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ÉRTESÍTÉS
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.

uka_13_09_27.indd 2

2013.09.23. 21:58:46

Új Kemenesalja » 2013. 09. 27.

»K Ö Z É L E T

Befejezéshez közelednek a munkálatok a Vulkán fürdőn
2011-ben A JUFA UNGARN Kft.
240.264.286 Ft támogatást nyert a
„JUFA ifjúsági- és családi szálláshely
fejlesztése a celldömölki Vulkán fürdő területén” projektre, 95.884.228
Ft támogatást a „JUFA kemping fejlesztése a celldömölki Vulkán fürdő
területén” pályázati programra és
221.629.929 Ft összegű támogatást
fürdőfejlesztésre „A celldömölki
Vulkán fürdő családcentrikus fejlesztése” c. projekt keretében. A beruházások az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával
valósulnak
meg. A munkálatok előrehaladott
állapotban vannak annál is inkább,
mert a szállodát és kempinget idén
év végére, a fürdőfejlesztési munkálatokat pedig a 2014-es év elejére
tervezik befejezni.
A további tervekkel kapcsolatban
Rudolf Wiednert, a JUFA Ungarn Kft.
ügyvezetőjét kérdeztük:
– A kemping és a szálloda építéséhez kiválasztottuk a kivitelezőt, javában folynak a munkálatok: a kemping nagyjából
elkészült, apróbb javításokat azonban
még el kell végezni, most épülnek a
szociális helyiségek. Elkészült továbbá
két kiszolgáló stand is.
»A kemping befogadóképessége változott az eredeti tervekhez képest?
– Az eredeti tervekhez képest jóval nagyobb lett a befogadóképessége, hiszen
nemcsak lakókocsik számára építettünk
állóhelyet, hanem kb. 70 db sátorhelyet
is kialakítottunk, illetve öt db jurtát is

legyártattunk, amelyet bérbe adunk.
A kempinghez kapcsolódóan a fürdő területén kialakítunk egy kézilabda-, egy
kosárlabda-, egy foci-, illetve egy teniszpályát, valamint játszótér is kialakításra
kerül.
»Hol tart a szálloda építése?
– A szállodaépítéssel is itt tartunk, az
idei év végéig el kell készülnie, hiszen
az első foglalásokat december 26-ára jegyeztük. A szálloda épülete mellett egy
minigolf-pályát tervezünk kialakítani.
A fürdővel szemben épül a nagyméretű
műfüves, világítással is rendelkező futballpálya, mely várhatóan október végére, november elejére elkészül. Annál
is inkább örülünk ennek a lehetőségnek, mert a családok mellett a másik
célcsoportunk a sportolók. A gazdag
pályakínálattal lehetővé válik, hogy
edzőtáborokat tartsanak itt Ausztriából,

Németországból egyaránt, hiszen az
említetteken felül teljes rehabilitációt
tudunk nyújtani a csapatok számára.
»A fürdő fejlesztését illetően is várható
előrelépés a közeljövőben…
– Kiírtuk a kivitelezők számára a pályázatot, egy-két héten belül várjuk az
ajánlatok beérkezését, és október elején szeretnénk megkezdeni a munkálatokat.
»A fejlesztést illetően elég komoly változások történtek…
– Igen, sok mindent átterveztünk: ahol
a gyermekrészleg lesz, a tanmedence
mellett, épül csúszda, pancsoló, ezt a
részt még inkább gyerekbaráttá terveztettük át. Ez volt talán a legnagyobb
módosítás. A termálvizes medencét is
át kellett terveztetni: egyrészt a jelenlegi mellé építünk még egy termálvizes
medencét, másrészt azt szeretnénk, ha
több fényt kapna, ezért fényáteresztő
kupolatetőt építünk fölé. Szóba került
továbbá, hogy faapríték-erőművel fogjuk a létesítményt fűteni, de a választás
a végén mégis a gázfűtésre esett. A két
különböző fűtés megtervezése is időbe
tellett.
»Az őszi időszakban egy rövidebb időre
tervezik, hogy – átmenetileg, a munkálatok idejére – bezárják a fürdőt.
– A jelenlegi épület nagy hiányossága,
hogy csúszik a járólap: szeretnénk biztonságosabbá tenni, ezért ezt mindenhol kicseréljük. Ez indokolja várhatóan
november közepétől a bezárást. Nagyon szeretnénk minél előbb befejezni
a fürdőfejlesztést is, hiszen a szálloda a
fürdő nélkül nem fog működni. A tervek
szerint február végére szeretnénk befejezni a munkálatokat, hogy a következő
idényben már teljes kapacitással üzemelhessünk.
»LA
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Újra teljes pompájában ragyoghat a Zsolnay-díszkút
A 2013. szeptember 11-én tartott képviselő-testületi ülésen a döntéshozók elé
került a katolikus kegytemplom mellett
található Zsolnay-kút kérdése is. A nem
túl frekventált helyen található díszkút
ugyanis idén augusztusban mintegy 300
ezer forintra becsült rongálást szenvedett ismeretlen tettesek által, akik után
a rendőrség jelenleg is nyomoz. Korábban is érte már károsodás a műalkotást,
éppen ezért merült fel a kérdés az ülésen: mivel a teljes rendbetételhez szét
kell szedni darabjaira, és ha ez bekövetkezik, maradjon a jelenlegi helyén,
esetleg egy jobb, frekventáltabb helyre
kerüljön?

a város címerével, mely a kútásó legendáját
örökíti meg. Annak idején a Vasiterv tervei
alapján helyezték jelenlegi helyére, különösebb indoka nem volt, hiszen az eredeti –
a városalapítás legendájához fűződő – kút
nem ott helyezkedett el.
»Funkcióját tekintve már régóta nem működik…
– Valóban, a kútnak a funkciója szerint csobogása is volt, de még az első években
tönkrement. Az idők folyamán azonban
elég sok károsodás érte: az eozin gombokat
eltulajdonították, néhány éve az egyik csészét megrongálták, idén augusztusban még
két csészét tönkretettek. A rongálások miatt
kérték tőlünk az értékét. Mi a Zsolnay-manufaktúrával felvettük a kapcsolatot, és
kiderült, megvannak az eredeti tervek, a hiányzó darabokat akár le is tudnák gyártani.
Ez indította el azt a kérdést, amely a képviselő-testület elé is került, hogy fel legyen-e
újítva a kút, ha igen, csak a mostani rongálást tegyük-e helyre, vagy a korábbi rongálásokat is, illetve ha már teljesen darabjaira
kell szedni, a vízrendszerét is állítsuk-e helyre, hogy visszanyerje eredeti funkcióját.

A kérdést tovább görgetve merült fel az
ötlet, hogy a jelenlegi helyén, esetleg egy
frekventáltabb helyen kerüljön-e helyreállításra. Ezzel kapcsolatosan várjuk a lakosság
véleményét írásban a Közös Önkormányzati
Hivatal címére (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.), illetve e-mailben a celldomolk@
celldomolk.hu e-mailcímen 2013. október
20-ig.
Kérjük a városlakókat, hogy a díszkút helyének meghatározását illetően adjanak hangot véleményüknek, hogy minél előbb újra
teljes pompájában díszítse városunkat ez a
páratlan műalkotás!
»LA

Fergeteges siker Olaszországban

nyessel készült a jeles eseményre, valamint
a helyi, Diego Minisini által vezetett Lis Primulis fellépése. A rendezvény népes, mintegy 200 fős közönség előtt zajlott, és nagy
sikert aratott. Olyannyira, hogy másnap,
amikor a vendégeskedő néptánccsoport
egyik tagja szokásos kora reggeli futását
végezte, egyik kedves városlakó felismerve
az ügyes magyar táncost, meghívta kávéra.
Másnapra a vendéglátók egy 25 km-es kerékpártúrát szerveztek, melyen összesen
mintegy 80 fő vett részt, gyerekek, felnőttek vegyesen. A közepesen nehéz túrát becsületesen végigkerekezték a nem éppen a
dimbes-dombos tájakhoz szokott vendégek
is, ami nagy tetszést és elismerést váltott ki
a vendéglátókból. A fáradságért azonban a
táj szépsége és a jó hangulat kárpótolt vendéget, vendéglátót egyaránt. A kerékpártúra után egy, a helyi hagyományokat ápoló
vendéglőben látták vendégül a delegációt,
ahol olyan ételkülönlegességek kerültek
asztalra, mint a darált nyúlhúsból készült
lasagna vagy a cukkinis rizs. Este ismét fellépés várt a Kemenesalja Néptánccsoportra,
akik fáradhatatlanul helyt álltak, a lakosok
pedig már ismerősként, nagy tapssal üdvözölték őket. A fárasztó nap után a pizza hazájában mivel mással, mint természetesen
pizzával zárták a napot a vendégek.
A hétfői indulás először a tengerre, Gradoba
vezetett, majd egy kis fürdőzés után haza.
Ez a hétvége felejthetetlen élményt jelen»LA
tett mindenki számára.

– A mázas pirogránitból készült díszkutat
Fürtös György tervezte, és 1983 óta díszíti
a kegytemplom melletti területet – foglalja
össze a legfontosabb tudnivalókat Dummel
Ottó, a műszaki osztály vezetője. – Maga a
műalkotás a város történetét hivatott bemutatni: az öt csavart oszlop a városrészek
egységét jelképezi. A középen elhelyezkedő oszlop tetején látható a városalapító kő

Szeptember elején Celldömölk Város
képviseletében vett részt egy olaszországi kiküldetésen Söptei Józsefné alpolgármester-asszony, Pálné Horváth
Mária, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatónője, valamint
a Kemenesalja Néptánccsoport. Egyik
testvérvárosunk, Pagnacco vendégszereplésre hívta ugyanis egyik jeles
rendezvényére a művelődési központ
berkein belül működő néptánccsoportot.
Pagnacco község Olaszország északi részén,
Friuli–Venezia Giulia régiójában, Udine megyében található. Helyiek elmondták, hogy
időjárásuk olyannyira kedvező, hogy a csikorgós télből nekik mindössze átlag egy
hét jut évente, hiszen még novemberben is
szinte nyári ruhát viselnek.

Húsz évvel ezelőtt Celldömölk ezzel az
észak-olasz, mintegy 6000 lelket számláló
kisvárossal kötött testvérvárosi szerződést.
A kapcsolat tehát nem mai keletű, s mint
ilyen, hol jobban, hol kevésbé működött
az évek folyamán. Az idők során azonban
leginkább a kulturális kapcsolatokat sikerült
kiépíteni. Pagnacco Önkormányzata idén
szeptember 7–8-án szervezte meg ViviPagnacco 2013 című rendezvényét, melyre
városunkat is meghívták. Így került sor a
látogatásra és a vendégszereplésre. A pagnaccoi polgármesteri hivatal épületében
került sor az ünnepélyes aktusra, melyen
Gianni Ciani pagnaccoi polgármester köszöntötte városunk delegációját, és megemlékezett a húsz évvel korábban történt
testvérvárosi szerződéskötésre, melynek
mintegy emléket állítva egy, a két város
címerét ábrázoló porcelán tálat adott át
Söptei Józsefné alpolgármester-asszonynak
és Pálné Horváth Máriának, mint a Celldömölk Várost képviselő delegáció tagjainak.
Ők – készülve a nemes eseményre – szintén a két város címerét ábrázoló sághegyi
borral és helyi kiadványokkal kedveskedtek
vendéglátóiknak.
A hivatalos köszöntések után vette kezdetét
a Pál András vezette Kemenesalja Néptánccsoport szereplése, mely jobbágytelki, vasi,
dél-alföldi táncokkal és kalotaszegi legé-

4

uka_13_09_27.indd 4

2013.09.23. 21:58:52

Új Kemenesalja » 2013. 09. 27.

»K Ö Z É L E T

A Trianoni kereszt: az összetartozás jelképe
Celldömölk Város Önkormányzata,
a Kemenesaljai Művelődési Központ
és Könyvtár, a Kemenesaljai Trianon
Társaság, az Alsósági Életfa Egyesület
és a Ság hegyért Alapítvány a hagyományoknak megfelelően idén is szervezett megemlékezést a Ság-hegyi
Trianoni emlékkereszt felállításának
évfordulóján.

veszteséget, mi, magyarok, határokon
kívül és belül, együtt őrizzük meg mindazokat az értékeket, amelyek a miéink.
Tartsuk emlékezetünkben történelmünket, és ismerjük meg a jelenben az országhatárainkon túl élő magyarokat”
– hangsúlyozta a városvezető, és örömét
fejezte ki, hogy Celldömölk eddig meglevő négy testvérvárosa után az ukrán
Munkács városával is létrejött a szerződés, így két magyarlakta település került ismét közelebb egymáshoz.
Bartha István Wass Albert: Mikor a bujdosó Istennel beszél című versét szavalta
el, majd a rendezvény állandó résztvevőjeként jelen lévő Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör Hagyományőrző
Egyesület előadásában hangzott el egy,
a Felvidékről szóló dal, valamint egy Erdélyi induló.
Az ünnepi megemlékezés szónoka
Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai
Művelődési Központ és Könyvtár igazgatónője volt, aki elsőként gróf Apponyi
Albert 1920 januárjában kelt szónoklatából idézett, amely bebizonyította, hogy Magyarország számára miért
igazságtalan és elfogadhatatlan az I.
világháborút lezárni akaró diktátum.
„A magyar kormány és Apponyi Albert is úgy nyilatkozott, hogy csakis a
későbbi revízió reményei alapján került sor a békeszerződés aláírására.
Ez önmagában semmiképpen nem lehet indok. Annál inkább a magyarságot
körülvevő kényszerítő körülmények,

katonai nyomás indokolták a feltételek elfogadását, amelyben a magyar
államiságot semmibe vették, Magyarországot részekre szakították. A kikényszerített diktátum az ország területének
72%-át, lakosainak 64%-át vette el. A
magyar nemzet szétdarabolásával megtört a gazdasági egység, és a veszteségek nemcsak területi, emberi, gazdasági
szempontból voltak elviselhetetlenek,
hanem kulturális téren is pótolhatatlan
veszteségeket szenvedtünk… Juhász
Gyula írta Trianonról: »Nem kell róla
beszélni sohasem, de mindig, mindig
gondoljunk reá.« A Ság hegyen 1934ben felállított Trianoni kereszt hirdeti és
jelképezi a helyi összetartás és összetartozás erejét, a közösségek összefogását
a nemzet megmaradásáért” – emelte ki
a szónok.
A program Vitéz Juhász Antal szavalatával folytatódott, aki Sajó Sándor: Hit
című versét osztotta meg a résztvevőkkel, majd a jelen levő pártok, intézmények, civil szervezetek képviselői
helyezték el az emlékezés koszorúit
az emlékműnél. A magasiak Trianon
gyászos, fájdalmas emlékeit felidéző
dalait követően Rozmán Kristóf előadásában Dsida Jenő: Psalmus Hungaricusából hangzott el részlet, majd az
emlékező rendezvény végén Heim
Géza, a Kemenesaljai Trianon Társaság
elnöke mondott zárszót, aki Pecznyík
Pál: Emlékeztet a kereszt című versét is
tolmácsolta a jelenlevőknek. »REINER A.

Még a tél beállta előtt használhatóvá válhat a kerékpárút

a legkedvezőbb árajánlatot adó győri
székhelyű Hun-Road Mova Kft.
»Mikor kezdődnek a munkálatok, és mikorra válik használhatóvá újra a kerékpárút?
– A tervek szerint október első napjaiban
tudjuk a szerződést megkötni, a tél beállta előtt, november végére pedig elkészülhet az új út.
»LA

Az egybegyűlteket elsőként Fehér László polgármester köszöntötte, aki beszédében kiemelte, hogy a keresztet
Kemenesalja népe állította, emlékezve
arra a fájdalomra, amely Magyarország
megcsonkításával járt. „Ha már helyrehozni nem is lehet a Trianon okozta fájó

Az elmúlt télen, a havazások következtében használhatatlanná vált a
Celldömölköt Alsósággal összekötő
kerékpárút. A város önkormányzata lépéseket tett arra vonatkozólag,
hogy az utat állami vis maior keretből tegyék újra használhatóvá. A közeljövőben kezdődő munkálatokról
kérdeztük Dummel Ottót, a műszaki
osztály vezetőjét.
– Az út használhatatlanná válása után,
még a tavasszal felvettük a kapcsolatot
a Vas Megyei Kormányhivatallal, hiszen
a vis maior támogatási igényléssel kapcsolatos igények náluk futnak össze. Augusztusban kaptuk az értesítést, hogy
pályázatunk 27 millió forintot nyert vis
maior keretből. A támogatás igénylésé-

re már korábban el kellett készíttetnünk
egy helyreállítási tervet. A talajmechanikai elemzések alapján látszik, hogy van
egy agyagos csúszó pad, amely mozog
a tó felé, és a partfal csúszott meg. A
korábban történt leszakadáskor kővel
próbálták leterhelni az út alatti réteget,
hogy ne tudjon továbbcsúszni. Ez a terheléses megoldás az esetek 20–40%ában beválik, de a mi esetünkben nem
ez történt.
»Milyen megoldás kínálkozik az út tartós
helyreállítására jelenleg?
– A mostani szakértői vélemény szerint monolit vasbeton cölöpök készülnek fejgerendával, ezután az út és az
új támrendszer között lesz helyreállítva
az útszerkezet. Erre hirdettünk egy közbeszerzési eljárást, amelynek győztese
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
Celldömölk Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
A pályázatokat a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. november 15.

1) A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén
állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek. Nem részesülhet ösztöndíjban az
a pályázó, aki:
– középiskolai akkreditált iskolarendszerű
felsőfokú szakképzésben vesz részt;
– a Magyar Honvédség és a fegyveres
szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója;
– doktori (PhD) képzésben vesz részt;
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
a) Az „A” típusú pályázatra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú,
illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2014 őszén már nem áll fenn,
úgy a 2014/2015. tanév első félévére eső
ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel.
Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy
a 2013/2014. tanév második félévére a
hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási
intézménybe.
b) A „B” típusú pályázatra azok a
2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe felvételt még nem nyert,
érettségizett pályázók jelentkezhetnek,
akik a 2014/2015. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézményben teljes idejű
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni. A „B” típusú pályázatra jelent-

kezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe, és
tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben
ténylegesen megkezdik.

2) A pályázat benyújtásának módja és
határideje
A pályázatot papíralapon (nyomtatott
formában), a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának
határideje:
2013. november 15.
Figyelem! Változás a pályázás rendjében!
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa
rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már
nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
Amennyiben jelszavukat elfelejtették,
az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek
új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a
belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati
űrlapot minden évben újra fel kell tölteni!
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk
a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok
befogadását az önkormányzat köteles az
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem
befogadott pályázatok a bírálatban nem
vesznek részt.
3) Az ösztöndíj időtartama és az ösztöndíjjal összefüggő közterhek
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két
egymást követő tanulmányi félév (a
2013/2014. tanév második féléve és a
2014/2015. tanév első féléve);
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz
hat egymást követő tanulmányi félév (a
2014/2015. tanév, a 2015/2016. tanév és
a 2016/2017. tanév).
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adóés TB-járulékfizetési kötelezettség nem
terheli.

4) A pályázat kötelező mellékletei
„A” típusú pályázat
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2013/2014. tanév első félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben
több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában
csak azt a felsőoktatási intézményt kell
megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján
folyó, közösen meghirdetett – egyik
szakon nem hitéleti, a másik szakon
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos
képzés esetében a hallgató az állami
felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
„B” típusú pályázat
c) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnak minősül.
5) A pályázat elbírálása
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális
rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.
A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye szerinti
lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek) egy főre
jutó havi nettó jövedelmének forint öszszegét.
6) Adatkezelés
A pályázók a következő személyi és egyéb
adataikat kötelesek a pályázatban megadni:
„A” típusú pályázat: név; anyja születési
neve; születési helye és ideje; lakóhelye
(lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel; felsőoktatási intézmény; kar;
szak/szakpár megnevezése és a felsőfokú
képzésére vonatkozó adatok; telefonszám;
e-mail cím. A pályázó az intézmény, kar és
szak/szakpár teljes nevét a felsőoktatási
intézménynél nyilvántartott hivatalos formában köteles megadni.
„B” típusú pályázat: név; anyja születési
neve; születési helye és ideje; lakóhelye
(lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel; telefonszám; e-mail cím.
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A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az
EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa
feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a
pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a
valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel,
úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

7) Az ösztöndíjasok bejelentési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles
az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő
változásról haladéktalanul (de legkésőbb
15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt és a folyósító felsőoktatási intézményt. A bejelentést az EPER-Bursa
rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató
5 munkanapon belül köteles teljesíteni az
alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása;
– tanulmányok helyének megváltozása
(új felsőoktatási intézmény, kar, szak
megadásával);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
– személyes adatainak (neve, lakóhelye)
változása.
A „B” típusú támogatásban részesített
pályázó 2014. augusztus 29-ig a felvételi
határozat (vagy besorolási határozat) má-

» ÖSZTÖNDÍJ

solatának megküldésével köteles a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a
2014/2015. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait.
A pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2014-es felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási
intézménybe.
A „B” típusú pályázat során támogatásban
részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt pályázhat az „A” típusú ösztöndíjra. Amennyiben a „B” típusú pályázat
során támogatásban részesülő ösztöndíjas
a támogatás időtartama alatt sikeresen
pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú
ösztöndíját automatikusan elveszti.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára
megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet, és az
onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot
aláírva és postai úton megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas
a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj
további félévi részleteiről is lemond.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj
folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az az
ösztöndíjas, aki határidőn belüli értesítési
kötelezettségének elmulasztása miatt esik
el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi
félév lezárását követően (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a

jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére viszszafizetni.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a
pályázó a pályázás során nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy
a pályázati feltételeknek nem felel meg,
támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez
vette.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a
részletes pályázati kiírást figyelmesen
olvassák el!
A határidőben benyújtott pályázatokat
átruházott hatáskörénél fogva a Humán Szolgáltatások Bizottsága bírálja el.
A bírálati döntésről az önkormányzat
2013. december 20-ig elektronikus vagy
postai úton értesíti a pályázókat.
A pályázatról további információk beszerezhetők az önkormányzati hivatalban, illetve letölthetők a http://www.emet.gov.
hu/hatter_1/bursa_hungarica/ internetes oldalról, valamint a város honlapjáról
www.celldomolk.hu.
A pályázattal kapcsolatos ügyintézést Tulok Gabriella oktatási szakreferens végzi
(Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
I. emelet 119., tel: 95/525-816, 95/525810, e-mail: tulok.gabriella@celldomolk.
hu) hétfő, szerda, csütörtök napokon 8–12,
valamint 13–16 óra között, illetve kedden,
pénteken 8–12 óra között.

Kismamák szavaztak: nyolcadik lett a celldömölki szülészet
Idén is meghirdette „Az Év Szülészete”
szavazást a leglátogatottabb hazai baba-mama portál, a babaszoba.hu. Vas
megyéből a Kemenesaljai Egyesített
Kórház az összesítésben az előkelő
8., míg a szombathelyi Markusovszky
Egyetemi Oktatókórház a 32. helyen
végzett. A megyék közötti rangsorban,
a mintegy 2500 beérkezett szavazat
alapján Vas megye az ötödik helyre
futott be.
A három évvel ezelőtt alapított díj sorsáról maguk a kismamák dönthettek, akik
közel három hónapon át tartó internetes
szavazáson értékelhették a hazai szülészeteket. Idén 56 állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő intézményre
lehetett szavazni. A szülők három kategóriában (szülőszobai ellátás, gyermekágyi- és újszülött-ellátás, valamint
felszereltség és környezet) mérlegelhették a kórházakat – írja a babaszoba.hu.

A leadott voksok alapján a celldömölki
szülészet a nyolcadik helyen végzett.
„Nagyon örültünk, hogy idén is előkelő helyezést értünk el a szavazáson, de
ez nem csak az én munkámat, hanem
az orvoskollégák, az osztályon dolgozó szülésznők és a csecsemőgondozók
hozzáállását is tükrözi. Úgy gondolom,
az osztályunk családias légköre, a munkatársaim szakértelme és a kismamák
iránti szeretete az, ami elvezethetett

minket idáig – nyilatkozta dr. Kovács Antal osztályvezető főorvos. A babaszoba.
hu oldalán az olvasható, hogy a szavazás egyik tanulsága, hogy a megyeszékhelyen vagy a fővárosban működő
intézményekkel szemben kritikusabbak
az ott élők, míg a kisebb vidéki kórházakhoz erősebben kötődnek a családok.
Talán ezért is választják sokan a celldömölki szülészetet, ahol a tavalyi évben
rekordszámú szülést vezettek le. „Örömmel számolhatok be róla, hogy 2012ben minden idők legnagyobb születési
számát regisztráltuk az osztályon, 540
szülésből 546 újszülött látta meg a napvilágot. Azért állíthatom, hogy minden
idők legnagyobb száma ez, mert idősebb kollégáim sem emlékeztek, hogy
ennyi gyermekszületést Celldömölkön
valaha is jegyeztek volna” – mondta el
az osztályvezető főorvos, aki bízik benne, hogy idén is hasonlóan alakul a világra hozott csecsemők száma. »B-VZS
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Hatvanéves a városi könyvtár
Celldömölk könyvtára 2013-ban ünnepli
fennállásának 60. évfordulóját. Ezalatt
az idő alatt közel 150.000 beiratkozott olvasó (regisztrált használó) vette
igénybe a könyvtár különböző szolgáltatásait és kölcsönzött mintegy 3 millió
dokumentumot. Szinte nincs olyan helyi
család, amelyből valaki a nemzedékek
során át ne kötődött volna. A könyvtár
mindig a művelődés nélkülözhetetlen
háttérintézménye volt, amely megőrizte az adott kor szellemi lenyomatát.
Dokumentált és tájékoztatott, segítette
az oktatás különféle formáit és a kikapcsolódásra vágyókat. Nem látványos
programok, hanem a szorgos háttérmunka avatták az idők folyamán hiteles
hellyé, ahol mindenki megtalálhatta
az érdeklődésének megfelelő kínálatot társadalmi-politikai hovatartozástól
függetlenül. Kiemelkedő a tájegységre
vonatkozó helytörténeti anyag jelentősége, hiszen mintegy korlátlan kollektív
memóriaként tárolja és teszi hozzáférhetővé a helyismereti publikációkat. Az
évforduló kapcsán Németh Tibor könyvtárvezetővel beszélgettünk.

» Személyesen milyen emlékek kötődnek az eltelt évtizedekhez illetve miként
változott a könyvtár szerepe a gyorsuló
időben?
– E hat évtized felét a könyvtárban dolgozhattam végig és büszke vagyok arra,
hogy az előttünk munkálkodó „nagy
könyvtáros generáció” tagjaival együtt
szolgálhattam használóinkat. Olyan
örökséget hagytak ránk, amelyhez az
információs technológiai trendváltás
időszakában is érvényesen lehet ragaszkodni. Kollégáimmal együtt hisszük,
hogy a gyorsuló időben, a megosztás el















netes platform jelentőségét.
» Hogyan készülnek a jubileum megünneplésére?
– Az Országos Könyvtári Napok időszakában október 8-án Veiszer Alinda újságíró, a népszerű fiatal médiaszemélyiség







sőbbségét hirdető világunkban szükség
van a dokumentum és a használó egymásra találásához a könyvtárosok által
szervezett valóságos és virtuális közösségi térre. Rendezvényeink sajátos ízzel
járulnak hozzá a kulturális kínálathoz.
Tudom, hogy elfogult vagyok, de nem
tudok olyan demokratikus és önkéntességen alapuló kulturális színtért megnevezni a könyvtáron kívül, ahol névleges
hozzájárulásért a saját döntésünktől
függ, hogy mennyi értéket sajátítunk el
és élményt szerzünk magunknak. Nem
véletlen, hogy törvényben rögzített Magyarországon a 16 év alattiak és a 70
év felettiek ingyenes könyvtári beiratkozása. „A könyvtár honlapja a holnap
könyvtára” mottónk jegyében dinamikusan fejlődik honlapunk (www.cellbibl.
hu), amely interaktivitásával és tartalomszolgáltató moduljai révén napjaink
korszerű könyvtári trendjét képviseli.
A 24 órás hozzáférhetőség és az igénybevétel térbeli korlátainak megszűnése
egyre inkább előtérbe helyezi az inter-



lesz vendégünk 17.30 órakor, akivel a
helyi származású Kovács Nóra beszélget. 10-én ugyanebben az időpontban
a magyar irodalom egyik „nagyágyúja”
látogat el hozzánk: Oravecz Imre Kossuth-díjas író, költő – aki „Kaliforniai
fürj” címmel az utóbbi évek legnagyobb
jelentőségű regényét írta meg az „amerikás magyarokról”. 13-án, a Könyves
Vasárnapon rendkívüli nyitva tartással,
a késedelmi díj elengedésével, egyórás
ingyenes internettel és stílszerűen az
ugyancsak 60 éves Sportszelet csokira
is emlékezve Sportszelet süteménnyel
várjuk az érdeklődőket 14-től 17 óráig.
Az évforduló kapcsán rendhagyó módon
közös összefogásra hívjuk használóinkat.
A szociológiai felmérések szerint a beiratkozott olvasók több használónak visznek dokumentumokat a könyvtárból:
családtagnak, rokonnak, szomszédnak,
ismerősnek. Csodálkozunk a skandináv
országok 60-65%-os könyvtárhasználati
mutatóin, pedig egyszerű a magyarázat. Olyan társadalmi közegben élnek,
amelyben természetes, hogy a saját nevükre kölcsönöznek és ezzel támogatják
lakóhelyük könyvtárát, amelyet az ő
adójukból tartanak fenn.
» Nem egyszerű megszólítani az embereket ebben az ügyben...
– Hosszú vívódás után szeretnénk
együttműködésre kérni mindenkit, aki
könyvtárunkat az utóbbi két évben közvetett módon, nem beiratkozott olvasóként használta. A mellékelt regisztrációs
lapot a KMKK főbejárata melletti jobb
oldalon található postaládába vagy a
KMKK portájának ruhatára előtti gyűjtődobozba lehet elhelyezni illetve személyesen is leadható a könyvtárban,
valamint a könyvtári honlap „Önkéntes
regisztráció” menüpontjából is elküldhető. Az akció 2013. október 13-ig tart.
Remélem, hogy sokan mellénk állnak e
kezdeményezés során: ezúttal nem nyereményeket, hanem – használóink által
visszaigazoltan – gazdag állományunkat
és szolgáltatási kínálatunkat ajánljuk fel
az együttműködőknek, valamint az önzetlen támogatás semmihez sem fogható jó érzését!

Apróhirdetés








Celldömölk központjában a Budai N. A.
utca 6. sz. alatti családi ház nagy, füves
udvarral, garázsokkal, melléképületekkel,
ÜZLETTEL (volt CSÖNGE Büfé-Falatozó,
jelenleg állateledel bolt) eladó.
Infó: Csönge Ferenc
+36 20/29-99-909
Mail: drennan@horgaszcsonak.com
Irányár: 15 M Ft.
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» MÛVELÔDÉS

A valóság feketén-fehéren egy
karikaturista szemével
Szűcs Édua karikaturista munkáiból
nyílt kiállítás szeptember 13-án a
Kemenesaljai Művelődési Központ és
Könyvtár galériáján. A közel 50 karikatúrát és rajzot felölelő tárlat a hétköznapi életet görbe tükrön keresztül
mutatja be a nézőnek. Bene Csilla, a
Városi Általános Iskola történelem- és
rajzszakos tanára a kiállítás megnyitóján úgy fogalmazott, hogy ezek a
képzőművészeti alkotások nemcsak
gyönyörködtetik, hanem mögöttes
tartalmukkal elgondolkodtatják a nézőt. Örök darabok, melyeknek mondanivalója akár hosszú évek múlva is
helytálló lesz. Szűcs Édua görbe tükröt
tart a néző elé.

»Nagyon kevés a karikaturista nő, itthon talán Szűcs édua az egyetlen.
Vicces, ugyanakkor elgondolkodtató
grafikáival számos könyvben és újságban találkozhatunk. Négyévente
önálló kötetben, az édua-albumban
jelennek meg sajátos humorú rajzai.
édua a valóságot veti papírra, egy másfajta megközelítésben, amire sokkal
inkább illik a keserédes fricska, mint a
hétköznapi humor. Hogy rajzai megértéséhez humorérzék, vagy kifordított

gondolkodásmód kell, mindenki döntse
el maga… Hogyan lesz valakiből karikaturista? – kérdeztük a művésznőt.
– Mondhatom, hogy így születtem,
hiszen másfél évesen már rajzoltam.
Az ágyam mögött, a falvédő alatt telerajzoltam a falat. Kétéves koromban
egy festés alkalmával vették észre a
szüleim. édesanyám és édesapám is
festőművész volt, szabad szellemű
légkörben nevelkedtem, így nem volt
nehéz erre a pályára kerülni. 6-7 éves
koromtól vannak már karikatúrának
nevezhető rajzaim, de nem gondoltam
volna, hogy karikaturista leszek, pedig
visszagondolva minden utam ebbe az
irányba vezetett. Mivel nem vettek fel
Prágába bábtervezőnek, a tanárképző főiskola rajz szakára jelentkeztem.
A főiskolán megismerkedtem a rajzfilmmel, ami tulajdonképpen megmozgatott karikatúra. Később, amikor a
rajzfilmből kiszerettem, elkezdtem magamnak rajzolgatni, mígnem azt vettem észre, hogy karikatúrákat készítek.
»Sokan azt vallják, hogy kevesebb a jó
humorú ember a nők körében. Neked
ezt sikerült megcáfolni…
– Úgy gondolom, hogy a nőknek nagyon jó humorérzékük van. Ha megfigyeljük őket egy társaságban, rájövünk,
hogy fantasztikus beszólásaik vannak.
A férfiak szeretnek a politikával foglalkozni, a nők általában szociálisan érzékenyebbek. Engem az általános emberi
problémák foglalkoztatnak, nem rajzolok politikusokat. Nem azért, mert nem
tudnám őket lerajzolni, hiszen ők is karakterek, megfoghatóak, egyszerűen
nem érdekelnek.
»Honnan meríted egy-egy karikatúra
témáját?

Kovács Kati a színpadon
Zenés műsorra várja az idősek napja alkalmából a Cselekvő Összefogással Celldömölkért
Egyesület a város nyugdíjas korú közönségét.
A 2013. október 4-én (pénteken) 18 órakor a Kemenesaljai Művelődési Központ és
Könyvtár színháztermében kezdődő programon Kovács Kati énekesnő szórakoztatja a
közönséget. Az est folyamán tombolasorsolás
is színesíti a programot. A rendezvény házigazdája, Fehér László polgármester és képviselőtársai szeretettel várják az időseket és a
kevésbé időseket.

– Nem tudom. Ha valaki megbotlik
előttem az utcán, vagy valami furcsaságot csinál, én nem feltétlenül rajzolom
le. A karikatúra másról szól. Különösen
az én grafikáim, amik nem beszélő rajzok – vannak ugyanis olyan karikatúrák,
amik csak illusztrációk és alattuk egy
viccet mesélnek el. Az én karikatúráim
ilyen szempontból egy kicsit nehezebbek, mert egyetlenegy cím van, ami
segít a megértésükben. éppen ezért a
rajznak kell olyannak lennie, hogy rávezesse a nézőt a kép mögöttes tartalmára. A karikatúra nem bántani akar, csak
megmutatja azokat az apró-cseprő dolgokat, amik a világban vannak.
»Mi születik meg előbb: a cím vagy a
rajz?
– Nagyon érdekes, mert olyan, mintha a karikatúrák meglennének fejemben. én csak keresgélek az agyamban,
mígnem teljesen készen kipattannak.
A rajz és a cím egyszerre születik meg.
Soha nem rajzskiccet készítek, hanem
mindig leírom, hogy mi történik. A kép
és az írás egy szinten van nálam.
»A kiállításon színes és fekete-fehér
rajzokat is lehet látni. Mi határozza meg
a színhasználatot?
– én fekete-fehérben dolgozom, mert
az a meggyőződésem, hogy a karikatúra fekete és fehér. Ha már színezzük,
akkor egy kicsit lágyabb lesz, és nem
éri el azt a csipkelődő hatást, ami a
lényege. A festményeim viszont színesben készülnek. 17 éve halt meg
az édesanyám, aki festőművész volt.
édesapám odaadta a festékdobozát,
az oldószer volt számomra a „mamaszag”. Egy évig porolgattam, szorítottam a készletét, aztán úgy éreztem,
hogy nem száradhatnak be a festékek,
és elkezdtem festeni. De nem apu,
nem anyu stílusában – ők egészen
más vonalat képviseltek – édesapám
konstruktivista-pointilista, édesanyám
szürrealista volt –, hanem a szatirikus
festészetben teljesedtem ki.
A karikaturista alkotásai október 15-ig
megtekinthetők a művelődési központ
kiállítótermében.
»B-VZS

Megfejtés
Múltkori számunk helyes megfejtése: Ez év áprilisában kezdődtek
el a munkálatok. Nyertesünk: Butterwalter Beáta, 9500 Celldömölk,
Hegyi u. 22. Nyereményét átveheti a Kemenesaljai Művelődési
Központ és Könyvtár recepcióján.
Gratulálunk!
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SÁG HEGYI SZÜRETI NAPOK
SZEPTEMBER 27-28-29. (PÉNTEK-SZOMBAT-VASÁRNAP)
SZEPTEMBER 27. (péntek)
10.00-16.30 óra
„EGÉSZ NAP BÁBSZÍNHÁZ” – Celldömölki Bábtalálkozó
17.00 órától
„MICSODA BULI…” – Közreműködnek: az Energy Dance Sport Tánc
Egyesület és a Rocky Dilly ARRC Egyesület táncosai
Helyszín: KMKK előtti színpad
18.00 óra
ILLÉS ERIKA szobrászművész „Kemenesalja szellemisége”
című alkotásának avató ünnepsége
Helyszín: Celldömölk, Dr. Géﬁn tér
19.00 óra
OPERETT GÁLA – a Tihanyi Vándorszínpad előadása
Helyszín: KMKK színházterem
Belépőjegy ára: 500,-Ft
20.00-23.00 óra
JAMBO–PARTY
Helyszín: KMKK előtti színpad
SZEPTEMBER 28. (szombat)
14.00 óra
KEMENESI PIAC – helyi termékek vására, Ság hegyi borok kóstolója,
mutatványosok, játszóház, palacsinta kóstoló
Helyszín: KMKK előtti tér
15.00 óra
SZÜRETI FELVONULÁS – bábosokkal, mutatványosokkal, néptáncosokkal,
mazsorettekkel és fúvószenekarokkal, zenészekkel, lovasokkal, fogatokkal
és gólyalábas kompániával.
Útvonal: Hegyi utca – Sági utca – Dr. Géﬁn tér

16.30 óra
SZÜRETI MŰSOR
Köszöntőt mond: Fehér LÁszló, Celldömölk Város polgármestere,
Fellépnek: Ultraviolák Bábcsoport (Celldömölk), Energy Dance Sporttánc
Egyesület (Celldömölk), Rosa Dance Team (Celldömölk), Lis Prilmulis Néptánccsoport (Olaszország – Pagnacco), Kemenesalja Néptánccsoport (Celldömölk),
Berzsenyi Táncszínház (Celldömölk)
Helyszín: a KMKK előtti színpad
20.00-21.30 óra
DOBRÁDY ÁKOS KONCERTJE
Helyszín: a KMKK előtti színpad
21.30 óra
TŰZIJÁTÉK
SZEPTEMBER 29. (vasárnap)
Az őselemek forgatagában
Programok a „Tűz, víz, föld, levegő” jegyében a Kemenes Vulkánparknál
15 óra – A lángok lovagjai, az önkormányzati tűzoltó egyesület tűzoltási
és műszaki mentési bemutatói
16 óra – Hagyományőrző lovas bemutató és lovagoltatás
A délután folyamán geológiai és botanikai túrák indulnak
a Ság hegyre szakvezetéssel.
A játszóházban papírsárkány-készítés, tűzzománcozás, kvíz és kirakójáték vár
a résztvevőkre. Az elkészült papírsárkányokat 17 órakor engedjük fel a levegőbe.
18 órakor gyerekkoncert
19 órától a felnőtteknek Bor-tor-túra – vicces feladatok borral és fröccsel,
majd zene, zene, zene…
21.30 órakor Celldömölk is csatlakozik a Szent Mihály-napi országos
tűzgyújtáshoz.
A programok ingyenesek, a délután folyamán a Kemenes Vulkánpark
kedvezményes jeggyel látogatható.
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Megkérdeztük
» válaszoltak

Megfelelő helyen van a Zsolnay-kút?

»KéRDEZ: REINER ANITA

»FOTÓ: BARANyAI-VAJDA ZSUZSA

Takács
Krisztián

Szerintem megfelelő a jelenlegi
helyszín a Zsolnay-díszkútnak,
és a helyi lakosok is ott szokták
meg városunk egyik érdekes
színfoltjaként. Elég forgalmas
helyen van, és stílusát tekintve
is illik a szomszédságában található barokk kegytemplomhoz.
Búcsújáró hely lévén sok ember
megfordul a díszkút környékén,
és látványosságnak sem utolsó, ezért is jó, hogy tervezik a
rendbetételét. Jó lenne, ha felújítása után visszakapná eredeti
funkcióját, és újra kerülne bele
víz, még szebb látványt nyújtva
ezáltal.

Véleményem szerint eldugott
helyen van a Zsolnay-díszkút,
mert eléggé körbeveszik a fák.
Valami mutatósabb helyre kellene áthelyezni, ahol felújítása
után lehet benne gyönyörködni. Egy olyan központi helyen
tudnám elképzelni, ahol az
ideérkező turisták is azonnal
észreveszik. Ilyen például a művelődési központ előtti tér, ott
semmi által nem lenne takarásban. Szökőkútjaink már vannak,
így szerintem nem fontos, hogy
a továbbiakban akként üzemeljen; inkább, mint celldömölki
nevezetesség funkcionáljon.

Lakatos
Imréné

Rozmán
Imréné

Mogyorósi
Lászlóné

Elsősorban a díszkút környezetével van probléma, mert
amíg az a csúnya, romos ház
áll mögötte, nem is fog érvényesülni a szépsége. Azt a
parkrészt kellene szebbé, és a
Zsolnay-kúthoz méltóvá tenni.
Ha helyszínváltásról lenne szó,
én a volt polgármesteri hivatal
park felőli oldalát javasolnám,
mert ott a turisták is láthatnák,
bármilyen irányból is érkeznek
Celldömölkre. Annak is örülnék,
ha visszakapná eredeti funkcióját, és csoboghatna benne a
víz, ha már egyszer pénzt áldoznak a rendbetételére.

Nincs jó helyen ott, ahol van a
Zsolnay-díszkút, mert a szépsége csak úgy tudna érvényesülni,
ha minden oldalról tökéletesen
látható lenne. Gyönyörű ez a
kút, és egyik büszkesége a városnak, ezért nem olyan eldugott helyen kellene lennie. Szép
dolog, hogy a templom mellett
van, de így leginkább csak az
oda járók látják. én el tudnám
képzelni például a Szentháromság parkban, annak ellenére is,
hogy ott már van egy szökőkút.
Jó lenne az is, ha csobogóként
kelne új életre ez a látványos
műalkotás.

Mozimûsor-ajánló 2013. október

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

Teddy mackó

12

2013. 10. 01., 17.00 és 19.00

színes, feliratos, dán-thaiföldi-angol filmdráma, 92 perc, 2012

Teddy mackó

12

2013. 10. 02., 17.00 és 19.00

színes, feliratos, dán-thaiföldi-angol filmdráma, 92 perc, 2012

Túl a csillogáson

16

2013. 10. 03., 17.00

színes, feliratos, amerikai életrajzi dráma, 118 perc, 2013

Don Jon

16

2013. 10. 03., 19.00

színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 90 perc, 2013

Repcsik 3D

6

2013. 10. 04., 17.00

színes, magyarul beszélő, amerikai animációs film, 92 perc, 2013

Don Jon

16

2013. 10. 04., 19.00

színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 90 perc, 2013

Repcsik 3D

6

2013. 10. 05., 17.00

színes, magyarul beszélő, amerikai animációs film, 92 perc, 2013

Don Jon

16

2013. 10. 05., 19.00

színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 90 perc, 2013

Túl a csillogáson

16

2013. 10. 07., 17.00 és 19.00

színes, feliratos, amerikai életrajzi dráma, 118 perc, 2013

Túl a csillogáson

16

2013. 10. 08., 17.00 és 19.00

színes, feliratos, amerikai életrajzi dráma, 118 perc, 2013

Túl a csillogáson

16

2013. 10. 09., 17.00 és 19.00

színes, feliratos, amerikai életrajzi dráma, 118 perc, 2013

Templom a dombon

12

2013. 10. 10., 17.00

színes, feliratos, szerb-német-francia-szlovén-horvát filmdráma, 112 perc, 2013

Az elnök végveszélyben

16

2013. 10. 10., 19.00

színes, magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 131 perc, 2013

2013. 10. 11., 17.00

színes, amerikai dokumentumfilm, 93 perc, 2013

2013. 10. 11., 19.00

színes, magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 131 perc, 2013

2013. 10. 12., 17.00

színes, amerikai dokumentumfilm, 93 perc, 2013

One Direction: This is us 3D
Az elnök végveszélyben

16

One Direction: This is us 3D
Az elnök végveszélyben

16

2013. 10. 12., 19.00

színes, magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 131 perc, 2013

Templom a dombon

12

2013. 10. 14., 17.00 és 19.00

színes, feliratos, szerb-német-francia-szlovén-horvát filmdráma, 112 perc, 2013

Templom a dombon

12

2013. 10. 15., 17.00 és 19.00

színes, feliratos, szerb-német-francia-szlovén-horvát filmdráma, 112 perc, 2013

Templom a dombon

12

2013. 10. 16., 17.00 és 19.00

színes, feliratos, szerb-német-francia-szlovén-horvát filmdráma, 112 perc, 2013

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Táncoktatás
bármely
korosztályban
Az Energie Dance Team 10 éve van jelen Celldömölkön. Az egyesület óvodás,
junior és felnőtt korosztályok tánctanításával egyaránt foglalkozik, kezdő
és haladó szinten. A foglalkozásoknak
rendszerint a művelődési központ ad
otthont. A beiratkozások szeptember
20-ig tartottak, az edzéseket bárki látogathatta.

Az Energie Dance Team egyesület 2003ban kezdte meg működését mind Szombathelyen, mind Celldömölkön. Az
egyesület leginkább utcai táncok oktatásával foglalkozik, minden korosztály
kipróbálhatja magát a különböző stílusok ötvözésével és fejlesztheti tudását.
A mozogni vágyókat négy tehetséges
oktató várja. Celldömölkön az edzések
általában Kótai Ákos break-világbajnok és
Horváth Szandra táncoktató tolmácsolásában zajlanak. Az egyesület évente megközelítőleg ötven fellépésen vesz részt,
különböző fesztiválokon, cégek, iskolák,
óvodák rendezvényein, bálokon, kulturális eseményeken az ország különböző
részein, de szerepeltek már Lengyelországban, Szerbiában és Olaszországban
is. A világbajnokság állandó résztvevői,
melyet az utóbbi két évben Veszprémben és Győrben rendeztek meg. A celldömölki csoportok is nagyon sikeresek,
általában dobogós hellyel térnek haza a
versenyekről. Az egyesület minden nyáron tánctábort szervez Gersekaráton, ahová meghívják Magyarország nevesebb
oktatóit is. Az edzők folyamatosan járják a
különböző hazai és nemzetközi workshopokat, hogy mindig a legújabb stílusokat
tudják tovább adni táncosaiknak. Tóth Gábor, az Energie Dance Team egyik alapítója és vezetője elárulta, hogy az egyesület
fő célja, a saját nevelésű oktatók képzése,
akik majd átadhatják tudásukat az utánpótlásnak.
»KR
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Papírforma győzelem
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka-Komlói Bányász 7-3. Celldömölk,
férfi asztalitenisz Szuperliga csoportmérkőzés, vezette: Segyevi, Rosta.
A papírformának megfelelően a
Komló elleni magabiztos győzelemmel mutatkozott be hazai pályán a
CVSE-Swietelsky-Wewalka asztelitenisz-csapata a 2013/2014-es Szurperligában.
Páros: Fazekas–Nagy, Sablyán–Lindner
3-0 (11-8,11-6,11-7). Jó játékkal, magabiztosan nyert a hazai kettős.
Egyéni, 1. kör: Nagy–Sablyán 3-0 (115, 11-8,11-5), Szita–Lindner 0-3 (6-11,
7-11, 8-11), Fazekas–Gálosi 3-2 (7-11,
11-5, 9-11, 11-2, 11-6). Nagy könnyedén legyőzte Sablyánt, Szita viszont
nem tudta megnehezíteni a rutinosabb,
higgadtabb, esélyesebb, egykor celldömölki játékos, Lindner dolgát. Fazekas
váratlanul nehéz csatára kényszerült
Gálosi ellen, de végül övé lett az előzetesen bekalkulált győzelem. 2. kör:
Nagy–Lindner 1-3 (5-11, 12-14, 11-7,
9-11), Fazekas–Sablyán 3-0 (11-4, 115, 11-2), Szita-Gálosi 3-0 (11-7, 11-6,
11-9). A remekül küzdő Nagy nem adta
olcsón a meccset, ám végül elmaradt
a meglepetés, alulmaradt Lindnerrel
szemben. Fazekas és Szita könnyedén
hozta a győzelmet. 3. kör: Fazekas–
Lindner 2-3 (11-9, 9-11, 9-11, 14-12,
7-11), Nagy–Gálosi 3-1 (7-11, 11-7, 115, 11-9), Szita–Sablyán 3-1 (11-5, 8-11,
11-7, 11-2). A két éljátékos színvonalas,
nagy csatát vívott. Végig szoros volt az

állás, de végül a szerencsésebb Lindner
legyűrte a remekül teljesítő Fazekast.
Nagy és Szita magabiztos játékkal zárt,
győzelmük egy pillanatig nem forgott
veszélyben.
Győztek: Fazekas 2, Szita 2, Nagy 2,
illetve Lindner 3

Bajnoki mérkőzések
NB II.
CVSE-Swietelsky-Wewalka II. –
Vonyarcvashegy SE 16:2
Ölbei Péter 4, Németh Péter 4, Teket Attila 3, Lukács Balázs 3, Ölbei
Teket és a Németh–Lukács párosok
is nyerték a mérkőzésüket. A vártnál is könnyebben nyert a hazai
csapat.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. –
KŐSZEGI SK II. 12:6
Tamás László 3; Balázs Gyula 3;
Csupor Máté 3; Szabó Ferenc 2;
Tamás-Balázs páros 1; illetve Benák András 4; Frank Vanessau, és a
Benák-Markovits páros.
Az egységesebb hazaiak otthon
tartották a két pontot.
NB II.
Gyenesdiás ASE - CVSE-SwietelskyWewalka II. 8:10
Ölbei Péter 3; Németh Péter 3, Teket Attila 3, Ölbei-Németh páros.
Nagy csatában győztek a celliek
a kellemetlen stílusú Gyenesdiás
ellen.

A Celldömölki VSE Vulkán-fürdő női NBII-es kézilabda csapatának
2013. őszi hazai mérkőzései
Dátum:

Csapatok:

Felnőtt

Junior

2013. szeptember 28. (szombat)

GyŐRI ETO KC III – CVSE Vulkán-fürdő

13.00 óra

15.00 óra

2013. október 05.

(szombat)

CVSE Vulkán-fürdő – HALADÁS II

18.00 óra

16.00 óra

2013. október 20.

(vasárnap)

VESZPRéM BARABÁS KC III – CVSE Vulkán-fürdő

13.00 óra

15.00 óra

2013. november 02.

(szombat)

CVSE Vulkán-fürdő – KÖRMENDI DMTE

18.00 óra

16.00 óra

2013. november 10.

(vasárnap)

TAPOLCA VSE – CVSE Vulkán-fürdő

14.00 óra

16.00 óra

2013. november 17.

(szombat)

CVSE Vulkán-fürdő – Dr. LUPO BÜKI TK.

18.00 óra

16.00 óra

2013. november 24.

(vasárnap)

SÁRVÁRFÜRDŐ KINIZSI – CVSE Vulkán-fürdő

11.00 óra

13.00 óra

2013. november 30.

(szombat)

CVSE Vulkán-fürdő- – VADy MOSONSZOLNOK

18.00 óra

16.00 óra

2013. december 07.

(szombat)

KOMÁROM VSE – CVSE Vulkán-fürdő

17.00 óra

15.00 óra
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Last minute győzelmek
Celldömölk – Vép 1-0 (0-0)
Celldömölk, 200 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 5. forduló 2013. szeptember 15.
Vezette: Boda György (Papp János, Bedi
Tamás).
Celldömölk: Kovács – Enyingi Marcell,
Györkös, Bodor, Virág - Szuh - Mógor (Simon 72. p.), Németh (Enyingi Márk 65.
p.), Manganelli – Győri (Boda 60. p.), Baranyai. Edző: Hegyi László.
Vép: Derdák – Kányási (Simon 73. p.),
Wágner, Varga M., Balikó – Horváth,
Dancs (Gombos 46. p.), Illés (Nagy 59.
p.), Varga E. – Czeglédi (Szalai 83. p.),
Szemes. Edző: Marton Róbert.
Góllövő: Györkös Gábor (90. p.).
Előmérkőzés: CVSE U21 – Vép U21 21-0.
A vendégek nyolc játékossal álltak ki a
mérkőzésre, ami a hajrában félbe is szakadt, mert létszám alattira fogyatkoztak
a vépiek. A Versenybizottság a pályán
elért eredménnyel adta a három pontot
a cellieknek.
Szentgotthárd- Celldömölk 0-1 (0-0)
Szentgotthárd, 60 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 6. forduló 2013. szeptember 21.
Vezette: Derdák Marcell (Márton Péter,
Bendik László).
Szentgotthárd: Fábián – Kovács G., Domján (Kovács T. 76. p.), Támis, Polly – Póczik
(Schmidt 87. p.), Balázs A., Danka, Balázs
L. – Sütő (Bouti 62. p.), Muszka. Edző: Simon Miklós.
Celldömölk: Heiner – Enyingi Márk, Györkös, Bodor, Virág - Megyesi (Boda 83. p.),
Szuh, Manganelli (Mógor 68. p.) – Enyingi

Újra fociznak Izsákfán
Egyéves szünet után újra szerveződött
a városrészi labdarúgó-csapat Izsákfán.
Sok, korábban a megyei III-ban bajnokságot nyerő játékos tért vissza a csapathoz, így nem csoda, hogy rögtön a
harmadosztály élmezőnyében található
az elvileg újonc csapat. Az eddigi hat
I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

» SPORT

Marcell (Győri 76. p.), Németh, Baranyai
(Gaál 60. p.). Edző: Hegyi László.
Góllövők: Győri Gergely (91. p.)
Előmérkőzés: Szentgotthárd U21 – CVSE
U21 4-0. Most a celliek kerete volt szűk
(üres volt a kispad), ráadásul jó félórát
emberhátrányban is játszottunk, az elmúlt idény bajnoka az eddig 100%-os
teljesítményt nyújtó vendéglátók ellen.
Ennél takarékosabb gólszámmal és ennél
jobban kiélezve a helyzetet, nem lehet
hat pontot szerezni két meccsből, nekünk
sikerült. A vépiek (a szentgotthárdiak is)
nagyon rosszul kezdték a bajnokságot,
de játékoskeretük jóval erősebb annál
az egy döntetlennél, amit eddig elértek.
Így nem lehetett fejjel a falnak menni,
de arra talán senki sem gondolt, hogy
az óvatos kezdést követően ennyire ne
tudjon felpörögni a csapat, végig sok
hibával körülményesen szőttük, inkább
szövögettük a támadásokat. Erős mezőnyfölényben játszott az együttes, de
a kapu előtt semmi sem sikerült, aztán
amikor már elkönyveltük a pontvesztést,
Györkös Gábor egy felívelt labdát valahogy begyömöszölt a vendéghálóba.
A három pont természetesen jár egy
ilyen győzelemért is, de a tűzzel játszottunk. A Szentgotthárd elleni idegenbeli
meccs, bár hasonló koreográfia szerint
lett vége, mégis más szájízű. Egyrészt a
gotthárdi csapat jobban játszott, mint a
vépi, sokkal nyíltabb volt a mérkőzés, annak ellenére, hogy a találkozó túlnyomó
része most is az ellenfél térfelén zajlott.
Csak néha jöttek ki a hazaiak a szorításból, kétszer ötperces fellángolásuk volt a
második félidő derekán, de védelmünk
ekkor is biztosan állt a lábán, igaz, két
sárga lapot is begyűjtöttünk ebben az
fordulóban négy biztos győzelem sorrendben a Nagysimonyi, Boba, Káld és
Mesteri ellen, egy fájó szoros vereség
hazai pályán az eddig hibátlan Egyházashetye ellen és egy elvesztett flúgos
futam Sótonyban (8-5) a produktum. A
góllövő listát Berta Roland vezeti Hetyéről, de ott van az élmezőnyben a két
izsákfai gólvágó Nyőgéri Norbert és Simon Péter is.
»DOTTO

időszakban. Másrészt most a gólunk tanítani valóan szép volt, mondhatnánk,
végre teljesítették Hegyi László edző
kérését a játékosok, aki végig azt kérte
az oldalvonal mellől, hogy bátran kezdeményezzenek és gyorsan, lehetőleg egyből játsszák meg a labdát. Történt már a
hosszabbításban, hogy Virág Martin nem
felívelte a labdát céltalanul, hanem egy
cselt követően a keresztbe mozgó Mógor
Krisztiánhoz játszott, aki azzal a lendülettel úgy ugratta ki Gaál Gyulát a vonal
mellett, hogy az rögtön tempó előnybe
került. A lemaradó védő mellett az alapvonal közeléből Gaál tökéletesen lőtte! a
labdát középre, ahova Győri Gergely japán vonatokra emlékeztető pontossággal
érkezett és fejelte nagy erővel a hálóba
a labdát. Másért is, de ezért a gólért mindenképpen megérdemelte a csapat az
újabb három pontot, harsogott is a csataüvöltéstől a szentgotthárdi konténer-öltöző a lefújást követően. A két bajnoki
találkozó között, 18-án a megyei Magyar
Kupa harmadik fordulójában a Balogunyom otthonában szerepelt a csapat, és
magabiztos győzelmet aratott a megyei
II. osztály szombathelyi csoportjának 11.
helyezettje ellen. A számszerű eredmény
7-3, góljaink közül Enyingi Marcell és Mógor Krisztián kettőt-kettőt vállalt, míg
Virág Martin, Gaál Gyula és Sebestyén
Szabolcs egyet-egyet. A kupa negyedik fordulójára majd tavasszal kerül sor.
A folytatásban így a bajnokságra kell már
„csak” koncentrálni, sorrendben ellenfeleink hazai pályán az idén eddig gyenge
teljesítményt nyújtó Kemenesmagasi,
majd idegenben a masszív középcsapat
Uraiújfalu. Mindkét csapat ellen van miért törleszteni, úgyhogy hajrá CVSE!
»DOTTO

Apróhirdetés
Fájó szívvel, családi okok miatt
örökbe adjuk másfél éves, kan
ivarú, bordeaux-i mastiff NIKÓ
névre hallgató kiskutyánkat.
Érdeklődni: 06/30/544-4237
telefonszámon.

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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SZEDD MAGAD VÖNÖCKÖN!
SZILVA 150 Ft/kg
és
ALEXANDER KÖRTE 200 Ft/kg
Érdeklődni: 06/20/337-1864
06/70/338-5635
Hétfőtől – szombatig
9 órától – 12 óráig
és 14 órától -17 óráig

ÉRTESÍTÉS
A Kemenesvíz Víziközmű Kft. ügyfélszolgálati
irodáját 2013. 09. 02-án, Celldömölkön
a dr. Géfin L. tér 10. szám alatt megszüntette
és továbbra
Celldömölkön a Nemesdömölki u. 20. szám
alatti telephelyén várja ügyfeleit.

Igazgatói álláspályázat

FELHÍVÁS
2013. évi sárga kukás gyûjtési napok

A Kemenesaljai Szociális,Gyermekjóléti és
Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi
XXXIII. törvény 20/A. és 20/B.§ alapján pályázatot hirdet a Népjóléti Szolgálat, Celldömölk
igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.
Bővebb információ: a www.celldomolk.hu
internetes oldalon olvasható.

A Celli HUKE KFT. ezúton értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a csomagolási hulladékok
szelektív gyûjtését az alábbi napokon végzi:
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:
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!
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LAMINÁLT PADLÓT
FA-GYULÁTÓL!
A gazdaságos:
6 mm-es dió: 1790 Ft/ m 2
A legjobb vétel:
7 mm-es dió: 1990 Ft/ m 2
Az elegáns:
6 mm-es vadcseresznye: 1990 Ft/ m 2
A klasszikus:
7 mm-es bükk: 2295 Ft/ m 2
Az exkluzív:
8 mm-es extra erős parketták
több divatos színben: 2860 Ft/ m 2
Fenti parkettáinkhoz
ajándék szegőlécet + ajándék alátétfóliát
adunk.

Áraink visszavonásig ill.a készlet erejéig érvényesek.
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ELEKTRO DISZKONT

Celldömölk, Sági u. 41. (Tesco mellett)
www.elektrodiszkont.bolt.hu

LED éS LCD TV-k NAGy VÁLASZTéKBAN!
Nordfrost 6 fiókos fagyasztó A++ 40.000 Ft-tól
Kombinált hűtő már 45.000 Ft-tól
Kishűtők 110 l 25.000 Ft-tól
Mosógépek 50.000 Ft-tól
SZÁRÍTÓGéPEK 55.000 Ft-tól
Mosogatógépek: 65.000 Ft-tól
További kínálatunk: konyhai mérleg, fürdőszobai mérleg,
hajsimító, hajszárító, kotyogó, grillsütő, tojásfőző, turmix,
aszaló, botmixer, hősugárzó, kenyérsütő, vízforraló, húsdaráló,
mp3, fejhallgató, kenyérpirító, porszívó, olajradiátor.

ÜZLET, CELLDÖMÖLK SÁGI U. 41.: 06/70/410-9337
TELPHELY (KÖCSK): 06/70/410-9336
06-70/372-9441, 06/70/410-9338
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