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Cell-tank

Fa-Gyula

Barkács Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47. tel. 95 423-177

Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK,
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt,
csomagolt élelmiszerek, szendvics,
kávé- és forró csoki különlegességek!
Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

Telefon: +36 70/341-2804
E-mail: celltank@cellkabel.hu

Gipszkarton, OSB
Fa-Gyulától!
Normál gipszkarton 9,5 mm-es: 495 Ft/m2
Normál gipszkarton 12,5 mm-es: 550 Ft/m2

Nagyobb tételnél
további kedvezmények!
Gipszkarton profilok minden típusban
Gipszkartoncsavarok, beütõ dübelek
Direkt függesztõk, profil összekötõk
szerelõlécek szárított kivitelben is
Isover hõszigetelõ paplanok
OSB lapok raktárról
8-10-12-15 mm-es vastagságban
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Átlagos választókedv kísérte az idõközi választást
Celldömölk 7-es számú egyéni választókerületében két szavazókörben két
képviselõ-jelölt versengett a voksokért:
Kovácsné Söptei Valéria a Cselekvõ
Összefogással Celldömölkért Egyesület,
Somogyi Dezsõné pedig független jelöltként indult.
Celldömölk Képviselõ-testülete júniusban döntött arról, hogy az Erdélyi Antal
halála miatt megüresedett helyre 2016.
szeptember 25-ére írják ki az idõközi
választásokat. Eredetileg hárman szálltak versenybe a szavazatokért, idõközben egy jelölt visszalépett. Szavazataikat a polgárok az alsósági tagiskola
ebédlõjében, valamint az izsákfai faluház klubtermében adhatták le. Az 1247
szavazásra jogosult választópolgár közül 693-an éltek demokrácia adta jogukkal, és 448 : 239 szavazat ellenében
Kovácsné Söptei Valériát választották a
7-es számú egyéni választókerület képviselõjévé.
Fehér László polgármester az eredményrõl a következõképpen nyilatkozott: – A 2014-es helyhatósági választásokon a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület jelöltjei hat körze-

tet nyertek meg, ezáltal a város
képviselõi többségbe kerültek, és engem bíztak meg a város vezetésével is.
Köszönjük, hogy most, a 2016-os idõszaki választásokon Alsóság–Izsákfa
szavazópolgárainak többsége úgy döntött, hogy megtartják a bizalmat a városvezetés irányába, és azt szeretnék,
ha a megkezdett munkát az általunk
jelölt képviselõ folytatná. Külön kö-

szönet a meglepõen magas részvételért, hiszen a részvételi arány mintegy
53%-os volt. Ez talán a felfokozott
kampánynak is betudható, amely a
körzetben folyt. Ígéretünkhöz hûen
szeretnénk az Erdélyi képviselõ által
tervezett munkát folytatni Alsóságon,
Izsákfán és Celldömölkön egyaránt.
Kovácsné Söptei Valéria: – Nagyon köszönöm a szavazópolgároknak, akik
rám szavaztak, és hogy bizalmat szavaztak nekem. A körzet önkormányzati
képviselõjeként, folytatva Erdélyi Antal
munkáját, kikérve az Önök véleményét, kiemelt feladatomnak tartom,
hogy az Alsóságon és Izsákfán élõk
életkörülményei tovább javuljanak. Az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület
tagjaként képviselõként ugyanolyan
lelkiismeretesen dolgozom majd, mint
körzeti ápolónõként. Vallom, hogy
Alsóság egy és oszthatatlan. Közös érdekünk, hogy az óvoda és az iskola
biztonságosan mûködjön. A fejlesztések az egész településrész fejlõdését
segítik. A Ság hegy köré, a Kemenes
Vulkánparkhoz tervezett fejlesztések
munkahelyeket nyújtanak majd az itt
»LA
élõknek.

„Szeresd a Ság hegyet! – Szeresd a szívedet!”
Napjainkban egyre gyakoribbakká,
egyre elterjedtebbekké válnak a keringési szervek betegségei, melyek rokkantsággal, nem ritkán halállal végzõdnek. Különösen nagy a szívinfarktus
bekövetkeztének kockázata azoknál az
embereknél, akik cukorbetegségben
szenvednek, van kimutatható érelmeszesedésük, illetve több egyéb kockázati tényezõ, mint a túlsúly, a dohányzás, a magas vérnyomás, vagy vesebetegség halmozottan fordul elõ.
A Magyar Kardiológusok Társasága és a
Magyar Nemzeti Szívalapítvány évrõl
évre ezekre a veszélyekre, illetve megelõzésükre próbálja felhívni a figyelmet, épp ezért szeptember utolsó napját 2000 óta a Szív Világnapjává nyilvánították, mikor kitüntetett figyelem jár
a szív- és érrendszeri betegségek megelõzésének. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott 2014-ben Celldömölk
városa is, mikor az önkormányzat és a
helyi TDM szervezet közös szervezésében elõször rakták ki a Ság hegy szívét. Azóta a megmozdulás hagyo-

mányt teremtett, így idén szeptember
25-én délután ismét népes tömeg indult meg a Ság hegyre, hogy közösen

sportoljanak, figyeljenek családjuk és
persze saját egészségükre. Délután
négy órakor aztán a résztvevõk közö-

tegyenek valamit szívük egészségéért.
A kráterbe érkezõket Fehér László polgármester is köszöntötte, aki hangsúlyozta, fontos, hogy az emberek kimozduljanak otthonról, kiránduljanak,

sen formálták meg a kráterben a Ság
hegy szívét, majd egy-egy léggömböt
útjára engedve demonstráltak a szív
egészségéért.
»NÉMETH N.
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Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat
Celldömölk Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017.
évi fordulójához. A pályázatokat a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 8.
1) A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén
állandó lakóhellyel rendelkezõk részesülhetnek. Nem részesülhet ösztöndíjban
az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos és
szerzõdéses állományú hallgatója;
– doktori (PhD) képzésben vesz részt;
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
a) Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási
intézményben (felsõoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejû (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsõfokú, illetve felsõoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016
szeptemberében felsõoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2017 õszén már nem áll fenn,
úgy a 2017/2018. tanév elsõ félévére
esõ ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsõoktatási intézményben a pályázás idõpontjában szünetel.
Az ösztöndíj folyósításának feltétele,
hogy a 2016/2017. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
b) A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezõ,
hátrányos szociális helyzetû (a 2016/
2017. tanévben utolsó éves, érettségi
elõtt álló középiskolások, illetve felsõfokú
diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási
intézménybe felvételt még nem nyert,
érettségizett) pályázók jelentkezhetnek,
akik a 2017/2018. tanévtõl kezdõdõen
felsõoktatási intézményben teljes idejû
(nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezõk közül
csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik a 2017/2018. tanévben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe,
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és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik.
2) A pályázat benyújtásának módja és
határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése: https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati
évben regisztráltak a rendszerben, már
nem regisztrálhatnak újra, õk a meglévõ
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
Amenynyiben jelszavukat elfelejtették, az
Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új
jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a
belépést követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati ûrlapot
minden évben újra fel kell tölteni! A
személyes és pályázati adatok ellenõrzését, feltöltését követõen a pályázati
ûrlapot 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 minõsül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles
az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A
nem befogadott pályázatok a bírálatban
nem vesznek részt.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani. A
pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történõ benyújtásának határideje:
2016. november 8.
3) A pályázat kötelezõ mellékletei:
„A” típusú pályázat
a) A felsõoktatási intézmény által kitöltött
eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
2016/2017. tanév elsõ félévérõl.
Amennyiben a pályázó egy idõben több
felsõoktatási intézménnyel is hallgatói
jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a
felsõoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsõként létesített
hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem
hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve
hittanár – kétszakos képzés esetében a
hallgató az állami felsõoktatási intézményt köteles megnevezni.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy
háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó
jövedelmérõl.

c) A pályázóval egy háztartásban élõ tanuló(k)/hallgató(k) iskolalátogatási/ jogviszony-igazolása(i).
„B” típusú pályázat
a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy
háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó
jövedelmérõl.
b) A pályázóval egy háztartásban élõ tanuló(k)/hallgató(k) iskolalátogatási/ jogviszony igazolása(i).
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel
együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
4) Az ösztöndíj idõtartama
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két
egymást követõ tanulmányi félév (a
2016/2017. tanév második féléve és a
2017/2018. tanév elsõ féléve);
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat
egymást követõ tanulmányi félév (a
2017/2018. tanév, a 2018/2019. tanév
és a 2019/2020. tanév).
5) A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2016.
december 8-ig: Az önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a
formai ellenõrzés és az elbírálás során. Az
ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétõl függetlenül történik. Az
EPER-Bursa rendszerben nem rögzített,
nem a rendszerbõl nyomtatott pályázati
ûrlapon, határidõn túl benyújtott vagy
formailag nem megfelelõ pályázatokat a
bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja; A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
6) Értesítés a pályázati döntésrõl
A települési önkormányzat a meghozott
döntésérõl 2016. december 12-ig az
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a
részletes pályázati kiírást figyelmesen olvassák el.
A pályázatról további információk beszerezhetõk az önkormányzati hivatalban,
illetve letölthetõk 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 110., tel: 95/777-809, email: tulok.gabriella@celldomolk.hu) hétfõ, szerda, csütörtök napokon 8–12, valamint 13–16 óra között, illetve kedden,
pénteken 8–12 óra között.
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A kereszt üzenete – Emlékezés Trianonra
A magyarság sorsára nézve fájdalmas
Trianoni békediktátum júniusi évfordulóján kívül a celldömölkiek minden év
szeptemberében is tartanak megemlékezést, a Ság hegyen található Trianoni
Emlékkereszt felállításának évfordulóján. A keresztet 1934. szeptember 23án állíttatta Kemenesalja népe. Az idei
évben a tisztelgõ emlékezést szeptember 17-én tartották a szervezõk.
Az ünnepség kezdetén a Himnusz elhangzása után Vitéz Juhász Antal Szõke
István Attila: Megmaradunk! címû versét szavalta el, majd a trianoni
rendezvények állandó szereplõjeként is
titulálható, Sebestyén Zoltán vezette
Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör mûsorának elsõ részét hallhatták az egybegyûltek. A dalos percek
után Fehér László polgármester köszöntõje következett, aki hangsúlyozta,
hogy a nemzeti tragédiákat nehéz feldolgozni, és Trianon az egyik legnagyobb trauma, melynek kapcsán hazánk elvesztette területének és nem-

zeti vagyonának kétharmad részét, valamint több millió magyar került a
határainkon túlra. Idén elsõ alkalommal új fellépõk is színesítették a programot: a Gyõrbõl érkezett Talpasok
Kara Férfikórus, Tóth Ferenc vezetésével. A tizenkét éve alakult csapat több
mint száz fellépésen van már túl, repertoárjukban elsõsorban kuruc és hazafias dalok szerepelnek, a megemlékezésen mindezekbõl ízelítõt adtak
közönségüknek. Az ünnepi rendezvény
szónoka dr. Szabó János, az Antall-kor-

mány Földmûvelésügyi Minisztere volt,
aki nem mellesleg tárogatón is közremûködött a Talpasok Karát kísérve.
Ünnepi beszédében a trianoni eseményekhez vezetõ utat taglalta, három
okot felvillantva: a törököket, a habsburgokat, valamint az Osztrák– Magyar
Monarchia katasztrofális pénzügyi és
külpolitikáját. A miniszter kiemelte továbbá: – Hála és tisztelet illeti Kemenesalja népét a kereszt felállításáért,
mely jelképe annak a reménynek,
hogy a magyar nemzet egyszer talpra
fog állni. Az emlékezõ beszéd után a
jelenlevõ szervezetek, pártok, civil
egyesületek képviselõi elhelyezték a
tisztelet koszorúit az ország legmagasabb Trianoni emlékmûvénél, majd
Bartha István tolmácsolásában hangzott el Tóth Kálmán: Ki volt nagyobb?
címû verse.
A hagyományoknak megfelelõen a
rendezvény záró gondolatait Heim Géza, a Kemenesaljai Trianon Társaság
elnöke közvetítette a résztvevõk felé.
»REINER ANITA

Újabb lehetõségek nyílnak infrastrukturális fejlesztésekre
Egy, a 10.000 fõ feletti nagyságú városok számára merõben új lehetõséget
nyit a TOP CLLD-7.1.1-16 kódszámú uniós pályázati felhívás, melynek hivatalos
címe „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési
stratégiához kapcsolódva”. Mit is tartalmaz ez a nem könnyen értelmezhetõ
megnevezés? – kérdeztük Dummel Ottót, a Celldömölki Közös Önkormányzati
Hivatal Mûszaki Irodájának vezetõjét.
– A választ az idõben visszalépve kezdjük megadni: A LEADER megközelítés
az elmúlt húsz évben az Európai Unió
számos országában bebizonyította
életképességét, s hazánkban is több
mint egy évtizede mûködik eredményesen. A tapasztalatok hatására került
kidolgozásra a közösségek szintjén irányított helyi fejlesztés (az angol Community Led Local Development kifejezésbõl rövidített betûszóval CLLD),
amely a LEADER frissített, már a nagyobb városokra is kiterjesztett változatának tekinthetõ.
»Mi a különbség és az azonosság a LEADER és a CLLD között?

– Mindkettõ a helyi közösségekre számít, de amíg a LEADER a kisebb települések és társulásaik elõtt volt nyitva,
addig, ahogy említettem a CLLD a nagyobb városoké, mert egy akcióterületnek legalább 10.000 fõt kell elérnie;
ebbõl következik, hogy Celldömölk egy
akcióterület, de például a nagyobb városokban akár több terület ilyen jellegû
fejlesztésére is sor kerülhet. A CLLD feladata, hogy mozgósítsa és bevonja a
helyi közösségeket és szervezeteket az
értelmes, fenntartható és befogadó módon formált társadalom- és gazdaságfejlesztésbe. Celldömölk város nagyságrendjében erre a feladatra a sikeres regisztráció és a most zajló programalkotás sikeressége esetén 500 millió forint
vissza nem térítendõ támogatás állna
rendelkezésre ebben az uniós költségvetési ciklusban.
»Hol tart most ez a program, stratégiaalkotás?
– Az elsõ lépés a helyi akciócsoport szigorú szabályok szerinti regisztrálása
volt, ebben az akciócsoportban a civil, a
gazdasági és az önkormányzati szektor
tagjainak is egyenlõ arányban helyet
kellett kapnia, a konzorcium vezetését

a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. vállalta. Az akciócsoport dolgozza ki a város fejlesztési stratégiáját és
nyújtja be október 31-éig elbírálásra.
Amennyiben sikeres lesz a pályázat, akkor a konzorciumba való belépés lehetõsége ismét megnyílik és elindulhat
helyi pályázat kiírással, döntéshozatallal és végrehajtással a program.
»Egy kicsit most elõre szaladtunk, mik
a közvetlen feladatok és lehetõségek a
bekapcsolódásra?
– A város honlapján megtalálható egy
kérdõív jellegû dokumentum, ennek
egyszerû kitöltésével bárki részese lehet
a programalkotásnak. Olyan jellegû ötleteket várunk, ahol a városon belül egy
kisebb közösség a saját életterében szeretne valamit létrehozni és késõbb
fenntartani, pl. egy játszóteret, egy közösségi teret, persze ez csak egy kiragadott szegmense a lehetõségeknek. A
beérkezõ vélemények, észrevételek feldolgozását követõen a konzorcium nyilvános üléseket tart majd, itt véglegesítõdnének a fejlesztési célok, ötletek.
Aztán jöhet a már említett elbírálási folyamat és jó esetben a csöppet sem
könnyebb végrehajtás idõszaka.
»ÚK
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Állami kitüntetésben részesült
Az egyik legmagasabb állami kitüntetést, Bronz Érdemkeresztet kapott Baranyai Ernõ, Csönge korábbi polgármestere, augusztus 20-a alkalmából.

Baranyai Ernõ celldömölki lakos, és
hosszú évtizedekig volt Csönge polgármestere. Mennyi idõt töltött el pontosan a falu élén? – kérdeztük Baranyai
Ernõt.
– Összesen 33 évet töltöttem el a közszolgálatban. Ebbõl több mint 30 évet
dolgoztam a csöngei önkormányzat
élén. A rendszerváltás után hat cikluson keresztül voltam Csönge polgármestere. Szerettem ezt a munkát, és
azt gondolom, hogy mindig jó csapat
vett körül, mindig jó emberekkel dolgoztam együtt. Nélkülük nem sikerült
volna ennyi mindent megvalósítani.
»Az Ön irányítása alatt több nagy fejlesztés is történt Csöngén. Melyek azok
a momentumok, amikre szívesen emlékezik vissza?
– Nagyon sokat jelentett és jelent
számomra, hogy sikerült megõrizni és

felújítani Weöres Sándor szülõházát;
megújult és létrejött a Weöres SándorKárolyi Amy Emlékház. Ez a folyamat
közel tíz évig tartott. Károlyi Alíz, a
költõpár hagyatékának örököse a személyes kapcsolatnak köszönhetõen a
hagyaték egy részét ide adományozta
és az emlékházban került elhelyezésre.
Örülök annak, hogy a 20. század egyik
legnagyobb magyar költõjének emlékét méltóképpen õrizhetjük az utókor
számára.

»Csönge nevével szervesen összefügg
a Binder vállalat neve...
– Igen, ez is egy személyes ismeretségnek köszönhetõ: 1995-tõl ide költözött a Binder vállalat, ami folyamatosan bõvült. A cég fém- és acélszerkezetek, valamint elektromos és
elektronikus gépek, berendezések, valamint alkatrészek gyártásával foglalkozik, és a több mint tíz év alatt folyamatosan bõvült. A nagyberuházásnak köszönhetõen gazdaságilag
óriási fejlõdésen ment keresztül a falu.
»Hogyan fogadta a hírt, miszerint az
egyik legnagyobb állami elismeréssel
köszönik meg munkáját?
– Az az igazság, hogy meglepetés volt
számomra, amikor megkaptam a kitüntetést, de mindenképpen nagy megtiszteltetésnek tartom.
»Hogyan zajlott az átadás?
– Még júliusban megkaptam az értesítést, hogy augusztus 20-án vehetem át
az elismerést. Augusztus 20-án Lázár
János adta át a Bronz Érdemkeresztet,
egy nagyszabású ünnepség keretében.
»Gratulálunk az kitüntetéshez, és tartalmas nyugdíjas éveket kívánunk!
»BL

„Kedves kegyhelyedre hoztuk el szívünket…”
Mária kegyhely lévén rendkívül fontos
szerepet tölt be a keresztény hívek
életében a minden év szeptemberében megrendezett Kismáriacelli Fõbúcsú. Idén szeptember 10–11-én érkeztek zarándokok az ország számos közeli és távoli szegletébõl, hogy leróják
kegyeletüket a Kiscelli Szûzanyánál, és
oltalmat találjanak nála.
Szombaton diákok szentmiséjével vette kezdetét a kétnapos búcsú, melyet
követõen a zarándokok szeretetteljes
fogadtatására került sor. Az este hat
órai ünnepi szentmisét dr. Barsi Balázs

ferences atya mutatta be, mely a hagyományoknak megfelelõen körmenettel zárult. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szép zenei elõadás színesítette a programkínálatot, szombaton
este a Sárvári Vonósok hangversenye
emelte az ünnep fényét. A koncert után
szentségimádás, valamint ifjúság és
családok szentórája követték egymást
egészen az éjféli miséig, melyet Bodorkós Imre jánosházi plébános celebrált. Vasárnap éjjel egy órától örvendetes (Rózsafüzér Társulat), fájdalmas
(anyák, leányok), valamint dicsõséges
(apák, fiúk) rózsafüzért imádkoztak a

szép számban összegyûlt hívek. A hajnali keresztutat követõen csendes
szentségimádásban mélyülhettek el az
egybegyûltek, majd reggel hat, hét és
nyolc órakor is volt egy-egy szentmise.
Tízórai kezdettel került sor a körmenettel záruló búcsúi nagymisére, melynek
keretében dr. Dejcsics Konrád pannonhalmi bencés atya hirdetett igét. A celli egyházközség és a hívek kora délután
búcsúztatták zarándok testvéreiket,
abban a reményben, hogy jövõ
szeptemberben ismét összegyûlnek,
hogy közösen dicsérjék, és imádkoz»RA
zanak a Kiscelli Szûzanyához.

Református presbiter konferencia
Közös presbiteri konferenciát tartott
szeptember 17-én a mûvelõdési központban az õrségi és a pápai református egyházmegye. Az ilyen jellegû
találkozók célja elsõsorban, hogy segítsen a presbiterek hitre jutásában, frissítse az elméleti és a gyakorlati
ismereteket. A résztvevõket a város
nevében Fehér László polgármester is
köszöntötte, aki kiemelte, Celldömölk
számára fontos, hogy támogassa a
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városban jelenlévõ vallási felekezetek
mûködését és hitéletét. Majd Steinbach József püspöki igehirdetésével
folytatódott a konferencia, aki az elsõ
gyülekezetig vezette vissza a jelenlévõket beszédében, hangsúlyozva a
közös ima, a közös gyülekezés jelentõségét. A találkozó elõadásokkal folytatódott, ahol a presbiterek további útmutatást kaptak a szolgálattételükhöz.
A program az összetartás és összetar-

tozás célját is szolgálta, így a konferenciáról sem maradhatott el a közös ének
és a közös ima.
»NN
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Celldömölkön koncertezett a The Creole Brothers
Többéves hagyomány, hogy augusztusszeptember környékén neves külföldi
zenészek látogatják meg a várost, a
Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egyesület Közéleti Kávézójának keretében. Így lépett fel Celldömölkön két
évvel ezelõtt Ian Anderson és Rody
Clenaghan, világhírû skót zenészek, és
adott koncertet tavaly a Troubadour
Reunion. Idén, szeptember 18-án délután hat órától a The Creole Brothers,
Phil Underwood és zenésztársa, Charlie
Skelton koncertezett a mûvelõdési központban. Phil Underwood angol folkénekes és dalszövegíró, aki folk mellett
játszik cajunt, bluest, és népzenét is.
Három nemzetközi díj nyertese, nemzetközileg elismert Cajun-harmonika
zenész, játszik gitáron, hegedûn, melodeonon és ütõshangszereken is. Zenésztársa, Charlie Skelton pedig az

egyik legforróbb gyökerû hegedûsnek
számít az angol népzenészek közül. Az
elõadás alatt a közönség részletesen is
megismerkedhetett a cajun kultúrával
és népzenével, az elõadók a koncertélményen kívül igyekeztek a népzenei
kultúra gyökereit is átadni a hallgatóságnak. A közönség megtudhatta,
hogy a cajunok, akárcsak a kreolok,
Louisiana öböl menti részén élõ két
nagyobb francia anyanyelvû csoport

egyike. Ma Dél-Louisianában, a franciául beszélõ franciák általánosan cajunoknak nevezik magukat, míg a franciául beszélõ feketék kreoloknak.
Mindkét csoport különbözõ kultúrák
elemeinek a keverékét sajátította el,
ugyanakkor mindkettõnek az alapja a
francia kultúra. A cajun zene gyökerei
az elsõként érkezõ új skótokhoz
köthetõ, akik magukkal hozták a kanadai Maritime régióból és Franciaországból a saját zenéjüket, zenei stílusukat. Általában hegedûvel, harmonikával, gitárral, washboarddal és triangulummal játsszák. Ebbõl a rendkívül
jellegzetes népzenébõl kapott ízelítõt
vasárnap délután a helyi közönség. A
zenészvendégeket a város nevében
Fehér László polgármester, valamint
Markó Péter egykori közgyûlési elnök
is köszöntötte.
»NÉMETH N.

„Ésszerû közlekedés. Hatékony gazdaság.”
Szeptember 16-án elstartolt az Európai
Mobilitási Hét, mely megmozduláshoz
Celldömölk városa immár harmadszor
csatlakozott.
A pénteki nyitónapon a Géfin téren felállított szobabiciklik és spinning kerékpárok jelezték, hogy Celldömölkön ebben a pár napban minden a környezettudatos, gazdaságos és egészséges
életmód jegyében kell, hogy teljen. A
sporteszközöket természetesen bárki
kipróbálhatta, hátha ezzel sikerül meghozni a kedvet ahhoz, hogy a lakosok
az autóval való közlekedés helyett a
környezetkímélõbb kerékpárt válasszák.
Emellett a nyitónapon a helyijáratos autóbusz-közlekedés is ingyenesen volt
igénybe vehetõ a délutáni órákban,
szintén a környezetkímélõ takarékosság
elvét követve. A Mobilitási Hét keretében az önkormányzat rajzpályázatot is
hirdetett „Közlekedj környezetedet kímélve!” címmel. A felhívásra rengeteg
pályamunka érkezett, összesen 75
gyermek nevezett a versenyre. Közülük
a legjobbakat szakmai zsûri válogatta
ki, és szeptember 17-én, szombaton
délután ünnepélyes keretek között
díjazta is õket. Az elkészült alkotásokból
kiállítás nyílt a Vulkánparkban. Vasárnap délelõtt VulkánSági kerékpár és
nordic walking túra indult a Ság hegyre
a Vulkán fürdõ parkolójából. A hûvösre
fordult idõjárás ellenére ezúttal is nagy
népszerûsége volt a túráknak, a 20 km-

es biciklitávot és a 4,8 km-es nordic
walking pályát családok, baráti társaságok, idõsek és fiatalok közösen küzdötték le, miközben a Ság hegy szépségeivel is közelebbrõl megismerkedhettek. Elõször indult szervezett
nordic walking túra a hegyre a vállalkozó kedvû jelentkezõknek, így az indulás elõtt még egy rövid bemutatót és
bemelegítést is tartottak a túravezetõk.
A hét elsõ felében a „Válassz! Válts!
Variálj!” szlogen jegyében óvodások, általános és középiskolások számára kerültek megrendezésre különféle balesetmegelõzési, közlekedési játékok,
sportversenyek, szellemi vetélkedõk és
egyéb kreatív foglalkozások. A fiatalok
így játékos formában gyakorolhatták a
közlekedés szabályait, valamint ismereteket szerezhettek a környezettudatos életmód elõnyeirõl. Szeptember 22-én autómentes nappal zárult a
2016-os mobilitási hét. Erre a napra lezárásra került a Kisfaludy utca, a városközpontban kerékpárral közlekedõket
pedig gyümölccsel jutalmazták az önkormányzat munkatársai. A szervezõk a
délelõtti órákban a Szentháromság térre települtek ki különféle játékokkal a
gyermekek számára, ahol a legkisebbek immár tesztelhették is a héten elsajátított ismereteket, vetélkedõk formájában bizonyíthatták, hogy tudnak
helyesen és biztonságosan közlekedni.
Mindemellett egy kiállítás is nyílt a téren „A tömegközlekedés múltja és jele-

ne Celldömölkön” címmel, melynek
egy régi csuklós busz nyújtott ideiglenes otthont. Szintén a projekthét keretében került sor a Berzsenyi Dániel
Gimnázium udvarán elhelyezett kerékpártárolók átadására is. Az önkormányzat által finanszírozott fejlesztés nem
csak biciklik elhelyezését könnyíti meg
a jövõben, de egyben környezetbarát
közlekedésre is ösztönzi a diákokat és
tanáraikat.
Csütörtök délután zárult a mobilitási hét.
A Szentháromság téren folytatódtak a
játékok és vetélkedõk, valamint a
résztvevõk közösen díszítették fel kerékpárjaikat a felvonuláshoz. Az ötletes,
színes alkotások csak még nagyobb figyelmet kölcsönöztek a felvonuló bicikliknek. Idén is szép számmal gyülekeztek a résztvevõk a bevásárlóközpont
parkolójában, ahol a rendõrök láthatósági mellényeket és karkötõket osztogattak a felvonulóknak. „Ésszerû közlekedés. Hatékony gazdaság.” Ennek a
két alapelvnek népszerûsítéséért zajlott
a harmadik kerékpáros felvonulás Celldömölkön.
»NÉMETH NÓRA

7

SZÜRET 2016

«

Új Kemenesalja » 2016. 09. 30.

Szüreti hétvége a Ság hegy lábánál
25. alkalommal rendezték meg a város
egyik legfontosabb õszi eseményét, a
Sághegyi Szüreti Napokat. A kétnapos
rendezvénysorozat ismét bõvelkedett a
színes programokban, melyek közül a
leglátványosabb idén is a hagyományos szüreti felvonulás volt.

Országszerte javában zajlanak már a
szüreti mulatságok, szeptembertõl novemberig az ország összes bortermelõ
vidéke ünnepet ül az új szõlõtermés
felett. A több százéves hagyomány
Celldömölkön is régen szokássá vált
már, szeptember végén a Ság hegy
termése, a szõlõ és a bor áll a város
életének középpontjában. Idén szeptember utolsó hétvégéjén már 25. alkalommal került megrendezésre a
város hagyományõrzõ õszi mulatsága,
a Sághegyi Szüreti Napok. 23-án, pénteken délelõtt bábszínházi elõadásokkal vette kezdetét a kétnapos programsorozat, a mûvelõdési központ
színháztermében a Tücsök Bábcsoport
és az Ultraviolák lépett a színpadra.
Délután a KMKK Móritz Galériáján került sor a szüret elsõ hivatalos eseményére, ünnepélyes keretek között megnyitották Tisza-Kalmár Ágota festõmûvész kiállítását. A tárlatnyitó különlegességét az adta, hogy a fiatal mû-

vész alkotásait a szintén festõmûvész
édesapa, Tisza-Kalmár István ajánlotta
a látogatók figyelmébe, akinek munkáiból a tavalyi évben szintén a celli galérián nyílt kiállítás. Ágota – habár a
középiskola után nem lépett mûvészeti
pályára –, egyetemi tanulmányai mellett azonban továbbra is folytatta a festést, a tárlaton másfél év munkájának
eredményét tekinthetik meg a látogatók. Hamarosan aztán sor került a szüret egyik legjobban várt eseményére
is, Oszvald Marika Kossuth- és Jászai
Mari-díjas színész és operetténekes
elõadására a színházteremben. A híres
mûvésznõnek már a neve is színültig
töltötte a nézõteret, teltházas közönség elõtt zajlott a péntek esti operettgála. A népszerû operetténekes a celli
közönség számára is bemutatta, hogy
nem csak az énekhangja különleges,
egy igazi örökmozgó is, aki remekül
táncol. Mûvésztársaival együtt fergeteges mûsort adtak a legnépszerûbb magyar operettdalok tolmácsolásával. Az
operettgálával azonban nem ért véget
a zenés programok sorozata, kora este
kezdetét vette a helyi kötõdésû duó, A
Két Zsivány élõkoncertje. A hûvös
idõjárás ellenére a Géfin tér is megtelt
koncertezõkkel, a fellépõk pedig
szolgáltatták a tõlük megszokott színvonalat és hangulatot.

Molnár Zsolt páros került ki gyõztesen,
õk vihették haza az elsõ helyezettnek
járó díjat.
Eközben Alsóságon már a szüreti felvonulásra gyülekeztek a résztvevõk, táncos, zenés kínáló várta a katolikus
templomnál az érdeklõdõket. A fellépõk között szerepeltek mazsorettek,
néptáncosok, zenészek és gólyalábasok
is. Majd kezdetét vette a felvonulás, a

Szombat délelõtt folytatódott a szüreti
programfolyam. A Szentháromság tér
szüreti piactérré alakult, ahol helyi
termelõk és mesteremberek kínálták
portékáikat, valamint a sághegyi borokat is megkóstolhatták a járókelõk.
Mindeközben a Kemenesi Hagyományõrzõk szórakoztatták a közönséget
színvonalas mûsorszámaikkal. Szintén
a szüreti napok keretében került megrendezésre a népmese napja is „Mese-
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szüret” címmel, a legkisebbek közös
történetmesélés élménye közben kedvenc karaktereiket is megörökíthették.
A szüret idei programkínálatából a
sport sem maradt ki, kora délután
Celldömölkön rendezték meg a HSMA
Erõs Emberek Páros Bajnokságát hat
csapat részvételével. Az embert próbáló versenyszámok után a szoros küzdelembõl végül a Sebestyén János–
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nyerte a tetszését a településüktõl
csaknem 700 km-re fekvõ kisváros. Elmondta azt is, nagy perspektívát lát a
két város együttmûködésében, a kultúra, a sport és az oktatás területén
egyaránt. A munkácsiak mellett még
egy delegáció tette tiszteletét Celldömölkön, Erdõszentgyörgyrõl egy gyermek néptánccsoport látogatta meg a
települést, akik nemcsak szemlélõi voltak a szüreti fesztiválnak, de a fellépõk
sorát is színesítették. A Százfonat
hagyományhoz hûen az alsósági templomtól indult a menet, a résztvevõk
táncolva, énekelve, mulatozva vonultak
egészen a városközpontig. A felvonulást ezúttal motoros felvezetõk elõzték meg, akiket feldíszített fogatok, lovas betyárok, mazsorettcsoportok, néptáncosok, népzenészek, bábosok, mutatványosok és gólyalábasok követtek.
A menetet a Géfin téren az Akkordeon
Harmonika Zenekar várta, akiknek
könnyed koncertjére már szép számú
közönség gyûlt össze.

Nem csak a szüreti mulatságnak van
hagyománya Celldömölkön, de a testvérvárosi kapcsolatok ápolásának is. A
Sághegyi Szüreti Napok alkalmából,
mint minden évben, idén is vendégül
látta a város a partnertelepülések delegációit. Ezúttal az egyik legfiatalabb
testvérvárosból, Munkácsról érkeztek
vendégek Celldömölkre, akiket Fehér
László polgármester is köszöntött a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár elõtti színpadon. Az ukrán delegáció vezetõje, Galai Alexander, Munkács fõjegyzõje örömmel fogadta a
meghívást a rendezvényre, és habár
elõször járt Celldömölkön, egybõl el-

Szociokulturális Egyesület kisgyermekcsoportja moldvai tánccsokorral lepte
meg a helyi közönséget. A szüreti napok során a delegációknak lehetõségük
nyílt a Kresznerics Ferenc Könyvtárban
lévõ „Testvérvárosaink” címû dokumentumtárlat megtekintésére is, ahol
mind Munkács, mind Erdõszentgyörgy
ereklyéi közül számos darab került kiál-

lításra.
A köszöntést eredményhirdetés követte a színpadon. Idén is meghirdette a
város a hagyományos fesztivál bora és
fesztivál tortája versenyeket, melyekre

ezúttal is számos nevezés érkezett. A
fesztivál borának idén Fehér Csaba
Attila borát választotta meg a zsûri,
míg a torták közül az Eötvös Loránd
Szakképzõ Iskola cukrászainak süteménye nyerte el a fõdíjat.
Az eredményhirdetés után ismét a
Kemenesi Hagyományõrzõké volt a terep, majd az estét és egyben a 2016os Szüreti Napokat a rendezvény sztárfellépõje, Nagy Feró és a Beatrice zenekar koncertje zárta.
»NÉMETH NÓRA

MEOSZ kihelyezett elnökségi ülés
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Szombathelyen tartotta kihelyezett elnökségi ülését, augusztus 26-án. A
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Fehér László, Celldömölk polgármestere, a celli mozgássérült
alapítvány elnöke is.
A MEOSZ részérõl jelen volt: Kovács
Ágnes elnök, Pátkai András jogtanácsos, valamint Mesterházy Zsolt
ifjúsági szakreferens. Az ülés célja
volt egyrészt felmérni Vas megye
akadálymentesítettségi helyzetét,
melynek kapcsán Holpert Jenõné, a
mozgássérültek vasi egyesülete
celldömölki csoportjának titkára
büszkén mondta el: Celldömölk
95%-a akadálymentes, beleértve a

közintézményeket, és számos szolgáltató intézményt (Vulkán fürdõ,
Vulkánpark, Vasvirág Hotel, stb.)
Sajnos, ezen a rendezvényen a tolószéket használó személyek nem
tudtak részt venni, mert a kijelölt
szálláshely nem volt akadálymentesített. A rendezvényen témaként
merült még fel, hogy az ifjúságot
miként lehetne jobban bevonni a
közéletbe.
»ÚK

9

VEGYES

«

Új Kemenesalja » 2016. 09. 30.

Szlovákiai vendégek Celldömölkön

Ötvenéves érettségi találkozó

A szlovákiai bõsi Amade László Alapiskola tantestülete
szervezett Celldömölkre kirándulást 2016 nyarán. A
magyar tanítási nyelvû iskolában 279 diák 18 osztályban
tanul, 34 alkalmazott dolgozik. Az iskola vezetése már
több alkalommal járt Celldömölkön. Megtekintették a katolikus templomot, a Kemenes Vulkánparkot, kirándultak
a Ság hegyen, fürödtek a Vulkán fürdõben, a Danka pincében megkóstolták a sághegyi bort. Az estét a grill bárban, Kertész Karcsi által elkészített ízletes grill-ételek elfogyasztásával zárták.

Ötvenéves érettségi találkozóját tartotta szeptember 3-án
a legendás matematika tanár, Jónás Márton csupa falusi
diákból indított 4. D osztálya, akik 1962-tõl 1966-ig koptatták a celldömölki gimnázium padjait. A nyugdíjazásából visszahívott, akkor 67 éves Marci bácsi fiatalos hévvel
vállalta a csupa vidéki gyerekbõl álló osztály vezetését.
Kivételes egyéniségének, és kiváló pedagógiai munkájának köszönhetõen 33 tanítványából 24 tanult tovább és
szerzett diplomát. A fél évszázados jubileumi találkozón
az osztály 31 élõ tanulójából 22 fõ érettségizett, és két
korábbi osztálytárs jelent meg. Az öregdiákok nagy örömmel köszöntötték körükben egykori szeretett tanárukat,
kollégiumi nevelõjüket, Lenner József tanár urat.
»RA
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» MÛVELÕDÉS

Zrínyi Miklós nagy napja Dömölk határában
Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének
tudományos tanácsadója, a „Lendület”
Szent Korona Kutatócsoport vezetõje,
Pálffy Géza történész, az MTA doktora
tartott nagy érdeklõdéssel kísért elõadást szeptember 16-án a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtárában.
A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatásával létrejött rendezvény elején Németh Tibor
könyvtárvezetõ reményét fejezte ki,
hogy a könyvbemutató talán kezdete
lehet a jeles szemle celldömölki és
megyei ismertségéhez vezetõ folyamatnak. Pálffy Géza „Zrínyi Miklós
nagy napja. Hadimustra Dömölk és Vat
között 1663. szeptember 17-én” címû
elõadásában a 2013. évi 350 éves évforduló után nemrégiben új kiadásban
megjelent kötetére alapozva világította meg a Vas megyében alig ismert
esemény és színhely történelmi jelentõségét. A mû a KMKK Kresznerics
Ferenc Könyvtárában megvásárolható.
A kor kiváló ismerõje a Zrínyi-emlékévre utalva elsõként a fõszereplõ: a
politikus, a hadvezér és költõ-író családi hagyományaiban és a kor viszonyaiban gyökerezõ lojalitásait és identitásait vázolta fel szellemesen a
közönség elõtt. Kiemelte, hogy Zrínyi

jelenlegi ismereteink szerint a magyar
történelem elsõ generálisa, azaz tábornoki rangú katonai vezetõje volt. A
röviden „vati hadimustra”-ként aposztrofált szemle sokat vitatott történés
volt a szakirodalomban: idõpontja
(szeptember 8. és 16. között), helyszíne (a Szombathely melletti Vát, a Veszprém megyei Külsõvat és Vas megyei
Belsõvat) és Zrínyi pontos katonai tisztsége kérdéseinek vonatkozásában. A
kutató kitartó históriai nyomozásának
eredményeként mára egyértelmûvé
vált, hogy a hadimustrát 1663. szeptember 17-én, egy hétfõi napon a reggeli órákban a nádor katonai hatáskörével eljáró országos fõkapitány, Zrínyi Miklós vezette le. A Dömölk melletti széles mezõkön 5244 lovas és
3175 gyalogos vonult fel az ország elsõ

Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármestere pályázatot hirdet az
önkormányzat tulajdonában lévõ alábbi költségelven megállapított lakbérû lakás
bérbeadására: Celldömölk, Hollósy tér 1. fsz. 1.
A lakás jellemzõi: összkomfortos, 2 szobás, gázfûtéses. Területe: 59 m 2. Bérleti
díja: 36.285 Ft/hó. A bérleti díjat az önkormányzat a piaci értékrendhez igazítva,
rendeletében évente emelheti.
A lakás megtekinthetõ: 2016. szeptember 26-tól telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján hétfõ-csütörtök 8-16, péntek 8-12 óráig.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 7. (péntek) 9 óráig.
A pályázatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani.
Pályázati adatlap átvehetõ a Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkezelõjénél. A borítékra rá kell írni, hogy „Lakáspályázat”, illetve a megpályázott lakás pontos címét.
A beérkezett pályázatok felbontására: 2016. október 7-én (péntek) 10 órakor kerül sor a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében.
A bérleti jogot az nyeri el, aki több havi bérleti díj elõre történõ megfizetését tudja vállalni. Több azonos összegû ajánlat esetén az ajánlattevõk között licitet
tartunk a borítékbontást követõen. Ezen felül a bérleti szerzõdés megkötésekor
a leendõ bérlõ köteles 2 havi lakbérnek megfelelõ összeget óvadék címén befizetni, valamint a bérleti szerzõdést közjegyzõi okiratba kell foglalni, melynek
költsége a bérlõt terheli. A bérbeadás idõtartama: határozott idõre, legfeljebb 5
évre szóló bérleti szerzõdés köthetõ a lakásra. Szerzõdéskötés és bérbeadás
várható idõpontja: 2016. október 28.
További információ a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézõjénél, Celldömölk,
Városháza tér 1., 118-as iroda, illetve a 95/777-819-es vagy a 70/331-5715-ös
telefonon kapható.

három fõméltósága: Wesselényi Ferenc
nádor, Nádasdy Ferenc országbíró és
Zrínyi Miklós horvát-szlavón bán elõtt,
akiknek elõkelõ névsorát a dunántúli
fõkapitány (Batthyány Kristóf), a késõbbi országbíró (Draskovics Miklós) és
a majdani híres nádor (Esterházy Pál)
gazdagította. A korabeli hatalmi elit
ilyen széles spektrumú megjelenésére
csak egészen kivételes alkalmakkor kerülhetett sor vidéken. A felvonulás
helye korántsem tekinthetõ véletlennek, hiszen a mai Celldömölk és Mersevát közötti tágas terület 1593 és
1809 között évszázadokon keresztül
fontos tábor- és mustrahely volt. A

Marcal folyó által határolt térség logisztikailag is kiváló terepet biztosított
a gyülekezõ haderõk számára. Külsõvat
díszpolgára, Pálffy Géza meglepetést is
tartogatott a jelenlévõk számára, hiszen bemutatta azt az oltalomlevelet,
amelyet a szemle napján Batthyány
Kristóf dunántúli fõkapitány állított ki a
táborban Nagydömölk lakói számára. A
történész hangsúlyozta: Külsõvaton
szobor és emléktábla õrzi Zrínyi Miklós
emlékét, de a térbeli lokalizáció alapján Mersevát és Celldömölk egyaránt
joggal érezheti magáénak a különleges
és rangos hadimustrát, amelyet Kemenesalján és Vas megyében is fontos
lenne beemelni a történelmi hagyományok értéktárába.

» APRÓHIRDETÉS
Régiséggyûjtõ vagyok, aki saját
gyûjteményébe régi egyenruházatot, fotót, kitüntetést, sisakot, bajonettet, felszerelést vásárol.
Elérhetõség: +36 70/6214-802
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NB II-es és NB III-as bajnoki mérkõzések
CVSE-SWIETELSKY III. – Vértesszõlõsi SE
13:5
Ölbei Péter 3, Iván Bertold 3, dr. Németh Gábor 3, Lukács Balázs 3, Ölbei
Péter – Iván Bertold páros.
A vártnál simább gyõzelem született.
Vonyarcvashegy SE – CVSE-SWIETELSKY
III. 10:8
Simon Ferenc 4, Ölbei Péter 2, Iván
Bertold 2. Váratlan vereség. Több
mérkõzésen is voltak meccslabdáink,
de ezeket mind elvesztettük.
CVSE-SWIETELSKY IV. – CVSE-SWIETELSKY
V. 11:7
Máthé Gyula 4, Fehér László 2, Bakonyi
Bertalan 3, Jakus Tamás 1, Máthé Gyula

– Fehér László páros, illetve Tamás
László 3, Teket Attila 2, Szakács László
1, Szakács László – Csapó László páros.
A hazai rangadón a IV-s csapat nagy
csatában gyõzött a tartalékos V-s csapat ellen.
CVSE-SWIETELSKY IV. – Büki TK 8:10
Fehér László 2, Máthé Gyula 2, Bakonyi
Bertalan 2, Jakus Tamás 1, Máthé Gyula
– Fehér László páros. Csapatunk pontszerzési lehetõséget szalasztott el a
tartalékos Bük ellen.
CVSE-SWIETELSKY V. – Széchenyi ESE
Gyõr 15:3
Teket Attila 4, Tamás László 4, Szabó
Ferenc 3, Csupor Máté 2, Teket Attila –

Remek kezdés a KSZL-ben
TTV Wiener Neudorf (osztrák) – Celldömölki VSE-Swietelsky 2:6. – Wiener
Neudorf, asztalitenisz Klubcsapatok
Szuperligája-mérkõzés, 2. forduló.
Páros: Kolodziejczyk, Truksa - Szita, Fazekas 3:1 (10, 8, -6, 9). Nem úgy indult
a mérkõzés, ahogy reméltük. A celliek
kettõse nem játszott csúcsformában,
igaz több alkalommal szerencséje is
volt az osztrák párosnak. (1-0)
Egyéni, 1. kör: Kolodziejczyk – Lindner
2:3 (-5, -9, 7, 9, -8). Jól kezdett Lindner, az elsõ szettet könnyedén hozta, a
másodikban sem volt gond, a folytatásban viszont magára talált az osztrák
játékos, és végül döntõ játszmára
kényszerítette a rutinos cellit. Lindner
nagyon megdolgozott ezért a pontért.
(1-1) Truksa - Szita 1:3 (-5, -6, 7, -7).
Elõzetesen nem Szita tûnt a párharc
esélyesének, az osztrákok legjobbja
ellen. A sérülésébõl visszatérõ fiatal

celli azonban ellentmondást nem tûrõen játszott, és viszonylag simán
nyert. (1-2) Havel – Fazekas (-4, -8, -5)
Fazekasnak nem okozott gondot a
fiatal osztrák sima legyõzése. (1-3)
2. kör: Truksa - Lindner 1:3 (-11, 9, -9,
-4) Kiélezett, szoros csatát hozott a két
játékos összecsapása. Az elsõ 3 szettben apróságokon múlt, hogy ki nyeri a
játszmát, csak az utolsó szett sikerült
könnyebbre Lindner számára. (1-4)
Kolodziejczyk – Fazekas 0:3 (-1, -16, -8)
Fazekas mintha hullámvasúton ült volna, úgy kezdte ezt a meccsét. A megalázóan sima elsõ szett után hatalmasat kellett küzdenie a második sikerért.
Összességében egy percig sem forgott
veszélyben gyõzelme. (1-5) Havel –
Szita 3:0 (9, 11, 6) Ezúttal nem tudta
hozni Truksa ellen mutatott játékát
Szita, így alulmaradt osztrák ellenfelével szemben. (2-5)

Tamás László, Csupor Máté – Szabó
Ferenc párosok. Kiütötte együttesünk a
gyõri egyetemistákat.
Széchenyi SE – CVSE-SWIETELSKY IV.
8:10
Fehér László 3, Máthé Gyula 2, Bakonyi
Bertalan 2, Jakus Tamás 2, Fehér László
– Máthé Gyula páros.
Nagy küzdelemben dõlt el a két pont
sorsa csapatunk javára.
Haladás-Vízéptek Szombathely – CVSESWIETELSKY V. 12:6
Teket Attila 3, Tamás László 1, Szabó
Ferenc 1, Csupor Máté 1.
Az esélyesebb hazaiak simán hozták a
mérkõzést.
3. kör: Truksa – Fazekas 0:3 (-11, -8, -6)
Fazekas végig uralta a játékot, koncentráltan játszva magabiztosan nyert. (2-6)
A hazai bajnokságban két mérkõzésébõl kettõt megnyerõ Celldömölk a
nemzetközi porondon is megkezdte
szereplését. Fazekasék a kupasorozat
címvédõjeként érkeztek Ausztriába, így
egyértelmûen õk számítottak a találkozó esélyesének.
Esélyek ide vagy oda, nem úgy indult a
meccs, ahogy azt elterveztük. A celli
kettõs gyengélkedett, nem tudott játékba lendülni, így hátrányból
kezdõdött az elsõ egyéni kör. Itt már
kezdett helyreállni a világ rendje,
ugyanis mindhárom celli játékos gyõzni
tudott. A második körben Szita kikapott
Haveltõl, de így se került veszélybe a
celldömölki gyõzelem, Fazekas a végén magabiztosan szállította a 6. pontot. A találkozót az esélyeknek megfelelõen, megérdemelten nyerte a
CVSE-Swietelsky gárdája.
»CSUKA LÁSZLÓ

A felnõtt csapat mérkõzéseinek idõpontjai
2016. október 2. vasárnap

15:00

Bajnok DSE Nemesvámos – Celldömölki VSE

2016. október 16. vasárnap

16:00

Celldömölki VSE – Vady Mosonszolnok

2016. október 30. vasárnap

14:00

Gyõri ETO KC III – Celldömölki VSE

2016. november 5. szombat

18:00

Celldömölki VSE – VKL SE Gyõr

2016. november 12. szombat

17:00

Sárvári Kinizsi SE – Celldömölki VSE

2016. november 19. szombat

18:00

Celldömölki VSE – Veszprémi Egyetemi SC

2016. november 27. vasárnap

16:00

TVSE- RESOLUTE – Celldömölki VSE

2016. december 3. szombat

18:00

Celldömölki VSE – Szombathelyi KKA II

2016. december 10. szombat

11:00

SZESE Gyõr – Celldömölki VSE
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Országos siker Nagykanizsán
Celldömölk – Répcelak 3-1 (1-0)
Celldömölk, 200 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 5. forduló 2016.
szeptember 17.
Vezette: Szvorda Melinda (Kondor Péter, Bejczi Antal).
Celldömölk: Heiner – Vajda (Lempeg 67.
p.), Varga, Bodor, Virág – Szuh, Enyingi
Márk – Potyi (Györkös 62. p.)- Enyingi
Marcell (Dobson 69. p.), Gyõrvári (Németh 57. p.), Piri. Edzõ: Koman Vladimir.
Répcelak: Gyécsek – Tamási, Tóth Dominik, Németh, Ambrus – Harkai, Balikó, Csordás, Tóth Dávid (Möslinger 73.
p.)– Kiss (Szabó 55. p.), Jordán (Farkas
67. p.). Játékosedzõ: Balassa Péter.
Góllövõk: Szuh Ferenc (15. p.), Enyingi
Marcell (50. p.), Potyi Gábor (55. p.), illetve Möslinger Farkas Arnó (83. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Répcelak U19
3-0.
A mérkõzés három pontja játék nélkül
került a Cellhez, mert a Répcelak nem
állt ki. Ez az „eredmény” az eddig pont
nélküli répcelakiak legjobb eredménye,
mert átlag tíz gólt kaptak mérkõzésenként és a legrosszabb a minden mecscsét megnyerõ cellieknek, akik mecscsenként eddig átlag hét gólt rúgtak.
Nagykanizsa – Celldömölk 1-1 (0-0, 11) büntetõkkel 3-4
Nagykanizsa, 150 nézõ Magyar Kupa
országos tábla 6. forduló 2016. szeptember 21.
Vezette: Deák Tibor (Keszericze László,
Peti József).
Nagykanizsa: Szabó – Boros (Kotnyek
42. p.), Papp, Csáki, Hóbor – Orbán,
Rácz, Kiss (Újvári 56. p.), Nagy (Péntek
57. p.) – Szalai, Kisharmadás. Edzõ:
Gombos Zsolt.
Celldömölk: Heiner – Lempeg (Gorácz
108. p.), Bodor (Varga 91. p.), Györkös,
Virág – Potyi, Szuh (Gyõrvári 46. p.),
Enyingi Márk – Ódor, Piri, Enyingi Marcell. Edzõ: Koman Vladimir.
Kiállítva: Enyingi Marcell (116. p.).
Góllövõk: Enyingi Márk (51. p.) illetve
Orbán Attila (79. p.).
Vasvár – Celldömölk 1-2 (1-1)
Vasvár, 100 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 6. forduló 2016. szep-

Új

I M P R E S S Z U M

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

tember 25.
Vezette: Marácz Zoltán (Horváth Zoltán,
Németh András).
Vasvár: Gyöngyösi – Horváth A., Hajas,
Bíró, Molnár – Réfi, Bakos, Vincze, Horváth Á. (Osvald 84.p.)– Czövek (Dézsi
90. p.), Schermann (Elekes 19. p.Varga
61.p.). Edzõ: Konrád Péter.
Celldömölk: Bíró – Vajda, Varga, Györkös, Virág – Potyi (Dobson 46. p.), Szuh
(Bodor 68. p.), Enyingi Márk, Gorácz
(Piri 46. p.) – Ódor (Czöndör 84. p.),
Németh (Enyingi Marcell 46. p.). Edzõ:
Koman Vladimir.
Góllövõk: Schermann Viktor (14.p.) illetve Szuh Ferenc (12.p.), Ódor Bálint
(69. p.).
Elõmérkõzés: Vasvár U19 – CVSE U19 56 (2-3) G.: Szakos Márk (4), Zseli Bálint,
Balázsi Krisztián. A két veretlen együttes találkozóján végig fej-fej mellett
haladtak a csapatok, az utolsó nyolc
percben öt gól esett, a szerencse is kellett hozzá, hogy a celliek rúgtak eggyel
többet.
Kezdjük a nagyon értékes (legjobb 64
csapat sorozatban másodszor) Magyar
Kupa továbbjutással. Az már a statisztikákból is látszódott, hogy két azonos
képességû együttes találkozója lehet a
Nagykanizsa elleni mérkõzés. Így is
történt, még a hosszabbításban is
egyenlõ maradt az állás, nem kis mértékben Heiner Péter bravúros védéseinek köszönhetõen. 11-es fogó formáját tovább vitte a büntetõpárbajra is
(a mezõnyjátékosok pedig 11-es rúgó
formájukat), így a Cell várhatja a 7.
forduló sorsolását. A mérkõzésre október 26-án kerül majd sor az ország bármely, ma még nem ismert, még az is
lehet, hogy celldömölki pontján. A kupa szereplés elõtt és után két nehéz
bajnoki, elõször az egyre jobban magára találó Répcelak ellen, utána a magát
nagy elánnal keresõ Vasvár ellen. Én,
ha répcelaki focista lennék, nagyon
nem szeretnék Cellbe jönni játszani,
évekre visszamenõleg 5-6 gólos vereséggel távoznak innen, ebbõl az aspektusból még akár örülhettek volna is
a mostani eredménynek. Nyugodtak

lehetünk, nagyon nem örültek neki, de
ez van, gyûjtögetik pontjaikat, de a
Körmend és a Cell ellen nem tudják átlépni az árnyékukat. Mindent megtett
a szezonbeli elsõ pontjainak megszerzéséért a Vasvár, nekünk meg csak
benne volt a fizikai és mentális fáradtság a lábakban és a fejekben, így a
nem túl magas színvonalú, de annál
küzdelmesebb találkozón nehezen szereztük meg a bajnoki címért való versenyfutásban nélkülözhetetlen három
pontot. De megszereztük és folytatódhat az elmúlt bajnoki évadból már ismert játék, hibázik-e a Körmend, vagy
nem, tartjuk-e a befogható távolságot
tõlük, vagy nem. Most mindenesetre
olyan hazai sorozat jön, ami az õszi
elsõséget is eldöntheti, sorrendben háromszor egymás után hazai pályán játszunk, fogadjuk a jelenleg harmadik
helyezett Rábapatyot, majd a mindenkire veszélyes Királyt és azt követõen
az õsz meccse következik a Körmend
ellen. Onnan meg már belátható távolságban a Magyar Kupa 32-be jutásához
a már az elõbbiekben emlegetett
meccs, nem kis erõre, szerencsére és
akaratra lesz szükség a sikeres folyta»(DOTTO)
táshoz mindkét fronton.

Vereség a nyitányon
Dr Lupo Büki TK – Celldömölki VSE 24-14
(13-7), NBII-es nõi kézilabda-mérkõzés,
Bük, 60 nézõ. Vezette: Marton Zsófia, Szabó
Eszter
Celldömölk: Szabó- Horváth 1, Németh 2/1,
Szomorkovits A. 1, Vlasich 1, Szomorkovits L.
6/2, Sebestyén 1. Cserék: Pongrácz, Geiger,
Bagics 1, Fûzfa 1, Marton Edzõ: Kósa Ottó
Jól kezdte a találkozót a celldömölki csapat.
A bükiek sok hibával játszottak, és ezt
kihasználva az elsõ 10 percben kétgólos
elõnyre tettek szert a vendégek. A folytatás
már nem volt ilyen jó, a házigazda rendezte
sorait, védekezése összeállt, és a celli lányok
egyre ritkábban találtak be Harasztovics kapujába. A szünetre már 6 góllal vezetett a
Bük, és a fordulás után sem tudott változtatni a CVSE. Kósa Ottó szerint az idegenben kapott 24 gól nem mondható soknak, viszont
a 14 lõtt meglehetõsen kevés, csapatára
még sok munka vár a folytatásban.
Lapzártánk után:
Celldömölki VSE – Körmendi DMTE 27-29
(11-13).
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Tehergépkocsi-vezetőt
keresünk,
emelő
hátfalas és
tartályautókra,
hosszú távra.

Munkavégzés helye:
Celldömölk.
A jelentkezőket Celldömölk 20 km-es
vonzáskörzetéből várjuk.
További információk: 30/939-0429.
Jelentkezés önéletrajzzal:
nandor.nagy@cellimalom.hu
Sikeres frisstészta-gyártó családi vállalkozásunk
celldömölki székhelyén az átépítési munkálatok befejeződtek.
Szeptembertől ismét elindul a gyártás, ahova állandó alkalmazottaink
mellé új munkatársakat keresünk.

Várjuk élelmiszeripari végzettségű, szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársak,

– villanyszerelő,
– takarítónő
– betanított munkások
jelentkezését, akik szeretnének egy megbízható cégnél dolgozni.
Amit kínálunk:
– azonnali munkakezdés
– 3 műszakos munkarend
– hosszú távú biztos munkalehetőség
– előrelépési lehetőség
– ingyenes céges buszjárat
– tömegközlekedéssel való bejárás esetén
100%-os támogatás
Ha felkeltettük az érdeklődését, várjuk szíves jelentkezését
a 06-95-525-367-es telefonszámon
vagy az m.szegedine@wewalka.hu e-mail címen!
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok
95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

Tájékoztatás
Celldömölk Város Képviselõ-testülete lakásépítési célra
meghirdeti a tulajdonát képezõ, Celldömölk, Zalka M.
utca végén található, 1144/24 helyrajzi számú, ,,kivett,
beépítetlen terület” megnevezésû ingatlant. A 664 m2
nagyságú terület értékesítési ára 5000,- Ft + Áfa/m2,
azaz összesen 3.320.000,- Ft + ÁFA. A vételi ajánlatok
benyújtásának határideje: 2016. október 31.
További információ a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal (Celldömölk, Városháza tér 1.) ügyintézõjénél
az I. emelet 104-es irodában, illetve a 06 95/777-833
telefonszámon kapható.

