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AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT.
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„Egy nép kiáltott.
Aztán csend lett.”
(Márai S.)
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TANKOLJON MINDIG
OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton
95-ös, E 85-ös benzin és diesel üzemanyagok
valamint autógáz LPG egész évben
kedvezményes áron!

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.

•
•
•
•

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

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

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

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

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.

BÚTORIPARBAN JÁRTAS, TALPRAESETT, ÖNÁLLÓ
MUNKAVÉGZÉSRE ALKALMAS ÜZLETVEZETÔT KERESÜNK
CELLDÖMÖLKÖN NYÍLÓ ÜZLETÜNKBE.
Elôny: boltvezetôi, faipari technikusi végzettség,
szakmai tapasztalat, jogosítvány.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
az alábbi email címen:

terv.konyha@gmail.com

Celldömölk központjában
az Átrium Házban igényesen
kialakított 36 m2-es üzlethelyiség
ár alatt KIADÓ!

Fodrászatnak, természetgyógyásznak,
kozmetikusnak,
rendelônek is alkalmas kialakítással!

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

Tel.: 06 20/912-0796

E-mail: nagy.antal@cellkabel.hu
Celldömölk, Mikes K. u. 14.

NAGY ANTALT KERESSE!
Telefon: 06 70/338-9880
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» AKTUÁLIS

Október 23-a ünnepére
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
53. évfordulójára emlékezik Magyarország. Ez az esemény nemcsak hazánk, de
Közép-Európa, Európa, sôt az egész világ
20. századi történelmének egyik legfontosabb mozzanata.
Tizenhárom nap, amely a történelem hatalmas folyamában csak egy villanásnyi idô,
amely azonban hazánkat örökre beírta az

emberiség emlékezetébe. A forradalom és
az ezt követô szabadságharc éles rést
ütött az akkor megdönthetetlennek hitt
szovjetrendszer alapjába.
1956-ban országunkat az „ideiglenesen hazánkban állomásozó” Vörös Hadsereg
mintegy kétszázezer katonája megszállás
alatt tartotta, megfosztva függetlenségétôl. Magyarország az egyetlen párt, a Magyar Dolgozók Pártjának vezetôsége, Rákosi Mátyás és klikkjének uralma alatt sínylôdött, akik következetesen irtották a magyar nép ezeréves gyökereit. Nemzeti
jelképeink helyett szovjet jelképeket akar-

tak meghonosítani. Szolgai módon másolták a Szovjetunióban kialakult politikai és
gazdasági rendszert. Ünnepeinket munkanappá degradálták (március 15.) és idegen
ünnepeket (november 7.) kényszerítettek
népünkre. Üldözték a vallást és elszakították országunkat Európától. Mai ésszel elképzelhetetlennek tûnik, hogy az emberek nem utazhattak külföldre, nemcsak
nyugatra, de még a testvérinek mondott
Csehszlovákiába, Romániába, NDK-ba, sôt
a Szovjetunióba sem. Eközben a mindennapok részévé vált az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) által irányított terror kitelepítések, koncepciós perek, kuláklisták, kínzások, kivégzések formájában. Az embereket megfosztották a parlamentáris
demokrácia és a polgári életforma gyakorlásának lehetôségétôl.
Ennek a külsô és belsô elnyomásnak a lerázására robbant ki a magyar nép elemi
erejû felkelése 53 évvel ezelôtt. Napok alatt
kiderült, hogy a zsarnokság, ha széles tömegek összefogásával találja szembe magát, tehetetlenné válik és összeomlik.
A pártállamot összeroppantó forradalom
szabadságharccal párosult, amely az elsô
napokban azzal a reménnyel kecsegtetett,
hogy Magyarország kiszakadhat a szovjet
birodalom érdekkörébôl. Ehhez olyan nagy
formátumú politikusokra volt szükség,
mint Nagy Imre, a forradalom miniszterelnöke. A hithû kommunistából, aki az elsô napokban az eseményeket még ellenforradalomnak bélyegezte, egy olyan ország miniszterelnöke lett, amely lerázta
magáról egy idegen hatalom igáját, és
amely egy sajátos magyar úton készült
elindulni a függetlenség és a többpárti demokrácia irányába.
Mint tudjuk, az események tragikus fordulatot vettek. A többszörös túlerôben levô szovjet hadsereg az USA hallgatólagos
beleegyezésével rövid idô alatt eltaposta a szabadságharcot. A megtorlás kegyetlen volt. Több száz volt a kivégzettek, bebörtönzöttek száma, mintegy kétszázezren választották az önkéntes számûzetést.
A forradalom emlékét is beszennyezték.
A mai 40, 50 évesek biztosan emlékeznek, hogy az iskolában az 1956-os eseményeket ellenforradalomként tanulták. Több mint 30 évnek kellett eltelnie,
hogy ki lehessen jelenteni: Magyarországon 1956-ban forradalom és szabadságharc zajlott. A forradalom azonban továbbélt az emberek emlékezetében és
szerte a világon rokonszenvet váltott ki
hazánk iránt. Idehaza sem lehetett már
az ’56 elôtti módszerekkel kormányozni.
1956 legfôbb érdeme az volt, hogy be-

bizonyította, egy nemzet összefogása
megingathatja az elnyomást.
A magyar forradalomnak nemzetközi hatásai is voltak. Bátran állíthatjuk, hogy az
1968-as csehszlovákiai és az 1981-es lengyelországi reformkísérletek hátterében ott
volt a mi forradalmunk. Az 1989/90-es kelet-európai rendszerváltásokban pedig
szintén október 23-a öröksége jelent meg,
nevezetesen az ember szabadságvágya és
demokrácia iránti igénye. Most, amikor az
1956-os forradalom és szabadságharc 53.
és a békés rendszerváltás 20. évfordulóját ünnepeljük, történelemtanárként azt javaslom, hogy tisztelegjünk mindazon honfitársaink elôtt, akik szabadságunkért küzdöttek, akinek az álma: a független, demokratikus Magyarország, ha 33 évvel
késôbb is, megvalósult. Az ô példájuk
megmutatja nekünk, hogy összefogva
elérhetjük közös céljainkat.
»KOVÁCS ERNÔ,
A VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÁRA

MEGHÍVÓ
Celldömölk Város Önkormányzata és
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár tisztelettel meghívja
Önt, családját és barátait az 1956-os
forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi megemlékezésre 2009. október 23-án
(pénteken) 16.00 órakor Illés Erika
szobrászmûvész ’56-os dombormûvénél (József A. u.).
Beszédet mond:
Fehér László, Celldömölk Város
polgármestere
„Mi volt 1956, barátom?”
címmel ünnepi mûsor
Közremûködnek:
Gosztola Dorina és Turi Gábor.
A megemlékezést követôen koszorúzás Koloszár Zoltán '56-os áldozat sírjánál a katolikus temetôben.
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Vendégünk volt Katona Tamás történész
2009. október 5-én a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság és a Honismereti Munkaközösség vendége volt Katona Tamás
történész, a rendszerváltást követô parlament országgyûlési képviselôje, miniszterelnökségi politikai államtitkára, 1994–1998
között Budapest I. kerületének polgármestere. Érdekes, élvezetes elôadást hallhattak az érdeklôdôk az 1848-as forradalom
és szabadságharc mártírhalált halt hôseinek utolsó óráiról, a Görgey áruló mivoltára kialakult legendáról, a névtelen hôsökrôl, akik szintén a magyar hazáért estek el,
de nemigen jegyzik ôket…
Beszélt a bécsi politika ármánykodásáról:
Felix zu Schwarzenbergrôl, a „halovány
vámpírról”, aki orosz segítséggel leverte a
magyar szabadságharcot, majd külügyi tevékenységei ellátása után a bécsi udvarhoz került, és miután tudta, hogy Ausztria
nem fogja meghálálni az oroszoknak,
hogy segített leverni a forradalmat, meg
kell kegyelmezniük Görgeynek, hogy úgy
tûnjön: ô árulta el hazája szent ügyét.

És a mártírhalált halt hôsök: Aulich Lajos,
Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss
Ernô, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen–Westerburg Károly,

Nagysándor József, Poeltenberg Ernô,
Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly és az ezen a napon, október 6-án Pesten kivégezett gróf Batthyány Lajos elsô
magyar miniszterelnök.
Katona Tamás mindenkirôl megemlékezett
egy rövid történettel: kirôl azzal, hogy hogyan lopták ki a holttestét, hogy a saját otthonában temethessék el, kirôl úgy, hogy
hogyan búcsúzott tôle felesége.
Elgondolkodtató mindnyájukban a közös
sors vállalása. A magyar alkotmányhoz való hûség. Hogy miután letették az esküt,
az életük árán is hûek maradtak hozzá. Még
akkor is, ha korábban nem sok közük volt
Magyarországhoz.
– Sokan megjegyeznek ma gyorsan múló sikereket hajszoló és elérô neveket, egyegy futballcsapatét például. Ilyen volt a legendás hírû Aranycsapat is. Bírják rá a gyermekeket, fiatalokat, hogy véssék fejükbe
a fenti neveket, hiszen ôk is egy aranycsapat! – fejezte be elôadását Katona Tamás.
»LOSONCZ ANDREA

Családi nap a KMKK-ban
2009. október 18-án a Celldömölki Városi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat valamint az Együtt Celldömölk Városért Egyesület közös szervezésében
tartottak sikeres családi napot a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
épületében.
» Miért éppen családi nap? – kérdeztük
Márton Tivadart, az egyesület elnökét.
– Az egyesület már évek óta különbözô korosztályhoz tartozókat szólít meg, igyekszünk többféle problémát orvosolni, ilyen
volt például az a több évre visszanyúló kezdeményezés, hogy tavasszal rendbe rakjuk temetôinket. Idén sikerült elérni végre, hogy a sírkertek zárhatóak legyenek, ôrzés alatt álljanak és a Városgondnokság vállalta, hogy évente megtisztítja a burjánzó
növényzettôl és szeméttôl. Évek óta szervezünk egészséges életmóddal kapcsolatos rendezvényeket: ilyenek kerékpártúráink, kóstolóval és szûrésekkel egybekötött kiállítások, melyeken az egészség
megôrzését szorgalmazzuk. Meg kell említenem továbbá a felejthetetlen karácsonyi vásárokat, melyekre évrôl évre készülnek kicsik és nagyok, épek és fogyatékkal élôk, városiak és vidékiek egyaránt:
az ajándékok azon túl, hogy a megajándékozottak otthonait díszítik, karitatív célokat is szolgálnak, hiszen a bevételbôl tud4

juk megajándékozni a rászorulókat: nagycsaládosokat, idôseket, kicsiket, nagyokat,
betegeket. Talán, hogy ilyen széles körben
fejtjük ki tevékenységünket, ennek köszönhetjük, hogy idén jelentôsen, az eddiginek
mintegy harmadával nôtt a taglétszámunk. Ez köszönhetô természetesen annak
is, hogy egyre többen felismerik: ha önmagunk is tenni akarunk egy kisebb vagy nagyobb közösségért, jó valahová tartozni, hiszen többen többre megyünk! Továbbra is
várjuk a jelentkezôket, a közösségekért
tenni akarókat minden hónap elsô keddjén a mûvelôdési központban.
» Milyennek ítélik meg a családi napot?
– Nagyon jól sikerült rendezvényrôl számolhatunk be – veszi át a szót Söptei Józsefné, az egyesület elnökhelyettese.
Nemcsak az iskolások, az óvodások is kaptak meghívót erre a rendezvényre, és
örömmel mondhatom, hogy több száz
gyermeket és felnôttet sikerült megmozdítanunk. Változatos program szolgálta a szórakozást, hiszen a Tücsök Bábcsoporton kívül Veszprémbôl és Gyenesdiásról is hívtunk bábegyütteseket, az
elôadások után táncházat szerveztünk
Pál András vezetésével, az érdeklôdôkkel
Buzás Jenôné ismertette meg a foltvarrás
(patchwork) technikáját.
Jó volt hallani, hogy ezen az októberi vasárnap délutánon gyerekzsivajtól volt han-

a néptánc alapjaival ismerkedhettek meg kicsik és nagyok

gos a mûvelôdési központ. Az általános iskolával karöltve tavaszra a rendezvény folytatását tervezzük, de elôttünk áll még egy
nagy kihívás: a karácsonyi vásár, melyre
idén a többi civil szervezet és magánszemélyek segítségét is várjuk.
Köszönet illeti Nagy Mártát a program szervezéséért, Pál Andrást a táncház megtartásáért, Buzás Jenônét a foltvarrás megismertetéséért, a KMKK dolgozóit a programok sikeres lebonyolításáért, valamint a
szülôket, hogy elhozták gyermekeiket és
tevékenyen részt vettek a rendezvényen.
»LA
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Védelmi gyakorlat városunkban
2009. október 15-én a Helyi Védelmi Bizottság tagjai, katasztrófaelhárítási operatív
csoportja, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai és az érintett szervezetek
képviselôinek közremûködésével védelmi
gyakorlatot tartottak városunkban az OPÁL
Tartálypark Külsô Védelmi Terve alkalmazhatóságának próbája, a védekezésben
résztvevôk mentéssel kapcsolatos feladatainak részletes kidolgozása érdekében.
A védelmi gyakorlatot a Helyi Védelmi Bizottság elnökeként Fehér László polgármester irányította.
A résztvevôk leszögezték, hogy a tartálypark minden szempontból megfelel a védelmi elôírásoknak, biztonságos, azonban a megfelelô védekezés kidolgozása, a
megfelelô feladatok átgondolása, a lakosság témával kapcsolatos tájékoztatása
elengedhetetlen egy esetleges katasztrófa-helyzet elkerülése érdekében. A védekezésben résztvevôknek a tartálypark ki-

gyulladásának következményeként a környezô utcákat elborító sûrû füsttel kellett
számolniuk. Ebbôl a sûrû füstbôl kellett kimenekíteni az érintett utcák lakosságát.
A szakemberek elmondták, hogy a tûz továbbterjedésétôl nem kell tartanunk, az
égésbôl származó füst azonban - figyelembe véve az uralkodó szélirányt – több utcát is érinthet.
Egy ilyen helyzetben a legfontosabb
feladatoknak a következôket jelölték meg:
szükséges útszakaszok lezárása, közvilágítás bekapcsolása, lakosság tájékoztatása,
mentésben résztvevô szervek riasztása,
mentési terv kidolgozása, gyülekezôhely
kialakítása, mozgásképtelen személyek
kimenekítése, megfelelô befogadóhelyek
létesítése, a szükséges helyeken egészségügyi ellátás biztosítása.
Az íróasztal mellett kidolgozott feladatokat követôen a csoport egy része a helyszínen folytatta a munkát, míg Fódi Károly,

a celldömölki polgárvédelmi iroda vezetôje vezetésével a polgárvédelmi csoport dolgozta ki a mentéssel kapcsolatos részleteket, úgy mint a riasztásban résztvevô polgárvédelmi csoportokat, az alkalmazandó
eszközök körét, a lakosság tájékoztatásának módját.
A gyakorlaton részt vett a Palkó Imre, a
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója is, aki pozitívan értékelte
a nap eseményeit, a gyakorlatot eredményesnek tartotta. Elmondta, hogy ez a gyakorlat csak részleges volt, azonban hogy
jogszabályi kötelezettségeknek megfeleljünk, három éven belül teljes gyakorlatot
is kell tartani, ami azt jelent, hogy a most
csak papíron, illetve elméletben kidolgozott lépéseket, teendôket a gyakorlatban
a lakosság, a helyi mentésben résztvevô
szervezetek tényleges bevonásával is
meg kell valósítani.
»FARKAS GÁBOR

Újra helyén a székelykapu
Tavaly év végén derült ki, a ligeti kerékpárés gyalogút építésénél, hogy a bejáratnál
felállított székelykapu is felújításra szorul.
Az önkormányzat 2008. december 18-i ülésén döntött a felújításról, ezzel az igénnyel
keresték fel Németh Gyula fafaragót. Nem kis
munkáról volt szó: a kaput darabjaira szét kellett szerelni, majd az anyagpótlások, faragások, festések után egy új alapozással vissza
kellett helyezni, erre 2009. október 15-én került sor. A szállítást és alapozási munkákat a
Városgondnokság, a restaurálást négy fafa-

ragó: Németh Gyula, Dénes Tibor, Gregorich
Ferenc és Harasztovics Róbert végezte.
A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és
Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi
Gazdasági Bizottság javaslata volt, hogy a nyíló kapuszárnyak ne kerüljenek vissza, hanem
középen szabad átjárás legyen és a kétoldalt
található kiskapu maradjon meg dísznek és
úgy alakítsák ki, hogy ne legyen nyitható.
Felvételünkön a munka utolsó fázisa, a felújított kapu visszahelyezése látható.
»LA

Gyülekezeti nap a reformátusoknál

gyôri veronika evangélikus megközelítésben
beszélt kálvin jánosról

Október 4-én tartották a reformátusok hagyományos marcalmenti gyülekezeti
napjukat a celldömölki református templomban. Igét hirdetett Steinbach József, a
Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. Prédikációjában az emlékezésrôl
beszélt, az emlékezésrôl, amely egy keserédes érzés, hiszen egyrészt megszépíti a múltat, másrészt szembesít az elmúlással. Ezután kiemelte: Krisztusra
kell emlékezni, hogy megbizonyosodjunk,
és ha megbizonyosodtunk, rá emlékeztethessünk másokat is.
Kálvin János születésének 500. évfordulóját ünnepeljük, rá két, más felekezethez tartozó lelkész színvonalas elôadásá-

val emlékeztek: Gyôri Veronika evangélikus lelkipásztor elôadásának címe: Kálvin evangélikus szemmel, dr. Koltai Jenô
római katolikus plébános elôadásának címe: Kálvin katolikus szemmel volt. Gyôri
Veronika beszélt Kálvin és Luther kapcsolatáról, Kálvin puritánságáról, a két reformátor illetve a protestáns szellemiség közötti különbségekrôl. Dr. Koltai Jenô
elôadásában elôbb az eltéréseket emelte ki a két látásmód között, végül a két
egyház közeledésérôl beszélt: kiemelte
a 16. századi Szalézi Szent Ferencet vagy
a 20. századi Roger testvért, aki létrehozta a Taizéi közösséget.
»LA
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Új helyen a Marcipán Tanya Cukrászda
Az eddig a város szélén mûködô, sokak
által kedvelt Marcipán Tanya Cukrászda
szeptember végétôl új helyen, a Budai
Nagy Antal utcában várja régi és új vendégeit. Bár a helyszín és az üzleti adottságok teljesen másak, az ínycsiklandozó
sütemények és a profi kiszolgálás mit sem
változott az eddig megszokott kitûnô színvonalhoz képest. A barátságos kis üzlet
temperamentumos, szinte mindig mosolygó vezetôjével, Kovács Anikóval beszélgettünk.
» Ha jól tudom, eddig a Koptik Odó utcában volt a Marcipán Tanya. Miért döntöttél úgy, hogy elköltözöl?
– Már három éve annak, hogy régi álmom
valóra váltottam és saját üzletet nyitottam.
Ekkor született meg a Marcipán Tanya. Az
akkori körülmények úgy hozták, hogy a
Koptik Odó utcában nyílt lehetôségem üzlethelyiséget bérelni, és nagyon örültem,
hogy végre kipróbálhattam magam. A saját ötleteimet, elképzeléseimet, kreativitásomat, ráadásul az általam vezetett cukrászdában. Jó volt az ott eltöltött három év, de
az üzlet sajnos eléggé kívül esett a városközponttól, így sokan nem jöttek el addig,
ha egy kis édességre vágytak. Tulajdonképpen ezért költöztem ide. Úgy gondolom,
hogy a központibb elhelyezkedés miatt itt
több a lehetôségem, és már most elmondhatom, hogy nagyobb a forgalmam is.
» Amikor beléptem, megakadt a szemem egy-két elképesztô cukrászkölteményen. Hol tanultad meg ilyen mesterien a
szakmát?
– A végzettségemet az Orlay Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképzô Iskolában szereztem, már több mint 15 éve. Ezután nem
egybôl szakmai vonalon dolgoztam, de
egy-két év maradt csak ki, míg végül sikerült cukrászdában elhelyezkednem. Tíz
évig helyi cukrászdákban dolgoztam, majd
pedig a keszthelyi Marcipán Múzeumba kerültem. Elmondhatom, hogy itt tanultam
legtöbbet a cukrászmesterségrôl, fôleg
ami a szakma profi részét illeti. A marcipán-trükköket, a különbözô díszítéseket és
extrákat mind a múzeumban eltöltött öt év
alatt sajátítottam el. Az itt szerzett tapasztalatok adták meg a kezdô lökést ahhoz,
hogy a saját lábamra álljak és megnyissam
Celldömölkön a Marcipán Tanyát.
» Ha már a Marcipán Tanyánál tartunk, elmeséled, honnan jött ez a név?
– A név egyrészt a fô profilomból ered, ami
a marcipán. Ehhez csapódott hozzá a tanya,
ami pedig az eddigi „városszéli” elhelyezkedésbôl adódóan ötlött a fejembe. Mivel
az üzlet kint volt szinte a város peremén,
6

kovács anikó büszke szakmájára, üzletére

mint egy tanya, gondoltam, miért ne lehetne az, legalábbis ami a nevét illeti. Így
lett az üzlet Marcipán Tanya. Sokan kérdezték, hogy most, hogy beköltöztem miért
nem változtatom meg valami másra. Igazából nem akarok nevet cserélni, mert az
emberek már így ismernek, és ilyen néven
keresik a cukrászdát.
» Az egyértelmûen látszik, hogy teljes elhivatottsággal végzed a munkádat. Mit
szeretsz benne a legjobban?
– Fôleg a díszítô munkákat szeretem. Ilyenkor különbözô kreativitást igénylô feladatokon, – például vadászpuska alakú tortán – élhetem ki magam, amit igazán élvezek. Nagyon szeretem az esküvôi tortákat, de bármilyen egyedi megrendelést, ami új kihívást
jelent, ezáltal új megoldásokra sarkall.
» Az elôbb már nézegettem az albumodban az eddigi cukrászkölteményeidet.
Egészen hihetetlenek. Mi volt az eddigi
legextrémebb kérés, amit kaptál?
– Talán az, amikor csaknem teljes emberi testre kaptam megrendelést. Az mindenképpen érdekes feladat volt, fôleg mert –
mint ahogy mindent – teljesen élethûen
akartam megcsinálni. Mivel a tortáimat
nem formába öntöm, hanem saját kézzel
faragom, ennél a feladatnál már kicsit szobrász is lettem, de nagyon élveztem. Csináltam már vadászkalapot, hegedülô tücsköt,
szôlôfürtöt, boroshordót, sôt még Barbie
babát is. Igazából bármit szívesen elválla-

lok, ami az alapanyagoktól függôen kivitelezhetô.
» Hihetetlen kreativitásodon kívül van még
valami egyediség, ami csak a te tortáidról vagy süteményeidrôl mondható el?
– Elsôsorban az, hogy nem dolgozom aromákkal és teljesen természetes anyagokat
használok. Az epertortában eper van, a citromban citrom és még sorolhatnám tovább.
A marcipánon kívül – mivel ott muszáj –,
egyáltalán nem használok színezôanyagokat. A díszeimet is saját kézzel, minôségi
alapanyagokból csinálom. Ezenkívül a szükséges árut minden héten frissen rendelem,
nem állnak hónapokig a raktárban. Ezek
azok a jellemzôk, amiket mindenképpen
kiemelnék, ha a süteményeimrôl van szó.
» Ez a mostani üzlet jóval kisebb, mint
az elôzô. Tervezel a jövôben esetleges
bôvítést?
– Igen, az anyagiak függvényében szeretnék majd apró lépésekben terjeszkedni. Ha
kinövöm a helyet, akkor talán a mellettem
levô helyiséget is ki tudom majd bérelni,
így egy beülôs, kicsit nagyobb vitrinekkel
berendezett üzletet tudnék kialakítani.
Persze az is jó lenne, ha nem bérleményként, hanem saját tulajdonú üzletként
vezethetném a boltot, de ez még nagyon
messze van, majd talán szépen apránként.
Egyelôre örülök, hogy van munkám és azt
csinálhatom, amit szeretek.
»IHÁSZ ILDIKÓ
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» PORTRÉ

„…az embert mindig a fa vezeti elôre”
»GREGORICH

FERENC

PORTRÉJA

Az élet a legjobb forgatókönyvíró – közhely, de igaz. A riport kezdetén a barátságos,
fagerendás szobából Feri javaslatára mentünk ki a mûhelybe, mondván, ez hátha irányt
ad a beszélgetésnek. Így is lett. Már az udvaron elakadtunk, hiszen egy szépen, mívesen
megfaragott, pácolt keresztnél álltunk meg, melynek a korpuszát restaurálta – bár szerintem nem jó a szó, mert látva az eredményt úgy vélem, az enyészetbôl újrateremtette. Odabent aztán egy pléh Krisztust is találtunk, annak is története van. Így hát
velük kezdôdött beszélgetés.
– Sohasem néztem meg a pléh Krisztusokat, és most mégis egy csodálatos munkát végezhettem el. Amit én – segítséggel
persze – festettem, az nem olyan jó, mint
az eredeti, mert az gyönyörû volt. Ez inkább
a naiv népmûvészet kategóriájába esik.
» Lehetne mottód is, amit még kint az udvaron mondtál, miszerint nem te mész a
feladatok után, hanem azok jönnek hozzád?
– Ez így igaz. A halottak napi idôszak azzal telik, hogy keresztekkel, Krisztusokkal
foglalkozom. Nem én kerestem ezeket a
munkákat, hanem így alakult. Az egyiket
Balatonboglárról, a másikat Balatonfüredrôl hozták, és meg kell lenniük idôre.
Van egy kopjafa-javításom, és egy temetôi fejfát is javítanom kell. A faragott
Krisztusról elmondhatom, hogy az gyönyörû mûvészi munka. A letört kezeit kellett
pótlással visszatennem, a hátán kellett a
fát pótolnom, hogy rögzíthetô legyen,
szóval volt vele munkám!
» A fához való egyértelmû kötôdés ismeretében azért beszéljünk egy kicsit mégis
az alapvégzettségedrôl, és hadd kérjek egy
pályaképet!
– Általános gimnáziumban érettségiztem,
bár a mûszaki irányultságom más irányba
vitt volna, de nem engedtek el Szombathelyre, hogy szégyent ne hozzak a falura.
Így – hál’ istennek – maradtam a celli gimnáziumban.
» Ha jól tudom, nem itt születtél, a
Kemenesalján.
– Horvátzsidányban születtem, és ott is éltünk nyolcéves koromig. Igazából nem is
tudom, hová valósi vagyok, mert utána
Izsákfára kerültünk, és négy évet jártam
a sági felsô tagozatba. Aztán négy évet
jártam a celli gimnáziumba, és ’68-ban elvittek elôfelvételisként katonának. Ezt követôen Körmenden töltöttem négy évet,
mivel egy évet kihagytam és ez idô alatt
egy maszek festô mellett dolgoztam. Ez
azt jelentette, hogy reggel ötkor kerékpárral elindultam Izsákfáról Jánosházára, elvégeztük a napi 12 órás mûszakot. És kb.
kilenc óra volt, mire hazaértem. Megfürödtem, és másnap kezdôdött újra minden.
Ebbôl az egyéves keresetembôl aztán
vettem egy motorkerékpárt – az MZ-s világban volt ez még.

» Eredeti végzettségedre visszatérve, a gépész üzemmérnök eredendôen vasas
szakma, nem?
– Én széleskörû mûszaki szakmának nevezném, de inkább ismét visszakanyarodnék
az elôzményekhez. Nem az a hangsúlyos,
milyen iskolai szinthez értem el, hanem az,
hogy nyolcéves koromig az összes gyerekkori élményemet máig nagyon fontosnak
érzem. Az arcok, a karakterek – ezt nagyon
meg tudom ôrizni. Aki szembe tud nézni velem, az már „jegyzett”. Ennek folytatásaként az izsákfai évek emlékei jönnek, és a
kemenesaljai gyerekkori kapcsolatok mindmáig a háttérben, de meghatározóként
meghúzódnak. Azt azért elmondom, hogy
volt módom horvátzsidányi gyerekkori ismerôssel találkozni, és gond nélkül, természetes módon köszöntem rá horvátul.
» Hogy kötöttél ki aztán a fával való foglalatoskodás, a fafaragás mellett?
– Ez is a gyerekkorig kanyarodik vissza. Már
akkor csónakot készítettem, fapuskát, nyilat, mindent, ami kellék kellett. Saját készítésû kerékpárom volt, ez a mûszaki vonal, aztán ehhez jött az emberek és állatok szeretete. A mûszaki érdeklôdésre
azért az is jellemzô, hogy amíg a sági határban ebédszünetjét töltve bólogatott a
traktoros, addig én „elkötöttem” a körmös
traktort, és elkezdtem szántani. Rohant persze utánam, de mikor megismert, akkor
már rendben volt minden…
Visszatérve a kérdésre, elmondhatom, hogy
a fa és a mûszaki vonal párhuzamosan alakult. Fôiskolás koromban vettem részt elôször
a velemi alkotótáborokban, ahol az alapítókkal, sokakkal kerültem baráti kapcsolatba. Ebbe a körbe tartozik Németh Gyula és mások.
A fordulópontot az 1988-as év hozta meg, mikor elérkezett az életemben egy olyan helyzet, amikor azt mondhatom, hogy saját elhatározásomon kívüli események következtében döntöttem a mostani élet mellett. Akkor
kezdtem a mûhelyt alapozni, kôlábazatot rakni, falazni. A tárgyév novemberére még csak
ponyvával volt fedve, de már elkezdtem a valamibôl való élést, és gyártottam az apró tárgyakat, gyerekjátékokat. Ezek után következett a bútorzat készítése, mivel ez is kellett,
meg az is, magunknak is, és így készült aztán másoknak is.

» A bútoroktól aztán hamar eljutottál a
kopjafákig, haranglábakig, emlékmûvekig.
Május 30-án Jánosházán avatták fel az általad készített Trianoni emlékmûvet. Te készítetted Celldömölk elsô ’56-os emlékét,
mely a vasútállomáson látható. Hogy is
alakult ez?
– Nem készítettem internetes honlapot,
propagálva, hogy én ezzel foglalkozom,
mégis valami munka mindig jön. A celli keresztrôl elmondható, hogy teljesen alulról
jövô kezdeményezésként indult. Az erdôn
lábon száradt fából készítettem, azért
olyan, amilyen. Így is sokat dolgoztam vele, és így lett ez a kicsit roggyant, ugyanakkor „emberarcú” – nem szoros értelemben
vett egyházi – kereszt. Ez a munka a példa arra, hogy az embert mindig a fa vezeti elôre. Nem én megyek elôtte, hanem követem. Kicsit meg kell „ízlelni”, karistolni,
és utána lehet odakoppintani. Jánosházára rátérve nem csak az volt a lényeg, hogy
a feladatnak eleget kell tenni, hanem fontos volt a környezethez való igazodás,
mennyire illik bele a térbe. Így már az Antall-szoborral együtt egységes helyszínt ad.
Sokat rajzoltam, a keresztnek tekintélye
kell, hogy legyen, fel kell néznünk rá, mert
ez nagyon fontos. Millió telefont váltottunk,
egyeztettünk, aminek az eredménye lett
a látható emlékmû.
Gregorich Ferenccel persze szót váltottunk
még a citerazenekarról, népdalkörrôl, a népi kultúrához, a múlthoz, az emberekhez
való szeretetteljes kötôdésérôl. De ez
már egy másik riport témája lehet.
»KÉP ÉS SZÖVEG: ROZMÁN LÁSZLÓ
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Sikeres könyvtári rendezvények
Több éves hagyomány, hogy október a
könyvtárak hónapja. Idén 11. alkalommal
került sor az Országos Könyvtári Napok
megrendezésére az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával. Ebben az évben az ötven év feletti, idôsebb generáció
került középpontba, ennek megfelelôen
Országos Nagyi Könyvtári Napok néven hirdették meg a programsorozatot. A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
Kresznerics Ferenc Könyvtára az elmúlt
évekhez hasonlóan idén is csatlakozott az
országos akcióhoz.
Németh Tibor könyvtárvezetô így értékelte a rendezvénysorozatot:
– Október 8. és 11. között ingyenes beiratkozási lehetôséggel vártuk azon ötven év
felettieket, akik még nem voltak könyvtártagok, és újonnan beiratkozottként regisztráltatták magukat. Ezt a lehetôséget 26-an
vették igénybe, egyébként a három napban összesen 86 új felhasználóval bôvült
a könyvtár használóinak köre. Jelenleg
2060 regisztrált felhasználót tudhatunk tagjaink között, ebbôl kb. hatszázra tehetô az
ötven év felettiek száma. Az idôsebb ko-

a gyôztes nagyi-unoka páros

rosztály megcélzása azért hasznos, mert
ebben a korban sem kell lemondani az olvasás élményérôl, hiszen egyfajta szellemi egészséget ad, aktív gondolkodásra
késztet, karban tartja a szellemet. Ilyen
szempontból a könyvtár a legdemokratikusabb hely, jó lenne, ha minél többen élnének is a lehetôséggel. A Könyves Vasárnapon (október 11-én) rendkívüli nyitva
tartással vártuk olvasóközönségünket,

emellett Ambrus Péter celldömölki származású író dedikálta Az igazi Hofi, Az igazi
testôrök és Az igazi kommandó címû köteteit. Szintén ezen a napon elsô alkalommal bonyolítottuk le a Pont a nagyi, hú címû nagyi-unoka internet-használati versenyt, melynek célja volt, hogy a különbözô generációkat a családi köteléken túl a
világhálón való tájékozódás is összekösse,
hiszen ez is elôsegítheti a párbeszédet.
A feladatok során bebizonyosodott, hogy
a saját tudást, tapasztalatot összeadva akár
tanulni is lehet egymástól a korosztályi különbségek ellenére is. A megmérettetésre öt nagyi-unoka páros jelentkezett.
Az internetes keresésen túl játékos és kevésbé játékos feladatok, keresztrejtvény
várta a résztvevôket, akik értékes nyereményekben részesültek.
a versengés elsô három helyezése a következôképpen alakult:
1. Bausz Györgyné – Kiss Bálint
2. Paluska Józsefné – Erdélyi Regina
3. Nyéki Ferencné – Nyéki Daniella
»RA

Dedikálás a Könyves Vasárnapon
»TALÁLKOZÁS DR. AMBRUS PÉTERREL, AZ IGAZI HOFI SZERZÔJÉVEL

Dr. Ambrus Péter dedikálta könyveit október 11-én délután a KMKK elôtt a Könyves Vasárnapon. Az igazi Hofi, Az igazi
kommandó és Az igazi testôrök címû kötetek celldömölki származású szerzôje, civilben a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársa. Vasútépítô mérnöknek tanult a Gyôri Mûszaki Fôiskolán, majd elvégezte a
Rendôrtiszti Fôiskolát is, ezután az ELTE
jogi karán szerzett diplomát.
8

» Idén a harmadik könyve jelent meg
„Az igazi” sorozatban. Honnan a cím?
Ezek a történetek nem légbôl kapottak,
hanem konkrét élményeken, eseményeken alapulnak, igaziak a személyek is,
akikrôl a könyvek szólnak. A 2006-ban
megjelent Az igazi Hofi címû könyvemben
nagybátyámról írtam. Ez egy riportkönyv
a saját magam és a közelebbi családtagok
emlékeit próbáltam megörökíteni a
könyvben, hogy hogyan láttuk az „igazi
Hofit”, Géza bácsit. Ebben a kötetben
mintegy 80 fotót is találhat az olvasó a
családi fotóalbumból.
» És honnan a sorozat folytatása?
Mivel már 17 éve dolgozom rendôrtisztként, a munkám során sokat találkozom a
kommandósokkal, így született 2008-ban
Az igazi kommandó címû kötet, melyben
a kommandósok életét próbálom bemutatni a tárgyalótiszttôl kezdve a mûszakisig, vagy a nôi kommandósig. A könyvben
szereplôk velem mint kollégával beszélgettek, úgy érzem, hogy ettôl sokkal felszabadultabban, fesztelenebb légkörben meséltek. Még a megjelenés elôtt a könyv
szakmai lektora megkereste a Köztársasá-

gi Ôrezred parancsnokát a következô
könyvem tervével, akitôl azonnal zöld
lámpát kapott az elképzelésem. Így született meg az idei Könyvhétre a harmadik,
Az igazi testôrök címû kötet. Ebben
a könyvben a Köztársasági Ôrezred parancsnoka, valamint helyettese nyilatkozik, de
megszólalnak a miniszterelnöknek, a köztársasági elnöknek és a házelnöknek a biztonsági tisztjei is. Ez azért is különleges,
mert ezek a személyek a munkájuk titkossága miatt nagyon ritkán nyilatkoznak, illetve nem is nagyon nyilatkozhatnának.
Persze nem csak a védôk, hanem a védettek oldalát is szerettem volna megmutatni, ezért nyilatkozik a könyvben például
Dobrev Klára vagy Szili Katalin.
» Folytatódik-e „az igazi” sorozat, van már
elképzelés a következô témára?
Természetesen már megvan az elképzelés
a negyedik kötetre. A magyar katonák a világ számos pontján igyekeztek-igyekeznek
jelenlétükkel megakadályozni a konfliktusokat. Ezekrôl a békefenntartó missziókról
szeretnék írni, többek között Afganisztánról vagy Irakról.
»CSÁGOLY SZILVIA
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» PROGRAMAJÁNLÓ
2009. október 23. (péntek) 15.00 – 56os megemlékezés az ‘56-os Szövetség Celldömölki Tagozata, az Alsósági Életfa Egyesület, a Szövetség a
Nemzetért Polgári Kör Kemenesaljai
Tagozata szervezésében. Helyszín:
mozdonypark.
Október 23. (péntek) 16.00 – az 1956-os
forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi megemlékezés. Helyszín: ’56-os dombormû (József A. u.). Ezt követôen koszorúzás
Koloszár Zoltán '56-os áldozat sírjánál
a katolikus temetôben.
Október 23. (péntek) 17.00 – megemlékezés az 1956-os forradalom 53. évfordulója alkalmából a Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület Kemenesaljai Csoportja és a celldömölki református egyházközség szervezésében. Helyszín: a református gyülekezeti terem (Koptik Odó utca).
2009. október 25. (vasárnap) 15.00 –
szentmise a fogyatékkal élô emberekért a Vas Megyei Mozgássérültek
Egyesülete Celldömölki Csoportjának szervezésében. Helyszín: a celldömölki katolikus templom.
2009. november 6-án (péntek) 18.00 –
kiállításmegnyitó Egyházi Tibor répcelaki természetfestô olajképeibôl.
Helyszín: a Vulkán fürdô konferenciaterme.

AZ EGYHÁZI ISKOLA GELLÉRTNAPI ZARÁNDOKLATA
Szép napot töltött együtt a Szent Benedek Kat.
Ált. Iskola 250 diákja és tanáraik Gyôrben szeptember 24-én. Az egész iskola a gyôri könnyezô Szûzanya kegytemplomába látogatott el. A nap
közös szentmisével indult, ahol Péter atya Szent
Gellértre, az igaz nevelôre irányította a figyelmet,
aki olyan ifjat tudott nevelni, mint Szent Imre. Arra buzdította a gyerekeket, hogy szeressék és tiszteljék nevelôiket és kövessék Imre példáját.
A Székesegyházban a gyerekek megcsodálták harmadik nemzeti ereklyénket, Szent László hermáját, és Apor Vilmos vértanú püspök sírját. A mise után a kármelita templomot nézték meg. A kirándulás alkalmával a gyerekek eljuthattak a gyôri szemináriumba, ahol a kispapokkal együtt
imádkozták a déli zsolozsmát. A nagyobbak
meglátogatták a bencés gimnáziumot, régi diáktársaikkal találkoztak, néhányukban felmerült a
vágy, hogy ôk is itt tanuljanak tovább.
A szentmise idején az evangélikus és református diákok lelkészeik vezetésével meglátogatták
a gyôri evangélikus oktatási intézményeket.
A lelki feltöltôdés ideje volt ez a nap; örömmel,
kellemesen elfáradva tértek haza az ifjú zarándokok.

» MÛVELÔDÉS

Vígjáték volt az évad elsô elôadása
Kezdetét vette a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár felnôtt színház-bérlet
sorozata október 10-én. A 2009–2010-es
évad elsô elôadásaként a Körúti Színház:
Ajándék gésa címû darabját tekinthették meg
a színházbarátok.
A történet az amerikai megszállás idején
játszódik, Japán legkisebb falujában, Tobikiben.
A kissé ütôdött ezredes nem kisebb feladattal
küldi el a kapitányt és a tolmácsot a kis japán
faluba, minthogy ott ötszögletû iskolát építsen,
emellett teremtse meg az amerikai álmot és
a demokráciát. Az újonnan érkezô idegent a
helybéliek nagy tisztelettel és szeretettel
fogadják, szebbnél szebb ajándékokkal
halmozzák el. Az adományok csúcsaként
pedig egy gésával ajándékozzák meg. Ezzel
kezdetét veszi a bonyodalmak sora, a kapitány
iskola- és demokráciaépítô terve megpecsételôdik, a helyiek ugyanis az elôbbiek helyett

sokkal inkább egy teaházat szeretnének a
gésának. Az események gördülése közben
aztán sok minden alakul, a problémák
megoldódnak, vidám perceket okozva a
nézôseregnek. A kétfelvonásos vígjátékban
több, a közönség számára is jól ismert színész
felbukkant, úgy mint Tahi Tóth László, Kautzky
Armand, Beleznay Endre, Szabó Erika.
»REINER A.

Az abszurd humor Celldömölkön
„Best of L’art pour L’art: Válogatás a társulat legsikeresebb jeleneteibôl” címmel
szerzett kacagtató másfél órát a celldömölki közönségnek a L’art pour L’art Társulat,
október 16-án este a mûvelôdési központ
színháztermében.
A jelenlegi felállásában is már több mint
tíz éve játszó, a magyar abszurd humort
képviselô együttes a televízióból megismert és megszokott formáját hozta a

színpadon is. A többféle mûfajt felvonultató összeállítás zenés, verses betétei, szöveges részei egyetlen pillanatig sem nélkülözték a szellemességet és a sziporkázó poénokat; így mi sem volt természetesebb, minthogy a Laár András, Dolák–Saly
Róbert, Pethô Zsolt és Szászi Móni alkotta
négyes elôadását vastapssal értékelte népes közönségük.
»REINER ANITA

A népmese napja a könyvtárban
A KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtára
2005-ben csatlakozott a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) mozgalmához, melynek célja a népmesék fennmaradása, a bennük élô
bölcsességek továbbhagyományozása.
Benedek Elek 150. születésnapja (szeptember 30.) alkalmából különös figyelmet szenteltek életmûvének. Idei rendezvényüket
szeptember 25-én tartották: közönségük
az óvodásoktól kezdve egészen a nagyszülôkig terjedt.
Emih–Virág Eszter gyermekkönyvtáros szervezésében volt mesefelolvasás, rajzfilmnézés
(Magyar Népmesék), közös gondolkodásra serkentô „tudásfelmérô” teszt, elvarázsolt mesét
oldottak fel a gonosz praktikák alól, mesetotó az óvodásoknak és az alsó tagozatosoknak,
a Benedek Elek munkásságát átfogó totó pedig a felsôsök ügyességét tette próbára.
A hibátlan megfejtôk könyvjutalomban részesültek: Czupor Attila (Szent Benedek Katolikus Általános Iskola, Celldömölk) ; Keresztes Míra Alexa (Celldömölki Városi Általános

Iskola és EPSZ) ; Pörneczi Fanni és Zsófi (Városi Óvoda, Celldömölk)
A mesehôs-képkirakó játék a mesék ismeretét tesztelte: a legkisebbek mérhették fel
tudásukat. A kiválóan teljesítôk között kell
említeni Czupor Anna, Bolla Gábor és Nagy
Laura Anna nevét. A Magyar Népmesék rajzfilmsorozat képkockáinak párosításában,
idôrendbe sorolásában Vizi Boglárka és
Rákóczi Daniella jeleskedtek. A lelkes versenyzôk jutalma az apró ajándékokon kívül
a könyvtár „híressége”, a hamuban sült pogácsa volt.
Készültek ujjbábok; mozgó lábú, fürge meseparipák; de meglepô módon a legnagyobb
sikert a testes igavonó lóóriás aratta.
A jó hangulatú délután híre talán eljut azokhoz is, akik még nem jártak a könyvtárban
és eljönnek (mint a mesében a legkisebb királyfi: szerencsét próbálni). A mesék nem
csak ezen a délutánon szóltak; a gyermekkönyvtár szívesen vár mindenkit további foglalkozásaira, rendezvényeire!
9
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A város, ahogy én látom (II. rész)
Elôzô cikkünkben azzal a kérdéssel fejeztük be, hogy hol is tartott tehát 1979. januárjában, az újbóli várossá avatás napjaiban Celldömölk infrastrukturális állapota?
Néhány idézet a már emlegetett Vasi
Szemle ünnepi különszámából:
„A celldömölkiek és az e napokban várossá lett nyolc másik település… éltek a szocialista viszonyok biztosította lehetôségekkel. A párt és a kormány által meghatározott településpolitikát követve felszámolták
infrastrukturális és intézményi elmaradottságukat… Az új városaink – és ilyen Celldömölk is! – megfelelnek az elôírásoknak:
szilárd ipari alappal rendelkeznek; fejlôdésük, növekedésük töretlen, szolgáltató, ellátó intézményeik, kommunális létesítményeik képesek kielégíteni az igényeket.”
(Részlet Szekér Gyula városavató beszédébôl). „Mûvelôdési otthon, könyvtár, vendéglátó és kereskedelmi egységek, óvodák,
napközis konyha és étterem, tornaterem,
tantermek, kenyérgyár, új ipartelep épült,
és még lehetne sorolni azokat a létesítmé-

tanácsköztársaság tér – a kmk és a könyvtár

nyeket, amelyek az emberek életének
szebbé tételét, megkönnyítését szolgálják.
Ha ma valaki a Ság hegyrôl pillantást vet
Celldömölkre, a lakótelepek közül a templom magasságát meghaladó kilencemeletest látja kiemelkedni, amely büszkén hirdeti: Kemenesalja népe új életet teremtett.”
(Kálmán Jenô: Múlt, jelen, jövô).
De mi is az az infrastruktúra? Annyiszor és
annyian használjuk ezt a kifejezést, mintha legalábbis olyan kézenfekvô lenne értékmérôként. Az infrastruktúra kifejezés
használatakor, mivel nem kapcsolódnak
hozzá szorosan egzakt paraméterek, minôségi jegyek, jellemzôk és követelmények,
a kiinduló megközelítéstôl függôen több fogalmi meghatározás is ismert. Általánosan
elfogadott nézet, hogy a gazdaság és az infrastrukturális fejlettség között szoros a
kapcsolat. A korreláció persze nem bizonyít
10

oksági kapcsolatot, nyitva marad az a kérdés,
hogy a gazdagabb ország, település engedheti-e meg magának azt,
hogy többet fordítson infrastruktúrára, avagy éppen azért gazdag és fejlett, mert kiépült hálózata van. A települések mûködésének szempontjából
vizsgált infrastruktúra két
nagy csoportra osztható:
a humán, illetve a mûszaki jellegû és rendeltetésû
infrastruktúra. A humán
az egykori tanácsköztársaság tér a kilencemeletes lakóházról nézve
alá tartozik a település lakásállománya, a közösségi közellátási há- ját kutakról vételezték a vizet. Határértélózatok intézményei (oktatási, mûvelôdé- ken volt a vízmû kútrendszerének termesi és kulturális intézmények hálózata, gyer- lési kapacitása, nem beszélve a szennyvízmeknevelési intézmények, egészségvé- tisztítóról, mely egy 600 m3-es mechanidelmi intézmények, kereskedelmi és kai tisztítómû volt, amin gyakorlatilag
vendéglátóipari intézmények, sport-, üdü- csak átfolyt a szennyvíz egyfajta ülepedést
lési és pihenési igényeket kielégítô és fo- követôen. A vízellátásra kötött lakások kögadó intézmények). Az infrastruktúra má- zül minden második volt a szennyvízsik csoportjába azok a mûszaki jellegû és rendszerre kötve, a többi saját környezerendeltetésû hálózatok, valamint az ahhoz tében szikkasztotta el a szennyvizet –
közvetlenül kapcsolódó létesítmények tar- már ameddig tudta, hiszen emiatt és a csatoznak, amelyek a település közmûellátá- padékvíz-elvezetési hálózat hiánya miatt
sát, a településen belüli, oda irányuló és on- nagyon magas volt a talajvíz magassága.
nan kimenô, átmenô közlekedési, szállítá- Nem volt vezetékes gázellátás, régi emlék
si szükségletek kielégítését, fogadását, a te- a TÜZÉP elôtti sorban állás a jó szénért, a
lepülés természeti és mûvi környezetének mindent elégetô kazánok fojtó füstje egyegy ködös téli napon. Szinte elképzelhevédelmét, alakítását biztosítják.
A várossá avatás az infrastruktúra tekinte- tetlen ma már, – amikor Michael Jackson
tében nem azt jelentette, hogy elkészült halálhíre 4 perc alatt körbe ért a Földön –,
a mû, megpihenhet az alkotó, hanem in- hogy harminc évvel ezelôtt sorban álltunk
kább tekinthetô volt egy biztatásnak, telefonálni a néhány utcai telefonfülkénél,
hogy jó úton indult el egy fejlôdési folya- ahova kézi kapcsolással kapcsolták a vomat (elsôsorban inkább a humán infrastruk- nalat, saját telefonja csak 600, zömében
túra tekintetében), illetve figyelmeztetô jel- kiváltságosnak lehetett. A fekete-fehér tézés volt, hogy egy városhoz nem méltó a vén a két magyar mellett, az osztrák tévé
mûszaki infrastrukturális állapot. Valóban is bejött a sündisznófejû antennán, ha fújt
voltak új lakótelepek, új családi házas öve- a szél, elszállt a villany, ha kitartóan sütött
zetek, voltak munkahelyek, kialakult a böl- a nyári nap, lassan langyos lett a víz a strancsôdei, óvodai, iskolai hálózat, a mûvelô- don. Az utak zöme kaviccsal javított, jobb
dési ház. Nagy dolgok ezek, ma is megbe- esetben makadám burkolatú volt, burkolt
csülendô dolgok, de rengeteg dolog nem járdák inkább csak a városközpontban és
volt a helyén: a szakmunkásképzés, a szak- a lakótelepeken voltak. A szemetet a Huorvosi ellátás helyzete és például a zeneis- nyadi utca végére a talajvízzel teli téglakola elhelyezése. A katolikus templom elôt- gyári gödrökbe hordtuk, a szippantott
ti téren a mûemléki környezetben autóbu- szennyvizet pedig a merseváti út melletszok parkoltak, fôleg ha két gödör között ti felhagyott homokbányába eregettük.
elfértek, a Szentháromság (akkor még Ta- Mielôtt a ma fiataljai az égre tekintve elnácsköztársaság) téri park inkább hason- szörnyedve felkiáltanának, jelzem, hogy
lított egy labirintushoz a kalandparkban, azért tavasszal virágoztak a fák, volt szemint egy pihenô funkciójú díszparkhoz a vá- relem, volt boldogság akkor is. Csak visszarosközpontban. A lakások mintegy kéthar- tekintve ma már látni, az egy más dimenmada volt csak rákötve a vezetékes vízhá- zió volt anyagiakban és lelkiekben
lózatra, mintegy 20%-ában kerti csapról, egyaránt.
»DUMMEL OTTÓ
a többiben az utcai közkifolyókról, vagy sa-
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Milyen gyakran jár könyvtárba?

»kérdez: reiner anita

»fotó: losoncz andrea

Romhányi
Zsófia

Körülbelül négy éve vagyok
beiratkozva a könyvtárba. Általában havi rendszerességgel járok az intézménybe, vagy aszerint, hogy mikor mire van szükségem. A kötelezô olvasmányokat szoktam kikölcsönözni,
és ha esetleg gyûjtômunkához,
kutatáshoz anyagra van szükségem, akkor veszem igénybe a
könyvtárat. Olvasótermi dokumentumokat nem olvasok, inkább hazaviszem a könyveket.
A testvérem egyetemre jár, ha
neki olyan szakirodalomra van
szüksége, ami nincs meg
Cellben, akkor a könyvtárközi
kölcsönzéshez folyamodunk.

Benkô
Magdolna

Lelki szükséglet szerint veszem
igénybe a könyvtárat, hiszen egy
jó könyv nemcsak ismereteket
közvetít, hanem érzelmeket is
nyújt. Én feltöltôdöm tôle, de van
úgy, hogy például gyógyít, erôsít,
vidámít. Ezért aztán olvasok is sokat, napi rendszerességgel. Évtizedek óta aktív könyvtárhasználó vagyok, hetente látogatom a könyvtárat. A szépirodalmat, ebbôl is a
kortárs irodalmat olvasom mostanában, mert szeretném minél jobban megismerni. Jelenleg irodalmi
folyóiratokat olvasok leginkább.
A könyvtárközi kölcsönzést is
igénybe veszem, elsôsorban az
utóbbihoz hozzájutás érdekében.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT

Farkas
Magdolna

Szeretek könyvtárba járni, hetente kétszer-háromszor is ellátogatok ide. Elsôsorban a napilapokat és az ifjúsági magazinokat szoktam átlapozni, és
van úgy, hogy kölcsönzök is valamit. Havonta egy-két könyvet
veszek ki. Általában mesekönyveket és a kötelezô olvasmányokat, vagy ami megtetszik, és érdekel. Internetezni is
járok a könyvtárba. Böngészni,
csevegni szoktam, és a közösségi oldalakat látogatom.
A gyermekkönyvtárba a testvéreimet is gyakran elhozom, és
néha rendezvényekre is elkísérem ôket.

2009. NOVEMBER

01. vasárnap
02. hétfô
03. kedd
04. szerda
05. csütörtök
06. péntek
07. szombat
08. vasárnap
09. hétfô
10. kedd
11. szerda 8-tól
12. csütörtök
13. péntek
14. szombat
15. vasárnap
16. hétfô
17. kedd
18. szerda
19. csütörtök
20. péntek
21. szombat
22. vasárnap
23. hétfô
24. kedd
25. szerda
26. csütörtök
27. péntek
28. szombat
29. vasárnap
30. hétfô

Celli Szent Márton
Kiscelli
Csontváry

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

Már legalább húsz éve vagyok könyvtártag. Átlagosan
kéthetente keresem fel a
könyvtárat, elsôsorban az új
könyvek között nézek körül.
Leginkább a történelem, régészet érdekel és némileg a háborús irodalom. Így fôként
ilyen témájú irodalmat keresek. A folyóiratok közül a természettudományos, ismeretterjesztô magazinokat részesítem elônyben, ezeket lapozgatom. A könyvtár rendezvényeit
érdeklôdési körömtôl függôen
látogatom. Könyvtárközi kölcsönzést évi egy-két alkalommal veszek igénybe.

» Ügyeletes gyógyszertárak

2009. NOVEMBER KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

Dr. Kovács Larisza
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Mesterházy Zsuzsanna
Dr. Kovács Larisza
Dr. Nagy János
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Schrott Olga
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Kiss Imre
Dr. Márton Katalin
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Schrott Olga
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Nagy János
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Schrott Olga
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Kovács Larisza
Dr. Kiss Imre
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kassas M. Khaled

Dr. Nagy
János

Sági u. 3.
Kossuth L. u. 12.
Széchenyi u. 5.

Tel.: 95/420-333
Tel.: 95/420-169
Tel.: 95/420-018

DÁTUM

GYÓGYSZERTÁR NEVE

ÜGYELETI IDÔ

2009. november 1.
2009. november 2.
2009. november 3.
2009. november 4.
2009. november 5.
2009. november 6.
2009. november 7.
2009. november 8.
2009. november 9.
2009. november 10.
2009. november 11.
2009. november 12.
2009. november 13.
2009. november 14.
2009. november 15.
2009. november 16.
2009. november 17.
2009. november 18.
2009. november 19.
2009. november 20.
2009. november 21.
2009. november 22.
2009. november 23.
2009. november 24.
2009. november 25.
2009. november 26.
2009. november 27.
2009. november 28.
2009. november 29.
2009. november 30.

Celli Szent Márton
Kiscelli
Celli Szent Márton
Kiscelli
Celli Szent Márton
Kiscelli
Kiscelli
Kiscelli
Csontváry
Csontváry
Csontváry
Csontváry
Csontváry
Csontváry
Csontváry
Celli Szent Márton
Kiscelli
Celli Szent Márton
Kiscelli
Celli Szent Márton
Celli Szent Márton
Celli Szent Márton
Kiscelli
Celli Szent Márton
Kiscelli
Celli Szent Márton
Kiscelli
Kiscelli
Kiscelli
Csontváry

8.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
12.00–8.00
8.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
12.00–8.00
8.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
12.00–8.00
8.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
12.00–8.00
8.00–7.00
17.00–7.00
11
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Nagy csata a Prága ellen
Celldömölki-VSE-Mávépcell-Wewalka – El Nino
Praha I. 4:6. – Celldömölk, Férfi Klubcsapatok
Szuperligája asztalitenisz-mérkôzés, vezette:
Kovács, Szabó.
Páros: Lindner, Fazekas-Konecny, Tregler
3:0 (8, 6, 15). Nem várt, könnyed siker
(1:0). Egyéni, 1. kör: Pagonyi-Prokoptsov 3:2
(-2, 7, 7, -6, 11). A celli játékos hatalmas
elszántsággal, nagy csatában gyôzte le a
vendégek ukrán klasszisát (2:0). LindnerTregler 3:0 (10, 10, 8). A szoros szettekben
rendre Lindner összpontosított jobban
(3:0). Fazekas-Konecny 2:3 (-8, -6, 11, 10,
-2). A 0-2-rôl felálló Fazekas a legfontosabb
pillanatokban gyengén teljesített (3:1). 2.
kör: Lindner-Prokoptsov 2:3 (7, -2, 9, -2,
-4). Az ukrán játékával Lindner nem tudott

mit kezdeni (2:3). Pagonyi-Konecny 0:3 (8, -6, -7). Prokoptsov legyôzése sok
energiát vett el Pagonyitól, így ez a
meccse már nagyon sima volt (3:3).
Fazekas-Tregler 1:3 (9, -8, -5, -8).
Fazekasnak illett volna legyôzni a
vendégek 3. számú játékosát. Veresége a
végén sorsdöntônek bizonyult (3:4). 3. kör:
Lindner-Konecny 3:1 (6, 7, -9, 10). Nehéz
meccset nyert Lindner (4:4). FazekasProkoptsov 1:3 (10, -4, -10, -10). Fazekas
nem tudott úgy koncentrálni, ahogy ukrán
ellenfele (4:5). Pagonyi-Tregler 1:3 (10, 2, -4, -8). Pagonyi játékában már nem volt
benne a gyôzelem (4:6).
Gyôzött: Lindner 2, Pagonyi, a LindnerFazekas duó, illetve Prokoptsov 2, Tegler
2, Konecny 2.

BAJNOKI MÉRKÔZÉSEK
NB II.
CVSE-MÁVÉPCell-Wewalka II. – SZAK II.Sabaria 10:8
Fehér László 4, Ölbei Péter 4, Orbán
Renátó 1, Ölbei–Orbán páros ill. Kiss János
2, Szarka Zsolt 2, Németh Ádám 2, Lendvai
Gergô 1, Kiss–Lendvai páros.
a megyei rangadón nagy csatában fej-fej
mellett haladt a két csapat. az utolsó
mérkôzéseken a celliek jobban összpontosítottak.
NB III.
CVSE-MÁVÉPCell-Wewalka III. – Kanizsai
Sörgyár II. 14:4

Tarr Sándor 4, Tamás László 4, Balázs Gyula
4, Tarr–Balázs Béla, Tamás–Balázs Gyula
párosok.
Könnyedén nyert a jobb erôkbôl álló
hazai csapat.
NB III.
CVSE-MÁVÉPCell-Wewalka IV. – Zalakomár SE 10:8
Máthé Gyula 3, Szabó Ferenc 3, Fekete
Attila 1, Talián Csaba 1.
Máthé–Szabó, Fekete–Talián párosok.
Hozták a celliek a két párost és ezt az
elônyt végig tudták tartani. Bravúr volt a
kellemetlen stílusú Komár legyôzése.

TOVÁBBRA IS
VERETLENÜL
Celldömölki VSE-Mávépcell-Alsóörs
27:22 (13:13). – NB II-es nôi kézilabda-mérkôzés, Celldömölk, 100 nézô,
vezette: Gyalog, Juhászné.
Celldömölk: MENDEL – Kazári 1,
SZOMORKOVITS L. 5, SZOMORKOVITS
A. 8, Fûzfa, SZILVÁGYI 9, Farkas.
Csere: Balogh, Németh 3, Dobány,
Tóth 1. Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
Szoros, nagy csatát hozott a mérkôzés, ahol egyik csapat sem tudott meglépni ellenfelétôl. Felváltva estek a gólok, és hol egyik, hol
a másik gárda jutott elônyhöz. Az
elsô félóra is döntetlennel végzôdött, és a második játékrész sem
hozott jelentôs változást. A celli
csapat egy-két hibájának köszönhetôen a vége elôtt tíz perccel
elônybe került az Alsóörs. Örömük
azonban nem tarthatott sokáig,
hisz a jobban összpontosító, és lendületesebb celli lányok a hajrában
mattolni tudták ôket. A remek
mérkôzést teljesen megérdemelten nyerte a Celldömölk.
Ifi: 38:15 (20:7). Ld.: Dobány 12,
Varga 8.
»CSUKA.L

»CSUKA.L

Vulkán Vágta Celldömölkön
Elsô alkalommal rendezték meg a Vulkán Vágta futóversenyt Celldömölkön. A szervezô Sárvári Kinizsi Sport Egyesület nem kevesebb,
mint 9,7 km-s távot jelölt ki a felnôtt futók,
emellett 1 km-s távot a gyerekek számára.
A felnôtt futam a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtártól, míg a gyermekfutam
a mûszaki szakközépiskolától indult. A felnôttek útvonala a mûvelôdési központtól a Ság
hegyre fel a kráteren át a Trianoni keresztig
tartott. A célállomás mindkét esetben a Vulkán Gyógy- és Élményfürdô volt.
A nem kevés állóképességet, edzettséget
igénylô kihívást 42 felnôtt és közel 100 kis
diák vállalta. Az elsô futó Fábrics Gábor Megyehídról 38,08 perc teljesítette a távot,
míg a második Mézes Tibor Sólyom zalaegerszegi versenyzô lett 38,25 perces ide12

jével. A harmadik helyet Sásdi Zoltán sárvári futó szerezte meg, ô 39,09 perc alatt
ért be a célba.
A hölgyeknél elsô helyezett Császár Éva zalaegerszegi versenyzô lett (ideje 43,18
perc), a második helyen Joó Barbara
szombathelyi versenyzô (ideje 47,36 perc),
a harmadik helyen pedig Császárné Nemes
Alexandra kenyeri versenyzô (ideje 47.47
perc) végzett.
A szervezôk köszönetet mondanak Bors
Lászlónak, aki a gyermekfutamot koordinálta –, a támogatóknak, a Celldömölki Rendôrkapitányságnak, a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárnak és a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdônek a verseny lebonyolításában nyújtott segítségükért.
»LILO
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Ugyanaz a folyó
Mosonmagyaróvár – Celldömölki VSE 2-0 (0-0)
Mosonmagyaróvár, NB III-as labdarúgó-mérkôzés Bakony-csoport 8. forduló. 2009. október 11.
Vezette: Schnellbach I. (Takács E., Tôkei B).
Mosonmagyaróvár: Antal – Németh B. (Tóth
Z. 88. p.), Gardó, Hannich P., Horváth M.
(Schmatovich 62. p.). – Török, Kovács Á., Lakatos, Kovács M., – Frick D. (Tóth N. 82. p.),
Horváth Á. Edzô: Hannich Péter.
Celldömölk: Tóth J. – Ambrus, Borsos, Gyôrvári, Györkös – Csákvári (Sebestyén R. 68.
p.), Babics, Süle Szilágyi (Kovács K. 59. p)
– Németh J., Kocsis T. Edzô: Csákvári Zsolt.
Góllövôk: Frick (53. p.) és Tóth N. (90. p.).
Kiállítva: Kocsis T. (91. p.).
Celldömölki VSE – Körmend 2-1 (0-0)
Celldömölk, 250 nézô NB III-as labdarúgó-mérkôzés Bakony-csoport, 9. forduló 2009. október 17.
Vezette: Hofbauer Dávid (Bede Tamás,
Szeles Krisztina).
Celldömölk: Tóth J. – Ambrus, BORSOS,
Gyôrvári, Györkös – Velencei (NÉMETH J. 46.
p.), Babics, SÜLE, Baranyai (Sebestyén R.
46 . p.) – Szilágyi, GAÁL (Csákvári 57. p.).
Edzô: Csákvári Zsolt.
Körmend: Marton – Nagy K., Csenterics,
Bozóki, Németh Z. – Kovács, Sárközi
(Szolyák 54. p.), NIKSZ, Varga – NAGY K.,
Németh B. Edzô: Molnár Károly.
Góllövôk: Németh J. (46. p.) és Gaál (48. p.),
illetve Niksz (50. p.).
A BAJNOKSÁG JELENLEGI ÁLLÁSA
1. VESZPRÉM FC
2. SVSE-GYSEV
3. LIPÓT PÉKSÉG
4. HALADÁS
5. CSORNAI SE
6. MTE 1904
7. SÁRVÁR FC
8. KÖRMENDI FC
9. RÉPCELAK SE
10. BADACSONYTOMAJI SE
11. FEMAT CSESZTREG
12. CELLDÖMÖLKI VSE
13. LOMBARD PÁPA
14. BÜKI TK

Új

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
6
6
5
5
4
4
4
3
2
2
1
1
0

1
2
0
3
3
3
1
0
0
3
1
3
2
2

0
1
3
1
1
2
4
5
6
4
6
5
6
7

26
14
17
14
8
9
8
10
12
12
13
7
9
8
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CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

6 20
5 9
11 6
9 5
4 4
8 1
11 -3
15 -5
14 -2
12 0
22 -9
12 -5
16 -7
22 -14

25
20
18
18
18
15
13
12
9
9
7
6
5
2

Kiállítva: Ambrus (53. p.), illetve Kovács
(82. p.).
Végre megvan az elsô, lélektanilag is
fontos gyôzelem. Hérakleitosz görög filozófus (Kr. elôtt VI. sz.) szerint „kétszer nem
lépsz ugyanabba a folyóba”. Erre a mély
értelmû gondolatra cáfolt rá a két mérkôzés, mert a történtek néhány hónapon belül megismétlôdtek. Mosonmagyaróváron augusztus 19-én Magyar Kupa-mérkôzést játszott a két csapat, ahol nagy csatát követôen a hosszabbításban a hazaiak
Frick révén rúgtak egy gólt, eldöntve a
meccset. Addigra Kocsis Tamás már nem
volt a pályán, mert a rendes játékidô utolsó percében kiállította a játékvezetô. Frick
most is rúgott egy gólt, gyakorlatilag eldöntve a meccset és Kocsis most sem játszotta végig a mérkôzést. Kár, mert négymeccses eltiltást kapott a legimprovizatívabb celli játékos. A körmendi együttessel
a „négy városok tornán” játszott a felkészülés záró szakaszában a Cell, és Körmenden nyertünk egy góllal. Most Cellben, nagy
csatában. Unalmas elsô félidôt követôen a
másodikban szédületes adok-kapok kezdôdött, és ebbôl jól jöttünk ki. Németh József
amellett, hogy végre gólt lôtt, agilisen játszott, Gaál Gyula pedig igazolta, hogy lehet rá számítani. Németh a szünetben állt
be és gyakorlatilag rögtön gólt szerzett az
elsô labdaérintésbôl, agresszív letámadást
követôen az ötös sarkáról pörgetett a kapu bal oldalába. Gaál végig brusztolta az
elsô félidôt, szinte egy szem csatárként (Szilágyi játszott még elôretoltan), jól tartotta meg a labdát a gólja elôtt is, jó tizen-

a cvse felnôtt labdarúgócsapata

két méterrôl okosan gurított a sarokba, az
amúgy jól védô Marton Péter hálójába.
A kétgólos vezetést hamar beárnyékolta a
körmendi szépítô találat, egy szemre is
szép jobb oldali támadást középen fejezett
be a jókor érkezô – nem csak gólja miatt
dicsérhetô – Niksz Tamás. A kiállítást követôen elméletileg tovább csökkentek az
esélyeink a vezetés megtartására, de
Csákvári Zsolt jó érzékkel nyúlt bele a
meccsbe és a szünetet követôen újra átszervezte a hadrendet. Tulajdonképpen annak ellenére, hogy emberhátrányban voltunk, három-négy ígéretes kontra lehetôségünk volt, arról már nem ô tehetett, hogy
ezek egyéni hibák miatt nem teljesültek be.
A következô héten a bajnokesélyes Veszprémhez látogat a csapat, majd egy hét szünetet követôen november 7-én a Pápa II.
csapata látogat a Kolozsvár utcába, jó
lenne folytatni a pontharácsolást. Apropó
pontgyûjtés, az U16 megint gyôzött, és a
bajnokság másik veretlen együttesével, a
Veszprémmel október 25-én játszik itthon,
nagy meccs lesz! Érdemes a megnézésre.
»DOTTO

GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÉZILABDA BAJNOKSÁG
SORSOLÁSA 2009 ÔSZ
11. 07. 19.00 – CELLDÖMÖLK–GYÔRI ETO SZURKOLÓK
11. 15. 10.00 – CELLDÖMÖLK–GLOBAL
11. 21. 17.00 – PANNONHALMA–CELLDÖMÖLK
11. 29. 10.00 – CELLDÖMÖLK–AUDIO
12. 05. 17.00 – CELLDÖMÖLK–TÉT
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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Szüret, Pálinka-dal, Magna Cum Laude
Szeptember 25-én a KMKK
elôtti téren fellépett az ország
egyik legnépszerûbb zenekara, a Magna Cum Laude.
A koncert elôtt a zenekar énekesével, Mezô Misivel beszélgettünk az együttes életérôl,
terveirôl.
A csapat 1999-ben alakult, akkoriban öt taggal zenéltek a
nagyérdemûnek, mára viszont
négy fôre csökkent az együttes
létszáma. Jelenleg Kara Misa
basszusgitáros és szövegíró,
Szabó Tibor gitáros, Kilián Imre dobos és Mezô Misi énekes
alkotja a Magna Cum Laude
magját. A zenekar életében
korábban történt dobosváltás,
így Kilián Imit három és fél éve
köszönthetik a rajongók a dobok mögött.
A Magna Cum Laude név elsô
hallásra elég különleges, de a
története sem mindennapi. Az
alapötlet Szabó Tibor gitáros nevéhez fûzôdik, aki akkoriban,
amikor a csapat megalakult egy
napilapban a következô cikkcímet olvasta, miután Schumacher
sorra nyerte a nagydíjakat:
„Shumi cum laude”. Elindult az
asszociálás, és megszületett az
a szókapcsolat, ami a zenekar
nevét alkotja a mai napig, és ami
az Elemi ösztön címû filmben
többször is elhangzik. A szókapcsolat a magyar jelentésben nagy dicséretnek feleltethetô meg leginkább.

Az együttes korábban még
nem járt Celldömölkön, csak
átutazóban látták a várost,
tudtuk meg Mezô Misitôl.
A környéken rendszeresen koncerteznek: Veszprémben, Ajkán
valamint Szombathelyen is
többször játszottak már. Magyarországi koncerteken túl a
határ menti magyaroknál is
megfordultak, így jártak már Erdélyben, Szlovéniában, a celldömölki fellépés után pedig
Szlovákiában folytatták másnap
a koncertezést. A zenekar
2008-ban 130 koncertet tudhatott magáénak és az idei évben
is ehhez hasonló eredmény
látszik kialakulóban. Mezô Misi énekes elmondása alapján az
együttes célja nem a mennyiségi, hanem a minôségi koncertek megélése, mert az igazi siker ebben leledzik.
A Magna Cum Laude legismertebb dalai közé tartozik a Színezd újra, a Minden állomás, a

ANYAKÖNYVI HÍREK
CELLDÖMÖLK Születés: Ilcsik Imre és Jánossy Anita fia: Adrián, Koronczai
Károly és Nagy Anikó fia: Máté, Varga Norbert László és Körtvélyes
Zsuzsanna fia: Kristóf, Rozmán Balázs és Csiszlér Diána fia: Ákos.
Halálozás: Hérincs József, Bán-Korsós László, Jáger Sándor, Kiniczki István
Antal, Tánczos Sándorné sz. Horváth Piroska, Török István, Szélesi Imréné
sz. Szabó Magdolna.
MERSEVÁT Születés: Kapitány Róbert és Major Mónika fia: Róbert.

Vidéki sanzon és az új albumon
megjelent Pálinka-dal, de a sort
még lehetne folytatni. A zenekar életében a falat a Vidéki sanzon címû dal törte át, majd
egyre nagyobb népszerûség
várt az együttes tagjaira. A Pálinka-dal, ami felülmúlta sikerét,
négy hónappal a megjelenése
után több listán vezetôdalnak
számít, és az egyik legelterjedtebb magyar sláger. Június 5-én
az együttes Budapesten a Petôfi Csarnok Szabadtéri Színpadán jubileumi lemezbemutató
koncerttel ünnepelte fennállásának tizedik évét. A koncertre
4000 ember látogatott el meghallgatni az új album és az elmúlt tíz év remek slágereit.
A koncert napján jelent meg a
MCL új albuma, amely az együttes alakulásának évét jelöli:
999. A kiadó jubileumi áron,
1999 Ft-ért árulja az új albumot,
ami szintén az alakulás évét
szimbolizálja. Az új album elsô

HIRDETMÉNY
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videoklipje az Engem nem lehet
szeretni címû dalból készül,
amelynek forgatását komoly
casting elôzte meg.
A Magna Cum Laude jövôbeni
tervei között szerepel, hogy
az ôsszel a boltokba kerüljön a
zenekar elsô DVD-je, amely a tíz
éves jubileum anyagát tartalmazza. A DVD a június 5-i
szülinapi koncert mellett extrákat és más érdekességeket
tartogat az érdeklôdôk számára. Szintén a tervek között szerepel, hogy karácsony elôtt
megjelenjen az elsô könyv,
amely a zenekar elsô évtizedét
foglalja össze. A könyvben soha nem látott fotók, zenésztársakkal, barátokkal, tagokkal
készített interjúk is megjelennek a számos érdekesség mellett. Az együttes az évet a harmadik alakalommal megrendezésre kerülô Magna Karácsonnyal zárja.
»VAJDA ZSUZSA

Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja a tulajdonában lévô Celldömölk, Izsákfa u. 39. sz. alatti alábbi két ingatlanát
a társasház tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt:
1. sz. lakás 75 m2 nagyságú, eladási ára: 1.800.000 Ft,
2. sz. lakás 35 m2 nagyságú, eladási ára: 840.000 Ft.
Az ingatlan megtekinthetô: telefonon történô elôzetes egyeztetés alapján munkanapokon 8–16 óráig.
További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelôjénél, illetve a 95/525-813-as telefonon kapható.

BORGÁTA Halálozás: Somogyi Istvánné sz. Bándli Ilona.
KENYERI Születés: Bebesi Imre és Ferenczi Judit fia: Szilárd.
JÁNOSHÁZA Születés: Baráth László és Kosztolánczi Krisztina fia: Bence.
KEMENESMAGASI Halálozás: Dömötör Béla.
KEMENESSZENTMÁRTON Halálozás: Kovács Lajos.
KEMENESKÁPOLNA Halálozás: Marton Miklós.
NAGYSIMONYI Halálozás: Lengyel Dezsô Lajos.
NEMESKOCS Születés: Kovács Zoltán László és Kitzvéger Viktória leánya:
Laura.
SZERGÉNY Halálozás: Kovács Dénesné sz. Nagy Eszter.
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» APRÓHIRDETÉS
Celldömölk központjában 2 szobás, erkélyes, megkímélt
állapotú lakás eladó. Irányár: 5 millió 800 ezer Ft. Tel.:
06-70/238-3701.
Opel Corsa 1.6 GSI 1989-es, 2010 júliusig érvényes mûszakival, megkímélt állapotban eladó. Érdeklôdni: 06-70/3340961-es telefonszámon.

UK_20

09/10/20

11:07 AM

Page 15

FELHÍVÁS
A Vas Megyei Mozgássérültek Egyesülete Celldömölki Csoportja 2009. december 18-án (péntek) 15.00 órakor tartja karácsonyi ünnepségét és óév-búcsúztatóját a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár aulájában. Jelentkezni 2009. november 15-ig lehet a csoport irodájában (naponta személyesen 7.00–11.00 vagy a
95/423-147-es telefonszámon). A belépôjegyek ára
700 Ft/fô, a zenét a Koktél duó szolgáltatja.

Köszönjük, hogy az 1996. évi CXXVI. törvény alapján 2008. évi jövedelemadója 1%-át könyvtárunknak ajánlotta fel. A 35.180 Ft támogatást a könyvtár szolgáltató-képességének fejlesztésére használtuk fel. Kérjük, hogy Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár néven 2009. évi jövedelemadója 1%ával továbbra is támogassa könyvtárunkat és több mint 2400
regisztrált használónk színvonalas kiszolgálását. Adószámunk:
15574778-2-18

Hirdessen az Új Kemenesaljában!
TELEFON: 70/338-9880

Takarékoskodjon nálunk!
A Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
celldömölki, ostffyasszonyfai és vönöcki kirendeltségeinél
– a 3 hónapos takarék számlabetét
kamata évi 10%*,
– a számla (lakossági, vállalkozói) melletti,
3 havi új lekötés kamata évi 10%*.
Nézzen be hozzánk – megéri!
Akciónk 2009. november 15-ig tart.
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
9653 Répcelak, Petôfi S. u. 50.

☎: 95/588-666, 588-667

Fax: 95/588-668
E-mail: repcelaktaksz@globonet.hu
Honlap: www.repcelaktksz.hu

☎

*EBKM: 10,0%

☎

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

☎

☎
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ÚJ HELYEN!!!
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.

