Wewalka csapata. A celli játékosoknak nem
kellett megerôltetniük magukat egyik
összecsapás során sem, hisz az ellenfél
nem mutatott túl nagy ellenállást. A má-
sodik fordulóban szintén hazai pályán ját-
szik csapatunk. Szeptember 11-én, pénte-
ken a Félegyháza ellen lépnek asztalhoz
Lindnerék az Alsósági Sportcsarnokban.

Bajnoki mérkôzések
NB II. – CVSE–MÁVÉPCELL–Wewalka II. – Mo-
sonmagyaróvári TE 13:5

Tarr Sándor 4, Ölbei Péter 3, Lukács Balázs
2, Orbán Renátó 2, Tarr-Ölbei, Lukács Or-
bán párosok.
A két páros megnyerése lendületet adott
a cellieknek, így magabiztosan nyerték a
mérkôzést.
NB III. – CVSE–MÁVÉPCELL–Wewalka III. –
Gyôri Elektromos II. 10:8
Fehér LÁszló 3, Tamás László 3, Balázs Gyu-
la 2, Gyömörei Pál 1, Fehér-Gyömörei
páros.
Nagy küzdelemben, szoros mérkôzéseken
dôlt el a találkozó a hazaiak javára.
NB III. – CVSE–MÁVÉPCELL–Wewalka IV. –
Szombathelyi Vízépték 11:7
Máthé Gyula 3, Teket Attila 3, Talián Csaba
2, Szabó Ferenc 1, Máthé-Szabó, Teket-Talián
párosok. Nyerték a párosokat a celliek, és
ezt az elônyt tartani tudták. Megérdemel-
ten nyerték a megyei rangadót.

»CSUKA

„Hajrá, Eötvös! Hajrá Celldömölk!” – Ezektôl a
buzdításoktól volt hangos Veszprém két torna-
csarnoka augusztus 17-tôl 21-ig. Az Eötvös DSE
'99-es korosztályú fiú kézilabdásai vívtak nagy
csatákat a Cell-Cup 2009. Nemzetközi Kézilab-
dafesztiválon. Fantasztikus hét volt a gyerekek-
nek és nekünk, szülôknek egyaránt. Már a 17-i
esti nyitóünnepség – 155 csapat részvételével
– is nagy élményt jelentett mindannyiunk szá-
mára. Az azt követô napok az izgalmaké vol-
tak, mikor a pálya szélérôl szurkolva követhet-
tük nyomon fiaink „menetelését” egészen az

ezüst éremig, melyet korosztályukban 12 csa-
pat közül szereztek meg. Nem volt könnyû dol-
guk a gyerekeknek, nagyon erôs mezônyben
játszottak, de mindenki igyekezett a legtöbbet
kihozni magából úgy, hogy maximális sportsze-
rûséggel küzdött. Szülôként felemelô érzés volt
látni a csapatot és edzôjüket, Süle Nándort a
parádés zárógála színpadán, miközben nekik
zúgott a taps: – „Szép volt fiúk!” Köszönjük, Ta-
nár úr, köszönjük, gyerekek! 

»A SZÜLÔI SZURKOLÓKÓRUS NEVÉBEN:
NAGYNÉ FERENCZ MYRTILL 

Sikeres szereplés nemzetköziben is
Czupor Attila, a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskola harmadikos tanulója kü-
lönbözô szintû és rangú versenyek soro-
zatában bizonyítja a sakkban való jártas-
ságát és tehetségét. Legfrissebb eredmé-
nyei közé is számos magas rangú ered-
mény sorolható.

Az idei év elsô versenyeként számon tartott
Markó Miklós Emlékverseny mindjárt arany-
érmes helyezést hozott az ifjú sakk-tehet-
ségnek. A megyei sakk diákolimpiai elsôség
megszerzése után pedig annak országos for-
dulójában is sikerült kivívnia az elsô helye-
zést. Május végén a Magyar Köztársaság
2009. évi nyílt korcsoportos egyéni rapid
sakkbajnokság tíz éven aluli kategóriájában

5., a Magyar Korcsoportos Nemzeti Sakkbaj-
nokság tíz év alatti fiúk versenyében szin-
tén 5. helyezést ért el. Utóbbi versenyen két
kategóriában indult: a normál partin kívül a
rapid (2x30 perces) partiban is megméret-
tette magát. A Kapuvári Király Kupa elsô he-
lyezést, a Ság-hegy Kupa és a Dési Colorato
– McDonald’s kupa szintén aranyérmes he-
lyezést hoztak számára. A teljesség igénye
nélkül felsorolt versenyeredmények mellett
az sem elhanyagolható, hogy idén elôször
az oberwarti nemzetközi FIDE versenyen is
elindult Czupor Attila, ahol a kilenc forduló-
ból öt pontot szerzett.
A sikeres versenyzô felkészülésérôl el-
mondta, hogy a heti kétszeri sakkedzésen
kívül – ahol edzôje Gergácz Balázs – az

interneten keresztül is játszik erôsségi szint
alapján kiválasztott sakkpartnerekkel. A kü-
lönbözô bajnokságok pedig a tapasztalat-
szerzés, és az erôviszonyok felmérése
szempontjából hasznosak.

»REINER ANITA

Ezüstöt hoztak a fiúk

az ezüstérmes csapat balról jobbra – álló sor: gönye
bálint, patyi martin, szabó benedek, szabó barnabás,
berta zoltán, zámbó dorián, kovács  kristóf, edzô: süle
nándor. ülnek: szabó kristóf, fekete csongor, nagy csen-
ger. a képrôl hiányzik salamon zalán. a csapatot jelen-
létével megtisztelte: gál gyula válogatott kézilabdázó.
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CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

megjelenik kéthetente

I M P R E S S Z U M 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; ujkeme-
nesalja@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.

Rúgtunk is meg nem is, kaptunk is meg nem is
Celldömölki VSE – Soproni VSE  1-2 (0-1)
Celldömölk, 300 nézô, NB III-as labdarúgó-
mérkôzés Bakony-csoport, 3. forduló 2009.
augusztus 29. Vezette: Schnellbach Imre
(Schnellbach Gábor, Takács Ervin).
Celldömölk: Tóth J. – Kovács K., BORSOS,
Györkös, Sebestyén R. – ifj.Csákvári, Bara-
nyai (Gaál 60. p.), Gyôrvári, Szilágyi –  Né-
meth J., KOCSIS. Edzô: Csákvári Zsolt.
Sopron: Kiss – Jablonkai, Bagó, Wéninger,
Horváth T. – Böcskör Gy. (Török 64. p.),
BOJAN, Németh N. ( Deák 80. p), Böcskör
Zs. – Németh D., VARGA Z. Edzô: Végh Tibor.
Góllövô: Gyôrvári (70. p.), illetve Varga Z.
(15. p. és 83. p.)
Kiállítva : Sebestyén R., illetve  Horváth T.,
mindkettô a lefújást követôen.

Szombathelyi Haladás II. – Celldömölki
VSE 2-1 (0-1)
Szombathely, 100 nézô NB III-as labdarú-
gó-mérkôzés Bakony-csoport 4. forduló.
2009. szeptember 6. Vezette: Kocsis Ri-
chárd (Nagy Gábor, Fülöp Zoltán).
Szombathely: Szép – Szvoboda, Lengyel,
Nagy B., Tar – Kalász (Szakály 46. p.),
KOVÁCS I., Iszlai – SKRIBA, Simon, Rácz
(Gyurján 46. p.) Edzô: Máté Csaba.

Celldömölk: TÓTH J. – Kovács K., Borsos,
GYÔRVÁRI, Györkös – Szilágyi, BABICS,
SÜLE, Kocsis T. (Baranyai 77. p.) –  Németh
J., Gaál (ifj. Csákvári 60. p.). Edzô: Csákvá-
ri Zsolt.
Góllövôk: Iszlai (11-esbôl 49. p.), Skriba
(86. p.), illetve Lengyel (öngól 45. p.). 
Kiállítva: Kovács Krisztián (55. p.).

Továbbra sem állt a szerencse fiatal csapa-
tunk mellé, hiszen mindkét meccsen a dön-
tetlen állás az utolsó percekben billent át
soros ellenfelünk javára. Továbbra sem kár-
hoztathatjuk viszont a sorsot emiatt, mert
soros ellenfeleink sajnos nem érdemtele-
nül szerezték meg azt a bizonyos három
pontot. A Sopron egy Vargával jobb volt, a
zömmel a mezônyben zajló küzdelemben
támadó játékunk szinte semmi veszélyt
nem jelentett a vendégkapura, míg Varga
góljain kívül is többször megforgatta védel-
münket. A mérkôzés lefújását követôen
felszínre törtek az indulatok, a két csapat
játékosai már labda nélkül rohangáltak
egymás elôl és felé, nem biztos, hogy csak
azok, vagy egyáltalán azok kerültek kiállí-
tásra, akik megillették volna. A Rúgtunk is
meg nem is, kaptunk is meg nem is fôcím

a szombathelyi meccs történésein alapul.
Rúgtunk is gólt meg nem is, mert ugyan az
elsô félidôben megszereztük a vezetést, de
az egy Kocsis-féle hosszú bedobást követô
öngól-fejes volt. Aztán a sok visszajátszóval
jócskán megerôsített és a szünetben feltü-
zelt hazaiak gyorsan kiegyenlítettek egy
Kovács Krisztián-Skriba Máté bírkózást kö-
vetôen befújt 11-essel, majd igazi mezôny-
fölénybe kerültek akkor, amikor rutinosan
kiállíttatták egy visszarántás rájátszással a
második sárga lapját is ezzel begyûjtô vé-
dônket. Ekkor kezdôdött viszont Tóth Jenô
show mûsora, védte még a védhetetlent is.
Arról már ô sem tehetett, hogy a többedik
kapu elôtti kavarodásban Skriba lövését
úgy tisztázta, hogy a labda a partjelzô lel-
kes jelzése szerint már átment a gólvona-
lon. Szóval kaptunk is gólt meg nem is, de
a lényeg, hogy pontjaink száma nem gya-
rapodott e két fordulóban, így immáron a
bükiekkel együtt zárjuk a tabellát. A folyta-
tásban következô két meccs több esélyt
sejtet (szeptember 12., 17.00 hazai pályán
Sárvár, majd egy héttel késôbb Csesztre-
gen), de ehhez búcsúi hangulatban búcsút
kell inteni a gólképtelenségnek.

»DOTTO

MAGYAR KUPA: FOLYTASSA TAVASSZAL
Mindhárom celldömölki labdarúgócsapat érintve volt a Magyar Kupában az elmúlt hetekben annak követ-
keztében, hogy nemcsak a 2010-es kupadöntôhöz vezetô út fordulói tartanak még, hanem megkezdôd-
tek megyei szinten a 2011-es év selejtezôi is már. Így a CVSE az országos tábla második fordulójában játsz-
hatott Mosonmagyaróvárott, a megyei III. osztályban szereplô gárdák az Alsóság SE és az Izsákfa SE, túl-
jutva az elsô körön a megyei selejtezôkör második fordulójában hazai pályán fogadhatták ellenfeleiket,
nevezetesen az egyaránt megyei I. osztályban játszó Kemenesalját, illetve a Kemenesmagasit.
A CVSE nem volt szerencsés a sorsoláskor, mert a hasonlóan NB III-as MOTIM-ot kapta ellenfeléül, ráadá-
sul idegenben. A gól nélküli döntetlent követôen, a hosszabbítás elsô negyedórája sem hozott gólt, míg-
nem a 111. percben a hazaiak betaláltak Tóth Jenô kapujába. A krónikához hozzátartozik, hogy ekkor már
csak 10 emberrel játszott a Cell, Kocsis Tamást még a 90. percben kiállította a játékvezetô, aki ezt a mér-
kôzés hajrájában megtoldotta még két kiállítással Györkös Gábor és Kazári Ákos személyében. Nem min-
dennapi csata volt tehát a meccs, a Cellnek megvolt az esélye a továbblépésre, ahol az azóta megtartott
sorsolás szerint legyôzôje az NB I-es Gyôrt kapta ellenfeléül. Nem sok hiányzott a meglepetéshez Izsák-
fán, ugyanis a két osztállyal feljebb játszó Kemenesmagasi csak egy góllal, 2-1 arányban gyôzte le lelkes
vendéglátóit, és itt ugye érvényesült volna az, hogy döntetlen esetén az Izsákfa a továbbjutó. Nem lett
ilyen szoros mérkôzés az Alsóság meccse, ahol érvényesült az osztálykülönbség, a Kemenesalja 7-1 arány-
ban nyert. A Celldömölk vesztes meccsét követôen visszakerült a megyei selejtezôkörbe, ahol a harma-
dik fordulóban szeptember 2-án idegenben egy öngóllal gyôzte le az Acsád-Meszlen megyei III. osztályú
csapatát, így tavasszal folytathatja kupamenetelését immáron 2011 jegyében. 

AZ AMATÔRÖK IS MEGKEZDTÉK
A VulkánSport Egyesület szervezésében út-
jára indult a labda a Városi Kispályás Öreg-
fiúk Labdarúgó Bajnokságban. A mérkôzé-
sekre ezúttal is a ligeti mûfüves pályán ke-
rül sor kedd délutánonként augusztus
25-étôl 10 héten keresztül. Az 5+1 fôs csa-
patokban 1975. január 1-e elôtt születet-
tek nevezhetôk azzal a könnyítéssel, hogy
minden csapatban bevethetô két 1977. ja-
nuár 1-e elôtt született játékos is. A tor-
na fôvédnöke Fehér László polgármester,
támogatója pedig Márton Tivadar egyéni
vállakozó. Ebben az évben hat csapat ne-
vezett a kupáért folyó versengésbe: Gödör
SE Szergény, Merse Amigo, Szalai Szaki,
Demi-Kalap, Benkô Fürdôszobaszalon és az
Áramütöttek. Két fordulót követôen a
szergényi együttes áll az elsô helyen.

»DOTTO
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H I R D E T M É N Y
Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen
értékesíteni kívánja a tulajdonában lévô Celldömölk
Izsákfa u. 39. sz. alatti alábbi két ingatlanát a társasház
tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulajdoni há-
nyaddal együtt:
1. sz. lakás 75 m2 nagyságú, kikiáltási ára: 1.800.000 Ft.
2. sz. lakás 35 m2 nagyságú, kikiáltási ára: 840.000 Ft.
Licitlépcsô mértéke: 100.000 Ft.
Licit idôpontja: 2009. szeptember 21., hétfô 10 óra.
Licit helye: Polgármesteri Hivatal Celldömölk emeleti ta-
nácskozóterme.
Az ingatlan megtekinthetô: telefonon történô elôzetes
egyeztetés alapján munkanapokon 8–16 óráig.
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés megkezdé-
se elôtt készpénzben 100.000 Ft-ot letéti díjként a pol-
gármesteri hivatal pénztárába befizet.
A letéti díj a vevô által fizetendô vételárba beszámít, a
többi résztvevô számára az árverés befejezése után
visszafizetésre kerül. Az ingatlan tulajdonjogát a liciten
résztvevôk közül az szerzi meg, aki a legmagasabb össze-
gû vételár egy öszszegben való megfizetésére tesz aján-
latot. Az ajánlattevô az árverésen köteles bemutatni sze-
mélyi igazolványát, illetve egyéni vállalkozói igazolvá-
nyát, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi
hiteles cégkivonatot. Az árverés nyertesének feladata és
költsége az adás-vételi szerzôdés elkészíttetése legké-
sôbb a licit idôpontját követô 15 napon belül. A vételár
kifizetése a szerzôdés megkötését követô 15 napon belül
esedékes, ellenkezô esetben a befizetett letéti díjat elve-
szíti, és a licit eredménytelennek minôsül.
További felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyonke-
zelôjénél, illetve a 95/525-813-as telefonon kapható. 

H I R D E T M É N Y
Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja 
a tulajdonában lévô alábbi ingatlanait:
• Celldömölk, Zalka u. 56. I/3. szám alatti 75 m2 nagyságú,

2+2 félszobás társasházi öröklakás és 16 m2 nagyságú ga-
rázs a társasház tulajdonában álló épületrészekkel és esz-
mei tulajdoni hányaddal együtt. A lakás eladási ára:
12.000.000 Ft. A garázs eladási ára: 1.520.000 Ft.

• Celldömölk, Temesvár u. 8. szám alatti, 1156 m2 nagyságú
volt Mentôállomás ingatlana. Eladási ár: 14.500.000 Ft.

• Celldömölk, Vasvári Pál u. 6/a. szám alatti 19 m2 nagysá-
gú garázs. Eladási ár: 1.710.000 Ft.

• Celldömölk Sági u. 111. fsz. 2. sz. alatti 59 m2 nagyságú,
egyéb épület megnevezésû, korábban a posta által hasz-
nált épületrészt, a társasház tulajdonában álló épületré-
szekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt. Eladási ára:
7.375.000 Ft.

Az ingatlanok megtekinthetôek: telefonon történô elôze-
tes egyeztetés alapján munkanapokon 8–16 óráig.
További felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyonkeze-
lôjénél a 95/525-813-as telefonon kapható.

F E L H Í V Á S
Ôsszel megyénkbe látogat prof. dr. Szabó Máté, az állampolgá-
ri jogok országgyûlési biztosa. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy
valamely hatóság illetve közszolgáltatást végzô szerv alapve-
tô állampolgári jogaikkal összefüggésben visszásságot, sérelmet
okozott Önöknek, kérhetik az országgyûlési biztos segítségét.
2009. szeptember 1-jétôl 30-ig Celldömölk Város Polgármeste-
ri Hivatalában (Szentháromság tér 1.) panaszláda áll rendelke-
zésre, hogy abba dobják be leveleiket, lehetôleg csatolva a pa-
nasszal kapcsolatos iratok fénymásolatait. Kérelmüket a biztos
kivizsgálja, illetve továbbítja az illetékes hatóságnak.
Hatáskör hiányában az országgyûlési biztos nem tud segít-
ségükre lenni akkor, ha:
• az ügyben nem merítették ki a rendelkezésre álló köz-

igazgatási jogorvoslati lehetôségeket,
• az ügy 1989. október 23-a elôtt indult, 
• jogerôs határozatát egy évnél régebben hozta meg a hatóság,
• az ügy elbírálása ügyészi és bírói hatáskörbe tartozik.
Beadványukat 2009. szeptember 30-ig postán is elküldhe-
tik az Országgyûlési Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Ná-
dor u. 22.), vagy e-amilben is továbbíthatják a pa-
nasz@obh.hu címre.

É R T E S Í T É S
A Magyar Rákellenes Liga Celldömölki Alapszervezetének
következô összejövetele szeptember 29-én (kedden) 17
órakor kerül megrendezésre. Cím: Celldömölk, Népjóléti
Szolgálat, Szalóky S. u. 3.

VULKÁN
GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ

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

Tanítási idôszakban is változatlan nyitva tartással várjuk 
a pihenni, gyógyulni és kikapcsolódni vágyókat!

AROMA- ÉS FÉNYTERÁPIA

T Ö L T Ô D J Ö N  F E L  A  V U L K Á N  E R E J É V E L !

• Pezsgô- és kádfürdôk

• Frissítô masszázsok

• Sódézsa-fürdô

• Gôzkabin

• Infra és finn szaunák

• Aroma- és fényterápia kabinok

VEGYE IGÉNYBE FOLYAMATOSAN BÔVÜLÔ 
WELLNESS SZOLGÁLTATÁSAINKAT:

Szeptember 24-ig minden 
finn szauna jegyet váltó vendégünk
PÓTJEGY NÉLKÜL 20 PERCIG
HASZNÁLHATJA AZ AROMA-KABINT!

Választható illatok:
borsmenta, citrom és eukaliptusz.

Szeptember 24-ig minden 
finn szauna jegyet váltó vendégünk
PÓTJEGY NÉLKÜL 20 PERCIG
HASZNÁLHATJA AZ AROMA-KABINT!

Választható illatok:
borsmenta, citrom és eukaliptusz.

» APRÓHIRDETÉS

Celldömölk központjában 2 szobás, erkélyes,megkímélt ál-
lapotú lakás eladó. Irányár: 5 millió 800 ezer Ft. Tel.:
06/70/238-3701.
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Rezgônyárfa
É T T E R E M

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!

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGTISZTELTEK BENNÜNKET MEGRENDELÉSEIKKEL!

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

Szárnyas ételek • • • • • • Kis adag Nagy adag

Rántott csirkemell 425 Ft 850 Ft
Csirkemell gordonbleu burgonyával 420 Ft 840 Ft
Kijevi csirkemell gombóc rizzsel 400 Ft 800 Ft
Sajtos pulykamell rizzsel 420 Ft 840 Ft
Sonkás pulykamell 420 Ft 840 Ft
Rántott pulykamell filé burgonyával 420 Ft 840 Ft
Párizsi pulykamell filé rizzsel 425 Ft 850 Ft
Sajtos pulykamell brokkolival rizzsel 420 Ft 840 Ft
Gombás sajttal töltött pulykamell rizzsel 420 Ft 840 Ft
Gesztenyével töltött pulykamell rizzsel 420 Ft 840 Ft
Kijevi pulykamell rizzsel 420 Ft 840 Ft
Brokkolis pulykamell rizzsel 420 Ft 840 Ft
Pulykasaslik burgonyával 380 Ft 760 Ft
Almás-diós-sajtos csirkegordon rizzsel áfonyaízzel 430 Ft 860 Ft

Halételek • • • • • • Kis adag Nagy adag
Cápaszelet rántva 450 Ft 900 Ft
Fogas rántva 420 Ft 840 Ft
Ponty rántva 420 Ft 840 Ft
Rántott tonhal filé tartármártás 400 Ft 800 Ft
Lazac olaszosan 420 Ft 840 Ft
Heck hal rántva 420 Ft 840 Ft
Lazac rántva 450 Ft 900 Ft
Lazac roston 450 Ft 900 Ft
Vöröslazac rántva 450 Ft 900 Ft
Vöröslazac roston 450 Ft 900 Ft
Harcsa szelet rántva 420 Ft 840 Ft
Békacomb rántva 430 Ft 860 Ft
Rákolló rántva 420 Ft 840 Ft
Tintahal karikák rántva 420 Ft 840 Ft
Sajttal töltött lazacfilé 450 Ft 900 Ft
Mustáros szósszal töltött lazacfilé 450 Ft 900 Ft

Ételkülönlegességek • • • • • • Kis adag Nagy adag
Krokodil 1.300 Ft 2.600 Ft
Kenguru 650 Ft 1.300 Ft
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Celldömölk központjában 

az Átrium Házban igényesen 

kialakított 36 m2-es üzlethelyiség 
ár alatt KIADÓ!

Fodrászatnak, természetgyógyásznak,
kozmetikusnak, 

rendelônek is alkalmas kialakítással!

Tel.: 06 20/912-0796

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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