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AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT.

Új

XXII. ÉVFOLYAM 05. SZÁM (512)

2010. MÁRCIUS 12.

»

CELLDÖMÖLK

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

LAPJA

» Buszbeálló,
játszótér épül

5.

» Maci Cuki – több
mint húsz éve

6.

» Berzsenyi versei
megzenésítve

9.

» Bajnoki rajt
a nôi kéziben

„Magyar vagyok.
Büszkén tekintek át
A multnak tengerén…”
(Petôfi Sándor)

12.
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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!

•
•
•
•

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

2010-ben is szeretettel állunk minden gépjármûtulajdonos rendelkezésére, gépjármûveik
kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!
Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai.
Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00
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» AKTUÁLIS

1848. március 15. emlékezete
1848 tavaszán megmozdult Európa. Február 23-án forradalom tört ki Párizsban, ahol a
nép kikiáltotta a köztársaságot. A forradalmi hullám elérte a Habsburg Birodalmat is, ahol
több helyütt – március 13-án Bécsben, majd Pest-Budán, Milánóban, Velencében megmozdult a nép, hisz ez az ô tavaszuk volt, a népek tavasza. A bécsi forradalom meggyorsította a pesti eseményeket 1848. március 15-én az ifjúság – Petôfi Sándor, Jókai Mór és
Vasvári Pál vezetésével indított támadást a több száz éves társadalmi-gazdasági rend ellen. A reformkorban a haladó gondolkodású politikusaink ugyan tudtak eredményeket
elérni, de a fiatalok türelmetlenek voltak, magukhoz ragadták a kezdeményezést.

S hogy mit jelent ma az ünnep? Büszkék vagyunk eleinkre, hogy mertek tenni, hogy akartak, hogy bátrak voltak. Tudtak áldozatot hozni, megmutatták: lehet változtatni, lehet
összefogni, egy célért küzdeni. Követendô példát állítottak elénk, példaképeket adtak a magyarságnak. Ezért tûzzük fel büszkén kokárdáinkat e napon és emlékezünk a 162 éve történt eseményekre.

E nap utat nyitott a polgári társadalom, a modern nemzetállam létrejöttének, megteremtette a törvény elôtti egyenlôséget. Megalakult az elsô felelôs magyar kormány, elfogadták az áprilisi törvényeket. Megkezdôdhetett
egy polgári átalakulási folyamata. A Habsburgok mindenütt leverték a forradalmakat, már
csak a magyarok közt kellett rendet tenni. A
magyarok közt, akik szabadok akartak lenni.
Ezért készek voltak harcolni. Neves és névtelen sokaság fogott fegyvert, kezdetét vette a
szabadságharc. Kossuth Lajos javaslatára az országgyûlés megszavazta a honvédsereg felállításához szükséges pénzt, megkezdôdött a toborzás. Kezdetét vette a szabadságharc, melynek az elsô nagy csatája – a tûzkeresztség –
a pákozdi gyôzelem volt. A második Habsburgtámadáskor hátráltunk, mert a seregünk kisebb, gyengébben felszerelt volt. Fel kellett adnunk Pest-Budát, de 1849 tavaszán gyôztes
csaták, gyôztes hadjárat következett. Budát is
visszafoglaltuk. Közben kinyilvánítottuk függetlenségünket, a Habsburg-ház trónfosztását,
Kossuth Lajost kormányzó elnöknek választották. Ferenc József császár ráébredt arra, hogy
nem tudják legyôzni a magyar sereget, ezért
segítséget kért I. Miklós orosz cártól. A cár serege együtt támadott ellenünk a Haynau vezette osztrák sereggel. Már csak a magyarok
harcoltak a szabadságukért egész Európában,
de az erôviszonyok nem tették lehetôvé, hogy
gyôzzünk. A szabadságharc elbukott, a világosi síkon katonáink letették a fegyvert. A vereség ellenére a magyarság polgári nemzetté kovácsolódott.

»VARGÁNÉ HORVÁTH GYÖRGYI

Mi is történt ezen a napon?
Reggel a kávéházban elhatározták, hogy sorra járják az egyetemi ifjúságot – orvosi kar,
mérnökök, jogászok – Jókai mindenütt felolvasta a 12 pontot, Petôfi elszavalta a Nemzeti dalt. A refrént a tömeg, mely egyre nôtt,
együtt harsogta: „esküszünk!”. Már ötezren

táncsics mihály kiszabadítása a börtönbôl

voltak, mikor a legközelebbi nyomdához
mentek, Landererhez, ahol azonnal hozzákezdtek a 12 pont és a Nemzeti dal nyomtatásához. Dél felé már osztogatták a nép között. Délután három órára gyûlést hirdettek
a Múzeumkertbe, ahol már tízezren voltak,
itt elhatározták, hogy a városházára vonulnak át, hogy a tanácsot rávegyék, csatlakozzanak a 12 ponthoz. A városatyák a tömeg
hatására aláírták az okmányt. A lelkesedés
óriási, a tömeg egyre nô. Budára már húszezren mentek. Indultak a helytartótanácshoz,
és kiszabadítani börtönébôl Táncsics Mihályt. A rab börtönajtaja megnyílt, diadallal
hozta át a tömeg Pestre.

2010. március 15.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére
Vas Megye Önkormányzata és
Celldömölk Város Önkormányzata
szervezésében
10.00 óra – Koszorúzás Virághalmi Ferenc
és Széll József 48-as hôsök sírjánál a
katolikus temetôben.
11.00 óra – Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal
48-as emlékfalánál.
11.30 óra – a Magyar Éremgyûjtôk Egyesülete
Celldömölki Csoportja kiállításának
megnyitója a mûvelôdési központ
elôcsarnokában.
11.45 óra – Ünnepi ülés és megyei kitüntetések
átadása a mûvelôdési központ színháztermében
A vendégeket köszönti:
Fehér László, Celldömölk város polgármestere
Ünnepi beszédet mond:
Kovács Ferenc, Vas Megye
Közgyûlése elnöke, országgyûlési
képviselô
Közremûködnek:
Mérei Tamás (cselló) • Buti Zsanett (zongora)
Turi Gábor (vers) • Gosztola Dorina (ének)
Kemenesalja Néptánccsoport

Az ünnepségen kerülnek átadásra az
„Ezer Éves Vas Megye” emlékszalagok
a celldömölki kistérség települései számára.
Nagy István mûvésztanár
48-as honvédportrék címû kiállítása
látogatható az intézmény galériáján.

A szavazókörök változásának okairól
2010. február 12-i lapszámunkban közzétettük Baranyai Attiláné dr., a Helyi Választási Iroda vezetôje közleményét, mely szerint Celldömölk közigazgatási területén megváltozott a
szavazókörök területi felosztása. Többen érdeklôdtek, miért volt erre szükség. Baranyai
Attiláné dr.-t kérdeztük:
– A választókerületek területi beosztásának
megváltoztatását indokolta az egy választókerületre esô választópolgárok magas száma.
Egy választókerületre ugyanis jogszabály szerint mintegy 600, legfeljebb 1200 választópol-

gár juthat. A jogszabály azt is magában foglalja, hogy minden településen legyen legalább
egy szavazókör. A megyei területi választási
iroda vezetôje már korábban felszólított, hogy
városunkban aránytalan a választókerületek területi elosztása – figyelemmel a választópolgárok számára. A politikai pártok és a helyi civil szervezetek képviselôivel történt egyeztetés alapján alakítottuk ki az arányosabb területi elosztást. Az volt kérdéses, hogy az
izsákfai szavazókör csatlakozik-e az alsóságiakhoz, vagy az alsósági három szavazókörbôl ket-

tô lesz. Az utóbbi tûnt indokoltnak, hiszen így
a területi követelménynek is eleget teszünk
– noha közigazgatásilag Izsákfa Celldömölk része, mégis különálló városrész. Jelenleg sokkal arányosabb az elosztás, hiszen mindegyik
választókerületben 900 és 1100 között van a
választópolgárok száma. Kérek mindenkit,
mielôtt elindul választani, nézze meg az
ajánlószelvénnyel együtt megkapott értesítôn,
hogy hol adhatja le voksát, hiszen mindegyik
szavazókört érinti a változás.
»LA
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NEHÉZ ÉV, KIEGYENSÚLYOZOTT KÖLTSÉGVETÉS
Képviselô-testületi ülést és közmeghallgatást tartott Celldömölk Város Képviselô-testülete 2010.
március 2-án. Elsôként Fehér László, Celldömölk Város polgármestere beszámolt a két ülés között
történtekrôl és a lejárt idejû határozatok végrehajtásáról, majd elfogadták a Cellenergo Kft. új igazgatójának Puklér Gézát, a Dalkia Energia Zrt. Dunántúli Régió kereskedelmi vezetôjét. Puklér úr bemutatkozása után a képviselô-testület arról döntött, hogy kezdeményezni fogja a Cellenergo Kft.
taggyûlésének összehívását az alkalmazni kívánt távhôdíjak tárgyában.
A közmeghallgatáson szót kért Balogh Zsolt, a CVSE elnökhelyettese, aki elmondta, hogy a sport
támogatási összege 6 éve nem változott, és vannak szponzoraik is, akik támogatják az egyesületet. Balázs Béla, az egyesület elnöke megerôsítette az elôtte szólót.
Kapui Gyula beszámolt a Kesztyûgyár történetével foglalkozó könyv készültségi fokáról. Tóth Zoltán, Hetényi Endre több éves kérését támasztotta alá, amikor szót kért azzal kapcsolatban, hogy
a Mûszaki Szakközép- és Szakiskola valamint a vele szemben lévô bevásárlóközpont között alakítsanak ki gyalogátkelôhelyet.
A közmeghallgatás után a képviselôk vitája zajlott. Dr. Baráth Katalin, a pénzügyi bizottság vezetôje véleményének adott hangot, miszerint 100 millió forinttal csökkent az állami normatíva, és
az intézmények költségvetésében komoly kockázati tényezôket lát. Elmondta azt is, hogy noha örül
a fejlesztéseknek, de több pályázat önrészét csak hitelbôl tudja a város vállalni. Fehér László polgármester reflexiója ezekre az aggodalmakra az volt, hogy a meglévô intézményekre költeni is
kell, és ha ez pályázati pénzbôl lehetséges, kevesebbet kell az önkormányzatnak a saját költségvetésébôl áldoznia. Futó István könyvvizsgáló mondott véleményt a költségvetésrôl: örül annak,
hogy noha szûkülô költségvetésrôl beszélhetünk a város esetében, mégis kiegyensúlyozottságot
mutat. 360 millió forint a hiány, melybôl 240 millió az elôzô évek folyamán halmozódott fel. A hitelkeretet 300-ról 360 millió forintra emelik. Nem lesz könnyû év mind a mûködést, mind a fejlesztéseket tekintve, de még mindig mûködôképes önkormányzatról beszélt.

FIDESZ: „ITT AZ IDÔ!”
A FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség aktivistái március 6-án a város közterületén standoltak „Itt az idô!” címû tájékoztató kiadványukkal. Horváth Melinda, a FIDESZ-MPSZ
celldömölki csoportjának elnöke és Vas megye 04. számú választókerületének kampányfônöke elmondta, hogy számukra az elmúlt ciklusokban is fontos volt a személyes
kapcsolattartás a választópolgárokkal. Az eltelt négy hét intenzív kopogtatócédula gyûjtéssel zajlott, amelynek keretében a FIDESZ-MPSZ aktivistái minden háztartatást felkerestek a választókerületben, ami a kapcsolatkialakítás újabb lehetôségére adott módot.
Mint elmondta, Vas megye 04. számú körzetében a szavazópolgárok 25%-a, így több
mint 11000 polgár adta oda ajánlószelvényét. A tendencia azt mutatja, hogy ilyen nagy
arányban még nem nyilvánították ki a változás igényét az emberek. Végh Szilárd, a 2.
számú körzet fideszes önkormányzati képviselôje, valamint Nagy Katalin, a Fidelitas
celldömölki csoportjának alelnöke az ajánlószelvények gyûjtésének hasonló tapasztalatairól számoltak be. Rengeteg család küzd megélhetési problémákkal, az életkörülmények romlottak, a munkanélküliség aránya is megemelkedett. Az emberek bíznak a változásban, a jövôben.
»VAJDA ZSUZSA

CELLDÖMÖLKRE LÁTOGATOTT A FIDELITAS ELNÖKE
Február 28-án Ágh Péter, a Fidelitas országos elnöke kampánykörút keretében sajtótájékoztatót tartott
a Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület Kemenesaljai Csoportja által mûködtetett celldömölki választási információs irodában. Tájékoztatójában hangsúlyozta, hogy az elkövetkezendô választásnak nagy
tétje van a fiatalok szempontjából. Mint elmondta, az ifjúságot célba vevô 8000 fôs közvélemény-kutatás során a megkérdezettek 80%-a érezte úgy, hogy romlott a fiatalok helyzete Magyarországon. A
Fidelitas országos akcióba kezdett: részt vesznek az ajánlószelvények gyûjtésében, a fiataloknak pedig
azt üzenik, lesz lehetôség Magyarországon boldogulni, nem kell külföldre utazni a jobb megélhetés érdekében. Ahmetovics Damir, a Fidelitas celldömölki csoportjának elnöke beszámolt az ajánlószelvények
gyûjtésének tapasztalatairól. Észrevételeik alapján úgy gondolják, hogy az emberek készek a változásra és igénylik is azt. Megfogalmazta céljaikat, ami a fiatalok megszólítására és megmozdítására irányul
a késôbbiekben. Dr. Fonyó Roberta, a Polgári Egyesület Kemenesaljai Csoportjának elnöke zárógondolatként elmondta: bíznak abban, hogy eljöhet egy korszak, ami a fiatalok érdekében is szól, hogy lássák, érdemes Celldömölkre hazajönni, itt házat építeni, családot alapítani, ami nemcsak a város, hanem az ország jövôjét is biztosítja.
»V.ZS
4

KEVÉS PÉNZ JUT
FEJLESZTÉSEKRE
2010. március 1-jén Alsóságon részönkormányzati tanácskozáson vettek részt
Fehér László polgármester, Baranyai Attiláné dr. jegyzô, részönkormányzati
képviselôk, Mesterházyné Kovács Lilla,
a pénzügyi osztály vezetôje és a városrész lakói. Fehér László ismertette a város 2010-ben várható pénzügyi helyzetét, a fejlesztési terveket, a nyertes pályázatokat. Elmondta, hogy pályázati
pénzbôl az alsósági tagiskolára idén
mintegy 100 millió forintot költenek.
Horváth Melinda, alsósági részönkormányzat-vezetô hangsúlyozta, hogy a
pályázatok adta lehetôségeken kívül
nincs pénz a fejlesztésekre. Ennek egyik
oka, hogy az önkormányzati normatíva
államilag mintegy 100 millió forinttal
csökkent, a feladatok pedig maradtak.
Tavaly elkészült a bolttól az óvodáig vezetô járdaszakasz, de ellenkezô irányban
még mindig hiányzik mintegy 50 méternyi szilárd burkolatú járda. Ígéretet tettek, hogy ezt a részt befejezik. Egyik legfôbb problémaként jelentkezett a csapadékvíz-elvezetés kérdése. Néhány
idôsebb lakó elmondta, hogy nehezükre esik az ingatlanuk elôtti átlagnál nagyobb zöldterület rendben tartása, anyagilag is komoly terheket ró rájuk. Az ingatlanok, közterületek tisztántartásáról
a nemrégiben módosított környezetvédelmi rendelet az alábbi módon rendelkezik: az ingatlan elôtti járdaszakaszt, járda hiányában 1 méter széles területsávot, illetôleg, ha a járda mellett zöldsáv
is van, az úttestig terjedô teljes területrôl, a járdaszakasz melletti nyílt árok és
ennek mûtárgyairól, tömbtelken a különálló egyes épületek gyalogos megközelítésére szolgáló terület tisztántartásáról,
a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, illetve a téli síkosságmentesítésrôl és hóeltakarításról az ingatlan tulajdonosa illetve használója
köteles gondoskodni.
A járdának a hótól való megtisztítását
és a síkossá vált járda felszórását – szükség szerint – naponta többször is el kell
végezni. Síkosság elleni szóróanyagként
környezetszennyezô vagy -károsító
anyag használata tilos.
Baranyai Attiláné dr. ígéretet tett arra,
hogy felülvizsgálják a rendeletet, hogy
az ingatlan elôtti átlagnál nagyobb
zöldterület ne igényeljen nagyobb anyagi ráfordítást a tulajdonosok számára.
»LA

UK_2010_05

10/3/9

10:43 AM

Page 5

Új Kemenesalja » 2010. 03. 12.

» KÖZÉLET

Megszépül az általános iskolák környéke
2010. február 25-én került sor a Kisléptékû
városmag rehabilitáció c. pályázat szerzôdésének aláírására Horváth Jácint, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetô igazgatója és Fehér László, Celldömölk Város polgármestere között.
A szerzôdéskötésen részt vett továbbá Szabó Lajos országgyûlési képviselô (MSZP),
a Regionális Fejlesztési Tanács munkaügyi
miniszter delegáltja és Baranyai Attiláné
dr., Celldömölk Város jegyzôje.

lyázat érkezett be,
amelybôl hét pályázó
nyert el támogatást,
közülük is Celldömölk
dobogós helyezést ért
el. Az egyik legkiválóbb pályázatról van
ugyanis szó, ami a pályázatírók profizmusáról
is árulkodik.
– Ez annál is inkább
értékes számunkra,
Szabó Lajos hangsúlyozta, hogy a fent mert nem fizettünk künevezett projekt nem különálló elképzelés, lön pályázatíró céget,
vannak ugyanis kapcsolódó projektjei, hanem a polgármesteelôzményei, tehát ez is bizonyítja a város ri hivatal mûszaki osztudatos tervezését. Egyik ilyen az általános tályának dolgozói kéiskola felújítását szolgálja, melyre közel 500 szítették el – vette át a
a szerzôdéskötés elôtt horváth jácint ismerteti a sikeres pályázatot
millió forintos támogatást nyert Celldömölk, szót Fehér László polde beszélhetünk a városközpont rehabili- gármester. – Celldömölk Város Önkor- után kialakul egy zöldterület, amely kivátációs pályázatról is, amelynek összköltsé- mányzata a Nyugat-dunántúli Operatív lóan alkalmas parkosításra, buszbeálló és
ge meghaladja a 757 millió forintot. A ki- Program Kisléptékû, pontszerû kisvárosi fej- játszótér kialakítására. A fentiekkel szorosebb volumenû pályázatok kapcsán is el- lesztések címû pályázatán nyert el mintegy san összefügg mindkét oldalon buszöblök
mondható azonban, hogy tudatos tervezés- 50 millió Ft európai uniós támogatást, mely kialakítása, a zebra áthelyezése. Elôbbire
rôl van szó, mert a mostani csak egyike a a közösségi tér megújítását szolgálja a vá- azért van szükség, hogy a reggeli és délnyertes támogatásoknak, amit a Széchenyi, rosban. A városnak 7,8 millió forintos ön- utáni csúcsforgalom idején minél zökkenôJózsef Attila és Ady Endre utcák környéké- részt kellett biztosítania. Az elnyert támo- mentesebbé váljon a közlekedés. A pályánek megújítására nyert el a város, hiszen gatásnak köszönhetôen a két általános is- zat másik eleme a jelenlegi zebrától a Jóaz iskolák és az Ady utcai orvosi rendelôk kolába járó több mint 1300 tanuló közle- zsef Attila utcában az iskolák mentén
környéke teljes egészében megújul.
kedését tudjuk biztonságosabbá tenni. kialakítandó díszkôburkolatos sétány, utHorváth Jácint beszámolt arról, hogy a Nyu- A Városi Általános Iskola alsós épülete elôtt cabútorokkal kiegészítve. Egy másik pályágat-dunántúli Regionális Operatív Program található a szovjet katonai temetô, amely zati támogatásból, de ugyancsak a József
Attila és az Ady Endre utcában, a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola és az
Ádám Jenô Zeneiskola elôtt csapadékvízelvezetô csatornát alakítunk ki. Újabb
elemként folytatjuk a dísztér kialakítását,
a harmadik fázisban felújítjuk a járdát a József Attila és az Ady Endre utcákban, míg
a negyedik részben a József Attila és az Ady
Endre utcákban teljes útfelújítást hajtunk
végre, közmûcserével. Utóbbi munkálatok
60 millió forinttal bírnak, melybôl az önkormányzat 31,5 millió forintot vállalt. Ha
ezekhez hozzávesszük az Ady utcai rendelôk felújítását, melynek munkálatai már
folynak, összességében egy 160 millió forintos projektrôl beszélhetünk, amihez
összesen 40 millió forintot kell hozzátennünk. Az Ady utcai rendelôk felújítása, valamint az ide vezetô út, járda, az általános
iskolák elôtti tér és a közlekedés biztonságosabbá tétele mind megoldódik ezáltal.
Az elkövetkezô néhány hónapban biztos
lesznek kisebb-nagyobb kellemetlenségek
az építkezések miatt, de reményeink szea városi általános iskola elôtti tér leendô kialakítása
rint szeptemberre befejezôdnek a munkákeretein belül kisebb és nagyobb városok 142 katonai sírból áll, a földi maradványok latok, és könnyebben megközelíthetôvé
fejlesztésére összesen 12 milliárd forintot újratemetése a celldömölki temetôben lesz. válnak a fent nevezett intézmények – islehetett elnyerni. Celldömölk sikeresnek Ugyanitt található egy elsô világháborús mertette az elképzeléseket Fehér László
mondhatja magát, hiszen a kisvárosi város- emlékmû is, melyet teljes egészében polgármester.
»LOSONCZ ANDREA
fejlesztést szolgáló pályázatok közül 13 pá- felújítunk. A katonai temetô exhumálása
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Maci Cuki – több mint 20 éves bizalom
Bizonyára sokan emlékeznek még arra, mikor a nyolcvanas évek végén a Szomraky utca üzletsorában Maci Cuki néven cukrászda nyitotta meg kapuit. Azóta ugyan eltelt huszonkét év, de az ínycsiklandó sütemények és torták mit sem vesztettek népszerûségükbôl. A cukrászda két évtizedes múltját és jelenét Csôre Judit üzletvezetô mutatta be.
» Mikor és hogyan vetôdött fel a családban
a cukrászdanyitás gondolata?
– Vendéglátós családból származom, Celldömölkre jövetelünket megelôzôen szüleimmel
öt évig Jánosházán mûködtettünk cukrászdát,
majd a bérleti szerzôdés lejárta után jöttünk
a városba, és vásároltuk meg a Szomraky utcában levô eladó üzletet. Így immár huszonkét éve mûködik a Maci Cuki cukrászda Celldömölkön. Én gyermekkoromtól kezdve belefolytam a munkába, sokat segítettem a szüleimnek. Aztán kisebb kitérôvel (gyógyszertári
asszisztensnek tanultam) visszatértem a
vendéglátásba, és anyukámmal ketten mûködtettük a cukrászdát, egészen három évvel ezelôtt bekövetkezett haláláig.
» Édesanyád halála után egyértelmû volt,
hogy továbbviszed az üzletet?
– Természetesen. Hiszen anyu olyan szívvellélekkel és örömmel csinálta, hogy nem is lehetett volna abbahagyni. Nagyon szeretett
emberek között lenni, örömét lelte a munká-

jában, és fáradhatatlan volt. Mindig azt
mondta: „Itt egy nap olyan, mint egy perc.”
Nagyon hiányzik, ezért is kedves a szívemnek,
hogy a vendégek üzletünket, anyukám neve
után Vilma néni cukrászdájának nevezik.
» Jelenleg milyen felállásban dolgoztok?
– Három ügyes kezû cukrásszal alkotunk
egy kis csapatot, akikkel húsz éve dolgozom
együtt. S hogy a gazdasági válság érzôdik-e
nálunk? Sajnos, mi sem vagyunk kivételek, de
teszem a dolgom, nem csupán önmagamért,
hanem a cukrász munkatársaim miatt is, akik
a húsz év alatt egyszer sem hagytak cserben,
és természetesen a vendégek miatt is.
» Milyen finomságokkal várjátok a hozzátok betérôket?
– Kizárólag saját készítésû termékeket forgalmazunk. Repertoárunkban sokféle sütemény
megtalálható, valamint kínálunk hagyományos, figurás, fényképes tortákat és természetesen menyasszonyi torták készítését is
vállaljuk. A torták esetében egyéni elképze-

A

MACI CUKI

KÍNÁLATÁBÓL
Tortáink telefonon is
megrendelhetôek!
Tel.: 06/30/237-6097

Figurás torták

3.000 Ft

Fényképes torta
téglalap alakú

3.500 Ft

Menyasszonyi torta:
9.000 Ft
2 emeletes
3 emeletes
12.000 Ft
Hagyományos
16 szeletes tortáink
díszítéssel együtt
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léseket is szívesen megvalósítunk. Mindezek
mellett többféle teasütemény is található üzletünkben. Munkánk során hagyományos, jól
bevált recepteket éppúgy alkalmazunk, mint
ahogy új ízeket is kipróbálunk.
» Milyen üzletfilozófia alapján dolgoztok?
– Elsô a vendég. Igyekszünk minden kívánságnak eleget tenni, szótárunkból törölni a
„nem” és „nincs” szavakat. Minden igényt
igyekszünk kielégíteni alacsony árakon, a
„jobb a sûrû fillér, mint a ritka forint” üzletpolitika alapján, amennyire csak lehetséges.
Bármennyire kis üzem is ez a cukrászda, azért
magas rezsivel mûködik. Sajnos évenként rakódik ránk valamilyen plusz adóteher.
» Milyen újdonságokra számíthatnak a vendégek a közeljövôben?
– Újdonság lesz, hogy fagyizónk kínálatát az idén
saját készítésû fôzött fagylalttal bôvítjük, egyéni ízek felhasználásával. Reméljük, elnyeri a vendégek tetszését, és néhány hûsítô percet eltöltenek majd kerti fagyizónk árnyas fái alatt, kulturált környezetben. Ha valaki éppen nem akar
vásárolni, cukrászdánkba egy jó szóra is be lehet térni. Vendégeink sok éves bizalmát és tetszésnyilvánítását pedig ezúton is köszönjük.

2.200 Ft

»REINER ANITA
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» ISKOLÁINK ÉLETÉBÔL

Esélyegyenlôségi programok Celldömölkön
A tavalyi év a nyertes pályázatok idôszaka volt Celldömölk életében. Az önkormányzat nagy figyelmet fordított a város
szépítésére kiírt pályázatok beadása
mellett a közoktatásban dolgozók és
nem utolsó sorban a kisgyermekek és diákok minél hatékonyabb nevelésének és
oktatásának megsegítésére is. Így került
sor a Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében beadott „Esélyegyenlôségi programok végrehajtása” címû
pályázat benyújtására is, melynek fô
célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû, valamint a sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók felkarolása és felzárkóztatása. A nyertes pályázatról és az eddig megvalósult feladatokról Lampért Gyöngyi gyógypedagógus, a
projekt eredményességéért felelôs projektmenedzser adott tájékoztatást lapunknak.
– A program 2009 szeptemberétôl indult
és 2011 júliusában fog befejezôdni. A pályázat megvalósításának színterei a város
közoktatási intézményei, a Városi Óvoda
minden telephellyel, a Városi Általános Iskola és EPSZ valamint az alsósági telephelyek, a Mûszaki Szakközép- és Szakiskola
valamint a Berzsenyi Dániel Gimnázium. Elmondható tehát, hogy szinte a város minden hátrányos helyzetû gyermeke és fiatalja 3-tól 22 éves korig érintett a pályázat megvalósításában, melyre összesen 42
millió forintot nyertünk. A pályázat kötelezô részét képezik a pedagógusok továbbképzései, melyek segítségével új ismereteket szereznek. Ennek célja, hogy munkájuk során alkalmazni tudják a korszerû
pedagógiai módszereket, valamint szemléletváltás következzen be a hátrányos
helyzetû gyermekek oktatása és nevelése során. A fent említett intézmények nemcsak önálló, hanem sok esetben egymással összekapcsolódó programokkal dolgoz-

nak. A feladatok nagyon sokrétûek. Az óvodában fel kell mérni, hogy minden 3. évét betöltött gyermek jár-e óvodába.
A már óvodás gyermekek számára fejlesztô foglalkozásokat
tartanak a pedagógusok a képességeiknek megfelelô egyéni fejlesztési tervek kidolgozása alapján. A sokoldalú készségfejlesztést a tavasz folyamán
úszásoktatással és lovas terápiával fogjuk bôvíteni. A bölcsôde
és óvoda közti átmenet játékos
ovicsalogató programokkal fog
színesedni. Az általános iskolában nagyon fontos momentum
az iskola és a szülôi ház kapcsolatának erôsítése, tekintettel arra, hogy a
gyerekek idejük nagy részét az iskolában
töltik. Az óvoda és az iskola közti átmenet
segítése érdekében az 1. évfolyamos tanítók jutnak nagyobb szerephez. A pályázat nem csak a szakmai munkát segíti.
A projekt keretein belül lehetôség adódik
korszerû csoportszoba kialakítására, melynek modern berendezése alkalmas lesz
kreatív szabadidôs programok és fejlesztô foglalkozások lebonyolítására. A 7–8. évfolyamosok pályaválasztást segítô programokon vesznek részt, ahol a pedagógusok
megismertetik ôket a különféle szakmákkal és felhívják figyelmüket a szakmatanulás fontosságára. A sajátos nevelési igényû
tanulók normál szakiskolában való továbbtanulásra felkészítô programjai – fejlesztô és felzárkóztató foglalkozások egyéni fejlesztési tervek alapján – szintén fontos részét képezik a projektnek. Mindezen
programok megvalósítása céljából természetesen elengedhetetlen az általános
iskola és a szakközépiskola pedagógusainak együttmûködése és folyamatos kapcsolattartása. A középiskolák feladata a pályaválasztást segítô programok szervezé-

a sportnap résztvevôi a szakközépiskolában

se a 7–8. osztályosok számára nyílt napok
és bemutató órák szervezésével. A közös
tanulói programok szervezése (sportversenyek, diáknap) nemcsak nevelô értékûek,
hanem megismerhetik a középiskolai életet, az ott tanító pedagógusokat. Az iskolákban felzárkóztatások és korrepetálások
segítségével igyekeznek a tanulók lemorzsolódását elkerülni. Ezen tevékenységek
nagy része már ôsz óta folyamatosan
megvalósul. Kiemelném ezek közül a
szakközépiskolában rendezett sportnapot,
ahol változatos versenyek, tánc és tornabemutató emelték az esemény színvonalát. A szakmai óralátogatásokon nagy élményt jelentett a 7–8. osztályos tanulóknak az esztergapad mûködésének, valamint az interaktív tábla használatának
bemutatása.
A program nagy része még az elkövetkezô másfél évben fog megvalósulni. Ez idô
alatt igyekszünk minden, a pályázatban
adódó lehetôséget kihasználni, felkutatni,
segítve ezzel a tanulók hátrányainak leküzdését, hogy társaikhoz hasonló esélyekkel
indulhassanak a „nagybetûs” életbe.
»TAKÁCS M. TÜNDE

Szakmai nap a Városi Óvodában
A Városi Óvoda mint fejlesztôpedagógiai bázisóvoda több éve megragad minden lehetôséget a kor modern pedagógia ismereteinek közvetítésére, az óvodában dolgozók
szakmai fejlesztésére és továbbképzésére.
Erre jó lehetôséget biztosít a „Kompetencia
alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön” címû pályázat megvalósítása
is, melynek keretein belül került sor a február 10-én megtartott kistérségi és megyei
szakmai nap megszervezésére is a Városi

Óvoda Vörösmarty úti Tagóvodájában. A szép
számú érdeklôdôt vonzó elôadás meghívott
vendége Dr. Horváth Zoltánné szakértô
volt, aki a Nyugat-magyarországi Egyetem
Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató
Központ munkatársaként a Kompetencia
alapú óvodai nevelési program legfontosabb
elemeirôl tartott elôadást és válaszolt a pedagógusok kérdéseire. A Városi Óvoda több
pályázat aktív résztvevôje. Így részt vesz az
„Esélyegyenlôségi program végrehajtása

Celldömölk városban” címû projektben is,
melynek fô célja azon gyermekek felkutatása, akik óvodáskorúak, de valamilyen oknál
fogva nem járnak az intézménybe. A szülôk
meggyôzése és motiválása elengedhetetlen
feladata az óvodában dolgozó pedagógusoknak. Másik fô feladata ennek a pályázatnak
a hátrányos helyzetû és a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek segítése, fejlesztése és felkészítése az iskolára.
»TAKÁCS MÁRIA
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Asszonypartival búcsúztatták a farsangot
Felhôtlen jókedv, vidám hangulat, férfimentes este – idén is ez jellemezte a mûvelôdési központ galériáján február 22-én
rendezett farsangfarki asszonypartit. A régi idôk télbúcsúztató asszonyfarsangjainak
hangulatát már csaknem tizedik éve idézik fel a celli lányok, asszonyok a mûvelôdési központ szervezésében. A férfiaknak
belépést nem biztosító, hölgyek részére
rendezett hagyományos farsangbúcsúztató
kezdetén Pálné Horváth Mária intézményvezetô köszöntötte a szép számban megjelent hölgykoszorú tagjait, aztán kezde-

tét vette a finomságokkal megrakott asztalok melletti evés-ivás, jó hangulatú beszélgetés, melyhez a jobbnál jobb süteményeken, farsangi fánkon kívül némi bor is
rendelkezésre állt. A késô estébe nyúló
asszonypartit tombolasorsolás is színesítette, a táncra perdüléshez szükséges talpalávalót pedig zenéjével a Koktél Duó biztosította. A szebbik nem tagjai idén is bebizonyították, hogy férjek, pasik, párok,
élettársak nélkül is tudnak fergetegesen jól
mulatni. Sôt! Talán még jobban.
»RA

Diákfarsang Alsóságon
2010. február 5-én gyerekzsivajtól és zenétôl volt hangos az Alsósági Sportcsarnok.
Népes nézôközönség gyûlt össze, hogy
együtt búcsúztassa a telet az alsósági alsó
tagozatos gyerekekkel. A rendezvényre a
nagycsoportos óvodások is hivatalosak
voltak. A színes jelmezes felvonulás láttán

VERSMONDÓ
VERSENY
A celldömölki Dukai Takách Judit
Játékszín Alapítvány Versmondó
versenyt hirdet a költészet napja
alkalmából két kategóriában:
I. 14 évesig, II. 14 év felettiek
számára
A kötelezô vers Dukai Takách Judit
verses kötetébôl, a másik szabadon választható
megyénkhez kötôdô költôk verseibôl az Ezer Éves Vas Megye
Emlékév tiszteletére.
(Az elôadókon kívül a felkészítôket
is díjazzuk. )
Jelentkezni lehet személyesen,
vagy írásban 2010. április 14-ig a
Kemenesaljai MÛvelôdési Központ
és Könyvtár címén 9500 Celldömölk Dr. Géfin tér 1.
(Tel.: 95/779-301,302)
A verseny 2010. április 16-án,
(pénteken) 14 órakor kezdôdik a
Kemenesaljai MÛvelôdési Központ
és Könyvtárban.
(Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.)
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nem csoda, hogy nehezen döntött a zsûri, hisz jobbnál jobb ötletek közül kellett kiválasztani a legjobbakat. Az érdeklôdést mi
sem jelzi jobban, mint az, hogy a legfiatalabb versenyzô szó szerint a babakocsiból
szállt ki. A versengést követô játékos buliban kicsi és nagy egyaránt jól érezhette

magát. A felsô tagozatosok február 10-én
az iskola ebédlôjében szórakoztak.

NÉMET NYELVI SIKEREK A SZENT BENEDEK
KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
A Zalai Matematikai Tehetség Alapítvány országos szintû tanulmányi versenyét
néhány éve a matematika mellett idegen nyelvvel is kibôvítette. A verseny januárban
zajlott. A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola németes diákjai tehát már ôsszel
megkezdték a felkészülést a versenyre: szókincs, nyelvtan, országismeret szerepelt a
versenyzôk órarendjében. A tanulásnak meg is lett az eredménye: az ország legjobbjait
február 6-án Budapesten az ELTE–TTK-n rendezett díjkiosztón díjazták. Nagy volt Gaszak
Gábor felkészítô tanár és diákjai öröme tehát, amikor kiderült, hogy 2300 diák közül
a celliek országos összesítésben 4 elsô helyezést: Papp Ninetta, Kelemen Áron (5. o.);
Jagodich Mira, Tóth Regina (6. o.); két harmadik helyezést: Pék Csaba (7. o.), Somogyi
Ákos (8. o.); megyei szinten: 3 második helyezést: Klatz Norina, Szakos Márton (7. o.);
Szele Márton (8. o.) szereztek német nyelvbôl.
»LILO

FELHÍVÁS A KEMENESALJAI BARÁTI KÖR JÓNÁS-SZENTE PÁLYÁZATÁRA
A Kemenesaljai Baráti Kör pályázatot hirdet a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium és a Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola diákjai számára.
PÁLYÁZNI LEHET: Bármely irodalmi, történelmi, helytörténeti, népmûvészeti, képzômûvészeti, természettudományos, matematikai és informatikai munkával, illetve bármely, a felsorolt témakörhöz nem tartozó, önálló alkotással is. Olyan egyéni és csoportos pályázatokat fogadunk el, amelyekkel más pályázatokon még nem vettek részt. (Errôl a pályázótól írásbeli nyilatkozatot kérünk mellékelni). A pályázat JELIGÉS. Az írásos pályázatokat lehetôleg gépelve, ízléses formában kérjük beadni. A pályamunkákat az iskolák igazgatói gyûjtik össze és továbbítják a Kemenesaljai Baráti Körnek. A pályázatok beküldési határideje: 2010. május 15. Beküldési cím: Celldömölk, 9501 Pf.: 49
illetve a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. 9500
A pályamunkákat külsô szakértôkbôl álló zsûri értékeli. Eredményhirdetés és díjkiosztás: 2010. június 5. (szombat) – a Kemenesaljai Baráti Kör közgyûlésén. Díjak: iskolánként: I. díj: 10.000 Ft, II.díj: 8.000 Ft, III.díj: 6.000 Ft, valamint különdíjak. A végzôs osztályok tanulói közül iskolánként egy-egy diák, 10000 Ft összegû díjban részesül, az összteljesítményért és magatartásért (tanulmányi eredmény, kulturális és sporttevékenység, közösségi munka, stb.) – az iskola írásbeli javaslatára. A pályamunkák közül egy-egy kiemelkedô szintû elsôsorban irodalmi és népmûvészeti pályamunkát 10.000 Ft különdíjban részesítünk, amelyet Szente Imre, a celldömölki
gimnázium volt tanára, a Baráti Kör tagja ajánlott fel.
KEMENESALJAI BARÁTI KÖR
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» PROGRAMAJÁNLÓ
• március 12. (péntek) 10.00 és 14.00 óra –
Arany János: Rózsa és Ibolya mesejáték a
Soltis Színház elôadásában. Helyszín: KMKK
színházterme.
• március 13–14. (szombat-vasárnap)
10.00–17.00 óra – Bevezetés a rejtett energiák világába –tanfolyam vezeti: Aradi Lajos. Az aura érzékelésének módjai... A földsugárzások hatása az auraburokra, a sérülések kijavítása. A csakrarendszerünk helyreállítása, a betegségek megelôzésének
módjai. Érzékelés eszközökkel és puszta kézzel is! Helyszín: KMKK elôadóterme.
• március 15. (hétfô) 10.00 óra – Ünnepi
megemlékezés az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére Vas Megye Önkormányzata és Celldömölk Város Önkormányzata szervezésében. Helyszín: katolikus temetô, polgármesteri hivatal 48-asok emlékfala, mûvelôdési központ színházterme.
• március 15. (hétfô) 15.30 – az 1848–49es forradalom és szabadságharc 162. évfordulóján tartandó ünnepi megemlékezés
a celldömölki református templomban és
gyülekezeti házban a Magyar Polgári
Együttmûködés Egyesület Kemenesaljai
Csoportja és a Fidelitas Celldömölki Csoportja szervezésében.
• március 17. (szerda) 17.00 óra – „Ne nézz
hát vágyaid távolába...” – Fürj György
elôadása Vörösmarty Mihály gondolati költészetérôl. Helyszín: KMKK elôadóterme.
• március 18. (csütörtök) 18.00 óra – Egy csésze kávé Kiss Sándor zenésszel. Moderátor:
Hömöstrei Pál. Helyszín: KMKK elôcsarnoka.
A rendezvény szervezôje a Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület.
• március 19. (péntek) 18. 00 óra – SzörényiBródy: Kômûves Kelemen – rockballada a
Maros Mûvészegyüttes elôadásában. Jegyár: 1000 Ft és 600 Ft. Helyszín: KMKK színházterme.
• március 26. (péntek), 19.00 óra – Angyali töredék – Hindi Fatima koncertje. Belépôjegy: 1300 Ft, 1100 Ft, 600 Ft. Helyszín:
KMKK színházterme
• március 27. (szombat) – Huszka-BakonyiMartos: BOB HERCEG nagyoperett – bérletes elôadás. Belépôjegy:3200Ft , 2700 Ft,
2200 Ft. Helyszín: KMKK színházterme.

» MÛVELÔDÉS

Ghymes-koncert
Gyerekeknek…
Február 19-én a délelôtti és délutáni órákban
óvodások és kisiskolások lepték el a KMKK színházterem székeit. A gyerekek a koncert elôtti
percekben izgatottan várták a Ghymes együttes színpadra lépését. Az együttes, amely magyar népzenék gyökereibôl táplálkozik, elsöprô sikert aratott a fiatalok körében, zenés-játékos elôadásával. A színpadon a hagyományos
népi hangszerek mellett, mint például a hegedû és a lant, modern hangszerek is képviseltették magukat a Ghymes zenéjében. A dob, szaxofon, billentyûs és fúvós hangszerek keveredése a népi zenével nemcsak a gyerekeket, hanem a felnôtteket is elvarázsolta. A zenekar
tagjai a koncert folyamán óvodások által is közismert magyar népdalokat és verseket adtak elô
megzenésített formában. A gyerekek láthatóan
élvezték a sajátos stílust képviselô együttes koncertjét, együtt énekeltek a Ghymes tagjaival.
Nemcsak énekeltek, hanem dalszövegeket is elsajátítottak a zenekar segítségével, akik több
népdal refrénjét is megtanították az ifjú hallgatóknak. A közel egyórás koncert alatt felcsendült számos lírai dal is, így Móricz Zsigmond verse mellett tavaszi nóták is elhangzottak. A népdalok mellett az „Egyszer egy királyfi…” címû
mese történetét hallhatták a gyerekek, de mondókát is tanulhattak a koncert alatt, és közösen
énekelhették a „Kis kacsa fürdik…” címû gyermekdalt. Amikor elhalkult a zene, az ovisok és
kisiskolások vastapssal hívták vissza a színpadra a Ghymes együttes tagjait.
…és felnôtteknek
A délelôtti és délutáni Ghymes gyermekkoncertet követôen az esti órákban a felnôttek is belekóstolhattak az együttes sajátos energiát
árasztó zenéjébe. A koncert alatt a zenekar különbözô albumairól hallhattak slágereket az egybegyûltek. Így elsôként a Smaragdváros címû

Berzsenyi versei megzenésítve
Süle Ferenc karnagy, nyugalmazott zeneiskola-igazgató az általa irányított Egyházashetyei
Berzsenyi Dalkörrel, valamint az Ómuzsika
régizene együttes, és szólisták közremûködésével Berzsenyi Dániel megzenésített verseit
tartalmazó CD-t alkotott, melynek bemutatójára február 23-án került sor a Kresznerics Ferenc Könyvtárban.
A rendezvény kezdetén Németh Tibor könyvtárvezetô köszöntötte a közönséget, aki egy jövôre esedékes évforduló (Berzsenyi Dániel és Dukai Takách Judit halálának 175. évfordulója) elôhangjaként aposztrofálta a megzenésített verseket tartalmazó hanghordozót. A versek zenéjét

szerzô Süle Ferenc bevezetôjében elmondta, nem
lett volna egységes az alkotás, ha nincs az
Ómuzsika régi zene együttes, akik a 17., 18., 19.
század zenéjét felidézték, hogy hangulatában elôkészítsék a Berzsenyi-versek tartalmát, ezzel is
közelebb juttatva bennünket a költemények igazi szépségéhez. A CD keletkezésérôl, és a munkálatokról pedig így beszélt: „Sok zenét komponáltam már és miután néhány évvel ezelôtt
megalakítottuk az Egyházashetyei Berzsenyi
Dalkört; arra gondoltam, ha ilyen szép nevünk
van, énekeljünk Berzsenyit. S ha már egyszer
megtanultuk ezeket a dalokat, szerettem volna
ôket megôrizni az utókornak. Ez a CD két év mun-

dal ritmusa vezette be a nézôket a Ghymes világába, majd ezt egy archaikus nyelven íródott
nóta, a Parasztínek követte, amely az együttes
egyik frontemberének, Szarka Tamásnak a saját versei közé tartozik. A saját, megzenésített
versek mellett a magyar irodalom nagyjai közül egy Weöres Sándor-verset is eljátszottak,
amely az együttes lírai hangvételû muzsikáinak
egyik gyöngyszeme, és az Ej, de igen nagy kár
címet viseli. Az este folyamán felcsendült a Rege, a Héjavarázs valamint a Tánc a hóban címû dal is, amely a rajongók talán egyik legked-

jó hangulatot teremtett az együttes a kmkk színpadán

veltebb Ghymes-muzsikája közé tartozik, de a
szerelmes hangvételû darabok is megérinthették a közönséget. A melodikus dallamok mellett feszes ritmus, pattogó zene és hihetetlen
dallamgazdagság fonódott egybe az este folyamán. A Kétszaxis címû szám két szaxofonos játékán alapulva más hangszerek egybehangzásával éreztette az együttes pattanásig feszülô
energiáját. A közönség megérezhette a Ghymes
sajátosságát, mely modern megszólalásba építi bele a népzene motívumait, mindezt úgy, hogy
a felszabadultság és a túláradó érzelem hatja
át a hallgatóságot.
»VAJDA ZSUZSA

kájának eredménye. Egyébként már három új dalt
is betanítottam, és ha sikerül még hozzávenni
más Berzsenyi-verseket, akkor bízom benne, hogy
lesz egy második CD is, ami talán a 175. évfordulóra megjelenhet. Nagyon tetszett, ahogy a Magyar Nemzetben írtak rólunk: „a hetyei görögök”ként illettek bennünket. Tény, hogy Berzsenyit
énekelni nem 21. századi dolog, ezért kellett ritmikailag és dallamilag is közelebb hozni az emberekhez, és ha ez sikerült, akkor boldog vagyok.”
A CD bemutatón élôszóban is elhangzottak Berzsenyi versei Molnár Gábor és Bartha István tolmácsolásában, majd az egyes költemények
megzenésített változata volt hallható. Az utolsó vers elhangzása után kottát kaptak kézhez
a közönség soraiban ülôk, így a rendezvény zárásaként közös éneklésre is sor került.
»REINER ANITA
9
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A zeneiskola története II.
Bejczi Károly, az Ádám Jenô Zeneiskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
igazgatója így nyilatkozik:
– 2003 szeptembere óta vagyok az intézmény vezetôje, melyben akkor már tizenhét éve tanítottam. Legfôbb célom volt,
hogy olyan iskolát vezessek, amelyben a
közösségek tagjai egymást segítik, és a legfôbb érték a tisztelet, a tolerancia, a jól végzett közös munka; a szülôk és tanulók megtalálják azokat a képzési formákat és
programokat, amelyek igényeiket kielégítik, biztosítottak az eredményes és hatékony oktató-nevelô munka személyi, tárgyi és anyagi feltételei, jó a gyerekek és
pedagógusok közérzete. Célom volt továbbá, hogy a tôlünk kikerülô tanulók pozitív
erkölcsi tulajdonságokkal, szilárd tovább-

szolfézsóra napjainkban

fejleszthetô tudással rendelkezzenek, volt
növendékeink szívesen járjanak vissza
rendezvényeinkre, valamint Celldömölk és
környéke szellemi és kulturális életének
meghatározó szereplôi legyünk.
A zeneoktatáshoz nyolc egyéni foglalkozásra alkalmas tanterem, egy szolfézsterem
és irodák állnak rendelkezésre. A fôépületben nem tudjuk valamennyi tanszakot elhelyezni, évtizedek óta valamelyik zeneiskola körüli intézmény biztosít helyet részünkre. A Városi Általános Iskola várható
felújítása miatt ez a lehetôségünk megszûnni látszik, megoldása sürgetô feladat.
Iskolánkban a 2004, 2005, 2006-os évben
3,5 millió Ft értékben történt fejlesztés, jelenleg sajnos nincs lehetôségünk az épület fenntartásával kapcsolatos nagyobb
kiadások, javítás, állagmegóvás finanszírozására. Legsürgôsebb feladat a kotta-,
könyv-, médiatár korszerûsítése, fejleszté10

se, régi bakelit hangzóanyagok digitalizálása, valamint az elméleti tárgyak (szolfézs,
zenetörténet, zeneirodalom) eszközeinek
beszerzése, az új lehetôségek, módszerek
eszközeinek alkalmazása, emellett erôfeszítéseket kell tennünk a hangszerpark
amortizációs gondjainak leküzdésére is.
Az oktató-nevelô munka sikerének záloga
a felkészült és elhivatott tantestület. Az intézményben tanító tanárok, mûvésztanárok
felkészültsége, a közös célok követése, a tudás karbantartására való hajlandósága az elvárhatónak megfelelô. Jellemzô, hogy kilencven százalékuk a zene-oktatáson kívül
aktív mûvészeti tevékenységet folytat.
Az intézmény költségvetése állami normatívából, a fenntartó támogatásából és saját bevételbôl áll. Az önkormányzat képviselôtestülete finanszírozási szempontok
miatt is döntött arról
2000-ben, hogy a városban mûködô mûvészeti csoportok mûvészeti iskolai keretek
között folytassák tevékenységüket. Mûködési feltételeik javultak
és a különbözô tanulmányi versenyeken,
fesztiválokon, kulturális rendezvényeken kiváló eredményekkel
öregbítették lakóhelyünk hírnevét. A változó körülmények, ha
változó mértékben is, a
tanulói létszám csökkenését eredményezték.
Így viszont a megszigorodó jogszabályi környezet diktálta feltételeket, mint az egyes
tanszakok létszáma (felmenô rendszer létrehozásának hiánya), szükséges szakképesítések elégtelensége, nem sikerült teljesíteni, és az intézmény csak a zenemûvészeti ágban pályázhatott az utolsó évben
megindult minôsítési eljárás lefolytatására. Az Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmények Szakmai Minôsítô Testülete minôsítési eljárásának eredményeként elnyertük a
Kiválóra Minôsített Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény címet. Így az állami normatíva és az ahhoz kapcsolódó kiegészítô
anyagi források magasabb szintje vált
elérhetôvé. 2007-tôl aktív az iskola mûködési feltételeit, munkáját segítô Mûvészetoktatásért Alapítvány, mely az idei évtôl fogadja a magánszemélyek személyi jövedelemadójának felajánlható 1%-át.
Az intézmény a város életében kettôs
feladatot lát el. Egyrészt ellátja a tanulók sze-

mélyiségfejlôdésében az általános iskolák, középfokú oktatási intézmények munkáját kiegészítô mûvészetoktatási alapfeladatot, másrészt a város kulturális életében egy bizonyos szolgáltató szerepkört tölt
be. Alapfeladatát tekintve az egyéni hangszeres képzés, a csoportos muzsikálás, a zenei mûveltség megalapozásán kívül utánpótlást biztosít a város mûvészeti csoportjai számára. Rendezvényeink: zenei világnapi tanári hangverseny, havonta rendezett
növendékhangverseny, részvétel a Szüreti Napokon. Névadónk tiszteletére Ádám Jenô népdaléneklési verseny a dunántúli iskolák mintegy hetven-nyolcvan tanulója
részvételével, karácsonyi hangverseny, adventi hangversenyek a város templomaiban,
regionális Ifjúsági Régizene Találkozó tavasszal, Alsósági Tavaszi Napok, Kráterhangverseny, Bárdos Fesztivál, ünnepi tanévzáró koncert, felkérés alapján közremûködés
nemzeti ünnepeinken, kiállítás-megnyitókon, jótékonysági hangversenyeken.
Tanulmányi versenyeken, találkozókon
elért eredményeink láthatóvá teszik az évek
alatti folyamatos szakmai fejlôdést, mely
alapján az intézmény történetében egyedülálló országos és nemzetközi versenyeredményeket tudhatunk magunkénak.
Kiemelt feladatunk megismertetni gyermekeinket a magyar kultúra értékeivel és
a világ más kultúráival való összefüggéseivel. Rendkívül fontosnak tartjuk a tehetséggondozás folytatását, és hogy kiemelten foglalkozzunk a továbbtanulásra készülô növendékekkel. A legfontosabb elérendô cél a zene megszerettetése, melyen keresztül
érzékenységre, színes érzelmekre, nyitottságra, a másikra való odafigyelés képességére tanítunk. A zenei nevelésnek a személyiségfejlesztésben igen nagy szerepe van.
Tanulói létszámunk tavaly óta nem csökkent, 218 fô. Oktatott szakok: fafúvós: furulya, fuvola, klarinét; rézfúvós: trombita,
kürt; vonós: hegedû, cselló; gitár; billentyûs:
zongora, szintetizátor; népi ének, magánének; ütô; elméleti: szolfézs, zenetörténet,
zeneirodalom; kamara: reneszánsz együttes, népdalkör, kórus, gitárzenekar, vonószenekar, fúvószenekar.
A jelenleg itt dolgozók és az elôdök több
évtizedes áldozatos munkáját dicséri a
celldömölki zeneoktatás, az iskola mai
helyzete, tanári közössége, országos
szakmai elismertsége. A 2010/11-es tanévben fogjuk ünnepelni a celldömölki zeneoktatás 60. évfordulóját. Támaszkodunk
a megteremtett értékekre, hagyományokra, azok folytatására, megújítására törekszünk.
REINER ANITA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Méregtelenít-e tavasszal?

»kérdez: reiner anita

»fotó: gyuricza imre

Kurányi
Sarolta

Családomban többen is tartják
az ilyenkor szokásos böjtöt,
de én nem csatlakozom hozzájuk. Vannak ugyan idôszakok,
amikor méregtelenítem a szervezetem, ez általában évi kétszer fordul elô. Kéthetes idôszakokról van szó, a negyvennaposat hosszúnak vélem. Ilyenkor sok zöldséget, gyümölcsöt
eszem, a szervezetnek szüksége is van ezekre. Igaz, sokba
kerülnek, de megéri a ráfordítást, hiszen az ember egészségérôl van szó. Mindenkinek
ajánlom, ahogy azt is, hogy minél többet tartózkodjanak a
friss levegôn.

Fazekas
Zsolt

Nem tartom a böjtöt, soha
nem is gondoltam rá, hogy
böjtöljek. Úgy érzem, fiatal
vagyok még hozzá. Tisztítókúrát sem szoktam alkalmazni,
nincs mit leadnom a súlyomból, így is sovány vagyok. A téli idôszak utáni méregtelenítés
biztos, hogy hasznos dolog, de
úgy gondolom, hogy a változatosságra is szükség van a
táplálkozásban. Szerintem a
húsvét elôtti negyvennapos
böjt követésében elsôsorban a
vallási szokások játszanak szerepet, inkább idôsebb ismerôseim körében tudok olyanokról, akik élnek vele.

ZENEI CSEMEGE
VÁROSUNKBAN
A sárvári Hindi Fatima jelenleg a Tinódi Gimnázium 2. osztályos tanulója.
Óvodás kora óta énekel. Az általános
iskolában elôször népdalokat énekelt, majd mûdaléneklést tanult. Kimagasló eredményeket ért el megyei és
országos versenyeken ezen kategóriákban, valamint versmondó versenyeken is.
Elsô koncertjére 2009. aug. 29-én Dalest apám emlékére címmel a sárvári
várban került sor. Az augusztusi dalest
óta születtek új dalok és összeállt
FATIMA elsô albuma ANGYALI TÖREDÉK címmel. A dalok szerzôje
Babos Judit, a CD anyagából készült egy válogatás, melyet egy koncertturné keretében a sárvári közönség hallhatott elsôként. A közönség egy minden érzékszervre ható produkció részese lehet. A
lírai hangvételû dalok a szeretetrôl, szerelemrôl, reményrôl, hitrôl szólnak. Vendég elôadóként KONDOR TAMÁS szombathelyi dalszerzô, énekessel is megismerkedhet a közönség.
A koncertturné második állomása: 2010. március 26. 19. óra Celldömölk – Kemenesaljai Mûvelôdési Központ.
És miért éppen Celldömölk? A zenekar 3 tagja celldömölki:
Gregorich Zsófia (gordonka, gitár, vokál), Fülöpné Nagy Annamária (hegedû), Fülöp Balázs (vokál), valamint a dalszerzô Babos
Judit is a celldömölki zeneiskola tanára.
(Az érdeklôdôk a www.vaskarika.hu; ill. www.lathatatlansarvar.hu
portálokon tájékozódhatnak Fatima koncertjeirôl.)

Czink
József

Régebben, ifjúkoromban néha
még elôfordult, hogy böjtöltem, mostanában már egyáltalán nem kerül erre sor. Nehéz
fizikai munkát végzek, így szükség van minden kalóriára, ezért
leginkább húsfélét fogyasztok.
A feleségem az ilyenkor szokásos negyvennapos idôszakot kihasználva egy-egy napot böjtöl, de inkább méregtelenítési szándékkal. Én is szívesen
tenném, de a testsúlyomhoz és
a mindennapi munkavégzésemhez elengedhetetlen a
megfelelô kalória-utánpótlás,
ami a böjti ételekben nem található meg.

Kôhalmi
Attila

Nálunk a családban az anyósom követi a negyvennapos
böjtöt. Természetesen én is
ismerem a vallási hátterét, de
nem tartom ezt a régi hagyományt. Legalábbis abban a
formában nem, ahogy elô van
írva. Néha azért persze elôfordul, hogy egy-egy napos diétát alkalmazom, elsôsorban
például a nagy karácsonyi, és
egyéb ünnepi, gyomorterhelô
étkezések után. A böjtre vonatkozó húsevési tilalmat még
könnyû is lenne betartani, mert
amúgy sem fogyasztunk túl
gyakran húst, abból is leginkább csirkét eszünk.

» KISS SANYI A KISTEHÉNBÔL
Kiss Sándor basszusgitáros lesz a vendége a Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület Egy csésze kávé mellett címû, március 18-án (csütörtökön) 18 órakor kezdôdô rendezvényének a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban. A program házigazdája Fehér László, az egyesület elnöke. A Kistehén
zenekarból ismert zenésszel Hömöstrei Pál beszélget. Hogy mi
köze a celldömölki Kiss Sanyinak és „kistehenes“ zenésztársainak az Intim Tornához, megtudja az esten.

» FÓRUM A LELKÉSSZEL
Donáth László evangélikus lelkésszel, országgyûlési képviselôvel beszélget Fehér László polgármester a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban március 26-án (pénteken) 18 órakor kezdôdô fórumon. A program házigazdája Szabó Lajos országgyûlési képviselô, képviselôjelölt.

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT!
A Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület Kemenesaljai
Csoportja és a Fidelitas Celldömölki Csoportja tisztelettel
meghívja Önt és Családját 2010. március 15-én 15.30-kor
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 162. évfordulóján tartandó ünnepi megemlékezésre a celldömölki református templomba és gyülekezeti házba. 15.30-kor
emlékezô istentisztelet, igét hirdet Németh Tamás református lelkész. 16.00 ünnepi megemlékezés, közremûködnek a Fidelitas celldömölki tagjai.
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Bajnoki rajt a nôknél
Megkezdôdött a pontvadászat NB II-es nôi
kézilabdázóink számára. A lányok az ôszi szezont az elôkelô harmadik helyen zárták, és
mutatott teljesítményük alapján joggal remélhetjük, a tavasz is hasonlóan jóra sikerül. Salamonné Csótár Adriennt a téli alapozásról és a csapat körüli változásokról kérdeztem.
– A téli munkát január második hetében kezdtük meg, heti két edzéssel. A játékoskeretben
jelentôs változás nem történt, hisz távozónk
nem volt. Gôcze Evelin hosszú sérülés után
visszatért a csapathoz, míg Horváth Patrícia
körülbelül három hét múlva épülhet fel súlyos
térdsérülésébôl. Januárban egy több csapatos
felkészülési tornán vettünk részt Mosonszolnokon. Az elért eredményekkel nem voltam
maradéktalanul elégedett, hisz a játékosok
még nagyon idény eleji formában voltak, az

erônlét még nem volt az igazi. A torna viszont
épp arra volt jó, hogy a lányok ismét formába lendüljenek, továbbá ifjúsági játékosok is
játéklehetôséghez jutottak. Február 20-án Balatonbogláron léphettünk volna újra pályára,
de kapusaink betegsége miatt nem vettünk
részt a tornán, amit nagyon bánok, hisz ez a
megmérettetés is fontos állomása lehetett volna a felkészülésünknek, és nagyban segítette volna a téli alapozást.
» A remek ôszi szereplés után mit várhatunk
tavasszal?
– A dobogó harmadik fokáról vágunk neki a
folytatásnak és szeretnénk, ha ezt a helyet sikerülne megôrizni. Ez sajnos nem lesz könnyû,
mivel a tabellára pillantva láthatjuk, hogy a
mezôny meglehetôsen sûrû, és az ellenfelek
sem könnyûek. Ami talán még egy picit nehezíti a dolgunkat, az a sorsolás, hisz tavasszal
többször játszunk idegenben, mint hazai pá-

A Celldömölki Alkoholizmus Elleni Egyesület (Celldömölk, Hámán Kató
u. 1.) köszöni a támogatóknak, szimpatizánsoknak az 1%-os személyi
jövedelemadó-támogatást. Köszönjük, hogy a jövôben is megtisztelnek
bennünket támogatásukkal.

» KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Vörösmarty úti Óvoda Óvodásaiért Alapítvány ezúton szeretné megköszönni mindazoknak, akik 2009. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-ával az alapítványt támogatták.
Az összeget fejlesztô játékok pótlására fordítjuk.

»ZÁBRÁDI ISTVÁN EGYESÜLETI TITKÁR

A KURATÓRIUM ELNÖKE

» KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

» FELHÍVÁS
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a zeneiskola mûködését
elôsegítô Mûvészetoktatásért Alapítványon keresztül
támogassák adójuk 1%-val tevékenységünket.
Adószámunk: 18897432-1-18.

» FELHÍVÁS
A Kemenesaljai Szôlô- és Kertbarátok Köre március 17-én, szerdán 17 órai kezdettel rendezi meg hagyományos borversenyét
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban. Borleadás
március 16-án, kedden 16 és 18 óra között a helyszínen.

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölkön, a Vasvári P. u. 8/C. szám alatt, 19 m2-es garázs
eladó. Tel.: 06/30/3772-973.
Celldömölkön téglaépítésû, konvektoros 64 m2-es, klímás, igényesen felújított lakás eladó. Érdeklôdni: 06/70/414-8403 telefonszámon.
FIAT TEMPRA 1994-es,1400 cm3-es, szervizkönyves, ezüstmetál
színû, garázsban tartott, kitûnô állapotú, 100.000 km-rel, elsô
tulajdonostól eladó. Tel.: 06/70/771-3754.
Minôségi bútorok és antik tárgyak költözés miatt eladók.
Érdeklôdni: 06/70/414-8403-es telefonszámon.
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lyán. Úgy gondolom, hogy ôsszel jó játékot
nyújtott a csapat, de néhány mérkôzésen elôfordult, hogy a jó forma nem tartott ki a találkozó végéig. Fontosnak tartom, hogy ezen
javítsunk. Ami a csapat igazi erôssége, az a
gyors lerohanásokra és indításokra épülô játék, ezt továbbra is erôltetnünk kell. Az akarással és küzdeni tudással úgy gondolom, nincs
baj, ez példaértékû a lányoknál. Összességében azt mondhatom, hogy nem vár ránk
könnyû tavasz, de a csapat képes lehet dobogós helyen végezni.
Az elsô fordulóban hazai pályán kezdenek a
lányok, majd két idegenbeli mérkôzés következik (Gyôri AUDI ETO KC III., Alsóörs). Következô hazai mérkôzés:
2010.03.27., 17.30 CVSE Mávépcell – Gyôrújbarát KSC (ifi: 15.30).
Lapzártánk után: Celldömölki VSE Mávépcell
– Sárvár Fürdô Kinizsi 22:25 (14:9). »CSUKA

» Anyakönyvi hírek
CELLDÖMÖLK – Születés: Dr. Szabó Csaba András és Mátyás Rita Erika leánya: Fanni, Gróf Péter és Berényi Judit Jávorka
leánya: Viktória Judit, Kovács Attila és Szigethi Szende fia:
Balázs. Halálozás: Gulyás Lajos, Kovács Jánosné sz. Szalai Mária, Mógor Lajos Mihály, Pethô Ferenc, Imre Józsefné sz. Koszorú Irén, Szalai József, Keresztes Sándorné sz. Glatz Marianna, Balogh János, Tánczos Imre László, Gyuráki József.
MERSEVÁT – Születés: Novák András és Dénes Rita fia: András. Halálozás: Biczó Judit.
BOBA – Születés: Imre Ferenc és Harta Piroska leánya: Luca Zsófia.
JÁNOSHÁZA – Születés: Herczeg György és Varga Eszter leánya: Zsófia.
KEMENESKÁPOLNA – Halálozás: Szakos Ferenc.
KEMENESMAGASI – Halálozás: Domonkos Károlyné sz. Horváth
Zsuzsanna, Molnár Ferencné sz. Páli Erzsébet, Horváth Miklós Zoltán.
KEMENESSÖMJÉN – Születés: Tarkó Norbert és Pázsi Szilvia Anett
leánya: Violetta Fanni, Lukács Tamás Miklós és Németh Viktória leánya: Hanna.
KEMENESSZENTMÁRTON – Születés: Horváth Lajos és Orbán Júlia fia: Balázs, Németh Csaba Miklós és Szalai Henriett leánya: Vanda.
KENYERI Születés: Novák István és Pörneczi Katalin fia: Alex.
Halálozás: Csuka Károly.
NAGYSIMONYI – Halálozás: Ágoston Károlyné sz. Ebergényi Mária Melinda, Babarczi Gyula.
VÖNÖCK – Halálozás: Németh Sándor.
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Fagyos nyitány a Lipóttal
Lipót – Celldömölki VSE 3-1 (1-0).
Gyôr, NB III-as labdarúgó-mérkôzés Bakony csoport, 14. forduló, 2010. március 07.
Vezette: Keszthelyi Tamás (Tálos Judit, Fülöp
Zoltán).
Lipót: Deli – Ásványi, Fajkusz, Töltösi, Tóth D.
– Dömötör (Visy 75. p.), Burkus, Lappints (Magyar 68. p.), Planéta – Gál B., Gál A. (Dombi
75. p.). Edzô: Gunyhó Ferenc.
Celldömölk: Tóth J. – Ambrus, Gyôrvári,
Györkös, Velencei – Sebestyén R. (Kazári B. 90.
p.), Baranyai (Gaál 81. p.), Süle (Borsos 59. p.),
Szilágyi – ifj. Csákvári, Németh J. Edzô: Csákvári Zsolt.
Góllövô: Gál A. (35. p.), Fajkusz László (59. p.),
Burkus (91. p.), illetve Németh J. (79. p.).
A helyzet nem sokat változott az ôszi elsô fordulóhoz képest, a két csapat kezdôjében heten-heten szerepeltek az akkori csapatból,
majd a cserékkel tovább szaporodott a mindkét meccsen pályára lépô játékosok száma.
Ugyanaz a játékvezetôi hármas dirigálta a
meccset most is, mint ôsszel és ugyancsak a
35. percben született meg a lipóti gól akkor
és most is, igaz, most még kettô követte ezt
a találatot a pékség csapatától. De, hogy tovább szaporítsuk a hasonlóságokat, Fajkusz
ôsszel és most is betalált a celli kapuba, egyébként középhátvéd létére nyolc gólnál tart már,
és ezzel harmadik a góllövôlistán. Utolsó, de
talán a legfájóbb hasonlóság a két meccs között, hogy most is inkább döntetlen színezetû volt a találkozó összképe, mégis akkor és
most is pont nélkül maradtunk. A helyzetkihasználással továbbra is hadilábon áll az együttes, pedig az utolsó két edzômeccsen már

A CELLDÖMÖLK FELNÔTT LABDARÚGÓ CSAPATÁNAK TAVASZI BAJNOKI MENETRENDJE:
15. forduló
16. forduló
17. forduló
18. forduló
19. forduló
20. forduló
21. forduló
22. forduló
23. forduló
24. forduló
25. forduló
26. forduló

március 13. szombat 15.00
március 20. szombat 14.00
március 27. szombat 16.00
április 11. vasárnap 16.00
április 17. szombat 17.00
április 24. szombat 17.00
május 01. szombat 16.00
május 08. szombat 17.00
május 16. vasárnap 17.00
május 22. szombat 17.00
május 29. szombat 17.00
június 05. szombat 17.00

négy-négy gólt lôttünk a Kapuvárnak, illetve
a Kemenesaljának. No de ôk megyeiben játszó csapatok, ami más világ, ha nem is olyan
távoli. Saját meccsünk mellett rosszul alakultak az eredmények a környezetünkben is, alulról utolért egy hazai döntetlennel minket a
Csesztreg és meglógott elôlünk egy idegenbeli
gyôzelemmel a Répcelak. Azt a Büköt verték,
amely gyakorlatilag biztos kiesô pozíciója ellenére a legnagyobb erôfeszítéseket tette az
átigazolási idôszakban egy új csapat összerakására és most még hazai veresége ellenére is igazi sötét ló. Azaz nem tudni, mire
képes, következô ellenfele nem más, mint a
Cell. Nincs mese, nagy meccs lesz, nagyon
fontos pontokkal. Szurkoljon csapatunknak a
helyszínen! Hajrá CVSE!
Két ifi csapatunk is megmérkôzött a lipótiak
korosztályos csapataival tükörképes eredménnyel, míg az U19 öt nullára kikapott, addig az U16 öt nullára nyert hazai pályán. Ezek-

Celldömölk
Sopron
Celldömölk
Sárvár
Celldömölk
Csorna
Celldömölk
Körmend
Celldömölk
Pápa
Celldömölk
Répcelak

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Büki TK
Celldömölk
Szombathely
Celldömölk
Csesztreg
Celldömölk
Mosonmagyaróvár
Celldömölk
Veszprém
Celldömölk
Badacsonytomaj
Celldömölk

kel a gyôzelmekkel a nagyobb korosztályban
a Lipót maradt a második helyen, míg a fiatalabbaknál a celliek ôrizték meg kitûnô teljesítményükkel elôkelô második helyüket.
»DOTTO

NB III. BAKONY CSOPORT JELENLEGI ÁLLÁSA
hely csapat
1. VESZPRÉM FC
2. LIPÓT PÉKSÉG
3. SVSE-GYSEV
4. SZOMBATHELYI HALADÁS
5. CSORNAI SE
6. MTE 1904
7. KÖRMENDI FC BOLDIZSÁR T.
8. BADACSONYTOMAJI SE
9. SÁRVÁR FC
10. RÉPCELAK SE
11. LOMBARD PÁPA TERMÁL FC
12. CELLDÖMÖLKI VSE
13. FEMAT CSESZTREG
14. BÜKI TK

M GY
14 12
14 10
14 8
14 7
14 6
14 6
14 6
14 5
14 4
14 4
14 3
14 2
14 2
14 0

D
2
1
5
4
6
4
3
4
4
1
2
4
4
2

V
0
3
1
3
2
4
5
5
6
9
9
8
8
12

LG
39
29
17
23
16
12
18
21
13
18
16
13
15
9

KG GK
8 31
16 13
6 11
15 8
12 4
14 -2
16 2
16 5
20 -7
22 -4
25 -9
24 -11
27 -12
38 -29

P
38
31
29
25
24
22
21
19
16
13
11
10
10
2

Könnyed siker a megyei rangadón
Büki TK Gyógyfürdô – Celldömölki VSE
Mávépcell Wewalka 0:7.
Bük, Extraliga asztalitenisz-mérkôzés,
vezette: Rosta, Segyevi.
Páros: Németh, Schmidt–Lindner, Fazekas
0:3 (-9, -6, -1). Talán kissé nehezen lendültek bele a celliek, de a végére nagyon sima
lett (0:1). Egyéni, 1. kör: Galiotti–Pagonyi 0:3
(-6, -8, -13). Pagonyinak meggyûlt a baja
az ifjú hazaival szemben, de nagyobb tudásának köszönhetôen nyerni tudott (0:2).

Új

I M P R E S S Z U M

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

Schmidt–Fazekas 0:3 (-8, -4, -5). Az elsô
szettet leszámítva, edzés jellege volt a
meccsnek. Fazekasnak nem kellett megerôltetnie magát (0:3). Németh–Lindner 0:3
(-4, -6, -5). Lindner hanyag eleganciával
gyûjtötte a poénokat (0:4). 2. kör: GaliottiFazekas 0:3 (-5, -5, -4). Fazekas ezúttal is
magabiztosan nyert (0:5). Schmidt–Lindner
0:3 (-5, -2, -5). A büki játékos nem tudta
felvenni a versenyt a fiatalabb, lendületesebb Lindnerrel (0:6). Németh–Pagonyi 2:3

(-8, 4, -5, 11, -6). Nagyon élvezetes és fordulatos csatát láthattunk, ahol Pagonyi jobbára a nézôket szórakoztatta (0:7).
Gyôzött: Lindner 2, Fazekas 2, Pagonyi 2, és
a Lindner-Fazekas páros.
Bajnoki mérkôzés NB II.
CVSE-MÁVÉPCELL-WEWALKA II – Hévíz SC 6:12
Fehér LÁszló 2, Tarr Sándor 2, Orbán
Renátó 2. A tartalékos cellieknek nem volt
esélye az egységesebb Hévíz ellen.
»CSUKA

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

Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula (nívódíjas), 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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Politikai hirdetések
Az Új Kemenesalja a parlamenti választások elôtt ingyenes
bemutatkozási lehetôséget kínál a jelöltet állító szervezeteknek,
illetve a független képviselôjelölteknek. Az egyenlô esély elvét
szem elôtt tartva ezek az ingyenes politikai hirdetések ugyanabban
a lapszámban, 2010. április 2-án jelennek meg. A bemutatkozásra
egy teljes újságoldalt bocsátunk minden képviselôjelölt
rendelkezésére, amelyen a szövegen kívül fotót, emblémát is el
lehet helyezni. Kérem, hogy a megjelentetésre szánt szöveget
és képanyagot legkésôbb március 24-ig juttassák el az
ujkemenesalja@freemail.hu vagy az ujkemenesalja@gmail.com
e-mail címre. A késôbb leadott anyagokat az újságban nem áll
módunkban közölni. Bôvebb információkat a 06 70/335-4109os telefonszámon kaphatnak az érdeklôdôk. Az ingyenes
bemutatkozási lehetôségen kívül fizetett politikai hirdetéseknek
is helyet adunk az újságban.
»GYÖRÉNÉ LOSONCZ ANDREA
FELELÔS SZERKESZTÔ

» ÉRTESÍTÉS
Ezúton tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy 2010. március 1-jétôl a dr. Tôzsér Mária és dr. Palatka János gyermekorvosok átmenetileg a Rendelôintézet épületében (Celldömölk, Kossuth u. 5.) szám alatt rendelnek.
» ÉRTESÍTÉS
Ezúton tájékoztatjuk az I. számú háziorvosi körzet betegeit, hogy
2010. március 1-jétôl a dr. Bérdi Gusztáv háziorvos átmenetileg
a Hunyadi u. 2. szám alatti orvosi rendelôben látja el betegeit.

Forint alapon – biztos alapon!
Húsvéti személyi kölcsön akció
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölki, Ostffyasszonyfai és Vönöcki
Kirendeltségénél
Maximális hitelösszeg 2 millió Ft.
Kamata: évi 15%*.
Akciónk 2010. február 22-tôl április 2-ig tart.

Nézzen be hozzánk – megéri!
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

☎

*THM: 17,54%
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☎

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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Szabó Lajos
Együtt élünk!
Együtt döntünk! Együtt nyerhetünk!

A térség országgyûlési képviselôjeként azért dolgozom,
hogy az itt élôk élete minél könnyebb legyen, településeink fejlôdjenek.
Köszönöm mindazok támogatását, akik ajánlószelvényeik leadásával lehetôvé tették újbóli országgyûlési
képviselôjelöltségemet.
Kérem Önt, szavazatával támogasson, hogy megszerzett
tapasztalatimat a közösség szolgálatába állíthassam
a továbbiakban is.

EGYÜTT TÖBBEK VAGYUNK.

Szabó Lajos
Országgyûlési képviselô, képviselôjelölt

HA ÖN FÔÁLLÁSÚ
MUNKAHELYET KERES,
SZERETNÉ, HA MUNKÁJÁT
ANYAGILAG IS MEGBECSÜLNÉK,
SZERETNE IGÉNYES MUNKAHELYEN
DOLGOZNI ÉS SZERETI
A KIHÍVÁSOKAT,
AKKOR JELENTKEZZEN AZ ALÁBBI
TELEFONSZÁMON:
+36 30/824-3260
KEZDÔ FIZETÉS: 110 000 FT + BÓNUSZ

