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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!
2011-ben is szeretettel állunk minden gépjárműtulajdonos rendelkezésére,
gépjárműveik kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!

Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai.
Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

 SHOP szolgáltatások
 Online telefontöltés
 Autópálya-matrica eladás
 Bankkártyás fizetés
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Évnyitó és iskolaavatás a városi általános iskolában
Celldömölk Város Önkormányzata az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Nyugatdunántúli Operatív Program támogatási rendszerében a „Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése”
tárgyú pályázati konstrukcióban a „XXI.
századi iskola megteremtése a celldömölki közoktatási mikrotérségben” címû pályázatán nyert el közel 436 millió forintos támogatást. Ennek köszönhetõen a celldömölki székhelyintézmény volt Eötvös iskolai épülete teljes
mértékben felújításra került, a Széche-

nyi útra nézõ udvaron új épületrész létesült. Az alsósági tagiskolában az
avultság miatti teljes körû felújítás
mellett többek között új tantermek és
könyvtár épült. Mindkét helyen megtörtént az akadálymentesítés. Augusztus 31-én tartották mind a székhely-,
mind az alsósági tagintézményben az
ünnepélyes iskolaavatót és a 2011/
2012-es tanévnyitót. Az eseményen
részt vett Kiss Péter országgyûlési képviselõ, városunk díszpolgára is, aki a

celldömölki székhelyintézmény megtekintése után elmondta: egy évvel
ezelõtt alkalma volt az iskolában körülnézni, hogy akkor milyen állapotok
uralkodtak, honnan kellett elindulni, és
most szinte csodát mûveltek az intézményben. Az épület gyönyörû és nagyon kulturált. Kiemelte: azt látja, hogy
a pedagógusi kar nagyon igényes a
környezetére, értékként kezeli, és tud-

épületen. Ez a környezet alkalmas arra,
hogy a nevelõi kar munkája kiteljesedhessen ebben a tanévben. Erdélyi Antal részönkormányzat vezetõ ünnepi
beszédében többek között megköszönte a szülõk önzetlen segítségét. Örömét fejezte ki, hogy új büszkeséggel
gyarapodott az alsósági városrész.

ják, hogy ebben a környezetben mi
mindent kell letenni az asztalra a gyerekek érdekében. Fehér László polgármester azt kérte mindenkitõl, hogy vigyázzanak erre a szép, megújult iskolára és környezetére. Hiszen megújult
a világháborús emlékmû és környéke
is, a sétáló utca, az orvosi rendelõ
mind-mind tudatos fejlesztés eredményeként. Mellette a katolikus iskola is
folyamatosan bõvült. Így a város központjától nem messze szintén egy új
értéke alakult ki Celldömölknek.
Danka Adél igazgató kifejezte köszönetét mindenki felé, akik hozzájárultak és
segítettek abban, hogy az iskola ezzel
a rekonstrukcióval XXI. századi oktatási
intézménnyé vált. Most már a pedagógusokra vár az a megtisztelõ és felelõsségteljes feladat, hogy ebben a
környezetben a mai kornak megfelelõ
színvonalon közvetítsék a diákok felé a
tudást, a fejlõdést, a felelõsséget és az
emberséget.
Szabóné Kiss Ildikó, az alsósági tagintézmény vezetõje a helyi évnyitón kiemelte: nagy öröm a pedagógusok számára, hogy a legmodernebb eszközökkel szerelték fel a tagiskolát. Így a
szaktantermi rendszert is könnyebben
tudják mûködtetni. Fontos fejlesztés
még, hogy az egész épület internettel
ellátott. Sokkal otthonosabb az iskola,
a gyerekeknek beszélgetõ sarkokat
tudtak kialakítani, és a helytörténeti
gyûjtemény is méltó helyet kapott.
Horváth Csabáné, tagintézményvezetõhelyettes megemlítette, hogy a felújításból adódó nehézségek – az iskola
körüli közlekedés, az épület megközelítése és az elmúlt tanévben adódott
váratlan problémák – pedagógus kollégák betegségébõl adódó létszámhiány
– mellett izgalmas feladat volt végigkövetni a rekonstrukciót, és most öröm
végigmenni a megújult és megszépült

A megfelelõ környezet kialakítása az
oktatási intézményben megteremtette
a pedagógusi gárda szakmai fejlõdésének alapját, ezáltal megvalósulhat a
minõségi oktatás, javul a mikrotérség
közoktatása, az iskola alapvetõ céljainak
megvalósulását az új iskolai környezet
teljes mértékben elõsegíti. Ezzel megkönnyíti a korszerû ismeretek átadását
és segíti az egészségre nevelést is.
»PH
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Ezentúl csütörtökön és szombaton üzemel a piac
Soros ülését tartotta Celldömölk Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2011. augusztus 30-án. A lejárt határidejû határozatokról és a két ülés között történtekrõl Fehér László polgármester számolt be, majd a 2011. évi
pénzügyi terv elsõ féléves jelentése
következett. Futó István könyvvizsgáló
elmondta, hogy a sarokszámok a tervezettnek megfelelõen alakultak az elsõ fél évben. Az önkormányzat takarékosan mûködött, ennek eredménye,
hogy kiadásaikban tudták tartani a tervezetteket.
Egyik sarkalatos kérdés a piac témája
volt. 2011. szeptember 1-jétõl a Városgondnokság a fedett piactéren nem tart

már napi élelmiszer piacot, a piaci árusítás csütörtöki és szombati napokra
korlátozódik. A hét többi napján a közterület használat rendje vonatkozik erre
a területre is, engedélyt az árusításra a
polgármesteri hivatalban kell kérelmezni. Mivel jelenleg a piac helyszíne a
templom elõtt csak ideiglenesen engedélyezett a hatóságok részérõl, a felújítási munkákat követõen ismét más
helyszínre kell helyezni a piacot, errõl
azonban késõbb döntenek az elöljárók.
Foglalkoztak a képviselõk azzal a lakossági beadvánnyal is, miszerint a fedett
piac feletti ún. kék ház lakói azzal a kéréssel fordultak hozzájuk, hogy személygépkocsijukkal parkolhassanak a

régi, megszokott helyükön, a ház elõtt.
Ezt a beadványt azonban elvetették a
döntéshozók, így továbbra is csak árufeltöltés céljából, illetve megkülönböztetõ jelzést használó gépkocsik hajthatnak be a gyalogos használatra átadott kis térszakaszra a mûvelõdési
ház mögötti részen.
Megszavazták a képviselõk azt a javaslatot is, miszerint a Téglagyári tó halászati jogát 2012. január 1-jétõl a Városgondnokság gyakorolja, a tó kezelése,
halászati hasznosítása átkerül a Városgondnoksághoz. Ez utóbbi témával lapunk következő számában foglalkozunk.
»LOSONCZ ANDREA

Visszakapja régi funkcióját a Szentháromság tér
Korábbi lapszámunkban már beszámoltunk arról, hogy megkezdõdött a városrekonstrukciós munkálatok második
üteme. Ezt tapasztalhatják is az arra járók, hiszen jelentõsen átalakul a
Szentháromság tér. A városban már elindultak a találgatások, mi is készül itt.
Fehér László polgármestert kérdeztük,
konkrétan hogyan építik át a teret.
– Miután augusztus 20-án átadtuk és
felavattuk a városrekonstrukciós munkák elsõ szakaszát, természetesen a
20-át követõ héten már megkezdõdtek
a második ütem munkálatai. Ennek
leglátványosabb eleme a Szentháromság tér rendbetétele lesz. Ez a tér eddig egy kis ligetes park volt, most meg
– mintegy visszaforgatva az idõ kerekét
– visszaadjuk eredeti funkcióját: ismét
egy kisebb rendezvényteret szeretnénk
kialakítani belõle.
»A tér rendezését illetõen megoszlik a
városban élõk véleménye, hiszen többen nehezményezik a fák kivágását.
– A régi celldömölkiek még emlékezhetnek rá, hogy eredetileg is rendezvényeket tartottak itt, csak azóta benõtte az odatelepített zöldnövényzet. A
közbülsõ fákat már kivágták, a Szentháromság szobor ezáltal jobban kiemelkedik, sõt éjjel is meg lesz világítva, körülötte négy padot és virágládákat helyezünk el. A szoborral szemben,
a tér másik oldalán egy nagyobb szökõkút épül, ahol különbözõ magasságú
vízoszlopok váltogatják egymást. A
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platánsor marad végig, elõtte a cserjék
és bokrok elõtt padokat helyezünk el.
Az augusztus végén tartott ülésen döntött úgy a képviselõ-testület, hogy a
téren négy pavilont is elhelyezünk, a
hozzájuk tartozó infrastrukturális háttérrel. A tér körül végig új parkolórendszer épül.
»Felröppent a hír, hogy fizetõs parkolók bevezetését tervezik…
– A híresztelésekkel ellentétben – egyelõre – nem tervezzük fizetõs parkoló bevezetését.

»Ennek az ütemnek a része a turul szobor áthelyezése és a kegytemplom körül lévõ terület rendbetétele is…
– A ligetben lévõ turul szobor átkerül a
Szomraky utca és a Sági utca keresztezõdésében lévő sarokra. A kegytemplom körül már zajlanak a csapadékvízelvezetési munkálatok, itt sétányt, pihenő helyeket, a körmenethez sétáló
utakat alakítunk ki. A tervek szerint
változni fog a forgalmi rend, hiszen
várhatóan a templom körül egyirányúsítjuk az utcákat.
»LA
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Változott a lakásfenntartási támogatás
A lakásfenntartási támogatás feltételrendszere 2011. szeptember 1-tõl
megváltozott. Az átalalakítást a gáz- és
távhõtámogatás megszûnése indokolta, hiszen az ennek kompenzálására
irányuló rászorultsági igény nem hagyható figyelmen kívül a szociális ellátórendszerbõl. Lényeges változás, hogy a
normatív alapon járó lakásfenntartási
támogatásnál a jogosultsági jövedelemhatárt a vonatkozó jogszabály az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének
(amely jelenleg 28.500 Ft) 150%-a helyett 250%-ban határozza meg. Az egy
fõre jutó jövedelemszámítás alapja viszont nem a család összjövedelmének
és a családtagok számának hányadosa.
A lakásfenntartási támogatás új szabályozásaként bekerült a feltételek körébe a fogyasztási egység fogalma, mely
a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejezi. Reálisabban jeleníti meg
az adott háztartás jövedelmi és kiadási
viszonyait.
Így a háztartás elsõ nagykorú tagjának
arányszáma 1,0 • a háztartás második
nagykorú tagjának arányszáma 0,9 • a
háztartás minden további nagykorú
tagjának arányszáma 0,8 • a háztartás
elsõ és második kiskorú tagjának
arányszáma személyenként 0,8 • a
háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma 0,7.

Ha a háztartás valamely tagja fogyatékossági támogatásban vagy emelt családi pótlékban részesül, vagy rá tekintettel emelt családi pótlékot folyósítanak, a figyelembe vett arányszám 0,2del növekszik. Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelõ szülõ él,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek öszszegének hányadosával.
A lakásfenntartás elismert költsége az
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó költség (mely jelenleg
450 Ft) szorzata.
Az elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik
35 m2; b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m2; c) ha a háztartásban
három személy lakik 55 m2; d) ha
a háztartásban négy személy lakik 65
m2; e) ha négy személynél több lakik a
háztartásban, a d) pontban megjelölt
lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
Az adható támogatás mértékének megállapítása egy, a törvény által meghatározott számtani mûvelet alapján
történik. A támogatás összege 2500
Ft/hó-nál nem lehet alacsonyabb. Akik

a normatív alapon járó támogatásba
nem férnek bele, úgy az önkormányzat
rendelete alapján a nyugdíjminimum
260%-os egy fogyasztási egységre jutó
jövedelemhatár (az elõbb már említett
számítási mód alkalamazásával) mellett
is részesülhetnek lakásfenntartási támogatásban. Az egyéb feltételek megegyeznek a törvényi feltételekkel.
A támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése érdekében
a jogszabályi módosítás két további
alapvetõ intézkedést vezetett be.
Az egyik a lakásfenntartási támogatást
igénylõk vagyoni helyzetének vizsgálata, mellyel kiszûrhetõk a támogatást
nem jogszerûen igénylõk. A másik pedig annak elõírása, hogy a támogatást
elsõsorban természetben kell nyújtani,
így a támogatott valóban az ellátás céljának megfelelõ módon kapja azt.
2011. szeptember 1-tõl a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket továbbra is a Celldömölki Polgármesteri
Hivatalban a fsz. 9. irodában, Alsóságon a részönkormányzati kirendeltségen lehet folyamatosan benyújtani.
Megállapítása egy évre szól, havi folyósítással. További információkért is a
fent említett helyeken lehet érdeklõdni. A kérelem-nyomtatvány letölthetõ az önkormányzat honlapjáról:
www.celldomolk.hu.

Takarítás összefogással

Zarándokok városunkban

A szeptember elsejei tanévkezdésre kívül-belül megújult a Városi Általános
Iskola és az Alsósági Tagiskola. Hogy az
esztétikus külsõ teljes értékû legyen,
az intézmények környékének rendbetételére is szükség volt.
Ennek megfelelõen az Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület és a
Együtt Celldömölk Városért Egyesület
közös összefogással társadalmi munkára invitálta a város lakosságát a város
vezetõi és képviselõi támogatásával.
Augusztus 26-án és 27-én az egyesüle-

Kerékpáros és gyalogos zarándokok
csoportjai jártak városunkban a közelmúltban. A Gyulafehérvári Karitász
Zarándoklat kerékpárosai Csíksomlyóról, a gyalogosok Esztergomból érkeztek Celldömölkre. A kerékpárosok a
Mária-úton haladva 1300 kilométert
tettek meg, ideérkezve megtekintették a kegytemplomot a kincstárral és
szentmisén vettek részt. Fehér László
polgármester a város, Karádi Mihály
önkormányzati képviselõ pedig a Máltai Szeretetszolgálat celldömölki csoportjának nevében köszöntötte és látta vendégül a zarándokokat. Néhány
nappal a kerékpárosok után gyalogos
zarándokok érkeztek. A kilenc nõ a Via
Margaritarum, a Gyöngyök Útjának egy
szakaszát járta meg. Celldömölköna
városvezetõ és Nagy Péter plébános
fogadta õket, Karádi Mihály pedig
Merseváton csatlakozott hozzájuk.
»RA

tek tagjai, valamint a szülõk, gyerekek,
az iskola és a társintézmények dolgozói láttak munkához, hogy a megújult
épületekhez méltóvá varázsolják azok
környezetét is. Így romeltakarítást,
gyomtalanítást, szemétszedést, lomtalanítást végeztek a segítõ kezek a társadalmi munka keretében. Ahogy a
megújult intézmény, úgy a környezet
rendbetétele is sok szorgos kéz közremûködésével jöhetett létre, melyért
Danka Adél intézményvezetõ ezúton
fejezi ki köszönetét.
»REINER ANITA

Álláspályázat
Celldömölk Város Önkormányzata a Köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Celldömölk Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala jegyzõ munkakör betöltésére. A pályázat teljes szövege megtalálható Celldömölk Város hivatalos honlapján:
www.celldomolk.hu.
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Becsengettek…

Szeptember elsején becsengettek a 2011–
2012-es tanévre. Az iskolák tanévnyitóinak
sorában időrendben elsõ a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola volt, melynek pedagógusai és diákjai augusztus 30-án köszöntötték az új tanévet.
A tanévnyitó ünnepség kezdetén Czupor
Attila igazgató szólt a nyár folyamán lezajlott jelentõs személyi változásról, hiszen
Nagy Péter plébános távozása óta új vezetõje van a celli katolikus gyülekezetnek. A
diákok virággal köszöntötték az augusztus
elsején hivatalba lépett Kirner Antal Zoltán
plébánost, majd az elsõ osztályosok léptek

Tanulókat díjaztak

versekkel a mikrofon elé. A pedagógusokhoz, diákokhoz ezután Zoltán atya szólt, aki
a tanév során rájuk váró feladatokra, munkára figyelmeztette õket, és az együttdolgozás fontosságát hangsúlyozta az Isten által
kiszabott út megtalálásához. A rendezvény
további részében az elsõsök szavalatai után
a hagyományoknak megfelelõen a nyolcadikosok könyvvel ajándékozták meg az iskola
két új elsõ osztályának kisdiákjait. Czupor
Attila igazgató tanévnyitó beszédében a
nyár folyamán az intézményben lezajlott fejlesztésekrõl beszélt, és a tanév programjait
ismertette.
»REINER ANITA

Tanévnyitó a középiskolában

Az idei tanévtõl Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzõ Iskola néven mûködõ
összevont középfokú oktatási intézmény is
megtartotta elsõ közös tanévnyitó ünnepségét. A pedagógusok és diákok a mûvelõdési központ elõtti rendezvénytéren gyûltek össze szeptember elsején. Az összevont
iskola tanévnyitóján Németh Kitti 13. N és
Görög Máté 12. A osztályos diákok mondtak verset, majd Sipos Tibor igazgató köszöntötte az egybegyûlt pedagógusokat és
a diákságot. Tanévnyitó beszédében az intézmények közti egységet, az összetartozás
megteremtésének fontosságát hangsúlyozta, és kiemelte, hogy a munka világába ha-
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ladás és a továbbtanulás egyaránt fontos,
az iskola pedig mindkét feladathoz megfelelõ segítséget nyújt. A továbbiakban a
nyári szünet folyamán az iskolákban lezajlott és a még várható fejlesztésekrõl is szólt
az intézményvezetõ (mindkét intézményben informatikai infrastruktúra-fejlesztés
valósult meg, a szakképzõ iskola
tanmûhelyének építése még zajlik, a gimnázium bejárata és tetõszerkezete megújításra vár). Az új tanév huszonegy osztállyal
és 601 fõvel indul az összevont intézményben. A szakképzõ iskola keretein belül 293,
a gimnáziumban pedig 308 diák kezdi meg
a 2011–2012-es tanévet.
»R. ANITA

A hagyományoknak megfelelõen
idén is kiosztották a „Jó tanuló, jó
sportoló” elismeréseket. Az augusztus 26-i rendezvény keretében a
2010–2011-es tanévben kiemelkedõ
tanulmányi, illetve sportteljesítményt
nyújtó diákokat és felkészítõ tanáraikat jutalmazták.
A program kezdetén Fehér László
polgármester mondott köszöntõt, és
visszatekintett a diákok ilyenfajta jutalmazásának csaknem egy évtizedes múltjára. A városvezetõt követõen Esztergályos Jenõ, az Apáczai
Kiadó ügyvezetõje szólt a megjelentekhez, majd a polgármesterrel és
Söptei Józsefné alpolgármesterrel
közösen adták át a „Jó tanuló, jó
sportoló” elismeréseket. Idén a celli
oktatási intézmények több, mint
kétszáz tanulója részesült kitüntetésben. Az egyéni elismerések idén
is a „Celldömölk kiváló tanulója” és
a „Celldömölk kiváló sportolója” kategóriákban találtak gazdára, a csapatokat pedig a „Celldömölk kiváló
tanulói csapata”, valamint a „Celldömölk kiváló sportolói csapata” kategóriákban díjazták. A sikeres tanulók, illetve csapatok a Városi Általános Iskolából, a Szent Benedek Katolikus Általános Iskolából, a Berzsenyi
Dániel Gimnáziumból, a Mûszaki
Szakközép- és Szakiskolából, továbbá az Ádám Jenõ Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény diákságából kerültek ki.
A „Jó tanuló, jó sportoló” díjak átadása után nyárbúcsúztató rockbulit
szervezett a mûvelõdési központ,
melyben a Voler Mouche, a Csabigél
és a Flame együttes lépett színpadra.
»RA

Köszönetnyilvánítás
A Kemenesaljai Fejlesztõ Mûhely köszönetét fejezi ki Gasztonyiné Fódi
Zitának, a Városi Óvoda vezetõjének,
Pálné Horváth Máriának, a KMKK
igazgatónõjének és Németh Anikónak, a Virágstúdió tulajdonosának a
Fejlesztõ Mûhely munkájához nyújtott támogatásukért és segítségükért!
»GÁSPÁRNÉ KÁLDI KRISZTINA
MûHELYVEZETõ
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Augusztustól új plébánosa van Celldömölknek
Augusztus elsejétõl új plébánosa van a
celldömölki katolikus gyülekezetnek.
Nagy Péter plébánost tizennégy évi
celldömölki szolgálat után a megyéspüspök tartós betegszabadságra helyezte, utódját, Kirner Antal Zoltánt az
augusztus 7-i nagymise keretében iktatták be hivatalába.

»Mikor és milyen indíttatásból határozott úgy, hogy Istent fogja szolgálni?
– Már gyermekkoromban szerettem
templomba járni, és ministrálni. Így lehetõségem volt az atyákkal is közelebbi kapcsolatba kerülni. Tizenhat éves
koromig nem gondoltam rá, hogy pap
legyek, de amikor az érettségi közeledtével dönteni kellett a továbbtanulásról, tudtam, hogy olyan hivatást szeretnék, ami által másokon tudok segíteni, és boldogabbá tenni az életüket.
Az egyik atya szembesített a kérdéssel,
miszerint: „nem akarsz pap lenni?”
Ezután kezdett el komolyabban foglalkoztatni a gondolat, és egyre mélyebben éreztem egy belsõ hang hívását,
hogy szenteljem magam egészen a
papi hivatásnak. Tudtam, hogy ha igent
mondok Jézus hívó szavára, akkor a
nap huszonnégy órájában tudok segíteni az embereken, és ez nekem is
örömet ad. Így tizenhét évesen döntöttem úgy, hogy jelentkezem a papi szemináriumba.
»Hol végezte papi tanulmányait?
– Erdélyben a Gyulafehérvári Hittudományi Fõiskolán kezdtem, négy évet
ott jártam, majd 1994-ben a Gyõri
Hittudományi Fõiskolán folytattam, és
ott is fejeztem be. 1995. június 15-én
szenteltek pappá Szombathelyen.
»Milyen állomásokon keresztül vezetett az útja Celldömölkre?
– Hat évig Zalaegerszegen voltam káplán a Mária Magdolna Plébánián. Ez
volt az egyik legszebb idõszak, ugyanis ott csak lelki dolgokkal foglalkoztam,
az óvodástól a nyugdíjas korosztályig
tapasztalatot tudtam szerezni az emberek között, megismertem problémáikat, az adott korosztályokat foglalkoztató kérdéseket, lelki vívódásaikat.
Nagy plébánia volt, négyen voltunk
papok, húsz-huszonötezer hívõ tartozott hozzánk. Aztán 2001-ben, a harmincadik születésnapomon kaptam
ajándékba a dél-zalai Becsehelyt, ahol
tíz évet töltöttem el plébánosként. Ez
már kicsit más volt, hiszen a papi tevékenység mindenfajta felelõsségével
kellett tevékenykedni, ugyanakkor

egyfajta szabadságot is jelentett, mert
saját elgondolásaimat, vágyaimat valósíthattam meg. Négy templom és két
plébánia tartozott hozzám, és mire eljöttem, mindegyiket sikerült felújítani.
Hálás vagyok Istennek, hogy az épületeket a mai liturgikus elõírásoknak
megfelelõen tudtam átadni. Viszonylag
hamar kialakultak ott is a közösségek,
nagyszámú feladatot valósítottunk
meg közösen a hívekkel. Sok helyre
szerveztem zarándoklatot, ezek az utak
mindig gyümölcsözõek voltak, és általuk tudtuk jobban megismerni egymást. A legutolsó közös utunk egy
olaszországi zarándoklat volt. Sok szép
emlék köt Becsehelyhez, az ott lakókhoz. Nem könnyen váltam meg tõlük,
de természetesen elfogadom feletteseim akaratát, szándékát.
»Milyen célok, feladatok megvalósítását tartja fontosnak itt, a helyi katolikus
gyülekezet élén?
– Egyelõre még ismerkedem a helyzettel. Nagy nyitottságot tapasztalok az
emberek részérõl. Már több csoporttal
találkoztam, és úgy érzem, a legtöbbjükben él a vágy a mélyebb szintû lelki élet iránt, amelyet szívesen megosztanának egymással és velem, továbbá
arra, hogy a kötelezõ alkalmakon kívül
is találkozzunk. Legfontosabbnak azt
tartom, hogy közösségek alakuljanak,
és az emberek meg tudjanak állni, hiszen ebben a felgyorsult világban szükség van lelki erõre, hogy állni tudjuk a
sarat a nehézségek közepette. Sajnos a
családokban is hiányzik a türelem, a
tolerancia. Lehetõséget kell teremteni
az embereknek arra, hogy elmélyüljenek a hitükben és erõt merítsenek a
hétköznapokhoz. Nagy feladatként
kaptam a kolostor megfelelõ hasznosítását. Az ügyben folynak a tárgyalások,
egyelõre úgy körvonalazódik, hogy lesz
egy múzeum, egy részét zarándokszállásként fogják/fogjuk hasznosítani, és

odaköltözik majd a plébánia is. Öt falu
temploma is hozzám tartozik, így távlati tervként azok felújítása is szerepel.
Ezek mellett, mivel a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola püspöki biztosa vagyok, püspök úr külön, kiemelt
feladatként bízta rám az intézménnyel
való törõdést, az ott folyó munka figyelemmel kísérését.
»Isten melyik igéje vezérli hivatásában?
– Van egy jelmondatom: „Isten kegyelmébõl vagyok az, ami vagyok”. Számtalanszor megtapasztaltam már, hogy
nem én vagyok az, aki olyan okosakat
tud mondani, vagy jól tud dönteni, hanem az Isten kegyelme játszik közre. Ha
én ki tudom magam nyitni a kegyelem
elõtt, akkor az árad is felém. Nekem ez
sok erõt és megnyugvást ad, hogy nem
kell túlzottan aggodalmaskodni, görcsölni, mert Isten kegyelme mindig akkor jön, amikor szükség van rá.
»Alig egy hónapja iktatták be a hivatalába, máris egy komoly feladat elõtt
áll: Celldömölkön nagy hagyománya
van a Mária-búcsúnak. Hogyan készül
erre az eseményre?
– Elsõ búcsúm ez mindenféle szempontból, hiszen még nem is jártam
Mária-búcsúban. Egyrészt kíváncsian
várom, másrészt örömmel tölt el, hogy
olyan helyre kerültem Isten kegyelmébõl, amely ilyen, lelki szempontból
is igényes, nagy hagyományra visszatekintõ búcsút mondhat magáénak, folyamatos imádsággal, szentmisével.
Már az is megfogalmazódott bennem,
hogy a jövõben nemcsak a búcsút kellene itt megünnepelni, hanem augusztusban Nagyboldogasszonyt is, hiszen
Nagyboldogasszony plébánia vagyunk.
A búcsúi szentmisékre, szentórákra,
imádságokra szeretettel várjuk a kedves híveket.
»REINER ANITA

Tájékoztatás
Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy a Keme nesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár recepcióján a következõ kiadványok vásárolhatók meg:
• Az Isteni Szeretet Leányai Krónikája
(szerk: Harangozó [Kupi] Miklós) 1800 Ft,
• Dr. Oszkó Zoltán: Kesztyûgyári vallomások 600 Ft,
• Velük kezdõdött (szerk: Dr. Zsiray Ferenc) 600 Ft,
• Szeretettel vár Celldömölk 2000 Ft.
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Közösségépítés és kikapcsolódás
a nyári táborokban
A gyermekek iskolán kívüli oktatásanevelése, a szabadidõ hasznos és tartalmas eltöltése az ifjúsági korosztály
mûvelõdéséhez szorosan hozzátartozik.
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár a TÁMOP-3.2.11/10-1-20100214 projekt keretében partnerintézményeivel közösen – Celldömölki Városi Általános Iskola, Városi Óvoda, Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola,
Ádám Jenõ Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és a szombathelyi Aranyhíd Nevelési, Oktatási Integrációs Központ – annak érdekében mûködnek együtt, hogy a térség gyermekei és fiataljai személyiségüket kiteljesítve töltsék szabadidejüket, sajátítsanak el olyan ismereteket, melyek által
eredményesebbek lehetnek a tanulásban, és sikereket érhetnek el az iskolán
kívül is. Pálné Horváth Mária, a KMKK
igazgatója elmondta, hogy a projekt részeként, a nyári idõszakban nyolc közösségi program valósult meg. Az
Aranyhíd Nevelési, Oktatási Integrációs
Központ augusztusban mûvészetterápiás illetve képzõmûvész tábort szervezett a sérült gyermekek esélyegyenlõségének elõsegítése érdekében. A táborok célja a fogyatékkal élõ fiatalok
mûvészetekkel történõ fejlesztése, a vizualitásban és az alkotásban rejlõ gyógyító erõ hasznosítása volt. A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola szintén
két tábort hirdetett meg a projekt részeként júliusban, így a gyermekek hittan- illetve képzõmûvész táborban kap-

csolódhattak ki a vakáció ideje alatt.
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár a pályázatnak köszönhetõen
négy különbözõ témájú táborba várta a
gyermekeket a szünidõben. A hagyományõrzõ, az õrségi, a „Magtár” képzõmûvész illetve a német nyelvi táborokon azok a fiatalok vehettek részt,
akik különbözõ tudáspróbákon és vetélkedõkön bizonyították rátermettsé-

8

güket a kihívásokra. Pálné Horváth
Mária a táborok eredményeit összegezve elmondta, hogy a nyári programok a kitûzött célokat megvalósították, a gyerekek kreatív, interaktív módon tevékenykedtek a különbözõ témahetek ideje alatt. A szabadidõs tevékenységek bebizonyították a mûvészetekkel való nevelés létjogosultságát, a foglalkozások révén a közösség
építõereje és a környezettudatos magatartás is megerõsödött a résztvevõkben. A táborok részleteit a szakmai vezetõk osztották meg lapunkkal:

A népi ének és néptánc jegyében zajlott a Hagyományõrzõ tábor júliusban. A
szakmai programok délelõttönként forgószínpadszerûen kerültek megtartásra,
így a népdalosok és a néptáncosok is
kipróbálhatták mindkét mûfajt a heti
foglalkozások alkalmával. Varga Diána,
az Ádám Jenõ Zeneiskola népi ének tanára elárulta, hogy az énekesek között
tanítványai is megtalálhatóak voltak, õk
magyarbõdi dalokat tanultak a tábor
ideje alatt. Ipsics Péter a Kemenesalja
Néptánccsoport mûvészeti vezetõje rábaközi, somogyi tánclépéseket tanított
a tánccsoport tagjainak, majd némi
gyakorlás után helyet cserélt a két csoport. Így az énekesek Ipsics Péter vezetésével a tanult népdalcsokrokhoz alaplépéseket tanulhattak meg, míg a táncosok Varga Diána szakmai irányításával a népi énekben próbálhatták ki magukat. A tábori program nagy hangsúlyt

fektetett a közösségkovácsolásra, amit
a szabadidõs programok: a strandolás
és a közös kirándulás is erõsített. A táborozók részt vettek az egyházashetyei
Nemzetközi Mûvészeti Napokon, illetve
a Kiscsõszi Pajtafesztiválon is, a néptánccsoport tagjai mindkét rendezvényen felléptek a nagyközönség elõtt –
tudtuk meg Ipsics Pétertõl.
A hét zárásaként egy mini gálamûsort
szerveztek, ahol a néptáncosok és a
népi énekesek is bemutathatták a heti
munka eredményét. A tábor nagy sikert aratott a résztvevõk körében, a
szakmai vezetõk remélik, hogy tradícióvá nõhet a hagyományõrzõ tábor.
A szabad levegõn, két keréken és gyalogosan töltötték a tábor idejét azok a
fiatalok, akik részt vettek az õrségi kerékpártúrán. Szalóky Attila, a tábor vezetõje elmondta, hogy a kirándulócsoport szállása Õriszentpéter egyik legszebb fekvésû részén, Keserûszeren
volt, az erdõ mellett, igazi vadregényes
környezetben. A táborozók naponta
körülbelül 40 kilométert tettek meg
kerékpárral, két keréken utazták körbe
a környék legszebb településeit. A heti túra ideje alatt a résztvevõk összességében 150 kilométert tekertek le az
Ôrségben. Az úti cél között szerepelt
többek között Magyarszombatfa, Velemér, Farkasfa és Apátistvánfalva. A túrázók Szalafõ-Pityerszeren is idõztek,
az erdei utakat lovaskocsival járták be.
A kerékpártúra ideje alatt ellátogattak
a Hársas-tó illetve a Vadása-tó környékére is, megismerkedtek az Ôrség természeti szépségeivel és történelmi nevezetességeivel.
A nyelvtanulás iránt fogékony és motivált tanulók a Német nyelvi tábor szakmai programjának keretében nyelvtanulással, játékos nyelvi szituációkkal
fejleszthették nyelvtudásukat. Szomju
Tamás német szakos középiskolai tanár
vezetésével a résztvevõk a hét folyamán átismételték illetve megtanulták
a legfontosabb nyelvtani szabályokat,
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fiatalok felhasználhatták német nyelvi
ismereteiket a múzeum területén illetve Neusiedlerseeben, a vidámparkban
töltött idõ alatt is.

gyarapították a mindennapi kommunikáció során elengedhetetlen témakörök szókincstárát. Szomju Tamás azt is
elmondta, hogy a nyelvi tábor során
tekintettel voltak a nyelvvizsga követelményrendszerére, hiszen a fiatalok
többsége a közeljövõben szeretne államilag elismert nyelvvizsgát tenni. A
szakmai program mellett délutánonként a kikapcsolódásé volt a fõszerep.
Kirándulás keretében ellátogattak
Ausztriába is, ahol bepillanthattak a középkori Fraknó vár történetébe. A történelmi ismeretek bõvítése mellett a

Nemeskocsban, a Magtár képzõmûvész
táborban különbözõ ábrázolástechnikákkal ismerkedhettek meg a fiatalok.
Az Illés Erika szobrászmûvész vezette
alkotótábor a fiatal tehetségeket
gyûjtötte össze. A tábor vezetõje a következõképpen nyilatkozott: – Nem
volt nehéz a napi munka a fiatalokkal,
hiszen sokakat ismertem már korábbról közülük, és – talán épp ezért – ke-

vés irányítást igényeltek, többnyire önállóak voltak. A legelsõ feladat egy
belsõ élmény ábrázolása volt egy körön belül: számomra meglepõ hogy, a
résztvevõk közül szinte mindenki kilépett ebbõl a körbõl. Arra is utal ez az
ábrázolás, hogy az alkotóerõnek, az alkotói fantáziának nem lehet határt
szabni. Nagy élményt jelentett számomra, hogy mindenki õszintén feltárulkozott. Egyéni alkotásaikban érett alkotóként jelentek meg a felnõttség határán lévõ fiatalok. A csoportmunkában
egy nagyon komoly feladatot hajtottak
végre: a mûvészi alkotási folyamatról
kellett kiselõadást tartaniuk – de ezt is
nagyszerûen oldották meg, hiszen
gyorsan belehelyezkedtek a mûvészi
alkotás folyamatába. A tábor végére
átérezték az igazi mûvészi érték lényegét, el tudták választani az amatõrséget a mûvészi lényegtõl, amely belsõ
lelki tartalmakhoz köthetõ.
»VAJDA ZSUZSA

Projekt címe: A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár szabadidős tevékenységeket megvalósító programja a térség egyes nevelési-oktatási intézményeiben.
A projekt az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg.
A projekt száma: TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0214

Kisebbségi napok – szerényebb keretek között
A megszokottnál szerényebb keretek
között, de jó hangulatban teltek a
Celldömölk Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzata által szervezett, ma
már hagyományosnak mondható
Kisebbségi Napok városunkban. Bakonyi László, a kisebbségi önkormányzat
elnöke elmondta, hogy augusztus 5én este bállal kezdõdött a programsorozat, majd másnap délután szépségverseny, táncverseny és borivó verseny várta az érdeklõdõket. A programokra kilátogatók már megszokhat-

ták, hogy a kisebbségi önkormányzat
szombaton déltõl finom falatokkal
várja a helyi és kistérségi vendégeket.
Ez alkalommal Vajda László irányítása
alatt készült a finom babgulyás. A délután folyamán a toronyi Rajkó Hagyományõrzõ Néptánccsoport szórakoztatta a közönséget, utána táncházban
rophatták kicsik és nagyok. Este zenés-táncos vigassággal búcsúztak az
V. Kisebbségi Napoktól.
A rendezvény támogatói voltak:
Celldömölk Város Cigány Kisebbségi

Önkormányzata, Celldömölk Város Önkormányzata, Országos CVCKÖ; Vas
Megyei CVCKÖ; Vasvirág Hotel; Dömötör Zoltán; Raschka Zsolt; Fehér Pecsenye Kft.; Swietelsky Kft.; Banyó Gumi
Bt.; Molnár Tamás; V & G. Szaküzlet;
Kovács és Kovács Szaküzlet, Völfer Bau
Kft.; Full-Color Kft.; Autó-Patika; Balogh Zsolt; CVSE; Ferro-Süt Kft.; BagolyBár; Magyar-Magyar Szaküzlet.; Premier Ajándék Szaküzlet és még sokan
mások.
TMT

Hûséges könyvhódítók a hôségben
A TÁMOP 3.2.4/08-1. számú, Európai
Uniós támogatású „Tudásdepó–Ex pressz” pályázat keretében a KMKK
Kresznerics Ferenc Könyvtára 2011. augusztus 22–27. között olvasótábort szervezett a Berzsenyi Dániel Könyvtár
Könyvhódító versenyén indult kemenesaljai csapatok számára. Az olvasáskultúra népszerûsítését elõsegítõ Vas megyei programra 35 kemenesaljai versenyzõ jelentkezett, közülük 22-en vettek részt a hõségrekordok hetén zajló
táborban, amely az õszi fordulókra történõ felkészülést szolgálta.
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Korszerû eszközökkel taníthatnak
a középiskolában is
A Celldömölk Város Önkormányzatának
„Infokommunikációs technológia megalapozása Celldömölkön” címû projektje az Európai Unió 100%-os mértékû támogatásával és a Regionális Fejlesztési
Alap társfinaszírozásával valósul meg
16,5 millió forintból az Új Széchenyi Terv
keretében. A projekt keretében a város
középiskolája korszerû informatikai eszközökkel – személyi számítógép, projektor, interaktív tábla, notebook, szerver,
wifi – került ellátásra. A fentieknek köszönhetõen az iskola mindkét épületében öt-öt tanteremben válik lehetségessé a 21. századi infokommunikációs

eszközökkel való oktatás, továbbá a
gimnáziumi egységben egy újabb informatikai szaktanterem kerül kialakításra.
Szomju Tamás pedagógus így nyilatkozott az általa is használt interaktív tábláról: – Itt, a szakiskolában sok a tanulási nehézséggel küzdõ tanuló. Számukra a képi megjelenítés és animáció
nagymértékben segíti a megértést.
Saját szakomnál maradva, a kémia tantárgy esetében például a magyarázatot
kiegészítendõ érthetõbbé válik az atomok felépítése, a szerves vegyületek
kialakulása, a kémiai kötések létrejötte. Az animáció segítségével közelebb

Ruttkai–Latinovits
könyvbemutató a könyvtárban
Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán állócsillagai a magyar
színészek égi társulatának. Gábor Júlia, Ruttkai Éva
leánya és férje, Szigethy Gábor irodalom- és színháztörténész személyes tárgyak, fotók, levelek alapján
idézik meg az „Álomszínészpár” címû kötetben alakjukat és próbálják megfejteni összefonódó életük titkait.
A Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság és a KMKK
Kresznerics Ferenc Könyvtára 2011. szeptember 22-én
(csütörtökön) 17.30 órakor kezdõdõ rendezvényén a
szerzõk könyvbemutatója mellett dokumentumfilmeken
is megidézõdik a 25 éve elhunyt Tündérkirálynõ és a 80
esztendeje született Színészkirály legendás párosa.

2011. szeptember 17. (szombat) 18.00 óra
Koltay Gergely–Szûts István:

Honfoglalás
Új magyar rockopera (szabadtéri elôadás)
Helyszín: az alsósági sportcsarnok mögötti lovaspálya
Fôbb szerepekben: Pintér Tibor, Sipos Imre, Hujber Ferenc, Janza Kata,
Hábencius György, Papadimitriu Athina, Vadkerti Imre.

Jegyek elôvételben: 14 év alatt: 2000; diák, nyugdíjas: 2500;
felnôtt: 3500 Ft. A helyszínen: 2500, 3000, illetve 4000 Ft.
Rossz idõ esetén az elõadás a KMKK színpadán kerül megrendezésre.
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lehet hozni a természettudományokat,
például a kémia világát a diákok számára. Lehetõség van az interaktív tábla használatakor az internet közvetlen
alkalmazására is, és az internetes felületek nemcsak képi, hanem hangi
megjelenítéssel is segítik az oktatást.
Vörös András 10. C: – Nagyon örülök, és
hasznosnak tartom, hogy ilyen modern, korszerû informatikai eszközök
állnak rendelkezésre az iskolánkban.
Az interaktív táblát jó használni, mert
látványos, nem kell annyit írnunk az
órákon és a tanulást is könnyíti.
»REINER ANITA

A TV-Cell életébôl
Értesítjük a város lakosságát, hogy
augusztus 30-tól a TV-Cell újra élõben közvetíti a képviselõ-testületi
üléseket.
Élõ retro kívánságmûsor és közéleti
magazin minden páros hét hétfõjén
16 órától 19 óráig a TV-CELL csatornáján. A retro kívánságmûsor elérhetõségei: e-mail: retroinfo@ freemail.hu, telefon és sms: 70 331
6948. Valódi retro slágerek, csak
kérni kell!

» PROGRAMAJÁNLÓ
• szeptember 09. (péntek) 17.00 óra –
A Celldömölki Leány Polgári Iskola
(„Zárda”) diákjainak találkozója.
• szeptember 20-ig látogatható Hetényi
József helytörténész „Kis-czelli üdvözlet”
címû kiállítása.
• szeptember 10-11. (szombat–vasárnap) – Celli Búcsú programjai
szeptember 11. (vasárnap) 15.00 óra –
A felújított Szent István-kút (Dr. Géfin
tér) avatása, szentelése 16.00–22.00
óra – szórakoztató búcsúi mûsor. Helyszín: a KMKK elõtti tér.
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Tetszik a felújított Géfin tér?
»FOTÓ: REINER ANITA

»KÉRDEZ: REINER ANITA

Bakonyi
Ferenc

Nagyon tetszik a város megújult rendezvénytere és a
kör nyéke. Modernnek és
minden igényt kielégítõnek
találom a belvárost, a turisták is meg lehetnek vele
elé gedve. Igazi központja
lett a városnak, jó lenne sok
programmal is megtölteni,
elsõsorban a fiataloknak szóló rendezvényekkel. Örülök,
hogy folyamatosan és ilyen
gyors ütemben válik szebbé
lakóhelyünk. Meggyõzõdésem, hogy a városmag-rehabilitáció második ütemében
készülõ fejlesztések, átalakítások, újítások szintén látványosak lesznek.

Szórádi
Jenõ

Nagyon szép lett a város új
közösségi tere, méltó helye
a különféle programoknak,
rendezvényeknek. Szüksége
volt már egy ilyen színvonalú térre Celldömölknek. Más
városokkal összehasonlítva
is teljes mértékben elégedettek lehetünk a látványnyal, ha keresztülsétálunk a
városon. Igaz, a fákat másképp is ültethették volna,
nem dézsákba, de így is
szép és megújult lett a tér. A
most készülõ második ütem
beruházásainak is örülök,
bár azt nem bántam volna,
ha kevesebb fát vágnak ki a
tér átalakítása során.

Veszettség elleni kötelezô eboltás
Celldömölk városrészben
A Katalin Sörözõ kerthelyiségében (Kassa u. 1.):
• szeptember 19-én, hétfõn 15.00–17.00 óráig
• szeptember 21-én, szerdán 07.00–08.30 óráig
• szeptember 23-án, pénteken 15.00–17.00 óráig.
Pótoltás: • szeptember 27-én, kedden 07.00–09.00 óráig
• szeptember 28-án, szerdán 15.00–17.00 óráig.
A Miki&Miki kocsma udvarán (Vörösmarty u. 2/a.):
• szeptember 19-én, hétfõn 07.00–09.00 óráig
• szeptember 21-én, szerdán 09.00–10.30 óráig
• szeptember 22-én, csütörtökön 15.00–17.00 óráig.
Pótoltás: • szeptember 27-én, kedden 15.00–17.00 óráig
• szeptember 28-án, szerdán 07.00–09.00 óráig.

Alsóság városrészben
A Tûzoltószertárnál:
• szept. 20-án, kedden 08.00–10.00 és 15.00–16.30 óráig
• szept. 21-én, szerdán 08.00–10.00 és 15.00–16.30 óráig.
Pótoltás: • szeptember 27-én, kedden 08.00–09.00 óráig.
Az oltást végzõ állatorvos: dr. Baráth Tamás (tel. 30/927-1266).
A Bányatelepen: (a Nyári Kocsma udvari bejáratánál, a Hegyi utca–Bem József utca sarkán):
• szeptember 20-án, kedden 07.00–09.00 és 15.00–17.00 óráig
• szeptember 23-án, szerdán 15.00–17.00 óráig.
Pótoltás: • szeptember 26-án, hétfõn 07.00–09.00 és 15.00–
17.00 óráig
Az oltást végzõ állatorvos: dr. Horváth András (tel. 70/319-1885).

Izsákfa városrészben

• szeptember 17-én, szombaton 08.00–11.00 óráig.
Pótoltás: • szeptember 23-án, pénteken 08.00–10.00 óráig.
Az oltás elvégeztethetõ háznál, vagy a TAPMANCS Állatbarát
Rendelõben (Celldömölk, Bercsényi u. 11.), tel: 70/319-1885.

Németh
József

Tetszik a város megújult tere, szép a kivitelezése, remélem, a minõsége is megfelelõ, de ezt majd az idõ
dönti el. Kellett már ez a tágas rendezvénytér, hogy
kulturáltabb körülmények
között lehessen tartani a különbözõ ünnepségeket, rendezvényeket. A tér parkosítása is megfelelõ, de az
összkép majd akkor lesz teljes, ha a Szentháromság tér
is elkészül. A parkolóhelyek
számát tekintve áldatlan állapotok uralkodtak, talán ezt
most sikerült orvosolni. Jó
lenne, ha még a piac ügyét
is sikerülne megoldani.

Horváth
Pálné

Nagyon szép lett a városközpont új rendezvénytere és a
környezete is. Már nagyon
régen kellett volna ilyen
szintû újítást megvalósítani,
jó, hogy most végre megtörtént. Eddig is szép volt, de
most még inkább igazi városi szintre emelkedett Celldömölk. Biztos vagyok benne,
hogy a Szentháromság tér
megújulása is legalább ilyen
eredményes lesz. Alsóságon
lakom, de gyakran jövök be
Cellbe, és örömmel sétálok
keresztül a megújult városon. Jó, hogy a parkolási
gondok is enyhültek, az is
régóta érett már.

A téma… (és a kutyagumi)
az utcán hever
Kénytelen voltam ezt a – megvallom – nem túl eredeti címet találni írásomnak, de sajnos nap mint nap találkozom vele – mármint az utóbbival. Nemrég még
20–30 cm-es tócsákban kerestük, hová lépjünk, hogy
minél kevésbé ázzon át a lábbelink. A bokatörések elkerülése csak a jó közvilágításnak volt köszönhetõ. Sok
munka, sok pénz kellett ahhoz, hogy végre augusztusban egy megújult, korszerû tér fogadja a város lakóit
és az ide látogatókat. E lapszámunk kérdése is ez a város lakóihoz, hogy milyennek találják a mûvelõdési
központ körüli felújított teret. Kivétel nélkül mindenki
örül a szép és felújított közterületnek.
Ami új, azt csak rendben kell tartani – vonatkozik ez
mindenkire, aki használja a teret. Sajnos azonban az
örömbe üröm is vegyül, hiszen szinte naponta látni
friss, széttaposott, vagy még ép – szinte párolgó – kutyagumit, cigarettacsikket. Pedig a térre szemetest is
elhelyeztek… És naponta takarítják. De igazán felnõtt
módon csak úgy tudunk viselkedni, ha a szemetünket
– kedvencünk elpotyogtatott végtermékét – bármilyen
furcsán hangzik is, de összeszedjük. Akkor érezzük magunkénak, ha rendben is tartjuk, és ezt ne mindig kívülrõl vagy felülrõl várjuk – csak õrizzük meg a tér jelenlegi állapotát!
»LOSONCZ ANDREA
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Jobb minôségû vizet fog inni
Szergény lakossága is
Az Európai Unióhoz történõ csatlakozással Magyarország
egész területén szigorú ivóvíz-minõségi elõírások szabályozzák a lakossági csapokon kifolyó víz minõségét. Amíg
városunkban és a kistérség legtöbb településén az EU-s
normáknak megfelelõ minõségû vizet iszunk, a szergényiek
ezt nem mondhatják el. Ott ugyanis az ivóvíz néhány kémiai
összetevõje nem minden esetben felel meg az elõírásoknak:
elsõsorban az ammónium és a vas okoz problémát a szolgáltatónak. Amennyiben a másodlagos vízszennyezés (nitrit – amely az ammónium származéka) megjelenik a hálózaton, palackozott ivóvíz szállítását kell elrendelni.
A megoldást egy európai uniós pályázat jelentheti: Szergény
és négy szomszédos település (Marcalgergelyi, Vinár,

Ötven éve végeztek

Hatvan éve maturáltak

A Berzsenyi Dániel Gimnázium 1961-ben végzett 4. B
osztályának öregdiákjai július 9-én rendezték meg ötvenéves érettségi találkozójukat. Az egykor harmincöt
fõt számláló osztályból húszan voltak jelen, hogy fél évszázad múltán együtt idézzék fel középiskolai éveiket,
emlékezzenek, anekdotázzanak és örüljenek egymásnak. Az egykori osztálytársak elhatározták, hogy az eddig megszokott öt év helyett ezentúl évente gyûlnek
össze találkozóra.
»RA

I M P R E S S Z U M
Új

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE
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Magyargencs és Kemeneshõgyész), mint a Marcalmenti
Ivóvízminõség Javító Önkormányzati Társulás, megcélzott
egy 550 millió forintos összköltségû beruházást, mely magában foglalja a Pápa-Tapolcafõ karsztvízbázisról távvezeték
építését, bekapcsolva ezzel az öt község ivóvízhálózatát a
kiváló ásványvíz minõségû szolgáltatásba. A projekt ezáltal
megvalósítja a Pápai Vízmû régi célkitûzését, mely szerint a
cég egész szolgáltatási területén az elõírásoknak megfelelõ
minõségû ivóvízet biztosít a lakosság számára. Az augusztus
25-én, Marcalgergelyiben tartott lakossági fórumon a szakemberek ismertették a jelenlegi állapotot és felvázolták a
projekt nyújtotta lehetõségeket, a lakosság pedig választ kapott felmerülõ kérdéseire.
»LA

A Berzsenyi Dániel Gimnázium 1951-ben végzett öregdiákjai augusztus 27-én gyûltek össze hat évtizedes érettségi találkozójukra. A gimnázium történetében másodiknak
indult, de elsõ teljes évfolyam az érettségi évében negyvenöt fõt számlált, az évek múlásával azonban tizenheten
távoztak az élõk sorából. A hatvanéves találkozó megünneplésére tizennégyen érkeztek vissza iskolavárosukba. A
múltidézés, anekdotázás mellett elhunyt tanáraikról, osztálytársaikról sem feledkeztek meg az öregdiákok. Kilátogattak a temetõbe, valamint Jónás Márton tanáruk emléktábláját, és az iskolájuknak egykor helyet adó, mai Szent
Benedek Iskola falán levõ emléktáblát is megkoszorúzták.
»RA
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» SPORT

Beindult a pontgyûjtés
Rábapaty – Celldömölki VSE 2–0 (1–0)
Rábapaty, Megyei labdarúgó bajnokság, 1. forduló. 2011. augusztus 21.
Vezette: Tóth Róbert (Sándor Zoltán,
Kovács Jenõ).
Rábapaty: Derdák – Kasza, Csupor, Bíró,
Horváth (Szabó) – Gosztolya (Dovánszki), Tar, Szele (Tõke), Toldi – Vadász,
Vajda (Enzsöl). Edzõ: Haraszti Zsolt.
Celldömölk: Szalay – Mayer, Kazári,
Györkös, Sebestyén R. – Szilágyi (Németh I. J. 55. p.), Gyõrvári, Ambrus R.,
(Velencei T. 82. p.), Hegyi, Mészáros –
Vánkos (Németh II. J. 60. p.). Edzõ: Kelemen Kornél.
Góllövõk: Gosztolya Á. (35. p.), Dovánszki P. (92. p.).
Celldömölki VSE – Jánosháza 1-0 (1-0)
Celldömölk, 400 nézõ, Megyei labdarúgó bajnokság, 2. forduló. 2011. augusztus 27.
Vezette: Kovács Gergely (Szabó Péter
dr., Márton Péter).
Celldömölk: Szalay – Mayer, Kazári,
Györkös, Sebestyén R.– Szilágyi (Velen-

cei T. 83. p.), Ambrus R., Gyõrvári, Mészáros (Ambrus A. 94. p.) – Németh I. J.
(Enyingi 69. p.), Vánkos (Németh II. J.
80. p.). Edzõ: Kelemen Kornél.
Jánosháza: Tóth A. – Manganelli Zs.,
Hudák, Tóth L., Lendvay (Szakály 78.
p.) – Ruzsa (Káldi 60. p.), Pintér, Vad,
Vágusz – Fenyõ, Balhási Á. (Balhási Sz.
70. p.). Edzõ: Szentgyörgyi József.
Góllövõ: Németh I. József (44. p.).
Kiállítva: Kazári Barnabás (15. p.), illetve Hudák Tamás (52. p.).
A sorsolás szeszélye folytán az elsõ két
meccsen a tavalyi bajnokság harmadik,
illetve második helyezettjével kerültünk össze, ahogy az eredmény is mutatja, felemás sikerrel. A nyitó fordulóban a Rábapaty rögtön megmutatta
azt, hogy mire számíthatunk majd a
bajnokságban akkor, ha a mérkõzés
elején nem használjuk ki a helyzeteinket. Az éppen soros ellenfél tette, amit
kellett, játékba lendült és az õ szavaikat használva „hõsies védekezéssel”
megnyerte a meccset. Az elsõ hazai

meccsen a két kiállítás ellenére – melynek egyikét sem elõzte meg durvaság
– a kulturált, sportszerû foci volt végig
a jellemzõ. Látszott, hogy a Jánosháza
összeszokott, jó játékintelligenciájú játékosokból áll, így különösen értékes
az ellenük aratott gyõzelem. A lüktetõ
játékban egy Vánkos Balázs–Németh
József összjátékot követõen, utóbbi
megkezdte a gólgyártást a megyeiben
is (a két forduló között megrendezett
megyei Magyar Kupa mérkõzésen a
Sitke elleni 10–0-s sikerbõl 4 góllal vette ki a részét). A gyõzelem némileg
gyógyírt jelentett a beragadt startra.
Bár a tabellát még nem érdemes különösen böngészni, annyi már most is
látszik, hogy a harmadik fordulót követõen nincs már 100%-os pontszámú
együttes és sok a meglepetés-eredmény, kiegyensúlyozott a mezõny. A
következõ hazai mérkõzés szeptember
10-én, szombaton az újonc Nádasd ellen kerül megrendezésre 17.00-tól.

Lapzártát követõen: Tanakajd–Celldömölk 1–3.
»DOTTO

Tizenhatszor négyezer méter felett
A celldömölki alpinisták júliusban ismét sikeres expedíción vettek részt
Bemelegítés- és akklimatizációképpen
elõször megmászták az olaszországi
Dolomitok két nagy sziklafalát a Tofana
di Rozes hegyen. Az alpin mászóút
függõleges és áthajló részei nagy
erõkifejtést igényeltek. A szaknyelv ún.
alpin mászásnak nevezi az ilyen jellegû
mászást, ami azt jelenti, hogy a biztosító eszközöket is a mászóknak kell elhelyezniük, sok esetben magát az
„utat” megtalálni. Ez a stílus az erõn,
ügyességen és állóképességen kívül
nagy pszichikai megterhelést is jelent,
illetve 100%-os koncentrációt követel,
fõleg az elöl mászótól, akinek nem szabad hibáznia.
A sziklamászó vágyakat kielégítve a
csapat tovább utazott a Svájc és Olaszország határán fekvõ Monte Rosa csoportba, ahol a hó és a jég birodalmában kerestek újabb kihívásokat négyezer méter felett, ott, ahol a levegõ ritka és a fejfájás kellemetlenül erõs tud
lenni. A két nehéz mászás mellett lehetõség volt „felsétálni” több könnyû
négyezres csúcsra, így összesen már
16 db négyezer méternél magasabb
csúcsot hódítottak meg a celli mászók
pályafutásuk során. A most elért csúcsok közül a Lyskamm és a Dufourspitze emelkednek ki, nemcsak magas-

A CSAPAT HAJNALBAN A ZUMSTEINSPITZE CSÚCSÁN, HÁTTÉRBEN CÉLUNK A DUFOURSPITZE, EURÓPA MÁSODIK LEGMAGASABB PONTJA

ságukkal, hanem nehézségükkel is. Az
itt túrázóknak csak kis százaléka merészkedik ezekre a hegyekre, melyeket
rendkívül éles hógerincek és meredek,
sziklás falrészek jellemeznek. A Dufourspitze (4632 m) megmászásával a
Mont Blanc után immár Európa második legmagasabb pontját is elérték a
celli alpinisták. A Lyskamm csúcs pedig
rendkívüli szépségével, bámulatos hógerinceivel illeszkedik a legrangosabb
trófeák közé.
A jövõre nézve még több, mint hatvan
négyezer méternél magasabb hegy

maradt az Alpok végtelen csúcstengerében, szóval van még mibõl válogatni
a következõ túrára.
Céljai elérésében a csapat szívesen
képviselné olyan támogató nevét, aki
az effajta sportteljesítményt értékeli és
e sportban rejlõ erényeket magáénak
érzi.
Résztvevõk: Dummel Dániel, Celldömölk; Dummel Domonkos, Celldömölk;
Kiss István, Celldömölk; Bán Tamás,
Balatongyörök; Gyõrffy Ákos, Zalaegerszeg.
»KISS ISTVÁN
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Celldömölk
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MEGHÍVÓ
III. FOGATHAJTÓ VERSENYRE
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

2011. szeptember 18-án, vasárnap

Megteremtjük a napot ...
Bejelentkezés és információ: 06 70/628-4960
Nyitva: hétfõtõl péntekig 10.00–12.00; 13.00–21.00
szombat: 10.00–12.00; 14.00–21.00
vasárnap: 14.00–21.00
Szeptemberben minden bérlet mellé
krémet adunk ajándékba.

Celldömölk–Alsóságon
megrendezésre kerülő
Felső-dunántúli Fogathajtó Régió
„C” kategóriás régiós döntő
országos elődöntőjére.
Helyszín: Celldömölk–Alsóság,
sportcsarnok mögötti focipálya.
Ünnepélyes megnyitó: 12 órakor
Tisztelettel:
Ifj. Rozmán Ferenc
Részletes programismertető a TV-Cell városi televízió képújságjában.

SZESZFÕZDE VÖNÖCKÖN
Szeszfőzdénk felújított, 418 literes és 220
literes főzőüsttel folyamatosan üzemel
VÖNÖCKÖN.
Jó minőségű gyümölcscefréből, illatos és
zamatos pálinka előállításával – rövid
főzési határidővel – várjuk minden kedves
régi és új megrendelőnket!
Érdeklődni:
napközben a 06 20/337-1864, esti órákban a 95/485-001 telefonszámon lehet.

SZEDD MAGAD AKCIÓ
VÖNÖCKÖN!
Mézédes szilva 150 Ft/kg
Gála alma 100 Ft/kg
Alexander és BOSCOBAK körte
150 Ft/kg
Folyamatosan szedhető!
Hétfőtől szombatig 08–19 óráig.
Érdeklődni: 06 20/337-1864; 06 70/334-8167

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÕ
Celldömölk, Sport u. 8.  06 95/525-070
www.vulkanfurdo.hu

Fürdőgyógyászati ajánló
A celldömölki gyógyvíz kiválóan alkalmas:
• porckopások, köszvény, derékfájás, izmok, inak
fájdalmának csökkentésére
• statikai zavarok, tartási rendellenességek korrigálására
• idült gyulladások, reumatológiai kórképek javítására
• stressz, túlterheltség enyhítésére
• ortopédiai, traumatológiai műtétet követő rehabilitációra.
Tb. támogatással igénybe vehető fürdőgyógyászati kezelések,
háziorvosi beutaló nélküli reumatológiai és rehabilitációs
szakorvosi vizsgálatok.

F ittness ajánló
• kedd 17.30–18.30: gerinctorna (fitt ball, fittness szalag,
tornabot, callanetics)
• szerda 17.30–18.30: capoeira, zumba, „boksz” aerobic,
aerobic
• péntek 18.00–19.00: stepp variációk
Hat hetente új mozgás, új zene, minden órán streching
és intim női torna, foglalkozások után fürdési lehetőség
Belépőjegy csak 800 Ft/fő
Foglalkozás-vezető: Tamás Gáborné

Egyéni úszásoktatás
igény szerinti időpontokban (10 alkalommal)
gyerekeknek 18 éves korig és nyugdíjasoknak: 15 000 Ft,
felnőtteknek: 19 000 Ft.
Egészségpénztári kártya és üdülési csekk elfogadóhely!
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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 hitelébõl.
maximális összeg
500 ezer Ft-ig
THM: 17,80%
2 millió Ft
egynapos ügyintézés.

Akciónk 2011. augusztus 1-tõl szeptember 30-ig tart.
Répcelak, Petõfi S. u. 50.
Telefon: 95 588-666, 588-667 Fax: 95 588-668
E-mail: titkarsag@repcelaktksz.hu
Honlap: www.repcelaktksz.hu

Kis bank – nagy lehetôségek!
Celldömölk I., Kossuth L. u.18. Telefon/Fax: 95/420-035 celldomolk1@repcelaktksz.hu
Celldömölk II., Hegyi u. 1. Telefon/Fax: 95/420-507 celldomolk2@repcelaktksz.hu
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. Telefon/Fax: 95/485-010 vonock@repcelaktksz.hu
Ostffyasszonyfa, Kossuth L. u. 60.Telefon/Fax: 95/394-005 ostffyasszonyfa@repcelaktksz.hu

