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Cell-tank
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!
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

Fa-Gyula
Fatelep

Celldömölk-Izsákfa Bokodpuszta
tel.: 95-420-543 mobil: 30-5291892

TÛZIFA FA-GYULA
FATELEPRÕL!
Széldeszka, deszkavég: 2000 Ft/q

Akác kugli:

4490 Ft/q

KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!
RENDELÉSÉT TELEFONON IS
LEADHATJA.

FOLYAMATOSAN KAPHATÓ:

DESZKA, GERENDA, LÉC
RÉTEGELT LEMEZEK
FAROSTLEMEZEK
LAMINÁLT LAPOK
BÚTORLAP SZABÁS, ÉLFÓLIÁZÁS
RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT
CELLI ÜZLETÜNKBE IS BEHOZHATJA.
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KÖZÉLET

Új gyermekorvosok a városban
Október elsejétõl új gyermekorvosok
foglalkoznak a celldömölki két gyermekorvosi körzetben. Napi három órában, egymást váltva várják a kisgyermekeket és szüleiket.
Elõbb a 2. számú gyermekorvosi körzet
orvosa, dr. Palatka János vált meg
Celldömölktõl, szeptember 1-jétõl bontották fel az önkormányzattal kötött feladatellátási szerzõdést. Október 1-jével
dr. Tõzsér Mária nyugdíjba vonult, s bár
addig Palatka doktor urat is helyettesítette a doktornõ, nem könnyû feladat
állt a képviselõ-testület elõtt. Az önkormányzatra rótt kötelezõ feladatellátás
megoldása, a gyermekorvosok pótlása

nagyon nehéz, hiszen országosan kevés
a gyermekorvos, sok az üres gyermekorvosi körzet. A képviselõ-testület, a
grémiumot képviselõ Fehér László polgármester, Farkas Gábor jegyzõ és Szücs
Andrea aljegyzõ számos egyeztetésen,
tárgyaláson vett részt, míg a megfelelõ
megoldást megtalálták.
Október 1-jétõl az önkormányzattal kötött vállalkozási szerzõdés keretében
mindkét körzetben négy gyermekorvos
látja el a feladatot, egymást váltva
rendelnek a két körzetben, s tartanak
minden nap tanácsadást is. Hétfõn és
kedden dr. Kovács Ágnes, szerdán dr.
Lõrincz Rita, csütörtökön dr. Kovács
Szilvia, pénteken Somfainé dr. Szédelyi

Nikoletta látja el váltott idõben az 1. és
a 2. számú gyermekorvosi körzeteket,
a törvény által elõírt kétszer másfél
órás idõtartamban. Mindkét körzetben
változatlan az asszisztencia, az 1.-ben
Horváth Andrea, a 2.-ban Németh Zoltánné segítik a gyermekorvosok munkáját, õket az önkormányzat közalkalmazottként foglalkoztatja.
Az önkormányzat a gyermekorvosok feladatellátást segítve több mint másfél
millió forint értékben vásárolt orvosi eszközöket, EKG-készüléket, CRT-készüléket,
orvosi készenléti táskát teljes felszereléssel, oxigénpalackot reduktor ballonnal, bébi hallert, érintés nélküli lázmérõt.
Az iskola-egészségügyi feladatellátással kapcsolatban a városvezetés tárgyalásokat folytat a háziorvosokkal.
»ÚK

Tisztelt Szülõk!
Celldömölk város és vonzáskörzete gyermekorvosi ellátása nehéz helyzetbe került. Az országosan is jellemzõ gyermekorvoshiány ezt a régiót is sújtja. Általános probléma, hogy még a megyeszékhelyeken, a fõvárosban sincs elegendõ gyermekorvos.
2020. október 1-tõl a gyermekorvosalapellátásban négy tapasztalt gyermekorvos áll az Önök rendelkezésére! Bízunk
benne, hogy elfogadnak minket, és saját
praxisaink és egyéb orvosi tevékenységünk mellett a celldömölki ifjúságot is
segíthetjük. Munkánkhoz az önkormányzat komoly segítséget nyújtott. Az általuk vásárolt készülékekkel lehetõvé válhat, hogy a betegeket helyben kezeljük
és diagnosztizáljuk. Minél ritkábban legyen szükség a szombathelyi gyermekosztály felkeresésére, kórházi kezelésre.
A rendelõben változatlanul Erika és
Andrea nõvér segítik a munkánkat. A
COVID-járvány miatt továbbra is telefonos bejelentkezés után fogadjuk az or-

»DR. KOVÁCS ÁGNES
»DR. LÕRINCZ RITA
»DR. SZÉDELYI NIKOLETTA
»DR. KOVÁCS SZILVIA

vosi ellátásra szoruló kis betegeket a
rendelési idõben.
Reméljük, hogy segítségünkkel könynyebben túl leszünk ezen az amúgy is
nehéz járványos idõszakon!

GYERMEKORVOSOK

A gyermekorvosi körzetek rendelési ideje
Hétfõ

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1. számú
gyermekorvosi
körzet

9.00–10.30
Tanácsadás:
9.00–9.30

12.30–14.00

11.00–12.30
Tanácsadás:
11.00–11.30

14.30–16.00

13.00–14.30
Tanácsadás:
13.00–13.30

2. számú
gyermekorvosi
körzet

10.30–12.00

11.00–12.30
Tanácsadás:
11.00–11.30

12.30–14.00

13.00–14.30
Tanácsadás:
13.00–13.30

14.30–16.00
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A szõlõ és bor ünnepe – Sághegyi Szüreti Napok 2020
A több évtizedes hagyománynak megfelelõen Celldömölk Város Önkormányzata, valamint a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár idén is megrendezte a Sághegyi Szüreti Napokat. A
kétnapos kínálatban ezúttal is szerepelt
kiállításmegnyitó, koncertek, szüreti piac
és sok egyéb programelem.

A galérián zajlott megnyitót követõen
a programok a szabadtéren folytatódtak, ahol három együttes fellépése képezte a zenei kínálat részét. Elsõként a
Savaria Rézfúvós Együttes slágerparádéjának lehettek részesei a térre kilátogatók, majd az Eldorado Együttes lépett színpadra jól ismert dalokkal. Az
elsõ nap estéjének utolsó fellépõje a
Titanic Swim Team Zenekar volt.

Mint általában minden évben, a hagyományõrzõ szõlõ- és borünnep idén
is kiállításmegnyitóval vette kezdetét,
melynek keretében ifjú Fazekas István
nádudvari népi iparmûvész különleges
kerámiáiból nyílt tárlat „Tûz és Föld
mûvészete” címmel.

Tûz és Föld mûvészete a galérián Nádudvarról
A szüreti napokra összeállított tárlat
megnyitójának kezdetén az Ádám
Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola pedagógusa, Gregorich Zsófia
játszott citerán, majd Gasztonyiné
Fódi Zita önkormányzati képviselõ, a
Humán Szolgáltatások Bizottságának elnöke köszöntötte az egybegyûlteket.
A Tûz és Föld mûvészete címet viselõ kiállítási anyag elé mondott
köszöntõjében beszélt a régmúlt
paraszti élet használati tárgyairól,
melyek ma is megtalálhatók bizonyos háztartásokban, képviselve a
magyar népmûvészet kincseit, és
amelyek visszaköszönnek a most kiállító fazekasmûvész alkotásain keresztül is. A Hajdú-Bihar megyei
Nádudvarról érkezett ifj. Fazekas
István kerámiáit Gráfik Imre etnográfus, muzeológus, a néprajztudományok kandidátusa ajánlotta a közönség figyelmébe, részletesen kielemezve az alkotó egyedi stílusát,
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az általa alkalmazott technológiát, a
sajátos színvilágot, a zömében fekete színben pompázó cserépedények
készítésének módját. A komoly
néprajzi értéket képviselõ alkotómunka eredményei, a kézzel formázott edények különlegessége a
Nádudvarra jellemzõ kavicsolt díszítés és a csillogó fekete szín, amely
az egyik legõsibb égetési eljárás során nyerhetõ el. A Fazekas István
mûvészetébe alapos betekintést
nyújtó megnyitóbeszédet követõen
maga az alkotó vezette végig közönségét a tárlaton. Néhány érdekesebb kerámiát részletesebben is
bemutatva elmondta: szeretné az
õsi formákat és díszítményeket úgy
újragondolni, hogy a mai háztartásoknak ne csak díszei legyenek, de
új funkciót nyerve szerves részei lehessenek mindennapjainknak. A
szeptember 18-án megnyílt kiállítás
december 5-ig tekinthetõ meg a
mûvelõdési központ galériáján.
»REINER ANITA

A szombati nap reggelén immár hagyományosan megnyílt a szüreti piac,
mely ezúttal is helyi és kézmûves termékeket kínált a vásárlórétegnek. Ezzel párhuzamosan a gyerekközönséget
megcélozva a Gombolyag zenekar koncertezett a téren. A délután most is az
alsósági városrészen startolt, ahol az
Alsóság-Izsákfai Részönkormányzat
tagjai szüreti kínálóval kedveskedtek a
helyieknek, akiket ezenkívül még az
Ataru Taiko ütõegyüttes dobbemutatója szórakoztatott. A járványhelyzet miatt idén elmaradt szüreti felvonulás helyett a Vasi Motoros Találkozó résztvevõi tartottak motoros felvonulást a
Vulkánfürdõ parkolójából indulva, vé-

A Fesztivál Bora
verseny eredményei
Fehérbor:
1. Sághegyi Zsolt
2. Baracskai Imre
3. Dezsõ Péter
Vörösbor:
1. Büki László
2. Baracskai Imre
3. Nagy Dezsõ
A Fesztivál Bora cím elnyerõje:
Fehér Csaba Attila
2018-as olaszrizling
A Fesztivál Bora különdíjasa:
Fehér Csaba Attila
2019-es Pátria
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» SZÜRET

A Fesztivál Tortája
verseny eredményei
1. Sági Bor-ostyán 2020
Roll Kornél
2. Mesteri Othello
Büki Loretta
3. Füge forgatag
Nagy Attila
Különdíj: Palackba zárt napfény
Nagy Vivien
gigrobogva Izsákfa-Alsóság-Celldömölk
központján. A mûvelõdési központ
elõtti zenés-kulturális programelemek
sorában elõször a Kenyeri Rábamenti
Citerazenekar adott mûsort, erdélyi, rábaközi, dunántúli népdalokat, és az alkalomhoz illõen szüreti dalcsokrot
elõadva széles repertoárjukból. A szüreti napokhoz kapcsolódóan minden
évben kihirdetésre kerül a Fesztivál
Bora és a Fesztivál Tortája verseny,
melyek eredményének kihirdetése
után Fehér László polgármester mon-

dott köszöntõt. Este hat órától a különleges hangszerparkkal rendelkezõ,
egyedi stílust és hangzást képviselõ
kõszegi Ataru Taiko ütõegyüttes koncertjét élvezhette a Géfin tér közönsége. A késõbbiekben még Tilinger Attila
énekes szerepelt a szüreti programban,
valamint az indie és folk hatásokkal
rendelkezõ magyar alternatív-rock zenekar, a Soulwave adott koncertet. A
kétnapos szüreti rendezvény éjfélig
tartó retro discoval zárult.
»REINER ANITA
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Változik a Vulkánfürdõ nyitva tartási ideje
Október elsejétõl változik a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdõ nyitvatartása,
kevesebb számú medencével üzemel,
ezzel együtt a belépõjegyek ára is
csökken. A módosításra a koronavírusjárvány következtében kialakult költségvetési helyzet miatt volt szükség.
Rendkívüli képviselõ-testületi ülést hívott össze Fehér László polgármester a
Vulkán fürdõ üzemeltetésével kapcsolatban szeptember 23-ra. Mint azt az
ülés kezdetén a városvezetõ elmondta,
a pandémiás helyzet következtében
oly mértékben visszaesett a fürdõ látogatóinak száma, hogy az eddigi üzemeltetési rend veszélyezteti a fürdõ
gazdasági helyzetét. A hiány 130-140
millió forint kiesést jelent a költségvetésükbõl, amit a képviselõ-testületnek
kell kezelni.
Lóránt Gábor, a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ Üzemeltetõ Kft. igazgatója

6

több alternatívát vázolt fel a városvezetõ grémium elõtt. A normál üzemeltetéstõl eltérõ részleges üzemeltetés tízmillió forint megtakarítást eredményez a hátralévõ hónapokra, ami
tovább csökkenthetõ akkor, ha az állam bértámogatással segíti a vállalkozásokat, erre várhatóan október közepétõl lehet esély. A részleges üzemeltetés azt jelenti, hogy a megszokott 7
órai nyitás helyett 10 órakor nyit a
fürdõ, a zárást is elõbbre hozták egy
órával, azaz hétfõn, kedden, szerdán,
csütörtökön és vasárnap 18 órakor,
pénteken és szombaton 20 órakor zár
be. (Az orvosi rendelések azonban továbbra is 9 és 13 óra között zajlanak.)
A csökkentett üzemeltetés azt is jelenti, hogy kevesebb medence üzemel
október elsejétõl, vagyis csak a beltéri
medencéket – úszómedence, tanmedence, kül- és beltéri medence, gyermekvilág, súlyfürdõ-medence – lehet

igénybe venni. Mivel a jakuzzi medence nem üzemel majd, helyette a kiúszós, kül- és beltéri medencét töltik fel
százszázalékosan gyógyvízzel.
A fürdõ ideiglenes bezárása is szóba
került, azonban a fenntartási költségek
(energiaköltségek, gépészet, szolgáltatói díjak) és a munkavállalók számára
fizetendõ végkielégítések jelentõs költséget jelentenének. A képviselõ-testület egyértelmûen a részleges üzemeltetés mellett tette le a voksát azzal,
hogy a vendégek számára kedvezõbb
jegyárakat kínáljon a fürdõ, remélve
azt, hogy így többen élnek a fürdõzés
lehetõségével. Az elfogadott javaslat
az volt, hogy a napi belépõjegy ára
1650 forint legyen. A reggeli úszási
lehetõség megmarad, úszóbérlet vásárlásával lehet igénybe venni naponta
8 és 10 óra között, a bérleteket a fürdõ
recepcióján lehet megvásárolni.
»ÚK
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» RENDEZVÉNY

Ismét megdobbant a VulkánSág szíve
Ismételten megemlékezett Celldömölk
városa a szív világnapjáról. A VulkánSág szíve szeptember 27-én dobbant
meg újra, a Ság hegy kráterében.
20 éve kezdeményezte a Szív Világszövetsége a Szívünk Napjának megrendezését, melyhez hazánk már az
elsõ évben csatlakozott. Azóta is, minden év szeptemberének végén országszerte szerveznek különbözõ eseményeket, valamint ezen a napon a Magyar Kardiológusok Társasága is kiemelten felhívja a figyelmet a szív- és
érrendszeri betegségek gyakoriságára.
Sajnos szomorú tendencia az, hogy hazánkban ezek a betegségek több halálos áldozatot szednek, mint az összes
többi betegség, valamint balesetek
összesen. Ezért is kiemelkedõen fontos
a megelõzés, valamint a kockázati tényezõk elkerülése, mint például a dohányzás. Fontos ezen kívül a rendszeres szûrõvizsgálat, az egészséges életmód, illetve a rendszeres mozgás is,
melyeket ezen a napon a szakértõk
még inkább kihangsúlyoznak programjaik keretén belül. Immáron hagyományosnak mondható az, hogy Celldö-

mölk Város Önkormányzata a Ság hegy
Térsége Turisztikai Egyesülettel együttmûködve, meghirdeti a VulkánSág szíve programot. Ennek keretén belül a
kilátogatók egy szív formába szervezõdnek a Ság hegy kráterben, majd piros lufikat elengedve jelképesen kimutatják azt, hogy számukra milyen nagy

jelentõséggel is bír a saját, illetve mások egészsége.
Az idei évben már 7. alkalommal gyûltek össze a celldömölkiek, akik Fehér
László polgármester vezetésével eresztették az égbe a léggömböket, így általuk ismételten megdobbanhatott a
VulkánSág szíve.
»REINER ANITA

Megemlékezés a trianoni kereszt felállításának évfordulóján
Celldömölk Város Önkormányzata, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, a Kemenesaljai Trianon Társaság, az Alsósági Életfa Egyesület, valamint a Ság hegyért Alapítvány szervezésében idén is megemlékeztek a
trianoni békediktátum okozta fájdalomra emlékeztetõ kereszt felállításának évfordulójáról. Mint ismeretes,
Kemenesalja népe 86 évvel ezelõtt,
1934 szeptemberében állíttatta Magyarország legnagyobb trianoni emlékmûvét a Sághegyen. Ennek tiszteletére minden évben szerveznek megemlékezést, mely az idén szeptember
26-án zajlott.
A rendezvény elején dr. Horváth
András szavalta el Wass Albert: „Üzenet haza” címû versét, majd a Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör
adott trianoni dalokból válogatott mûsort. A megemlékezés szónoka Fehér
László polgármester volt, aki ünnepi
beszédében visszaemlékezett az 1934es évre, amikor két helyi pedagógus,
Királyfalvi Gusztáv néptanító és Szakály
Dezsõ alsósági iskolaigazgató vállalták

magukra a fõszervezõi szerepet, hogy
az ország legnagyobb Trianon-emlékmûvét elkészíttessék. A városvezetõ
rajtuk kívül megemlékezett az idén
nyáron elhunyt Heim Gézáról is, aki a
Kemenesaljai Trianon Társaság elnökeként, és az Országos Trianon Társaság
tagjaként mindig is szívügyének tekintette, és fáradhatatlanul szervezte a
trianoni rendezvényeket. „Az elmúlt
évtizedekben és a jelenben is zarándokhellyé vált Ság hegyi emlékkeresztet Kemenesalja népe állította, emlékezve arra a fájdalomra, mely Magyar-

ország megcsonkításával járt. Az
emlékmû ma is emlékeztet az összetartozásra, mert bár az elsõ világháborút lezáró békediktátum következtében
mintegy 3,3 millió magyar került az új
állam határain kívülre, de nyelvünkben, kultúránkban, történelmünkben
egyek voltunk és vagyunk, csak a szülõföldet egy másik ország határai mögé helyezték. Tekinthetünk úgy Trianonra, mint a magyarokban élõ feldolgozatlan traumára, amit nehéz helyén
kezelni mind politikailag, mind emberileg, de tekinthetünk rá úgy is, mint
ami nem elválaszt, hanem összeköt.
Meghúzták az új határokat Trianonban,
de amíg lélekben egy nemzet vagyunk, addig együvé is tartozunk” –
hangsúlyozta a városvezetõ, akinek beszédét követõen Bartha István tolmácsolásában hangzott el Szabó Lõrinc:
„Hazám, keresztény Európa” címû verse. A jelenlevõ hivatalos szervek, pártok, civil szervezetek képviselõi koszorúzással rótták le tiszteletüket, befejezésül pedig ismét a magasi citerások
zenéltek, és tárogatón közremûködött
Horváth Béla zenész.
»REINER ANITA

7

VENDÉGEK

«

Új Kemenesalja » 2020. 10. 02.

Az Útnak folytatódnia kell
Vándorkõmûves Celldömölkön
Felix E. az utazó kõmûvesek középkorból
származó hagyományait követve érkezett
Kemenesaljára, és öt éjszakát töltött városunkban. Ez idõ alatt megcsodálta templomainkat, megmászta a Ság hegyet, kipróbálta vendéglõinket és a Vulkánfürdõt, valamint
részt vett az augusztus 20-i ünnepségsorozaton, ahol városunk vezetõségével is találkozhatott. Jelenleg csak német nyelvterületrõl
körülbelül 800 hasonló fiatal járja Európát
azonnal felismerhetõ, hagyományõrzõ gúnyájában, amely innentõl fogva már Celldömölkön sem lesz teljesen idegen.

»Honnan jött az ötlet, hogy nekivágj ennek
az útnak?
– Régi álmom vált valóra ezzel. Nagyjából
17 éves lehettem, és már kõmûvesnek tanultam, mikor az egyik tankönyvi illusztráción felfedeztem két vándorló mestert az
õsi egyenruhájukban. Ekkor hallottam elõször errõl a hagyományról, és annyira lenyûgözött a lehetõség, hogy napokig aludni
sem bírtam. Aztán éveken keresztül csak
ábrándoztam a dologról… Bolond voltam,
hogy nem indultam el korábban!
»Honnan ered a vándorkõmûvesek hagyománya?
– A dolog a templomok és katedrálisok építésével kezdõdött több mint 800 esztendõvel ezelõtt. A hatalmas építkezéseken
rengeteg szakemberre volt szükség, akik a
gyakorlatban, egymástól tanulták el a hivatásukhoz kötõdõ fortélyokat és technikákat.
A munkálatok befejeztével aztán újabb
lehetõségeket keresve felkerekedtek és tovább vándoroltak. A 15. és 16. század fordulójára már több iparágnak voltak ilyen
utazó mesterei és inaslegényei, akiknek
életét a céhük által meghatározott szigorú
szabályok irányították. Manapság már leginkább csak a német nyelvterületeken él ez
a hagyomány, amely a középkorban a kontinens egészére kiterjedt.
»Utazó kõmûvesként milyen regulákat kell
betartani?
– Alapszabály, hogy a vándorlásnak legalább
három évig és egy napig kell tartania, mely
idõ alatt nem térhetünk haza lakóhelyünk 50
kilométeres körzetébe, kivéve komoly vészhelyzetek esetén, ami alatt családtagok betegségei, esetleg temetések értendõk. Ez pedig nem kis idõ, ami alatt sok nehézség várhat az emberre. Minden jelentkezõnek tudnia kell tehát, hogy ez a vállalás komoly próbatételt és elkötelezettséget jelent, amit idõ
elõtt abbahagyni elfogadhatatlan lenne. Az
útnak folytatódnia kell.
»Azért tarthattok kapcsolatot a szeretteitekkel?
– Természetesen. Az 50 km-es távolságon kívül meg is látogathatnak minket, ha úgy alakul. Telefonos kapcsolat is engedélyezett, bár
ez sem egyszerû, mivel nem hordhatunk
magunknál mobiltelefont. Maradnak a nyil-
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vános fülkék, és pár percre kölcsönkérhetjük
mások telefonjait is. Az utazásért és a szállásért is csak rendkívüli esetben szabad fizetnünk, ezért stoppolunk, vagy kerékpárral
közlekedünk. Ez szintén arra buzdít minket,
hogy mindenhol keressük a kapcsolatot a helyi emberekkel és közösségekkel, hiszen ha
valaki szálláshelyet keres, annak sok emberrel kell találkoznia. Ez a vándorló életmód lényege is egyben: a lehetõ legalaposabban
meg kell ismernünk azt a települést, amely
befogad minket. Nem turisták vagyunk! Nem
felkapott helyeket keresünk fel, ahol más turistákkal találkozhatunk. Minket a helyiek érdekelnek. Ez rendkívül fontos. Legfeljebb 3
hónapig maradhatunk egy munkahelyen, ha
pedig nem dolgozunk, akkor legkésõbb egy
hét után már mennünk is kell tovább. Amint
a véreddé válnak ezek a regulák, már automatikusan követed õket. Persze, ki lehetne
játszani a szabályokat, de azzal épp a vállalásunk értelmét, lényegét tennénk tönkre. Az
egyenruhánkat is mindig viselnünk kell, hogy
akik meglátnak minket, azonnal felismerjék
bennünk a vándorló szakembert. Bizonyos
szempontból nyilvános személyek vagyunk,
akik reflektorfényben állnak, ami óriási
felelõsség. Mindig, minden körülmények között úgy kell viselkednünk, hogy az utánunk
érkezõ vándorokat is szívesen fogadják majd
a településen. Ez a legfontosabb szabály az
összes közül.
»Mit visztek magatokkal az úton?
– A lehetõ legkevesebbet. Van váltás ruhánk, fogkefénk, hálózsákunk, meg egy
vízhatlan takarónk az erdei éjszakákhoz. A
legfontosabb dolgokat a kabátunk zsebeiben hordjuk. Legértékesebb tulajdonunk a
Wanderbuch, vagyis Vándorlókönyv, amely
az adataink mellett az utazásunk állomásait
is tartalmazza. Az õsi hagyományok alapján, ha egy vándorló kõmûves új városba
érkezik, elõször a városházát keresi fel,
ahol engedélyt kér a falakon belüli tartózkodásra. Az én könyvem is tele van már a
meglátogatott városok pecsétjeivel, persze,
ennek mára pusztán szimbolikus jelentése
van. Ha dolgozom, a munka részleteirõl és
a tartózkodásom hosszáról is ide teszek bejegyzéseket. Munkáltatóim is ide írhatják,
hogy mennyire voltak megelégedve a teljesítményemmel. Ezt a bejegyzést azonban
csak akkor olvashatjuk el, ha már legalább
3 napi, vagy 51 kilométernyi távolságra vagyunk a településtõl.
»Egy izgalmas szeget is láttam nálad – beszélnél róla?
– Ez is egy érdekes ceremónia része.
Természetesen nagyon sok mérlegelést igényel, hogy valaki elvállalja-e a vándorutat, a
döntést nem szabad félvállról venni. 8 hét
van a végleges döntéshozatalig, mely idõ
alatt a jelölt követhet más vándorokat, miközben kérdéseket intézhet hozzájuk. Ha
megszületik az elhatározás, sor kerül az es-

kütételre, ami egy másik õsi hagyományon
alapul. A középkorban a jelölt fülét egy általa
készített vasszeggel egy fatuskóhoz erõsítették, és ebben a kiszolgáltatott helyzetben kellett szentül megfogadnia, hogy a legjobb tudása szerint hû marad a regulákhoz.
Ezután a szeg által ütött lyukba egy gyûrû
került, amely a vándorló kõmûvesek összetartozását is szimbolizálta. A ceremónia természetesen sokat szelídült az évek során,
szimbólumértéke azonban ma is ugyanaz. Ha
egy vándorkõmûves hûtlenné válik esküjéhez, többé nem viselheti ezt a gyûrût.
»Milyen egyéb felkészülés elõzi meg az utat?
– Ez is sok szempontból sajátos. Az indulót
egy másik vándorkõmûves segíti elindulni
otthonából, aki már legalább egyéves rutinnal rendelkezik, így mentori tanácsokat adhat többek közt az elcsomagolandó dolgok
tekintetében. Az általam létfontosságúnak
gondolt tárgyak háromnegyedét velem is
hátrahagyatták, és az idõ azt igazolta, hogy
valóban nem is lett volna rájuk szükségem.
»Mik jelentik a legnagyobb nehézségeket
az út során?
– A legnagyobb nehézséget egy betegség
jelentené. Ha nem vagy egészséges, nehezebb lenne szállást találni, gyógyszerre lenne szükséged, gyakrabban kellene mosni a
ruháidat, ami jelentõsen bonyolítaná a
mindennapi létezést. Számomra a megfelelõ mennyiségû minõségi alvás hiánya jelenti a legnagyobb kihívást. Néha több éjszakán át alszom a földön matrac nélkül,
ami nagyon igénybe tudja venni az embert,
testileg, lelkileg.
»Mi a helyzet az idõjárással?
– Nem igazán probléma, hiszen szinte folyamatosan települések közelében vagyunk, ahol esõ esetén egy presszóban
vagy étteremben is kivárhatom, hogy kisüssön a nap. Persze, néha bõrig ázom, de
az is hozzátartozik az élményhez.
»Mik a legnagyobb örömök, amelyek az út
során érnek?
– Számomra az út során megismert emberek jelentik a legnagyobb örömöt. Sok érdekes találkozás történt velem az elmúlt
két évben, amelyek gazdagabbá tették az
életemet. Gyakran érzem úgy, hogy kötõdöm egy helyhez, amelyet megismerhettem, és ez a kötõdés nem lehetne ennyire
erõs, ha egyszerû turistaként érkezem.
Vegyük Celldömölköt, például. Hagyományos turistaként sosem ismerhettem volna
meg a polgármestert, sosem látogathattam
volna végig a város nevezetességeit az
egyik lelkes helytörténésszel, és sosem
koccinthattam volna az alpolgármesterrel
egy esti koncertsorozat alkalmával. Különleges élmény volt, hogy vendégként vehet-
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tem részt a magyarok egyik legfontosabb
nemzeti ünnepére rendezett szentmisén és
a városi ceremónián. Egyszerû turistaként
erre sem lett volna lehetõségem.
»Spirituálisan mit kaptál az utazás élményétõl?
– Az örömet, hogy folytathattam az emberek és a világ mélyebb megismerését.
Emberi tudást és tapasztalatot. Néha úgy
érzem, mintha vak lettem volna az út
elõtt… Talán elmondhatom, hogy sokkal
jobban értem a világot és a benne élõ embereket, ami csodálatos. Azt is megtanul-

» SIKER

hattam, hogy az életünkben rengeteg
olyan dolog történik velünk, amire nem
számítottunk, de ez nem jelenti azt, hogy
felkészületlenül fogadjuk ezeket a dolgokat. Hogy örülnünk kell a véletleneknek,
mert ezekbõl adódhatnak a legizgalmasabb
helyzetek. Néha olyan helyen találod magad, amihez eleinte nem tudsz kötõdni, aztán hirtelen történik valami olyasmi, amit
álmaidban sem terveztél volna. De megtörtént, mert valami más nem történt meg
helyette.
Úton vagyok, elõre meghatározott tervek

nélkül. Nyitott aggyal kell járnom a világot,
hagyva, hogy történjenek velem az események. Akkor majd meglepetéseket kapok az
élettõl. Azt is megtanultam, hogy bizonyos
dolgok gyakran éppen akkor esnek meg
velünk, amikor az a lehetõ legszükségesebb. Hogy esélyt kell adnunk az életnek,
hogy megajándékozhasson minket… Akkor
minden csodálatos lehet!
Az útnak folytatódnia kell.
Minden jót, Felix!

»KUPI MIKLÓS

Siker az Országos Csecsemõ- és Kisdedgondozási versenyen
Szép eredménnyel
szerepelt Hajba Sára a Csecsemõ-, és
Kisdedgon do zási
verseny országos
fordulóján. A Berzsenyi Dániel Gimnázium diákja 2.
helyen végzett a
Vöröskereszt által
szervezett vetélkedõn.

»Mesélj kérlek a legutóbbi versenyedrõl, melyen szép eredményt értél el! –
– Legutóbb a Vöröskereszt által szervezett Országos Csecsemõ- és Kisdedgondozási versenyen vettem részt. A vírushelyzet miatt idén csak online, egyénileg tudták megszervezni a versenyt,

ami eredetileg csapatverseny lett volna. 3 fordulót hirdettek meg. Az elsõ
június 15-én valósult meg, melyen egy
tesztet kellett kitöltenünk, sok elmélettel fûszerezve. Ez egy kicsit nehezebb
volt, 2 pontot veszítettem is. A második forduló június 29-én, a harmadik
pedig július 10-én került megrendezésre. Ezek kreatív feladatok voltak. Számomra a legérdekesebb feladat az
volt, hogy egy kisgyermeknek kellett
napi menüt összeállítani, megfõzni az
ebédet és a folyamatot videóval rögzíteni. A felnõtt és ifjúsági kategóriában
27-en voltunk. A gyermek kategóriában 29 kisiskolás vett részt. Összességében 2. helyezést sikerült elérnem.
»Hogyan zajlott a felkészülésed?
– A felkészülésemben Martoniczné

Németh Éva vezetõ védõnõ segített.
Bármilyen kérdésemmel fordulhattam
hozzá. Innen is köszönöm neki! Az elméleti anyagot szerencsére, csak át
kellett ismételnem, mivel tavaly már
részt vettem ezen a versenyen és akkor, az iskolában tudtunk rá készülni. A
tavalyi verseny országos fordulója Makón volt, itt is jó eredményt értünk el.
»Mik a jövõbeni terveid?
– Amikor kicsi voltam, úgy gondoltam,
hogy gyerekekkel, kisbabákkal fogok
dolgozni. Nyolc éven keresztül szerettem volna gyermekorvosnak tanulni,
de azóta megváltozott a célom. Végülis
az egészségügyi tervek maradtak,
gyógytornásznak készülök!
»NOVÁK FANNI

Állampapír- és Babakötvény vásárlás Celldömölkön
Amennyiben gondoskodni szeretne gyermeke
jövõjérõl, és ezért Babakötvényt kíván vásárolni,
úgy a Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitása kitûnõ választás. A
Babakötvény infláció felett 3 százalék
kamatot fizet, a befizetések után évente állami kiegészítés jár, és induló tõkét
biztosít a felnõtt élet kezdetéhez. A Babakötvénybe történõ befektetés tehát
elõnyös, mert biztonságos, magas, akár elõre kiszámítható hozamot és likviditást biztosít. Az idén lehetõvé vált az értékpapír számla megnyitásán túl a
Babakötvény vásárláshoz szükséges Start-számla megnyitása is interneten, az
Ügyfélkapun keresztül (www.magyarorszag.hu).
Celldömölkön lehetõvé tesszük mindazok számára a Start-és értékpapírszámla
megnyitását és készpénzmentes tranzakciók intézését, akiknek nehézségbe
ütközik a távolabbi települések elérése, az internet használata vagy kérdést
szeretnének feltenni a Babakötvény megtakarításról.
Várjuk minden hónap második csütörtökjén – októberben 2020. 10. 08-án
09:30–11:30 óráig – Celldömölkön a Közösségi Házban (9500 Celldömölk, Dr.
Géfin Lajos tér 10.)
»MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
Anya,
intézni kell
a Babakötvényt!!!
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Tájékoztatás
A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban KSH) az ország valamennyi településére kiterjedõ, általános mezõgazdasági összeírást hajt
végre, „Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel. A felvétel célja, hogy nyomon kövesse a mezõgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók részére, amelyhez az adatszolgáltatók
részvételükkel és pontos adatszolgáltatással nagyban hozzájárulnak.
A válaszadás minden, az adatfelvételre kijelölt gazdálkodó szervezet
vagy személy számára kötelezõ.
Az online önkitöltési lehetõséget biztosító elsõ szakasz lezárultával a KSH
összeírói fogják személyesen felkeresni – az internetes válaszadással
nem élt – címeket 2020. szeptember
19. és november 22. között.
Az összeírási munkát a KSH által megbízott, igazolvánnyal ellátott összeírók
végzik. Az összeírói igazolvány személyi igazolvánnyal együtt érvényes,
amit az adatfelvétel megkezdése
elõtt az összeíró köteles felmutatni.
Az összeírók a KSH logójával ellátott
táskával, a felvétel logóját tartalmazó
nyakba akasztóval is fognak rendelkezni. A felvétel elektronikusan, a
KSH által biztosított tableten történik.
Az összeírók konkrét, címlista szerinti
címeket keresnek fel.
A kialakult járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel, az adatszolgáltatók és a KSH munkatársai egészségének védelmét szem elõtt tartva
az összeírókat a Hivatal a követendõ
magatartásra, maszkkal és kézfertõt-

lenítõvel látta el õket. A felvétel során nyert információkat a Központi
Statisztikai Hivatal kizárólag statisztikai célra használja fel, azokat más
szervek, személyek részére nem adja
ki, az eredményeket összesítve közli
a hivatalos statisztikáról szóló 2016.

Köszönet adója
1%-ának felajánlásáért

Anyakönyvi hírek

A Soltis Lajos Színház Mûvelõdési
Egyesület ezúton mond köszönetet
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatták Egyesületünk mûködését.
Reméljük, hogy a következõ évben
is számíthatunk támogató segítségükre.
Köszönjük!
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Celldömölk Születés: Dömötör Tamás és Bozzay Piroska fia: Marcel,
Adorján Balázs és Vörös Eszter leánya: Aletta Anna, Horváth Péter
András és Kovács Vivien fia: Kolos,
Fülöp Attila és Berta Katalin leánya:
Zselyke Ramóna. Halálozás: Laczi
Vendelné sz. Pálfy Jolán, Horváth Józsefné sz. Horváth Ilona, Murai
Dezsõ, Molnár Imréné sz. Zsömbik
Ilona, Kapui Gyula Zoltán, Kiss Bé-

évi CLV. törvénynek, valamint az
Európai Unió 2016/679. sz. Általános
adatvédelmi rendeletének (GDPR)
megfelelõen. A felvétel részleteirõl a
www. ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok oldal nyújt további tájékoztatást.

láné sz. Iván Terézia, Kemmer Józsefné sz. Schán Regina, Soponyai
Gyuláné sz,. Dömötör Éva. Ostffyasszonyfa Születés: Bereczki Krisztián Pál és Jandrasovics Regina fia:
Zsombor Attila, Kuthi László Tamás
és Szente Anna leánya: Lilla Bella.
Nagysimonyi Születés: Bakonyi Péter és Szabó Tünde fia: Patrik. Mersevát Halálozás: Szeifrid Sándorné
sz. Horváth Gizella.
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» HIRDETMÉNY

Lomtalanítás hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a város közigazgatási területén az éves lomtalanítás
idõpontjai körzetenként az alábbiak:

1-es körzet
2-es körzet
3-as körzet

2020. 10. 31.
2020. 10. 24.
2020. 11. 07.

Kérjük, hogy a fenti idõpontokban reggel 6 óráig a keletkezett, felhalmozott és feleslegessé vált lomokat a szállítójármûvel megközelíthetõ közterületre helyezzék ki.
Lomtalanítás során NEM elszállítható hulladékok:
 zöldhulladék (kerti hulladék, nyesedék),
 szelektív hulladék (sárgazsákban gyûjthetõ hulladékok),
 állati tetem,
 autóbontásból származó alkatrész (kárpit, szélvédõ, lökhárító stb.),
 építési törmelék és bontási hulladék (mosdókagyló, csempe, WC csésze, ajtó, ablak, síküveg, tükör),
 lapátos, zsákos hulladék (Inert, kommunális),
 személy-, tehergépjármû, traktor gumiabroncs,
 veszélyes hulladék (pl.: permetezõszer göngyöleg, maradék festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncsõ,
hullámpala, gyógyszer, fáradt olaj, olajos, üzemanyagos göngyöleg stb.),
 elektronikai hulladék (pl,: selejtes hûtõ, televízió, háztartási gép, elektronikai berendezések bontásából származó
hulladékok),
 elkülönítetten gyûjthetõ fémhulladék (pl. hordó, ereszcsatorna, kerítés oszlop).
A körzetbeosztást az alábbiakban olvashatják.
1. KÖRZET (2020. 10. 31.)
Akácfa u. 40-ig, 13-ig
Aranyesõ utca
Árpád u.
Árvácska utca
Balassi Bálint u. 14-ig, 13-ig
Baross u.
Batthyány u. 12-ig, 9-ig
Bercsényi Miklós u.
Berzsenyi Dániel u.
Bocskai István u.
Bodza utca
Botond u.
Budai Nagy Antal u.
Búza János (Búza) u.
Búzavirág utca
Deák Ferenc u.
Dózsa György u.
Dr. Szomraky Zoltán u.
Esze Tamás u.
Építõk útja
Gayer Gyula tér
Harangvirág utca
Hársfa u. 22-ig, 4-ig
Hollósy tér
Horváth Elek u.
Hunyadi u.
Kinizsi u.
Király János u.
Kiscelli utca
Kisfaludy u.
Kodály Zoltán u.
Kossuth utca
Kökény utca
Levendula utca
Móritz Sándor utca
Nagy Sándor tér
Nagyvárad u.
Nemesdömölki u.
Ostffy tér
Óvoda köz
Pápai u.
Petõfi Sándor u. 20-ig, 15-ig
Pozsonyi u.
Rákóczi u.
Sági u. (Celli városrész) Választó a TÓ utáni
keresztezõdés!!!

Szabadság tér
Széchenyi u.
Szentháromság tér
Tátra u.
Tompa u.
Vadrózsa utca
Vasvári Pál u.
Vágány u.
Városháza tér
Vasút u.
Vörösmarty u. 28-ig, 49-ig
Wesselényi u.
Zalka Máté (Szent István) utca 56-ig, 45-ig
Zrínyi utca.
2. KÖRZET (2020. 10. 24.)
Bajcsy-Zsilinszky Endre u
Barátság u.
Béke u.
Bem József u.
Dobó Katalin u.
Eötvös Lóránd u.
Erõalja utca
Fazekas Mihály u.
Hegyi u.
Heiner Kálmán (Rózsa) u.
Jókai Mór u.
Kankalin u.
Kertalja u.
Kökörcsin u.
Kõtörõ u.
Kráter u.
Kresznerics u.
Lázár Jenõ út
Liszt Ferenc u.
Martinovics u.
Marx Károly u.
Mátyás király u.
Móricz Zsigmond u.
Puskin u.
Sághegyalja körút
Sági u. (Alsósági városrész.)
Sikló u.
Somogyi Béla u.
Sport u.
Táncsics Mihály u.
Újvilág u.
Uzsabánya u.

Vak Béla u.
Riczinger (Kocsis Zoltán) u.
Fûztõi Benedek u.
Árvalányhaj u.
Hársfa utca 24-tõL 5-tõl
Balassi Bálint u. 16-tóL 15-tõl Vörösmarty u. 30tóL 51-tõl
Akácfa u. 42-tõL 15-tõl
Zalka Máté (Szent István) utca 58-tóL 47-tõl
IZSÁKFA
Izsákfa u.
Kodó u.
Bokodi u.
Hegyalja u.
3. KÖRZET (2020. 11. 07.)
Ady E. U.
Április 4. (Április) u.
Arad u.
Arany János u.
Bartók Béla u.
Batthyány u. 14-tõl 11-tõl
Belovári István u.
Csokonai u.
Dr. Géfin tér
Gábor Áron u
Gyár utca
Hámán Kató (Erzsébet királyné) u.
Ifjúság tér
József Attila u.
Kassa u.
Kisdobos (Dobos) u.
Kolozsvár u.
Koptik Odó u.
Kölcsey u.
Május 1. u.
Mesteri u.
Mikes Kelemen u.
Petõfi Sándor u. 22-tõl, 17-tõl
Pórdömölk u.
Radnóti u.
Ságvári u.
Szalóky Sándor u.
Szentháromság tér
Temesvár u.
Tó u.
Úttörõ (Tulipán) u.
Uzsok u.
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Emlékkiállítás a tudós-fizikus tiszteletére
Az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány
kezdeményezésére állandó Eötvös kiállítás jött létre a Sághegyi Múzeumban.
A tárlat ünnepélyes megnyitóját szeptember 25-én tartották.
Az Õrségi Nemzeti Park felügyelete
alatt, valamint Celldömölk Város Önkormányzata, illetve a Kemenes Vulkánpark gondozásában mûködtetett
Sághegyi Múzeumban helyet kapott, az
Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány által létrehozott, állandó kiállítás megnyitó ünnepségének kezdetén Tulok Gabriella, a Kemenes Vulkánpark igazgatója
üdvözölte a megjelenteket, majd a város nevében köszöntõt mondott Söptei
Józsefné alpolgármester-asszony. Beszédében a tájegység és a város Eötvös
Loránddal való kapcsolatát taglalta, kiemelve a tudós egyedülálló tehetségét,
mely világhírûvé tette; Kemenesalja és
a Ság hegy ismertségét is elõsegítve,
hiszen mint köztudott, itt végezte híres
torziós inga kísérletét a hegy különleges adottságait kihasználva. A kiállítási
anyagot Pályi András, az Eötvös Loránd
Geofizikai Alapítvány elnöke ajánlotta a
megjelentek figyelmébe, rávilágítva a
fizikus tudományos mûveltségén túli
emberségességére. Semmit nem érdekbõl csinált, egyetlen találmányát

sem szabadalmaztatta, ehelyett a magyar tudomány felvirágoztatására és világszerte megismertetésére törekedett,
erre ösztönözve tudóstársait is – mondta el Pályi András, aki azt is megosztotta a közönséggel, hogy Eötvös Loránd
miért éppen a Ság hegyet választotta
kísérlete helyszínéül: „1884-ben volt
már itt egy mérés, melynek során
Sterneck Róbert úgy találta, hogy hiába
szabályos gúla alakú vulkanikus hegy a
Ság hegy, tömegeloszlása mégsem
olyan, amilyennek gondolnánk. Õ úgy
vélte, hogy a hármas pont környékén
van egy eltérés, Eötvös pedig ezt nem
bírta elviselni. Így amikor eszköze már
terepre vihetõ volt, felvitte a Ság hegyre elvégezni a méréseket, melyek során bebizonyosodott, hogy Sterneck hibázott a hármas pont környékén. Tehát
egyrészt a bizonyítási vágy hozta ide
Eötvöst, másrészt pedig az, hogy tere-

pen is ki tudja próbálni azt az eszközt,
amit addig csak laboratóriumi körülmények között vizsgált.”
A kiállítótérben elhelyezésre került az
eredeti Eötvös-inga, valamint fõ tereptárgyként egy makett a Ság hegyrõl, az
azonosítható mérési helyekkel. A
Kemenes Vulkánparkkal közösen egy
mobilapplikáció is készült, mely az
Eötvös-túra elnevezést kapta.
A kiállításmegnyitón részt vett dr. Kovács László fizika professzor is, aki a tantárgy oktatójaként nagyon fontosnak
tartja, hogy a diákok idõben be legyenek oltva a fizika szeretetére, és mint
mondta, ehhez Eötvös Loránd munkásságánál jobb példát nem lehetne találni.
Dr. Kovács László tollából a közelmúltban egy önálló kiadvány is megjelent
„Tiszteletadás Eötvös Loránd Ság hegyi
gravitációs méréseinek” címmel, mely
több, máshol fel nem lelhetõ adalékot
tartalmaz Eötvös figyelemreméltó munkásságával kapcsolatban. A kiállításmegnyitón Harsányi Krisztián, az Õrségi
Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetõje is szólt pár gondolatot, majd
Söptei Józsefné alpolgármesterrel és
Pályi András elnökkel közösen elhelyezték a tisztelet koszorúját a múzeumnál
levõ Eötvös emléktáblánál.
»REINER ANITA

Család- és KarrierPont tanácsadása
A szüreti napok rendezvényeinek sorát
erõsítve helyi kitelepüléssel volt elérhetõ a Család-, és Karrier Pont csapata.
A program „NÕI ERÕ – Stabil alap
nõknek Vas megye déli és keleti részén” címû projekt részeként valósult
meg.
Nemrégiben Szabó Dorottya pedagógus
elõadásával kezdõdött meg a „NÕI ERÕ”
– Stabil alap nõknek Vas megye déli és
keleti részén címû pályázat programjainak sora. A projekt négy szervezet közös
munkája, melynek irányítását a Vas
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara látja el. Ennek részét alkotja, a Városháza
épületében mûködõ Család és KarrierPont iroda is, ahol folyamatosan elérhetõek a segítõ, illetve tanácsadó szolgáltatások. Következõ állomásként a Ság
hegyi szüreti napok programjához csatlakozva helyi kitelepülésben volt elérhetõ a celldömölki VASI NÕK Család- és
KarrierPont csapata. A szüreti napokra kilátogatók közül minden korosztály számára érdekes és hasznos programokat
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kínáltak. A gyermekeket kreatív foglalkozásokkal várták, melynek keretén belül lehetõségük volt kipróbálni népi fajátékokat, de csillámtetoválás és arcfestés
készítésére is alkalmuk nyílt. Az idõsebb
korosztály számára pedig tanácsadási fórumot nyitottak, melynek részeként
lehetõség adódott munkavállalási-, vállalkozási-, valamint pályázati tanácsa-

dásra, illetve igyekeztek a szervezõk
gyakorlati útmutatást is nyújtani az
érdeklõdõknek, tesztekkel, valamint különbözõ kérdõívekkel. A Család, és KarrierPont munkatársai a szüreti hétvég
elsõ napjának egészén várták a kilátogatókat, szakértelemmel, valamint jó hangulatú beszélgetésekkel, játékokkal.
»NOVÁK FANNI
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» VEGYES

Állampapír- és Babakötvény vásárlás Celldömölkön
Minden hónap második csütörtökjén a Magyar Államkincstár
Celldömölkön a Közösségi Házban állampapír vásárlási és
számlanyitási akciót rendez.
Október hónapban: 2020. október 8. (csütörtök) 09:30–11:30
Helyszín: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 10.
A celldömölki megjelenéssel lehetõvé tesszük mindazok számára
az értékpapír- és/vagy Start számla megnyitását és készpénzmentes állampapír
vásárlások lebonyolítását, akik helyben kívánnak élni a lehetõséggel, vagy
személyes tájékoztatást szeretnének kapni az elérhetõ állampapírokról.
Miért érdemes a Kincstárban állampapírt vásárolni?
 Díjmentes számlanyitás és vezetés,
 100%-os állami garancia összegtõl függetlenül,
 számlájának kényelmes kezelése érdekében Webkincstár, Mobilkincstár és Telekincstár szolgáltatás,
 biztonságos, magas, akár elõre kiszámítható hozamot és likviditást biztosít az állampapírba
történõ befektetés.

»MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
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Figyelem! Felvásárlás!
Felment a törtarany ára! 9000 Ft/gr-tól,
Ezüsttárgyak (100 Ft/gr-tól kanál, villa, tálcák stb.).

Október 5. Hétfõ 14-17 között.

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

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

Tankoljon jó minõséget jó áron!
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Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ, Celldömölk,
Dr. Géfin Lajos tér 1.
Fazon, antik, briliánssal díszített
arany 11.000 Ft/gr-tól.
Régi karórák automatát, felhúzóst.
Neves festmények.
Herendi porcelán, Zsolnay kerámiák,
borostyán ékszerek.
Arany-, ezüst pénzérmék,
tallérok, papírpénzek.
Háborús kitüntetések, képeslapok.

www.dunagaleria.hu
Díjtalan kiszállás: 70/381-6345
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» SPORT

Továbbra is hibátlanok asztaliteniszezõink
CVSE-Swietelsky Future FM – Mosonmagyaróvári TE 7-0. – Celldömölk, férfi-asztalitenisz
Extraliga-mérkõzés.
Páros: Fazekas, Serdaroglu – Kramarics,
Katona 3:1 (6, 6, -4, 5) Az elsõ két fordulóhoz
hasonlóan, ezúttal is jól muzsikált együtt a
két celli játékos, és magabiztosan verték a
vendégek párosát. (1-0).
Egyéni: Fazekas – Németh P. 3:0 (13, 5, 8)
Fazekas az elsõ szettben kicsit többet engedett ellenfelének a kelleténél, de a folytatásban egyértelmûvé tette fölényét. (2-0),
Kriston – Katona 3:2 (-4, 4, 8, -8, 9) Alaposan
feladta a leckét Kristonnak az óvári játékos.
2-1-es elõnyénél a celli lezárhatta volna a
mérkõzést, de nem koncentrált eléggé, így
döntõ szettre kényszerült, ahol végül összeszedve magát, hozta a kötelezõt. (3-0) ,

Bajnoki forduló
NB III.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM III. –
EVO SE II. Zalaegerszeg 10 : 8
Iván Csaba 4, Lukács Balázs 3, Jakus
Tamás 1, Csapó László 1, Iván Csaba
– Lukács Balázs páros.
Szoros mérkõzésen megérdemelt
siker született.

Serdaroglu – Kramarics 3:1 (-4, 3, 6, 5) A
meglepõ elsõ szett után helyre állt a világ
rendje, a celliek új igazolása könnyedén lépett át ellenfelén. (4-0), Fazekas – Katona 3:0
(6, 11, 4) Fazekas magabiztosan játszott. (50) , Serdaroglu – Németh P. 3:0 (5, 9, 8) Egy
percig sem volt esélye Némethnek. (6-0),
Kriston–Kramarics 3:0 (6, 10, 9) Kriston ezúttal összeszedetten játszott, és könnyedén
nyerni tudott. (7-0).
Elsõ hazai mérkõzését játszotta a 2020/21es szezonban a Celldömölk extraligás csapata. Klampár Tibor tanítványai két idegenbeli
gyõzelemmel kezdték a szezont (Csákvár 70, Honvéd Szondi SE 6-1), és ezen a délutánon is egyértelmû esélyesnek számítottak. A
találkozóról kis híján elkésett Fazekas Péter
és Kriston Dániel, hisz egy baleset miatt közel háromnegyed órát vesztegeltek az autópályán, de szerencsére idõben elkezdõdhetett a mérkõzés. A Fazekas – Serdaroglu
kettõs remek összhangban játszott, mindöszsze egy szettet engedett ellenfelének.
Egyéniben sem termett sok babér az óváriaknak, mindössze Katona tudta megszorítani
Kristont, de a döntõ szettben neki is fejet kellett hajtania a nagyobb tudás elõtt.
Mindegyik celli játékos hozta a tõle elvárhatót, így magabiztos és megérdemelt CVSE-siker született. A CVSE-Swietelsky Future FM
együttesében elõször lépett asztalhoz hazai
környezetben David Serdaroglu, aki a nyári

szünetben érkezett a csapathoz, a
Szécsénybe távozó Szita Márton helyére. A
26 éves asztaliteniszezõ az osztrák Stockerau
gárdájától
tette
át
székhelyét
a
Kemenesaljára, és egyelõre egy éves kontraktus köti városunk csapatához. Az új
asztaliteniszezõ hamar belophatja magát a
lelkes celli drukkerek szívébe, hisz az eddigi
találkozókon bizonyította, hogy méltó a
nyolcszoros magyar bajnok együttes mezére.
Balkezes játékosról lévén szó, nagyszerûen
egészítik ki egymást Fazekas Péterrel a páros
meccseken, és erre nagy szüksége van
Klampár Tibornak, hisz a celli mesternek az
elõzõ szezonban alighanem a legnagyobb
fejtörést az okozta, hogy kiket állítson asztalhoz a meccsek elején. Serdaroglu stabil tagja
Ausztria válogatottjának, bajnoki mérkõzések
közti idõszakokban a válogatott kerettel készül. Játéka a jó szervákra épül, ellenfeleit a
sok átütött labdával próbálja hibázásra kényszeríteni. Annak ellenére, hogy nem magyar
játékosról beszélünk, remekül kiismeri magát
közvetlen riválisaink között, hisz a pécsiektõl
Petõ és Demeter, a Szécsénybõl pedig Jakab
és Molnár is több évet lehúzott nyugati
szomszédunknál, így jó néhányszor megküzdöttek egymással. Összességében elmondhatjuk, hogy jó vételt csinált a CVSE gárdája
Serdarogluval, új játékosunk sokat segíthet a
kilencedik bajnoki arany megszerzésében.
»CSUKA LÁSZLÓ

Meghirdetésre került a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat 2021
Celldömölk Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához. A pályázatokat a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani. A pályázatok rögzítésének és benyújtásának határideje: 2020. november 5. Az „A” típusú pályázatra a
celldömölki lakóhelyû, felsõoktatásban tanuló hallgatók pályázhatnak. A „B” típusú pályázatra a celldömölki
lakóhelyû, a 2020/ 2021. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások; vagy felsõfokú diplomával
nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, akik felsõoktatási intézményben kívánnak továbbtanulni a következõ tanévtõl. A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben pályázói
regisztráció után kell kitölteni, majd onnan kinyomtatva a szükséges mellékletekkel együtt (egy fõre jutó jövedelem igazolására szolgáló iratok, hatósági bizonyítvány az egy háztartásban élõk számáról, pályázó és
testvér részérõl hallgatói jogviszony-igazolás vagy iskolalátogatási igazolás, lakcímkártya másolata) papír alapon, aláírva kell benyújtani az önkormányzati hivatalban. A pályázói felület elérése: https://bursa.emet.hu/p
aly/palybelep.aspx. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a részletes pályázati kiírás megtalálható a város
honlapján. Kérjük a pályázókat, figyelmesen olvassák el! A pályázattal kapcsolatos ügyintézést SzalaiZiembicki Dóra oktatási szakreferens végzi (e-mail: ziembicki.dora@celldomolk.hu) Celldömölki Közös
Önkormányzati Hivatal I. emelet 110., tel: 95/777-809, ) hétfõ, szerda, csütörtök napokon 8–12, valamint 13–
16 óra között, illetve kedden, pénteken 8–12 óra között.
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