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

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

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

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

Megújult környezetben, heti három napon üzemel a helyi piac
Az Európai Unió 154 millió forintos támogatásával, Celldömölk Város Önkormányzatának 84 millió forintos kiegészítésével valósult meg a Koptik Odó
utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése. Az ünnepélyes avatásra augusztus 1-jén került sor.
Egy rövid átmeneti idõszak után újra a
megszokott környezetébe kerültek viszsza a celldömölki piac árusai. Frissen
vágott, cserepes, balkon ládákba való
virágok, termelõi méz, friss tojás, kerti
zöldségek, gyümölcsök töltötték fel a
megújult piactér standjait csütörtökön.
„A celldömölki piacnak régi múltja van,
hiszen 1790-ben adományozta II. Lipót a
mezõvárosi rangot Celldömölknek.
Híresek voltak az országos vásárai, azóta
azonban a vásárlási szokások átalakultak” – hangzott el a T.O.P 1.1.3 – 15-VS12016-0006 azonosítószámú „Celldömölk
Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése” elnevezésû projekt keretében megvalósult piac átadási ünnepségén, ahol Sipos László, a Soltis
Lajos Színház tagja alkalomhoz illõen
Kosztolányi Dezsõ: Piac címû versét osztotta meg a jelenlévõkkel, majd saját
megzenésített szerzeményét adta elõ.
Az avatáson Fehér László, Celldömölk
Város polgármestere köszöntötte elõször a megújult környezetbe érkezõket,
aki elmondta, hogy az eddig megszokott heti két piacnap rendje kiegészül
plusz egy nappal, így ezentúl kedden,
csütörtökön és szombaton várják a vásárlókat a helyi piacra. Mint mondta, a
városmag rehabilitáció folytatásaként
(a kegytemplom, a mûvelõdési központ környéke valamint a Szentháromság tér után) a piac területének
felújítása is sorra került, melynek jelenlegi formáját korábban hosszas ötletelés elõzte meg. A közmeghallgatás
során a javaslatok között szerepelt az
is, hogy költözzön el máshová, zárt legyen vagy nyitott, esetleg oldalról zárt.
A Vas Megyei Közgyûlés kezdeményezésére, a Magyar Kormány közbenjárásával 154 millió forintot kapott a város
az Európai Uniótól a fejlesztésre, melynek végösszege 234 millió forint lett az
önkormányzat 84 milliós kiegészítésével. A közbeszerzési eljárás csúszása
miatt az egy évvel ezelõtt tervezett átadás idén nyáron tudott megvalósulni.
A felújítással némileg a piac korábban
megszokott rendje is változik, a sátras,
kirakodó árusok ezentúl a katolikus
templom elõtti utcán értékesíthetik

termékeiket, a fedett részen elsõsorban zöldséges, termelõi piac fog
mûködni. A piac területén lévõ üzletek
megközelíthetõsége is némileg eltér a
megszokottól, kevesebb autóparkoló
van ezen a helyen, helyette a református templom mellett lettek parkolóhelyek kialakítva. A piacot érintõ átalakítás következtében cserére került a
fedett piac teteje, közmûépítés keretében csatornacsere történt, parkosítással, aszfaltozással és díszkõ lerakásával
szépült meg az utca, ahol padok biztosítják a nyugodt pihenést. Nemcsak a
piac újult meg a pályázatnak köszönhetõen, hanem a rendõrség és a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola
elõtti terület is impozánsabb képet
mutat, sétáló utca jelleget kapva a parkosítással. A fedett piaci részen az elképzelések szerint a késõbbiekben a
Soltis Lajos Színház szabadtéri színházi
elõadásokat tart majd, mely a tér egy
újabb színfoltja lehet. Celldömölk város
polgármestere örömmel ajánlotta a
megújult tér használatát a helyieknek,
a járás 28 településérõl érkezõknek, és
mindenkitõl kérte a terület környezetének védelmét, hogy még sokáig a város központjának ékessége lehessen a
piac és annak környéke. Az ünnepségen méltató beszédet mondott Ágh
Péter országgyûlési képviselõ, aki elmondta, hogy választókerületében számos helyen sikerült forrást biztosítani a
piacok felújítására az elmúlt években.
Így többek között Kõszeget, Répcelakot, Sárvárt és Kemenesalja fõvárosát
Celldömölköt is érintették a munkálatok. „A piac mindig egy kicsit a város
lelke” – tette hozzá Ágh Péter – „a maga sajátos módján ez a tér közösségi
tér is, jó fórum nemcsak a pénz költésére, hanem az információ beszerzésére is. Bízom abban, hogy ez a fejlesztés
is egy lépést jelent abba az irányba,
hogy Celldömölk 21. századi szolgáltatásokat tudjon nyújtani. Celldömölk
jövõje szempontjából az is fontos, hogy
a mindenkori városvezetõk a minden-

kori kihívásoknak megfelelõen meg
tudják találni a nagy piacban, a nemzetgazdaságban is a település jövõjét.
Ami itt és a környéken élõknek a piac,
úgy a beruházóknak az lehet ez a térség. Mindig világos vízióknak kell lenni,
hogy Celldömölk hova akar eljutni az
elkövetkezendõ 5-10-20 évben, és a
jövõbeni célt látva kell építeni a várost”– vetítette elõre gondolatait a térség országgyûlési képviselõje, aki köszönetet mondott minden idejárónak,
akik élettel töltik be a piacot és reményét fejezte ki, hogy ez a hely továbbra is Celldömölk fontos közösségi tere
marad.
Az ünnepségen jelen volt Majthényi
László a Vas Megyei Közgyûlés elnöke
is, aki avatóbeszédében elmondta,
hogy több mint 170 Terület és Településfejlesztési Operatív Program megvalósítása folyt illetve folyik a megyében. Mint mondta, a 216 település kö-

zel 3/4-ét érintik a fejlesztések, az öt
évvel ezelõtti tervezések alkalmával a
céljuk az volt, hogy élhetõ tereket alakítsanak ki. Celldömölk a 13 város közül több mint két milliárd forintos fejlesztési forrásra lett jogosult sikeres
pályázatainak következtében. A megújult piactér kapcsán a megyei közgyûlés elnöke kiemelte a helyi termékek jelentõségét, hiszen a helybéliektõl beszerzett termékek hitelesítik
annak minõségét. Reményét fejezte ki,
hogy a celldömölkiek, környékbeliek és
az idetérõk évtizedeken keresztül tudják használni a felújított piacot. A piac
ünnepélyes átadását a nemzeti színû
szalag átvágásával Ágh Péter országgyûlési képviselõ, Majthényi László a
Vas Megyei Közgyûlés elnöke, Fehér
László polgármester, Söptei Józsefné
alpolgármester valamint Farkas Gábor
jegyzõ erõsítette meg. Az ünnepség
zárásaként Celldömölk Város Önkormányzata ajándékokat adott át a piac
felújításában résztvevõknek.
»B-VZS
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Értékeli munkáját a költségvetési és a humán bizottság
Elõzõ lapszámunkban az Ügyrendi, Jogi
és Közbiztonsági, valamint a Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottságának elnökei értékelték az elmúlt öt éves ciklusban végzett munkájukat. Most a másik két bizottság: a
Városfejlesztési és Költségvetési, valamint a Humán Szolgáltatások Bizottsága elnökeit kértük fel értékelésre.

Karádi Mihály (a Városfejlesztési és Költségvetési
Bizottság elnöke)
Bizottságunk alapvetõ feladatai közé tartozik az önkormányzat gazdasági programjának és költségvetésének kidolgozásában, valamint a a városfejlesztési
koncepció kialakításában való közremûködés, a költségvetési és a zárszámadási rendelet tervezet véleményezése.
Ezenkívül fontos feladatunk figyelemmel kísérni az önkormányzati intézmények pénzügyi tevékenységét, az önkormányzat fejlesztési feladatainak
végrehajtását, Celldömölk fejlesztési
lehetõségeit, a költségvetési bevételek
alakulását, véleményt nyilvánítani a
helyi adók bevezetésérõl, mértékérõl,
eltörlésérõl.
Munkánk során részt veszünk az önkormányzati döntések végrehajtásának
ellenõrzésében; a bizottság tagjai javaslattételi jogukkal élve javaslatot
tesznek intézményi ellenõrzések megtartására, a lakás- és nem lakáscélú
önkormányzati ingatlanok hasznosítására, az önkormányzat tulajdonában
lévõ ingatlanok bérleti díjának mértékére, az önkormányzati ingatlanok értékének meghatározására, az éves
költségvetésben a városfejlesztési és
városrendezési célokra megjelölt
elõirányzatok felhasználására, az idegenforgalommal, turizmussal, valamint
a környezetvédelemmel kapcsolatos
feladatok ellátására. Hatáskörünkbõl
kifolyólag döntést hozunk a képviselõtestület által részünkre átruházott
ügyekben, pl.: fakivágások.
A városban történõ fejlesztések esetében a Városfejlesztési és Költségvetési
Bizottság az ötlet megszületésétõl egészen az átadásig figyelemmel kíséri a
beruházásokat. Álljon itt egy összegzés
mindazon dolgokról, melyek hozzájárultak városunk komfortosabbá és
szebbé tételéhez: a Berzsenyi Dániel
Gimnázium tetõfelújítása, homlokzatszigetelése, és külsõ nyílászáróinak
cseréje, a Népjóléti Szolgálathoz tartozó Gondozóház, illetve Idõsek Otthona
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homlokzatszigetelése, külsõ nyílászáróinak cseréje, a KMKK ART Mozi digitális
vetítõjének fejlesztése, az állomás
melletti parkoló kiépítése, a gimnázium, a liget, és az alsósági tagiskola udvarán mûfüves sportpálya építése, a
Vörösmarty úti tagóvoda udvarának leaszfaltozása, fûtés korszerûsítés kazán
beépítéssel, udvari játszóeszközök beszerzése, a városi bölcsõde bõvítése, a
Koptik úti és az alsósági tagóvoda tetõfelújítása, a városi piac korszerûsítése, a Swietelsky Sportaréna és az
asztalitenisz csarnok felépítése, utak
aszfaltozása, kátyúzása. A városrészeket tekintve Alsóságon a Kresznerics
Ferenc szobor elhelyezése, Izsákfán a
szennyvízhálózat kiépítése, kicsit meszszebbre kitekintve pedig a balatonrendesi úttörõtábor felújítása. A városfejlesztési bizottság képviselõtestületi
tagjai alkotják a beszerzési bizottságot,
mely a Celldömölk Város Önkormányzata beszerzési szabályzatában meghatározott feladatokat látja el. A jövõre
nézve a mostanra nyertesnek nyilvánított pályázatok (zöld város kialakítása
Alsóságon, turisztikai fejlesztés a Vulkán Park mellett: lovarda, vasúti skanzen, Ipari Park fejlesztése: út és közmûépítés, Horváth Elek utca felújítása,
szakközépiskola energetikai fejlesztése) megvalósítása adhat reményt a
még további városfejlõdésre. Benyújtott támogatási kérelemként szerepel a
Koptik úti óvoda fejlesztése, a Rákóczi
és Dózsa György utcák felújítása, az alsósági tagiskola konyha fejlesztése.
Eredményes munkánkhoz hozzájárult a
pénzügyi és mûszaki osztály, melynek
dolgozóitól üléseinkre mindig precízen
elõkészített anyagot kaptunk. Továbbá
köszönöm mindazok munkáját, akik a
bizottsági anyagok megtárgyalásához
a témákkal kapcsolatos koncepciókkal
hozzájárultak bizottságunk sikeres tevékenységéhez.

Benkõné Remport Lilla (a
Humán Szolgáltatások Bizottságának elnöke)
Bizottságunk alapvetõ feladataként folyamatosan
kapcsolatot tartottunk a település oktatási, egészségügyi és szociális intézményeivel, közremûködtünk
az ezeket érintõ fejlesztési tervek kidolgozásában, az oktatási, szociális és
egészségügyi témájú elõterjesztések
elõkészítésében. Véleményeztük az
éves költségvetési koncepciót, az önkormányzat rendelettervezetét és a

feladatkörünket érintõ rendelet-tervezeteket, a nevelés-oktatás biztosítását
elõsegítõ képviselõ-testületi elõterjesztéseket, a nevelési-oktatási intézményvezetõi állások betöltésére kiírandó pályázatokat, a szociális bérlakások
igénybevételére beérkezõ pályázatokat. Utóbbi esetében javaslatot tettünk
a képviselõ-testületnek a bérlõ személyérõl. Bizottságunk feladatai közé tartozott az önkormányzati tulajdonban
levõ bérlakások esetében meghatározni, hogy egy-egy lakás költségalapúként, vagy szociális bérlakásként kerüljön kiírásra.
Továbbá véleményeztük, illetve kezdeményeztük az önkormányzat fenntartásában mûködõ egészségügyi és szociális intézmények alapításával, mûködésével, átszervezésével kapcsolatos
képviselõ-testületi elõterjesztéseket,
igyekeztünk a nevelési-oktatási kérdésekben szakmai véleményt nyilvánítani. Javaslattételi jogunkkal élve javaslatot tettünk konkrét szociális jellegû
helyi intézkedésekre, rendkívüli szociális segély odaítélésére, a nevelés-oktatás terén kimagasló teljesítményt
nyújtó személyek kitüntetésére, az általános iskolai elsõ osztályosok beíratási idõszakának meghatározására, a
költségvetésrõl szóló rendeletben a
szociális célokra meghatározott elõirányzatok felhasználására, figyelemmel kísérve azok végrehajtását. Munkánk során figyelemmel kísértük a veszélyeztetett kiskorúak helyzetét, a városban zajló gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a hátrányos helyzetben élõk élet- és munkakörülményeinek alakulását. A város két intézménye, a Népjóléti Szolgálat és a
Városi Óvoda tartozott bizottságunk hatáskörébe, ezekkel kapcsolatosan kizárólag javaslattételi joggal rendelkeztünk, az intézményvezetõk beszámolóit véleményeztük. Amiben önállóan
dönthettünk, az a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer felosztása volt, melynek célja
az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok felsõfokú tanulmányainak támogatása. Évrõl évre sikerült elérnünk,
hogy a pályázók 90%-a elnyerjen egy
bizonyos összeget az önkormányzat által finanszírozott ösztöndíjból. A szociális szférában történõ törvénymódosítás esetén a változások helyi rendeletbe iktatása elõtt a humán bizottságon
is keresztülmentek ezen anyagok, és
megtárgyalásra kerültek.
»REINER ANITA
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» HIT-ÉLET

Jó pásztorként a Kemenesalján, csaknem ötven évig
Dr. Koltai Jenõ búcsúmiséje
Több, mint fél évszázados papi, ebbõl
csaknem negyven év Alsóságon eltöltött szolgálati idõ után nyugállományba vonul Dr. Koltai Jenõ alsósági esperes-plébános. Jenõ atya július 21-én
mutatta be búcsúzó szentmiséjét az alsósági katolikus templomban.

Dr. Koltai Jenõ esperes-plébánost 1967.
június 18-án szentelték pappá. Kisgyermekként sokat ministrált Szombathelyen a Domonkos templomban, s
már korán elhatározta, hogy a papi
szolgálatot választja élete hivatásául.
Pákai és szepetneki szolgálat után ke-

Szent Norbert templomban. Ekkor szerezte meg teológiai doktori tudományos fokozatát is.
1975-ben került a Kemenesaljára, plébános lett Izsákfán és Bobán. 1982-tõl
az alsósági Szent Miklós plébánia templom plébánosa, 2006-tól a Kemenesaljai Esperesi Kerület esperese. Négy
település tartozott hozzá: Alsóság,
Izsákfa, Boba és Nemeskocs. A Kemenesalján végzett hitéleti tevékenysége
során lelki vezetése mellett nemzedékek sora nõtt fel. Mindig fontos céljának
tekintette a protestáns lelkészekkel is a
jó viszony ápolását, ezzel is segítve az

rült püspöki szertartó, könyvtáros és levéltárosként Szombathelyre, továbbá
kisegítõ lelkészi munkát is végzett a

egyházi életet és a vegyes felekezetû
családok mindennapjait is.
Hitéleti tevékenysége mellett közis-

Az alsósági Szent Miklós Plébániatemplom
hívõ közösségének búcsúztató beszéde
„Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet és enyéim is ismernek engem”mondja Jézus. Jenõ atya is igyekezett egész munkássága során jó pásztorként
gondoskodni a rábízottakról, minden lehetséges segítséget megadva nekik.
„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos”, máshol pedig „Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek” – írja Szent Pál Szeretethimnuszában. Jenõ atya is így végezte áldozatos munkáját itt, a Kemenesalján hosszú évtizedeken keresztül.
Mindnyájan, akik ide a Földre születtünk, feladatot kaptunk az Úrtól és hozzá
tehetséget, akaratot, kitartást – egyszóval tálentumot. Egész éltünkrõl kell
majd számot adni, hogy miként sáfárkodtunk a reánk bízott javakkal. Jenõ
atya egész élete azt példázza, hogy a rábízott lelkekrõl nagy szeretettel és
odaadással gondoskodott, mindenkin igyekezett segíteni, sorsukat megkönynyíteni, életük nehéz idõszakaiban õket lelkileg megerõsíteni, s boldog pillanataikban velük örülni.
Eddigi élete második felét itt élte le közöttünk, amerre járt és ténykedett,
igyekezett mindenkivel jót tenni és Isten közelségébe vezetni az embereket.
A hívek nevében megköszönjük a Mindenhatónak Jenõ atyát, hogy több évtizedig velünk élt és része lehetett életünknek. Kívánunk neki jó egészséget,
megérdemelt pihenést és sok kegyelmet az Úrtól. Kérjük közösen Istent, hogy
jutalmazza meg sokszorosan mindazért a jóért, amellyel õ munkálkodott
azon, hogy Jó pásztorként segítse életünket.

mert kutatói munkássága is. Kresznerics Ferenc életmûvével püspöki könyvtárosi szolgálata óta foglalkozik, számos elõadást is tartott már e témában.
Kresznerics Ferencnek nem csupán
munkássága, de szorgalma is példaértékû. Jenõ atya ebben is igyekezett
egykori nagy elõdjének példáját követni. Hatalmas lexikális tudással és bibliai
ismeretekkel rendelkezik. Mindezek
mellett minden alsósági katolikus családot jól ismer, gondjaikban és nehézségeikben mellettük állt.
75. életévét betöltve nyugállományba
vonul, híveitõl ünnepi szentmise keretében búcsúzott, hátrahagyott hívõ közösségét arra biztatva, hogy az egység,
összetartás, és szeretet továbbra is
maradjon meg köztük, és testi-lelki
adottságaikat ezentúl is a közösség javára fordítsák. A búcsúmise végén elsõként Celldömölk város, valamint az
Alsósági városrész vezetõsége köszöntötte: Fehér László polgármester, Söptei Józsefné alpolgármester, Marics
Sándorné önkormányzati képviselõ, bizottsági elnök, dr. Kovács Zoltán részönkormányzat-vezetõ, valamint Söptei
Valéria önkormányzati képviselõ megajándékozva egy, az alsósági templomot ábrázoló rézkarccal.
Az alsósági Szent Miklós Plébániatemplom hívõ közössége is elköszönt szeretett plébánosától, megköszönve 37
éven át tartó áldozatos munkáját. A búcsúztató beszédben elhangzott: Jenõ
atya egész élete azt példázza, hogy a
rábízott lelkekrõl nagy szeretettel és
odaadással gondoskodott, mindenkin
igyekezett segíteni, sorsukat megkönynyíteni, minden alsósági katolikus családot jól ismert, gondjaikban és nehézségeikben mellettük állt.
A búcsúzó atyától a karitász csoport és a
templom rózsafüzér társulatának tagjai
is elköszöntek, szintén a hála és köszönet hangján szólva a távozó Jenõ atyához, aki az egyházmegye nyugdíjas papjaként kisegítõ lelkészként a jánosházi
plébániának segít majd be a zalaerdõdi
fília ellátásában.
»REINER ANITA
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Fehér László, az egyesület elnöke elmondta, hogy a pályázat keretében a
szûrõprogramok mellett az egészséges

jával együttmûködve esélyegyenlõségi
napokat is szerveztek korábban azzal a
céllal, hogy különbözõ érzékenyítõ
programokon keresztül az egészséges
emberek átéljék a fogyatékkal élõ embertársaik problémáit.

életmódra való felkészítés jegyében
szeptemberre a szív világnapjához kapcsolódóan egészségnapot terveznek
ételkóstolóval és kerékpártúrával kiegészítve. A Vas Megyei Mozgássérültek Egyesülete celldömölki csoport-

Augusztus 19-én egy olyan családi napot szeretnének megvalósítani, mely
gyerek-szülõ-nagyszülõ vetélkedõvel
párosulva az egész családnak élménynyel szolgál.
»B-VZS

Szûrõprogramokkal az egészségért
Az Izsákfai Falunaphoz kapcsolódva
szûrõprogramot szervezett július 20-ra
a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egyesület. Az egészségügyi mérések
mellett szabadidõs sportjátékok várták
a faluház parkjában az érdeklõdõket.
A Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület fontosnak tartja az
egészséges életmódra való felkészítést, erre irányuló aktív szabadidõs illetve egészségszûrõ programokat korábban is szervezett már a helyiek körében. Legutóbb „Izsákfa egészségéért” fogott össze a civil szervezet. A
szûrõprogram a CLLD helyi akció csoportjához „Cselekvõen a közösségért
együtt Celldömölkön” címmel beadott
pályázat keretében valósult meg, mely
kulturális és közösségi programok lebonyolítását célozza meg. Ennek részeként július 20-án az Izsákfai Faluházban
dr. Kovács Zoltán háziorvos, részönkormányzat vezetõ valamint Kovácsné
Söptei Valéria önkormányzati képviselõ
vezetésével egészségügyi mérések zajlottak, a faluház ligetes udvarán pedig
szabadidõs sportjátékok várták a gyerekeket. A délután folyamán dr. Kovács
Zoltán irányításával az újraélesztés folyamatát mutatták be egy bábu segítségével, hogy a jelenlévõk elsajátíthassák a szakszerû segítségnyújtást.

Összetartó vasutasság
Vasutas Nyugdíjas Klubok Kulturális Találkozója
A Kemenesaljai Vasutas Nyugdíjas Klub
idén is megrendezte a Dunántúli
Vasutas Nyugdíjas Klubok Kulturális
Találkozóját. A rendezvénynek ezúttal is
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár adott helyet, augusztus 3-án.
Idén a házigazda, Kemenesaljai Vasutas Nyugdíjas Klubon kívül hét vidéki
klub képviseltetette magát a találkozón: a szombathelyi, a székesfehérvári,
a soproni, a tapolcai, a nagykanizsai, a
budapesti, és szentesi nyugdíjas vasutas klubok.
A program kezdetén Fehér László polgármester köszöntötte a helyi és vendég klubokat, beszédében felelevenítve a celli klub évtizedekkel ezelõtti indulását. A városvezetõ arra is kitért,
hogy a vasutas társadalom mindig is
aktív építõköve volt a városnak, és
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napjainkban nyugdíjasként is példaértékûen élénk közösségi életet élnek. Az összegyûlt klubtagokat Söptei
Józsefné alpolgármester is üdvözölte,
aki kiemelte, hogy a vasutasság mindig is szervezett egység volt, összetartó társadalommal, az egykori vasutas
szakszervezetek pedig közösségépítõ
és érdekvédõ erõvel egyaránt bírtak. A
városvezetés a Celldömölk 40 éves jubileumára kiadott könyvvel köszöntötte a találkozón résztvevõ vasutas klubok vezetõit, majd Borsi Sándorné, a
Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos
Szövetségének elnökhelyettese szólt a
jelenlevõkhöz. Hozzászólásában a találkozó célját emelte ki, melynek fontos
mottója a hagyományok, a kultúra, a
múlt és a barátságok ápolása.
Pálné Horváth Mária, a rendezvénynek
otthont adó mûvelõdési központ igaz-

gatója is üdvözölte a megjelenteket,
hangsúlyozva, hogy a vasutasság állandó mozgatórugója volt a városnak, és
bár számos gazdasági, társadalmi változás lezajlott, de a vasúthoz való
kötõdés a celli családok zömében ma is
él, hiszen a helyiek nagy százaléka
rendelkezik vasutas gyökerekkel.
A beszédek után a program kultúrmûsorral folytatódott, melynek keretében elsõként Bartha István szavalta el
Arany János: A tudós macskája címû
versét, majd a székesfehérvári klubbal
érkezett Becze Margit énekelt. Ezután
ismét Bartha István állt mikrofon elé,
Káldy János: Kemenesalja címû versével, majd egy vidám táncos összeállítás
következett a Népjóléti Szolgálat 2. sz.
Idõsek Klubja (Alsóság) tagjainak elõadásában. A kultúrmûsor zárásaként a
celli klub férfi tagjaiból szervezõdött kórus szórakoztatta nótáival a jelenlevõket, az ebédet követõen pedig estébe nyúló táncos-zenés, tombolasorsolással tarkított mulatság vette kezdetét
»REINER ANITA
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Strandok éjszakája a Vulkán fürdõn
Több mint negyven fürdõ, köztük a celldömölki Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ
is csatlakozott idén a Strandok éjszakájához. Július 27-én hosszabbított nyitvatartással, habpartyval és sztárfellépõvel
várták a vendégeket.
10. évét ünnepli idén a Strandok éjszakája országos rendezvény, melynek célja a kezdetektõl az volt, hogy megismertesse a magyar fürdõket és fürdõkultúrát a hazai és a nemzetközi nagyközönséggel. Az eseményhez a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdõ is csatlakozott,
egész napos családi programokkal,
tombolasorsolással, valamint autós- és
motorostalálkozóval várták a vendégeket. Ezen a napon közel 800-an keresték fel a celli fürdõhelyet, és mintegy
50 autó sorakozott fel a találkozón. A
program részeként kipufogó hangnyomás mérés, féktárcsa hajítóversenyt is
rendeztek a fürdõ területén, a gyerekek
pedig palacsintaevésben mérték össze
magukat. A délutáni tûzoltóbemutató-

nak és habpartynak még kedvezett az
idõjárás, amit ki is használtak a gyerekek és a felnõttek egyaránt, a
gyülekezõ viharfelhõk azonban beszorították a rendezvény sztárfellépõjét a

fürdõ benti részére. Auth Csilla énekes
mûsora így sem maradt el, ahogy a
tombolasorsolás sem, hiszen értékes
nyeremények vártak gazdára.
»B-VZS

Hegyi ünnep a Mária-szobornál

szobrot körülölelõ akácos ligetbe. Július
27-én Jurasits Ferenc, az egyesület elnöke köszöntötte elõször az ünnepségre
érkezõket, aki elmondta, hogy a szobor
barátságot, meghittséget sugároz, az itt
töltött idõ segít feledni a problémákat és
megerõsít hitünkben. Az ökumenikus istentiszteleten Rác Dénesné lelkész, valamint Bali Tibor plébános hirdette az igét,
hálát adva az ünnepség közösségépítõ
erejének. A ceremónia fényét a Kenyeri
Dalkör mûsora emelte, a közös istentisztelet után a szõlõbirtokon szeretetvendégséggel folytatódott az esemény.
»B-VZS

A Mesteri „Borbarátok” Ság Hegyért
Egyesület ötödik alkalommal hívta az
egyesületi tagokat és a környékbelieket
a Ság hegyi Mária-szoborhoz ökumenikus szertartásra. Az istentisztelettel
egybekötött szeretetvendégség ezúttal
is sokakat vonzott az akácos ligetbe.
Tucatnyi magánember, szõlõsgazda öszszefogásával készült el öt évvel ezelõtt a
Ság hegy Mesteri oldala felõli szõlõhegy
bejáratához az a Mária-szobor és feszü-

let, mely a Mária-kultusz egyik kiemelkedõ helyi ékköve. A Mesteri „Borbarátok” Ság Hegyért Egyesület a kegyhely
szentelésének évfordulóján minden évben meghívja a szõlõbirtokra az egyesületi tagokat, környékbelieket, hogy közös ökumenikus istentisztelet keretében
adjanak hálát. Az egyesület korábbi célja
– miszerint, hogy a zarándokút részét
szolgáló szõlõhegyi pihenõ találkozópont
is legyen – megvalósulni látszik, hiszen
évrõl évre többen érkeznek a Mária

TDM hírek – Tourinform újdonságok
Megújult kiadvány, nyertes Leader pályázat, nyereményjáték, karneváli kitelepülés és új tourinform arculat
Nyár elején került ki a nyomdából
Celldömölk város és a Ság hegy négy
nyelvû turisztikai térképe, ami a látnivalók rövid leírását is tartalmazza.
VulkánSág kiadványainak sora hamarosan tovább bõvül. A TDM 2,5 millió Ftot nyert a Vidékfejlesztési Program
keretébõl, melybõl négy nyelven készül egy megújult, a Ság hegyet bemutató prospektus és magyarul egy, a tér-

ség legendáit feldolgozó, gyerekeknek
szánt ismeretterjesztõ füzet. A színes
rajzokkal illusztrált füzetecske célja,
hogy ne engedje feledésbe merülni az
értékes történeteket, és felkeltse, növelje a gyerekek érdeklõdését lakóhelyük iránt. A projekt további részeként
2020 tavaszán turisztikai újságírókból
álló csoport érkezik, hogy megismerjék
a környék csodáit, és hiteles írásokkal
vonzóvá tegyék azt olvasóik számára.
Fedezze fel Ön is lakóhelye és a megye
látnivalóit! Vegyen részt a Vas Megyei
Családok Éve program nyereményjáté-

kán! Térjen be a tourinform irodába, vegye át pecsétgyûjtõ füzetét, és látogasson el a nyolc kijelölt attrakcióhoz!
Számos értékes nyeremény mellett családi wellness pihenés lehet a jutalma.
A Savaria Karnevál idején Szombathelyen is megtalál bennünket, a tourinform iroda elé kihelyezett pultnál.
Keresse az új logót!
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Mire jó a könyvtári ODR?
Az elektronikus könyvtárközi kölcsönzés piactereként mûködõ Országos
Dokumentumellátó Rendszer a könyvtári szolgáltatások egyik legfontosabb
platformja. Egy ehhez kapcsolódó
szemléletes grafika egyaránt jelentõs
érdeklõdést váltott ki szakmai és olvasói körökben is. Errõl kértük Németh
Tibornak, a KMKK Kresznerics Ferenc
Könyvtára vezetõjének tájékoztatását.

»Mit tartalmaz a kölcsönzési térkép?
– A KSH Könyvtára által készített, általuk szolgáltatott dokumentumok megoszlását ábrázoló mellékelt infografika
szemléletesen mutatja könyvtárunk
könyvtárközi aktivitását a hazai mezõnyben. Teljesítményünk információs
értékét tovább fokozza, ha tisztában
vagyunk vele, hogy a nagyobb városok
esetében 4-6 könyvtár együttes eredményét tartalmazza a települési
könyvtárközi index. Köszönjük használóink sokszínû érdeklõdését, amely
lehetõvé tette kiemelkedõ eredményeinket ezen a területen!
»Éves szinten hogyan jellemezhetnénk
a könyvtár tevékenységét e vonatkozásban?
– 2018 folyamán 19 könyvtárral álltunk
kapcsolatban az ország minden tájáról,
amelyektõl összesen 365 db dokumentumot kaptunk meg olvasóink kérése
alapján. Legfontosabb partnerünk természetes módon a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár, amely tavaly
130 dokumentumot bocsátott a rendelkezésünkre. Õt követi a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára 66 dokumentummal, majd még „dobogós he-

Értesítés
A méhpusztulásos
esetek bejelentésérõl
Az Agrárminisztérium tapasztalatai
szerint az elmúlt években csupán a
méhpusztulási esetek töredékérõl
tájékoztatták a hatóságokat. A szakszerû kivizsgálás érdekében a szakminisztérium kéri, hogy a méhelhullásokat a méhészek azonnal jelezzék annak érdekében, hogy nagyobb eséllyel kerüljön feltárásra az
állatok pusztulásának oka.
Ha valaki méhelhullást tapasztal,
hívja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal zöld számát: 06-80/
263-244.
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lyen” találjuk 53 tétellel a Pécsi Tudásközpont néven összevont Csorba

könyvtárközi kölcsönzés évtizedek óta
az egyik „húzó ágazata” könyvtárunk-

Gyõzõ Megyei Könyvtárat és a Pécsi
Tudományegyetem Könyvtárát.
»Miért fontos az ODR?
– A korábbi, offline idõszak erõs könyvtárközi kölcsönzési hagyományokra
építve a celldömölki városi könyvtár az
ezredforduló idõszakától kezdve az
elsõk egyikeként kapcsolódott bele az
internetes felületen mûködtetett ODRszolgáltatás alkalmazásába és sok más
innovatív kezdeményezés mellett ez is
szerepet játszott az „Év Könyvtára” cím
2001-es elnyerésében. Nyugodtan
mondhatom, hogy a gyors és hatékony

nak, jelentõsen hozzájárul arculatunk
formálásához és tükrözi demokratikus
szolgáltatási filozófiánkat. E szellemiség elismerését jelenti, hogy az Emberi
Erõforrások Minisztériuma felkérésére
2018-tól részt veszek az Országos Dokumentumellátó Rendszer öt tagú kuratóriumában. A bizottság legfontosabb
feladata az idén 80 millió forintos
ösztönzõ keretösszeg felosztási javaslatának kidolgozása az elõzõ esztendõ
teljesítéseinek arányában a szolgáltató
könyvtárak között.
»ÚK

Anyakönyvi hírek
Celldömölk Születés: Traxler Máté
Attila és Szakos Viktória fia: Zente,
Gersei Attila és Horváth Júlia Zsuzsanna fia: Levente, Manganelli Zsolt és
Nagy Zsófia fia: Benett, Farkas Gábor
Tamás és Szeifrid Júlia fia: Dániel.
Halálozás: Marton Józsefné sz. Barti
Anna, Könczöl Jánosné sz. Németh
Éva, Dala Sándorné sz. Balázsi Erzsébet, Antal Erika Liza, Farkas Sándor
Lajosné sz. Bali Gizella, Huszár Kornél,
Vravuska Gyula, Kosztolánczi Józsefné
sz. Jüretics Mária, Szalay Imréné sz.
Burján Irma, Mohó Pál István, Gasztonyi Józsefné sz. Ivánkovics Jolán
Margit, Kocsi Ferencné sz. Koltai Erzsébet, Lang Zoltán Sebestyén,
Dénesné Cseri Judit, Horváth Mária,

Csonka József, Horváth Sándorné sz.
Hajdu Teréz. Boba Születés: Somogyi
Ákos és Ambrus Klaudia leánya:
Dorka. Halálozás: Balhási János. Egyházashetye Születés: Hrutka András
és Horváth Mónika Rita leánya: Zorka.
Kemenessömjén Születés: Mógor Péter és Elek Nikolett leánya: Maja Sára.
Halálozás: Sárközi Mária. Kemenesmagasi Halálozás: Kiss Tiborné sz.
Szédelyi Éva, Molnár Zoltánné sz. Kiss
Etelka. Jánosháza Születés: Molnár
Szabolcs és Berkes Nikoletta leánya:
Lea. Halálozás: Kiss Jánosné sz. Németh Margit. Mersevát Halálozás:
Orbán László Vendel. Nagysimonyi
Halálozás: Molnár Károlyné sz. Bakk
Mária.
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Kemenesi Kincskeresõk tábora a KMKK-ban
Ingyenes népismereti tábort szervezett
július 22-26. között a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár. A
nagy érdeklõdés mellett zajló Kemenesi Kincskeresõk táborban népszokásokkal, hagyományokkal ismerkedtek
meg a gyerekek.
Az Európai Unió és Magyarország Kormányának támogatásával a TOP-5.3.116-VS1-2018-00010 azonosító számú
„Vulkánság kult(t)túra” címû pályázat
keretében valósulhatott meg ingyenesen a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár legutóbbi tábora, a
Kemenesi Kincskeresõk népismereti tábor. A július 22-vel induló programok
öt napon keresztül nyújtottak a gyerekeknek élménydús ismeretszerzési le-

hetõséget. A hét folyamán minden nap
egy-egy témával ismerkedtek meg a
táborozók, a népzene és néptánc mellett olyan élõ értékeket kerestek fel,
melyek jelentõs szerepet játszanak a
hagyományõrzésben. A közel 40 fõs
táborcsoport mozgalmas hetet tudhat
magáénak, a legkisebb gyerekektõl a
nagyobbakig mindenki aktívan kivette
részét a feladatokból. Kalandtúrájuk
során ellátogattak Kiscsõszre, ahol falusi környezetbe csöppenve lovaskocsikázásban lehetett részük és népviseleti

múzeumba is látogatást tettek. A Boglya Népzenei Együttes jóvoltából a táborozók közelebb kerültek a népi zene
világához, és néptáncban is kipróbálhatták tudásukat. A hét zárásaként ellátogattak a Kemenes Vulkán Parkba,
ahol játékos vetélkedõ segítségével
térképezték fel a Ság hegy lábánál
fekvõ egyedülálló múzeumot. A délelõtti foglalkozások levezetéseként délutánonként pedig a Vulkán fürdõn töltötték az idõt.
»B-VZS
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„MÁRIÁT DICSÉRNI HÍVEK JÖJJETEK”
Ünnepi szentmisék celldömölkön augusztus hónapban

Augusztus 13. kedd 18.00 Fatimai engesztelés
Dr. Török Csaba professzor, a MKPK tévéreferense

Augusztus 15. csütörtök A templombúcsú ünnepe
10.00 Ünnepi szentmise a kegytemplomban
Dr. Török Csaba

18.00 Ünnepi szentmise a Romtemplomnál
Dr. Várszegi Asztrik püspök

Augusztus 24. szombat 1Uton zarándoklat
18.00 A Mariazell-i kegyszobor másolatának megáldása
Dr. Székely János szombathelyi püspök
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» MÛVELÕDÉS
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KÉPZÉS
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» SPORT

Negyven éves a Négy Város Labdarúgó Tornája
2019. július 27-én és 28-án Lenti város
volt a házigazdája az immár 40. alkalommal megrendezett Négy Város Labdarúgó Tornájának. A hagyományoknak
megfelelõen az 1979-ben városi rangot
szerzett települések közül Barcs, Celldömölk, Körmend és Lenti futballistái
mérkõztek a jubileumi tornán. A helyszín
ezúttal a Lenti Torna Egylet sportcentruma volt. A sorsolásos mérkõzéssorozat
legeredményesebb csapata végül a házigazda Lenti TE lett, Körmend együttese
végzett a második, míg Celldömölk a
harmadik helyen, Barcs csapata pedig a
negyedikként zárta az idei tornát.
A négy város labdarúgóit és a vendégeket Horváth László, Lenti város polgármestere köszöntötte, aki országosan
egyedülálló sportbaráti hagyományon
alapuló rendezvénynek nevezte az eseményt. Beszédében hangsúlyozta, hogy
ez a sportesemény négy évtizede minden évben töretlenül megrendezésre került, és a klubok szakmai együttmûködésén túl a városok vezetõi, sportvezetõi egyaránt jó kapcsolatot ápoltak
egymással. Horváth Gábor, Barcs sportreferense is méltatta az egyedülálló felkészülési tornát, ahol a négy város labdarúgó csapatai évrõl évre váltakozó
helyszínnel találkoznak. Horváth Gábor
szerkesztésében – aki Tarrósy Imre halálát követõen a sportesemények hûséges
krónikása – „NÉGY VÁROS LABDARÚGÓ
TORNA KRÓNIKÁJA” címmel könyv jelent
meg az ünnepi eseményre. A jubileumi
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CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

tornára meghívást kaptak mind a négy
városból azok a játékosok, akik a kezdeti
tornákon részt vettek. Részükre a vasárnapi mérkõzések szünetében Lenti városvezetése és sportvezetése oklevelet
adott át. Celldömölk volt labdarúgóit:
Balogh Zsoltot, Ifj. Tarczi Ferencet, Horváth Bélát, Szabó Ferencet, Balhási Istvánt, valamint Molnár Gábor egykori
sportreferenset Fehér László polgármester, Gasztonyi Csaba a CVSE elnöke és
Zsámboki Zoltán a CVSE alelnöke külön
köszöntötte.
A jubileumi tornát nem igazán fogadta
kegyeibe az idõjárás, a kezdeti napsütést
erõs, majd viharos erejû szél zavarta
meg, késõbb, a Lenti-Celldömölk mérkõzést a jégesõ miatt félbe is kellett szakítani. Ettõl eltekintve a mérkõzések
rendben zajlottak, a résztvevõ csapatok
teljes erõbedobással küzdöttek a találko-

zón. Az elsõ napon, az elsõ mérkõzésen
a Körmend 3-1-re verte a Barcsot, a másikon a Celldömölk 3-2-re kikapott a házigazda Lentitõl. Másnap a bronzmérkõzésen a celliek simán, jó játékkal 5-0-ra
legyõzték a Barcsot. A döntõben a Lenti
és a Körmend csapott össze, a zalai
együttes nagy csatában végül 1-0-ra
nyert. Vasárnap este a torna díjkiosztója
is rendhagyó körülmények között zajlott
a folyamatos esõzések miatt. A mérkõzéssorozat elsõ helyezettje a házigazda
Lenti TE lett, a dobogó második fokára a
Körmend csapata állhatott, a harmadik
helyet Celldömölknek sikerült megszereznie, a negyedik helyen pedig Barcs
végzett. A torna legjobb játékosát, gólkirályát egyaránt városunk együttese adta:
a gólkirály Piri Balázs, a legjobb játékos
Németh József lett.
– Azért jók ezek a kupák, mert van tétjük, nyomás alatt játszanak a csapatok,
nem olyan, mint egy edzõmérkõzés –
mondta Haraszti Zsolt, a Celldömölk
mestere. – A Lenti ellen kevés helyzetet
sikerült kialakítanunk, és nagyon buta
gólokat kaptunk. Igaz, el kell ismerni, a
hazaiaknak a gólokon kívül is akadtak
lehetõségeik, és megérdemelten nyertek. A Barcs ellen mi irányítottuk a játékot, ellenfelünket szinte végig védekezésre kényszerítettük, ám az öt gól ellenére rengeteg helyzetet elpuskáztunk.
A program zárásán a jövõ évi rendezõ
képviseletében Fehér László, Celldömölk
város polgármestere meghívta a három
város együtteseit és vezetõit a 2020-as
»LOSONCZ ANDREA
tornára.
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

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

Tankoljon jó minõséget jó áron!
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Celldömölkön az ipari parkban,
õrzött telephelyen 320 m2-es
csarnok/raktár és iroda
helyiségek kiadók.
Érdeklõdni: 06/20 9328895

