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Értesítjük a tisztelt lakosságot
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rendjérõl 2012. szeptember 1-jétõl
Kórház szakambulancia 08.00–14.00 óra

Fűrészlapot Fa-Gyulától!
Kiváló minőségű ipari
szalagfűrészlapok
Körfűrészlapok 30 féle méretben kaphatóak.
Automata gépeinken élezést, hajtogatást,
szalagfűrész-hegesztést vállalunk.

Szerszámok, elektromos
kisgépek nagy választékban
kaphatók.
Üzletünk az Extol, Extol Prémium
Celldömölki mintaboltja.

Hétfõ: Dr. Kovács Antal

Régi Rendelõintézet 08.00–14.00 óra
(Celldömölk, Kossuth u. 3-5. I. emelet)
Kedd:
Dr. Gáspár Attila
Dr. Nedeczky Iván
Dr. Vermes Imre
Szerda:
Dr. Szabó Csaba
Csütörtök: Dr. Jagodich Iván
Péntek: Dr. Szatmáry F. Péter

• Teljes körû méhnyakrák-szûrés
• Nõgyógyászati gyulladások kezelése
• Bakteriológiai és hormonvizsgálatok
• Nõgyógyászati ultrahangvizsgálatok
• Terhességi diagnosztika és tanácsadás
• Meddõségi kivizsgálás
• Fogamzásgátlási tanácsadás
• Változókori panaszok kezelése
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„Jó bornak nem kell cégér”
Ilyenkor õsszel van elég dolga a kertekben a gazdáknak. A borvidékeken
már javában zajlik a munka, a szõlõprés mellett szorgos kezû emberek tevékenykednek. Idén a megszokottnál
korábban kezdõdött a szüret, a Ság hegyi szõlõsgazdák a korai szõlõfajtákat
már augusztus második felében leszedték. Az idei termésrõl és a szüretelés néhány alapvetõ kérdésérõl Fehér
Tamás szõlészt és borászt kérdeztük.

»Mióta foglalkozik szõlõtermeléssel?
– 1969-ben nõsültem be egy szõlészborász családba. Apósom, dr. Maráczi
Jenõ belgyógyász fõorvos 1937-ben
vette meg az elsõ szõlõbirtokot. Halála
után az anyósom vitte tovább a gazdálkodást, majd a család három lánytagja örökölte a közel öthektárnyi területû birtokot, melyek a Ság hegy öt különbözõ területén helyezkedtek el.
Ebbõl mára fél hektár maradt meg, fiammal együtt ezen gazdálkodunk.
»Milyen borokat termelnek?
– Meghatározó borunk a sághegyi
olaszrizling, mely az összes bormenynyiség 75-80%-át teszi ki, de keresztezéses eljárással elõállított új magyar
szõlõfajtákkal is kísérletezünk. Ilyen az
olaszrizling és tramini keresztezésével
nemesített Pátria, valamint annak az
ikertestvére, a Rozália, mely nagyon
ígéretes. Megemlíteném még a Valentin névre hallgató illatos szõlõfajtánkat
is. Az új magyar fehérborszõlõ-fajták
közül két különlegességet emelnék ki,
az egyik a Korona, melyet a juhfark és
Irsai Olivér keresztezésébõl lehetett
létrehozni, a másik pedig a Kabar, ami
a hárslevelû és bouvier szõlõktõl származik. Ezt a szõlõfajtát elsõsorban a
Tokaj-Hegyaljai borvidékre nemesítették, de a Ság hegyen is beválik. Ezzel a
fajtával a fiam, Fehér Csaba Attila kísérletezik, mondhatom, hogy sikeresen, hiszen a 2010-es évjáratú Kabar
aszúbor a 2012-es Nagy-somlói borvidék versenyen a borvidék legjobb nedûje lett. Mivel az aszúsodás egy bonyolult, többtényezõs folyamat, amelynek csak akkor van eredménye, ha
minden tényezõ egyszerre valósul
meg, így nem minden évben lehet készíteni. Kedvezõ idõjárási körülmények
között és az aszúsodásra hajlamos
szõlõfajták esetében a Ság hegyen is
lehet kiváló minõségû aszúborokat termelni. Optimális érésfeltételének nélkülözhetetlen kellékei a meleg nyár, a

nedves, párás korai õszi idõ, majd a
száraz vénasszonyok nyara.
»Milyen volt az idei termés?
– Szerencsére nagyon erõs téli fagyok
nem voltak felénk, mint az Alföldön, és
a késõ téli-kora tavaszi fagyok sem tettek kárt a szõlõben. A növényvédelemmel sem volt gond az idén, a száraz idõjárásnak köszönhetõen a gombabetegségek sem tudtak elterjedni. Ami problémát jelenthetett – szerencsére a mi
birtokunkon nem –, az a szõlõmoly kártétele. Aki nem védekezett idõben és
megfelelõ vegyszerrel, annál jelentõs
károkat okozhatott, ami a kiesõ termésmennyiségben mutatkozik meg. A hosz-

szú, forró nyár miatt korán beértek a
szõlõk, a korai szõlõfajtákat már augusztus második felében le lehetett
szüretelni. Az olaszrizling, amely október derekára szokott beérni, már szeptember elsõ hetében érett volt.
»Mire kell odafigyelni a korai szüreteléskor?
– Melegben veszélyes szüretelni, hiszen
a szõlõszemek felmelegednek, ezáltal a
must is melegebb lesz, ami hibás erjedést okozhat. Az idei évben a must kierjedésére kell a gazdáknak nagy figyelmet fordítani, ha jó minõségû bort
akarnak elõállítani. Közepes termésre
lehet számítani idén, az olaszrizlinget

21, a Pátriát 22 cukorfokkal tudtuk szüretelni. A nagy meleg miatt fennáll a
veszély, hogy alacsony savtartalmúak
lesznek a borok.
»Mirõl ismerszik meg a Sághegyi bor?
– A magas savtartalom mindig jellemzõje volt a sági bornak. Bízom benne,
hogy idén sem lesz annyira alacsony,
hogy kémiai beavatkozásokat kelljen
végeznünk. Étvágyjavító hatásáról is ismeretes, ezt példázza az a legenda is,
miszerint Bismarck kancellárnak azért
volt jó étvágya, mert rendszeresen fogyasztotta a Sághegyi nedût. Az itteni
boroknak a köves talaj miatt magas az
ásványi anyag tartalma, a szõlõtõke
gyökerei 6-8 méter mélyre is lemennek, így a kõzetek közül is fel tudnak
venni tápanyagot, és kellõ nedvességet tudnak felszívni a szárazságban is.
Úgy gondolom, hogy a Sághegyi bor
megállja a helyét a Balatonfelvidéki és
a Somló borai között is.
»Milyen a jó bor?
– A jó bort a színe, illata, íz-zamatanyaga összbenyomásában határozza meg.
Egy biztos, ezt a kérdést kóstolás nélkül
nem lehet eldönteni. A legfõbb bírálatot a borvásárló fogyasztó mondja meg.
A bor bizalmi termék, a vevõ a vásárláskor joggal várja el a minõséget.
»Szüretkor a gazda az egész éves munka eredményét aratja le…
– Ahogy mondani szokás, a szõlõt a
hajlott hátú ember szereti. A szõlõben
mindig van munka, mihelyst lehullnak
a levelek, a metszésnek azonnal nekilátunk. „Rossz bor nincs, csak rossz
gazda” – tartja egy régi közmondás. Az
én legnagyobb bánatom, hogy a Ság
hegyen sok elhanyagolt birtokot lehet
látni, sajnos kevés fiatal folytatja a
szõlõmûvelés hagyományát.
»VAJDA ZSUZSA
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Újra indulhat hatosztályos képzés a gimnáziumban
Soros ülését tartotta Celldömölk Város
Képviselõ-testülete 2012. szeptember
26-án. Az ülésen Fehér László polgármester beszámolt a két ülés között történtekrõl és a lejárt határidejû határozatokról. A képviselõk elfogadták a
Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképzõ Iskola 2013/14-es tanévben
indítható képzési formákat, mely szerint a gimnáziumban három négy évfolyamos képzést indíthatnak, ezek: német, biológia és matematika emelt

óraszámú képzések; indulhat német és
angol nyelvi elõkészítõ öt évfolyamos
képzés, valamint – kellõ számú jelentkezõ esetén – újra indul hatosztályos
gimnáziumi képzés is. A szakközépiskolai részen informatika-webmester és
ügyvitel-idegennyelvi titkár képzés,
mindkettõ érettségivel zárul és további két év OKJ-s képzést biztosítanak. A
szakiskolai képzést illetõen géplakatos,
hegesztõ, bútorasztalos valamint festõ,
díszítõ, mázoló és tapétázó szak indul

három évfolyamos képzési formában,
a pék-cukrász szak elvégzéséhez pedig
2 plusz 3 év szükséges. Az ülésen fejezte ki szándékát a város képviselõtestülete továbbá, hogy 2012. január
1-jétõl az iskolákat mûködtetni fogja. A
megváltozott oktatási törvény szerint
ugyanis a 10 ezer lakos feletti települések döntéshozói lehetõséget kaptak
arra, hogy oktatási intézményeiket az
önkormányzat vagy az állam mûködtesse-e tovább.
»LOSONCZ ANDREA

Az oktatás volt a fõ téma
Lakossági fórumra hívta az érdeklõdõket a helyi Magyar Szocialista Párt október 5-én. Az est vendége volt Kiss
Péter országgyûlési képviselõ és Kunhalmi Ágnes, az MSZP elnökségi tagja.
Kiss Péter tájékoztatta a jelenlévõket,
hogy végigjárják azokat a közösségeket, akik véleményezni kívánják a jelenlegi problémákat, hiszen az alulról
jövõ kezdeményezéseknek, a valós
problémák megoldásának van hitele.
Rámutatott a jelenlegi kormány választási politikájának anomáliáira, a nyugdíjasok hátrányos helyzetbe kerülésére, valamint a családjogi törvény túlhaladott rendelkezéseire. Kunhalmi Ág-

nes „eredendõ bûn”-nek nevezte a
tankötelezettség 18-ról 16 évre történõ
módosítását, hiszen amit ma a társadalom ezen megtakarít, késõbb jóval
többet fizet érte. Ez a rendelkezés
ugyanis éppen azt a társadalmi réteget
érinti, akik számára nincs családi minta, nincs motiváció, hogy tanuljanak.
Az új szakképzési törvénnyel kapcsolatban rámutatott arra a túlhaladott
nézetre, hogy eszerint megszûnt az átjárhatóság az iskolarendszerek között,
hiszen aki mostantól vesz részt a szakképzésben, nem kap esélyt a továbbtanulásra: heti hat óra közismereti
tárgy tanulásával ugyanis esélytelenné

Ünnepség az idõsek világnapján
Október elseje az idõsek világnapja.
Ebbõl az alkalomból szerveztek ünnepi
mûsort október 2-án, a Népjóléti Szolgálat I. számú Idõsek Klubjában. A délutáni összejövetelen szórakoztató programokkal kedveskedtek a város szépkorú lakóinak.
Az idõsek napja az idõs emberekrõl, az õ
tiszteletükrõl szól. 1991 óta minden évben október 1-jén emlékezünk meg a
szépkorúakról, akik szeretetükkel, tanácsaikkal és érett bölcsességükkel mindig
rendelkezésünkre állnak. A Népjóléti
Szolgálat klubhelyiségében ünnepi mûsor keretében köszöntötték a nyugdíjasokat, akik szép számmal gyûltek össze
a tiszteletükre rendezett délutáni mûsoron. E jeles esemény minden évben kiváló alkalom arra, hogy az intézmény
dolgozói egy kellemes, közös összejövetelen keresztül kifejezzék a város idõsei
számára a megbecsülést, és köszöntsék
mindazokat az embereket, akik hosszú
élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött. „Idõs embertársaink segít-
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ségével ápoljuk hagyományainkat, száll
generációról generációra a sok tudás.
Szeretettel gondolunk rájuk, s nemcsak
ezen a napon, hanem az év minden
napján. Fontos, hogy érezzék, nem
hagyjuk magukra õket, hiszen jelentõs
részei életünknek” – hangzott el a rendezvényen, ahol elsõként Kuruczné Falusi Tünde, a Népjóléti Szolgálat Idõsek
Klubjainak részlegvezetõje emlékezett
meg a világnap jelentõségérõl. Az ünnepelteket Fehér László, városunk polgár-

válik a felvételire. Kunhalmi úgy véli, a
kormány rossz válaszokat ad a problémákra. Az államosítással kapcsolatban
megjegyezte: ahol baj van, ott az államnak igenis be kell avatkoznia, de
nem államosítással, hanem komplex
állami programokkal.
»LA
mestere is köszöntötte, aki hangsúlyozta, hogy a mai világban nagy szükség van a szépkorúak élettapasztalatára,
bölcsességére, tudására, hiszen ezekbõl
építkezhet a jelen és a jövõ nemzedéke.
Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti
Szolgálat igazgatónõje az idõsekrõl való
gondoskodás fontosságáról osztotta
meg gondolatait, kiemelve, hogy szüleink, nagyszüleink segítése nem elvárás,
hanem kötelezettség. Mindannyiunk feladata, hogy az öregkorhoz méltó életet,
támaszt nyújtsunk nekik. Végül Sütõ
András szavaival szólt a jelenlévõkhöz:
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdõdött." A délutáni
program folytatásában a Kemenesmagasi Citerazenekar muzsikája szórakoztatta az egybegyûlteket. Redõcs Sándor
és Schrott István klubtagok verssel kedveskedtek társaiknak, végül Szovák Csaba elõadásában néhány ismert költõ
verse hangzott el. Az est további részében zenével gondoskodtak a jókedvrõl.
Táncra perdültek az idõsek, bizonyítva
ezzel is, hogy nemcsak a húszéveseké a
világ.
»VAJDA ZSUZSA

Új Kemenesalja » 2012. 10. 12.

» KÖZÉLET

Majnovics Mária igazgatónõ emlékére
Iskolánk, a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzõ Iskola, a
celldömölki szakképzés és oktatás
mély megrendüléssel fogadta a hírt,
elhunyt Majnovics Mária iskolánk jogelõdjének, a Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskolának volt igazgatója, tanára. Négy évvel ezelõtt szûk
körben vehette át Celldömölk Városától
és iskolájától, volt kollégáitól a gyémántdiplomát, ami nemcsak a hatvan
esztendeje megszerzett tanári diploma
elismerése, hanem az utolsó pillanatig
vállalt életút, hivatás méltó ünnepe.
Mert mindvégig érezni a kollégák, tanítótársak figyelmét, a tanítványok és
diákok szeretetét, ezt jelenti a hatvannégy év pedagógus lét. Sokszor adódott pillanat, amikor történelmi emlékeket felelevenítve hangzott el a tanári szobában Majnovics Marika néni neve, a korszak, amelyet képviselt.
1961-tõl 1974-ig tanárként, 1975-tõl
1984-ig igazgatóként segítette iskolánk
mûködését. Igazgatói munkássága a
celldömölki szakképzés aranykorát je-

lentette. A Kemenesalján fellendülõ
ipar és termelés párhuzamosan hozta
az eredményt iskolája számára: a gyarapodó gyermeklétszám, az önálló gazdasági és pedagógiai mûködés, mind
lényeglátásának, elhivatottságának köszönhetõ. Az elsõ középiskolai ballagás
és szalagavató élményével, de az iskolai énekkar és a mûvészetek adta ér-

zéssel is több ezer diákot örvendeztetett meg. Örökségként a nyomdokaiban járók biztos alapokra építkezhettek, fejlõdhettek. Nyugdíjas éveiben
örömmel hívtuk és mindig boldogan
jött vissza iskolájába. Ezen alkalmakkal
mindig szívesen emlékezett, mesélt diákcsínyekrõl és idézett fel tanulságos
történeteket tanárokról, diákokról. Még
arra is gondolt, hogy felvázoljon egykét lehetõséget a jövõre nézve. Boldog
volt, mikor láthatta, hogy volt iskolája
fejlõdik, gyarapodik. Nagyon sajnálom,
hogy megromló egészségi állapota
már nem tehette lehetõvé számára,
hogy az idén felépített tanmûhelyt belülrõl is láthassa.
Fontos, hogy mindenki tudja, nagyra
becsüljük az elõttünk járók eredményét. Mély hálával tartozunk és tartozik
a több ezer diák a pedagógusok közössége Celldömölk Városa és Kemenesalja lakossága.
Kedves Marika néni! Köszönünk mindent! Nyugodj békében.
»SIPOS TIBOR-IGAZGATÓ

Az aradi vértanúkra emlékeztek

Eredményekrõl, tervekrõl
a lakossági fórumon

Október 6-án, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc vértanúinak emlékére szervezett megemlékezést a
Batthyány dombormûnél Celldömölk
Város Önkormányzata valamint a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár.

2012. október 1-jén a 6-os számú választókörzet belvárosi lakóinak tartott
lakossági fórumot Söptei Józsefné, a
körzet választott képviselõje. Az eseményen részt vett Fehér László polgármester is, aki elmondta, hogy szép
eredményekrõl számolhatnak be, hiszen az elmúlt idõszakban a városközpontban megújultak a terek, az iskolák, felújították a Vörösmarty úti tagóvodát, sikerült kialakítani a mozit,
bõvíteni a mûfüves pályák számát, de
további sportolási lehetõségre alkalmas területre vonatkozó pályázati
igényt is adott be az önkormányzat.
Söptei Józsefné alpolgármester-aszszony beszámolt a Kinizsi utcai járda
kiépítésérõl, a folyamatban lévõ Baross
utcai járda-felújításról, a vízvezetékcserékrõl, a Szabadság tér 2. számú
társasház felújításáról, valamint a további tervekrõl. A megjelentek egy része aggodalmának adott hangot a
távhõ díjak emelése miatt, mások a
környezet védelmében szóltak és jelen
voltak olyanok is, akik elégedettségüket fejezték ki, és köszönetet mondtak
az elvégzett munkáért.

Az 1849. október 6-án kivégzett 13
aradi vértanún kívül három további áldozatnak még a pontos nyughelyét
sem ismerjük. Sírjaikat addig nem lehetett feltárni, amíg Ferenc József uralkodott. Utána pedig a Trianon következtében Romániához került Aradon
csak 1932–33-ban végeztek feltárásokat. Ünnepi beszédében Mészáros Gábor, a Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképzõ Iskola tanára megemlékezett továbbá az elsõ felelõs magyar
kormányról, és az elsõ miniszterelnökrõl, gróf Batthyány Lajosról, akinek
szintén az a sors adatott, hogy vértanúhalált haljon: „Amiért õ meghalt, az
a független Magyarország. Õelõtte tisztelgünk mi, 21. századi magyarok ezen
a napon”.

Az ünnepi beszéd elhangzása után
Benkõ Lilla felolvasta Lázár Vilmosné
sógornõjének, Lázár Matildnak írt 1849.
október 10-i levelét, melyben többek
között ez áll: „…Hatodikán volt. Igen.
Vilmos reggeli fél hét órakor három vitéz bajtársával az aradi sáncokban
agyonlövetett. Hõsi halált halt. Az ellenség, a gaz osztrák maga sem tagadhatja meg tõle az elégtételt. Valamennyien hõsiesen viselkedtek, de
egyik se múlta felül bátorságban szegény Vilmost… Négyet agyonlõttek a
sáncokban, kilencet pedig felakasztottak. Az elítélteket ily sorrendben végezték ki: Reggel fél hatkor: Schweidel,
Kiss, Dessewffy és Vilmos. Felakasztattak: Poeltenberg, Török, Láhner, Nagysándor József, Aulich, Leiningen, Knezich, Damjanich és Vécsey…” Az ünnepség zárásaként a Vas Megyei
Közgyûlés, Celldömölk Város Önkormányzata, a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár, a politikai pártok,
valamint a civil szervezetek képviselõi
elhelyezték az emlékezés koszorúit a
»BALÁZS HAJNALKA
dombormû elõtt.

»LA
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Új tábla kerül az emlékmûre
A második világháború áldozatai emléke elõtt városunk a Széchenyi utca és a
Bartók Béla utca találkozásánál lévõ kis
parkban felállított emlékmûvel adózik.
Az „emlékezés fala” elõtt gyászoló nõalak Kiss Sándor szobrász alkotása, melyet 1993-ban állítottak fel.
A bronzból és gránitból készült emlékmûvön „A II. világháború áldozatai”
felirat mellett az áldozatok nevei is
szerepeltek.

Sajnálatos módon a mûvészeti alkotásról a neveket tartalmazó táblák eltûntek. Celldömölk Város Önkormányzata az áldozatok elõtt tisztelegve szeretné megújítani az emlékmûvet. Az
alábbiakban felsorakoztatjuk mindazon
neveket, melyek szerepeltek az emlékmûvön. Lehetõséget biztosítunk arra, amennyiben valaki hitelt érdemlõen tudja bizonyítani, hogy elhunyt hozzátartozója szintén a második

világháború celldömölki áldozatai között van, azonban neve korábban nem
szerepelt az emlékmûvön, az újonnan
felállítandó emléktáblán az õ neve is
szerepeljen.
Az ügyintézést Tulok Gabriella mûvelõdési szakreferens végzi (Celldömölk
Város Polgármesteri Hivatala I. emelet
119., tel.: 95/525-816, 95/525-810, email: tulok.gabriella@celldomolk.hu)
hétfõ, szerda, csütörtök napokon 8-12,
valamint 13-16 óra között. Az újonnan
felveendõ nevekkel kapcsolatban jelentkezni 2012. december 14-ig lehet.

Az emlékmûvön korábban szereplõ nevek:
Bagics Pál
Balatoni József
Balázs Jánosné
Bácskai István
Balkai László
Bárdosi Mária
Bárdossy Jenõ
Bártfai Miklós
Bass Vilmos
Bass Vilmosné
Bacher Ármin
Bacher Árminné
Bacher Tomika
Benkõ Jenõ
Benkõ Józsefné
Biczó János
Bognár Károly
Bokányi Rozália
Bolla Jenõ
Blettler István dr.
Blettler István dr.-né
Blettler Pálné
Blettler Péterke
Blettler László
Blettler Lászlóné
Blettler Palika
Brandl Fülöpné
Brandl Jenõ
Brandl Jenõné
Brandl Sándor
Brandl Miklós
Brandl Zsuzsi
Buscbaum Béláné
Breuer Ernõ
Breuer Miksa
Breuer Samu
Breuer Samuné
Csihar Sándor
Csoma János
Dátán Gyula
Dömölki József dr.
Dömölki József dr.-né
Dömölki Jánoska
Dömölki Sylvike
Dömölki László dr.
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Deutsch Miksa
Deutsch Lenke
Deutsch József
Deutsch Mór
Deutsch Mórné
Deutsch Jenõ
Deutsch Jenõné
Deutsch Zoltán
Deutsch Zoltánné
Deutsch Margitka
Deutsch Istvánka
Deutsch Alizka
Deutsch Évike
Deutsch Nándorné
Deutsch Veruka
Deutsch Béla
Deutsch Béláné
Deutsch Andor
Egervári Gyula
Enesei Károly
Farkas Gábor
Farkas Ignácné
Farkas Istvánka
Özv. Farkas Lászlóné
Faragó Györgyné
Faragó Katóka
Fehér Károly
Fehér Károlyné
Fehér Marica
Feigelstock Izidorné
Feigelstock Sanyika
Finta Sándor
Fischer Julianna
Fischer Józsefné
Fischer Ferenc
Fischer Emilné
Fischer Ági
Fischer Juliska
Fischer Magda
Fürszt Gézáné
Fürszt Juditka
Fürszt Vilmosné
Fürszt Ilonka
Fürszt Esztike
Friedmann Salamon

Friedmann Salamonné
Friedmann Gizi
Friedmann Kató
Friedmann Ági
Friedmann Vilmos
Friedmann Vilmosné
Friedmann Zsigmond
Friedmann Babuci
Fuch Szára és
gyermekei
Gábori Ernõ dr.
Dr. Gábori Ernõné
Gábori Éva
Gábori Kató
Gazdag István
Gátai Péter
Gersei Kálmán
Görög János
Glück Hermann
Glück Hermanné
Goldschmied Kádi
Gottlieb Izidor
Gottlieb Izidorné
Gottlieb Olga
Gottlieb Ilonka
Gottlieb Margit
Gottlieb Klára
Gottlieb Rezsõ
Gottlieb Rezsõné
Gottlieb Veruska
Gottlieb Andorka
Gottlieb Juditka
Gottlieb Lévike
Gottlieb Simele
Grosz Erika
Grosz Lázárné
Grosz József
Guttmann Adolf
Guttmann Adolfné
Günsberger Miksa
Günsberger Miksáné
Grünstein Dávid
Grünberger
Ábrahámné
Hámos Margit dr.

Hahn Pál
Hahn Pálné
Hellein Sándorné
Heimler Lajosné
Himber Jiczhak
Heimber Zoltán
Heimann József
Heimann Józsefné
Heimann Szilárd
Heimann Géza
Heimann Gézáné
Herzfeld Istvánné
Herzfeld Zsóka
Herzfeld Marika
Herzfeld Györgyné
Herzfeld Péterke
Herzfeld Sándor
Hirsch Mór
Hoffmann István
Hoffmann Mórné
Hoffmann Jenõ
Hoffmann Jenõné
Hoffmann Noémi
Hoffmann Samu
Hoffmann Samuné
Hoffmann Sándor
Hoffmann Sándorné
Hoffmann Jolán
Hönig Sámuelné
Horváth Endre
Horváth Imre
Horváth István
Horváth János
Horváth Jolán
Horváth László
Horváth Margit
Horváth Sándor
Horváth Viktória
Ivánkovics József
Jakab Klára
Jávor Sándor
Jávor Andor
Katz Lázárné
Katz Gabika
Katz Zsuzsika

Katz Mártika
Katz Miki
Katona Fülöp
Katona Fülöpné
Kahán Lászlóné
Kahán Istvánka
Kálmán Mórné
Kálmán Ernõke
Kálmán Magdika
Kálmán Tibike
Kálmán Jenõke
Kiss Sándor
Klapper Imre
Krebs Imre
Koltai János
Klapper Fülöp
Klapper Fülöpné
Klapper Jenõ
Klapper Judit
Kerpel Dávid
Kerpel Dávidné
Kerpel Imike
Kerpel Kornélia
Kerpel Arthur
Klein Izidorné
Klein Béla
Klein Béláné Lenke
Klein István
Klein Bandika
Klein Márton
Kluger Manó
Kluger Manóné
Kluger Szera
Kluger Mórné
Kluger Zsuzsika
Kluger Béláné
Kluger Mikike
Kluger Gyurika
Kosztolitz Adolf
Kosztolitz Adolfné
Kosztolitz Béla
Kosztolitz Regina
Kosztolitz Irén
Kosztolitz Mór
Kosztolitz Mórné
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Kosztolitz Sándor
Kosztolitz Gábor
Kosztolitz Miksa
Kosztolitz Endre
Kosztolitz Manó
Kosztolitz Manóné
Kovács István
Kovács Istvánné
Kovács János
Kovács Márta
Krausz Lõrinc
Krausz Lõrincné
Krausz István
Krausz József
Krausz Ödönné
Krausz Hári
Korein Fülöp
Kövesi Istvánné
Kövesi Lili
Kövesi Ferencné
Kövesi Paula
Kürschner Samu
Kürschner Samuné
Lajtai György
Lakatos László
Lázár Jenõné
Lázár Zsuzsika
Leitner Sándorné
Leopold Sándorné
Lessinger Ottó
Lessinger Ottóné
Lessinger József
Lessinger Miklós
Lessinger Pál
Lonkai Béla zászlós
Lõwinger Emil
Lõwinger Emilné
Lusztig Mártonné
Lusztig Ilus
Lusztig Ferenc
Lusztig Ferencné
Lusztig Zsuzsika
Lusztig Lajos
Magyar Szidónia
Marosfalvi István
Márton József
May József
Mandler Károlyné
Mandler Miklós
Mandler Évike
Mayersberg Ferenc
Mayersberg Ferencné
Marton Izidor
Marton Izidorné
Marton Imréné
Marton Éva
Marton László
Marton Elza
Marton Erzsébet
Marton Gábor
Marton Rudolf
Marton Ferenc
Marton Ferencné
Marton Klára
Marton Pál
Marton Pálné
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Megyeri Jánosné
Mészáros Lajos
Molnár János
Móritz Ernõ
Müller Oszkárné
Müller Imre
Müller Áronné
Müller Aranka
Müller Ignác
Nagy Erzsébet
Nagy Jenõ
Nagy Károly
Némedi Imre
Németh Ilona
Németh János
Németh József
C. Németh József

Popper József
Popper Dezsõke
Radnai László
Rákosi Jenõné
Rákosi Éva
Remete Lili
Regõs Endréné
Regõs László
Rechmitzer Ernõ
Rechmitzer Ernõné
Rechmitzer Évike
Rewitz Lajosné
Rewitz Miklós
Rewitz Tibike
Rewitz Mártonka
Rewitz Juditka
Rosinger Szidónia

Sárközi Károly
Sárközi Józsefné
Somogyi Károly
Strébely Gyula
Strébely Gyuláné
Salzberger Rezsõ
Salzberger Rezsõné
Stern Sándor
Stein Hillélné
Steiner Mátyásné
Steiner Jenõ
Steiner Jenõné
Steiner Kálmán
Steiner Ilonka
Steiner Lajosné
Steiner Sámuelné
Steiner Emilné

Németh Károly
C. Németh Pál
Neumann Károlyné
Neustadt Samu
Neustadt Samuné
Neustadt Henrik
Neustadt Henrikné
Neustadt Veruka
Neustadt Ernõke
Neustadt Jenõke
Neustadt Jenõ
Neustadt Jenõné
Neustadt Zsigmond
Neustadt Chaimka
Neustadt Vilmoska
Oláh Mihály
Oláh János
Orbán József
Õri József
Ölbei Márton
Ölbei Mártonné
Pethõ Endre
Péntek Ferenc
Pongrácz István
Politzer Jenõ
Politzer Jenõné
Pscherhoffer Jenõ
Pscherhoffer Jenõné
Pscherhoffer Benike
Pscherhoffer Veruka
Pscherhoffer Dávidka
Pscherhoffer Izidorka
Popper Sámuel
Popper Sámuelné

Rosenthal Józsefné
Rosenberger Miksáné
Roth Izidor
Roth Izidorné Etelka
Roth Ella
Roth Dusi
Roth Ida
Roth Dezsõ
Roth Dezsõné
Roth Adolf
Roth Béla
Roth Ede
Roth Sándor
Sas Mihályné
Sas Mihály
Sas Sándorka
Sas Rózsika
Scheiber József
Scheiber Józsefné
Scheiber Imre
Schey N-né
Schwarz Vilmos
Schwarz Vilmosné
Schwarz Jakabné
Schwarz Rózsi
Swarz Judit
Singer Mihályné Bella
Singer Noémi
Singer Tibor
Schöntág Márton
Schöntág Mártonné
Schöntág Ernõné
Sipõcz Julianna
Sipos Gergely

Steiner Tibike
Steiner Évike
Schmideg Simon
Schmideg Simonné
Spitzer Adolf
Spitzer Adolfné
Spitzer Imréné
Spitzer Jenõné
Spitzer Gyula
Spitzer Gyuláné
Szabó János
Szabó Károly
Szalontai Miksáné
Szarka János
Szelestey László
Szelestey Zoltán
Szekér Ferenc
Szekeres Pálné
Szekeres Palika
Szegáll Vilmos
Szegáll Vilmosné
Szegáll Imre
Szegáll Magda
Szegáll Endre
Szegáll Endréné
Szlovák Aranka
Singer Béláné
Salzberger Rezsõ
Salzberger Rezsõné
Szukics Ferenc
Talabér Miklós fh.
Takács Lajosné
Takács Mátyás
Tarr István

Ifj. Takács Mátyás
Tóth János
Tóth Miklós
Dr. Török Gyuláné
Török Anikó
Tihanyi Béláné
Ungar József
Ungar Józsefné
Varga Erzsébet
Varga József
Varga Józsefné
Ifj. Varga József
Varga Judit
Varga Károly
Velekei János
Verrasztó László
Verebes Arnold
Verebes Arnoldné
Verebes Mártika
Vintze József
Vintze Sándor
Vintze Sándorné
Wellisch Iván dr.
Weisz Jutka
Weisz Miksa
Weisz Miksáné
Weisz Ottó
Weisz Mirjam
Weisz Ignác
Weisz Ignácné
Weisz Izidor
Weisz Izidorné
Weisz György
Weisz Katalin
Weisz Pálné
Weisz Tomika
Weisz Jánoska
Weisz József
Weisz Rezsõ
Weisz Klára
Weisz Zsigmondné
Wéber Jenõné
Wéber Ernõke
Wéber Leáka
Wéber Sanyika
Weber Endre
Weiler József
Weiler Józsefné
Weiler Simon
Weiler Simonné
Weiler Terézke
Weiler Rudolf
Weiler Rudolfné
Weiler Gyuszi
Weiler Sándorné
Weiler Éva
Weiler Marika
Weltner Béla
Weltner Béláné Terus
Weltner László
Weltner Magda
Winkler Gyula
Winkler Gyuláné
Winkler Mártika
Wittmann Andor
Wittmann Andorné
Wittner János
Zacsik Károly
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Szüreti mulatság határok nélkül
A szõlõmûvesek éves munkafolyamatának legnagyobb jelentõségû mozzanata évekkel ezelõtt is a szüret és az ahhoz kapcsolódó mulatság volt. Szeptember utolsó hétvégéje városunkban
is a szõlõrõl, a borról és a hagyományõrzésrõl szólt. A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár az idei évben
is életre hívta a nagy hagyományokkal
rendelkezõ Sághegyi Szüreti Napokat. A
kétnapos rendezvény kínálatában mindenki megtalálhatta a neki való programot, hiszen volt, palacsintasütõ verseny, színpadi mûsor, de a leglátványosabb mégis a szüreti felvonulás volt.

A szõlõ és a bor kultúrájához méltóan a
magyar folklór meghatározó elemeibõl
válogatott tárlat megnyitójával vette
kezdetét az idei Sághegyi Szüreti Napok programsorozata. Szeptember 28án elsõként A mi hegyünk, a Ság címû
gyermek és ifjúsági képzõmûvészeti
pályázat került fel a mûvelõdési központ galériájának falaira. A Ság hegy
ezer arcát bemutató versenykiírásra 86
pályamunka érkezett, minden nevezõ
a szüret és a betakarítás témakörében
vetette papírra gondolatait képi formában. A mûvelõdési központ galériáján a
fazekasság csúcsát képviselõ Miskakancsókból, valamint szõlõtõke fantáziákból is nyílt kiállítás a hétvégén. Az
italkínálásra alkalmas díszes kancsókat
korábban borral töltötték meg a jeles
napokon. A magyar kuriózumnak számító edényekbõl közel 100 példányt
hozott el a tulajdonos, Zentai Gábor,
aki már több mint 25 éve gyûjti az értékes példányokat. A tárlat részeként
kerültek kiállításra a szõlõtõke szobrok
is. A kisplasztika egyedi mûvészeti területén fellelhetõ alkotások Hegyi
Gyula tapolcai nyugalmazott erdész keze munkáját dicsérik. A „szobrász”
büszkén hozta el városunkba az egyedi
térformákat, melyeket kiszáradt szõlõtõkébõl faragott ki. A szüreti évadhoz
kapcsolódó tárlat megnyitóját kö-
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vetõen további hagyományõrzõ mûsorok követték egymást. A rendezvény
elsõ napján Zenés terasz várta az érdeklõdõket a mûvelõdési központ elõtti
térre. A komolyzene képviseletében a
Mirage Salon Quartett, Peller Anna
énekes, a Gruppo Amarcord, és a Beethoven Trio zenekar lépett színpadra. A
szüreti vigadalom elsõ napját Jamboparty zárta.
Másnap már a délelõtti órákban zajlottak a rendezvények. A városközpontban a Soltis Lajos Színház színészei Vásári komédiákkal szórakoztatták a közönséget, a legkisebbek mindeközben
a szabadtéri játékokból, kézmûves fog-

lalkozásokból válogathattak.
Mint minden évben, úgy idén is a nap
fénypontja a szüreti felvonulás volt,
mely a Ság hegy lábától indult el a városközpontba. A menet élén Fehér
László polgármester és Kovács Ferenc, a
Vas Megyei Közgyûlés elnöke lovas kocsiról integetett a város utcáin szép
számmal felsorakozó helyieknek. Majd
feltûntek a Tücsök Bábcsoport tagjai,
vonultak a mazsorettek és a fúvószenekarok, de a lovasok és pónifogatok sem
hiányoztak a sorból. A néptánccsoportok néhány tánclépés erejéig megállva
szórakoztatták a közönséget, mindeközben a Sátoraljaújhelyrõl érkezett
gólyalábasok is számos tekintetet vonzottak. A belvárosba érkezve a gyõri
zászlóforgatók mûsora után Fehér László polgármester, és Kovács Ferenc, a

Vas Megyei Közgyûlés elnöke köszöntötte a nézõsereget. A város egyik kiemelkedõ rendezvényére ellátogatott
Csibi Attila is, aki Celldömölk testvérvárosának, Erdõszentgyögynek újonnan
választott polgármestere. Az erdélyi település vezetõje elmondta, hogy a közös hagyományokat továbbra is szeretné ápolni, az elsõsorban kultúrára épülõ
testvérvárosi kapcsolatot a gazdaság és
a turizmus irányába kívánja a jövõben
elmozdítani.
Az ünnepi köszöntõket követõen kezdetét vette a szüreti mulatság. Elsõként az olaszországi Gruppo Amarcord
kalauzolta a közönséget az opera világába. A színpadon néger óriásbábok
mögé bújva az Ultraviolák Bábcsoport
tagjai is feltûntek, a celli gyermek- és
felnõtt bábosok évek óta aktív résztvevõi a szüreti mûsornak. A délután folyamán szorgos kezû háziasszonyok is
sürögtek a téren. Elsõsorban az édesszájúaknak kedveskedtek, hiszen a serpenyõkbe megállás nélkül palacsintát
sütöttek, mely a nap végére egytõlegyig elfogyott. Mindeközben a magyar folklór képviseletében népviseletbe öltözve vonultak fel a meghívott
táncosok a színpadra. A II. Kemenesaljai Néptánctalálkozón a környék fellépõi adtak ízelítõt repertoárjukból. Habár az esti órákban már lógott az esõ
lába, ennek ellenére minden rendben
lezajlott, így a táncosok bemutatója
sem maradt el. Fellépett a Rocky Dilly
ARRC Egyesület, az Energy Dance
Sporttánc Egyesület, valamint a Rose
Dance Team táncosai is felforrósították
a hangulatot.
A szüreti mulatozókat a látványos
programok mellett egész nap kirakodóvásár is várta. A kézmûves termékek
mellett, magyar hungarikumok, zamatos gyümölcsök és a belõlük készült
párlatok is csalogatták az embereket. A
zenei csemegék felpezsdítették a helyieket, igazi szüreti hangulatot varázsolva a városközpont fõ terére.
»VAJDA ZSUZSA
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» PROGRAMAJÁNLÓ
• október 19. (péntek), 10.00 és 14.00
óra – Bognár Szilvi Csintekerintõ c. koncertje – dalok, mondókák, körjátékok jeles
napokról, ünnepekrõl, ahogy a népszokások és hagyományok átörökítették.
Helyszín: KMKK színházterme.
• október 13. (szombat), 19.00 óra – „Egy
szép táncot jókedvembõl…” – a
Kemenesalja Néptánccsoport jubileumi
gálamûsora. Köszöntõt mond: Fehér
László, Celldömölk Város polgármestere és
Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatója.
Fellépnek: a Kemenesalja Néptánccsoport,
valamint gyermek- és senior csoportjai.
Kísér: a Boglya zenekar. Helyszín: KMKK
színházterme.
• október 19., (péntek), 18.00 óra –
„Várjatok még, õszirózsák” – zenés est az
érettebb korosztálynak. Helyszín: KMKK.
• október 23., (kedd), 16.00 óra – Városi
megemlékezés az 1956-os forradalom és
szabadságharc tiszteletére az 1956-os
dombormûnél, az Iskola téren. Ünnepi beszédet mond: Fehér László, Celldömölk
Város polgármestere. Közremûködnek a
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzõ
Iskola tanulói. A megemlékezést követõen koszorúzás Koloszár Zoltán '56-os
áldozat sírjánál a katolikus temetõben.

» MÛVELŐDÉS

Bábjátékok seregszemléje
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár valamint a Tücsök Bábcsoport
az idei évben is megszervezte a Celldömölki Bábtalálkozót. A Sághegyi
Szüreti Napokkal párhuzamosan zajló
rendezvény egész nap bábszínházi
programokkal várta az érdeklõdõket,
szeptember 28-án.
Kesztyûbáb, tárgyjáték és UV-technikás
produkció. Mindezek a bábozás különbözõ válfajai, melyek az idei találkozón
is reflektorfénybe kerültek. A gyermek
és felnõtt elõadók a néhány centis figuráktól kezdve az óriásbábokig vonultatták fel a bábszínházi eszköztárat. A
celldömölki találkozó mára a város elengedhetetlen színfoltja lett, mely immáron harmadik éve a Szüreti napokkal párhuzamosan zajlik. A szeptember
28-i rendezvényt Söptei Józsefné alpolgármester nyitotta meg, majd a különbözõ színû és méretû figurák vették
birtokukba a mûvelõdési központ színpadát. A Tücsök Bábcsoport és az Ultraviolák elõadásában nyolc produkciónak
tapsolhatott a közönség. A délelõtt folyamán az óvodásokat szórakoztatták a
bábosok, délután pedig az iskolások
foglalták el a színházterem székeit. A

repertoárban szerepeltek kesztyûbábos, UV-technikás valamint óriásbáb
elõadások is. Színre került a Kicsi kocsi… tárgyjáték, sokak kedvence a
Zsákbamacska, de a Vásári komédiák
címû paravános elõadást is láthatta a
közönség, mely a XIX. Gyermekbábosok Országos Fesztiválján aranyminõsítést kapott. A bábozás nem csupán
gyermekeknek szóló mûvészeti ág, hanem családi szórakozás is. A nap folyamán olyan elõadásokat is bemutattak,
melyek nemcsak a gyerekeket, hanem
az õket elkísérõ felnõtteket is lekötötték. A bábtalálkozó fõ célja az volt,
hogy ennek a sajátos és különleges
mûvészeti ágnak a lehetõ legszélesebb
skáláját mutassák be.
»VZS

Kemenesalja irodalmi hagyományai

Zenével az idõsek napján

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára
idén is több rendezvénnyel csatlakozott
az október 2. és 7. között zajló Országos
Könyvtári Napok programsorozathoz.
Ezek egyike Alexa Károly irodalomtörténész elõadása volt, melyre október 5-én
várta az érdeklõdõket a könyvtár és a
Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság.
A Kemenesalja irodalmi hagyományai
közt barangoló elõadáshoz Németh Tibor
könyvtárvezetõ mondott bevezetõt, majd
az Életünk címû folyóirat fõszerkesztõjének, Alexa Károlynak adta át a szót, aki
beszéde elején irodalmunk elvarázsolt
helyeként illette tájegységünket.
Kemenesalja a magyar kultúra egyik nagyon fontos helye, nem véletlenül bûvölte el az itt megfordult írókat, költõket.
Utóbbiak közül Alexa Károly elsõként Berzsenyi Dánielt emelte ki, aki kisebb-nagyobb megszakításokkal tizenöt évet töltött el Egyházashetyén. A „magyar Horatius” a magányos férfi alakját testesíti
meg verseiben, ódái, elégiái pedig a magányban való kirobbanó erõ költészetének megjelenítõi. A kemenesaljai táj va-

Zenés esztrádmûsorra várja az idõsek
napja alkalmából a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület és a
Kemenesaljai Vasutas Nyugdíjas Klub a
város és a környék idõsebb korú közönségét. A 2012. október 19-én (pénteken) 18 órakor a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárban kezdõdõ,
„Várjatok még, õszirózsák" címû programban Karczagi Péter, Endrõdi Éva, Lugosi Katalin, Ócsai Julika és Kovács Kálmán énekelnek nótákat, operetteket és
táncdalokat. A rendezvény házigazdája
Fehér László egyesületi elnök.

rázslatos, mágikus hatása a Csöngéhez
kötõdõ Weöres Sándort is megihlette,
aminek ékes bizonyítéka Dunántúli képek
címû verse – idézte fel Alexa Károly. Az
irodalmi áttekintést a Felsõiszkázon született Nagy Lászlóval zárta az elõadó, de ma
élõ és ismert kemenesaljai íróként Ambrus Lajos alkotói tevékenysége sem maradhatott ki azok közül, akiket magával
ragadott a „hely szelleme”.

»REINER ANITA

» APRÓHIRDETÉS

Celldömölk központjában 28 m2 alapterületû, hideg-meleg vizes, légkondicionált helyiség kiadó. Érdeklõdni
06 30/220-3745.
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Reform(átus) gondolatok…
Akik e fenti cím alapján azt gondolják,
hogy ezekben a sorokban a leghaladóbb szellemû modern gazdaságpolitikai irányzatokról, vagy konkrétan a legújabb Széchenyi-terv egyházi pályázatairól, de legalább a „legnagyobb magyarról” szóló idézetekrõl fogok értekezni, nos, azoknak csalódást fogok
okozni…
A reform szót legtöbbször úgy szoktuk
használni, mint a pozitív változtatás, a
megújítás, a modernség szinonimája,
pedig szó szerint ez azt jelenti, hogy
visszaalakítás! Ha egy robotvezérlésû
expresszvonat – elnézést a bugyuta
példáért – szinte szuperszonikus sebességgel halad, de teszi mindezt rossz
irányba, akkor vissza kell állítani arra a
pontra, ahol még jó felé haladt, akkor
is, ha ezért a tettünkért nem fognak
haladó elméknek nevezni bennünket…
Október 7-én megtartottuk a – ki tudja,
hányadik… – Marcalmenti Református
Gyülekezeti Találkozót. A Marcalmenti
falvak – Adorjánháza, Egeralja, Csögle,
Kispirit, Nagypirit – reformátusai már a
rendszerváltás elõtt össze-összejártak
közös istentiszteletekre, amelyek – talán 1993-tól – a 70%-ban ezekbõl a falvakból „összeverbuválódott” celldömölki gyülekezet belépésével rendszeressé, jól szervezett gyülekezeti napokká alakultak. Az utóbbi években azonban – a falusi gyülekezetek fogyásával
egyenes arányban – csökkent a látogatottsága ezeknek a találkozóknak, úgyhogy ez év februárjában válaszút elé
érkeztünk, hogy egyáltalán van-e értelme a folytatásnak? A gyülekezetek vezetõi döntöttek…! Nyugodtan mondhatjuk: reformlépéseket tettek!
Elõször is azért, mert egy olyan világban, amely egyre inkább az internetes,
virtuális valóságban (facebook, iwiw
stb.) képzeli el a felnövekvõ generációk közösségi életét, mi a személyes találkozások és kapcsolatok mellett tettünk hitet!
Igen, mert jó együtt lenni falubeliekkel,
szomszédfalubeliekkel, ismerõsökkel,
távoli rokonokkal, régi iskolatársakkal,
egy asztalhoz ülni velük, egyszerûen
csak beszélgetni. Jó gyülekezeti tagként, testvérként, egy másféle lelki
minõségben együtt lenni, együtt hallgatni az igét, együtt imádkozni, együtt
énekelni. S hisszük, hogy a gyermekek
is jól érzik magukat a közös gyermekistentiszteleten, kreatív foglalkozáson,
játékokon, vetélkedõkön, és e közösségi élmények hatására – a számítógépes
világ minden csábítása, kényelme, elõ-
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nye ellenére – kialakul bennük az az
igény, hogy 20, 50, 70 év múlva is
együtt akarjanak lenni, akár egy ilyen
gyülekezeti találkozón.
Aztán azért is reformgondolatról és
tettrõl van szó, mert egy olyan világban, amelyben már csak a külsõség, a
látványosság, a show, egyszóval a forma az, ami eladható, mi a tartalom prioritását, azaz a belsõ értékek és a lelki
üzenet fontosságát hirdetjük.
Igen, mert hisszük, hogy az élõ
Istennek ma is van mondanivalója számunkra. Nemcsak egyénként, hanem
egyházként, sõt, gyülekezetenként, kisebb-nagyobb közösségenként is. Idei
együttlétünknek azt a talányos címet
adtuk, hogy „Hány ház az egyház?”
Rendezvényünkre meghívó plakátjainkon – háttérképként – különbözõ formájú, nagyságú templomok és lakóépületek láthatók, kifejezve ezzel, hogy
Isten egyháza (amely etimológiailag
nem azt jelenti, hogy ’egy ház’, hanem
’szent ház’, azaz Isten számára fenntartott, elkülönített épület ill. közösség) kisebb egységekbõl, különbözõ gyülekezetekbõl, és egymástól még inkább különbözõ családi közösségekbõl, s annak
tagjaiból épül fel. A minden külsõséget
nélkülözõ igehirdetés, az elõadások és
a fórumbeszélgetések mögött kettõ,
egy elméleti és egy gyakorlati alapkérdés húzódik. Az egyik: Mi tartja össze
az egyházat? Érdemes a Kedves Olvasónak is elgondolkodni a lehetséges válaszokon: az ember lelki-szellemi szükséglete, igénye…, az egyházszervezet
önnön struktúrája és kohéziója…, egy
nagyon összetett társadalmi érdek…,
egy megfoghatatlan társadalom fölötti,
egyetemes, transzcendens erõ…,vagy
valami más, Valaki más…?! A másik:
Mi, gyülekezetek hogyan tudunk egymással együttmûködni? Bár ez a – nevezzük így – regionális gyülekezeti öszszefogás még a tapogatózás, az útkeresés fázisánál tart, annyit már az idén elértünk, hogy létrehoztunk egy közös
gyülekezeti újságot Marcalmenti Keresztyén Út címmel. Volt egy közös
egyházvezetõségi (presbiteri) gyûlésünk, egy közös ünneplésünk (Adorjánházán felújították a gyülekezet közösségi házát, több mint 20 millió Ft pályázati pénzbõl), s – e mostani találkozónak is köszönhetõen – vannak és
lesznek további terveink, elképzeléseink, ötleteink. Mert hisszük, hogy Istennek annyi mondanivalója van még számunkra.
Végül – és mindenekfelett – azért reform-jelentõségû ez a találkozó, mert

egy olyan világban, amely az egyházat
legfeljebb az egyetemes emberi kultúra
részeként, afféle holt, hagyományõrzõ
egyesületként tudja magába integrálni,
mi amellett igyekszünk hitet tenni,
hogy a történet nem rólunk szól, hanem
az élõ Jézus Krisztusról, az egyház, a keresztyénség pedig nem más, mint az õ
kisugárzása, lelkének kiáradása.
Ezért tartjuk alkalmainkat – így ezt a találkozót is – az Úr Jézus Krisztus nevében, hisz õ maga ígérte, hogy „ahol
ketten vagy hárman összegyûlnek az
én nevemben: ott vagyok közöttük!”
(Mt. 18, 20). S ez egyben egy óriási vigasztalás az olyan kis gyülekezetekben,
ahol vasárnaponként, vagy kéthetente,
havonta, tényleg csak ketten-hárman
ülnek a templompadokban. Jézus – a világgal ellentétben – nem a nagy számok bûvöletében él, nem a „nézettségi mutatók” alapján választ magának
helyszínt és közösséget… Õ szeretne
mindenhová és mindenkihez eljutni!
Ezért rendeztük úgy az idei találkozót,
hogy – az istentisztelet keretében – legyen benne egy úgynevezett bizonyságtétel, amelyen egy laikus, de élõ
hitû gyülekezeti tag saját szavaival a
gyülekezet elõtt elmondja, hogy kicsoda számára Jézus Krisztus, hogyan éli
meg a mindennapokban a vele való
kapcsolatot, s mit jelent néki az Õ népéhez, gyülekezetéhez való tartozás?
Végül ezért énekeltük a gyülekezet
énekkarával – egyfajta dallamos bizonyságtételként – egy mai keresztyén
ifjúsági ének sorait Jézusról:
1, „Nézd meg az évszakokat,/Heteket
hónapokat,/Üstökösök fényes útjait.
Nézd meg a csillagokat,/A jó és rossz
napokat,/Egyik jön, a másik távozik
2, Nézd meg az embereket,/Barátot,
ellenséget:/Valótlant oly könnyen
mondanak./Ígérnek új örömet, új célt
és új életet,/Hamar rájössz, csak üres
szavak.
3, Tekints most önmagadba,/jelenre és
a múltra,/Mondd, milyennek látod
életed?
Találsz-e szépet benne,/olyat, mi igaz
lenne,/Vagy még mindig megcsal a
szíved?
Refr.
Csak egy van, aki soha, soha meg nem
változik,/Aki tegnap és örökké ugyanaz./A világ összedõlhet és az idõ elmúlik,/De Jézus Krisztus mindig hû marad!”
Õsz van, október, a reformáció hónapja. Bármerre megy, rohan, változik a világ, Jézus szeretné, ha visszatérnénk
hozzá és igazi reformerek lennénk, akik
újra és újra õhozzá igazítják egyéni és
közösségi életüket!
»NÉMETH TAMÁS
REFORMÁTUS LELKÉSZ
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Milyen lett az idei szõlõtermés?

»KÉRDEZ: BALÁZS HAJNALKA

Horváth
József

Az idén jó minõségû, de kevés szõlõ termett. A termésátlagok elmaradnak a tavalyitól. Ez a nagy hõségnek
köszönhetõ. A csapadékhiány miatt a talaj nagyon száraz maradt, a termés nem
jutott elég nedvességhez. A
kártevõk elszaporodtak, de
aki idõben permetezett,
megmenthette a tõkéket. A
jó idõ nek köszönhetõen
azonban a tavalyi évhez képest két héttel korábban szüretelhettem a mézédes termést. Csak kis mennyiségben foglalkozom szõlõvel, e
mellett egyéb más gyümölcsök és vetemények is megtalálhatók a kertemben.

»FOTÓ: VAJDA ZSUZSA

Szakonyi
Miklós

Véleményem szerint jó minõségû lesz az idei termés.
Jó két héttel korábban volt a
szüret az elõzõ évekhez viszonyítva. A szõlõsgazdáknak nem lehet panasza, hisz
a szõlõt az esõ nem verte el,
sõt betegség sem pusztította. A nagy szárazság miatt
viszont kevesebb levet lehetett kipréselni a szõlõkbõl.
Nekem Kemenesmihályfán
van hegyem. Gyalogtõkés
szõlõt mûvelek. Nálunk a
szüret mindig mulatsággal
telik, ilyenkor a család apraja-nagyja részt vesz a
munkában és az ezt követõ
szüreti lakomán is. Ez az
idén sem volt másképpen.

Somogyi
Gábor

Az elmúlt évekhez viszonyítva jóval korábban le kellett
szüretelnünk, ugyanis ha
nem szedtük volna le idõben, a szõlõszemek ráaszalódtak volna a tõkére. A Ság
hegyen és otthon egyaránt
termelek szõlõt. Úgy gondolom, az idei termés nagyon
jónak minõsíthetõ, habár
mennyiségileg sajnos kicsit
elmaradt a korábbi évekétõl
a csapadékhiány miatt. Ami
viszont jó, hogy a nagy meleg miatt nem szaporodtak
el a kártevõk. Idén nem
lesznek rossz borok, kicsit
ugyan savszegények, de
manapság már mesterséges
szerekkel ezt lehet pótolni.

Dancs
Miklós

1976 óta foglalkozom szõlõtermesztéssel. A hegyemen
több fajta is található: királyleányka, cserszegi fûszeres,
olasz rizling, hogy csak néhányat említsek. A tavaszi
szépen mutatkozó szõlõbõl
sajnos nem sok maradt
meg. Nem volt elég csapadék, így elégtek a savak. A
sok nyári meleg miatt legalább tíz nappal elõbb kellett szüretelni mint az elmúlt
évben. Betegségre viszont
nem panaszkodhatunk, sem
gomba, sem rovar nem tett
kárt a termésben. Minõségileg viszont kitûnõ a termés és már most gyönyörûek a vesszõk is.

Marcalmenti reformátusok találkozója
Veszprém és Vas megye határfolyója, a Marcal mentén elhelyezkedõ települések reformátusai az 1990-es évek eleje óta minden esztendõben összegyûlnek egy õszi vasárnapon. A Marcalmenti Gyülekezeti Napnak ezúttal városunk adott otthont, október 7-én. Az összejövetel mára
szimbóluma lett az együvé tartozás kifejezésének. A helyi
gyülekezeten kívül Adorjánházáról, Egeraljáról, Csöglérõl,
Kispiritrõl és Nagypiritrõl mintegy 200 résztvevõ gyûlt öszsze a celldömölki református templomban. A találkozó ünnepi istentisztelettel kezdõdött, Bódis Tamás csöglei lelkész apostoli köszöntéssel üdvözölte a jelenlévõket. Pál
apostol Rómaiakhoz írt levelébõl idézett: „Egymással
egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörõk, hanem
az alázatosakhoz tartsátok magatokat.” Az istentiszteleten
a Tégy eggyé Urunk kezdetû éneket egy emberként énekelték a hívek, majd Füstös Gábor adorjánházi lelkipásztor
hirdetette Isten igéjét. Az ünnepi találkozón a Celldömölki
Református Gyülekezet énekkara is szolgálatot tett, mindeközben a gyermekek a közeli evangélikus óvodában játékos foglalkozáson, vetélkedõn vettek részt. Az ebédet
követõen, a délutáni órákban Hány ház az egyház? címmel
tartott elõadást Bátki Dávid Géza lelkipásztor, valamint
Bogáth István egyházmegyei világi fõjegyzõ, akik a gyülekezeti együttmûködésrõl beszéltek. Lelkiekben mindenki
kapott valamit ezen az alkalmon, feltöltõdést a mindennapokhoz, megerõsítést ahhoz, hogy egyetértésben éljünk
egymással.
»VAJDA ZSUZSA
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Szoros vereség

Nehéz kezdet után szép eredmények
NB I. Komlói Bányász SK – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. 14:4
Kramarics Gergõ 2, Benák András 1, Ölbei Péter 1.
Nem volt esélye a cellieknek a jobb
erõkbõl álló Komló ellen, de szoros
mérkõzés volt, hiszen a találkozó négy
órán át tartott.
NB III. CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. –
Vertikál SE Gyõr 17:1
Fehér László 4, Máthé Gyula 4, Tamás

László 4, Balázs Gyula 3, Fehér-Tamás,
Máthé-Balázs párosok.
Várható volt a jobb erõkbõl álló celliek
gyõzelme, de meglepõ volt ez a nagy
arányú gyõzelem.
NB III. CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. –
Kõszegi SE 13:5
Lukács Balázs 4, Orbán Renátó 4,
Csupor Máté 2, Szabó Ferenc 1, Mogyorósi Erik 1, Szabó Csupor páros.
Nem okozott gondot a két pont begyûjtése.

Gyõzelemmel kezdtek a lányok
Celldömölki VSE-Vulkán fürdõ –
Komáromi VSE 34-18 (21-12). Celldömölk, NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés
Vezette: Andorka, Varga.
Celldömölki VSE: Balogh – Farkas B. 2,
SZOMORKOVITS A. 4, SZOMORKOVITS L.
3/1, GÕCZE 84, Németh 3, Farkas A. 3.
Csere: Szabó (kapus), FÜZFA 2, VLASICH
4, Recse 2, Kazári 3, Freiberger, Bagics.
Edzõk: Salamonné Csótár Adrienn, Rozmán Gergõ.
Nagy elánnal kezdte a mérkõzést a
Celldömölk. Hamar elõnyt sikerült szerezni, és a játékot is kézben tartották a
hazaiak, így a szünetre már kilencgólos

vezetést szereztek. A szünetben egy
kissé megnyugodott a csapat, és a második játékrészre már nem olyan harapósan jöttek ki a lányok, mint azt az
elsõ félórában megszokhattuk. Ezt hamar észrevették a komáromiak, és
szép lassan megkezdték a felzárkózást.
A félidõ felére két gólra fel is jöttek a
vendégek, de ekkor újra magára talált
a Cell, és a hátralévõ idõben már gólt
sem kapott, viszont annál többet lõtt.
A vége megnyugtató gyõzelem lett,
így biztatóan kezdte a CVSE a bajnoki
menetelést.
»CSUKA LÁSZLÓ

S.A.K.K. (Sárvár) – KEMKO Celldömölk
53-42 (20-11, 6-12, 11-7, 16-12)
Sárvár, Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda bajnokság, 1. forduló.
Vezette: Esztergályos, Sütõ.
KEMKO Celldömölk: Bíró -, ESZTERGÁLYOS
11/3, Orbán 7, Hérincs 4, Szabó 8.
Csere: SZÓKA 5, Virág 3, Gaál T. 2, Csói 2.
Játékos-edzõ: Csói Gábor.
Sok változással a keretben és átalakított játékrendszerrel vágtak neki az új
bajnokságnak a celli fiúk. Egybõl nagy
megmérettetés elé kerültek, hiszen az
évek óta erõs játékerõt képviselõ sárváriaknál vendégeskedtek. A vereség
ellenére jól sikerült a bemutatkozás,
mert látványos meccsen, szoros küzdelemben maradtak csak alul.
Edzõ: – A nyári felkészülésnek az volt a
fõ célja, hogy felgyorsítsuk a játékunkat és ezáltal többpontos, látványosabb mérkõzéseket játszunk. Elképzelésünk sikerült, viszont átestünk a ló
túloldalára, mert a sebesség sokszor a
pontosság rovására ment. Sok volt az
eladott labdánk és a céltalan fault. A
játékunk ennek ellenére rendkívül biztató volt, ha a kiélezett pillanatokban
nyugodtabban tudunk dönteni, szép
eredmények elé nézhetünk.
»LANGHY

CVSE – Vulkán fürdõ nõi és férfi
kézilabdacsapatainak 2012-2013.
bajnoki õszi fordulók hazai mérkõzései
Nõi csapat
Dátum

Párosítás

Ifi

Felnõtt

2012. okt. 13.
(szombat)

CVSE – Vulkán fürdõ –
V. Barabás KC

16.00
óra

18.00 óra

2012. okt. 27.
(szombat)

CVSE – Vulkán fürdõ –
Sárvár fürdõ KSE

16.00
óra

18.00 óra

2012. nov. 10.
(szombat)

CVSE – Vulkán fürdõ –
Gyõri Audi ETO III.

1600
óra

18.00 óra

2012. nov. 24.
(szombat)

CVSE – Vulkán fürdõ –
Mosonszolnoki SE

1600
óra

18.00 óra

Férfi csapat
2012. okt. 25.
(csütörtök)

CVSE – Vulkán fürdõ – SZESE

19.30 óra

2012. nov. 10.
(szombat)

CVSE – Vulkán fürdõ – AUDIO Gyõr

14.00 óra

2012. nov. 17.
(szombat)

CVSE – Vulkán fürdõ –
Gy. ETO szurkolók

17.00 óra

2012. dec. 01.
(szombat)

CVSE – Vulkán fürdõ – MOGAAC

17.00 óra
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Hétfõtõl
szombatig
8–17 óráig
Ár: 150 Ft/kg
Kiváló minõségû, jóízû, zamatos
(Jonagold, Idared, Golden)
almafajtákkal várjuk minden
kedves vásárlónkat!
Érd: 20/337-1864
70/338-5635
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Keserû szájíz négy ponttal édesítve
Tanakajd – Celldömölk 0-2 (0-1)
Tanakajd, Vas megyei labdarúgó-bajnokság, 7. forduló. 2012. szeptember 30.
Vezette: Tuczai Miklós (Bazsó Ferenc,
Rózsa Tamás).
Tanakajd: Krepfl – Marcz, Sebestyén,
Ágoston, Schmidt – Boldizsár, Azoitei,
Horváth, Sági (Wéber 57. p.) – Sziber,
Szemes. Edzõ: Azoitei Catalin.
Celldömölk: Tóth A. – Ambrus A., Ambrus
R., Györkös, Sebestyén R. – Vajda, Mayer,
Szuh F., Mészáros (Földvárszki 69. p.) –
Gyõri, Sebestyén Sz. (Megyesi P. 57. p.).
Edzõ: Kelemen Kornél.
Góllövõ: Gyõri Gergely 2 (3. p. és 91. p.).
Elõmérkõzés: Tanakajd U19 – Celldömölk
U19 1-9 (0-5) G: Mógor Krisztián 2,
Böcskör Nagy Barnabás 2, Horváth Márk
3, Gersey Bence, Márovics Ádám. Egy
korai kiállítás ellenére magabiztos gyõzelem az eddig még pontot sem szerzõ
hazaiak ellen.
Celldömölki VSE – Nádasd 1-1 (0-1)
Celldömölk, 150 nézõ, Vas megyei labdarúgó-bajnokság, 8. forduló. 2012. október 6.
Vezette: Borbás János (Mészáros Péter,
Horváth Ádám).
Celldömölk: Tóth A. – Ambrus A., Györkös, Megyesi R., Pupp – Vajda, Szuh F.,
Mayer (Ambrus R. 83. p.), Sebestyén R.
(Földvárszki 73. p.) – Gyõri, Sebestyén
Sz.(Megyesi P. 64. p.). Edzõ: Kelemen
Kornél.
Nádasd: Esztergályos – Horváth, Földes
B., Azanger, Csillag – Csenterics, Zsoldos
Attila (Kunovics 66. p.), Pesti (Szakály
80. p.), Károly – Zsoldos András (Podlaviczki 20. p.), Jóna (Takó 89. p.). Edzõ:
Elekes Zoltán.
Góllövõk: Gyõri Gergely (48. p.), illetve
Pesti Gábor (43. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Nádasd U19 1-0
(0-0) G: Mógor Krisztián. A rengeteg
helyzet kihagyása majdnem végzetes
lett, de a finisben sikerült legalább egyet
összehozni a jól küzdõ vendégek ellen.
A rumiak elleni gyõzelemmel végre beindult pontgyûjtés folytatását reményelte mindenki ezen a két soros mérkõzésen, pontok ugyan lettek, de a szájíz továbbra is keserû. A tanakajdiak ebben a
szezonban eddig egy döntetlenig jutottak Nádasdon, amúgy vereség vereség
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hátán. Így, bár nekünk is megvan már
az az öt vereség, ami belefért például a
bajnoki cím mellé az elmúlt szezonban,
nagy szégyen lett volna a pontvesztés.
Szerencsére Gyõri Gergely keretbe foglalta a mérkõzést, és két góljával megszereztük a második gyõzelmünket õszszel. Következett hazai pályán a Nádasd,
aki mindig is egy masszív csapat volt, de
sikereit inkább saját pályáján szokta elérni. Négy idegenbeli meccsébõl kettõn
méretes vereségbe szaladt bele (Kõszeg, Rum), egy gyõztes meccs (Király
SZE) és egy értékes döntetlen a Jánosháza ellen. Érthetõ ugye, mi nagyon
megverjük a Rumot, aki nagyon megveri a Nádasdot, mi megverjük a Tanakajdot, aki leikszel a Nádasddal, a várható
eredmény ezek után minimum egy szép
hazai gyõzelem; a valós eredmény egy
kiszenvedett döntetlen. A mérkõzés
színvonala a béka perspektívájából értékelhetõ csak, kis túlzással, az egyetlen
valamire való labdarúgásra emlékeztetõ
eseménysor az egyenlítõ gólunk története volt. Úgy nehéz elõrébb lépni,
hogy a védõsorunk ritkán kapcsolódik
be a támadásépítésbe, középpályásaink
között jó néhányan irtóznak a test-test
elleni küzdelemtõl, csatársorunk pedig
nem tud bekapcsolódni a kombinatív játékba, egyéni adottságaikból élnek, élünk. A legellentmondásosabb eset például Gyõri Gergely esete, aki eddigi
nyolc találatával ugyan a megyei góllöHELY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

CSAPAT
JÁNOSHÁZA KSK
KÕSZEGI SK
VASVÁR VSE
HALADÁS VSE
SZENTGOTTHÁRD VSE
RÁBAPATYI KSK
VÉP VSE
KIRÁLY SZE
URAIÚJFALU SE
BÜKI TK
NÁDASD KSE
KEMENESMAGASI SE
RUM KSC.
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TANAKAJDI TC.
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0
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võ lista élmezõnyében van, de sokkal
nagyobb hibaszázalékkal játszik, mint az
tõle elvárható lenne adottságai alapján.
A sor persze folytatható lenne másokkal,
Gyõrire azért esett a választásom, mert
õ a hibái ellenére valami eredményességet azért fel tud mutatni. Visszatérve
a mérkõzésre, egy rém alacsony színvonalú félidõ vége felé a nádasdi Pesti
olyan rosszul találta el kapásból a labdát
egy kipattanóból, jó tíz méterre a kaputól, hogy az védhetetlenül vágódott egy
magas ív bejárása után a jobb felsõ sarokba. Az ilyen gól is gól, meg a mi gólunk is csak egyet ért, pedig az legalább
szép volt. A Sebestyén fiúk szereztek
labdát a Nádasd térfelének közepén, jól
kiugratták a jobb szélen Vajdát, aki a
hosszúra átlõtte keményen a bõrt a berobbanó Gyõri lábára. Dicsérhetõ volt az
agresszív labdaszerzés, a technikailag jól
megoldott beadás és az ütemre érkezõ
befejezés. Egy a kérdés: ha ilyet is tudunk, akkor miért nem lehet több ilyet
is látni egy meccsen? A meccs vége felé
bemutatkozott a nádasdi gólvágó Jóna
Szabolcs is, õ a harmadik volt a góllövõ
tabellán eddigi hat találatával, de mindkét lövését bravúrral védte Tóth András,
megõrizve legalább az egy pontot. Az
elõzményeket látva nekünk már minden
meccs nehéz, így két nehéz idegenbeli
meccs következik, Szombathelyen a Király SZE ellen, majd Vépen. A négy ponttal – ellentétben a mostani néggyel – azt
hiszem, maradéktalanul elégedettnek
kellene lennünk.

»DOTTO
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A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat feltételei
Celldömölk Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. november 15.

„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követõ
tanulmányi félév (a 2012/2013. tanév második féléve és
a 2013/2014. tanév elsõ féléve)
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos
szociális helyzetû pályázók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A benyújtandó pályázat kötelezõ melléklete a jogviszony-igazolás arról,
hogy a pályázó a megjelölt képzéstípusok valamelyikében
vesz részt.
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követõ
tanulmányi félév (a 2013/2014. tanév, a 2014/2015. tanév és a 2015/2016. tanév).
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû
(a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló
középiskolás, illetve felsõfokú diplomával nem rendelkezõ,
felsõoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2013/2014. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézményben teljes idejû
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. „B” típusú pályázatra jelentkezõk közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2013-ban elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2013/2014. tanévben ténylegesen megkezdik.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
– középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben vesz részt,
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos
és szerzõdéses állományú hallgatója,
- doktori (PhD) képzésben vesz részt,
- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
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Az Új Kemenesaljában, TV-Cellben
hirdetni reklámozni szeretne?

NAGY ANTALT KERESSE
Tel: 06 70/338-9880

tv
E-mail: nagy.antal@cellkabel.hu
Celldömölk, Mikes K. u. 14.
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Az ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójában a pályázás korábbi rendje megváltozott.
A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói
regisztráció szükséges. A regisztrációt követõen tölthetik
fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben. (Elérése: https://www.
eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx). A személyes és
pályázati adatok feltöltését követõen a pályázati ûrlapot
kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel – hallgatói jogviszony-igazolás, igazolás az egy háztartásban
élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl – együttesen
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
Hiánypótlásra a pályázati beadási határidõig van lehetõség. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik.
A pályázók a következõ személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni:
„A” típusú pályázat: név, anyja születési (leánykori) neve;
születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel, felsõoktatási intézmény, kar,
szak/szakpár megnevezése, telefonszám, e-mail cím. A
pályázó az intézmény, kar és szak/szakpár teljes nevét a
felsõoktatási intézménynél nyilvántartott hivatalos formában köteles megadni.
„B” típusú pályázat: név; anyja születési (leánykori) neve;
születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel; telefonszám, e-mail cím.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a részletes pályázati
kiírást figyelmesen olvassák el. A pályázatról további információk beszerezhetõk a polgármesteri hivatalban, illetve letölthetõk http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica/aktualis/bursa-hungarica-palyazat-2013 internetes oldalról, valamint a www.celldomolk.hu internetes oldalról.
A pályázattal kapcsolatos ügyintézést Tulok Gabriella oktatási szakreferens végzi (Celldömölk Város Polgármesteri
Hivatala I. emelet 119., tel: 95/525-816, 95/525-810, email: tulok.gabriella@celldomolk.hu) hétfõ, szerda, csütörtök napokon 8-12, valamint 13-16 óra között, illetve
pénteken 8-12 óra között.

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:
06 20/337-1864
06 70/334-8167

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

