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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

Épületavatás és tanévnyitó
Rendhagyó tanévnyitóval vette kezdetét
a 2019–2020-as tanév a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskolában. Az augusztus 31-én tartott évnyitó ünnepély
keretében került sor az iskola új épületrészének avatására is.

A megnövekedett tanulólétszám miatt a
közelmúltban esedékessé vált a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola bõvítése. A volt plébániahivatal helyén felépült épületrész létrejötte nyomán új
tantermek, csoport- és tornaszoba, tornaterem került kialakításra. Az új épületszárny átadási ünnepségén köszöntõt
mondott Ágh Péter országgyûlési képviselõ, aki örömét fejezte ki, hogy választókerületében ismét egy olyan építkezés történt, amelyre nemcsak az egyházmegye, hanem a város is büszke lehet. Gratulált továbbá az intézménynek
a jövõbe mutató fejlesztéshez, és kiemelte az iskola azon misszióját, mely a
bencésekhez kötõdõen a hazaszeretetre
és a keresztény kultúrára épülhet.
Ünnepi beszédet mondott Harangozó
Bertalan kormánymegbízott, aki hangsúlyozta, hogy a Szombathelyi Egyházmegye katolikus általános és középiskolái fontos szeletei a nevelés és oktatás-

ügynek, és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik bármilyen módon részt
vettek a celli katolikus iskola legújabb
fejlesztésében. A kormánymegbízott
azon reményét is megfogalmazta, hogy
az egyházmegye tovább növeli szerep-

kok. Az ünnepi beszédet követõen
Bende Zsóka 7. b osztályos tanuló szavalta el Reményik Sándor: „Akarom”
címû versét, majd az iskola tanárainak és
diákjainak közös éneke következett. Az
ünnep alkalmából dr. Székely János megyéspüspök is szólt a megjelentekhez,
beszédében aláhúzva, hogy a katolikus
iskolák mind az egyháznak, mind a magyar társadalomnak egyik legfontosabb
kincsei. „Minden katolikus iskola egy kicsi erõd, ahol megpróbáljuk elérni, hogy

vállalását mindabban, hogy a 21. század
nehéz kihívásai közepette a világi ismeretek mellett lelki, szellemi, hitbeli megerõsítést is kapjanak iskoláikban a diá-

ne legyen csúnya beszéd, de legyen tisztelete a Teremtõnek és az õ gyönyörû
törvényeinek, továbbá legyen tisztelete
és becsülete a másik embernek, és
ugyanígy a tudásnak is. Nem sikeres
munkagépeket szeretnénk nevelni, hanem olyan embereket, akik egyenesek,
nagylelkûek, és képesek a szeretetre. –
fogalmazott a megyéspüspök, aki beszéde után Isten áldását kérte az új épületszárnyra, majd ismét az iskola diákjai
énekeltek. Ezután a rendezvény tanévnyitó része vette kezdetét, melynek keretében az iskola legifjabbjai, vagyis az
elsõ osztályosok énekeltek és verseltek,
majd Czupor Attila igazgató megnyitotta
a 2019–2020-as tanévet, arra biztatva a
diákságot, hogy az új tanévben is igyekezzenek a bennük rejlõ tehetséget ki»REINER ANITA
bontakoztatni.
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Az eredményes mûködés záloga a gondos tervezés – a fejlesztéseké,
a sikeres pályázatok és a jól mûködõ vállalkozások iparûzési adója
Sorozatunkban eddig az Ügyrendi, Jogi
és Közbiztonsági, valamint a Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok, a Városfejlesztési és Költségvetési, a Humán Szolgáltatások Bizottsága elnökeit, valamint az Alsósági és Izsákfai
Részönkormányzat vezetõjét kértük fel,
hogy értékeljék munkájukat az elmúlt
ciklusban. Jelenlegi lapszámunkban
Söptei Józsefné alpolgármester asszony
számol be a 2014–2019-es önkormányzati ciklus eredményeirõl.
– A városvezetés munkamegosztásában
polgármester úr elsõsorban a gazdasági
feladatokban számított a közremûködésemre, ez jól kialakult az elmúlt 17
évben. A fejlesztési irányokat õ alakította ki, az én feladatom pedig az, hogy
ezek gazdasági alapjait a mûszaki elõkészítésében való részvételemmel megteremtsük. Az alpolgármester egyik legfontosabb feladata a pénzügyi osztályvezetõvel együtt a város költségvetésének az elkészítésében való közremûködés. Ezeket az intézményvezetõk bevonásával, közösen, legjobb tudásunk
szerint készítjük el, figyelve arra, hogy a
legszükségesebbekre mindig legyen forrása az intézményeknek.
»Celldömölk mindig is vasutas városnak tartotta magát, nem alaptalanul,
hiszen az elmúlt évtizedekben komoly
vasúti csomóponttá nõtte ki magát…
– Sajnos, ez mára megváltozott, vasutas városként a közelmúltban sokat
veszített presztízsébõl. Ennek ellenére
az önkormányzat részérõl jelentõs figyelem irányul a vasút iránt, igyekszünk megragadni minden lehetõséget
az infrastruktúra fejlesztésére. Közös finanszírozásban alakítottunk ki parkolót
a vasútállomás mellett, amely az önkormányzat, a MÁV Zrt. és a Volán (ma:
ÉNYKK Zrt.) együttmûködésével és finanszírozásával épült meg a Wesselényi utcában. A 94 millió forintos beruházást az önkormányzat 20 millió forinttal támogatta. A parkoló 58 db személygépkocsi hellyel, 5 db autóbusz
várakozóhellyel, valamint 36 db fedett
kerékpártároló-hellyel rendelkezik. Jelenleg a Szombathelyi Vasúti Igazgatósággal közösen lobbizunk a vasútállomás külsõ homlokzatának rendbetételéért. Néhány hete hozta tudomásunkra, hogy a MÁV 2020. évi beruházási programjában már szerepel a celldömölki vasútállomás teljes felújítása.
»Fõ fejlesztési irányként a városvezetés a turizmust jelölte meg…
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– A turizmusfejlesztéshez az alapot a
fürdõ megépítése teremtette meg,
ettõl kezdve Celldömölknek lett egy
vonzó célpontja a Ság hegy mellett,
amire érdemes volt építeni. Az európai
uniós fejlesztési ciklusok nagyon jót
tettek, pusztán az adóbevételeinkbõl
ugyanis nem tudtunk volna ilyen komoly fejlesztéseket megvalósítani. A
városközpont kialakítása, a térburkolatok, a templom környezetének rendbetétele, a Szentháromság tér, a szökõkutak mind-mind turisztikai vonzerõt
jelentenek számunkra. Ezekre épült a

A MEGÚJULT PIAC

második fejlesztési ciklus, és itt a Vas
Megyei Önkormányzat volt az, amelyik
megyénkben a mintegy 22 milliárd forintnyi keretet igyekezett igazságosan
szétosztani. Mi, mint a megye ötödik
legnagyobb városa, nagyon szép fel-

adatokat tûztünk ki célul, és pályázatainkhoz meg is kaptuk a támogatásokat.
A Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ körzeti fürdõvé vált, ami a fürdõk sorában
egy nagyon nagy elõrelépést jelent,
emellett gyógyhellyé nyilvánították a
fürdõ körül kijelölt területet, ezzel több
lehetõség is megillet most és a késõbbiekben is bennünket a pályázatok
közül, amelyeket kizárólag a gyógyhelyek számára írtak ki. Ennek keretén
belül nyújtottunk be pályázatot, amelyben a Vulkánpark szabad területére
tervezünk kõparkot, mászófalat, az
épület konferenciateremmel és kávézóval való bõvítését, valamint egy igazi
kisgyermekeknek való látványosságot,
az egész parkon körbe futó kisvasút
megépítését. Ennek a pályázatnak a
Ság hegy fejlesztése is része. Bízom
benne, hogy az Õrségi Nemzeti Parkkal
közösen megfelelõ állapotba tudjuk
hozni a Ság hegyet. 220 millió forint
összegû támogatást nyertünk a „Vas-

A FOGORVOSI RENDELÕK ÉS A VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT ÉPÜLETÉNEK AVATÁSA

paripán a Vulkánhoz” elnevezésû projektünkkel, amely a Vulkánpark területén egy újabb turisztikai látványosság
kialakítását, a vasúti emlékparkot és
egy fedett lovarda megépítését foglalja magában. Itt kell elmondanom,
hogy nagyon nagy segítségünkre volt
Majthényi László, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke és képviselõi esküjéhez
hûen Ágh Péter, a térség országgyûlési
képviselõje – a város költségvetését,
mûködését és fejlesztéseit illetõen is.
Ez mind a mai napig így van, és reméljük, így lesz a továbbiakban is. Országgyûlési képviselõ úr segítsége és az
önkormányzat hitelfelvétele tette lehetõvé a fogorvosi rendelõk és a védõnõi
szolgálat minden igényt kielégítõ elhelyezését a volt munkaügyi központban.
»Milyen jelentõs beruházások történtek,
illetve vannak tervezési szakaszban?
– Jelenleg megvalósult a bölcsõde-,
óvodafejlesztés, illetve a piacfelújítás.
A közbeszerzés sikeresen lebonyolódott, így hamarosan megkezdõdik Alsóságon a katolikus templom környéke és
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az iskola elõtti terület felújítása új burkolatokkal és parkosítással, valamint a
szemben lévõ oldalon, az üzletek elõtt
egy új városközpont kialakítása. A kivitelezés heteken belül megkezdõdik,
befejezése tavaszra várható. Az elnyert
pályázathoz az önkormányzat jelentõs
összeget biztosított, hogy a szerzõdéskötés minél hamarabb megtörtén-

MEGÚJULT AZ ALSÓSÁGI ÓVODA TETÕSZERKEZETE

hessen. Nagyon jó elõkészítettsége van
a szakközépiskola homlokzati hõszigetelésének, valamint az ipari park kialakításához vezetõ közmûvek és út
megépítésének is. Nagyon fontosnak
tartom az ipari parkos pályázatunkat,
mert az itt élõknek jogos igénye, hogy
ne kelljen messzire eljárniuk dolgozni.
Ezért megpróbálunk munkáltatókat idecsábítani. A meglévõ öthektáros terület
mellé az önkormányzat megvásárolt
egy 10 hektárnyi területet Celldömölk
és Alsóság közötti területen, amely az
út meghosszabbításával a meglévõ ipari parkhoz csatlakoztatható, a közmû-

» KÖZÉLET

vek odavitelét kell elvégezni. Ehhez közel 200 millió forintot nyertünk a megyei TOP programon belül, 100%-os támogatási intenzitással. Ha ezt a területet kialakítjuk, és felajánljuk munkahelyteremtésre, az nemcsak nekünk
lesz jó, hanem az itt lakóknak is, hiszen
a távoli munkahelyek helyett már itthon is tudnak majd munkát vállalni.
»Bizottsági, képviselõ-testületi üléseken állandó témaként szerepel az utak,
járdák rendbetétele…
– Nagyon örülök annak, hogy az elmúlt
öt évünk arról is szólt, hogy a városban
lassan megszûnnek a földes utcák úgy
Alsóságon, mint Celldömölkön. Elsõsorban Alsóságon volt a temetõ mögötti területen sok földes utca, illetve a 6. sz.
választókörzetben, a Baross utcától a
vasútig terjedõ részeken. Ezeknek a
90%-a ma már szilárd burkolattal van
ellátva. Nagy öröm számunkra, hogy az
izsákfai városrészen a szennyvíz-vezeték
megépítése után sikerül újjáépíteni a
Bokodi utcát. Elsõsorban az Alsóságon
élõk igénye valósult meg azáltal, hogy a
két városrészt összekötõ szakaszon teljesen új útburkolat épült a kerékpárúton.
Ezek az útépítések, melyeket sajnos pályázati forrás nélkül, önkormányzati finanszírozásból kellett megvalósítani annak köszönhetõek, hogy az elmúlt években a Celldömölkön mûködõ vállalatok
olyan sikeresek voltak, hogy az iparûzési
adójukból annyi bevételünk keletkezett,

ami lehetõvé tette, hogy felújítsuk az
utak egy részét, melyet jövõre járdaépítésekkel kívánunk kiegészíteni. Ezáltal
komfortosabbá sikerült/sikerül tenni a
városban lakók életét. Köszönjük azoknak, akik pontos adófizetésükkel lehetõvé tették ennek megvalósítását.
»A civil szervezetek is komoly szerepet
töltenek be a város életében…
– Alpolgármesteri feladatom mellett segítem az Együtt Celldömölk Városért
Egyesület munkáját. Évtizedek óta adománygyûjtésbõl támogatjuk a mentõállomás új esetkocsijainak felszerelését,
valamint ennek köszönhetõen tudtunk
újjáélesztõ készülékeket beszerezni és
elhelyezni a város két pontján is. Folyamatosan támogatjuk a város szociálisan hátrányos helyzetûrétegeit és a továbbtanulni szándékozókat. A civil szervezeteknek kiírt infrastrukturális pályázatra az Együtt Celldömölk Városért
Egyesület az evangélikus templom
elõtti tér és parkolók kialakítására nyújtott be projekttervet 60 millió forint értékben. Marics Sándorné vezetésével
továbbra is folytatjuk az adventi gyertyagyújtások méltó megünneplését és a
karácsonyi jótékonysági hangverseny
megrendezését. Bízom benne, hogy a
celldömölkiek a korábbi évek tapasztalatai alapján úgy gondolják, hogy szeretettel és összefogással folytatni tudjuk a
megkezdett munkát, és közös céljaink
valóra válhatnak.
»LOSONCZ ANDREA
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Családi nap cselekvõ összefogással
Családi napra hívta a kicsiket és nagyokat augusztus 19-én a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület. A
„Cselekvõen a közösségért, együtt Celldömölkön” címû TOP–7.1.1.-16-H-ESZA2019-00454 azonosítószámú pályázat
keretében megvalósuló délutáni programok az egész családnak tartalmas kikapcsolódási lehetõséget nyújtottak.
A Szentháromság téren megrendezésre kerülõ gyerek-szülõ-nagyszülõ vetélkedõre benevezõk három versenyszámban – activity, totó és kirakó –
mérhették össze magukat értékes nyereményekért. A délután folyamán láb-

tengóban próbálhatták ki magukat a
foci iránt érdeklõdõk, a felállított teqball asztalon pedig a CVSE focistái tartottak bemutatót. A Celli Szétpillantó
kisvonat egész délután közlekedett a
városban, miközben a legkisebbek ugrálóvárban tölthették az idõt, vagy a
szabadtéri játékok közül válogathattak
kedvükre. Fehér László, a Cselekvõ
Összefogással Celldömölkért Egyesület
elnöke elmondta, hogy szeptember
15-re a Soltis Lajos Színházzal együttmûködve színházi családi napot szervez az egyesület, ahol bemutatásra kerül a „Mindent látó királylány” címû
mesejáték. A felújított piacon megren-

Mozgalmas túrák két keréken
A nyár folyamán négy alkalommal is
szervezett kerékpártúrát a Cselekvõ
Összefogással Celldömölkért Egyesület.
Az útvonal minden alkalommal más volt,
25 és 60 km közötti távot tettek meg
egy-egy alkalommal a túracsoporthoz
csatlakozó biciklisták.

ve. Július 6-án a Kenyeri-OstffyaszszonyfaCelldömölk útvonalon kerékpározók 40 kilométert tekertek, augusztus 3-án pedig a
túrák közül a leghosszabb, 60 kilométeres
táv várt a legelszántabbakra a Celldömölk–
Borgáta–Duka-Jánosháza–Boba–Celldömölk
kanyarban. A záró túra 25 kilométer volt,
amire augusztus 19-én nevezhettek az
akár kezdõ, akár haladó biciklisták. Az ingyenes aktív kikapcsolódás mindegyik
napján az egyesület frissítõpontokról is
gondoskodott, feltöltõdési lehetõséget
»B-VZS
biztosítva a résztvevõknek.

Értesítés
A „Vulkánság Kult(t)úra címû TOP – 5.3.116-VS1-2018-00010 számú pályázat részeként megvalósuló kétkerekû túrák célja
az volt, hogy a járás mind a 28 települését
bejárva a menethez csatlakozók felfedezzék Kemenesalját és a települések helyi
értékeit. Az elsõ rajt június 8-án indult el
Mesteri felé 35 kilométeres távot megté-

» APRÓHIRDETÉS

Celldömölktõl 6 km-re jelenleg is
mûködõ 220 négyzetméter alapterületû vendéglátó egység terasszal,
kiszolgáló helyiségekkel, az emeleten lakással illetve kiadó szobákkal
eladó.
Telefon: +36 70 314 8231
+36 20 401 4218
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Az Ádám Jenõ Zenei AMI, új helyén, a
volt Apáczai Kiadó épületében várja órabeosztásra tanulóit szeptember 6-án
pénteken és 9-én hétfõn. A pontos idõpontról, teremszámokról az iskola tájékoztatja a tanulókat, szülõket. Beíratásra,
pótbeiratásra folyamatosan ugyanitt van
lehetõség szeptember 2-án hétfõtõl, 816 óráig az épület emeletén található
irodában.

dezésre kerülõ program arcfestéssel,
jelmezes beöltözéssel és közös játékkal
színesíti a délutánt. A folytatásban október közepén újabb családi nap kerül
megrendezésre az egyesület szervezésében, a szív világnapjához kapcsolódóan pedig egészségszûrõ programokkal várják majd az érdeklõdõket.
»B-VZS

Állampolgári eskü

Augusztus közepén tett állampolgársági esküt Fehér László polgármester
elõtt Szekeres Tünde. Az ünnepi eseményre a Városházán került sor, ahol
az eskü letétele után a városvezetõ
pezsgõs koccintással, Celldömölk jubileumára megjelentetett könyvvel köszöntötte az újdonsült magyar állampolgárt.
Tünde Szerbiából, Csantavérrõl jött
Magyarországra, és munkahelyén ismerkedett meg párjával, aki elkísérte
az eskütételre, s akivel Celldömölkön
élnek és nevelik néhány hónapos kisgyermeküket.

Felhívás
Szeptember 14-én rendezi hagyományos Szüreti Kosárlabda Kupáját a
Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért Alapítvány. A 15. alkalommal
megrendezésre kerülõ tornára ezúttal 8 csapatot várnak, akik két csoportban
kezdik meg a küzdelmeket, és az elsõ, második helyezettek az elõdöntõkben
folytathatják szereplésüket. Az elõzõ években már megszokhattuk, hogy a
résztvevõk remek hangulatú, jó mérkõzéseket vívnak egymással, és minden
bizonnyal, idén sem lesz ez másként. A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak a CVSE-Swietelsky Arénában, a rendezvény várhatóan 8 órakor
kezdõdik majd. A mérkõzésekre a belépés ingyenes.
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Kamaszkorba ért a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ
Szikrázó napsütés, igazi strandidõ,
több, mint ezer vendég, minden korosztály számára remek szórakozási és
kikapcsolódási lehetõség – röviden így
lehetne összefoglalni a Vulkán Gyógyés Élményfürdõ születésnapi rendezvényét, mellyel létrejöttének tizennégy
éves évfordulóját ünnepelte a létesítmény augusztus 18-án.
A születésnapi programsorozat már a
reggeli nyitáskor kezdetét vette kerékpáros és motorkerékpáros ügyességi
versennyel, majd a kora délután is a
sport jegyében folytatódott, hiszen három óráig búvárkodásra volt lehetõsége a bátraknak. Az udvaron felállított
színpadot ezután Varga Miklós énekes,
színmûvész, rockzenész foglalta el,
népszerû slágerekkel szórakoztatva a
nagyérdemût.
Születésnapi ünnepség lévén a köszöntõk sem maradhattak el. Elsõként
Majthényi László, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke üdvözölte a csaknem
másfél évtizedes létesítményt, mindenekelõtt ahhoz gratulálva, hogy az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetõen, egy minõsítési eljárásnak megfelelve helyi fürdõbõl körzeti fürdõvé válhatott. Ünnepi köszöntõt mondott Fehér László polgármester is, aki felidézte
a tizennégy évvel ezelõtti kezdeteket,
amikor még csak egy-két medence állt
a vendégek szolgálatára. Az azóta eltelt több mint egy évtized pedig számtalan fejlesztést generált mind a gyó-

gyászati, mind a kemping és szálloda
terén, melynek eredményeként a tavalyi év 128.000 vendéget hozott. A
köszöntõk sorát Söptei Józsefné alpolgármester folytatta, aki hangsúlyozta,
hogy a celliek méltán lehetnek büszkék fürdõjükre, mely azontúl, hogy körzeti fürdõvé minõsült, családbarát
funkciót is egyre inkább betölt, és rendelkezik mindazon értékekkel, melyek
az egészséges életmódot követõk igényeit teljes egészében kielégítik úgy a
gyógyászat, mint a fürdõzés területén.
Születésnaphoz természetesen torta is
dukál, így a város és a fürdõ vezetõsége

közös tortázásra invitálta a vendégsereget, majd a rendezvény másik sztárvendége, Karda Beáta énekesnõ lépett színpadra jól ismert dalokkal varázsolva kellemes hangulatot a medencék partjára.
Az idei évi fürdõ születésnapot ünneplõ
rendezvény habpartyval zárult. Az egész
nap zajló eseményekkel párhuzamosan
kísérõ programok is színesítették a nyári
melegben való könnyed kikapcsolódást,
hiszen ugrálóvár, íjászat, levendula- és
gyöngyvásár, valamint kézmûves foglalkozás is gazdagította a születésnapi délutánt.
»REINER ANITA

Balatonrendesi táborozás
Vidáman teltek a hetek a balatonrendesi táborban üdülõ gyerekek és
felnõttek számára. A celldömölkieken
kívül más megyékbõl is érkeztek a tábori turnusokra, osztálykirándulásokra,
csapatösszetartó napokra.
Nagyon sok celldömölkinek vannak jó
emlékei a balatonrendesi városi táborról, nemzedékek töltötték és töltik ott a
nyaraik egy részét. Celldömölk önkormányzata éppen ezért döntött úgy,
hogy mindenképpen megtartja a táborhelyet, és az üzemeltetõ Városgondnoksággal együtt arra is odafigyel, hogy a
fejlesztések és karbantartások komfortos üdülõhelyet biztosítsanak az ott táborozóknak. Idén második éve anyagilag is támogatta a képviselõ-testület a
celldömölki gyerekek táborozását, a tábori díj felének átvállalásával. Így nyá-

ron három turnusban az általános iskolák – a városi iskola, az alsósági tagiskola és az egyházi iskola – egy-egy turnust
vitt a Balaton-parti táborba, több mint
130-an táboroztak ott. A tábort az önkormányzat az iskolák együttmûködésével szervezte, és az iskolák pedagógusai táboroztatták a gyerekeket, akiknek a strandolás mellett számos szabadidõs programot szerveztek.
Rosta Zsolt táborvezetõtõl megtudtuk,
hogy már májusban sokan igénybe
vették a táborhelyet, akkor néhány napos kirándulásra érkeztek a gyerekek
és fiatalok. Nyáron is tele volt a tábor
turnusokkal, a celli gyerekeken kívül
Ostffyasszonyfáról, Kemenesmagasiból, Jánosházáról, Szombathelyrõl, Budapestrõl jöttek táborozók, de ott nyaraltak például a dunakeszi kézmûvestáborozók, a Vas megyei rockysok, a

soproni zeneiskolások is. A celldömölki
szakképzõsök is lent voltak egy hétre,
õk azonban társadalmi munkát is végeztek – évek óta szépítik munkájukkal
a tábort, most például a kovácsoltvas
kerítésüknek járnak csodájára a környéken. Õsszel is hangos lesz még a
tábor, sok felnõtt, akiknek kedves emlékeik vannak gyerekkorukból, most a
munkahelyükön szerveznek csapatöszszetartó napokat, így például a Cellcomp Kft. dolgozói is ott „nyaralnak”
még az utószezonban.
»ÚK
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Sportlegendák Celldömölkön
Augusztus 30-án újra halhatatlan magyar sportolók jártak a Cselekvõ
Összefogással Celldömölkért Egyesület
Közéleti kávézójában. A házigazda Fehér László polgármester, az egyesület
elnöke volt.
Sokadik alkalommal hív már Celldömölkre halhatatlan magyar sportolókat
a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egyesület. Nagy lehetõség ez minden
sportlegendákért rajongó celldömölkinek, hiszen nem minden nap lehet találkozni olimpiai és világbajnok sportolókkal városunkban. S péntek este
mindjárt kettõvel is, hiszen a Közéleti
kávézó vendégeként Nagy Tímea kétszeres olimpiai és hatszoros világ- és
Európa-bajnok vívó és Dunai Antal
olimpiai bajnok labdarúgó volt az
egyesület vendége. A 17 órakor kezdõdõ rendezvény elõtt már jó idõvel
megtelt a KMKK galériája sportszeretõ
érdeklõdõkkel, akik mind a fiatalabb,
mind az idõsebb korosztályt képviselték. Sokan ültek a közönség soraiban,
akik a sportlegendák kimagasló telje-
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sítményt nyújtó versenyeit élõben kísérték végig annak idején a televízióban
és voltak, akik Youtube-os videókból ismerhetik Nagy Tímea és Dunai Antal
versenyeit. A beszélgetés Fehér László,
az egyesület elnöke köszöntõjével vette kezdetét. A beszélgetés moderálásában közremûködött a Halhatatlan
Magyar Sportolók Egyesület képviseletében dr. Nagy Endre. Nagy Tímea kétszeres olimpiai és hatszoros világ- és
Európa-bajnok vívótól megtudhatta a
közönség, hogyan indult pályafutása,
hogy nem csak a csodagyerekek állhatnak fel a dobogó legfelsõ fokára, hanem a szorgalom és kitartás is meghozza gyümölcsét. Mivel Nagy Tímeának a rendezvény kezdete után nemsokkal egy másik fontos budapesti rendezvény miatt vissza kellett indulnia a
fõvárosba, ezért a beszélgetés hátralévõ részében a focilegenda, Dunai
Antal válaszolt a kérdésekre. Beszélt a
régi idõk magyar focijáról, a nagy
sikerekrõl, a fontos csapattársakról és
ellenfelekrõl. Szóba került gólkirályság,
ezüst- és bronzcipõ, olimpiai szereplé-

sek majd az edzõsködéssel töltött
évek, a spanyol sikerek. A sportkommentátorok által csak Dunai II-nek hívott olimpiai bajnok azt is elmondta,
hogy miért ez volt a neve és kitért arra
is, hogy nagyon nincs megelégedve a
mai magyar futballisták teljesítményével. A rendezvény közben a vendégeknek az eseményt szervezõ egyesület
elnöke és két képviselõje ajándékokat
adott át. A legendás sportolókkal, olimpikonokkal fotózkodásra is lehetõsége
volt a közönségnek, és az autogramgyûjtõk sem távoztak üres kézzel, hiszen a Dunai Antalt és Nagy Tímeát ábrázoló fényképekre a Halhatatlan sportolók klubjába tartozó sportolók aláírásai is rákerültek
»SZA

Új Kemenesalja » 2019. 09. 06.

» MÛVELÕDÉS

„Pódiumra fel!” – nyárbúcsúztató zenés est
Nyárbúcsúztató zenés programra várta
Celldömölk Város Önkormányzata a lakosságot, a nyár utolsó napján. A „Pódiumra fel!” címû szórakoztató mûsorra
a Városháza melletti parkban került
sor, augusztus 31-én.
Az idei évben számos program zajlik városunkban Celldömölk negyvenéves várossá avatásának jubileuma jegyében.
Celldömölk Város Önkormányzata az
„Aktívan jubiláló városunkban” címû
projekt keretében valósította meg a
nyárbúcsúztató rendezvényt, melynek
kezdetén Fehér László polgármester köszöntötte a Városháza melletti parkban
összegyûlt közönséget. A „Pódiumra

Megújult óvodatetõk
Elõzõ lapszámunkban a bölcsõdebõvítésrõl számolhattunk be, most arról,
hogy az óvodai épületek estek át kisebb, de fontos karbantartáson.
Tizenhétmillió forintba került, hogy a
Koptik Odó utcai óvoda és az alsósági
óvoda épületeinek tetõi rendben legyenek. A kivitelezés során mindkét épület-

fel!” címû, kellemes nyári kikapcsolódást
ígérõ zenés est a világslágerek és népszerû magyar dallamok világába kalauzolta el a népes hallgatóságot. A képzeletbeli pódiumra pedig az Ádám Jenõ

Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola pedagógusa, Bejcziné Németh Tünde és Szilágyi
Varga Diána lépett, akiknek elõadásában
a 70-es évektõl haladva napjaink
könnyûzenei slágereibõl válogatott dallamok csendültek fel. Repertoárjukban
elsõsorban a romantikus, lassú dalok
kaptak helyet, olyan zenei csemegék,
melyeknek éppen helye van egy kellemes nyárbúcsúztató esten. A népszerû
magyar slágerek és retrodalok mellett
számos angol nyelvû ének is elhangzott,
a szebbnél szebb fülbemászó dallamok
által pedig talán kicsit könnyebb is volt
búcsút inteni a mögöttünk hagyott nyárnak.
»REINER ANITA

nél a tetõhéjazatot bontani, a szarufákat
pótolni és cserélni kellett. Az már
kívülrõl is látszik, hogy a cserepezés nyomán megújultak a tetõk, emellett bádogos munkát is végeztek, hiszen az ereszek is javításra szorultak. Vannak esetek, amikor ennél nagyobb volumenû
beruházásokkal kell egy-egy felújítást elvégezni, de szerencsére az óvodaépületeink rendben vannak, így most ezzel a
kisebb korszerûsítéssel lehetett biztonságosabbá és szebbé tenni az intézménye-

ket. A beruházás nagyobb részét pályázati támogatásból, kisebb részét pedig
önrészbõl állta az önkormányzat.

I. Kemencés Fesztivál a gasztro-kultúra jegyében
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár hagyományos, éves rendezvényeinek sorában új színfoltként jelent meg a
„Kemenencés fesztivál” elnevezésû gasztronómiai program. Az idén elsõ alkalommal
megrendezett eseményre augusztus 19-én
került sor.
Celldömölk Város Önkormányzata sikerrel
vett részt egy Európai Uniós pályázaton,
melynek célja a helyi értékek és kulturális
kincsek népszerûsítése, a helyi hagyományok ápolása. A VulkánSág Kult(t)úra projekt egyik eleme a nyári, köztéri, kulturális
programok, események megszervezése, és
lebonyolítása. Ebbe illeszkedett szorosan az

Értesítés
Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület Adományházában (Celldömölk,
Sági utca 3., a Bagolyvár mellett) továbbra is átvehetõk ruhanemû és
tartós élelmiszer adományok! A szervezõk szívesen fogadnak felajánlásokat is! Nyitvatartás: 9:00–11:00 (hétfõ–kedd–szerda–csütörtök).

I. Kemencés Fesztivál, mely a projekt egyik
megvalósítójaként közremûködõ mûvelõdési központ szervezésében zajlott. A fesztiválra kilátogatók a délutáni programok sorában elsõként a Perlaki-Mózes duót hallhatták, akik nosztalgikus dallamokat hoztak
közönségüknek, elõadásukban mulatósok,
sanzonok, a 60-as, 70-es, 80-as évek ismert dalait szerepeltetve.
A mintegy kétórás könnyûzenei mûsor után
a zene világának egy másik mûfaja jelent
meg a színpadon a Green Road Country
Band közremûködésével, melynek tagjai a
country muzsika széles repertoárjából válogattak népszerû dallamokat. Fehér László
polgármester köszöntõjét követõen „Operettshow” címmel a Tihanyi Vándorszínpad
két tagja: Tihanyi Tóth Csaba, és felesége

Bognár Rita elõadásában az operettmûfaj
méltán kedvelt remekei elevendtek meg,
majd az esti program Celldömölk egyik
testvérvárosából, Serramazzoniból érkezett
olasz vendégmûvészek fellépésével folytatódott, akik „Volare – repüljünk az olasz
muzsika szárnyain!” címmel mutatták be
mûsorukat, mely remek szórakozást ígért a
közönségnek. Egy gyöngyözõ nyáresti frissítõt kaphattak, akik meghallgatták a koncertet, hiszen a mûvészek az olasz operaklasszikusoktól a mediterrán hangulatú nápolyi dalokon és a legendás olasz filmzenéken át egészen a 60-as, 70-es évek olasz
popslágereinek nosztalgikus világáig kalauzolták el közönségüket.
Az olasz dalestet követõen tûzijátékkal zárult az I. celldömölki Kemencés Fesztivál.
A kulturális programelemekkel párhuzamosan a gasztronómia is helyet kapott a nap
folyamán, ugyanis kemencéjükkel kitelepült magánszemélyek kínálták portékáikat,
vagyis a különféle izesítésû langallókat.
Kísérõprogramként pedig a Magyar Hagyományõrzõ Famûvesek népi famûves
mesterségeken alapuló játszóházat mûködtettek a Szentháromság téren, melynek keretében a gyerekek kipróbálhatták a fával
való alkotómunkát.
»REINER ANITA
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Otthon-e az idõsek otthona?
Kedves Olvasók! Az alábbi írásomat
több dolog is motiválta:
 egyrészt szeretnék bemutatni a lakóihozzátartozói véleményeken keresztül egy fontos szociális intézményt,
 másrészt felkelteni az érdeklõdést az
intézmény iránt,
 harmadrészt csökkenteni a bentlakásos szociális intézménnyel szembeni
negatív elõítéleteket,
 negyedrészt pedig szeretném felhívni a döntéshozók figyelmét a megjelenített szükségletekre, hogy az
beépíthetõ legyen az elkövetkezõ
évek fejlesztési terveibe.
A Népjóléti Szolgálat egyik egysége a
Gondozóház és Idõsek Otthona II., mely
a Szalóky u 1. sz. alatt van. A bentlakásos ellátás biztosítja a szociális törvényben leírt teljes körû ellátást, fizikai ellátást, étkezést, egészségügyi alap- és
szakápolást, gondozást, foglalkoztatást,
mentális segítést, ügyintézést.
Az intézmény a közösségi szolidaritás
megnyilvánulása: a gondozásra szoruló
idõs emberek saját tágabb lakókörnyezetükben maradhatnak, családi- és társas kapcsolataik megõrzõdnek.
Az intézményben 38 fõ él. (3 férfi,35
nõ). A lakók többsége igen idõs (80 és
90 év feletti 31 fõ) számos krónikus
betegséggel küzdenek. 26 fõvel sikerült az interjút felvennem.
A részleg vezetése arra volt kíváncsi,
hogy az otthonba kerülõ lakók miként
élik meg saját otthonukból való elkerülésüket, illetõleg véleményük szerint
az idõsek otthona mennyire képes pótolni azt, mennyire képes szükségleteikre figyelni, milyen gondoskodással
veszik körül õket. A kérdõív kérdései
kiterjedtek a fizikai körülményekre,
élelmezésre, mentálhigiénés ellátásra,
programokra, az ápolói, gondozói munka minõségére, a dolgozók hozzáállására, az élelmezésre.
A kérdõív kérdései közül csak néhány
bemutatására van mód.
3. Véleménye szerint mire kellene az intézményben nagyobb figyelmet, több
idõt fordítani? Annak ellenére, hogy a
lakók számos krónikus betegséggel,
mozgáskorlátozottsággal
küzdenek,
igényük van sokféle szolgáltatásra. A
szavazatok alapján a gyógytorna, torna,
mozgás iránt van igény.
Ehhez kapcsolódik 8. kérdés is. Véleménye szerint milyen szakemberre
lenne még szükség az intézményben?
Válaszok: a fejlesztõ-foglalkoztató-lelki
segítségnyújtó szakemberre, logopédusra. Sokan szükségét látnák gyógy-
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tornásznak is különféle mozgásszervi
bajaik orvoslására.
Az intézmény tisztaságát mind a 15
hozzátartozó rendkívül fontosnak tartja,
akárcsak a lakók. Elégedettségük ezen a
területen nagyon jónak mondható.
A lakók életének fontos szereplõi a dolgozók. Az ápolók, gondozók, takarítók
feléjük irányuló megnyilvánulásai, hangneme, gondoskodó, vagy elhanyagoló
magatartása, a vezetõség jelenléte életükben meghatározó jelentõségû.
A dolgozók szakmai felkészültsége,
idõsekhez való viszonyulásuk kiemelkedõen fontos a hozzátartozóknak is. Az
elégedettségük ezzel kapcsolatosan az
elfogadható szinttõl indul a jó felé. A
80%-os (12 fõ) legmagasabb elégedettségrõl tanúskodó válaszok azt mutatják, hogy a szakmai kollektíva igyekszik a lakók számára megfelelõ gondoskodást, ápolást nyújtani. Az ápolási,
gondozási munka minõsége és az ápolónõk segítõkészsége, viselkedése az
otthon lényeges kérdésköre: 20%-uk
szerint közepes, azaz elfogadható, 38%
szerint jó, azaz elégedett, míg 42% jeles, azaz nagyon elégedett. (4. kérdés)
Foglalkoztatás, szabadidõs programok,
lelki segítségnyújtás, vallásgyakorlás témakörben az elégedetlenség 11,5%,
36% szerint elfogadható szintû, míg
35% elégedett. Nagyon elégedett kategóriában a vallásgyakorlás lehetõsége
kapott minõsítést (42%). A központi
épületben lévõ idõsek klubjában rendszeresen van mise/istentisztelet. Ide a
még mozgásképes/ kerekesszékes la-

kók kísérettel, vagy önállóan át tudnak
menni. Ugyanakkor a Gondozóházba is
rendszeresen jönnek az egyházak
képviselõi és segítõik. Így az ágyban
fekvõ, nem mozgékony lakók is élhetnek a vallásgyakorlás lehetõségével.
A szabadidõs programok, foglalkoztatások szélesítése a személyi feltétel
bõvítésével lenne lehetséges.
Évek óta tervezett – de pályázati lehetõség hiányában ez ideig mindig elhalasztott – bõvítés (terasz beépítése közösségi helyiséggé) önkormányzati forrásból való megvalósítása szép vállalása lehetne a körzet képviselõjének és
az önkormányzati testületnek.
Utolsóként arra voltam kíváncsi, hogy a
lakók mennyire érzik otthon magukat
az intézményben. A lakók közül 8 fõ elfogadhatóan érzi magát, míg 12 fõ elégedett, 6 fõ pedig nagyon elégedett.
Mindezek alapján úgy vélem, jogosan
gondolhatjuk azt, az intézmény el tudja
érni azt a célt, hogy ellátottjainak otthona legyen, ahol olyan segítõk veszik
körül õket, akik egészségi állapotukra,
szociális és mentális jóllétükre odafigyelnek, szükségleteiket magas színvonalon egészítik ki. A hozzátartozók
véleménye az intézményi szolgáltatásokról: kevésbé elégedett 1 fõ, 2 fõ
szerint elfogadható, 4 fõ megfelelõnek
tartja, míg nagyon elégedett 8 fõ.
Bõvebb információt az érdeklõdõk intézményünkben kaphatnak: Csizmaziáné Hubert Mária szociális szakértõ,
jogi-családvédelmi tanácsadó
»CSIZMAZIÁNÉ HUBERT MÁRIA
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Gólzápor az elsõ hazai bajnokin
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Csepregi SE
11-0 (3-0), megyei I. osztályú labdarúgómérkõzés, Celldömölk, vezette: Harcsár
Róbert, asszisztensek: Sebesi Patrik, Bejczi
Antal
Celldömölki VSE: Osvald – Lempeg, Szuh
(Keszei 70.), Marsai, Gorácz (Horváth T. 59.),
Horváth D., Németh, Kovács, Pázsi, Büki, Piri.
vezetõedzõ: Haraszti Zsolt
Csepreg: Farkas – Steiner M., Tájmel, Steiner Zs., Maráczi (Horváth E. 59.), Takács,
Baranyai (Taródi 74.), Kovács B., Hódosi
(Péntek 45.), Tóth, Steiner C.
Gólszerzõk: Németh J. (35., 41., 54., 56.,
73., 78., 81.), Marsai (37.), Piri (58.), Keszei
(84), Horváth T. (86.)
Elsõ hazai bajnoki mérkõzését játszotta a
celldömölki csapat az idei szezonban. Az
egy héttel korábbi nyitányon rögtön egy
rangadó várt a mieinkre, hisz a nagy rivális
Körmend otthonában volt jelenése a bajnokcsapatnak. A várakozásoktól eltérõen,
nagyon sima meccs kerekedett a két együttes párharcából, hisz a celliek magabiztos
játékkal 5–0-s gyõzelmet arattak. A második
fordulóban az a Csepreg látogatott a Kolozsvár utcába, amelyik az elsõ körben 2–1-re
legyõzte a Vasvárt, így önbizalommal telve
léphettek pályára a Kemenesalján. A
mérkõzés elsõ percei az ismerkedéssel teltek, egyik csapat sem ragadta igazán magához a kezdeményezést. A vendégek a várakozásoknak megfelelõen inkább a stabil védekezésre fektették a hangsúlyt, elvétve
kerültek csak át a celliek térfelére. A hazaiak többet birtokolták a labdát, sokpasszos
játékukkal mezõnyfölénybe kerültek, de
Farkas kapuját az elsõ félórában nem tudták
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bevenni. A 35. percben végül megtört a gólcsend, hisz egy kapus által kiütött labdát
Németh József a jobb felsõbe bombázott,
elõnyhöz juttatva a CVSE gárdáját. A kékmezes vendégek alig ocsúdhattak fel a bekapott gól okozta sokkból, 2 perc elteltével
Marsai szólója végén már kétgólosra nõtt
hátrányuk. A házigazdák lendülete a gyorsan jött gólok után sem hagyott alább, a 41.
percben Németh József már a második gólját ünnepelhette. A játékvezetõ sípszava jól
jött a csepregieknek, volt esélyük, hogy az
öltözõben kissé rendezzék soraikat. Fordulás
után a változás elmaradt, továbbra is a hazaiak akarata érvényesült, és mindössze 9
percet kellett várni az újabb celli gólra,
amelyet ismét Németh neve mellé jegyezhettünk be. A vendégcsapat ezen a ponton
teljesen szétesett, a bajnoki címvédõ kedve
szerint alakíthatta ki helyzeteit, és ezek közül még hetet gólra is váltott. A csepregiek
becsületére legyen mondva, hogy már-már
megalázó helyzetük ellenére is végig sportszerûen futballoztak. A találkozó kulcsfigurája ezen a napon egyértelmûen Németh
József volt, aki pályafutása során elõször lõtt
egy mérkõzésen hét gólt. A kiváló teljesítményt nyújtó, rutinos támadó a meccs után
a következõt mondta:
– A meccs elõtt picit bosszankodtunk, mivel
sok sérült játékosunk volt. Ehhez még hozzájött, hogy Orosz Norbi a bemelegítésnél
érezte a combját, így õ sem vállalta a játékot. Az elején bealudtunk picit, és sok helyzetet hagytunk ki, jómagam is 2 ziccert.
Szerencsére sikerült megszerezni a vezetést, onnantól kezdve megnyugodtunk, és
jól játszottunk. Hogy hogyan éltem meg

azt, hogy 7 gólt rúgtam? Úgy érzem, minden összejött ezen a meccsen, de sokat
dolgozom, edzem, hogy jó erõben, jó formában legyek. Természetesen nagy öröm
számomra, hogy hét gólt szereztem, de ez
a múlt, jön a következõ meccs, amire készülünk. A lényeg, hogy a csapat nyerjen és
az, hogy kik rúgják a gólokat, teljesen
mindegy. Körmenden nyertünk 5-0 ra, ott
nem szereztem gólt, de gólpasszt adtam.
Ott azzal voltam hasznára a csapatnak.
Annyit még szeretnék elmondani, hogy 5
gólt már szereztem egy meccsen, de 7 gólt
még soha, ezért nagy öröm ez számomra,
de ez a csapattársak nélkül nem jöhetett
volna létre. És örülök, hogy ilyen csapatban
játszhatom.
U 19-es mérkõzésen
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Csepregi SE
2-2 (0-2).
gólszerzõk: Szabó K. (58.), Galovich M. (66.)
illetve Sulyok B. (28.), Sós Zs. (32.)
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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

A MÁV-START Zrt. várja
a vasút iránt érdeklõdõ,
új kollegák jelentkezését
–
–
–
–

Pályakezdõ gépész- vagy közlekedésmérnök,
Mozdonyvezetõ-gyakornok,
Jegyvizsgáló,
Jármûszerelõ
(villanyszerelõ vagy lakatos végzettséggel).
A munkakörök részletes leírása és
a jelentkezési felület megtalálható
holnapunkon,
a https://www.mavcsoport.hu/karrier oldalon.
További információkért hívja
a 0630/9796731 telefonszámot.

