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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!ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható! 

Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt, 
kávé- és forró csoki különlegességek!

Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõ-
gazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

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

Cell-tank
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2019. október 13-án önkormányzati vá-
lasztások lesznek országszerte, így
Celldömölkön is. Negyedik polgármes-
teri ciklusát zárja Fehér László, ez az
elsõ ciklus, ami öt évig tartott. Tovább
folytatódtak a fejlesztések, az ered -
ményekrõl a városvezetõ számolt be.

– Tizenhét éve vagyok Celldömölk pol-
gármestere, elõtte, 1994 és 2002 kö-
zött, nyolc évig részt vettem a kép -
viselõ-testület munkájában, megismer-
tem az önkormányzatiságot, megtanul-
tam, hogy a város mindennapi mû kö -
dése és fejlesztése milyen szerteágazó
feladat. Tizenhét év tapasztalattal a há-
tam mögött elmondhatom, hogy szá-
mos kedvezõ és hátráltató tényezõ be-
folyásolja a településvezetõk munká-
ját, ami minden településre igaz. De
azt hiszem, bátran kijelenthetem, hogy
a mindenkori képviselõ-testületekkel,
megyei közgyûlésekkel, országgyûlési
képviselõkkel, kormányzattal kialakí-
tott kapcsolatrendszeremnek köszön -
he tõen a várható legtöbbet tettem vá-
rosunkért, Celldömölkért. A jobboldali
vezetésû megye éppúgy támogatta az
elképzeléseinket, mint korábban a bal-
oldali, majd késõbb a jobboldali kor-
mányok, hiszen komoly fejlesztési tá-
mogatásokat nyertünk és nyerünk el
folyamatosan. Nem pártpolitikai ala-
pon vezetem a várost, ennek a széles
körû civil összefogásnak megvan az
eredménye.
Fehér László tizenhárom éve tagja a
megyei közgyûlésnek, ami azért is fon-
tos, mert az európai uniós támogatá-
sok jelentõs része, a terület- és telepü-
lésfejlesztési operatív program, az úgy-
nevezett TOP-os pályázatokat elsõ kör-
ben a megyei közgyûlés tárgyalja meg.
– Sokszor mondják, hogy a kormánypárti
hátszelû városoknak van esélyük a pá-
lyázati támogatások elnyerésére. Remé -
lem, a celldömölkiek is látják, hogy ez
nem így van. A pályázatok kap csán min-
den településnek meghatározott pályá-
zati támogatásokra van jogosultsága. Mi
hiába pályáznánk például utak, vizes ár-
kok rendbetételére, hiszen erre a kisebb
településeknek van lehetõségük. Vas
megyében öt tízezer lakos feletti város
van, közöttük Szombathely megyei jogú
városként, Sárvár és Körmend kiemelt
feladatokkal bíró járási székhelyként,
Kõszeg és Celldömölk járási székhely-
ként szerepel. Ehhez mérten volt
lehetõségünk például pályázni a járási
piac és környékének felújítására, óvoda-
és böl csõde korszerûsítésre. Celldömölk
élt a lehetõségeivel.

A celldömölki városközpont felújításá-
nak folytatásaként a piac és környéké-
nek felújításához bruttó 150 millió fo-
rintot nyert az önkormányzat, amihez a
város költségvetésébõl 100 millió fo-
rintot kellett hozzátenni.
– A fejlesztés során nemcsak maga a
piac újulhatott meg, hanem a reformá-
tus templom, a rendõrség és a Szent
Benedek Iskola új épületének környé-
kén új tér, parkolók lettek kialakítva, és
jelentõs ráfordítás volt a földalatti ve-
zetékek cseréje is. Az alsósági város-
központ kivitelezése is hamarosan kez -
dõdik, szintén európai uniós pályázaton
nyertünk 100 millió forintot, amihez 20
millió forintot teszünk hozzá. Elégedett
vagyok az intézményi fejlesztésekkel
is, hiszen a Vörösmarty óvoda udvar-
rendezéssel, belsõ bútorzattal, a böl -
csõde csoportszobával bõvült. EU-s for-
rásból és jelentõs önkormányzati ön-
rész-vállalással teljes felújítás volt a
gimnáziumban, és a Népjóléti szolgálat
idõsgondozásának épületei is korszerû -
södtek, új helyre kerültek a fogorvosi
rendelõk és a védõnõi szolgálat. 300
millió forintos elnyert pályázat van a
vagyonunkba tartozó szakközépiskolai
épületre, ami a támogatással teljes
körû felújításon mehet át, épp úgy,
mint korábban a gimnázium. Állami fi-
nanszírozásban jelentek meg támoga-
tások például a rendelõintézet kórház
területén való megépítésére, a kor-
mányhivatal kialakítására a korábbi
rendelõintézetben. Van még beadott
pályázatunk a ligeti óvoda fejlesztésé-
re, és a Horváth Elek utcai szegregációs
pályázatunk is folyamatban van.

Az utak, járdák felújításának kérdése
mindig fontos kérdés minden település
életében. Sajnos ezekre mintegy tíz
éve nem lehet pályázni.
– A város költségvetésében el kell külö-
níteni a mûködésre és a fejlesztésre
fordítható összeget. A fejlesztésekre
szánt összegbõl is mindig félre kell ten-
ni a pályázati támogatásokhoz meg -
követelt önrészt és a többi részt lehet
más fejlesztésekre, például útépítések-
re fordítani. Az éves költségve tésbõl
120-130 millió forintot fordíthatunk
más fejlesztésekre. Vannak évek, ami-
kor ebbõl többet tudunk utakra fordíta-
ni, máskor kevesebbet. Halljuk, amikor
a kampányban azt mondják, hogy uta-
kat, járdákat, játszótereket építünk, de
az erre megmozdítható pénzrõl nem
beszélnek. Van, amikor fejlesztésre van
pénz, van, amikor csak karbantartásra,
hiszen városunkban mintegy 130 utca
van. Ehhez mérten azért pl. 2018-ban
106 millió forintot, 2019-ben kb. 150
millió forintot fordítottunk utakra.
Azt se felejtsük el azonban, hogy a
vasútállomás környékén jelentõs fej -
lõdés ment végbe.
– A vasútállomás környékének fejlesz-
tése három ütemben történik. Elõször a
Kossuth utcában kerékpárút és járda,
mellette a Dózsa György utcában par-
koló épült, megszépült a vasútállomás
elõtti terület. Második lépésként a Par -
kolj és utazz pályázat keretében parko-
lók épültek a vasútállomás mellett, ez
utóbbi 100 millió forintos fejlesztés
volt, ami a városnak csak 20 millió fo-
rintjába került. Múlt héten a MÁV Zrt.
regionális igazgatója járt nálam, aki el-
mondta, hogy a 2020-as költségvetés-
be betervezték a vasútállomás épüle-
tének teljes felújítását.
Jelentõs sportfejlesztések valósultak
meg a CVSE–Swietelsky Aréna, az OPAL
Asztalitenisz Csarnok megépítésével és
a CVSE sporttelep fejlesztésével, ami
közel egymilliárd forintos beruházás
volt, és önrészként 80-90 millió forintot
kellett vállalni. A fürdõn is történtek fej-
lesztések, amihez kapcsolódik a JUFA
szálláshelybõvítése, hiszen 26 mobil la-
kóházzal bõvítik a kempinget, miáltal
100-ról 200-ra megy fel a férõhelyek
száma. Ez a vendégéjszakák számának
emelkedésén is megmutatkozik, az
egyre növekvõ idegenforgalmiadó-be-
vétel tovább gyarapodik. A város vezetõ
elmondta, hogy az elmúlt öt évben az
iparûzési adóból származó bevétel
évente 600–800 millió forint volt, ami
szép teljesítménye a városnak.

»ÚK

A fejlesztések jegyében telt az elmúlt öt év is
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A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár éves nagyrendezvényeinek sorá-
ban kiemelkedõ helyet foglal el a Ság -
hegyi Szüreti Napok. Idén, a megszokottól
eltérõen, három napon át, szeptember 13.
és 15. között zajlott a színes programka-
valkád.

Celldömölk Város Önkormányzata sikerrel
vett részt egy Európai Uniós pályázaton,
melynek célja a helyi értékek és kulturális
kincsek népszerûsítése, a helyi hagyomá-
nyok fenntartása és ápolása. A Vul kánSág

Kult(t)úra projekt egyik eleme a köztéri,
kulturális programok, események meg-
szervezése, és lebonyolítása. Idén ennek
keretében került megrendezésre a hagyo-
mányos Sághegyi Szüreti Napok, mely a
projekt egyik megvalósítójaként közremû -
ködõ mûve lõ dési központ szervezésében
zajlott. A Sághegyi Szüreti Napok a hagyo-
mányoknak megfelelõen idén is a „Játs -
szunk bábszínházat!” címû programmal
vette kezdetét a Tücsök Báb cso port és az
Ultraviolák Bábcsoport közremû ködé sével.
Elõbbiek délelõtt az óvodásoknak mutat-
ták be „A macskacicó” címû darabjukat,
utóbbiak pedig délután az iskolásoknak a
„Vásári komédiák”-at, miután Pálné Hor -
váth Mária, a mû ve lõdési központ igaz -
gató nõje és Nagy Márta báb csoportvezetõ
köszöntötte a nézõtéren ülõ kicsiket és
nagyobbakat. A Szüreti Napok hivatalos

megnyitója egyben az idei évi elsõ õszi ki-
állítás megnyitója is volt, melynek kereté-
ben Persaits László mûvész tanár, festõ ké -
peibõl nyílt tárlat. Kö szöntõt mondott
Fehér László polgármester, majd ezúttal
rendhagyó módon, maga az alkotó mutat-
ta be, és ajánlotta mûveit a közönség fi-

gyelmébe. A kiállításmegnyitón két hang-
szeres darabbal közremûködött az Ádám
Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola két
pedagógusa: Fülöp Balázsné és Gregorich
Zsófia. Az elsõ nap estéjét a legendás
Neoton Fa mília koncertje zárta, melynek
tagjaival a néhányezres, népes közönség
együtt énekelte nép szerû, örökzöld sláge-

reiket. Szüreti Napok lévén a mûvelõdési
központ elõtti téren ételek-italok kóstolója
zajlott, mely szombaton is folytatódott, ki-
egészülve a szüreti piaccal, mely helyi ter-
mékek vásárát, Ság hegyi borok kóstolóját
foglalta magába. Ezen kívül kéz mûves vá-
sár, kézmûves bemutató, játszóház, és
Manófalvi Ka landvár várta a gyerekeket.
Szombat délután a szüreti felvonuló me-
net indulását meg elõzõen Alsóságon ze-
nés, táncos kínáló várta a városrész lakos-
ságát vidám mûsorral tarkítva, melynek
kezdetén kö szöntõt mondott dr. Kovács
Zoltán rész önkormányzat-vezetõ. A gólya-
lábasok produkcióját kö vetõen motoros és
kerékpáros felvezetéssel elindult a szüreti
menet, melyben bábosok, néptáncosok,
mazsorettek, zenészek, lovasok, maskarás
kompánia, és a Celli Szétpillantó kisvonat
képviseltette magát. Miután a látványos
menet beérkezett Celldömölk központjá-
ba, a testvérvárosok köszöntésére került
sor. Idén három testvérvárosunk, az auszt-
riai Neu dau, az olasz Pagnacco, valamint
Erdõ szentgyörgy küldöttsége volt jelen az
õsz legnagyobb celli rendezvényén. Fehér
László polgármester köszöntõjét köve tõen
a külföldi delegációk is elmondták kö szön -
tõjüket, majd kezdetét vette a szüreti
mûsor, melyben elsõ fellépõ ként a pag-
naccoi Lis Primulis táncegyüttes lépett
színpadra, õket követte a Csi liz nyáradi
Dalárda, majd a Senior Öröm tánccsoport,
befejezésként pedig mezõ ségi táncot mu-
tattak be a Ke me nesalja Néptánccsoport

szólótáncosai. Este hét óra az eredmény-
hirdetés ideje volt, ekkor került sor a
„Fesztivál bora”, a „Fesz tivál tortája”, va-
lamint a tavasszal meghirdetett „Leg -
szebb konyhakert” verseny eredményei-
nek kihirdetésére, ezután pedig az este a
fiatalabb korosztálynak kedvezett, hiszen
Deniz, a kétszeres Fo nogram-díjas magyar
rapper koncertjét élvezhették, aztán este
tíz órától retro disco vár mindenkit a
mûvelõdési központ elõtti téren. Az idei
évi Szüreti Napok újdonsága, hogy vasár-
nap is voltak különféle programok „Szín -
ház szüret” címmel, mely igazából már
szombaton kezdetét vette, hiszen tíz órá-
tól a Vas ka kas Báb színház tagjai csecse -
mõ színházi elõ adásra várták a legkisebbe-
ket a Soltis Lajos Színházba. A többi szín-
házi program már vasárnap került lebo-
nyolításra. Elsõ ként a Soltis Lajos Színház

utcaszínházi elõadása nyújtott kellemes
szórakozást a posta elõtti téren, ahol a
társulat tagjai „Szeretünk téged, Odó!”
címmel vidám, mulatságos históriába
ágyazva villantottak fel életképeket Cell -
dömölk megalapításának történe tébõl,
felelevenítve, hogy Koptik Odó dömölki

apát nevéhez fûzõdik a település alapítá-
sa, aki csaknem háromszáz évvel ezelõtt
a máriacelli kegyszobor másolatával érke-
zett Dömölkre. A „Színház szüret” vasár-
nap este egy komédiával zárult a mû -
velõdési központ színháztermében, ahol a
Rózsavölgyi Szalon két mûvésze: Pokorny
Lia és Õze Áron elõadásában a„Valami
csa j(ok)” címû produkciót tekinthették
meg az érdeklõdõk.               »REINER ANITA

Sághegyi Szüreti Napok három napon át

A „Fesztivál tortája” verseny eredményei

1.  helyezett:    Nagy Vivien                 szõlõs-mascarponés torta
2.  helyezett:    Bolla Lászlóné              szõlõfürt csokitorta
3.  helyezett:    Szabó Horváth Anett    alkoholos szilvásgombóc torta
                       Gulyás Mónika             fahéjas, grillázsos, vörösboros torta
Különdíj:          Szabó Alíz                    sütõtökös pite
                       Kõhalmi Ferencné        szõlõs vaníliás torta

A „Fesztivál bora” verseny 
eredményei

1. helyezett:  
Büki László, Fehér Csaba
2. helyezett:  
Büki László, Nagy Dezsõ
3. helyezett:  
Sághegyi Zsolt, Dezsõ Péter
Különdíj:       
Büki László, Baranyai Péter

„A legszebb konyhakert”
verseny eredményei

Gyermek kategória:  Varga Patrik
Felnõtt kategória:      Nagy József

Ság hegyen fehér borszõlõ eladó
telefon      06 70 / 328-9771

» APRÓHIRDETÉS



5

Új Kemenesalja  »  2019. 09. 20. »  K Ö Z É L E T

Eötvös Loránd emlékezete

Augusztus 20-án adományoztak Cell dömölk Városért
Érdemérmet ki emel kedõ munkát végzõ pedagógusoknak.
Az ünnepen nem tudott jelen lenni dr. Gulyásné Tinger
Tünde, a celldömölki gimnázium pedagógusa, így õ a tes-
tületi ülésen vette át az érdemérmet Fehér László pol gár -
mestertõl, Söp tei Józsefné alpolgármestertõl, Far kas Gábor
jegyzõtõl és Karádi Mihály bizottsági elnöktõl. Elbúcsúztak
dr. Kol tai Jenõ esperes-plébánostól, aki ötven év szolgálat
után nyugállományba vonult, és kisegítõ lelkészi szolgálatot
végez Zalaerdõdön. Köszöntötték a svéd  országi, U20-as
Európa-bajnokságon kalapácsvetésben bronzérmet szer zõ
Németh Zsanettet és az Eszéken rendezett paralövõ világ-
kupán 27. helyezést elért Magyar Lászlót.

Elismeréseket adtak át

Az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány
és Celldömölk Város Önkormányzata
„Eötvös Loránd munkássága és Ság he-
gyi kötõdése” címmel kétnapos ese-
ménysorozattal emlékezett meg a vi -
lághírû magyar tudós halálának 100.
évfordulóján, melynek kapcsán volt
emléktábla avatás, geofizikai kutatási
módszerekkel való ismerkedés, filmve-
títés Eötvös Loránd gravitációs kutatá-
sairól, valamint konferencia és kiállítás
segített megismerkedni a tudós életé -
vel és munkásságával. Mint ismeretes,
1891-ben Eötvös Loránd a róla elneve-
zett torziós ingával végzett méréseket
a Ság hegy platóján.

A kétnapos eseménysorozat szeptember
12-én délelõtt emléktábla avatásokkal
és koszorúzásokkal vette kezdetét a Ság
hegyen és a Bányászati Múzeumnál,
melyet a geofizikai kutatási módszerek
interaktív bemutatása, valamint Eötvös
Loránd gravitációs kutatásaival kapcsola-
tos filmek megtekintése követett.
Másnap konferenciával és kiállítással
folytatódott a program a Kemenesaljai

Mûvelõdési Központ és Könyvtárban. A
kora délutáni megnyitó keretében ünne-
pi köszöntõt mondott Fehér László pol-
gármester, majd Pályi András, az Eötvös
Loránd Geofizikai Alapítvány elnöke nyi-
totta meg a szakmai tanácskozást.
„Eötvös Loránd, az ember” címmel Sza -
bó Zoltán, az Eötvös Loránd Geofizikai
Alapítvány kurátora tartott rövid elõ -
adást, majd Völgyesi Lajos, a Budapesti
Mûszaki Egyetem Felsõgeo dézia Tan -
székének professzora az Eötvös-inga
jelenlegi tudományos alkalmazását
osztotta meg hallgatóságával. Németh
István, az Eötvös Loránd Tudomány
Egye tem Savaria Egyetemi Központ
rektorhelyettese „Egyedi tömegterme-
lés az oktatásban” címmel tartott tájé-
koztatást, ezután pedig kiállítás nyílt a
mûvelõdési központ elõ csarnokában,
melyet Tóth János, a Magyar Olajipari
Múzeum igazgatója ajánlott a megje-
lentek figyelmébe, aki „Az Eötvös-inga
használatának emlékei a Magyar
Olajipari Múzeumban” témában szólt,
majd az Eötvös Loránd által szerkesz-
tett mágneses mérõ eszkö zökrõl, vala-

mint a mágnesség terén végzett
megfigyelésekrõl beszélt Cson tos And -
rás, a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat tudományos szakreferense.
Kovács László, az ELTE Savaria Egye -
temi Központ Fizika Tan székének pro-
fesszora által Eötvös Loránd néhány tu-
dományos eredménye került bemuta-
tásra, végezetül pedig érdekességkép-
pen Ormos Tamás, a Miskolci Egyetem
Geofizika Tanszé kének docense osztot-
ta meg szemelvényeit Eötvös Loránd
3D-s fényké peibõl.
Az Eötvös-emlékévhez kapcsolódva
szeptember 15-én pedig a Kemenes
Vulkánpark várta Eötvös túrára a je -
lentkezõket.

»REINER ANITA
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1.      Melyik évben nyerte el az „Év könyvtára” címet 
         Magyar országon?
         (1) 1998 (2) 2001 (x) 2003
2.      Mikor vette fel a könyvtár Kresznerics Ferenc nevét?
         (1) 1993 (2) 1996 (x) 2000
3.      Mi látható a könyvtár logóján?
         (1) olvasó szerzetes           (2) Celldömölk címere              (x) bagoly
4.      Mikor jelent meg a könyvtárban található legrégebbi 
         dokumentum?
         (1) 1907 (2) 1848 (x) 1831
5.      Mi a könyvtár internetes honlapjának a címe?
         (1) cellbibl.hu          (2) cellib.hu            (x) kresznerics.com
6.      Melyik évben adták át a címzett állami támogatásból 
         felújított könyvtárat?
         (1) 2007 (2) 2002 (x) 2005
7.      Hány település könyvtára tartozik a városi bibliotéka 
         ellátási körzetéhez?
         (1) 18 (2) 12 (x) 26
8.      Milyen napon tartja összejöveteleit a könyvtárban 
         a Pro Urbe-díjas Honismereti Munkaközösség?
         (1) szerdánként              (2) keddenként             (x) csütörtökönként
9.      Kb. hány oldalnyi dokumentumot tartalmaz a
         „Kemenesaljai Digitális Könyvtár”?
         (1) 8000 (2) 32000 (x) 20000
10.     Ki volt a nemzeti könyvtár celldömölki származású, 
         tragikusan fiatalon elhunyt fõigazgatója?
         (1) Györke József           (2) Kiss Jenõ       (x) Szente Ferenc
11.     Évente kb. hány dokumentumot hozatunk meg olvasóink 
         kérésére könyvtárközi kölcsönzésben?
         (1) 120 (2) 360 (x) 240
12.     Hogy nevezik a könyvtárban szerda délelõttönkénti 
         ingyenes jogi tanácsadást?
         (1) JogÁsz (2) Jogpont (x) Jogi Iránytû
13.     Melyik rendezvény fûzõdik a könyvtár nevéhez?
       (1) Magyar Kultúra Napja                          (2) Sághegyi Szüreti Napok         
(x) Tulipánfesztivál
+1 Mikor tart nyáron zárva a Kresznerics Könyvtár?
       (1) júliusban     (2) augusztusban              (x) soha
Kitöltõ neve: ............................................................................................
Elérhetõsége (e-mail vagy telefon): ......................................................
Az adatlapot kivágva és kitöltve a Kresznerics Ferenc Könyvtárban lévõ gyûj -
tõládába lehet bedobni 2019. október 6-án 15 óráig illetve szeptember 20-tól az
interneten lehet kitölteni a könyvtár honlapján lévõ ûrlapon ugyaneddig az
idõpontig. A legpontosabb tippelõk között értékes könyvutalványokat sorsolunk ki
a Könyves Vasárnap végén.

Celldömölki könyvtári TOTÓ
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„…régi nagy pátrónánk…” – énekli év-
századok óta a magyar katolikus hívõ
közösség Szûz Máriához fohászkodva,
akinek tiszteletére Celldömölk az or-
szág egyik legfontosabb Mária kegyhe-
lyeként minden év szeptemberében
helyet ad a Kismáriacelli fõbúcsúnak.
Idén szeptember 7-én és 8-án került
sor a számos lelki programmal gazda-
gított eseményre.

Az ország egyik legszebb barokk búcsú-
járó templomaként számon tartott, a
máriacelli bazilika mintájára épült Szûz
Mária-kegytemplom a Mária-út része-
ként évrõl évre több zarándokot vonz.
Különösen igaz ez a szeptemberi fõ -
búcsú idején, amikor nem csupán a
Szombathelyi Egyházmegyébõl, hanem
az ország távolabbi részeibõl is érkez-
nek zarándokok, akik idén is mindkét
nap megtöltötték a kegytemplomot.
Az idei évi búcsú elsõ napja a diákok
tanévnyitó szentmiséjével vette kezde-
tét, majd a közben megérkezõ zarándo-
kok ünnepélyes fogadására került sor.
Az este hat órai, és körmenettel záruló
ünnepi szentmisét dr. Martos Levente
Balázs teológiai tanár mutatta be, me-
lyet követõen a több éves hagyomány-

nak megfelelõen a Sárvári Vonósok kon-
certjében gyönyörködhettek a temp-
lomba betérõk. Este tíz órától szentség-
imádás várta a híveket, majd az ifjúság
és családok szentórája következett a
celldömölki ifjúsági ének kar közremûkö -
désével egészen az éjféli szentmiséig.
Az éjféli mise után a rózsafüzér társulat
vezetésével rózsafüzér imádság zajlott,
ezután egyéni és közösségi imádságra
nyílt lehetõség. A vasárnapi nap reggeli
keresztúttal indult hét órakor, ezután
még két szentmise került bemutatásra
az idei évi Mária-búcsú keretében. Egyik
reggel nyolc órakor, a búcsúi nagymise
pedig tíz órakor Varga László kaposvári
megyéspüspök celebrálásával, mely ez-
úttal is körmenettel zárult. A megyés-
püspök prédikációjában kiemelte: nem
elég tisztelni Máriát, hanem kérni kell a
közbenjárását, és követni kell õt, hiszen
õ tettekre is váltotta, megvalósította,
amit Jézus tanított. Kora délután a celli-
ek elbúcsúztatták zarándok vendégei-
ket, a jövõ évi viszontlátás reményében. 
A búcsú egyházi része mellett világi
programelemek is színesítették szep-
tember elsõ hétvégéjét, hiszen a sok
éves hagyománynak megfelelõen ter-
mészetesen az idén is várta búcsúi vi-

dámpark a Celldömölk és Alsóság kö-
zötti füves területen a szórakozni vá-
gyó gyerekeket. az érdeklõdõket szom-
baton este búcsúi buli várta a Jambo
bulizenekarral, akik az Alsóság-Izsákfai
részönkormányzat szervezésében ér-
keztek.                              »REINER ANITA

Idén szeptember 14. és 22. között zaj-
lik az Ars Sacra Fesztivál, melynek ke-
retében szeptember 14-én került sor a
Nyitott Templomok Napjára. A kezde-
ményezéshez a Celldömölki Nagybol -
dog asszony Kegytemplom is csatlako-
zott.

Az Ars Sacra Fesztivál keretén belül, az
Európai Örökségnapokkal együttmû -
ködve minden év szeptemberének
har madik szombatján meghívják a tör-
ténelmi egyházak képviselõit, hogy
nyissák meg templomaik kapuját, és
színes kulturális programokkal várják

az ér dek lõdõket. Mutassák be a temp-
lom építészeti, mûvészeti értékeit, elõ -
adá so kat, beszélgetéseket, és egyéb
programokat szervezzenek a Nyitott
Temp lomok Napján. A „Néz zünk a
meg szentelt falak mögé!” mottóval
zajlott országos rendezvényhez hatá-
ron innen és túl több mint száz temp-
lom csatlakozott, hogy  megmutassa: a
templom falai mögött élõ hagyomá-
nyok és közösségek vannak. A celli ka-
tolikus templom orgonakoncerttel, va-
lamint templom- és tárházbemutatóval
várta az érdeklõdõket este 11 óráig.
Nyolc órától Fábián Gá bor kántor-kar-

nagy elõ adásában csendültek fel
szebbnél szebb muzsikák a templom
orgonáján, a koncertet kö vetõen pedig
a templom és tárház alaposabb megis-
merésére nyílt alkalma a részt ve -
võknek, és a templomba beté rõknek.
Akik éltek a Nyitott Templo mok Napja
által nyújtott lehe tõséggel, a templom
történetének meg is me résén túl bete-
kintést nyerhettek a Tárházba, ahol ál-
landó kiállítás mutatja be az õsi kegy-
hely fennmaradt, több száz éves kin-
cseit: freskókat, kupolaképeket, hála-
tárgyakat, képeket, mû vé szi szekré-
nyeket. A templom felszentelésekor,
1748-ban tartott körmeneten hor do -
zott, fapajzsra festett Má ria-kegy képek
is itt láthatók.                     »REINER ANITA
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Nyitott Templomok Napja

„Boldogasszony Anyánk…

Ökumené a városért
Ökumenikus istentiszteletet tarta-
nak a 40 éves város tiszteletére
2019. szeptember 26-án (csütörtö-
kön) 18 órától a celldömölki evan-
gélikus templomban. Az ökumeni-
kus istentiszteleten Várszegi Asztrik
püspök, pannonhalmi fõapát, Sze -
merei János evangélikus püspök és
Steinbach József református püspök
végzik a szolgálatot.

Celldömölkön az ipari parkban, õrzött telephelyen 320 m2-es 
csarnok-/raktár- és iroda- 

helyiségek kiadók. 
Érdeklõdni: 06/20 9328895
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A Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ labdarúgó-csapatának õszi sorsolása

A Celldömölki VSE-Swietelsky Jufa Hotels extraligás asztalitenisz-csapatának sorsolása

A CVSE-Vulkán Fürdõ nõi kézilabda-csapatának NBII-es sorsolása
szeptember 21. 16:00 Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Büki TK
október 5. 14:00 Körmendi DMTE – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ
október 12. 16:00 Gyõri AUDI ETO KC U22 – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ
október 19. 16:00 Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Egerszegi KK
október 27. 17:00 KK Ajka - Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ
november 9. 16:00 Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Alba FKC U22
november 17. 11:00 SZESE Gyõr – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ
november 23. 16:00 Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Vady Mosonszolnok
november 30. 10:30 Mosonmagyaróvári KC U22 – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ
december 7. 16:00 Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Sárvári Kinizsi

szeptember. 20. 18:00 CVSE-Swietelsky Jufa Hotels – AQVITAL Csákvár TC
október 05. 11:00 Komló Sport Kft – CVSE-Swietelsky Jufa Hotels
október 18. 18:00 CVSE-Swietelsky Jufa Hotels – Mosonmagyaróvári TE-MTE 1904
október 25. 18:00 CVSE-Swietelsky Jufa Hotels – Szuperinfó Ceglédi VSE
november 17. 10:00 Félegyházi ASI – CVSE-Swietelsky Jufa Hotels
november 23. 16:00 PTE PEAC-Kalo Méh – CVSE-Swietelsky Jufa Hotels
december 15. 10:00 SZERVA ASE Szécsény – CVSE-Swietelsky Jufa Hotels

6. szeptember 21. 19:00 Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ–Jánosháza VSE
7. szeptember 29. 16:00 Rábapatyi KSK–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ
8. október 05. 15:00 Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ–Vasvár VSE-Csörnöc Gyöngye
9. október 13. 15:00 Vép VSE–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ
10. október 20. 14:30 Egyházasrádóci SE–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ
11. október 26. 14:30 Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ–Schott Lukácsháza SE
12. november 03. 13:30 Lorry GM Kft-Szarvaskend–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ
13. november 09. 13:30 Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ–Kiswire-Szentgotthárd VSE
14. november 17. 13:30 Rum KSC–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ
15. november 23. 13:00 Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ–Répcelaki SE

Celldömölk Város Önkormányzata csat-
lakozott a Bursa Hungarica Felsõok -
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2020. évi fordulójához. A pályázatokat
a Celldömölki Közös Önkormányzati
Hivatalban kell benyújtani. A pályáza-
tok rögzítésének és benyújtásának ha-
tárideje: 2019. november 5.

Az „A” típusú pályázatra a celldömölki
lakóhelyû, felsõ oktatásban tanuló hall-
gatók pályázhatnak. A „B” típusú pályá-
zatra a celldömölki lakóhelyû, a
2019/2020. tanévben utolsó éves,
érett ségi elõtt álló középiskolások; vagy
felsõfokú diplomával nem ren delkezõ,
felsõoktatási intézménybe még felvé-
telt nem nyert érettségizettek, akik
felsõoktatási intézményben kívánnak

továbbtanulni a következõ tanévtõl.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszer-
ben pályázói regisztráció után kell ki-
tölteni, majd onnan kinyomtatva a
szükséges mellékletekkel együtt (egy
fõre jutó jövedelem igazolására szolgá-
ló iratok, hallgatói jogviszony-igazolás,
saját és testvér részérõl iskolalátogatá-
si igazolás) papír alapon, aláírva kell
benyújtani az önkormányzati hivatal-
ban. A pályázói felület elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybe-
lep.aspx
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a
részletes pályázati kiírást figyelmesen
olvassák el. Részletes információk és a
pályázati felhívások a www.celldo-
molk.hu weboldalon olvashatóak.
A pályázattal kapcsolatos ügyintézést

Tulok Gabriella oktatási szakreferens
végzi (Celldömölki Közös Önkor mányzati
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 ked-
den, pénteken 8–12 óra között.

Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat

Értesítés
Az Együtt Celldömölk Városért Egye -
sület Adományházában (Cell  dömölk,
Sági utca 3., a Ba golyvár mellett) to-
vábbra is átve he tõk ruhanemû és
tartós élelmiszer adományok! A szer -
vezõk szívesen fogadnak felajánláso-
kat is! Nyitvatartás: 9:00–11:00 (hét -
fõ–kedd–szerda–csütörtök).
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CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA

MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE

KIADJA a Celldömölki Média Közhasznú Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FE LE LÕS KI ADÓ: Celldömölki
Média Közhasznú Kft. • FE LE LÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz And rea • SZERKESZTÔSÉG: Dummel Ot tó,
Far kas Gá bor, Giczi Sándor, Gyuricza Imre, Káldos Gyu la (ní vó dí jas), Reiner Ani ta, Ta kács Má ria,
Vajda Zsuzsa, Hor váth La jos (örö kös tag) • HIR DE TÉS SZER VE ZÕ: Nagy An tal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT:
9500 Cell dö mölk, Dr. Géfin tér 1. Te le fon: 06 70/4505749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu
• NYOM DA: Logomotív Kre a tív Mû hely Kft. Szom bat hely • ISSN 0865-1175 • LAP ZÁR TA: min den pá rat -
lan hét pén tek • ELÕ FI ZE TÉS VI DÉK RE: egy év re 1.440 Ft, fél év re 780 Ft, egy hó nap ra 170 Ft. • Fotókat,
kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.

Új
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Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Kõszegi
FC 5-1 (2-0). megyei I. osztályú labdarú-
gó-mérkõzés, Celldömölk, vezette: Hor -
váth P., asszisztensek: Tóth Cs., Fodor M.
Celldömölk: Osvald – Lempeg (Horváth
D. 33.), Szuh, Marsai, Gorácz (Pázsi
65.), Orosz, Németh, Virág, Kovács,
Büki (Horváth T. 76.), Piri. Edzõ: Ha rasz -
ti Zsolt.
Kõszeg: Bán – Lintner, Major, Fehér A.,
Prán, Kovács Zs., Rómer (Marti 75.),
Szûcs (Réti 68.), Riegler, Fehér D.,
Szolyák (Csák 63.). Edzõ: Õri Gábor.
Gólszerzõk: Büki 17. (1-0), Németh 43.
(2-0), Szolyák 57. (2-1), Németh 63. (3-
1), Piri 74. (4-1), Horváth T. 79. (5-1)
Az elsõ két forduló gólzápora után kis-
sé megtorpant a Haraszti-legénység,

hisz egy héten belül két meglepõ vere-
séget is elszenvedett. Elõbb a megyei
II. osztályban szereplõ Nádasd vendé-
geként búcsúzott a Magyar Kupa orszá-
gos küzdelmeitõl, majd az elsõ osztály
újonca, a Bük tréfálta meg a bajnoki
címvédõt. Volt tehát min javítani, és a
házigazda ennek megfelelõen is kezd-
te a Kõszeg elleni találkozót. Rögtön a
mérkõzés elején mezõnyfölénybe ke-
rült a CVSE, minden csapatrészben jobb
volt ellenfelénél. Az elsõ találatra nem
kellett sokat várni, hisz a 17. percben
Büki Martin egy jól eltalált lövéssel ve-
zetéshez juttatta a hazaiakat. Elõnye
birtokában sem vett vissza lendüle té -
bõl a házigazda, végig uralta a játékot,
és két perccel a szünet elõtt megdup-

lázta elõnyét, ezúttal Németh József
volt eredményes. Fordulás után sem
tudott újítani a Kõszeg, továbbra is a
védekezés kötötte le energiáit, azon-
ban az 57. percben így is szépíteni tu-
dott. A vendégek pontszerzési remé-
nyei nem tartottak sokáig, 6 perc eltel-
tével megint két gólra nõtt a hátrá-
nyuk, Németh duplázását követõen. A
hátralévõ idõben kedve szerint szõtte
támadásait a Celldömölk, Piri és Hor -
váth Tamás révén újabb két góllal ter-
helte meg Bán kapus hálóját, és aratott
nagyarányú, 5-1-es gyõzelmet.
U19-es bajnoki labdarúgó-mérkõzésen:
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Kõszegi
FC 4-1 (1-1)
Gólszerzõk: Berki Zs. 42., Galovich M.
62., Komjáti I. 68., Szabó K. 88. illetve
Kelemen P. 22.

»CSUKA LÁSZLÓ

Újabb hazai gólzápor

Celldömölki VSE-Swietelsky-Jufa Hotels
– Floratom Szegedi AC 5-2. – férfi aszta-
litenisz Extraliga-mérkõzés, Celldömölk,
vezette: Bódi, Segyevi.
Páros: Kriston, Szita – Kószó, Vitsek 1:3
(7, -14, -7, -6). Jól kezdett a hazai ket -
tõs, az elsõ szettet simán nyerte. A
nagy csatát hozó második játszmát el-
bukták azonban Kristonék, és ezután
szétesett a játékuk. (0-1).
Egyéni 1. kör: Szita – dr. Lukács 3:0 (8,
5, 3). Szita tudásának megfelelõen ját-
szott, könnyedén gyõzte le ellenfelét.
(1-1). Kriston – Kószó 3:2 (9, -7, 3, -6,
7). Izgalmas meccset vívott egymással
a két játékos. Az utolsó szettben
Kriston fejben jobb volt, így behúzta a
mérkõzést. (2-1). Fazekas – Vitsek 3:1
(6, -11, 8, 10). Fazekas fájós derékkal
lépett asztalhoz, ez meg is látszott a
játékán, hisz a tõle megszokottnál las-
sabban, pontatlanabbul játszott. Ennek
ellenére, ha nehezen is, de legyõzte a
szintén rutinos Vitseket. (3-1). 
2. kör: Szita – Kószó 3:0 (6, 4, 5). Szita
ezúttal sem adott esélyt ellenfelének,
magabiztos játékkal szerezte meg a
negyedik celli pontot, ami egyúttal a
találkozó megnyerését is jelentette a
házigazda számára. (4-1). Fazekas – dr.

Lukács 3:0 (8, 5, 5). Fazekas fájdalmai
ellenére is simán intézte el ellenfelét,
gyõzelme egy percig sem forgott ve-
szélyben. (5-1). Kriston – Vitsek 0:3 (-7,
-8, -10). Kriston játéka nem volt össze-
szedett, Vitsek pedig kihasználva ezt,
könnyedén szerezte meg a szegediek
második gyõzelmét (5-2).
Az idei szezontól új rendszerben zajla-
nak az extraliga küzdelmei. Az eddigi
10 mérkõzés (1 páros, 9 egyéni) he-
lyett 7-et (1 páros, 6 egyéni) játszanak
a felek. Ettõl az új szabálytól rövideb-
bek, pörgõsebbek lesznek a bajnokik, a
korábbi 3-4 órás összecsapások 1-2-
órásra rövidülnek. Négy gyõzelemmel
meg lehet nyerNi a találkozót, azonban
mind a hét párosítást le kell játszani. A
mérkõzések így 7-0, 6-1, 5-2, 4-3-as
végeredményeket hozhatnak, döntet-
len nem születhet. A celldömölkiek ez-
úttal sem tudták megnyerni a meccs
eleji párost, amit a tavalyi szezonban
már-már megszoktunk. Azonban az új
lebonyolítás miatt, ezt a sorozatot meg
kellene szakítani, hisz a kevesebb
meccsszám miatt, kevesebb lehetõség
marad a javításra. Egyéniben már nem
volt különösebb gondja Klampár Tibor
játékosainak, még a kisebb sérüléssel

bajlódó Fazekas sem szenvedett vere-
séget. Csupán Kriston nem tudott fej-
ben ott lenni a második meccsén, ez
pedig a rutinos Vitsek ellen nem fért
bele. A bajnoki rajt jól sikerült tehát,
bízunk a hasonlóan eredményes folyta-
tásban. Érdekesség még, hogy az ext-
raliga mezõnye az elsõ forduló elõtti
héten megváltozott, ugyanis a bajnoki
címvédõ BVSC csapata visszalépett a
küzdelmektõl, helyükre a Félegyházi
ASI együttese lépett.

»CSUKA L.

Gyõzelemmel kezdtek asztaliteniszezõink

NB III.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS IV. –
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS V 10 : 8
Lukács Balázs 3, Szabó Ferenc 3,
Kovács Csanád 2, Jakus Tamás 1,
Lukács Balázs – Szabó Ferenc páros, il-
letve Teket Attila 4, Máthé Gyula 2,
Szakács László 1, Teket Attila – Máthé
Gyula páros.
Egymás ellen kezdte a bajnokságot a
két celli csapat. Nagy küzdelemben a
CVSE IV-nek sikerült megszerezni a
gyõzelmet.

Bajnoki forduló 
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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!

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

GIPSZKARTON ÉS TARTOZÉKAI
A FA-GYULA BARKÁCSBOLTBAN!

GIPSZKARTON AKCIÓ
CSAK SZEPTEMBER 28-IG

NORMÁL GIPSZKARTON: 1149,- FT / TÁBLA
GIPSZKARTON PROFILOK, CSAVAROK,

KIEGÉSZÍTÕK, HÉZAGOLÓ GIPSZ, SZALAG, 
FÓLIÁK NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK.

Bitumenes hullámlemezek több színben.
Bitumenzsindely 1690,-Ft/m2-tõl

Hõszigetelõanyagok
szuper akcióban!

Isover, Knauf, Hungarocell, 
lépésálló hungarocell, lábazati XPS

homlokzati hõszigetelõk, ragasztók, vakolatok.

Knauf 10/5 cm hõszigetelõ paplan: 
5550 Ft/bála (14,88 m2)

Akciós áraink 2019.09.28.ig, vagy a készlet erejéig érvényesek.



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 17-én, kedden                     08.00–10.00 óráig és 15.00–17.00 óráig

pótoltás: szeptember 24-én, kedden       08.00-10.00 óráig és 15.00–17.00 óráig

a központban
(a Sági Csárda bejáratánál, a kapuszín alatt):

szeptember 18-án, szerdán                     08.00–10.00 óráig és 15.00–17.00 óráig

pótoltás: szeptember 25-én, szerdán       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 beoltom!

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 RENDELŐ
Celldömölk, Bercsényi utca 11.

tel.: 70/3191885 (telefonügyelet 08-20 óráig), 95/422234




