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

Új

XXII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM (519)

2010. JÚNIUS 18.

»

CELLDÖMÖLK

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

LAPJA

» A Regionális Fejlesztési
Tanács pályázatairól 3.
» Fórum az adósságkezelésrôl

5.

» Trianoni megemlékezések
6., 8.
» Bajnok az extraligás
csapat
12.

Végre arany!
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Szeretettel várjuk Önt és barátait
a VULKÁN KUPA idején megrendezésre kerülô
LITOVEL sörfesztiválra 2010. június 18 – 20-án.
Helyszín: Celldömölk, Sportpálya, 800 m2-es sörsátor.
Ismerje meg Ön is a kiváló cseh sörkülönlegességeket és vegyen részt
szórakoztató programjainkon!

Egy nagyszerû program a kulturált sörfogyasztás jegyében!
2010. 06. 18., péntek
19.45 – 20.15 A Zeneiskola alkalmi fúvószenekara
20.15–22.00 FLOORAKKUSZTIK BAND
22.00–03.00 Disco karaokéval
2010. 06. 19., szombat
19.00–19.30 Energy Dabaston Dance Team
20.00–03.00 Drazsé együttes
22.00–23.00 A Két Zsivány
2010. 06. 20., vasárnap
19.00–20.00 VELVET MOON
20.00–22.00 LORD-koncert

Továbbá vidámpark
a CVSE pályán.
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» KÖZÉLET

A városért dolgozom az RFT-ben is
» INTERJÚ FEHÉR LÁSZLÓ POLGÁRMESTERREL
Lapunk többször írt már a Regionális Fejlesztési Tanácsokról, beszámolt városunkban megrendezett üléseikrôl. Fehér László polgármester tagja a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak. Nézzük,
szerinte mit is jelentett, mit is hozott Celldömölknek egyrészt a jelenlegi formát
megelôzô Megyei Területfejlesztési Tanács
illetve a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (RFT). És fôként, hogy milyen elônyökkel járt ránk nézve az, hogy
a város polgármestere tagja ennek a tanácsnak:
– A Regionális Fejlesztési Tanács 2002-ben
alakult, akkor még mûködtek a Megyei Területfejlesztési Tanácsok – így egy darabig
párhuzamos mûködésrôl beszélhettünk. Ez
természetesen elônyökkel is járt ránk nézve, hiszen két helyre is pályázhattunk. A Nyugat-dunántúli RFT-hez Vas, Zala, és Gyôr-Moson-Sopron megye tartozik. Vas megyét a
mindenkori megyei közgyûlés elnöke, Szombathely megyei jogú város polgármestere és
jómagam képviseltük. Mint Celldömölk Város polgármesterét a Kemenesaljai Kistérségi
Társulás elnökévé választottak a kistérség polgármesterei, majd a megyében kilenc
kistérség elnökei engem választottak meg
az RFT tagjának. 2006-ban ez a választás
ugyanilyen módon zajlott. Az elmúlt 8 évben
a megyei illetve régiós pályázatoknál is segítettem. A feladatot megtiszteltetésnek
vettem, és igyekeztem megszolgálni.
» A városi nagyberuházások egy része is regionális forrásokból valósult/valósul meg…
– A város fejlesztését illetôen felépítettünk
egy elképzelést, amely komplex képet mutat: korábban a ravatalozó építését, a fürdô
elôtti dísztér kialakítását, majd kisebb pályázati pénzekbôl utak, járdák építését hajtottuk végre, késôbb címzett állami támogatásból újítottuk fel a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár épületét, mivel itt jóval kevesebb pénzt kaptunk, mint amire
számítottunk, más pályázati pénzbôl újítottuk fel a színháztermet. RFT-s pályázati
rendszerben nyertünk az iskolafelújításra, a
városközpont rehabilitációra, a Vulkán Park
Projektre. Az iskolafelújításra 439 millió forintot nyertünk, ennek jelenleg a közbeszerzési felhívása zajlik, ezt a munkát reményeink
szerint augusztusban el tudjuk kezdeni. A Vulkán Park építésének megkezdéséhez minden feltétel adott, 2011 nyarára vagy ôszére be tudnánk fejezni, de mivel télen a Vulkán-ház nem fog üzemelni úgy döntöttünk, hogy 2012 tavaszára készüljön el ez a
beruházás. A harmadik nagy beruházásunk
a városközpont rehabilitációját célozta meg.
Ez is sikeres – jelenleg folyamatos hiánypót-

lások vannak, de bízom benne, hogy itt is látványos fejlesztések indulhatnak el hamarosan. Az oktatási intézményekkel kapcsolatban elmondanám még, hogy a Vörösmarty
úti tagóvoda felújítását illetôen is beadtunk
egy pályázatot, ezt elsô körben sikeresnek
nyilvánították, várjuk az ôszi, második körös
végleges döntést, de szólnom kell a szakiskola épületfelújításáról is, ott egy közel
200 millió forintos tanmûhely kialakításáról,
valamint egy 80 millió forintos eszközfejlesztésrôl van szó.
» Az általános iskola felújítását illetôen a
komplexitás miben nyilvánul meg?
– Több kisebb pályázaton is nyertünk, most
az Ady utcai rendelôk kialakítása van folyamatban, ehhez kapcsolódóan az Ady Endre
és a József Attila utcák közmû-cseréje, földalatti kábelek elhelyezése az utak, járdák
felújítása, a József Attila utcában dísztér kialakítása, parkosítás, a teljes orosz temetô exhumálása, buszöböl kialakítása a Széchenyi
utcán. Ez összességében mintegy 150 millió forintos beruházás. Úgy gondolom, a fentiekbôl kirajzolódik, hogy a városvezetés koncepciója az volt, hogy a lehetô legteljesebb
mértékben tegyük rendbe az általános iskolákat és környéküket. Ezekkel a kisebb munkálatokkal legkésôbb ôszre, a tanévkezdésre szeretnénk végezni – az iskolafelújítás
természetesen nagyobb munka, azt ôsszel
fogjuk megkezdeni. Sokat vitáztunk arról, voltak olyan vélemények, hogy a sági gyerekek
is járjanak be Celldömölkre. Úgy gondolom,
fontos, hogy az iskolát ott is felújítsuk. Ez egy
100 millió forintos beruházás lesz, a 2700as lélekszámú városrész megérdemli, hogy
saját korszerû iskolája legyen. Van ott egy jól
kihasznált, korszerû sportcsarnok, a konyhája is ellátja a sági és a celldömölki intézmények egy részét, ott is felújítottunk néhány
utat, járdát, illetve ott valósul meg a nagy attrakció, a Vulkán Park is.
Az elmúlt idôszak egyik nagy sikerének könyvelem el, hogy megmaradt a kórházunk. De
nem tagadhatom, hogy hiába dolgoztunk rajta, nem sikerült nagyobb beruházásra pályázatot benyújtani a kórházat illetôen, hiszen
a pályázati rendszer a közepes és nagyobb
kórházaknak kedvezett.
» Milyennek látja a jövôt?
Úgy vélem, sok mindent tettem a város életében, hogy szebb, fejlettebb, élhetôbb legyen. Olyan munkákat kezdtünk el, aminek
egy részét be is tudtuk fejezni. Az lenne a szerencsés, ha a még megkezdetteket is
kivitelezni tudnánk, hiszen vannak olyanok
is, amelyek eztán futnak ki. Van egy folyamat, ami az elmúlt nyolc évben egymásra
épülô szakaszokból állt. Egyes beruházások-

hoz nagy összegû hiteleket vettünk fel,
ezeket vissza is kell fizetni. A megkezdett beruházásokon kívül többet nem nagyon bír el
a város. Ha a munkákat befejezzük, és sike-

pályázati pénzbôl újulnak meg az ady utcai rendelôk is

rül az óvodafelújításra és a szakközépiskola fejlesztésére is támogatást szereznünk, már
csak a gimnázium felújítására és a kórház
hosszú távú mûködésére kell megtalálnunk
a forrásokat, valamint utak, járdák felújításához. Ha az elkövetkezô idôszakban is felhatalmaznak erre, a továbbiakban ezért fogok küzdeni.
»LOSONCZ ANDREA

ÚJRA POLGÁRMESTERJELÖLT
Fehér László lett ismét az MSZP polgármesterjelöltje Celldömölkön.
A párt helyi szervezete a június 14-i
taggyûlésen egyöntetû szavazattal jelölte a város jelenlegi polgármesterét a 2010-es, ôszi önkormányzati választások polgármesterjelöltjévé.

3

UK_2010_12

10/6/15

11:25 AM

Page 4

KÖZÉLET «

Új Kemenesalja » 2010. 06. 18.

Most búcsúzunk és elmegyünk…
megérdemelt vakáció idejére. Az elköszönô tanulóktól fiatalabb diáktársaik is búcsút
vettek az ünnepélyen, verssel és énekekkel
tették emlékezetessé az alkalmat. A nyolcadikosok nevében Németh Nikoletta és
Polák Vanda búcsúzott a felhôtlen diákévektôl. Az útravaló gondolatok mellett a végzôsöket búcsúztató ünnepélyen a kiemelkedô teljesítményt nyújtó diákok jutalomkönyveket vehettek át.

elballagtak az alsósági tagiskola…

Június 12-én a Celldömölki Városi Általános
Iskola nyolcadik osztályos tanulói számára
lezárult életük egy meghatározó korszaka,
ballagási ünnepség keretében elbúcsúztak
diáktársaiktól, tanáraiktól és iskolájuktól.
A végzôsöket búcsúztató ünnepség a Városi Általános Iskola Alsósági Tagintézményében vette kezdetét, ahol Szabóné Kiss Ildikó tagiskola-vezetô köszöntötte a nyolcadik
osztály tanulóit, hozzátartozóikat és a jelenlevôket. Beszédében visszaemlékezett az elmúlt nyolc év idôszakára, amelyet együtt töltöttek az iskola falai között a diákok. Nemcsak az iskolában töltött idô köti össze a tanulókat és a pedagógusokat, hanem a
közös emlékek és az osztálykirándulások is
erôsítik ezt a köteléket. A tagiskola-vezetô
kiemelte, hogy a ballagási ünnepség jó alkalom arra, hogy egy pillanatra megálljanak
és köszönetet mondjanak szülôknek, nagyszülôknek és a tanároknak, akik a nyolc év
alatt mindig segítették, támogatták a felnövekvô nemzedéket. Az ünnepségen Fehér
László polgármester a végzôs tanulókat és
a pedagógusokat egyaránt köszöntötte és jó
pihenést, vidám programokat kívánt a

A délelôtti órákban a Celldömölki Városi Általános Iskola celldömölki intézményébôl
négy végzôs osztály sorakozott fel a KMKK
elôtti téren, hogy búcsút vegyenek iskolájuktól. Az ünnepelteket a rendezvény kezdetén a Smile Táncstúdió köszöntötte,
majd Fehér László polgármester szólt a ballagókhoz, pedagógusokhoz, és röviden ismertette a közeljövôben bekövetkezô infrastrukturális fejlesztéseket. Az igazgató,
Danka Adél beszédében visszatekintett az
elmúlt dolgos hétköznapokra, értékelte a
2009/2010-es tanévet, amelyet 1006 diák
zárt sikeresen. A tanulók közül 38-an kitûnô eredményt értek el, 34-en pedig jeles bizonyítvánnyal zárták az évet. Az ünnepségen a ballagóktól búcsút vettek a hetedik
évfolyam tanulói, az elsô osztályosok pedig
a tarisznya mellé útravalót ajándékoztak
végzôs társaiknak. A nyolcadik osztályosok
nevében Lang Letícia és Somogyi Anna búcsúzott: köszönetet mondtak tanáraiknak,
szüleiknek, akik az évek alatt mindvégig
mellettük álltak. A ballagó diákokhoz az igazgató, Danka Adél elköszönô szavakkal szólt.
Beszédében elmondta, hogy a végzôsöktôl
nem elbúcsúzik, csak elköszön, mert az iskola mindig szívesen fogadja egykori tanítványait. Az igazgató az elôttük álló élethez

… és a városi iskola tanulói is

kívánt kitartást és álmaik megvalósításához
sok sikert, majd a végzôsök színes lufikat
vettek át az iskola vezetôségétôl és Fehér
László polgármestertôl. Az általános iskolás
évektôl a lufik magasba engedésével vettek búcsút a tanulók. A tanévzárón a jól teljesítô diákok jutalmazására is sor került, valamint a pedagógusokat is díjazták. Alsóságon Zsámboki Zoltánné és Horváth Imréné,
Celldömölkön pedig Kocsi Ágnes és Szabó
Sándorné vehettek át kitüntetést munkájuk
elismeréseként.
»VAJDA ZSUZSA

FELHÍVÁS
A Magyar Rákellenes Liga Celldömölki Alapszervezetének következô
összejövetele június 29-én (kedden) 17 órakor kerül megrendezésre. Helyszín: Celldömölk, Népjóléti
Szolgálat, Szalóky S. u. 3. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak!

Gyermekrajz-pályázat a kórházért
A Beteg és Gyógyíthatatlan Beteg Gyermekekért Misszió Egyesület, valamint a Kemenesaljai Egyesített Kórház rajzpályázatot írt
ki Gyermekek a kórházért címmel. Az elkészült alkotásokból május 21-én kiállítás nyílt
a mûvelôdési központ galériáján.
A megnyitón Pálné Horváth Mária igazgató
köszöntôjét követôen az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
növendéke, Tarczi Réka mûködött közre furulyán pedagógusa, Bejcziné Németh Tünde
hangszerkíséretével. A rajzpályázatot meghirdetô egyesület vasi képviseletének nevében Cserági Istvánné elnök köszöntötte az
egybegyûlteket, és ismertette a pályázat kiírá4

sának célját. Egyfelôl cél volt a gyerekek motiválása az egészség témakörének minél teljesebb körüljárására, nem mellesleg pedig ébresztgetni az elkötelezettséget Kemenesalja kórháza iránt. A pályázatra beérkezett 73
alkotás elbírálásánál a zsûri tagjai három
szempontot vettek figyelembe. Egyrészt,
hogy a képek mennyire adnak választ a kiírás
címében feltett kérdésre, másrészt, hogy milyen üzenete van az alkotásnak, harmadrészt
pedig, hogy képzômûvészeti szempontból
mennyire igényes az elkészített mû. A kórház részérôl dr. Farkas Péter orvos-igazgató
mondott köszöntôt, és hirdette ki a rajzpályázat eredményét. Az orvos-igazgató összegzô értékelése után Cserági Istvánné elnök

ajánlotta a megjelentek figyelmébe a rajzpályázat kiállított alkotásait.
Alsó tagozat: I. Gasparics Laura (Celldömölki Városi Általános Iskola, 2. osztály), II.
Rajczi Bianka (Szent Benedek Katolikus Általános Iskola, 3. osztály),
III. Molnár Alexandra (Celldömölki Városi Általános Iskola, 2. osztály), A legfiatalabbnak
járó különdíj: Tóth Eszter Ivett ( Celldömölki
Városi Általános Iskola).
Felsô tagozat: I. Baráth Benjamin (Bobai Általános Iskola, 8. osztály), II. Szalai Eliza (Bobai Általános Iskola, 5. osztály, III. Sallai Ivett
(Bobai Általános Iskola, 8. osztály), Különdíj:
Pap Kristóf (Bobai Általános Iskola).
»REINER ANITA
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Szûréssel a családokért
2010. június 3–5-én szervezte a Vasi Tallér
Egyesület a Szûréssel a családokért elnevezésû egészségnapokat, melyen idén több
mint 1500-an vettek részt.
A szûrôrendezvény hivatalos megnyitóján
Horváth Melinda, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, köztük Kovács Ferenc országgyûlési képviselôt, dr. Puskás Tivadar országgyûlési képviselôt, Fehér Lászlót, Celldömölk Város polgármesterét, dr.
Lakner Lászlót, a Markusovszky kórház fôigazgatóját, dr. Farkas Pétert, a Kemenesaljai
Egyesített Kórház igazgatóját, dr. Rékassy Balázst, a Pfizer Magyarország közkapcsolati,
stratégiai és kommunikációs igazgatóját.
A rendezvényen Kovács Ferenc országgyûlési képviselô, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke köszöntôjében hangsúlyozta: sokat kell
tennünk azért, hogy egészségesek maradjunk, de mindenképpen könnyebb megelôzni a bajt, mint orvosolni. Annál is inkább, mivel a technológiai fejlettség lehetôvé teszi
az egészségügyi szûrést.
Horváth Melindát, a Vasi Tallér Egyesület elnökét kérdeztük, hogyan értékeli a rendezvényt.
– A rendezvény mindenképpen eredményes
volt (ha csak annyit említenék, hogy két
melanomát kiszûrtek, két ember még idôben

kapott jelzést egy, a szervezetében elindult változásról), hiszen az egészségszûrésen a rossz
idô ellenére több mint 1500-an vettek részt.
A mammográf-kamionnal most két nap tudtunk jelen lenni. A tavalyi év tapasztalataiból
okulva – hiszen akkor nagy volt a tolongás, idén
is be lehetett jelentkezni elôre, ami lerövidítette a várakozási idôt, de helyben is fogadtak szûrésre jelentkezôket. Idén segítségünkre volt dr. Horváth László pécsi professzor, aki
kardiológia területén dr. Nagy Lajos professzor mellett közremûködésével segítette a
gyors és alapos vizsgálatokat. Újdonságnak számított az allergia-szûrés. A tavalyi évhez hasonlóan a Vöröskereszt szervezésében véradásra nyílott lehetôség, melyen magas számmal
vettek részt a celldömölkiek.
Elmondhatom, hogy minden állomáson sok
volt az érdeklôdô, de hogy a tolongást elkerüljük, sorszámokat osztottunk. Külön ügyeltünk idén az összehangoltságra, hogy mindenkinek lehetôsége legyen arra, hogy a kapott diagnózissal felkeresse a szakorvost, illetve a másik állomáson fogadják. Úgy
gondolom, idén a legtöbb résztvevô elégedetten távozott a szûrésrôl. Kiegészítô programjaink is nagyon jól sikerültek: szabadtéri koncert a fiatalok számára, gyerekkoncert,
gyerekprogramok (lufibohóc, lufihajtogató…).
Programjaink résztvevôinél mindig figyelünk

– a nevünkbôl is adódik –, hogy helyi vagy
Vas megyei fellépôket szólítsunk meg.
Kiemelném a „Fut a
Cell” elnevezésû kezdeményezésünket,
ahol idén kétszer
annyian neveztek,
mint tavaly: százhatvanhárman. Sok volt a lelkes óvodás, kisiskolás, de a felnôttek is szép számmal képviseltették magukat.
A jövôre vonatkozólag szeretnénk elérni,
hogy a szûrésen kapott lelettel, megállapított diagnózis a háziorvosokhoz is eljusson,
kikerülve így az indokolatlan és ismételt vizsgálatok sorát, mellyel olcsóbbá és gyorsabbá válna az egészségügyi szolgáltatás.
Köszönetemet szeretném kifejezni a Kemenesaljai Egyesített Kórháznak, a Vas Megyei
Markusovszky Lajos Kórháznak, az ÁNTSZ-nek,
a Vöröskeresztnek, az Országos Mentôszolgálatnak, fô támogatónknak, a Pfizer
Aegrotus Közhasznú Alapítványnak és természetesen mindenkinek, aki segítséget nyújtott a rendezvény sikeressé tételében,
kiemelve itt a celldömölki vállalkozásokat, segítôket is.
»LOSONCZ ANDREA

Fórum az adósságkezelésrôl
2010. június 8-án tartotta Kérdezze meg…
elnevezésû fórumát az Együtt Celldömölk Városért Egyesület a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár galériáján. Söptei Józsefné, az egyesület alelnöke az
adósságkezelés jelentôségét és
annak szélesebb körû megismertetését tartja fontosnak. Ezért
kérte fel Baranyai Attiláné dr.-t,
Celldömölk Város jegyzôjét és Csizmaziáné
Hubert Máriát, a Népjóléti Szolgálat igazgatóját. Az adósságkezelés volt a téma,
mely állami és önkormányzati támogatás
egyaránt.
A jegyzônô ismertette a támogatás feltételeit: legalább hat havi tartozásnak kell
lennie, amely legalább 50 ezer forintra rúg.
Figyelembe veszik továbbá az egy fôre esô
jövedelmet, mely család esetében az
öregségi nyugdíj 150%-át, egyedül élô esetében a 200%-át nem haladhatja meg. Ez
jelenleg családban élôk esetében 42 ezer
forint, egyedül élô esetében 56 ezer forint.
További feltétel a 25%-os önrész vállalása, melyet 18 hónapon át rendszeresen kell

törlesztenie. Az adósságkezelést a gazdasági válság hívta életre, hiszen a megszûnt munkahelyek miatt sokan
maradtak el a különbözô energiaszolgáltatók felé a kifizetésekkel,
sokaknál kikapcsolták az áramot,
de újabban – hogy az ingatlan ne
kerüljön kalapács alá – bizonyos
fokú lakáshiteltörlesztés-elmaradásra is igénybe lehet venni. A támogatás igénybe vehetô gázdíj, villamos
energia, távhô-díj, vízdíj, hulladékszállítás
valamint lakáscélú hitelek tartozásának
kiegyenlítésére. A jegyzônô azonban hangsúlyozta: ez nem hitelkiváltás, és személyi hitelt sem lehet vele kezelni. Elmondta azt is, hogy ez a fajta támogatás csak a
40 ezres és az azt meghaladó lélekszámú
városok esetében kötelezô, de Celldömölk Város vezetése felvállalta ezt, hogy
ily módon is segítsen a rászorulókon. Az elmúlt két évben a támogatást igénybe vevôk száma nem haladta meg a 30-at, idén
májusig húszan igényelték. Csizmaziáné
Hubert Mária elmondta, hogy a Népjóléti
Szolgálatnál munkatársai életvitelre vonat-

kozó tanácsokkal is ellátják az igénylôket.
Söptei Józsefné, az egyesület alelnöke
felajánlotta, hogy az egyesület a legrászorulóbbak részére szívesen segítene az önrész biztosításával. A jelenlévô érdeklôdôk
hozzászólása alapján az Együtt Celldömölk Városért Egyesület tagjai javasolták,
hogy az egy fôre jutó jövedelem kerüljön
megemelésre, hogy minél több nehéz sorsú családon lehessen segíteni.
Az egyesület tanácsadással, esetenként
ruha- és élelmiszersegéllyel várja a
rászorultakat Celldömölkön, a Szentháromság 6. sz. alatti irodájában.
»LA
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A Trianoni békediktátum
Az 1920-as, Magyarország megcsonkításával járó Trianoni békediktátum aláírásának
kilencvenedik évfordulója alkalmából szervezett megemlékezést a Kemenesaljai Trianon Társaság, az Alsósági Életfa Egyesület,
a Ság-hegyért Alapítvány, valamint a Fidesz
Magyar Polgári Szövetség Celldömölki Csoportja a Ság hegyen található Trianoni emlékmûnél, június 5-én. Az emlékünnepség
szónoka dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter lett volna, ô azonban parlamenti elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a rendezvényen, így levélben küldött szavait
Rozmán László tolmácsolta. Mint elhangzott,
Trianon nyomorúsága egyben Magyarország és a magyar nemzet, valamint a középeurópai nemzetek nyomorúsága is. Nekünk
azonban újra kell építenünk Közép-Európát,
közös otthonunkat, és megerôsíteni a nemzetet alkotó közösségeket. A nemzeti össze-

tartozás napjára a testvértelepülés Erdôszentgyörgy önkormányzata is írt üdvözlô levelet, melynek közvetítése után Kárpáti Piroska erdélyi tanítónô Üzenet Erdélybôl címû
verse hangzott el vitéz Juhász Antal elôadásában. A Kemenesmagasi Citerazenekar és
Népdalkör Hagyományôrzô Egyesület mûsorát követôen Kovács Ferenc országgyûlési
képviselô, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke
mondta el emlékezô gondolatait. A kilenc évtizeddel ezelôtti tragédia jelezze új elszántságunkat, újrakezdésünket, amellyel hidat
építünk múlt és jövô között, ezen túlmenôen
pedig legyen soha nem feledett örökségünk
– hangsúlyozta az elnök-képviselô, majd a jelenlevô pártok és civil szervezetek képviselôi elhelyezték a tisztelet és az emlékezés koszorúit a Trianoni emlékmûnél. A rendezvényen még Németh Károly tolmácsolásában
Papvári Elemérné Hitvallás címû versét hall-

hatták az egybegyûltek, végezetül pedig
Heim Géza, a Kemenesaljai Trianon Társaság
elnöke mondott zárszót.
»RA

Létezik-e morális megújulás?
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége celldömölki szervezete június 11-én a morális
megújulás lehetôségeirôl, korlátairól tartott
elôadást a filozófiai gondolkodás iránt fogékony érdeklôdôk számára. Az elôadás kezdetén Nagy Zoltán, a szervezet helyi vezetôje ismertette röviden a KÉSZ feladatrendszerét, küldetését. A szervezet, amely jelenleg 84 városban tevékenykedik, fontos
céljának tartja a mûvelôdés széles körû
biztosítását nemcsak a tagok, hanem a
közélet minden szereplôjére nézve. Ennek érdekében elôadássorozatokat szerveznek
kulturális, erkölcsi kérdésekben. A legutóbbi rendezvényen a moralitás témakörében
a veszprémi Pannon Egyetem filozófia-etika tanára, Makai Péter tartott elôadást a gondolkodás, kultúra és a változó világ kérdés-

körében. Az elôadó bevezetô gondolatként
egy híres német filozófus, Hegel szavaival
kezdett hozzá az elmélkedéshez, amely a
gondolkodás természetére irányult. Mit jelent gondolkodni, mit mûvel a filozófus?
A kiinduló kérdések ok-okozati fejtegetése
révén az érdeklôdôk belekóstolhattak a filozofálás szépségébe, és a realitás talaján
megismerhették a valóságot, amely nem
más, mint a gondolatok megelevenedése.
A valósághoz azonban hozzátartozik a világ
változása, amely egyben az ember formálását is jelenti, mivel a változó világ egyre
kevesebb lehetôséget ad az embernek,
hogy megálljon és átgondolja életcélját, személyes küldetését. Életünk során nem szabad elfelejteni, hogy a jelen egy közvetítô
állomás, amely a jövô felé vezet, de a jövô

85 éves az alsósági óvoda
Fennállásának 85 éves évfordulóját ünnepelte a Városi Óvoda Alsósági Tagóvodája, május 28-án. Somogyi Dezsôné tagóvoda-vezetô köszöntôjében kiemelte, ritkaságnak számít, hogy egy intézmény ugyanazon a helyen
mûködik nyolc és fél évtizede. Baráth Katalin önkormányzati képviselô, az alsósági részönkormányzat tagja is köszöntötte az óvoda
udvarán egybegyûlt ünneplôket, és a részönkormányzat ajándékát adta át a négy csoport
számára, majd Kovács Ferenc országgyûlési
képviselô, Vas Megye Közgyûlésének elnöke
6

köszöntô üdvözletét tolmácsolta. Fehér László polgármester Celldömölk Város Önkormányzatának nevében köszöntötte a jubiláló óvodát, dolgozóit, kis lakóit, és egy nemrég beadott pályázatról beszélt, melynek értelmében hatmillió forintos támogatással, és
másfél millió forintos önrésszel a tagóvoda tetôszerkezete, nyílászárói, vizesblokkjai újulnak
meg, és eszközvásárlásra is lehetôség nyílik.
A városvezetô is ajándékkal köszöntötte az
óvodásokat, majd elismerô oklevelet adományozott az intézmény több dolgozójának: az

felé vezetô orientálódás helyes útját sokszor
nem találjuk. Ebben a fogyasztói társadalom
is közre játszik, mivel idôrôl idôre új igényeket generál az emberre nézve, aki ezáltal
mindig többet akar elérni és megszerezni.
A keresztény ember azonban nem tagadhatja meg a világot, mivel együtt él más emberekkel, akikért tennie kell. Az egyén a másik ember révén képes csak önmagára eszmélni, ezért fontos, hogy tudjunk adni és
megbocsátani másoknak. Az elôadás a másik emberre irányuló tevékeny figyelem
gondolatával zárult, de a kérdéskör nem tekinthetô lezártnak. Az erkölcs, a morális jó
problémája a gondolatok továbbszövését teszi lehetôvé, amely közelebb vezethet a világ és önmagunk megismeréséhez.
»VAJDA ZSUZSA

óvodavezetôn kívül dajkák és óvónôk részesültek elismerésben több évtizedes munkájukért. Kiniczky István önkormányzati képviselô, a Vas Megyei Közgyûlés tagja Kovács Ferenc elnök megbízásából a közgyûlés által adományozott elismerô oklevelet adott át az
óvodában folyó magas színvonalú oktató-nevelô munkáért Somogyi Dezsôné óvodavezetônek. Az óvodások verses-dalos összeállítással kedveskedtek a vendégeknek, majd az óvodavezetô olvasta fel rímekbe foglalt, az elmúlt
85 évet megelevenítô versét, mely az egykor
kedves nôvéreknek helyet adó intézménytôl
a napjainkban mûködô négy óvodás csoportig foglalta össze az elmúlt évtizedeket.
»REINER ANITA
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» KÖZÉLET

Tavaszi közgyûlését tartotta a Baráti Kör

dr. zsiray ferenc ismertette a pályázat eredményeit

A Kemenesaljai Baráti Kör tagsága június
5-én gyûlt össze tavaszi közgyûlésére,
melynek kezdetén Pálné Horváth Mária
alelnök köszöntötte a megjelenteket, majd
dr. Zsiray Ferenc elnök tolmácsolta távollétében dr. Kósa András tiszteletbeli elnök,
és dr. Horváth Jenô üdvözletét. A közelmúltban elhunyt tagtársra, Gyôrffy Lászlóra néma fôhajtással emlékeztek a baráti kör
tagjai, majd Fehér László polgármester számolt be az ôszi közgyûlés óta Celldömölk
életében bekövetkezett változásokról. Így
szóba került a kórház, az iskola-felújítás, a
Vulkán Park, a lassan befejezéséhez közeledô új városháza-építés és a városmag rekonstrukció. A Kemenesaljai Baráti Kör minden évben pályázatot ír ki középiskolások
számára képzômûvészet, irodalom, népmûvészet, és egyéb mûvészeti alkotás kategóriában. Idén 28 pályázó, 35 pályamunkával jelentkezett a kiírásra, ezeknek az
eredményének kihirdetésére is az ünnepi

közgyûlés keretében
került sor. A két középiskola felterjesztése alapján a Baráti Kör az adott tanév
végzôseinek körében kimagasló közösségi munkát, illetve kiemelkedô tanulmányi eredményt
tanúsító diákokat is
jutalmazza. Így a
2009-2010-es tanév
Év diákja címének
birtokosa a Berzsenyi
Dániel Gimnáziumból Géczi Katalin 12.
A osztályos végzôs, a Mûszaki Szakközépés Szakiskolából pedig Pónácz Réka 12. A
osztályos diák lett. A Kemenesaljai Baráti Kör
Jónás–Szente és Varga irodalmi, képzômûvészeti, népmûvészeti és egyéb más alkotómûvészeti pályázatainak eredményei:
Népmûvészet
I. Nieder Tünde 11. A, Celldömölki Mûszaki Szakközép- és Szakiskola
II. Farkas Róbert 12. B, Celldömölki Mûszaki Szakközép- és Szakiskola
III. Bartha Levente 12. B, Celldömölki Mûszaki Szakközép- és Szakiskola
III. Gadácsi Katalin 11. H, Berzsenyi Dániel
Gimnázium, Celldömölk
Különdíj: Berghoffer István 12. B, Celldömölki Mûszaki Szakközép- és Szakiskola.
Képzômûvészet
I. Horváth Dorina 13. N, Berzsenyi Dániel
Gimnázium, Celldömölk

Viharkárok a kertekben
A májusi szélsôséges idôjárás komoly károkat okozott a Kemenesalján a kiskertekben, a szôlôben és a gyümölcsösökben is.
A lehullott csapadék mennyisége meghaladta környékünkön a 100 millimétert.
A legnagyobb kárt a viharos, orkánerejû lökésekkel kísért szél okozta Celldömölkön
és térségében. Hollósy István, a Kemenesaljai Szôlô- és Kertbarátok Körének vezetôje tájékoztatta lapunkat a pusztításról.
– A szél gyakorlatilag elvitte a korai cseresznyét, de ugyanez a helyzet a meggy és az alma egy részével is. A levegô nagy fokú lehûlése miatt a növények beporzását végzô
rovarok nem tudták elvégezni feladatukat. A
szôlônél ez szerencsére nem annyira jelen-

tôs. Ott viszont a Ság hegyen a szél jelentôs
mértékben megtépázta elsôsorban azokat a
szôlôsöket, ahol a sorok a szél irányára merôlegesen lettek telepítve. Ha kordonban van
a szôlô, akkor felette, ha nem, akkor alatta
vágta el a drót. Van olyan Ság hegyi szôlôsgazda, aki 30 százalékos viharkárral számol.
Óriási a kár a kiskertekben a palántáknál is.
Itt a viharos szél szó szerint elvitte a frissen
kiültetett palántákat. Ez – tetézve a bajokat
– homokveréssel is párosult. Néhány konyhakerti növénynél, például az uborkánál, még
idejében lehetett pótolni a veszteséget. A hideg idô ellenére a gombák az alma- és körtefákon elszaporodtak, már most látni a varasodást a diónyi gyümölcsökön. Mivel volt
egy huszonöt nap, amikor az esô és a szél

II. Tanai Annamária 11. A, Berzsenyi Dániel
Gimnázium, Celldömölk
III. Németh Kitti 11. N, Berzsenyi Dániel
Gimnázium, Celldömölk
Különdíj: Lukács Márió 11. B, Celldömölki
Mûszaki Szakközép- és Szakiskola
Különdíj: Nagy Zsófia 11. N, Berzsenyi Dániel Gimnázium, Celldömölk.
Irodalom
I. Jakus Melánia Nóra 10. H, Berzsenyi Dániel Gimnázium, Celldömölk
II. Németh Kitti 11. N, Berzsenyi Dániel
Gimnázium, Celldömölk
Különdíj: Leitner Veronika 11. H, Berzsenyi
Dániel Gimnázium, Celldömölk
Különdíj: Hencz Dóra Ramóna 13. N, Nagy
Tibor 11. H, Hencz Zsófia 12. N, Berzsenyi
Dániel Gimnázium, Celldömölk.
Egyéb
I. Gönye Klaudia, Laczi Zsófia, Németh Szilvia 12. C, Celldömölki Mûszaki Szakközépés Szakiskola
II. Talabér Ferenc, Bende Bálint, Lanczkor
Ferenc 12. A, Celldömölki Mûszaki Szakközép- és Szakiskola
III. Cseke István, Binder Zsolt, Stankovics István 11. A Celldömölki Mûszaki Szakközépés Szakiskola.
A díjazások után a Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjai 125 éve született költônk,
Kosztolányi Dezsô elôtt tisztelgô irodalmi
összeállítással léptek színpadra. Az ünnepi közgyûlés második, hivatalos részében
aktuális napirendi pontokat tárgyaltak a Baráti Kör tagjai.
»REINER ANITA

miatt a gazdák nem tudtak permetezni, a
lisztharmat is megjelent. A fertôzött növényeket ki lehet ugyan gyógyítani mélyhatású szerekkel, de a termés már nem az a jó minôségû lesz, mint normál körülmények között
lehetett volna. Ez nagy mértékben vonatkozik az almásokra és a körtefákra. A szélsôséges idôjárás után jött hirtelen felmelegedés
párás, fülledt környezetet hozott a növényekre. Ez sajnos minden kártevônek kedvezô feltételeket teremtett. A rovarok mellett elsôsorban a lisztharmatnak, a peronoszpórának,
a gombáknak és a levéltetveknek is. Ezen körülmények miatt komoly levélfertôzés van
mind a szôlôben, mind a gyümölcsösökben
a Kemenesalján. Az így megfertôzôdött kultúrnövényeket a gazdák kénytelenek ritkítani. Összességében a májusi viharos idôjárás
komoly mennyiségi és minôségi károkat
okozott környékünkön.
»PH
7

UK_2010_12

10/6/15

11:25 AM

Page 8

MÛVELÔDÉS «

Új Kemenesalja » 2010. 06. 18.

Trianon dokumentumokon BERZSENYI

A Trianoni békediktátum aláírásának kilencvenedik évfordulója tiszteletére a Magyar Éremgyûjtôk Egyesületének celldömölki csoportja kiállítást rendezett a
mûvelôdési központ galériáján, melynek
megnyitójára június 4-én került sor.

A rendezvényen Pálné Horváth Mária
igazgató köszöntôjét követôen Varga Diána, az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény népi ének tanára énekelt erdélyi népdalcsokrot. A celli
éremgyûjtôk válogatásaiból álló tárlatot Döme László, az Alsósági Életfa Egyesület elnöke ajánlotta a megjelentek figyelmébe.
Beszédében kiemelte: nekünk, magyaroknak sok feketebetûs ünnepünk van. Ezek
egyike Trianon, melynek tragédiája még kilencven év távlatából is kitörölhetetlen és
fájdalmas. Az erdélyi testvérváros, Erdôszentgyörgy által küldött levél felolvasása után Bezzeg István katonadalokat énekelt. A korabeli dokumentumokból, térképekbôl, könyvekbôl, képeslapokból, fotókból, érmekbôl összeállított tárlat június
22-ig látogatható.
»REINER ANITA

Csendélet és tájképek tárlata
Június 5-én Koltai Istvánné vashosszúfalui
festônô alkotásaiból nyílt kiállítás a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdô konferenciatermében. A tárlat megnyitóján Bakó István, a
fürdôt üzemeltetô Városgondnokság igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd
fiatal táncosok show-tánc produkcióval
szórakoztatták a közönséget. A kiállítást
Kéthelyi Dóra, a hosszúperesztegi Mûvelôdési
Ház igazgatónôje nyitotta meg, aki a festônô rövid életútját ismertette a
megjelentekkel. Koltai
Istvánné, Zsuzsa néni elsô jelentôsebb elismerését nyolcadik osztályos
tanulóként kapta, amikor
egy rajzpályázaton elsô
helyezést ért el. A szép
eredmény egyre jobban
inspirálta a festôt és folytatta a rajzolást. Egy családi tragédia következtében azonban felhagyott
mûvészi ambícióival és
egyre kevesebb idôt
szentelt a képzômûvészetnek. Hosszú évek kihagyása után a hetvenes
években ismét ecsetet
ragadott, újra festeni kezdett, kész mûveit
azonban elajándékozta ismerôseinek,
szomszédasszonyainak. Alkotókedve
2002-ben tért vissza, azóta még több
odaadással fest kedvenc témájában, ami
8

a vízpart, tájkép és a csendélet képeiben
tükrözôdik. Zsuzsa néni a festészet alapjait
könyvekbôl tanulta meg, de sok mindenre magától jött rá az évek alatt. 2002 óta
közel 90 festmény készült a keze munkája alatt, a mostani kiállítás a második önálló tárlata. A megnyitón a festômûvész is
megfogalmazta gondolatait, kifejezte kö-

szönetét, és reméli, hogy festményeivel
mindenkinek örömet tud szerezni. A festônô képei június 20-ig tekinthetôk meg a
fürdô konferenciatermében.
»VAJDA ZSUZSA

EMLÉKÉRE

Május 8-án tartották Egyházashetyén,
Berzsenyi Dániel szülôfalujában a Berzsenyi-napot, melyen részt vettek a
Vas Megyei Közgyûlés elöljárói is. Kovács István, József Attila-díjas költô
mondott ünnepi beszédet. Noha a
nagy költôt kevesen értették, értik ma
is, a Fohászkodás c. versét mégis a magyar költészet egyik legnagyobb
remekeként jegyzik: „Isten! kit a bölcs
lángesze fel nem ér,/ Csak titkon érzô lelke ohajtva sejt;/ Léted világít,
mint az égô/ Nap, de szemünk bele
nem tekint.” – így szól az elsô négy sora. Berzsenyi idômértékes versei gondolati tartalommal párosulva fejtik ki
hatásukat. Nem volt termékeny költô,
verseit inkább az asztalfióknak írta –
míg Kiss János lelkész rábeszélésére
nyilvánosságra hozta ôket, majd az
1816-ban róla megjelenô mérgezô kritika el is hallgattatta. Rá többszörösen
érvényesek Hamvas Béla sorai: ha egy
irodalmi mû létrejön, akár rögtön
meg is semmisülhet – hiszen általuk
örök érvényût, örök értéket teremtett.
1809-ben írott Kazinczy Ferenchez c.
versében megfogalmazza, hogy az Alkotmány szellemét az erkölcs határozza meg. Hiszen mi emelheti a magyart? Az ész s az erkölcs… Az erkölcs
tesz igazán szabaddá… – ma is idôszerû gondolatok ezek.
Az emlékünnepen szerepelt a Hetyei
Daloskör, a SOZZ Quintett, a Berzsenyi
Daloskör, a Zörej Zenekar, a Kapuvár
Néptáncegyüttes. A Berzsenyi emlékház falán koszorút helyeztek el a Vas
Megyei Közgyûlés, Egyházashetye Önkormányzatának, Nikla Község képviselôi, a Berzsenyi Asztaltársaság tagjai, az Ôszikék Nyugdíjasklub és Ifjúsági Klub tagjai, Kemenespálfa, Borgáta, Káld, Boba községek képviselôi,
valamint a Zörej Zenekar, a Hetyei Daloskör, a Sozz Quintett, a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár, a
Berzsenyi Daloskör, valamint a Bobai
Általános Iskola képviselôi.
»LA
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» PROGRAMAJÁNLÓ
A Trianoni Békediktátum 90. évfordulója alkalmából a Magyar Éremgyûjtôk
Egyesülete Celldömölki Csoportja által
rendezett kiállítás. 2010. június 22-ig látogatható az intézmény galériáján.
• június 26. (szombat), 9.00 óra – Fogyatékossággal Élô Emberek Kulturális
Fesztiválja és Regionális Esélyegyenlôségi Nap, helyszín: KMKK.
NYÁRI TÁBOROK 2010
• június 14–18. – LOVAS TÁBOR kezdôknek, részvételi díj: 15.000 Ft.
• június 21–26. – OLVASÓ TÁBOR,
részvételi díj: 8.000 Ft.
• június 21–26. – LOVAS TÁBOR haladóknak, részvételi díj: 15.000 Ft.
• június 28–július 2. – TARISZNYÁS TÁBOR,
részvételi díj: 8.000 Ft.
• július 26–31. – MAGTÁR KÉPZÔMÛVÉSZ
TÁBOR, részvételi díj: 20.000 Ft.

» MÛVELÔDÉS

Kukorelly Endre volt a vendég
Kukorelly Endre József Attila-, Weöres Sándor-, Déry Tibor-, Márai Sándor-díjas író, költô, a Magyar Köztársaság Babérkoszorús Költôje volt a vendége a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár, valamint a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság közös
rendezvényének, június 11-én.
Az író, költô, országgyûlési képviselô a „Vane valami esélye a kortárs magyar irodalomnak?” témakörben osztotta meg gondolatait
hallgatóságával. „Természetesen kollégáim
és én is mindent megteszünk azért, hogy legyen esélye a kortárs magyar irodalomnak,
hiszen az a nyelvezet, amivel a jelenkori írók
írnak, nyilván közelebb áll a mai emberekhez, mint a klasszikusok. Ez mindig is így volt
a történelem során, az ókori görögöktôl
kezdve Mikszáthig, Jókaiig saját korukban ôk
voltak a kortárs mûvészet képviselôi, és hihetetlen népszerûség övezte ôket. Érthetetlen, hogy a mai ember számára miért nem
kézenfekvôbb a kortárs magyar irodalom ol-

vasása” – mondta el Kukorelly Endre. S hogy
mit lehetne tenni ennek érdekében, az író,
költô erre is válaszolt: „Ez egy csô, aminek két
vége van. Alul van az oktatás, hiszen minden
azon múlik, milyen szociális és diskurzus-térbe kerül a gyerek, milyen nyelvet hall, és milyen irodalmat olvasnak neki a szülei. Ahogy
az is fontos, hogy az iskolában milyen könyvet kap a kezébe a diák. Ami nehézkes, unalmas, vagy nem érti a problémáját, az nyilván elveszi a kedvét az olvasástól. Ez a csô
egyik vége. A másik vége pedig a kultúra nem
túl rózsás helyzete a mai társadalomban.
A mai kultúra presztízse sajnos lejjebb
csúszott a kelleténél, és mindent meg kellene tenni annak érdekében, hogy ez rehabilitálódjon. Ehhez rengeteg eszköz van, ami
nem feltétlenül a pénz. Például az író-olvasó találkozók beszélgetôs alkalmai is rádöbbenthetik az embereket arra, hogy a kortárs
írók könyveit is érdemes elolvasni.”
»REINER ANITA

• augusztus 2–6. – LOVAS TÁBOR kezdôknek, részvételi díj: 15.000 Ft.
• augusztus 9–13-ig – TARISZNYÁS
TÁBOR, részvételi díj: 8.000 Ft.
• augusztus 9–13. – MAKETTEZÔ TÁBOR,
részvételi díj: 8.000 Ft.
Bôvebb felvilágosítás és jelentkezés:
95/779-302.

ÉRTESÍTÉS
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár értesíti látogatóit, hogy az intézmény az alábbi idôpontokban nyári szünetet tart: július 5. (hétfô) – augusztus 2. (hétfô) mûvelôdési központ.
• július 12. (hétfô) – augusztus 3. (kedd)
könyvtár Szakmai ügyelet: hétfôtôl
péntekig 15.00–18.00.

FELHÍVÁS
Kul-túrák a Kôszegi Várszínházba a
KMKK szervezésében:
• július 16. (péntek) – Móricz Zsigmond:
Nem élhetek muzsikaszó nélkül – részvételi díj: 4.200 Ft (belépô + útiköltség)
• július 27. (kedd) – I love a piano –
Malek Andrea musical- és sanzonestje – közremûködik: Illényi Katica és
Walter Lochmann. Részvételi díj:
3.100 Ft (belépô + útiköltség).
Június 30-ig várják a jelentkezéseket
a 95/779-302 telefonszámon.

Konferencia Soltis Lajos emlékére
A Soltis Lajos Színház 2001-ben vette fel a
tíz évvel ezelôtt tragikus körülmények között
elhunyt színész, rendezô, színészpedagógus,
mûvészeti vezetô Soltis Lajos nevét, akinek
tiszteletére minden második évben országos
színházi találkozót rendeznek. Ezen túlmenôen a színház társulata úgy gondolta, névadójuk munkássága még nagyobb figyelmet
és ismertséget érdemel, ezért idén elsô alkalommal kétnapos kiállítással egybekötött emlékkonferenciát rendeztek május
29-én és 30-án.
A programsorozat kezdetén Nagy Gábor jelenlegi társulatvezetô köszöntötte a kamaraszínházban összegyûlteket, majd az ott elhelyezett kiállítást Fehér László polgármester
ajánlotta a megjelentek figyelmébe. A több
részbôl álló tárlat Soltis Lajos életének, munkásságának különbözô epizódjait elevenítette fel, így többek között megtalálható volt rendezôi koncepciója, szövegkönyvei, elôadásainak plakátjai, recenziói. Egy külön emlékfal
a halála után keletkezett írásokat mutatta be,
egy másik részleg sitkei mûködésérôl szólt.
Ezeken túl Soltis Lajos személyes tárgyai, ruhadarabjai is a kiállítás részét képezték.
A megnyitót követôen filmvetítésre került sor,
majd a konferencia résztvevôi Soltis Lajos személyiségét ismerhették meg többféle aspektusból: Lengyel Pál, Solténszky Tibor, Nagy Gábor valamint Soltis Lehel és Ôszike visszaemlékezéseibôl. Az elsô nap programja filmvetítéssel ért véget, melynek során a névadó
színházi munkáiba, rendezéseibe, filmszerepeibe pillanthattak be az érdeklôdôk. A kon-

ferencia második napjának kora délelôtti programja színészpedagógusi oldaláról kívánta bemutatni Soltis Lajost, akirôl két egykori tanítványa, Magyar Attila és Simon Mihály mesélt a hallgatóságnak. A konferenciára érkezett Nánay István színikritikus is, aki a
színész, rendezô munkásságát elevenítette
fel, a délutáni program pedig a vajdasági, valamikor Soltis Lajos által vezetett Tanyaszínház témája köré csoportosult, melynek ala-

részlet a kiállítás anyagából

pításáról Földi László színmûvész, jelenérôl
Magyar Attila jelenlegi vezetô beszélt. A Tanyaszínházról könyv is készült, melyet dr. Sirató Ildikó színháztörténész és dr. Fûzfa Balázs irodalomtörténész mutatott be.
A kétnapos konferencia résztvevôi bebizonyították, hogy Soltis Lajos személye halhatatlan, szellemisége ott lebeg a színház felett,
és áthatja mindennapjait. A felderengô emlékfoszlányok, visszaemlékezések, anekdoták alapján pedig azok számára is szinte élôként elevenedett meg a színész-rendezô, akik
személyesen nem ismerhették.
»RA
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Erdei iskola a Városi Általános Iskolában
Az idei esztendôben is megvalósult a TÁMOP
3.1.4 pályázat keretén belül a Celldömölki Városi Általános Iskolában az Erdei Iskola-projekt. A hatodik évfolyamnak meghirdetett, és
sikeresen végigvitt program több mint egy
hétig tartott. Ennek keretén belül a tanulók
a terepgyakorlatokon keresztül megismerkedhettek többek között a Ság hegy földrajzával
és élôvilágával. A madártani, illetve a geológiai tanösvény sok új ismerettel gazdagította a diákokat, akik lelkesen vettek részt a
megszokottól eltérô színes oktatásban. Az
egykori Ság hegyi bányászat felidézésével, és
az ezzel egybekötött kôzetfelismeréssel bôvültek földrajzi ismereteik. A helyi borászat
hagyományai, a szôlészet, a borlovasság is

napirendre kerültek. A celldömölki téglagyári tó és a Cinca patak sem maradhatott ki a
programból. A vízi és vízparti növények és állatok mellett a horgászat kellékeivel és

SZÜLÔFÖLDÜNK, ALSÓSÁG
A Városi Általános Iskola alsósági tagiskolájának diákjai a „Kompetencia alapú
oktatás, egyenlô hozzáférés innovatív intézményekben” címû TÁMOP-os pályázat kötelezô elemeként egy háromhetes projektben vettek részt, melynek célja a szûkebb szülôföld megismerése, felfedezése, mottója pedig a Szülôföldünk, Alsóság volt. A projekt során többek között az iskola névadójára, Berzsenyi Lénárdra emlékeztek a tanulók, ezen kívül a település történetét, földrajzi
és természeti adottságait kutatták fel, valamint virtuálisan bejárták szülôföldjük irodalmi emlékhelyeit, Kemenesalja költôivel ismerkedtek. A háromhetes
projektben központi témaként a Ság hegy szerepelt, így a program zárásaként
több kilométeres hegyi túrával egybekötött akadályverseny is várta a diákokat,
melynek eredményhirdetése az Alsósági Tavaszi Napok keretében zajlott.

„mesterfogásaival” is találkozhattak a hatodikos tanulók. E mellett a diákoknak lehetôsége nyílt megismerni a hagyományos magyar kézmûves foglalkozásokat, így például
a kosárfonást, a fafaragást és a fazekas mesterséget. A zárthelyi foglalkozások alkalmával pedig meghallgathatták többek között Ilon
Gábor szombathelyi régész és Kelemen Tibor
madarász elôadását is.
Gálné Nagy Erika tanár, projektvezetô elmondta, hogy a jövôben minden évben szeretnék megrendezni az erdei iskolát az
adott hatodik évfolyam részére, ezzel állandó iskolai programot teremtve ennek a
kezdeményezésnek.
»PH

Bemutató óra
a vízrôl
A Berzsenyi Dániel Gimnázium pályázat
útján több mint háromszázezer forint értékû támogatást nyert a természettudományos oktatás fejlesztéséhez szükséges
taneszközök beszerzéséhez. A csaknem

»REINER ANITA

Évzáró a zeneiskolában
Az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanárai és növendékei június 11-én tartották tanévzáró ünnepélyüket. Elsôként Bejczi Károly igazgató,
majd Celldömölk Város Önkormányzatának
nevében Fehér László polgármester köszöntötte a mûvelôdési központ színháztermében összegyûlt szülôket, hozzátartozókat.
Az évzáró ünnepély most is, mint minden
évben azoknak a növendékeknek, együtteseknek adott bemutatkozási lehetôséget,
akik a tanév folyamán kimagasló eredményt
értek el a különbözô szaktárgyi versenyeken,
illetve azoknak, akik az év során kevesebb
szereplési lehetôséget kaptak. A zenei
összeállításban elsôként a zeneiskola gitárzenekarának elôadásában hangzott el egy
Gershwin-mû, majd a keszthelyi Helikon
Fesztiválon arany minôsítést elért furulya duó
Tarczi Réka és Bérdi Réka játszotta
Telemann: A-moll szonátáját. Tarczi Réka az
országos furulyaverseny elsô helyezettjeként
10

is játszott egy darabot, ezután Tóth Benedek kürt elôadásában Csajkovszkijt, a regionális furulyaversenyen aranyminôsítést kapott Kovács Kinga elôadásában Vivaldit, a
szintén aranyminôsítéses Tanai Patrícia által pedig Telemannt hallhatott a közönség.
A nívódíjat, valamint komolyzenei ezüst és
aranyminôsítést elnyert Orsós Eszter Schubertet, a népi ének szakosok csoportja pedig magyarbôdi népdalt énekelt. A regionális énekversenyen aranyminôsítést kiérdemelt Németh Hanna dala után az évzáró ünnepély befejezô számaként a zeneiskola
vonószenekara adott elô két angol népdalt.
A tanév során további kimagasló eredményeket nyújtó diákok felsorolása után Bejczi
Károly intézményvezetô elmondta, a 20092010-es tanév növendékeinek létszáma
219 fô volt, a következô tanévre pedig elôképzô, hangszeres, magánének, és népi
ének szakokra várják a beiratkozókat.

húszféle eszköz közül kettôt nyílt elôadás
keretében mutatott be Fehérné Gyömörey
Katalin kémiatanár, melyre a Városi Általános Iskolából és a Mûszaki Szakközép- és
Szakiskolából is érkeztek diákok, pedagógusok.
A bemutató a víz kémiája köré csoportosult, melynek kezdetén Döbrönte László 8.
H osztályos tanuló mondta el a maga által írott versét A víz dicsérete címmel. A kísérleteket is prezentáló elôadáson az
egyenáram segítségével vizet bomlasztó
készüléken kívül a jég kristályrácsát illusztráló szemléltetô eszközt ismerhették meg
a pályázati pénzbôl megvásárolt taneszközök közül az érdeklôdôk.

»RA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Részt vett az egészségnapokon?

»kérdez: vajda zsuzsa

»fotó: gyuricza imre

Marton
Jánosné

Úgy gondolom, az egészségnapok keretében szervezett szûrôprogram kiváló alkalom arra,
hogy az ember a vizsgálatok
révén az életmódjával kapcsolatban tanácsokat kaphasson. Bár a program ideje alatt
még nem vettem részt orvosi
ellenôrzésen, de általában havonta járok szûrésekre egészségem érdekében. A nap hátralevô részében tervezem,
hogy élek a lehetôséggel és
részt veszek különbözô kivizsgálásokon. Az egészségi állapotommal meg vagyok elégedve,
bár a betegséggel meg kell tanulni együtt élni.

Sulyok
Norbert

Fontosnak tartom az egészséges életmódra való odafigyelést. Jelenleg meg vagyok elégedve az egészségi állapotommal és az életvitelemmel,
ezért nem kívánok azon változtatni, amíg meg tudom ôrizni
ilyen formában. A mostani
program széleskörû vizsgálatok
elvégzésére ad lehetôséget,
bár jómagam nem vettem
részt a kivizsgálásokon. Páromat kísértem el, akivel több
nap is ellátogattunk az egészségnapok által nyújtott szûrésekre, mivel idô és hely hiányában nem tudtunk minden vizsgálaton egy nap alatt túlesni.

BORVERSENY VOLT
SÖMJÉNBEN IS
A Kemenesaljai Szôlô és Kertbarátok Köre, valamint a kemenessömjéni boros gazdák ötödik
alkalommal rendeztek borversenyt a sömjéni
Berzsenyi pincében. A borok bírálatában háromtagú zsûri vett részt: Danka Imre, dr. Hollósy István és Heim Géza, akik elôtt harmincegy borminta kóstolása és értékelése állt feladatként.
A zsûri véleménye szerint az idei év kimagaslóan jó borokat eredményezett. Ez a díjazásban
is megmutatkozott, hiszen a tizenöt arany minôsítéses borból kettô a maximális húsz pontot kapta, és az ezüst fokozatúak is megközelítették az aranyak minôségét. Az eredményhirdetés továbbá nyolc ezüst és négy bronzminôsítést hozott a résztvevô boros gazdák
számára, négyen oklevélben részesültek.

FELHÍVÁS
Kerékpártúra Celldömölk – Köcsk között
Sok szeretettel, finom falatokkal, üdítôvel
és baráti jó szóval vár minden érdeklôdôt
az Együtt Celldömölk Városért Egyesület
hagyományos éves kerékpártúrájára.
Indulás: 2010. június 19-én, szombaton
délelôtt 9.00 órakor a Marics Virágbolt
melletti parkolóból. Akik nem kerekeznek,
azokat gépkocsival szállítják a helyszínre.
Ôket 11.00 órakor várják a parkolóban.

Bôsze
Tibor

Elégedett vagyok az egészségemmel, de évente két alkalommal mindig részt veszek az
általános kivizsgálásokon. Az
egészségnapok ideje alatt is éltem a lehetôséggel és részt vettem a szûréseken. Fontosnak
tartom a stresszmentes életmódot és a mozgásra való odafigyelést, mert a pihenés és a
sportolás hiánya is kihathat az
egészégre. A legjobb az lenne,
ha naponta egy órát tudna
sportolni az ember, mert ezzel
is lehetne javítani az életmódon. Én próbálom az életemet
eszerint alakítani, ezért szabadidômet aktívan töltöm el.

VargaKörtvélyes
Zsuzsanna

Mivel az egészségnapok ideje
alatt nem tartózkodtam itthon,
ezért nem tudtam ellátogatni a
szûrôvizsgálatokra. Kétgyermekes édesanyaként nemcsak a
saját, hanem a családom egészségére is odafigyelek. A gyerekekkel otthon sokat beszélgetünk arról, hogy mi egészséges
és mi nem, ügyelünk a táplálkozásra, ezért gyakran eszünk
teljes kiôrlésû pékárut. Sokat
tartózkodunk a szabad levegôn,
nagy hangsúlyt fektetünk a
sportolásra. Évente egyszer
részt veszek különbözô szûréseken, vigyázok az egészséges
életmód megtartására.

Éjszakai fürdôzés, vízi mozi a fürdôn
A Vulkán Gyógy- és Élményfürdô közelmúltban megrendezésre kerülô rendezvényeirôl, illetve a közelgô nyári programokról kérdeztük Bakó Istvánt, a fürdôt üzemeltetô
Városgondnokság igazgatóját és Döméné
Király Gabriella marketing-szervezôt.
– Egészségnapi programjaink sikeresen zajlottak, éppen ezért ôsztôl folytatni szeretnénk.
Volt BMI-index számítás, vérnyomás-, vércukorszint-, koleszterin- és pulzusmérés.
Elég jó eredmények születtek, hiszen aki kijár a fürdôre, már odafigyel az egészségére. Ôsztôl hallásvizsgálattal és ortopéd szûréssel is bôvül a kínálat.
Gyereknapi rendezvényünkön kizárólag a fürdôvendégek számára kínáltunk pluszprogramokat: kézmûves foglalkozások, sétakocsikázás, tûzoltóautó és kulturális mûsor
volt a kínálat.
Öt nyári napközis tábort hirdettünk, úszásoktatással, valamint kézmûves foglalkozásokkal, strandfocival, strandröplabdával. Az ebédet a Népjóléti Szolgálat biztosítja, a tábor
díja 9.900 Ft/hét. Táborainkat 10 fô jelentkezésétôl indítjuk a következô idôpontokban:
június 21-tôl, 28-tól, július 5-tôl, 26-tól és augusztus 9-tôl. Bôvebb információ és jelentkezés a 95/525-070-es telefonszámon vagy
személyesen a fürdô recepcióján.
A fentieken kívül a tavalyi sikerekre való tekintettel - három alkalommal szeretnénk éj-

szakai fürdôzést szervezni, amelybôl az elsôt Szent Iván másnapján, június 25-én
21.30-tól szervezzük a celldömölki Floorakkusztik Banddel és a Rocky Dilly tánccsoporttal. Júliusban, augusztusban tervezünk éjszakai vízi mozit is – ebben még nincs tapasztalatunk, de reméljük, nagy sikert arat ez a
kezdeményezésünk is. A továbbiakban is olvassák az Új Kemenesalját, programjainkról
innen értesülhetnek.
»LA
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Bajnok a Celldömölk!
Lombard AC – Celldömölki VSE-Mávépcell-Wewalka 4:5. – Budapest, Szônyi út,
extraligás asztalitenisz-mérkôzés, döntô.
Páros: Jakab, Molnár–Lindner, Fazekas 1:3
(-5, 7, -11, -7). Remek játékkal, magabiztosan nyertek a celliek, megadva ezzel a
döntô alaphangulatát (0:1).
Egyéni, 1. kör: Nagy–Pagonyi 3:2 (2, -8, 9,
-8, 5). A fôvárosi játékos visszavágott a
pénteki vereségért, bár Pagonyi ezúttal is
nagyot küzdött (1:1). Molnár–Lindner 0:3
(-9, -3, -7). Lindnernek sétagalopp volt ez
a meccs (1:2). Jakab–Fazekas 3:2 (9, -8, -7,
7, 7). Hiába volt végig elônyben Fazekas,
nem tudta legyôzni Jakabot, pedig 2-0
után, a döntô játszmában is vezetett (2:2).
2. kör: Nagy–Lindner 0:3 (-6, -9, -9).
Lindner megint verhetetlen volt, végig

koncentráltan, klasszishoz méltón játszott
(2:3). Jakab–Pagonyi 3:2 (7, -9, -10, 9, 10).
Pagonyi akarásával most sem volt gond,
de Jakab ennyivel jobb volt (3:3). Molnár–Fazekas 2:3 (8, -9, 7, -11, -5). Fazekas
nagyon megizzadt a sikerért, de nagyot
hajrázott (3:4).
3. kör: Jakab–Lindner 3:2 (7, 1, -6, -9, 7).
Jakab ezúttal sem hibázott, és nagy csatában legyôzte a remek formában játszó cellit (4:4). Nagy–Fazekas 2:3 (7, -9, -10, 2,
-4). Fazekas gyôzelme aranyat ért (4:5).
Két hete pénteken, az Alsósági Sportcsarnokban játszotta az idei szezon addigi legnagyobb mérkôzését a celli gárda, a Pécs
12

ellen. Ami viszont ezután következett, az
messze felülmúlta a hazai pályán aratott
sikert. Múlt hét pénteken a Lombard AC elleni összecsapás tétje nem volt más, minthogy kiharcolja csapatunk a bajnoki címrôl
döntô harmadik találkozót. A páros megnyerése után nagy lendületet kapott a
Celldömölk, és 6:3-as gyôzelmével ki is
harcolta a szerdai finálét. Éveken keresztül
nem sikerült ugyan felülmúlni az egykori
BVSC-t, de most mindenki abban reménykedett, hogy hat nap alatt kétszer is sikerülhet. És sikerült! A fullasztóan meleg és
levegôtlen teremben igazi pingpong csemegét láthatott a szép számú nézôsereg.
A párost újfent a mieink nyerték, és a folytatás is hasonlított a péntekire. Hatalmas
elszántság látszott a celli játékosok arcán,
és egy-egy csodálatos poén után ez az elszántság csak tovább fokozódott. A meccs
végén, 4:3-as vezetésünknél már tapintható volt a feszültség a teremben, hisz már
csak egyetlen gyôzelemre voltunk az
aranytól. Lindnernek ugyan még nem sikerült „behúznia” a Jakab elleni csatát, de Fazekas Péter már az asztal tetején fejezte
be a Nagy Krisztiánnal vívott meccsét. Az ô
sikere ugyanis meghozta a várva várt sikert, 2009–2010. bajnoka a Celldömölki
VSE-Mávépcell-Wewalka csapata lett. Nagy
menetelés volt ez, hisz a szezon elôtt két
játékos távozott (Podpinka, Molnár), és
Pagonyi érkezett, új csapattal kellett tehát
nekivágni a küzdelmeknek. A bajnoki
meccsek mellett a Férfi Klubcsapatok Szuperligájában is igen komoly összecsapásokat vívtak a fiúk, és a végére felverekedték
magukat a nemzetközi kupa harmadik helyére. És bár az utóbbi években mindig ott
voltunk a nagy siker kapujában, eddig még
sosem sikerült megszerezni a bajnoki címet. Ugyan 2006-ban sikerülhetett volna,
de a sors nem így akarta. Mercz Gábor tragikus halála miatt a döntô visszavágója elmaradt, az arany pedig a kecskemétieké
lett. Az idei évben viszont sporttörténeti siker született. Végre a Celldömölknek szólt
a Queen legendás dala a Szônyi úti csarnokban, és végre a celli játékosok nyakát
ékesítette a legfényesebb érem. Legyen
ez a siker mindenkié, a játékosoké, az
edzôké, a város vezetôié, a sportegyesületé, a támogatóké, akik mind sokat tettek
azért, hogy ez a fantasztikus eredmény
megszülethessen. És persze ne feledkezzünk meg a lelkes szurkolókról sem, akik
idehaza, idegenben, de még külföldön is
folyamatosan buzdították a csapatot. Legyen tehát ez a siker egész Celldömölké!
Most a jól megérdemelt nyári pihenô vár a
fiúkra, de reméljük, hogy jövô ilyenkor újra bajnoki címet ünnepelhetünk.

Klampár Tibor edzô: Nagyon örülök, hogy
végre sikerült megnyerni a bajnokságot!
Remek meccseket vívtunk, és a játékosok
mindegyike hozzátette a magáét ehhez a
sikerhez. A csapatból mindenkivel elégedett vagyok.
Lindner Ádám: Szavakba sem tudom önteni, amit most érzek. Fantasztikus érzés
bajnoknak lenni, úgy gondolom, már nagyon megérdemeltük. Igazi csapatként
küzdöttünk, ha valakinek nem ment úgy
a játék, azt a másik kisegítette. Szeretném, ha jövôre sikerülne megvédeni a címünket.
Fazekas Péter: Nagyon büszke vagyok a
csapatra, és arra, hogy én is minden tôlem
telhetôt megtettem ezért az eredményért.
Elégedett vagyok az idei teljesítményemmel, és társaim teljesítményével, az elvégzett munkának meglett a gyümölcse.
Pagonyi Róbert: A döntôben is látszott,
hogy milyen apró momentumokon múlik
egy bajnoki cím. Ma és pénteken nekünk
jött ki a lépés, és végre sikerült nyerni. Nagyon boldog vagyok, és köszönöm mindenkinek a támogatását, aki hozzásegített
minket ehhez a sikerhez.
Balázs Béla, a CVSE elnöke: Úgy érzem, a
csapat megmutatta, mire képes. Nagy
akarással küzdötték végig a szezont, és hatalmas eredményt értek el. Ez a bajnoki
cím sporttörténeti siker a városnak és az
egyesületnek egyaránt. Bevallom, a meccs
elôtt nem voltam biztos benne, hogy sikerülni fog, egy kicsit esélyesebbnek tartottam a Lombardot, de a látottak alapján abszolút megérdemeltük az aranyat.
Fehér László, Celldömölk polgármestere:
Nagy sikert értünk el. Nem volt könnyû a
szezon, hisz a bajnokság elôtt új névadó
szponzort kellett találnunk, mivel a Vörsas
egy másik csapathoz ment, de ennek a
csapatnak az alapjait az ô segítségével sikerült leraknunk. A Pécs elleni, hazai
meccs után éreztem, hogy megnyerhetjük
a bajnokságot, és a mai párosban aratott
gyôzelem után már nagyon bíztam a sikerben. 2006-ban is közel álltunk a sikerhez,
de akkor egy szomorú esemény miatt nem
lehettünk bajnokok, így ezt a címet elsôsorban Mercz Gábornak és családjának
ajánlanám.
»CSUKA LÁSZLÓ

Következô lapszámunkban városunk kézilabda csapatainak eredményeirôl, és a szezon értékelésérôl olvashatnak Kedves Olvasóink!
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Utolértük a középmezônyt
Répcelak – Celldömölki VSE 1:2 (0:1)
Répcelak, NB III-as labdarúgó-mérkôzés Bakony-csoport, 26. forduló 2010. június 5.
Vezette: Ábrahám Tibor (Németh L., Horváth J.)
Répcelak: Kutasi – Ulrich, Bellovics, Varga G.,
Széles – Varga T.,Tóth Zs., Csordás, Takács P.
(74. p. Sipôcz) – Takács Sz., Hajós (46. p. Orbán). Edzô: Tóth Zsolt.
Celldömölk: Tóth J. – Ambrus, Borsos, Kazári,
Györkös. – Szilágyi, Babics (48. p. Sebestyén
R.), Süle, Csákvári – Kocsis (86. p. Velencei),
Németh J. (91. p. Gaál). Edzô: Csákvári Zsolt.
Góllövô: Széles (75. p. 11-esbôl), illetve Németh J. (39. p.) és Kocsis T. (62. p.).
Kiállítva: Varga T. (55. p.), ill. Borsos (73. p.).
Véget ért tehát a 2009–10-es szezon, jöhet
az új. A jobb, az eredményesebb, az érettebb
játékot hozó. A szezonon belüli fejlôdés vitathatatlan, az ôszi 10 pontos teljesítményt
tavasszal 20 ponttal növelte az együttes, azaz
ha a pontokat nézzük, kétszer olyan jó lett
a csapat tavaszra. Az utolsó fordulóra Répcelakon került sor, ôsszel a két csapat döntetlent játszott a Kolozsvár utcában. Akkor a
Répcelak volt felszálló ágban, most a Cell és
ezt most sikerült is érvényesíteni. A két gólunk hasonló koreográfiára készült, jó 40 méteres labdával a kiugratott csatár egyedül tör
kapura és biztos lábbal értékesíti a ziccert.
Jó volt nézni, mert az ilyen tudatos megoldásokból volt talán a legkevesebb a szezonban. A játékvezetô a végére megsajnálta a
hazai csapatot, az évad egyik legjobbját, Bor-

Fesztiváli
hangulatban

sos Dánielt egy, a büntetô területen belüli tömegjelenet után kiállította, ítéletét ráadásul
megspékelte egy büntetôvel is. A lényeg,
hogy sikerült megôrizni a vezetést, így a középmezôny végén zárhattuk a bajnokságot.
Ki kell emelni ugyanakkor Németh József
eredményességét, 12 góljával a góllövôlista második helyén végzett. Elôtte Tatai József (Veszprém) végzett 18 góllal, mögötte
hármas holtverseny alakult ki 11–11 góllal
Finta és Babos (mindketten Veszprém), illetve Fajkusz (Lipót) között. A sok veszprémi góllövô az élre is lôtte a Veszprémet a Bakonycsoportban, érdekesség okán nézzük, mely
csapatok végeztek a további csoportok élén:
Dráva-csoport: Baja, Alföld-csoport: Orosháza, Duna-csoport: Újpest FC B, Tisza-csoport:
Kemecse, illetve Mátra-csoport: FTC II.

A VulkánFesztivál Egyesület és a
VulkánSport Egyesület szervezésében
június 18. és 20. között kerül megrendezésre a VII. Vulkán Futball Fesztivál a városi sporttelepen . A résztvevôk rögtön a gyakorlatban is bemutathatják a világbajnokságról ellesett
mozdulatokat, taktikákat. A mérkôzések sora 18-án 16.00-kor kezdôdik
meg az egyik felnôtt csoport küzdelmeivel. A felnôtt kategóriába 25
együttes nevezett, öt csoport került
kialakításra. Az igazi nagyüzem másnap 16.00-tól indul be, amikor is egyszerre négy pályán zajlanak a kategória csoport-küzdelmei. A zárónap
már az egyenes kiesésé, 20-án 9.00tól már a döntô felé menetelhetnek
a csapatok, amire is 17.00-kor kerül
sor. A felnôttek küzdelmét színesíti
a többi kategória, sorrendben elôször
19-én délelôtt 10.00-tól az egyaránt
nyolc csapatos nôi és Old Boys csoportok játszanak négy pályán, majd
20-án a hat csapatos öregfiúk csoport
10.00-tól kapcsolódik be a fesztivál
forgatagába.

»DOTTO
hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

csapat
VESZPRÉM FC
LIPÓT PÉKSÉG
SVSE-GYSEV
SZ. HALADÁS
MTE 1904
CSORNAI SE
SÁRVÁR FC
L. PÁPA TERM. FC
CELLDÖMÖLKI VSE
BADACSONYT. SE
KÖRMENDI FC
RÉPCELAK SE
FEMAT CSESZTREG
BÜKI TK

M
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

GY
21
17
13
13
13
12
9
8
8
7
7
6
3
2

D
5
3
8
6
5
8
8
6
6
9
6
5
6
5

V
0
6
5
7
8
6
9
12
12
10
13
15
17
19

LG
73
49
29
48
31
31
23
30
32
37
26
25
25
22

KG
16
24
12
29
26
32
32
34
38
37
40
48
55
58

GK
57
25
17
19
5
-1
-9
-4
-6
0
-14
-23
-30
-36

P
68
54
47
45
44
44
35
30
30
30
27
23
15
11
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Áramütöttek a trón legfelsô fokán
Véget ért a VulkánSport Egyesület már szokásosan kiváló szervezésében a III. Városi Kispályás Labdarúgó Torna. A bajnokságra nevezett 10 csapat a ligeti mûfüves pályán találkozott egymással koraesténként,
mindig kedden. A bajnoki cím az utolsó
elôtti – nyolcadik – fordulóban dôlt el, amikor az Áramütöttek 4-3-ra legyôzték a
S.A.P. Autópatikát egy fordulatos, izgalmas
meccsen. A tavalyi bajnok Szivacsok száraz játéka idén csak a negyedik helyhez

Új

I M P R E S S Z U M

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

volt elég. Érdekesség, hogy a góllövôlista
élmezônye nem a két kiemelkedô csapatból állt össze (bizonyítva azt, hogy a foci
elsôsorban csapatjáték), hanem a csapatként kevésbé sikeresekébôl. A góllövôlista élén Berta Roland végzett 18 góllal a
Königbôl, a második helyen Horváth Krisztián végzett az Icon Hungary-ból 14 találattal, míg a harmadik Reshat Likaj lett 12
góllal a Demi-Kalapból.
»DOTTO

H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Csapat neve
Áramütöttek
S.A.P. Autópatika
Icon Hungary Kft.
Szivacsok
Demi-Kalap
Merse Amigo
Benkô Fürdôsz.
König Maschinen Kft.
Szalai Szaki
Sport FC

J
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

GY
9
7
5
5
3
3
3
3
3
2

D
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0

V
0
2
3
3
5
5
6
6
6
7

GA
47 : 18
46 : 16
33 : 25
32 : 22
23 : 36
22 : 28
24 : 33
30 : 38
13 : 24
21 : 51

P
27
21
16
16
10
10
9
9
9
6

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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Anyakönyvi hírek
CELLDÖMÖLK – Házasságkötés: Faragó Gyula és Horváth
Anita, Nyerges Roland és Bánáti Anikó Andrea, Takács Imre
Géza és Horváth Katalin, Csonka Attila és Kovács Ildikó,
Horváth István és Szücs Szabina Ágnes, Bárány Zoltán és
dr. Czékman Ildikó, Somogyi Balázs és Katona Viktória.
Születés: Remete Kálmán László és Csiszár Katalin leánya:
Regina, Barabás Zsolt és Kiss Tünde fia: Márton, Finta Róbert
és Szarka Andrea leánya: Lilla Eliza, Dankovics Csaba és
Kovács Anita fia: Attila, Pápai András és Vikmon Szilvia
leánya: Zsófia, Kicsiny Árpád Danny és Sági Eszter leánya:
Flóra, Csanádi László Norbert és Bartha Ágnes leánya: Kata.
Halálozás: Tamás Jánosné sz. Baranyai Ilona, Ôri Géza, Szakos
Sándor József, Lukács Károly, Magyar József, Mátyás
Gyula, Erdélyi Sándor, Megyeri Jánosné sz. Wendler
Mária, Borbély Katalin Erzsébet, Kovács Sándor, Kovács
Lajosné sz. Tar Ilona.
BOBA – Halálozás: Buzás Lajos.
JÁNOSHÁZA – Halálozás: Kolompár Mária, Németh Gusztáv
és Páli Hajnalka Nóra fia: Bálint.
KEMENESMAGASI – Halálozás: Balogh Imréné sz. Döbrönte
Mária.
SZERGÉNY – Halálozás: Berecz Dezsô Jenô.
TOKORCS – Születés: Káldi Tamás Gyula és Lukács Krisztina
leánya: Lilien.

ÁRVÍZSEGÉLY
Csatlakozva a szombathelyi civil szervezetek felhívásához, az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület 50 ezer forinttal
támogatja az árvízkárosultakat.

HIRDETMÉNY
A Városgondnokság Celldömölk (9500 Celldömölk, Temesvár u. 16.) az alábbi munkakörök betöltésére ír ki pályázatot a Vulkán Gyógy- és Élményfürdôn:
Gyógyászati recepciós: Feladata: kezelési rend összeállítása,
kapcsolattartás és elszámolás a tb-vel, gyógyászat mûködéséhez szükséges szakmai anyagok biztosítása
Feltételek: fôiskolai vagy felsôfokú egészségügyi menedzseri végzettség, középfokú német nyelvvizsga, számítógépes felhasználói ismeret és „B” kat. jogosítvány.
Gyógymasszôr (munkából való tartós távolmaradó helyettesítése): Feladata: fürdôgyógyászati kezeltek ellátása, frissítô masszázskezelések. Feltételek: gyógymasszôri végzettség.
Városgondnokságon:
Kômûves: Feladata: önkormányzati ingatlanok karbantartása, javítása és átalakítása. Feltételek: kômûves szakmunkás bizonyítvány.
Bérezés: Kjt. szerint.
Álláshelyek betöltésének idôpontja: 2010. július 10., illetve
azonnal. A szakmai önéletrajzot és a végzettséget igazoló oklevél fénymásolatát tartalmazó pályázatot június 25-ig
a Városgondnokságra (9500 Celldömölk, Temesvár u. 16.)
kell benyújtani. Bôvebb információ a 70/334-8337 számon kérhetô.

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ

Celldömölk, Sport u. 8. • 95/525-070 • www.vulkanfurdo.hu

SZENT IVÁN-ÉJI SÖTÉTSÉGÛZÔ
STRANDPARTI A VULKÁN FÜRDÔN
Június 25-én (pénteken) 21.30–01.00 óráig
Zenél a Floorakkusztik Band.
23.00–23.30 óráig a Rocky Dilly Akrobatikus Rock and Roll
Klub vérpezsdítô bemutatója.
Használható medencék:
termál-, élmény- és gyógyvizes medence.

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

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

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

Belépôjegy: 1.000 Ft/fô
Az év leghosszabb éjszakája, mikor a kívánságok teljesülnek.

A Celli HUKE Kft. Pápai úti telephelyére

GÉPKEZELÔT KERES

AJÁNLJUK HÉTFÔTÔL PÉNTEKIG TARTÓ NYÁRI NAPKÖZIS
TÁBORAINKAT. RÉSZVÉTELI DÍJ: 9.900 FT

14

heti 20 órás munkaidôben.
Nehézgép-kezelôi jogosítvány elônyt jelent.
Jelentkezni: 95/423-050 telefonszámon,
vagy személyesen
a Temesvári u. 16. szám alatti irodában.
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I. VAS MEGYEI PÁLINKAVERSENY ÉS FESZTIVÁL PROGRAMJA
2010. június 26.
Helyszín: Vönöck, Buti Károly gyümölcsösében

Kárpátia:
Pálinka
„A jó magyar pálinkának
Nincsen párja
Nincsen párja
Egyedül van mint a magyar
A világba
A világba
Szilva, körte, cseresznye
Éljen a haza!
Egészségünkre!...
Erös mint a háromszor varrt
Csizma szára
Csizma szára
Szilva, körte, cseresznye
Éljen a haza!
Egészségünkre!”

09.00 – 10.00 Vendégek érkezése, „disznóságokból” készített reggeli falatkák
10.00 – 11.00 Ünnepélyes megnyitó, Kemenesalja Néptánccsoport
elôadása, majd „Pálinkás jó napot! – együtt koccintás”
11.00 – 13.00 Kötetlen szakmai „pálinkás eszmecsere”
13.00 – 14.00 „Jó ebédhez szól a nóta! – együtt koccintás”, ebéd
14.00 – 15.00 Szeszfôzde látogatás, gyümölcsös körbejárása
15.00 – 16.00 A pálinkaverseny ünnepélyes eredményhirdetése
16.00 – 17.00 Vati Fiúk Country Club és a Külsôvati Linedance Group elôadása
17.00 – 18.00 Ki tud többet a pálinkáról? – totó-játék
18.00 – 18.20 Shahrazad hastánccsoport bemutatója
18.20 – 20.00 „Pálinkás jó estét! – együtt koccintás”, falatozgatás
20.00 – 23.00 „Fountain” zenekar elôadása
09.00 – az est végéig:
• Birkás Pálinka – stand
• Hodászi Pálinka Kft., Ôrségi pálinka – stand
• Danka Imre – Ság hegyi borosgazda borbemutatója
09.00-tôl Kirakodó vásár:
• mézes, – sajtos, – aszalt gyümölcsös,
• kukoricacsuhés – fazekas – gyerekkuckó,
• arcfestô, – üvegfestô, – fafaragó, – gyöngyfûzô,
• hurkás – kolbászos, – palacsintás-gofris – fagyis
A rendezvény sörsátorában zenés-büfés kiszolgálás vehetô igénybe. Ezzel párhuzamosan helyben
sütött, kemencés finomságokkal (kenyérlángos, tócsni), valamint lilahagymás- mangalicazsíros
kenyérrel látjuk vendégül a kedves érdeklôdôket.
A P R O G R A M V Á L T O Z T A T Á S J O G Á T F E N N T A R T J U K !
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FIGYELEM!
NAGY MENNYISÉGBEN AFRIKAI HARCSÁKAT
TELEPÍTETTÜNK TAVUNKBA!
Idén is várjuk a kikapcsolódásra vágyó horgászokat. Folyamatos
intenzív telepítés biztosítja a kellemes idôtöltést 1,3 hektáron
110 mázsa ponty, ebbôl 20 mázsa nagytestû 10 kg-tól 23 kg-ig.
Kínálatunk: Napijegyes horgászat, büfé, filagóriák, stégek, gyerekeknek fedett homokozó, játszótér, horgászoknak felszerelésük bepakolásához 20 db kiskocsit biztosítunk. Valamint a tó
területén 4 db angol wc található.
Rövid házirend: Napijegy 1.200 Ft, amely 1 fô 2 bottal való horgászatát engedélyezi. Gyerek napijegy 500 Ft, egy bottal horgászhat. A napijegy nem átruházható, a kísérô nem horgászhat a napijegyes botjával. Haltartóba rakni a halat kizárólag akkor szabad, ha szeretné megvásárolni!

2010-ben is ENERGO TEAM KUPA!
Az országos nôi döntô augusztusban
nálunk kerül megrendezésre!
Bôvebb információ:
Karvas Gábor: 06 30/378-60-62,
Karvas–Horváth Zseraldin: 06 30/620-82-73.
A tó közvetlenül Pápa felôl, Sárvár irányába, Borsosgyôr
után jobbra, a fôútvonal mellett található.
A tóról és a nyitva tartásról bôvebben
a honlapunkon olvashat:

www.strandito.hu

