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Felhívás

2012. évi sárga kukás gyûjtési napok

A Celli HUKE KFT. ezúton értesíti a
tisztelt lakosságot, hogy a csoma-
golási hulladékok szelektív gyûjté-
sét havonta kétszer a következõ
KEDDI napokon végzi:

szeptember 25.
október 9.
november 6.
december 4

Kérjük, a gyûjtõzsákokat és a gyûjtõedé-
nyeket a fenti napokon reggel 6.00 óráig
szíveskedjenek a ház elé kihelyezni!

CELLI HUKE KFT.

A Kemenesvíz
Víziközmű Kft.

az alábbiakról tájékoztatja a
tisztelt lakosságot!

A Kemenesvíz Víziközmű Kft. tudomására ju-
tott, hogy Celldömölk Város közigazgatási te-
rületén vidéki vállalkozók magánterületen lé-
vő szennyvízcsatorna mosatást végeznek –
főleg cégeknél –, melyért borsos árat kérnek,
és a Kemenesvíz Víziközmű Kft.-re, mint meg-
bízóra hivatkoznak.
Ezúton szeretném tájékoztatni a tisztelt la-
kosságot, a cégvezetőket, hogy a Kemenesvíz
Víziközmű Kft. kizárólag Hegedűs Ferenc cell-
dömölki vállalkozóval végeztet szennyvízcsa-
torna mosatást elõzetes bejelentés alapján.
A saját érdekükben kérem, szíveskedjenek kö-
rültekintően eljárni a fentiekkel kapcsolatban.

KÖSZÖNETTEL: PIRI BALÁZS
ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ
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Szeptember 3-án, közel két és fél hó-
nap vakációt követõen, ismét iskola-
padba ültek a diákok. Nemcsak az is-
kolai csengõszó jelezte a szünidõ vé-
gét, az õsziesre fordult nyári szelek és
a sárguló falevelek is arra emlékeztet-
tek, hogy bizony véget ért a vakáció.

A Városi Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat szeptember
3-án tartotta tanévnyitó ünnepségét,
amely egyben az iskolakezdés elsõ
napja is volt a tanulók számára. A diá-
kok évnyitó mûsorába ágyazódtak az
ünnepi beszédek. Az új tanév elsõ kö-
szöntõjét Fehér László polgármester
mondta el. Az új tanév számos válto-
zást is hoz – fogalmazott beszédében a
polgármester – az ország oktatási rend-
szerének átalakítása folyamatban van,
s a változásokkal a jövõben is számolni
kell. A nyári szünetrõl visszatérõ nebu-
lókat arra biztatta, hogy nézzenek
szembe az élet által felállított akadá-
lyokkal, hiszen a nehézségek a min-

dennapi munka folytatására sarkallnak.
A tanévnyitó beszédet követõen a
végzõsök az elsõ osztályosok mellére
feltûzték azt a jelvényt, mely igazolja,
hogy ettõl a naptól õk is a Városi Álta-
lános Iskola diákjai lettek. A tanulókat,
külön kiemelve az elsõsöket és a
végzõsöket, Danka Adél igazgatónõ is
köszöntötte. A tanítványokat arra kér-
te, hogy a lehetõ legtöbbet próbálják
az év folyamán kihozni magukból, hi-
szen egy iskola sikeressége és ered-
ményessége az õ munkájukon is múlik.
A 2012/2013-as tanévben négy elsõ
osztály indul a Városi Általános Isko lá -
ban, az elsõ tanítási nap 716 diák, köz-
tük 95 kis elsõs lépte át az iskola kü-
szöbét. A tanév hivatalos megnyitóját
követõen minden osztály elfoglalta a
tantermét, és belevetette magát a tu-
dás világába.

•••

2012. szeptember 3-án, délelõtt fél 9-
kor tartotta a Városi Általános Iskola és

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Al -
só sági Tagintézménye a tanévnyitó ün-
nepségét. Elsõként Szabóné Kiss Ildikó
tagintézmény-vezetõ szólt a diákok-
hoz, külön a 22 kis elsõshöz és az utol-
só évüket itt töltõ, új kihívásokra váró
nyolcadikosokhoz. Beszédében el-
mond ta, hogy a kormány idén szep-
tembertõl bevezeti a mindennapos
testnevelést, amely felmenõ rendszer-
ben, idén az 1. és az 5. osztályban va-
lósul meg. Beszélt még arról is, hogy
idén egy új pedagógus, Põcze Judit ma-
gyar szakos tanár kezdi meg oktató-ne-
velõ munkáját, Bors László testnevelõ
tanár pedig nyugdíjba vonul, munkáját
kezdetben Esküdt Roland veszi át. Az
elhangzottak után az elsõ osztályos kis-
diákok által elõadott versek színesítet-
ték az ünnepséget, ezt követõen Fehér
László polgármester mondott köszön -
tõt. A polgármester beszámolt arról,
hogy 2013. január elsejétõl az állam
veszi át fenntartásba az oktatást illetve
az ahhoz kapcsolódó feladatokat, de az
iskola épületét továbbra is az önkor-
mányzat mûködteti. Mindezek zárása-
ként sok sikert és jó munkát kívánt a
2012/2013-as tanévhez.

•••

2012. szeptember 1-jén délután ötórai
kezdettel tartotta évnyitóját a celldö-
mölki Szent Benedek Katolikus Általá-
nos Iskola. Mód Laura 8. osztályos ta-
nuló üdvözölte a helyi plébánosokat,
lelkészeket, az intézmény igazgatóját,
pedagógusokat, diáktársait és a megje-
lent szülõket, vendégeket. A Himnusz

elhangzása után Lászlóffy Aladár: Ha én
címû verse hangzott el elsõ osztályos
kisdiákok elõadásában, majd Czu por
Attila igazgató is köszöntötte a meg -
jelenteket, külön a 47 elsõst, valamint
Böde Matildot, az idei év 1/b osztályos
tanulók napközis nevelõjét és a gyesrõl
visszatérõ Kovácsné Szi gethy Szendét.
Az igazgató beszámolt a szünetben tör-
tént fejlesztésekrõl, változásokról és az
új tanévre váró feladatokról. Ezt kö-
vetõen Kirner Antal Zoltán plébános
kérte Isten áldását és a Kis-celli
Szûzanya segítségét az új tanévre.

•••

Szeptember 3-án, reggel 8 órakor a
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szak -
képzõ Iskolában is becsengettek. A tan-
évnyitó ünnepségre a mûvelõdési köz-
pont elõtti téren gyûltek össze az intéz-
mény diákjai és pedagógusai. Döb rönte
László 11. H osztályos tanuló szavalatát
követõen Sipos Tibor igazgató köszön-
tötte az egybegyûlt diákokat és a tan-
testület tagjait. Az igazgató köszönetét
fejezte ki azoknak a tanulóknak,
szülõknek és pedagógusoknak, akik a

vakáció ideje alatt szabadidejüket az is-
kola szebbé tételére áldozták. Az igaz-
gató beszédében a köznevelési tör-
vényben bekövetkezõ változásokra is
kitért, megemlítve, hogy a jogszabályi
elõírásoknak megfelelõen a kilencedik
évfolyamon mindennapos testnevelés
órára lehet számítani. Beszámolt továb-
bá az intézmény sikeres pályázatáról,
mely nek köszönhetõen az iskola külföl-
di kapcsolatrendszere bõvülhet. Az ün-
nepi mûsor zárásaként Tóth Regina
Krisztina 9. H osztályos tanuló egy, a
tanévkezdéshez választott verset sza-
valt el diáktársainak. A 2012/2013-as
tanévben 550 tanuló kezdte meg ta-
nulmányait a középiskolában, szeptem-
ber 3-án 302 szakképzõs és 248 gimna-
zista foglalta el az iskolapadokat. Az
idei évben négy osztállyal indult az elsõ
évfolyam, ami három szakközépiskolai
és egy gimnáziumi osztályt jelent.

»BALÁZS HAJNALKA – VAJDA ZSUZSA

Iskolába hív a csengõszó



A nyári idõszakban folyamatosan zajlot-
tak út- és járdafelújítások városszerte.
Legutóbb a Kinizsi utca kapott új járda-
burkolatot, de a rendelkezésre álló költ-
ségvetési keretbõl a késõbbiekben több
útszakaszt is megújítanak a városban.
Celldömölk Város Önkormányzata jár-

dafelújítási programjából a lehetõsége-
ihez mérten próbál évente egy-egy jár-
daszakasz rendbetételére, megépíté-
sére fordítani. Néhány évvel ezelõtt a
Hársfa utcában történt térköves járda-

építés. Legutóbb a Kinizsi utca páros
házszámú oldala kapott új, térköves
járdaburkolatot, augusztus végére pe-
dig a Pozsonyi utcában is elkészült egy
25 méternyi járdaszakasz.
Nemcsak járdafelújításra szánt az ön-
kormányzat a költségvetési keretébõl,
hanem útfenntartási feladatokra is köl-
tött az elmúlt idõszakban. Az aszfalt utak
kátyúzása mellett a földutak mart   asz -
faltos javítása történt meg a nyár folya-
mán.  A  tervek  között  útfelújítások  is

sze repelnek, a jövõben várhatóan az
alábbi utcák, útszakaszok rekonstrukció   -
ja valósulhat meg városunkban: a
Kodály Zoltán lakótelep burkolat-javítá-
sa valamint belsõ úthálózatának rend-
betétele, a Táncsics és Fazekas Mihály
utca „U” alakú utcarészének burkolatja-
vítása, a Heiner Kálmán utca valamint
az Ady Endre utca bizonyos útszakaszá-
nak szerkezetjavítása, illetve a Temes -
vár utcának a Hámán Kató utcától a Gá -
bor Áron utcáig terjedõ szakaszának fel-
újítása. 
A képviselõ-testület korábban döntött
már arról, hogy a gyûjtõ utaknak el -
sõbb séget biztosít. Legutóbb a Ko dály
Zoltán utca kapta meg ezt a magasabb,
kiemelt fokozatot. Érdemes oda figyelni
a forgalmirend-változásra, hiszen a
csatlakozó utcák nem jobbkezesek, ha-
nem elsõbbségadó utcák lettek, így
biztonságosabban lehet közlekedni a
Kodály lakótelepen. 

»VZS
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Hulladékgyûjtõ sziget áthelyezésérõl is döntöttek

Út- és járdafelújítási programok a városban

Soros ülését tartotta városunk képvi-
selõ-testülete 2012. augusztus 30-án.
Az ülésen Fehér László polgármester be-
számolt a lejárt határidejû határozatok-
ról és a két ülés között történtekrõl.
Ezután Futó István, Celldömölk Város
Ön kormányzatának könyvvizsgálója ér-
tékelte a város pénzügyi tervének elsõ
félévi teljesítését. A könyvvizsgáló elis-
merõen szólt a feszes városgazdálko-
dásról, majd Fehér László beszámolója
következett a Celldömölk és Környéke
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsában végzett munkájá-
ról. Ezt követõen Gasztonyiné Fódi Zita

kapott szót, aki a Városi Óvoda vélemé-
nyezési joggal rendelkezõ közösségei-
nek javaslatát tolmácsolta, miszerint az
óvoda nevét változtassák meg Cell dö -
mölki Városi Óvodára. A város képvi-
selõ-testülete támogatta a javaslatot. Az
augusztusi ülésen született döntés a
Somogyi Béla utcai hulladékgyûjtõ szi-
get áthelyezésérõl is. Mivel a sziget
konténereit nem rendeltetésszerûen
használják, elsõ lépésként a Celli Huke
Kft. ügyvezetõje kérte a gyûjtõsziget át-
helyezését. Gyûjtõsziget kizárólag ön-
kormányzati területen, a hulladékgyûjtõ
jármûvel megközelíthetõ helyen alakít-

ható ki. A sziget új helyszíneként – szin-
tén a Somogyi Béla utcában – több hely-
szín felmerült, közülük a képviselõ-tes-
tületi döntés értelmében a volt
Tûzoltószertár nyugati oldala elõtt kerül
kialakításra. Ezen az ülésén adta belee-
gyezését Celldömölk Város Képviselõ-
testülete a Turisztikai Desztinációs Me -
nedzsment megalakítására is. A szerve-
zet célja, hogy a fogadótérségben fenn-
tartható és versenyképes turizmus-
rendszert alakítson ki és mûködtessen,
melynek egyik fontos alapelve az alulról
építkezés.

»LOSONCZ ANDREA



A Celldömölki Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat hatodik éve rendezte meg
a hagyományosnak mondható Nem -
zetiségi Roma Napot városunkban
szep tember 1-jén. Az idei évben az
egész napos programot összekapcsol-
ták a megyei nemzetiségi roma nap-
pal, így az esemény a Vas Megyei Te -
rületi Roma Nemzetiségi Önkormány-
zattal közösen került megszervezésre a
Téglagyári tó mögötti rendezvényté-
ren. A vendégváró mûsorok már a dél -
elõtti órákban elkezdõdtek, ökörsütés-
sel és gulyással várták az érdeklõdõket
a szervezõk. Habár az égiek nem vol-
tak kegyesek a szombati napon, az
esõs idõ ellenére a horgásztó mögött
felállított rendezvénysátor szép szám-
mal vonzott fürkészõ tekinteteket. Ba -
ko nyi László, a Celldömölki Roma Nem -
zetiségi Önkormányzat elnöke elmond-
ta, hogy a program célja az volt, hogy
a roma lakosságot összehozzák a nem
roma lakossággal, akik a közös progra-

mok által megismerhetik az etnikai
csoport kultúráját. A délutáni mûsorban
roma néphagyományokra építkezõ
együttesek mutatkoztak be. Színpadra
lépett a Pannon Roma Zenekar, a To -
ronyi Rajkók, de Szabrinának, Ka ni zsa
Csillagainak valamint az 1001 Éjszaka
Csillagainak is tapsolhatott a közönség.
A bátrabbak táncversenyre és szépség-
versenyre nevezhettek be, a nézelõdõk
pedig autentikus zenét hallgathattak.

Estére zsúfolásig megtelt a sátor. Fehér
László polgármester nyitó beszédét kö-
vetõen megérkezett az est sztárvendé-
ge, Bódi Guszti és a Fekete Szemek. Jó
hangulatban, a Pesti Fiúk zenéjével bú-
csúztatta a közönség a Vas megyei és
a VI. Celldömölki Nemzetiségi Roma
Na  pot. 
A rendezvény támogatói voltak: Cell -
dömölk Város Önkormányzata, Vasvi -
rág Hotel, Cell-modul Kft., Bakó-Trex
Kft., Swietelsky Vasúttechnika Kft., Das -
caro Kft., Dömötör Zoltán egyéni vállal-
kozó, V&G szaküzlet, S.A.P. Autópatika
Kft., Kovács és Kovács Kereskedelmi
Kft., Wölfer Kft., Major Máté egyéni
vállalkozó, Park Presszó, Csaba Gumi
Kft., Rozmán Ferencné egyéni vállalko-
zó, Ceglédi József egyéni vállalkozó,
We walka Kft., Forró Sándor egyéni vál-
lalkozó, Ferrosüt Sütõ- és Édesipari Kft.
Celldömölk, Babaház, László Lajosné
egyéni vállalkozó, Fullcolor Kft., Cell dö -
mölki Kábeltelevízió Kft., Holsten Pizzé -
ria, Magyar Mûszaki Kft., Raska Zsolt,
OTP Bank Zrt.

»VZS

„Kettõs ketrecben élnek az elmebete-
gek: egyiket õk építik a lelkük köré, a
másikba a társadalom zárja a testü-
ket…Végre is többé-kevésbé mindnyá-
jan ketrecben élünk. Talán a boldogság
illúziója nem egyéb, mint a ketrec ara-
nyos csillogása” – Írja Benedek István
Aranyketrec címû könyvében, mely az
intaházi elmeosztály életérõl íródott.

A könyvben említett intézet, mai nevén
a Kemenesaljai Egyesített Kórház

Pszich iátriai Rehabilitációs és Addik to ló -
giai Rehabilitációs Osztálya fennállásá-
nak 60. évfordulóját ünnepelte szep-
tember 6-án. Dr. Farmosi Éva klinikai
szak pszichológus Schopenhauer szavai -
val nyitotta meg a jubileumi rendez-
vényt, mely egyben a pszichiátriai és
szenvedélybetegek sport- és kulturális
találkozójának napja is volt. A rendez-
vényre közel húsz nyugat-dunántúli te-
lepülésrõl érkeztek vendégek. A meg-
jelent betegekhez és szakemberekhez

elsõként Dr. Nagy László osztályvezetõ
fõorvos szólt. Köszöntõjében elmondta,
hogy a program nem csak kikapcsoló-
dás a betegek számára, hanem ismer-
kedés is: szemléletekkel, emberekkel,
helyzetekkel. A megnyitó ünnepségen
Karádi Mihály, a Városfejlesztési és
Költ ségvetési Bizottság elnöke, vala-
mint Farkas Gábor, Celldömölk Város
jegyzõje emléklapot adtak át az egyko-
ri fõorvosnak, Dr. Kiss-Vámosi József
pszichiáternek, valamint Dr. Konta Il di -
kó nak, aki 24 éven át klinikai szakpszi-
chológusként dolgozott az intézmény-
ben. A megnyitót követõen megkez -
dõdtek az egyéni és csapatversenyek, a
betegek különbözõ vetélkedõkön mér-
ték össze ügyességüket. A délután fo-
lyamán kerekasztal beszélgetésre vár-
ták az érdeklõdõket, majd szabadtéri
kulturális mûsorokkal folytatódott a
program. A versenyek, a közös ebéd és
vacsora mellett a zenés-táncos mulat-
ságon is alkalmuk volt a találkozó részt -
vevõinek jobban megismerni egymást. 

»VZS

A Dr. Kiss-Vámosi Józseffel és Dr. Konta
Ildikóval készült interjút következõ lap-
számunkban olvashatják, kedves olva-
sóink.
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A roma kultúra igazi napja

Szenvedélybetegek találkozója Intaházán

DR. KISS-VÁMOSI JÓZSEF ÉS DR. KONTA ILDIKÓ ÁTVESZIK AZ EMLÉKLAPOT
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Ismét elérkezett szeptember, a tanév-
kezdés ideje. A 2012/13-as tanév válto-
zásokat is tartalmaz. Hogy milyeneket,
errõl érdeklõdtünk Tulok Gabriella okta-
tási szakreferensnél. És hogy hogyan si-
került ezekre az iskoláknak felkészülni-
ük, a kérdésre az oktatási intézmények
igazgatói, vezetõi adtak választ. 

– Fenntartási szempontból a legjelentõ  -
sebb változás, hogy 2013. január 1-
jétõl az állam átveszi fenntartásban az
iskolákat, és a kormányhivatalon ke-
resztül fogja majd mûködtetni azokat.
A települési önkormányzatokra hárul-
nak az üzemeltetési feladatok. Az óvo-
dák továbbra is önkormányzati fenntar-
tásban maradnak. Január elsejétõl
meg kezdi mûködését a Klebelsberg
Intéz mény fenntartó Központ, amely-
nek lesz nek majd megyei tankerületei
és lesznek járási illetékességû területe-
ken tankerületei, és õk fogják ellátni a
fenntartási feladatokat. A megyei tan-
kerületekhez fognak tartozni a szak-
képzési és a szakszolgálatokkal kapcso-
latos feladatok, a járási illetékességû
tankerületekhez pedig az általános is-
kolákkal, a gimnáziumokkal és az alap-
fokú mûvészeti iskolákkal kapcsolatos
feladatok. 
»Akkor a fentiek szerint szerkezetát-
alakítás is várható intézményeinkben…
– Mind az általános, mind a középisko-
lában várható a jövõben szerkezetát-
alakítás. Ami bizonyos, hogy a pedagó-
gusokat, illetve a nevelõ-oktató mun-
kát segítõ munkavállalókat az állam
fogja finanszírozni. A nem nevelõ-okta-
tó mun kát segítõ munkavállalókat, va-
lamint az ingatlan, ingó vagyonnak a
mûködtetése, a dologi költségek ma-
radnak az önkormányzatoknál. Azt,
hogy ez milyen formában fog mûködni,
még nem kiforrott, errõl a képviselõ-
testület legkésõbb októberben dönt.
»Milyen újításokra kell számítani még?
– Újdonság a mindennapos testneve-
lés, amely felmenõ rendszerben kerül
bevezetésre: a jelenlegi tanévben az
elsõ, az ötödik és a kilencedik évfolya-
mosokra vonatkozik. A kompetencia-
mérés a jövõben a szövegértésen és a
matematikai készségeken túl a fizikai
állóképességre is kiterjed. Újdonság to-
vábbá, hogy a tanköteles kort vissza-
vették 16 évre. A következõ tanévben
bevezetik a hittant illetve erkölcstant,
2014. szeptembertõl pedig már 3 éves

kortól kötelezõ lesz óvodába járni. 
»Hogyan sikerült az általános iskolának
felkészülnie a változásokra? – kérdez-
tük Danka Adélt, a Városi Általános
Iskola igazgatóját. 
– Szeptember 3-án hivatalosan, a diá-
kok számára is megnyitottuk a tan-
évet, de az elõkészítõ munka már he-
tekkel ezelõtt megkezdõdött. Az osztá-
lyokat rendbe tettük, minden tanter-
met felfrissítettünk lábazati festéssel,
köszönet érte a partnerintézmények-
nek, a szülõknek, a pedagógusoknak.
Az új tanévet felkészülten vártuk. Idén
kerül bevezetésre nálunk az ún. e-nap-
ló, amely felváltja a papír alapú naplót.
A mindennapos testnevelésen felül
idén még lehetõségünk van második
és harmadik osztályban a fenntartó en-
gedélyével heti két úszásórát tartani,
és élünk is ezzel a lehetõséggel. A
fenntartó ugyanis támogat bennünket
abban, hogy évfolyamonként tíz, illet-
ve van olyan évfolyam, ahol hat úszás -
órát tartsunk. A tornaórához szükséges
hely szûkös: két tornatermünk van és
egy tornaszobánk, Alsóságon a sport -
csarnokban egy kicsit idén még köny-
nyebb a helyzet, de ha jövõre emelke-
dik a tornaórák száma, ez Alsóságon is
problémát fog okozni. A fenntartó bea-
dott egy pályázatot mû fü ves pálya lét-
rehozására (lapzárta után kaptuk a hírt,
hogy az önkormányzat 18 millió forin-
tot nyert ezen a pályázaton – a pálya
teljes bekerülési költsége 22,5 millió
forint lesz). Amíg elkészül, addig is
megállapodást kötünk a CVSE ve-
zetõségével, hogy használhassuk a
mûfüves pályákat. A Celldömölki Városi
Általános Iskolába 716 gyermek jár 31
tanulócsoportba, Alsóságra 184 gyer-
mek, 8 tanulócsoportban, Kenyeriben

egy összevont tanulócsoport mûködik.
Idén 95 elsõs kezdte meg nálunk az
elsõ osztályt, Alsóságon 23, Kenyeriben
6, összevont osztályban. Intézményünk
a színvonalas oktatás színtere, a neve-
lésben is arra törekszünk, hogy megis-
merjük az emberi értékeket, és olyan-
nak fogadjuk el egymást, amilyenek
vagyunk. 

•••

»Ugyanezt a kérdést intéztem Czupor
Attilához, a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskola igazgatójához is.
– Megint egy osztállyal gyarapodott az
osztályok száma, így most összesen 11
osztályunk van, alsó tagozatban már
három évfolyamon van párhuzamos
osztály. 47 fõvel indult a két elsõ osz-
tály,  23–24  fõs  osztályaink  vannak.
Leg nagyobb gondunk, hogy kinõttük az
épületet. Képviselõ-testületi felhatal-
mazást kaptunk, hogy használhatjuk a
zeneiskola épületét, de a nevelõtestü-
let úgy döntött, hogy inkább a szaktan-
terem kárára, de megoldottuk ezt a
problémát. Természetesen nekünk is
alkalmazkodnunk kell a kormány által
elõírt változásokhoz: a mindennapos
testnevelés részben sportköri foglalko-
zásokkal, illetve úszásoktatással fog
megvalósulni. Épületen belül ismét si-
került fejlesztenünk: újabb két tanter-
met sikerült felszerelnünk interaktív
táblával, projektorral, illetve nyertünk
a könyvtárfejlesztési pályázaton –
amely szintén eszközfejlesztésre fordít-
ható. Újdonság, hogy idén lehetõsé-
günk lesz pszichopedagógust foglal-
koztatni. Elmondhatom, hogy a kihasz-
náltságunk 100%-os. 

•••

»Mi a helyzet a Berzsenyi Dániel Gim -
názium és Szakképzõ Iskolában? – kér-
désemre Sipos Tibor, az intézmény igaz-
gatója, valamint Soós Andrea, a szak-
képzési tagintézmény vezetõje válaszolt.
– Sipos Tibor igazgató: – Mindenekelõtt
szeretném megköszönni a szülõknek,
gyerekeknek, kollégáknak, a
Városgondnok ságnak azt a munkát,
amit a nyáron végeztek. Volt olyan
osztály, ahol a szülõk, gyerekek, kollé-
gák festettek, de az erõnk véges. A
szakképzõ tagintézményünk most ren-
dezett, de a gimnázium épülete elég-
gé elhanyagolt állapotban van. 
»Milyen a beiratkozottak aránya a ko-
rábbi évekhez viszonyítva?
– A 22 fõ ugyan oktatási szempontból
egy nagyon kellemes osztálylétszám,

Nem könnyû év elé néz a közoktatás
Tanévkezdési körkép városunkban
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de nem vagyunk elégedettek a gimná-
ziumi képzést illetõen, hiszen a beírat-
kozottak jelenlegi létszámánál azért
többet vártunk. Két kilencedikes osz-
tályunk van: volt ugyanis egy hatosz-
tályos osztályunk, amely most kilence-
dik évfolyamba lépett, és jöttek a négy
évfolyamos gimnáziumi képzésbe je-
lentkezõk. Így most minden évfolyamon
két osztályunk van. El kell mondanom
azt is, hogy a tanulói létszám drasztiku-
san csökkent, hiszen az elõzõ évben
301 volt, idén csak 241. Az idei tanévet
tehát 60 fõvel kevesebb tanulóval kezd-
tük. Azt is el kell mondanom azonban,
hogy kifutott egy 0. évfolyamos nagy-
létszámú osztály, ami korábban nem is
volt. Most három osztály távozott, és
egy jött. A célokat tekintve azt szeret-
nénk elérni, hogy a következõ évben
legalább két osztály induljon a gimnázi-
umi képzésre: akár két négy évfolya-
mos, akár egy hatosztályos és egy négy
évfolyamos. Mint ahogy eddig is, a
késõbbiekben is a fenntartó fog arról
dönteni, hogy milyen lehetõségeket kí-
nál, hiszen benne van az alapító okirat-
ban a hatosztályos képzés lehetõsége
is… Mindenképpen javítani kell azt az
arányt, hogy a celldömölkiek nagyobb
arányban érkezzenek hozzánk. 
»A tavalyi tanév vége felé beszélget-
tünk arról, hogy tagozatokat indítaná-
tok. Ezek mennyire váltották be a hoz-
zájuk fûzött reményeket?
– Ami érdekes volt a felvételizõk szá-
mára, az a német szak illetve a bioló-
gia. Németbõl 14-en vannak, biológiá-
ból pedig évfolyam szintû volt az ér-
deklõ dés: ott jelenleg 6 fõ tanul két
évfolyamról. Az angol nyelvtudást sze-
retnénk még erõsíteni iskolai szinten.
»Az idegen nyelv felé törekvés nyertes
pályázatok formájában is megnyilvá-
nult az iskola életében…
Soós Andrea tagintézmény-vezetõ:
– A gondolat már korábbi, hogy jó len-

ne külföldi partneriskolával felvenni a
kapcsolatot és együttmûködni velük.
Most realizálódni látszik ez a törekvés,
hiszen az Egész életen át tartó tanulás
program Comenius alprogramjának ke-
retében Iskolai együttmûködések pro-
jekt megvalósítására nyertünk 20 ezer
eurót. Dietlinde Bösl kolléganõnk sze-
mélyes kapcsolatának köszönhetõen
tudtunk részt venni egy Comenius
elõkészítõ látogatáson Pozsonyban, ta-
valy októberben. Itt ismerkedtünk meg
a po tenciális  partner-intézményekkel,
amelyek már dolgoztak együtt projek-
teken a korábbi években. Egy dél-né-
metországi szakiskoláról, egy pozsonyi
szakközépiskoláról illetve egy litván
gimnázium együttmûködésérõl van
szó. Felvetõdött egy téma, ezt a témát
próbáltuk körüljárni, hogy az egyes is-
kolák hogyan tudnának egy közös pro-
jekt megvalósulásához hozzájárulni.
»Milyen témát dolgoztok fel?
– A történelmi kereskedelmi útvonala-
kat szeretnénk körüljárni, és ezek ha-
tását vizsgálni az adott városra illetve
régióra vonatkozóan. A Borostyánkõút
itt vezetett a mai Vas megye területén
keresztül. A gyerekeket szeretnénk ez-
által bekapcsolni az európai vérkerin-
gésbe, és azt erõsíteni bennük, hogy
érdemes idegen nyelvet tanulni, hi-
szen a projekt nyelve német, valamint
hogy az iskolapadban tanultakat ho-
gyan tudják hasznosítani. 
»Idõben milyen kiterjedésû a projekt?
– Februárban nyújtottuk be a pályáza-
tot, a nyáron kaptunk pozitív visszajel-
zést, maga a projekt két tanévre szól.
A jelenlegi tanévben indul, és a jövõ
tanévben fog befejezõdni. Projektta lál -
kozókban gondolkodunk, minden isko-
lába szeretnénk ellátogatni, és fogadni
is szeretnénk a projekt résztvevõit.
Egyébként minden résztvevõ dolgozik
a maga által választott részterületen,
kirándulásokat szervez, gyûjtõmunkát

végez, és a projekttalálkozók adnak le-
hetõséget a találkozásra és megbeszé-
lésre a projekt elõrehaladását illetõen,
illetve kapcsolatépítésre.
»A szakképzõ tagintézményben milyen
szakmák közül választhattak a beírat-
kozók, és milyen volt az érdeklõdés?
Soós Andrea tagintézmény-vezetõ: –
286 beíratkozott tanulónk van, 13 osz-
tályban, melyek közül 3 szakközépis-
kolai osztály, 1 technikusi osztály, 9
szakiskolai osztály. A 9. évfolyamon 3
osztállyal tudtunk most indulni: egy
szakközépiskolai osztállyal és két szak-
iskolai osztállyal. A szakközépiskolai
osztálynál újdonság, hogy el tudtuk
idén indítani az élelmiszeripari szak-
macsoportos oktatást, illetve itt még
informatika és ügyvitel szakmacsopor-
tot tudtak választani a tanulók illetve a
szülõk. A szakiskolai osztályokat tekint-
ve pedig újdonság, hogy az ún. elõre-
hozott szakképzést vezettük be az idei
tanévtõl. Itt géplakatos, bútorasztalos,
festõ illetve szabó képzés indult. A ko-
rábbi tanévekhez képest lerövidül a
képzési idõ, az eddigi négy illetve öt
év helyett mindössze három év alatt
tanulhatnak a gyerekek szakmát. Há -
tul ütõje, hogy viszonylag magas heti
óraszámmal számolhatunk. 

»LOSONCZ ANDREA

A 2012. augusztus 1-tõl hatályos törvény
kötelezõ tagságot ír elõ az agrárszektor és
az élelmiszeripar valamennyi piaci sze-
replõje számára. Ezáltal minden olyan ter-
mészetes személy és gazdálkodó szerve-
zet, aki a törvény meghatározása szerint
agrárgazdasági tevékenységet folytat, kö-
telezetté válik az agrárkamarai tagságra.

Ez azt jelenti, hogy akinek 
• érvényes õstermelõi igazolványa van,
vagy
• egyéni vállalkozói igazolványában sze-

repel valamilyen mezõgazdasági, vagy
élelmiszeripari tevékenység, vagy
• gazdálkodó szervezetként a fõ tevé-
kenysége agrárgazdasághoz kötõdik.
A regisztráció vonatkozik a növényter-
mesztõkön és állattenyésztõkön kívül az
erdõgazdálkodókra, vadásztársaságokra,
pékekre, kertészekre, méhészekre, szol-
gáltatókra, növényvédõ-szer és mûtrágya
kereskedõkre is. A leendõ kamarai tagok
legkésõbb 2012. szeptember 30-ig köte-
lesek a Magyar Agrárkamara honlapján
(www.agrarkamara.hu) bejelentkezni az

agrárkamarai nyilvántartásba, valamint
befizetni a kamarai hozzájárulást (5000
Ft) az ott közzétett számlaszámra. Bõvebb
információ: www.agrarkamara.hu. 
A regisztrációban szükség esetén segítsé-
get nyújtanak az agrárkamara Gazdál ko -
dói Információs Szolgálatának tanácsadói,
a körzetben keressék: Kovácsné Pécsy
Esztert, telefon: 06 30/416-9375, iroda:
Celldömölk, Sági u. 216., kedd: 07.00–
12.00; csütörtök: 07.00–13.00 vagy Rép -
celak, Bartók B. u. 55., szerda: 07.00–
12.00.

Kötelezõ az agrárkamarai regisztráció
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Gyémánt- és vasdiplomát vettek át in-
tézményeink nyugdíjas pedagógusai a
nyár folyamán városunk polgármeste-
rétõl. Peda gó gu saikra szeretettel em-
lékeznek egykori neveltjeik, tanítvá-
nyaik is.

Persaits Lászlóné Joli nénit a hegyfalui
idõsek otthonában kereste fel Fehér
László. A polgármester egykori tanító
nénijét köszönthette fel családja társa-
ságában, és adta át számára a vasdip-
lomát. A 87 éves nyugalmazott peda-
gógus a köszöntés alkalmából szívesen
emlékezett vissza egykori iskoláira, ta-
nítványaira és kollégáira egyaránt. Joli
néni Alsóságon született, 1946-ban
sze rezte meg népiskolai tanítói okleve-
lét a soproni tanítóképzõ intézetben.
Nemes sza lókon kezdte meg pályafutá-
sát, majd férjhezmenetele után tért
vissza Celldömölkre, ahol elõbb Al só -
ságon, majd az egykori fiúiskolában ta-
nított. Végleges munkahelye a leányis-
kola, a késõbbi Eötvös iskola lett. Peda -
gó gusi tevékenységét a gyermekek
irán ti szeretettel, iskolája iránti elköte-

lezettséggel végezte. Nemes szaló kon
kántori megbízása mellett szervezte az
ifjúság életét – színdarabokat tanított
be a gyerekeknek. Tanítói munkája
mel lett Celldö möl kön is aktívan részt
vett a település éle té ben. Joli nénit a
Széchenyi-kastélyban mû ködõ szociális
intézmény vezetõi és dolgozói is szere-
tettel köszöntötték, kívántak neki jó
egészséget, nyugodt idõskort.

Smidéliusz Kálmánné Annuska néni
megromlott egészségi állapota miatt
személyesen nem vehette át a gyé-
mántdiplomát. A polgármester Annus ka
néni fiát, dr. Smi dé liusz Sándor ügy vé -
det kérte meg arra, hogy gratuláló és
üdvözlõ szavait tolmácsolja. Annus ka
néni 1929-ben Rábaket helyen szü letett.
1951-ben az egyik budapesti óvó nõ -
képzõben kapta meg az óvónõi képesí-
tést igazoló oklevelet. Egy évet Cse pe -
len dolgozott, majd a nagysimonyi óvo-
dába került vezetõ óvónõként. 1953 óta
nyug dí ja zá sá ig városunk óvodáiban ne-
velte teljes odaadással a gyer me ke ket.
Óvodapedagógusként és óvodavezetõ -
ként egyaránt kiváló kapcsolatot alakí-
tott ki a szülõkkel, és kollégái is elis-
merték magas szintû vezetõi képessé-
geit. Kollégáit nyugdíjba vonulása után
is szívesen segítette tanácsaival.
A vas és gyémánt díszdiplomákat a 65,
illetve 60 éves jubileum alkalmából ál-
lították  ki  pedagógusainknak,  akik
nem zedékek sorát nevelték fel, és akik-
nek ez úton is jó egészséget kívánunk.

»ÚK

Díszoklevelek nyugdíjas pedagógusainknak

Celldömölk városrészben:
az Arizóna Sörözõ kerthelyiségében (Kassa u. 1.):
• szeptember 17. (hétfõ) 15.00–17.00 óráig
• szeptember 18. (kedd) 08.00–10.00 és 15.00–17.00 óráig
• pótoltás: szeptember 24. (hétfõ) 15.00–17.00 óráig
a Miki&Miki kocsma udvarán (Vörösmarty u. 2/a.):
• szeptember 21. (péntek) 08.00–10.00 és 15.00–17.00 óráig
• pótoltás: szeptember 26. (szerda) 15.00–17.00 óráig

Alsóság városrészben:
a Tûzoltószertárnál:
• szeptember 19. (szerda) 08.00–09.30 és 15.00–16.30 óráig
• szeptember 20. (csürtörtök) 08.00–09.30 és 15.00–16.30
óráig
• pótoltás: szeptember 25-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 19. (szerda) 08.00–10.00 és 15.00–17.00 óráig
• szeptember 20. (csütörtök) 15.00–17.00 óráig
• pótoltás: szeptember 25. (kedd) 08.00–10.00 és 15.00–
17.00 óráig
Az oltást végzõ állatorvos: dr Horváth András (tel.: 70/319-
1885)

Izsákfa városrészben:
• szeptember 17. (hétfõ) 08.00–10.00 óráig
• pótoltás:szeptember 22. (szombat) 08.00–10.00 óráig

Az oltás minden 3 hónapos életkort meghaladott, egészsé-
ges kutya számára évente kötelezõ! Az oltásnál szükség van
a kutya oltási könyvére, feltétlen kérjük elhozni! 
Beteg kutya nem oltható, ez esetben az oltást késõbbre kell
halasztani.
Az oltási díj (féreghajtóval együtt 3300 Ft, oltási könyv kiál-
lítása (vagy pótlása) 500 Ft. A tavaly életbe léptetett ked-
vezmények változatlanul érvényesek!

Az oltás – kérésre – elvégezhetõ háznál, az állat tartási he-
lyén, vagy a

TAPMANCS
ÁLLATBARÁT
RENDELŐ-ben
(Celldömölk, Bercsényi utca 11., tel.: 95/422-234)

dr Horváth András állatorvos, 
tel.: 70/319-1885

Állandó telefonügyelet!

Kutyák veszettség elleni kötelezõ oltása
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Kulturális Örökség Napja
INGYENES ÉPÜLETLÁTOGATÓ HÉTVÉGE
2012. szeptember 15-16. Vas megye, Tokorcs, Szabadság u. 53.

Az Európa Tanács védnökségével már
48 országban rendezik meg az egyre
nagyobb népszerûségnek örvendõ
örökségi napokat. A program célja az,
hogy a nagyközönség figyelmét ráirá-
nyítsuk országunk szellemi örökségére,
az épületek értékeire, azokéra is, ame-
lyek máskor részlegesen, idõlegesen,
illetve csak a társadalom egyes rétegei
által látogathatók, esetleg folyamato-
san zárva vannak. A hagyományosan
szeptember harmadik hétvégéjén
meg rendezett esemény során ország-
szerte sok száz ilyen épület és helyszín
kapuja nyílik meg a látogatók elõtt.
(www.oroksegnapok.hu)

Tokorcson is  várják a látogatókat, akit
érdekel a falu legöregebb háza: tájház
jellegû lakóház, csak a Kulturális Örök-
ség Napjain látogatható. 150 éves, tor-
nácos, három helyiségbõl áll. Észak-dé-
li fekvésû, a bejárati ajtó keletre néz.
Vályogból készültek a falak, eredetiek
a gerendák és a mennyezet. A belsõ
berendezés régies hangulatot tükröz.
Lakható, élhetõ, szép öreg ház.

Az ingyenes látogatás nyitvatartási ide-
je: 2012. szeptember 15-16. (szombat
és vasárnap) 9.00-17.00 óráig. A ház
Tokorcs fõ utcáján található, Kulturális
Örökség Napjai zászlóval jelölt.

Hivatalosan is megkezdõdött a 2012/
2013-as szezon a Soltis Lajos Szín ház -
nál. Az évadnyitó társulati ülésen Nagy
Gábor, a színház vezetõje értékelte az
elmúlt idõszak sikereit, majd ismertet-
te az idei évad mûsortervét, céljait.
A nyár általában a vakáció, a feltöltõ -
dés idõszaka, de egy színházi társulat-
nak mindig munkát, fellépéseket is je-
lent. A Soltis Lajos Színház a múlt évad-
ban – azaz tavaly szeptembertõl idén
június közepéig – százötven elõadást
tartott, mely a nyári szezonban továb-
bi harminccal bõvült. A társulat szep-
tember elsején Baranyi Ferenc A lónak
vélt mennyasszony címû középkori vá-
sári komédiájával nyitotta meg idei
évadát. A premier elõadást a nyáron
állította színpadra a Soltis Lajos Szín -
ház. A komikus hangvételû színdarab
nem spórol a humorral, a történet
kellõen pajzán és harsány, a klasszikus
félreértéses szituáción alapszik. Miután
a komédia szálai kibogozódtak, a kö-
zönség pedig felderült, kezdetét vette
az évadnyitó ülés hivatalos része. Nagy
Gábor társulatvezetõ beszámolt az el-
múlt  szezonról,  majd  tájékoztatást
adott a tervekrõl: – A következõ évad-
ban is lesz három mesénk. Egy kicsit
már megelõztük magunkat, hiszen az
elõzõ évad vége felé elkészítettük az
idei szezon egyik mesejátékát, A jég-
hegyek királynõje címû darabot, amit
október elején láthat a közönség. A
második elõ  adás Mátyás király történe-
tét dolgozza fel, Az országjáró király cí-

met viselõ darabot kollégánk, Sipos
László írta magyar népmesék alapján.
Közkívánatra felújítjuk a hat évvel eze -
lõtt mûsorra tûzött Kis Mukk kalandjai
címû mesénket, a három elõadásra
szóló mesebérlet harmadik bemutató-
jával márciusban állunk majd közönség
elé.
Az idei évad egyik meghatározó da-
rabja lesz az Asylium/Menedék címû
produkció, melyet a társulat még az
elõzõ szezonban állított színpadra. A
pápai Teleszterion Színházi Mûhellyel
együttmûködve várhatóan a Bûn és
bûnhõdés címû elõadást is színre vi-
szik. Az anyagi helyzet továbbra is kar-
dinális kérdés a társulat életében.
Ennek ellenére a színészek szívügyük-
nek tekintik „Thalia örökségét”, a szín-
játszást, lehetõségeiknek megfelelõen
készülnek az új évadra. 

»VAJDA ZSUZSA

Új évad kezdõdött a Soltis Lajos Színházban

• szeptember 22. (szombat), 15.00 óra
– A trianoni emlékkereszt felállításának
évfordulója. Köszöntõt mond Fehér Lász -
ló, Celldö mölk Város polgármestere, ün-
nepi beszédet mond: Harangozó Ber ta -
lan kormánymegbízott. Hely szín: Ság
hegy, trianoni emlékkereszt.

• szeptember 23. (vasárnap), 08.00 – a
Ma gyar Éremgyûjtõk Egyesületének or-
szágos cserenapja. Helyszín: KMKK elõ -
csarnok.

• szeptember 23. (vasárnap), 9.30 óra –
ökumenikus istentisztelet a katolikus
kegytemplomban.

SZEPTEMBER 28–29.
SÁGHEGYI SZÜRETI NAPOK 2012.
• szeptember 28. (péntek) – Egész nap
bábszínház – Celldömölki Bábtalálkozó
10.00–12.00 – a Tücsök Bábcsoport és az
Ult ra violák Bábcsoport elõadásai óvodá-
soknak 
14.30–16.30 – a Tücsök Bábcsoport és az
Ult ra violák Bábcsoport elõadásai iskolá-
soknak. Helyszín: KMKK színházterem.
14.00 – „A mi hegyünk, a Ság” címû
gyer mek és ifjúsági képzõmûvészeti pá-
lyázat kiállításának megnyitója. Helyszín:
KMKK elõcsarnok.
16.30 – Miska-kancsók kiállítás-megnyi-
tója – vá logatás Zentai Gábor Hungari -
cum-díjas gyûj teményébõl. 
17.00–20.00 – Zenés terasz – komolyze-
ne szüreti hangulatban. Közremûköd -
nek: Gruppo Amarcord, Mirage Sza lon
Quartett és Peller Anna énekes. 
20.00–23.00 – Jambo-party.
• szeptember 29. (szombat)
10.00–12.00 – Szüreti játszótér – sza-
badtéri játékok, kézmûves foglalkozá-
sok, arcfestés, meseszínház.
14.00–22.00 – Kirakodóvásár – helyi ter-
mékek, Sághegyi borok kóstolója.
15.00–17.00 – Szüreti felvonulás.
15.00–18.00 – Szüreti palacsintasütõ
verseny a KMKK elõtti téren.
17.00–17.30 – Zászlóforgatók. Helyszín:
KMKK elõtti tér.
17.30–19.30 – II. Kemenesaljai Néptánc -
talál ko zó.
19.30 – „Gyere táncolj!” – a Rocky Dilly
ARRC  Egye sület  és  az  Energy  Dance
Sport tánc Egyesület táncosainak bemu-
tatója.
20.00–22.00 – Szabadtéri retro disco, dj:
Muki.

» PROGRAMAJÁNLÓ
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Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a
kedves olvasókat! Nemrég múlt el
templomunk fõünnepe, a Mária neve
napi búcsú. Mint tudják a kedves olva-
sók, Dr. Veres András püspök úr 2011.
augusztus 1-vel helyezett Celldömölkre
plébánosnak. Alig érkeztem meg, már
készülni kellett a szeptemberi nagy bú-
csúra. Többen kérdezték tõlem: „Atya,
nem izgul nagyon a búcsú miatt?” Erre
azt válaszoltam, hogy egyáltalán nem,
mert nem tudom, hogy mi vár rám, hi-
szen még soha nem voltam a celli bú-
csúban. Ehhez a nyugalomhoz hozzájá-
rult az a sok ember, akik önzetlenül se-
gítettek már évek óta a búcsúk méltó-
ságteljes lebonyolításában. Õszintén el
kell mondanom, hogy nagyon mélyen
megérintett a celli búcsú lelki program-
ja. Szinte 24 órán keresztül folyamato-
san volt lelki program, imádság, en-
gesztelés. Köszönet elõdeimnek, akik
ilyen színvonalasan összeállították a bú-
csú menetét. Idén már a tavalyi tapasz-
talattal indultunk neki a búcsúnak: né-
mi változtatással, de ugyanolyan lelki
tartalommal.

Az idei búcsúra, Istennek hála, sikerült
megjelentetni egy gyönyörû könyvet
Kismáriacell címmel. A szerzõk, Soós
Sándor néprajzkutató-történész és fe-
lesége Dr. Veres Rózsa irodalomtörté-
nész és tanár 190 oldalon keresztül,
sok-sok színes képpel, mutatják be a
búcsújárást, Máriazellt és a magyar
Celleket, Kismáriacell történetét, a má-

ig élõ fogadalmi búcsújárásokat, temp-
lomunk és a kegyszobor történetét. Az
utolsó fejezetben pedig olvashatunk a
kiscelli Szûzanya tiszteletérõl az iroda-
lomban. Nagy öröm, hogy közel 100 év
után ilyen terjedelmû és tartalmú
könyv megjelenhet városunk kegy-
templomáról. A könyv megjelenését
felkarolta Esztergályos Jenõ tanár úr,
nagymértékben támogatta az Apáczai
Kiadó, valamint több helyi vállalkozó
és hívõ. Jó lenne, ha minden celldö-
mölki családban helyet kaphatna ez a
kiadvány. 
Jó volt látni a sok segítõ kezet, akik ké-
szültek arra, hogy mind a templomban,
mind a kolostorban méltóképpen tud-
juk fogadni a zarándokokat. Híveink jó-
voltából a Karitász tagok segítségével
a kolostorban folyamatosan (éjszaka
is) lehetett kávét, teát és süteményt
fogyasztani. Voltak, akik a polgárõrök-
kel vigyáztak a rendre. Egy másik csa-
pat segítette a zarándokok elhelyezé-
sét a kolostorban, akik éjszaka megpi-
hentek. Többen fogadtak erdélyi zarán-
dokokat otthonaikba. A fiatalok is szép
számmal segítettek a zarándokok fo-
gadásában és templomi szolgálatban.
Köszönet pedagógusainknak, az egy-
házközségi képviselõknek, akik szinte
minden területen jelen voltak, nem
utolsó sorban kántorunknak, az ének-
karnak, sekrestyésünknek, templo-
munk takarítóinak és díszítõinek, vala-
mint azoknak, akiknek a finom vacso-
rát és ebédet köszönhetjük. Köszönet
mindazoknak, akik bármivel is hozzájá-
rultak búcsúnk megünnepléséhez és a
zarándokok méltó fogadásához.
Búcsúnk alkalmával ismételten bebizo-
nyosodott és megmutatkozott az em-
berek vágya a lelki táplálék iránt. Na -
gyon sokan voltunk celliek és zarándo-
kok az ország sok helyérõl. A Szûz anya
ma is hívja gyermekeit imádkozni, en-
gesztelni.
Katolikus hitünknek egyik nagyon szép
és kimeríthetetlenül gazdag lelkületet
eredményezõ sajátossága a Szûzanya
iránti tisztelet. Ez a tisztelet már az
õsegyház korától kezdõdõen áthatotta
és gazdagította mind a teológiai gon-
dolkodást, mind a mindennapi imádsá-
gos keresztény életet. Ez teljesen ter-
mészetes, hiszen aki méltónak bizo-
nyult arra, hogy a megtestesült Isten
Fiának, Jézus Krisztusnak legyen az
édes anyja, feléje jogos a megkülön-
böztetett tisztelet a krisztuskövetõk ré-

szérõl. Mert nincs annál természete-
sebb dolog, hogy aki szereti a Fiút, az
szereti annak szülõjét is.
Keresztény magyar történelmünk szám -
talan szép jelét hordozza ennek a Má -
ria-tiszteletnek. Szebbnél szebb imád   -
ságok és énekek tanúsítják, hogy a ke-
resztény magyar lelkületben megfo-
gant és gazdag gyümölcsöt hozott a
máriás lelkület. Az országban a legtöbb
templom a Szûzanya tiszteletére van
szentelve. De ezek között van számos
olyan hely, ahol a katolikus hívõk meg-
különböztetett szeretettel jönnek össze,
hogy kifejezzék tiszteletüket Égi Édes-
anyánk iránt.
Tudjuk, a történelem során keresztény
elõdeink hosszú, több hetes, esetleg
hónapos zarándoklatot is vállaltak
azért, hogy eljussanak egy-egy szép
Mária-kegyhelyre. Szívesen jöttek a
má riatisztelõ zarándokok Kiscellbe is.
De nemcsak a múltban volt ez így, ha-
nem – hála Istennek – így van ez ma is.
Fiatalok és idõsebbek egyaránt szép
számban látogatják a Szûzanya e kegy-
helyét. 
Szeretnénk is megtenni mindent azért,
hogy akik ide zarándokolnak, olyan álla-
potban találják a templomot, és olyan
fogadtatásban részesüljenek, amely se-
gíti az ide érkezõk lelki megújulását és
hitbeli megerõsödését. Kismáriacell a
Mária-zarándokút egyik állomása. Túlzás
nélkül állíthatjuk, hogy összekötõ ka-
pocs kelet és nyugat, Csíksomlyó és
Mariazell között. Nemcsak térben, ha-
nem lelkiségben is. A szentély szívesen
vállalja és szolgálja ezt az összekötõ híd
szerepet Kelet- és Nyugat-Európa orszá-
gai és hívõ keresztényei között. Re mél -
jük, hogy hamarosan megfelelõ infra -
struktúrával is szolgálatára tudunk állni
a zarándokoknak, akik szeretnének itt
meg pihenni, és hosszabban is elidõzni a
Szûzanya szentélyében.
Kegyhelyünk himnuszának részleteivel
kérem a kedves olvasókra Szûz Mária
közbenjárására Isten áldását.
Ó kiscelli Szent Szûz, ó szép
Boldog asszony!
Engedd, hogy jóságod bennünk dalt 
fakasszon.
Téged dicsõítünk, Téged áldva áldunk,
Téged királynénkká újból kikiáltunk.
Ó kiscelli Szûz Mária, édesanyánk, 
pátrónánk,
Oltárodról kegyes szemmel nézz le 
ránk.

»KIRNER ANTAL ZOLTÁN PLÉBÁNOS

„Máriát dicsérni, hívek jöjjetek!”
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Lónai
Lili

Zsoldos 
Márk

Erdélyi
Regina

Piri 
Balázs

Meg kér dez tük
» vá la szol tak Örülsz a heti öt testnevelés órának?

»KÉR DEZ: BALÁZS HAJNALKA »FOTÓ: VAJDA ZSUZSA

Nagyon örülök, hogy beve-
zették a mindennapos test-
nevelést, mert így sokkal
egészségesebbek leszünk.
Rengeteg gyermek van, aki
nap mint nap több idõt tölt a
számítógép elõtt ahelyett,
hogy a friss levegõn tartóz-
kodna. Barátaim körében
többen járnak iskolán kívül
is sportolni, én személy sze-
rint már több éve rendszere-
sen úszom. Úgy gondolom,
hogy azok számára a leg-
jobb ez a változás, akik nem
tesznek semmit az egészsé-
gükért, mert így legalább rá-
bírják õket a mindennapos
mozgásra.

5. osztályos tanuló vagyok a
Városi Általános Iskolában,
így ez a téma engem is
érint. Nagyon örültem, ami-
kor meghallottam, hogy
minden nap lesz testnevelés
óra, mert ez a tantárgy a
ked venceim közé tar tozik.
Szeretek sportolni, heti két
alkalommal focizni is járok.
Egy kicsivel több testmozgás
senkinek sem fog ártani, sõt
kevesebben lesznek a túlsú-
lyosok. A tanárok számára is
könnyebb lesz velünk a töb-
bi tanórán, mert már leve-
zetve a felesleges energián-
kat, nyugodtan és csendben
üljük vé gig az oktatást.

Nagyon jónak találom a heti
öt alkalommal tartott testne-
velés órát. Osztály tár sa im -
mal együtt már a héten ta-
pasztalhattuk, mennyire vál -
to za tosak a foglalkozások.
Sok új dolgot tanulunk, de
ezek mellett olyan is van,
hogy kosarazunk, focizunk
vagy ját szunk az órákon. Ta -
lán egyetlenegy rossz olda-
lát tud nám megemlíteni a
bekövetkezett változásnak,
hogy megnõtt az óraszá-
munk, így kevesebb szabad -
idõnk van, és késõbb mehe-
tünk haza az iskolából. Más -
részrõl viszont sokkal egész-
ségesebbek leszünk.

Nem érzem megterhelõnek,
hogy ebben az évben a ta-
valyihoz képest heti két órá-
val több testnevelés óránk
lesz. Tõlem nem áll távol az
edzés, hisz már több éve fo-
cizok és hétvégéken mérkõ -
zéseim is vannak. Diáktár -
saim nevében is mondha-
tom, hogy többnyire örülünk
a rendszeres mozgásnak,
mert a készségtárgyak köze-
lebb állnak hozzánk mint a -
zok, amelyekre naponta ké  -
szülnünk kell. A testnevelés
órák után felfrissülünk, fittek
leszünk és jobban tudunk fi-
gyelni az azt követõ órákon. 



Az elmúlt hétvégén megkezdõdött az
asztalitenisz-bajnokság õszi szezonja.
AZ Extra Ligában Kriston Dániel helyett
a válogatott kerettag Nagy Krisztián
szerepel. A bajnoki mérkõzések a kö-
vetkezõképpen alakultak:
Extra Liga CVSE–SWIETELSKY–WEWALKA –
Békési TE 9:1
Fazekas 3, Nagy K. 3, Szita 2, Fazekas –
Nagy páros.

Magabiztos gyõzelem, jó játékkal.

NB I. CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. –
Turris SE Sopron 7:11
Benák 3, Ölbei 1, Kramarics 1, Benák –
Kramarics, Ölbei – Teket párosok.
A Sopron megérdemelten nyerte a ta-
lálkozót az újonc celliek ellen, csak
Benák tudta felvenni velük a versenyt,
miközben Ölbei sajnos megsérült.

CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. – Pénz -
ügy õr SE II. 2:16
Benák 2.
Csak Benák tudott nyerni a jó erõkbõl
álló vendégek ellen. Sajnos a szoros
mérkõzéseket rendre az ellenfél nyer-
te meg.

Mérkõzések:
Extra Liga: CVSE – Kecskemét 09. 21.,
17.00 óra, Alsósági Sportcsarnok,
NB I.: Komló – CVSE II. 09. 24., 15.30
óra, Komló.

Gyõzellemel indult a bajnok csapat

Ligeti öreges

Ha megkezdõdik a „vénasszo-
nyok nyara”, megkezdõdik a
Városi Öregfiúk Kispályás Lab -
da rúgó-bajnokság küzdelemso-
rozata is, melyet idén is a Vul -
kánsport Egyesület rendez, im-
máron negyedik alkalommal.
Helyszín:  a  ligeti  mûfüves
nagy pálya. A csütörtök kora es-
ti meccsek 18.00-kor és 19.00-
kor kezdõdnek, a hét nevezett
csapatból így egy mindig sza-
badnapos.
Az elsõ kör nyertesei: Csü tör -
tök, Ördögszivacsok és Szalai
Sza ki, vesztesei az Esély SE,
Ben kõ Fürdõszo ba szalon és a
Merse Amigo. Az elsõ körben
az Áramütöttek volt a szabad-
napos. 

»DOTTO

A tavalyi évben az öt látvány-csa-
patsportághoz tartozó sportegyesüle-
tek igényt nyújthattak be a társaságia-
dó-kedvezménybõl (TAO) kérhetõ tá-
mogatásokra. A CVSE kézilabda szak-
osztálya a 2011/2012-es évre a
Magyar Kézilabda Szövetséghez nyúj-
tott be pályázatot, mely sikeres elbírá-
lás alá esett. A pályázaton nyert összeg
az utánpótlás nevelését szolgálja, hi-
szen a szakosztály célja az, hogy kellõ
utánpótláskorú játékos nevelõdjön az
egyesületnél, akik biztosítják, hogy a
hagyományokhoz hûen még sokáig le-
gyen NB II-es férfi és nõi kézilabdacsa-
pata Celldömölknek. A nyár folyamán
az említett pályázaton belül került
megszervezésre az egyhetes bentlaká-
sos kézilabda edzõtábor. A Vasvirág

Hotel kényelmét és vendégszeretetét
élvezve a 2000/2001-ben született fi-
úk és lányok délelõtt két és fél óra,
délután pedig három óra edzés idõben
ismerkedtek meg a kézilabda játék
alap jaival a városi Spotcsarnokban. Le -
ve zetésképpen minden nap a Vulkán

Gyógy- és Élményfürdõben regenerá-
lódtak a játékosok, az esti órákban pe-
dig pihentetésképpen a video elemzé-
sek mellett, taktikai feladatokkal is-
merkedtek. A szakmai munkát Kósa
Ottó és Szabó Lóránt végezte, de a tá-
bor szervezésében és lebonyolításában
Szabóné Tulok Katalin és Novák István
is közremûködött. A fiatalok között
akadtak olyanok, akik egyesületi for-
mában korábban kézilabdáztak már,
de többen újoncként kerültek a csapat-
ba. Az edzõtáborban részt vett 24
utánpótláskorú fiatal fájó szívvel bú-
csúzott az egyhetes edzõhelyszínrõl. A
játékosok továbbra is folytatják az ed-
zést, az egyesület színeiben elindulnak
a Kézilabda Kölyökbajnokságon illetve
a Diákolimpián is. Az egyesület vezetõ -
sége továbbra is várja a kézilabdázni
vágyók jelentkezését a város valamint
a városkörnyék iskoláiból. »VZS
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Sikeres kézilabda edzõtábor

Szeptember 8-án ismét benépesült az If -
júság tér. A Cselekvõ Összefogással Cell dö -
mölkért Egyesület nyárbúcsúztató családi
napot szervezett a város aprajának-nagyjá-
nak. Ugyan a meteorológiai õsz már bekö-
szöntött, de a késõ délutánba nyúló progra-
mokat az idõjárás nem zavarta meg, a sza-
badtéri mûsorokat verõfényes napsütés
mel lett élvezhették az érdeklõdõk. Az If jú -
ság téri nap a körmendi Kántor és Csupati
Kutyaiskola izgalmas bemutatójával
kezdõdött, melynek során fegyelmezõ-,
õrzõ-védõ és ügyességi gya korlatokat lát-
hatott a közönség. A délután további részé-
ben görkorcsolyások, rolleresek és bringá-
sok vették birtokba a parkolót, nem véletle-
nül, hiszen a nagysikerû „Gurul a város”

program harmadszorra is rajthoz állította a
két és több keréken közlekedõket. Az
ügyességi akadálypályát 50 gyõzelemre el-
szánt fiatal vitte végig. A verseny levezény-
lését ismét Kon dics Balázs, a CVÁI pedagó-
gusa vállalta magára. Gyuricza Imre, a
„Gurul a város” ötletgazdája örömmel
mondta el, hogy egyre nagyobb nép-
szerûségnek örvend a rendezvény. Mutatja
ezt az is, hogy legutóbb közel kétszer any-
nyian neveztek be a versenyre, mint elsõ
alkalommal. A hangulatos családi napon a
vetélkedõvel párhuzamosan játszóház is
várta a kicsiket. A kreatívabbak helyet fog-
lalhattak a kézmûves asztalnál, vagy vá-
laszthatták az aszfaltrajzversenyt is. Aki bír-
ta még szusszal, a légvárban ugrálhatott
kedvére, vagy római katonaként pózolha-
tott. Fehér László, a Cse lekvõ Összefogással
Cell dö mölkért Egye sület elnöke elmondta,
hogy a rendezvénynek a jövõben is lesz
folytatása, legközelebb a „Mozdulj
Alsóság!” címû programra várják az érdek -
lõdõket. Az egyesület tavasszal ismét sza-
badtérre hívja a lakosokat, a tervek szerint
minden választókerületben szerveznek egy-
egy napot a kis- és nagycsaládok részére.

Hangulatos családi nap az Ifjúság téren
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CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA

MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FE LE LÕS KI ADÓ: Lengyel
László • FE LE LÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz And rea • SZERKESZTÔSÉG: Csu ka Lász ló, Dummel Ot tó, Far -
kas Gá bor, Káldos Gyu la (ní vó dí jas), Reiner Ani ta, Rozmán Lász ló, Ta kács Má ria, Hor váth La jos (örö -
kös tag) • HIR DE TÉS SZER VE ZÕ: Nagy An tal (06 70/338-9880) • KAPCSOLAT: 9500 Cell dö mölk, Dr. Géfin tér
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Kemenesmagasi – Celldömölk 6-1 (2-1)
Kemenesmagasi, 150 nézõ Vas megyei
labdarúgó-bajnokság, 3. forduló. 2012.
szeptember 2.
Vezette: Sándor Zoltán (Kovács Balázs,
Török Miklós).
Kemenesmagasi: Bíró (Király 85. p.) –
Kovács B., Bodor, Márkus, Szakali –
Döbrönte, Szele, Velencei T., Rosta Sz.
(Szalay 75. p.) – Baranyai (Lengyel 81.
p.), Boda (Piri 83. p.). Játékos-edzõ: Bo -
dor Tibor.
Celldömölk: Szijártó – Ambrus A. (Mé -
szá ros 55. p.), Megyesi R. (Földvárszki
75. p.), Györkös, Pupp – Ambrus R. –
Vaj da, Szuh F., Sebestyén R. (Se bes -
tyén Sz. 55. p.) – Gyõri, Megyesi P. Ed -
zõ: Kelemen Kornél. 
Góllövõk: Boda Péter 3 (5. p., 32. és 73.
p.), Döbrönte László (49. p.), Ve len cei
Tibor (53. p.), Baranyai Zsolt (76. p.), il-
letve Gyõri Gergely (14. p.).
Elõmérkõzés: Kemenesmagasi U19 –
Cell  dömölk U19 0-3 (G: Mógor Krisztián
2, Lõrincz Gábor).
Celldömölki VSE – Kõszeg 0-2 (0-1)
Celldömölk, 120 nézõ, Vas megyei lab-
darúgó-bajnokság, 4. forduló. 2012.
szep tember 8.
Vezette: Papp Szabolcs (Kovács Balázs,
Hor váth Ádám).
Celldömölk: Tóth A. – Mészáros, Me -
gye si R., Györkös, Pupp (Sebestyén R.
65. p.) – Ambrus R. – Vajda, Szuh F.,
Föld  várszki (Ambrus A. 73. p.) – Gyõri,
Megyesi P. (Sebestyén Sz. 60. p.). Edzõ:
Kelemen Kornél.
Kõszeg: Táncsics A. – Lintner, Õry, Fe -
hér, Neisz – Takács, Molnár (Kiss 46.
p.), Bezdi, Sárdy (Gugcsó Á. 62. p.) –
Kovács (Weltler 75. p.), Szolyák (Tom -
pek 87. p.). Edzõ: Neudl Gábor.
Góllövõk: Szolyák Tibor (31. p.) és Ko -
vács Szabolcs (58. p.). 
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Kõszeg U19 6-
0 (G: Mógor Krisztián, Márovics Ádám,
Lõ rincz Gábor, Balázsi Krisztián és Böcs -
kör Nagy Barnabás 2). Négy meccsbõl
négy gyõzelem, aki celli sikerélményre
vágyik, lehet, hogy jobban teszi, ha az
ifi meccsel kezd.

Ha a két vesztes bajnokihoz hozzá vesz-
szük még azt is, hogy a megyei Ma gyar
Kupa második fordulójában a megyei II.
osztályú Magyarszecsõd elleni gól nél-
küli döntetlennel a kupa-sorozatból is
kiestünk, igazán elmondhatjuk, az el-
múlt két hét a celli felnõtt labdarúgás
fekete krónikájához fog tartozni. A mér -
kõzések percrõl percre való felelevení-
tése olyan önkínzás lenne, hogy inkább
eltekintenék tõle. Meg ol dást úgysem
tudnék adni, igaz, nem is nekem kelle-
ne, legjobb persze az lenne, ha maguk
a játékosok adnának. Én csak azt látom,
hogy a Magasi kezdõ csapatában nyolc
olyan játékos szerepelt, aki Cellbe járta
ki a foci iskolát, vagy töltött el már
idõsebb játékosként néhány szezont itt.
Csak azt látom, hogy a két egyesület
infrastrukturális adottságai ég és föld
különbségûek a Cell javára. És azt lát-
tam, hogy az egyik csapat játékosai
nem ismertek elveszett labdát, bátorí-
tották, kisegítették egymást, mondhat-
ni barátként küzdöttek egymásért, a
másik csapaté nem. És azt láttam, hogy
a történelemben egészen 2009 máju-
sáig kellett visszamenni ahhoz, hogy
olyan mérkõzésre emlékezzek, ahol hat
gólt kaptunk egy meccsen. Ez abban a
rossz emlékû NB III-as bajnokságban
történt, amikor az õszi szezont a dobo-

góról éppen lemaradva a negyedik he-
lyen zártuk, tavasszal pedig összesen
nyolc pontot gyûjtöttünk és így a 11.
helyen fejeztük be a bajnokságot. Nos,
ott, a veretlenül bajnokként végzõ Hé -
víz számolt hatot a menetközben edzõt
váltó, akkor már Bog nár Zoltán által irá-
nyított Cellre Hévízen. De az, akkor, egy
magasabb osztályban történt, egy baj-
noki címért harcoló félprofi alakulat el-
len. Folytatva a kutakodást, azt láttam,
hogy megyei bajnokságban öt góllal
1995 májusában kaptunk ki ezt meg-
elõzõen utoljára, méghozzá Bükön.
Nem felmentés az akkori vereségre, de
árnyalja a képet, hogy abban az évben
17 pont elõnnyel lett bajnok a Bük a
megyei I. osztályban. Nem szokványos
esetek tehát Cellben az ilyen veresé-
gek, nem beszélve most az egész sze-
zonkezdetrõl, amihez hasonlót nem is
találtam a visszaemlékezések közt.
Nem kell túldimenzionálni a dolgot, de
a tradíciók köteleznek, fel kell nõni a
feladathoz, ha kell, fogcsikorgatva. Kö -
vet kezõ szereplés a dobogós Vasvár
otthonában, majd egy könnyebb (?) so -
rozatot megkezdve hazai pályán  a
Rum  együttesét  fogadjuk szep tember
22-én 15.00-kor. Ja, elõtte az ifi meccs,
el ne felejtse!

»DOTTO

Ennél azért többet tudunk (?)

ÖSSZHANG NÉLKÜL NEM MEGY
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HHiihheetteett lleenn  sszzeepptteemmbbeerr ii
aakkcciióó!!

• Minden raktáron lévõ alkatrészünkre 20%
kedvezményt,

• minden rendelt alkatrészre pedig 15%
kedvezményt biztosítunk minden régi és
új vásárlónk számára! 

• Castrol 10w–40 olajcsere akciónk is tovább
folytatódik. 4 liter olaj 6300 Ft+olaj szû rõ+
levegõszûrõ 8000 Ft-tól.

Az akció részleteirõl érdeklõdjön
üzletünkben vagy telefonon!

AAuuttóóssbboolltt   ééss
uuttáánnffuuttóó  

kkööllccssöönnzzééss
Celldömölk 

Szomraky u. 3.
tel: 06 95/6420—540

mobil: 06 70/332—5674



Nyisson lakossági
számlát

a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezetnél
• Junior számlacsomag 26 éves korig 

ingyenes bankkártyával,
• 1–12 havi lekötések kedvezô kamattal,
• folyószámla hitelkeret,
• SMS szolgáltatás,
• Internetbank.

Kis bank – nagy lehetõségek!
Répcelak, Petõfi S. u. 50. Telefon: 95/588-666, 588-667 Fax: 95/588-668 

E-mail: titkarsag@repcelaktksz.hu • www.repcelaktksz.hu

Celldömölk I.,Kossuth L. u.18. Telefon/Fax: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1.Telefon/Fax: 95/420-507

Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. Telefon/Fax: 95/485-010
Ostffyasszonyfa,Kossuth L. u. 60.Telefon/Fax: 95/394-005


