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TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös, E 85-ös benzin és diesel üzemanyagok 

valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron!

• SHOP szolgáltatások

• Online telefontöltési lehetôség

• Autópálya-matrica eladás

• Bankkártyás fizetési lehetôség

2010-ben is szeretettel állunk minden gépjármûtulajdonos rendelkezésére, 
gépjármûveik kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!
Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai. Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00
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Celldömölk Város Önkormányzata 2008
januárjában nyújtotta be a Nyugat-du-
nántúli Operatív Program felhívására a
XXI. századi iskola megteremtése a
celldömölki közoktatási mikrotérségben
címû pályázatát, melyet a Nyugat-du-
nántúli Regionális Fejlesztési Tanács
2008. októberében támogatott elsô
körösen. A sikeres második fordulót kö-
vetôen a támogatási szerzôdést idén ta-
vasszal írták alá. Dummel Ottót, a mû-
szaki osztály vezetôjét kérdeztük:
– A pályázat két feladatellátási helyre
vonatkozóan tartalmaz fejlesztéseket.
Az egyik ilyen a celli városrészen a volt Eöt-
vös iskola épületei és a Gáyer iskola felsôs
épülete együtt, illetve Alsóságon a Berzse-
nyi iskola épületegyüttese. A celli részen
a következô gondok várnak megoldásra: je-
lenleg sok tanterem mérete nem megfe-
lelô, a kis tantermek zsúfoltak, a tanulók
számára mozgáslehetôséget nem nyújta-
nak. Az intézményben nincs kellô számú,
az elôírásoknak megfelelôen kialakított
szaktanterem, nincs megfelelô olvasóte-
remmel ellátott könyvtár, nincs megfele-
lô közösségi tér, nehézkes az épületek kö-
zötti átjárás, a nevelôi szobák is szétszór-
va helyezkednek el. Az egyéni fejlesztés
és az integrált oktatás infrastrukturális fel-
tételei, eszközei sem állnak rendelkezés-
re. Az alsósági épületekre is igaz a fentiek-
bôl jó néhány tétel, itt például három szük-
ségtanteremben is oktatnak ma még, az
órarend tervezését a teremhasználat lehe-
tôségei és nem a szakmai szempontok ha-
tározzák meg. A leglátványosabb változást
Cellben az a több mint 1000 m2-es új épü-
let fogja jelenteni, ami a Gáyer felsôs épü-
let elôtti kavicsos területen a Széchenyi ut-
cával párhuzamosan fog épülni. Ez, amel-
lett, hogy a meglévô tornatermi folyosó
mellett az épületek új, akadálymentesített
körbejárhatóságát biztosítja majd, magá-
ban foglalja a földszinten a nagyméretû zsi-
bongóhoz kapcsolódó iskolai büfét, a
könyvtárat és a kreatív mozgásterápiás ter-
met. A bôvítmény emeletén, központi
helyen kerül elhelyezésre az összevont ta-
nári és adminisztráció, a fennmaradó te-
rületen és a második emeleti szinten
szaktantermek és osztálytermek kerül-
nek kialakításra. Alsóságon egy új bejára-
ti szélfogórendszer kerül kialakításra, ame-
lyen keresztül jobban szervezhetô lesz a két
szint közlekedése és egyben a zsibongó
visszanyeri eredeti funkcióját. Az épület
földszintes részére egy új szint kerül
felépítésre, a kialakuló három tanterem be-
lépésével lehetôvé válik a számítástech-
nikai terem önálló használata, az éttermi
szükség-tanterem kiváltása. 

A fejlesztések második körét az épületek
akadálymentesítése jelenti: az új külsô-
belsô közlekedési rendszerek és a moz-
gáskorlátozottak számára a vizes blokkok
kialakítása.
A fejlesztések harmadik körét a meglévô
épületszerkezetek avultsága indokolja, a
több évtizedes burkolatok, nyílászárók,
közmûhálózatok felújítására az energiata-
karékossági, esztétikai szempontok figye-
lembevételével kerül sor. Sajnos, arra
nem lehet gondolni, hogy a felújítás min-
den épületszerkezet minden elemét érin-
teni fogja, lesznek olyan részterületek,
amelyek költségtakarékosság okán meg
fognak maradni, hiszen a két épület-
együttes méretei igencsak tekintélyesek
(az ellátott feladat is persze). Cellben az
említett új építés nettó alapterülete meg-
haladja az 1000 m2-t, a felújítással érintett
rész pedig közel 4000 m2. Alsóságon az új
rész közel 270 m2 hasznos alapterületû, a
felújítással érintett rész pedig 1200 m2.
Mindezekre terv szinten több mint 520 mil-
lió forint került betervezésre.
» Ez volt az eredeti terv, de végül nem
kaptunk ekkora összegû támogatást…
– Igen, a második forduló szakértôi bírá-
lata alapján a Regionális Fejlesztési Tanács
úgy döntött, hogy 60 millió forinttal csök-
kenti a korábban már megítélt támogatást.
A csökkentett összegrôl úgy döntöttek,
hogy a feladat mennyiségi mutatói nem
csökkenhettek, hanem azt várták el tôlünk,
hogy tegyünk minôségi visszalépéseket az
alkalmazott építési anyagokban, megoldá-
sokban. A pályázat természetesen erede-
tileg sem tartalmazott 60 millió forint ilyen
jellegû tartalékot, ennek ellenére újabb át-
gondolást követôen megpróbáltuk a költ-
ségszintet csökkenteni, de az alapvetô cé-
lon nem változtattunk, miszerint nemcsak
a mának, hanem lehetôleg a holnapnak is
meg akartunk felelni. A nyár elején megin-
dítottuk a kivitelezésre a nyílt közbeszer-
zési eljárást, de mind, Cell, mind Alsóság
esetében egyaránt hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárásra kellett átváltanunk az
ajánlattevôkkel, hiszen a megajánlott árak
meghaladták a rendelkezésre álló forráso-
kat. A kivitelezô cégek augusztus 27-én tet-
ték meg végsô ajánlatukat, az eljárás
gyôztese mindkét épületegyüttes esetében
a tapolcai SZL-Bau Kft. lett. Összesen 588
millió forint bruttó összegû ajánlatot adtak,
ebbôl bruttó 442 millió forint illeti a celli
városrész, 146 millió forint pedig az alsó-
sági városrész iskoláját.
» Úgy tudom, eredetileg is vállalt az ön-
kormányzat mintegy 20%-nyi önerôt…
– Valóban elmondhatjuk, hogy sikerült a
kivitelezô céggel olyan megállapodásra jut-

nunk, hogy ez az összeg még elfogadha-
tó az önkormányzat eddigi terhei mellett.
Eredetileg 100 millió forintos többlet
önerôt vállaltunk, a jelenlegi állás szerint
mintegy 20 millió forinttal kell ezt megtol-
danunk, aminek forrását a projekt egyéb
részein történô megtakarításból akarjuk fe-
dezni. 
» Mikor kezdôdik és meddig tart az épít-
kezés?
– Jelenleg egy szerzôdéskötési moratórium
van érvényben, hiszen az eredményhirde-
téstôl kezdve 20 napon belül a többi cég
élhet jogorvoslati lehetôségével. Amint a
moratórium letelik, már másnap át akar-
juk adni a munkaterületet, hiszen az isko-
lák a tanév végén már kiürítették az elsô
ütem építési területét.  Az eredeti tervek
szerint jövô év július végéig kell befejez-
ni a munkálatokat, ami azt jelenti, hogy a
következô, 2011/2012-es tanévet a gye-
rekek már egy felújított épületben kezd-
hetnék meg. 
Fehér László polgármester a következôkép-
pen nyilatkozott: – Ezzel a több mint fél-
milliárd forint értékû pályázattal vállaltuk,
hogy mindhárom épületegyüttest fel tud-
juk újítani. A kivitelezô cég vállalta, hogy
az eredeti terv szerint, jövô év júliusában
átadásra kerül. A szülôktôl, gyerekektôl tü-
relmet, megértést kérünk, ez az év számuk-
ra sem lesz könnyû az építkezés miatt, de
jövôre már egy felújított, korszerû iskolá-
ban fogadhatják a pedagógusok ôket.
A következô testületek nagy kihívása
lesz a tornatermi rendszert kialakítani, bô-
víteni, hiszen az jól látszik, hogy az isko-
lának szüksége van egy korszerû, nagy tor-
nateremre. 

»LA

A XXI. századi iskola megteremtése 

ide építik az új épületrészt
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2010. augusztus 27-én tartotta kampány-
nyitó sajtótájékoztatóját a FIDESZ-KDNP cell-
dömölki csoportja. Dr. Fonyó Roberta, a
FIDESZ–KDNP helyi szervezetének polgár-
mesterjelöltje megköszönte a választópol-
gároknak a nekik leadott kopogtatócédu-
lákat és a biztató szavakat. Elmondta: ta-
vasszal egy példátlan erejû összefogás bon-
takozott ki a választásokat illetôen,
szeretnék, ha ez az összefogás most ôsszel
is megmutatkozna. Feladatuknak tartják,
hogy beinduljon a gazdaság, új munkahe-
lyeket tudjanak teremteni. Úgy véli, a vál-
lalkozók azt várják el, hogy a városban vál-
lalkozóbarát önkormányzat mûködjön.
A rendet és közbiztonságot illetôen szeret-
nék, ha mindkettô javulna. Fontosnak
tartják továbbá, hogy egyenes, tiszta és kö-
vethetô döntések szülessenek. Ahhoz,
hogy a jelenlegi intézményhálózat mûköd-
ni tudjon, olyan városvezetésre van szük-

ség, amely ehhez a forrásokat biztosítani
tudja. Szerinte a FIDESZ az az erô, amely ké-
pes az eddig elnyert pályázatokat megva-
lósítani, és képes Celldömölknek jövôt kí-
nálni. Céljuk, hogy ne néhány civil szerve-
zet, hanem Celldömölk valamennyi lakó-
ja támogassa elképzeléseiket. 
Makkos István FIDESZ–KDNP képviselôjelölt
szerint most nagyon fontos, hogy milyen
színû az önkormányzat. Jelenleg a kormány
színe a narancssárga, ezért azt ajánlják a
polgároknak, hogy ezt a színt tartsák sze-
mük elôtt, és próbáljanak így szavazni. 
– Nem tartom tisztességesnek, hogy egy
civil szervezet vezetôje kiáll és támogat-
ja a képviselôjelölteket illetve polgár-
mesterjelöltet – mondta Makkos István. Fel-
hívta továbbá a választópolgárok figyelmét
arra, hogy óvakodjanak az ilyen alkalmi
együttesek támogatásától, mert az ilyen ci-
vilek csak pénzt visznek el a jövôben, de
a FIDESZ–KDNP az, aki a város rendkívül ne-
héz anyagi helyzetén segíteni tud. Dr.
Fonyó Robertát mindannyian alkalmasnak
találják a polgármesterjelöltségre. Nem
elég az, ha csak képviselôk kerülnek be ré-
szükrôl a testületbe, hiszen a polgármes-
ter az, aki az önkormányzat mûködését be-
folyásolni tudja. 
Dr. Fonyó Roberta a sajtótájékoztató végén
felhívta a figyelmet kampányrendezvé-
nyeikre. Legközelebb Kövér Lászlót, a par-
lament elnökét látják vendégül szeptem-
ber 8-án, az Apáczai Kiadó nagytermében.

»LA

A FIDESZ helyi szervezete 2010. augusztus 29-
én, vasárnap tartotta kampánynyitó rendez-
vényét Celldömölkön, a ligetben. Az idô is ke-
gyes volt az eseményhez, a 16 órás kezdés-
re elvonultak az esôfelhôk, kisütött a nap, így
elkezdtek szállingózni az érdeklôdôk, akik ha-
marosan szép számban töltötték meg a tu-
rul szobor körül a füves területet. A nyitóbe-
széd elôtt dr. Fonyó Roberta, a FIDESZ pol-
gármester- valamint a 6-os számú választó-
körzet képviselôjelöltje nyilatkozott
lapunknak, aki a kopogtató cédulák gyûjté-
se során az eddig szerzett tapasztalatokat po-
zitívan értékelte. Véleménye szerint az em-
berek változást akarnak Celldömölkön is, és
a FIDESZ-ben látják azt az erôt, ami beindít-
ja a gazdaságot, munkahelyeket teremt, meg
tudja valósítani a fejlesztéseket. Kiemelten

akarják kezelni a helyi kórház helyzetét, a cél
egyértelmûen az intézmény megmentése.
A polgármester-jelölt elmondta, bízik az em-
berekben, és a városi választási információs
irodában folyamatosan várják ôket kérdéseik-
kel, észrevételeikkel. A négy évvel ezelôtti
önkormányzati választáshoz képest jelentô-
sen átalakult a FIDESZ helyi csoportjának lis-
tája. A frissítéssel dr. Fonyó Roberta szerint
tapasztalt emberek érkeztek, de a háttérben
lévôk szakértelmére, segítségére is nagy mér-
tékben számítanak, fontosnak tartja a hát-
tértámogatást.
Dr. Fonyó Roberta nyitóbeszéde után –
amely nagy részben az elôbb leírtakat tar-
talmazta – sorra köszöntötték a megjelen-
teket és néhány mondatban bemutatkoztak
a képviselôjelöltek, így Nagy Sándor a 2-es,

Véghné Gyürüssy Katalin a 3-as, Lukács Er-
zsébet a 4-es, Makkos István az 5-ös, Hor-
váth Melinda a 7-es és Boznánszky László
a 8-as számú választókörzet jelöltjeként állt
a színpadra. Dr. Várnai Levente, az 1-es szá-
mú választókörzet képviselôjelöltje szakmai
elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni
a rendezvényen. 
A bemutatkozás után virsli és sör, valamint
üdítô várta az eseményen megjelenteket,
majd személyesen is elbeszélgethettek a
vendégek a jelöltekkel.
A FIDESZ helyi szervezete szeptember hó-
napban még Kövér Lászlót, az Országgyû-
lés elnökét, és Hende Csaba honvédelmi mi-
nisztert várja Celldömölkre a választási
kampány keretén belül.

»PH

FIDESZ – kampánynyitó rendezvény

Kormánypárti városvezetést
szeretne a FIDESZ

ÍGÉRETEK ALSÓSÁGON
Kampánynyitó rendezvényre várta az
alsósági városrész lakosságát szeptem-
ber 5-én dr. Fonyó Roberta, a
Fidesz–KDNP Szövetség polgármes-
terjelöltje, valamint a két alsósági
képviselôjelölt, Horváth Melinda és
Boznánszky László.
A rendezvény elején dr. Fonyó Roberta
köszöntötte a megjelent alsóságiakat,
és tájékoztatta ôket a városrészben
megvalósítani kívánt fejlesztésekrôl.
Mint elmondta, képviselôjelöltjeik
megválasztása esetén Alsóság tovább
épülhet és szépülhet egyebek között
az út és járdafelújítások, az óvoda és
iskola megmaradása, az alsósági tag-
iskola felújítása által. Horváth Melin-
da, a 7-es számú választókörzet kép-
viselôjelöltje arról szólt, hogy a körzet-
ben sok az infrastrukturális probléma,
például a Marx Károly utca felújítása
sürgetô kérdés, ezenkívül a városrész
lakóinak nagy igénye van a postahiva-
tal visszaállítására is. Boznánszky Lász-
ló, a 8-as számú választókörzet kép-
viselôjelöltje beszédében Alsóság fej-
lôdésének és felzárkózásának fontos-
ságát emelte ki, ezen belül is a
felújításra szoruló utak, járdák járha-
tóvá tétele, az infrastrukturális fejlesz-
tés, az intézményrendszer kibôvítése,
posta és gyógyszertár létesítése sze-
repel képviselôi tervei közt. A kam-
pánynyitó rendezvényen Makkos Ist-
ván a celli 5-ös számú választókörzet
képviselôjelöltje is szólt, aki a koráb-
bi évek alsósági fejlesztéseirôl beszélt.

»RA
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Minden eddigi választásnál több ajánlószelvényt
gyûjtött össze polgármesterjelöltként, hang-
súlyozta Fehér László a Cselekvô Összefogás-
sal Celldömölkért Egyesület sajtótájékoztató-
ján. Képviselôjelölt-társai hasonló bizalmat kap-
tak a választókörzetekben élôktôl.
Fehér László a szeptember 1-jén tartott saj-
tótájékoztatón bejelentette, hogy a Helyi Vá-
lasztási Bizottság nyilvántartásba vette a
Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egye-
sületet jelölôszervezetként, elfogadták a pol-
gármesterjelöltet és a képviselôjelölteket.
A polgármesterjelölt megköszönte a válasz-
tópolgároknak a hozzá eljuttatott háromezer
polgármesteri ajánlást és a képviselôjelöltek-
re leadott 2700 kopogtatócédulát.
A város polgármestere kiemelte: megdöbbentô,
hogy a Fidesz–KDNP helyi szervezetének kiadvá-
nyában nullára értékelték az elmúlt nyolc évet.
„Aki nyitott szemmel jár a városban, az láthat-
ja, milyen jelentôs fejlôdésen ment át Celldömölk
az elmúlt években”, mondta, majd hozzátette:
„Fejlôdésünk, intézményeink megtartása, azok
eredményes mûködtetése a helyi polgárok kö-
zös sikere, ezt nem lehet elvitatni.” Szólt arról is,
hogy a következô évek fejlesztéseihez a prog-
ramok elkészültek, a pályázati támogatásokat

odaítélték a városnak, a szükséges pénzügyi for-
rások rendelkezésre állnak. A kapcsolatrendszer
sem hiányzik majd, hiszen jelenleg is tagja a re-
gionális fejlesztési tanácsnak, és tagja marad a
megyei közgyûlésnek, e két szervezet jelentôs
hatással bír a pályázati források elosztására. A vá-
rosok ellenzékben is képesek a kormányzati for-
rások megszerzésére, láthatjuk, hogy Sárvár és
Pápa is milyen sokat fejlôdött ellenzékben. 
A képviselôjelöltek a választókkal való kapcso-
lattartásról szóltak. Az 1. számú választókörzet-
ben Benkôné Remport Lilla szeptember 15-én
17 órakor az Aranykerék Vendéglôben, 22-én 18
órakor a mûvelôdési központban tart lakossági
fórumot. A 2. számú körzetben Karádi Mihály
szeptember 29-én 18 órakor a Szent Márton Ott-
honban, a 3. számú körzet képviselôjelöltje, Fehér

László szeptember 18-án 17.30- kor az Ifjúság
téren (rossz idô esetén a mûvelôdési központ-
ban), a 4. számú körzetben Nagyné Ferencz
Myrtill szeptember 24-én 17 órától a Gábor Áron
utcai játszótéren (rossz idô esetén a szakközép-
iskolában), az 5. számú körzetben Budai Ber-
nadett szeptember 17-én 17 órakor a zeneis-
kolában találkozik a körzetekben élôkkel. A 6. szá-
mú körzetben Söptei Józsefné szeptember
10-én 17 órakor az evangélikus gyülekezeti ház-
ban, 14-én 18 órakor az ÁFÉSZ-irodában, 26-án
15 órakor ismét az evangélikus gyülekezeti ház-
nál játszótéravatóra várja az érdeklôdôket. A 8.
számú körzetben dr. Kovács Zoltán szeptem-
ber 20-án 18 órakor az alsósági iskola ebédlô-
jében találkozik a választópolgárokkal.
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Jó hangulatban a ligetben
2010. szeptember 4-én tartotta kampánynyi-
tó rendezvényét a Cselekvô Összefogással Cell-
dömölkért Egyesület. A bizonytalan idôjárás
ellenére kilenc csapat vállalkozott a fôzôver-
senyen való részvételre, tizenegyen vettek
részt a pogácsasütô-versenyen. Többen kihasz-
nálták a szûrôvizsgálatok adta lehetôséget, ér-
deklôdtek a bio-ételek iránt. A gyermekeket
kézmûves foglalkozások várták, de sokan vol-
tak kíváncsiak a Soltis Színház elôadásaira is.
Miközben rotyogott a bográcsban az étel, sült
a pogácsa, folyt a bor, közben Karcagi Péter
és barátai szórakoztatták a nagyérdemût. 
Ezután Pálné Horváth Mária, a Cselekvô
Összefogással Celldömölkért Egyesület alel-
nöke egyenként mutatta be a polgármes-
terjelöltet illetve képviselôjelölteket a meg-
jelenteknek. Fehér László polgármesterjelölt-
rôl elmondta, hogy eddig két ciklusban töltöt-
te be a polgármesteri posztot, azóta az alvó
kisvárosból dinamikusan fejlôdô város lett.
Több civil szervezetben is szerepet vállalt. Fe-
hér László megköszönte a választópolgárok-
nak a neki leadott kopogtató cédulákat,
hangsúlyozta: a város érdekeit szolgáló célok
eléréséhez azonban nem elég az egyéni gyô-
zelem, fontos, hogy meglegyen a képviselôi
többsége. Az elkövetkezô négy évre ugyanis
több aláírt szerzôdés van, melyek között több

ún. nagyprojekt szerepel, mint például a
mintegy 600 millió forintos iskolafelújítási pá-
lyázat, a városközpont rehabilitációját szolgá-
ló félmilliárd forint értékû projekt, vagy a Vul-
kán Park Projekt, mely 2012-es elkészülte után
a remények szerint a turizmus fejlôdését fog-
ja szolgálni. Mivel tagja a Vas Megyei Közgyû-
lésnek és a Regionális Fejlesztési Tanácsnak
is, a támogatási tôke ezáltal biztosítottnak lát-
szik. Ezután bemutatkoztak a jelöltek. Az 1.
körzet képviselôjelöltje Benkôné Remport Lil-
la bölcsôdevezetô, aki megjegyezte: a közös-
ség által rá bízott feladatokat eddig is igye-
kezett megoldani, képviselô-testületbe jutá-
sa esetén is így fog cselekedni. Karádi Mihály
a 2. körzet jelöltje, a mentôállomás vezetô-
je, a Magyar Karitász tagja. Azt kívánja a cell-
dömölkieknek, hogy olyan képviselôi legye-
nek a városnak, akiknek nem a sárdobálás a
fontos, hanem a város fejlôdése. Fehér Lász-
ló indul a 3. körzetben, ahol a városközpont
rehabilitációján belül megoldásra vár többek
között a kilenc- és a tízemeletes épületek mö-
götti parkolók felújítása, átalakítása. Nagyné
Ferencz Myrtill a 4. körzet jelöltje – testület-
be jutása esetén a gyerekek, a családok éle-
tét szeretné élhetôbbé tenni. Budai Bernadett
az 5. körzet képviselôjelöltje, a kisvállalkozó-
kat képviseli. Átérzi a vállalkozók problémá-

ját, de szívesen segít minden hozzá forduló
emberen. A 6. körzetben Söptei Józsefné – aki
mind gazdasági téren, mind az önkormány-
zati munkában jelentôs tapasztalatokra tett
szert – arra buzdította a jelenlévôket, hogy ok-
tóber 3-án mindannyian menjenek el szavaz-
ni, hogy jelöltjeik végig tudják vinni városépí-
tô, városszépítô munkáikat. A 7. körzet jelölt-
je Erdélyi Antal nyugalmazott MÁV-tisztvise-
lô. Alsóság minden problémáját ismeri. Ígéri,
hogy bekerülése esetén mindhárom városrész:
Celldömölk, Alsóság és Izsákfa fejlesztéseit tá-
mogatni fogja. A 8. körzetben dr. Kovács Zol-
tán indul. Háziorvosként eddig is mindig
nyitva állt az ajtaja Alsóság lakói elôtt, kép-
viselôsége esetén egyéb problémáikkal is for-
dulhatnak hozzá az emberek.
Az est zárásaként a Kemenesaljai Mûvelôdé-
si Központban került bemutatásra a Soltis Szín-
ház elôadásában Vörösmarty Mihály: Csongor
és Tündéje.

»LOSONCZ ANDREA

Több ezer ajánlószelvény, támogató bizalom
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2010. szeptember 1-jén Fehér László pol-
gármester, Celldömölk Város Önkormány-
zata, Hortobágyi Cirill perjel, a Pannonhal-
mi Bencés Fôapátság képviseletében és
Varga Dezsô, a Szombathelyi Egyházme-
gye vagyonkezelôje írták alá azt a jegy-
zôkönyvet, amelynek értelmében a ben-
cések újra birtokba vették az egykori ko-
lostor épületét. 

Fehér László röviden ismertette az épület
történetét, majd a 2004-ben kezdôdött kár-
talanítási folyamatot, amelynek követ-
keztében ma új városházán fogadhatják az
ügyfeleket, illetve a több mint 260 éves
bencés kolostor visszakerülhetett eredeti
tulajdonosához. Hortobágyi Cirill megkö-
szönte a celldömölki önkormányzatnak,
hogy jó gazdája volt az épületnek, és hogy
miután kiderült, az épület visszakerül a
bencések tulajdonába, azután is fordítot-
tak rá pénzt, törôdést, energiát. Ennek az
épületnek továbbra is egyházi funkciót
szánnak, együttmûködés keretében hosszú
távú használatra átadják a Szombathelyi
Egyházmegyének. Ezáltal az épület szintén
közfunkciót tölt majd be, hiszen alapvetôen
hitéleti feladata lesz. Varga Dezsô, a
Szombathelyi Egyházmegye vagyonkeze-
lôje elmondta: köszönettel fogadják ezt a
felajánlást, úgy véli, itt és most mintasze-
rû együttmûködés alakult ki az önkormány-
zat és az egyház között. A továbbiakra néz-
ve szeretnék, ha a celldömölki lakosokkal,
a helyi egyházzal együtt találnának funk-
ciót az épületnek. 

»LA

Egy évvel Vetô István távozása után új lel-
késze van az Alsósági Evangélikus Gyüle-
kezetnek. Kerekes Csabát augusztus 28-án
ünnepi istentisztelet keretében iktatták be
hivatalába. 
Az istentisztelet igei szolgálatát Ittzés János,
a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyház-
kerület püspöke végezte, aki egy új szakasz
kezdetére hívta fel az Alsósági Evangélikus
Egyházközség híveinek figyelmét, és hang-
súlyozta: „Ne szóval és nyelvvel cselekedjünk,
hanem szeretettel és valóságosan.” Rostáné
Piri Magda esperes Isten lelkipásztori szol-
gálatról szóló igéjét olvasta fel, majd átad-
ta a lelkészi megbízólevelet Kerekes Csabá-
nak, mellyel gondjaira bízta az Alsósági Evan-
gélikus Gyülekezetet, és beiktatta lelkészi
szolgálatába. A jelenlevô lelkész és paptár-
sak egyenként megáldották az újonnan

beiktatott lelkészt, aki
ezt követôen igehir-
detés keretében szólt
híveihez. „Szándé-
kom, hogy sokakat
Jézushoz vezessek, hirdessem a megtérést
és a kegyelmet, a törvényt és az evangéliu-
mot. Álmodtam egy biblikus, Isten elôtt hó-
doló, szeretetben gazdag, szolgáló gyüleke-
zetet. Legyen közös álmunk, kedves alsósá-
giak!” – hangzott el Kerekes Csaba igehirde-
tésében. Az ünnepi istentisztelet végén
Fehér László polgármester és Söptei Józsefné
alpolgármester Celldömölk Város Önkor-
mányzatának nevében, valamint az egyház-
kerület vezetôje, a vasi egyházmegye
felügyelôje és paptársak köszöntötték a vá-
rosrész új lelkipásztorát. 

»REINER ANITA

Új lelkész Alsóságon

Hetényi László közismert ember Cell-
dömölkön. Sokan ismerik jó fotós-
ként, és a rendszerváltás óta a város
egyik keresztény szemléletû képvi-
selôjeként, a KDNP városi elnökeként.
Karitatív szervezetekben is kifejti
tevékenységét, emellett négy évig
bizottsági elnökként felelt a város szo-
ciális tevékenységéért.
» Mióta tagja a Kereszténydemokra-
ta Néppártnak?

– Húsz éve, a kezdetek óta vagyok tagja. Min-
dig is a keresztény értékrend szerint éltem és
tevékenykedtem, fontosnak tartottam, hogy
a szeretet, a békesség, a másokkal való törô-
dés a mindennapi tevékenységeimben is
megnyilvánuljon. Annak idején azért választot-
tam a KDNP-t, mert úgy véltem, ez a párt meg-
felel az értékszemléletemnek. 
» Idén tavasszal azonban mégis törés követke-
zett be…
– Ezt úgy mondanám, és szomorúan jegyzem
meg, nem én hagytam el a KDNP-t. Mindig is
a keresztény szemléletet tartottam fontosnak,
de sajnos kisvárosunk életébe is belefolyt a nagy-
politika: a Fidesz-KDNP közös jelölteket állított.
Bennünket, akik alapító tagjai vagyunk a KDNP-
nek, senki sem kérdezett meg, hogy kiket in-
dítanak jelöltként. Az elôzô négy évben sok min-
denben nem tudtunk egyet érteni a képviselô-
testület egyes tagjaival, az elsô években a szét-
húzás miatt nem haladt elôre a város. Úgy
éreztük, szükséges a városlakók többsége által
megválasztott polgármester támogatása. Nem
haragszunk senkire, de sajnáljuk, hogy vannak
olyanok, akik a nagypolitikát helyezik a kisvá-
ros érdekei elé. Azt még inkább, hogy állításuk

szerint a KDNP színeit is képviselik – bár nem tag-
jai a Celldömölkön mûködô alapszervezetnek.
Mi az ô gyûlölködô, sárdobáló, a másikat lealá-
zó stílusuktól elhatárolódunk. Ezért, hogy a ke-
resztény értékrend városunkban továbbra is kép-
viseltetve legyen, hoztuk létre a Keresztények
Celldömölkért Egyesületet. Jelszavunk: Szeretet-
szolgálat – Szolgáló szeretet. Azt hiszem, ez sok
mindent kifejez: azt, hogy nem a hatalomra tö-
rekszünk, hanem az alázatra, hogy jót tudjunk
tenni az emberekkel – ahogy eddig is. 
» Miben nyilvánul meg karitatív tevékenységük?
– Napi szinten osztunk kenyeret a Szent Bene-
dek iskola elôtt a Fincsi Pékség jóvoltából – akik-
nek segítségét, felajánlásaikat ezúton is köszön-
jük. Karácsonykor mintegy 100-150 rászoruló csa-
ládnak viszünk élelmiszer-ajándékcsomagot.
Egész éven át osztunk ruhaféléket, különösen a
tél beállta elôtt. A kórházban rendszeresen lá-
togatjuk a legelesettebbeket, lelki támaszt
nyújtva nekik.
» Miért csatlakoztak a Cselekvô Összefogással
Celldömölkért Egyesülethez?
– Ahhoz, hogy a keresztény értékrend is képvi-
seltetve legyen a majdani képviselô-testületben,
szükség van erre az összefogásra. Úgy érezzük,
hogy összefogással nagyobb eséllyel indíthatunk
jelöltet. Bízunk benne, hogy a város lakossága
is a tiszta, becsületes, egyetértésen alapuló po-
litikát választja majd. Épp ezért arra kérem a la-
kosságot, hogy szavazzanak az összefogásra,
melyben a keresztény szemléletet hárman
képviseljük: Karádi Mihály, a 2. számú válasz-
tókörzet jelöltje, a kompenzációs listán pedig Gyô-
ri Elemér, az alsósági evangélikus gyülekezet
gondnoka, valamint jómagam, Hetényi László.

»LA

A szeretet szolgálatában

Átadták
a kulcsot
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Az elmúlt nyolc év során számos beruházást
hajtott végre a város önkormányzata. Folya-
matosan épült, szépült a város. Látják ezt az
itt lakók, de nem hagyják szó nélkül a ritkáb-
ban idelátogatók sem. A városépítésnek te-
vékeny részese volt Söptei Józsefné
alpolgármesterasszony, akit arról kérdeztünk,
gazdasági szakemberként milyennek talál-
ja az önkormányzati tevékenységet:
– Gazdasági társaság vezetôjeként nyolc éve
csöppentem bele az addig számomra teljesen
ismeretlen önkormányzati munkába. Kívülrôl
minden nehézkesnek, lassúnak, állóvízszerû-
nek tûnt. Nyolc év óta, amióta magam is te-
vékeny részese vagyok ennek a munkának,
látom, hogy vannak rendeletek, amelyek
beszabályozzák az önkormányzati létet. 
» Az elmúlt idôszakban felpörögtek az ese-
mények, az alvó városból dinamikusan fejlô-
dô kisvárossá váltunk...
– Valóban nagy feladatok elôtt állt az elmúlt
nyolc évben a képviselô-testület, de úgy vé-
lem, ezek nagy részével megbirkóztunk. Kü-
lönösen nagy feladat hárult a mûszaki  és a
pénzügyi osztáyra, melyeknek dolgozói lét-
számbôvítés nélkül látták el az elôzô évekhez
képest többszörösére bôvült feladatokat.
Ugyanez mondható el a városfejlesztési és a
pénzügyi bizottság vezetôire, külsôs és bel-
sôs tagjaira egyaránt. Ennek köszönhetô,
hogy valamennyi pályázatunk sikeresen zá-
rult, és közbeszerzési eljárásaink nyomán a ki-
vitelezôk is kiválasztásra kerültek. Igaz, vol-
tak késedelmek, de amikor a képviselôk több-
sége belátta, hogy a megválasztott  polgár-
mestert programjában támogatni kell,
felgyorsult a munka, noha az egyéves késést
nehéz volt behozni. Ha nincs az egyéves ké-
sés, már több mint egy éve beköltözhettünk
volna az új városházára, felújítottuk volna az
iskolát, szépülne a városközpont. 
» Az említetteken kívül milyen fejlesztések
elôtt áll az önkormányzat?
– Örömmel adhatok számot róla, hogy hama-
rosan megújulhat a Vörösmarty úti óvoda, il-
letve hogy stabilizálódhat a szakközépiskola
sorsa, hiszen tanmûhely építésére nyertünk
egy jelentôsebb támogatást, amelynek kö-
szönhetôen egy 1300 m2-es nagyságú tanmû-
hely épülhet. Ha a fenti feladatokat na-
gyobb odaadással végeztük volna, egy kissé
elôrébb lennénk. Most sem vagyunk elkésve
azonban, hiszen eljutottunk odáig, hogy
nemcsak a támogatási szerzôdéseink vannak
aláírva, hanem rendelkezünk mindazzal a fi-
nanszírozási lehetôséggel, amely ezeknek a
pályázatoknak akadálytalan lebonyolítását és
megvalósítását biztosítja. Innentôl kezdve a
jövendô képviselô-testületnek minden önrész

és minden kiegészítô összeg, ami a támoga-
táson felül szükséges az iskola, a városközpont,
a Vulkán Park, az óvoda és a kisebb pályáza-
tok esetén is, egyaránt biztosítottak. Nemcsak
a pályázati források állnak rendelkezésre
azonban, hanem az intézmények mûködési
feltételei is. Persze sok minden függ a jövô
évi költségvetéstôl, de úgy gondolom, csak
jobb lehet, mint az eddigiek, hiszen a jelen-
legi kormány azt ígérte, hogy jobban a zse-
bébe nyúl, hogy az oktatás és az egészség-
ügyi feladatellátás maradéktalanul ellátásra
kerüljenek. És ha ez megoldódik, úgy vélem,
mindegy, milyen színû lesz az új városveze-
tés, csökkenthetô a költségvetési hiány.
» A civil életben is jelentôs szerepet tölt be…
– Hét éve vagyok tagja az Együtt Celldömölk
Városért Egyesületnek. Érdekes, hogy nem is
az önkormányzati munka, hanem épp ez, az
egyesületi tevékenységi forma volt, ami
közelebb vitt Celldömölk lakosságához. Ezt a
tevékenységet természetesen nem magam
végzem, az egyesületnek 60 tagja van, egy-
re többen érzik úgy, hogy szívesen segítené-
nek másokon. Számos olyan dolog van,
amit az egyesület tagjai rendszeresen végez-
nek: ilyen a temetôk takarítása, a templomok
környékének rendben tartása, karácsony
elôtt ajándékcsomagok kiosztása a rászorul-
tak számára. De voltak nagyrendezvényeink,
mint amilyen a jótékonysági koncert, Mága
Zoltán vendégszereplésével, melyet hagyo-
mányteremtô szándékkal hívtunk életre a kór-
ház támogatása érdekében. Bízom abban,
hogy egyre több ember segít a másikon, és
ôk is azt tapasztalják, hogy nincs is annál jobb
érzés, mint másokon segíteni. És nincs annál
nagyobb öröm,  ha azt látjuk, hogy valakinek
az arca felderül, megjelenik rajta egy felsza-
badult mosoly. 
» Mit tart az elmúlt idôszak legnagyobb si-
kerének?
– Nagyon örülök annak, hogy olyan formá-
ban sikerült elkészülnie a városközpont kö-
zepén a szökôkútnak, amely a város történe-
tét élôképszerûen jeleníti meg. Legalább
ennyire örülök annak, hogy megoldódik a
szakközépiskola problémája, a tanmûhely. Ez
nagy segítség azoknak a 14 éves korú gye-
rekeknek, akik eddig csak azért nem válasz-
tották a helyi szakképzô intézményt, mert bi-
zonytalan volt a gyakorlati képzés. Realitá-
sa lett annak, hogy a sütôipari képzés,
amely egyben munkahelyteremtése is volt
az elmúlt nyolc évnek, olyan képzett szakem-
bereket kaphat ezáltal, ami akár a Wewalka
Kft. továbbfejlôdését is eredményezheti, és
még további munkahelyeket teremthet vá-
rosunkban. Egy nagy összefogás eredménye

ez a hosszú idôkig bizonytalan kimenetelû pá-
lyázat, mely végül is beért, hiszen mûszaki,
pályázatkészítôi, helyi és országgyûlési po-
litikusi összefogásnak köszönhetôen elnyertük
ezt a 340 millió forintos pályázati beruházást.
Ez egy 90%-os támogatottságú, az önerôt pe-
dig a vállalatok, vállalkozások által befizetett
szakmunkásképzô alap fogja biztosítani. 
» Beszélhetünk-e csalódásokról, kudarcokról?
– Természetesen minden munkavégzésben
vannak kudarcok. Sajnálom, hogy a járóbeteg-
ellátásra kiírt pályázatban városunk betegfor-
galma alapján nem fért be, ezért pályázatot
sem tudtunk beadni. Legnagyobb csalódás
azonban inkább mint civil szervezetben tevé-
kenykedôt ért: nagyon rosszul éltem meg,
hogy egy másik civil szervezetet, amely az el-
múlt két évben sikeres háromnapos egészség-
ügyi rendezvényt, az elmúlt karácsonyt
megelôzô adventi készülôdést rendezett, ki-
tartó munkájukért – koholt vádak alapján -  fel-
jelentették. Ez az elmúlt évek legnagyobb csa-
lódása volt számomra. 
» Milyen tervei vannak a jövôre vonatkozóan?
– Véletlen egybeesés talán, hogy az álmo-
mat néhány hete, az alsósági lelkész beik-
tatásakor Ittzés János, a Nyugati Evangélikus
Egyházkerület püspöke fogalmazta meg:
egyszer megérni azt, hogy az emberek
nem a szavaknak, hanem a tetteknek hisz-
nek. Annak, aki itt él a városban, látnia kell,
hogy ki mit tett le a közösség asztalára. Vá-
gyam még az is, hogy egyszer olyan közös-
ségben élhessenek az itt lakók, hogy béke,
szeretet lengje ôket körül.

»LA

„Nincs is annál jobb, mint másokon segíteni”
»BESZÉLGETÉS SÖPTEI JÓZSEFNÉ ALPOLGÁRMESTERREL ÖNKORMÁNYZATISÁGRÓL, CIVILSÉGRÔL, SIKEREKRÔL, KUDARCOKRÓL
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Augusztus 26-án a Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központ és Könyvtár adott otthont a
„A kompetencia alapú nevelés és oktatás
elterjesztése Celldömölkön„ címû projekt-
záró rendezvénynek. Hamar eltelt egy év.
Tavaly augusztus 31-én volt a projektindí-
tó nap, s majdnem pontosan egy évre rá
már a pályázat sikeres befejezésérôl, ered-
ményeirôl és tapasztalatairól számolhattak
be a projekt sikerességéért felelôs pedagó-
gusok, szakmai vezetôk és a projektme-
nedzsment tagjai. A rendezvény elôtt
Fehér László, Celldömölk Város polgár-
mestere értékelte a projektet és méltatta
a pályázatban résztvevô valamennyi peda-
gógus lelkiismeretes és szakszerû munká-
ját. A nagyteremben a Városi Általános Is-
kola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat,
a Mûszaki Szakközép- és Szakiskola vala-
mint a Városi Óvoda pedagógusai foglaltak
helyet. Burján Szabolcs projektmenedzser
köszöntötte a megjelenteket és köszöne-

tet mondott a projekt sikeres lebonyolítá-
sáért minden résztvevônek. Hangsúlyozta,
hogy a város életében az egyik legnagyobb
pedagógiai jellegû pályázat mind szakmai-
lag, mind pedig infrastrukturális téren
nagy elôrelépést jelentett a közoktatási in-
tézmények számára. A pedagógusok részé-
re az új tartalmi elemekkel bôvült szakmai
munka mellett a legnagyobb kihívást a
számtalan továbbképzés jelentette, melyek-
ben felkészítették ôket a megújuló, állan-

dóan tartalmi változásban lévô oktatási fo-
lyamatok szakszerû elemeinek elsajátítá-
sára és a diákok számára történô hatékony
átadására. A projektmenedzser köszöntô-
je után a szakmai vezetôk számoltak be az
egyes telephelyeken elvégzett feladatok-
ról. Somogyi Dezsôné a Városi Óvoda,
Kondics Erika, Lôkkösné Varga Alíz, Németh
Lászlóné, Horváth Csabáné a Városi Álta-
lános Iskola és EPSZ és Szomju Tamás a Mû-
szaki Szakközép- és Szakiskola részérôl a
projekt legizgalmasabb és legélménydú-
sabb elemeit elevenítették fel. A projekt-
záró rendezvényen részt vettek a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Pedagógiai Szolgál-
tató Központ munkatársai is, akik a projekt
végrehajtása során nagy segítségére vol-
tak a pedagógusoknak. A pályázat közpon-
ti része ugyan lezárult, de a tartalmi meg-
valósítást még öt évig biztosítani kell az in-
tézményeknek.

»TAKÁCS M. TÜNDE

2010. augusztus 30-án, hétfôn délután 5
órakor tartották a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskola tanévnyitóját. A rendkívül
rossz idôjárás miatt a tornateremben ke-
rült sor az ünnepélyre. 30 kis elsôs sora-
kozott fel a tanító nénik mellett, akik izga-
lommal és lelkesen várják az új tanévet.
A családokat Nagy Péter plébános köszön-
tötte, és felhívta a gyermekek figyelmét,
hogy legyenek büszkék a város és iskolá-
juk bencés múltjára. Tartsák emlékezetük-
ben Szent Benedek jelmondatát: „Imádkoz-
zál és dolgozzál!” és próbáljanak eszerint
gondolkodni a tanév során. Péter atya után
Czupor Attila igazgató szólt néhány mon-
datban a diákokhoz és szüleikhez. Az elsô
osztályosok kedves versei tették színessé
az ünnepséget. Az új elsô osztály tanítója
Thalabérné Pócza Lívia, napközis nevelô-
je Szeléné Iván Henrietta lesz.

A Városi Általános Iskola és Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálat szeptember 1-jén
tartotta tanévnyitó ünnepségét, amely
egyben az iskolakezdés elsô napja is volt
a nebulók számára. Amíg a felsôsök
nyári élményeiket osztották meg társaik-
kal, addig a legkisebbek kíváncsian és iz-
gatottan lépték át az iskola kapuját a ta-
nítás elsô napján. 
A tanévnyitón elsôként Fehér László pol-
gármester köszöntötte a diákokat, szülô-
ket, pedagógusokat, akiknek jó munkát, sok
sikert kívánt a 2010/2011-es tanévhez. Be-
szédében elmondta, hogy az idei tanév ki-
csit más lesz, mint az elôzôek, mivel a si-
keres pályázatnak köszönhetôen ebben az

évben kezdôdik el az iskolafelújítás és -fej-
lesztés Celldömölkön. Bár a rekonstrukciós
munkálatok végéig a tanulóknak türelem-
mel kell lenniük, de cserébe egy szép és
új iskolát kapnak, ahol jobb körülmények
között, modern eszközökkel tanulhatnak.
Az infrastrukturális fejlesztések ismerteté-
se után Fehér László a Tanulói Laptop Prog-
ram részleteire is kitért, amelynek kereté-
ben mintegy 50 millió forint értékû, a ta-
nulást-tanítást segítô infokommunikációs
eszközt kapott az iskola, ami további se-
gítséget nyújt a korszerû oktatáshoz.
A tanulókat, külön kiemelve az elsôsöket,
hozzátartozóikat Danka Adél iskolaigazga-
tó is köszöntötte. Köszöntôjében felhívta

a figyelmet a gyere-
kekkel való foglalkozás
fontosságára, mert lé-
nyeges, hogy érezzék,
odafigyelnek rájuk, ér-
deklôdnek irántuk. 
A szülôket arra kérte,
hogy továbbra is az
iskolával együttmû-
ködve segítsék gyer-
mekeiket a fejlôdés-
ben. A 2010/2011-es
tanévben a Városi Ál-
talános Iskola 32 tanu-
lócsoporttal és 14 nap-
közis csoporttal kezdi
meg a nevelôi munkát.

»VAJDA ZSUZSA

A kompetencia alapú oktatás zárórendezvénye

Elsô nap az iskolában Tanévnyitó 
a Szent Benedek
iskolában
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Három amatôr költô várta interaktív felol-
vasóestre a közönséget augusztus 24-én a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtárba. Szabó Csongor Péter, Pesti
Ádám László, és Szilágyi Gábor ily módon
kívánták megismertetni verseiket az érdek-
lôdôkkel.

Mindhárom fiatal kamaszkorában kezdett el
versírással foglalkozni, érzelmeiket próbálták
szavakba önteni. Csongor is, Ádám is
kezdetben Petôfi stílusát igyekezett magára

ölteni, késôbb alakult ki saját stílusuk.
Csongor elárulta, hogy érdekli a meditáció,
az ezoterikus dolgok, ezek és a szerelem adja
az ihletet. Ádám olvasmányélményeit
dolgozza fel verseiben, Gábor pedig
feszültséglevezetésnek használja a versírást.
Az elsô, közönség elôtti bemutatkozás po-
zitív fogadtatásán felbuzdulva további sze-
repléseket terveznek az ifjú verselôk. Emel-
lett terveik közt szerepel egy közös, mind-
hármuk verseit tartalmazó kötet kiadása is.

»REINER ANITA

Szeptember 10–12. CELLI BÚCSÚ RENDEZVÉNYEI

Szeptember 10. (péntek), 18.00 óra – Kis vallás-
történet – szentkép- és kegyérem kiállítás
megnyitója a Magyar Éremgyûjtôk Egyesüle-
te Celldömölki Csoportjának gyûjteményébôl.
A kiállítást megnyitja:  dr. Koltay Jenô esperes
plébános. Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központ és Könyvtár galériája. 

Szeptember 11–12-én vidámpark, szeptember
12-én kirakodóvásár. Helyszín: Celldömölk vá-
ros központja.

Szeptember 12. (vasárnap), 19.00 óra – Az Apos-
tol együttes koncertje. Helyszín: a Kemenesal-
jai Mûvelôdési Központ és Könyvtár színház-
terme. Belépôjegy: 1.000 Ft.

Szeptember 17. (péntek), 18.00 óra – Trianon
témájú film vetítése. Helyszín: a Kemenesal-
jai Mûvelôdési Központ és Könyvtár színház-
terme.

Szeptember 18. (szombat), 14.30 óra – Városi
megemlékezés a Trianoni Kereszt állításának
évfordulóján. Helyszín: Ság hegy.

Szeptember 19. (vasárnap), 10.00 óra – Éremgyûj-
tôk Országos Cserenapja. Helyszín: a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ elôcsarnoka és
galériája.

Szeptember 24–25. (péntek–szombat) – I. Nem-
zetközi Bábfesztivál – Celldömölk – 30 éves
a Tücsök bábcsoport.

Szeptember 24. (péntek) 10.00 óra – Ünnepélyes
megnyitó. Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központ Színházterme. 10.00–19.00 óra –
Egész nap bábszínház – elôadások kicsiknek és
nagyoknak. 18.00 óra – Jubileumi kiállítás a cell-
dömölki bábozás történetérôl. Helyszín: a Ke-
menesaljai Mûvelôdési Központ galériája.

Szeptember 25. (szombat) 10.00 óra – Báb-ját-
szóház. Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelôdé-
si Központ galériája. 15.00–18.00 óra – Szü-
reti felvonulás és mûsor a bábok és bábosok
közremûködésével.

Szeptember  23–24–25. (csütörtök-péntek-szom-
bat) – A SÁGHEGYI SZÜRETI NAPOK RENDEZ-
VÉNYEI. Szeptember 23. (csütörtök) 18.00 óra
– Jó bornak is kell a cégér – barangolás a ba-
zalt borok világában címû elôadás, idegenve-
zetô: Dénes Tibor hegybirtokos. Borkóstoló
hozzá való falatokkal… – Házigazda: a Ság-
Kissomlyó-Hegyi Borút Egyesület. Helyszín: a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyv-
tár elôcsarnoka.

Szeptember 24. (péntek) – 10.00 órától láto-
gatható a Magyar borvidékek borcímkéken
címû kiállítás – válogatás helyi gyûjtôk anya-
gából. Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár elôcsarnoka. 19.30 óra
– PÁL UTCAI FIÚK koncert. Helyszín: a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
elôtti tér.

Szeptember 25. (szombat), 14.00 óra – Szüreti
kirakodóvásár. Helyszín: a Kemenesaljai Mû-
velôdési Központ és Könyvtár elôtti tér. 15.00
óra – Szüreti felvonulás a Hegyi utca-Sági ut-
ca – Dr.Géfin tér útvonalon. 17.00 óra – Szü-
reti mûsor külföldi és hazai vendégmûvészek,
valamint helyi csoportok közremûködésével.
20.00–22.00 óra – A Major zenekar koncert-
je. 21.00 óra – Tûzijáték.

» PROGRAMAJÁNLÓ Amatôr költôk bemutatkozása

A GYERMEKSZÍNHÁZ-BÉRLET ELÔADÁSAI A 2010/11-ES ÉVADBAN

• 2010. október 15., 10.00 és 14.00 óra
TERSÁNSZKY JÓZSI JENÔ–BOR VIKTOR–CSÍK CSABA: MISI MÓKUS KALANDJAI me-
se-musical a Szabad Ötletek Színháza elôadásában.

• 2010. november 19., 10.00 és 14.00 óra
AZ EZEREGY ÉJSZAKA CSODÁI – a Maszk Bábszínház zenés bábelôadása.

• 2011. január 16., 10.00 és 14.00 óra FEHÉRLÓFIA – mesejáték az íjfeszítô népek mon-
dái alapján. Írta és rendezte: Somogyi István. A Soltis Lajos színház elôadása.

• 2010. február 18., 10.00 és 14.00 óra – Az ALMA EGYÜTTES gyermekkoncertje.

• 2010. március 4., 10.00 és 14.00 óra – A CSIZMÁS KANDÚR – zenés mesejáték a
Grimm testvérek meséje nyomán a Nektár Színház elôadásában.

Az Élek és szeretek címû világhírû, a
Coerner Film által forgalmazott spanyol fil-
met mutatja be a Cselekvô Összefogással
Celldömölkért Egyesület szeptember 18-i
rendezvényen. A vetítés kezdete 15.30 óra.

Nem mindennapi, csodálatosan érzékeny
spanyol szerelmi történet. A nô szociális
munkás, a férfi most szerzett diplomát és
Down-kóros. A 34 éves Daniel egy segély-
szervezetnél kezd el dolgozni. Itt ismerke-
dik meg Laurával, a közvetlen és kedves
nôvel. A férfi azonnal beleszeret, de milyen
esélye lehet vonzalma beteljesedésének?
Egyre több idôt töltenek együtt, kapcsola-
tuk barátsággá mélyül, és Laura olyan
ôszinteséget, tiszta érzelmeket és megbe-
csülést kap, amit addig talán soha senki-
tôl. Ám a férfit félti családja a csalódástól.
A Sundance Filmfesztiválon a zsûri nagydí-
jára jelölt film hatalmas adag érzékenység-
gel és humorral, de legfôképp oldott ter-
mészetességgel mutatja be a Down-
kórosok világát. A kapcsolat történetének
egyik színhelye a Down-kórosok intézeté-
ben zajló táncmûhely, mely élénken tük-

rözi a lélek mélyén élô vágyat a szépség
megélése iránt, az egységesítô látszat
mögött rejtôzô tehetséget és a szerelem
keltette tomboló érzelmeket. Minden mes-
terkéltség nélkül, lecsupaszítva, egyszerûen. 
Yo, también – színes, spanyol dráma. 2009.
Rendezte: Álvaro Pastor, Antonio Naharro.
Szereplôk: Pablo Pineda (Daniel), Lola Duenas
(Laura), Isabel García Lorca (M Ángeles),
Antonio Naharro (Santi), Joaquín Perles
(Pepe). 103 perc. Forgalmazó: Corner Film.

Egy Down-kóros fiú szerelme

UK_2010_17  10/9/7  12:11 PM  Page 9



Ú j  K e m e n e s a l j a   »   2 0 1 0 .  0 9 .  1 0 .

10

M Ú L T B A  N É Z Ô «  

ELÔZMÉNYEK
A kereszt helyének kiválasztása látszólag ne-
hezen magyarázható: ahol áll és felépült, ott
mûködô bánya van és 4-500 bányász dolgo-
zik még évtizedekig. A folyamatos üzem miatt
ott közlekedni veszélyes és nem engedélye-
zett. A kereszt azonban ott áll a tetôn, építé-
sekor a hegy oldalában. Innen induljunk el.
A Kisalföld nyugati peremén, Kemenesalja sze-
líd lankái közül kiemelkedô magányos Ság
hegy tanúhegyként ismert, mert jól szemlél-
teti a földtörténeti korok változásait. A vulkán
ereje által magasra emelt láva megszilárdul-
va a hegy felsô harmadát alkotta és mint ki-
tûnô építôanyagra szemet vetett a 20. század
embere. Iparszerûen 1911-tôl kezdik letermel-
ni, széthordani. Hiába a fellépés, tiltakozás és
küzdelem: a korabeli természetvédôk – élü-
kön Herczeg Ferenc íróval – a Badacsonyt meg
tudták menteni, a hozzá nagyon hasonló Sá-
got nem, és így áldozata lett az emberi kap-
zsiságnak. A Ság hegy pusztulása szimbólum-
ként kapcsolódik össze az országcsonkítással:
bizonyára ezért erôsebb itt az emlékezésre va-
ló hajlandóság és motiváció egy emlékezte-
tô mû felállítására, amely végül egy folyamat
eredményeként valósul meg.
A kereszt elôéletében két személynek jut fon-
tos szerep. Az egyik Jánossy Gábor, Vas me-
gye és Szombathely megyei jogú város kul-
túregyletének igazgatója. Két ciklusban
(1925–35) Kemenesalja országgyûlési képvi-
selôje volt. Politikusként az erôs nemzeti
egység megteremtését kívánta szolgálni,
minden szabadságot korlátozó intézménynek
és intézkedésnek ellensége volt. Mint keme-
nesaljai birtokos, közelrôl szemlélhette a
hegy pusztulását, ezért nem lehet véletlen az
általa vezetett egyletnek a mohácsi vész
400 éves évfordulóján, 1926. augusztus 29-én
a Ság hegyen tartott megemlékezése. Több
mint tízezer ember gyûlt össze a megyébôl és
a szomszédos megyékbôl. Az elhangzott be-
szédeken érzôdik Trianon közelsége. Jánossy
Gábor Fohászkodás címû rövid beszédében utal
történelmi múltunk gyászos eseményeire és
így folytatja: „Ság-hegy, Te zordon, Te néma,
Te fenséges Bazalt-templom, aki tanúja vol-
tál e hôsi nemzet megcsúfoltatásának Trianon-
ban... Te lásd meg ezen mi tisztességtételün-
ket és légy örökké álló tanúja és bizonysága
e mi mai gyász-ünneplésünknek, a bánatos
magyar lélek kesergéseinek és egyúttal a ma-
gyar becsület és igazság mellett való hitval-
lásunknak és tanúságtételünknek – Ámen!”
A rendezvényt tekinthetjük az országcsonkí-
tás elleni tiltakozásnak és egy emlékmû épí-
téséhez vezetô út kezdetének, felvezetésnek.
A másik személy Szakály Dezsô alsósági
evangélikus tanító, általában hagyományápo-
lóként ismert, költészetérôl kevesebbet tud-
nak. Hazafias, az adott kor szellemiségét tük-

rözô háromszólamú szavalókórusra írt verseit
országosan ismerték, sikerrel használták ün-
nepségeken.
Részlet Kalma Pál budapesti evangélikus
tanítógyûlésen tartott elôadásából: „Hallottam
már sok beszédet és olvastam sok írást a ma-
gyar igazságról, de egyik sem volt rám olyan
hatással, mint amikor egy szép orgonavirág
illatos májusi vasárnapon végignéztem az ôr-
ségváltást az Országzászlónál. Felejthetetlen
élmény marad számomra, amikor az ôrség-
váltás alatt a Protestáns Árvaház 80 tagú sza-
valókórusa Szakály Dezsô alsósági igazgató-
tanító Magyar Akarat címû irredenta versét ad-
ta elô precíz betanulásban...”
Szakály Dezsônek volt saját kórusa, amellyel
gyakran szerepeltek különbözô ünnepsége-
ken. Felfogása szerint a szavalókórusok a ha-
zafias nevelés fontos eszközei, „...melyek di-
csérik Istent, tanulják és tanítják szeretni a ha-
zát és embertársainkat, szolgálják a nemzet
egységének történelmi ügyét." Költészetével
a nemzeti érzés ébrentartását szolgálta, ami-
kor a keresztépítés ügye elôkerült, akkor lel-
kes támogatója.
A két említett személy szerepe kevésbé is-
mert, a közvélemény Királyfalvy Gusztáv al-
sósági születésû, de a fôvárosban élô evan-
gélikus tanító, mint kezdeményezô szerepét
ismeri. Rá vonatkozó alapdokumentummal
nem találkoztam, de jelentôs szervezô mun-
kát végzett pártoló tagok megnyerésével.

A TERV MEGVALÓSUL

1933-tól elôtérbe kerül az emlékmû építése,
az ügyek intézését egy bizottság végzi, amely-
nek nem tudjuk, hogy pontosan kik voltak a
tagjai. A kezdeményezésnek már a tervezés
idôszakában nagy visszhangja van. Ez össze-
függésben van a monumentális építmény vár-
ható költségeivel, mert induláskor nyilvánva-
ló lett, hogy az emlékmûvet Kemenesalja né-
pe közadakozásból kívánja felépíteni.

Jöttek is az adományok az ország különbözô
részeirôl, de fôként Kemenesaljáról. Volt,
aki pénzt küldött, a különbözô iparosok és ke-
reskedôk öltönyt, csizmát, cipôt, egész vagy
félsertést, egy-egy sonkát ajándékoztak,
amit árveréseken vagy tombolán értékesítet-
tek. Közadakozásból így épült fel a kereszt, a
bazaltbánya „gazdag” adományával kiegészül-
ve. Mit jelent a gazdag adomány kifejezés?
Építôanyagot, pénzt vagy mindkettôt? Rész-
letekrôl nem esik szó, mindig a közadakozást
hangsúlyozzák. Az építkezés hivatalos útra te-
relése azt bizonyítja, hogy 1934 nyarán
együtt van a szükséges pénz és megrende-
lik a Trianon Emlékkereszt tervét. Valószínû,
hogy újabb kiadás merülhetett fel, mivel szep-
tember 8-án a celli sportpályán tombolával
egybekötött mûsort adtak elô, melyen fellé-
pett Szakály Dezsô 200 fôs szavalókórusa is.
Egy elôkerült nyugta szerint e napon 15.90
pengôt vett át az eladott tombolajegyek árá-
nak fejében a Trianon Kereszt Alap javára az
egyik árusítótól.
A kereszt megépítéséhez engedélyre volt szük-
ség. A szervezôk kérelmet nyújtanak be a já-
rás fôszolgabírájához, amelyben azt kérik, hogy
a „Sághegyen egy hazafias és közérdekû célt
szolgáló emlékmû, a Trianoni Kereszt felépí-
tését” a hatóság engedélyezze. Kérelmükben
kijelentik, hogy az építési költségeket a cell-
dömölki járás közönségének adományából
gyûjtötték össze. Az emlékmû tervezôje
Halászy Jenô fôvárosi építômérnök, kivitele-
zô vállalkozója Zsolnay Mihály Sárvárról. A ke-
reszt – mûszaki leírása szerint – 5x5 méteres
alapterületen épülô oszlopszerû mû, melybe
egy vasbetonból összeállított kereszt kerül
beágyazásra. A beadvány dátuma: 1934. jú-
lius 24. Aláírásként nem nevek, hanem a „Tria-
noni Kereszt Építô Bizottság” szerepel.
A fôszolgabíró augusztus 8-ra helyszíni eljárást
rendel el. A hatóságot Gerlits Elek járási
fôszolgabíró, Becker Alajos fômérnök a kir.
Államépítészeti Hivataltól, Bíró Kálmán,
Alsóság nagyközség jegyzôje és Szabó Imre
bíró képviseli. A kérelmezô bizottság részérôl
Serényi Károly ny. hajóskapitány, dr. Remport
Elek fôgimnáziumi tanár (Fasor) vett részt az
eljáráson. Mint érintett fél jelen volt Lázár Jenô
mérnök, bányatulajdonos is.
A bizottság megállapította, hogy a becsatolt
terv szerint az 1. sz. bánya területén kb. 8,5
méter magasságú bazaltszikla tetején épül fel
az emlékmû, melynek alapját robbantással
alakították ki. Becker Alajos hangsúlyozza, hogy
nagy gondot kell fordítani az építkezéskor arra,
hogy a bányában a robbantásokkor keletkezô
detonáció az altalajt és keresztet ne ingassa
meg. Lázár Jenô, mint bányatulajdonos
kijelenti, hogy az emlékmû felállítása ellen
nem emel kifogást. Hasonló nyilatkozatot tesz
a nagyközség két vezetôje is.

A Ság hegyi Trianoni Kereszt története

»FOLYTATJUK
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Mivel töltötte a nyarat?Megkérdeztük
» válaszoltak

Nyár elején végeztem az
egyetemen, így elôször is a
sok tanulás fáradalmait pi-
hentem ki. Ezen kívül termé-
szetesen a munkahelykere-
sést is elkezdtem már, és fo-
lyamatosan keresgélek. Mi-
vel a szabadidômet általában
lovaglással töltöm, a nyáron
sem maradhatott ki ez a hob-
bi az elfoglaltságaim közül.
Igazi hosszabb nyaralásra az
idén nem került sor, csak egy-
két napot töltöttünk el a Bala-
ton mellett. A nyár persze
nem múlhat el szórakozás nél-
kül, így a vizsgák után jó volt
néhány buliban is részt venni.

A férjem nagyon sokat dolgo-
zik, így elég nehezen tudtunk
volna összeegyeztetni nyara-
lásra alkalmas szabadidôt.
Emellett három gyerekkel sem
könnyû elindulni hosszabb út-
ra vagy nagyobb nyaralásra, és
a legkisebb még nagyon kicsi
is ehhez, így inkább csak né-
hány napos kirándulásokat ter-
veztünk be. Voltunk például
Gyôrben fesztiválon, és az ál-
latkertben, valamint a Balato-
non tettünk egy-két napos lá-
togatást. A Vulkán fürdôbe is
elég gyakran kijártunk a nyár
folyamán, és sokat sétáltunk a
gyerekekkel. 

Az eddigi években általában
mindig vállaltam valamilyen
nyári munkát, de az idén ez saj-
nos nem jött össze. Annyi elô-
nye viszont volt, hogy így
legalább el tudtam menni nya-
ralni. Két hetet töltöttem Nyír-
egyházán a nagybátyámnál.
Azonkívül inkább csak otthon
voltam, segítettem a házimun-
kákban, kipihentem az elôzô
tanév fáradalmait, és készültem
a következôre, amit új iskolá-
ban kezdtem meg. Azért a
nyárból természetesen a vízpart
sem maradhatott ki, így a Ba-
laton mellett is eltöltöttem né-
hány napot.

Nagyrészt munkával töltöttem
az elmúlt nyarat. Általában
minden évben szoktam idôt
szakítani egy kis nyaralásra,
kikapcsolódásra, idén azonban
nem egészen így alakult. Egy-
részt a munkahelyi elfoglaltsá-
gom, másrészt az anyagi hely-
zetem sem igazán engedte,
hogy hosszabb nyaralást tervez-
zek. Így a nyár folyamán csak
két-három napokra vettem ki
szabadságot, és mindössze két-
szer voltam a Balatonon egy-
egy hétvégére. Idén megfele-
lô idôt is nehezen lehetett ki-
fogni, mert elég szélsôséges
volt az idôjárás.

»fotó: vajda zsuzsa»kérdez: reiner anita

Törôcsik 
Rita

Szabóné
Porkoláb Zita

Kovács 
Evelin

Józsa 
Róbert

SZEPTEMBERI AJÁNLÓ
ÚJRA INDULNAK EGYÉNI ÉS KISCSOPORTOS ÚSZÓTANFOLYAMAINK.

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ
Celldömölk, Sport u. 8. • 95/525-070 • www.vulkanfurdo.hu

24-én pénteken EGÉSZSÉGNAP
✓ 16.00-tól fürdôvendégeknek térítésmentes
szûrôvizsgálatokkal

✓ EGÉSZ NAP WELLNESS SZOLGÁLTATÁSOK FÉLÁRON:
• szauna (egésznapos), sódézsa, sókamra, kádfürdôk, 

aroma- és fényterápia, infraszauna.

26-án vasárnap 15.00-kor
Bazsika József képzômûvész
ÉLETMÛ KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA.

TOVÁBBRA is:
✓ helyben (beutaló nélkül) kiíratható TB-támogatott

FÜRDÔGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK; fitt-ball, step aerobic,
zenés vízi torna.

CELLDÖMÖLKÖN, 2 új helyszínen! 
Katalin Sörözô kerthelyiségében (Kassa u. 1., a liget mellett):
szeptember 17-én, pénteken 09.30–11.30 óráig; szeptember 20-
án, hétfôn 15.00–17.00 óráig; szeptember 21-én, kedden 07.00–09.00
óráig. Pótoltás: szeptember 27-én, hétfôn 15.00–17.00 óráig.
Miki&Miki kocsma udvarán (Vörösmarty u. 2/a.): szeptember 17-én,
pénteken 15.00–17.00 óráig; szeptember 20-án, hétfôn 07.00–08.30
óráig; szeptember 22-én, szerdán 15.00–17.00 óráig. Pótoltás:
szeptember 27-én, hétfôn 07.00–09.00 óráig.
ALSÓSÁGON a Tûzoltószertárnál: szeptember 16-án, csütörtökön
15.00–16.30 óráig; szept. 17-én, pénteken 08.00–09.30  óráig és
15.00–16.30 óráig. Pótoltás: szeptember 28-án, kedden
08.00–09.00 óráig és 15.00–16.00 óráig. Az oltást végzô
állatorvos: dr Baráth Tamás (tel.: 30/927-1266).
Bányatelepen: (a Nyári Kocsma udvari bejáratánál, a Hegyi utca-
Bem József utca sarkán): szeptember 16-án, csütörtökön
15.00–17.00  óráig; szeptember 17-én, pénteken 07.00–09.00 óráig;
szeptember 21-én, kedden 15.00–17.00 óráig. Pótoltás: szeptember
24-én, pénteken 07.00– 09.00  óráig és 15.00–17.00 óráig. Az oltást
végzô állatorvos: dr Horváth András (tel.: 70/319-1885).
IZSÁKFÁN (a régi orvosi rendelônél): szept. 20-án, hétfôn 09.00–11.00
óráig. Pótoltás: szept. 25-én, szombaton 08.00–10.00 óráig. 
A kutyát pórázon és – ha támadásától kell tartani – szájkosárral
kérjük felvezetni! Az oltásra kérjük, hozza magával kutyája oltási
könyvét! Az oltási díj (féreghajtóval együtt) 3.000 Ft, az oltási könyv
cseréje ezen felül 300 Ft! Nem oltható a kutya: ha beteg, vagy sérült,
ha az oltás elôtt 2 héttel embert harapott. Az oltást – kérésre –
mindkét állatorvos elvégzi háznál, az állat tartási helyén, vagy
elvégeztethetô a TAPMANCS ÁLLATBARÁT RENDELÔ-ben
(Celldömölk, Bercsényi u. 11., tel.: 95/422-234, 70/319-1885).

K U T Y Á K  V E S Z E T T S É G
E L L E N I  V É D Ô O L T Á S A
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Szeptember 3-án szülôértekezleten mutat-
ta be Esküdt Rolandot – a Celldömölki Vul-
kán Vízisport Egyesület régi-új vezetôedzô-
jét Fehér László, az egyesület elnöke. Az úszó-
egyesület szeptember 6-án kezdte meg az
edzéseket. Idén öt csoportban folytatják a
munkát. A legkisebbek az Ebihalak Bertalan-
né Horváth Dórával, a Delfinek Márkus Im-
re vezetésével úsznak. A Vidrák Esküdt
Rolanddal edzenek. A negyedik, a kondi-cso-
port célja, hogy azok a gyerekek is uszoda-
látogatók legyenek, akik versenyezni nem
szeretnének, de jól érzik magukat a vízben
és egy jó közösséghez csatlakoznának.
A négy csoport hétfôn, szerdán és pénteken
tartja edzéseit. Az egyesület versenyzôi – ôk
az 5. csoport – a vezetôedzô irányításával fo-
kozatosan állnak át a heti tíz edzésre. Esküdt
Roland elmondta továbbá, hogy az egyesü-
leti szobában kerül kialakításra a bemelegí-

téshez, szárazföldi kondicionáláshoz szüksé-
ges környezet. A foglalkozásokhoz új eszkö-
zöket vásárol az egyesület, így a munka lát-
ványosabb, a gyermekek számára élvezhe-
tôbb lesz. Az úszósport mellett idén február-
tól már a szinkronúszás is az egyesületi
munka része. A Sárga Sellôk hétfôn, szerdán
és pénteken edzenek Bellovics Diána veze-
tésével. A szülôi értekezleten az is elhang-
zott, hogy a városi iskolában kötelezôvé tet-
ték az úszást, Esküdt Roland vezeti majd a
foglalkozásokat. Az iskolai oktatás lehetôsé-
get biztosít arra, hogy még több tehetséges
úszó kerüljön az egyesület látóterébe. A Cell-
dömölki Vulkán Vízisport Egyesület úszói most
már több országos versenyen öregbítették
városunk hírnevét. Minden, amit róluk tud-
ni érdemes, olvasható a www.cvvse.hu
honlapon.

»LILO

Újra munkában a CVVSE

„Öregfiúk”
a ligetben

A VulkánSport Egyesület idén már má-
sodszor szervezte meg a Városi
Kispályás Öregfiúk Labdarúgó Baj-
nokságot. Öregfiúnak az számít, aki
1976. január elseje elôtt született, de
csapatonként két 78 elôtti „fiatal” is
játszhat.  A rendezvény támogatója a
város Önkormányzata és Márton Tiva-
dar egyéni vállalkozó. A mérkôzések-
re keddenként hat órától kerül sor a
ligeti mûfüves pályákon, egyidejûleg
két-két találkozó zajlik. Az augusztus
31-ei nyitófordulóban a címvédô Gö-
dör SE Szergény, a tavalyi második
Áramütöttek, az elnyûhetetlen Szalai
Szaki és az újonc Csüggedés FC sze-
rezte meg a három pontot a Demi Ka-
lap, a Merse Amigo, a DC Ördögei és
a Benkô Fürdôszobaszalon pedig csak
a jobb folytatásban bízhat.

»DOTTO

T Á N C O L J  V E L Ü N K !
Az Energy Dabaston TSE megújult névvel: ENERGY Dance Team – új jelentkezôket vár
hatéves kortól celldömölki csapataiba! Nyílt óra és beiratkozás: 2010. szeptember 13.
(hétfô) és 15. (szerda), 16.00–18.00, Celldömölkön a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ-
ban. Az egyesület táncosai heti rendszerességgel vesznek részt az edzéseken, a kiseb-
bek modern gyermektáncot, a nagyobbak divat-táncokat (show-tánc, funky) tanulnak.
A csoportoknak állandó fellépési és versenyzési lehetôséget biztosítanak. Nyáron szak-
mai edzôtáborozásra van lehetôség. Érdeklôdni: V. Galambos Mónika, tel: 30/647-7066.
Weboldal: www.energydabaston.hu.

Pénzügyôr SE-Celldömölki VSE-Swietelsky-
Wewalka 1:9 – Budapest, asztalitenisz ext-
raliga mérkôzés, vezette: Timár, Fodor.

Páros: Varga, Hoffmann-Lindner, Fazekas 1:3
(-6, -2, 8, -4). Sima gyôzelemmel kezdett a
celli kettôs (0:1). Egyéni, 1. kör: Varga–Kriston
2:3 (-8, -7, 1, 7, -7). Kriston lendületes játék-
kal mutatkozott be új csapatában (0:2). Mó-
ricz–Lindner 0:3 (-6, -7, -9). A hazai játékos-
nak esélye sem volt Lindner ellen (0:3). Hoff-
mann–Fazekas 0:3 (-7, -10, -6). Fazekas is
könnyedén hozta a kötelezôt (0:4). 2. kör:
Varga–Lindner 1:3 (-7, -6, 8, -9). Lindner vé-
gig kézben tartva a mérkôzést, magabiztos
sikert aratott (0:5). Hoffmann–Kriston 0:3 (-
8, -7, -8). Kriston remekelt, esélyt sem ha-
gyott ellenfelének (0:6). Móricz–Fazekas
0:3 (-9, -7, -6). Az elsô szett még szoros volt,
végül a nagyobb tudás diadalmaskodott (0:7).
3. kör: Hoffmann-Lindner 1:3 (12, -2, -9, -6).
Lindner az elsô játszma után magára talált,
és bizonyította klasszisát (0:8). Varga-Faze-
kas 2:3 (7, 8, -10, -8, -7). Fazekas számára
rosszul indult az összecsapás, de erejét

összeszedve 0-2-rôl fordított (0:9). Móricz-
Kriston 3:2 (8, -8, -7, 8, 8). Izgalmas, válto-
zatos meccsen született az egyetlen hazai
gyôzelem (1:9). 
Gyôzött: Móricz 1, illetve Lindner 3, Fazekas
3, Kriston 2 és a Lindner–Fazekas páros.
Az idei versenyszabályzat értelmében min-
den mérkôzésen le kell játszani mind a 10
összecsapást, függetlenül az eredmény ala-
kulásától.

»CSUKA

Fô támogató: Piktor Kft. Gyôr
További támogatóink: Aranyhal Autó
2006. Kft., Balogh Zsolt egyéni
vállalkozó, Bianco Car Plus Kft., Boros
Gyula, Cellmanko Bt., CVSE Cell-Sport
Kft., Flóra Virágszalon, Gerendás
Borozó, Kóbor Trans Kft., László Tibor
egyéni vállalkozó, Marics Virágszalon,
Polinwest Kft., Prakticell Kft., Rezgô-
nyárfa Vendéglô, S.A.P. Autópatika
Kft., Szalai Szaki Vas Mûszaki Bolt,
Vulkán Trans Kft.

Álló sor: Kazári Rita, Gôcze Evelin,
Tóth Barbara, Farkas Boglárka,
Szomorkovits Lilla, Fûzfa Anett, Recse
Bettina, Németh Vivien.
Alsó sor: Mendel Helga, Horváth
Patrícia, Balogh Veronika, Szomor-
kovits Adrienn.

XVI. CellCup 2010.
CELLDÖMÖLK II. helyezett

Köszönjük a támogatást!

Könnyed siker a nyitányon

a szezonkezdô meccset megelôzôen évadnyitó

bankettet tartottak pingpongosaink
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Újabb bravúr idegenben
Celldömölki VSE- Lipót SE-Pékség 2-3 (1-2)
Celldömölk, 350 nézô NB III-as labdarúgó-mér-
kôzés Bakony-csoport 3. forduló. 2010. augusz-
tus 28.
Vezette: Szepesi Mihály (Takács Ervin,
Nedvesi Richárd).
Celldömölk: Tóth J. – Szilágyi, Gyôrvári, Ka-
zári, Györkös – Csákvári (Baranyai 55. p.),
Mayer, Süle, Enyingi – KOCSIS, Gaál (Sebes-
tyén R. 46. p.). Edzô: Csákvári Zsolt. 
Lipót: Rom – Ásványi (Dombi 40. p.), Laka-
tos, Töltösi, Lappints – Dömötör, Bella,
Burkus, Burányi (Fajkusz 69. p.) – Krén, Gál
B. (Práger 90. p.). Edzô: Gunyhó Ferenc.
Góllövôk: Gyôrvári (32. p.), Sebestyén R.
(89. p.), illetve Burkus (10. p.), Burányi (31.
p.) és Dömötör D. (11-esbôl 86. p.).

Haladás VSE II. – Celldömölki VSE 0-2 (0-1)
Szombathely, NB III-as labdarúgó-mérkô-
zés Bakony-csoport 4. forduló. 2010. szep-
tember 5.

Vezette: Molnár Attila (Stárics Roland,
Földszin Balázs).
Haladás: Mursits – Csontos (Czafit 60. p.),
Labát (László 70. p.), Nagy Z., Bezdi – Hanzl,
Lattenstein, Horváth D. (Gugcsó 60. p.), Tar
– Dancsecs, Radó. Edzô: Simon Attila.
Celldömölk: Tóth A. – Szilágyi, Gyôrvári, Ka-
zári, Györkös – Csákvári (Baranyai 84. p.),
Mayer (Kovács Sz. 89. p.), Süle, Enyingi, Se-
bestyén R. (Velencei 81. p.) – Kocsis. Edzô:
Csákvári Zsolt.
Góllövôk: Csákvári (24. p.) és Györkös
(81. p.).

A Celldömölk hazai találkozóján jobban ját-
szott a Lipót, de az eredményt nagyban be-
folyásolta a játékvezetôi hármas. 2-1-es
vendégvezetésnél már a második félidô-
ben Kocsis találatánál tévesen lest ítéltek,
majd az utolsó percekben Tóth Jenô bátor
kivetôdését minôsítették büntetôt érô-
nek. Lehet tévedni persze, csak kellemet-

len, ha ez pontjaiba kerül egy csapatnak.
Nekünk pedig abba került, még ha ehhez
az is kellett, hogy többen mélyen tudásuk
alatt játszották végig a meccset, vagy
legalábbis jóval többet hibáztak annál, mint
amit még elbírt volna a találkozó. Idegen-
ben aztán újra fordult egyet a világ és jól
szervezett, fegyelmezett és nem utolsó sor-
ban hatékony helyzetkihasználással meg-
lepetésgyôzelmet szerzett a csapat a me-
gyei presztízs összecsapáson. Sok-sok év
felgyülemlett keserû cseppjébôl sikerült
most néhányat visszaadnunk a szombat-
helyi labdarúgásnak. Ezzel a két idegenbeli
gyôzelmével megszerzett hat ponttal az
elôkelô hetedik helyen áll az együttes és
éppen az a Mosonmagyaróvár áll elôttünk
hét pontjával, aki szeptember 11-én fél öt-
kor lesz a következô ellenfél. Félve jegyzem
meg, hogy hazai pályán rendezik a mér-
kôzést, de errôl ne szóljunk a fiúknak.

»DOTTO

A tavalyi szezon sikeres szereplését köve-
tôen az ifjúsági labdarúgócsapataink idén
egy átszervezett bajnoki rendszerben
sokkal komolyabb kihívás elôtt állnak. Az
idei versenykiírás szerint területi alapon
besorolva egy bajnokságban játszanak
az NB II-es és NB III-as csapatok utánpót-
lás csapatai, kiegészülve az NB I. sportszer-
vezetek egy évjárattal fiatalabb csapatai-
val. Az U19-es együttest Sebestyén Attila
irányítja, alapból az 1992. január elseje
után születettek játszhatnak benne, vissza-
játszó egyszerre három 1990. január else-
jét követôen született játékos lehet. Az el-
sô fordulóbeli Ajka elleni meccs novem-
berre lehet halasztva, azt követô három
fordulóban rögtön a bajnokság krémje ju-
tott a cellieknek. Mindhárom meccsre
hazai pályán került sor, a Gyôri ETO 2-1-
re, az Illés Akadémia 6-0-ra nyert, míg a
pápaiakat sikerült 4-3-ra megverni. Az U17
Velencei Tibor irányításával készül, itt az
1994. január elsejét követôen született já-
tékosok játszhatnak, visszajátszó idôsebb

játékosra itt nincs lehetôség. A két évjá-
rat sorsolása megegyezô, így a fiatalab-
bak is ugyanazokkal a csapatokkal játsz-
hattak, az ô mérlegük három vereség. Ami
biztos, hogy mindkét csapatunk sokat ta-
nulhat, fejlôdhet attól, hogy egy magasabb
színvonalú bajnokságban játszhat. A baj-
nokság csapatai három csoportra osztha-
tóak, kiemelkedik mindkét csoportban
4-5 csapat, akik majd egymás között el-
döntik a dobogó sorrendjét. Van négy-öt
csapat, akik nagyon súlyos vereségekbe
szaladnak bele, van olyan csapat, aki
már négy fordulót követôen 80 kapott gól
felett jár és van a középmezôny 5-6 csa-
pata, akik aránylag szoros, de vesztes
meccseket játszanak a felsô csoporttal és
szoros, de remélhetôleg nyertes meccse-
ket az alsó csoporttal. A celliek ebbe a kö-
zépmezônybe tartoznak tudásuk szerint.
Apropó tudás, mindkét csapatra jellemzô,
hogy messze fiatalabbak a lehetségesnél,
a legutóbbi kezdôben az U19-nél hárman
még az U17-ben is játszhattak volna, míg

a fiatalabb évjárat csapatában összesen
ketten voltak korosztályosok, a többiek
egy, hárman pedig kettô évvel fiatalab-
bak voltak. A következô hazai mérkôzé-
sekre szeptember 18-án kerül sor, a szin-
tén a középmezônybe tartozó sárvári
csapatok ellen.

»DOTTO

Nehéz bajnokságban a fiatalok

támadásban a celliek a pápa elleni gyôztes meccsen.

az elôtérben velencei balázs, háttérben belsô ádám
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Nézzen be hozzánk – megéri!
Vásárolhat, utazhat, iskolakezdésre 
készülhet, tartozásait rendezheti…

a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölki, Ostffyasszonyfai és Vönöcki 

Kirendeltségeinek kedvezményes hitelébôl.
(Maximális összeg: 2 millió Ft.)

1 napos ügyintézés.
Akciónk 2010. augusztus 2-tôl szeptember 30-ig tart.

500 ezer Ft-ig – 1 napos ügyintézés.
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
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. • ☎/Fax: 95/485-010

THM: 17,80%
(2 millió Ft, 5 évre).

Kis bank nagylehetôségek!

A 2010. II. félévi adófizetési köte-
lezettség teljesítése céljából az
alábbi fontos információkat ajánl-
juk a tisztelt adózóink figyelmébe.

Iparûzési adót fizetô vállalkozókat
érintô változás:

A helyi iparûzési adóval kapcsola-
tos egyes törvények módosításáról
szóló 2010. évi LVII. törvény 2010.
június 29-tôl hatályba lépett szabá-
lyai a helyi iparûzési adó adóigazga-
tási hatáskörét az állami adóhatóság-
tól (APEH) az önkormányzati adóha-
tósághoz telepítette vissza. Az adó-
ügyi hatáskörváltozás azt jelenti,
hogy az állandó vagy/és ideiglenes
jellegû iparûzési tevékenységet
folytató vállalkozó 2010. június
28-át követôen valamennyi adókö-
telezettségét, illetve adójogvi-
szonyhoz kapcsolódó jogosultságát
– a 2009. év végéig hatályos anya-
gi jogi és eljárásjogi törvénynek
megfelelôen – az illetékes székhely,
telephely, illetôleg ideiglenes tevé-
kenységvégzés helye szerinti tele-
pülési – önkormányzati adóhatóság-
hoz teljesíti. Az adóügyi hatáskör-

változás önmagában többletköte-
lezettséget nem okoz az adózónak.
A székhely mellett Htv. szerinti te-
lephellyel rendelkezô, illetôleg az
ideiglenes jellegû tevékenységét
több településen is végzô vállalko-
zónak 2010. június 29-étôl – így
2010. adóév hátralévô részére is –
az iparûzési adót mûködtetô önkor-
mányzati adóhatóságonként kell
adókötelezettségét (pl. elôlegfi-
zetést, feltöltést és kapcsolódó be-
vallásbenyújtást, záró bevallásbe-
nyújtás) teljesíteni.
A fentiekre tekintettel a 2010. II. fé-
lévre vonatkozó iparûzési adó elôleg-
részletet 2010. szeptember 15-ig a vál-
lalkozó székhelye, telephelye/i szerin-
ti önkormányzati adóhatóság ipar-
ûzési adó beszedési számlájára kell
megfizetni. Ez az adóelôleg jellem-
zôen az adózó 2009. évrôl benyúj-
tott adóbevallás VIII. rubrikájában
szereplô vagy a 2010. évi várható
adóra vonatkozóan – 2010. január
1. és 2010. június 28. közötti idô-
szakban az állami adóhatósághoz –
bejelentett, önadózással megálla-
pított és bevallott összeget jelenti. 

Az iparûzési adóval, valamint a töb-
bi adónemmel (magánszemélyek
kommunális adója, vállalkozók
kommunális adója, gépjármûadó,
talajterhelési díj, késedelmi pótlék)
kapcsolatos adószámlák egyenle-
gérôl, valamint a II. félévi adófize-
tési kötelezettségrôl a vonatkozó
jogszabályok és elôírások alapján ez
év augusztus 31-ig küldjük a tájé-
koztatót és a II. félévi adó befize-
téséhez szükséges csekket.

»BARANYAI ATTILÁNÉ DR. JEGYZÔ

Adózók figyelmébe!

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölk-Alsóságon 80 m2-es, összkomfortos kertes családi ház eladó. Tel.:
06 70/453-4447.

Celldömölk-Alsóságon 120 m2-es összkomfortos kertes családi ház eladó. Tel.:
06 70/453-4447.

Szeged, Petôfi sugárúton, az egyetemhez közel, 100 m2, 2 szoba, étkezô, 4–5
diáknak kiadó. Közös költség nincs. 20.000 Ft/fô + arányos rezsi + kaució. Tel.:
06 70/434-1854.

Gyôri egyetemisták figyelem! Albérlet kiadó: Gyôr, Cuha u. 19. Tel.: 06 70/313-9170.

Kiadó lakást keresek Celldömölk központjában: legalább 1+2 félszobást,
egyedi fûtéssel. Tel.: 06 70/331-5713.

Celldömölkön zöldövezetben, kétszobás családi ház garázzsal, kerttel, mellék-
épületekkel, eladó. Érdeklôdni: 06 70/771-3754 telefonszámon.

Borgáta fürdôn, a strandtól kb. 300 m-re, építési ikertelkek eladók. Érdeklôdni
telefonon: +36 20/421-6460.

ÉRTESÍTÉS

A Kemenesaljai Szôlô- és
Kertbarátok Köre értesíti
tagságát és minden ér-
deklôdôt, hogy évadnyitó
klubfoglalkozását szept-
ember 15-én (szerdán)
18 órakor tartja a mûve-
lôdési központban.
Téma: Mit termeltünk a
nyáron? Helyzetkép a ker-
tekben, szôlôkben, gyü-
mölcsösökben. Aktualitá-
sok. Elôadó: dr. Hollósy
István.
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A BAKÓ TREX KFT.

Celldömölki varrodájába 

gyakorlattal rendelkezô szakmai 

irányítót, varrónôket, illetve 

varrásra betanítható hölgyeket keres.

Helyiek elônyben!

Tel.: 95/421-791

11-es!
Ezt ne

hagyd ki!
11 év 11%

kedvezmény!

SZEMÉLYGÉPKOCSI-, MOTORKERÉKPÁR-
ÉS MOPEDVEZETÔI tanfolyam indul:

Bôvebb tájékoztatás:

94/511-951
www.topido.hu

Nysz:18-0054-04

szeptember 15-én,  17.00-kor
CELLDÖMÖLKÖN

a Városi Általános  Iskola 
alsó tagozatos épületében

TALÁLKOZÁS A
KÉPVISELÔJELÖLTTEL

Fehér László,
a Cselekvô Összefogással
Celldömölkért Egyesület

3. számú választókörzetben
induló képviselôjelöltje

szeptember 18-án 
15.00 órától az Ifjúság

térre várja 
a körzetében élôket.

A gyermekeket játékokkal
– kisvasút és légvár –,

zenés elôadással
szórakoztatják.

A felnôttek számára 
17.30 órától a körzet

fejlôdésérôl tart fórumot,
bemutatva 

a városmag-rehabilitációs
programot.

A rendezvény szervezésében közremûködik a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének Celldömölki
Csoportja. Rossz idô esetén a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban tartjuk meg a rendezvényt.

A Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület
tisztelettel és szeretettel meghívja Önöket

ROSSZ IDÔ ESETÉN A LAKOSSÁGI FÓRUMOT
A KEMENESALJAI 

MÛVELÔDÉSI KÖZPONTBAN TARTJUK .

2010. szeptember 18-ai rendezvényére, a Fogadd el, fogadj el! országos kam-
pány celldömölki staféta állomására és kapcsolódó programjaira a Kemenesal-
jai Mûvelôdési Központ és Könyvtár elôtti térre és az Ifjúság térre.

Programok az esélyegyenlôség jegyében, az értelmi fogyatékos emberekért 
a Kézenfogva Alapítvány támogatásával:

15.00–19.00 óra között a Kézenfogva Alapítvány országjáró kamionja várja a látogatókat. A kamionban
számítógépeken ügyességi játékokat játszhatnak az érdeklôdôk. A játékok érdekessége, hogy
nem pont úgy mûködnek, ahogy azt elvárnánk, de általuk szimulálják, mit él át egy értel-
mi fogyatékos ember, ha valami változás történik a környezetében. A kamionban mûködik
egy mini mozi, ahol a sérültekrôl szóló filmeket tekinthetnek meg az érdeklôdôk. 

15.00 órától Fogyatékkal és nem fogyatékkal élô gyerekek és felnôttek színpadi produkciói
15.00 órától Arcfestés és jelmezes családi fotózás

Óriáskép-festés az esélyegyenlôségrôl
Egészségügyi mérések: vérnyomás, vércukorszint ellenôrzése

15.30 óra Az Élek és szeretek címû, egy Down-kóros fiú és egy lány szerelmérôl szóló spanyol film
vetítése a KMKK színháztermében

16.00 órától Szirom-szüret – játékos feladatok gyermekeknek öt állomáson: ügyességi játékok, társas-
játék, táncház, totó, kézmûves kuckó
Tekeverseny felnôtteknek

17.00 óra Fehér László, az egyesület elnöke köszönti a közönséget. A Varázsceruza címmel elôzete-
sen meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetése. A pályamunkákat a rendezvény ideje alatt
a KMKK-ban mutatjuk be.

18.00–19.00 óra Disco: DJ MUKI
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