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TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös, E 85-ös benzin és diesel üzemanyagok 

valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron!

• SHOP szolgáltatások

• Online telefontöltési lehetôség

• Autópálya-matrica eladás

• Bankkártyás fizetési lehetôség

2010-ben is szeretettel állunk minden gépjármûtulajdonos rendelkezésére, 
gépjármûveik kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!
Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai. Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00
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2010. október 3-án tartották az önkor-
mányzati választásokat. Celldömölkön a
részvételi arány magasan az országos át-
lag felett áll: míg országosan és a megyé-
ben is 50% alatti volt a részvétel, városunk-
ban jóval meghaladta az 50%-ot. A Helyi
Választási Bizottság elnöke adatai alapján
a 9518 szavazásra jogosult személybôl
5486-an szavaztak a polgármester-jelöl-
tekre. Celldömölkön két szervezet állított
polgármesterjelöltet: a Cselekvô Összefo-
gással Celldömölkért Egyesület és a
Fidesz–KDNP. Négy civil szervezet illetve
párt indított képviselôjelölteket: a Cselek-
vô Összefogással Celldömölkért Egyesület,
a Fidesz–KDNP, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom, az LMP, ezen kívül független
jelöltek is indultak a megmérettetésen.
A nem végleges eredmény alapján a kö-
vetkezôket állapíthatjuk meg: a polgármes-
ter 3677 szavazattal Fehér László, a Cse-
lekvô Összefogással Celldömölkért Egye-
sület jelöltje lett, 1809 szavazattal maga
mögött hagyva a fideszes dr. Fonyó
Robertát. Minden választókerületben a
Cselekvô Összefogással Celldömölkért
Egyesület jelöltje nyert, így az egyéni vá-
lasztókerületekbôl a következô képviselôk
kerülnek ki: 1. sz. választókerület: Benkôné
Remport Lilla, 2. sz. vk.: Karádi Mihály, 3.
sz. vk.: Fehér László, 4. sz. vk.: Nagyné
Ferencz Myrtill, 5. sz. vk.: Budai Bernadett,
6. sz. vk.: Söptei Józsefné, 7. sz vk.: Erdé-
lyi Antal, 8. sz. vk.: dr. Kovács Zoltán. Kom-
penzációs listáról három képviselô jutott
be, mindhárman Fidesz-színekben. Esze-
rint – ha másképp nem döntenek – a
következôk: Lukács Erzsébet, Makkos Ist-
ván és dr. Várnai Levente. 

Fehér László polgármestert kérdeztük az
elért eredményrôl, az elkövetkezô idôszak
várható történéseirôl: – Mindenekelôtt sze-
retném megköszönni a választópolgárok-
nak a magas számú részvételt, valamint
a rám és csapatomra, a Cselekvô Össze-
fogással Celldömölkért Egyesület jelöltjei-
re leadott szavazatokat. Megvallom ôszin-
tén, ekkora gyôzelemre nem számítottam.
A nagyarányú különbség, és hogy teljes
létszámban megszavazták csapatunkat, ar-
ról tanúskodik, hogy a város lakossága bí-
zik bennünk. Ez természetesen elsôsorban
felelôsség. Annyit ígérhetek, hogy mint
eddig is, ezután is tesszük a dolgunkat,
folytatjuk a megkezdett fejlesztéseket. Az
általános iskola rekonstrukciója már meg-
kezdôdött a celli és az alsósági városré-
szen is. Nagyon bízom benne, hogy a ki-
vitelezô tudja tartani a határidôket, és jö-
vô nyárig befejezik, hogy az új tanévet
már egy megújult iskolában kezdjék a ta-

nulók és pedagógusok. Hiánypótlások
zajlanak a városközpont rehabilitációs
pályázatot illetôen – ezt két ütemben sze-
retnénk megvalósítani. Az egyik ütem –
a mûvelôdési központ, valamint az Ifjúság
tér és környékének felújítása számításaink
szerint még idén elkezdôdik. A második
ütemmel megvárjuk a jövô évet – így nem
lesz járhatatlan a városközpont. 
» Közismert, hogy a kormány és a város-
vezetés nem egy oldalon áll. Hogyan kép-
zeli a kormánnyal az együttmûködést?
– A korábban felépített kapcsolatrendsze-
rem továbbra is fennáll. Ezen kívül tagja

vagyok a Regionális Tanácsnak, a megyei
közgyûlés is hamarosan összeáll – nagy
esélyem van rá, hogy oda is bekerüljek.
A lobbi-tevékenységet tehát biztosított-
nak látom. Ezen felül azt a nézetet vallom,
hogy egy jól felépített pályázati koncep-
ció az uniós pályázatokat elbíráló függet-
len bizottságok esetében nem párt- vagy
oldalfüggô. Ha csak a két környezô város,
Pápa és Sárvár ugrásszerû fejlôdését te-
kintem – mindkettô sikertörténet –, az el-
múlt idôszakban az ô városvezetésük
sem volt azonos színû a kormánnyal. 
» Milyen elképzelései, tervei vannak a jö-
vôt illetôen?
– Magyarországon minden település
anyagi helyzete attól függ, hogy az ország
milyen költségvetést tud megengedni ma-
gának, hogy mennyi állami normatívát tud
adni. Bízom benne, hogy az országban is
azok a lépések kerülnek elôtérbe, ame-
lyek az emberek biztonságát szolgálják,
hogy minél több munkahely, minél több
adófizetô állampolgár legyen, hogy a
települések gyarapodjanak, és békében,
nyugodtan élhessenek. Még egyszer kö-
szönöm a lakosság támogatását, és akik
nem támogattak, azoknak is megígérhe-
tem, hogy igyekszem az emberek
megelégedésére dolgozni. Minden erôm-
mel azon leszek, hogy munkámmal a vá-
ros fejlôdését szolgáljam.

»LOSONCZ ANDREA

Nyert a Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület

Köszönjük Celldömölk!
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Ötven éve diplomáztak

Szeptember 18-án adta át a vasdiplomát
Fehér László, Celldömölk Város polgármes-
tere Szallár Zoltánné és Uhlár Sarolta nyu-
galmazott pedagógusoknak. Mindket-
ten 1945-ben diplomáztak.

Szallár Zoltánné Ida néni lánya és menye
körében fogadta a város vezetôjét. Kér-
désünkre Ida néni elmondta, hogy a
polgárit Körmenden végezte, egyik ked-

ves tanárnôje volt a példaképe, az ô
nyomdokaiba kívánt lépni, ezért válasz-
totta a pedagógusi pályát. Pápára nyert
felvételt, az akkor még református taní-
tóképzôbe, mely ötéves képzés volt.
Az iskola elvégzése után rögtön Zalába,
Becsvölgyébe került felekezeti tanítóként.
Ezután férjhez ment, majd Szombathely-
en tanított. Tett egy kitérôt Vönöckre,
majd 1956-ban Celldömölkre került, az
akkori 2. számú (késôbb Eötvös Loránd)
Általános Iskolába alsós tanítóként. 20 évi
alsós tanítóskodás után felkérték, hogy
vegye át a gyakorlati foglalkozásokat –
melyek háztartási ismereteket tartal-
maztak. Ehhez elvégezte az elôírt tanfo-
lyamot, és még 16 évig oktatta a felsô-
söket. Ida néni 36 évet dolgozott, ma is
jó egészségnek örvend. Szívesen emlék-
szik vissza az iskolában eltöltött idôre. Csa-
ládja gondoskodó szeretetének köszön-
hetôen ma is életvidám életet él.

• • •
Uhlár Sarolta szintén 1945-ben diplomá-
zott a pápai Ranolder Intézetben, ahol
szintén ötéves volt a képzés. A diploma
megszerzése után a Leányiskolába került,
Celldömölkre, majd a Rákosi-érában Vas-
vár mellett, Nagymákfán tanított egy
kéttanerôs iskolában 1-4. osztályt össze-
vontan. Négy év után Vasvárra került el-

sô osztályosok mellé, majd Vönöckre, Ke-
menesmagasiba, Alsóságra, és vissza a 2.
számú Általános Iskolába (Eötvös Lo-
ránd) 1-2. osztályosok mellé. Sarolta né-
ni ma is büszke rá, hogy visszakerülvén
néhány év múlva megkapta a Oktatásügy
Kiváló Dolgozója kitüntetést.
Kérdésünkre, hogy mi vezérelte a peda-
góguspályára, egyértelmûen azt vála-
szolta: a gyerekszeretet. Mi sem bizonyít-
ja ezt jobban, mint hogy egész életét a pá-
lyájának szentelte. 40 évig tanított, 1981
óta nyugdíjas.
A vasdiplomához mindkettôjüknek gratu-
lálunk és jó egészséget kívánunk!

»LOSONCZ ANDREA

1991-ben az ENSZ kezdeményezésére el-
sô alkalommal rendezték meg az idôsek
világnapját. Azóta minden évben e jeles
ünnepnapon a figyelem a szépkorúak fe-
lé fordul, akik nemcsak a jelent, hanem a

jövôt is megalapozták. A Nép-
jóléti Szolgálat I. számú Idôsek
Klubjában szeptember 29-én
ünnepi mûsor keretében kö-
szöntötték az idôseket, akik
szép számmal gyûltek össze e
jeles eseményen. A rendez-
vény kezdetén Kuruczné Falu-
si Tünde, a Népjóléti Szolgálat
idôsek klubjainak részlegveze-
tôje emlékezett meg az ünnep
jelentôségérôl. Köszöntôjében
elmondta, hogy a klub munka-
társai figyelnek arra, hogy ne
csak ezen a napon, hanem az
év többi napján is megadják a
tiszteletet, szeretetet a körü-
löttük lévô embereknek.
A megnyitót követôen Fehér

László polgármester köszöntötte a
szépkorúakat. Elmondta, hogy mindig szí-
vesen jön nála idôsebb emberek közé,
mert bölcs dolgokat hallhat közöttük. A vá-

rosvezetés nevében kiemelte, hogy nem-
csak ezen a napon foglalkoznak a város-
ban élô idôs emberekkel, hiszen tetteik ko-
rábban is arra irányultak, hogy számukra
kényelmesebb, komfortosabb körülménye-
ket teremtsenek. A rendezvényen Hetényi
László, az Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság elnöke osztotta meg gondolatait az
idôsekrôl való helyi gondoskodás jelentô-
ségérôl, majd Csizmaziáné Hubert Mária, az
intézmény igazgatónôje az elôtte szólók-
hoz kapcsolódóan jó erôt és egészséget kí-
vánt az ünnepelteknek.
A köszöntô szavak után verssel és ének-
kel ajándékozták meg egymást az idôsek,
majd a Septeam együttes örökzöld sláge-
rekkel szórakoztatta az egybegyûlteket.
A délután hátralévô részében zenével
gondoskodtak a további jókedvrôl, tánc-
ra perdültek a nyugdíjasok, jó hangulat-
ban zárták a tiszteletükre megrendezett
jeles napot.

»VAJDA ZSUZSA

Az idôseket köszöntötték

uhlár sarolta

szallár zoltánné
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Megújult a Városi Általános Iskola elôtti tér
Celldömölk Város Önkormányzatának régi
szándéka volt, hogy felújíttassa a Városi Ál-
talános Iskola (volt alsós Gáyer) elôtti teret,
az I. világháborús emlékmûvet és a szovjet

katonai temetôt áthelyezze méltó helyére,
a városi temetôbe. A fenti szándék megva-
lósítását látta biztosítottnak, amikor 2010.
február 25-én aláírta a szerzôdést az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunán-
túli Operatív Program támogatási rendsze-
rében pályázaton nyert támogatásra. A kö-
zösségi tér megújítását szolgáló támogatás
a következôket foglalta magában: a már em-
lített ún. orosz temetô teljes exhumálását,
a feltárt maradványoknak közös helyen – a
városi temetôben – történô újratemetését;
az I. világháborús emlékmû teljes restaurá-
lását; a felszabaduló területen zöldterület,
park kialakítását buszváró, játszóeszköz el-
helyezésével; a József Attila utca általános

iskolák elôtti szakaszának díszburkolattal, új
utcabútorzattal való felújítását, ezen utca-
szakasz sétáló utcává való alakítását; tér
kialakítását a Bartók Béla utca – József At-
tila utca – Széchenyi István út találkozásá-
nál; a Széchenyi úton lévô gyalogos átkelô-
hely áthelyezését; buszöblök kialakítását a
Széchenyi út mindkét oldalán a jelenlegi
gyalogos átkelôhelyhez közel az iskolabu-
szok számára. A fenti munkálatokra az el-
nyert támogatási összeg mintegy 50 millió
forint, a fenti összeghez a város önkormány-
zata nem egész nyolcmillió forinttal járult
hozzá. A beruházás következtében funkció-
jában és küllemében egyaránt megújuló tér
megfelelô láncszeme a városközpontban már
korábban megvalósult térrekonstrukciónak,
illetve a jelenleg nagyprojektként futó vá-
rosközpont-rehabilitációnak. 
A projekt egyik elemeként teljes egészében
felújították az I. világháborús emlékmûvet,
melyet Fáskerty István és Illés Erika szob-
rászmûvészek végeztek. 
Második elemként 2010. június 22-én a
Nekro Temetkezési és Szolgáltató Kft. (Cell-
dömölk) kezdte meg a temetôi sírok feltá-
rását és exhumálását. A katonai temetô meg-
szüntetéséhez, a maradványok exhumálásá-
hoz a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténe-
ti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó Irodája,
illetve az illetékes akkreditált nagykövetség
is hozzájárult. Marics Sándorné elmondása
szerint a katonai sírokban összesen 159 ka-
tona földi maradványát találták meg és te-
mették újra a köztemetôben. Az emléktáb-
la avatását 2010. szeptember 27-én tartot-
ták, melyen jelen volt Szemidetko Vladimir,
az Oroszországi Föderáció Nagykövetségének
elsô titkára is, aki a következôket nyilatkoz-
ta: „Magyarország felszabadításában 220 ezer
katona és katonatiszt hunyt el. Az ország te-
rületén jelenleg több mint 112 ezer szovjet

katona van eltemetve 1029 emlékhelyen.
Mindenekelôtt nagyon köszönöm a polgár-
mester úrnak, Fehér Lászlónak és a városi ve-
zetésének, hogy az újratemetés olyanra si-
került, amilyenre megálmodtuk. Az a 159 hô-
si halott, akik az iskola mellett voltak elte-
metve, most a temetôben méltó helyre
kerültek, végsô nyugalomra leltek.” 
Szeptember 30-án adták át az utolsó szakaszt.
A projekt harmadik elemeként az iskolák elôt-
ti téren pihenô és játszópark készült, dísztér
és a gyermekek közlekedését biztonságosab-
bá tevô autóbuszöblök kerültek kialakításra. 

»LOSONCZ ANDREA

2010. október 1-jén adták át a felújított Al-
sósági Tagóvodát. Fehér László polgármes-
ter avatóbeszédében elmondta, hogy az
idén nyáron 85 éves születésnapját ünnep-
lô alsósági óvodára már nagyon ráfért a
felújítás. Erre az önkormányzat februárban
nyújtott be pályázatot, melyen mintegy 6
millió forintot nyert, önerôként pedig 1,5
millió forintot biztosított. A fenti támoga-
tásnak köszönhetôen az intézményben le-
hetôvé vált a külsô nyílászáró-csere, a kül-
sô hôszigetelés és homlokzatfestés, tetô-
javítás, valamint belsô burkolatjavítások.

Gasztonyiné Fódi Zita óvodavezetô valamint
Somogyi Dezsôné tagóvodavezetô köszön-
tötték még a jelenlévôket, és örömüket fe-
jezték ki a megújult intézmény iránt. So-
mogyi Dezsôné elmondta: az összefogás
szép példáját mutatja, hogy a helyi kép-
viselôk, vállalkozások és társadalmi
munkák is hozzájárultak az óvoda felújí-
tásához: ennek köszönhetôen tudták kicse-
rélni a padozatot, a bútorzatot és kifeste-
ni a csoportszobákat. Az ünnepség az
ovisok mûsorával zárult. 

»LA

Új köntösben az alsósági óvoda

az orosz nagykövetségi elsô titkár is
jelen volt az újratemetésen

játékelemmel és buszváróval egészült ki a dísztér
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A minôségi szakképzés jegyében
» 3 4 0  M I L L I Ó  F O R I N T  C E L L I  S Z A K K É P Z É S R E

Elôzô lapszámunkban már beszámoltunk
róla, hogy a Mûszaki Szakközép- és Szak-
iskola mintegy 340 millió forint értékû tan-
mûhely építésére és eszközbeszerzésre
nyert pályázatot. Errôl a beruházásról
kérdeztük Sipos Tibor iskolaigazgatót.

– 2008 márciusában kilenc vas megyei
szakképzô iskolát magában foglalva
megalakult a Vasi TISZK ( Vas Megyei
Szakképzés Szervezési Társulás ), hogy
együtt hatékonyabbá tegyék a megyei
szakképzést. A társulás idén közel egymil-

liárd forint értékû infrastrukturális beruhá-
zást nyert el pályázat útján, melynek leg-
nagyobb nyertese Celldömölk lett. A Társu-
lási Tanács bölcs döntésének köszönhetôen
a kilenc intézmény közül csak Celldömöl-
kön és  Sárváron lesz építési beruházás.
A pályázat sikeréért és azon belül a celldö-
mölki intézmény nagyarányú fejleszté-
séért köszönet jár Kovács Ferenc országgyû-
lési képviselônek, aki egyúttal a Társulási
Tanács elnöke, Szabó Lajos országgyûlési
képviselônek, Fehér László polgármester-
nek, a Társulási Tanács tagjának, Söptei Jó-
zsefné alpolgármester-asszonynak és Hor-
váth Melinda képviselôasszonynak is. 
» Mekkora értékû beruházásról beszélhetünk?
– A projekt teljes költsége 955 millió fo-
rint, a nálunk megvalósuló beruházás inf-
rastruktúra fejlesztésre 247 millió forint,
eszközfejlesztésre pedig 95 millió forint. Itt

kell elmondanom, hogy jelenleg zajlik a ré-
gi épület komplex akadálymentesítése is,
más pályázati forrásból. Ez a meglévô
épületet érinti természetesen. A Mûszaki
Szakközépiskola és Szakiskola komplex
akadálymentesítésének fô lépései az aláb-
biak szerint alakulnak: az épület gépjármû-
vel való megközelítése, bejutás az épület-
be, akadálymentes WC, az épület önálló,
biztonságos, könnyû használata (lift), info-
kommunikációs rendszer kiépítése, az épü-
let biztonságos elhagyása. A fentiekre 36
millió forintot nyert az önkormányzat.

Az új tanmûhely pedig, amelyet a szom-
bathelyi Renoterv Kft. tervezett, teljesen
akadálymentesített lesz. 2011 ôszén már
egy korszerû, a 21. századi elvárásoknak
megfelelô szakközépiskolában tanulhatnak
a hozzánk beiratkozók. 
» Mi mindent tartalmaz ez a tanmûhely?
– Ez egy 1300 m2-es, kétszintes tanmûhely
lesz. A hozzáépítés az épület Téglagyári tó
felôli oldalán fog megvalósulni. A régi
épülettel természetesen össze lesz kötve,
így a két rész teljesen átjárhatóvá válik. Az
alsó szinten foglal helyet a 114 m2-es pék-
cukrász gyakorlókonyha, ugyancsak itt ta-
lálható az asztalos mûhely és a lakatos tan-
mûhely. A második szinten a ruhaipari tan-
mûhely, az ügyviteli taniroda és egy infor-
matikai tanmûhely, egy kisebb tanári, sok
öltözô, illemhely, közös helyiség kap helyet.
Egy parkolóterület is kialakításra kerül. 

» Mikorra tervezik az építkezés megkez-
dését?
– A tervek szerint jövô év februárjában lesz
egy ünnepélyes alapkôletétel, 2011 novem-
berére ígérik, hogy az épület elkészül. Idô-
közben az eszközbeszerzés is megkezdô-
dik, és folyamatosan feltölthetjük a tanmû-
helyeket a legmodernebb eszközökkel.
» Az iskolának eddig is volt gyakorlati
képzôhelye. Milyen változást várnak a tan-
mûhely megépítésétôl?
– Valóban megoldottuk a gyakorlati kép-
zést eddig is, de nem volt saját tanmûhe-
lyünk, csak bérlemények. Ez azzal a hát-
ránnyal járt, hogy diákjaink nem tudtak az
anyaintézményben gyakorolni. A Cell-
modulban, a König Maschinen Kft.-nél és
a Vasvirág Hotelben is béreltünk helyisé-
geket, de a bérleti díjat egyrészt havi rend-
szerességgel fizetni kell, másrészt a ter-
melésben nincs arra idô, energia, hogy va-
laki tanítgassa a gyerekeket, mert akkor
a termelés nem halad. Ezért lesz jó, ha
megépül a tanmûhely, hisz a jelenlegi
elôírások szerint a 11. évfolyamon már
szakképzés folyik. A mostani 11. évfolya-
mosok azonban még nem rendelkeznek
olyan kompetenciákkal, amilyenre a ter-
melésben szükség van/lenne. Ha
megépül a tanmûhelyünk, a cégekhez fel-
készült, elôképzettséggel rendelkezô ta-
nulókat tudunk kiküldeni, akik valóban
hasznára válnak az üzemeknek. Meg
szeretném ragadni az alkalmat, hogy a
nyilvánosság elôtt megköszönjem a cégek
támogatását, bízom benne, hogy – látva
a fejlesztést – támogatói kedvük tovább-
ra is megmarad.
Szeretném megköszönni továbbá kollé-
gáimnak, hogy az elmúlt idôszakban
mindig számíthattam rájuk, hiszen nehéz
tanévet zártunk: több pályázatban részt
vettünk (kompetencia; esélyegyenlôség),
ez természetesen plusz munkákkal járt ré-
szükrôl is. 
» Ha jól tudom, felnôttképzéssel is foglal-
koznak majd…
– A most záruló pályázataink egyikében
fel kellett vállalni a felnôttképzés elindí-
tását is. Ehhez az intézményt akkreditál-
tatnunk kell, hogy megfeleljünk az elôírt
követelményrendszernek. Ez az engedé-
lyeztetés már folyamatban van. Ezáltal a
cégeknek tudunk segíteni, hogy dolgozói-
kat helyben is beiskolázhassák. Amint a
jóváhagyás megérkezik, már  iskolánkban
is megvalósulhat az egész életen át tar-
tó tanulás.

»LOSONCZ ANDREA

a szakközépiskola új arculatának látványterve
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Trianonra emlékeztünk
Celldömölk Város Önkormányzata, a Ke-
menesaljai Trianon Társaság, az Alsósá-
gi Életfa Egyesület és a Ság hegyért Ala-
pítvány szeptember 18-án szervezett
ünnepi megemlékezést a Ság hegyi tria-
noni kereszt felállításának 76. évfordu-
lója alkalmából.

A rendezvény kezdetén Pilinszky János:
Apokrif címû versének részleteibôl szavalt
Bartha István, majd tárogatózene hangzott
el Horváth Béla elôadásában. A megjelen-
teket Fehér László polgármester köszöntöt-
te, aki a Kemenesalja népe által 1934-ben
állított emlékmû történelmi értékét hangsú-
lyozta, valamint a Trianoni békediktátumnak
a magyarság életében betöltött fájdalmas
szerepét. A megemlékezés keretében Koltay
Gábor, Gyömörey Károly, Gregorich Ferenc,
Jakab Csaba, és Sebestyén Zoltán a Magyar
Éremgyûjtôk Egyesülete Celldömölki Csoport-
ja által készíttetett Trianon emlékérmet ve-
hetett át a városvezetôtôl, majd Bezzeg Ist-
ván énekelt. A Kemenesmagasi Citerazene-

kar és Népdalkör mûsorát követôen Vitéz So-
mogyvári Gyula: Erdélyben címû verse hang-
zott el Vitéz Juhász Antal elôadásában. A ren-
dezvény szónoka Koltay Gábor filmrendezô
volt, aki ünnepi beszédében a magyarság
fennmaradásának, talpra állásának és
felemelkedésének példáját állította az utó-
kor elé, hangsúlyozva Magyarország legna-
gyobb trianoni emlékmûvének értékét.
„Vannak jelek szerte az országban, és van-
nak emberi akaratok, amelyek vállalva a
veszélyt, hittel, elkötelezettséggel, jeleket ál-
lítottak, és igyekeztek azt tartalommal meg-
tölteni, nem engedve, hogy a történelem  vi-
harai letörjék. A meglevô nemzettudat pe-
dig nem a kétségbeesésbe terelte eleinket,
hanem dacos, tervezett nemzetépítésbe,
aminek következtében a halálraítélt nemzet
nem eltûnt, hanem képes volt megkapasz-
kodni, felemelkedni. Eleink példamutató
örökséget hagytak ránk”– emelte ki Koltay
Gábor. A jelenlevô pártok, civil szervezetek
képviselôi elhelyezték az emlékezés és tisz-
telet koszorúit az emlékmûnél, majd Bezzeg

István elôadása után Vitéz Somogyvári Gyu-
la: Magyar Miatyánk 1919-ben címû verse
hangzott el Rozmán László tolmácsolásában.
Az ünnepi megemlékezés befejezéseként a
Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör
mûsora után zárszót mondott Heim Géza, a
Kemenesaljai Trianon Társaság elnöke. 

»REINER ANITA

Koltay Gábort a szeptember 18-i trianoni
megemlékezés elôtt sikerült alkotásáról
megkérdezni. A filmrendezô elmondta,
filmjét azzal az igénnyel készítette, hogy
szülessen alkotás a 90 éves évfordulóról,
hiszen Trianon problematikája még mindig
a szônyeg alá van söpörve. Szomorú tény,
hogy errôl még mindig csak kis közössé-
gekben lehet szólni, június 4-én a nagy te-
levíziókban, melyek milliókhoz szólnak,
szinte nem volt Trianonról semmi. Nem a
történészi megközelítést választotta, ha-
nem érzelmileg és gondolatilag kívánta
megközelíteni a témát. A Kormorán együt-
tes zenéi közül azokat választotta ki, me-
lyek a trianoni témához illeszthetôk, illet-
ve olyan üzenetet hordoznak, mely érzel-

mi alapon szólítja meg az embereket. Sze-
repük, zenéik meghatározónak mondha-
tók a filmben. 
Megtudtuk Koltay Gábor filmjeirôl, hogy na-
gyon nehéz körülmények között készülnek
el, és sok lelkes embernek a segítsége és
együttes akarása szükségeltetik hozzá.
A filmrendezô kiemelte: ez a gondolati és
érzelmi megközelítés azért szükséges,
hogy a Trianonra való méltó emlékezés
lángja ne tudjon kialudni, gyarló utódokként
is arról a nagyszerû örökségrôl kell gondos-
kodni, amit elôdeink ránk hagytak. Ezt hi-
vatottak erôsíteni a filmben látható és hall-
ható versek, dalok, szövegrészletek, de ezt
a küldetést teljesítik be az archív hang- és
filmrészletek is. Ez a tevékenység nem egy-

fajta historizálás, a történelmi múltban va-
ló értelmetlen vájkálás, hanem szükséges
tevékenység, hisz mai gondjainkat soha
nem fogjuk megérteni, ha ezt a kilencven
évet nem értjük meg, valamint magunkban
és a nemzet szintjén nem dolgozzuk fel. 
Koltay Gábor elmondta még, hogy
Mindszenty Józsefrôl forgatott filmjét szin-
te teljességgel befejezte már, s a celldö-
mölki bemutatón biztosan körünkben kö-
szönthetjük majd. A KMKK-ban késôbbi idô-
pontokban Koltay Gábor korábbi filmjeit is
levetítik, a konkrét vetítések ideje egyez-
tetés alatt áll. 

»RO-LÓ

Vérzô Magyarország
T Ö R T É N E L E M  É S  E M L É K E Z E T

Koltay Gábor filmrendezô Vérzô Magyarország címû filmjét tekinthették meg az ér-
deklôdôk szeptember 17-én este 6 órától a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár galériáján. Pálné Horváth Mária igazgató és Heim Géza – a Kemenesaljai
Trianon Társaság elnöke – köszöntôje után Rozmán László tanár ajánlotta a nézôk
figyelmébe a filmet. Áttekintésében elhelyezte az alkotást a magyar filmtörténet
és Koltay Gábor eddigi munkásságában, kiemelve, hogy az eredeti – filmmel azo-
nos címû – Kosztolányi Dezsô által szerkesztett antológia is a tragédiák utáni felemel-
kedésre, az újjáépítésre, fejlôdésre, és pártok feletti nemzeti együttmûködésre he-
lyezte a hangsúlyt.

koltay gábor mondott ünnepi beszédet a ság hegyen
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Az idei évi celli búcsú rendezvényeihez kap-
csolódóan Kis vallástörténet címmel nyílt kiál-
lítás a mûvelôdési központ galériáján, szep-
tember 10-én. A megnyitón Pálné Horváth
Mária intézményvezetô köszöntôjét követôen
dr. Koltay Jenô esperes-plébános ajánlotta
az érdeklôdôk figyelmébe a Magyar Érem-
gyûjtôk Egyesülete Celldömölki Csoportjának
gyûjteményébôl válogatott tárlatot.

„A kiállított szentképek, kegyérmek
örökérvényû mondanivalót és értéket hor-
doznak, valamint történelmi múltjuk révén
azt sugallják, hogy minden kornak megvolt
a maga nehézsége, de az emberek ki tud-
tak tartani, mert volt hitük, reményük. Azt
kívánom, hogy aki megnézi ezen tárlatot, lel-
kiekben és szellemiekben gazdagodjon” – e
szavakkal ajánlotta a kiállítást megtekintés-

re dr. Koltay Jenô. A búcsújáró és zarándok-
érmeket, a Mária-tisztelet kegytárgyait, az
egyházi élet érmeit, a magyar szentekhez kö-
tôdô tárgyakat, képeslapokat, szentképeket,
emléktárgyakat tartalmazó kiállítás megnyi-
tóján csellójátékával közremûködött a celli
származású, jelenleg a grazi Zenemûvésze-
ti Akadémián tanuló Németh Andrea. 

»REINER ANITA

Éremgyûjtôk Országos Találkozójának adott
otthont szeptember 19-én a KMKK aulája.
A tizedik alkalommal megrendezésre ke-
rülô „Ki mit gyûjt” rendezvényen nemcsak
érmeket, hanem képeslapokat, régi fém-
és papírpénzeket is lehetett vásárolni,
csereberélni. A találkozó az ország külön-
bözô részérôl vonzott kiállítókat és látoga-
tókat, Sopronból és Kaposvárról is érkez-
tek régiséggyûjtôk. Sokan emlékérmekkel
foglalkoznak, mások bélyegeket, levelezô-
lapokat gyûjtenek, és vannak, akik bármi-
lyen mûtárgyra vevôk. Egy dolog közös
bennük, mindenkinek van egy kedvenc da-
rabja, témája vagy korszaka, amelyrôl
szívesen mesél. A Magyar Éremgyûjtôk

Egyesülete Celldömölki Csoportjának veze-
tôje, dr. Hollósy István elmondta, hogy egy
érem értéke nem attól függ, hogy hány év-
századdal ezelôtt nyomták, hanem a
ritkáság a becse. A helyi csoport szervezé-
sében megvalósuló rendezvény már ha-
gyománynak számít Celldömölk életé-
ben, a siker titka pedig egyrészt a város
földrajzi fekvésének, másrészt a kulturált
körülményeknek köszönhetô, nyilatkozta
Dr. Hollósy István lapunknak. A közel száz
felállított asztal és a zsúfolásig megtelt au-
la nemcsak a cserenap sikerességét, hanem
a numizmatika XXI. századi jelentôségét is
bizonyította.

»VZS

Emlékérmek és régiségek cseréltek gazdát

Vallástörténeti kiállítás a KMKK-ban

A bor és a kultúra nemes kapcsolatának
jegyében huszadik alkalommal került
megrendezésre a város életében immár
hagyományként élô Ság hegyi Szüreti Na-
pok. A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár által szervezett háromnapos
rendezvény szeptember 23-25. között szí-
nes programokkal várta a város apraját-
nagyját. 
A hétvégi programsorozat igazi szüreti han-
gulatot teremtett a város életében. A ju-
bileumi rendezvény elsô napján Dénes Ti-
bor hegybirtokos vezetésével bortúrán
vehettek részt az érdeklôdôk, a bazalt bo-
rok világában barangolhattak. A szüreti
program második napjától kiállítás is láto-
gatható volt a KMKK-ban, a magyar borvi-
dék legkülönbözôbb tájairól származó ér-
dekes és értékes borcímkék vonzották a te-
kinteteket. A péntek esti mûsor kínálatá-
ból természetesen a zene és a mulatság
sem hiányozhatott, a Pál utcai fiúk jól is-
mert dalaival fergeteges hangulatot terem-
tett a közönség körében. 

A rendezvény leglátványosabb esemé-
nye évek óta a szombat délutáni szüreti fel-
vonulás. A szüreti menetben idén is meg-
jelentek az alkalomhoz kapcsolódó eszkö-
zök és ruhaviseletek, de a lovasok és fo-
gatok sem hiányoztak a sorból. Miközben
a cigányvonósok nótákkal kedveskedtek a
város utcáin szép számmal felsorakozó kö-
zönségnek, addig a néptáncegyüttesek,
mazsorettek és fúvósok elôadással szóra-
koztatták a megjelent városlakókat. Miu-
tán a menet megérkezett a KMKK elôtti tér-
re, a hangulat tovább fokozódott, a kultu-
rális csoportok szórakoztató mûsorokkal kö-

tötték le a nézôk figyelmét. A jubileumi
rendezvényen nemcsak a helyi és környék-
beli csoportok léptek színpadra, de a test-
vérvárosok képviseletében is érkeztek
fellépôk, akik zenés-táncos produkciókkal
emelték a szüreti ünnepség fényét. Az al-
kalomra való tekintettel a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtár elôtti té-
ren a mulatni vágyók nemcsak a mûsorok
széles kínálatába, hanem a minôségi ne-
dûvel teli borkancsók ízvilágába is belekor-
tyolhattak. Mindemellett kirakodóvásár,
kézmûves foglalkozások és játszótér is vár-
ta a különbözô korosztályok tagjait. Bár az
idôjárás a háromnapos rendezvény ideje
alatt kegyes volt a szüreti vendégekhez,
az utolsó nap estéjén mégis beborult az
ég, és eleredt az esô. Ennek ellenére a kö-
zönség kitartó volt, és a mûsor folytató-
dott. A Major zenekar koncertje után tû-
zijátékkal záródott a huszadik alkalommal
megrendezett Ság hegyi Szüreti Napok
rendezvénye.

»VAJDA ZSUZSA

A szüreti napok hangulatában
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• Október 12–17-ig 9.00–18.00 óráig
HÜLLÔKIÁLLÍTÁS az intézmény galé-
riáján (kisállatok, ásványok, tengeri
csigák, kagylók kiállítása és vására).

• 2010. október 15. (péntek) 10.00 és
14.00 óra TERSÁNSZKY JÓZSI JENÔ-
BOR VIKTOR – CSÍK CSABA: MISI MÓKUS
KALANDJAI mese-musical a Szabad
Ötletek Színháza elôadásában. A meg-
váltott bérletek érvényesek. 

• Október 15. (péntek) 19.00 óra EGY
KONCERT KÉKBEN – orgonahangver-
seny Rákász Gergely  orgonamûvész
hangversenye. Helyszín: katolikus
kegytemplom.

• 2010. október 16. (szombat)  19.00 óra
Beaumarchiais: FIGARÓ HÁZASSÁGA,
avagy egy ôrült nap története két részben
– vígjáték a Bánfalvy Stúdió elôadásában.

» PROGRAMAJÁNLÓ

» BÉRLETES ELÔADÁSOK

OKTÓBERBEN ISMÉT RÁKÁSZ GERGELY
Ismét városunkba érkezik Rákász Gergely koncertorgonista, aki az eddigieknél
még különlegesebb elôadásmóddal kápráztatja el közönségét október 15-én a
katolikus templomban. Mint azt már tôle megszokhattuk, hangversenyein zene-
történeti kommentárokkal támassza alá a játszott darabokat, ezáltal is közelebb
hozva a zeneszerzô világát és korát. Ezen kereteken túllépve legújabb elôadása
egy látványkoncert lesz, mely képi illusztrációkkal, a mûvészi fogantatás köze-
gébe helyezi a résztvevôket, azt az illúziót keltve, hogy a régi korokban szem-
lélôdünk. A színészek, táncosok, képzômûvész bevonásával létrejött mûvészi vi-
deók a zeneszerzô életét, a darab történetét elevenítik meg. A látványkoncert
mindazoknak szól, akik bôvíteni szeretnék klasszikus mûvészeti ismereteiket, il-
letve azoknak, akik az eddig megszokottnál még nagyobb zenei élményre vágy-
nak. Az Egy koncert kékben címbôl könnyen lehet asszociálni Gershwin Kék rap-
szódiájára, vagy Strauss Kék Duna keringôjére. Ezen darabok mellett még Ravel
népszerû Bolerója elevenedik meg Rákász Gergely orgonáján. Az október 15-én
19 órakor kezdôdô látványkoncertre a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtárban válthatók jegyek.

Városunk elsô alkalommal adott otthont
Nemzetközi Bábfesztiválnak szeptember
24-én és 25-én. A kétnapos rendezvény el-
sô napján elôadások, a másodikon pedig
báb-játszóház várta az érdeklôdôket. 
A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a
fennállásának harmincéves évfordulóját
ünneplô házigazda Tücsök Bábcsoport mû-
vészeti vezetôje, Nagy Márta köszöntötte a
mûvelôdési központ színháztermét zsúfolá-
sig megtöltô óvodásokat és kisiskolásokat,
majd Söptei Józsefné alpolgármester szólt a
gyerekekhez, aztán kezdetét vette az egész
napos elôadássorozat. Elsô produkcióként a
budapesti Ametist Bábszínház Mazsola címû
bábjátékát tekinthették meg a résztvevôk,
majd a Tücsök Bábcsoport Zsákbamacskája
volt porondon. Délután egyebek között a
szlovákiai Koffer Színház Babszem Jankó cí-
mû népmeséje került színre, emellett a celli
bábcsoport UV-technikás elôadásának, és két
szombathelyi bábszínház vásári bábjátéká-
nak tapsolhattak a nézôk. Az Egész nap báb-
színház címû programsorozat zárásaként es-
te jubileumi kiállítás nyílt a celldömölki bá-
bozás történetérôl a mûvelôdési központ ga-
lériáján. A kiállítást H. Nagy Katalin, a
szombathelyi Mesebolt Bábszínház nyu-
galmazott igazgatója ajánlotta a megjelen-
tek figyelmébe, aki kiemelte, hogy az ama-
tôr bábozás megyei szinten katasztrofális
helyzetben van. Az alkalmilag tevékenyke-
dô csoportok sorában folyamatosan és ilyen
színvonalon alkotó csoportként egyedül a Tü-
csök Bábcsoport említhetô. A celldömölki bá-
bozás három évtizedes történetét bemuta-
tó, gondosan összeállított tárlat számos
dokumentációs anyaga (oklevelek, újságcik-
kek) által nyomon követhetô az elmúlt
harminc év munkája, mely komoly eredmé-

nyekkel, elismerésekkel, díjakkal gazdagí-
totta a „tücsköket”, emellett néhány báb-
figura is helyet kapott a kiállítás anyagában.
A kiállításmegnyitó keretében a Szlovákiá-
ból érkezett Koffer Színház bábmûvésze,
Plaszky Tamás mulattatta Bohóc címû jele-
netével a nagyérdemût, majd a jubiláló Tü-
csök Bábcsoportot és Nagy Márta mûvésze-
ti vezetôt többen is ajándékkal köszöntöt-
ték a kerek évforduló alkalmából. Így Söp-
tei Józsefné alpolgármester a város és az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület,
Makkos István a Vas Megyei Közgyûlés,
Danka Adél igazgató pedig a Városi Iskola
nevében. A jubileum jegyében Nagy Már-
ta elmondta, a szerencsének, és a környe-
zetébôl érkezô sok segítségnek köszönhe-
ti az elmúlt három évtizedet a bábcsoport,
majd háláját fejezte ki a város, a gyerekek,
szülôk, munkatársak, családja számára, és
mindazoknak, akik a vidéki szereplésekre
utaztatásában részt vállaltak. 

»RA

Nemzetközi Bábfesztivál

• 2010. október 16.   (szombat)  19.00 óra
Beaumarchiais: FIGARÓ HÁZASSÁGA,
avagy egy ôrült nap története két rész-
ben – vígjáték a Bánfalvy Stúdió elôadá-
sában. Szereplôk: Harmath Imre,
Bánfalvy Ági, Rékasi Károly, Bugár An-
na, Iván Ildikó, Bácskai János, Gyarma-
ti Éva, Baghi János, Dóczi Péter, Uri Ist-
ván, Incze József és még sokan mások.

• 2010. december 4. (szombat) 19.00 óra
Moricce Henneqin-Pierre Veber-Nádas
Gábor: ELVÁMOLT NÁSZÉJSZAKA – zenés
vígjáték a Fogarassy Színház elôadása.
Szereplôk: Straub Dezsô, Rátonyi Hajni,
Oszter Alexandra/Szabó Erika, Fésûs
Nelly/Agócs Judit, Gergely Ró-
bert/Csengeri Attila, Beleznay Endre,
Benkóczi Zoltán/Benedek Gyula.

• 2011. február Halász-Eisemann-Béfeffi:
EGY CSÓK ÉS MÁS SEMMI – zenés víg-
játék a Fogarassy Színház elôadása.
Szereplôk: Kecskés Tímea/Fogarassy
Bernadett, Harmath Imre, Straub De-
zsô, Csala Zsuzsa, Straub Péter, Oszter
Alaxandra, Fogarrasy András, Bodrogi
Attila, Benedek  Gyula, Sáfár Anikó.
Ullmann Krisztina

• 2011. március Valló–Vajda–Fábry:
ANCONAI SZERELMESEK – zenés vígjáték
a Kalocsai Színház elôadása. Fôbb sze-
repekben:  Majoros Péter, Cservenák Vil-
mos, Kovács Lotti és még sokan mások.

h. nagy katalin köszöntötte a harmincéves 
tücsök bábcsoport mûvészeti vezetôjét
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A Ság hegyi trianoni kereszt története II.
AVATÁSI ÜNNEPSÉG

Mint láttuk, az emlékkereszt egy hónap
alatt elkészült. A 2,5 méter hosszú
beépített betonelemre a következô szö-
veg került:

NAGYMAGYARORSZÁGÉRT
Kemenesalja népe
MCMXXXIV

A Trianon szó sosem szerepelt a kereszten,
mint azt többen tudni vélik. Tévedésük for-
rása az a gipsz makett, melyet árusításra
készítettek. Ezen már olvasható a Trianon
kifejezés és ezt vették át a sághegyi kereszt
megnevezésére, miután az eltüntetett
eredeti feliratot nem ismerték, ezért kez-
dettôl Trianoni Kereszt néven emlegették.
A korabeli sajtó „Kemenesalja nagy ünne-
pe" címmel számol be a Trianoni Emlékke-
reszt avatásáról. A jelenlévôk létszámát
10–15000 fôre becsülik. Az eseményre kü-
lönvonatok – úgynevezett filléres vonatok
– hozták az érdeklôdôket. Pápáról például
1500-an jöttek.
Dr. Ostffy Lajos fôispán üdvözölte a meg-
jelent elôkelôségeket és mondott beszédet,
melyben említette: a kereszt jelképe a meg-
feszített magyar igazságnak, jelképe a
feltámadásnak. Vitéz Fekete Lajos celldö-
mölki községbíró olvasta fel az alapító okirat
szövegét, melyet befalaztak az emlékmû
talapzatába. Gróf Takách Tolvay József ny.
altábornagy mint szónok, a magyar nép él-
ni akarásáról, elpusztíthatatlanságáról be-
szélt. Ôt a délelôtt folyamán szülôhelye,
Celldömölk díszpolgárává választották.
Remport Elek saját szerzeményû ódáját ad-
ta elô. Ezután Nagy Emil ny. igazságügy-mi-
niszter, majd báró Forster Pál szólt az
egybegyûltekhez. A beszédeket Jánossy
Gábor Trianont ostorozó szónoklata zárta.
Ezek után dr. Gerlits Elek fôszolgabíró
megôrzésre, gondozásra átvette az emlék-
mûvet. A koszorúzás után színvonalas mû-
sor szórakoztatta a közönséget. Fellépett
Szakály Dezsô 200 fôs – diákokból és fel-
nôttekbôl álló, díszmagyarba öltöztetett –
kórusa. Elképzelhetô, hogy a felfokozott ün-
nepélyes hangulatban milyen hatást váltott
ki a három szólamban felcsendülô „Nem!
Nem! Soha!” címû irredenta költemény.
A beszámolókban nem szerepel egy 16
éves diáklány szavalata. Most azért emlí-
tem, mivel hat évtized után Macsotai Ró-
zsa (Dezsô Lajosné) a kereszt tövében egy
ünnepségen ismét elmondhatta az akkor
elôadott verset.
Felmerül a kérdés, hogy mit tartalmazott
az alapító okirat. A tudósítók errôl nem szól-
nak. A közelmúltban külföldrôl került
vissza egy okirat, melyet eredetinek mon-

danak. A helyi festô-iparmûvész, Rács
Reich Imre rajzolta. Valószínû, hogy egy pél-
dányát elhelyezhették az emlékmû talap-
zatában, tartalma legalábbis erre utal.
Az elsô fejezet a mû létrejöttére utal, a má-
sodikban a mû tervezôjét és kivitelezôjét
említi, továbbá azt, hogy közadakozásból
épült. A harmadik fejezet felsorolja, hogy
avatáskor kik voltak az ország, a megye,
a járás és Alsóság vezetôi. Aláírás ezen sem
olvasható, helyette a Szózat nyolcadik
szakasza van felírva.
A kereszt kivilágításának lehetôsége már
avatáskor felmerült. Ennek is akadtak
pártfogói: nem kisebb személyiség, mint
a Pesti Hírlap fôszerkesztôje személyesen
járt közbe a Villamossági Rt.-nél, hogy in-

gyen adjon áramot az emlékkereszt kivi-
lágításához. A tervek szerint télen világí-
tották volna ki, amikor Celldömölk vasúti
csomópont környékén a legtöbb vonat köz-
lekedik.
Úgy tûnik, hogy a Ság hegy mint helyszín
vonzza a nagyrendezvényeket. 1948-ban
is sokan gyûltek össze itt az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc centenáriu-
mára rendezett megemlékezésre. Ponto-
san nem ismerjük, hogy kinek az ötletére,
de az emlékmû jellegét megváltoztatták:
az eredeti szöveget tartalmazó táblát
megfordították és helyére a SZABADSÁG szó
került. Így az ötvenes években, mint a sza-
badság jelképe, elkerülte a valószínû lebon-
tást, sôt egy idôben a három tavaszra utal-
va még két évszámot felfestettek, amit az
idô lekoptatott.
A rendszerváltás elôtt emlékezô rendezvé-
nyek nem voltak, de nagyon sokan láto-
gatták. Az 1966-tól 25 éven keresztül
szervezett Kemenesaljai Napok állandó zá-
ró rendezvényeként a kráterben tartott fú-

vószenekari hangversenyekre ezrek zarán-
dokoltak el. 1975-tôl a hegy felsô része Táj-
védelmi Körzet lett, ahol tanösvény mutat-
ja be a hegyre vonatkozó tudnivalókat. Sok
a szervezett csoport illetve természetesen
egyéni látogatók is szép számban keresik
fel a hegyet.
Berzsenyi Janosits Éva 1991-ben létrehoz-
za az Alapítvány a Sághegyért civil kezde-
ményezést. Célja: a „Szabadságért emlék-
mû állagának megóvásáról és fenntartá-
sáról való gondoskodás, tekintettel arra,
hogy az emlékmû létrehozásában illetve
megvalósításában az alapító édesapja is
részt vett.” Tíz év múlva, 2001-ben a Vas
Megyei Bíróság az alapító kérésére úgy
döntött, hogy a Sághegyi Szabadságért Em-

lékmû elnevezés helyére „Sághegyi Tria-
noni Kereszt Emlékmû” kerüljön.
Hagyományápolás céljából 2000-ben ala-
kult a Kemenesaljai Trianon Társaság,
amely évi két alkalommal (június 4. és
szeptember 23.) megemlékezéseket tart.
Az utóbbi program három napos: pénteken
fórum neves személyiségekkel, szombaton
koszorúzási ünnepség, vasárnap ökumeni-
kus istentisztelet a nagytemplomban.
A kereszt közelében a felépítése óta vég-
zett robbantások és az idô múlása kikezd-
te az alapot. Félô volt, hogy összeomlik,
ezért felmerült a lebontása is, de ezt ko-
molyan senki sem gondolhatta.
A 90-es évek végén a tájvédelmi terület
rekonstrukciója keretében az alapokat
megerôsítik, az eredeti feliratot helyreál-
lítják, a keresztet fehérre festik. A város
elektromos hálózatbôvítést hajt végre. Az
emlékmû a közvilágításra kapcsolva
2000-ben díszkivilágítást kap, azóta éjsza-
ka nagy távolságból is jól látható.

»KÁLDOS GYULA

szakály dezsô kétszáz fôs kórusa is szerepelt az avatási ünnepségen
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Mit vár az új képviselô-testülettôl?

Politikai hovatartozástól füg-
getlenül leginkább összefo-
gást, megértést várok, hogy a
város érdekében és a közösség
javára tegyenek meg minden
tôlük telhetôt a választott kép-
viselôk. Ne megélhetési poli-
tikusokként üljenek be a tes-
tületbe, hanem a tenni akarás
vezérelje ôket. Amit intézkedé-
sek terén várnék az új önkor-
mányzattól, az például a pia-
ci napok parkolási gondjainak
megoldása, akár fizetô parko-
ló bevezetésével. Ez a bevétel
és a környezetszennyezés
visszaszorítása szempontjából
is jó lehetne.

Azt kívánom, hogy olyan jel-
legû városfejlesztés folyta-
tódjon továbbra is, mint ami-
lyennek eddig is tanúi lehet-
tünk. Celldömölk nagyon lát-
ványosan épült és szépült, jó
lenne, ha ez így is maradna.
Amit várnék az új testülettôl,
az a munkahelyek számának
növelése, hiszen a város lakos-
sága nagyon megsínyli a mun-
kanélküliséget. Az egyes szá-
mú választókörzetben, ahol
lakom, elkelne egy új szelek-
tív hulladékgyûjtô, és a sági
tagiskola felújításának idejé-
re megfelelô közlekedési kö-
rülményeket biztosíthatnának.

Gyakran járok a Ság hegyre
dolgozni, így számomra az
ottani utak állapotának rend-
betétele lenne fontos. Az új ol-
dalon van normális út, de jó
lenne, ha a Sándorháza major
felôli résszel is foglalkoznának,
és készülne ott is rendes út.
Különösebb elvárásom nincs
az új önkormányzattal szem-
ben, viszont a szemétdíj mér-
tékét túlzottan magasnak ta-
lálom, nem bánnám, ha ezen
csökkentenének. Celldömölk
városképével elégedett va-
gyok, szeretném, ha tovább
folytatódna ebben az irányban
az elindult fejlôdés. 

Azt várom, hogy az új önkor-
mányzat is haladjon tovább a
megkezdett úton, és folytas-
sa eddigi városépítô tevé-
kenységet. Én elégedett vol-
tam az elôzôekben tapasz-
talt, jó irányba mutató fejlô-
déssel. Amit várnék még, az
talán a parkolási gondok eny-
hítése, és az idegenforgalom
fellendítése, például a fürdô
körüli területek kihasználásá-
val, szálloda, kemping építé-
sével. Emellett nagymama-
ként szeretném, ha lenne kéz-
mosási lehetôség a játszótere-
ken, és ha kerítéssel körbe
lennének kerítve.

»fotó: gyuricza imre»kérdez: reiner anita

Kaisinger
Sándor

Finta
Ildikó

Baranyai
Péter

Golda
Erzsébet

Megkérdeztük
» válaszoltak

AZ ÖTSZÁZEZREDIK LÁTOGATÓ
Szeptember 23-án lépte át a Vulkán fürdô ötszázezredik
vendége, Nagy Tamásné és kisfia, Bálint a fürdô
küszöbét. Ebbôl az alkalomból köszöntötte ôket Fehér
László polgármester, Söptei Józsefné alpolgármester és
Bakó István, a fürdôt üzemeltetô Városgondnokság igaz-
gatója. Nagy Tamásné és kisfia az önkormányzat minte-
gy 130 ezer forint értékû ajándékát vehette át, mely
ajándékcsomagot és egy kétszemélyes, 20-20 alkalmas
napi fürdôbelépôt tartalmazott finn szauna- és gyó-
gymedence-használattal.

Bursa Hungarica
A képviselô-testület 2010. szeptember 16-i ülésén döntött arról,
hogy 2011. évben is csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsôokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A képviselô-testület
a 2011. évben 3 millió forintot különít el költségvetésében er-
re a célra. A pályázathoz szükséges dokumentumok beszerezhe-
tôk a polgármesteri hivatalban és letölthetôk itt.
A pályázatok benyújtási határideje: 2010. október 29. A beér-
kezett pályázatokról a Közmûvelôdési-, Oktatási-, Gyámügy-,i és
Sport Bizottság legkésôbb 2010. november 23-ig köteles dönte-
ni. A pályázattal kapcsolatos ügyintézést Falusiné Magyar Csilla
egészségügyi, közmûvelôdési szakreferens (Polgármesteri Hiva-
tal I. emelet 119.) végzi hétfô, szerda és csütörtök napokon 8 és
12, valamint 13 és 16 óra között. További információk a
www.celldomolk.hu internetes oldalon találhatók.

» APRÓHIRDETÉS

Celldömölk-Alsóságon 80 m2-es, összkomfortos kertes családi ház
eladó. Tel.: 06 70/453-4447.

Celldömölk-Alsóságon 120 m2-es összkomfortos kertes családi ház eladó.
Tel.: 06 70/453-4447.

Celldömölkön zöldövezetben, kétszobás családi ház garázzsal, kerttel,
melléképületekkel, eladó. Érdeklôdni: 06 70/771-3754 telefonszámon.

Borgáta fürdôn, a strandtól kb. 300 m-re, építési ikertelkek eladók.
Érdeklôdni telefonon: +36 20/421-6460.

Celldömölkön, közvetlen környékén vagy Csöngén szántó besorolású, jó
minôségû földet vennék, legalább öt hektáros darabban, piaci áron. Telefon:
06 30/309-7078.
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Celldömölki VSE – Sárvár 2-2 (1-1)
Celldömölk, 350 nézô NB III-as labdarúgó-mér-
kôzés Bakony-csoport 7. forduló. 2010. szep-
tember 25.
Vezette: Molnár Attila (Stárics Roland,
Földszin Balázs).
Celldömölk: TÓTH J. – Szilágyi, Gyôrvári, Ka-
zári, Györkös – Csákvári (Enyingi 79. p.),
Mayer, SÜLE, Sebestyén R.– NÉMETH J. (Gaál
88. p.), Kocsis. Edzô: Csákvári Zsolt. 
Sárvár: Osvald Márkó – Szabó I., Varga J.,
Horváth L., Gosztolya – Sümeghy, Né-
meth Z. (Balassa 77. p.), Fülöp (Sinka 61.
p.), Máthé – Likaj (Fehér 65. p.), Osvald Má-
rió. Edzô: Németh József.
Góllövôk: Németh J. (32. p.), Gosztolya (ön-
gól 60. p.), illetve Horváth L. (11-esbôl 23.
p.), Sinka (69. p.).

Répcelak – Celldömölki VSE 0-4 (0-3)
Répcelak, NB III-as labdarúgó-mérkôzés Ba-
kony-csoport 8. forduló. 2010. október 03.
Vezette: Edelmayer Attila (Bede Tamás
dr., Szabó Péter).
Répcelak: Kutasi – Tamási, Koncz, Hegedüs,
Takács – Széles, Lôdör (Sipôcz 70. p.), Var-
ga T. (Hajós 80. p.), Csordás – Vágvölgyi,
Németh G. Edzô: Elekes Zoltán.
Celldömölk: Tóth J. – Szilágyi, Gyôrvári, Ka-
zári, Györkös – Csákvári (Baranyai 85. p.),
Mayer (Enyingi 46. p.), Süle, Sebestyén R.
(Velencei T. 58. p.). – Németh J., Kocsis. Az
eltiltott Csákvári Zsoltot Velencei Tibor
helyettesítette a kispadon.
Góllövôk: Mayer (12. p.), Gyôrvári (21. p.),
Németh J. (34. p.), Enyingi (85. p.).

Továbbra is jól megy a csapatnak a vasi el-
lenfelek ellen, fôleg ha a meccsre idegen-
ben kerül sor. Idôrendben haladva, a Sár-
vár elleni találkozó elôtt a két csapat szin-
te hajszálpontosan hasonlóan szerepelt a
bajnokságban eddig, mindkét együttes
hazai pályán szerepelt gyengén (egy dön-
tetlen, két vereség) és idegenben szerepelt
ponterôsen (két gyôzelem, egy vereség).
A kérdés az volt, kibújik-e valamelyik tizen-
egy az idei bôrébôl, vagy nem. Nos, nem.

A Cellnek nem sikerült megörvendeztetnie
hazai közönségét egy gyôzelemmel, míg a
Sárvár elmondhatta, hogy újra pontos lett
idegenben, nem érdemtelenül. A meccs vál-
tozatos, de sok hibával tarkított volt, és eb-
ben a hibahalmozásban partner volt a két
csapattal a játékvezetôi hármas is. Idén már
másodszor vezetett nekünk ez a hármas –
a Haladás elleni idegenbeli meccsen is ôk
dirigáltak –, az akkori (a szombathelyiek sze-
rinti) hathatós támogatásukból erre a
meccsre nem maradt semmi, a 23. percben
Tóth Jenô – szemre tetszetôs – kivetôdését
minôsítették büntetôt érônek (kapusunk el-
len már a Lipót elleni találkozón is befúj-
tak egy ehhez kísértetiesen hasonló ese-
tet). Az ítéletvégrehajtó az egykori antókos
kedvenc Horváth Lajos volt, aki annak el-
lenére, hogy belsô védôt játszik, abszolút
meghatározó játékosa a Sárvárnak. A ven-
dégelônyt a végre ismét a pályára lépô Né-
meth József ritkán látható pontosságú sza-
badrúgás góllal egalizálta, majd már a má-
sodik félidôben az ô lelkesedésének volt kö-
szönhetô a sárvári védô kikényszerített
hibája. A hajrára a fáradtnak tûnô Cell el-
len egyre több helyzetet dolgozott ki a Sár-
vár, a frissen beállt agilis Sinka egy, a vé-
delemrôl lecsorgó labdát jó tizenöt méter-
rôl helyezett az amúgy látványosan és jól
védô Tóth kapujába. A fokozódó izgalmak
közepette Csákvári Zsolt vezetôedzô is
kénytelen volt a nézôtérrôl követni az
eseményeket, talán ennek is volt köszön-
hetô, hogy a késôn jött frissítés már nem
tette meg hatását, maradt a döntetlen. Még
a Sárvár elleni meccs elôtt érkezett meg a
rossz hír Répcelakról, (emiatt egy perces
gyászszünettel is kezdôdött a mérkôzés),
miszerint 47 éves korában váratlanul el-
hunyt a répcelaki foci emblematikus alak-
ja, Csordás László. Sokszor játszott ô a celli
csapatok ellen, legutóbb már öregfiúként
a Vulkán kupán. Most már nem láthatta,
hogy a fiát is soraiban tudó Répcelak nem
tudott hathatós ellenállást kifejteni az ide-
genben ismét eredményesen teljesítô Cell-
dömölk ellen. Az örvendetesen biztos gyô-

zelem másik örömteli hozadéka, hogy
megindította góltermelését két, a nyáron
érkezett középpályás Mayer és Enyingi is.
Kulcsfontosságú lenne a késôbbiekre, hogy
az inkább védekezô jellegû középpályás so-
runk kivegye részét a támadójátékból is,
amibe nemcsak a gólpassz, hanem a saját
gól is beletartozik. A választási hétvégén a
Répcelakkal teljes keresztmetszetében ta-
lálkozott a celli labdarúgás, az U19 7-0-ra
gyôzött, ezzel megszerezték második gyô-
zelmüket, így a bajnokságban a 11. helyen
állnak. Az U17 gól nélküli döntetlent játszott
a répcelaki hasonló korosztállyal, nekik ez
volt az elsô pontszerzésük, amivel a 14. he-
lyet foglalják el a tabellán. Mindkét nagyon
erôs bajnokságban a Gyirmót, a Gyôri ETO
és az Illés Akadémia fiatalabb csapatai áll-
nak a tabella élén. 
Visszatérve a felnôttekre: nehéz három
mérkôzés következik. Eredményességük-
tôl függôen eldôl, hogy megérett-e az
együttes a tabella elsô harmadára, vagy tu-
dása inkább a középmezôny végére jogo-
sítja fel. Mire e sorok megjelennek, már túl
leszünk az október 9-érôl két nappal ko-
rábbra elôrehozott Hévíz elleni hazai mér-
kôzésen, majd egy hét múlva következik
egy vasárnapi pápai kirándulás. A követ-
kezô szokott idôpontú hazai mérkôzésre ok-
tóber 23-án, szombaton kerül sor fél há-
romkor, az NB II-be igyekvô Sopron ellen.

»DOTTO

hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. ZTE FC ZRT. II 8 7 0 1 22 7 15 21

2. PÁPA 8 6 2 0 19 7 12 20

3. HÉVÍZ FC 8 5 2 1 16 6 10 17

4. SOPRONI VASUTAS SE 8 5 1 2 21 10 11 16

5. MTE 1904 8 4 2 2 11 11 0 14

6. LIPÓT SE – PÉKSÉG 8 4 1 3 17 13 4 13

7. CELLDÖMÖLKI VSE 8 3 2 3 14 11 3 11

8. SÁRVÁR FC 8 3 2 3 14 12 2 11

9. CSORNAI SE 8 3 2 3 14 20 -6 11

10. HALADÁS 8 2 3 3 15 10 5 9

11. BALATONFÜREDI FC 8 2 2 4 7 10 -3 8

12. RÉPCELAK SE 8 2 1 5 13 20 -7 7

13. B.TOMAJ-TAPOLCA FC 8 2 1 5 10 19 -9 7

14. VÁRPALOTAI BSK 8 2 0 6 7 22 -15 6

15. BÜKI TK 8 1 3 4 4 11 -7 6

16. KÔSZEGI SK 8 1 0 7 7 22 -15 3

Október 12-én a hetedik játéknap mérkôzé-
seivel zárul a VulkánSport Egyesület szerve-
zésében kiírt II. Városi Öregfiúk kispályás baj-
nokság. A tavalyi évhez hasonlóan idén is két
csapat emelkedett ki a mezônybôl, a Gödör
SE Szergény és az Áramütöttek csapata.
Mindketten biztosan meneteltek fordulóról for-
dulóra, kettejük minden bizonnyal az arany-

érmet eldöntô mérkôzésére az utolsó napon
kerül sor. A bronzéremért három csapat vív
kiélezett küzdelmet az utolsó pillanatig, a
Merse Amigo, a DC Ördögei és a Szalai Sza-
ki. A tabellát három többre hivatott együttes
a Csüggedés FC, Benkô Fürdôszobaszalon és
a Demi-Kalap zárja, ôk már megkezdték a jö-
vô évi sikeres szereplésre a gyúrást.

Nem öregedô fiúk

Vasiak egymással szemben

Mivel a csapatok a látványos, közönség-
szórakoztató, támadó játékot helyezik
elôtérbe, nem kevés, mérkôzésenként át-
lag hét gól született eddig. Az aranyci-
pôért (csak képzeletbeli) még többen
várják a társak további segítségét: a 13
gólos Gyurák Antal a merseváti, a 12 gó-
los Dobány Gábor a szergényi, a 6-6 gó-
los Fûzfa Zoltán és Polgár László a mer-
seváti, illetve Kolonics Ferenc az
Áramütöttek csapatából.

»DOTTO
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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 (nívódíjas), 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.

»  S P O R T

Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka – NTK-
Kema-Puconci 6-1 – Celldömölk, asztalitenisz
szuperliga-mérkôzés, vezette: Szentgyörgyi,
Kovács. 
Páros: Lindner, Fazekas-Skraban, Roposa 3-2
(3, -9, -14, 4, 5). A vártnál talán nehezebb-
re sikerült a páros, de a fontos pillanatok-
ban jobban koncentrált a celli duó (1-0).
Egyéni, 1. kör: Kriston-Horvat 3-0 (7, 9, 9).
Az eredmény csalóka, Kriston keményen
megizzadt a sikerért (2-0). Lindner-Skraban
3-0 (5, 6, 4). Lindner gyôzelme sima volt,
Skraban nem tudott meglepetést okozni (3-
0). Fazekas-Roposa 1-3 (6, -7, -9, -10).
Roposa ellen nem ment Fazekasnak, a szlo-
vén játékos jobban akarta a gyôzelmet (3-
1). 2. kör: Lindner-Horvat 3-1 (5, 8, -9, 7).
Lindner magabiztosan játszott, megérde-
melten nyert (4-1). Kriston-Roposa 3-1 (-
8, 6, 8, 7). Kriston remek játékot produkált,
nagyot küzdve fektette két vállra ellenfe-
lét (5-1). Fazekas-Pelcar 3-0 (3, 7, 6).
A beugróként asztalhoz lépô Pelcar, még
edzôpartnernek is gyenge volt Fazekas szá-
mára (6-1). 

Gyôzött: Lindner 2, Kriston 2, Fazekas, a
Lindner-Fazekas páros, illetve Roposa.

NB II. Kanizsa Sörgyár – CVSE-Swietelsky-
Wewalka II. 3:15
Benák András 4, Ölbei Péter 4, Orbán
Renátó 3, Máthé Gyula 2, Benák-Ölbei,
Orbán-Máthé párosok. A legjobbjukat nél-

külözô Kanizsát a celliek
lerohanták.

NB III. CVSE-Swietelsky-
Wewalka III. – Gyôri
Vertikál SE 9:9
Fehér László 3, Tamás
László 3, Balázs Gyula 2,
Tamás-Balázs páros. 
Gyömörei az elsô mér-
kôzésen lesérült és ez
egy pontjukba került a
hazaiaknak.

NB III. CVSE-Swietelsky-
Wewalka III. – Sz.Vízéptek
AK 13:5

Teket Attila 4, Lukács Balázs 3, Csupor Má-
té 2, Talián Csaba 2, Teket-Lukács, Csupor-
Talián párosok illetve Fekete Béla 2, ifj.
Koltay János 2, Szatmári Miklós 1. 
A celliek a megyei rangadón a tartalékos
Vízéptek ellen magabiztosan gyôztek.

»CSUKA LÁSZLÓ

Sárvárfürdô-Kinizsi – Celldömölki VSE-
Swietelsky 29-25 (14-14). – Sárvár, 100
nézô, NB II-es nôi kézilabda-mérkôzés,
vezette: Horváth, Jancsó.
Celldömölk: Balogh – FARKAS B. 4, Né-
meth 3, GÔCZE 10, Szomorkovits A. 3,
Szomorkovits L. 2, Farkas A. 2. Csere:
Fûzfa, Horváth, Berecz 1. 

Igazi megyei rangadót játszott egy-
mással a két csapat. Kemény véde-
kezés jellemezte a játékot az elején,
és ennek köszönhetôen fej-fej mel-
lett haladtak a felek. A cellieknél a
támadójáték kissé pontatlanná vált,
és a hazaiak ezt kíméletlenül kihasz-
nálták, sikerült ötgólos elônyre is
szert tenniük. Az elsô játékrész végé-
re egyenlített a Celldömölk, és a má-
sodik játékrészben a vezetést is át-
vette. A végére ismét fölénybe került
a Sárvár, és jobb helyzetkihasználá-
sának köszönhetôen megnyerte a
megyei rangadót. Ifi: 32-25 (16-16).
Lapzártánk után: CVSE – Swietelsky – Bá-
bolna SE 28-20 (15-8), NB II-es nôi
mérkôzés.

»CSUKA L.

Vereség a megyei rangadón

Sikeres rajt a szuperligában

A fiúknak
sem sikerült
SZESE Gyôr – Celldömöki VSE 36-24 (17-11). –
Gyôr, 100 nézô, NB II-es férfi kézilabda-mér-
kôzés, vezette: Horváth. Lipót. 
Celldömölk: MÉSZÁRICS – Németh L. 2,
BAKONYI 6, Rozmán 3, Lendvai 5, Skoda
1, BERGHOFFER 7. Csere: Orbán, Dénes
(kapusok), Ludvig, Németh Z., Ahme-
tovics. Edzô: Kósa Ottó.
A celliek kezdték jobban a mérkôzést, és
az elsô negyedórában partiban voltak a
hazaiakkal, ám a folytatásban kezdett
helyreállni a papírforma, és a gyôriek
egyre nagyobb elônyre tettek szert.
A második félidôben is küzdött becsület-
tel Kósa Ottó csapata, ám a jobb kondiban
lévô hazaiak így is magabiztos gyôzelmet
arattak. Ifi: 36-26 (14-15).

»CSUKA
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1953-ban, az akkor még Gábor Áron nevét viselô gimnázium
IV. A osztályának tanulói sikeres érettségivel a kezükben ki-
léptek a nagy betûs életbe. 57 év után ismét visszatértek egy-
kori iskolájuk épületébe, ahol jelenleg a Szent Benedek Ka-
tolikus Általános Iskola áll, hogy felidézzék az együtt töltött
éveket, diákcsínyeket. A hajdani diákok 39 fôvel hagyták el
a gimnázium falait, azóta az idô elszaladt, de egyharmaduk
ismét átélhette a viszontlátás örömteli pillanatait. A gimná-
zium jelenlegi igazgatója, Dózsáné Balogh Viola és a katoli-
kus általános iskola igazgatója, Czupor Attila is köszöntötte az
öregdiákokat, akik elhunyt tanáraikról, osztálytársaikról sem
feledkeztek meg e jeles eseményen.

»VAJDA ZSUZSA

ÉVADNYITÓ,  KÖSZÖNET,  FESZTIVÁLEREDMÉNY
Évadnyitó ülést tartott a Soltis La-
jos Színház társulata augusztus
30-án. A rendezvényen a társu-
lat elôadással köszönte meg a tá-
mogatók, a segítôk munkáját.
Nagy Gábor társulatvezetô el-
mondta:  június óta a Soltis Szín-
ház 16 elôadást (kilenc szabadté-
ri és hét kôszínházi; négy mese és
tizenkét felnôtt) tartott a nyár fo-
lyamán 2400 nézô elôtt. Szintén
a nyáron elkezdôdtek a novem-
berben bemutatásra kerülô
Fehérlófia színrevitelének munká-
latai. Az új évadra néhány tech-
nikai fejlesztést is sikerült meg-
valósítani. „Az elôtérben festés
történt, elkészült a Soltis-fa, új vi-
lágításunk van. A nézôtér is átala-
kult lépcsôzetes megoldással,
most már minden ülôhelyrôl egy-
formán látható a színpad. Világí-
tás-állványok, hidak készültek,
a lámpaparkunk is megújult. Lett
elôfüggönyünk, így nem szüksé-
ges nyitott színpadképpel kezde-

nünk elôadásainkat. A mindezek-
ben segítséget nyújtókon kívül
azok támogatását is szeretnénk
megköszönni, akik vidéki elôadá-
sainkhoz nyújtottak segítséget.
Köszönettel tartozom munkatár-
saimnak is, akik a színház tragi-
kus anyagi helyzetére való tekin-
tettel tagi kölcsönt nyújtanak,
így nem gyarapszik tovább a
hiányunk” – taglalta Nagy Gábor,
aki a most induló évad terveirôl
is beszélt. „Szakmailag az elôzô
évadban hozott szintet várjuk. Eb-
ben az évben gyakorlatilag min-
den magyarországi fesztivált
megnyertünk, vagy legalábbis
aranyminôsítést értek el produk-
cióink. Nyáron már sajnos módo-
sítani kellett tervünket pénzhiány
miatt. A Fehérlófiát mindenkép-
pen bemutatásjuk november 6-
án. A felújított Csalóka Péter az
évad egyik meseelôadása lesz,
ezen kívül B. Péter Pál rendezé-
sében A kerekerdô négyszögesí-

tése címû darabot láthatják az ér-
deklôdôk. A tervek szerint jövô
márciusban kezdjük el Coelho: Az
alkimista címû mûvének színre-
vitelét, jövô nyárra pedig a Tigris
és hiéna címû Petôfi drámát sze-
retnénk színpadra állítani.
A színiiskolánkat továbbra is
mûködtetni kívánjuk. Ebben a
tanévben lesznek harmadévesek
a gyermek és színi stúdiósok is,
így mindkettôbôl indítunk elsô
osztályt.”
Alig kezdôdött meg az új évad, a
színház társulata máris újabb
nagyszerû eredménnyel rukkolt
elô. Szeptember végén Budapes-
ten a 2009/2010-es szezon ma-
gyar nyelven játszó amatôr szín-
házainak elôadásai közül a Soltis
Lajos Színház Deák Varga Rita
rendezte Álomevôk címû moz-
gásszínházi produkciója nyerte el
a legjobb elôadásnak járó Paál
István diplomát.

»REINER ANITA

AZ EMLÉKEKET NEM 
KOPTATTA EL AZ IDÔ

A Berzsenyi Dániel Gimnázium 1960-ban végzett öregdiákjai
szeptember 4-én gyûltek össze ötvenéves érettségi
találkozójuk megünneplésére egykori alma materükben.
Az egykor 23 fôvel érettségizett osztály tagjai közül
négyen távoztak az élôk sorából, az öt évtizedes találkozóra
13-an jöttek el közös emlékezésre, együttlétre. A viszontlátás
öröme után a hetvenhez közeledô „ifjak” újra végigjárták
egykori iskolájukat, majd a valamikori elsô osztálytermük
padjaiban foglaltak helyet. Az elhunyt tanárokra és
osztálytársakra néma fôhajtással és gyertyagyújtással
emlékeztek a jelenlevôk, aztán a távol maradottak
üdvözleteinek tolmácsolása után kezdetét vette a jó
hangulatú emlékidézés, anekdotázás, mely az öt év múlva
esedékes viszontlátás reményében ért véget.

»RA

Megnyílt a Tulipán
játszótér

2010. szeptember 26-án avatták
a Baross úti játszóteret, mely
Söptei Józsefné alpolgármester
és az evangélikus egyház felaján-
lásából jöhetett létre. Az egyház
a területet, Söptei Józsefné pedig
a játékokat, pihenô padokat, a
díszkôburkolatot ajánlotta fel köz-
célokra. Rác Dénes megáldotta a
játszóteret. A megjelentek tulipánt
ültethettek, hogy tavaszra virágos-
sá váljon a terület. Nevét is innen
kapta: Tulipán játszótér.

»LA

Ötven éve 
érettségiztek
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F E L H Í V Á S
A Kemenesvíz Vízíközmû Kft. felhívja Celldömölk lakossága figyelmét,
hogy Celldömölk Város Önkormányzata Képviselôtestületének
189/2010. (VII.8) sz. képviselôtestületi határozata alapján 2010. au-
gusztus 1-jétôl a település folyékony hulladék szállítását Celldömölk
város közigazgatási területén (Celldömölk, Celldömölk-Alsóság, Izsák-
fa) a Kemenesvíz Kft. a Sárvár-Pannonvíz Kft-vel közösen végzi.
Az Önkormányzati rendeletben meghatározott díjnak megfelelôen
a folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás díja 2.000
Ft + 25% Áfa/m3, így a szennyvíz szippantásért fizetendô díj össze-
sen (bruttó) 2.500  Ft/m3.
Közszolgáltatóként a tevékenység ellátása az alábbi módon történik:
telefonon, vagy faxon történô megrendelés esetén 3 munkanapon
belül a kért szolgáltatás elvégzésre kerül. Rendkívüli helyzet eseté-
ben (pl. havária) a lehetô legrövidebb idôn belül (hétvégén is) a hely-
színre érkezik a szolgáltató gépjármû. A hívószám: mobil: 30/3376-
191, vezetékes telefon: 95/521-001, fax esetében 95/320-249;
95/521-093. A szolgáltatás megrendelése levélben is történhet; a
megrendeléseket ez esetben 9600 Sárvár, Ungvár u. 20. valamint a
9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20. címre kell megküldeni. To-
vábbá e-mail formájában a sarvar_pannon@indamail.hu vagy a
kemenesviz@cellkabel.hu címre kérjük megküldeni. 
Az ügyfélszolgálati iroda 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20. szám
alatt üzemel: hétfôtôl péntekig 9.00–16.00 óráig.
9600 Sárvár Ungvár u. 20. ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási ide-
je: hétfôtôl péntekig: 9.00–14.00 óráig.
A szolgáltatás elvégzése elôtt minden esetben idôpont-egyeztetés
történik. 
A megadott vezetékes és mobil telefonszámok 24 órás (éjjel-nap-
pal) és a hét minden napján (szombaton és vasárnap is) a diszpé-
cser szolgálaton mûködnek.

»KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMÛ KFT., CELLDÖMÖLK

A BAKÓ TREX KFT.
Celldömölki varrodájába 

gyakorlattal rendelkezô szakmai 

irányítót, varrónôket, illetve 

varrásra betanítható hölgyeket keres.

Helyiek elônyben!

Tel.: 95/421-791
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FÜRDÔZÉS FÉLÁRON!

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ
Celldömölk, Sport u. 8. • 95/525-070 • www.vulkanfurdo.hu

Október 9-én, szombaton, a magyar fürdôkultúra 
napján napi belépôjegyek féláron:
Felnôtt jegy 1.500 Ft helyett 750 Ft

Gyerek jegy 700 Ft helyett 350 Ft

Nyugdíjas jegy 950 Ft helyett 475 Ft

Egész nap vetítések a magyar fürdôkultúráról és az ország fürdôirôl.

Továbbra is helyben kiírathatja 
fürdôgyógyászati kezeléseit, 
beutaló és sorban állás nélkül.

Step aerobic, fitt ball és azt követô
fürdôzés csak 800 forintért.

E-mail: nagy.antal@cellkabel.hu
Celldömölk, Mikes K. u. 14.

Az Új Kemenesaljában és a TV-Cellben 
hirdetni, reklámozni szeretne?

NAGY ANTALT KERESSE!
Telefon: 06 70/338-9880

MACI CUKIMACI CUKI
Celldömölk, Szomraky u.  2. • Tel.: 06 30/237-6097

MACI CUKI
Gesztenyepüré:
200 Ft tálkával együtt

Somlói galuska:
200 Ft tálkával együtt

Szelet sütemények: 
90 Ft-tól 150 Ft-ig.

Torta saját igényszerint megrendelhetô

Nyitva  tartás: hétfô: szünnap
keddtôl vasárnapig: 8.00–18.00 óráig.

Közjegyzôi iroda jogász végzettségû fiatal,
agilis munkatársat keres

Celldömölkrôl vagy vonzáskörzetébôl.

A munkakör precizitást és magasfokú informati-
kai felhasználói ismereteket igényel. Irodai ügy-
viteli gyakorlat elônyt jelent.

A fényképpel ellátott pályázat tartalmazza: végzett-
ségeket, informatikai ismereteket, gyakorlatot,
referenciákat, munkabér igényt, nyelvismeretet.

Pályázat beadási határideje: 2010. október 18.

A pályázatok kizárólag elektronikus formában, 
az allas@devainotar.hu e-mail címre küldhetôk.

SZESZFÔZDE
VÖNÖCKÖN

Szeszfôzdénk felújított,
418 literes és 220 literes fôzôüsttel 

folyamatosan üzemel VÖNÖCKÖN.

Jó minôségû gyümölcscefrébôl,
illatos és zamatos pálinka elôállításával

– rövid fôzési határidôvel – 
várjuk minden kedves 

régi és új megrendelônket!

Érdeklôdni: napközben a 06/20/337-1864, 
esti órákban a 95/485-001 telefonszámon lehet.
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