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A Celldömölk, Kossuth u. 16. sz.
(Kontyos udvar) alatt épülô

11 lakást, 1 irodát és 5 üzletet
tartalmazó társasházban

lakások eladók.

A Celldömölk, Sági u. 43. sz. alatt
garázsok még eladók.

Lakások: 34 m2–67 m2

Lakásárak: 8.416.685–16.990.731 Ft

Érdeklôdni: 95/422-493, 70/317-4194 
További részletek a www.kiniczky.hu honlapon 

az Aktuális menüpont alatt

TANKOLJON MINDIG
OLCSÓBBAN!

A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 
95-ös, E 85-ös benzin és diesel üzemanyagok 

valamint autógáz LPG egész évben 
kedvezményes áron!

2009-ben is szeretettel állunk minden gépjár-
mûtulajdonos rendelkezésére, gépjármûveik

kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!

Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai.
Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút

Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

• SHOP szolgáltatások

• Online telefontöltési lehetôség

• Autópálya-matrica eladás

• Bankkártyás fizetési lehetôség

Rezgônyárfa
É T T E R E M

Napi menüink információját 
a RádióCellben, a heti, étjegyes étrendet 
(450 Ft/menü) napi elosztásban a Tv-Cell

képújságjában kísérhetik figyelemmel kedves
megrendelôink!

A feltüntetett ételek állandóan
megrendelhetôek étlapunkon!

A telefonon megrendelt ebéd kiszállítása ingyenes!

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGTISZTELTEK BENNÜNKET MEGRENDELÉSEIKKEL!

Celldömölk, Kossuth L. u. • Tel.: 06 95/420-200

Szárnyas ételek • • • • • • Kis adag Nagy adag

Rántott csirkemell 425 Ft 850 Ft
Csirkemell gordonbleu burgonyával 420 Ft 840 Ft
Kijevi csirkemell gombóc rizzsel 400 Ft 800 Ft
Sajtos pulykamell rizzsel 420 Ft 840 Ft
Sonkás pulykamell 420 Ft 840 Ft
Rántott pulykamell filé burgonyával 420 Ft 840 Ft
Párizsi pulykamell filé rizzsel 425 Ft 850 Ft
Sajtos pulykamell brokkolival rizzsel 420 Ft 840 Ft
Gombás sajttal töltött pulykamell rizzsel 420 Ft 840 Ft
Gesztenyével töltött pulykamell rizzsel 420 Ft 840 Ft
Kijevi pulykamell rizzsel 420 Ft 840 Ft
Brokkolis pulykamell rizzsel 420 Ft 840 Ft
Pulykasaslik burgonyával 380 Ft 760 Ft
Almás-diós-sajtos csirkegordon rizzsel áfonyaízzel 430 Ft 860 Ft

Halételek • • • • • • Kis adag Nagy adag
Cápaszelet rántva 450 Ft 900 Ft
Fogas rántva 420 Ft 840 Ft
Ponty rántva 420 Ft 840 Ft
Rántott tonhal filé tartármártás 400 Ft 800 Ft
Lazac olaszosan 420 Ft 840 Ft
Heck hal rántva 420 Ft 840 Ft
Lazac rántva 450 Ft 900 Ft
Lazac roston 450 Ft 900 Ft
Vöröslazac rántva 450 Ft 900 Ft
Vöröslazac roston 450 Ft 900 Ft
Harcsa szelet rántva 420 Ft 840 Ft
Békacomb rántva 430 Ft 860 Ft
Rákolló rántva 420 Ft 840 Ft
Tintahal karikák rántva 420 Ft 840 Ft
Sajttal töltött lazacfilé 450 Ft 900 Ft
Mustáros szósszal töltött lazacfilé 450 Ft 900 Ft

Ételkülönlegességek • • • • • • Kis adag Nagy adag
Krokodil 1.300 Ft 2.600 Ft
Kenguru 650 Ft 1.300 Ft
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Eredményhirdetés a városháza kivitelezôjérôl
2009. augusztus 31-én hirdetett ered-
ményt a Vasi Dolomit Kft. – a lefolytatott
közbeszerzési eljárás szakértôjeként – a
celldömölki új városháza épületének ki-
vitelezése tárgyában.

2006. április 21-én írta alá a Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériumának címze-
tes államtitkára azt a határozatot, mely
szerint az addig a Magyar Állam tulajdo-
nát képezô volt bencés rendház a Pannon-
halmi Bencés Kongregáció tulajdonába ke-
rül, a város pedig 640 millió forint kárta-
lanítási összegbôl megoldva az épület
kiürítését 2007. december 31-éig átadja
azt az új tulajdonosnak. 2006 szeptembe-
rében jelent meg az elsô tervpályázati

kiírás a Kálvária mögötti Gáyer téri park
területére, mely területet a képviselô-tes-
tület a Szomraky és Király János utcák kö-
zött idén februári ülésén Városháza térnek
nevezte el. Ennek, az U. Nagy Gábor ter-
vezte épületnek a testület nem adott zöld
utat, így az új tervpályázati kiírás 2008 ja-
nuárjában jelent meg. A gyôztes ezúttal
a salgótarjáni NÓGRÁDTERV Kft. tervezô
kollektívája lett Guzmics György vezeté-
sével. A 640 millió forintos kártalanítási
összegbôl idôközben 30 millió forintot el-
különített a város képviselô-testülete a Ke-
menesaljai Mûvelôdési Központ és Könyv-
tár pályázati önrészéhez, a maradék 610
millió forintból további 20 millió forinttal
támogatták a döntéshozók a Kemenesal-

jai Egyesített Kórház adóssághalmazának
csökkentését. A fennmaradó 590 millió fo-
rint áll rendelkezésre az új városháza
megépítéséhez. Az összeg nagysága in-
dokolta, hogy közbeszerzési eljárást írja-
nak ki, és ennek során hirdessenek ered-
ményt a legkedvezôbb ajánlattévô kivá-
lasztására.
2009. augusztus 17-ig három ajánlattevô
nyújtotta be ajánlatát, közülük augusztus 31-
én a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-t hirdet-
ték ki gyôztesnek, aki 394 millió 850 ezer
forint plusz ÁFA, azaz összesen 493 millió
562 ezer 500 forintért vállalta, hogy szep-
temberi kezdéssel 2010. május 31-ig befe-
jezi az új városháza épület kivitelezését.
Fehér László polgármester elmondta, hogy
mivel az építkezés 500 millió forintba fog
kerülni, a fennmaradó 90 milliót az épü-
let külsô közmû és útkapcsolatára, bútor-
zatára és az épület körüli parkosításra ter-
vezik költeni.

»LA

Talán az utolsó igazi nyári nap lehetett,
amikor a hôségtôl már nem kaptunk le-
vegôt, és limonádéval hûsítettük magun-
kat. Az egyik kávézóban ültünk, beszélget-
tünk gyerekekrôl, iskolakezdésrôl, család-
ról, a szinte elviselhetetlenné vált idôjá-
rásról – és akkor hirtelen átsuhant
felettünk az ôsz. Ady érezhetett hasonlót,
egyik versében ezt írja: „Egy perc: a
Nyár meg sem hôkölt belé,/S Párisból az
Ôsz kacagva szaladt./Itt járt s hogy itt járt,
én tudom csupán/Nyögô lombok alatt.”
Semmi nem utalt rá, hogy hamarosan itt
az ôsz, de mégis… végigsöpört az elôsze-
le. Megborzongtam. Jönnek a hosszú,
fázós, téli esték, amikor kedvünk sincs ki-
dugni az orrunkat. Fûteni kell, melegen öl-
tözni – és elkedvetlenedtem. De akkor
megpillantottam ôket: a bájos, bizonyá-

ra sokat megélt idôs házaspárt: sétáltak,
egymást átölelve, derûsen, örülve a nap-
sütésnek. Beszélgettek: nemcsak sza-
vakkal, de testbeszédük is arról árulkodott,
figyelnek egymásra. Kísértem ôket a te-
kintetemmel, amíg ki nem kerültek látó-
körömbôl. Vajon mirôl beszélgethettek?
Elmúlt idôkrôl? A nehéz, de szép évekrôl?
A gyermekeikrôl? Vagy a jelenrôl? Hogy
ez is szép, hiszen süt a nap, és ôk együtt
sétálhatnak? Esetleg az újrakezdésrôl?
Arról, hogy remélik, kapnak még néhány
évet, és azok békében, szépen telnek el?
Nem tudom. De azon az augusztus végi
forró nyári napon, amikor megérintett az
ôsz, ennek az idôs házaspárnak a derûje,
nyugalma adott erôt és biztatást: ôsszel
is van értelme az életnek.

»LOSONCZ ANDREA

Ôszies hangulatban

a kivitelezésre vonatkozó szerzôdést 2009. szeptember 11-én írta alá varga miklós simon, a kft. ügyve-
zetôje, káldi zoltán, a kft. gazdasági igazgatója, valamint fehér lászló, a város polgármestere

M E G H Í V Ó
2009. SZEPTEMBER 26-ára (szombat)
11.00 órára KOPTIK ODÓ APÁT
SZOBRÁNAK AVATÓÜNNEPSÉGÉRE és
a DÍSZKÚT átadására. A szobor ILLÉS
ERIKA szobrászmûvész alkotása.
Köszöntôt mond: Fehér László, Celldö-
mölk Város polgármestere. Avatóbe-
szédet mond: Kiss Péter tár-
sadalompolitikai miniszter. 
Az alkotást felszenteli
Nagy Péter plébános,
megáldják Rác Dénes
evangélikus lelkész és
Németh Tamás re-
formátus lelkész.
Helyszín: 1. sz.
Posta elôtti tér.

a leendô városháza a király jános utca felôl
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A tanévkezdéssel egyidejûleg a polgár-
ôrök új feladatok végrehajtásában vesz-
nek részt a köz-, illetve közlekedésbiz-
tonság érdekében. Lacza Péter, a helyi
polgárôrség elnökének elmondása alap-
ján Celldömölkön a Városi Általános Is-
kola, valamint az alsósági tagiskola
körzetében minden reggel két polgár-
ôr, valamint egy rendôr felügyel az is-
kolások biztonságára és a jármûvek
közlekedésére. A délutáni órákban, a
tanórák után szintén biztosítják a gyer-
mekek biztonságos közlekedését a gya-
logátkelôhelyek közelében. Az országos
központ által elrendelt akciósorozat
szeptember elsejével vette kezdetét, és
az október 15-ig tartó idôszakra terjed
ki, felhívva a fokozott figyelmet a
balesetek elkerülésére, megelôzésére,
valamint a diákok helyes közlekedésé-
nek elsajátítására.

Az új tevékenység ellátása mellett a pol-
gárôrök további feladatok végrehajtásá-
ban is részt vesznek a város biztonságá-
nak elôsegítésében. Az év minden nap-
ján az éjszakai órákban járôrök járják a
várost gépkocsival az esetleges bûncse-
lekmények megelôzésének céljából.
Ezen kívül különbözô rendezvények le-
bonyolításakor: búcsú, szüret idején,
valamint Mindenszentek és a Halottak
Napja idôszakában szintén biztosítják a
közrendet a városban. A polgárôrség
szervezése már a környezô falvakban is
folyamatban van, így Kemenespálfán,
Vönöckön, valamint Merseváton is elkez-
dôdött a közbiztonság szervezésére irá-
nyuló mozgalom. Városunkban 46 hiva-
talos polgárôr évi 9-10000 órában áll
szolgálatban a város zavartalanságának
érdekében.

»VAJDA ZSUZSA

Polgárôrök az iskolák és 
a város biztonságáért

Porpác-Vát térségében nemsokára
megépül a fôleg teherforgalmat lebonyo-
lító repülôtér. Ez okból és fôleg ismeret-
szerzés céljából szakmai tartalommal
megtöltött kirándulást szervezett a Cell-
dömölki Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulásában részt vevô telepü-
lések vezetôinek, jegyzôinek és a
kistérségi munkaszervezet tagjainak a
Sárvári Polgári Védelmi Kirendeltség,
valamint a Celldömölki Polgárvédelmi Iro-
da és a kirándulás szakmai vezetôje, Fódi
Károly. Szeptember 15-én Ferihegyen vár-
ták az érdeklôdôket a Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság szakemberei, akik az
alapos beléptetési ellenôrzés után - a ki-
rándulást megelôzô héten valamennyi
résztvevôt nemzetbiztonsági szempont-
ból átvizsgáltak - megismertették ôket a
repülôtéren alkalmazott különbözô tûz-
védelmi technikák használatával. Nem-
csak elméletben, de gyakorlatban is ki le-
hetett próbálni a mentésben, tûzoltásban
és a különbözô veszélyhelyzetekben al-
kalmazott módszereket és eszközöket,
természetesen a civilek számára megen-
gedett mértékben és módon. A kirándu-

lás résztvevôi közül többen
– fôleg hölgyek – nagy ér-
deklôdést mutattak a men-
tési gyakorlatban való rész-
vételre. A reptéren dolgozó
tûzoltók a gyakorlótéren ál-
ló utasszállító repülôgép se-
gítségével akciót szervez-
tek, s a „sebesülteket” sérü-
lésüknek megfelelôen külön-
bözô módon mentették ki a
gépbôl. A bemutató nagy él-
mény volt mindenki számá-
ra, hiszen az addig csak fil-
mekbôl látott eseményeket
személyesen is megtapasztalhatták.
Ezután a repülôtér irányítótornyából le-
hetett a fel- és leszálló gépeket megcso-
dálni. A nagyon sok élményt és új isme-
retet nyújtó szakmai nap a Honvédelmi
Minisztérium Kulturális Központjában, a
Stefánia Palotában ért véget. A kirándu-
láson részt vett Kovács Imre alezredes, a
sárvári Kirendeltség vezetôje és Kovács
József celldömölki rendôrkapitány is. 
Sajnos napjainkban egyre többször szerzünk
tudomást különbözô forrásokból sok áldo-

zatot követelô katasztrófákról, súlyos
balesetekrôl vagy éppen terrortámadá-
sokról. Szerencsére magunk nem vagyunk
ezeknek elszenvedôi, de ne feledkezzünk
meg azokról a katonákról, tûzoltókról,
rendôrökrôl, orvosokról és civil szemé-
lyekrôl, akik hazánkban és a világ különbö-
zô részein nap mint nap életüket kockáz-
tatják azért, hogy embertársaik életét
megmentsék, a veszélyhelyzeteket elhá-
rítsák vagy megelôzzék.

»TAKÁCS M. TÜNDE

Szlovéniai magyar csoport – a Lendva melletti
Csente szólôsgazdái, borbarátok – látogatott Cell-
dömölkre, hogy megismerkedjen a város neve-
zetességeivel, szôlô- és borkultúrájával. A vá-
rosnézés után felkeresték a Ság hegyet,
megemlékeztek a trianoni országvesztésrôl és
a kereszt felállításának 75. évfordulójáról.
Danka Imre szôlôsgazda pincéjében borkósto-
ló és szakszerû ismertetés várta ôket. A több-
nyelvû csoport között járva jó volt hallani, hogy
összeköti ôket a közös hobbi és a magyar nyelv,
hiszen a vegyes házasságok tagjai egymás ked-
véért megtanulták a másik nyelvét, mely min-
den különösebb bizonygatás nélkül az európai
gondolat egyik legszebb megnyilvánulása.

Katasztrófavédelmi bemutató 
Kemenesalja polgármestereinek

SZLOVÉNIAI MAGYAROK
A SÁG HEGYEN
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Az óvodás és iskolás korú gyermekek
széleskörû minôségi oktatásának és ne-
velésének egyik formája a Celldömölki
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása által 2004-ben, a társulás
megalakulásakor felvállalt szakszolgála-
ti ellátás. A logopédiai és a gyógytestne-
velési feladatok a kistérség valamennyi
alapfokú közoktatási és nevelési intézmé-
nyében biztosítottak. Az elmúlt öt évben
több változáson is átment az ellátási
rendszer, kezdve az állami normatívák ne-
gatív irányú módosításától egészen az al-
kalmazotti létszám csökkenéséig.

A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egy-
séges Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógiai
Szakszolgálatának vezetôjét, Joó Veronikát
kértük, adjon tájékoztatást az aktuális
feladatokról, az intézményegység mûködé-
sérôl. Ennek fô célja, hogy a szülôk, peda-
gógusok és az érdeklôdôk minél jobb rálá-
tást nyerjenek errôl a gyermekek késôbbi
életvitelét kedvezôen befolyásoló szol-
gáltatásról.
– A Celldömölki Kistérségi Önkormányza-
tok Többcélú Társulásának Társulási Taná-
csa 2009. május 28-án határozott a szak-
szolgálatban dolgozó szakemberek státu-
szainak módosításáról. Eszerint az eddigi
szakszolgálati feladatok (logopédia, gyógy-
testnevelés) mellett 2009 szeptemberétôl
az iskolapszichológiai ellátást is felvettük
szolgáltatásaink közé. A szakember felada-
ta a viselkedés- és teljesítményzavarokkal
küzdô gyermekek, fiatalok és ifjú felnôttek
gyógyító nevelése, a szakterülethez tarto-

zó fejlesztô diagnózis és fejlesztô program
készítése, valamint a viselkedés- és telje-
sítményzavarok kezelése, korrekciója, te-
rápiája. Új kollégánk többéves nevelési ta-
nácsadói tapasztalattal rendelkezik.
A kistérség iskoláiban kéthetente helyben
végzi majd az ellátást, illetve a kistérségi
családok a Celldömölki Városi Általános Is-
kolában is felkereshetik problémáikkal.
A gyógytestnevelési feladatokat – az eddig
megszokott módon – az idei tanévtôl is rész-
munkaidôs gyógytestnevelô szakember
látja el a kistérség általános iskoláiban.
A foglalkozásokat azok a gyermekek láto-
gathatják, akik ortopédiai problémáikról or-
vosi papírral rendelkeznek. Az idei tanév-
ben szeretnénk növelni a gyógytestneve-
lésben ellátottak számát, ennek érdekében
szélesebb körû tájékoztatást nyújtunk majd
a kistérségi családoknak. A szolgáltatást a
jövôben az óvodás korúakra is elérhetôvé
kívánjuk tenni.
Joó Veronika elmondta még, hogy a logo-
pédiai ellátást a tavalyi tanévben öt fôál-
lású státuszban biztosították szakembereik.
Az új társulási határozat szerint az eddigi öt
státusz helyett négy fôállású logopédussal
és egy fôállású iskolapszichológussal indít-
ják a tanévet. Ez a döntés nagymértékben
csökkentette a logopédiai terápiás órák szá-
mát. Emiatt minden kistérségi településen
csökkentett óraszámmal lesznek jelen az
idei tanévben. Természetesen ezzel együtt
jár a terápiákban résztvevô gyerekek lét-
számának csökkenése is. A pedagógiai
szakszolgálatokról rendelkezô rendelet-
hez igazodva egy-egy logopédusuk maxi-

mum 70 gyermek terápiás ellátását végzi
majd. Akiket nem tudnak most fogadni,
azokat a gyermekeket elôjegyzésbe veszik.
Ôk évközben abban az esetben kerülhet-
nek be a terápiás ellátásba, ha az ellátot-
tak közül valaki tünetmentessé válik. 
Az intézményegység-vezetô bízik abban,
hogy az intézményekkel, a szülôkkel vala-
mint a gyermekekkel kialakított jó vi-
szony hozzásegíti ôket ebben a tanévben
is munkájuk eredményes elvégzéséhez.

»TMT

Iskolapszichológussal bôvül az ellátás

Joó veronika, a pedagógiai szakszolgálat vezetôje

„Lovas nemzet a magyar” – tartja az ôsi
mondás. Mégis csak kevesen ismerik a
lovasterápia jótékony hatását. A ló a leg-
jobb tanítómester, a gyógylovaglásnak
pedig óriási szerepe van úgy a megelô-
zésben, mint a gyógyításban, a képesség-
fejlesztésben, a nevelésben és az életmi-
nôség javításában. 

Topár Zsolt, a Magyar Fogyatékosok Lovas
Szakosztályának elnöke, a Csengô Parasport
Lovas Szakosztályának vezetôje Kertán,
Celldömölktôl mindössze néhány kilomé-
terre, a Somló hegy lábánál tart lovas-
terápiás foglalkozásokat sérült és tanulás-
ban akadályozott gyermekek számára. A
szakember elmondta, hogy a terápián
résztvevô gyerekek mozgása rendezetteb-

bé válik, egyensúlyérzékük, téri orientáció-
juk javul, tartáshibájuk mérséklôdik, nagy
és finommozgásaik pontosabbakká válnak,
fejlôdik ritmusérzékük, fokozódik erônlétük
és nô edzettségük is.
A lovaglás egyrészt örömforrás, másrészt
kemény munka az izmok számára, és kon-
centrációra késztet. A lovasterápia környe-
zete is figyelemreméltó, hiszen a gyerme-
kek igazi falusi környezetbe csöppennek,
ahol nemcsak a lóval ismerkedhetnek
meg, hanem a kertai „porta” minden la-
kójával: galambokkal, nyulakkal, kutyák-
kal, macskával is barátságot köthetnek.
A terápián résztvevô gyermekek fejleszté-
se nyáron sem szakad meg, hiszen ilyen-
kor indulnak a lovas táborok. A program
gazdag, az egyik fô szempont, hogy a tá-

borlakók betekintést nyerjenek a gazdaság
mindennapjaiba: megtanulják a lóápo-
lást, háziállatok gondozását. Idén sem
volt ez másként, pihenésként a diákok a
Somlóra, a Sümegi várba, és a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdôre kirándultak. A lo-
vasterápiával kapcsolatban további infor-
mációt kaphatnak a www.csengo-
lovas.uw.hu internetes honlapon.

»LILO

Gyógylovaglás Kertán
fo
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A vasútállomás épületében üzemelô,
mindenki által ismert Resti Étteremet és
Büfét 2008 novemberétôl új bérlô vette
gondjaiba. A korábbi mûködtetô, Dancs
Miklós nyugdíjba vonulásával megszûnô
bérleti jogot sikeres pályázat után Budai
Zsolt vállalkozó nyerte el a bérbeadó Res-
ti Kereskedelmi Zrt.-tôl. Az immár Resti
Pub és Étterem nevet viselô vendéglátó-
egység az idei évben már teljesen új kön-
tösben és kibôvített kínálattal várja régi
és új vendégeit. 

» Milyen megfontolásból és milyen úton
sikerült hozzájutnod a Resti bérleti jogához?
– Tavaly nyáron szereztem tudomást ró-
la, hogy a korábbi bérlô, Dancs Miklós eset-
leg megszünteti a Resti Zrt.-vel kötött bér-
leti szerzôdését, és mivel magam is fan-
táziát és nagy lehetôségeket láttam az ét-
teremben, habozás nélkül felkerestem
Budaörsön a Zrt. központját. Az ottani
egyeztetések során ismertem meg a pá-
lyázati követelményeket, és amikor ôsszel
biztossá vált a korábbi bérlô visszavonulá-
sa, beadtam pályázatomat. A beadási ha-
táridôre tudomásom szerint több pályázat
is benyújtásra került, amik közül nagy örö-
mömre az én elképzeléseim nyerték el a
döntéshozó bizottság tetszését, így 2008.
november 18-án átvettem a büfé és az ét-
terem mûködtetését.
» Mióta állsz kapcsolatban a vendéglátói
szakmával? 
– Legelsô tapasztalatomat vendéglátói vo-
nalon Nemeskocsban szereztem, ahol 2003-
ban egy volt ÁFÉSZ-kocsmát béreltem az
egyik barátommal közösen. Hamar kiderült,
hogy ez a vállalkozás nem eléggé jövedel-
mezô, így még abban az évben új lehetô-

ségek után néztem. Maradva az ÁFÉSZ vo-
nalon, ugyanezen év decemberétôl Keme-
nesmagasiban egy italbolt üzemeltetését
vettem át. Ez a vállalkozás a korábbi tapasz-
talatokkal ellentétben sikeresen mûködött,
így 2004 áprilisában meg is vásároltam az
üzletet, amelynek egészen 2008-ig voltam
tulajdonosa. Ezek után pedig több gyorsbü-
fét is létrehoztam különbözô bevásárlóköz-
pontoknál valamint párhuzamosan egy to-
korcsi étteremben is dolgoztam. Most,
2008 végétôl pedig teljes erômmel a Res-
ti Pub és Étterem minél eredményesebb és
színvonalasabb vezetésére koncentrálok.
» A pályázat elnyerése után milyen vál-
toztatásokra volt szükség a vendéglátóhely
újraindításához?
– Elsô lépésként, a mielôbbi nyitás érdeké-
ben, a büfé felújítására került sor, amelyet
két hét alatt sikerült megvalósítani. 
A rendbehozatal során olyan munkálatok-
ra volt szükség, mint például a pultrendszer
és a belsô burkolatok cseréje, a falak teljes
belsô újraszínezése és a lambériázás. Ezek
után kezdhettem el az éttermi rész felújí-
tását, ahol rendkívül sok beruházni való volt
mind a konyhai, mind a vendégtéri helyi-
ségekben. A bútorok és az egyéb berende-
zések tekintetében a vendégek kényelmét
szolgáló fogadótér teljesen új design-t ka-
pott, valamint az ÁNTSZ és a HACCP elôírá-
sainak megfelelôen a konyhai részleg is mo-
dern külsôvel és új eszközökkel kezdhette
meg a mûködést. Mivel ez eléggé összetett
és nagy területre kiterjedô feladat volt, ezért
az étterem kapuit csak március 2-án tudtam
megnyitni a vendégek elôtt.
» Milyen mértékben változtattál a Resti-
ben eddig megszokott étel- és italválasz-
tékon?

– A kínálat legnagyobb részét most is a ha-
gyományos à la carte értékesítés során már
megszokott ételcsoportok teszik ki, de
emellett gyorséttermi és hidegkonyhai
készítményekkel is a vendégek rendelke-
zésére állunk, például amerikai hot-dog-
gal, hamburgerrel, gyros-szal, többféle
pizzával és lángossal, valamint ízletes sa-
látákkal. További újításként vezettem be a
két hetes periódusokra készített napi aján-
latokat, amelyek kétfogásos ebéd elfo-
gyasztását teszik lehetôvé kedvezményes
árakon hétfôtôl péntekig, minden munka-
napon. Mindezek mellett a vendégigények
minél magasabb szintû kielégítése érde-
kében ez év júniusától ingyenes házhoz-
szállítással is bôvítettem az éttermi szol-
gáltatásokat. Ami az italválasztékot illeti,
az itallapon eddig is megtalálható hagyo-
mányos italok mellett a különlegességet
keresô vendégek számára izgalmas kokté-
lok kerültek a kínálati listára. 
» Milyen árkategóriát céloztál meg?
– A minôség elsôdleges figyelembe vétele
mellett igyekeztem mindenki számára elér-
hetô árakat kialakítani. Mivel különleges fi-
gyelmet fordítok a jó ár-érték arány elvének
betartására, a vendégek biztosak lehetnek
benne, hogy pénzükért elvárásaiknak meg-
felelô adag kerül asztalukra. További fogyasz-
tóbarát intézkedésként a fizetési feltételek
elônyösebbé tétele érdekében beléptem a
ScienNet törzsvásárlói rendszerbe is. Ennek
révén a vendégek egy törzsvásárlói kártyát
igényelhetnek éttermünkben, amellyel to-
vábbi kedvezményt kapnak árainkból. Emel-
lett a Restiben a Sodexo étkezési jegyek fel-
használására is van lehetôség.
» Milyennek ítéled meg a forgalmat,
mióta átvetted a hely üzemeltetését?
– A büfé forgalmával meg vagyok eléged-
ve, ellenben az étterem esetében jó lenne,
ha tudnánk javítani a statisztikákon. Ennek
érdekében próbálom kínálatunkat és szol-
gáltatásainkat minél szélesebb körben rek-
lámozni. Sajnos az elhelyezkedésünkbôl
fakadóan meg kell küzdenünk azzal a hát-
ránnyal, hogy vendéglátóegységünk kiesik
a városközpontból, ezért a fô étkezési idô-
szakok forgalmi hiányát a kiszállításokkal és
a napi ajánlatokkal próbálom pótolni. A ki-
használtság növelése érdekében kora estig
tartó rendezvényeket is szeretnék minél na-
gyobb számban tartani. A zavartalan lebo-
nyolítás érdekében egy idôben maximum
40–45 fôt tudunk fogadni. Sikerrel tartottunk
már például ballagásokat, munkaebédeket.
Remélem, hogy a jövôben minél többen tér-
nek be hozzánk és próbálják ki ételeinket és
szolgáltatásainkat.

»KÉP ÉS SZÖVEG: IHÁSZ ILDIKÓ

Megújult a Resti Pub és Étterem

a resti pub megújult belsôvel
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A rendezvény kezdetén Bartha István
mondta el Nagy Gáspár Tedeum címû ver-
sét, majd Fehér László polgármester mon-
dott köszöntôt. Beszédében a trianoni bé-
kediktátum fájdalmas következményeire
utalt, és emlékezett az 1934. szeptember
23. óta álló emlékkereszt létrejöttére és je-
lentôségére: „Hetvenöt éve Kemenesalja
népe emléket állított annak a fájdalomnak,
mely Magyarország megcsonkításával járt.
A Ság hegyi emlékkereszt az elmúlt évtize-
dekben és a jelenben is zarándokhellyé vált.
1934-ben Királyfalvi Gusztáv néptanító és
Szakály Dezsô alsósági iskolaigazgató vál-
lalták magukra a fôszervezôi szerepet,
hogy az ország legnagyobb Trianon-emlék-
mûvét Halász Jenô mûépítész terve alapján
elkészítsék. Segítségükre volt Berzsenyi
Janosits Miklós, a Ság hegyi kôbánya
mérnôke. A költségeket a környezô közsé-
gekben folytatott gyûjtésbôl, közadakozás-
ból és a bányatulajdonos nagylelkû adomá-
nyaiból fedezték. Így jött létre a Ság hegyi
kôfejtôbôl kibányászott bazalttömbökre

emelt, 19 méter magas kôkereszt, mely az
utóbbi években díszkivilágítást kapott, és ki-
világították a felfelé vezetô utat is, így az
emlékmû éjjel is látható.” Kovács Ferenc
országgyûlési képviselô, a Vas Megyei Köz-
gyûlés elnöke köszöntôjében hangsúlyoz-
ta: legyünk büszkék ôseinkre, akik példát,
erkölcsi tartást mutattak, és mertek nagyot
gondolni, tenni. Kemenesaljai ôseink, a Tria-
noni kereszt megálmodói is ezen emberek
közé tartoznak. Az ünnepség szónoka Koltai
Gábor filmrendezô volt, aki kiemelte: hin-
nünk kell abban, hogy a gondolkodásban,
emberi akaratban megjelenô jel és szándék
összeadódik, felerôsíti egymást, és képes ar-
ra, hogy megváltoztassa a világot. Ennek a
tiszteletreméltó elôdök által megálmodott
obeliszknek is ez kell, hogy legyen a külde-
tése. Hirdeti azt, amit újra és újra át kell gon-
dolnunk Trianon gyökereivel, és máig ki nem
hevert következményeivel kapcsolatban.
Az ünnepi megemlékezésen Németh Tamás
tárogatómûvész mellett a Kemenesmagasi
Citerazenekar és Népdalkör mûködött

közre Rákóczi szabadságharc nótáival, és tör-
ténelmi dalokkal. Bezzeg István múltidé-
zô dalokat adott elô, Vitéz Juhász Antal Vi-
téz Somogyvári Gyula Panaszkodnak a ma-
gyar szelek címû költeményét mondta el,
Balogh József költô-tanár pedig Fohász
feloldozásért címû kötetébôl szavalt el két
verset. A jelenlevô pártok és civil szerveze-
tek képviselôi elhelyezték az emlékezés és
a tisztelet koszorúit a Trianoni emlékmûnél,
majd az ünnepség befejezéseként Heim
Géza, a Kemenesaljai Trianon Társaság el-
nöke mondott zárszót.

»REINER ANITA
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75 éves a Trianon-emlékkereszt
Celldömölk Város Önkormányzata, a Kemenesaljai Trianon Társaság, az Alsósági Élet-
fa Egyesület és a Ság hegyért Alapítvány szervezésében tartottak megemlékezést a
Trianoni emlékkereszt felállításának 75. évfordulója tiszteletére, szeptember 19-én.

Szeptember 18-án este 6 órai kezdettel a
Trianon Társaság rendezésében tartott
elôadást Dr. Csath Magdolna közgazdász,
a Kodolányi János Fôiskola tanszékvezetô
tanára. Amit róla tudni kell, hogy tagja a
Professzorok Batthyány Körének, a 100-ak
tanácsának és a Trianon Társaságnak. A
Nemzeti Keresztényszociális Fórum mun-
kájában alelnökként vesz részt, és szintén
tagja a tekintélyes amerikai gazdasági fó-
rumnak, az „International Forum on
Globalization”-nek is.
Heim Géza, a Trianon Társaság celldömöl-
ki csoportjának vezetôje köszöntötte a pro-
fesszor asszonyt, majd át is adta a szót. A
trianoni és a mai helyzet összefüggéseit be-
mutatni kívánt elôadás kezdetén egy tör-
ténelmi áttekintést hallhattunk, mely egy-
ben megmagyarázta azt is, hogy a triano-
ni országvesztés után milyen okoknak
köszönhetô, hogy talpra állt az ország. A
professzor szerint ehhez elsôsorban három
sikerember kellett. Horthy Miklós, Bethlen
István és Klebelsberg Kunó voltak azok a
karizmatikus egyéniségek, akik áldozatos
munkával és legfôképpen a nemzettel
megvalósított összefogás eredményeként

színvonalas oktatást teremtettek, renge-
teg pénzt áldozva a szakterület fejleszté-
sére. Támogatták a hazai kis- és középvál-
lalkozásokat, melyek munkahelyeket te-
remtettek, és a stabil megélhetési viszo-
nyoknak köszönhetôen a 7,6 millióról a
népesség növekedni kezdett. Ôszinte és
nyílt viszony volt az emberek között, a kül-
földi tôke jelen volt, de lényegesen kisebb
mértékben. A jelenre rátérve hallhattuk,
hogy most is trianoni állapotok uralkodnak.

Egy brit elemzô nyíltan kijelentette, hogy
a magyarországi rendszerváltás csak gaz-
dasági érdek volt, piacot és olcsó bérmun-
kát kívántak nyerni. Hallhattuk, hogy az ak-
kori szocialista vállalatok 80%-a életképes
volt, ma is mûködhetne. Ezzel szemben fil-
lérekért szétszórtuk értékeinket, a külön-
bözô privatizációs idôszakokban a mezô-
gazdaság tönkretétele, és az energia-
szektor elpotyálása is megtörtént. Most
még gyorsan eladnák lábunk alól a földet
és vizet, de a még zömében állami kézben
lévô kórházak, iskolák tudatos tönkretéte-
le is bevallottan azt a célt szolgálja, hogy
utána olcsón meg lehessen ôket venni. A
megszorító csomagok helyett a költségve-
tés egyéb területein lévô tartalékokra
kellene támaszkodni. Néhány példa ezek
közül: a BKV pazarló pénzügyei, a 4-es met-
ró építése, utak, dombok közé épített
völgyhidak és dombok alá fúrt alagutak, a
külföldi cégek megadóztatása, kedvezmé-
nyeik elvétele – hisz a magyar vállalkozás
sem kap semmi kedvezményt, csak veg-
zálást az APEH-tôl és egyéb szankciókat.
Zárszóként a nemzeti összefogás fontos-
ságát emelet ki Dr. Csath Magdolna, mely
az egykori trianoni trauma után most is
megadhatja a kilábalás lehetôségét a ne-
hézségekbôl.

»RL

Trianoni párhuzamok
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Bármely magyarországi útikönyvet nyit-
juk ki, Celldömölköt elsôsorban mint hí-
res búcsújáróhelyet említik meg elôször.
A már csaknem 250 éves hagyományok-
ra visszatekintô esemény minden évben
nagyon sok vendéget hoz városunkba.
Vannak, akik busszal, vonattal jönnek, de
vannak olyanok is, akik 30-40 kilométe-
res távolságból gyalog zarándokolnak el
hozzánk, hogy részt vehessenek a búcsú
különbözô hitéleti programjaiban.

Nagy Péter plébános urat kértük meg, ér-
tékelje az idei búcsút. 
– Nagyon jól sikerült, köszönhetô ez a jó
idôjárásnak is, amely egy jó alapot adott
a rendezvény zavartalan lebonyolításához.
Az elôkészítésben sokan részt vettek.
Van egy megszokott stáb, akik már évek
óta segítenek a szervezésben. Velük
rendszerint búcsú elôtt átbeszéljük az el-
múlt évek tapasztalatait, hogy mi volt jó
s min kellene változtatnunk. Szeretnénk
ugyanis, hogy minél rendezettebb és
elegánsabb legyen ez a szép hagyomá-
nyokkal bíró esemény.
A visszajelzések is nagyon pozitívak voltak.
Nagyon sok helyrôl jöttek el hozzánk a hí-
vek, például Szanyból és Mesterházáról gya-
logosan zarándokoltak Celldömölkre, ez
utóbbiak hajnali fél ötkor érkeztek lelki pász-

toruk vezetésével, aki misét is celebrált
templomunkban a megérkezés örömére.
Nagyon szép, rendezett körmenetet tartot-
tunk. Több éve jönnek zenészek is, akik kí-
sérik ezt az igazán felemelô eseményt.
Koptik Odó apát szavaival élve a körmene-
tet a zarándokok tiszteletére színessé kell
tenni. Ezért tervezzük a Kincstárunkban ôr-
zött, felbecsülhetetlen értékû címerpajzsaink
másolatát elkészíttetni, s azt a körmenetek-
nél magunkkal vinni. Vasárnap a Mária Rá-
dió élôben közvetítette a szentmisét, me-
lyet Bíró László budapesti tábori püspök ce-
lebrált. Elôzô napon a körmenetben részt

vett Dr. Brenner József püspöki általános
helynök.
Nagy Péter plébános elmondta még, hogy
egyre több fiatal is bekapcsolódik városunk
hitéletébe. Ez nagyon örvendetes , hiszen
fiataljaink lelki nevelése mai eldurvult vi-
lágunkban nagyon fontos. A lelki tisztaság
és béke, a bennünk élô harmónia a testi
egészségünknek is alapköve. A keresztény-
ség nevelô hatása, a rend, a tisztesség és
Isten szeretete mind hozzájárul ahhoz, hogy
egy jobb világban éljünk.

»TAKÁCS M. TÜNDE

Sok fiatal is részt vett idén a búcsún

A búcsú elsô napján a vidámpark külön-
féle elemei várták reggeltôl estig a vá-
rosközpontba kilátogató kisebbeket és
nagyobbakat. Vasárnap már kirakodó vá-
sárosok is elfoglalták portékáikkal a mû-

velôdési központ elôtti teret és a piac-
teret, így a színes vásári forgatagból
mindenki kedvére való búcsúfiával tér-
hetett haza. 
A koraeste már a szórakozás jegyében
telt. Búcsúi vigadó címmel a zene vilá-

gának több mûfaja elevenedett meg a
mûvelôdési központ teraszán. Mészáros
Adrienn, Vadász Zsolt és Pándy Piroska
operett slágerekkel, míg Karcagi Péter
nótákkal szórakoztatta a nagyérdemût.
A mûvészeket Bíró Attila kísérte zongo-
rán. Az est fénypontjaként fellépô, a mu-
latós zenét képviselô, hét arany és
négy platinalemezzel elismert Kaczor Fe-
ri énekes is sok érdeklôdôt vonzott a tér-
re, akinek több mint egyórás koncert-
jén remekül szórakozhattak a búcsú
helyszínére kilátogatók.

»REINER ANITA

Búcsúi vigadó a KMKK elôtt
A hagyományoknak megfelelôen idén is kísérték szórakoztató programok a két-
napos búcsúi ünnepet a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár szerve-
zésében, szeptember 12-én és 13-án.

F E L H Í V Á S
Pont a nagyi, hú! címmel vállalkozó kedvû na-
gyi-unoka párosok jelentkezését várják a szer-
vezôk internet-használati versenyükre, amely-
re október 11-én, a Könyves Vasárnapon
15 órakor kerül sor a városi könyvtárban.
A feladatokat közösen kell megoldani, de a pá-
rosok tagjainak nem szükséges egyformán is-
merniük a világháló titkait. A korlátozott létszám
miatt a jelntkezési sorrend a meghatározó. 
A legjobb duók értékes jutalomban részesülnek.

MARCALMENTI GYÜLEKEZETI NAP

A Református Egyház celldömölki gyü-
lekezete 2009. október 4-én Celldö-
mölkön tartja hagyományos Marcal-
menti Gyülekezeti Napját. 
Program:
10.00 – Istentiszetelet
11.30 – Elôadások
12.00 – Ebéd
14.30 – Fórum
Délelôtt a gyermekek számára az
evangélikus óvodában gyermek isten-
teszteletet és játékos foglalkozásokat
szerveznek. 

nagy péter plébános

számos érdeklôdôt vonzott a búcsúi vigadó
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• SZEPTEMBER 25–26.
SÁGHEGYI SZÜRETI NAPOK
• SZEPTEMBER 25. (péntek), 17.00 óra –
KOLOP JÓZSEF szobrászmûvész kiállításának
megnyitója. Helyszín: a Kemenesaljai Mû-
velôdési Központ és Könyvtár galériája.
19.00 óra MAGNA CUM LAUDE – élô kon-
cert. Helyszín: a KMKK elôtti szabadtéri
színpad és tér.
• SZEPTEMBER 26. (szombat), 9.00 óra –
VULKÁN VÁGTA – futóverseny. Útvonal: Sá-
gi utca – Hegyi utca – Eötvös emlékmû –
a Ság hegy krátere – Vulkán fürdô.
10.00 óra – Kipling-Dés-Geszti-Békés:
A DZSUNGEL KÖNYVE – a Soltis Színház
elôadása. Helyszín: a KMKK színházterme.
11.00 óra – KOPTIK ODÓ APÁT SZOBRA és
a DÍSZKÚT avatása. Helyszín: 1. sz. Posta
elôtti tér.
15.00 óra – SZÜRETI PIAC és IVÓHÁZ – ki-
rakodóvásár, kézmûves foglalkozások és
játszótér, valamint szüreti ételek-italok
kóstolója. Helyszín: a KMKK elôtti tér.
15.00 óra – SZÜRETI FELVONULÁS néptán-
cosokkal, mazsorettekkel és fúvószeneka-
rokkal, zenészekkel, mutatványosokkal, lo-
vasokkal és fogatokkal.  Útvonal: Hegyi ut-
ca – Sági utca – Dr.Géfin tér.
15.00 óra – SZÜRETI MÛSOR. Helyszín: a
KMKK elôtti tér.
19.30–23.00 óra – NOSZTALGIA BÁL – Ze-
nél: a Koktél duó.
20.00 óra – SRAMLI KINGS MÛSORA. Hely-
szín: a KMKK elôtti tér.
• Szeptember 25–október 17. látogatha-
tó a VAS MEGYE címû fotókiállítás.

• Október 5-én 16.30-kor koszorúzás a pol-
gármesteri hivatal Batthyány-emlékmûvé-
nél. Beszédet mond: Katona Tamás.
• Október 5-én, 17 órakor Katona Tamás
történész elôadása az aradi vértanúkról
a városi könyvtárban a Kemenesaljai
Berzsenyi Asztaltársaság és a Honisme-
reti Munkaközösség szervezésében.
• Október 7-én (szerdán) a KMKK Kresz-
nerics Ferenc Könyvtára a Vas Megyei
Könyvtári szakmai nap miatt zárva tart.
• Október 8–11. között (csütörtöktôl va-
sárnapig) ingyenes beiratkozás a Kresz-
nerics Ferenc Könyvtárba minden 50 év
feletti új olvasónknak egy évi idôtar-
tamra.
• Október 11-én, a Könyves Vasárnapon
rendkívüli nyitvatartás 14 és 17 óra között,
amikor a pult mögött a már nyugdíjas
munkatársakkal is találkozhatnak az olva-
sók. A Könyves Vasárnap keretében 14 és
16 óra között Dr. Ambrus Péter, Az iga-
zi Hofi, Az igazi kommandó és Az
igazi testôrök címû sikerkönyvek cell-
dömölki származású szerzôje dedikálja a
helyszínen is megvásárolható köteteket.

» PROGRAMAJÁNLÓ

A Magyar Éremgyûjtôk Egyesületének Cell-
dömölki Csoportja kilencedik alkalommal
rendezte meg a Magyar Éremgyûjtôk Orszá-
gos Cserenapját szeptember 20-án a mûve-
lôdési központ aulájában.

Az egész napos rendezvény megnyitóján
a klubnak otthont adó intézmény igazga-
tója, Pálné Horváth Mária köszöntötte az
ország különbözô tájáról érkezett gyûjtô-
ket. A szervezô helyi csoport nevében 
dr. Hollósy István elnök szólt a megjelen-
tekhez, majd kezdetét vette a becses da-
rabok árulása, csere-beréje. Hogy szép
számban gyûltek össze a gyûjtôk, mi sem

bizonyítja jobban, minthogy az elôzetesen
igényelt százöt asztal kevésnek bizonyult
a kirakodáshoz. Az érdeklôdôk pedig en-
nek köszönhetôen sok érdekességgel ta-
lálkozhattak, és juthattak hozzá egy-egy
keresett darabhoz. A teljesség igénye
nélkül pilótaruha, karjelzések, kitünteté-
sek, fegyverek, régi papír- és fémpénzek,
érmek, oklevelek, hazai és külföldi pénzek,
képeslapok, bélyegek, régiségek kínálták
magukat az asztalokon. A rendezvény
megszervezése dr. Hollósy István elnök
közremûködésén kívül Hetényi József tit-
kár munkáját dicséri. 

»RA

A mesteri kötôdésû Szalay Beáta Magdolna
olaj, akril és égetett képeibôl nyílt kiállí-
tás a Vulkán Gyógy- és Élményfürdô kon-
ferenciatermében, szeptember 18-án. 
A kiállításmegnyitó kezdetén
Horváth Zoltán, a fürdô üze-
meltetésvezetôje szólt a léte-
sítmény közelmúltbeli fejlesz-
téseirôl, majd Hetényi László
önkormányzati képviselô aján-
lotta a megjelentek figyelmé-
be Szalay Beáta Magdolna tár-
latát. Mint elmondta, az ifjú al-
kotó kedvtelésbôl és önszorga-
lomból kezdett el három évvel
ezelôtt festészettel foglalkoz-
ni. Képei finom, érzelemgazdag
világról árulkodnak, témáit te-
kintve pedig különös érdeklô-
déssel fordul a természet, a ba-
latoni táj és a virágok felé. A

szebbnél szebb virágok és tájak ihlette
csendéletek és tájképek október 20-ig tekint-
hetôk meg a fürdô konferenciatermében. 

»RA

Fiatal alkotó mûveinek kiállítása

Cserenap a mûvelôdési központban

idén még az elmúlt éveknél is többen voltak a gyûjtôk és érdeklôdôk
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Celldömölk 1979. január 6-án városi ran-
got kapott, ezen idôpontot követôen - még
ha a magyar közigazgatás történetét tekint-
ve rövid idôrôl is van szó – jelentôs válto-
zások következtek be városunk közigazga-
tásának életében. Elôször is szükségesnek
látom a közigazgatás fogalmát tisztázni.
A közigazgatás azon szervezetek összes-
sége, amelyek közhatalmat gyakorolva, az
állam vagy az önkormányzat nevében
közfeladatokat látnak el és jogszabályokat
hajtanak végre. A helyi közügyekben az ön-
kormányzati igazgatás, az országos jelen-
tôségû ügyekben a központi közigazgatás
jár el. A központi közigazgatást államigaz-
gatásnak nevezzük.

Városunk tekintetében jelenleg önkor-
mányzati-, és államigazgatásról beszélhe-
tünk de nem volt ez mindig így.
Az 1949-ben elfogadott ún. „szocialista al-
kotmány” szerint valamennyi igazgatási te-
rületen (megye, járás, város, község és vá-
rosi kerület) tanácsok mûködtek. Így volt
ez Celldömölkön is. 1979-ben a jelenlegi
1. sz. Posta épületében mûködô nagyköz-
ségi tanácsot a városi tanács váltotta. A vá-
rosi tanács elsô elnöke Dala József volt. 
A tanácsok végrehajtó és igazgatási szer-
vei a végrehajtó bizottságok voltak, ame-
lyek kettôs alárendeltségben, egyrészt
saját tanácsuknak, másrészt a felettes
végrehajtó bizottságnak alárendelten mû-
ködtek. A végrehajtó bizottság munkáját
a végrehajtó bizottság titkára szervezte. 
A végrehajtó bizottság irányította az azo-
nos, vagy alacsonyabb szintû szakigazga-
tási szervek tevékenységeit is. A tanácsi
szakigazgatási szervek – az általános ha-
táskörû végrehajtási bizottságokkal ellen-
tétben – különös hatáskörû szervként el-
látták az államigazgatási (hatósági) felada-
tokat, másrészt irányították a tanácsi intéz-
ményeket (óvodákat, iskolákat stb.) és a
tanács által alapított vállalatokat is. Ható-
sági jogkörükben ellenôrzô tevékenységet

láttak el pl. a szövetkezetek, vagy a kiske-
reskedelem egyes területei felett. A ható-
sági másodfokú tevékenységét a felettes
szakigazgatási szervek, míg a mûködésük
törvényességi felügyeletét a végrehajtó bi-
zottság látta el.
Celldömölkön a városi tanácson kívül járá-
si hivatal is mûködött. A ’80-as évek re-
formjainak köszönhetôen a tanácsrendszer
átalakítása felgyorsult, ennek lett követ-
kezménye az is, hogy 1983. december 31-
ével megszûnt a járási hivatal, és az addi-
gi háromfokozatú tanácsi és igazgatási
rendszer két fokozatúvá vált. A volt járá-
si tanács szerepét a város vette át.
A rendszerváltást követôen Alkotmányunk
szinte teljesen újjászületett, így ez jelentôs
befolyással volt a közigazgatás rendszeré-
nek átalakítására is. Megszületett a helyi ön-
kormányzatokról szóló törvény, amely ér-
telmében a megszûnô tanácsok helyét a
demokratikus úton választott önkormány-
zatok vették át. A rendszerváltást követô el-
sô önkormányzati választásra 1990. szep-
tember 30-án, illetve október 14-én került
sor, melynek eredményeképp felállhatott
városunk 19 fôbôl álló képviselô-testülete.
A képviselô-testület alakuló ülését 1990. ok-
tóber 25-én tartotta, amely az akkori tör-
vényi rendelkezés értelmében saját tagjai
közül Makkos Istvánt Celldömölk város pol-
gármesterévé választotta.
Az 1994-es önkormányzati választások
változást hoztak az önkormányzati válasz-
tási rendszer életében, hiszen ettôl kezd-
ve a polgármester már nem a képviselô-
testület soraiból került kiválasztásra, hanem
személyét a választópolgárok közvetlenül
választották meg. Ez a választási rendszer
jelenleg is mûködik.
A képviselô-testület munkáját a polgármes-
teri hivatal segíti, melynek vezetését a pol-
gármester irányítása mellett a jegyzô lát-
ja el. A rendszerváltást követôen a képvi-
selô-testület pályázati eljárás útján dr.
Tömböly Tamást a volt vb-titkárt nevezte
ki jegyzônek, akit a jelenleg is hivatalában
lévô Baranyai Attiláné dr. követett. 
A jegyzô az államigazgatási hatáskörök he-
lyi címzettje, ez azt jelenti, hogy központi
jogszabályok által meghatározott hatáskö-
röket lát el. Ezek mellett kiveszi részét az
önkormányzati döntések elôkészítésében
és végrehajtásában. 
A polgármesteri hivatal nem csak a város-
ra vonatkozóan lát el feladatot, hanem a
kistérség településein is, vagy akár orszá-
gos hatáskörben. 2000-ben a polgármes-
teri hivatal részeként kialakításra került az
okmányiroda, amely leginkább megteste-
síti az elôbb említetteket. Ezek mellett

1991-tôl a város jegyzôje a polgármeste-
ri hivatal útján Mersevát község közigazga-
tási területén is ellátja az államigazgatási
és önkormányzati igazgatási feladatokat.
A közigazgatási reform-elképzelések szerint
a községek jegyzôinek hatáskörébôl egyre
több kerül át a városi (körzetközponti)
jegyzôébe. Ennek következtében a polgár-
mesteri hivatal számos feladatot lát el a
kistérség településeinek vonatkozásában,
úgy mint az elôbb említett okmányirodai
feladatok, építéshatósági feladatok, telep-
engedélyezési feladatok, szociális intézmény-
engedélyezési feladatok stb. 
A kistérségi gondolkodásmódot erôsíti, il-
letve mutatja az is, hogy 2004-ben létre-
jött a Celldömölki Kistérség Önkormányza-
tainak Többcélú Társulása a kistérség vala-
mennyi településének részvételével. 
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Ta-
nács, melynek munkáját a Kistérségi Mun-
kaszervezet segíti. A Társulás jelentôs
többletbevételhez juthat az államtól bizo-
nyos szociális, oktatási, belsô ellenôrzési,
közmûvelôdési, területfejlesztési stb. felada-
tok ellátása esetén. Ezen feladatok válla-
lásáról az érintettek a Társulás létrehozá-
sáról szóló megállapodásban rendelkeztek.
A törvény lehetôséget biztosít, hogy az em-
lített társulás esetleg intézmény alapításá-
ra, fenntartására vállalkozzon, ez azonban
Celldömölkön még nem történt meg.
Az állam – elsôsorban a költségvetés elosz-
tása révén – egyre inkább abba az irányba
tereli az igazgatási rendszert, hogy a tele-
pülések által ellátott feladatok átkerüljenek
a körzetközponti funkciót ellátó városba. Ez
jelenleg az oktatásban, illetve a szociális te-
rületen érzékelhetô, intézmény-fenntartó
társulás formában, amit a jövôben akár több
igazgatási feladat is követhet.
A közigazgatás jelentôs változáson ment ke-
resztül az elmúlt 30 évben, állandóan vál-
tozik, folyamatosan igazodik a fennálló po-
litikai rendszerhez, az azt leginkább igény-
be vevô ügyfelek igényeihez. A közigazga-
tás jövôbeni célja az igazgatás szolgáltatássá
történô átalakítása, csökkentve ezzel a ha-
tósági szemléletet.

»FARKAS GÁBOR

A közigazgatás változása városunk 30 évében

a valamikori nagyközségi tanács 
(ma 1. sz. posta) épülete

az új városháza látványterve a kálvária felôl
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Hogyan védi kisállatai egészségét?Megkérdeztük
» válaszoltak

Van egy kisebb akváriumunk,
és a kislányom nagyon szere-
ti a halakat, ezért azt szándé-
kozunk beszerezni. Már körül
is néztünk a kisállat-kereske-
désben. Azt hiszem, neonha-
lakat veszünk majd, és talán
egy-két aranyhalat. Kezdet-
ként csak egy hatvan literes
akváriummal próbálkozunk,
hogy meglássuk, hogyan bol-
dogulunk velük. Késôbb aztán
majd szeretnénk egy kisebb
testû kutyát is, de jelenleg
be van füvesítve az egész
udvarunk, így elôször a meg-
felelô helyet kell kialakíta-
nunk a kutyatartáshoz. 

Van egy fajtatiszta fekete pu-
likutyánk. Nem velünk él, kint
tartjuk a Ság hegyen, és na-
ponta kétszer megyünk etet-
ni, itatni. Nagyon szeretjük, el
is van kényeztetve; de meghá-
lálja, mert szófogadó, hûséges
állat. Oda is figyelünk rá,
visszük állatorvoshoz, és min-
den évben kap komplex ve-
szettség elleni oltást, vala-
mint kutyakozmetikushoz is
járunk vele. A családban a
gyerekek is nagyon kedvelik,
kölcsönösen barátnak tekintik
egymást. A lányoméknál kisci-
ca van, ôt is nagy szeretettel
veszik körül.

A hagyományos háziállato-
kon: kutyán, macskán kívül
többféle madaram van. Ga-
lambokat tartok, szám szerint
harmincötöt, és több fajtája
megtalálható nálam. A posta-
galambok ezer kilométerrôl
is visszatérnek. Én csak a Du-
nántúlon szoktam ôket röptet-
ni. Három ezüstfácánom is
van, valamint japántyúk és
többféle különlegesnek számí-
tó szárnyas, mint például a
zöld tojást tojó tyúk Vitamino-
kat kapnak rendszeresen. Ku-
tyám is van, egy másfél éves
berni pásztor, imádja a gyere-
keket, és ôk viszont.   

Öt éve lakunk családi házban,
így onnan datálódik az állattar-
tásunk. Két kutyánk van, egy
négy és fél éves puli, valamint
egy másfél éves spániel. Állat-
orvoshoz nem kell gyakran
vinni ôket, a veszettség elle-
ni kombinált oltást, és a féreg-
hajtót természetesen évente
beadatjuk nekik. Egy, a pulival
egyidôs macskánk is van, na-
gyon jó viszonyban vannak
egymással, télen együtt alsza-
nak. Kutyám gyerekkoromban
is volt, azonkívül még galam-
bokat is tartottam, azokra szin-
tén szívesen emlékszem
vissza.

»fotó: losoncz andrea»kérdez: reiner anita

Poór
Hajnalka

Lencsésné
Finta
Veronika

Lórántfy
Tibor

Balázs
Béla

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
2009.  OKTÓBER KÖZPONTI  ORVOSI  ÜGYELET

01. csütörtök Dr. Mesterházy Gábor Horváth Katalin
02. péntek Dr. Nagy Ildikó Kovács Zoltánné
03. szombat Dr. Márton Katalin Vida Leventéné
04. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
05. hétfô Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
06. kedd Dr. Mesterházy Zsuzsanna Pajor Erika
07. szerda Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
08. csütörtök Dr. Nagy János Kovács Zoltánné
09. péntek Dr. Kiss Imre Vida Leventéné
10. szombat Dr. Schrott Olga Horváth Katalin
11. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Kovács Zoltánné
12. hétfô Dr. Mesterházy Gábor Vida Leventéné
13. kedd Dr. Kassas M. Khaled Pajor Erika
14. szerda Dr. Kovács Larisza Kovács Zoltánné
15. csütörtök Dr. Kovács Zoltán Vida Leventén
16. péntek Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin
17. szombat Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
18. vasárnap Dr. Kovács Larisza Vida Leventén
19. hétfô Dr. Kovács Zoltán Horváth Katalin
20. kedd Dr. Palatka János Kovács Zoltánné
21. szerda Dr. Nagy János Vida Leventéné
22. csütörtök Dr. Schrott Olga Horváth Katalin
23. péntek Dr. Kiss Imre Kovács Zoltánné
24. szombat Dr. Kovács Zoltán Pajor Erika
25. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
26. hétfô Dr. Mojzes Szonja Vida Leventéné
27. kedd Dr. Palatka János Pajor Erika
28. szerda Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
29. csütörtök Dr. Nagy Ildikó Kovács Zoltánné
30. péntek Dr. Kovács Zoltán Vida Leventéné
31. szombat Dr. Kassas M. Khaled Pajor Erika

» Ügyeletes gyógyszertárak
2009.  OKTÓBER

Celli Szent Márton Sági u. 3. Tel.: 95/420-333
Kiscelli Kossuth L. u. 12. Tel.: 95/420-169
Csontváry Széchenyi u. 5. Tel.: 95/420-018

DÁTUM GYÓGYSZERTÁR NEVE ÜGYELETI IDÔ

2009. október 1. Csontváry 7.00–7.30
2009. október 2. Csontváry 17.00–7.30
2009. október 3. Csontváry 12.00–8.00
2009. október 4. Csontváry 8.00–7.30
2009. október 5. Celli Szent Márton 17.00–7.00
2009. október 6. Kiscelli 17.00–7.00
2009. október 7. Celli Szent Márton 17.00–7.00
2009. október 8. Kiscelli 17.00–7.00
2009. október 9. Celli Szent Márton 17.00–7.00
2009. október 10. Celli Szent Márton 12.00–8.00
2009. október 11. Celli Szent Márton 8.00–7.00
2009. október 12. Kiscelli 17.00–7.00
2009. október 13. Celli Szent Márton 17.00–7.00
2009. október 14. Kiscelli 17.00–7.00
2009. október 15. Celli Szent Márton 17.00–7.00
2009. október 16. Kiscelli 17.00–7.00
2009. október 17. Kiscelli 12.00–8.00
2009. október 18. Kiscelli 8.00–7.00
2009. október 19. Csontváry 17.00–7.30
2009. október 20. Csontváry 17.00–7.30
2009. október 21. Csontváry 17.00–7.30
2009. október 22. Csontváry 17.00–7. 30
2009. október 23. Csontváry 7.30–7.30
2009. október 24. Csontváry 12.00–8.00
2009. október 25. Csontváry 8.00–7.30
2009. október 26. Celli Szent Márton 17.00–7.00
2009. október 27. Kiscelli 17.00–7.00
2009. október 28. Celli Szent Márton 17.00–7.00
2009. október 29. Kiscelli 17.00–7.00
2009. október 30. Celli Szent Márton 17.00–7.00
2009. október 31. Celli Szent Márton 12.00–8.00

8-tól     
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Celldömölki VSE – Sárvár 0-1 (0-0)
Celldömölk, 300 nézô NB III-as labdarúgó mér-
kôzés Bakony-csoport, 5. forduló 2009. szep-
tember 12. Vezette: Bálintfi István (Németh
László, Péntek Zsuzsanna).
Celldömölk: TÓTH JENÔ – Szilágyi, Borsos, Ka-
zári B., Györkös. – ifj.Csákvári (Ambrus 87. p.),
Babics, Gyôrvári, Baranyai (Gaál 46. p.) – Né-
meth J., Kocsis (Velencei 70. p.). Edzô: Csák-
vári Zsolt.
Sárvár: Osvald – Balassa, Szigeti, Horváth
L.,Varga J. – Keveházi (Gosztolya 77. p.), Sza-
bó I., Vadász, Máthé A. – Vajda L. (Borsi G. 55.
p.), Szalay T. (Varga G. 60. p.). Edzô: Németh
J. Góllövô: Borsi G. (89. p.).
Csesztreg – Celldömölki VSE 2-2 (1-1)
Csesztreg, NB III-as labdarúgó mérkôzés Ba-
kony-csoport 6. forduló. 2009. szeptember 19. 
Vezette: Szántai Endre (Horváth T., Hima Andrea).
Csesztreg: Balogh B. (Szommer 46. p.) – Simon
P. (Pászti M. 80. p.), Fentôs T., Németh Z.,
Nemcsics – Szabó Zs., Szabó T., Pintér, Pethô
Z. – Nagy N., Szabó P. (Miszori 46. p.). Edzô:
Fentôs Pál.
Celldömölk: Tóth J. – Kazári Á. (Gaál 46. p.), Bor-
sos, Kazári B., Györkös – Szilágyi (Kovács K. 63.

p.), Gyôrvári, ifj. Csákvári, Baranyai (Ambrus
72. p.) – Németh J., Kocsis. Edzô: Csákvári Zsolt. 
Góllövôk: Fentôs T. (23. p.), Németh Z. (60. p.),
illetve Kocsis T. (36. p.), Gaál Gy. (78. p.).
Több mint nyolc évtizede volt az elsô Cell-Sárvár
labdarúgó mérkôzés, de ezen mérkôzések so-
rában minden bizonnyal valahol a legutolsó he-
lyek egyikén foglalna helyet a színvonalat te-
kintve az 5. fordulóban lejátszott meccs. A két,
mélyen tudása alatt játszó együttesbôl egye-
dül az ex-sárvári kapus, Tóth Jenô teljesítmé-
nye emelkedett ki (ismét), aki igazán megér-
demelte volna, hogy hálója érintetlen marad-
jon. De nem maradt az, mert egy kapu elé ere-
detileg céltalanul beívelt labdát, a hosszúra nyúlt
Borsi Gergô a késlekedô védôket megelôzve
visszafejelt a kapu hosszú oldalába. Az már a
meccs elôtt biztos volt, hogy a két csapat rossz
sorozatából az egyiké (döntetlennél mindket-
tôé) megszakad, ugyanis a Cell még hazai pá-
lyán, a Sárvár pedig idegenben nem szerzett
pontot. Sajnos az ünneprontó Sárváré lett e ké-
tes dicsôség. A hatodik forduló elôtt is csak ab-
ban bízhattunk, hogy a közelmúltban sok bor-
sot az orrunk alá törô Csesztreg sincs valami eget
rengetô formában, hiszen az elsô fordulóban

Sárvári Kinizsi-Celldömölki VSE-Mávépcell
22:22 (9:14). – Sárvár, 100 nézô, vezette: An-
tal, Antalné.
Sárvár: Takács – Kertész 2, Bôsze 3, Zsohár
4/3, Pupp 4, Soós 1, Varga E. 1. Csere:
Golovko 3, Pintér 3, Fehér, Varga D. 1, Mol-
nár, Pártli, Bátorfiné. Edzô: Vilics Tamás.
Celldömölk: Mendel – KAZÁRI 5, SZOMOR-
KOVITS L. 3, SZOMORKOVITS A. 6, Farkas,
Fûzfa, SZILVÁGYI 7. Csere: Balogh, Hor-
váth, Tóth 1. Edzô: Salamonné Csótár Ad-
rienn.
A mérkôzés elsô felében nem találta
a ritmust a hazai csapat, így a celliek
az elsô negyedóra elteltével már hat
góllal is vezettek. A játékrész folyta-
tásában sem jelentettek komolyabb
veszélyt a sárváriak, rengeteget hibáz-
tak a vendégek kapuja elôtt. A félidei
ötgólos celldömölki elôny a második
félórában lassacskán fogyni kezdett, és
tíz perccel a vége elôtt már döntetlen
állt az eredményjelzôn. A végjáték iz-
galmas csatát hozott, és a lefújás
után a feleknek meg kellett elégedniük
az egy ponttal.
Ifi: 34:19 (19:11). Ld.: Soós 7, illetve Hor-
váth 6.

»CSUKA

DÖNTETLENNEL 
KEZDTEK A LÁNYOK

Celldömölki VSE-Mávépcell-Wewalka–Fé-
legyházi ASI 6:2
Extraliga asztalitenisz-mérkôzés, vezette:
Rosta, Segyevi.
Páros: Lindner, Fazekas-Vajda, Crepulja 2:3
(-5, 8, 9, -8, -7). Meglepetéssel kezdôdött
a találkozó. A celli páros sok hibával, kis-
sé könnyelmûen és enerváltan játszott
(0:1). Egyéni, 1. kör: Lindner-Crepulja 3:0
(3, 6, 6). Lindnert nem törte meg az el-
veszített páros. Jó játékkal, simán nyert
(1:1). Pagonyi-Vajda 3:0 (9, 8, 6). Pagonyi
erôlködés nélkül gyôzte le ellenfelét
(2:1). Fazekas-Korponai 3:0 (8, 6, 8). A két
játékos nem volt egy súlycsoportban. Fa-
zekas esélyt sem hagyott riválisának
(3:1). 2. kör: Lindner-Vajda 3:0 (11, 6, 6).
Lindner kissé megizzadt az elsô szettben,
de a folytatásban megmutatta, hogy
mit is tud valójában (4:1). Fazekas-
Crepulja 3:1 (4, 4, -8, 6). Crepulja, igaz,
nyert egy játszmát, de így sem tudta
megszorítani Fazekast (5:1). Pagonyi-
Pálosi 1:3 (10, -7, -8, -7). Pagonyi elszen-
vedte elsô celldömölki vereségét a jól ját-
szó Pálosi ellen (5:2). 3. kör: Fazekas-Vaj-
da 3:0 (7, 8, 10). Fazekas egy jó meccset
tudott megnyerni (6:2).
Gyôzött: Fazekas 3, Lindner 2, Pagonyi, il-
letve Pálosi és a Vajda-Crepulja páros.

NB II.
Kaposvári AC–CVSE-MÁVÉPCELL-Wewalka
II. 14:4
Ölbei Péter 3, Orbán Renátó 1.
A jó erôkbôl álló hazaiak ellen nem volt a
cellieknek esélye.
NB III.
CVSE-MÁVÉPCELL-Wewalka III.– SZESE I.
Gyôr 9:9
Tamás László 3, Fehér László 2, Gyömörei
Pál 2, Balázs Gyula 2.
A bajnoki címre törô SZESÉ-tôl a nagy lel-
kesedéssel játszó celliek elraboltak egy
pontot.
NB III.
CVSE-MÁVÉPCELL-Wewalka IV. – Gyôri
Vertikál 9:9
Máthé Gyula 4, Szabó Ferenc 2, Balázs Bé-
la 1, Máthé-Szabó, Balázs-Rodler párosok.
Nagy küzdelemben alakult ki a pontosztoz-
kodás.
REGIONÁLIS ÚJONC EGYÉNI VERSENY, 
MOSONMAGYARÓVÁR
Nyolc szakosztály versenyzôi vettek részt
a találkozón.
Újonc fiú I.: 2. Jakus Tamás.
Újonc fiú összevont: 2. Jakus Tamás.

»CSUKA

Bajnoki asztalitenisz-mérkôzések

KOSÁRLABDA-MÉRKÔZÉSEK 
AZ ALSÓSÁGI SPORTCSARNOKBAN
V. Szüreti Kupa – október 10-én, szom-
baton 8 órai kezdettel – amatôr felnôtt
férfi csapatok izgalmas küzdelmei a már
hagyományos és szürethez köthetô
tornán.
K4 Kemenesaljai Középiskolás Kosár-
labda Kupa – október 17-én, szomba-
ton 8 órai kezdettel.
Jöjjön el, és szurkoljunk együtt! 

elért gyôzelmüket követôen négyszer kaptak
ki zsinórban 3-14-es gólaránnyal. Ami biztató
lehet a jövôt tekintve, hogy úgy sikerült pon-
tot szereznünk, hogy kétszer is az ellenfél ve-
zetett. Apropó, ebben a bajnokságban a
hosszabbításokkal együtt a mintegy 560 perc-
bôl összesen két percet állt gyôzelemre az
együttes (a Haladás ellen), ami nem egy
felemelô élmény. Miként az se, hogy a beka-
pott 9 gólból 3-at az utolsó 5-6 percben kap-
tunk, bár ez a két dolog valahol összefügg (lásd
a mindent egy lapra tesz fel története). Egy hét
szünetet követôen, október 3-án folytatódik a
bajnokság a Csorna elleni hazai mérkôzéssel
(16.00), talán több örömben lesz részünk.

»DOTTO
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»  S P O R T

Kemenesalja
Új

»

CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

megjelenik kéthetente

I M P R E S S Z U M felelôs kiadó: Bakó István • felelôs szerkesztô: Györéné Losoncz Andrea • szerkesztôség: Csuka László,

Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula, Reiner Anita, Rozmán László, Takács Mária, Horváth Lajos

(örökös tag) • hirdetésszervezô: Nagy Antal (06 70/338-9880) • szerkesztôség: 9500 Celldömölk,

Szentháromság tér 1. Telefon: 95/525-810 • E-mail: ujkemenesalja@ freemail.hu; ujkemenesalja@gmail.com

• lapterv: Horváth Attila • nyomda: Antók Nyomda Celldömölk • ISSN 0865-1175 • Lapzárta: minden

páratlan hét péntek • Elôfizetés vidékre: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft.

Nincs adat arról, hogy Celldömölkrôl hegy-
mászók eljutottak volna az Alpok legma-
gasabb csúcsára. Így minden valószínûség-
gel ôk az elsôk. Céljaik között azonban nem
ezt jelölték meg. Nagyobb kihívást jelent
számukra egy-egy legendás út megtétele,
és a közösen szerzett élmények. 

– Hirtelen nem is tudom, hol kezdjem.
Nem az a gondom, hogy nincsenek élmé-
nyek, hanem hogy meséljem úgy el, hogy
érthetô legyen mindenki számára. Vannak
ugyanis olyan szakkifejezések, amit mi,
hegymászók már értünk, de magyarázat nél-
kül nem biztos, hogy a kívülállónak is egyér-
telmû lesz a történet – kezdi a beszélgetést
Kiss István, aki három társával, Dummel Dá-
niellel, Dummel Domonkossal és Bán Tamás-
sal augusztusban megmászta a 4807 méte-
res Mont Blanc-t. A csapat kb. öt éve van
együtt, részt vettek különbözô sziklamászá-
sokon és magashegyi túrákon egyaránt.
A hegymászás számukra kihívás, kaland,
sportteljesítmény, de ennél több is: alkalmaz-
kodás, bizalom, barátság, összetartás; az ele-
mek tisztelete, a szikla, a hó és a jég érin-
tése; a méretek, a dimenziók csodálata.
» Mióta foglalkozik hegymászással?
– Még valamikor a fôiskolás éveim alatt volt
egy csapat, akikkel jártunk hegyet mászni.
Az évek folyamán azután sokáig voltam
egyedül, néha odacsapódtam a szombathe-
lyiekhez vagy valamelyik másik csapathoz,
de nem igazán találtam társakra. Egyedül
meg nem lehet nekivágni, ezért volt, hogy
pihentettem ezt a szenvedélyemet. Öt éve
találtunk egymásra a Dummel-gyerekekkel
és balatongyöröki társunkkal, azóta együtt
tervezzük és hódítjuk meg a kitûzött célt. Min-
dig új és egyre nehezebb célok felé törek-
szünk. Már nem elégít ki bennünket a
csúcsra vezetô legkönnyebb út, szándékosan
keressük a nagyobb kihívást, amit sokszor a
nagy falakon vagy gerinceken találunk meg.
Mottónk is ez: „Maga az út a cél.” És ezt a
túrát is ezzel a szándékkal terveztük meg. 
» A Mont Blanc, az Öreg Hölgy Európa leg-
magasabb pontja. Gondolom, minden hegy-
mászónak kihívás eljutni oda…
– Hat éve egyszer már eljutottam a lábához,
de akkor a kedvezôtlen idôjárási viszonyok
miatt nem tudtam feljutni. Idén fô célunk a

Mont Blanc szomszédjának, a Mont Maudit
nevû csúcsnak a megmászása volt a Kuffner-
gerincen keresztül. Nem volt veszélytelen ez
a vállalkozás. 
Miután levertük sátrainkat, hogy felmérjük a
terepet, kiszemeltünk egy viszonylag kisebb
csúcsot: ekkor már láttuk, hogy túl kevés a hó,
vízjég és sziklaomlás várt bennünket. Másnap
aztán nekivágtunk a hosszú túránknak: a la-
katlan kis menedékház (más néven bivakház),
ami a szállásunk lesz, magasan fenn van a ge-
rincen. Tízórás kemény menetelés követke-
zett, s csak ekkor, a Maudit csúcsa alatt talál-
koztunk az elsô csapattal. Felmásztunk a csúcs-
ra, majd rövid eszmecsere után úgy döntöt-
tünk, aznap már nem kelünk át a Mont
Blanc-on, a menedékházig, inkább hóbarlan-
got építettünk. Ilyet eddig csak próbaként ké-
szítettünk. További háromórás megfeszített
munka következett, erônk fogytán volt, de kö-
zelgett az éjszaka, és nem akartuk szabad ég
alatt tölteni. Végül elkészült: kényelmes,
szélcsendes, meleg és mindannyian elfértünk
benne a csomagjainkkal együtt. Itt aludtunk
4300 méter magasban a Mont Blanc havába
fúrva magunkat. Ez mindannyiunk számára
nagy élmény volt! Reggel meg, ha már ed-
dig eljutottunk, felmentünk a Mont Blanc-ra.
Ezután leereszkedtünk a másik oldalon a me-
nedékházig, és egész nap ettünk-ittunk, pi-

hentünk, hiszen elôzôleg nagyon kimerültünk.
Innen indultunk visszafelé: újra fel a Mont
Blanc-ra, majd az elôzô napi útvonalon vissza
a hóbarlang felé, innen a felvonóig. Ezzel leér-
tünk ugyan a hegyrôl, de a túrának még nem
volt vége, hiszen át kellett kelnünk egy ha-
talmas gleccsermezôn, hogy elérjük sátrain-
kat. Itt is csak összekötve tudtunk haladni, ha
valaki beszakad, a többiek feladata, hogy kö-
téllel megtartsák. Baj nélkül megúsztuk,
visszaértünk sátrainkhoz. Az utolsó, ötödik na-
pon az Óriásfog nevû szikla megmászását tûz-
tük ki célul. A csúcsán szó szerint talpalatnyi
a hely. Páratlan, különleges élményben volt
részünk.
És István csak mesél, mesél, ki nem fogyva
az élményekbôl a természet csodás látvá-
nyától az ôszinte barátságig.

»LA

Celldömölktôl a Mont Blanc-ig

az útvonal komoly kihívást jelentett

Mont Blanc

Sátrak

MauditHÓBARLANG

UK_18  09/9/22  10:57 AM  Page 13



14

VULKÁN
GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ

Celldömölk, Sport utca 8. • Tel.: 95/525-070 • www.vulkanfurdo.hu

ÚJ! SÓTERÁPIA A TESTI–LELKI EGÉSZSÉGÉRT! ÚJ!

TEGYÜNK EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÉÉRT!
Gyógyuljon a Vulkán fürdôben a természet erejével!

É R T E S Í T É S
A Magyar Rákellenes Liga Celldömölki Alapszervezetének
következô összejövetele szeptember 29-én (kedden) 17
órakor kerül megrendezésre. Meghívott elôadó: Dr. Sza-
bó Csaba András szülész-nôgyógyász szakorvos. Cím: Cell-
dömölk, Népjóléti Szolgálat, Szalóky S. u. 3. 

Október 10-tôl november 10-ig kezelési napokon
minden gyógyászatos vendégünk 30 percig használhatja 

a PARAJDI SÓTÉGLÁBÓL ÉPÜLT SÓKAMRÁT!

Próbálja ki Ön is a PARAJDI SÓ egészségmegôrzô hatását 
a SÓKAMRÁBAN, vagy a SÓDÉZSAFÜRDÔBEN!

Már 9 féle TB-támogatott fürdôgyógyászati kezeléssel várjuk
gyógyulni vágyó vendégeinket!

A N Y A K Ö N Y V I  H Í R E K
CELLDÖMÖLK
Születés: Nagy József és Németh Anita fia: Dávid, Keszte Lász-
ló és Deé Ildikó leánya: Viktória, Szabó Tamás és Kalmár Szil-
via leánya: Dorina, Horváth Róbert és Halasi Hajnalka fia:
Róbert, Molnár Tibor és Varga Csilla leánya: Zselyke, Balogh
Tibor és Hetényi Csilla fia: László, Mógor Balázs és Kolonics
Melinda fia: Áron, Hadászi Zsolt és Heiner Renáta fia: Nim-
ród Zsolt, Bajner Péter és Hajba Georgina leánya: Dorka.
Házasságkötés: Czékman Péter és Illés Renáta, Lázár Norbert
Károly és Páli Krisztina, Bruckner Roland és Körmendi Katalin.
Halálozás: Horváth József Antal, Veres Miklósné sz. Biró Má-
ria, Szabó Ferenc, Kazári Istvánné sz. Benkô Mária, Horváth
Lajosné sz. Tima Margit, Böröcz Margit, Vida Ferenc.
BOBA Halálozás: Horváth Józsefné sz. Cseke Rozália.
NAGYSIMONYI Halálozás: Takács Mihályné sz. Hajsza Erzsébet.
TOKORCS Születés: Kovács Balázs és Bognár Mária Rozália fia:
Botond.

Mûködésének tizedik évfolyamát kezdte meg a 2000 ôszén megala-
kult Kemenesaljai Szôlô- és Kertbarátok Köre, szeptember 18-án. Évad-
nyitó foglalkozásuk témái aktualitások voltak, melyeken belül dr. Hollósy
István falugazdász, növényvédô szakmérnök az elmúlt nyarat érté-
kelte az idôjárás, valamint a szôlô- és gyümölcstermesztés szempont-
jából, és a jelenleg aktuális szôlôszüretek kapcsán az ecetesedés
megelôzésérôl és a kénezés fontosságáról szólt. A tízéves jubileum
visszatekintésre is lehetôséget adott. 
Heim Géza ügyvivô: Az elmúlt tíz év azt mutatja, hogy igenis van ér-
deklôdés a kertbarátok klubja iránt. Annak idején, mikor elkezdtük, vol-
tak ugyan ellendrukkereink, de aztán egyre többen lettünk, hiszen ná-
lunk mindenki találkozhat az érdeklôdési körének megfelelô kertésze-
ti témával. A lelkes alapító tagok közül sajnos már nem mindenki le-
het velünk. Az érdeklôdôk mindig új dolgokra számíthattak, újfajta
vegyszereket, technológiákat ismerhettek meg, és a szôlôsökkel, kis-
kertekkel kapcsolatos tapasztalatszerzésre, ismeretbôvítésre is lehe-
tôségük nyílt. A jövôben is folytatjuk ezt a jól bevált hagyományt, és
természetesen továbbra is megrendezzük kedvelt borversenyeinket.
Dr. Hollósy István, a kör szakmai elôadója: Az elmúlt tíz év a kert-
barát kör életében egy sikertörténet volt. Mikor ezzel a kis csapat-
tal elindultunk, az volt a célunk, hogy a szôlô- és bortermelés, va-
lamint a kertészkedés alapvetô ismereteit átadjuk a hallgatóságnak,
és a bio-, vagy ökogazdálkodáshoz közelebb vigyük a termelôket,
annak érdekében, hogy olyan termékeket fogyasszanak, ami saját
maguk által elôállított, ismert anyag. Sikernek tekinthetô, hogy míg
kezdetben 18-20 fôvel indultunk, létszámunk mára ötven felettire
nôtt. Ezenkívül még nagy eredménynek tartom a borversenyeken
szerepeltetett borok minôségének javulását. Az elsô két-három bor-
verseny csaknem minôsíthetetlen borai után az utóbbi három év-
ben kifogásolható bor szinte nem volt, csak jók, és még jobbak sze-
repeltek a kínálatban.
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TÍZÉVES A KERTBARÁTOK KÖRE
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Celldömölk központjában 

az Átrium Házban igényesen 

kialakított 36 m2-es üzlethelyiség 
ár alatt KIADÓ!

Fodrászatnak, természetgyógyásznak,
kozmetikusnak, 

rendelônek is alkalmas kialakítással!

Tel.: 06 20/912-0796

MARCIPÁN TANYA CUKRÁSZDA
CELLDÖMÖLK, BUDAI NAGY ANTAL U. 8.

MEGÚJULT KÜLSÔVEL VÁRJUK RÉGI ÉS 
ÚJ VENDÉGEINKET, ÚJ HELYÜNKÖN:

CELLDÖMÖLKÖN A BUDAI NAGY ANTAL UTCA 8.
SZÁM ALATT (KISCELLI PATIKA MELLETT)

ÚJDONSÁGOKKAL KEDVESKEDÜNK
A HOZZÁNK BETÉRÔ VENDÉGEINKNEK!

SÜTEMÉNYEINK TOVÁBBRA IS MINÔSÉGI,
AROMA- ÉS SZÍNEZÉKMENTESEK!

MEGRENDELÉSEIKET VÁRJUK 
A 06/30/5262-278 TELEFONSZÁMON.

KÖSZÖNJÜK, HOGY TOVÁBBRA IS MEGTISZTELNEK BENNÜNKET
BIZALMUKKAL ÉS MEGRENDELÉSEIKKEL!

HA EGY ÉDES NAPOT SZERETNE, 
A MARCIPÁN TANYA CUKRÁSZDÁT KERESSE!

MARCIPÁN TANYA CUKRÁSZDA
CELLDÖMÖLK, BUDAI NAGY ANTAL U. 8.

ÚJ HELYEN!!!

Tulipánfák 600–999 Ft
Árvácska 80 Ft

Krizantém 300 Ft-tól
Szobanövények 400 Ft-tól

VIRÁG- ÉS KERTI
NÖVÉNYVÁSÁR

OKTÓBER 1-JÉN, CSÜTÖRTÖKÖN CELLDÖMÖLKÖN
A MÛVELÔDÉSI KÖZPONTBAN

30–50%-OS ENGEDMÉNNYEL!
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