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

Fa-Gyula

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

LAMBÉRIA, OSB
Fa-Gyulától!
Fenyõ lambéria, osztrák már 1890 Ft/m2-tõl
hajópadló, ereszburkoló folyamatosan kapható.

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

OSB lapok 8-10-12-15-18 mm-es vastagságban.

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Normál gipszkarton 1190 Ft/tábla

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható!
Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt,
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 akció!
mérete:12,5x1200x2000.
Több száz m2-es készlettel várjuk vásárlóinkat.
Gyalult lécek, szegõlécek, profillécek,
küszöbök, barkácslécek, kerítéslécek készletrõl.

Laminált padlók a legújabb
színekkel!
Nálunk minden laminált padlóhoz
ajándék szegõléc és alátétfólia jár!
Akciós áraink a készlet erejéig érvényesek.
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» KÖZÉLET

Díszdiplomákat adtak át a testületi ülésen
Díszdiplomák átadásával kezdõdött
meg a képviselõ-testület szeptember
11-i ülése. A képviselõk utak felújításáról, a kamerarendszer bõvítésérõl is
döntöttek.
Zárt üléssel kezdték meg a tanácskozást a nyár utáni elsõ ülésen az
önkormányzati képviselõk, ingatlanokat és lakásügyeket érintõ kérdésekben döntöttek.
A nyílt ülésre vendégek érkeztek.
Elõször a gyémánt- és aranydiplomás
pedagógusokat köszöntötték Fehér
László polgármester, Söptei Józsefné
alpolgármester és Farkas Gábor jegyzõ,
és adták át számukra a felsõoktatási
intézmények által kiadott díszdiplomákat, valamint az önkormányzat díszérmét. „Tudjuk jól, hogy az oktató-nevelõ
munka felelõsségét csak az elhivatott,
alázattal dolgozó emberek tudják, tudták vállalni” – mondta a városvezetõ a
köszöntõjében.

Gyémánt oklevelet adtak át Vida Lajosnénak, aki hatvan éve a Kõszegi
Tanítóképzõ Intézetben szerzett diplomát. Gizi néni Iváncon kezdte pedagógusi pályafutását, majd Kemenessömjénben tanított, 1973 óta volt a város
pedagógusa, a Gáyer Gyula Általános
Iskola tanítónõjeként fejezte be pedagógusi pályafutását. Hegyi Dánielnek a
Szegedi Tudományegyetem Juhász
Gyula Pedagógusképzõ Kara adományozott gyémánt oklevelet. Dani bácsi
matematika–fizika szakos általános iskolai tanár 1955-ben az Apáczai Csere
János Pedagógiai Fõiskolán szerzett
diplomát. A kezdeti vásárosmiskei évek
után a kemenesmihályfai iskolában tanított, igazgatta az iskolát, majd a celldömölki Eötvös-iskolában folytatta és
fejezte be pályafutását. Arany diplomát

vett át Varga Sándorné, akinek a Pécsi
Tudományegyetem Természettudományi Kara adományozott díszoklevelet.
Magdi néni matematika–kémia szakos
általános iskolai tanárként 1968-ban a
Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán szerzett
diplomát. A bobai iskolában kezdte pályafutását, 1976 óta tanított a celldömölki Gáyer-iskolában és ott is fejezte
be pályafutását.
Balogh Ernõnek a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara
adományozott arany oklevelet abból
az alkalomból, hogy ötven éve szerezte meg magyar–ének szakos tanári
diplomáját a Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán. Ernõ bácsi elõbb tanítóként diplomázott, majd munka mellett szerezte meg második diplomáját, és tanított

az ostffyasszonyfai Petõfi iskolában
Aranydiplomás lett, ám más jellegû elfoglaltsága miatt nem tudott részt
venni a képviselõ-testületi ülésen Süle
Ferenc. Feri bácsi két napra rá vette át

a díszdiplomát a polgármesteri irodában. A zeneiskola nyugalmazott igazgatója a Pécsi Tanárképzõ Fõiskola magyar–ének szakán diplomázott, a jogutód egyetem adta ki a díszdiplomát.
A díszdiplomás pedagógusok után a
Danka Adélt köszöntötte a városvezetés. A városi általános iskola nyugdíjba
vonult igazgatója pedagógusnap alkalmából, augusztus 20-án részesült Celldömölk Városért érdemérem kitüntetésben pedagógusi munkája elismeréseként, ám a kitüntetést a városi ünnepségen más jellegû elfoglaltsága miatt nem tudta átvenni.
A köszöntések sorát a köszönet zárta. A
Szombathelyi Mûszaki Szakképzési
Centrum Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája diákjai és
pedagógusai ezen a nyáron is aktívan
közremûködtek a balatonrendesi tábor
felújítási munkálataiban. Oszkó Attila
pedagógus vezetésével Horváth Dominik, Kelemen Patrik, Kocsi Máté, Nagy
Gergely, Pap Martin, Palotai László és
Péntek Sándor vettek részt a társadalmi munkában. Õket és az iskola
igazgatóját, Soós Andreát, valamint a
tábor mûködtetéséért felelõs Városgondnokság igazgatóját köszöntötték
és köszönték meg az együttmûködést.
A képviselõ-testület egyebek mellett
meghallgatta a celldömölki járás helyzetérõl szóló beszámolót Gecse József
járási hivatalvezetõtõl, döntött arról,
hogy jövõre ismét megszervezi az önkormányzat által támogatott balatonrendesi tábori turnusokat, és elfogadta
a költségvetést érintõ beszámolót is.
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Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat
Celldömölk Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2019. évi fordulójához. A pályázatokat
a Celldömölki Közös Önkormányzati
Hivatalban kell benyújtani. A pályázatok rögzítésének és benyújtásának határideje: 2018. november 6.

1) A pályázók köre:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõk részesülhetnek, amit a pályázók a lakcímkártya másolatával tudnak igazolni.
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 és /vagy vendéghallatói képzésben vesz részt.
a) Az „A” típusú pályázatra azok a települési 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 2018 szeptemberében felsõoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019
õszén már nem áll fenn, úgy a
2019/2020. 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 2018/2019. 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
2018/2019. tanévben utolsó éves,
érettségi elõtt álló középiskolás, felsõfokú végzettséggel nem rendelkezõ,
felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett pályázók,
akik a 2019/2020. tanévtõl kezdõdõen
felsõoktatási intézményben teljes idejû
(nappali munkarend) alapképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsõoktatási
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szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezõk közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019. évi általános felvételi
eljárásban elõször nyernek felvételt
felsõoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben
ténylegesen megkezdik
2). A pályázat benyújtásának módja és
határideje:
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az
önkormányzathoz történõ benyújtásának határideje: 2018. november 6.
Figyelem! A pályázatbeadáshoz az
EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése: https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx.
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, õk
a meglévõ 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 követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a
csatlakozott önkormányzatok pályázói
részére. A pályázati ûrlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és
pályázati adatok ellenõrzését és
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 Hivatalnál kell benyújtani.
3) A pályázat kötelezõ mellékletei:
„A” típusú pályázat
a) A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás
a 2018/2019. 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.
c) 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) Adatkezelés
A pályázók a következõ személyi és
egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni:
„A” típusú pályázat: név; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával igazolhatóan);
adóazonosító jel; felsõoktatási intézmény; kar; szak/szakpár megnevezése
és a felsõfokú képzésére vonatkozó
adatok; telefonszám; e-mail cím. A pályázó az intézmény, kar és szak/szakpár teljes nevét a felsõoktatási intézménynél nyilvántartott hivatalos formában köteles megadni.
„B” típusú pályázat: név; anyja születési
neve; születési helye és ideje; lakóhelye
(lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel; telefonszám; e-mail cím.
A pályázó pályázata benyújtásával
büntetõjogi felelõsséget vállal azért,
hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati ûrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul
veszi, hogy amennyiben a pályázati
ûrlapon és mellékleteiben nem a
valóságnak megfelelõ adatokat tüntet
fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerbõl pályázata kizárható, a
megítélt támogatás visszavonható.
5) A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes
települési önkormányzat bírálja el
2018. december 6-ig.
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Az elbírálás során a települési önkormányzat: a pályázókat hiánypótlásra
szólíthatja fel a formai ellenõrzés és az
elbírálás során, az önkormányzat által
meghatározott határidõben, amely
azonban nem lépheti túl a pályázatok
önkormányzati elbírálási határidejét. A
határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat az
EPER-Bursa rendszerben a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a támogatói döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem jogszabálysértõ, nem ütközik a pályázati kiírásba.
6) Értesítés a pályázati döntésrõl
A települési önkormányzat 2018. december 10-ig köteles döntésérõl és annak indokairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a pályázókat, illetve
lehetõvé tenni, hogy a személyükre
vonatkozó döntést az önkormányzat
épületében megtekinthessék.
7) Az ösztöndíj idõtartama
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két
egymást követõ tanulmányi félév (a
2018/2019. tanév második féléve és a
2019/2020. tanév elsõ féléve).
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz
hat egymást követõ tanulmányi félév
(a 2019/2020. tanév, a 2020/2021. és
a 2021/2022. tanév).
8) Az ösztöndíjasok bejelentési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül)
értesíteni a Támogatáskezelõt és a
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folyósító felsõoktatási intézményt. A
bejelentést az EPER-Bursa rendszeren
keresztül kell kezdeményezni. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5
munkanapon belül köteles teljesíteni
az alábbi adatok változásakor: – tanulmányok helyének megváltozása (új
felsõoktatási intézmény, kar, szak
megadásával); – tanulmányi státusz
(munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; – személyes
adatainak (név, lakóhely, elektronikus
levelezési cím) változása.
A „B” típusú támogatásban részesített
pályázó 2019. augusztus 31-ig a felsõoktatási intézmény felvételi döntésrõl
szóló határozata vagy az Oktatási Hivatal besorolási határozata másolatának megküldésével köteles a Támogatáskezelõ részére bejelenteni, hogy
a 2019/2020. tanévben melyik felsõoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. A pályázó köteles az EPERBursa rendszerbõl kinyomtatott ûrlapon nyilatkozni arról, hogy a 2019. évi
felsõoktatási felvételi évet megelõzõen
nyerte felvételt felsõoktatási intézménybe.
A „B” típusú pályázat során támogatásban részesülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt pályázhat az „A”
típusú ösztöndíjra. Amennyiben a „B”
típusú pályázat során támogatásban
részesülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt sikeresen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját
automatikusan elveszti.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára
megítélt támogatásról, amit az EPERBursa rendszerben kezdeményezhet,
és az onnan letölthetõ Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve a Támogatáskezelõ címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes

ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz
a megjelölt félévrõl és az ösztöndíj
további félévi részleteirõl is lemond.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következõ évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki határidõn belüli értesítési kötelezettségének
elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követõen (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
felsõoktatási intézmény részére visszafizetni.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a
részletes pályázati kiírást figyelmesen
olvassák el. A pályázatról további
információk beszerezhetõk az önkormányzati hivatalban, illetve letölthetõk
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/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, e-mail: tulok.
gabriella@celldomolk.hu) hétfõ, szerda, csütörtök napokon 8–12, valamint
13–16 óra között, illetve kedden, pénteken 8–12 óra között.

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölkön 55 m2-es üzlethelyiség
kiadó.
Telefon: +36 95 422493, +36 70 941
2077.

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rendeletei
Száma

Tárgya

Kihirdetés
napja

Hatályba lépés
napja

8/2018.(IX.12.)

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.

2018.09.12.

2018.09.13.

9/2018.(IX.12.)

A kiadások készpénzben történõ teljesítésének eseteirõl.

2018.09.12.

2018.09.13.

10/2018.(IX.12.)

Celldömölk Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésérõl szóló 2/2018.(II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról.

2018.09.12.

2018.09.13.

11/2018.(IX.12.)

A helyi közmûvelõdési feladatok ellátásáról.

2018.09.12.

2018.09.13.

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rendeletei megtalálhatók a Celldömölki Közös Önkormányzati
Hivatal Titkárságán (115. szoba), a www.celldomolk.hu (önkormányzat/helyi rendeletek) és a www.njt.hu weboldalakon
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Az önmegvalósítás egyik útja: Szilvintage Látványmûhely
Egyre nagyobb teret hódít napjainkban a
hobbi lakberendezés. Mind többen szeretnék lakásukat egyedi módon berendezni. Ennek legmegfizethetõbb
módja, ha megunt, de még használható,
vagy a padláson porosodó, de újrahasznosítható bútorainkat felújítjuk. Ez volt
az alapötlete Komáromi Szilviának is,
amikor létrehozta látványmûhelyét és
kisboltját a mûvelõdési központ mögött.
– Hosszú út vezetett eddig – kezdi
mondandóját Szilvi. – A férjem, Gábor
asztalos, a fa megmunkálásáról sokat
tanultam tõle. És hogy nemcsak egyszer, de többszörösen is újrahasznosítható. Ez indította el bennem a gondolatot, hogy – különbözõ vargabetûk
után – létrehozzam vállalkozásomat. A
bolt profilja elsõsorban a Vintage Paint
krétafesték forgalmazása. Ez egy vízbázisú, elsõsorban bútorok festésére
kifejlesztett környezetbarát termék,
amelynek használatával könnyedén elérhetjük azt a matt, krétahatású felületet, amely a régi idõk bútoraira
jellemzõ. Ez a vízbázisú, környezetbarát
festék kitûnõen tapad szinte minden
felületre (fémre, fára, mûanyagra,
üvegre, textilre). 60 féle színbõl és 8
féle waxból lehet választani, ezek, sõt
a termékcsalád további tagjai is – az
alapozótól a lezáró waxig, valamint
ultramatt és fényes lakkok – megtalálhatóak a boltban. Ez azt jelenti, hogy
az antik hatásútól a romantikuson, a
retron át a legmodernebb (industrial,
loft) stílusú bútorig bármi készíthetõ.
Nemcsak festékek találhatók a boltban,
hanem a Vintage stíluson belül lakberendezési tárgyakat és dekorációs ter-

mékeket is árulunk, melyek mind magyar készítõk alkotásai. Kérésre egyedi
dekorációs termékeket is készítek különféle alkalmakra, mint pl. születésnap, névnap, esküvõ, ballagás, karácsony. Ezen felül bio-natúr kozmetikumok is részét képezik a kínálatnak,
amelyek szintén kézmûves termékek.
»A látványmûhely elnevezés sem véletlen…
– A festékek használatát a helyszínen,
a kisboltban ismertetem meg az érdeklõdõkkel úgy, hogy kiscsoportos
kézmûves foglalkozásokat tartok szeptembertõl májusig kéthetente, vagy
minden hónapban legalább egyszer,
ami egynapi elfoglaltság, és délelõtt
10 órától este 6–7 óráig tart. Mindenki
hoz magával egy legfeljebb szék nagyságú kisbútort. Egy órás elméleti képzés után – ahol ismertetek mindent a
tisztítástól egészen a felületzárásig –
rátérünk a gyakorlatra: a vendégek
kapnak egy színskálát, kiválasztják,
hogy milyen színnel/színekkel szeretnének dolgozni, ezután mindenki önállóan tevékenykedik, a nap végén pedig kész darabbal mennek haza. A cso-

Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzatának
Polgármestere pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévõ alábbi
költségelven megállapított lakbérû lakás bérbeadására:
Celldömölk, dr. Géfin tér 7. 4/30.
A lakás jellemzõi: összkomfortos, egy+
fél szobás, távfûtéses.
Területe: 46 m2.
Bérleti díja: 24.426 Ft/hó.
A bérleti díjat az önkormányzat a piaci
értékrendhez igazítva, rendeletében
évente emelheti. A lakás megtekinthetõ: 2018. október 1-tõl telefonon történõ elõzetes egyeztetés alapján hétfõ–csütörtök 8-16, péntek 8-12 óráig.
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Pályázat benyújtásának határideje:
2018. október 4. (csütörtök) 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
2018. október 4-én (csütörtök) 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.

portos foglalkozás elõnye, hogy több
stílus találkozik, a résztvevõk inspirálódnak egymás munkáiból. A csoportos
foglalkozásokon kívül tartok egyéni
foglalkozásokat is, mert voltak
érdeklõdõk, akiknek a csoportos idõpontok nem feleltek meg, így hétköznap, a bolt nyitva tartási idejében
egyénre szabva tartok workshopot.
»Idén bõvült a palettád a foglalkozások
terén is…
– Gyerekfoglalkozásokhoz is hívtak,
idén négy táborban vettem részt. Itt a
gyerekek életkorához, érdeklõdéséhez,
képességeihez alkalmazkodva találtam
ki témákat. Az elsõ táborban vitorlás
hajót festettünk, a másodikban kincses
dobozt és képkeretet. A gyerekek fantáziája, kreativitása határtalan, nagyon
szép alkotások készültek.
»Milyen további terveid vannak a
közeljövõre vonatkozóan?
– A szüreti fesztivál keretén belül
szeptember 29-én, szombaton délelõtt
10 órától este 7 óráig nyílt napot tartunk a téren. Szeretném, ha ezúttal a
Vintage Paint termékeket minél többen kipróbálnák, hogy lássák, ezekkel
a festékekkel milyen egyszerûen milyen nagyszerû dolgokat hozhatunk létre, varázsolhatunk újjá.
Bárki, aki kedvet érez magában, hogy
egyedi bútort hozzon létre, érdeklõdhet személyesen a Szilvintage boltban
(a Rózsavölgyi Cukrászda mellett), Komáromi Szilvinél a 06 70 360 3586-os
telefonszámon, vagy megteheti facebookon a SzilVintage Látványmûhely &
Vintage Paint oldalon, illetve messengeren is.
(X)
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: 2018. október 5.
További információ a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézõjénél, Celldömölk,
Városháza tér 1., 105-ös iroda, illetve a
95/777-813-as vagy a 70/977-1318-as
telefonon kapható.
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» KÖZÉLET

Új vezetõ a városi általános iskola élén
Szeptember 3-tól új
intézményvezetõje
lett a Celldömölki
Városi Általános Iskolának. Viola Istvánnal eddigi pályájáról, a Celldömölkön eltöltött évekrõl
és jövõbeli célokról beszélgettünk:
– Hogyan indult a pedagógiai pályája
Celldömölkön?
– 1990-ben már pályakezdõ pedagógusként Celldömölkön kezdtem a tanítást az akkori Eötvös Loránd Általános Iskolában. Az elsõ években
technikát, késõbb a technika mellett
fizikát, majd a tanítás mellett újabb
képesítést szerezve informatika órákat tartottam. Az azóta eltelt évek
alatt három saját osztályom is volt,
osztályfõnökként is csak pozitív tapasztalatokkal gazdagodtam. Mindig
is szerettem Celldömölkön tanítani,
elsõsorban a kisvárosi légkör miatt.
Családias a hangulat, mindenki ismer
mindenkit, közvetlen a kapcsolat a
diákokkal, a szülõkkel, a munkatársakkal és a vezetõséggel is.

– Hogyan alakult át a munkaköre, miután felkérték az igazgatóhelyettesi
pozíció betöltésére?
– Az elmúlt öt évben megváltoztak a
feladataim, igazgatóhelyettesként
sokkal kevesebb tanóra, és sokkal
több adminisztrációs munka hárult
rám. De nem bánom. Habár nagyon
szeretek tanítani, de egy ekkora iskolában az irányítás, a mûködést megalapozó háttérmunka is nagyon fontos és megtisztelõ feladat. Igazgatóként ezek a kötelezettségek csak
bõvülni fognak, ami még nagyobb
vállalást jelent.
– A 2018/2019-es tanévtõl már mint
az intézmény vezetõje folytatja a
megkezdett munkát a Celldömölki
Városi Általános Iskolában. Melyek a
legfontosabb célkitûzései?
– Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ frissen kinevezett elnöke egy vele készült interjúban ezeket mondta:
„Hagyni kell a gyerekeket gondolkodni. A jó iskola az, ahova szívesen mennek be a gyerekek, szívesen tanulnak,
ami azt jelenti, hogy élvezik azt az oktatást, amiben részük van.” Szerinte „a

kicsiknél a játékosság, a nagyobbaknál
az informatikai eszközök jól megtanult
használata visz elõre.” A legfontosabb
célom az, hogy a vezetésem alatt az
intézmény ne csak a város legnagyobb iskolája legyen, de egyben a
legnépszerûbbé is váljon, ahova a szülõk szívesen íratják be a gyermekeiket.
Ennek kulcsát az állandó fejlõdésben,
az új, korszerû pedagógiai módszerek
elsajátításában és alkalmazásában, a
hátrányos helyzetûek felzárkóztatásában, a tehetségek felismerésében és
gondozásában látom. Ahogy az intézmény diákjai, úgy az iskola tagintézményei is egyenlõ bánásmódot érdemelnek. Fontos feladatomnak tartom,
hogy az Alsósági Tagiskola és a kenyeri telephely számára is minden tekintetben biztosított legyen az anyaintézménnyel megegyezõ színvonalú mûködés. Biztos vagyok abban, hogy
ahogy a pályám során eddig is, úgy a
továbbiakban is számíthatok majd a
diákok, a szülõk, a nevelõtestület, a
Sárvári Tankerületi Központ és Celldömölk város támogató együttmûködé»NÉMETH NÓRA
sére.

Mária-napi búcsú a kegytemplomban
Az ország egyik legszebb barokk búcsújáró templomaként számon tartott
celldömölki Nagyboldogasszony templom a máriacelli bazilika mintájára
épült, és minden évben szépszámú
zarándokot vonz a városba. A templom fõbúcsúját szeptemberben, Mária
neve napjához kacsolódóan tartják.
Erre az idei évben a szeptember 8–9-i
hétvégén került sor.
Minden évben különös jelentõséggel
bír Celldömölk életében, ehhez a naphoz kapcsolódik ugyanis az ország
egyik legszebb barokk búcsújáró
templomának számító Nagyboldogasszony templom fõbúcsúja. A kismáriacelli fõbúcsú évrõl évre számos lelki programmal várja a helyi híveket és
zarándokokat, szentmisék, gyertyás
körmenet, koncert és rózsafûzér
imádság töltik meg a hétvégét. A
Mária-búcsú szeptember 8-án a diákok tanévnyitó szentmiséjével, a Veni
Sanctéval vette kezdetét, majd késõ
délután a zarándokokat fogadta a

kegytemplom. Szombat este került
sor a búcsú egyik legjelentõsebb eseményére, a körmenettel és kegytárgyáldással egybekötött ünnepi
szentmisére. A szertartást Torony plébánosa, Perger Gyula celebrálta. A
Mária-ünnep jelentõségét gyertyás

körmenet koronázta. Az esti órákban
a Sárvári Vonósok koncertjét hallgathatták meg az érdeklõdõk, majd
éjszakai lelki programokon vehettek
részt a hívek. Az éjjeli és hajnali órákban szentségimádásra, éjféli szentmisére és szentórára várták a búcsúra
érkezõket. Az ünnepség vasárnap a
búcsúi nagymisével zárul, melyet ezúttal Snell György Esztergom-Budapesti segédpüspök, a budapesti Szent
István Bazilika plébánosa mutatta be,
majd a zarándokok búcsúztatásával
ért véget Celldömölk legjelentõsebb
egyházi eseménye.
A búcsújáráshoz immár évtizedek óta
világi programok is társulnak, az egyházi eseményt kirakodóvásárok és különféle szórakoztató játékok kísérik.
Idén is kisebb vidámparkká alakult
hétvégére a Celldömölköt és Alsóságot összekötõ terület, a játékok,
hinták és standok között a család minden tagja találhatott kedvére való
szórakozást.
»NÉMETH N.
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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!
8
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» PROGRAMOK
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tást követõen ezzel a sportszerrel vágnak neki a kijelölt távnak. Sokkal népesebb táborral büszkélkedhet azonban a kerékpárral túrázók csoportja,
vasárnap délelõtt közel harminc biciklis indult el a hegyi útra. A 20 km-es
táv Kemenesalja legszebb tájain vezet-

városközpontban várják majd a
szervezõk az érdeklõdõket trükkös biciklikkel, ügyességi és kreatív játékokkal, délután mini dodzsemmel és
fajátékokkal. Öt órakor kezdõdik majd
a kerékpárdíszítés, fél 7-kor pedig indul
a kerékpáros felvonulás a már díszbe
öltözött biciklikkel. Lesz még rajzverseny eredményhirdetés, a közösségi
közlekedés fejlesztésével kapcsolatos

te keresztül a túrázókat, áthaladva Bokodpusztán, Kemeneskápolnán és Mesterin. Ahogy azt a korábbi évek tapasztalatai is mutatják, a túraútvonal viszonylag könnyû, így a kisgyermekes
családok is bátran vágtak neki a kirándulásnak. A VulkánSági túrák azonban
csak a nyitóprogramjai a mobilitási
hétnek, a következõ napokban számos
egyéb rendezvény valósul meg a környezettudatosság jegyében. Ezek közül
is kiemelkedik a szeptember 22-i
Autómentes Nap, melynek keretében a

kiállítás és projektbemutató, valamint
számos egyéb szemléletformáló program és foglalkozás. Az Európai Mobilitási Hét ezúttal is pályázati forrásból,
önkormányzati hozzájárulással kerül
megrendezésre. A programok szervezésében pedig az önkormányzat munkatársai mellett részt vesznek városi
intézmények és szervezetek. A túrázókat a Mesteri Borbarátok Ság Hegyért
Egyesületének tagjai fogadták és látták
vendégül a Ság hegyen lévő Mária»NN
szobornál.

Túrákkal rajtolt a mobilitási hét
Vasárnap „Mix and move!” – mottóval
újra elstartolt Mobilitási Hét! Szeptember 16. és 22. között immár tizenhetedik alkalommal rendezik meg az Európai Mobilitási Hetet, amelynek célja a
környezetbarát és fenntartható városi
közlekedés népszerûsítése. Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampánya évrõl évre népszerûbb
Magyarországon, 2017-ben több mint
200 település vett részt a programokban, amivel Magyarország – közel ötven ország versenyében – a harmadik
helyen végzett.
A mozgalomhoz Celldömölk idén ötödik alkalommal csatlakozott, így vasárnaptól kezdõdõen ismét változatos, a
közösségi közlekedést és a környezettudatosságot népszerûsítõ színes programokra lehet számítani városszerte. A
tematikus hét szeptember 16-án hivatalos megnyitóval és VulkánSági túrákkal vette kezdetét. Vasárnap délelõtt a
Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ komplexuma elõtt gyülekeztek a kerékpáros
és a nordic walking túra jelentkezõi,
hogy egy gyors regisztráció után a testmozgásnak és a festõi tájnak szenteljék a délelõttjüket. A programot Fehér László polgármester köszöntõ szavai nyitották, aki elismerõen megjegyezte, láthatóan egyre népszerûbbek
a Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület és az önkormányzat közös túrái,
bízik abban, hogy a résztvevõk száma
a jövõben csak növekedni fog. Habár a
nordic walking hagyományai egyelõre
még nem vertek gyökeret Kemenesalján, szerencsére mégis minden évben akadnak vállalkozó szellemû
jelentkezõk, akik akár egy rövid okta-

Útfelújításokról is döntött a testület
Jelentõsen, 160 millió forinttal emelkedik a város erre az évre tervezett
bevétele, aminek egy részét a
képviselõ-testület döntése alapján
útépítésre, útfelújításra és a
csapadékvíz-elvezetõ rendszer karbantartására fordítják.
78 millió forintból valósul meg a
Zrínyi utca felületi zárása a Zalka utca és a Vasút utca között, a Balassi
utca, a Kisdobos utca, az Árpád utca,
a Rákóczi utca, a Móricz Zsigmond
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utca, a Petõfi utca Koptik és Széchenyi utcák közötti részének, valamint a Celldömölk és Alsóság közötti kerékpárút aszfaltozása.
Sor kerül az Ady utca felületi zárására, a Berzsenyi utca és az Április 4.
utca mart aszfalttal történõ kiegyenlítésére, utóbbinak az ároktisztítására, valamint a Sági utca páros oldalán a Marx utcától a Sághegyalja Zrt.
területéig a vízelvezetés megoldására. Fehér László polgármester elmondta, hogy az építések és felújí-

tások egy része még az idén megvalósul, de lesznek munkálatok,
melyeket csak jövõre tudnak elvégezni.
A felsoroltakon kívül más utcák útfelújításának megterveztetésérõl is
döntött a testület, közöttük vannak a
Rákóczi, a Koptik és a Hegyalja
utcák. Megkezdõdött a Gayer tér
tömbbelsõben az út kiépítése is, ehhez kapcsolódóan a zöldterület felújítását is megterveztetik.
»ÚK
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» MÛVELÕDÉS

Mátyás király emlékév 1458–2018
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár ünnepi kiállítása a Móritz Galérián
„Ilyen vala a mi jó Mátyás királyunk,
aki mellé avagy igen kevés, avagy
senki keresztyén királyok közül, kik
utána voltak, ne álljon hasonlatosságért, mert bizony megocsúsodik érdeme Mátyás mellett s elvész tündöklõsége, mint a csillagoknak nap támadásán.„
ZRÍNYI

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnapon a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár valamint
a Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének
celldömölki csoportja hagyományt teremtõ ünnepi kiállítással emlékezett
meg Hunyadi Mátyás magyar királyról
a Móritz Galérián 2018. augusztus 17én. A Mátyás király emlékév 14582018 címet viselõ tárlaton a megjelenteket Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatója köszöntötte, külön megköszönve Söptei Józsefné alpolgármester asszonynak, hogy jelenlétével
megtisztelte a kiállítást. Lendvai Istvánné történelemtanár, a celldömölki
honismereti munkaközösség vezetõje
nyitotta meg a tárlatot.
2017-ben Szent László lovagkirály szellemét és történelmi jelentõségét idézték fel a kiállítás rendezõi a celldömölki
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár Móritz Galériáján. 2018-at
Mátyás király emlékévnek nyilvánította a Nemzetpolitikai Államtitkárság,
Mátyás születésének 575., míg királlyá
választásának 560. évére emlékezve,
kettõs évfordulót ünnepelünk. 2018ban talán a legismertebb magyar uralkodó, Hunyadi Mátyás örökségére viszszatekintve irodalmi, történelmi, tárgyi,
képi anyag mutatja be Mátyás életérõl,
uralkodásáról a magyar közgondolkodásban elfoglalt helyérõl kialakult képet a Móritz Galérián. A megnyitón
minden részletre kiterjedõ elõadást
hallhattak a megjelentek Hunyadi Mátyás magyar királyról, tetteirõl nemcsak krónikák, versek, értekezések korának törvényei, oklevelei tudósítanak,
hanem a szájhagyomány is, különösen
a Csallóközben. Vörösmarty szerint vadász ruhában Szép Ilonka szívét rabolta el, míg Kinizsi Pál az álruhás Mátyás
királlyal találkozott a Bakony erdejében. Történelmi nagyságáról, Aragóniai
Beatrix magyar királynéról Mátyás
második feleségérõl, a hódító és a
legyõzhetetlen királyról hallhatott a kö-

zönség, aki a Német-római császári trónért küzdött egész életében. Reneszánsz ember lévén, úgy érezte, hogy
a Német-római Császárság megilleti, s
aligha csupán segédeszközt akart teremteni általa keleti terveihez. Létrehozta állandó zsoldoshadseregét, melyet a király halála után neveztek el a
híres fekete seregnek. Katonai dicsõségét hirdeti a forrásokban rendre elõforduló jelzõ, az invictissimus, vagyis a
legyõzhetetlen. 1487 augusztusában a
bécsújhelyi seregszemlén 20.000 lovas
és 8000 gyalogos díszelgett – tudhatjuk
meg a kiállításon, valamint azt is, hogy
Mátyás leghíresebb történetírója, Antonio Bonfini már részt vett ezen a díszszemlén. Hunyadi Mátyás tovább építtette és bõvíttette a budai és a visegrádi palotát. Olvashatunk híres budai
könyvtáráról, a Bibliotheca Corvinianáról. A felvilágosult és intelligens uralkodó rajongott a könyvekért. Megtudhatjuk, hogy 2000-2500 kötetet õriztek
a királyi palota Dunára nézõ keleti oldalán és az innen származó kódexek
hagyományos elnevezése a corvinák.
Latinul corvus vagyis hollót jelent. Halálakor több megrendelt és elkészült
kódex már Firenzében maradt. A korszak legnagyobb világi könyvtárának
számított. Ma azokat a kódexeket és
kéziratokat sorolják a corvinák közé,
amelyekben szerepel Mátyás címere,
vagy Mátyás budai könyvtárára jellemzõ egyedi bõrkötésben vannak, egyértelmû forrás igazolja, hogy a reneszánsz magyar uralkodó számára készültek. Csak 1861-ben fedezte fel Rómer Flóris mûvészettörténész, hogy a
gyõri püspöki könyvtárban található
egy hiteles corvina. Az egyik leghíresebb a Thuróczy-krónika (Chronica Hungarorum) a Magyarok Krónikája. A kiállításmegnyitón megtudhattuk, hogy
1990-ben az Országos Széchényi
Könyvtár az egykori gyûjtemény kis
töredékébõl kiállítást rendezett. Magyarországon 53 mû található, az Osztrák Nemzeti Könyvtár 39 kötet tulajdonosa, míg Olaszországban 49 db corvinát tartanak számon. Uralkodása alatt
a magyarországi humanizmus fellegvárává a királyi udvar vált, ahol külföldi,
többnyire olasz tudósok a király megbízásait teljesítve dolgoztak. Budán a firenzei akadémia kihelyezett tagozata
mûködött. Számos kolostort alapított
és támogatott, többek között a pálosok
buda-szentlõrinci kolostorát a kassai

Szent Erzsébet fõszékesegyházat amely
az egyik legszebb és legjellegzetesebb
gótikus székesegyház Európában. A kapu háromszögû oromzatán Mátyás király életnagyságú kõszobra áll, 1892ben készült. Mátyás uralkodása alatt alkotott Janus Pannonius, akit a király
Itáliában taníttatott, de számos jobbágy sorból származó tehetséges fiatalt vett pártfogásba. Ilyen volt Bakócz
Tamás, késõbbi bíboros, aki mindeddig
az egyetlen esélyes magyar származású pápajelöltünk volt. Mátyás király az
elsõ modern magyar ember. A magyar
középkorból nõtt ki, de az eljövendõ
századok minden szép emberi vonását
kivirágoztatta magában. Mi volt hát
élete célja? Milyen birodalom megteremtésén fáradozott? Mit akart örökül
hagyni nemzetére? Mikor is született a
király pontosan? Gouth Kálmán a tragikus sorsú kemenesmagasi történész
Mátyás tanulmánya – amely helytörténeti kuriózum, a Kresznerics Könyvtár
hozzájárulása a kiállítás sikeréhez – választ ad a kérdésre. Érdemes ellátogatni a Móritz Galériára a kiállítás megtekintésére, hiszen a Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének celldömölki csoportjának vezetõje, tagjai: Dr. Hollósy
István, Hetényi József és Döme László
nívós gyûjteményében könyvek, dokumentumok, érmek, kitüntetések, bélyegek, pénzek láthatók Mátyás magyar király képével vagy aláírásával,
valamint számos érdekességre figyelhetnek fel a kedves látogatók. Lendvai
Istvánné, a celldömölki honismereti
munkaközösség vezetõje a kiállítás
megnyitó végére meglepetést tartogatott. Az Országos Honismereti Szövetség Emléklapot adományozott Hetényi
József részére a honismereti mozgalomban végzett kiemelkedõ munkájáért, akit nagy tapssal ünnepelt a közönség. A kiállítás megtekinthetõ 2018.
szeptember 25-ig.
»NÉMETH KATALIN
A KIÁLLÍTÁS RENDEZÕJE, A KMKK MUNKATÁRSA

11

VEGYES

«

Új Kemenesalja » 2018. 09. 21.

Piknik és mozi a város szívében
Egy estére szabadtéri mozivá alakult a
Géfin tér. A civil szervezetek által rendezett PikNik Mozi keretében 2009
legsikeresebb magyar filmvígjátékát, a
Made in Hungáriát tekinthette meg a
közönség.
Rengetegen voltak kíváncsiak az eredetileg szeptember 1-re hirdetett Piknik Mozira, a pénteki esõnapon színültig telt a városközpont. Ki a térkõre
terített mûfüvön piknikezett, ki a mûanyag székeken és a sörpadoknál foglalta el a helyét, de sokan voltak olyanok is, akiket séta közben vonzott be a
szabadtéri mozi, annyi bizonyos, hogy
szeptember 14-én este többszázan
gyûltek össze a Géfin téren a közös
filmélmény hangulatáért. A szervezõk
még egy kis meglepetéssel is készültek, így a mozi elõtt a Celldömölkrõl
készült imázsfilm premierjét tekinthette meg a közönség. A péntek esti
Piknik Mozi a Cselekvõ Összefogással
Celldömölkért Egyesület és az Együtt

Celldömölk Városért Egyesület kezdeményezésére és szervezése által jöhetett létre, a városfilm után az egyesületek elnökei, Fehér László polgármester és Marics Sándorné képviselõ, az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület
elnöke köszöntötték a közönséget. Fehér László örömét fejezte ki, amiért sikerült olyan programot találni, mely
egyaránt kedvez a fiatal és az idõsebb
korosztály számára is, megköszönte a
szépszámú jelenlétet, és megjegyezte,
a kezdeményezés sikerére való tekintettel minden bizonnyal lesz folytatása
a szabadtéri vetítésnek. Marics Sándorné szintén köszönetet mondott a közönségnek, és mindenkit buzdított arra, hogy a moziélmény mellett az
egyesület jótékonysági akciójából is
vegyék ki a részüket, hiszen mint minden esetben, most is a jó ügy a cél. A
beszédek után aztán kezdõdhetett a
film, ahogy igazi Piknik mozihoz illik,
teljes sötétségben és kellemes társaságban, kötetlenül szórakozva. A Made

Magabiztos siker a nyitányon
CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels – Gyõri
Elektromos Vasas SK 6–1. – Celldömölk,
férfi asztalitenisz Extraliga-mérkõzés.
Páros: Szita, Kriston – Lung, Jeszenszki
3:2 (3, 8, –8, -9, 5). Az idei elsõ bajnokin nem a megszokott összeállításban
kezdte a találkozót a celliek párosa,
Kriston társa ugyanis Fazekas helyett
Szita volt. A celliek kezdték jobban a
meccset, de a második szett után kissé
kiengedtek, és a gyõriek egyenlíteni

tudtak. A döntõ szettben aztán ismét
kijött a tudásbeli különbség. (1–0).
Egyéni, 1. kör: Fazekas – Béres 3:1 (–6,
4, 5, 6) Fazekas az elsõ szettben az
„öltözõben maradt”, a folytatásban
azonban hozta a tõle elvártat, és magabiztos gyõzelmet aratott. (2-0) Kriston – Lung 3:0 (7, 5, 9) Egy percig sem
forgott veszélyben Kriston gyõzelme.
(3-0) Szita – Jeszenszki 3:0 (5, 8, 6) A
felnõtt férfi ranglista vezetõje végig

Bajnoki mérkõzések
NB II.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS III.
– Kaposvári AC 13 : 5
Markó András 4, Iván Csaba 3,
dr. Németh Gábor 2, Bakonyi
Bertalan 2, Markó András – dr.
Németh Gábor, Iván Csaba – Bakonyi Bertalan párosok.
Jól rajtolt csapatunk az idei bajnokságban, sima gyõzelmet aratott a vendégek ellen.
NB III.
Turris SE Sopron – CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS IV. 8 : 10
12

Máthé Gyula 4, Harkály Bálint 3,
Csapó László 2, Máthé Gyula –
Harkály Bálint páros.
Nehezen, de hoztuk a mérkõzést.
Haladás-Vízéptek VSE Szombathely – CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS V. 2 : 16
Ölbei Péter 4, Teket Attila 4,
Tamás László 4, Lukács Balázs 2,
Ölbei Péter – Lukács Balázs, Tamás László – Teket Attila párosok.
A jobb játékerõt képviselõ együttesünk simán hozta a mérkõzést.
»

in Hungária láthatóan jó választásnak
bizonyult, a 2008-ban forgatott és
2009-ben bemutatott Fonyó Gergely
film, ha nem is egészen autentikusan,
de minden bizonnyal szórakoztatóan
festett képet a 60-as évek Magyarországáról, a lázadó fiatalságról, és természetesen a rock and roll zenérõl és
életérzésrõl. Sajnos azonban az
idõjárás ezúttal sem kedvezett a közönségnek, a vetítést a szakadó esõ
miatt meg kellett szakítani. Az elsõ
celldömölki Piknik Moziról azonban
még így sem távozott senki élmények
nélkül, így garantált, hogy a következõ
vetítést is legalább ugyanekkora figyelem övezi majd.
»NN
irányítva a mérkõzést, sima gyõzelmet
aratott. (4–0).
2. kör: Fazekas – Lung 2:3 (–9, 6, 7, –9,
–3) A nagy elszántsággal küzdõ gyõri
játékos, nagy meglepetésre, legyõzte
jóval magasabban jegyzett riválisát.
Fazekasnak a döntõ szettben esélye
sem volt. (4-1) Szita – Béres 3:0 (8, 9,
4) Szita ezúttal is hozta a tõle elvártat.
(5-1) Kriston – Jeszenszki 3:0 (5, 9, 7).
Kriston a második játszmában megizzadt a védõ játékos ellen, de így is
vesztett szett nélkül sikerült lehoznia a
mérkõzést. (6-1)
»CSUKA LÁSZLÓ

Hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata
értékesíteni kívánja a tulajdonában
lévõ alábbi ingatlanait:
– Celldömölk, Gábor Áron u. 29.
3/13. szám alatti 93 m2 nagyságú, gázközponti fûtéses lakás
Eladási ár: 14.000.000,- Ft
Benyújtási határidõ: 2018. október 31.
– Celldömölk, Gábor Áron u. 29.
3/14. szám alatti 78 m2 nagyságú, gázközponti fûtéses lakás
Eladási ár: 12.000.000,- Ft
Benyújtási határidõ: 2018. október 31.
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Hibátlanul az élen labdarúgóink
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Körmendi FC 1-0 (1-0), megyei I. osztályú
bajnoki labdarúgó-mérkõzés, Celldömölk 150 nézõ, Vezette: Héra Cs.
Celldömölki VSE: Osvald – Lempeg, Virág, Varga, Kovács, Enyingi, Orosz, Szuh
(Gyõrvári 75.), Büki (Molnár 57.),
Klauzer (Horváth 88.), Piri (Szép 81.).
Edzõ: Kovács Balázs
Körmend: Farkas – Majtényi (Tompa
77.), Varga (Nagy 45.), Németh, Horváth, Kósik, Balázs, Takács Á., Takács
M., Balikó, Kurucz. Edzõ: Molnár Károly
Gólszerzõ: Enyingi 18.
Két bajnokaspiráns csapott össze a
pontvadászat 4. fordulójában. Mindkét
együttes 7-7 ponttal várta a rangadót,
eddig egyik fél sem talált legyõzõre. A
hazai gárda kezdte jobban a mérkõzést, igyekezett magához ragadni a
kezdeményezést Kovács Balázs legénysége. Nagy hajtásról nem beszélhettünk, jobbára mezõnymunka folyt,
egyik gárda sem riogatta túlzottan ellenfele kapusát. A 18. percben jobb oldalon vezetett támadást a Celldömölk,
melynek végén egy beadást Enyingi
Márk bólintott a hálóba, elõnyhöz juttatva a kemenesaljaiakat. A gól nem
igazán tett jót a mérkõzésnek, hisz a
nagynak nem éppen nevezhetõ iram,
ha lehet, még alább hagyott. A hazaiak próbálták tartani a labdát, felesleges kockázatot nem vállalva. A körmendiek játékán sem látszott, hogy
hátrányban futballoznak, nem törték

össze magukat az egyenlítésért. Szürkén peregtek a szünetig hátra lévõ
percek. Fordulás után változott a játék
képe, hisz a vendégek elkezdtek hajtani, rögtön a 46. percben Osvald Márkónak kellett hatalmas bravúrt bemutatnia Balikó életerõs bombája után.
Néhány perc múlva egy újabb körmendi lehetõség akadt el a celli hálóõrben, és ezek a helyzetek kissé felpörgették az addig meglehetõsen álmos találkozót. A folytatásban rendezte sorait a Celldömölk, de komoly lehetõségig nem jutottak, leszámítva Piri
ziccerét, melyet végül kihagyott. A jó
játékkal továbbra is adós maradt mindkét együttes, és gólnak sem örülhetett
már ezen a délutánon a publikum.
Feledhetõ színvonalú találkozón, otthon tartotta a 3 pontot a Celldömölk,
lépéselõnybe kerülve ezáltal nagy riválisával szemben.
ÖTE Ikervár FC – Celldömölki VSE-Vulkán
Fürdõ 0-6 (0-1) megyei I. osztályú
bajnoki labdarúgó-mérkõzés, Ikervár
50 nézõ, Vezette: Radasics Cs.
Celldömölki VSE: Osvald – Lempeg,
Enyingi, Szuh (Klauzer 33.), Gyõrvári,
Orosz (Czöndör 85.), Virág (Huszár 75.),
Kovács, Horváth (Büki 60.), Molnár, Piri
(Szép 62.) Edzõ: Kovács Balázs
Gólszerzõk: Molnár 34., Horváth 53,
Molnár 56., Szép 74., Gyõrvári 81.,
Enyingi 85.
A bajnokságot három döntetlennel
(Lukácsháza 0-0, Jánosháza 1-1, Király

SZE 2-2) kezdõ Ikervár otthonában
egyértelmûen a CVSE számított a mérkõzés esélyesének, ám a hazaiak az
eddig mutatott teljesítménye miatt,
semmiképp sem számíthattunk könnyû
összecsapásra.
A találkozót jól kezdte a Celldömölk, de
az Ikervár is roppant harcosan, motiváltan lépett pályára, és komolyan
megnehezítette a mieink dolgát. A
mélyen védekezõ hazaiak ellen átlövésekkel igyekezett eredményes lenni
Kovács Balázs alakulata, de az elsõ találatra 34 percet várni kellett, ekkor
Molnár Tamás vette be Schener Bálint
kapuját. A félidõ vége elõtt tizenegyesbõl megduplázhatta volna góljainak számát a vendégcsapat, ám a
nagy lehetõséggel nem sikerült élni,
így egygólos celli elõnnyel térhettek
pihenõre a csapatok. Fordulás után
még próbálta tartani a tempót a házigazda, de negyed óra elteltével elfogyott a lendület, és bedarálta ellenfelét a listavezetõ. Egymás után dolgozta
ki helyzeteit a Celldömölk, és ezek közül ötöt gólra is váltott. A találkozó
ezen szakaszában csak a gólkülönbség
volt kérdéses, az erejével teljesen elkészülõ hazai együttes kénytelen volt
fejet hajtani a nagyobb tudás elõtt.
Nehezen indult be a gólgyártás, de a
látottak alapján, ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyert a CVSE, és
õrzi elsõ helyét a bajnoki tabellán.
»CSUKA LÁSZLÓ

Lapzárta után

váltva estek a szebbnél szebb akció
gólok, mindkét csapat támadó szellemben játszott a félidõ végéig. A játékrész
végére, a mérkõzés elején megszerzett
6 gólos elõny megmaradt, és 19:1-es
eredménnyel mehettek a lányok az
öltözõbe.
A második félidõ is úgy folytatódott,
ahogy az elsõt abbahagyták, mindkét
csapat bátran felvállalta a támadásokat. A gyors játékba természetesen
olykor csúsztak hibák is, az elõre ívelt
labdákat mindkét oldalon többször sikerült a védelemnek lekezelni. A hazaiak támadásaiban Szomorkovits Adri-

enn és Németh Vivien bevállalós játéka mindig veszélyt jelentettek, Bognár
Franciska pedig nagyon biztos kézzel
védte a celli kaput. Mellettük Farkas
Alexandra agilis támadó játéka is többször ragadtatta a nézõket tapsra. A
második félidõben ugyan a vendégek
játékában javulás mutatkozott, de a
korábban összegyûjtött hátrányukat
már nem tudták ledolgozni.
A látottak alapján a lányok akarása,
lelkesedése magabiztos gyõzelmet hozott, megérdemelten kaptak vastapsot
a szépszámú közönségtõl.
»GICZI SÁNDOR

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Komárom VSE 34-27 (19-13), NBII-es nõi
kézilabda-mérkõzés, vezette: Poller,
Szûcs.
A hazaiak gyorsan magukhoz ragadták
a kezdeményezést, és az elsõ percekben már 6 góllal is vezettek. Pásztor
Zsófia, a vendégek edzõje látva az
eredmény alakulását, idõt kért, majd
ezt követõen kissé magára talált a
Komárom, de 3 gólnál közelebb nem
tudta megközelíteni a hazaiakat. Fel-
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Kutyák veszettség elleni kötelezõ oltása Celldömölkön
Az oltás minden 3 hónapos életkort meghaladott, egészséges kutya számára évente kötelezõ!
Az oltásnál szükség van a kutya oltási könyvére, feltétlen kérem elhozni!
Beteg kutya nem oltható, ez esetben az oltást késõbbre kell halasztani...
Celldömölk városrészben és Izsákfa városrészben szervezett (összevezetett) oltás NEM LESZ,
az oltás, féregtelenítés és a jelölés (chipelés) történhet az állat tartási helyén vagy az állatorvosi rendelõkben!
Csak egyedileg megjelölt (mikrochipelt) kutya oltható!
Alsóságon ez évben szervezett oltás:
a Bányatelepen: (a Nyári Kocsma udvari bejáratánál, a Hegyi utca-Bem József utca sarkán):
szeptember 18-án, kedden
08.00–10.00 óráig és
15.00–17.00 óráig
pótoltás:
szeptember 21-én, pénteken 08.00–10.00 óráig és
15.00–17.00 óráig
a központban: (a Sági Csárda bejáratánál, a kapuszín alatt):
szeptember 19-én, szerdán
08.00–10.00 óráig és
15.00–17.00 óráig
pótoltás:
szeptember 25-én, kedden
08.00–10.00 óráig és
15.00–17.00 óráig
A meghirdetett oltás alkalmával máshonnan (Celldömölk, Alsóság keleti fele, Izsákfa, stb.)
odahozott kutyákat is beoltok!
Az oltási díj (féreghajtóval együtt) 4500.- Ft, chipelés díja 3500 Ft.-, oltási könyv kiállítása (vagy pótlása) 500.- Ft.
A kedvezmények (kisnyugdíjas, nagycsaládos, stb.) változatlanul érvényesek!
Állatorvosi rendelõ Celldömölkön:
dr. Horváth András:
TAPMANCS ÁLLATBARÁT RENDELÕ, Celldömölk, Bercsényi utca 11.
tel.: 70/3191885 (állandó telefonügyelet!), 95/422-234

