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FELHÍVÁS
2013. évi sárga kukás gyûjtési napok
A Celli HUKE KFT. ezúton értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a csomagolási hulladékok
szelektív gyûjtését az alábbi napokon végzi:
szeptember 10. szeptember 24.

október 8.

november 5.

december 3.

2013. évi biohulladék gyûjtési napok
A Celli HUKE KFT. ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a szerves hulladékok
szelektív gyûjtését az alábbi napokon végzi:
szeptember 5., 12., 19., 26.

október 3., 10., 17., 24.

november 7., 21.

december 5., 19.

Kérjük, a gyûjtôedényeket a fenti napokon reggel 6.00 óráig szíveskedjenek
a ház elé kihelyezni!

A Kemenesvíz Víziközmű Kft. tájékoztatja
a tisztelt lakosságot, hogy Celldömölk
közigazgatási területén (Celldömölk, Alsóság,
Izsákfa) a korábbi vállalkozó szerződést bontott
a települési folyékony hulladék elszállításával
kapcsolatban. A Kemenesvíz Víziközmű Kft.
a következőkben Szabó Norbert vállalkozóval
kíván szerződést kötni a szennyvízszippantás
elvégzésére. A vállalkozó a kapacitásához
mérten szükséges mennyiség összegyűlésekor
(mely kb. 10-13 m3) szállítja el a szennyvizet.
Az igényeket kérjük
a Kemenesvíz Víziközmű Kft.
06/95/521-001 telefonszámára bejelenteni,
melyről a Kemenesvíz Víziközmű Kft. telefonon
visszahívja és értesíti az igénybejelentőket.
Bármilyen kérdéssel kapcsolatban várjuk
hívásukat a fenti telefonszámon.
Köszönettel:
Kemenesvíz Víziközmű Kft.
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Kitüntetések átadása az államalapítás
és az új kenyér ünnepén
Augusztus 20-án országszerte az
államalapításra és Szent István királyra emlékeztek. Celldömölkön
ünnepi misével, kenyéráldással és
városi kitüntetések átadásával ünnepelték a magyar államiság több
mint ezer évét.
Augusztus 20-a az egyik legrégebbi
magyar ünnepnap. Ezen a napon emlékezünk Szent Istvánra, államalapító
királyunkra, a magyar államiság több
mint ezer évére és az új kenyérre.
De mit is szimbolizál a kenyér? Mit
látunk ilyenkor az asztalon? A kenyér
messze túlmutat önmagán. Gondoljunk csak a kenyérkereső szavunkra, vagy néhány közmondásra, mely
többet jelent a kemencés pékárunál.
Az Úr imádságában - „…mindennapi
kenyerünket add meg nekünk ma…”
– sem a vekniért könyörgünk, hanem
az élet fenntartásához szükséges
alapvető dolgokért. Ez a betevő falat,
melyből kinek több, kinek kevesebb
jut, mindjárt tudjuk, hogy az életet,
a megélhetést és az otthont szimbolizálja.
A nemzeti ünnepnap városunkban, a
katolikus kegytemplomban szentmisével kezdődött, majd a Városházán
ünnepi műsorral folytatódott. A szeles, borús időjárás a hivatal falai közé
szorította a vendégeket, de így is szép
számmal gyűltek össze a celldömölkiek, hogy részt vegyenek a megemlékezésen. Az ünnepség nyitányaként
Szalai Szabolcs szavalatát hallgathatták meg az egybegyűltek. Ezt követően Fehér László polgármester
mondott beszédet, melyben kiemelte: augusztus 20-a a dönteni tudás,
a béketeremtés, az Európához tarto-

zás, a megújulás, a jövőbe vetett hit
ünnepe. „Szent István király emléke,
munkájának eredménye ma is megtalálható. Évről évre felidézzük Szent
István nagy tettét, a magyar királyság
megalapítását, amellyel a magyaroknak biztos helyet készített Európában,
és felidézzük, hogy ennek köszönhetjük megmaradásunkat. Az akkori
Európában függetlenséget biztosított
Magyarországnak, és ezt a függetlenséget úgy őrizte meg, hogy közben
bekapcsolta Magyarországot Európa
gazdasági és kulturális vérkeringésébe.” – fogalmazta meg gondolatait a
polgármester, majd így folytatta: „István törvényei a korabeli Európa legemberségesebb törvényei voltak, és
István király egységesen betartatta
és be is tartotta a hozott törvényeit. Jogbiztonság volt az ezer év előtti
országunkban. Az emberi jogok érvényesülését őriznünk kell napjainkban
is. Mi is az ezeréves állam részesei vagyunk, és nekünk is van felelősségünk
a következő ezer évre.” A polgármester beszélt még a jövőbeni tervekről,
a JUFA Ungarn Kft. fejlesztési elképzeléseiről, a fürdőbővítésről, mely a
helyi turizmus fellendülését szolgálja
majd. Visszatekintett a közelmúltra,
és megemlítette a város másik nagy
beruházását, a Kemenes Vulkánparkot, ami országos visszhangot váltott ki. A folytatásban a Kemenesalja
Néptánccsoport ünnepi műsorát kísérhették figyelemmel az érdeklődők.
A nemzeti szalaggal átkötött új kenyeret a hagyományokhoz hűen, ebben az évben is a történelmi egyházak
képviselői, Kovács Ferenc káplán, Rác
Dénes evangélikus és Németh Tamás
református lelkészek áldották meg.

Az állami ünnep keretében az augusztus 20-i városi kitüntetésekkel együtt
adták át a Pedagógusnapi és a Semmelweis-napi elismeréseket is.
Pedagógusnap alkalmából „Celldömölk Városért Érdemérem” elismerésben részesült: Hegedüs Csabáné,
Gregorich Zsófia, Kovácsné Gersey Ildikó, Radányiné Nováki Márta, Sulyokné
Reicz Magdolna.
A Semmelweis-nap alkalmából kitüntetést vehetett át: Dr. Hegyi Judit,
Illésné Tóth Marianna, Hanzsér Elemérné, Hosszú Gyuláné, Tóthné Magyary Zsuzsa.
Állami ünnepünk, Augusztus 20-a
tiszteletére alapított Celldömölk Városért Érdemérmet vehetett át Nagy
László, Homlok Zsolt, Elekes Gyula István, Horváth Béla, László Szabolcs.
Celldömölk Városért Emléklap elismerésben részesült: Holpertné Tatár
Erika; Németh Ilona Julianna és Finna
Vilma.
»VAJDA ZSUZSA
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Új munkahelyek teremtése válhat lehetővé
Rendkívüli képviselő-testületi ülést
tartott Celldömölk Város Képviselő-testülete 2013. július 24-én.
A nyáron összehívott gyűlés megtartását több határidős aktuális feladat megoldása indokolta.
A Kemenesvíz Kft. kérelmet nyújtott be
Celldömölk Város Önkormányzatához
többek között amiatt, hogy a város képviselő-testülete adja tulajdonosi hozzájárulását ahhoz, hogy a dr. Géfin tér 10.
sz. alatti ügyfélszolgálati irodát 2013.
szeptember 1-jétől megszüntethesse.
Ősztől újra csak a Nemesdömölki u. 20.
szám alatt intézhetik a víziközművel
kapcsolatos ügyeiket az ügyfelek. A testület egyúttal hozzájárulását adta, hogy
a felszabadult helyiséget a Kemenes
Vulkánpark munkatársai használják az
intézmény téli üzemszünete alatt. A Ma-

gyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal levélben kérte fel a város önkormányzatát, hogy a helyi távhőszolgáltatást illetően fogalmazza meg javaslatát
a távhőszolgáltatás árváltoztatására és
ármegállapítására vonatkozóan. A javaslatban megfogalmazásra került a testületnek az a kérése, hogy a celldömölki
távhőszolgáltatási díjak úgy kerüljenek
megállapításra, hogy azok inflációs mértéket meghaladó többletterhet ne jelentsenek a lakosság számára, egyúttal a
támogatási mérték nyújtson fedezetet az
elmúlt két és fél üzleti év során az állami
beavatkozás miatt keletkezett veszteség
pótlására. Uniós forrás áll rendelkezésre
új munkahelyek teremtésére, mely szociális szövetkezet működését szabja feltételül. A pályázat célja egy társadalmi
vállalkozás gazdasági tevékenységének
erősítése. A pályázat 2014. január 1-jétől

Ha július, akkor falunap

Július első hétvégéje piros betűs ünnep
az izsákfaiak életében, hiszen akkor
tartják a falunapot. A sok éves múltra

visszatekintő programsorozat idén is
a részönkormányzat és a KMKK szervezésében valósult meg, július 6-án.
A kulturális műsorokkal párhuzamosan a bográcsokban hagyományosan
gulyás rotyogott, amit – ahogy lenni
szokott – idén is a falu lányai-asszonyai
főztek. A faluház udvarára a kellemes
nyári meleg és a pápai Alter Ego Retroformáció zenés-szórakozató műsora
csalogatta a helyieket. A késő délutáni
órákra lassan elfogytak a színpad előtti üres székek. A műsorok sorát Fehér
László polgármester, dr. Kovács Zoltán
önkormányzati képviselő és Erdélyi
Antal részönkormányzat-vezető rövid

Lakossági fórum Schiffer Andrással

Dr. Schiffer András országgyűlési képviselő, a Lehet Más a Politika társelnöke
lakossági fórum keretében találkozott augusztus 23-án a KMKK-ban a politika és
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az LMP iránt érdeklődőkkel. A lakossági
fórum előtt tartott sajtótájékoztatón az
ellenzéki képviselő néhány mondatban
vázolta az aktuális politikai helyzetet. „Én
azt látom, hogy az emberek iszonyatosan
megcsömörlöttek, kívánják a váltást és
szabadulni szeretnének attól a nyomasztó
légkörtől, amit az Orbán-rezsim teremtett.
Ugyanakkor nem remélnek semmi jót az
elmúlt húsz év politikai elitjétől.” Schiffer
András elmondta, hogy a celldömölkihez
hasonló lakossági fórumok célja, hogy
megszólítsák a vidéken élő embereket,
kikérjék a véleményüket és ismertessék a
párt politikai programját. Véleménye szerint a magyar emberek a 2014-es válasz-

kerülne megvalósításra. Ezután az ülésen
Dummel Ottó a JUFA Vulkán fürdőre vonatkozó új fejlesztési terveit ismertette.
A képviselő-testület részéről megfogalmazódott az az igény, hogy a JUFA Ungarn Kft., a Vulkán Fürdő Kft. valamint
az önkormányzat szakemberei között a
jövőben váljanak rendszeressé a kooperációs megbeszélések a fürdőfejlesztés
lebonyolításával kapcsolatban. Ugyancsak rendkívüli ülést tartott a város képviselő-testülete 2013. augusztus 21-én,
melyen az egyik fő napirendi pont a József Attila utca 2. sz. épület hasznosítása
volt, melyről bővebben lapunk 5. oldalán
olvashatnak, kedves Olvasóink. Érdemi
döntés született az ülésen a Bocskai utca
felújításáról is. A közelmúltban történt,
valamint a várható útfelújításokról következő lapszámunkban számolunk be
részletesen.
»LA
beszéde szakította meg, majd a történelmi egyházak képviselői áldották
meg a rendezvényt. A folytatásban
fellépett az újjá alakult Kemenesalja Néptánccsoport és a ’70-es ’80-as
évek meghatározó zenésze, Solymos
Tóni. A gyerekek mindeközben kedvükre szórakozhattak a vidámparkban
és a kézműves asztalnál, Monita műsora pedig nemcsak dalra, hanem táncra
is perdítette őket. A focipályán izsákfa
és nagysimonyi futballmérkőzést követhettek a szurkolók, amit a hazaiak
egygólos különbséggel elvesztettek.
A jókedvet ez sem szegte, a jégesővel
fenyegető viharfelhő viszont a kultúrházba kergette a vigadókat, így a falunapi bál ott fejeződött be.
»VAJDA ZSUZSA
tásokon két fontos kérdésre szeretnének
választ kapni: hogyan lehet új munkahelyeket létesíteni az országban, illetve hogyan lehet megélhetést biztosítani úgy,
hogy a családjukat képesek legyenek eltartani – amihez azonban fordulatra van
szükség az elmúlt 25 év gazdaságpolitikájához képest – tette hozzá a politikus.
„Mi egyrészt egy olyan zöld fordulatot kínálunk Magyarországnak, amely egyszerre képes az ország gazdasági függőségét,
a magyar munkavállalók kiszolgáltatottságát csökkenteni és alkalmas arra, hogy
a Kárpát-medence természeti és kulturális örökségét megőrizze.” A beszélgetés
során a jelenlévőknek lehetőségük volt
kérdéseket intézni az országgyűlési képviselőhöz, melyekre hiánytalanul választ
kaptak.
»VZS
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Szeptembertől új helyen a pedagógiai szakszolgálat
2013. augusztus 21-én tartott rendkívüli képviselő-testületi ülést Celldömölk Város Képviselő-testülete.
Az ülés egyik fő napirendi pontja az
egykori eltérő tantervű tagozat épületének hasznosítása volt.

A járási rendszer kialakításával Celldömölk Város vezetése számára
nyilvánvalóvá vált, hogy a megnövekedett és átruházott feladatok miatt
a Celldömölkre, mint járási székhelyre
helyezett intézmények épület- és helyiséggondokkal fognak szembesülni.
Egyik ilyen intézményegység az eddig
a Celldömölki Városi Általános Iskola
Pedagógiai Szakszolgálata, mely a napokban alakul át a Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat tagintézményévé. Amikor Rozmán László, a járási tankerület
igazgatója a szakszolgálat szeptember
1-jétől fellépő helyigényével kapcsolatos kéréssel felkereste Fehér László polgármestert, a városvezető és a
képviselő-testület igyekezett minél
gyorsabb és hatékonyabb segítséget
nyújtani: a József Attila u. 2. sz. alatti épületet ajánlották fel, hiszen ott
mind a városban élő, mind a vidéki
gyermekek illetve családok számára
egyszerűen megközelíthető, és tágas
terei vannak. Az egykor kollégiumként
funkcionáló épülettel kapcsolatos kérést az ülésen Rozmán László, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
(továbbiakban: KLIK) Celldömölki Tankerületének igazgatója tolmácsolta a
döntéshozóknak. Indoklása szerint az
idén tavasszal elfogadott szakszolgálati
rendelet megerősíti a szakszolgálatot,
megnöveli a feladatait és az intézményegységet tagintézmény szintre emeli
egy megyei főigazgatóság részeként.
Az összes szakszolgálati feladatot el
kell látniuk, és ez az általános iskolában lévő három tanteremben már nem
oldható meg. A szakszolgálati rendeletben benne van az, hogy a korai
fejlesztés, gondozás, fejlesztő felké-

szítés, nevelési tanácsadás, logopédia,
iskolapszichológiai koordinációs feladatok és – a tágas tereknek köszönhetően – a gyógytestnevelés is mind-mind
az ellátandó feladatok közé tartozik.
Ezeket a feladatokat a tankerület illetékességi területén kell megoldani – ami
tanügyigazgatási szempontból értendő, de teljességgel megegyezik a járás
illetékességi területével – 0-tól 18 éves
korig.
Fehér László polgármester így foglalta össze röviden az előzményeket: az
épület korábban önkormányzati oktatási célokat szolgált: az általános iskola eltérő tantervű tagozata működött,
majd az iskola- illetve óvodafelújítás
idején ideiglenesen osztályokat illetve
csoportokat helyeztek ott el. A Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola is
igényt tartott az épületre, de a járási
intézményrendszer várható helyigénye illetve a Városi Általános Iskola
fejlesztési elképzelései miatt a képviselő-testület más döntést hozott. Ezzel
egyidejűleg az egyeztetések során a
képviselő-testület felajánlotta, hogy
az egyházi iskola két osztályát délelőtti oktatásra helyezzék el a zeneiskola
épületében. Erre már a 2012/13-as
tanév megkezdésekor is lehetőség lett
volna. A képviselő-testület felajánlotta továbbá, hogy a Széchenyi u. 22.
sz. alatti épületre (volt MHSZ épülete)
vonatkozóan folytassanak tárgyalásokat az egyházi intézménnyel, hiszen
a fenti objektumot véglegesen is az
iskola rendelkezésére tudták volna bocsátani a többi működtetővel együtt.
A 2012/13-as tanévben az új oktatási
törvény életbe lépésével az 1., 5. és
9. évfolyamon életbe lépett a mindennapos testnevelés, valamint annak
felmenő rendszerben történő bevezetése minden évfolyamon. Emiatt Fehér
László polgármester 2012 októberében
a városvezetés részéről azt javasolta,
hogy a József Attila utcai épület melletti zöldterületet és az épületet a köznevelési törvényben előírt mindennapos
testnevelés körülményeinek biztosítása érdekében sportcélokra alakítsák
át. Ezért pályáztak egy sportcsarnok
és kiszolgáló helyiségei építésére illetve kialakítására. A képviselő-testület
döntött arról, hogy a fenti intézmény
tulajdonjogát átruházza a Celldömölki
Vasutas Sportegyesületre cserébe azért,
hogy a meglévő volt kollégium épületéhez csatlakozva multifunkcionális jellegű, alapvetően kosárlabda-edzések

és mérkőzések megtartására alkalmas
tornacsarnokot alakítson ki, ezt legalább 50 éven át működtesse, illetve ezt
az önkormányzat és intézményei hoszszú távon ingyenesen használhassák.
A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ járási tankerületi igazgatója,
Rozmán László által megfogalmazott
kérelmet Nagyné Ferencz Myrtill, a
Humán Szolgáltatások Bizottságának
elnöke is támogatta: – Nagy örömmel
fogadtuk az igazgató úr illetve a szakszolgálat kérését. Mi, a Celldömölki
Városi Általános Iskolában tanító pedagógusok már régóta kértük azt, hogy
a szakszolgálat méltó helyre kerülhessen. Mindezidáig emberileg és szakmailag is nagyon jó volt a kapcsolatunk
a Joó Veronika által vezetett szakszolgálattal. Tény, hogy kinőtték a helyet,
ugyanakkor nekünk is szükségünk van
azokra a termekre, amelyeket jelenleg
ők használnak. Azt gondolom, hogy az
új épületben, a kisgyerekeket foglalkozásokra hozó szülők is sokkal méltóbb
körülmények között tudnak várni gyermekeikre – nyilatkozta Nagyné Ferencz
Myrtill.
A képviselő-testület augusztus 21-i egyhangú döntésének értelmében tehát a
megyei és járási KLIK által működtetett
pedagógiai szakszolgálat 2013. szeptember 1-jétől ideiglenesen ingyenes
használatba veheti a József Attila utcai
objektumot mindaddig, amíg a korábban – főként a tanulók oktatási céljait
szolgáló – sportlétesítményre beadott
pályázati eredmény meg nem születik,
és a munkálatok meg nem kezdődnek.
A továbbiakban a pályázatkészítők keresik a lehetőséget, hogy a pályázat
pozitív elbírálása esetén, a munkálatok
megkezdése után is maradhasson a
pedagógiai szakszolgálat a József Attila
»LA
utcai épület egy részében.

Meghívó
2013. szeptember 14-én (szombaton) fél 11-kor a Kemenesaljai Szív-,
Érrendszeri- és Cukorbetegekért Alapítvány vezetősége szeretettel hívja
és várja jelenlegi és leendő tagjait,
hogy találkozzanak a Sárvári Diabétesz Klub tagjaival a celldömölki kegytemplom előtt. A templom
megtekintése után 12.00 órakor a
Mozgássérültek helyi klubjában látják vendégül az érdeklődőket.
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Turizmusfejlesztés menedzseri szemmel
Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület néven tavaly szeptemberben
egy új szervezet alakult meg városunkban. A turisztikai desztinációs
menedzsment összefogja a térség
idegenforgalmi vállalkozóit, civil
egyesületeit, önkormányzatokat és
a jelentős turisztikai attrakciókat.
Az elmúlt időszak tevékenységéről
Döméné Király Gabriella, TDM menedzser számolt be lapunknak.

»Sokat lehet hallani a TDM-ről, mi az
egyesület legfőbb célja?
– A Ság hegy Térsége Turisztikai egyesület elsődleges célja fenntartható és
versenyképes turizmus megteremtése a
térségben, a turisztikai bevételek növelése, a terület arculatának megteremtése,
erősítése, a kapcsolódó települések turisztikai kínálatának bemutatása, turizmusfejlesztése.

»Melyek voltak a 2012-es év főbb feladatai?
– Az egyesület a Széchenyi Terv keretében megjelent „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment
szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése” című konstrukción
belül helyi TDM fejlesztésre készíttetett
elő és adott be pályázatot. Emellett az
egyesület szakmai munkájának előkészítése volt a fő feladatunk, melyek kis
költségigényűek, ezért a kiadások szintje
alacsony volt a 2012-es évben. Az összes
ráfordítás 1.278.000 Ft volt, melyből:
anyagjellegű 20.000 Ft, személyi jellegű
737.000 Ft, értékcsökkenés 62.000 Ft,
egyéb 459.000 Ft. Az adatokból látható, hogy a leglényegesebbek a személyi
jellegű és az egyesület alapításával kapcsolatban felmerült (egyéb) ráfordítások
voltak. Az egyesület bevételei a tagdíjakból származtak, mely 11.900.000 Ft.
Gazdasági-vállalkozási tevékenységből
származó bevétele nem volt.
»Milyen tervek vannak az idei évre?
– 2013-ban az egyesület működésének fő
prioritásai: a szakmai munka elindítása,
és a térség rendezvényeinek, akcióinak,
ajánlatainak reklámozása, kommunikációja. Nagyon fontos a különböző turisztikai
szereplők összefogása, programcsomagok
kialakítása, a marketingmunka összehangolása. Ennek érdekében hamarosan elindítunk egy térségi turisztikai honlapot.

Megújult a templom Izsákfán
Ünnepi szertartásra hívta július 14-én a
délutáni harangszó az izsákfai városrészen élő híveket. Ezen az ünnepi napon
dr. Veres András megyés püspök megáldotta a felújított templombelsőt és
hálaadó szentmisét tartott.
A 210 éves klasszicista stílusú templom
teljes külső felújítása 2005-ben fejeződött
be. Az épület helyreállítása óta eltelt nyolc
év, azóta a belső falak is megérettek a
frissítésre. Az idei évben került sor a belső
rekonstrukcióra, ami magában foglalta a
nyílászárók és a falak újrafestését valamint
a kisebb javítási munkálatokat. A költségek
fedezetéül szolgáló mintegy 3 és fél millió
forintot a hívek adakozásából és a korábbi
renoválásból maradt összegből teremtették elő. A felújított templombelső megáldására ünnepi szentmise keretében került
sor, amit dr. Veres András megyés püspök
celebrált. A július 14-én bemutatott szentmise a templom előtt vette kezdetét, ahol
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Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető
mondott köszönetet mindazoknak, akiknek
jóvoltából megszépülhetett a templom.
Horváth Ferenc, világi elnök köszöntőjét
követően Nagy Cintia, Horváth Rebeka és
Zsoldos Kitti egy Reményik Sándor verssel fogadta a szombathelyi püspököt. A
templomba lépés előtt Dr. Veres András
megáldotta a megszépült épületet, majd a

Célunk egy olyan oldalt létrehozni, ahol a
turista minden információt megtalálhat,
ami az utazás előkészítése, és itt tartózkodása során felmerülhet. A honlappal párhuzamosan készül az első kiadványunk,
mely a látnivalók és a turisztikai szolgáltatók bemutatásán túlmenően tartalmazni fog tematikus utakat, több napos
ajánlatokat, programajánlót valamint egy
kivehető turisztikai zsebtérképet. Február
óta elérhető az egyesület facebook oldala
(www.facebook.com/saghegytdm) mely
bemutatja a térség látnivalóit, az aktualitásokat, mindemellett képes és szöveges
információt nyújt a TDM tagokról. Májustól működik hírlevél-szolgáltatásunk,
melyre feliratkozni egyelőre a Tourinform
irodában (Dr. Géfin tér 10.) illetve e-mailben (info@sagtdm.hu) lehet. Mindezeken túl kiállításokon, vásárokon veszünk
részt, bemutató utakat szervezünk a
turisztikai szakma résztvevői számára.
A nyár folyamán gyakornokaink segítségével aktív kérdőívezést folytatunk,
melyből értékes információkat kaphatunk
a térségünkbe érkező turisták összetételéről, utazási szokásairól, véleményéről.
Az idei évben elkezdjük ajándéktárgyak,
információs könyvek, helyi termékek árusítását irodánkban. Szervezetünk mindent
elkövet annak érdekében, hogy minimális dolgozói létszámmal, költséghatékony
gazdálkodással megvalósítsa az alapítók
»VZS
által kitűzött célt.
Krisztus szenvedésére emlékeztető, Izsákfa
valamint a Bokod utca végén álló úti keresztet, mely a téli időjárás viszontagságai
miatt szorult felújításra. Áldást mondott
a több mint 30 éves haranglábra is, mely
Németh Gyula és Gregorich Ferenc népművészek keze munkáját dicséri, és amelyet
a Városgondnokság állított helyre a közelmúltban. A felújított templomban tartott
ünnepi szentmisén a püspök prédikációjában a szeretet hierarchiájáról tanított,
majd utalt a szent helyek jelentőségére is:
„Habár Isten nem köthető egyetlen fizikai
helyhez sem, az Istenben hívő embereknek
mégis szükségük van arra, hogy legyen
egy hely, ahol közösen imádkozhatnak”
– fogalmazott dr. Veres András, aki reményét fejezte ki, hogy az izsákfai templom
megújulásával az emberek egyéni és családi vallásossága is megerősödik. Az ünnep végén dr. Koltai Jenő esperes-plébános
köszönetet mondott a szolgálat végzéséért
a megyéspüspöknek, majd a szertartás a
Boldogasszony Anyánk kezdetű egyházi
ének és a magyar Himnusz eléneklésével
ért véget.
»VAJDA ZSUZSA
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,,A babák szeretete összehozza az embereket”
A reborn babák élethűek, súlyuk és
fogásuk is olyan, mint az igazi babáké. Puhák és jól ölelhetőek, egyszerűen elbűvölik az embert. A reborn
és porcelán babákat Czibuláné
Csicsman Erzsébet, a Táti Kultúrház
Porcelánbaba Klubjának művészeti
vezetője készítette, aki tanítja is a
babakészítést, sok tanítványa már
díjnyertes babakészítő. A művésznő
Celldömölkön járt látogatóban, bár
a lakosok még munkáit nem láthatták, Erzsébet elárulta, ha van rá
igény, szívesen beavatja az érdeklődőket a babakészítés mesterségébe.

»Milyen indíttatásból választotta ezt a
mesterséget?
– Már pici korom óta szeretem a babákat, 2001-ben Győrben a Zichy palotában találkoztam először a porcelán
karakterbabákkal az általuk rendezett
babakiállításon. Ezek a babák annyira elvarázsoltak, hogy megtanultam a
készítés teljes folyamatát. A következő
évben már én is ott voltam a versenyen.
Eleinte csak porcelánbabákat készítettem, de a későbbiek során megismerkedtem a reborn babák készítésével is.
»A reborn babáknál nagyon fontos az
élethűségre való törekvés. Hogyan sikerül megformázni egy ilyen babát, hogy
igazi újszülöttnek hasson?
– A reborn, azaz élethű babákat 6-7
éve kezdték el népszerűsíteni Magyarországon. Az elsők között voltam, akik
elkezdtek reborn újszülött babákat
alkotni. A porcelánbabáknál alkalmazott pontos és szép munka itt is fontos
szempont. A baba alapjait iparművészek tervezik, ezek ipari körülmények
között készülnek, és nyers formában
vásárolhatók meg. Elkészítésükhöz kül-

földről rendelem meg az anyagokat:
például Németországból és Amerikából. Ennél a babatípusnál az a cél, hogy
minél életszerűbb legyen, illetve, hogy
minél inkább egy élő gyermek látszatát
keltse. Ezt azzal érjük el, hogy a ,,bőre”
több rétegben van festve, a megfelelő
helyeken átlátszanak az erecskék is. Egy
ilyen babán akár 20 féle festékréteg is
lehet. A festék tartósságát azzal érjük
el, hogy, minden egyes réteget rá kell
sütni a testrészekre. A baba haját nemezelő tűvel szálanként hordjuk be, szemként pedig kristályszemet használok,
mert ez jó minőségű és igazinak hat. Az
egész folyamat idő- és munkaigényes.
A baba súlya is hasonlít az igaziéhoz,
teste textil, mely töltésénél különböző
anyagok használatával érjük el az életszerű hatást. Az öltöztetés is a készítő
feladata, nem egyszerű kiválasztani a
karakterhez illő ruhadarabokat sem, hiszen fontos, hogy a ruha ne vonja el a
figyelmet a baba arcocskájáról.
»Milyen célra használják, illetve kik vásárolják ezeket a babákat?
– Elsősorban a gyűjtők köreiben népszerűek. Egy ilyen csecsemő babát kézbe
fogva ugyanazt az érzést kelti az emberben, mintha igazi kisbabát fogna.
Teste puha, fejecskéjét tartani kell. Úgy
gondolom, hogy elsődleges szerepe a
dekoráció. De szívesen vásárolják meg
gyerekeknek ajándékba, hiszen az újszülött reborn babákkal játszani is lehet.
»Milyen kiállításokon vett részt? És beszéljünk a díjakról is…
– Győrben minden évben rendeznek
babakészítési kiállítást és versenyt. Díjaimat ezeken a versenyeken kaptam.
Több első díj és háromszoros aranykoszorús mesteri cím után elnyertem a
gyémántkoszorús babakészítő mester

Helyet adnak a helyinek
„Minőség, hagyomány, maradandó
értékek” címmel műhelytalálkozót
szervezett július 30-án a Pannon
Helyi Termék Klaszter és a Ság hegy
Térsége Turisztikai Egyesület. A fórumra helyi és környékbeli termelőket, kézműveseket vártak.
A klaszter, a Ság Hegy Térsége Turisztikai Egyesület és a termelők közötti
együttműködés lehetőségeiről esett
szó azon a műhelytalálkozón, melyre
a helyi őstermelőket, kistermelőket, és
a környékbeli vállalkozókat várták el-

sősorban. A klaszter egyre divatosabb
fogalommá válik napjainkban – fogalmazott Inzsöl Renáta, a Pannon Helyi
Termék Klaszter menedzsere. Elmondta, hogy a 2005-ben létrejött Pannon
Helyi Termék Nonprofit Kft. elsődleges
célja az, hogy a Nyugat-Dunántúli régióban összefogja a helyi termék előállítókat, és közelebb hozzák egymáshoz
a termelőket és a fogyasztókat. Az
összejövetelen szó esett az „Adj helyet a helyinek!” című mozgalomról is,
melynek célja a helyi alapanyagból,
helyi tudással és munkával előállított

címet is. Különösen büszke vagyok négy
közönségdíjamra, mert ezt az adott évben a látogatók által legjobbnak ítélt alkotás kapta. Saját tervezésű alkotásaim
között szerepel édesanyám, valamint
két unokám megformázása, valamint
a Hófehérke és a hét törpe mesejelenet elkészítése is. Ezen kívül az ország
több nagyvárosában, Szombathelyen,
Nagykanizsán, Kecskeméten, Egerben,
Komáromban is volt már önálló kiállításom, de kisebb településekre is szívesen viszek babákat kiállítani, így többek
között Táton, Nyergesújfalun, Lábatlanon, Dorogon, Bajóton, Rácalmáson,
stb. valamint Bükön már kétszer is voltak a babáim.
»Hogyan került kapcsolatba Celldömölkkel?
– Helga Huber kérésére jöttem ide, aki
szintén porcelánbabákat készített Svájcban, jelenleg pedig itt él a városban.
A babaszeretet hozott minket össze
egymással, látta a műveimet és nála
hoztunk össze egy babakurzust az ismerősökkel. Máskor is szívesen jövök ide,
ha van rá érdeklődés, örömmel szerveznénk egy babakészítő-tanfolyamot itt,
»KARVALICS ROXÁNA
Celldömölkön.

élelmiszerek és kézműipari termékek népszerűsítése. Ennek érdekében
rendszeresen jelen vannak különböző
vásárokon, termékkóstolókat szerveznek, segítve ezzel a helyi termelők
piacra jutását. A fórumon többször is
elhangzott, hogy a kihívások teljesítéséhez szükséges a kölcsönös bizalomra
épülő együttműködés. Grünwald Stefánia, a Kemenes Vulkánpark igazgatója
felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy
hamarosan lehetőség lesz arra, hogy –
pályáztatást követően – a celldömölki
és környékbeli őstermelők által készített minőségi termékek helyet kapjanak a Látogatóközpontba tervezett
shop polcain.
»VZS
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Munkácsy elment, a szellemisége itt maradt
Július 30-án véget ért a Munkácsy-kiállítás Celldömölkön. A világhírű festményeket három hónap
alatt több mint 8500-an tekintették
meg a Kemenesaljai Művelődési
Központ és Könyvtár alkalmi bordó
szalonjában.
Hogy mennyire népszerű még ma is a
világszerte leghíresebb magyar festő,
Munkácsy Mihály, mutatja az is, hogy az
elmúlt hónapokban nemcsak az országból, hanem a határon túlról és más kontinensről is érkeztek látogatók. Voltak,
akik műértő szemmel figyelték a tárlatot, másokat a festő hírneve csalogatott
be a kiállítóterembe. A nyitás óta hagyománnyá vált, hogy minden kétezredik
vendéget ajándékcsomaggal lepett meg
a városvezetés. A zárást megelőző napon érkezett meg a 8000. vendég a kiállítóhelyre. Németh László és Némethné
Nagy Éva celldömölki lakosként vették
át a meglepetéscsomagot Fehér László
polgármestertől. A zárónapon is nagy
volt a mozgás a művelődési központban.
Egy nap alatt közel hatszázan váltottak
jegyet a kiállításra, amire az elmúlt három hónapban nem volt példa. A mérleg
minden tekintetben pozitív irányba billent. Fehér László polgármester elmondta, hogy a gyakorlat szerint a nagyobb
városokban a település lélekszámának
15-20%-a nézi meg a kiállítást. Cell-

dömölkön összesen 8565-en látták a
Pákh-gyűjtemény húsz kiállított darabját
(ami egy kisváros tekintetében jónak
mondható, hiszen az arányokat tekintve
ez 70%-os látogatottságot jelent). A polgármester elmondása szerint a helyi cukrászdáknak, kávézóknak, éttermeknek is
megnövekedett a vendégforgalmuk és
a Kemenes Vulkánpark látogatottsága
is nőtt. A kiállítás a három hónap alatt
a celldömölkiek szívéhez nőtt. A szigorú feltételeknek rövid időn belül kellett
eleget tenni, mígnem a bordó szalonná
átalakított galéria Munkácsyhoz illő lett.
„A galéria egy bensőségesebb hangulatot tükröző állapotba került, a Munkácsy
festményekhez illeszkedő pompeji vörös színt kapott a falfelület, klimatizált
lett a helyiség, ami a képek állagmegóvása érdekében elengedhetetlen volt.
Megjelenésében igazi bemutatóteremmé vált” – mondja Söptei Józsefné al-

Közönségbarát art mozi
Fennállásának egyéves évfordulóját
követően felgyorsultak az események az art mozi háza táján, hiszen
az elmúlt fél év több kézzelfogható
fejlesztést és anyagiakban is mérhető előrelépést eredményezett. Pálné
Horváth Mária, az art mozinak helyet
adó Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója így számolt be a mozi körül bekövetkezett
pozitív változásokról:
– A mozi aktív működését figyelemmel
kísérve egyértelművé vált, hogy fejlesztenünk kell, ha maradéktalanul ki
akarjuk szolgálni a közönség igényét.
Ebből kiindulva először is a technika terén kellett előrelépnünk, és bevezetni
a digitális, valamint a háromdimenziós
vetítést. A digitális technika megvalósításával egyértelműen nőtt a közönség
létszáma, és ennek megfelelően a bevétel is többszöröse a korábbiaknak.
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A gyerekeknek szóló programok, az
animációs filmek teltház előtt zajlanak, nem egy esetben pluszvetítést is
kellett alkalmazni. A sikerfilmek is teltházasak, nagy érdeklődésre tartanak
számot. Egyre inkább család- és közönségbaráttá válik a mozi, hiszen nem elhanyagolható az sem, hogy viszonylag
olcsón kínáljuk a jegyeket, és nem kell
elutazni vidékre, ha filmes, mozis kikapcsolódásra vágynak a gyerekek, szüleik,
nagyszüleik. A tavaly ilyen kori időszakkal összehasonlítva elmondható, hogy a
hétvégéket illetően a látogatói létszám
nyolc-tízszeresére, és a bevétel is legalább tízszeresére emelkedett. Ami még
mindezek mellett pozitívum, hogy mozink megkapta az art minősítést, ezáltal a hétközbeni vetítések gyakorisága
is megnőtt, ami hozzájárult a látogatói
létszám növekedéséhez. A számítógépes jegyvásárlás, és az online jegyfoglalás is hozzátartozik ehhez a pozitív

polgármester, aki azt is megjegyzi, hogy
a jövőben is érdemes lenne hasonló
színvonalú tárlatot szervezni, hiszen a
magyar képzőművészet számtalan jeles festővel büszkélkedhet. Ehhez azonban összefogásra van szükség. Ebből jól
vizsgázott a város. Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója elmondta, hogy
a kiállítás előkészítésében és a lebonyolításában közel nyolcvanan vettek
részt. Civilek és szakemberek dolgoztak
együtt: tárlatot vezettek, felügyelték a
kiállítást, működtették a jegypénztárt,
gondoskodtak a festmények és a látogatók biztonságáról.
A zárónapon különleges programmal,
éjszakai nyitva tartással várták az érdeklődőket. Az éjjeli nyitva tartás meghozta
a kedvet a tárlatlátogatáshoz, este tíz
óra után is zajlott az élet az intézményben. Minden ötödik látogató ajándékot
kapott a belépőjegye mellé, ezenfelül értékes ajándékcsomagokkal lepték
meg a vendégeket. Az utolsó helybeli
látogató, egy fiatal pár, Balogh Mónika és Horváth Dániel, az utolsó vidéki
vendég pedig a sárvári Pócza Imre volt.
A celldömölki Hajnal Sándorné, Vermes
Attila, Figel Judit és partnere szintén az
utolsók között érkeztek, mint ahogy a
szombathelyi 11 éves Németh Lacika
is. Az ünnepélyes záró esten, éjfélkor
lekapcsolódtak a fények, és bezárult a
kiállítás.
»VAJDA ZSUZSA
mérleghez és összképhez, hiszen ezáltal egyszerűbbé, gyorsabbá, kényelmesebbé vált a jegyváltás. A számítógépes
jegyeladás pályázati pénzből jöhetett
létre, természetesen továbbra is megragadunk minden pályázati lehetőséget,
hogy újabb és újabb meglepetésekkel
és fejlesztésekkel tudjunk szolgálni a
mozirajongók számára. Az önkormányzat a közeljövőben ismét pályázatot
nyújt be annak érdekében, hogy a jelenlegi bérelt helyett saját digitális vetítője lehessen a mozinak, ami által még
gazdaságosabbá válhat a működtetése.
Összességében elmondható, hogy a
művelődési központ új közösségi színtere beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és most már a digitális technika
alkalmazásával szakmaiságában, formájában, infrastruktúrájában egyaránt
a 21. századi mozizás követelményeinek megfelelve szolgája ki közönségét.
A mozi műsora elérhető a port.hu honlapján, de részletes információkat találhatnak az érdeklődők az artmozi.
celldomolk.hu honlapon is.
»REINER A.
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» MÛVELÔDÉS

Együtt ünnepelte a város a fürdő nyolcadik szülinapját
Nyolcadik születésnapját ünnepelte
a Vulkán Gyógy-és Élményfürdő augusztus 19-én. A rendezvény nagy
népszerűségnek örvendett, több mint
1000 látogató töltötte el szabadidejét
a medencék között. Zene, tánc, játék
és születésnapi torta is várta az érdeklődőket.

menedzsere szintén köszöntötte az
egybegyűlteket. Számítások szerint ez
év decemberében kerül átadásra Celldömölkön a JUFA osztrák szállodalánc
első magyarországi tagja, ennek köszönhetően a fürdőn is újabb fejlesztések és bővítések lesznek. A megnyitó
után elérkezett a születésnapi torta
felszeletelése, melyben közreműködött Fehér László polgármester, Söptei
Józsefné alpolgármester-asszony, Farkas Gábor jegyző, Dr. Német Gábor, a
JUFA Ungarn Kft. ügyvezető igazgatója,
Heinrich Máté, a JUFA Ungarn Kft. marketing menedzsere, valamint Klampár
Tibor világbajnok asztaliteniszező-mesteredző. A négy óriás torta tetején egyegy, a fürdővel kapcsolatos embléma
díszelgett. Természetesen a szórakozás

sem maradhatott ki: a zenét elsőként
a Green Road Country együttes biztosította, majd strandparty következett,
ahol Dj. Petya fokozta tovább a hangulatot.
»KARVALICS ROXÁNA

programjától rövid ideig elszakadva,
szerb és izraeli néptáncegyüttesek adtak ízelítőt országuk hagyományából.
Elsőként az izraeli tánccsoport mutatkozott be a helyi közönségnek. Az országban számos etnikum él egymás
mellett. A sokszínűség ellenére azok

az etnikai csoportok, akik ma már Izraelben élnek, őrzik szüleik, nagyszüleik hagyományait is. Az együttes
műsorában arab és indiai tradicionális
folklórt is felfedezhetett a közönség.
A hazai tánckultúrát a Kemenesalja
Néptánccsoport képviselte, a helyiek
a magyar népzenéből és néptáncból
adtak ízelítőt a vendégeknek. Ezután a
szerbek léptek színpadra. Az együttes
300 amatőr táncosból áll, munkájuk
több korcsoportban folyik. A csoport
az elmúlt időszakban sikeresen szerepelt szinte mindegyik szerb városban,
számos helyi és külföldi díjat szerzett.
Műsorukban közép- és dél-szerbiai táncokat mutattak be. Valamennyi fellépő
osztatlan sikert aratott a celli közönség
körében.
»VZS

A Munkácsy-kiállítás margójára

egyéb alkotás is jelen volt. Ebből arra
következtethetünk, hogy egy, a festőket támogató szervezésről, vándorkiállításról lehet szó.
Hogy annak idején Munkácsynak milyen alkotása szerepelt itt, nem derül
ki. A mostani Munkácsy-kiállítás nagy
festőhöz méltó, 21. századi körülmények között nyújtott nagy élményt
minden műélvezőnek és egyszerű tárlatlátogatónak.
Korábban volt alkalmam a debreceni
Déri Múzeumban látni Munkácsy monumentális méretű Krisztus-trilógiáját.
Három éve a békéscsabai Munkácsy
Múzeumban több képét is láttam, most
szűkebb pátriánkban teremtődött alkalom arra, hogy ismeretlen képeinek
tárlatát megnézhettem. Köszönet érte,
jó hírét viszi városunknak.
»KÁLDOS GYULA

A hivatalos megnyitón elsőként Fehér
László polgármester köszöntötte a látogatókat, majd megosztotta gondolatait az elmúlt nyolc évről, illetve a
várható fejlesztésekről. A kivételesen
gyönyörű környezetben, a Ság hegy lábánál elhelyezkedő fürdőn folyamatos
fejlesztések voltak, mely négy ütemben zajlott. A rendezvényen Heinrich
Máté, a JUFA Ungarn Kft. marketing

Folklór a levegőben
Újra reneszánszát éli a folklór. Augusztus 17-én szerb és izraeli néptáncegyüttesek mutatkoztak be a
művelődési központ előtti téren, bizonyítva ezzel, hogy nem elfeledett,
hanem élő hagyományt ápolnak.
Több éves hagyományt elevenített fel
azzal a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, hogy vendégül látta
a Sárvári Nemzetközi Folklórnapokon
fellépő néptáncosokat Celldömölkön.
Sárváron már 33 éves múltra tekint
vissza a nemzetek táncos seregszemléje, ahol az idén nyolc ország tánccsoportja képviseltette magát. A fesztivál

Előzmény: a 19. század vége felé folyamatosan alakulnak különböző elnevezések alatt működő egyesületek: az
első 1875-ben Kis Czelli Olvasó Egylet
néven vált ismertté. A később alakultak
átfogják a nagyközség különböző rétegeit. Működésük során feladatuknak
tekintették a vallás-erkölcs és hazafias
szellemű nevelés mellett a közhasznú
ismeretek terjesztését, a közéletre nevelést, a rendszeres olvasás előmozdítását, az irodalom népszerűsítését, a
szépérzék fejlesztését és még egy sor
fontos önművelődést segítő feladatot.
AZ irodalom és a szépérzék fejlesztésével összefüggésben emeljük ki
Karinthy Frigyes, Mécs László, Kodolányi János, Sinka István, Reményik

Sándor irodalmi estjét, Móricz Zsigmond sorskérdésekről tartott előadását – mások mellett. Más művészeti
ágak képviselői is szerepet kapnak, pl.
a budapesti Szépművészeti Társaság
közreműködésével világhírű festők
képeit állították ki a Korona nagytermében 1926-ban. Munkácsy Mihály,
Bihari Sándor, Mészöly Géza, a kortárs
festők közül Rippl-Rónai József, Iványi
Grünwald Béla, Glatz Oszkár, Vaszary
János és más, kevésbé ismert festők
képeit láthatta a celli közönség. A kiállítás két napig – vasárnap, hétfő – volt
nyitva. A szervező társaság évente rendezett kiállításokat, ahol a kiállító művészek képeiből vásárolni is lehetett, a
falra akasztott képek mellett számos
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Litvánia volt az úticél
Iskolánk négy diákja – Benkő Regina, Németh Kitti, Szabó Szilvia és
Tóth Bettina – valamint négy pedagógusa – Dittman Gergely, Németh
Judit, Soós Andrea és Szomju Tamás
– nagy várakozással indult a litván
fővárosba, Vilniusba 2013. június
10-én, ahol az idei tanévben utoljára gyűltek össze a Comenius-projekt
résztvevői. A 4. projekttalálkozót a
litván partneriskola rendezte meg
2013. június 11–14. között.

A közel 1300 km megtétele után fáradtan csatlakoztunk a találkozó szlovák, német és litván delegációihoz. Jó
érzés volt viszontlátni az ismerősöket,
és megismerkedni a projekthez újonnan csatlakozókkal. Elsőként a Litván
Nemzeti Múzeumot kerestük fel, ahol
Prof. M. Michelbertas Borostyánkő úthoz kapcsolódó kutatási eredményeiről
hallhattunk beszámolót, majd ebéd
után szabadprogram várta a résztvevőket. A szép napsütéses időben igyekeztünk minél több nevezetességet
felkeresni a fővárosban. Szokatlan volt
számunkra, hogy a kései napnyugta miatt 22.00 órakor még világos volt és sok
járókelő sétált az utcákon. Szerdán Litvánia Szabadtéri Múzeumába látogattunk, ahol az ország népcsoportjainak
életével, munkájával, építészetével, a
földművesek és városlakók szokásaival
ismerkedhettünk meg. A Rumšiškes-

ben található múzeum érdekessége,
hogy egy víztározó festői partján került
kialakításra. Megtudtuk, hogy a múzeum központjában létrehozott kisváros
épületeiben és műhelyeiben korábban
borostyánkőből és fából készítettek ékszereket. Ebéd után közösségépítő célzattal régi játékokat próbálhattunk ki.
Vegyes csapatok versenyeztek, ki tud
gyorsabban közlekedni a fából készült
léceken – az egyszerre lépés egyáltalán
nem volt olyan egyszerű! De fűrészeltünk, célba dobtunk, kalapáccsal szöget
vertünk, lelkesen szurkoltunk egymásnak. Nagyon jó hangulatban telt a
délután. A versengés után elindultunk
Kazlų Rūdaba, ahol a litván partneriskola diákjai zenés-táncos műsorral fogadták a delegációkat. Bemutatásra
került a celldömölki projekttalálkozóról
készült videofilm is, majd megtekintettük az iskola épületét. A szálláshely
elfoglalását követően ismét összegyűltek a résztvevők. Az este vidáman telt
beszélgetéssel, játékkal. Csütörtökön
korán keltünk, hiszen hosszú út várt
ránk. A Balti-tengerhez indultunk, hogy
a borostyánkő hazájában információkat
szerezzünk a kő történetéről, feldolgozásáról, felhasználásáról. Idegenvezetőnk sokat mesélt a szigetnyelv
kialakulásáról, növény- és állatvilágáról, arról, hogy az emberek életében
milyen szerepet játszott korábban és
játszik napjainkban is a borostyánkő. Az
ebből készült ékszereket, dísztárgyakat
számos helyen árusítják. Felejthetetlen
élmény volt számunkra a dűnéken tett
séta. Ebéd után a vállalkozó kedvűek
megmártózhattak a tengerben, vagy
kulturális sétát tehettek a Nidaban található Borostyánkő Múzeumban és
Thomas Mann egykori nyári rezidenciájában. A nap végén sok élménnyel
gazdagodva pihentünk le az Europa

City Hotelban. Pénteken rövid buszos
városnézést tettünk Klaipėdában, majd
a 15 km-re található Karkléba kerekeztünk. Az ottani természetvédelmi központ interaktív kiállításán bővítettük a
borostyánkővel kapcsolatos ismereteinket. A delegációk résztvevői előadták
a borostyánkő keletkezésének legendáját, mely számunkra a szombathelyi
Iseumban tett látogatásunk alkalmával
már felelevenedett. A központ munkatársa mesélt a borostyánkő felhasználási lehetőségeiről, jótékony hatásáról.
A csapatoknak egy halom borostyánkőnek tűnő kőből ki kellett válogatni a
valódiakat, mely egyáltalán nem bizonyult egyszerű feladatnak. A borostyánkő-gyűjtésről filmet néztünk meg,
majd az ott szerzett ismereteket a tengerparton is kamatoztathattuk. Sajnos
senki nem járt szerencsével, egyikünk
sem talált borostyánkövet… A finom
ebédet követően a német delegáció
tagjai vettek először búcsút a találkozó
résztvevőitől Klaipėdában, majd a szlovák partneriskola tagjai is elbúcsúztak.
Mi Kazlų Rūdaból indultunk haza 21.00
óra körül. A találkozó során egy újabb
szemszögből közelítettük meg a projekt témáját. Megtudtuk többek között,
hogy a Balti- és az Északi-tenger partjaitól induló Borostyánkő út (litvánul:
Gintaro kelias) milyen hatással volt a
Balti térség, ezen belül Litvánia gazdasági és társadalmi fejlődésére. A nagy
távolság és a fárasztó utazás ellenére
fantasztikus élményekkel tértünk haza.
Jó volt ismét együtt lenni, egymás
kultúrájával, szokásaival ismerkedni.
Köszönet a szervezőknek a tartalmas
programért!
A találkozóról készült képes beszámoló
megtekinthető iskolánk honlapján, a
www.berzsenyicell.hu oldalon!
A projekt a 2013/2014. tanévben tovább folytatódik, a következő találkozónak szeptember végén Pozsony ad
otthont.

Zarándoklat és ünnepi szentmise Nagyboldogasszony napján
Máriaremetéről indult augusztus 7-én
az a zarándoklat, mely Nagyboldogaszszony ünnepének előestéjén, augusztus 14-én érkezett meg városunkba.
A Mária Rádió tavaly első ízben rendezte meg a gyalogos zarándoklatot,
melynek mintájára az idén is megszervezték a programot. Szabó Tamás, a
Mária Rádió elnöke elmondta, hogy a
többnapos zarándoklat célja, hogy hálát mondjanak a Szűzanyának a Mária
Rádióért, és a közbenjárását kérjék a
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stúdió fennmaradásáért. A Mária Rádió
önkéntesei és hallgatói gyalogosan járták be azt a vidéket, ahol a rádiónak
van földi sugárzása. Több mint 240-en
csatlakoztak a zarándokokhoz, közülük
tízen tették meg a teljes távot, azaz a
240 kilométeres gyalogos útvonalat.
A résztvevők közül a legfiatalabb 12
éves volt, a legidősebb pedig a 68.
életévében jár. A hívők augusztus 14én este hat órakor hálaadó szentmisén
vehettek részt, melyen a rádió elnöke

megerősítette, hogy ezt követően minden évben elindítják a zarándoklatot
Nagyboldogasszony ünnepén. Másnap,
Mária mennybevételének napján több
százan foglalták el a padsorokat a katolikus kegytemplomban, hogy közös
szentmisén kérjék Mária oltalmát, segítségét. Az ünnepi liturgiát Márfi Gyula veszprémi érsek celebrálta, majd
hagyományosan körmenettel zárult a
Nagyboldogasszony-napi búcsú.
»VZS
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Szívesen jár moziba?

»KÉRDEZ: REINER ANITA

»FOTó : VAJDA ZSUZSA

Cságoly
Szilvia

Nagyon örülök a mozi fejlődésének, hiszen ilyen kisvárosi
szinten nagy előrelépés mind a
háromdimenziós vetítés, mind
az online jegyfoglalás. Amióta
ez bevezetésre került, előszeretettel használom, és teljesen
elégedett vagyok a mozi nyújtotta szolgáltatásokkal. Az sem
utolsó szempont, hogy a legfrissebb kasszasikerekre sem kell
sokat várni, és elsők között élvezhetjük azokat helyben. Nem
kell elutazni a mozi élményért,
mert városunk is tud igényes
szórakozási lehetőséget nyújtani kulturált környezetben.

Érdekel a mozi, elsősorban a
sikerfilmeket szeretem. Akciófilmet, sci-fit nézek legszívesebben, és nagyon örültem,
amikor Cellben lett mozi. Elég
gyakran látogatom, az új filmekre mindig kíváncsi vagyok.
A 3D-s technika bevezetése
nagy fejlődésnek számít, és a
másik újdonság, az online jegyfoglalás is a modern kornak
felel meg. Nekünk, fiataloknak
nagyon jó kikapcsolódási lehetőség a mozizás, ezért is fontos,
hogy itt, helyben van mozi,
nem kell elutazni, és a jegyárak
is kedvezőbbek, mint máshol.

Németh
Andrea

Jóna
Jázmin

Ódor
Balázs

Elég gyakran járok moziba,
főleg, mióta itt van helyben.
Örülök, hogy most már a nagyvárosokban zajló vetítésekkel
egy időben kerül itt is közönség elé egy-egy új sikerfilm, és
nem arra, mire már esetleg le
is lehetett tölteni az internetről. Az online jegyfoglalás és
a számítógépes jegyeladás is
szimpatikus, hiszen gyorsabb,
kényelmesebb, és modernebb.
Fontos lépés volt a háromdimenziós vetítés bevezetése is,
néhány 3D-s filmet már meg
is néztem itt a moziban, és nagyon tetszett a látványvilága.

Szeretek moziba járni, és ha
itthon vagyok, hétvégenként
igyekszem eljutni a barátaimmal egy-egy sikerfilmre.
Elsősorban a filmdrámák és a
vígjátékok állnak közel hozzám, de a művészfilmeket is
kedvelem. A celli mozi programkínálata változatos, minden
korosztály megtalálhatja az érdeklődési körének megfelelő
filmet. Nagyon jó, hogy egy ekkora kis város ilyen szintű mozit
tud biztosítani, amelyben láthatóak a legújabb filmek, van
3D-s technika, illetve működik a
kényelmes online jegyfoglalás.

Mozimûsor-ajánló 2013. szeptember

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, 9500 Celldömölk, dr. Géfin tér 1., Jegyárak: teljes árú jegy 3D: 1000, normál 800 Ft,
diák- és nyugdíjas jegy 3D: 800, normál 600 Ft. Jegyek a filmklubba: teljes árú jegy: 700 Ft, nyugdíjas-, diákjegy: 500 Ft. Jegyfoglalás: 06 95 779-301, 302. Jegypénztári órák: KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK: 15.00–18.00, PÉNTEK: 15.00–19.00, SZOMBAT: 14.00–19.00.
Internetes jegyfoglalás, bővebb információ: artmozi.celldomolk.hu. Keresse műsorunkat a port.hu mozi- és filmadatbázisában is!

FILM CÍME

KH

VETÍTÉS IDÔPONTJA

EGYÉB TUDNIVALÓK

6

2013. 09. 02., 19.00 és 21.00

Kezeket fel srácok!

6

2013. 09. 03., 17.00 és 21.00

színes, feliratos, francia filmdráma, 90 perc, 2010

Byzantium

16

2013. 09. 03., 19.00

színes, feliratos, amerikai-angol-ír fantasy, 118 perc, 2012

Kezeket fel srácok!

6

2013. 09. 04., 17.00 és 21.00

színes, feliratos, francia filmdráma, 90 perc, 2010

Byzantium

16

2013. 09. 04., 19.00

színes, feliratos, amerikai-angol-ír fantasy, 118 perc, 2012

Love & Lemons – Az igaz szerelem receptje

12

2013. 09. 05., 17.00 és 21.00

színes, feliratos, svéd romantikus vígjáték, 99 perc, 2013

Elysium – Zárt világ

16

2013. 09. 05., 19.00

színes, magyarul beszélő, amerikai sci-fi, 109 perc, 2013

Halbalhé

6

2013. 09. 06., 17.00

színes, magyarul beszélő, maláj-kínai animációs vígjáték, 93 perc, 2011

Elysium – Zárt világ

16

2013. 09. 06., 19.00

színes, magyarul beszélő, amerikai sci-fi, 109 perc, 2013

Love & Lemons – Az igaz szerelem receptje

12

2013. 09. 06., 21.00

színes, feliratos, svéd romantikus vígjáték, 99 perc, 2013

Halbalhé

6

2013. 09. 07., 17.00

színes, magyarul beszélő, maláj-kínai animációs vígjáték, 93 perc, 2011

Elysium – Zárt világ

16

2013. 09. 07., 19.00

színes, magyarul beszélő, amerikai sci-fi, 109 perc, 2013

Love & Lemons – Az igaz szerelem receptje

12

2013. 09. 07., 21.00

színes, feliratos, svéd romantikus vígjáték, 99 perc, 2013

Love & Lemons – Az igaz szerelem receptje

12

2013. 09. 09. 19.00 és 21.00

színes, feliratos, svéd romantikus vígjáték, 99 perc, 2013

Love & Lemons – Az igaz szerelem receptje

12

2013. 09. 10. 17.00 és 21.00

színes, feliratos, svéd romantikus vígjáték, 99 perc, 2013

Családi üzelmek

16

2013. 09. 10., 19.00

színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 108 perc, 2013

Love & Lemons – Az igaz szerelem receptje

12

2013. 09. 11. 17.00 és 21.00

színes, feliratos, svéd romantikus vígjáték, 99 perc, 2013

Családi üzelmek

16

2013. 09. 11., 19.00

színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 108 perc, 2013

Kezeket fel srácok!

Köszönöm, jól vagyok!

színes, feliratos, francia filmdráma, 90 perc, 2010

2013. 09. 12., 17.00 és 21.00

Riddick

16

2013. 09. 12., 19.00

színes, magyarul beszélő, amerikai sci-fi akciófilm, 119 perc, 2013

Halbalhé

6

2013. 09. 13.,17.00

színes, magyarul beszélő, maláj-kínai animációs vígjáték, 93 perc, 2011

Riddick

16

2013. 09. 13., 19.00

színes, magyarul beszélő, amerikai sci-fi akciófilm, 119 perc, 2013

Köszönöm, jól vagyok!

2013. 09. 13., 21.00

Halbalhé

6

2013. 09. 14., 17.00

színes, magyarul beszélő, maláj-kínai animációs vígjáték, 93 perc, 2011

Riddick

16

2013. 09. 14., 19.00

színes, magyarul beszélő, amerikai sci-fi akciófilm, 119 perc, 2013

Köszönöm, jól vagyok!

2013. 09. 14., 21.00
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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IRONMAN: Az út maga a cél - avagy fejben dől el minden
Csaknem negyed évszázada rendezik
meg az extrém távú triatlonosok legrangosabb hazai eseményét, a nagyatádi Ironman versenyt. Esküdt Rolandról
nem most hallunk először, a celldömölki sportoló tavaly először teljesítette
élete első ironmanjét, 10 óra 33 perces
idővel. Roland idén ismét rajtvonalhoz
állt. Óriási kitartással 40 percet sikerült
lefaragnia a tavalyi eredményéből. Korosztályában a 3., abszolútban pedig a
17. helyen végzett.

»Milyen céllal vágtál bele az idei triatlonversenybe?
– Elsődleges célom az volt, hogy a tavalyi
időeredményemen javítsak. Szerencsére ez sikerült, idén 40 perccel jobb időt
értem el. A konkrét célom az volt, hogy
kerékpározásban és úszásban fejlődjek.
Én ugyan úszó voltam, de a nyíltvízi úszás
és a medencés úszás nagyon messze áll
egymástól. Az úszásban 4 percet, a kerékpáros időmön pedig több mint 20 percet
javítottam. A futásom is fejlődött, de az
első két szám volt az, ami meghatározta a
végeredményt.
»Hogyan készültél a versenyre?
– Amikor befejeztem a tavalyi versenyt
– ami mások által is jónak minősített
eredménnyel végződött –, akkor úgy gondoltam, hogy megpróbálok tervszerűen
és tudatosan készülni, nem félig-meddig
ad hoc jelleggel. Kerestem egy edzőt, aki
a triatlonban járatos és nagy tapasztalata
van. Lefektettük a célokat, ami elsősorban
az volt, hogy javuljon az eredményem.
Van egy hosszú távú célom is, szeretnék

Száz százalék drift
Július végén került sor az Országos Drift
Bajnokság Bélkő-hegyi futamára, melyet látványos csaták jellemeztek. A
Celldömölki Speed Drift Team Smidéliusz
Bálinttal a volánnál kiválóan szerepelt.
A csapat először 2011-ben képviseltette magát egy amatőr versenyen. A csapat ezzel a sportággal öt évvel ezelőtt
ismerkedett meg. Elmondásuk szerint
mindig is az autók szerelmesei voltak,
illetve szerettek megbütykölni ezt-azt.
A drift autósport gyökerei Japánba nyúlnak
vissza. Az 1960-as években itt rendezték
meg először az akkoriban divatos illegális hegyi versenyeket. Itt nem az idő és a
sebesség számít, hanem a stílus és a kanyartechnika. Csakúgy, mint minden sportban, itt is vannak kritériumai a látványnak.
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kijutni az IRONMAN világbajnokságra. Ide
azonban csak lépcsőnként haladva lehet
eljutni. Ahogy az IRONMAN filozófiája is
tartja, tudatos és hosszú felkészülés útján
lehet eredményeket elérni, nincs rövid út.
Ebben az évben 40 percet léptem előre, ha
a következő évben megint sikerül ennyit,
akkor nagyon boldog leszek.
»Milyen volt a felkészülés időszaka?
– Szeptemberben kezdtem el az edzést, a
hosszúra nyúlt tél eléggé megnehezítette
a felkészülést. Vagy teremben edzettem,
vagy csak a futással és az úszással tudtam
foglalkozni, a kinti kerékpározásra kevesebb idő jutott. Szerencsére, ennek ellenére mégis jó időt kerékpároztam, stabilan az
élbolyban fejeztem be a versenynek ezt a
szakaszát.
»Milyen volt maga a verseny?
– Az idei évben minden idők legnagyobb
mezőnye állt rajthoz, több mint 550 egyéni versenyző vágott neki a küzdelemnek.
Az időjárás hű volt a sportesemény nevéhez, extrém hőségben, 40 fokban kellett
helytállnunk.
»Milyen szakaszokból állt a verseny? Mikor
voltál mélyponton?
– Egy bányatóban 3,8 km úszással kezdtünk. Ez volt a verseny legjobb része, 26
fokos kristálytiszta vízben úsztunk. Majd
180 km kerékpározás következett, végül
42 km maratonfutással zártuk a távot. A
futás 30. kilométerénél volt a legnehezebb, addig, azt mondom, egész jól ment.
Tudni kell, hogy egy ilyen versenyen az
amatőr és a profi sportoló is 10000 kilokalóriát használ el, négyszer annyit, mint egy
átlagember naponta. Ezt a mennyiséget
A drift sportág feltétele a hátsókerék-meghajtás. A legtöbb autó gyári állapota természetesen nem elegendő ahhoz, hogy
komoly eredményeket lehessen elérni
vele, ezért nem elhanyagolható a motortuningolás. A sportág jelenleg Magyarországon középkategóriát képvisel, de évről évre
egyre nagyobb népszerűségnek örvend
mind a nézettséget, mind a versenyzőket
tekintve. A Speed Drift Team egy abszolút vas megyei versenycsapat, van köztük
celldömölki, ostffyasszonyfai, sárvári illetve kőszegi csapattag is. Az Országos Drift
Bajnokságban Smidéliusz Bálint jelenleg
a 6. helyen áll, aki már jól összeszokott a
versenyautójával. A modell egy teljesen
egyedi, driftre átalakított BMW E30-as.
A négy literes, V8-as kompresszoros motor
körülbelül négyszáz lóerő leadására képes. Az autó átalakítását Celldömölkön a
Q. T. costums műhelyében hajtották végre.
A csapat az utolsó mérkőzésen nem tudott

képtelenség pótolni, olyan mintha az ember meginna 20 liter tejet, ami lehetetlen.
Ennek a versenynek az alfája és omegája a
frissítés, az, hogy mit pótolunk vissza. Nekem az utolsó három kör annyira már nem
sikerült, itt csúsztam vissza a dobogón a
harmadik helyre.
»Milyen tervek vannak kilátásban?
– A verseny utáni második hétben ismét
edzésbe álltam, már készülök a következő
megmérettetésekre. Augusztus végén a
Balatonon, szeptemberben Horvátországban szállok versenybe, év végén pedig
Olaszországban futok egy maraton távot.
A hosszú távú célom az, hogy 2014-ben
részt vehessek az IRONMAN világbajnokságon.
»VAJDA ZSUZSA
részt venni, így a tavalyi évet a versenyzők a 18. helyen fejezték be, ahogy ezt az
autón lévő rajtszámuk is mutatja. A Bélkői
futamon nem várt eredmény született, de
a folyamatos fejlesztések és fáradozások
meghozták a sikeres eredményt. A verseny utolsó párbaján szoros csata alakult,
de a bírák akkor Bálintot jobbnak látták,
így a vasi alakulatot nyilvánították ki győztesnek.
»KARVALICS ROXÁNA

A CSAPAT TAGJAI: FÁRÓ LÁSZLÓ, KUTHI LÁSZLÓ, SCHWEIGER LÁSZLÓ,
SMIDÉLIUSZ BÁLINT ÉS TÖREKI BÁLINT.
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Biztató szezonkezdés a megyeiben
Celldömölk – Vasvár 3-1 (1-0)
Celldömölk, 250 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 1. forduló 2013. augusztus 17.
Vezette: Kovács Balázs (Horváth Patrik,
Polgár Balázs).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Györkös,
Bodor, Virág (Lendvai 58. p.) – Szuh –
Enyingi Marcell (Gaál 46. p.), Németh
(Enyingi Márk 80. p.), Manganelli – Győri
(Megyesi 80. p.), Boda (Mógor 58. p.).
Edző: Hegyi László.
Vasvár: Smolczer – Robán, Bíró, Varga
(Tóth 88. p.), Molnár – Kőműves (Unger
79. p.), Toldi, Osvald, Tausz (Kaposi 23.
p.) – Döbör, Birkás. Edző: Konrád Péter.
Góllövők: Győri Gergely (28. p.), Gaál
Gyula (74. p.) és Mógor Krisztián (77. p.),
illetve Toldi Dávid (88. p.).
Előmérkőzés: CVSE U21 – Vasvár U21 2-0
(1-0). G.: Baráth Máté, Horváth Márk.
Szentgyörgyi József csapata magabiztos
győzelemmel kezdte a bajnokságot.
Sárvár – Celldömölk 3-2 (1-1)
Sárvár, 300 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 2. forduló 2013. augusztus 24.
Vezette: Takács Ryan Lee (Mészáros Péter, Márton Péter).
Sárvár: Osvald Márió – Csákvári, Varga,
Ambrus, Fülöp – Szabó (Csernák 61. p.),
Táncsics (Nagy 67. p.), Máthé, Kocsis –
Osvald Márió, Sinka (Velencei 84. p.).
Edző: Németh József.
Celldömölk: Heiner – Vajda, Györkös,
Bodor, Lendvai (Megyesi 80. p.) – Szuh,
Enyingi Márk (Ambrus R. 82. p.) – Enyingi
Marcell (Boda 67. p.), Németh, Manganelli – Győri. Edző: Hegyi László.
Góllövők: Osvald Márió 2 (7. és 82. p.),
Máthé András (50. p.), illetve Manganelli
Zsolt (14. p.), Boda Péter (70. p.).
Előmérkőzés: Sárvár U21 – CVSE U21
4-1 (2-0) G.: Lőrincz Gábor. A sárváriak
az elmúlt idényben a megyeinél jóval
erősebb U-19 II. osztály ÉNY-i csoport 9.
helyén végeztek.
Jó szellemű lendülettel vetette bele magát
az új idénybe a celldömölki labdarúgócsaI M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

pat, ami mindenképpen biztató, mivel az
utóbbi évek várhatóan legszínvonalasabb
megyei bajnoksága előtt állunk. Maga a
felkészülés is jónak mondható, az elvégzett munka mellett az eredmények is tulajdonképpen jöttek. Győzelem Kapuváron,
izgalmas mérkőzés a Négy Városok Tornáján a Lenti ellen (döntetlen, majd büntetőkkel 8-9), így a harmadik helyért biztos
győzelem a Barcs ellen, majd a Magyar
Kupa első körében a Sótony elleni hétgólos győzelem. Végül is az elmúlt idényben
négy csapat búcsúzott az első osztálytól
(Nádasd, Vasszécseny, Rum, Tanakajd) és
ennek megfelelően négy csapat érkezett
(Répcelak, Sárvár, Kemenesalja, Magyarszecsőd). A bajnoki cím birtokosa a Kőszeg
nem lépett feljebb, így jól látható, hogy
a mezőny minősége, sűrűsége jóval nagyobb, mint akár két éve, amikor az NB
III-ból érkezve a bajnoki címig jutott a csapat, vagy az elmúlt szezonban, amikor a
középmezőny olyan sűrű volt, hogy az ötödik helyezett és a legjobb kieső között öt
pont volt csak a különbség a végelszámoláskor. Mi lesz akkor itt idén? - tehetjük fel
a kérdést. A válasz: egyetlen pontot sem
lehet elajándékozni, mindent be kell gyűjteni, amit csak lehet, ha kell, négykézláb
csúszva-mászva a pályán. Ami örvendetes,
hogy a csapat csapatként működve így is
állt hozzá az első két meccshez. A Vasvár
elleni bemutatkozó hazai találkozó fontosságát nem kell hangsúlyozni és ahhoz képest, hogy a vendégek az elmúlt idényben
csak egy ponttal szereztek kevesebbet,
mint mi, olyan taktikai és erőnléti különbség volt a két csapat között most, hogy
azt nem is tükrözi vissza hűen a végeredmény. Az idei gólgyártást Győri Gergely
kezdte meg, aki egy rövid felszabadítást
lőtt vissza a 16-os környékéről a hálóba,
majd, már a szünetet követően egy kemény Németh József-lövést a vendégportás csak középre tudott kiütni, amire Gaál
Gyula csapott le és emelt a hálóba. A kegyelemdöfést Mógor Krisztián adta meg,
aki Győri jó passzával lépett ki és biztosan
értékesítette helyzetét. A következő fordulóra az örök vetélytárs Sárvár otthonában
került sor. Az elmúlt két idényt különböző

bajnokságokban játszottuk, de ez mit sem
vont le a rangadó jellegből. A Sárvár – céljuk a bajnokság megnyerése – vitatható
vereséggel rajtolt Répcelakon úgy, hogy
a három pont megszerzése létkérdés volt
számukra. A Cell felvette a kesztyűt, így
a megyei szintnél sokkal jobb minőségű
összecsapást láthattak a nézők. Gyors és
kemény volt a játék, ahol egy-egy hibát
könyörtelenül kihasználtak a csapatok. Sajnos ez eggyel többször sikerült a vendéglátóknak, így bár a pontosztozkodás talán
igazságosabb lett volna, ezúttal nem jött
össze a pontszerzés, de a vesztés emelt
fővel történt. Rögtön a meccs elején egy
középen eladott labdából lefordult a Sárvár és megszerezte a vezetést. Nem sokkal
később, némiképp váratlanul egyenlített
a Cell, amikor Manganelli Zsolt lövése a
meglepett hazai kapus feje felett hullott
a hálóba. A második félidő eleje is hazai
góllal indult, egy röviden kifejelt labdát
vágtak Heiner Péter kapujába. Nagy erőket
mozgósított a Cell az újabb egyenlítésért,
Németh József lövését a hazai kapus még
kiütötte, de a néhány perce beállt Boda Péter mindenkit megelőzve egyenlített. Érett
a döntetlen, de elég volt a védelem egy
pillanatnyi kihagyása és a fiatal Osvald Márió szép egyéni teljesítménnyel – a védelmünk asszisztálása mellett – megszerezte
a végül is a Sárvár győzelmét jelentő újabb
gólját. A vereség ellenére dicséret illeti a
csapatot, mert küzdeni tudása jeles volt,
taktikailag fegyelmezetten játszva nem
engedte, hogy a sárváriak kihasználják
nagyobb gyorsaságukat, a még NB III-as
lendületüket. A következő hazai találkozóra augusztus 31-én 17.00-kor kerül sor a
Haladás fiataljai ellen, majd egy héttel később Bükön szerepel a csapat villanyfényes
mérkőzésen, a csapatok startját szemlélve
fegyelmezett játékkal nem lehetetlen a
»DOTTO
hat pont begyűjtése.

Értesítés
A TV-CELL a CVSE labdarúgó csapatának valamennyi hazai és idegenbeli
mérkőzését közvetíti, a vetítések időpontjairól a televízió információs csíkján tájékozódhatnak az érdeklődők.

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÔS KIADÓ: Lengyel
László • FELELÔS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Dummel Ottó, Farkas Gábor,
Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária, Vajda Zsuzsa, Horváth Lajos (örökös
tag) • HIRDETÉSSZERVEZÔ: Nagy Antal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Telefon: 06 70/4505749. Email: ujkemenesalja@celldomolk.hu • NYOMDA: Logomotív Kreatív Mûhely
Kft. Szombathely • ISSN 0685 1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÔFIZETÉS VIDÉKRE: egy évre
1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll
módunkban elfogadni.
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Dénes Lajos Szilveszter (1924–2013)
Celldömölk és Kemenesalja közismert és szeretett
pedagógusától,
sok-sok tanítványa
Szilvi bácsijától búcsúzunk. Közéleti
ember, művésztanár, közművelődési szakember és
szakfelügyelő volt. De mindenek előtt
nyitottságot, közvetlenséget, szeretetet sugárzó egyénisége marad meg
bennünk, tanítványaiban s mindazokban, akik ismerték. Elévülhetetlen
pedagógusi, képzőművészeti és zenei
alkotó tevékenysége mellett szeretetet
sugárzó édesapa, nagyapa, dédipapa
tudott lenni. Szilvi bácsi Celldömölkön
született, alapiskoláit is itt végezte,
majd a szombathelyi Premontrei Gimnáziumban érettségizett, ahol Radnai
Rezső rajztanár kedvenc tanítványa
volt. 1939-től a pápai Református Kollégium Felsőkereskedelmi Iskolájában
folytatta tanulmányait. Ebben az iskolában kiemelkedő színvonalú volt
a művészeti oktatás. A. Tóth Sándor
festőművész volt a rajztanára, egyben
mestere. Itt szövődött jó barátsága
Móritz Sándor festőművésszel és Nagy
László költővel. Tanulmányai befejezése után 1943-ban a háború miatt
munkát kellett vállalnia. A celldömölki és a herényi malomban dolgozott,
majd pénzügyminisztériumi engedélylyel kinevezték Enyingen állampénztári tisztviselőnek 1944-ben. 1946-tól
került vissza Celldömölkre, ahol az
adócsoportnál pénzügyi előadóként

dolgozott. 1947-ben kötött házasságot.
Két gyermeket nevelt fel feleségével,
Lacit és Ágit. 1960-ban jött el számára
a lehetőség, hogy megvalósítsa dédelgetett álmát, hogy pedagógus legyen
és a képzőművészet, a rajz, a festészet töltse ki életét. Felvételt nyert a
szombathelyi Tanítóképző Intézetbe,
majd a pécsi Tanárképző Főiskolára,
ahol 1965-ben kapta meg rajztanári
diplomáját. Rövid ideig volt művelődési otthon vezető, majd ezt követően
kinevezték az Eötvös Loránd Általános
Iskola tanárának, egyben megyei rajz
szakfelügyelőnek. A celldömölki munkaközösségi majd állami zeneiskolában hegedűt tanított, a művelődési
központban 36 éven át rajzszakkört
vezetett. Több éven át tanított rajzot
az ipari iskolában és a Berzsenyi Dániel
Gimnáziumban is. Szakfelügyelőként
szervezte és vezette több alkalommal
az alkotó táborokat, művésztelepeket.
Megadatott számára, hogy tehetségének megfelelően a festészetnek és a
zenének éljen. Számos kiállítást szervezett közösen Kemenesalja és Celldömölk művész-tanáraival. Alkotásait
nemcsak szűkebb pátriájában, de az
ország több városában és külföldön is
megismerhették. Már a 70-es évek közepén a grazi Magyar Napok keretében
a Kemenesaljai Alkotókör közös kiállításán szerepelt Ausztriában. Közös és
egyéni kiállításai (Pécs, Székesfehérvár, Zirc, Szombathely, Pápa, Csepel)
egész sora gyarapította Celldömölk és
Kemenesalja hírnevét az országban.
Szilvi bácsi Istentől kapott tehetsége
párosult egy mély humanizmust tükrö-

Felhívás
Magyarországon ma 750 ezer regisztrált cukorbeteg él, és ugyanennyien nem
tudnak arról, hogy cukorbetegek. A 2-es típusú cukorbetegség egészséges életmóddal megelőzhető, a szövődmények részben korai felismeréssel elkerülhetők. Közösségünk célja, hogy ráirányítsa a figyelmet arra, hogy mindenki tegyen
azért, hogy családja, barátai megelőzzék a bajt, vagy ha érintettek, mielőbb
orvoshoz kerüljenek.
Éljünk egészségesen, előzzük meg a diabéteszt!
Mert: egyszer élünk, a cukorbetegség figyelmet követel. Ismerd meg klubunkat!
Lehetőséged van minden hónap 3. szerdáján du. 2 órai kezdéssel részt venni a
foglalkozásokon.
Helyszín: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár.
Színes program vár a foglalkozásokon, ahol lehetőség van a vércukormérésre is.
Kemenesaljai Szív-, Érrendszeri- és
Cukorbetegekért Alapítvány vezetősége
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ző emberszeretettel, közvetlenséggel,
jósággal. Így fordult tanítványaihoz,
barátaihoz, egész környezetéhez. Kedves és jellegzetes humorát kisugározta
nehéz helyzetekben is azokra, akik élvezhették barátságát, szeretetét. Ha az
ember örömét leli abban, amit csinál,
akkor a munka hivatássá válik számára. Szilvi bácsi számára a pedagógusi munka, az alkotás elhivatottságot
jelentett. Mindemellett gondoskodó
szeretettel fordult családjához, feleségéhez, unokáihoz és dédunokáihoz.
Hosszú életében Isten megengedte
számára, hogy részt vegyen unokái nevelésében is. Tiszta tükröt tudott tartani gyermekei és unokái elé, s a tiszta
tükörben a gyermekszemek visszatükrözték az ő atyai szeretetét. Odaadással ápolta és gondozta idős édesanyját,
majd türelemmel és szeretettel beteg
feleségét is, amíg tehette.
Temetésén elbúcsúzott tőle Celldömölk, a város vezetése, pedagógus
munkatársai, tanítványai és barátai. A
család gyászában osztozva búcsúzom
Tőled, Szilvi bácsi a költő örökbecsű
soraival: „Ki szeretett, s szeretve volt,
/ Megőrzi létét egy mosolygás, / Mint
csillagot az égbolt.” Pihenj békében,
Isten Veled!
»MOLNÁR GÁBOR

Köszönetnyilvánítás
A Vas Megyei Mozgássérültek Egyesülete Celldömölki Helyi Csoportjának vezetősége és tagtársaim
nevében köszönetemet és hálámat
fejezem ki amiatt, hogy a 2013.
június 26-án megtartott képviselő-testületi ülésen határozat született arról, miszerint a Vulkánpark
meglátogatására érvényes igazolvány felmutatása mellett csak 600
forintot kell fizetnie fogyatékkal élő
tagtársaimnak.
Köszönjük!
Holpert Jenőné
csoport titkár

LCD, LED SMART 3D TV AKCIóS ÁRON
NAGY VÁLASZTÉKBAN! (A készlet erejéig!)
Számítógéphez kamera és hangszóró!
Polaroid energiatakarékos izzók 3 év garanciával!
Mosogatógépek 65.000 Ft-tól
Mosógépek 55.000 Ft-tól
Kombi hűtők 40.000 Ft-tól
Fagyasztók 40.000 Ft-tól
Italhűtők – borhűtők 40.000 Ft-tól
Porszívók, porzsák nélkül 4.000 Ft-tól

Celldömölk, Sági u. 41. (Tesco mellett)
NYITVA: hétfô-péntek: 8:00–12:00, 13:00–17:00
szombat: 8:00–12:00
Tel: 06 70/410–9337 www.elektrodiszkont.bolt.hu

MEGHÍVÓ
A Kemenesszentmártoni Közösségért Falufejlesztő Nonproﬁt Kft. tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a 2013.
szeptember 07–08-án megtartásra kerülő „Kemenesi Hagyományőrző Napok”című térségi rendezvény programjaira.
Helyszín: kultúrház udvar.
Szeptember 7. szombat
08.00 Reggeli zenés ébresztő (Halmosi Duó)
08.30 Ünnepélyes megnyitó
08.40 Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör Hagyományőrző
Egyesület
09.10 Tücsök Bábszínház
10.10 Merseváti Piroska amatőr művészeti csoport
10.30 Kemenesaljai Néptánccsoport
11.00 Energy Dance akrobatikus tánc
13.00 Rába Kórus előadása
14.00 Shamila – orientális hastánc
15.00 Kemenessömjéni Asszonykórus
16.00 Ostffyasszonyfai Citerazenekar és Népdalkör
17.00 Nosztalgiazene a Koktél Duóval
18.00 Népzene – Regös Együttes
19.00 Flame
20.30 Ungaresca Táncegyüttes
21.30 Atakám rockegyüttes
23.30 Falunapi bál a Halmosi Duóval

16.00 Tájjellegű estebéd
Egész napos programok: Kézműves kirakodó vásár és mesterségek
bemutatója (csuhékészítő, fafaragó, fazekas, mézeskalácsos, kosárfonó, kézműves foglalkozások gyerekeknek, lángos, fagyis, büfé)
Szeptember 8. vasárnap
14.00 Gobelin és fafaragó kiállítás megnyitó
14.30 Íjász egyesület bemutatója
16.30 Tűzoltó bemutató
17.00 Kispályás foci (várjuk csapatok jelentkezését a következő
telefon számon: 06/70-332 0146 valamint a kemeness@
freemail.hu e-mail címen). Jelentkezési határidő 2013.
szeptember 5.
17.30 Póni lovaglás, helyi termékek fóruma és kóstolója, mandalafestés.

