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Boldog 2018-at,
Celldömölk!

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

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

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

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

Fa-Gyula

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

Laminált padlót
FA-GYULÁTÓL!
Raktárról kínáljuk, azonnal vihetõ.
Jöjjön hozzánk!
Az extra erõs 10 mm-es: Naturál tölgy ÚJ
A gazdaságos 7 mm-es Világos tölgy
ÚJ
A vadító 7 mm-es Vadcseresznye
Szuper áron a 8 mm-es Arany alma
A különleges 8 mm-es Gyémánt tölgy ÚJ
A rusztikus 8 mm-es Tigris tölgy
A klasszikus 8 mm-es Nosztalgia tölgy ÚJ
Az elegáns 8 mm-es Szil

2995
2290
2290
2390
2690
2690
2690
2890

Ft/m2
Ft/m2
Ft/m2
Ft/m2
Ft/m2
Ft/m2
Ft/m2
Ft/m2

+ ajándék alátétfólia + ajándék szegõléc
minden parkettához!
Több 100 m2-es készlettel várjuk vásárlóinkat!

Extra vastag hõszigetelõ alátét is vásárolható!
Áraink január 31-ig érvényesek.
Az akció részleteirõl érdeklõdjön üzletünkben!
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Tisztelt Olvasók! Kedves Celldömölkiek!
Boldog új esztendõt kívánok 2018-ra.
Az Új Kemenesalja olvasóit köszöntve
kívánok magam és a városvezetés nevében boldogságot, jó egészséget, sikeres új évet mindannyiunknak, akik
Celldömölkön és térségében élünk, az
innen elszármazóknak.
Néhány nappal ezelõtt még az óévet
búcsúztattuk el, ki-ki a maga módján.
Fõként családi körben, vagy barátainkkal, de az adventi gyertyagyújtások alkalmából a város terein együtt készülhettünk a karácsonyra. A karácsonyi
ünnepkör január 6-án, vízkereszt
napján lezárult, az elsõ heteket eltöltöttük munkahelyünkön, a gyerekek az
óvodákban, az iskolákban, és az
idõsebbek is visszatértek a mindennapjaikhoz.
Így az év végén visszatekintettünk a
2017-es esztendõre családi, közösségi
körben, s tettük ezt a város életében is.
A 2017-es évet értékelve elmondhatjuk, hogy sikeres volt. Olyan változások
történtek a város életében, melyek
még komfortosabbá tették Celldömölköt. Megépítettük a vasútállomásnál a
parkolót, új helyre kerültek a védõnõi
szolgálat és a fogorvosok rendelõi.
Belaktuk az iskolák mellett lévõ sportarénát, és végre elkezdõdhetett az
izsákfaiak életében oly jelentõs beruházás, a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, ami idén fejezõdik be.
Bár az iskoláknak nem vagyunk fenntartói, az épületek tulajdonosaként örülünk azoknak a fejlesztéseknek, amelyeket tavaly meghirdettek, s ha nem
is az idén, de a közeljövõben megvalósulhatnak. A Városházáról a volt szakrendelõ intézet épületébe költözik át a

járási kormányhivatal, amint befejezõdik az épület átalakítása, ami szintén
jelentõs változás lesz a város és a járás
életében.
Több pályázatunk eredményét is kihirdették tavaly, ennek köszönhetõen
idén elkezdõdhetnek a fejlesztések. A
városi közterek átalakításában most a
piac és környéke, valamint az alsósági
településközpont lesz soron. Emellett a
közeljövõben elkezdõdhet a Kemenes
Vulkánpark mellett lévõ terület további turisztikai célú fejlesztése.
A Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ kiemelkedõ szolgáltatásainak köszönhetõen megkapta a családbarát minõsítést. A fürdõn is több kisebb fejlesztést végzünk az idén a létesítményt látogatók számára.
Az elmúlt évben is számtalan közösségi programot tartottunk intézményeinkkel, civil szervezeteinkkel, az egyházakkal együttmûködve. Celldömölkön
rendeztük meg a megyei vadásznapot,
és a hagyományos városi rendezvénye-

inkre is vártuk Önöket. Köztereinken ismét kinyíltak a tulipánok, és elkezdtük
egy rózsapark kialakítását is.
2018-ban több hosszú hétvége is lesz,
amit pihenéssel tölthetnek el a családok. Kívánom, hogy itthoni barangolással, a fürdõ, a Vulkánpark, a premiermozi és egyéb lehetõségeink kihasználásával töltsék kellemesen majd az idejüket.
Ezt az évet hagyományosan azzal
kezdtük, hogy köszöntöttük a kórházban elsõként született kisgyermeket.
Kívánjuk neki és minden újszülöttnek,
hogy egészségben és boldogságban
nevelõdjenek. Kívánom városunknak
és térségünknek, hogy gyarapodjon,
ne csak lélekszámban, de élményekben és anyagiakban egyaránt.
A napokban egy újabb fejlesztés elsõ
lépéseit tettük meg, hiszen január 10én leraktuk a CVSE asztalitenisz-csarnokának alapkövét. Nagy öröm számunkra, hogy egy újabb létesítményben közösségben sportolhatnak gyerekek és
felnõttek egyaránt.
Városvezetõként köszönöm Önöknek,
hogy segítik a munkánkat, és együtt
teszünk Celldömölkért, hogy városunk
még élhetõbb legyen mindenki számára, kicsinek és nagynak, fiatalnak és
idõsnek egyaránt. Idén is hívjuk Önöket
a programokra, melyeknek közösségformáló ereje van. Tegyük a dolgunkat
a mindennapokban azért, hogy a személyes életünkön kívül városunk is
gyarapodjon évrõl évre.
Kívánom magunknak, Celldömölknek
hogy terveink megvalósulhassanak.
Boldog új esztendõt, Celldömölk!
»FEHÉR LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER

Zsóka Sárát köszönthették a város elsõ babájaként
Celldömölkön sem kellett sokat várni a
2018-as év elsõ újszülöttjére, már
január 2-án megszületett Õri Zsóka
Sára, a rábapatyi Végh Alexandra és Õri
Roland második kislánya. Zsóka kedden
délelõtt fél 11-kor jött a világra, édesanyjával együtt mindketten jól vannak,
egészségesek, a hétvégén már el is
hagyhatták a celldömölki kórházat, ahol
egyébként Alexandra és Roland elsõ
gyermeke, Hanna Léna is született.
– Zsóka Sára 3100 grammal és 49 centiméterrel jött világra január 2-án, 10
óra 30 perckor. Nagyon vártuk már, és
szerencsére gyorsan, komplikációmen-

tesen született. Otthon már izgatottan
várja apukája és a hároméves nõvére –
meséli a büszke édesanya.
A kismamát és a kisbabát a hagyományhoz hûen a város is köszöntötte.
Az önkormányzat képviseletében Fehér

László polgármester, Söptei Józsefné
alpolgármester és Farkas Gábor jegyzõ
közösen keresték fel a celli kórház szülészeti osztályát, ahol ajándékokkal, virágcsokorral gratuláltak az év elsõ
celldömölki születésû kisbabájának és
édesanyjának. Dr. Kovács Antal osztályvezetõ fõorvos beszámolt arról is, hogy
az elmúlt évben 521 születést jegyzett
a celldömölki kórház, mely nagyjából
megfelel az éves átlagnak. Az év elsõ
celldömölki lakosú újszülöttje egyelõre
ugyan még nem született meg, a kórház dolgozóinak jóslatai alapján
azonban már az õ érkezésére sem kell
sokat várni.
»NÉMETH N.
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Összegeztek a képviselõk
Celldömölk Város Képviselõ-testülete
2017. december 20-án tartotta az elmúlt év utolsó soros ülését. Az évzáró
tanácskozás ünnepi hangulatban kezdõdött, hiszen karácsony közeledvén
az Ádám Jenõ Zeneiskola tanárai a
Celldömölki Városi Általános Iskola tanulója és a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója immár
hagyományosan verses-zenés mûsorral
köszöntötték az ünnepet.

Fehér László polgármester beszámolt a
két ülés között történtekrõl, többek között arról, hogy a PVS Hungary vezetése tovább szeretné bõvíteni a céget,
valamint arról, hogy a Wesselényi utcában elkészült az új parkoló, melynek
átadása december 20-án volt, errõl

részletesen beszámolunk lapunk hasábjain. Marics Sándorné képviselõ, az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület
elnöke elmondta, hogy a december
16-án tartott jótékonysági koncerten
átadtak 3 millió forintot a mentõszolgálatnak. Dr. Kovács Zoltán, az Alsósági
Részönkormányzat vezetõje két régóta
húzódó ügy megoldásáról számolt be:
az egyik, hogy Alsóságon a jobbkezes
utcákba kikerültek a STOP-táblák, a
másik pedig, hogy Izsákfán végre
megkezdõdhet a szennyvízcsatornaépítés. Hetényi Endre képviselõ a Gábor Áron utca–Népjóléti Szolgálat sarkán megtörtént a járda rendbe tétele.
Bakó László képviselõ összegezve a
tavalyi évet, sikerekrõl és kudarcokról
egyaránt beszámolt. Kudarcokként em-

lítette a földes járdákat, utakat. Az ülésen jelen volt Rosta Zsolt, aki az üzemeltetésért felel, valamint az Eötvös
Loránd Szakgimnázium és Szakközépiskola pedagógusai, akik szeptemberben néhány diákjukkal társadalmi
munkában elvégezték a faházak külsõ
festését A munkához szükséges gépeket az iskola, az anyagot, a szállítást és
az ellátást a Városgondnokság biztosította. A képviselõ-testület elismerte a
balatonrendesi táborban nyújtott tevékenységüket. Ezen felül döntöttek a
képviselõk arról, hogy 5 millió forinttal
járulnak hozzá a tábor legszükségesebb
felújítási és üzemeltetési költségeihez.
A balatonrendesi táborral kapcsolatos
felhívást jelenlegi lapszámunkban olvashatják, kedves Olvasóink.
»LA

Változások és akciók a Vulkán fürdõn
Teltházzal zárta a 2017-es évet a celldömölki Vulkán Gyógy-és Élményfürdõ,
sokan választották kikapcsolódásként a
komplexum nyújtotta szolgáltatásokat
az ünnepek alatt is. A fürdõ a 2018-as
évbe átlépve a megszokott menetrend
szerint üzemel, néhány apró változást
leszámítva, melyekrõl Kiss Lilla, a fürdõ
ügyvezetõ igazgatója számolt be.
– 2018. január 1-tõl változás történik a
reumatológiai szakrendelésben, ami azt
jelenti, hogy akciós idõszakok kivételével csak kéthetente lesz reumatológus
szakorvosi rendelés – tájékoztatott az
ügyvezetõ igazgató. – Az elsõ január 6án, majd rákövetkezõen január 20-án.
Februárban ismét gyógyászati akcióval
várjuk a vendégeket, melynek keretében február 3-án, 10-én és 17-én, tehát
mindhárom szombaton elérhetõ lesz a
szakorvosi rendelés. Gyógyászati kezeléseink 20–50%-os kedvezménnyel
vehetõk igénybe, úgyhogy javaslom
minden kedves vendégünknek, aki hat
hónapnál korábban vette ezt nálunk
igénybe, hogy jöjjenek, vegyenek részt
a szakrendelésen és használják ki gyógyászati kezeléseinket. Gyógyászati
kezelések keretében a fürdõn továbbra
is igénybe vehetõ medencefürdõ, orvosi gyógymasszázs, víz alatti vízsugármasszázs, iszappakolás, szénsavas
fürdõ, gyógytorna és gyógyúszás.
Gyógyászati akcióin túl a celli fürdõ januártól egyéb kedvezményeket is kínál
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a látogatói számára. Csatlakozott a
Vulkán fürdõ a Magyar Turisztikai
Ügynökség téli kampányához, a Téli
feltöltõdés programhoz. Az ezzel kapcsolatos információkat a honlapunkon
találják meg vendégeink, az akció január 15. és február 15. között biztosít kedvezményeket. Ajánlanám továbbá
látogatóink figyelmébe a fürdõ sóbarlangját, mely egész évben kedvezményes áron vehetõ igénybe. Kiss Lilla,
a Vulkán fürdõ ügyvezetõje fontosnak
tartotta hangsúlyozni, hogy a sóbarlang
nem csupán a felsõlégúti megbetegedéseket gyógyítja, de jótékony hatással
bír a magas vérnyomás, az alvászavarok és a stressz kezelésére is. A megnyitása óta folyamatosan megújuló
komplexum hamarosan még újabb fejlesztésekkel várja a vendégeket.
– Január második felében két fontos
fejlesztéssel várjuk a vendégeket. Az
elsõ egy beemelõgép beszerzése mozgáskorlátozottak számára, mely egy
mobil berendezés, tehát a medencék
között is használható, így a mozgássérült betegek több medencében is
fürdõzhetnek. Erre nagy igény van, jelenleg is zajlik mozgássérültek mozgásterápiás fejlesztése a fürdõn, heti több
alkalommal is. A másik fontos fejlesztés, melyre szintén nagy volt már az
igény, a jakuzzi téli bejáratának felállítása, így a jakuzzi bejáratától egy átvezetõ folyosón egybõl a melegvízbe
érkeznek a vendégek, és nem érint-

keznek annyira a kinti hideg levegõvel.
Nagyon örülünk annak, hogy ezek a
fejlesztések megvalósulhatnak. A fejlesztések mellett egészen június 15-ig
tart a Vulkán fürdõ fürdõnapi akciója,
melynek keretében a nyugdíjasok 790
Ft-ért, felnõttek és gyermekek pedig
szintén kedvezményesen, 1190 Ft-os
áron válthatnak napijegyet. A fürdõ aktuális ajánlatairól, kedvezményeirõl,
gyógyászati és wellness-szolgáltatásairól bõvebb információk a komplexum honlapján olvashatók.
»N. NÓRA
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Új parkoló a közösségi közlekedésért
Két évvel ezelõtt, 2015. szeptember 24én zárult le a Celldömölk Város Önkormányzata, a MÁV Zrt., valamint az
ÉNYKK Zrt. konzorciuma által vezetett
„Közösségi közlekedés fejlesztése a
celldömölki kistérségben” címû projekt.
A 200 millió forintos uniós támogatásból megvalósult fejlesztés négy projektelemet tartalmazott, melynek keretében megépült a Kossuth utcában a
vasútállomáshoz vezetõ kerékpárút, és
kialakításra került a Dózsa utcai parkoló.
Az állomás épülete is megújult, korszerû
utastájékoztató-rendszer jött létre interaktív információs ponttal, megújultak a
vizesblokkok, a jegypénztárak és a szolgálati helyiségek, valamint megtörtént
az akadálymentesítés is. Ennek a beruházásnak a folytatásaként szintén az önkormányzat, a MÁV Zrt. és az ÉNYKK Zrt.
együttmûködésével és finanszírozásával
épült meg az új parkoló a Wesselényi
utcában. A fejlesztés ünnepélyes
alapkõletételére alig három hónappal
ezelõtt, szeptember 18-án került sor.
20-án már a parkoló hivatalos avatóünnepsége is lezajlott.
– Hogyha erre a parkolóra tekintünk,
akkor azt láthatjuk, hogy méltó egy
modern városhoz. Egy olyan városhoz,
melyet sokan vasutas városként ismernek – kezdte köszöntõjét Ágh Péter
országgyûlési képviselõ. – Egyúttal arra
is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy ez
a beruházás szövetségben tudott megvalósulni. 2016-ban a városvezetéssel
együtt járultunk a MÁV elnök-vezérigazgatójához, mikor azt az ígéretet
kaptuk, hogy a MÁV partner lesz ennek
a beruházásnak a megvalósításában.
Most azt is láthatjuk, hogy mindez nem
csak ígéret volt. Örülhetünk ennek a
fejlesztésnek, mely bizonyítja, hogy
amikor szükséges, mindig találunk szövetségeseket a celldömölki lakosok érdekében. Ezt mutatják a 2017-ben
meghozott további döntések is. Számos olyan határozat született, melyek
értelmében Celldömölk nagyot léphet
elõre, számos fejlesztés valósulhat
meg, milliárdos nagyságrendû forrásból, melyhez szükség volt Magyarország Kormányának támogatására és
a megyei önkormányzat partnerségére. A celldömölkiekkel való szövetséget
ennek értelmében én hatékonynak értékelem, és bízom abban, hogy ez az
alkotómunka és alkotó szövetség
2018-ban is folytatódni tud. A parkoló
építésének munkálatai most befejezõdtek, így a terület hivatalosan is át-

adásra került az utazóközönség számára. Az ünnepélyes átadásra december
20-án került sor. Az ünnepségen részt
vett Veszprémi László, a MÁV Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettese, aki
köszöntõjében arról számolt be, hogy a
MÁV célja, hogy az egyéni közlekedést
a közösségi közlekedés felé terelje, különféle multimodális csomópontok létrehozásának segítségével. – A MÁV
szempontjából azt szeretném kiemelni,
hogy egy újabb lépést tettünk a közösségi közlekedésért. A P+R közlekedés
számunkra is rendkívül fontos, hiszen
az ebben részt vevõ utasok, azon kívül,
hogy gépjármûveiket kulturált helyen
tudják parkolni, rendszerint igénybe
veszik a MÁV szolgáltatásait. Ezért is
örülünk annak, hogy ebbõl az összegbõl kulturált környezetben, európai
színvonalú P+R parkolót tudtunk létrehozni. Az ehhez szükséges együttmûködés különleges volt számunkra,
hiszen három szervezetnek a jól összehangolt munkáját igényelte. Emellett
külön öröm, hogy a parkoló tekintetében egy húsz éves üzemeltetési megállapodást tudtunk kötni az önkormányzattal. Az eseményen beszédet
mondott Papp László, az ÉNYKK Zrt.
vezérigazgatója, aki köszöntõjében arról számolt be, hogy országos szinten
számos hasonló jellegû beruházás
történik, elsõsorban azoknak a legnagyobb örömére, akik a P+R parkolót a
mindennapokban is igénybe veszik,
használják. – Annak a forgalomnak,
amit itt Celldömölkön lebonyolítunk,
mely körülbelül naponta 70 járatot
jelent, tehát egyidõben 5-6 autóbuszt,
melyek parkolását meg kell oldani, ez
a létesítmény rendkívül fontos. Azok,
akik itt élnek a környéken, pontosan
tudják, hogy a helyhiány miatt milyen
megoldásokra
kényszerültek
gépkocsivezetõink az elmúlt években.
Ennek most vége. Azt gondolom, hogy
az a munka, melyet kollégáink a közösségi közlekedés érdekében végeztek, eredményt hozott, és ez mostantól
kezdve mentesíti az itt élõket a korábban felmerült kellemetlenségektõl –
hangzott el Papp László vezérigazgató
beszédében. Ahogy azt a vezérigazgató is hangsúlyozta, az ÉNYKK részérõl
szinte alapvetõ mûködési feltételt elégít ki a december 20-án átadott új parkoló, mely 5 autóbuszparkolóhelyet is
biztosít. Az átadón beszédet tartott
még Fehér László polgármester, aki
Celldömölk szempontjából méltatta a
beruházás szerepét és jelentõségét,

felidézve a 2015-ös fejlesztés részleteit, mely elsõsorban a lakosok, valamint a Celldömölkre és a Celldömölkrõl
utazók komfortérzetét növeli.
– Ez a fejlesztés azért is fontos a város
szempontjából, mivel Celldömölk mindig is egy vasúti csomópont volt, járási
székhelyként is központi szerepe van –
méltatta a beruházást a város önkormányzata nevében Fehér László polgármester. – A munkaerõpiac és a
munkahelyek átalakulása miatt a vasútállomás jelentõs forgalmat bonyolít
le, melyhez szükséges, hogy a közösségi közlekedést igénybe vevõk le
tudják parkolni gépjármûveiket. Ezúton
szeretném megköszönni mindenkinek
a munkáját, elsõsorban a MÁV igazgatóságának, akik a 94 millió forintos beruházás oroszlánrészét vállalták, melyhez az önkormányzat 20 millió forinttal
támogatott. A parkoló pedig nem csak
az utasok komfortérzetét növeli a továbbiakban, de biztonságot is nyújt, hiszen biztosítására egy modern térfigyelõkamera-rendszer is üzembehelyezésre került. A köszöntõk után ünnepélyes szalagátvágás követezett,
mellyel a város, a megye és a térség
képviselõi, valamint a MÁV és az
ÉNYKK igazgatói közösen adták át az
58 db személygépkocsi-hellyel, 5 db
autóbusz várakozóhellyel, valamint 36
db kerékpártároló-hellyel rendelkezõ
parkolót az utazóközönség számára.
»NÉMETH NÓRA
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Karácsonyi jótékonysági koncert
December 16-án a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár Színháztermében, teltházas közönség elõtt
„Karácsonyi csillagszóró” címmel jótékonysági koncert került megrendezésre az Együtt Celldömölk Városért Egyesület szervezésében.
Az immár hagyományosan megrendezett karácsonyi hangverseny a Kemenesalján élõk testi és lelki egészségét
szolgálták. Testi egészségét, mert az
adományok a Celldömölkön létrehozandó két életmentõ pont kialakításához járulnak hozzá, valamint lelki
egészségét is, mert aki részt vett rajta,
egyrészt megtapasztalhatta az adományozás örömét. Másrészt a nézõk
maguk is lelki feltöltõdésben vehettek
részt, hiszen az olasz vendégmûvészek, Fabio Vagnarelli musicalénekes,
M. Denis Biancucci zongoramûvész, valamint Gentjan Llukaci hegedûmûvész
mindent elkövettek, hogy az est közönsége jól érezze magát, mert az ismert és még ismertebb fülbemászó
dallamok a színvonalas elõadással
elvarázsolták a nézõket.
A jótékonysági koncerten Ágh Péter, a
rendezvény fõvédnöke mondott ünnepi köszöntõt. Ezt az alkalmat tartotta
méltónak az Együtt Celldömölk Városért Egyesület arra, hogy az immáron
hosszabb ideje gyûjtött jelentõs adományt, ünnepélyes keretek között a
városvezetéssel karöltve átadja a Celldömölki Mentõállomásnak. Fehér Lász-

ló polgármester és Marics Sándorné, az
egyesület elnöke 3 millió forintot nyújtott át Homlok Istvánnak, a mentõállomás vezetõjének. Az egyesület és a
mentõsök között egyébként is hosszú
távú együttmûködés szükséges. A következõ lépés ugyanis, hogy az egyesület a megyei mentõszolgálattal közösen minél szélesebb körben megtanítsák a lakosságot az eszközök kezelésére, hogy ezek valóban az életmentést tudják szolgálni. Ugyancsak ennek
a rendezvénynek a keretei között
Söptei Józsefné alpolgármester-aszszony, az egyesület alelnöke a színpadra szólította Mód Csengét és édesanyját, akik számára a gyertyagyújtások során összegyûlt összegbõl 200
ezer forintot nyújtott át.
Az est zárásaként Söptei Józsefné alpolgármester-asszony, az Együtt Celldömölk Városért Egyesület elnökségi
tagjának köszönetnyilvánítása hangzott
el mind a fellépõ mûvészek, mind pedig a rendezvényen megjelentek felé.
Beszédében kiemelte: fontosnak tartja
azt az összefogást, amelyet a város és
a környéken lakók ismét bizonyítottak
azzal, hogy belépõt vásároltak a jótékonysági hangversenyre, illetve a négy
adventi hétvégén a gyertyagyújtások
helyszínén is támogatták a celldömölki
mentõállomás ügyét.
A jótékonysági rendezvényt támogatták: Swietelsky Vasúttechnika Kft., Opál
Tartálypark Zrt., Vasivíz Zrt., Sághegyalja Tsz, Sághegy Térsége Turisztikai

Egyesület, Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ, Népjóléti Szolgálat, Kemenes
Vulkánpark, Celldömölk Város Önkormányzata, Borgáta Község Önkormányzata, Kemenesmagasi Község Önkormányzata, Mersevát Község Önkormányzata, Mesteri Község Önkormányzata, Nemeskocs Község Önkormányzata, Tokorcs Község Önkormányzata,
OTP celldömölki fiókja, Vasvirág Hotel,
Kiscelli Patika, Soltis Lajos Színház,
Cellcomp Kft., Wewalka Kft., SZIRE Ruházati Kft., Thermotel Kft., Bakótrex
Kft., Papirusz-Cell Kft., Marics Virágszalon, Celltank és számos magánszemély. Valamennyiüknek ezúton is köszönetüket fejezik ki a szervezõk.
Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület ezúton szeretné kérni mindazokat, akiknek fontos a rászorulók segítése, a jó ügyek felkarolása, és meg
akarják tapasztalni a segítés és adományszerzés örömét, vagy csak egyszerûen jó ötletekkel, javaslatokkal
szeretnék segíteni a város fejlõdését,
hogy önkéntes munkájukkal csatlakozzanak az egyesület tagjaihoz.
»LOSONCZ ANDREA

Karácsonyfagyûjtés a szokott módon
A karácsonyi és szilveszteri mulatságok
természetesen a város közterein is
nyomot hagytak, érthetõ módon ilyenkor jóval több hulladék keletkezik a
frekventált területeken. Ezek eltakarítását a Városgondnokság az idei évben
is igyekezett minél elõbb megoldani.
Szerencsére a tavalyihoz hasonló atrocitások idén nem történtek, így a Városgondnokság munkatársaira is kevesebb feladat hárult, a tûzijátékokból
visszamaradt hulladékot január 3-án
egy nap alatt sikerült eltakarítani. A karácsonyi ünnepkör lezárultával azonban más feladata is van az intézménynek: hamarosan kidobásra kerülnek a
háztartásokból az ünnepi fenyõfák,
melyek gyûjtése a gyûjtõkonténerek
segítségével idén is a már megszokott
módon és helyszíneken fog zajlani. – A
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karácsonyi ünnepkör végét a Vízkereszt
jelenti, január 6. Ezután kezdi meg a
Városgondnokság a karácsonyi fények,
díszítõelemek elbontását. A családoknál is ilyenkor kezdik meg a karácsonyfák leszedését. Ebben a Városgondnokság a korábbi évekhez hasonlóan a
gyûjtõkonténerek kihelyezésével tud
segíteni, ezekbe tudja a lakosság elhelyezni a fenyõfákat. A kidobott fákat
mi késõbb gyûjtõhelyre szállítjuk, és
gondoskodunk a felhasználásukról,
illetve megsemmisítésükrõl – tájékoztatott Finta Zoltánné, a Városgondnokság igazgatója. A gyûjtõkonténerek
elõreláthatólag a hónap végéig lesznek
kihelyezve, így ajánlatos még januárban megszabadulni az ünnepi
fenyõktõl. A Városgondnokság az ünnepekkel járó pluszmunka mellett természetesen az egyéb téli feladatokat

is ellátja, felkészülnek a hidegebb, csapadékosabb idõjárásra, az esetleges síkosítás mentesítésre és hóeltakarításra, addig pedig továbbra is folyamatosan zajlik az utak, terek takarítása és
tisztán tartása.
»N. N

» APRÓHIRDETÉS

Celldömölkön a Kossuth u. 16.
sz. alatt 2. emeleti 35 m2-es
lakás 2018. február 1-tõl min.
egy évre kiadó
Telefon: +36 70 9412077.
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» ÉVFORDULÓK

Nemzeti és helyi évfordulókról
Az év fordulóját követõen talán stílszerû felidézni a „Nemzeti évfordulóink” címû, 2004 óta évente megjelenõ kiadványsorozat legutóbbi, a
2018-as kötetet elõkészítõ szerkesztõbizottsági ülését.
A csoportképen mellettem balról Ujváry
Gábor, a VERITAS Történetkutató Intézet
tudományos fõmunkatársa; jobbról
Mikó Árpád, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Mûvészettörténeti Intézetének tudományos fõmunkatársa; Estók János, a Magyar Mezõgazdasági Múzeum és Könyvtár
fõigazgatója, a sorozat alapító fõszerkesztõje és Gazda István, a Magyar
Tudománytörténeti Intézet igazgatója.
Idén mini jubileumhoz érkeztem, hiszen
10. alkalommal gyûjtöttem össze a 25tel osztható kerek évfordulókat a bizottság számára. Számomra rendkívül
megtisztelõ, hogy a jelenleg 384.000
személy adatait tartalmazó „Magyar

A 2018-as országosan is jelentõs évfordulói közül hármat érdemes a helyi
közvélemény figyelmébe is ajánlani.
Az idei esztendõ kormányzati döntés
alapján Mátyás király emlékév. Egy kemenesmagasi származású történésznek, a tragikusan fiatalon elhunyt
Guoth Kálmánnak köszönhetjük, hogy
pontosan ismerjük Hunyadi Mátyás
születési dátumát, aki csillagászati számítások szerint 575 esztendeje, 1443.
február 23-án 15 óra 7 perckor született Kolozsvárott, amely idõpont a
polgári idõszámítást alapul véve február 24-én hajnali 3 óra 7 perc.
300 esztendeje, 1718. február 18-án

TIHANYI APÁTSÁG

látta meg a napvilágot Jánosházán
Vajda Sámuel, aki bencés szerzetes
lett. Dömölkön 1757 és 1760 között jószágkormányzó volt és gazdasági vezetõként folytatta az alig egy évtizeddel
korábban épített templom továbbfejlesztését. Õ terveztette meg és rakta le
a kolostorépület alapkövét. Dömölkrõl
Tihanyba kerülve negyedszázadon át a
szerzetes rendek 1787-es feloszlatásáig az õsi tihanyi apátság vezetõje
volt. Sok tekintetben neki köszönhetõ a
tihanyi apátság jelenlegi képe, amely
GUOTH KÁLMÁN

Életrajzi Kalauz” reprezentatív nemzeti
digitális névkataszterbõl sok hónapi
munkával leválogathatom a kerek évfordulók több ezres listáját, amelybõl elkészítem a legfontosabb, átlagosan
200-250 tételt tartalmazó javaslatot a
szerkesztõség
számára.
Mindig
megható számomra, amikor a
megjelenõ kiadványban a celldömölki
Kresznerics Ferenc Könyvtár nevét és logóját a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Balassi Intézet és a Magyar Nemzeti Múzeum társaságában
láthatom. A kötet minden magyar közintézménybe (önkormányzat, iskola,
könyvtár, nagykövetségek stb.) eljut és
így hozzájárul Celldömölk hírnevének
öregbítéséhez is.

Pannonhalma mellett a magyar bencés
rend másik zászlóshajója. Elévülhetetlen érdemeket szerzett Balatonfüred
fejlõdésében, hiszen felismerte a hely
idegenforgalmi jelentõségét, ezért ösztönözte a szállodák és a vendéglátás
kiépülését. A rend feloszlatása után
Szombathelyen élt megbecsült polgárként Szily János püspök gondoskodását
élvezve, aki halálos ágyánál 1795
szeptemberében az utolsó kenetben is
részesítette.
Szintén egyházi személyhez kötõdik a
harmadik évforduló: Edvi Illés Pál 1793.
június 29-én, 225 esztendeje született
a Gyõr megyei Rétiben. Nemesdömölkön 1831 és 1863 között szolgált
evangélikus lelkészként és a tudós,
akadémikusi rangot kiérdemlõ pap
emléke mélyen benne él a kemenesaljai evangélikusság lelkében és emlékezetében. Terveink szerint a városi
könyvtárban mûködõ Honismereti
Munkaközösség és a Családfakutató
Klub egy különleges, exkluzív elektronikus forráskiadvánnyal fog tisztelegni
az emléke elõtt.
»NÉMETH TIBOR

» PROGRAMAJÁNLÓ
• január 19. (péntek) 10.00 és 14.00
óra – Gyerek színházbérlet Kolozsi Angéla: Amika cukrászdája mesejáték a
Soltis Lajos Színház elõadásában. Jegyár: 1.200 Ft/fõ. Helyszín: KMKK színházterem.
• január 22. (hétfõ) 18.00 óra – Ünnepség a magyar kultúra napja tiszteletére.
Helyszín: Kresznerics Ferenc Könyvtár.
• január 25. (csütörtök) 19.00 óra –
Dumaszínház. Dombóvári István önálló
estje. Jegyár: 2.900 Ft/fõ. Hely szín:
KMKK színházterem.
• január 27. (szombat) 19.00 óra –
Felnõtt színházbérlet Dés Mihály: Pesti
barokk vígjáték az Orlai Produkciós
Iroda elõadásában. Jegyár: I. hely: 3.500
Ft, II. hely: 3.000 Ft, III. hely: 2.500 Ft.
Helyszín: KMKK színházterem.
• január 31-ig látogatható, „A XX. sz.
modern klasszikusai” c. kiállítás. Helyszín: Móritz-galéria.

EDVI ILLÉS PÁL
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Rács Reich Imre elfelejtett freskói a hajdani zárdai leányiskola kápolnájának mennyezetén
A CVÁI egyik emeleti zsibongójában ritka
látvány fogadja az érkezõt: már az odavezetõ lépcsõkrõl jól kivehetõ egy magányos
freskó az északi falon, úgy 5 méter magasságban. A kép elsõre furcsán oda nem
illõnek tûnhet a meszelt falak steril szorításában, s az alatta harsogó, folyamatos gyerekzsivajban. De ha felérve elmerülünk kicsit
könnyed pasztellszíneiben, megérint minket
egy régebbi, alternatív valóság, s hirtelen újra az Isteni Szeretet Leányai zárdaiskolájának
kápolnájában találjuk magunkat.
Az 1891-ben épült csarnok díszítése a helyi
Rács Reich család nevéhez köthetõ. Id. Reich
Imrét (1871–1938) valószínûleg ez a megbízás hozta Kemenesaljára. Vállakozása felvirágzott, s a férfi hamarosan hét tanoncot
és ugyanennyi segédet foglalkoztatott cégében (a Sági úton, a Tesco parkoló melletti tömbház helyén). A dolgokat aztán egy
idõre lelassította az elsõ világháború: a
mestert besorozták katonának, és 1916-ban
gégelövés érte az olasz fronton. Sebesülését
túlélte ugyan, de onnantól többé már nem
vehetett részt a tevékeny alkotómunkában
– tüdejét túlságosan is irritálta a festéssel járó rengeteg por és vegyi anyag. Bár továbbra is vállalta a helyi Ipartestület elöljárói, valamint a Festõszakosztály elnöki
tisztét, a munka oroszlánrészét innentõl fiának kellett magára vállalnia.
Ifj. Reich Imre 1901. december 20-án született a kis-czelli Ferencz József (ma Dózsa
György) utcában, tehát 14 éves volt az
édesapját ért tragédia idején. Szerencsére
ekkorra már kisujjában volt a szakma minden fortélya, nem esett hát nehezére idõ
elõtt átvenni a családi vállalkozást. Apjával
való kapcsolatát továbbra is szoros együttmûködés jellemezte: az idõsebb mester
élete végéig segített a kompozíciók terveinek megalkotásában.
Ifj. Reich (1934-tõl Rács Reich) Imre mûvésszé formálódásának egy meghatározó állomása 1931-ben érkezett el, mikor önálló
tárlaton mutathatta be képeit a városháza
nagytermében. A város ezután ösztöndíjjal
jutalmazta a férfit, mellyel 1935-ben a
Magyar Királyi Iparmûvészeti Fõiskola díszítõfestészeti szakán diplomát szerezhetett.
Innentõl a megrendelések száma is tovább
szaporodott, s ez vezetett 1941-ben a leányiskola kápolnafreskóinak elkészítéséhez.
Rács Reich Imre és segédei nagy lelkesedéssel láttak munkához. Az északi falra
került a legnagyobb volumenû, s egyben
legsikeresebb kompozíció: Szent István
királyunk térdeplõ alakja, amint a Szûzanya
oltalmát kéri a fia, Imre herceg halála folytán elárvult ország számára (A). Tartása
egyenes, arca áhítattal vegyes reménykedéssel figyeli Máriát. A Szûzanya ünnepélyes komolysággal, a Kisjézus gyermeki
örömmel fogadja a hazánkat szimbolizáló
Szent Koronát. Mindketten szõkék, s a
mûvész ebben talán helyi hagyományokat
követ: Rómer Flóris, a magyar régészet
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A. SZENT ISTVÁN A SZÛZANYA OLTALMÁBA AJÁNLJA MAGYARORSZÁGOT.
RÁCS REICH IMRE, 1941. (VIDA LEVENTE FELVÉTELE)

atyja 1861-ben hasonlóan szõke Máriát fedezett fel a magtárrá alakított dömölki
apátság vakolatrétege alatt rejtõzõ angyali
üdvözlet-ábrázoláson. Az anya-kisfia közti
kapcsolat intim és bensõséges. A burjánzó
felhõkkel szimbolizált mennyei, s a földi világ találkozása szintén tökéletesen harmonikus. A két oszlop közt mediterrán tónusokkal és impresszionista könnyedséggel
megfestett épületegyüttes fokozza komfortérzetünket. A kép körül látható, neobarokk stílusú, valódi térhatást keltõ dekoráció egykor az egész mennyezetet beborította. A kompozíció olyan ügyesen varázsol
teret a falak közé, mintha csak ablakot
nyitna a terem boltozatán.

B. SZENT IMRE HERCEG IMÁDKOZIK JÉZUSHOZ ÉS MÁRIÁHOZ.
RÁCS REICH IMRE, 1941. (VIDA LEVENTE FELVÉTELE.)

A második freskó (B) hangulatában nagyon
is eltér az elõzõtõl. Most Szent Imre térdel
Mária és a Kisjézus elõtt, közbenjárást kérve a magyar nemzet részére. Bár innen hiányoznak a földi világot szimbolizáló épületelemek, az összhatás – a herceg robosztus alakjának köszönhetõen – valahogy
mégis sokkal zártabbnak tûnik. Szent Imrét
gyakran ábrázolják ilyen igazi keménykötésû magyar férfiként, „kinek sikerült lemondania a kéjek örömérõl, bogy az örökkévalóság Királyának halhatatlan lovagja
legyen.” A herceg kultusza különösen erõs
volt az országban az 1930-ban zajló Szent
Imre-év eseménysorozatából kifolyólag,
mellyel halálának 900. évfordulójára emlékezett a nemzet. Jándi Bernardin apát, a
programok celli védnöke beszédében az õ
segítségét is kérte „megedzeni lelkünket
Kelet gyilkoló förgetege (értsd: a kommunizmus eszméje) ellen, amely elbontással
fenyegeti a nyugati világot.” A képrõl azonban hiányzik az igazi egymásra találás. A
herceg Máriát figyeli, ki fáradtan, tûnõdve

mered maga elé, a Kisjézus pedig Imre tekintetét keresi eredménytelenül. A negyedik alak, egy hervadt liliomot tartó, közömbös angyal üres tekintettel bámul a
semmibe, õ egyértelmûen csak díszlete a
jelenetnek. S ez a sikertelen kommunikáció
különösen nyugtalanító lehet annak fényében, hogy 1941. június 27. óta újra hadban
álltunk az orosz birodalommal…
A harmadik freskó (C) Árpádházi Szent
Erzsébetet ábrázolja, kinek kultusza már a
13. század óta erõs Európában. Közkedveltségének egyik oka, hogy egyszerre volt
mélyen hívõ és világi asszony, „ki tökéletes
összhangot tudott teremteni az Isten és a
férje iránti szeretet között.” A róla szóló tör-

C. SZENT ERZSÉBET EGY KOLDUST GYÁMOLÍT.
RÁCS REICH IMRE, 1941. (VIDA LEVENTE FELVÉTELE)

téneteket egyébként gyakran jellemzi egyfajta modern megközelíthetõség, ami jól
tükrözõdik a Rács Reich-féle ábrázolás fõalakján is: a magas, karcsú figura leginkább
a negyvenes évek filmsztárjaira emlékeztet.
Az asszonyról feljegyezték, hogy bár férjének halála után gyermekeivel vándorolni
kényszerült, még ekkor is, ahol tudott, segített az elesetteken. A kép épp egy ilyen jelenetet ábrázol: Erzsébet a korsójából valami
sûrû, világos folyadékot tölt egy béna koldus
tányérjába. A férfi életének kilátástalanságát
egy, az arca elõtt emelkedõ kõfal szimbolizálja, s mindez szöges ellentétben áll a kép
jobb oldalán mesteri érzékenységgel ábrázolt üde, toszkán táj látványával. A kontrasztok, valamint a különbözõ stílusok keveredése felkavaró érzelmeket váltanak ki a
szemlélõbõl: a hívogató táj, a háttér mediterrán villája, s a könyörületesség eszmeisége jólesõ megelégedettségbe andalít minket, míg gyomorszájon nem vág a sebesre
dolgozott kéz vagy a kérges, piszkos láb
látványának õszinte realizmusa.
A negyedik freskó (D) Árpádházi Szent
Margit legendáját idézi. A királylányt még
csecsemõ korában Istennek ajánlották szülei, ha cserébe Magyarország megmenekülhet a tatár veszedelemtõl. S mikor az
ellenség váratlan hirtelenséggel visszatért
Mongóliába, a szülõk, ígéretüket nem feledve, zárdába küldték a hároméves gyermeket. Margit felnõvén megerõsítette szülei felajánlását, és végig kitartott vállalása
mellett, annak ellenére, hogy késõbb többször is lett volna alkalma változtatni sorsán,
például egy elõnyös házasság kötésével. A
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D. SZENT MARGIT A FESZÜLETE ELŐTT IMÁDKOZIK.
RÁCS REICH IMRE, 1941. (VIDA LEVENTE FELVÉTELE)

mûvész most sem prédikál, inkább hagyja,
hogy az alkotás mindenkibõl a saját szemlélete szerint váltson ki érzelmi reakciókat.
A jelenet egyfelõl nem is lehetne klausztrofóbikusabb: egy fiatal nõt látunk, fojtogató
ruhákban, egy piszkos falú, dohos szoba közepén, ahonnét még az ablakból is csak egy
újabb falra esik a kilátás. Másfelõl viszont
megindító a lány arcáról tükrözõdõ béke és
elégedettség, amint a feszületet nézi. A saját életét éli, olyan lelki dimenziókban, melyekrõl mi, egyszerû halandók még csak
nem is álmodhatunk. A bal sarokban lévõ
„RÁCS 1941” szignó örökre véget vet a freskók alkotóival vagy keletkezési idejével
kapcsolatos spekulációknak.
Az iskolát 1948-ban államosították, s a képeket hamarosan mészréteg borította.
1972-ben rövid idõre napvilágot láthattak
ismét, mikor egy felújítás kapcsán Vida Le-
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vente, az akkori nagyközségi tanács mûszaki csoportjának fõelõadója egy bátor
ötlettõl vezérelve lemosatta a meszet a
csarnok mennyezetérõl. Ekkor egy idõre
még azzal kapcsolatban is felcsillant a remény, hogy esetleg láthatóak maradhatnak
a freskók. A fõelõadó azzal érvelt, hogy az
alkotások igenis összeegyeztethetõek az iskola szellemiségével, hiszen „a magyar
történelem kiemelkedõ alakjait” ábrázolják.
S bár a település akkori vezetõségének rugalmatlansága folytán újra mészréteg került a mennyezetre, az epizód mégis csodás
ajándék: ekkor készültek ugyanis azok a
felvételek, melyeknek köszönhetõen ma
jobban elénk tudjuk idézni a kápolna egykori hangulatát.
Az ezredforduló tájékán az Eötvös iskolában
zajló, újabb felújítási munkálatok során aztán csodás esemény történt: az egyik
munkás vésõje nyomán szinte egy darabban hullott le a régi mészréteg, feltárva a
Szent Istvánt, Máriát és a Kisjézust ábrázoló
freskót. Változnak az idõk: Rozmán László,
az intézmény akkori igazgatója már örült az
ajándéknak, s az alkotást nem kellett viszszameszelni! Segítségével a másik három
fotót is megszínezhetjük képzeletünkben,
azt sem feledve, hogy egykor a zárdaiskola
lépcsõházának mennyezetét is egyetlen
összefüggõ freskó borította, mely ugyancsak jelentõs mûvészi értéket képviselhet.
A 2007-es iskolaösszevonásokból fakadó

Balatonrendesi táborozás
Fele áron táborozhatnak a sikeresen pályázó celldömölki általános iskolások a
balatonrendesi üdülõtáborban. A város
képviselõ-testülete a celldömölki családokat támogatja azzal, hogy pályázatot
ír ki a táboroztatási költségek felének
támogatására. A pályázati ûrlap az iskolák segítségével minden gyermekhez eljutott, és az önkormányzati hivatalban is
átvehetõ.
Pályázati kiírás

A pályázat célja: Celldömölk Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
Balatonrendesi Üdülõtáborban megvalósuló táboroztatásra. A pályázat célja,
hogy a családokat anyagilag segítse az
általánosiskolás-korú gyermekek nyári
táboroztatásának megoldásában, ezzel
együtt a gyermekek az iskolában nyújtott teljesítményük, tanórai és tanórán
kívüli tevékenységük elismeréseként
kedvezményesen táborozhassanak.
Pályázók köre: Celldömölki lakóhellyel
rendelkezõ, tanulói jogviszonyban álló
általánosiskolás-korú gyermek szülõje/
törvényes képviselõje.
A tábor helyszíne és ideje: Balatonrendesi Üdülõtábor (7 nap, 6 éjszaka) 2018.
július 16–22. vagy 2018. július 23–29.

Résztvevõk maximális létszáma: Turnusonként legfeljebb 55 gyermek, összesen 110 fõ.
A pályázat tartalma: A pályázattal
elnyerhetõ táboroztatási szolgáltatás egy
fõre esõ 21.000 Ft-os költségének 50%át, 10.500 Ft-ot a tábort szervezõ
Celldömölk Város Önkormányzata fizeti
ki a pályázó helyett.
Általános pályázati feltételek:
• Pályázni a Celldömölk Város Önkormányzata titkárságán átvehetõ
pályázati ûrlap kitöltésével lehet.
• Jelen pályázat keretében egy adatlapon kizárólag egy kedvezményezett
(gyermek) nevében nyújtható be pályázat. Egy család több gyermekre is
nyújthat be pályázatot.
• A pályázat kötelezõ mellékletei:
– Celldömölki lakóhely igazolása lakcímkártya másolatával;
– Igazolás a tanulóval egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó
jövedelmérõl: szülõk/törvényes képviselõk jövedelem-igazolása.
• Az adatok valóságtartalmát Celldömölk
Város Önkormányzata ellenõrizheti.
• A táboroztatási szolgáltatásban részesülõ gyermekeknek TAJ-kártyájukat,
valamint a szülõ/törvényes képviselõ
által aláírt, az egészségi állapotukról

átalakítás során az épület sokat vesztett
egykori karakterébõl. Mûanyag ablakok
kerültek a régiek helyére, eltûnt a hátsó
csigalépcsõ, az idõkapszula, a kisharang.
Szerencsére vannak még dolgok, melyek a
múltat idézik: ott a csodás, faragott fõbejárati ajtó, a lépcsõház elegáns kovácsoltvas korlátja, az utcafront termeinek
magas, hullámos mennyezetei. S ott az a
magányos falfestmény az emeleti zsibongó
északi oldalán, társaira várva.
A freskók esetleges kibontásának mára már
pusztán anyagi akadályai vannak. Mindenki
egyetért abban, hogy a képeknek helyük
lenne egy általános iskolában, különösen
egy olyanban, amely a miénkhez hasonló
gyökerekkel bír. Történelemre, helytörténetre, mûvészettörténetre tanítanának, és
hazaszeretetre nevelnék gyermekeinket.
Addig is: Rács Reich Imre munkáival több
helyen is találkozhatunk a környéken. Nevéhez fûzõdik a helyi Hunyadi-emlékmû
tervezése és kivitelezése, a gyõrszentiváni
és sági római katolikus templomok alakos
és plasztikai festése, a nagypiriti templom
oltárképének megalkotása, s a dömölki, bobai és pápai evangélikus templomok díszítõfestése is. Megmaradt képeibõl hamarosan tárlatot szervez a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár, hogy még alaposabban megismerhessük ezt a tehetséges, celli mûvészdinasztiát!
»HARANGOZÓ MIKLÓS

szóló nyilatkozatot – amely a táborozás
megkezdését megelõzõ négy napnál
nem lehet régebbi – magukkal kell
vinniük a táborozásra, valamint nyilatkozatot tesznek a táborozás ideje alatt
kép- és hangfelvétel készítéséhez.
A pályázat beadási határideje: 2018. február 15. A beérkezett pályázatokat
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselõ-testülete mellett mûködõ Humán
Szolgáltatások Bizottsága bírálja el 2018.
március 15-ig. Az önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a
formai ellenõrzés és az elbírálás során. A
pályázó az elbíráló szerv döntése ellen
fellebbezéssel nem élhet.
Értesítés a pályázati döntésrõl: A települési önkormányzat a meghozott döntésérõl 2018. március 30-ig postai úton
küldött levélben értesíti a pályázókat.
A pályázatról további információk beszerezhetõk az önkormányzati hivatalban,
illetve letölthetõk a város honlapjáról:
www.celldomolk.hu.
A pályázattal kapcsolatos ügyintézést
Tulok Gabriella oktatási szakreferens
végzi (Celldömölki Közös Önkormányzati
Hivatal I. emelet 110., tel: 95/777-809,
e-mail: tulok.gabriella@celldomolk.hu)
hétfõ, szerda, csütörtök napokon 8–12,
valamint 13–16 óra között, illetve kedden,
pénteken 8–12 óra között.
Celldömölk, 2017. december 21.
»FEHÉR LÁSZLÓ SK. POLGÁRMESTER
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Sobri Jóska eltûnésének története
– 1836 õszén vagy 1837 tavaszán halt
meg.
– Mikor és hogyan tûnt el a Pagony
nagy tölgyesének egyetlen tanúfája?

lyen okkal nem tudom; a szép megmaradt egyetlen tölgyfa látványa magában is élmény lehetett.

2016 nyarán elhatároztam, hogy kerékpárral a pagonyi vasúti átjárón áthaladva elmegyek egészen a Kemenesmagasi-szõlõhegyig, hiszen gyermekkoromban kitûnõ út vezetett oda.
A „Pagony” ritkás erdõt jelent, ahol
idõszakosan legeltetni is lehet, a néhai
nagy tölgyfaerdõ déli szélén volt. A
nagy tölgyfaerdõ maradványfája az út
szélén állt vésett kéreg-keresztet hordva a törzsén.
A következõ emelkedõ tetejérõl hiányzik a jobb (déli) árokpartról egy magányos szép nagy fa, ennek törzskérgébe
valaki egy keresztet vésett valamikor
régen. 1950-es évek elején a kereszt
mérete 1 méternél is nagyobb volt, a
törzs nyugati oldalán.
Tudtam, hogy a fa egy „S” betûvel kezdõ nevû betyárról nevezetes. Hazaérve
az interneten megkerestem, hogy ki lehetett ez a személy. Megtaláltam a halála hiányát, annak bizonytalanságát!
A reggeli esõ miatti útviszonyok miatt
félútról vissza kellett fordulnom, akkor
is kerestem a fát, megálltam. Teljesen
felzaklatott a fa hiánya, ez felszínre
hozta emlékeimet a fáról, és nagyapám meséjét.
Nem tudom meddig álltam, mire elindultam rádöbbentem a feladatomra:
Talán csak én tudom már, hogy hova
tûnhetett el egy híres betyár!? Már
csak én mesélhetem el, hogy mi lett a
Sobri Jóska végzete. Nem elég, hogy
tudom, mindenkinek el kell mondanom hihetõen, ne sorolják a találgatások közé.
Késõbb sem tudtam kideríteni, hogy
miért, hogyan és mikor tûnt el a Sobrifa, a Pagony nagy tölgyesének tanúfája.
Ha az illetékesek tudták volna a fa történetét, talán még ma is élne a fa,
vagy pótolt utóda és kirándulók látogathatnák; az önkormányzat talán emlékhelyet készítettek volna a település
múltjának történelmi eseményérõl. Ha
a betyár nem érdemli meg, a falu története és híre megérdemelné. Talán a
híres betyár szülõfaluja is örülne, ha
hallaná a halálának – talán valódi –
okát, helyét és körülményeit, ami nem
is olyan messze történt, a Kemenesalján. Sobri Jóska igazi kemenesaljai
betyár volt.
A Horthy korszakban még kirándulni
jártak a fához az iskolások, hogy mi-

Ha a gyerek kíváncsi, a nagypapa
(öregapa) – Mesterházi Sámuel (1877–
1954) – elmeséli, éveken át
gyakran látja a
fát,
a
fa
hiányától 60
év után a
tudat mélyrõl
is
felszínre
jönnek az emlékek… Ahogy
a gyermekkori
MESTERHÁZI SÁMUEL
mesék, ezért
(1877–1954)
kutatom emlékeimet, és azok jönnek, mintha mesét hallgatnék.
Apámmal – Mesterházi Sándor (1906–
1975) – 6-8 évesen gyakran jártunk
Gyula öcsémmel együtt a mezõre kirándulni. Egy ilyen alkalommal elmentünk
a fa melletti úton, a nagy keresztet
meglátva apámat kérdeztem, hogy miért van az a fára vésve. Azt mondta,
majd öregapád elmeséli mi történt itt
valaha, ha kíváncsi vagy rá.
Alig vártam, hogy hazaérjünk, hogy feltegyem a kérdést öregapámnak. (A
nagyszülõk kérésére öregapámnak és
öreganyámnak szólítottuk õket. Azt
mondták, hogy õk nem nagyok, hanem
öregek.)
Öregapám – a végzett munkáját befejezve – azonnal mesélni kezdett röviden és érthetõen. Öreganyám is hallgatta a mesét – amit már bizonyára
hallott –, nagy figyelemmel a sparherd
melletti székén.
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Öreg(nagy)apám meséje

Az elbeszélés
A gyerekkoromban még nagy, összefüggõ tölgyerdõk voltak a falutól északra egészen a megyehatárig. Az erdõség
északi szélén három megye határa találkozott. Jó hely volt ez a bujdosó betyároknak, mert meneküléskor csak egy
másik megyébe kellett menni, ott már
nem üldözhették õket. Terjedtek a hírek
a betyárokról a faluban…
Egyik nap – tavasz lehetett talán –,
késõ délután 2-3 távoli lövés hangja
hallatszott az erdõbõl. Másnap a faluból kiment két-három ember, hogy
megnézze nincs-e sebesült az erdõ
szélén, egészen Magasiig.
Nem kellett messzire menni, mert
hamar megpillantottak egy fekvõ em-

bert az út jobb oldalán, az elsõ
emelkedõ tetején. Megnézve a
személyt megállapították, hogy lelõtték, meghalt, csak Sobri Jóska lehet.
Betakarták a halottat, majd visszamentek a faluba, tudatni a pandúrokkal,
hogy vélhetõen kit találtak meg, halva.
Az embereket visszaküldték, hozattak
velük ásót, lapátot, csákányt, és várják
meg õket a halottnál. A pandúrok elég
hamar megérkeztek a helyszínre. Az út
közepérõl megnézték a kitakart halottat, és bólogattak, õ az. A Sobri Jóska
nevet nem mondták. Ezután közölték a
megtalálókkal, a további teendõiket:
temessék el itt az árokba elég mélyre,
ne tegyenek jelzést a temetés helyére
semmilyen formában, se virág, se kereszt ne legyen, ne beszéljenek róla a
faluban senkinek.
Egy idõ után beszélgetni kezdtek a
faluban a történtekrõl.
A tölgyfa melletti árokba temették
Sobri testét, törzsének héjába késõbb,
egy keresztet faragott valaki. Ezt a fát
láthattad most „kisszógám”. Bizony a
fa nagyra nõtt, emlékeztetve az itt eltemetett betyárra, Sobri Jóskára.
***
Azt éreztem, hogy szívesen mondta a
történetet. Megköszöntem és megígértem neki, hogy nem fogom elfelejteni.

Késõbbi gondolatok
Természetes, hogy a leírtak nem szó
szerint pontosak, nem tehetõk idézõjelbe. Én így emlékeztem rá.
Késõbb, ha visszagondoltam e mesére,
mindig valami hiányérzetem támadt,
nem állt össze, valami hiányzott, egyre több valami. A cselekmény szétesett
és keveset mondott, de késõbb kerestem a választ, találtam néhányat.
Kora tavaszi vagy õszi lehetett a történet, ilyenkor a késõ délutánra, a rövid alkonyra hamar ráborul az éj sötétje. Ilyenkor már a betyárok sem mozognak éjjel.
Úgy gondolom, az volt az oka, hogy
Vönöckrõl (is) indultak a pandúrok a
keresésre, és ide és érkeztek vissza éjszakára, megszervezték még este a
reggeli keresést. Talán a nagyméretû
erdõvel határos több községbõl is indultak ugyanakkor a pandúrok. A tetem megtalálása után az értesített
pandúrok hamar a helyszínre érkezhettek, gyorsan eltávoztak még a faluból
is. Valószínûnek tartom, hogy lóháton
közlekedtek. Gyalogosan üldözni a betyárokat lehetetlen volt. Lehet, hogy
kettõnél többen is voltak a pandúrok,
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talán négyen? Lehet, hogy a pandúrok
már az esti Vönöckre érkezéskor látták
és azonosították a tetemet?
Lehet, hogy a pandúrok hozták az elfogott – talán sebesült – Sobrit alkonyatkor – amikor már senki sem jár a
mezõn –, megtalálásának helyén lõtték
le, gyilkolták meg néhány lövéssel?
Ezeket a lövéseket hallották öregapám
meséjében?
Így összeáll egy tevékenységi sorozat,
ami közelíthet a valódi eseményhez.
Valószínû, hogy a pandúrok és a felettes hatóságok is tudtak az üldözésrõl,
késõbb a sikerérõl, de jelentésben
vagy iratban nem rögzítették. Így titkos
lett a vég, talán még a császári udvart
sem tájékoztatták... Az elszigetelt falu
tartotta a titkát a pandúrok utasítása
szerint, majd néhány év vagy
emberöltõ alatt feledésbe merült.

Internet-Wikipédia alapján
Csak az látszik biztosnak, hogy 1836
õszén vagy 1837 tavaszán halt meg,
mert ettõl kezdve senki sem látta.
Ennek a megállapításnak okán írtam
én is halálának ezt az évet. „Sobri
1836-ban követte el talán leghíresebb
tettét, amikor Kónyban a gyõri káptalan pénztárát rabolta ki, és az uradalmi
számtartó minden vagyonát elvette.
Másik híres esete Hunkár ezredes kirablása volt, ami végzetesnek bizonyult
számára, hiszen az áldozat (akinek ezúttal szó szerint egy fillért sem hagytak
házában) nagy tekintélyû és befolyásos
ember volt. Az ezredes nem volt rest
magánál a királynál és a nádornál is panaszt tenni, így a vármegyék és a kormányzati szervek szigorú és megfelelõ
intézkedésekre utasíttattak.
A közvélemény eddigre már félte Sobri
nevét.”

» MÚLTIDÉZÕ

Sobri Jóska (Bögöte Erdõd major (Vas
megye) született 1810-ben. Bögöte,
Hosszúpereszteg melletti kemenesaljai
község. Halálának helyét és idejét csak
találgatja minden szakértõ.
***
Le kell szögeznem, hogy a betyárok
nem voltak szentek. Se jók, se rosszak.
Igazságuk betyárbecsület volt, ami

BALRA A KAVICSBÁNYA LEJÁRATA LÁTHATÓ, JOBBRA A FA HELYE AZ
ÁROKPARTON.

nem a közjogi igazság… no, nem
mintha az épp olyan mûködõ és valóban igazságos volna. (Berki Sándor)

Összefoglalás
Egy betyár és a betyárbandák élete is
kiadásokkal járt, ezt megszerezni kényszer volt, rabolni kellett. Ló, élelem, ruházat, fegyver, valakinek segítség,
stb.-re kellett. Kis csapat kispénz,
nagycsapat nagypénz. Nagy csapatot
szervezni és vezetni is nehéz volt, nem
lehetett tartósan rejtetten mûködni.
Sobri Jóskának védekezéséhez nagy
csapat kellett, ezért nagy rablások voltak. Végül talán ezek okozták a halálát.
Halála több történetben is olvasható
sehol sem tudtak biztosat. Mind csak
mesélték,
népballadák
szóltak
hõsiességével zárva a történetet.
Talán az általam leírtak valószínûbbek
egy szétvert bandájú betyárvezér
végzetérõl??

A szép nagy tölgyfa a kereszttel és a
nagyapám meséje nekem bizonyíték, a
fa pontos helyét – több kirándulás után
– megtaláltam.
Talán öregapám története a keresztes
emlékfával az igazi – nekem nem volt
okom soha kételkedni –, gyerekkorában ezt mesélték neki. Akkor még nem
volt oly távoli az esemény. Aki idõs
emberrel beszéltem az adatok összeszedésekor, mindenki azt mondta,
hogy öregapád köztudottan okos és
ügyes ember volt. Ezt jó volt hallani.
Csak azt tudtam, hogy templomba
nem járt, de naponta többször is forgatta bibliáját, és minden munkát õ
csinált a kertben.
Az a változat is lehetséges, hogy bandája megsemmisülése után sebesülten
indult a Vönöckre segítségért, hogy
késõbb hazamenjen egy másik Kemenesaljai faluba, Bögötére, ahol családja
lakott.
Ehhez megfelelõ utat biztosíthattak a
kemenesaljai erdõk és a Marcal mocsara.
A Sobri-fát mintha a múlt nyelte volna
el. Öröm volt látni az idõs emberek arcát, mikor kérdezve rádöbbent – elmondásom alapján –, hogy õ is látta a
fát gyerek korában.
A Vönöck történelmét feldolgozó
könyvben a leírtakat nem találtam.
Még akadhat olyan olvasó, akinek
lehet ismerete a fa eltûnésérõl. Kérem,
tudassa velem azt e-mail címemen.
(Lásd lent.)
Én teljesítettem kötelességemet Bögöte, Vönöck és Kemenesalja történelmében, ezzel az írásommal.
»MESTERHÁZI SÁNDOR NYÁ. HONVÉD ALEZREDES
CELLDÖMÖLK JÁRÁS PV TÖRZSPARANCSOKA
1970-1996-IG
CELLIPAPA@FREEMAIL.HU

Évértékelõ közgyûlést tartottak a polgárõrök
2017. december 27-én évértékelõ
közgyûlést tartott a Kráter Önkéntes
Tûzoltó és Polgárõr Egyesület.
Az ülés keretében az egyesület elnöke,
Hadászi Zsolt számolt be az elmúlt év
tevékenységérõl, eseményeirõl. A tájékoztatóból kiderült, mozgalmas évet
zártak a polgárõrök. 2017-ben közel 30
rendezvény biztosítását oldották meg,
melyek között akadt többezer fõs tömegeket megmozgató esemény is.
Emellett az egyesület jelzõõri tevékenységet is ellátott, valamint az évértékelõ idõpontjáig összesen 125
alkalommal járõrszolgálatot is teljesített. A rendõrséggel való közös szol-

gálatra elsõsorban a rendezvények biztosítása során kerül sor, a polgárõrség
együttmûködését a celldömölki rendõrkapitányság képviseletében Erõss
Elemér rendõr alezredes emelte ki és
ismerte el. Ugyanígy tett a város önkormányzata is, akik az egyesület
egész éves munkájáért mondtak köszönetet az ülésen. A Kráter Tûzoltó és
Polgárõr Egyesület közgyûlésén a tûzoltói tevékenységérõl is beszámolt. A
tavalyi évben a katasztrófavédelem
400 ezer forint értékû támogatásban
részesítette az egyesületet, melybõl
bevetési védõruházat és egyéb védelmi felszerelések kerültek beszerzésre.
Az elmúlt évben 4 fõ végezte el a

tûzoltói tevékenységhez szükséges
alaptanfolyamot, és az egyesület ez
évi célja, hogy a késõbbiekben erre
még több önkéntest ösztönözzön.
Az ülés során elismerések átadására is
sor került, az egyesület kitüntette két
tagját, akik a tavalyi évben
szabálysértõt fogtak el, valamint oklevéllel jutalmazta azon tagjait, akik a
legtöbb szolgálati órát vállalták 2017ben.
Az ülés során a Kráter Önkéntes Tûzoltó
és Polgárõr Egyesület bejelentette, a
tagdíjakból befolyó összeget ezúttal
egy defibrillátor készülék beszerzésére
ajánlják fel.
»NÉMETH N.
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Váratlan gyõzelem
Országos döntõbe jutott a Szent Benedek futsal csapata
A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola mindig is büszke volt arra, hogy
nevelõ-oktató feladatai mellett sporttevékenységek széles kínálatát is nyújtja
diákjai számára. Habár a mindennapos
testnevelés keretében a tanulók számos sportágat kipróbálhatnak, többek
között sakkozhatnak, tornázhatnak és
úszhatnak is, a testnevelõ tanárok
egyöntetû véleménye szerint azonban
kijelenthetõ, hogy a fiúk körében változatlanul a futball szerepel az elsõ
helyen. Zajlanak a focimérkõzések a
tornaórákon, az iskola utáni foglalkozásokon, de még a tanórák közötti
szünetekben is. Ennek is köszönhetõ,
hogy az iskola az utánpótlásnevelésbõl
figyelemre méltó módon kiveszi a részét, legtehetségesebb diákjai egyesületi keretek között is játszanak. Habár
az intézményben a foci számít az egyik
legnépszerûbb sportnak, a létszámkövetelmények miatt eddig azonban komolyabb bajnokságokon, diákolimpián
nem vehettek részt. Az elmúlt években
azonban történtek bizonyos átszervezések, változtak a szabályok, így jött az
ötlet a futsalbajnokságon való részvételre. Ahogy azt Orbán Attiláné és

A CSAPAT TAGJAI: CZÖNDÖR GERGÕ, HORVÁTH ERIK, HORVÁTH BÁLINT,
KOVÁCS KORNÉL, TAKÁCS BÁLINT, TAKÁCS BARNABÁS, SZABÓ BÁLINT,
HAJAS VIKTOR, HORVÁTH KEVIN, FÜZESI ISTVÁN

Kelemen Kornél testnevelõtanárok is
elmesélték, korábban nem volt futsal
oktatás az iskolában, viszont rengeteg
tehetséges focistájuk lévén úgy gondolták, érdemes kipróbálniuk magukat
a területi bajnokságon. Így indult el a 78. osztályos fiúkból álló delegáció a
répcelaki tornára november 23-án, ahol
aztán – nagy meglepetésre – a négy
csapatos körmérkõzésen átverekedve
magukat végül elsõ helyen végeztek.
Ennél is nagyobb meglepetés érte
azonban õket két héttel késõbb, Vasváron, a megyei döntõben. Ahogy azt

az edzõk is megerõsítették, a csapat
tagjai korábban egyáltalán nem futsaloztak. Vannak közöttük egyesületben
futballozó sportolók, és természetesen
mindannyian kiemelkedõ focisták, elsõsorban azonban a nagypályás keretekhez szoktak. A teremfoci szabályai viszont mások, kisebb a labda, nincsenek
posztok, más a játéktér is, a benedekes
diákok ennek ellenére alkalmazkodtak
a megváltozott körülményekhez. Vasváron 8 csapat mérkõzött egymással,
két hármas csoportban, a Szent Benedek csapata pedig mindhárom mecscsét megnyerve, a sportiskola válogatottját is maga mögé utasítva megszerezte a megyei bajnoki címet. Nem volt
egyszerû a feladat, volt, ahol büntetõrúgások döntötték el az eredményt,
és olyan is, hogy a 15 perces játékidõ
utolsó másodperceiben sikerült a csapat legfiatalabb tagjának beküzdenie az
ellenfél kapujába a gyõztes gólt, de végül a Szent Benedek hozhatta el az
aranyérmet Vasvárról is. A csapat edzõi,
Orbán Attiláné és Kelemen Kornél büszkén számoltak be arról is, hogy míg a
mérkõzések elején a fiúk még jobbára
egyedül próbáltak boldogulni a pályán,
a játék végére azonban már igazi csapattá értek. Ezt bizonyítja az is, hogy a
csapat egy emberként mondta vissza a
februári sítáborozást azért, hogy részt
vehessenek Békéscsabán, a diákolimpia
országos döntõjén.

Téli projektnap síeléssel
A téli szünet elõtt két napon több mint
hetven Szent Benedekes diák élvezhette
a síelés örömeit az ausztriai St. Corona
sípályán. A két évvel ezelõtt indult
program nagy népszerûségnek örvend az
iskolában. Aki egyszer megízlelte e sportág szépségét, nem szívesen hagyja ki az
intézmény által kínált lehetõséget. A
határ közelében lévõ síterep kiváló
lehetõségeket biztosít a kezdõ síelõk szá-

Bajnoki mérkõzések
NB II.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS III. – Budaörs
SC II. 12 : 6
Simon Ferenc 4, Iván Bertold 3, dr. Németh
Gábor 2, Lukács Balázs 1, Simon Ferenc –
Új

I M P R E S S Z U M

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

mára. A programra a már jó sítudással
rendelkezõk is szívesen jelentkeztek, õk
lelkes biztatói voltak a még „esõ-kelõ”
osztálytársaiknak. A nap második felében
már mindenki szépen le tudott csúszni a
lankás lejtõkön. Az új kezdeményezésnek
köszönhetõen idén a már hagyományos
családi sítábor mellett egy diáktábor is
lesz februárban, ahova ebben a tanévben 45-en jelentkeztek. Nagy segítség a
dr. Németh Gábor, Lukács Balázs – Iván
Bertold párosok.
Az őszi fordulóból elhalasztott mérkőzést
játszották a csapatok. Magabiztosan sikerült megnyerni a találkozót.

NB III.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS IV. – CVSESWIETELSKY JUFA HOTELS V. 9 : 9

megvalósításban, hogy az iskola a teljes
felszeelést biztosítani tudja a diákok számára.
Bakonyi Bertalan 4, Harkály Bálint 3,
Bakonyi Bertalan – Harkály Bálint, László –
Jakus Tamás párosok, illetve Teket Attila 3,
Máthé Gyula 2, Csupor Máté 2, Csapó
László 2.
Egyik csapat sem tudta kiharcolni a győzelmet, így meg kellett elégedniük a döntetlennel.
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Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok
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Tankoljon jó minõséget jó áron!
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A ma már világszerte ismert családi vállalkozás, a Wewalka frisstészta gyártó 1987‐ben mestercukrászatként alakult.
Celldömölki telephelyünk további terjeszkedésünk szempontjából központi jelentőséggel bír, és tovább erősödik.
Székhelyünk Ausztriában, Bécstől délre található. Nemzetközi márkák és kereskedők partnerei vagyunk, termékeinket közel
30 országban értékesítjük, valamint az USA‐ban értékesítési központokat működtetünk. Több, mint 500 munkatársunk szakmai tudásával,
szociális kompetenciáival és továbbképzésre való motivációjával tűnik ki.
A Wewalka Akadémián magasan képzett trénereink gondoskodnak csapatunk folyamatos oktatásáról és továbbképzéséről.
Friss tészta gyártósorunk bővítéséhez azonnali kezdéssel keresünk munkatársakat a következő pozícióba:
TÉSZTAKEVERŐ
CSOMAGOLÓ
Ideális élelmiszeripari végzettségű jelentkezők számára, akár
pályakezdőknek is.
– az előírt munkautasítások, higiéniai, biztonsági előírások betartása
– a visszamaradó tészta és a nyersanyagok helyes tárolása
– mérési munkák megfelelő elvégzése
– az előírt dokumentumok pontos kitöltése

Ideális minden jelentkező számára, akár pályakezdőknek is. Feladatok:
– a termékek hűtésének és annak dokumentálásának helyes végzése
– a kész termékek raklapra helyezése a megrendelések szerint
– a kész raklapok megfelelő kezelése, elrendezése
Szakmai kompetenciák: – élelmiszeriparban szerzett tapasztalat
– számítógépes ismeret
Személyes kompetenciák: – önálló munkavégzés, – szorgalom, nyitottság
új feladatok elsajátítására, – csapatorientált, terhelhetőség
A régió hosszú távú munkaadójaként számos előnyt tudunk Önnek nyújtani:
– Biztos munkahely egy folyamatosan növekvő vállalkozásban. – Prémiumrendszer, Egészségpénztári kártya jogosultság, Erzsébet kártya feltöltés,
ingyenes gyümölcs minden dolgozó számára. – Tervezhető 3 műszakos műszakrend. Túlóra vállalása. – Saját dolgozói buszjárat. Tömegközlekedéssel
való bejárás esetén 100%‐os támogatás. – Rendszeres infónapok és céges rendezvények. – Karrierlehetőség; szakmai és személyes fejlődési lehetőség a
saját Wewalka Akadémiánknak köszönhetően.
Ha szívesen végzi munkáját csapatban, megbízható személyiségnek tartja magát, csatlakozzon egy tradicionális családi vállalkozáshoz ahol
fő érték a Bizalom és Egymásra figyelés.
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