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TANKOLJON MINDIG
OLCSÓBBAN!

A Celldömölk, Kossuth u. 16. sz.
(Kontyos udvar) alatt épülô
11 lakást, 1 irodát és 5 üzletet
tartalmazó társasházban
lakások eladók.

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

A Celldömölk, Sági u. 43. sz. alatt
garázsok még eladók.
•
•
•
•

Lakások: 34 m2 – 67 m2
Lakásárak: 8.416.685 – 16.990.731 Ft

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

2009-ben is szeretettel állunk minden gépjármûtulajdonos rendelkezésére, gépjármûveik
kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!
Érdeklôdni: 95/422-493, 70/317-4194
További részletek a www.kiniczky.hu honlapon
az Aktuális menüpont alatt

Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai.
Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

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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Felszökkent a víz
SZOBORALAKKAL KIEGÉSZÍTETT DÍSZKUTAT AVATTAK
2009. szeptember 26-án Kiss Péter társadalompolitikai miniszter, Kovács Ferenc országgyûlési képviselô, Vas Megye Közgyûlésének elnöke, Szabó Lajos országgyûlési képviselô és Fehér László, Celldömölk
Város polgármestere felavatták a szoboralakkal kiegészített díszkutat, melyet Illés
Erika tervezett. A szökôkút építészeti és környezeti terveit Karáth Péter és Varga Veronika építészek készítették. A szökôkutas
szoborkompozíció témája Koptik Odó Benedek-rendi apát legendája, aki a hegy lábánál megpihent, mikor hátizsákjában hozta
a Szûzanya-szobrot Celldömölkre.
Kiss Péter avató beszédében örömmel
üdvözölte a városban elhelyezett új köztéri alkotást, mely tartalmában is szerves egységet alkot a kegytemplommal,
és a Mária-szoborral. Reményét fejezte
ki aziránt, hogy a cellieknek és az ide látogatóknak egy kedves találkozó helye
lesz a jövôben. Elmondta, tudomása
szerint a képviselô-testület ezt a kormányzati támogatásként nyújtott négymillió forintot kiegészítette tízmillió forintra, ezáltal méltó mûalkotás születhe-

Koptik Odó
(1692–1755)
Mûködését Máriacellben kezdte meg.
Megírta a kegyhely történetét, s a
kegyszoborról másolatot készített magának. Salzburgban nevelôintézetet létesített, ezért a pannonhalmi fôapát a
dömölki apát címet adományozta Koptik
Odónak. A címbôl hivatás lett. 1731-ben
Magyarországra jött, s a törökdúlás után
tönkrement ország és nép testi-lelki szük-

és dolgozóinak, a Kemenesvíz Kft.-nek a
gyors és pontos munkát.
Ezután Nagy Péter plébános emlékezett
meg Koptik Odó apátról, akit második Gellértnek nevezett, hiszen ô építette fel elôször 1739-ben az Anna-kápolnát, majd
1747-48-ban a kegytemplomot. Nagy
Péter ezután megszentelte az új mûalkotást, majd Rác Dénes evangélikus és
Németh Tamás református lelkészek is
megáldották azt.

tett. Az így kialakult tér elôrevetíti, hogy
milyen is lesz a belváros a nagyrekonstrukció után.
Fehér László polgármester beszédében
kiemelte: „Éltetô elemünk, a víz az öt
anyagi elem közül az örök mozgást, a vál»LA
tozást szimbolizálja. Celldömölk központjának új
dísze is a változásról szól.”
Ezután felidézte Koptik
Odó alakját, majd a városközpont megvalósult és
jövôbeni megújításáról
beszélt. Megköszönte Kiss
Péter miniszternek a
négymillió forintos támogatást, és az öt évvel
ezelôtti, a kegytemplom
rekonstrukcióját szolgáló
25 millió forintos kormányzati támogatást. Köszönetét fejezte ki továbbá a munkálatokat végzôknek: Illés Erikának,
Karáth Péternek, a Városgondnokság vezetôjének kiss péter miniszter és fehér lászló polgármester leleplezik a szobrot
sége láttán elhatározta, hogy apátságát új
életre kelti, és a magyar ifjúság részére nevelôintézetet létesített. Apátsága területén kis kápolnát épített a máriacelli Szûzanya képmásának, melynek a Jó szerencsérôl nevezett Szûz Mária titulust adta, s
mellé remetelakot épített magának. A feljegyzések szerint a Szent Szûz szobra ekkor tette az elsô csodát. 1745-ben, amikor egyházi engedéllyel a kegyszobrot oltárra helyezték, több mint 20 ezer zarándok fordult meg a kegyhelyen, és több
csodálatos gyógyulás és megtérés történt.
1747–48: fölépült a mai tágas kegy-

templom, a máriacelli templom mása. Közepén áll a tornyos (alapítójáról, Erdôdy
György országbíróról elnevezett) Erdôdykegykápolna, benne a kegyoltár, melyet
az alapító hitvese, Esterházy Terézia emeltetett, rajta a kegyszobor. Koptik Odó kérésére XIV. Benedek pápa a celldömölki zarándokok részére 1745-ben teljes búcsút
engedélyezett.
Sajghó Benedek fôapáttal támadt vitája
miatt Mária Terézia a kismáriacelli szerzetest a göttweigi bencés kolostorba számûzte, ahol 1755-ben halt meg.
(A MAGYAR KATOLIKUS LEXIKON ALAPJÁN)

Október 6. után…
Mindig utána vagyunk. Akkor gondolkodunk
jól, ha ez az utánérzés a követés igényével
is társul. Albert Camus ’56-ról írta a segíteni nem hajlandó „mûvelt nyugat” lelkiismereteként, hogy „nehéz nekünk arra méltónak lennünk”. Azt hiszem, nekünk is. Pedig
most lenne rá nagy szükség. Akkor is, ha a
bel- és külpolitika botrányoktól hangos, ha
plafonig, égig freccsen a felvert sár – mint
a golyó által kivégzett vértanúk vére… Most
kellene elcsendesedni, és a hétköznapok
kulturált magatartásával tisztelegni.

És mértékletesnek lenni. Mert – sokakkal ellentétben – ôk nem mentették az irhájukat.
Nem anyagi boldogulásukra, és arra gondoltak, miként jöhetnének ki még jobban
a vert, de nem vesztes helyzetbôl. Nem gondoltak erre, csak egyszerûen meghaltak. És
volt bennük méltóság. Nehéz nekünk most
erre az örökségre méltónak lenni. De mégis
meg kellene próbálnunk!
Nagykanizsa egyik eldugott kis terén szép
szoborcsoportot találtam, mikor családommal arra jártunk. Íme, ez látható a képen.

Rózsák illatoztak a július végi délutánon, a
diófa védôn föléjük hajolt, galambok csipegettek a földön. Béke volt.
»RL
3
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Orvosi rendelôk ideiglenes áthelyezése
2009. szeptember 24-én ülésezett Celldömölk Város Képviselô-testülete. Egyik
fô napirendi pont az önkormányzat által
kinevezett biztos tájékoztatója a Kemenesaljai Egyesített Kórház gazdálkodásának vizsgálatáról. Fodor Péter Pál önkormányzati biztos beszámolt arról, május
óta milyen intézkedéseket hajtott végre
a tapasztalt hiányosságok területén,
ezáltal az összes adósságállományt
mintegy 140 millió forinttal csökkentve.
A továbbiakban elmondta aggályait azzal kapcsolatban, hogy az új finanszírozási rendszer, az ún. bázisfinanszírozás
nem szolgál kedvezôen az adósságállomány csökkentésére.
A képviselô-testület 2009 júniusában már
döntött a Városi Általános Iskola alsó tagozatos épülete körüli rekonstrukciós prog-

ram elôkészítésérôl, mely pályázat elôkészítése folyamatban van. Ennek egyik
eleme a buszöblök kialakítása a Széchenyi
utca két oldalán: jelenleg ugyanis megoldatlan, sokszor balesetveszélyes közlekedési helyzeteket idéz elô az iskolabusz-közlekedés. Ezt kívánják a döntéshozók minél
korábban megoldani. A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság támogatta a megoldást, miszerint
a Széchenyi utca két oldalán alakítsanak ki
buszöblöket. Ezzel a megoldással valószínûleg a gyalogátkelô-helyet kellene máshová helyezni, de biztonságosabbá válna
a közlekedés.
A Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében 90%-os mértékû, mintegy 40
millió forint összegû támogatásban részesült az Ady Endre utcai háziorvosi és gyer-

mekorvosi rendelôk felújítását szolgáló pályázat. A beruházás megvalósítására a
támogatási szerzôdés szerint 2009. szeptember 1-tôl 2010. december 31-ig van lehetôség. A felújítás ideje alatt a fent nevezett orvosi rendelôket ideiglenesen át
kell helyezni. Döntött a képviselô-testület
arról, hogy az épületfelújítás idejére ideiglenesen a két gyermekorvosi rendelô a Kossuth utcai Szakrendelô (Kossuth L. u. 5.)
épületének földszinti két helyiségében, a
felnôtt háziorvosi rendelô a Hunyadi u. 2.
sz. alatti orvosi rendelôben mûködjön.
2009. október 1-jén a város képviselô-testülete rendkívüli ülést tartott, melyen
döntöttek a Kemenesaljai Egyesített Kórház igazgatójának személyét illetôen (részletesen ld: lenn).
»LOSONCZ ANDREA

Új igazgató a kórház élén
2009. október 1-jén Celldömölk Város
képviselô-testülete hat pályázó közül
dr. Farkas Péter Imre szülész-nôgyógyászt választotta a Kemenesaljai Egyesített Kórház igazgatói posztjára. Ebbôl az
alkalomból kérdeztük az új igazgatót,
mindenek elôtt arról, mióta és hol
parktizál(t), milyen tervei vannak az intézménnyel kapcsolatban:
– Dr. Farkas Péter vagyok, szülész-nôgyógyász szakorvos, 26 éve dolgozom
orvosként, ebbôl 10 évet a Markusovszky
kórház szülészet-nôgyógyászati osztályán
töltöttem, majd 1992-ben fôállású magánorvos lettem. 1993-tól állok kapcsolatban a Kemenesaljai Egyesített Kórház szülészet-nôgyógyászati osztályával. Ismerem az intézmény nehéz helyzetét, tudom,
hogy a 90-es évek közepétôl a bezárás veszélye lebeg a kórház felett. Az elmúlt 16
évben folyamatosan tapasztaltam ezeket
a problémákat: elôször az orvoshiánnyal való küszködést, majd a finanszírozási gondokat. A kórház menedzsmentje nagyon
sokszor próbálkozott úrrá lenni rajtuk: létszámleépítéssel, átszervezéssel. Ennek ellenére jelentôs adósságállomány halmozódott fel, ami egy olyan helyzetet teremtett, hogy válságmenedzselést kellett végrehajtani. Májustól önkormányzati biztost
nevezett ki az önkormányzat a kórház élére, aki nagyon kemény munkával elkezdte azokat a folyamatokat, amivel stabilizálható lesz a kórház mûködése. Az adósságállomány ugyan jelentôsen csökent, de
még mindig akad néhány bizonytalansági tényezô: sajnos nem ismerjük pontosan,
4

dr. farkas péter imre, a kórház új igazgatója

hogy milyen finanszírozás lesz októbertôl,
nem tudjuk, az a bizonyos 4,5 milliárd forint, amirôl napi szinten hallani lehet, hogyan lesz elosztva a kórházak között. Novembertôl újra teljesítmény volumenkorlát lesz. Ez azt jelenti, hogy nem dolgozhatunk annyit, amennyit szeretnénk, mert
a biztosító nem fogja kifizetni, és nem tudjuk, januártól milyen finanszírozás várható. Megpróbálunk rugalmasan alkalmazkodni a körülményekhez. Igyekszünk a lakosságot folyamatosan tájékoztatni a változásokról, hiszen nagyok az elvárások, és
ha ezeket nem mindig tudjuk teljesíteni,
akkor mindenkinek tisztában kell lennie az-

zal, hogy ez nem azért van,
mert nem szeretnénk eleget
tenni ezeknek, hanem a
fennálló körülményekhez alkalmazkodni kell.
» Milyen indíttatásból vállalta ezt a könnyûnek egyáltalán
nem mondható feladatot?
– Természetesen nagy kihívást
jelent számomra. Szeretném a
lakosságot a továbbiakban is
korrekt módon tájékoztatni az
aktuális állapotokról, hiszen ha
azt szeretnénk, hogy Celldömölk és Kemenesalja lakossága
magáénak érezze az intézményt, bízzon abban, hogy itt
megkapja azt az egészségügyi
ellátást, amit szeretne, úgy vélem, az embereknek ismerniük
kell, hogy milyen gondjaink
vannak, milyen megoldásokkal
próbálkozunk, és ha esetleg szokatlan, és
népszerûtlenebb intézkedést kell végrehajtanunk, azt is megértsék ezáltal. Mondok egy
példát: mindenki a váró listáktól tart és fél,
itt ezzel még nem kellett szembesülnie a lakosságnak, de abban az esetben, ha a finanszírozási feltételek ezt nem teszik lehetôvé,
sajnos még az is elképzelhetô, hogy bizonyos
halasztható beavatkozások szempontjából
még váró listát is be kell állítanunk, de ezt
csak a legvégsô esetben tesszük. A sürgôs
esetek mindenképpen azonnal ellátásra kerülnek, a finanszírozás mikéntje ebben az
esetben nem játszik szerepet.
»LA
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Az aradi vértanúkra emlékeztek
Október 5-én, a nemzeti gyásznap elôestéjén
Katona Tamás tartott ünnepi beszédet a
Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett
dombormûvek elôtt, és emlékezett meg az
aradi vértanúkról. Szólt az elsô felelôs magyar
kormányról, amelynek tagjai voltak Széchenyi
István, Deák Ferenc, Eötvös József is – ezt a
kormányt vezette Batthyány Lajos, az elsô
magyar miniszterelnök, akinek az a sors
adatott, hogy vértanúhalált haljon. Utolsó
szavai: „Gyerünk, vadászok! Éljen a haza!”
Batthyány igazságtalanul halt meg, hiszen belsô
meggyôzôdésbôl vezette az országot, jó gazda

módjára. Meg is jegyezte: „Én a magam útját
jártam, a becsület útját.” Katona Tamás ezután
megemlékezett azokról, akik nem engedték,
hogy jeltelen sírba temessék, nekik köszönhetô,
hogy 1870-ben méltó módon is eltemethették,
s 200 ezren kísérték utolsó útjára.
Az ünnepi beszédet követôen Varga Diána a
kort idézô népdalokat énekelt, majd
Celldömölk Város Önkormányzata, a FideszMPSZ, a KMKK, a Kemenesaljai Baráti Kör és
Honismereti Munkaközösség tagjai helyezték
el az emlékezés koszorúit.
»LA

Nem csak a húszéveseké a világ…
„Száguldva vágtat, rohan az idô,
Sorra váltják egymást föl a hetek,
Minden nyár gyorsabb, mint az elôzô,
Az idônek nem mondhatsz »állj meg«-et”
(Zsoldos Imre)
1991-ben az ENSZ Közgyûlésének határozata október elsô napját az Idôsek Világnapjának nyilvánította. Azóta minden esztendôben egyre gazdagodó hagyomány, hogy
megemlékezünk társadalmunk idôs tagjairól, és ajándékokkal kedveskedünk nekik.
Lerójuk, ha csak jelképesen is hálánkat, tiszteletünket irántuk, akik az életük nagy részét már maguk mögött hagyták és
megalapozták nemzedékünk jövôjét.
Elôzô lapszámunkban olvasóink az ôszi
hangulat leküzdéséhez erôt meríthettek a
szépkorúak derûjébôl, nyugalmából. Most
szintén az idôsekhez fordulunk egy más aspektusból, október elseje alkalmából.

A Népjóléti Szolgálat munkatársai kisebb ünnepség keretében játékos vetélkedôt szerveztek az intézmény idôs tagjai számára,
hogy együtt emlékezzenek e világszerte ünnepelt nevezetes napra. Ennek jegyében a
délután folyamán az otthon lakói hasznos,
érdekes, és nem utolsó sorban szórakoztató programokon vehettek részt. A programokat Fiderné Szakál Éva, az intézmény fônôvére, valamint Horváth Lászlóné foglalkozásszervezô együttesen állították össze.
A délutáni rendezvénynek az idôjárás is kedvezett, így a szabadban szervezhették
meg a vetélkedôt az idôs emberek számára, akik lufit fújtak, labdát dobáltak, memória-játékokat játszottak és egyéb csoportos
illetve egyéni feladatokban mérhették
össze erejüket. A versenyben az intézmény
dolgozói segítették az idôsek csapatmunkáját, akik kellô aktivitással vettek részt a
feladatok megoldásában. A legügyesebb já-

mindenki önfeledten szórakozott az idôsek napján

tékosok az ajándék mellé oklevelet kaptak
a szervezôktôl. A vetélkedô nagyon jó
hangulatban, zenehallgatással és közös
énekléssel zárult, majd az ünnepeltek gulyásleves és pogácsa mellett folytatták a beszélgetést.
»VAJDA ZSUZSA

A környezettudatos magatartás erôsítése
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv égisze alatt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezeti és Energia Operatív Programja, valamint az Európa Szolgáltató
Közhasznú Non-profit Kft. szervezésében
országos roadshow indult a környezettudatosság és a tudatos környezeti magatartásra nevelés népszerûsítésére
szeptember közepén. A mintegy negyven települést érintô roadshow egyik állomása Celldömölk volt. A szeptember
22-i rendezvény sajtótájékoztatóval vette kezdetét, melyen elsôként Fehér
László polgármester szólt a környezetvédelem célját szolgáló TIG-telep lebontá-

sáról, és a Ság hegyen kialakítandó Vulkán Parkról. Tóth Ákos, az Európa Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. külsôs
munkatársa a programról szólva elmondta, hogy a keretében elhangzó
elôadások helyi, térségi szinten próbálnak segítséget nyújtani a környezetvédelem és fenntarthatóság gyakorlatban
történô alkalmazásához helyi döntéshozók és pedagógusok számára.
Gyöngyössy Péter, a Kerekerdô Alapítvány elnöke a fenntartható fejlôdést
emelte ki, amelyhez neveléssel, oktatással és szemléletformálással lehet közelebb jutni.

A program elôadásokkal folytatódott, melyek küldetése volt, hogy a résztvevô helyi döntéshozók és pedagógusok képessé váljanak a fenntarthatóság elméletének biztonságos megfogalmazására,
képviseletére, módszertanának alkalmazására és továbbadására. A tudományos és gyakorlati vonatkozások
megismerése után csoportmunka adott
lehetôséget a jelenlevôknek a szemléltetésre, modellezésre, a lehetséges tennivalók szimulálására, gyakorlására, valamint interaktív feladatokra.
»REINER ANITA
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Indul az ÚMVP IV. tengelye
DÖNTÉSEK A HELYBEN MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEKRÔL
Október 1. és 31. között várja a LEADER közösség munkaszervezete azon pályázatokat,
melyek a térség jellemvonásaihoz, igényeihez és a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához
(HVS) igazodnak – mondta el Németh Rudolfné, az Egyesület munkaszervezetének
vezetôje. Az egy éve fennálló munkaszervezetnek októbertôl jelentôsen megnô a
feladatköre, a IV. tengelyes pályázatoknál
a szubszidiaritás elve lesz az irányadó:
helyben fog döntés születni a helyi fejlesztésekrôl.
A Sághegy LEADER Egyesület tervezési területén a kiírások a következô célterületek
köré csoportosulnak: a közösségi célú fejlesztéseken belül a sportolási feltételek javítása, a képzés témakörén belül a képzések szervezése és azok oktatási feltételeinek javítása, a közösségi célú fejlesztés témakörében a közbiztonság és tûzvédelem
fejlesztése, a térségek közötti és nemzetközi együttmûködése kapcsán a közösségek közötti együttmûködés támogatása, a
rendezvények közül a rendezvényszervezés és térségi kapcsolatok fejlesztése lesz
támogatott.
A pályázatok mindenki számára hozzáférhetôek (sárvár-celldömölki kistérség 58
települése), akik a tervezési terület településein élnek és dolgoznak, így a helyi önkormányzatok, a civil szervezetek, az egyházak, mikro- és kisvállalkozások, bizonyos kiírások esetében akár magánszemélyek is nyújthatnak be pályázatot, ám
ehhez néhány alapvetô feltételnek mindenképpen meg kell felelnie a pályázónak –
folytatta a munkaszervezet-vezetô.
Az egyesület tagjai elektronikus úton már
megkapták a bôvebb tájékoztatót a rendelet megjelenésekor, de minden érdeklôdôt
szívesen fogadunk, akár telefonon, akár személyesen keres fel minket. Az egyesület
honlapjára (www.saghegyleader.hu) ellá-

helyben születnek döntések a helyi fejleztésekrôl

togatók egy helyen megtalálhatnak minden
kapcsolódó anyagot, a jogszabályoktól a
részletes célterület ismertetéséig. Fontos
megemlíteni azt is, hogy a III. tengelyes pályázatokkal ellentétben, itt minden ügyintézést a munkaszervezet végez, a pályázatokat az illetékes munkaszervezet irodájába kell benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton.
A munkaszervezethez delegált feladatok jellegébôl adódóan a közeljövôben sor kerül
az egyesület két pályázati irodájának központi helyre való összevonására. Az iroda –
várhatóan október közepétôl - Sárváron, a
Batthyány u. 34. szám alatt fogadja az ügyfeleket, az ügyfélfogadási idôrôl és az új elérhetôségekrôl szintén a honlapon kaphatnak
tájékoztatást az érdeklôdôk.
A tervek szerint novemberben ismételten
kiírásra kerülnek az ÚMVP III. tengelyének
intézkedései is, melyek a vidéki térségekben élôk életkörülményeinek, életminôsé-

gének és jövedelemviszonyainak javítását
szolgálják. A III. tengelyen belül négy intézkedéscsomag keretében adható majd be támogatási kérelem: Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása, Turisztikai tevékenységek ösztönzése,
Falumegújítás és -fejlesztés, és Vidéki
örökségmegôrzés jogcímekre.
Az elôzô pályázati kör eredményei e hónapban megszületnek az elôzetes támogatási rangsorok visszaérkezése után, az
egyesület elnökségének döntését követôen. A pályázók az MVH-tól kézhez kapják a határozatokat, a nyertesek elkezdhetik megvalósítani a beruházásaikat.
Azokat, akik az elsô körben nem kaptak támogatást arra biztatom, hogy novemberben ismételten adják be pályázataikat, és
próbálkozzanak újra – fejezte be a munkaszervezet-vezetô.
»CSÁGOLY SZILVIA

Szakmai képzés – projektmenedzsment és közbeszerzés
A Sághegy Leader Egyesület térítésmentes
szakmai képzéssorozatának harmadik
elôadássorozatára 2009. szeptember 18-án
és 19-én került sor Kemeneskápolnán, a
nemrégiben átadott ifjúsági táborban.
A kétnapos képzés elsô napján egy adott tematika szerint haladva elsôként a projektmenedzsmenttel ismerkedett meg a hallgatóság, Gerháth Györgyi (senior üzleti
tréner, pedagógus, pályázati szakértô)
elôadásában. A rövid szünetekkel és beszélgetésekkel tarkított elôadás alatt számos
6

már ismert, valamint sok új és hasznos információt hallhatak a résztvevôk. Megismerkedhettek a projektindítással, a kommunikációval, a projekt-elôrehaladással és kifizetési kérelmekkel, a projektzárással és a
fenntartási idôszak teendôivel. A délután folyamán szituációs gyakorlatokban hasznosíthatták a délelôtt elhangzottakat a résztvevôk. A képzés másnapján a sokak által bonyolultnak és átláthatatlannak tartott közbeszerzési eljárás volt a téma. A Sághegy
Leader Egyesület vezetôségének nem titkolt

célja az, hogy ezekkel a képzésekkel is minél több információt juttasson el a tervezési területén élôkhöz, akik ezáltal jobban
megismerhetik a pályázati rendszerek hátterét, egy pályázat elôzményét és a beadott
kérelmek életútját. A szakmai képzéssorozat utolsó két elôadására az elôzetes tervek
szerint októberben és novemberben kerül
majd sor, melyek témája a turisztika, a falusi vendéglátás, majd a településmarketing
témakörére épül.
»CSSZ
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» PORTRÉ

Jován Attila, a népmûvészet ifjú mestere
Nyáron nyerte el a Népmûvészet Ifjú Mestere címet a Kemenesszentmártonban élô
Jován János Attila fafaragó. A riport készítése során sokat megtudtam a fiatal mesterrôl és családjáról. Feleségével máig maguk sütik a kenyeret, készítik házi tejbôl a
sajtot, túrót, ahogy azt odahaza, Sepsiszentgyörgy mellett. Ha össze akarnám foglalni, hogy elsô pillanatra mit láttam Jován Attilában, akkor azt mondhatom: nyílt, ôszinte tekintet, fiatal kora ellenére letisztult értékrend és korát meghaladó tisztánlátás,
bölcsesség. Egyszerûen jó volt vele és feleségével beszélgetni.
» Kaphatnánk egy rövid bemutatkozást?
Biztosan sokan ismernek, de szerintem nem
elegen!
– Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön születtem, fôállásomat tekintve mozdonyvezetô
vagyok, mellékállásban fafaragással foglalkozom.
» Hát ez azért túl rövidre sikerült, ennél biztosan több érdekli az olvasókat! Hogyan,
és mikor kezdtél el faragni?
– Hobbi szinten kezdtem el a fafaragást, ami
úgy kezdôdött, hogy még otthon, Erdélyben
láttam egy idôsebb bácsit, aki kaput faragott. Kedvet kaptam hozzá, vásároltam vésôket, egyéb szerszámokat és így kezdtem
el elôször saját magam faragni. Utána
azért részt vettem különbözô székelykapufaragó táborokban, és ezekbôl merítve
szépen lassan fejlesztgettem magam, a tudásomat.
» Mikor települtél át Magyarországra?
– 1990 nyarán, mikor megkonfirmáltam,
azután döntöttek úgy a szüleim, hogy elhagyják a szülôföldet.
» Volt valami tudatosság abban, hogy
Kemenesszentmártont választottátok?
– Hát az úgy kezdôdött, hogy az anyai nagyanyám úgy jött férjhez ide, Izsákfára. Ô hívott minket, hogy öregségére ne legyen
egyedül.
» Te nagyon fiatal voltál, mikor átjöttél ide.
Hogy érezted, miként tudod folytatni a faragást itt, elszakadva a szülôföldedtôl?
– Igazából úgy, hogy én nem vettem át a
dunántúli tájegységre jellemzô stílust, hanem ragaszkodom az eredeti, háromszéki
motívumokhoz. Ragaszkodom a székely
elôzményekhez, és a népi bútorfaragást mûvelem.
» Minden mesternél, mûvésznél izgalmasak a kezdetek. Nálad mikor dôlt el, hogy
elkötelezed magad véglegesen a faragás
mellett?
– Azt hiszem, hogy a honvágy, a hazaszeretet hozta ki belôlem, ezt próbálom kifejezni.
» Akkor elmondható, hogy akkor lettél igazán elhivatott a háromszéki, az otthoni motívumok iránt, mikor eljöttél onnan?
– Igazából akkor, így van, ez az igazság.
» Mit faragsz legszívesebben?
– Legszívesebben a hagyományos háromszéki bútorokat, tálast, ládát, tükörkeretet
és így tovább.

» Egy korábbi riportban Németh Gyula, a
népmûvészet mestere azt mondta nekem, hogy azért farag ô is szívesen használati tárgyakat, mert azokon látszik, hogy
az emberek igazán örülnek neki, mikor kézbe veszik, használják ôket.
– Én is így gondolom. A régi egyszerû parasztemberek, fafaragók saját maguknak készítettek bútorokat, használati tárgyakat, és
ezeket minél szebben, a saját tájegységükre jellemzô motívumaikkal díszítették, kifaragták. Ezt követem én is a munkám során.
» Mik a jellemzô motívumok, amiket alkalmazol?
– A tulipán jellegzetes székelyföldi motívum.
Több jelentôsége van, hiszen nôi motívumként többféle módon ábrázolható. Megjeleníthet fiatal lányt, áldott állapotban lévô
nôt, és aggastyán nôt is. Jelentheti a kitárulkozást, a befogadást is, ha a másik oldalról nézzük. A másik jellemzô motívum a
szegfû, ami jellegzetesen férfi motívum. Általánosan jellemzô motívum az életfa,
amely vagy egy kancsóból, vagy csak úgy
lentrôl indul, és erre ráfaragjuk a már felsorolt motívumokat, a virágokat, amik
szinte kivétel nélkül fölfele, az ég fele ágaskodnak. Alkalmazzuk a rozettát is, de az életfa és a virágok azok, amik az alapmotívumot jelentik.
» Nagyon szép ez a szimbolika, ahogy kibontottad. De azért látok én itt a falon mást
is. Magyar koronás címert, Petôfi-portrét,
az elôszobában Kós Károly portréját. Ezek
kifejezetten dísztárgyak. Ilyeneket is faragsz?
– Ezek a sulykolók olyan ajándéktárgyak,
melyeket egy férfi ajándékozott egy nônek.
Ezeken is többféle motívum van. A szimmetrikus ábrázolás a legôsibb motívum, és utána jöttek a stilizált növényi ornamentikák,
melyek a mai napig fejlôdésben vannak.
» Mennyire tudod követni az otthoni, székelyföldi stílusváltozást innen, a Kemenesaljáról?
– Ezek változnak, de én azért az eredetit,
a hagyományost szeretem faragni. Ne legyen giccs, ezek olyan törvények, mint amilyen írott törvény a Biblia. Én is így ragaszkodom az ôsi motívumokhoz.
» Beszéljünk az elnyert címrôl. Régóta
volt már neked erre igényed?
– Hát az úgy van, hogy én csak faragtam,
faragtam. Aztán minden évben hazajá-

runk Erdélybe, és mindig – akár csak egy
néptáncos – gyûjtöm az anyagot, a motívumokat, hogyan csinálták a régi öregek. Ezt
próbálom követni, csinálni itthon. Aztán jött
a lehetôség, hogy lehet pályázni a címre,
és így jött, hogy öt darab székely faragott
bútorral pályáztam. Elvittem egy széket, egy
tulipános ládát, egy tükörkeretet, egy tálast
és egy törölközôtartót.
» Mit szólt a szûkebb környezeted, a kollégáid?
– A családom, a szüleim nagyon örültek, a
feleségem minden munkámban, elképzelésemben nagyon támogat. A kollégák gratuláltak. Bár azt hiszem, sokan nem is tudják
felfogni a cím jelentôségét, hogy milyen elismerés ennek a címnek az elnyerése.
» Ez nagy kötelezettséget is jelent, úgy gondolom...
– Így van, mert meg kell maradni olyan egyszerû embernek, mint elôtte, és ugyanúgy,
vagy még jobban kell tovább dolgozni.
» Ha már itt tartunk: min dolgozol most, mit
tervezel?
– Most a falunak készítek egy kopjafát március 15-ére. Aztán majd még kettôt, ami faluköszöntô lesz, rajta egy pajzsszerû táblával, amibe bele lesz faragva Kemenesszentmárton címere.
» Jól érzem, ebbôl az következik, hogy téged, titeket megbecsülnek, és betelepülôként is befogadott a falu? Miben nyilvánul
ez meg?
– Sok mindenben, csak egyet említek,
hogy a falu képviselô-testületének is tagjává választottak.
» Vannak olyan tárgyaid, elképzeléseid,
amit majd idôvel meg szeretnél csinálni?
– Lehetne sok mindent, hirdetôtáblát, haranglábat – az sincs a faluban – de idôvel saját magunknak is szeretnék egy székelykaput faragni.
»RL
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Testvérvárosi üdvözletek
Minden év szeptemberében a Szüreti Napok rendezvénysorozata alkalmából ellátogatnak hozzánk testvérvárosaink küldöttségei. Ideutazásuk azonban nem csak protokolláris jellegû. A települések vezetôinek – a kulturális programokon való részvétel mellett – alkalmuk nyílik egymás jobb megismerésére, gondolatcserére, problémáik megbeszélésére is. Az idén négy testvérvárosunkból három képviseltette magát. A települések vezetôi újságunk hasábjain köszöntik a celldömölkieket.
Ausztria

Olaszország

NEUDAU

SERRAMAZZONI

Dr. Wolfgang Dolesch 2006-tól vezeti a település életét, elôtte képviselôi majd alpolgármesteri tisztet töltött be. Neudau az
idén ünnepelte vásárvárossá avatásának
50. évfordulóját, mely alkalomból átnyúj-

A tôlünk legtávolabban fekvô, de festôi
szépségû környezetben található testvérvárosunkat Luigi Ralenti polgármester, képviselôtestületi tagok és a szüreti programokon
fellépô, nagy sikert arató mûvészek képviselték. Településeink közötti hivatalos kapcsolatfelvételre 1996-ban került sor. Az eltelt idôszakban fôleg a sport és a kultúra területén történtek cserelátogatások.
– Elôször mint képviselô találkoztam celldömölkiekkel. Akkor még nem is mertem remélni, hogy egyszer mint Serramazzoni vezetôje köszönthetem Önöket. A meghívásnak
nagyon örültünk, hiszen minden egyes alkalommal megtapasztalhatjuk a kitûnô magyar
vendéglátást. Az idén kicsit távolabb is eljutottunk, vendéglátóink segítségével volt
alkalmunk Magyarország természeti és kulturális értékeibôl ízelítôt kapni. Szeretnék gra-

totta Celldömölk Város polgármesterének
az ebbôl az alkalomból készült jubileumi
könyvet, melyben Celldömölk is szerepel.
– Mindenek elôtt szeretném a kedves
meghívást megköszönni, melynek jóvoltából a képviselôtestületünk több tagjával
együtt egy igazán kellemes napot tölthettünk el Önöknél. Elôször 1996-ban jártam
Celldömölkön, akkor még csak mint képviselô. Hihetetlen az a változás, amin a város ebben a 13 évben keresztülment. Fôleg az utóbbi évek változásai szembetûnôek. Véleményem szerint mindezek mozgató rugója Fehér László polgármester , aki
meghatározó egyénisége a település fejlôdésének. Ôt és mindenkit dicséret illet,
aki valamit is tett azért, hogy Celldömölk
gyarapodjon és fejlôdjön. További jó és
eredményes munkát kívánok kedves celldömölki barátainknak!
8

tulálni a város vezetésének, az önkormányzatnak és a celldömölki lakosoknak, hiszen
városuk szemmel láthatóan jelentôs mértékû
változáson ment át. Úgy tudom, ez a fejlôdés még nem zárult le, hiszen nemsokára
megépül az új városháza és elkezdik az iskola és a városközpont rekonstrukcióját is.
A már meglévô és a leendô új fejlesztésekhez kívánok sok szerencsét és örömet minden celldömölki lakosnak.

Románia

ERDÔSZENTGYÖRGY
Tar András 2000-ben lett a település
polgármestere, de már jóval azelôtt
részt vett Erdôszentgyörgy közügyeinek
intézésében.
– Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Celldömölk Város lakosait, egyben szeretném megköszönni a meghívást, melynek minden évben szívesen teszünk eleget. Bár a távolság településeink között

elég nagy, úgy érezzük, hogy hazajövünk, oda, ahol a magyar a magyart szeretettel fogadja. Öt fôs delegációval érkeztünk, s nagyon jól éreztük magunkat a színvonalas programokon. Már az ezelôtti
években is, de fôleg az idén nagy örömmel tapasztaltuk, hogy Celldömölk egyre
gyarapodik, minden egyes alkalommal
egyre szebb lesz. Sajnos ez Erdôszentgyörgyrôl nem mondható el, hiszen a
gazdasági világválság hatására le kellett állítanunk a megkezdett fejlesztéseinket.
Külön élmény volt számunkra a szobor és
a szökôkút átadásának ünnepsége.
A megújult fôtér így ismét egy szép színfolttal gazdagodott. Búcsúzóul azt kívánom,
hogy a celldömölkiek arcáról soha ne
tûnjön el a mosoly, legyenek mindig elégedettek s tudjanak annak örülni, amijük
van. Remélem, a következô alkalommal is
olyan kedves emberekkel fogok találkozni mint az elmúlt napokban.
»TAKÁCS M. TÜNDE
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» PROGRAMAJÁNLÓ
• Október 8–11. között (csütörtöktôl
vasárnapig) ingyenes beiratkozás a
Kresznerics Ferenc Könyvtárba minden
50 év feletti új olvasónak egy évi idôtartamra.
• 2009. október 10. (szombat) 19.00 óra
– Oli Peagen: AZ AJÁNDÉK GÉSA – vígjáték
két részben a Budapesti Körúti Színház mûvészeinek elôadásában.
• Október 11-én, a Könyves Vasárnapon
rendkívüli nyitva tartás 14 és 17 óra között, amikor a pult mögött a már nyugdíjas munkatársakkal is találkozhatnak az olvasók.
• 14 és 16 óra között dr. Ambrus Péter,
Az igazi Hofi, Az igazi kommandó és Az igazi testôrök címû sikerkönyvek celldömölki származású szerzôje dedikálja a helyszínen is megvásárolható köteteket.
• 2009. október 16. (péntek) 18.00 óra
– a L’ART POUR L’ART társulat elôadása.
Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár színházterme.

» MÛVELÔDÉS

JANUS-ARCÚ SZOBROK KIÁLLÍTÁSA
A Ság hegyi szüreti napok kétnapos rendezvénysorozata Kolop József szobrászmûvész
kiállításának megnyitójával vette kezdetét,
szeptember 25-én.
Elsôként Pálné Horváth Mária, a mûvelôdési központ igazgatója köszöntötte a rendezvényen megjelenteket, majd átadta a szót a
kiállítás megnyitójának, dr. Zsiray Ferencnek.
A Kemenesaljai Baráti Kör elnöke a szobrászmûvész, Kolop József életútját és alkotómunkásságát ismertetve elmondta: berobbanása
a mûvészetbe új stílust képvisel extravagáns,
figyelemfelkeltô alkotásaival. Olyan mûvész,
aki a 21. század mellett vissza mert nyúlni az
indiai, kínai, görög, római jellemvonásokhoz,
és a mai emberhez szólva újjá meri építeni
az antik dolgokat. Örömmel alkot, az anyag
fizikai hasznát megtölti tartalommal. Témáit
tekintve a vallással, filozófiával, történelemmel kapcsolatos dolgok ragadják meg gondolatvilágát. A mûvelôdési központ galériáján
kiállított mûvek között természetesen
mindegyikbôl található, ahogy a nem kevés
tehetséget, kézügyességet, és fantáziát követelô kétoldalú szobrokból is. Kolop József

TANÁRI HANGVERSENY A ZENE VILÁGNAPJÁN
Teltházas közönség elôtt mutatták be a zenei
világnap alkalmából rendezett tanári hangversenyüket az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény pedagógusai,
október 2-án.
A rendezvény kezdetén Bejczi Károly igazgató köszöntötte a zenekedvelô hallgatóságot,
és beszélt október elseje jelentôségérôl,
melyet 1975-ben Yehudi Menuhin hegedûmûvész kezdeményezésére emelt az UNESCO
Nemzetközi Tanácsa a zenei világnap rangjára. „Életünket keresztül-kasul szövi a zene,

a bölcsôtôl a sírig. Az ember legôsibb kifejezési formája, eszköze; ôsibb, mint a nyelv. Még
írni sem tudott az emberiség, amikor a hang
és a szó hatalmába kerítette. Ezért is vélekedett így Szabolcsi Bence: ,,A dal korlátlan hatalmat ad annak, aki ért hozzá”. Vagy, ahogy
Kodály Zoltán vallott a zenérôl: „Aki nem él
vele, lelki vérszegénységben él és hal. A zene nem magánosok kedvtelése, hanem lelki erôforrás, amelyet minden mûvelt nemzet
igyekszik közkinccsé tenni”. Lehet, hogy örök
talány marad, miként született meg a zene

már gyerekkorában szobrász akart lenni,
mint vallja: „agyaggal a kezemben születettem a világra”. Elsôsorban agyaggal dolgozik,
de bronzból, márványból is készít szobrot,
dombormûvet. Látványos alkotómunkájának pedig a kiállítás megnyitó közönsége is
részese lehetett, ugyanis röpke negyedóra
alatt némi agyag segítségével kész szobrot varázsolt eléjük a mûvész. A tárlatmegnyitót nótaszó is színesítette, hiszen a Lendváról érkezett Muravidéki Nótázók férfikórusa vidám
hangulatot varázsolva a szürethez illô dalcsokorral mûködött közre.
»R. ANITA

és az éneklés, de tény, hogy nagyon sivár lenne az élet nélkülük. A jó zene a lelket egekbe repítheti, vigasztalást nyújthat nehéz pillanatainkban, felfokozhatja öröm-érzetünket a kivételesen vidám percekben” – mondta el köszöntôjében Bejczi Károly, majd a
zeneiskola tanárai szebbnél szebb zenei mûveket elevenítettek meg hangszereiken.
A népdalénekléssel kezdôdött muzikális egy óra
zongorán, csellón, kürtön, gitáron, hegedûn, fúvós hangszereken megszólaltatott darabokat
tartalmazott olyan szerzôktôl, mint Mozart,
Strauss, Erasmus Widmann, Elgar, Pachelbel,
Thomas Bulé.
»RA

VÁLTOZATOS PROGRAM A SZÜRETI NAPOKON
A több éves hagyománynak megfelelôen
idén is megrendezte a Ság hegyi Szüreti Napok kétnapos programsorozatát a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár szeptember 25-én és 26-án.
Nyitórendezvényként egy kiállítás-megnyitóra várták az érdeklôdôket, majd még aznap este az idén tízesztendôs Magna Cum Laude
együttes élô koncertjén szórakozhattak a zenekar kedvelôi. A szombati nap rendezvényeinek sorát az elsô alkalommal megszervezett,
de nagy érdeklôdésre számot tartó Vulkán Vágta elnevezésû futóverseny nyitotta meg, ezzel
egyidôben a Soltis Lajos Színház társulata
mutatta be A dzsungel könyve címû produkcióját a mûvelôdési központ színháztermében.

Délután három órától az eddigi évek rendjének
megfelelôen a Hegyi utcából a Sági utcán végighaladva zajlott a szüreti felvonulás, melyben néptáncosok, mazsorettek, fúvósok, zenészek, mutatványosok, lovasok és fogatok képviseltették magukat.
A mûvelôdési központ elôtti téren szüreti piac
és ivóház, szüreti ételek-italok kóstolója fogadta a nézelôdôket, majd a délután kezdôdött kulturális mûsorban több ismert, vagy Celldömölkön elsô alkalommal fellépô együttes, mûvészeti csoport is bemutatkozott. Így például a
Leslie Night zenekar, az Energy Dabaston
Sporttánc Egyesület, a Rocky Dilly ARRC, a 30-on
Túli Nôvérek Társasága, a harci táncot bemutató Capoeira csoport, a Városi Általános Isko-

la mûvészeti csoportjai, és néptáncból sem volt
hiány. A Kemenesalja Néptánccsoport, a Szökôs Néptánccsoport, az Ümmögô Néptánccsoport, a Pipitér Néptánccsoport, a Románi
Pátyiv Néptánccsoport mellett a Cserefa népzenekar lépett színpadra. A szüreti napok rendezvényeire érkezett testvérvárosok közül az
olaszországi Serramazzoni vendégmûvészei is
szerepeltek, igazi olasz melódiákat szólaltattak
meg. A szüreti napok második napjának estéjén még az osztrák és német népzene alapjait
hordozó dalokat megszólaltató Sramli Kings mûsorán szórakozhattak a megjelentek, majd a kétnapos rendezvénysorozat nosztalgia bállal zárult a Koktél Duó közremûködésével.
»REINER ANITA
9
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A város, ahogy én látom
Amikor valaki egy olyan megtisztelô felkérést
kap, hogy annak a városnak a történetérôl, fejlôdésérôl és némiképp jövôjérôl írhat, mely
ôt anno három évtizede befogadta, illik átgondolnia legelôször is azt, hogy milyen is az a
kapcsolat, ami kettôjük között kialakult. Errôl
egyszer korábban így fogalmaztam: „A város
egy olyan élô organizmus, amely állandóan

jük, dolgoztak és imádkoztak, egyre gyarapodtak, erôsítették templomukat, mígnem a „kicsiny erôsség” az apátság gazdasági központjává vált és szerepe, valamint állaga fokozatos romlásával mára templomromként emlékeztet büszke múltjára. Vagy emlékszünk-e
még Nemesdömölkre, a nemesi útifalura, mely
vagy 700 éves. „Amint Pórdömölköt apátsá-

celldömölk, fôtér (szentháromság tér) az apátsággal (képeslap 1910 körül)

változik. Más-más arcát mutatja télen és nyáron, zivatar után és napsütésben. Nem
mindegy az sem, hogy melyik részét nézzük,
és oda is merrôl érkeztünk. Minden városban
egyidejûleg van benne a gyermek ártatlansága, a fiatal lány üdesége, szilajsága, az érett
asszony érzékisége és az idôsödô hölgy
megbocsátó szelídsége. De ott van látványában a munkásasszony fásultsága és a kokott
eltúlzott sminkje is. Nem is illene – ennek ellenére sokszor megtesszük – sommás ítéletet mondani egy városról, hisz az mindig erôsen szubjektív lesz, függve pillanatnyi hangulatunktól és ismeretünktôl. Mégis vannak olyan
ismérvek, amikrôl egyformán gondolkodunk.
Legyen egy város tiszta, gondozott, legyenek
benne sérülésmentes virágágyak, fák és utcabútorok, friss szagú házak, vasárnap délutánra színes kirakatok, egyáltalán, legyenek kitalálva és helyükön a dolgok.”
Akkor, 2000-ben úgy folytattam cinikusan az
írást, hogy itt, az ország nyugati féltekén jó
példát könnyebben lehet látni, mert hamarabb elérni az országhatárt. Mára változott
a helyzet szerencsére, jó példákat, történéseket a közelünkben is láthatunk. Meggyôzôdésem, hogy Celldömölkön is.
De honnan is indult ez az öt kis lakott hely,
amely valamikor gyökeret eresztett e földbe.
Emlékszünk még Pórdömölk történetére, az elsô szerzetesek érkezésére, akik valamikor úgy
8-900 évvel ezelôtt a mai Romtemplom helyén egy a római korból származó kis enyészetté vált épület köveibôl keresztelô kápolnát építettek? Aztán le is telepedett a rend10

ga, Nemesdömölköt nemessége és a hitújítással kapcsolatos mozgalmak tették jelentékennyé. Egyiket a katholikus, másikat az
evangélikus, mindkettôt egyformán a hit.” –
írja Porkoláb István 1927-ben. Aztán itt van a
hegy lábánál fekvô település, Ság, mely az
1567-es Hungaria feliratú térképen is szere-

városi rangot kapott, vagy ezren lakták. Vagy
itt van Izsákfa, melynek sorsfonala szintén az
1300-as évekig fejthetô vissza. Igazi rangot az
1584-ben engedélyezett vámszedési jog biztosított számára, amit a Kodó patakon átvezetô híd építéséért kapott. Aztán itt van a meseszerû történet Kiscellrôl, aki – mint a mesében a legkisebb királyfi – a legtovább jutott.
Koptik Odó és a csodatétel, a zarándokok, az
ôket kiszolgáló kereskedô és iparos emberek
szorgalma, jó politizálása révén 1739-tôl a
Szent Anna-kápolna megépítésétôl, 1790-re
eljut oda, hogy mezôvárosi rangot és vásártartási kiváltságot szerez. 51 év alatt évszázadok fejlôdési útját járja be, rövidíti le – és ami
még fontosabb – élni is tud újabb esélyeivel.
Újabb fél évszázad és a kereskedelmi élet irányítása mellett magához ragadja a közigazgatás vezetô szerepét is. Ahogy a vasút, úgy a
település fejlôdése is megállíthatatlan, 1904ben egyesül Pórdömölk, Nemesdömölk és
Kiscell Celldömölk néven. 1951-ben közigazgatásilag társul vele Alsóság is, majd az újból
várossá avatáskor 1979-ben Izsákfa is.
Nagy pillanat ez a dátum, ok volt az összegzésre akkor is, és a kerek évfordulók általában okot szolgáltatnak a vissza- és elôretekintésre azóta is. Érdekes kortörténeti dokumentum e tekintetben a Vasi Szemle 1980-as
Celldömölki emlékszáma, amely a helytörténészek kutatásai mellett az akkori politikai vezetôk avató és ünnepi beszédeit is megörökítette. Ezekbôl és a statisztikai adatokból
felidézhetô, honnan, milyen állapotból folytatódott immár az újra városinak mondható
fejlôdési folyamat. Hol tartott tehát 1979. január 6-án Celldömölk infrastrukturális állapota? A következôkben azt az állapotot próbá-

a gyarmathy térhez: celldömölk, gyarmathy tér, berzsenyi-ház, korona szálló,
patika, községháza, elôtte piactér (képeslap az 1910-es évekbôl)

pel, de elsô írásos emléke már 1272-bôl származik. Lakossága fôleg mezôgazdasággal és
szôlôtermesztéssel foglalkozott, avval a szôlôvel, melyet még a rómaiak honosítottak meg
a Ság hegyen. Nagy település volt, akkor, amikor 1787-ben (korábban, mint Kiscell) mezô-

lom felvázolni majd, hogy hol tartott és hova jutott ez alatt a harminc év alatt a város,
majd, hogy legyen mit számon kérni az utódoknak, megpróbálom elmesélni, milyen
lesz a város úgy harminc év múlva.
»DUMMEL OTTÓ
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Mi a véleménye a szökôkútról?

»kérdez: reiner anita

»fotó: losoncz andrea

Hajbáné
Benkô Lilla

Emlékszem, gyerekkoromban
a kilencemeletes elôtt volt
egy kút, akkoriban mindig féltünk, hogy beleesünk. Most
örülök, hogy végre a fôtéren
is lett egy díszkút. A medence részét ugyan kicsinek találom, de úgy vélem, hogy ha
ebben a rohanó világban naponta csak öt embert is
megállásra késztet, már elérte célját a megvalósítása. Igazán majd nyáron lesz értelme,
amikor a forróságban a hûsítô víz közelsége enyhülést
hoz. A szobornak is létjogosultsága van, hiszen Koptik apát
sokat tett a városért.

Sági
Pálné

Hatvan éve élek Celldömölkön,
nagyon örülök, hogy a sok
fejlôdés után most egy szökôkúttal is gazdagodott városunk. Nagyon szép lett a díszkút a szoborral, le a kalappal a
tervezôk és a készítôk elôtt.
A posta elôtti térnek már a
díszkô-burkolat is megadta a
szépségét, a most átadott kút
és szobor pedig tovább emelik a városközpont tetszetôségének színvonalát. Aki húsz
évvel ezelôtt elment a városból, már rá sem ismer, ha látogatóként visszatér, mert
annyit fejlôdött és szépült
Celldömölk.

INTERNETES TANFOLYAMOK
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
Szeptember elsô felében zajlott a Kresznerics Ferenc Könyvtárban
a MENET – 2008 pályázat keretében megrendezett felhasználói képzés az info-kommunikációs technológiákról és e-közszolgáltatásokról.
A program egy összehangolt támogatási rendszer része az információs társadalom és digitális kultúra fejlesztéséért, az internethasználat és -ismeret bôvítéséért. Célja az e-ügyintézés és eközszolgáltatások elônyeinek tudatosítása, használói számának növelése. A Miniszterelnöki Hivatal által kiírt pályázaton a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete országosan 10 városi könyvtárban biztosította a térítésmentes oktatás feltételeit. A 16 órás képzés témái között szerepelt az Ügyfélkapun keresztül igénybe vehetô szolgáltatások (idôpontfoglalás okmányirodában, adóbevallás, egészségüggyel összefüggô szolgáltatások, betegéletút és biztosítási jogviszony), napjaink informatikája, elektronikus banki ügyintézés és
az elektronikus katalógusok használata.
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár Információkeresô technikák felhasználói tanfolyamot is bonyolított szeptember
második felében. A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott képzés célja: a jelentkezôk Barsy Rita könyvtáros kalauzolásával jártasságot szerezzenek a világhálón fellelhetô információk keresésében és bôvítsék felhasználói ismereteiket.
Még egy csoport indítására van lehetôség: a foglalkozások tervezett idôpontja: október 27., 29., november 3., 5., 10., 12. A tanfolyam tematikája bôvebben a www.cellbibl.hu oldalon olvasható. Néhány jelentkezôt még tud fogadni a könyvtár az ingyenes
oktatáson. Érdemes élni a lehetôséggel!

Budai
Lászlóné

Alsósági származású vagyok,
de már több, mint negyven
éve lakom Celldömölkön. Többektôl hallottam, hogy milyen szép lett a posta elôtti tér,
és éppen ma jöttem ki megnézni. Valóban gyönyörû lett
ez a terület a szoborral és a
díszkúttal. Olyan szép várossá
vált Celldömölk – és hála istennek fejlôdik is folyamatosan –,
hogy el nem mennék innen
lakni máshova. Véleményem
szerint kellett ez az alkotás ide
a térre, mert nagyban hozzájárul az eddig is szép városközpont még látványosabbá
tételéhez.

Nagy
Zoltánné

Merseváton lakom, de gyakran járok Celldömölkön, és
örülök a város gyarapodásának. Nagyon szép lett ez a
mostani alkotás is, tulajdonképpen hiányzott is valami innen a posta elôtti térrôl. Most,
hogy betöltötték ezt az ûrt a
szoborral és a díszkúttal, sokkal otthonosabb is lett a tér.
Nekem az egész tetszik a Mária-szoborral és a templommal
a háttérben. Szívesen leülök
ide, ha van még idôm a buszom indulásáig. Valahogy
megnyugtató a víz közelsége,
és az egész tér kellemes látványa.

FELHÍVÁS
Az Apáczai Kiadó és a CVÁI és EPSZ szervezésében 2009. október 14-én 11.30-kor a CVÁI könyvtárában (Árpád u. 34.)
Pachmann Péter tankönyvszerzô, mûsorvezetô, riporter, tart
bemutató tanítást a 8. osztályban. Téma: A média hatásai.

ÉRTESÍTÉS
A Kemenesaljai Szôlô- és Kertbarátok Köre értesíti tagságát,
és valamennyi érdeklôdôt, hogy klubfoglalkozásaik október
elsejétôl minden hónap harmadik szerdáján kerülnek
megrendezésre. A téli idôszámítástól kezdôdôen 17
órakor, a nyári idôszámítástól kezdve pedig 18 órai
kezdettel várják a kertbarátokat a mûvelôdési központban.

FELHÍVÁS
A Szent Benedek Kat. Ált. Iskola Sí Klubja kedvezményes táborozást szervez haladó síelô diákok részére. A tábor helye
Ausztria egyik legfrekventáltabb sírégiója: Schladming. Pontos idôpontja: 2010. március 19–22. A táborba csak diákok jelentkezését tudjuk elfogadni, szülôi jelentkezésre nincs lehetôség. A gyerekek részére kis csoportokban egész napos síoktatást biztosítunk. A tábor ideje alatt félpanziós ellátást (reggeli és vacsora), valamint a síbérletet és az utazást biztosítjuk.
További információ: (www.szbki.hu) az iskola honlapján a Benedek Sí Klub link alatt, vagy személyesen az iskolában.
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Hibátlanul itthon és külföldön

Celldömölki VSE-Mávépcell-Wewalka – Büki TK
Gyógyfürdô 7:0. – Celldömölk, extraliga asztalitenisz-mérkôzés, vezette: Segyevi, Rosta.
Páros: Lindner, Fazekas-Szûcs, Bari 3:0 (9, 6,
3). Az elsô szettben még partiban voltak a
vendégek, de a folytatás sima volt (1:0). Egyéni, 1. kör: Lindner-Németh 3:0 (6, 4, 4).
Lindner számára bemelegítés volt ez a meccs
(2:0). Pagonyi-Bari 3:0 (7, 8, 7). Erôs, gyors
játékával meglepte ellenfelét Pagonyi (3:0).
Fazekas-Szûcs 3:0 (4, 7, 6). Fazekasnak nem
kellett erôlködnie a sikerért (4:0). 2. kör:
Lindner-Bari 3:0 (8, 8, 7). Lindner nagyon magabiztos volt (5:0). Fazekas-Németh 3:1 (8,
-6, 5, 4). Fazekas a második szettben kissé
könnyelmûen játszott, és ezt Németh ki is
használta (6:0). Pagonyi-Szûcs 3:0 (8, 10, 13).
Szûcs alaposan megszorongatta a celli játékost, de szettet nem tudott nyerni (7:0).
NTK Kema Puconci (szlovén) – Celldömölki VSEMávépcell Wewalka 1:6. – Puconci, Férfi Klubcsapatok Szuperligája asztalitenisz-mérkôzés.
Páros: Skraban, Roposa- Lindner, Fazekas 0:3
(-5, -4, -9). Nagy tudásbeli különbség volt a
két duó között (0:1). Egyéni, 1. kör: SkrabanFazekas 0:3 (-2, -9, -7). Fazekas könnyû és
gyors gyôzelmet aratott (0:2). Plohl-Pagonyi
1:3 (-5, -8, 6, -13). Pagonyi 2:0 után kiengedett, ezért túlórára kényszerült (0:3). RoposaLindner 0:3 (-9, -9, -10). Csak a szettek voltak szorosak, Lindner végig uralta a mérkôzést (0:4). 2. kör: Plohl-Fazekas 2:3 (-9, -8, 6,
10, -5). Fazekas korán elkönyvelte a gyôzelmet, amit ellenfele kihasznált, ám a döntô
szettben a szlovén versenyzônek már nem
volt esélye (0:5). Skraban-Lindner 1:3 (-9, -4,

9, -3). A jó formában játszó Lindner adta meg
a kegyelemdöfést a hazaiaknak (0:6). 3. kör:
Roposa-Pagonyi 3:2 (5, -4, -8, 9, 10). Pagonyi
végig jobb volt, ám ellenfele a döntô szettben 9:10-nél két csuszát is ütött, és ezzel meglett a becsületpont (1:6).
Holic (szlovák) – Celldömölki VSE-Mávépcell
Wewalka 3:6. – Holic, Férfi Klubcsapatok Szuperligája mérkôzés.
Páros: Jie, Zajic-Lindner, Fazekas 2:3 (-9, 7, -6,
4, -3). Nagy csatában szerezte meg a gyôzelmet a celli kettôs (0:1). Egyéni, 1. kör: BednarFazekas 0:3 (-6, -4, -7). A hazai játékos nem
fejtett ki komoly ellenállást (0:2). Jie-Pagonyi
3:0 (6, 7, 3). A hazaiak legjobbja könnyedén
nyert (1:2). Zajic-Lindner 2:3 (-10, -7, 7, 4, -9).
2:0-s vezetése birtokában Lindner kiengedett,
de az ötödik játszmát ismét magabiztosan
hozta (1:3). 2. kör: Jie-Fazekas 3:1 (7, -6, -6,
-7). Az elsô szett után még bizakodhattunk,
de a folytatásban ismét brillírozott a kínai.
(2:3). Bednar-Lindner 0:3 (-7, -3, -9). A szlovák játékos nem okozott gondot Lindnernek.
(2:4). Zajic-Pagonyi 1:3 (-6, -10, 8, -8). Fontos meccset nyert Pagonyi (2:5). 3. kör: JieLindner 3:1 (7, 8, -7, 10). 2:1-nél, a negyedik szettben Lindnernek játszmalabdája volt,
mégis kikapott (3:5). Zajics-Fazekas 1:3 (-7,
-8, 13, -2). Ezt a kötelezôt is hozta a jó formában lévô Fazekas (3:6).
ASZTALITENISZ BAJNOKI MÉRKÔZÉSEK
NB III.
Szombathelyi Vizépték – CVSE-MÁVÉPCELLWewalka III. (7:11)
Fehér László 4, Tamás László 3, Balázs Gyula 2, Gyömörei Pál 1, Tamás-Balázs páros.
Nagy küzdelemben nyert a jobb játékerôt képviselô celli gárda.
NB III.
Nagykanizsai Sörgyár II. – CVSE-MÁVÉPCELLWewalka IV. (9:9)
Máthé Gyula 4, Szabó Ferenc 2, Rodler Gábor
1, Máthé-Szabó, Rodler-Talián párosok. Nem
bírt egymással a két csapat, így meg kellett
elégedniük az egy ponttal.

GYÔZELEM
A MEGYEI RANGADÓN
Celldömölki VSE-Mávépcell - Dr. LupoBüki TK 26:23 (15:13). – NB II-es nôi kézilabda-mérkôzés, Celldömölk, 100 nézô, vezette: Ôri, Szalainé.
Celldömölk: Balogh – Kazári 2,
SZOMORKOVITS L. 8, SZOMORKOVITS A.
4, Fûzfa, SZILVÁGYI 8, Farkas 1. Csere:
Tóth, Horváth P. 1, Németh 2, Nagy.
Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
Bük: Palkovits - Pupp K. 1, Udvardi 3,
Elekes, Szondy 1, VARGA 8/1, Hegyi
4. Csere: Harasztovics, Farkas 3, Szalai
2, Pupp R. 1, Pukler, Elekes, Fazekas,
Gacs. Edzô: Mátés István.
Fej-fej melletti szoros csatát hozott a
megyei rangadó. Jól kezdett mindkét
csapat, de a Celldömölk játszott elszántabban és pontosabban. Támadásban
és védekezésben egyaránt ellenfele fölé nôtt a hazai gárda. A második félidônek kétgólos celli elônnyel vágtak
neki a csapatok. A folytatásban sikerült
már négy gólra is növelnie elônyét Salamonné Csótár Adrienn együttesének
és ebbôl a végére hármat meg is tartott. Teljesen megérdemelten tartotta itthon a két pontot csapatunk.
Ifi: 24:27 (9:14). Ld.: Gacs 16, Radics 7.
Férfi kézilabda megyei bajnokság:
Celldömölki VSE-Mávépcell – Pannonhalma
41:10
Hazai pályán esélyt sem hagyott
ellenfelének a celli gárda, osztálykülönbség volt a két csapat között.
AUDIO Gyôr – Celldömölki VSE-Mávépcell
25:23
A celldömölki csapat sem támadásban, sem védekezésben nem azt
nyújtotta, amire képes, játékukból
hiányzott a lendület.
Lapzárta után: Tét – Celldömölki VSEMávépcell 18:25.

»CSUKA

Úszóverseny a Vulkán Fürdôn
Nagy volt az igalom úszómedencén innen
és túl szeptember 26-án, szombaton délelôtt a Vulkán Gyógy-és Élményfürdôn. Hagyományteremtô szándékkal szervezték
meg az elsô Pápa-Celldömölk szomszédvárosi úszóversenyt. A meghívásos versenyen a Pápai SE 22 versenyúszója mérte
össze tudását a Celldömölki Vulkán
Vízisport Egyesület 50 versenyzôjével.
A küzdelem elôtt az óvodások 25 m-en
tartottak hátúszás-bemutatót. Ezután az
12

Általános Iskolás korú úszók 28 versenyszámban mérték össze erejüket a
vízben. Szép eredmények születtek: a pápai és a celli versenyzôk igazságosan osztoztak az érmeken – mondta el Erdôsi Zoltán, a CVVSE vezetôedzôje. A tervek
szerint a következô megmérettetés a pápai és a celli sportolók között jövô tavasszal lesz Pápán.
A CVVSE már szervezi a tavaly is sikeres
Mikulás Kupát, amelyre szeretettel vár-

nak minden celldömölki és Celldömölk
környéki gyermeket. A versenyen idén is
lesz családi váltó, nevezhetnek a vállalkozó kedvû családok.
Bôvebb információt az egyesületrôl, versenyekrôl, eredményekrôl a Celldömölki Vulkán Vízisport Egyesület honlapján,
a www.vulkanvizisportegyesület.extra.hu
oldalon találnak az érdeklôdôk.
»LILO
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Megszületett az elsô hazai pont
Celldömölki VSE – Csorna 0-0 (0-0)
Celldömölk, 250 nézô NB III-as labdarúgó-mérkôzés Bakony-csoport, 7. forduló 2009. október 3.
Vezette: Balogh János (Aradi József, Rogácsi
Balázs).
Celldömölk: Tóth J. – Ambrus, BORSOS,
Gyôrvári, Györkös – Szilágyi (Baranyai 65.
p.), BABICS, SÜLE, KOCSIS (Velencei 89. p.)
– Németh J., ifj. Csákvári. Edzô: Csákvári
Zsolt.
Csorna: Lôre – Jakab G., TÓTH, Jakab Á., Nagy
– Baán (Fekete 60. p.), Fenyô (Buti 79. p.),
Horváth (Régi 69. p.), Molnár – Véghelyi,
Tujner. Edzô: Varga Péter.
Tulajdonképpen a legvalószínûbb eredmény született a két csapat eddigi szereplése alapján. Mindkét csapat 5-5 gólt ért
el a hat játéknap alatt, ami átlag alatti. De
amíg a Cell ezzel az öt góllal csak két pontot gyûjtött, addig a csornaiak 13-at. Igazán nem lehet azt mondani, hogy a tabel-

la harmadik helyén álló vendégek pazarolták volna góljaikat, háromszor is 1-0-ra
nyertek. A hatból ötször nem kaptak gólt,
csak a bajnokesélyes Veszprém talált a hálójukba, igaz, ôk háromszor is. A hagyomány abból a szempontból nem szakadt
meg, hogy Cellben sem kaptak gólt (egyet
lehet, de Csákvári találatát a játékvezetôk
les címén nem adták meg), annyiból viszont megszakadt, hogy azt a bizonyos egy
gólt most nem tudták berúgni. Legközelebb
Tóth Dániel járt ehhez, életerôs szabadrúgásokkal veszélyeztette a celli kaput, de a
Bakony-csoport válogatottjában is védô
Tóth Jenô szépen fogta ezeket. Az elsô negyedóra volt a Csornáé, utána kiegyenlítôdött a játék, majd a második félidôben,
leszámítva az utolsó perceket, már egyértelmûen a Celldömölk volt a jobb. De hiába a biztos lábakon álló védelem és a jó
kapus, a rakkoló középpálya, ha a kevés
gólszerzési lehetôségbôl nem sikerül kihasználni egyet sem. Két észrevétel még:

EZ
MÁR DÖFI!
Kiválóan szerepelnek utánpótlás

labdarúgóink korosztályos bajnokságaikban.
Szentgyörgyi József U19-es csapata a középmezônyhöz tartozik, hét meccsébôl hármat
megnyert, egy döntetlen és három vereség a mérlege. Az ôszi bajnoki címért három
csapat áll harcban egymással: a Lipót, a Sárvár és a Veszprém. Ôket követi egy masszív
üldözôcsoport, közte hetedik helyen a Celldömölk, majd a hátsó régiót a
Badacsonytomaj, a Sopron és a Csesztreg alkotja. Külön érdekesség, hogy mind a Lipót
ellen, mind a Sárvár ellen idegenben 1-0-ra kaptak ki ifistáink, azaz nagyon kevés
hiányzott ahhoz, hogy még elôkelôbb helyen álljanak a tabellán. Szinte hihetetlen, de
Sebestyén Attila csapata, az U16-os csapat hét fordulót követôen hibátlan teljesítménnyel, hét gyôzelemmel áll a második helyen. Hárommal jobb gólkülönbségével a
Veszprém áll az élen, szintén hibátlan teljesítménnyel, nem mindennapi meccs lesz
tehát az október 25-i CVSE–Veszprém találkozó. A két csapattal még az éppen következô
ellenfelet jelentô Mosonmagyaróvár tartja a lépést, míg az utolsó két helyet két vasi
csapat foglalja el pont nélkül, a Répcelak és a Körmend. A celli csapat egyébként eddig
összesen egy gólt kapott, még augusztus 22-én a Bük talált a kapunkba. Gratulálok,
mármint csapatainknak, egye fene, a büki srácnak is!

» APRÓHIRDETÉS
Kemenesmihályfán 1 ha 3666 m2 területû, villannyal ellátott zártkerti ingatlan
eladó. Érd.: 06/70/459-4197

Új

I M P R E S S Z U M

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

többször elôfordult, hogy a védôsor nem
lépett be a támadójátékba akkor sem, ha
látszólag alkalom lett volna rá, illetve akkor érdemes hosszú labdákkal operálni, ha
a kiugró játékos mozgása motiválja a
passzt és nem fordítva, hogy az elôrerúgott
labdára sprintel rá a társ, mert ezeknél szinte mindig a védôk vannak és lesznek elônyösebb helyzetben. Még egy szó a játékvezetésrôl: már az is kritikán aluli, hogy
minden igaztalan jajkiáltásért is szabadrúgás járt, de az mindennek a teteje, hogy
Kocsis Tamás parádés hátraollózásos felszabadítását veszélyes játék címén sárga
lappal honorálja a játékvezetô! Következô
meccs idegenben a középmezônyhöz tartozó Mosonmagyaróvár ellen lesz, majd október 17-én 15.00-kor a rossz startot követôen meglepôen jól szereplô Körmend
látogat a Kolozsvár utcába. Hát mit mondjak, nem lesz egyszerû begyûjteni a hat
pontot.
»DOTTO

MINT A JÓ BOR
Túl van a felén a Városi Kispályás
Öregfiúk Labdarúgó-bajnokság. Nagy
csaták és sportszerû küzdelem jellemzik továbbra is az összecsapásokat. Egyre inkább úgy tûnik, hogy két
csapatra szûkült le a bajnok aspiránsok köre, a hat fordulót követôen
élen álló szergényi Gödör SE csapatára és a celli Áramütöttekre. Ôket
követi a minden meglepetésre hajlamos üldözô mezôny, a Merse
Amigó, a Szalai Szaki, a Demi-Kalap
és a Benkô Fürdôszobaszalon személyében. A góllövô lista élére öt gólt
kellett abszolválni, ez eddig Horváth
Gábornak a Szergénybôl, Mesterházi Attilának a Fürdôszobaszalonból és
Velencei Tibornak az Áramütöttek
csapatából sikerült. Egészségünkre!
»DOTTO

felelôs kiadó: Bakó István • felelôs szerkesztô: Györéné Losoncz Andrea • szerkesztôség: Csuka László,

Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula, 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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SZESZFÔZDE
Vönöck, Szili Pál u. 1. sz. alatt felújított
4OO literes és 200 literes üsttel
folyamatosan üzemel.

Jó minôségû gyümölcscefrébôl zamatos gyümölcspálinka
elôállításával várjuk minden régi és új megrendelônket!

ÉRD: BUTI KÁROLY
Tel.: 06/20/3371864,
06/70/3348167, 95/485-027.

HIRDETMÉNY
Celldömölkön az Önkormányzat tulajdonát képezô mezôgazdasági hasznosítású 0108/3, 0129/36, 0178/37, 0190/41,
0197/7, 0197/8, 0197/9, 046/18, 049/19, 046/16, 046/17
hrsz.-ú ingatlanokat 5 éves idôtartamra, a 0503/8, 1922/17,
1922/18 és 1922/19 hrsz.-ú ingatlanokat 1 éves idôtartamra haszonbérbe adja a legmagasabb ajánlat elfogadásával a
módosított 1994. évi LV. tv.-ban foglaltak szerint.
A licit kiindulási alapja: 1000 Ft/Ak/év + ÁFA.
Az elszámolás módja: a bérleti díj az adott év KSH által megállapított inflációval növelt a mezôgazdasági értékesítés index
alapján, a bérleti díjat a tárgyévet követô február 28-ig kell
befizetni.
Az árverés idôpontja: 2009. október 20. (kedd) 9.00 óra
Helye: Celldömölk Város Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztálya.
A licit elnyerését követôen 2009. október 31-ig szerzôdést
kell kötni. Bôvebb információ a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályán kapható. 95/525-810.

14

ÚJRA BURSA HUNGARICA
A képviselô-testület 2009. szeptember 24-i ülésén döntött arról, hogy 2010.
évben is csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A képviselô-testület a 2010. évben – az ideihez hasonlóan
– 4 millió forintot különít el költségvetésében erre a célra.
A pályázat két fajtáját hirdette meg önkormányzatunk képviselô-testülete:
Az „A típusú” pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû felsôoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidôn belül teljes idejû
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezô
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezô
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsôfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A „B típusú” pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi elôtt álló középiskolások vagy felsôfokú diplomával nem rendelkezô, felsôoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2010/2011.
tanévtôl kezdôdôen felsôoktatási intézmény keretében teljes idejû
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezô
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsôfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázat részletes kiírása megtekinthetô a Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján, a városi televízió képújságján valamint a város honlapján.
A pályázathoz szükséges dokumentumok beszerezhetôk a Polgármesteri Hivatalban és letölthetôk a város honlapjáról.
A pályázatok benyújtási határideje: 2009. október 30.
A beérkezett pályázatokról a Közmûvelôdési-, Oktatási-, Gyámügy-i és
Sport Bizottság legkésôbb 2009. november 23-ig köteles dönteni.
A pályázattal kapcsolatos ügyintézést Falusiné Magyar Csilla egészségügyi, közmûvelôdési szakreferens (Polgármesteri Hivatal I. emelet 16.)
végzi hétfôi, szerdai és csütörtöki napokon 8 és 12, valamint 13 és 16
óra között.
»FARKAS GÁBOR
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JÉGKORSZAK – AVAGY: TALÁLKOZZUNK A JÉGMÚLTBAN!
a Magyar Természettudományi Múzeum idôszaki kiállítása a szombathelyi Savaria Múzeumban 2009. október 25-ig • www.savariamuseum.hu
A globális klímaváltozás napjainkban oly sokszor emlegetett és sokakat foglalkoztató
jelenség. Vajon közelmúltunk és – fôként – jövônk alakításában mekkora és milyen
szerepet játszik az ember? Valóban igaz, hogy jégkorszakban élünk? Milyen hatása
volt a legutóbbi jégkorszaknak a környezetre? Milyen nyomait láthatjuk, érezhetjük
még ma is? Vajon hogyan változott az élôvilág sokfélesége? Mi vár ránk 100 év múlva? A Jégkorszak címû kiállítás a téma körül forgó tévhiteket, a jégkorszakról alkotott
esetenként téves elképzeléseket tisztázza.
Különleges tárgyi anyagok, gerincesmaradványok, tudományosan hiteles ôsállat-rekonstrukciók segítségével részletezi a legutóbbi jégkorszak, a Jégkor környezetre gyakorolt hatását, nyomait. Ismerteti az utóbbi 2,5 millió év klímaváltozásait, a jégtakaró
mozgását a kontinenseken. Sorra veszi az állandóan változó, olykor szélsôséges környezeti feltételek között élô állat- és növényvilág alkalmazkodási stratégiáit. Részletesen szól arról, hogy az ember természetátalakító tevékenysége mikor, milyen mértékben hagyott nyomot a Földön. A múzeum gyûjteményi anyagából eredeti jégkori
emlôscsontvázakat (pl. ôstulok, óriás övesállat páncélja), gerincesmaradványokat
(mamut, barlangi oroszlán és barlangi medve koponyái), preparátumokat (pézsmatulok, rénszarvas) és életnagyságú rekonstrukciókat (kardfogú tigris, barlangi hiéna,
gyapjas orrszarvú) is bemutat. Különleges látnivaló Döme, a szibériai tundra jegébôl
elôkerült mamutbébi, Gyima élethû mása (http://www.jegkorszakok.hu/). Az egyes
jelenségek tudományos magyarázatának megértését a látványos elemek mellett interaktív, multimédiás és mechanikus elemek segítik. A látogatók igazi felfedezô, nyomozó úton járhatják be a Föld történetének utolsó 2,5 millió évét.

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

ÚJ ÉTKEZÉSI LEHETÔSÉG
A Kemenesaljai Egyesített Kórház konyháján
igény szerint normál menüt és különbözô, akár
speciális diétás ebédet rendelhetnek.
Lehetôség van az ebédlôben helyben fogyasztásra,
illetve éthordóban történô hazaszállításra.
Diétás igény esetén dietetikai tanácsadás.

Normál ebéd ára ................................ 523 Ft/adag
Diétás ebéd ára .................................. 576 Ft/adag
Igények bejelentése a kórház élelmezésvezetôjénél
személyesen, vagy a 95/420-004 telefonon.
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ÚJ HELYEN!!!
MARCIPÁN TANYA CUKRÁSZDA
CELLDÖMÖLK, BUDAI NAGY ANTAL U. 9.

MEGÚJULT KÜLSÔVEL VÁRJUK RÉGI ÉS
ÚJ VENDÉGEINKET, ÚJ HELYÜNKÖN:
CELLDÖMÖLKÖN A BUDAI NAGY ANTAL UTCA 9.
SZÁM ALATT (KISCELLI PATIKA MELLETT)
ÚJDONSÁGOKKAL KEDVESKEDÜNK
A HOZZÁNK BETÉRÔ VENDÉGEINKNEK!

SÜTEMÉNYEINK TOVÁBBRA IS MINÔSÉGIEK,
AROMA- ÉS SZÍNEZÉKMENTESEK!
MEGRENDELÉSEIKET VÁRJUK
A 06/30/5262-278 TELEFONSZÁMON.
KÖSZÖNJÜK, HOGY TOVÁBBRA IS MEGTISZTELNEK BENNÜNKET
BIZALMUKKAL ÉS MEGRENDELÉSEIKKEL!

HA EGY ÉDES NAPOT SZERETNE,
A MARCIPÁN TANYA CUKRÁSZDÁT KERESSE!

MARCIPÁN TANYA CUKRÁSZDA
CELLDÖMÖLK, BUDAI NAGY ANTAL U. 9.

