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

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Fa-Gyula

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

SZIVATTYÚT,
LOCSOLÁSTECHNIKÁT

FA-GYULÁTÓL!
Búvárszivattyúk, kerti szivattyúk,
mélykúti szivattyúk,
szennyvíz szivattyúk, házi vízmûvek.

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

Locsolócsövek, csatlakozók, szórófejek.

ÚJDONSÁG!

Bitumenes hullámlemez,
bitumenzsindely

Kaparós sorsjegy is kapható!
Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt,
kávé- és forró csoki különlegességek!
Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

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

Tucatnyi típus raktáron!

több színben és típusban kapható.

Gipszkarton lapok
profilok, csavarok,
kiegészítõ, hõszigetelõ anyagok.
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Új helyen a fogászati rendelõk
2017. június 28-i ülésén döntött úgy
Celldömölk Város Képviselõ-testülete,
hogy végleges helyet ad a fogorvosi
rendelõknek valamint a Védõnõi Szolgálatnak a Bartók Béla u. 1. sz. alatt, a
Munkaügyi Központ korábbi épületében. A fogorvosi rendelõket a volt Rendelõintézet épületébõl át kellett helyezni, mert oda a Járási Hivatal költözik a felújítás után, a Védõnõi Szolgálat
pedig az egyre romló körülmények közül kerül át egy méltó, kellemes
környezetbe.
Július közepétõl a fogorvosok betegeiket már az új helyen fogadhatják,
amely sokkal tágasabb, kényelmesebb,
korszerûbb, mint a korábbi volt. Az
épületet akadálymentesítették oly
módon, hogy csõliftet építettek ki

négymillió forint értékben, ezáltal a
mozgáskorlátozottak számára is megközelíthetõvé vált az egész épület. Az
átköltözés alkalmából egységesítették
a rendelési idõket is, eszerint a különbözõ körzetek a következõ idõben
fogadják betegeiket (elõzetes bejelentkezés alapján):
Az I. sz. fogászati körzet (dr. Elekes
Ádám Pál) rendelési ideje: hétfõ
7:00–13:00, Kedd 12:00–18:00, szerda
7:00–13:00 (iskolafogászat), csütörtök
12:00–18:00, péntek: 7:00–13:00.
II. sz. fogászati körzet (dr. Németh
Klára) rendelési ideje: hétfõ 12:00–
18:00, kedd 7:00–13:00, szerda 12:00–
18:00, csütörtök 7:00–13:00, péntek
7:00–13:00 (iskolafogászat).
III. sz. fogászati körzet (dr. Bérdi Zsolt)
rendelési ideje: hétfõ 12:00–18:00,

A tiszta városközpontért
A városközpontban a sok hulladéktároló ellenére nagyon sok a mindenfelé
eldobált, elhagyott szemét. Elsõsorban
cigarettacsikkeket, alkoholos, üdítõs dobozokat, flakonokat szórnak el az
emberek. Ennek többen, különbözõ fórumokon hangot is adtak a városlakók
közül. A felvetésekre igyekezett a
képviselõ-testület reagálni: többször
adott ki figyelmeztetést, felhívást, hogy
a szemetelésnek elejét vegyék, de nem
vezetett eredményre, ezért szükségessé vált jogi környezet magalkotása. Mit
tartalmaz az új rendelet? – kérdeztük
Farkas Gábort, a város jegyzõjét.
– A képviselõ-testület célja az volt,
hogy a szemetelést csökkentse, illetve
megszüntesse, ezért úgy döntött, hogy
további csikk- és hulladékgyûjtõk kerülnek kihelyezésre a városközpontban.
A felújított közterek tisztán tartása fontos a városnak, ennek érdekében a
Városgondnokság mindent megtett és
megtesz, de ilyen gyakorisággal ekkora mennyiségû szemetet nem tud
elszállítani. Abban kérte az önkormányzat közremûködését, hogy a
rendõrség, a közterület-felügyelet a
köztisztasági szabályzat betartásában
mûködjön jobban közre, és a köztisztasági szabálysértés értelmében, aki közterületen, vagy közforgalom céljait
szolgáló épületben, vagy közforgalmú
eszközön szemetel, ezeket beszennyezi, az szabálysértést követ el. Így a
csikk, illetve bármilyen szemét eldobása közterületen szabálysértésnek mi-

nõsül. Ennek a szabálysértési eljárásnak úgy tudunk érvényt szerezni, hogy
helyszíni bírságot szab ki a közterületfelügyelet vagy a rendõrség, vagy pedig valaki szabálysértési feljelentést
tesz. Ez utóbbi alapján a járási hivatal
jár el, és szabálysértési bírságként
5000-tõl 150 ezer forintig terjedõ bírság is kiszabható. A helyszíni bírság
5000-tõl 50 ezer forintig terjed.
»A szeszes ital közterületen történõ fogyasztását is szabályozta a testület…
– Július 15-én lépett hatályba a rendelet, miszerint a közterületek nagy részén megtiltja az alkoholfogyasztást.
Szintén a szabálysértési rendeletben
foglaltak szerint, aki szeszes ital árusítására vagy közterületen történõ fogyasztására vonatkozó önkormányzati
rendeletben meghatározott rendeletet
megszegi, szintén szabálysértést követ
el. Hasonlóan az elõbb elmondottakhoz, itt is a közterület-felügyelet vagy
a rendõrség helyszíni bírságot szabhat
ki, vagy feljelentés alapján a Celldömölki Járási Hivatal szabálysértési bírsággal büntetheti ugyanezekkel a tételekkel. Szeszes italt tehát nem lehet fogyasztani Celldömölk közigazgatási
belterületén, közterületeken. Kivételt
képeznek ez alól a szervezett rendezvények, függetlenül attól, hogy ezt önkormányzat, civil szervezet, vagy akár
gazdasági társaság szervezi; egy közterület-foglalási engedély birtokában az
adott rendezvényre az adott helyen ez
a rendelet nem vonatkozik. A másik
egy idõbeli hatály, amikor december

kedd 7:00–13:00 (iskolafogászat), szerda 12:00–18:00, csütörtök: 7:00–13:00,
péntek: 7:00–13:00.
Bejelentkezés egyelõre személyesen
lehetséges, a Bartók Béla u. 1. sz. alatt.
Az épületben még folynak a munkálatok, hiszen a Védõnõi Szolgálat is itt
kap végleges helyet, a döntést követõen az idõ rövidsége és a nyári szabadságolások miatt azonban ez utóbbi
munkálatai várhatóan õszre fejezõdnek
be.
»LA
31-én este 8 órától január 1-jén reggel
6 óráig a szilveszter miatt, illetve a
vendéglátóhelyek közterület-foglalási
engedély birtokában ún. kerthelyiségében jogosultak lehetnek kitelepülni, ott
is lehet alkoholt fogyasztani.
»Nemcsak magánszemélyekre, de közületekre vonatkozóan is alkotott/módosított rendeletet a testület…
– Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény lehetõséget ad arra, hogy
az önkormányzat meghatározza a közösségi együttélés megfelelõ szabályait
és az ezt megszegõk szemben alkalmazható szankciókat. 2015-ben a képviselõ-testület már hozott egy ilyen rendeletet, ez most kiegészült azzal, hogy
a köztisztasággal összefüggõen a közösségi együttélés alapvetõ szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki kereskedelmi tevékenység végzése során
a kereskedelmi tevékenység végzésének helyszíne elõtti közterületet, járdát
a nyitva tartási idõ alatt nem tartja tisztán, szórakozóhely, vendéglátóhely, továbbá fogyasztásra kész élelmiszert is
árusító üzlethelyiség és más elárusító
hely elõtt nem helyez el szemétgyûjtõ
tartályt, és annak tisztán tartásáról, ürítésérõl nem gondoskodik. Ennek megszegõivel szemben a jegyzõ jár el, közigazgatási bírság szabható ki, ennek
felsõ határa elérheti akár a félmillió forintot is.
A cél az, hogy egy üzlet, vendéglátóegység elõtt mindenki tartson rendet
maga elõtt. Úgy gondolom, az üzletek
legtöbbjének ez nem okoz gondot, sõt
alapvetõ érdeke is ez a vállalkozónak
vagy gazdasági társaságnak.
»LA
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Városházát avattak Neudauban
2017. július 2-án tartották Neudau felújított polgármesteri hivatalának ünnepélyes átadóját, melyen részt vett Fehér
László, Celldömölk polgármestere is.
A tõlünk kb. 100 km-re fekvõ településhez lassan már 30 éves jó kapcsolat
fûzi városunkat. Dr. Wolfgang Dolesch
polgármester külön köszöntötte Fehér
Lászlót, és örömét fejezte ki, hogy e
jeles napon õ is részt vesz, jelenlétével
is emelve az ünnepség színvonalát.
Megnyitó beszédében a neudaui polgármester összefoglalta a városháza
történetét, 1886-tól napjainkig. A kez-

detben iskolaként funkcionáló épület
1973 óta mûködik városházaként. Az
500 ezer eurónyi támogatásnak köszönhetõen az épületen teljes felújítást
végre lehetett hajtani. Az épület külsõleg az eredetivel megegyezõ kinézetét kapta vissza, míg az épület belsejében ügyfélbarát, modern irodák, tárgyaló helyiségek és házasságkötõ terem lett kialakítva illetve felújítva. Fehér László polgármester beszédében
kiemelte: egy ilyen jellegû projekt nem
jöhetett volna létre a település vezetõinek kitartó munkája és a hivatalban
dolgozók lelkes hozzáállása nélkül, hi-

szen az átépítés alatt szûkös körülmények között, de ugyanolyan hivatástudattal szolgálták ki az ügyfeleket. Az
avató beszédeket a helyi fúvószenekar
és az általános iskolások mûsora színe»LA
sítette.

Óriástorta és Hevesi-koncert
Tizenkettedik születésnapot ünnepelhetünk együtt a Vulkán Gyógy- és
Élményfürdõben. Augusztus 19-én Hevesi Tamás lép fel a strandon.
Idén is színes programokkal és kedvezményekkel várja a szülinapon a fürdõlátogatókat a Vulkán fürdõ és az önkormányzat, augusztus 19-én 10 órától
programok sora szórakoztatja a kicsiket
és nagyokat. Tíz órától egész estig vízi
csocsó, csúszda és ugrálóvár, közben,
11-tõl délután kettõig játszóház, két
órától négyig arcfestés és csillámfestés
mulattatja a gyerekeket, kettõtõl ötig a
tûzoltókkal játszhatnak érdekes játékokat.A fellépõk is sokszínû produkciókkal készülnek: délután egy órától a
Kenyeri Rábamenti Citerazenekar, fél
kettõtõl a Kemenesalja Néptánccsoport
mutatkozik be. Fél háromkor a nap
sztárvendége, Hevesi Tamás koncertezik. Fél négytõl a csepregi mazsorettek

adnak mûsort. A tánc egy egészen más
mûfaja kerül színpadra ezután, Jackostílusban Kriston Dániel magyar bajnok
asztaliteniszezõ lép fel Michael Jackson-imitációval.
Az ünnepi köszöntõk után hagyományos módon négy különbözõ ízû óriás-

tortával kínálják a vendégeket, köszöntve az ünneplõ fürdõt.
Napközben a BP Sound zenél. A napi
belépõjegy egységesen 800 forint, ami
fürdõzésre és a programokon való
részvételre is feljogosítja a látogatókat.
»ÚK

Ötven éve szolgál dr. Koltay Jenõ
Július 2-án aranymisével ünnepelte
pappá szentelésének 50. évfordulóját
dr. Koltay Jenõ alsósági esperes, plébános.

Dr. Koltay Jenõt 1967-ben szentelték
pappá, káplánként tevékenykedett Pákán és Szepetneken. 1970–1975 között
püspöki szertartó, könyvtáros, levéltáros volt, és máig emlegetik rendszerezõ és rendszeretõ munkája eredményeit. 1982-ben került Alsóságra, azóta végzi hivatásához kapcsolódó teendõit.
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Az aranymisén részt vettek tisztelõi,
paptársai, közeli, távoli rokonok és
ismerõsök. Jelen voltak a város vezetõi
is: Fehér László polgármester, Söptei
Józsefné alpolgármester, Farkas Gábor
jegyzõ és dr. Kovács Zoltán részönkormányzati vezetõ köszöntötte az
aranymisés lelki vezetõt. A város polgármestere megköszönte több évtizedes áldozatos tevékenységét, kiemelte
Kresznerics Ferenc életmûvének gondozását, az ezért a munkáért megérdemelt városi kitüntetést, a Kresznerics-díjat, amelyet annak alapítását

követõen az elsõk között kapott meg.
Hívei új miseruhával örvendeztették
meg az ünnepeltet. Jenõ atya az aranymisét követõen szeretetvendégségre
invitálta a jelenlevõket.
»LA
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Portschy Tamás lett a város fõépítésze
Június 28-i soros ülésén döntött úgy
Celldömölk Város Képviselõ-testülete,
hogy fõépítészt nevez ki. Fehér László
polgármester javaslatára ezt a tisztséget Portschy Tamás tölti be, 2019.
december 31-ig. Elképzeléseirõl, feladatairól, a készülõ arculati kézikönyvrõl vele beszélgettünk.
– Az, hogy a város felkért fõépítésznek,
ennek most egy aktuális körülmény
adott alkalmat, nevezetesen, az a bizonyos településképi arculati kézikönyv,
ami fõépítész szerkesztésében illetve
koordinációjában készül. A fõépítészek
feladata, hogy a településen, városban
zajló építkezések felett õrködjenek,
hogy a harmonikus utcakép, a település karaktere megfelelõen alakuljon.
Az építkezések egy része a legújabb
építési szabályok szerint nem kerülhet
engedélyezésre, itt van szerepe és
felelõssége a fõépítésznek, mert az
emberek úgy gondolják, bármit építhetnek. Pedig ez nem így van, mert a
jogszabályokat továbbra is be kell tartani, függetlenül attól, hogy nincs építési engedélyezés. Az esztétikai feltételeknek is meg kell felelni, ezért alkalmaznak az önkormányzatok természetbeni kontrollt – ez a fõépítész –, aki
felülvizsgálja a terveket, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy ez nem
illeszkedik kellõképpen az adott környezetbe, akkor irányítja a tervezõt,
hogy egy kicsit változtasson rajta.
Tehát nem a fõépítész tervez, õ csak
kontrollál, és megpróbálja megfelelõ
irányba befolyásolni a tervezést. Ez

azért történik, mert egy épületnek van
külsõ és belsõ megjelenése. A belsõ
megjelenés a lakójának, tulajdonosának érdekeit követi, a külsõ megjelenés pedig valamennyiünk számára
látható, jelentõsen befolyásolhatja az
utcaképet, ezért kell az, hogy a közösség érdekében egy szakember felügyelet alatt tartsa ezeket a tervezési
folyamatokat, így pl. a színhasználatban, a formavilágban, az épület tömegalakításában, esetleg bizonyos
részletek képzésében is tesz javaslatot.
Mások az eszközei, mint egy hatóságnak, inkább konzultációk révén éri el
azt, hogy a tervezõt illetve az építtetõt
belátásra bírja, hogy olyan épület
épüljön, ami az utcaképet is kellõképpen tiszteletben tartja.
»Hogyan jön létre az arculati kézikönyv? Milyen kötelezõ tartalmi elemei
vannak?
– A fentiek írott és fotókon, ábrákon
bemutatott része. Mondhatni, hogy ez
egyben segédlet a fõépítész, de a
tervezõk számára is, de fõként az
építtetõk számára. Ebben a településképi arculati kézikönyvben olyan javas-

latokat teszünk, elsõsorban helyi értékekre hívjuk fel a figyelmet, amelyeket
szeretnénk, ha a következõ építkezéseken õk nyomon követnének. Úgy
gondolom, hogy nem külföldrõl kell
hoznunk jó példákat, hanem itt, helyben. Az arculati kézikönyv pontosan azt
szolgálja, hogy helyben felkutassuk a
még meglévõ értékeket, amelyek
elsõsorban Celldömölkre, vagy a tájegységre jellemzõek, és ezeket ajánljuk. Illetve felhívjuk a figyelmet azokra
a helyenként kialakuló negatív formációkra, amelyeket nem szívesen látnánk a jövõben.
»A tervek szerint az arculati kézikönyv
elsõ változata mikorra fog elkészülni?
– Nagy valószínûséggel év végéig el
kell készülnie, ez elég rövid határidõ.
Annál is inkább, mert széles körû társadalmi bevonással készül: ezúton is
fordulok a város lakosságához, hogy
tegyék meg javaslataikat az önkormányzat felé, illetve hamarosan nekem is lesz fogadóórám, amirõl tájékoztatást adunk, lakossági fórumot is
kezdeményezünk, akkor is elmondhatják a lakók a véleményüket, hogy mi
az, amit a celldömölkiek fontosnak tartanak, hogy a városban megmaradjon,
melyek azok a fontos épületek, amelyekhez hasonlót szívesen látnának.
Hangsúlyozom, itt nem feltétlenül csak
régi épületekrõl van szó, vagy ezek
másolásáról, de az, hogy egyes elemeket, mint pl. egy szép kapuforma vagy
párkánykialakítás, értéknek tartanak,
ennek adjanak hangot.
»LOSONCZ ANDREA

Ismét a Népjólét Szolgálat látja el a celldömölki kórházat
Július 25-én délután hivatalos szerzõdéskötésre gyûltek össze a Városházán
a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház és a celldömölki Népjóléti Szolgálat
képviselõi.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a tavalyi évben a celldömölki
kórház étkeztetését ellátó Népjóléti
Szolgálat a kórház nagy összegû elmaradása miatt szerzõdést bontott az intézménnyel. A kórház étkeztetését a
késõbbiekben a szombathelyi Markusovszky étkeztetését is ellátó Eurest
Kft. oldotta meg. 2017. január 1-vel
azonban a Kemenesaljai Egyesített Kórház hivatalosan a Markusovszky kórház
részévé vált, mely integrációt követõen folyamatosan tárgyalások zajlot-

tak a város vezetése és a kórház
vezetõsége között a hatékony, mindenki érdekét szolgáló együttmûködés
érdekében. Errõl számolt be Fehér
László polgármester is a szerzõdésmódosítást megelõzõen. Dr. Nagy
Lajos, a Markusovszky kórház fõigazgatója megjegyezte, a kórházak életében fontos elem az étkeztetés, így
bízik abban, hogy az új szerzõdés megkötésével mindkét fél számára kedvezõ megoldás született, hiszen nem
csak a celldömölki kórház és Intaháza
számára elõnyösebb, ha a kisebb adagot elõállító Népjóléti Szolgálat fõzõkonyhája oldja meg ezentúl az étkeztetését, de a Népjóléti Szolgálat számára is kedvezõ, ha fõzhet a helyi
kórházra. A fõigazgató megjegyezte to-

vábbá azt is, elégedett a stratégiai
kapcsolattal, mely a kórház, az önkormányzat és a Népjóléti Szolgálat között
épül. Sulyok Krisztina, a Népjóléti
Szolgálat intézményvezetõje megköszönte a kórház vezetésének a bizalmat és a rugalmas hozzáállást, majd a
szerzõdések aláírásával hivatalossá tették az új szolgáltatási egyezményt.
»NÉMETH NÓRA
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1Úton – Mariazelltõl – Csíksomlyóig…
Augusztus 26-án nemzetközi zarándoknap lesz, amikor több ezer, vagy ennél
is több zarándok részvételére számítanak a szervezõk. Dr. Szabó Tamás, az
egyesület elnöke nyitotta meg a sajtótájékoztatót Celldömölkön, amelynek
kettõs célja volt. Bemutatkozott az
egyházmegye új püspöke, Dr. Székely
János, aki egyúttal bemutatta Németh
Zoltán plébánost, aki 2017. augusztus
10-tõl szolgál Celldömölkön. A másik
napirend a zarándoklat, az egyházi
turizmus jelentõségérõl szólt.
A megyéspüspök személyes élménnyel
kezdte sajtótájékoztatóját, felidézte
élete elsõ zarándoklatát, Lengyelországban, amely meghatározó élmény
volt az akkor 17 éves fiatalember számára. Czêstochowába érve tapasztalta
meg a lengyel nép egységét, a hit
megélését, amely nyilvánvalóvá tette
számára, hogy ez a hely voltaképpen
Lengyelország szíve. A magyarság lelki
szíve Csíksomlyón van, a zarándokutak
e szív éltetõ ütõerei. A zarándok az elsõ
néhány napon tiszta levegõvel tölti

meg tüdejét, a következõ napokban
megtölti a szívét kegyelemmel. Az
egész emberi élet egy nagy zarándoklat, megértjük, hogy miért is vagyunk,
mire születtünk. A Mária út jelképe egy
olyan M betû, amelyet mára rengetegen ismernek, és egy hídra emlékeztet,
amely összeköti az embert, a tájat, de
akár országokat, népeket is. Újra összeköti a Kárpát-medence népeit is, a
Mária út egyre több embert, zarándokot mozgat meg, évente nagyjából 20
ezer ember kél útra, s a számuk egyre
növekszik. Dr. Szabó Tamás kitért arra a
fontos tényre, hogy a vallási turizmus
mára olyan méreteket öltött, hogy a világ idegenforgalmának majdnem egyharmadát adja. Ez óriási szám, amelynek nagy a jelentõsége a hit megélésében, a világ és önmagunk megismerésében, s el nem hanyagolható szempont, hogy nagy gazdasági jelentõsége
is van. Fehér László polgármester felidézte az ezredforduló idejét, amikor
megszületett a jogszabály az egyházi
javakkal kapcsolatos kártalanításokról.
Évekig tartó tárgyalásokat követõen lét-

rejött 2006-ra a megállapodás Pannonhalmával. A bencések kapták az
épületet, és Celldömölk a kártalanítást,
amelybõl a város új Városházát épített.
Az idõ igazolja azt, hogy egy évtizeddel
ezelõtt jó megállapodás született, mert
a hajdani Klastrom épülete egyre több
zarándokot tud fogadni, s ha teljesen
befejezõdik az épület felújítása, nyilván
tovább emelkedhet a számuk. A város
idegenforgalma évrõl évre fejlõdik, ennek fontos része az egyházi turizmus, s
a közös törekvéseknek köszönhetõen
ötszörözõdött meg a városban töltött
vendégéjszakák száma az elmúlt években. A polgármester jó szolgálatot, jó
egészséget kívánt Celldömölk új plébánosának.
»GYI

A Vulkán fürdõn a szombathelyi gyerekek
Idén nyáron péntekenként különösen
benépesül a Vulkán fürdõ: nagylétszámú gyerekcsoport érkezik, piros pólós
felnõttek kíséretében. Megtudtuk,
hogy vezetõjük Tuczainé Régvári Marietta, a Szombathelyi Egyházmegyei
Karitász igazgatója, aki lapunknak a
következõket nyilatkozta:
– Tíz éve táboroztatunk halmozottan
hátrányos helyzetû és nehéz sorsú
gyerekeket. Az a filozófiánk, hogy befogadjuk mindazokat a gyerekeket,
akiknek nincs megoldva a nyári elhelyezése, és inkább hozzánk jöjjenek,
mint az utcán csellengjenek. Az a tapasztalatunk ugyanis, hogy a szülõi felügyelet hiánya nagy szerepet játszik a
drogozásban, hiszen azok a gyerekek,
akikre nem jut kellõ figyelem, ún. pótcselekvésekkel, adott esetben drogokhoz folyamodva igyekeznek maguknak
örömöt szerezni. Itt a táborban nincs
ilyen probléma, hiszen folyamatosan
hasznos, örömöt adó tevékenységet
folytathatnak.
»Kik vehetnek részt táboraikban, és
mekkora létszámúak a turnusok?
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– Elsõtõl nyolcadik osztályos korosztályt
várunk, és hangsúlyozom: a jelentkezõk közül senkit sem utasítunk vissza.
Tavaly volt eddig a legtöbb jelentkezõnk, 1100-as létszámmal zártuk a tábort, idén kb. 1300-1350 gyermek jelentkezett, ez, mivel nyolc turnust szervezünk nyaranta, turnusonként több
mint 150 táborozót jelent.
»Milyen jellegû a tábor?
– Napközis tábor, reggel 7-tõl délután
5-ig tart, így a gyerek nincs elszakítva
a családjától, viszont egész nap nyugodt körülmények között, felnõttek felügyelete alatt végzi a tevékenységét.
Napközben kézmûves foglalkozások
vannak, lovaglás, íjászkodás. Képzõmû-

vészek, festõmûvészek is részt vesznek
a tábor munkájában. Labdarúgó-edzõk
is járnak hozzánk, hogy megtanítsák a
gyerekeket a labdarúgás szabályaira és
a sport szeretetére, tehát széles a
palettánk. Hétfõtõl csütörtök estig
Nardán vagyunk, a saját táborhelyünkön, pénteken pedig mindig elmegyünk valahová fürödni.
»Idén a választásuk a celldömölki Vulkán fürdõre esett. Miért döntöttek mellette?
– Beni Judittal hosszú évek óta jó
kapcsolatot ápolunk, õ régóta hívott
bennünket. Korábban egy közeli kisebb
fürdõre vittük a gyerekeket, de egyik
alkalommal, amikor borongós idõ volt,
a kis fürdõben nem volt igazán hová
menni esõs idõben, Judit pedig biztosított, hogy több mint száz fõ számára
is tud fedett teret biztosítani. Amikor
elõször jöttünk ide, annyira megtetszett, hogy úgy döntöttünk, ebben a
szezonban minden turnust ide hozunk,
mivel nagyobbak a lehetõségek. Idén
összesen nyolc alkalommal jövünk/
jöttünk most ide, a Vulkán fürdõre.
»LOSONCZ ANDREA
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Esély a megváltozott munkaképességû munkavállalóknak
Tuczainé Régvári Marietta, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász igazgatója elmondta, hogy a táboroztatás
csak idõszakos tevékenysége a szervezetnek. 2010 óta van egy foglalkoztatási mintaprojektjük, nappali ellátó intézményeket hoztak létre: a Levendulaházat Vásárosmiskén és a Szent
Pál Szociális Központot Kemenespálfán.
Ezekben az intézményekben pszichiátriai és szenvedélybetegek foglalkoztatását végzik 4-6 órában. Most Egyházashetyén alakítanak ki nappali ellátót és keresnek megváltozott munkaképességû munkavállalókat. Errõl beszélgettünk a szervezet igazgatójával.

»Hogyan született meg a mintaprojekt
ötlete?
– A klasszikus nappali ellátás azt jelenti,
hogy az illetõ bejön az intézménybe,
beszélget, olvas, társasjátékozik stb.
Úgy gondoltuk, ha már négy órát eltölt
nálunk, akkor töltse hasznosan. 2010ben jelent meg az a kormányrendelet,
amely a nagy cégeket rehabilitációs
adó megfizetésére kötelezi. Ez azt
jelenti, hogy húsz fõként kell egy megváltozott munkaképességû embert alkalmazni. Sok cég nem tudja ezt megoldani cégen belül, így közel egymillió
forintot kell befizetniük egy fõ után. Mi
ezt váltottuk ki, az elsõ volt a TDK Epcos, neki 80 megváltozott munkaképes-

ségû emberre volt szüksége, azt kérték
tõlünk, hogy biztosítsuk ezt a létszámot
a számukra, és külsõ telephelyen ezeket az embereket majd foglalkoztatják.
Azóta már több céggel van ilyen
szerzõdésünk, jelenleg a Szombathelyi
Egyházmegyei Karitász intézményeiben
370 megváltozott munkaképességû
munkavállaló dolgozik.
»Most Egyházashetyére keresnek munkavállalókat…
TOP pályázat keretein belül megnyertük használatra az egyházashetyei plébánia épületét, egy csodálatos, kétszintes mûemlék plébániát. Itt is pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali
ellátóját szeretnénk létrehozni.
Azért gondoltunk arra, hogy munkavállalókat keresünk, mert egy zalaegerszegi illetõségû cég foglalkoztatást
ajánlott fel 30 fõre. Az épület belül
még ugyan felújításra vár, addig is helyet kell találnunk a munkavégzéshez.
Most arra várunk, hogy azok a megváltozott munkaképességû emberek
megtaláljanak bennünket, akik Celldömölkön és környékén élnek és szeretnének napi négy órában dolgozni. Õk
eleve kapnak járadékot, ahhoz, hogy
ezt meg tudják tartani, napi négyórás
foglalkoztatást tudunk biztosítani számukra, a bérezés pedig, mivel félmunkaidõben lesznek foglalkoztatva, a
mindenkori minimálbér 50%-a. Ehhez

Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzatának polgármestere pályázatot hirdet
az önkormányzat tulajdonában lévõ
alábbi költségelven megállapított
lakbérû lakás bérbeadására:
Celldömölk, Hollósy tér 1. 1/5.
A lakás jellemzõi: komfortos (gázkonvektoros), 2 szoba, konyha,
kamra, fürdõszoba, WC, közlekedõ,
elõtér.
Területe: 57 m2.
Bérleti díja: 35.055 Ft/hó.
A bérleti díjat az önkormányzat a
piaci értékrendhez igazítva, rendeletében évente emelheti.
A lakás megtekinthetõ: 2017. augusztus 14-tõl telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján hétfõ-

csütörtök 8-16, péntek 8-12 óráig.
Pályázat benyújtásának határideje:
2017. augusztus 21. (hétfõ) 9 óráig
A pályázatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani.
Pályázati adatlap átvehetõ a Közös
Önkormányzati Hivatal vagyonkezelõjénél.
A borítékra rá kell írni, hogy „Lakáspályázat”, illetve a megpályázott lakás pontos címét.
A beérkezett pályázatok felbontására
2017. augusztus 21-én (hétfõ) 10
órakor kerül sor a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében.
A bérleti jogot az nyeri el, aki több
havi bérleti díj elõre történõ megfizetését tudja vállalni.

kaphatnak utazási költségtérítést, étkezési utalványt. Ami fontos, hogy a
képességeiknek megfelelõ szintû munkát fognak végezni.
»Milyen jellegû munkáról lesz szó?
– A Schneider Electric egy energiagazdálkodást segítõ cég, és mint ilyen,
mûanyag elemeket kell összeilleszteni,
illetve pattintani. Még a kéz számára
sem megerõltetõ. A munkák személyre szabottak olyan értelemben, hogy
figyelembe veszik a betegségek sajátosságait.
»Ezzel a foglalkoztatással sokat nyerhetnek a megváltozott munkaképességû emberek, és nemcsak anyagilag…
– Igen, az anyagi elismerésen túl valóban elmondhatom, hogy mióta visszatértek a munka világába, kinyílt a világ
számukra, minõségi változáson mentek keresztül. Ezek az emberek, akik
nálunk dolgoznak, az esetek többségében otthon, egyedül, bezárkózva élnek, éltek. Másrészt hosszú évekig
gondot okozott a családnak, ha a családtag napközben egyedül volt otthon:
a családtag nem mert elmenni dolgozni, mert nem tudta, hogy a rá bízott
hozzátartozó vajon mit csinál. Tapasztaljuk, hogy néhány hónap alatt az egy
helyen foglalkoztatottak képesek közösséggé formálódni, újra önmagukra
találnak, értelmet kap az életük.
»LA

Több azonos összegû ajánlat esetén
az ajánlattevõk között licitet tartunk
a borítékbontást követõen.
Ezen felül a bérleti szerzõdés megkötésekor a leendõ bérlõ köteles 2
havi lakbérnek megfelelõ összeget
óvadék címén befizetni, valamint a
bérleti szerzõdést közjegyzõi okiratba kell foglalni, melynek költsége a
bérlõt terheli.
A bérbeadás idõtartama: határozott
idõre, legfeljebb 5 évre szóló bérleti
szerzõdés köthetõ a lakásra.
Szerzõdéskötés és bérbeadás várható idõpontja: 2017. augusztus 22.
További információ a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézõjénél,
Celldömölk, Városháza tér 1., 105-ös
iroda, illetve a 95/777-813-as vagy
a 06/70-977-1318-as telefonon
kapható.
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Így zajlott a 67. regionális vasutas nap Celldömölkön…
Idén immár 67. alkalommal került
megrendezésre az országos vasutas
nap, mely a kormány 1961-es határozata alapján minden év július második
vasárnapjára lett kijelölve.
Ez alkalomból július 8-án hagyományszerûen hat településen zajlottak párhuzamosan a rendezvények, így Budapest, Szeged, Szolnok, Nyíregyháza és
Pécs mellett Celldömölkön is. Az elmúlt
szombaton a CVSE sporttelepét az idén
a 170. jubileumát ünneplõ Magyar Állami Vasutak munkatársai és családjaik
töltötték meg. Az ünnepélyes rendezvény kora délelõtt a Pántlika Néptánccsoport elõadásával vette kezdetét, majd az esemény hivatalos része
következett. Dorozsmai Éva vezérigazgató-helyettes a MÁV július 7-i központi budapesti rendezvényérõl emlékezett meg, melynek keretében tisztavatásra, az országos elismerések és
szakmai kitüntetések átadására került
sor. A vezérigazgató-helyettes közzétette a kitüntetettek névsorát, majd
köszöntötte a szombati juliális résztvevõit. Dorozsmai Éva beszédében
elsõsorban a MÁV hagyományõrzõ értékeit emelte ki, valamint a folyamatos
fejlõdés jelentõségét, mellyel a vasút a
21. század igényeinek igyekszik megfelelni. Hangsúlyozta még mint értéket
a kiszámíthatóságot, így a szakképzett
munkaerõ megtartásának fontosságát,
mellyel a MÁV 38 ezer dolgozójának
nyújt Magyarországon anyagi és egzisztenciális biztonságot. A vezérigaz-

gató-helyettes után a házigazda Celldömölk képviseletében Fehér László
polgármester köszöntötte a megjelenteket, felidézve a város büszke vasutas
múltját, és ajánlva mindenki figyelmébe az azóta turisztikai célponttá avanzsált település szórakozási és kikapcsolódási lehetõségeit.
A köszöntõk után folytatódott a mûsordömping. Elsõként a Mira Orient Art
orientális táncshow mutatkozott be a
színpadon, akik hastáncbemutatójukkal
nyûgözték le a közönséget, majd
Márió, a harmonikás koncertezett az
egyre népesebb számú juliálisozónak.
A zenei élményt Kiss Balázs bûvész és
illuzionista interaktív bûvészshow-ja
követte, majd a Rocky-dilly akrobatikus
rockyshowja vette birtokba a színpadot. A délután során aztán egymást kö-

vették a további kulturális és szórakoztató produkciók és programok, miközben egész nap üzemelt a dottó
városnézõ vonat, a legkisebb korosztály számára légvárak, népi fajátékok,
póni lovaglás, ügyességi és kézmûves
foglalkozások álltak rendelkezésükre.
Az idõsebb korosztály pedig mindeközben akár a labdarúgópályán, akár a
bográcsok mellett is megmérethette
sport- illetve fõzõtudományát. Kísérõprogramként a városközpontban a
Baross Gábor Vasútmodellezõ és Vasútbarát Klub vasútmodell- és vasútiképeslap-kiállítását is megtekinthették az
érdeklõdõk. A 67. családi vasutas nap
ismét nagy érdeklõdéssel és színes
programkínálattal zajlott a celldömölki
sporttelepen.
»NN

Újra szóltak a japán dobok a kráterben
Csaknem 50 éves múltra tekint vissza
Celldömölkön a Kráterhangverseny,
mely szerves része a város éves programsorozatának. Kórusok, vonósok, fúvósok koncertjei váltották egymást az
évek során a Ság hegy kráterében,
mígnem 2015-ben itt lelte meg tökéletes hangverseny helyszínét az Ataru
Taiko ütõegyüttes.
Az Ataru Taiko 2006 óta képviseli hazánkban a japán taiko dobolás hagyományait, a 10 tagú dobszínházat ekkor
Vörös Emil hívta életre zenésztársaival,
név szerint Riegler Andrással, Galambos Annával, Milos Rolanddal, Turáni
Andrással, Vass Alexandrával, Laki Bernadettel, Galambos Misivel, Tóth Reze-
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dával és Horváth Marcellel. Az azóta
eltelt idõszakban több mint 300 koncertet adott a zenekar, mely fellépések
kivétel nélkül nagy sikert arattak,
köszönhetõen elsõsorban az idõrõl idõre látványos és változatos koreográfiai
elemekkel tarkított formációnak, a
lendületes elõadásmódnak és a dinamizmusnak. Az elmúlt két évben hatalmas sikert aratott a dobszínház kon-

certje Celldömölkön is, a megújuló koreográfiák, a fényjátékok és a különleges színpadelemek komplexitása a Ság
hegy kráterébe ágyazva mindkét évben ezreket vonzott. Július 15-én így
már harmadik kráterkoncertjére invitálta a dobszínház a közönséget, a nyár
legütõsebb élményét kínálva az érdeklõdõk számára. Már kora este ezrek
lépték át az Ataru japán Tori-kapuját a
dobok hívószavára, és nem is kellett
csalódniuk. A két órás, két felvonásos
dobszínházi elõadás, melynek egyedi
hangzásvilágát lézer- és pirotechnikai
látványosságok színesítették, ezúttal is
minden jelenlévõt azonnal magával ragadott.
»NÉMETH N.
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Falunapot ünnepelt az izsákfai városrész
A falunapi rendezvények minden település életében olyan közösségformáló
erõként jelennek meg, amelyen kicsik
és nagyok egyaránt találhatnak kedvükre való elfoglaltságot. És ha július,
akkor bizony kezdetét veszi a kis települések legnagyobb közösségi eseményének, a falunapoknak a szezonja.
Július 8-án, szombat délután az izsákfai
városrész is megtartotta piros betûs
ünnepét, mely mint minden évben, ezúttal is a kis közösség összetartását, a
közösségi szellem fejlõdését és a szociális élet aktivizálását tûzte ki céljául.

Az idei falunap pedig mindazt tartogatta az érdeklõdõk számára, amit a
felhívásban is ígértek a szervezõk: veterán motorostalálkozót, sporteseményeket, népdalt, nosztalgia zenét, operetteket és musicalslágereket, valamint
természetesen falunapi bált. A szom-

bati esemény a szelestei veterán motorosok találkozójával vette kezdetét. A
csoport tagjai idén Celldömölköt is állomásukként jelölték meg. Már kora
délután több száz motoros gyülekezett
a KMKK elõtt a városközpontban,
ahonnan a polgármester köszöntõje
után Izsákfára és a Kemenes Vulkán
Parkhoz vezetett az útjuk. Hamarosan
aztán az izsákfai faluház körül is
elkezdõdtek a programok. Elõször a
városvezetõk köszöntötték a településrész lakosait. Dr. Kovács Zoltán, a részönkormányzat elnöke a színes programkínálatot emelte ki, mely kicsiknek
és nagyoknak egyaránt kínált szórakozási, kikapcsolódási lehetõségeket.
Horváth Miklósné, az Alsóság-izsákfai
Részönkormányzat izsákfai képviselõje
azt kívánta, legyen a városrész legjelesebb ünnepe egyben az izsákfaiak leg-

békésebb, legvidámabb napja is. Végül
dr. Koltai Jenõ esperes, plébános áldotta meg Izsákfa lakosságát, külön kiemelve a városrész legifjabb tagjait,
akik az elmúlt évben jöttek a világra.
Késõbb Fehér László polgármester is
üdvözölte az egybegyûlteket. Mindeközben elkezdõdtek a falunapi programok: bemutatót tartott a KMKK mazsorett csoportja, zenélt a Kenyeri Népdalkör, nosztalgiamûsort adott Ziembiczki Dóra, a Soltis Színház mûvésze,
felléptek a Potyautasok és a „Két szoknya egy nadrág” együttes. A programok sorából természetesen nem maradhattak ki a falunapok elmaradhatatlan elemei sem, úgymint az arcfestés,
az ugrálóvár, a pónilovaglás, a labdarúgó mérkõzések valamint a gulyásfõzés. Végül hajnalig tartó bál zárta az
izsákfai ünnepséget.
»NÉMETH NÓRA

Értelem és érzelem
A Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ
és
Könyvtár galériája zsúfolásig megtelt, egy tût
sem lehetett volna leejteni, még a csilláron is
lógtak: ezen három közhely egymásra halmozva képes érzékeltetni azt az érdeklõdést, amely
Harangozó Miklós Mária tenyerén (Történetek Kis-Czell életébõl) c. könyvének bemutatóját övezte. A kiemelt figyelem egyaránt szólt a témának, s a
verses köteteivel már elismerést szerzett celldömölki szerzõnek.
Közel százéves csendet tört meg a
könyv – fogalmazott bevezetõjében
Németh Tibor könyvtárvezetõ – utalva
Porkoláb István 1927-ben kiadott helytörténeti munkájára, majd Pipics Csaba,
„A celli kékszellem alapítvány” alapítója a könyv kiadójaként egy missziós folyamatba helyezte az alkotást. A meg-

jelenéssel egyidejûleg ugyanis helytörténeti vetélkedõt hirdettek a város iskolásai számára, akik közül a legjobb
eredményt elérõk máriacelli kiránduláson vehetnek majd részt. A kezdeményezés célja, hogy minden celli gyermek és fiatal ismerje meg szûkebb hazája történetét.
A történetfüzérben kétszáz esztendõ
hús-vér alakjainak, épületeinek, örömeinek, kételyeinek, legendáinak és
hamvába holt ideáinak képei peregnek
le elõttünk Koptik Odó atya megérkezésétõl (1739) a nagytemplom harangjainak beszolgáltatásáig (1916).
E varázslatos mozi fõszereplõje, múzsája, forgatókönyvírója és producere
Boldogasszony Anyánk, Mária. Kiscellben minden Vele kezdõdik és általa
nyer jelentõséget: „E vidék egy aszszony királysága…„ – olvassuk a Prológusban.
A könyv komoly mondandójához a
szerzõ szentet és profánt bravúrosan

elegyítõ stílusa és sziporkázó humora
segít közelíteni. Hisz nemcsak a kegyhely és a város tényeken alapuló történetérõl olvashatunk, de egyebek
mellett a szesztilalom okozta egekig
érõ kétségbeesésrõl, Rómer Flóris
eredménytelen fogyókúrájáról, Ferenc
József császár titokzatos éjszakai kalandozásáról, Eötvös Loránd és a czelli árubõség kapcsolatáról is.
Az estet Pesti Arnoldnak, a celldömölki
Soltis Lajos Színház mûvészének felolvasása tette még színesebbé.
A celli könyvünnep végén ennek a jókedvre hangolt közönségnek dedikálta
könyveit a szerzõ – egy teljes órán keresztül.
„Kiscell egérõl küldik az áldást,
s bár ma a talpunk sárba tapad,
Mária õrzi az õs-csodavárást.
Nem kell, hogy elhidd.
Csak ne tagadd.”
(Harangozó Miklós: Kiscell egén)
»JÓSA JUDIT
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In memoriam Balázs Béla (1959–2017)
Tisztelt Gyászoló Család, Hozzátartozók!
Tisztelt Barátok, Sportbarátok, Emlékezõk!
Ismét kialudt egy láng. Kihunyt egy jó
ember élete lángja. Még ma is felfoghatatlan, hogy nincs már közöttünk õ.
Balázs Béla, aki családja, barátai, sportban társai és ismerõsei számára is maga volt a megtestesült bizonyosság.
Bizonyosság, hogy az életet derûvel
szemlélve kell élni. Bizonyosság, hogy
másnapra a rossz elmúlik, és újra a jóra kell figyelni. Ezért is nem adta fel a
hosszú küzdelmet betegségével.
Búcsúzunk tõle. Búcsúzik a család, a rokonok, barátok és munkatársak, s búcsúzik Celldömölk a városi sportegyesület elnökétõl.
Béla bizonyosság volt a családja számára. Felesége, leányai, unokái, hozzátartozói, rokonai számára. Hogy rá
mindig számíthatnak. Szerette, védte
õket. Betegségében is õket óvta, hogy
sosem csüggedt, mindig a jövõrõl beszélt. Számtalan és sokféle emléket
õrzünk róla mi, mindannyian, de egyben egyöntetû az õt szeretõk és ismerõk véleménye: az, hogy rajongott a
családjáért.
Szombathelyen született 1959-ben. A
gyõri Közlekedési és Távközlési Mûszaki
Fõiskola gépjármûüzemi szakán szerzett
üzemmérnöki diplomát 1981-ben.
Negyven éve ismertük mi egymást.
Tizennyolc évesen, mielõtt még fõiskolára ment, egy évig együtt dolgoztunk a Keriparban. Akkor nem csak a
sportbarátságunk kezdõdött, de barátokká is váltunk. Együtt asztaliteniszeztünk, bár õ akkoriban még a sakkot helyezte elõtérbe. Katonának is a
sakk miatt került Tapolcára, nagyon tehetséges volt, kiváló eredményekkel.
De aztán elragadta az asztalitenisz vi-

lága, sportolóként és sport-vezetõként
egyaránt.
Együtt örültünk annak, hogy közös
munkánkkal egyre magasabb szintre
emeltük a celldömölki asztaliteniszsportot. 1994-ben váltott engem a
szakosztályvezetésben, és 23 éven át
irányította a celldömölki asztaliteniszéletet, része volt minden sikerben. Bár
akkor még csak az asztaliteniszezõkért
felelt vezetõként, szívügye volt a foci.
Az akkori szponzorokkal és vezetõkkel
együtt a labdarúgókat is elkísérte országszerte, bárhol is játszottak. Ha tehette, nem maradt meccs nélküle sem
hazai pályán, sem idegenben.
Szerette a sportolókat, és a focisták is
tisztelték, szerették õt. 2006-ban aztán
az egész sportegyesület elnöke lett, 11
évig. Emlékezni fognak rá a CVSE-pályán, ahol nem múlt el nap, hogy ne
lett volna ott baráti beszélgetéseken,
fõzéseken. Sportvezetõként a kézilabdázókért, a kosarasokért, sakkozókért
is dolgozott. A sportegyesületi elnöksége alatt épült mûfüves pályák, az új
kosárlabdacsarnok, a stadion-átalakítás
az õ keze munkáját is dicsérik. A celldömölki sport aranykorának meghatározó vezetõje volt.
Betegségének utóbbi heteiben, amikor
egyik alkalommal a kórházba vittem, a
doktornõvel arról beszélgettünk, hogy
nyáron lerakjuk az új asztalitenisz-csarnok alapkövét, Bélával együtt. Õ már
nem, de az emléke velünk lesz.
Hihetetlen munkabírással, fáradhatatlanul dolgozott, fõállásban a Volánnál,
majd annak jogutódjánál, a regionális
autóbusz-közlekedési vállalatnál is.
Emlékezni fognak rá a munkahelyén,
az irodában, ahol szekrénye mélyén
várták õt a személyes dolgai érintetlenül, várták felépülését és visszatérését.
Kollégái reménykedtek, hogy visszatér
hozzájuk. Visszatér oda, ahol évtizede-

Megújul a lottózó
A Szerencsejáték Zrt. saját tulajdonában lévõ lottózó 1999 óta üzemel
Celldömölk belvárosában (Dr. Géfin
Lajos tér 11.). Az idei évi korszerûsítés
eredményeként új arculat szerint, a
Fogadóiroda jelleg erõsítésével kerül
kialakításra, mely során az üzlethelyiség kényelmes, ügyfélbarát és világosabb lesz. A közel 6 hetes felújítás
július 28-án kezdõdött meg, mely idõ-
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tartam alatt a lottózó az üzlet elõtt felállított lakókocsiban változatlan nyitva
tartással üzemel. Minden játék, fogadás, valamint a bankkártyás fizetési
lehetõség változatlanul elérhetõ a játékosok számára.
A lottózó nyitására szeptember 8-án
kerül sor. A nyitás alkalmából újranyitási akció várja a játékosokat szeptember 8-9. között.

ket töltött. Hiszen Béla 1993 óta dolgozott a Volánnál és cégutódjánál. Emblematikus szereplõje volt a vállalat helyi
irodájának, annak vezetõjeként. Életünk egy jelentõs részét munkahelyünkön töltjük. Béla is mindig szolgálatban
volt, a legszokatlanabb idõpontokban
is készen állt arra, hogy az adódó problémákra megoldást találjon. Szerette a
munkáját, a hivatásával járó kihívásokat. Személyisége, a szakma iránti elhivatottsága jó munkatárssá, jó fõnökké tette. Közeli munkatársai számára
több volt, mint kolléga, személyiségének hiánya fájdalmas ûrt hagyott.
Élete munkáját a munkahelye, a sportbeli tevékenységét a város és a megye
is kitüntetésekkel ismerte el.
Tisztelt Emlékezõk!
Egy mondás szerint, aki elmulasztja a
pillanatokat, végül elmulasztja az
egész életet. Béla megélte a pillanatokat. Megélte az életet.
Életvidám, derûs, mosolygós természetét megõrizte betegségének legnehezebb napjaiban is. Ha magunk elé képzeljük, akkor összetéveszthetetlen mosolygása villan fel elõttünk.
Most mély fájdalommal, megrendüléssel, szeretettel és köszönettel búcsúzunk el tõle, részvétet fejezve ki a gyászoló családjának. Emlékét örökre
megõrizzük. Városunk önkormányzata
és minden lakója nevében fejet hajtok
elõtte.
Elment a családapa, a sportvezetõ, elment egy barát.
Elmentél. A bánatot, melyet távozásod
mindannyiunkban okozott, semmi sem
tudja enyhíteni, csak az emlékezés oldja. Nyugodj békében, soha nem felejtünk.
»FEHÉR LÁSZLÓ,
CELLDÖMÖLK VÁROS POLGÁRMESTERE
BÚCSÚBESZÉDE ELHANGZOTT A RAVATALNÁL
2017. JÚLIUS 8-ÁN
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Szezonzáró a pingpongosoknál
Július 14-én tartotta évzáró bankettjét
a Celldömölki VSE asztalitenisz szakosztálya. A Városháza tanácstermében
gyûltek össze az extraligás, NB-s és
megyei bajnokságban szereplõ csapatok játékosai, vezetõi, a szakosztály
támogatói, és a meghívott vendégek.
A rendezvény egy perces néma
felállással kezdõdött, melynek során a
szakosztályt 23, míg a CVSE-t 11 évig
vezetõ, július elején elhunyt Balázs
Bélára emlékeztek a jelenlévõk. Megnyitó beszédében Fehér László polgármester méltatta az elhunyt sportembert, sportvezetõt. Ezután a TV-Cell felvételeibõl összeállított kisfilmet tekintettek meg a jelenlévõk, felelevenítve
az eltelt szezon fontosabb pillanatait,
és megismerkedtek a hamarosan kezdõdõ sportlétesítmény-fejlesztés terveivel, melynek eredményeként új otthont kap a celldömölki asztaliteniszszakosztály a Kolozsvár utcai sporttelepen. A vetítést követõen Lórántfy Tibor mondott pár szót az elõzõ szezonról, továbbá tõle tudhatták meg a
résztvevõk, hogy õ veszi át az asztalitenisz-szakosztály vezetését, munkáját

Gyõzelem Cellnek
Az alig két hónapos nyári szünetet
követõen indul a 2017/18-as foci
idény. Ennyi pihenõ persze csak a
nézõknek adatik, a játékosok már egy
sor edzésen és felkészülési mérkõzésen
vannak túl. A felkészülési mérkõzések
sorából idén is kiemelkedik a „Négy
városok tornája”, amire ráadásul címvédõként érkezett a Celldömölk Körmendre. Az 1979-ben várossá avatott
települések maga nemében egyedülálló rendszerint két napos tornájának
örökranglistáját még mindig a Barcs
vezeti 15 gyõzelemmel, a Cell a második 11, a Körmendnek 7, míg a Lentinek 3 torna gyõzelme van. A még
mindig kifejezés a Barcs esetében sajnos azt jelzi, hogy még mindig nem indult be a barcsi labdarúgás fejlõdése a
korábbi szintre, ami 10 évvel ezelõtt
például az NB II-t jelentette, olyan játékosokkal soraikban, mint Nemanja
Nikolic. Most a barcsiak a Somogy megyei bajnokság két csoportos második
vonalában a déli csoport 11. helyén végeztek. Áttérve az eddig legkevesebb
gyõzelmet gyûjtõ Lentire, ott most
évek óta a megyei bajnokság élmezõ-
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az elhunyt elnök lánya, Balázs Viktória
segíti majd. A szezonzáró következõ
eseményeként az extraligás csapat játékosai vehették át a Klubcsapatok
Szuperligájában nyert bronzérmüket. A
honi bajnokságban elért 3. helyrõl Fehér László polgármester elmondta,
hogy az elõzõ évek után kissé csalódásnak tûnhet, de mint fogalmazott,
minden sorozat megszakad egyszer.
Ennek ellenére azt a nagyszerû sorozatot, amit a csapat az eltelt 13 évben
produkált, bárhol, bármely településen
szívesen elfogadnák. Söptei Józsefné
alpolgármester asszony ajándékkal
kedveskedett a játékosoknak, és rövid
köszöntõjében kitért arra, hogy Celldömölköt az országban az asztalitenisz
révén sokan megismerték, a játékosokat szeretet és tisztelet övezi a városban. A csapat egyik támogatója, a
Vörsas kft ügyvezetõje, Illés Zoltán is
elismerõ szavakkal illette városunk
pingpongosait, és sok sikert kívánt a
jövõ évhez is.
A beszédek sorát Lindner Ádám zárta,
õ ezen a rendezvényen elbúcsúzott városunktól, pályafutását a friss magyar
bajnok, Pécs együttesében folytatja.
nyében tudják tartani a csapatot, idén
a negyedik helyen zártak. Mint sajnos
jól tudjuk a Körmend utcahosszal nyerte a megyei bajnokságot, az osztályozó
két mérkõzésén ugyan nem vívták ki
az NB III-as indulás lehetõségét, de
visszalépések miatt jogosulttá váltak
mégis az indulásra. Döntésük azonban
végül a nem lett, de ez úgy látszik
erõsen megosztotta a szakosztály és a
klubvezetés eddigi egységét.
Nos, ilyen háttér és esélylatolgatás
után következzenek maguk a mérkõzések: a Cell a Lentivel, a hazaiak a
Barccsal játszottak a döntõbe jutásért.
Míg a Körmend gyõzelme borítékolható volt, addig a Cellnek meg kellett dolgoznia a 4-1 es sikerért (gólszerzõk
Kovács Zalán (2), Németh József (2)). A
másnapi döntõben aztán a két vasi
csapat mérkõzésén némiképp törlesztve a bajnokságban elszenvedett két
vereségért a Cell legyõzte a hazaiakat
5-3-ra (gólszerzõk: Piri Balázs, Gorácz
Máté, Klauzer Ádám és Enyingi Márk
(2)). A torna legjobb kapusa címét a
Lenti hálóõre érdemelte ki, a legjobb
játékos címét Klauzer Ádámnak ítélték,
míg a gólkirály Niksz Tamás lett a Körmendbõl.
»DOTTO

Elmondta, hogy rengeteg szép élménnyel gazdagodott Celldömölkön,
szakmailag és emberileg is nagyon sok
szépet kapott városunktól. Kiemelte,
hogy a celli szurkolók milyen nagy szeretettel veszik körül a csapat játékosait, és mekkora élmény volt minden
meccs a CVSE-Swietelsky színeiben.
Csalódottságának adott hangot amiatt,
hogy az idei Final Fouron nem jött ki a
lépés sem neki, sem a csapatnak, és
további sok sikert kívánt a celli együttesnek. A távozó Lindner helyére a
Szécsény gárdájától érkezett Kriston
Dániel, aki nem ismeretlen a celldömölki publikumnak, hisz évekkel ezelõtt már volt a Klampár Tibor irányította csapat tagja. Elmondása szerint a
CVSE-t tartja a bajnoki cím fõ esélyesének, és reméli, hogy 80% feletti teljesítményt sikerül nyújtania a következõ
szezonban. Az alacsonyabb osztályokban szereplõ együttesek az idei évben
sajnos nem szereztek érmet, ennek ellenére több osztályban is a várakozáson felül teljesítettek a játékosok. A
bankett hivatalos része után a város
vezetése egy vacsora erejéig vendégül
látta a meghívottakat, ahol kötetlen
szakmai és baráti beszélgetésekre is
sor kerülhetett.
»CSUKA LÁSZLÓ

A Négy Város Labdarúgótornán
részt vett Celldömölk, Körmend és
Lenti polgármestere, Barcs sport
fõtanácsosa, és megállapodtak abban, hogy a Tornát 2019-ig mindenképpen folytatják, hiszen akkor ünnepli 40 éves jubileumát. A képen a
polgármesterek illetve a sportegyesületi vezetõk vannak jelen.

» APRÓHIRDETÉS
Könyvelõ, adótanácsadó Celldömölkön könyvelõirodában nyugdíjasként,
részmunkaidõben elhelyezkedne.
Telefon: +36 70/319-1661
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Újra a focipályákon
Csak emlékeztetõül a bajnokság végén
az edzõ Koman Vladimir és a csapatkapitány Györkös Gábor egészségügyi
okokból, míg Enyingi Marcell és Heiner
Péter munkahelyi elfoglaltság okán
távozott a csapatból és félõ volt, hogy
még néhányan szintén távoznak majd
az együttesbõl. Szerencsére ez nem következett be, bár az az egy további távozó is nagyon fog hiányozni a középpályáról, ugyanis Potyi Gábor döntött
úgy, hogy visszatér Sárvárra. Nem kis
feladat hárult tehát a szakvezetésre,
hogy a rendelkezésre álló rövid idõ
alatt pótolják a távozókat. Több név is
felröppent a lehetséges edzõ személyére, végül az idén a megyei II. osztályban bajnokságot nyert Ikervár
edzõje Kovács Balázs lett a befutó, akinek munkájához ezúton is sok sikert kívánunk. A csapathoz két tapasztalt
játékos érkezett, a hálóõr pozíciójába
visszatért sokunk örömére Szép Tamás,
illetve Celldömölkön folytatja az eddig
zömében Jánosházán zajló pályafutását
a középpályás Orosz Norbert. Rajtuk kívül három fiatal tehetséges játékos került a keretbe az Illés Akadémiáról
Molnár Tamás és Kovács Zalán, valamint Horváth Dávid. Mindhármuknak
van celli, illetve kemenesaljai kötõdése,
remélhetõleg megtalálják helyüket a
csapatba, hiszen az utóbbi évek, de
talán elmondható, hogy minden idõk
legerõsebb megyei bajnoksága várha-

tó, legalábbis a dobogóra való jutást tekintve. Az NB III-ból kipottyant Sárvár
nem titkolt célja az azonnali visszakerülés, emiatt kerete nem hogy gyengült,
hanem erõsödött és ezt az évet minden
bizonnyal arra szánják, hogy már a jövõ
évi NB III-as keretüket összeszoktassák.
A tavalyi bajnok Körmend is maradt a
megyeiben némi belsõ viszályt kiváltva
egyesületen belül ezzel a döntéssel,
kerete talán gyengült, de a dobogóra
mindenképpen elég erõs maradt. Aztán
jönnek a sötét lovak a Király SZE, akibõl
a szombathelyiek szintén NB III-as csapatot szeretnének néhány éven belül
összerakni, a mindig mindenkire veszélyes Répcelak, a tavaly meglepõen jól
szerepelt Rábapaty és a végére magára talált Vép. Akár hogy is számolom ez
a Cellel együtt legalább hét csapat, akik
mind a dobogót deklaráltan megcélozták, úgy, hogy nem lesz egyszerû mutatvány folytatni a hat éve tartó sikeres
megyei szereplést, két arany, két ezüst
és egy bronzérem, hogy csak a dobogós helyezéseket említsük most.
Adottak tehát a csapatok, indulhatnak
az összecsapások elõször idén is a
Magyar Kupában, majd augusztus 19étõl a bajnokságban. A Magyar Kupa lebonyolítása idén is hasonló a tavaly
megismerthez, a Magyar Kupának hívott ágában a megyei I. osztályú
csapatokkal bezárólag kötelezõ az indulás, az alacsonyabb osztályúak, ha akar-

Közlemény

A 2017/2018-as idény õszi sorsolása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Új

08.19.
08.26.
09.02.
09.09.
09.16.
09.23.
09.30.
10.07.
10.15.
10.21.
10.28.
11.04.
11.12.
11.18.
11.25.

17.30
17.30
16.30
16.30
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
14.30
13.30
13.30
13.30
13.00
13.00

I M P R E S S Z U M

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

CVSE
Répcelak
CVSE
Jánosháza
CVSE
Sárvár
CVSE
CVSE
Vasszécseny
CVSE
Körmend
CVSE
Rábapaty
CVSE
Kõszeg

nak, nevezhetnek. Idén Vas megyében
így 19 csapat nevezett, az alacsonyabb
osztályból hárman, a Szarvaskend, a
Bük és a Gersekarát. Az elsõ körben
(augusztus 6-a) a Celldömölk erõnyerõ,
így a második körben mutatkozik be az
együttes valószínûleg augusztus 13-án.
A kupa küzdelmek másik ágát idén
Halmosi Zoltán Vas Megyei Kupának
hívják, ide minden valamelyik megyei
bajnoki osztályban induló csapatnak
kötelezõ az indulás, a Magyar Kupában
indult csapatok pedig folyamatosan
szállnak át ebbe a küzdelembe, ahogy
esnek ki a másik ágon. Az elsõ körre itt
az augusztus 12–13-ai hétvégén kerül
sor. A kupa és a Vasvár elleni bajnoki
szezon kezdésre mit is lehetne kívánni,
a szurkolóknak persze sok-sok celli pontot és gólt, a játékosoknak, nos nekik
azt kívánom, amit a minap éltem át
Szabó István Ság hegyi birtokán, amikor
találkozhattam az 1970-es évek elejének jónéhány meghatározó celli játékosával. Õk így lassan a hetvenedik felé is, csillogó szemekkel idéztek fel
meccseket, ellenfeleket, gólokat, beadásokat, lövéseket és cseleket, legendás védéseket és nagy potyákat, az
anekdotázásuk közben szemmel láthatóan huszonévesre fiatalodva. Na, ezt
kívánom önzõ módon a játékosoknak,
hogy találják meg az örömöt a fociban,
egymás és az ellenfél tiszteletében,
mert ha megtalálják, öröm lesz nekünk
is a meccsre járás és majd negyven év
múlva a sztorizgatás.
»DOTTO

Vasvár
CVSE
Lukácsháza
CVSE
Rum
CVSE
Vép
Király SZE
CVSE
Ikervár
CVSE
Szentgotthárd
CVSE
Egyházasrádóc
CVSE

16 éven aluliak diákigazolvány felmutatása mellett ingyen látogathatják a meccseket.

Álláshirdetés
A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola állást hirdet a 2017/18-as
tanévtõl napközis munkakör betöltésére, tanítói végzettséggel.
Jelentkezéseket az iskola e-mail címére (szbki@cellkabel.hu) lehet
beküldeni 2017. augusztus 19-ig.

KIADJA a Celldömölki Média Közhasznú Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÕS KIADÓ: Celldömölki
Média Közhasznú Kft. • FELELÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Dummel Ottó,
Farkas Gábor, Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária, Vajda Zsuzsa,
Horváth Lajos (örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÕ: Nagy Antal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. Telefon: 06 70/4505749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu • NYOMDA:
Logomotív Kreatív Mûhely Kft. Szombathely • ISSN 0865-1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÕFIZETÉS VIDÉKRE: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat
kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.

13

14

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk központjában
új építésű
társasházi lakások
év végi költözéssel eladók.
(Kiniczky Mérnöki Iroda Kft.
megvalósításában)

Érdeklődni: +36 70 941-2077
+36 95 422-493

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

Tankoljon jó minõséget jó áron!

Celldömölk Város Önkormányzata és
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár tisztelettel meghívja
Önt, Családját és Barátait

2017. augusztus 19-én, szombaton 10.00 órára
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár színháztermébe

az ÁLLAMALAPÍTÁS ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE
tiszteletére rendezendõ megemlékezésre
A megjelenteket köszönti: Fehér László, Celldömölk város polgármestere
Ünnepi beszédet mond: Ágh Péter országgyûlési képviselõ

ÖKUMENIKUS IGEHIRDETÉS ÉS KENYÉRSZENTELÉS
Az ünnep alkalmából kitüntetéseket ad át:
Fehér László, Celldömölk város polgármestere
Söptei Józsefné, Celldömölk város alpolgármestere
Farkas Gábor, Celldömölk város jegyzõje
Közremûködnek: Pesti Arnold, a Soltis Lajos Színház tagja
Kiss Noémi, Kondor Tamás és Tóth Dániel énekesek

