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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!

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

•
•
•
•

SHOP szolgáltatások
Online telefontöltési lehetôség
Autópálya-matrica eladás
Bankkártyás fizetési lehetôség
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Új Kemenesalja » 2010. 08. 13.

» AKTUÁLIS

Államalapítónk emlékezete
A Krisztus utáni 1000. év karácsonyán Esztergomban a magyar törzsek nagyfejedelmét, az eredetileg Vajknak nevezett, majd
a keresztségben István nevet elnyert vezért királlyá koronázták. Ez az ünnepélyes
esemény az államalapítás szimbólumaként
került a magyar történelembe. A valóságban azonban a koronázás a magyar állam
megteremtésének egyik elsô lépése volt.
Az új uralkodó a Kárpát-medencének csak
kis részét birtokolta, az uralma alatt álló törzsek és területek soknyelvû, sokkultúrájú
tömegei számára egyelôre még nem jelentett tényleges hatalmat.
Az államalapítás hosszú folyamatát vérrel,
verítékkel és kereszttel, de mindenekelôtt
hatalmas hittel és akarattal lehetett véghez
vinni. Elsôként a nagyhatalmú riválisok ellen kellett megerôsítenie uralmát. Legyôzte az erdélyi Gyulát, a dunántúli „fekete magyarokat”, a bolgár Keánt, a Maros-menti Ajtonyt és unokaöccsét, a lázadó Vazult (akit azonban nem ítélt halálra,
hanem megfosztott szeme világától, így
uralkodásra képtelenné tett). Aba Sámuel
kavar törzsfôt és az általa birtokolt hatalmas területeket békésen szerezte meg: saját testvérét adta feleségül a törzsfôhöz,
akibôl nyugati mintára palotagróf lett,
miután keresztény hitre tért.
A születôben lévô magyar államot a keresztény hit felvétele és elterjesztése vezette
be az európai államok sorába. A honfoglalás korától kezdve a magyarságot a már
szétválóban lévô keleti és nyugati kereszténység egyaránt megérintette. Árpád leszármazottai, a törzsszövetség elsô számú
vezetôi a nyugati kereszténység mellett
döntöttek, ami alapvetôen meghatározta
a Kárpát-medence népeinek jövôjét. Az ifjú király katonai sikerei nyomában újabb
és újabb püspökségeket alapított, templomokat emeltetett, kolostorokat építtetett. Ezek terjesztették a hitet a népesség
körében, de a megszületô magyar írásbeliség bölcsôjeként is szolgáltak. Az egyház
fenntartására vezette be a király az elsô
adót, a tizedet.
István király legfontosabb, a késôbbi fejlôdést alapvetôen meghatározó tette a közigazgatás megteremtése, a királyi vármegyerendszer kialakítása volt. Ezek egy-egy
vár köré csoportosultak, a várnagy, ispán
alárendeltségébe helyezett területeket
jelentettek. A vármegyéknek elsôsorban
katonai funkciót kellett ellátniuk, de fontos szerepet töltöttek be a termelés megszervezése, az igazságszolgáltatás és a központi akarat közvetítése területén is. István mintegy 30-40 vármegyét alapított,
amelyek többsége ki is állta az idôk pró-

báját. Az elsô vármegyék között alapította elsô királyunk Vas megyét is, amely nevét elsô központjáról, váráról, Vasvárról
kapta. A vármegyerendszer kialakításában
István csak az elsô, de legfontosabb lépéseket tette meg. A szervezet csak a 13. században szilárdult meg véglegesen.
Az állam alapja a törvénykezés. Ezen a területen is maradandót alkotott az elsô magyar király. Törvényeiben a szilárd hit és az
igazságosság mellett talán leginkább a jövô építése a legszembeötlôbb. István a törvényeit nem csupán alattvalóinak szánta.
A fiatal magyar állam alapjának, a jövendô évszázadoknak, a megmaradásnak és
virágzásnak foglalta írásba a törvényeket,
amelyekbôl egy nyugodt, békés, fejlôdô,
keresztény ország sugárzik.
A nagy király életmûve azonban nem lehetett teljes, mivel fiát egy vadászbaleset
során elvesztette. Uralkodásának utolsó
éveiben unokaöccsét, Orseolo Pétert jelölte ki utódjának, de közte és István sógora, Aba Sámuel között háború tört ki a
trónért. A végsô megoldást aztán a vak Vazul fia, András uralomra lépése jelentette 1046-ban. István király tisztában volt
történelmi szerepével, tette súlyával.

Életének gazdag tapasztalatait ezért írásba foglalta fiának, Imre hercegnek szánt
intelmeiben, hogy azok támasztékul és tanácsul szolgáljanak neki. Intelmei mind a
mai napig sem vesztették el aktualitásukat. Olyan általános emberi értékeket fejtett ki a bölcs király, amelyeket sajnos
gyakran tévesztünk szemünk elôl. „Szeresd az igaz ítéletet; ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy”, „az
egy nyelvû és egy szokású ország gyenge és esendô … a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad”, „ha
ugyanis a bölcsekkel jársz, bölcs leszel” –
olvashatjuk.
Augusztus 20-án elsô királyunk szentté avatásának napján a magyar államot, államiságot ünnepeljük. Ha végig tekintünk történelmünkön, amit látunk, az „Egy ezredévi szenvedés”. De a magyarság túlélte a
tatárokat, törököket, németeket, oroszokat, Európa szívében, a népek országútján
maradt fenn. I. István király munkája nem
veszett kárba. Legyünk méltók hozzá!
»NAGY-L. ISTVÁN
GRÓF ESTERHÁZY KÁROLY KASTÉLYÉS TÁJMÚZEUM, PÁPA

Meghívó
Celldömölk Város Önkormányzata 2010. augusztus 20-án
(pénteken) 11 órakor az Államalapítás és az Új Kenyér ünnepének
tiszteletére megemlékezést tart, melynek keretében
az új Városháza épületének ünnepélyes átadására is sor kerül.
Helyszín: Celldömölk, Városháza tér 1.
Megnyitó beszédet mond: Fehér László, Celldömölk Város polgármestere.
Ünnepi köszöntôt mond: Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke.
Avató beszédet mond: Kiss Péter országgyûlési képviselô, Celldömölk Város díszpolgára.
Jelképes kulcsátadás, avatás, szalagátvágás, az épület felszentelése,
megáldása, kenyérszentelés Celldömölk Városért Érdemérem, Celldömölk
Városért Emléklap és Kemenesaljáért Emlékérem elismerések átadása.
Az elismeréseket átadja: Fehér László polgármester, a Társulási Tanács elnöke.
Az ünnepi mûsorban közremûködnek:
a Liszt Ferenc Vegyeskar és a Soltis Lajos Színház mûvészei.
17.00 órakor a Jó tanuló, jó sportoló elismerések átadása.
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Új jelölôszervezet színeiben indul a polgármester

Új jelölôszervezet, a Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület indítja Fehér
Lászlót polgármesterjelöltnek az októberi
önkormányzati választáson. A nyolc választókörzetben a tapasztalt képviselôk mellett fiatal, rátermett jelöltek is vannak.
Sajtótájékoztatón ismertette a 2010-es önkormányzati választásokon induló csapatát
augusztus 4-én a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban a Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület. A városunkban négy
éve alakult civil szervezet alelnöke, Pálné
Horváth Mária mutatta be a Cselekvô Összefogás csapatának polgármesterjelöltjét, Fehér László jelenlegi városvezetôt. Kiemelte,
hogy Celldömölköt nyolc éve sikeresen irányítja a polgármester, a tettek, az eddig elért
eredmények önmagukért beszélnek. Az elmúlt évek beruházásai jelentôs fejlôdést hoztak a város életében. Vezetésével megépült,
majd bôvült a Vulkán fürdô, felépítették az
új mentôállomást, felújították a bölcsôdét,
megújult a fôtér a körforgalommal és a szökôkúttal. Nem feledkezhetünk meg a
kegytemplom felújításáról, átépítették a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár épületét, és mint legújabb beruházás,
felépült az új városháza is. Munkahelyeket
teremtettek, új üzemként létesült a Wewalka
Kft., a korábbiaknál több munkaerôt foglalkoztat a König Maschinen Kft., és a korábban is stabil celldömölki cégek a pályázati
támogatásoknak köszönhetôen továbbra
is eredményesen mûködhetnek.
Fehér László polgármesterjelölt hangsúlyozta, hogy a nyertes pályázatok, megkötött szerzôdések kijelölték az utat, amelyen
járnunk kell a következô négy esztendôben.
A legnagyobb programokat – a Celldömölki Városi Általános Iskola bôvítését és felújítását, a városközpont rekonstrukcióját, a Vul4

kán Park megépítését – elôkészítették,
megvalósításukhoz a pénzügyi források
rendelkezésre állnak. Jelenleg is folyamatban van több fejlesztés, például az Ady utcai rendelô átalakítása, felújítása, a városi
általános iskola környékének mintegy 150
millió forintos felújítása. A városvezetô
kiemelte, hogy az önkormányzat munkáltatóként mintegy 700 fôt foglalkoztat.
Fehér László elmondta, hogy a Cselekvô
Összefogással Celldömölkért Egyesület több
civil és pártszervezet támogatásával, összefogásával állított polgármesterjelöltet és
képviselôjelölteket, „Jelöltjeink ismert, tisztességes, a városunkért, Celldömölkért
tenni akaró polgárok. Saját szakterületükön
elismert, szorgalmas emberek. Igazi lokálpatrióták, akik már bizonyítottak munkájukban, s a közéletben egyaránt. Vannak közöttünk bal- és jobboldali gondolkodásúak,
liberálisok, keresztény identitásukat bátran

vállalók, nagy múltú civil szervezetekben,
például az Együtt Celldömölk Városért
Egyesületben tagságot vállaló celldömölkiek” – hangsúlyozta a polgármesterjelölt.
Hozzátette: „Meggyôzôdésünk, hogy egy települést nem lehet bal- vagy jobboldali értékrend szerint vezetni. Egy várost csak jól
vagy rosszul lehet kormányozni. Errôl szól
a cselekvô összefogás gondolata. Önzetlen,
tenni akaró alkalmas emberekrôl, s nem valamely párt idôleges népszerûségét meglovagoló pártkatonákról.”
Fehér László polgármesterjelölt kiemelte,
hogy képviselôjelöltjeik a szakmaiságot
képviselik, velük – viták helyett – az együttmûködést tudja megvalósítani. Az 1. számú
választókörzetben Benkôné Remport Lilla
bölcsôdevezetô a jelöltjük, aki 2002–2006
között már képviselte a városrészt a képviselô-testületben. A 2.-ban Karádi Mihály, a
sárvári és a celldömölki mentôállomások vezetôje indul, ô szintén tapasztalt, az elsô önkormányzati ciklusban már volt képviselô.
A 3.-ban a körzetet már 1994 óta képviselô Fehér László a jelölt. A 4. számú választókörzetben Nagyné Ferencz Myrtillt, a Városi Általános Iskola pedagógusát, az 5.-ben
Budai Bernadett helyi vállalkozót indítják,
mindketten fiatal, a saját szakterületükön ismert szakemberek. A 6. számú körzetben a
jelölt Söptei Józsefné, aki két ciklusos alpolgármesterként, gazdasági szakemberként sokat tett a városért. A 7. számú körzetben Erdélyi Antal indul a képviselôi mandátumért,
a korábbi ciklusokban képviselôként dolgozó jelöltre nemcsak az alsóságiak, hanem az
izsákfaiak is szavazhatnak. Alsóság másik
körzetében, a 8.-ban dr. Kovács Zoltán háziorvos és a központi ügyelet vezetôje indul
a képviselôségért.
»LA

Megújult az emlékmû
Egy hónapig tartó restaurálási munka után visszakerült helyére a Széchenyi utcai elsô világháborús emlékmû. A bronzból készült szobor teljes restaurálását Illés Erika szobrászmûvész végezte, és a régi mûkô talapzat is új külsôt kapott:
tömör fagy- és idôtálló horvát mészkôbôl készült el
Fáskerti István kôszobrász munkájának köszönhetôen, aki
a mintegy nyolcvan hôsi halott nevét is újravéste az alkotásra. A bronzszobor részét képezô buzogány újraöntése Rácz
István helyi öntödés munkáját dicséri. Az újraöntéshez szükséges fémmennyiség (vörös- és sárgaréz hulladékanyag)
összegyûjtését a helyiek – Heim Géza, Hetesi Dénes, dr.
Hollósy István és Hoós János – mellett a bobai Gyömörey
Károly és a balatonfüredi Vajki Tibor biztosították.
»REINER ANITA
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» VÁLASZTÁS 2010

Önkormányzati választás 2010
Az országgyûlés új törvényt fogadott el
a helyi önkormányzatok és polgármesterek választásáról, ennek alapján Celldömölkön a korábbi tíz egyéni választókerületi és hét kompenzáció listás képviselôi mandátum helyett nyolc egyéni
választókerületi és három kompenzációs
listás mandátum szerezhetô meg.
A polgármestert a korábbi gyakorlatnak
megfelelôen a város választópolgárai
közvetlenül választják.
A fentiek értelmében – figyelembe véve
a jogszabályban rögzített arányos képviselet elvét – a korábbi tíz egyéni választókerület helyett nyolc került kialakításra az alábbiak szerint:
1. számú választókerülethez tartozó közterületek: Botond u., Budai N. Antal utca, dr.
Géfin L. tér, Gáyer Gy. tér, Hollósy tér, Hunyadi u., Király J. u., Kisfaludy utca, Kossuth L. u. 18. szám, Marcal major, Nagy
S. tér, Óvoda köz, Pápai u., Pozsony u.,
Szentháromság tér, Szomraky u., Vágány
u., Vasút u., Vasvári P. u., Zrínyi u.
2. számú választókerülethez tartozó közterületek: Akácfa u., Árvalányhaj u., Balassi B.
u., Füztôi B. u., Hársfa u., Kodály Z. u.,
Móritz S. u., Rendezô pályaudvar, Riczinger
u., Tátra u., Tompa M. u., Vörösmarty u.,
Zalka M. u.
3. számú választókerülethez tartozó közterületek: Gyár u., Hámán K. u., Ifjúság tér, Lôtér u., Sági u. 1. házszámtól 69. házszámig (páratlan oldal), Sági u. 2. házszámtól 68. házszámig (páros oldal), Sport u.,
Temesvár u.
4. számú választókerülethez tartozó közterületek: Április 4. u., Arad u., Belovári u., Csokonai u., Gábor Á. u., Kisdobos u., Május
1. u., Mesteri u., Mikes K. u., Szalóky S.u.,
Úttörô u.
5. számú választókerülethez tartozó közterületek: Ady E. u., Arany J. u., Bartók B. u.,
Batthyány u. 11. házszámtól folyamatosan (páratlan oldal), Batthyány u. 14. házszámtól folyamatosan (páros oldal), József
A. u., Kassa u., Kolozsvár u., Koptik O. u.,
Kölcsey u., Nagyvárad u., Ostffy M. tér, Petôfi u. 17. házszámtól folyamatosan (páratlan oldal), Petôfi u. 20. házszámtól folyamatosan (páros oldal), Radnóti u.,
Ságvári u., Sándorháza major, Széchenyi
u., Uzsok u.
6. számú választókerülethez tartozó közterületek: Árpád u., Baross u., Batthyány 2.
házszámtól 12. házszámig (páros oldal),
Batthyány u. 1-9. házszámig (páratlan oldal), Bercsényi M. u., Berzsenyi D. u., Bocskai u., Búza J. u., Deák F. u., Dózsa Gy. u.,
Esze T. u., Horváth E. u., Kinizsi P. u., Kossuth L. u. 1. házszámtól folyamatosan (pá-

ratlan oldal), Kossuth L. u. 2. házszámtól
16. házszámig (páros oldal), Nemesdömölk u., Petôfi u. 1. házszámtól 15. házszámig (páratlan oldal), Petôfi u. 2. házszámtól 18. házszámig (páros oldal), Rákóczi u., Szabadság tér, Wesselényi u.
7. számú választókerülethez tartozó közterületek: Barátság u., Béke u., Fazekas M. u.,
Kertalja u., Kresznerics F. u., Liszt F. u.,
Marx u., Puskin u., Sági u. 102. házszámtól folyamatosan (páros oldal), Somogyi
B. u., Táncsics u., Újvilág u. Bokodi u.,
Bokodpuszta major, Hegyalja u., Izsákfa
u., Kódó u.
8. számú választókerülethez tartozó közterületek: Bajcsy Zs. u., Bem J. u., Dobó K. u., Eötvös L. u., Erdôalja u., Hegyi u., Heiner K. u.,
Jókai M. u., Kankalin u., Kismezô major, Kökörcsin u., Kôtörô u., Kráter u., Martinovics
u., Mátyás K. u., Móricz Zs. u., Ság hegy, Sági u. 101. házszámtól folyamatosan (páratlan oldal), Sikló u., Uzsabánya, Vak B. u.
A választókerületek mellett a jogszabályi
változás a szavazókörök felülvizsgálatát is
szükségessé tette. Az 1., 2., 3., 4., 5., 6.
és 8. számú választókerületek területi
beosztása megegyezik az 1., 2., 3., 4., 5.,
6. és 8. számú szavazókörök választókerület területi beosztásával A 7. számú választókerület jelöltjeire pedig a 7. és a 9.
számú szavazókörben lehet szavazni .
Az 1. számú szavazókör választópolgárai
szavazataikat a Városi Óvoda Vörösmarty
úti tagóvodájában, a 2. számú szavazókör
választópolgárai szavazataikat a Berzsenyi
Dániel Gimnáziumban, a 3. számú szavazókör választópolgárai szavazataikat a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtárban, a 4. számú szavazókör választópolgárai szavazataikat a Népjóléti
Szolgálat I. sz. idôsek klubjában, az 5. számú szavazókör választópolgárai szavazataikat az Ádám Jenô Zeneiskolában, a 6.
számú szavazókör választópolgárai szavazataikat a Népjóléti Szolgálat ebédlôjében,
a 7. számú szavazókör választópolgárai
szavazataikat az Alsósági Sportcsarnokban,
a 8. számú szavazókör választópolgárai
szavazataikat az Alsósági Tagiskolában, a
9. számú szavazókör választópolgárai szavazataikat az Izsákfai Klubban adhatják le.
Azon választópolgárok, akiknek lakcíme
a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály
értelmében csak a Celldömölk megnevezését tartalmazza, szavazatukat a 3. számú szavazókörben adhatják le.
A szavazókörök területi beosztását a 6-7.
oldalon térképen is szemléltetjük.
Minden választópolgár értesítést kap,
amely tartalmazza a névjegyzékbe való felvétel tényét, valamint azt, hogy a

választópolgár hol adhatja le szavazatát.
Ezek, illetôleg ezekkel egyidejûleg az
ajánlószelvények kézbesítésérôl a Magyar Posta Zrt a vele kötött szerzôdés
alapján 2010. augusztus 16. és 19. között gondoskodik.
A celldömölki választópolgárok névjegyzéke augusztus 18. és 22. között
megtekinthetô a Polgármesteri Hivatal
anyakönyvvezetôjénél (földszint 4. szoba), és augusztus 22-én 16 óráig kifogással lehet élni a névjegyzékbôl való kihagyás, törlés vagy a névjegyzékbe való
felvétel miatt.
Jelöltet ajánlani szeptember 3-ig, az ajánlószelvények jelölt részére történô átadásával lehet. Egyéni választókerületi képviselôjelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább
1%-a jelöltnek ajánlott. Ahhoz, hogy valaki polgármesterjelöltté válhasson, Celldömölkön 300 választópolgár ajánlásával
kell rendelkeznie.
A jelölteket legkésôbb szeptember 3-án
16 óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál, aki az ajánlások érvényességét megvizsgálja és dönt a jelöltek
nyilvántartásba vételérôl.
A Helyi Választási Bizottság és a szavazatszámláló bizottságok tagjait a Képviselô-testület megválasztotta. A bizottságok tagjainak névsora a város honlapján
megtalálható. Választott tagok mellett
a bizottságok további egy-egy tagját a
választókerületben jelöltet, listát állító
jelölô szervezet, vagy a független jelölt
bízza meg.
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. A szavazás 6 órától 19
óráig tart.
Az a választópolgár, aki 2010. június 16ig tartózkodási helyet létesített, igazolással tartózkodási helyén szavazhat. Igazolás kiadását ajánlott levélben szeptember
28-ig, személyesen vagy meghatalmazott
útján október 1-én 16 óráig a lakóhely szerint illetékes jegyzôtôl lehet kérni. (Celldömölkön a polgármesteri hivatal anyakönyvvezetôi irodában.)
A választással kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a Polgármesteri Hivatalban (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.)
Helyi Választási Iroda mûködik. Az Iroda
folyamatos tájékoztatást nyújt a választással kapcsolatosan a polgármesteri hivatal hirdetôtábláján, valamint a város
honlapján.
További információk a választásról a
http://www. valasztas.hu címen találhatók.
»FARKAS GÁBOR
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A honismereti mozgalom elkötelezett híve
»

K Á L D O S

G Y U L A

Bizonyára sokan értesültek a megyei
lap tudósításából, hogy az ötven éves
honismereti mozgalom országos konferenciáján, Kôszegen Káldos Gyula nyugalmazott könyvtárigazgató, lapunk nívódíjas munkatársa, a legmagasabb elismerést, a Bél Mátyás-díjat kapta ötven
éves önzetlen és elkötelezett munkája
elismeréseként. Gyuszi bácsit otthonában
kerestem fel, ültünk a konyhában, amire azt mondta, hogy ô ott dolgozik legszívesebben, és szinte kérdéseim nélkül
is beszélni kezdett. Mikor gratuláltam az
elismeréshez, azt mondta, az öregség jele. Ellenérvként én az eltelt idô alatt elvégzett rengeteg munkát hoztam fel. Innen indult a riport.
– Az elmúlt ötven év benne van ebben a
kitüntetésben. Amikor a laudációt felolvasták, akkor felsorolták, hogy születésemtôl
kezdve a mai napig mi mindent csináltam.
Most utólag átgondolva sok minden eszembe jut, olyanok, amikre menet közben nem
gondoltam, s mindezt erôsítette.
» Sorolj fel ezek közül néhányat, légy szíves!
– A honismerethez való kapcsolatom három elembôl táplálkozik. Az elsô az, hogy
hazulról hoztam a múlt iránti érdeklôdésemet. Kemenespálfán nôttem fel, és ott
szokás volt, hogy tavasztól ôszig az emberek kiültek egy hosszú padra, tizenöt-húszan, és mi, gyerekek hallgattuk, hogy mi
mindenrôl beszélnek. Már akkor meglepett,
hogy mennyit tudnak apáink, nagyapáink
a múltról. Ugyanebbe a körbe tartozik, hogy
az emberek esténként a házakban is
összejöttek. Az én apám cipész volt, és az
ô mûhelye – mivel esténként is dolgozott
– fôleg ôsztôl tavaszig mindig tele volt. Itt
is sok olyan téma volt, ami megragadta a
figyelmemet. Késôbb, a háború utáni elsô könyvtáros generáció tagjaként felmerült, hogy alakult az olvasónak nyújtott
könyvállomány léte, mit tudtunk nyújtani.
A helytörténeti anyag mindig kevés volt,
mert Celldömölk kicsit szegényes a múlt
irodalmát illetôen. Két alapvetô munka van,
az egyik a Dömölki apátság története, mely
1912-ben jelent meg, kitûnô kiadvány,
amelynél jobban megírni nem lehet. A másik a Kiscell szabadalmas mezôváros története, mely Porkoláb István munkája.
A forrásokat pótlandó voltak törekvések a
háború után, de nehéz volt, mivel a község külön levéltára a háborúban megsemmisült, mikor a községháza kiégett. A háborúban elpusztult az apátság levéltára is.
Szóval nincs forrás, és nagyon aprólékos
munkával próbáltam én is és mások is a
hiányzó apró láncszemeket összegyûjteni.
A motivációim között a harmadik elem is
8
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nagyon fontos. Volt itt egy olyan személy,
Dala József, aki a nagyközség, késôbb a város vezetôje volt, aki a napi munkája
mellett rengeteg idôt fordított Celldömölk és Kemenesalja értékeinek felkutatására. Ezt a célt kitûnôen szolgálta huszonöt éven keresztül a Kemenesaljai Napok
rendezvénysorozat, ahol színvonalas programok, nagyszerû elôadások hangzottak el.
Kistérségünk azon kevesek közé tartozik,
melyeknek a hetvenes évek elején már
minden község falukrónikája elkészült,
és ebben Dala Jóskának nagyon nagy
szerepe volt.
» Az elmúlt ötven év számos publikációt
eredményezett, számos találkozást, eseményt hozott. Miket tudnál kiemelni ezek
közül?
– A krónikát már említettem, és ugyan már
celli lakos voltam, de igyekeztem részt venni számos község dolgában – Kemenespálfáét én állítottam össze. A másik emlékezetes esemény az volt, mikor a rendelkezésre álló kevés forrást összegyûjtöttük és
kiadtuk a Celldömölk irodalma és válogatott bibliográfiája címû kötetet 1976-ban.
Utána kezdtem foglalkozni Celldömölk
mûvelôdéstörténetével, egyesületekkel, a
sajtó történetével, és ezek egy része meg
is jelent különbözô folyóiratokban.
» Kissé hadd beszéljek haza, és ne feledkezzünk meg az Új Kemenesaljáról sem!
Ne feledjük, hogy a rendszerváltás elôtt lapot alapítani nem volt egyszerû, és említsük meg a szomorú tényt, hogy az alapítók közül veled és Nádasdy Lajos bácsival együtt már csak hárman maradtunk…
– Valóban igazad van, nem ment ez
olyan simán, mint ahogy azt ma sokan
gondolnák. Bár azzal, hogy Dala Jóska is
benne volt, így a pártbizottság annyira
nem szólt bele.
A honismereti munkán belül – és az Új
Kemenesaljában természetesen – foglalkoztunk a heggyel is. Az egy külön világ volt,
külön törvényekkel. Elôkerült a hegynek a
törvénye, melyet 1734-ben adtak ki. Ezt
Kresznerics Ferenc lemásolta, és amikor a
megjelenésének évfordulója volt, sikerült
kiadatnom hasonmás kiadásban. Nemrégiben egyébként jártunk a Néprajzi Múzeumban – mert odakerült – és az eredeti mellett láthattuk a hasonmás kiadást is.
» Tudjuk, hogy a jó példa ragadós, és jól
mûködô honismereti kört vezetsz. Kiket
emelnél ki a követô generációból?
– A fontos események körét hadd egészítsem még ki, és ez kapcsolódik a kérdéshez. Az írások mellett azt tartom a legfontosabbnak, hogy 1973-ban létre tudtam
hozni azt a közösséget, azt a honismere-

ti kört, amely harminchét éve még mindig
mûködik. Ebben olyan személyek voltak,
mint Zongor Ferenc, Szakály Dezsô, Laky
Rezsô, Mesterházy Sándor, Horváth Lajos,
Berzsenyi-Janosits Miklós. Ôk olyan emberek voltak, akik a múlt rendszert is átélték,
és könnyû volt velük beszélni az egyesületekrôl és egyéb témákról, mert nekik voltak még emlékeik a háború elôttrôl.
» Térjünk azért rá a mostani tagokra is…
– Hát igen. Ehhez a munkához megszállottság kell, azt kell tudni, harminc éven keresztül is, hogy ha csütörtök van, akkor honismereti találkozó, és minden körülmények
között oda kell menni. Rátérve a fiatalokra elmondhatom, hogy vannak tehetséges
emberek, akik írnak, írogatnak, de azt az
ûrt, amit az öregek hagynak maguk után,
nehéz pótolni. A lelkesedés megvan, de
egyelôre nincs még meg a kellô tapasztalat, hiszen ehhez több évtized szükséges.
Bízom benne, hogy majd lesznek ilyenek,
illetve majd a kellô tapasztalat megadja nekik a szakértelmet. Egyébként örvendetes,
hogy van olyan tagunk, akinek a gyûjteményére kis túlzással elmondhatjuk, hogy
megtölthetné az apátság épületét.
Ô Hetényi Jóska. A kör munkájához tartozik, hogy rengeteg kiállítást szerveztünk,
várostörténetitôl kezdve a különbözô jubileumokhoz kapcsolódóakat említhetem.
Káldos Gyuszi bácsi elárulta azt is, hogy
most éppen min dolgozik. Ennek kapcsán
segítséget is szeretne kapni, mivel sokunk
kedvenc témájával, a Ság heggyel foglalkozik. Ehhez jó szívvel fogadna fotókat,
egyéb írásos és nem írásos dokumentumokat régi pincékrôl, szüretekrôl, egyéb eseményekrôl. Ha valakinek ilyenje van, bocsássa rendelkezésre, és a számítógépes
technikának köszönhetôen már közkinccsé
válhat úgy, hogy tulajdonosának nem kell
az eredetitôl megválnia. Reméljük, Gyuszi
bácsi alkotóereje sokunk örömére továbbra is töretlen marad, és jövôre, nyolcvanadik születésnapján ugyanilyen jó
egészségben köszönthetjük!
»KÉP ÉS SZÖVEG: ROZMÁN LÁSZLÓ
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Kul-túrák és Zenés terasz

» PROGRAMAJÁNLÓ
A KMKK programjai:
Augusztus 14., szombat 21.00 óra –
NOSZTALGIA TÁNCZENE – a Szalon
Kvartett mûsora.
Augusztus 20., péntek 11.00 óra
– ünnepi mûsor az Államalapítás
évfordulójára, az új városháza ünnepélyes átadása. Helyszín: Városháza
tér 1. 17.00 órakor a Jó tanuló, jó sportoló elismerések átadása.
Augusztus 21., szombat – 5 ÉVES A VULKÁN FÜRDÔ születésnapi party. 16.00
Szerb néptánccsoport bemutatója
16.45 Slágerfesztivál – zenél a Koktél
Duó 17.30 Rocky Dilly ARRC mûsora
18.00 Nosztalgia tánczene – Szalon
Kvartett 19.00 Köszöntôk születésnapi tortával 19.15 Celli Kisparty zenekar 20.00 Energy Dabaston Sporttánc
Egyesület bemutatója 20.30 Varga
Diána és a HB Musical Színpad 21.30
A Major zenekar koncertje. Helyszín:
Vulkán Fürdô Celldömölk.

33 éves
a Tanyaszínház
Az ôsbemutató mint mindig, most is a
szerbiai Kavillóban, Soltis Lajos szülôfalujában volt, július 24-én. Annak a Soltis
Lajosnak a szülôfalujában, aki az egyik és
talán legmeghatározóbb egyénisége volt
a mozgalomnak.
Soltis Lajos nevét a városunkban mûködô
színház viseli. Januárban egy, a Tanyaszínház történetét ismertetô könyv bemutatása valamint tavasszal egy Soltis-konferencia
és -kiállítás volt városunkban. A kavillói ôsbemutatóra meghívást kapott a város
képviselô-testülete valamint a Soltis Lajos
Színház is. A várost Pálné Horváth Mária,
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ igazgatója képviselte. Városunk színészei vásári komédiákat mutattak be.
Magyar Attila, a Tanyaszínház koordinátora elmondta, hogy mivel állami támogatást
nem kapnak, csak a szponzorokra és az ún.
„kalapozásból” összegyûjtött pénzösszegre
számíthatnak – ennek ellenére 25 elôadást
terveztek, hiszen a falvak lakói várják ôket,
megjelenésük egy-egy településen ünnepnek számít. A jövô évben celldömölki vendégszereplést is terveznek.
»LA

Rövidülnek a nappalok, hûvösödnek az éjszakák – lassan végéhez közeledik a nyár.
Az elmúlt idôszak rendezvényeirôl kérdeztük Pálné Horváth Máriát, a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ igazgatóját.
– A KMKK nyári programjai elsôsorban a
kisközösségek kulturálódását, kikapcsolódását célozták meg, hiszen a fesztiválok ideje nálunk inkább az ôszi idôszak. Három fô tevékenységet folytattunk nyáron: az egyik a gyerekek, fiatalok korosztályát célozta meg,
ezek a nyári táborok, melyek most is zajlanak
– nagy érdeklôdés kísérte, kíséri ôket. A másik programfajta a Kul-túrák sorozat: nyáron
a Kôszegi Várszínház programjaiból válogattunk, három mûsorra utaztunk el. Ezek egyike az Állami Népi Együttes Magyar táncok produkciója volt, melynek mondanivalójában és
technikai megoldásában egyaránt bravúros
elôadást láthattunk. Fergeteges nagyszínházi
elôadás volt az ismert Móricz-darab, a Nem
élhetek muzsikaszó nélkül c. vígjáték is. Harmadikként pedig Malek Andrea zenés elôadói
estjét láthattuk. Sikeres volt ez a színházi sorozat, hiszen változatos mûfajban kínált lehetôséget a színházkedvelôknek, ugyanakkor az
egyes rétegeket is megszólította.
» Van egy hangulatos hétvégi programsorozatotok is…
– Valóban, régi vágyam, hogy az intézmény
teraszát kihasználva ilyenkor, kellemes

varga diána és a hb musical színpad

nyári estéken hangulatos elôadásokat szervezzünk. Zenés terasz címmel indítottuk útnak sorozatunkat, mely kellemes kikapcsolódást nyújt hétvégeken. Fellépett már a
Soltis Színház a Csalóka Péterrel teltházas közönség elôtt, legutóbb augusztus 6-án igyekeztek elôadóink mediterrán hangulatot
varázsolni a színpadra. Fellépôink voltak Farkas Kálmán, aki a legutóbbi Art Mûvészeti
Fesztivál felfedezettje, valamint Varga Diána és musicalstúdiósai. Augusztus 14-én a
Szalon Kvartett lép fel, ôk a 19-20. század
fordulójának tánczenéibôl készítenek összeállítást, augusztus 27-én pedig nyárbúcsúztató
rockbulit szervezünk – ekkor a helyi fiataloknak kínálunk fellépési lehetôséget.
»LA

Csalóka Péter a piactéren
A Soltis Lajos Színház társulata július 15-én mutatta be legújabb mesejátékát, nem mindennapi helyszínen. A Csalóka Péter vásári komédia változata stílusosan a csütörtök délelôtti
piaci forgatagban került közönség elé, aztán
a nap folyamán még este a kamaraszínházban volt egy bemutató. Az ágról szakadt, ám
csavaros eszû Csalóka Péternek a kapzsi, buta bíró megleckéztetésérôl szóló meséje számos jól ismert magyar népdallal, színpadi életképpel fûszerezve nem csak a legkisebbeket
késztette megállásra a piactéren.
Ecsedi Erzsébet, a darab rendezôje: „Ez egy
régóta futó darab, tizenkét évvel ezelôtt
még a Sitkei Színkörrel vittem elôször színre.
Aztán közben jöttek a generációváltások, tehát mindenképpen újítani kellett. Körülbelül
négyszer-ötször újítottuk fel, mindig más
személyek játszották Csalóka Pétert, és mindig mások álltak be a produkcióba. A mostani, legújabb frissítés Nagy Gábor társulatvezetô azon ötletébôl ered, miszerint csináljuk
meg úgy, hogy elsôsorban a stúdiósok kapjanak benne szereplési lehetôséget. Másrészt

az volt a kérése, hogy ne nagy díszletet, hanem könnyen mozgathatót használjunk, és akkor arra gondoltam, legyen ez olyan, mint a
vásári komédiák. Ennek megfelelôen megoldottuk úgy, hogy csupán néhány kellék felhasználásával, különféle jelzésértékû dolgokkal bárhol, bármikor elôadható legyen ez
a produkció, akárcsak megállunk egy tömegben, lepakolunk, és már lehet is játszani.”
»REINER ANITA
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Bemutatta jelöltjeit a FIDESZ–KDNP
Sándor, a hármas számú választókerületben Véghné Gyürüssy Katalin méretteti
meg magát. A négyes körzetben Lukács Erzsébet, az ötös választókerületben Makkos
István indul. A hatos számú választókerületben dr. Fonyó Roberta, a hetesben Horváth Melinda, a nyolcas körzetben pedig ifj.
Boznánszky László lesz a jelöltjük.
»VAJDA ZSUZSA

POLITIKAI HIRDETÉS

Július 14-én sajtótájékoztató keretében
hivatalosan is bemutatásra kerültek a
Fidesz–KDNP Szövetség celldömölki polgármester- és képviselôjelöltjei. A tájékoztatón elsôként Kovács Ferenc, a FideszMPSZ Vas Megyei Választmányának elnöke megnevezte a Fidesz–KDNP Szövetség
színeiben induló celldömölki polgármester-jelölt személyét: a poszt elnyeréséért dr. Fonyó Roberta száll harcba az ôszi
önkormányzati választáson.
– Azért vagyunk a világon, hogy valahol
otthon legyünk benne – Tamási Áron szavaival élve a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje arra hívta fel a figyelmet, hogy a
mi otthonunk Celldömölk, itt kell megta-

lálni az igazságunkat, az utunkat. Tavasszal
az egész ország úgy döntött, hogy új úton
kell járni a hazának, megvalósulhatott a
nemzeti összefogás. Októbertôl Celldömölkön is új úton kell járni – tette hozzá dr.
Fonyó Roberta, aki bízik az általuk összeállított csapatban, amely alkalmas arra,
hogy képviselje a város minden ügyét, érdekeit helyi, megyei, regionális és kormányzati szinten. A választójogi törvény módosítása értelmében Celldömölkön nyolc
képviselô egyéni választókerületbôl, három
pedig kompenzációs listáról szerezhet
mandátumot az októberi választáson.
Az egyes választókerületben Dr. Várnai Levente sebészfôorvos, a kettesben Nagy

Szerzôdéskötés Kemenesmihályfán

2010. július 28-a jelentôs nap volt a kemenesmihályfai lakosok számára. Hosszú évek
kemény munkájának eredményeként, a
Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében benyújtott pályázatot megnyerték, és
aláírták a szerzôdést, ezzel elindulhat a csatornázási munkálatok következô szakasza.
Cseledi Jenô, a település polgármestere elmondta, hogy 1999-ben és 2003-ban is
eredménytelenül próbálkoztak a tervek
10

megvalósításával. 2006-ban a Vas Megyei
Fejlesztési Tanács segítségével 170 lakáshoz kiépült a faluban a csatorna gerince és
a bekötô vezetékek. Idén a szennyvíztisztító megépülésére és a csatornahálózat befejezésére 130 millió forintot nyertek a pályázaton. A kivitelezési költség fennmaradó részét az önkormányzat és a lakosság
együtt biztosítja. Horváth Jácint, a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
ügyvezetô igazgatója külön gratulált a
nem mindennapi teljesítményhez, hiszen a
pályázaton 12 település jutott támogatáshoz és Kemenesmihályfa is ezek egyike.
A támogatási szerzôdést Horváth Jácint,
Cseledi Jenô és dr. Kisházi Ernô, a község
jegyzôje írták alá.
A következô lépés a kivitelezô kiválasztása lesz. Ha minden a tervek szerint halad,
2011-ben befejezôdnek a munkálatok.
»KOVÁCS JÚLIA

Az Új Kemenesalja a 2010. október
3-i önkormányzati választás elôtt
ingyenes bemutatkozási lehetôséget
kínál a jelölteket állító szervezeteknek, illetve a független jelölteknek.
Az egyenlô esély elvét szem elôtt
tartva ezek az ingyenes politikai
hirdetések ugyanabban a lapszámban, 2010. szeptember 24-én jelennek meg. A bemutatkozásra a pártok,
illetve szervezetek által jelölt polgármesterjelölteknek egy teljes újságoldalt, a független polgármesterjelölteknek fél újságoldalt bocsátunk a
rendelkezésükre. Ezen kívül azok a
pártok és szervezetek, amelyek
legalább hat választókörzetben állítanak képviselôjelölteket, szintén
egy teljes újságoldalt, azok a pártok
és szervezetek, amelyek ennél kevesebb választókörzetben állítanak
képviselôjelölteket, fél újságoldalt
kapnak a jelöltek bemutatására.
A független képviselôjelöltek egynyolcad újságoldalt kapnak. Kérem,
hogy azok, akik az ingyenes hirdetési lehetôséget igénybe kívánják venni, szeptember 10-ig jelezzék a 06
70/451-9739-es telefonszámon. Kérem, hogy a közölni kívánt szövegeket és képanyagokat szeptember
14-éig juttassák el elektronikus
formában a következô e-mail címre:
losoncz.andrea@cellkabel.hu. A késôbb leadott anyagokkal nem áll
módunkban foglalkozni. Az ingyenes
bemutatkozási lehetôségen kívül fizetett politikai hirdetéseknek is helyet adunk a szabad lapterjedelemtôl függôen.
»GYÖRÉNÉ LOSONCZ ANDREA
FELELÔS SZERKESZTÔ
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Elégedett a rendezvénykínálattal?

»kérdez: reiner anita

»fotó: gyuricza imre

Kovács
Ivett

Kemenesmihályfán lakom, de
gyakran járok be Celldömölkre, így rendszeresen tájékozódom az itteni rendezvényekrôl.
A búcsú és a szüreti napok
programjain általában minden évben részt veszek, és
amíg volt a Cell Cup kézilabda
fesztivál, arra is el szoktunk
jönni. Szerintem jó programokat szerveznek a városban, különösen a zenés rendezvényeket szeretem, a különféle koncerteket, vendégzenekarok fellépését. A vasúti
közlekedés sajnos nem jó, így
sokszor inkább otthon a faluban megyünk el szórakozni.

Kurányi
Tiborné

Sokszor csak a munkámból
kifolyólag tudok részt venni a
helyi rendezvényeken, ugyanis
a Népjóléti Szolgálat konyháján dolgozom. A munka mellett sajnos nem nagyon jut idô
kikapcsolódásra, szórakozásra;
az esti programok kezdetére
általában fáradt vagyok. Szerintem a város méretéhez viszonyítva elegendô rendezvény van, de lehet, hogy a fiatalok ezt másképp gondolják.
A kulturális programok jók, a
Zenés terasz kezdeményezés
tetszik, és az operett- vagy
színházi elôadásoknak is örülök, szóval van választék.

ÚJ HELYEN A POLGÁRMESTERI HIVATAL
Celldömölk Város Önkormányzata állami kártalanításból új Városházát építtetett, mivel a polgármesteri hivatal mûködésének helyszínéül szolgáló épületet, annak korábbi tulajdonosa a Pannonhalmi Bencés Fôapátság kapta vissza. A polgármesteri hivatal 2010.
augusztus 2 és 6. között átköltözött új helyére, majd ezt követôen változatlan ügyfélfogadási idôben, változatlan szervezeti
struktúra mellett fogadja ügyfeleit. A polgármesteri hivatal új címe: 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
A polgármesteri, alpolgármester és jegyzôi irodák az emeletre
kerültek, a közvetlen munkájukat segítô titkársággal, ahogy a pénzügyi és a mûszaki osztály is. A földszinten található az aljegyzôi
iroda, a közigazgatási osztály, a gyámhivatal és az okmányiroda, valamint a nagyterem, amely a képviselô-testület üléseinek
és a házasságkötéseknek nyújt helyet. Az épület ünnepélyes átadására és avatására az állami ünnepünk alkalmából rendezett ünnepség keretében, augusztus 20-án kerül sor.
»FARKAS GÁBOR

Poór
Csaba

Ölbei
Istvánné

Szerintem több olyan rendezvényre lenne szükség, ami a
fiatalokat mozgósítaná. Például bulizós esték, de lehetne
akár napközben is, fôleg a
nyári szünet idején. A hagyományos rendezvényeken, búcsún, szüreti napokon sajnos
mindig ugyanaz a program.
A Cell Cup fesztivált is kár,
hogy elvitték innen, az jó szórakozást biztosított évrôl évre.
A Ság hegyet is érdemes lenne jobban kihasználni különféle rendezvényekre; például
szalonnasütés, gyerekeknek
szóló programok, amik oda
vonzanák a látogatókat.

Aktív résztvevôje vagyok a
városi rendezvényeknek, családommal mindig kilátogatunk az éppen aktuális helyi
eseményre. A szüreti napokon
felvonulok az unokámmal, és
a búcsú programjain is mindig
jelen vagyunk. Elégedett vagyok a meglevô kínálattal, és
örülök az új kezdeményezéseknek is. Például a gyerekeknek szóló táborok, utaztató
színházi elôadások, Zenés terasz. Jó, hogy a fürdôn is igyekeznek élénkíteni a választékot az éjszakai fürdôzés, vízi
mozi, zenés szórakoztató rendezvények lehetôségével.

TANULMÁNYI TÁMOGATÁS
A Kemenesaljai Baráti Kör Társadalmi Egyesület pályázatot
ír ki ösztöndíjra. A TÁMOGATÁS CÉLJA: olyan, valamely felsôfokú oktatási intézménybe felvett, kiemelkedô képességu
diákok anyagi támogatása, akik családjuk szociális helyzete miatt tanulmányaikat nem tudnák megkezdeni, illetve
folytatni. A tanulmányi támogatást egy tanévre két személy
nyerheti el, tanévenként tíz hónapon át havi 10-10 ezer forint összegben. A támogatás odaítélésérôl – a pályázatok
alapján – a Kemenesaljai Baráti Kör ösztöndíjbizottsága dönt.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: a pályázó Kemenesaljához való kötôdése (vagy Celldömölkön érettségizett, vagy Kemenesalján
dolgozott). Azok számára, akik még nem kezdték meg felsôfokú tanulmányaikat, de felvételt nyertek valamelyik felsôfokú intézménybe, jeles tanulmányi átlag a középiskola utolsó két osztályát tekintve. Azok számára, akik már valamelyik felsôfokú oktatási intézmény hallgatói, az utolsó
két félév jeles tanulmányi átlaga.
A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL: egy saját kézzel írt
önéletrajzot, amely kitér a család anyagi helyzetére és a
pályázónak a választott hivatásával kapcsolatos terveire, valamint a szükséges bizonyítványok és szülôi keresetigazolások másolatát.
A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: 2010. augusztus 25. (Cím:
Kemenesaljai Baráti Kör, 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.)
A pályázatok augusztus 31-ig kerülnek elbírálásra. A döntésrôl a pályázó legkésôbb szeptember 15-ig értesítést kap.
»A KEMENESALJAI BARÁTI KÖR VEZETÔSÉGE
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Legyen egy jó foci szezonunk!
Felszállt a fehér füst, kiderült minden. Indulhat a 2010-11-es labdarúgó szezon, megvannak az ellenfelek, megtörtént a sorsolás,
megvan az új celli keret. Általános vélekedés szerint az NB III. hat csoportjából a Bakony-csoport lett a legkiegyenlítettebb, a
legerôsebb színvonalú. Az elmúlt évi 14 csapathoz képest ismét 16 csapatos lett a mezôny, benne öt és fél „új” csapat, legalábbis
a tavalyi szezonhoz képest. Az NB II. Nyugati csoportjának mindkét kiesôje ide került, a
korábbi bajnok Hévíz egy szezont tudott a
második vonalban tölteni, a Zalaegerszeg második csapata pedig kettôt. Új csapat a Várpalota együttese, aki az elmúlt évadot a Dráva-csoportban töltötte és mindössze 8 pontot gyûjtve a kiesô helyen végzett. A Magyar
Labdarúgó Szövetség mezônyfeltöltô döntése miatt maradhattak mégis - a Bükhöz hasonlatosan – a harmadik vonal tagjai, igaz sikeres lobbijuknak megfelelôen most már a
mi csoportunkban vitézkedhetnek, ha tudnak. Két megyei feljutónk lett csak, Vasból
a bajnok Kôszeg vállalta a magasabb osztályt,
míg Veszprém megyébôl az Úrkút helyett a
második helyen végzett Balatonfüred lépett
egy osztállyal feljebb. A feles jelzôvel illetett
új csapat a Badacsonytomaj-Tapolca FC csapata, az egymástól néhány kilométerre lévô két település együttese fuzionált egymással, így közösen megtarthatták a térségben
a magasabb osztályú focit (a tavaly kiesett
Tapolca megyei nyolcadik lett csak idén). Van
tehát a csoportunkban három NB I-es utánpótlás csapat (ZTE, Haladás, Pápa), akik képesek bármikor bárki ellen pontokat szerezni, céljuk nem is lehet más, mint az élmezôny. Bár jelentôsen átalakult, jobban mondva visszaalakult kerettel itt van a Hévíz, aki
a hírek szerint rögtön a visszakerülést tûzte

ki célul maga elé. Itt vannak a soproniak, akik
már évek óta szeretnének a hagyományaikhoz és a stadionjukhoz méltó - lehetôleg bajnok - csapatot összehozni. Jönnek az
erôs középcsapatok: a Lipót, a Csorna, a Mosonmagyaróvár, a Sárvár és a Répcelak, akik
hazai környezetben a nagyok ellen is esélyesként lépnek fel, de idegenben sem áll tôlük
messze egy-egy pontszerzés. Valószínû,
hogy az összemixelt Tomaj-Tapolca az erôs
középcsapatok közé fog tartozni, marad a
nagy kérdés, hogy a kiesôk-feljutók (Várpalota, Bük, Kôszeg, Balatonfüred), hogyan tudták megerôsíteni a kereteiket az alatt a
néhány hét alatt, míg kiderült, hogy végül
melyik bajnokságban is kell csapatot építeniük. Ebbe a sûrû közegbe kell beilleszkednie
a celldömölki együttesnek, reményeink szerint jellemzôen a tabella elsô felébe tartozó hellyel. A keret szinte változatlan maradt,
két, rendszerint kezdô játékos távozott csak:
Borsos Dániel a Pápa II-be, Babics Zsolt pedig a balatonfüredi együttesben folytatja pályafutását. Érkezô sincs sok, Mayer Ádám Pápáról, Németh II. József Ostffyasszonyfáról,
Németh Gábor és Velencei Balázs az ifjúsági csapatból került fel. Valószínûleg a csoport
átigazolási bajnoka a Bük lett, 14 új játékosa közül kilencen a Haladás U19-bôl érkeztek, öten pedig Sopronból. Nagy volt a
mozgás Répcelakon is (9 fô), Sárváron és Kôszegen hasonlóan hozzánk 4-4 új játékos fog
bemutatkozni várhatóan. A Haladás II. elvileg változatlan kerettel vág neki az új évnek,
de például a nekünk mindkét meccsen gólt
szerzô Skriba Máté már a budapesti MTK csapatát erôsíti. A felkészülési meccsek eredményességben talán elmaradtak a várható
optimumtól, de ezeknél a meccseknél igazából nem is az eredmény az elsôdleges, ha-

A WINNER SPORT NB III. BAKONY-CSOPORT
2010/2011-ES ÔSZI SORSOLÁSA
1. forduló 2010.08.14.
2. forduló 2010.08.21.
3. forduló 2010.08.28.
4. forduló 2010.09.05.
5. forduló 2010.09.11.
6. forduló 2010.09.18.
7. forduló 2010.09.25.
8. forduló 2010.10.03.
9. forduló 2010.10.09.
10. forduló 2010.10.17.
11. forduló 2010.10.23.
12. forduló 2010.10.30.
13. forduló 2010.11.06.
14. forduló 2010.11.13.
15. forduló 2010.11.20.
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szombat
szombat
szombat
vasárnap
szombat
szombat
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
szombat
szombat
szombat
szombat

17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:00
15:00
14:30
14:30
13.30
13:30
13.30
13.00

Celldömölk – Zalaegerszeg II.
Balatonfüred – Celldömölk
Celldömölk – Lipót
Szombathely II. – Celldömölk
Celldömölk – Mosonmagyaróvár
B.tomaj-Tapolca – Celldömölk
Celldömölk – Sárvár
Répcelak – Celldömölk
Celldömölk – Hévíz
Lombard Pápa II. – Celldömölk
Celldömölk – Sopron
Várpalota – Celldömölk
Celldömölk – Bük
Celldömölk – Csorna
Kôszeg – Celldömölk

nem a gyakorlás és a tanulás. A próbákon
gyôzött a csapat a Kemenesmagasi, az Illés
Akadémia U19 és a Pápa U19, Lombard II. vegyes ellen, döntetlent ért el a Répcelakkal,
illetve kikapott a Sárvártól és az Ajkától, a
Négy Városok Tornáján pedig harmadik lett.
Az éles meccsek augusztus 14-én kezdôdnek
hazai pályán, a sorsolást böngészve úgy tûnik, hogy a nehéz kezdetnél csak a folytatás lesz nehezebb, a papírforma szerinti
könnyebb meccsek a szezon végén várhatóak. De lehet, hogy addigra már borul a papírforma, meg az is lehet, hogy éppen mi borítjuk fel. Mindenesetre jó focit CVSE és jó szurkolást mindnyájunknak!
»DOTTO

A kitartó
négy város
Az 1980-ban elôször Celldömölkön
megrendezett Négy Város Labdarúgótorna immáron a 31. kiadásához
érkezett, ezúttal Barcs volt a házigazda. A rendezô város az elmúlt bajnokságban az NB II. Nyugati csoportjának
még bent maradást érô 13. helyén végzett, a celli csapat és a Körmend az NB
III-ban bajnokin is találkozott egymással, míg a Lenti csapata a Zala megyei
I. osztályban szerepelt. Tulajdonképpen
az elôzetes erôsorrendnek megfelelôen
alakult ki a végeredmény, hiszen a
Barcs nyerte a tornát veretlenül, a két
vasi gárda szoros meccsén a Körmend
nyert, és lett a második hat ponttal.
A Celldömölknek így a harmadik hely
jutott a megszerzett három pontjával,
a tornát pont nélkül a negyedik helyen
Lenti zárta. Két érdekesség végzetül: a
Barcsnak ez volt a tizenhatodik gyôzelme, míg ellentétként arra még nemigen
volt példa, hogy egy csapat olyan
rosszul szerepeljen, mint most a Lenti, a három meccsen összesen 34(!) gólt
kaptak, igaz, állítólag a tartalékos ifi csapatukkal szerepeltek különféle okok
miatt. Jövôre a tornát Lenti rendezi, innen már csak felfelé vezethet az útjuk.
A torna legjobb kapusa címét idén is
celli kapus vehette át, de amíg tavaly
Tóth Jenô, most Tóth András.
A celli érdekeltségû eredmények: Celldömölk- Lenti 9-0, Körmend-Celldömölk
3-2, Barcs- Celldömölk 2-0.
»DOTTO
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Hamarosan rajtol az asztalitenisz extraliga
A férfi asztalitenisz extraligában ugyan még
tart a nyári szünet, de az ôszi szezon sorsolása már elkészült. A CVSE-SwietelskyWewalka együttesének keretében változás
történt, hisz távozott Pagonyi Róbert, helyére a korábban Szegeden játszó fiatal tehetség,
Kriston Dániel igazolt városunk csapatához.
A honi bajnokságon kívül idén is nevezett csapatunk a Férfi Klubcsapatok Szuperligájába.
Az idei évben kilenc csapat vesz részt a küzdelmekben, három darab 3-as csoportban.
A CVSE-Swietelsky-Wewalka a szlovák SK
SATEX INT Bratislavával és a szlovén NTK
Kema Puconcival került egy trióba. A csoportok elsô és második helyezettjei jutnak a felsôházi rájátszásba, míg az utolsók az alsóházban játszanak tovább.
A mérkôzések idôpontjai változhatnak!
»CSUKA L.

Az 1989-es
születésû
Kriston Dániel is
erôsíti a CVSESwietelskyWewalka
extraligás csapatát

A 2010–2011-ES EXTRALIGA SORSOLÁSA:
1. forduló 08. 28.
2. forduló 09. 24.
3. forduló 09. 17.
4. forduló 10. 02.
5. forduló 10. 22.
6. forduló 11. 06.
7. forduló 11. 12.
8. forduló 11. 19.
9. forduló 12. 04.

Pénzügyôr SE – CVSE-Swietelsky-Wewalka
Félegyházi ASI – CVSE-Swietelsky-Wewalka
CVSE-Swietelsky-Wewalka – Büki TK
Szeged AC – CVSE-Swietelsky-Wewalka
CVSE-Swietelsky-Wewalka – Békési TE
Wink AC – CVSE-Swietelsky-Wewalka
CVSE-Swietelsky-Wewalka – Lombard AC
CVSE-Swietelsky-Wewalka – Szombathelyi AK
PTE-PEAC-A.A.M. – CVSE-Swietelsky-Wewalka

CSOPORTBEOSZTÁSOK:
„A” csoport:
SVS Niderösterreich (A), SK Kotlarka Praha (CZ), SK Mostex RACA Bratislava (SK)
„B” csoport:
SKK El Nino Praha (CZ), Stavoimpex Holic (SK), UTTC Stockerau (A)
„C” csoport:
CVSE-Swietelsky-Wewalka, SK SATEX INT Bratislava (SK), NTK Kema Puconci (SLO)
MÉRKÔZÉSEK:
2010. szeptember 21. CVSE-Swietelsky-Wewalka – NTK Kema Puconci (SLO)
2010. október 5. SK SATEX INT Bratislava (SK) – CVSE-Swietelsky-Wewalka
2010. október 19. NTK Kema Puconci (SLO) – CVSE-Swietelsky-Wewalka
2010. november 30. CVSE-Swietelsky-Wewalka – SK SATEX INT Bratislava (SK)

Vasakarattal a Vasakaratban
Egyre több olyan munkahely létesül mostanság, amelyek ún. megváltozott munkaképességûeket foglalkoztatnak. A társadalomnak ugyan csak néhány százaléka él fogya-

Új

I M P R E S S Z U M

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

tékossággal, de ugyanolyan hasznos tagjai
lehetnek ôk is a társadalomnak, mint bárki
más. Ezek a munkahelyek ékes bizonyítékai
ennek.
Ezek az emberek ugyanúgy dolgoznak, tevékenykednek, mint a társadalom ép tagjai. Szabadidejüket is igyekeznek hasznosan tölteni. Példa
erre a Savaria Nett Pack Celldömölki I. külsô telephelyén dolgozó Sali József, Farkas Kálmán és
Porkoláb Miklós. Ôk a sportban találták meg életük értelmét, a Mozgássérültek VASAKARAT SC
Celldömölki Csoportjának tagjai, és kiválóan szerepeltek, szerepelnek atlétikában.
Sali József 1992 óta tagja a sportklubnak,
azóta sportol: gerelyhajításban, diszkoszvetésben, súlylökésben versenyez. 1992-es teljesítményére a legbüszkébb, hiszen akkor
nemzetközi megmérettetésben két aranyér-

met is szerzett, egyet súlylökésbôl, a másikat pedig gerelyhajításból. Idén Vépen, a
Nemzetközi Savaria Kupán súlylökésbôl
arany-, gerelyhajításból és diszkoszvetésbôl
ezüstérmet sikerült szereznie.
Porkoláb Miklós négy éve tagja a Vasakaratnak, 2008-as eredményére a legbüszkébb,
amikor is Tordán (Románia) 100 méteres futásban aranyérmet szerzett.
Farkas Kálmán 2009 óta versenyez a Vasakarat színeiben, akkor sikerült három aranyérmet kiérdemelnie Lugoson (Románia). Idén Vépen, a Nemzetközi Savaria Kupán három
ezüstöt szerzett: gerelyhajításból, diszkoszvetésbôl és súlylökésbôl, Szlovéniában gerelyhajításban ugyancsak második lett.
Hajrá, fiúk, csak így tovább!
»LA

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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Rajzpályázat az esélyegyenlôség jegyében
Családi napra hívja a város lakosságát a Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület
és annak elnöke, Fehér László.
A családi napot 2010. szeptember 18-án a városközpontban
tartják, kísérôrendezvényként
szervezik meg az esélyegyenlôség nevében a Fogadd el, fo-

gadj el! országos rendezvénysorozat celldömölki programját.
Ez alkalomból Varázsceruza
címmel a fogyatékkal élôk elfogadása, az esélyegyenlôség
témakörében rajzpályázatot
hirdetnek négy kategóriában:
óvodások és kisiskolások, felsô
tagozatosok (5–8. évfolyam),

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölk-Alsóságon, tetôteres, 4 szobás, 2 fürdôszobás, összkomfortos családi ház eladó (lakást 1. emeletig beszámítunk
a vételárba). Tel.: 0630/454-2905.
Kiadó Celldömölkön a városközpontban 1. emeleten 3 szobás,
részben bútorozott lakás. Érdeklôdni: 0670/2827-900-telefonszámon.
Celldömölkön zöldövezetben, kétszobás családi ház garázzsal,
kerttel, melléképületekkel, eladó. Érdeklôdni: 06/70/771-3754
telefonszámon.

Anyakönyvi hírek
CELLDÖMÖLK – Házasságkötés: Porkoláb Jenô és Varga Rita, Czender János és Szórádi Henrietta, Szilvási Bertalan és
Gerencsér Orsolya, Bakonyi Richárd és Horváth Nikoletta,
dr. Osváth Tamás László és Bolla Mária, Nagy Károly és
Staritzbüchler Dorottya.
Születés: Kékesi Roland Aladár és Kardos Nikoletta Ella fia:
Roland Rafael, Reszegi Miklós és Csôre Ilona leánya:
Bianka, dr. Kósa Alpár és Kovács Andrea Katalin fia: Botond,
Szabó Barnabás Csaba és Csordás Aliz fia: Dominik.
Haláleset: Bodor Jánosné sz. Bánka Ilona, Csuka Sándorné
sz. Horváth Ilona Rozália, Horváth Mária, Bognár József, Nyul
Zsigmondné sz. Fülöp Erzsébet, Fonyó József Ferenc, Erdélyi Jánosné sz. Kovács Erzsébet, Szücs János József, Benkô
Gyula, Csôre István, Boros Ferenc, Kovács Gyuláné sz. Beck Irma, Kálmán Róbert és Pincze Katalin leánya: Kinga.
BOBA – Haláleset: Németh Imre Károlyné sz. Pecsenke Mária.
CSÖNGE – Születés: Születés: Izsó Ádám és Babos Melinda
leánya: Liliána.
KEMENESMAGASI – Születés: Bokányi János és Mészáros
Anikó leánya: Sára, Koloszár Levente és Kovács Anikó fia:
Levente.
KEMENESMIHÁLYFA – Haláleset: Miklós Szilveszter.
KEMENESSZENTMÁRTON – Haláleset: Csukovics József.
KENYERI – Születés: Szántó András és Csiszár Krisztina fia:
Zalán.
KÖCSK – Születés: Nagy Péter János és Talabér Zsuzsanna
leánya: Emili Katalin.
MESTERI – Haláleset: Somogyi József.
NAGYSIMONYI – Születés: Smidéliusz Tibor és Fazekas Georgina Erzsébet fia: Dániel, Horváth Zoltán és Horváth Hajnalka fia: Zoltán.
PÁPOC – Haláleset: Nagy Sándorné sz. Kis Margit.
SZERGÉNY – Haláleset: Verasztó István.
VÖNÖCK – Születés: Szár György és Tôke Adrienn fia: Zalán.
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középiskolások (9–12. évfolyam), felnôttek (18 év felett)
részére.
A pályamûveket szeptember
15-ig várják személyesen vagy
postai úton a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtárban Pálné Horváth Máriánál
(Dr. Géfin tér 1.), valamint a Vas

Megyei Mozgássérültek Celldömölki Csoportja irodájában
Holpert Jenônénél (Hámán Kató u. 1.).
Az alkotásokat tetszôleges
technikával és méretben készíthetik a pályázók. A szakmai zsûri kategóriánként öt
díjat ad ki.

MEGNYÍLT AZ EGYENLÔ BÁNÁSMÓD
HATÓSÁG ÜGYFÉLSZOLGÁLATA!

Tudja Ön, hogy hová
fordulhat segítségért, ha
neme, faji hovatartozása, bôrszíne,
nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való
tartozása, anyanyelve, fogyatékossága,
egészségi állapota, vallási vagy világnézeti
meggyôzôdése, politikai vagy más véleménye,
családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága,
szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora,
társadalmi származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási
jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyának részmunkaidôs jellege, illetve határozott
idôtartama, érdekképviselethez való tartozása,
egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzôje
(a továbbiakban együtt: tulajdonsága)
miatt kedvezôtlenebb bánásmódban részesül(t),
mint amelyben más, Önnel
összehasonlítható helyzetben levô
személy vagy csoport?
Munkatársunk – dr. Jójárt Ágnes; 2010. augusztus 26. napján
9-13 óráig – a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
tárgyalójában (9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 1.)
megválaszolja kérdéseit, kíváncsi tapasztalataira, valamint
tájékoztatja arról, hogy jogsértés esetén milyen lehetôségei
vannak a jogérvényesítésre.

NINCS EGYEDÜL!
TÁMOP -5-5-5/08/1 -2008-0001

A diszkrimináció elleni küzdelem
– a társadalmi szemléletformálás és
a hatósági munka erôsítése

MEGHÍVÓ
2010. 08. 27-én, pénteken 18.00 órai kezdettel A JÖVÔ CSODÁI
címmel NORBERT LIETH svájci misszionárius tart elôadást a
Celldömölki Evangélikus Gyülekezet termében. Celldömölk,
Baross u. 34. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
CELLDÖMÖLKI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
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Szilva szedd magad
akció Vönöckön!
Minden nap reggel 8 órától,
délután 18 óráig.
Egészséges, ízletes gyümölcsöt
kínálunk kedves vásárlóinknak,
kedvezményes, 100 Ft/kg áron.
Kompótnak, lekvárnak egyaránt felhasználható!

Érdeklôdni a 06 70/338-5635 vagy
a 06 20/337-1864 telefonszámokon lehet.

Építési telkek eladók
Celldömölkön a Kolozsvár utcában,
a benzinkúttal szemben!
Eladási ár:
2.500 Ft/m tôl – 3.500 Ft/m2- ig.
2

Érdeklôdni:
06/70/317-7727- telefonszámon.

FELHÍVÁS!
A Kemenesvíz Vízíközmû Kft. felhívja Celldömölk lakossága figyelmét,
hogy Celldömölk Város Önkormányzata Képviselôtestületének
189/2010. (VII.8) sz. képviselôtestületi határozata alapján 2010. augusztus 1-jétôl a település folyékony hulladék szállítását Celldömölk
város közigazgatási területén (Celldömölk, Celldömölk-Alsóság, Izsákfa) a Kemenesvíz Kft. a Sárvár-Pannonvíz Kft-vel közösen végzi.
Az Önkormányzati rendeletben meghatározott díjnak megfelelôen
a folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás díja 2.000
Ft + 25% Áfa/m3, így a szennyvíz szippantásért fizetendô díj összesen (bruttó) 2.500 Ft/m3.
Közszolgáltatóként a tevékenység ellátása az alábbi módon történik:
telefonon, vagy faxon történô megrendelés esetén 3 munkanapon
belül a kért szolgáltatás elvégzésre kerül. Rendkívüli helyzet esetében (pl. havária) a lehetô legrövidebb idôn belül (hétvégén is) a helyszínre érkezik a szolgáltató gépjármû. A hívószám: mobil: 30/3376191, vezetékes telefon: 95/521-001, fax esetében 95/320-249;
95/521-093. A szolgáltatás megrendelése levélben is történhet; a
megrendeléseket ez esetben 9600 Sárvár, Ungvár u. 20. valamint a
9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20. címre kell megküldeni. Továbbá e-mail formájában a sarvar_pannon@indamail.hu vagy a
kemenesviz@cellkabel.hu címre kérjük megküldeni.
Az ügyfélszolgálati iroda 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20. szám
alatt üzemel: hétfôtôl péntekig 9.00–16.00 óráig.
9600 Sárvár Ungvár u. 20. ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási ideje: hétfôtôl péntekig: 9.00–14.00 óráig.
A szolgáltatás elvégzése elôtt minden esetben idôpont-egyeztetés
történik.
A megadott vezetékes és mobil telefonszámok 24 órás (éjjel-nappal) és a hét minden napján (szombaton és vasárnap is) a diszpécser szolgálaton mûködnek.
»KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMÛ KFT., CELLDÖMÖLK
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Tomboló nyár,
tomboló iskolaszezon
a PREMIERBEN!
Budmil, Adidas, Puma, Adventure, Mexx,
Converse, Grace… stb. iskolatáskák,
tolltartók, sporttáskák, utazótáskák, uzsonnástáskák…

Valamennyi sulicsekket,
iskolakezdési utalványt
beváltunk!

Faber-Castell, Rotring, Stabilo, Lyra, Maped, Herlitz,
Koh-I-Noor, Conté, Zebra, stb írószerek és iskolaszerek
teljes választéka MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN!

Sodexo, Cadhoc, Accor,
Ticket Service…

Egyszeri, 20%-os BÓNUSZUNK BEVÁLTÁSÁT
SZEPTEMBER 10-IG MEGHOSSZABBÍTJUK!

Várjuk megtisztelô érdeklôdésüket!

Naponta más-más termékcsoportra 30% engedmény!
F I G Y E L J E

Ü Z L E T Ü N K E T !

Budmil Adidas Puma Márkaüzletünkben folytatódik szezonvégi kiárusításunk!
Korona Sarok Árkádok • Széchenyi utca 2.

Nézzen be hozzánk – megéri!
Vásárolhat, utazhat, iskolakezdésre
Kis ba
készülhet, tartozásait rendezheti…
nagynk
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
lehetôs
égek!
Celldömölki, Ostffyasszonyfai és Vönöcki
Kirendeltségeinek kedvezményes hitelébôl.
(Maximális összeg: 2 millió Ft.)
1 napos ügyintézés.
Akciónk 2010. augusztus 2-tôl szeptember 30-ig tart.
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
9653 Répcelak, Petôfi S. u. 50.
☎: 95/588-666, 588-667 Fax: 95/588-668
E-mail: repcelaktaksz@globonet.hu
Honlap: www.repcelaktksz.hu

☎

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
THM: 17,80%
Vönöck,
Kossuth
L.
u.
69/b.
•
/Fax:
95/485-010
(2 millió Ft, 5 évre).

☎

☎

☎

